Holy Bible
Aionian Edition

®

राठ बायबल
Marathi Bible

AionianBible.org
जगातील प हला प व बायबल अनुवा दत केलेला नाही
कॉपी आ ण मु त कर यासाठ 100% वनामू य
याला असे सु ा हणतात “ जांभळा बायबल ”

Holy Bible Aionian Edition ®
राठ बायबल
Marathi Bible
Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0, 2018-2022
Source text: eBible.org
Source version: 10/12/2022
Source copyright: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0
Bridge Connectivity Solutions, 2017
Formatted by Speedata Publisher version 4.10.0 on 10/21/2022
100% Free to Copy and Print
https://AionianBible.org
Published by Nainoia Inc
https://Nainoia-Inc.signedon.net
We pray for a modern public domain translation in every language
Report content and format concerns to Nainoia Inc
Volunteer help is welcome and appreciated!

Celebrate Jesus Christ’s victory of grace!

तावना

मराठ at AionianBible.org/Preface
The Holy Bible Aionian Edition ® is the world’s first Bible un-translation! What is an untranslation? Bibles are translated into each of our languages from the original Hebrew,
Aramaic, and Koine Greek. Occasionally, the best word translation cannot be found and
these words are transliterated letter by letter. Four well known transliterations are Christ,
baptism, angel, and apostle. The meaning is then preserved more accurately through
context and a dictionary. The Aionian Bible un-translates and instead transliterates ten
additional Aionian Glossary words to help us better understand God’s love for individuals
and all mankind, and the nature of afterlife destinies.
The first three words are aiōn, aiōnios, and aïdios, typically translated as eternal and
also world or eon. The Aionian Bible is named after an alternative spelling of aiōnios.
Consider that researchers question if aiōn and aiōnios actually mean eternal. Translating
aiōn as eternal in Matthew 28:20 makes no sense, as all agree. The Greek word
for eternal is aïdios, used in Romans 1:20 about God and in Jude 6 about demon
imprisonment. Yet what about aiōnios in John 3:16? Certainly we do not question
whether salvation is eternal! However, aiōnios means something much more wonderful
than infinite time! Ancient Greeks used aiōn to mean eon or age. They also used the
adjective aiōnios to mean entirety, such as complete or even consummate, but never
infinite time. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs. So aiōnios
is the perfect description of God's Word which has everything we need for life and
godliness! And the aiōnios life promised in John 3:16 is not simply a ticket to eternal life
in the future, but the invitation through faith to the consummate life beginning now!
The next seven words are Sheol, Hadēs, Geenna, Tartaroō, Abyssos, and Limnē Pyr.
These words are often translated as Hell, the place of eternal punishment. However, Hell
is ill-defined when compared with the Hebrew and Greek. For example, Sheol is the
abode of deceased believers and unbelievers and should never be translated as Hell.
Hadēs is a temporary place of punishment, Revelation 20:13-14. Geenna is the Valley of
Hinnom, Jerusalem's refuse dump, a temporal judgment for sin. Tartaroō is a prison for
demons, mentioned once in 2 Peter 2:4. Abyssos is a temporary prison for the Beast
and Satan. Translators are also inconsistent because Hell is used by the King James
Version 54 times, the New International Version 14 times, and the World English Bible
zero times. Finally, Limnē Pyr is the Lake of Fire, yet Matthew 25:41 explains that
these fires are prepared for the Devil and his angels. So there is reason to review our
conclusions about the destinies of redeemed mankind and fallen angels.
This un-translation helps us to see these ten underlying words in context. The original
translation is unaltered and a note is added to 63 Old Testament and 200 New Testament
verses. To help parallel study and Strong's Concordance use, apocryphal text is removed
and most variant verse numbering is mapped to the English standard. We thank our
sources at eBible.org, Crosswire.org, unbound.Biola.edu, Bible4u.net, and NHEB.net.
The Aionian Bible is copyrighted with creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0, allowing
100% freedom to copy and print, if respecting source copyrights. Check the Reader's
Guide and read online at AionianBible.org and with the Android App. Why purple? King
Jesus’ Word is royal… and purple is the color of royalty!
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जुना करार

देवाने मनु यास बागेतून घालवले, आ ण जीवना या झाडाचे र ण कर यासाठ याने एदेन बागे या पूवकडे क ब ठे वले,
आ ण सव दशांनी गरगर फरणार वाला प एक तलवार ठे वली.
उ प ३:२४

उप

ारंभी देवाने आकाश व पृ वी ही नमाण केली. पृ वी अंदाधुंद व
१ रकामी
होती. जलाशयावर अंधकार होता, देवाचा आ मा पा यावर
२

पाखर घालत होता. ३ देव बोलला, “ काश होवो” आ ण काश झाला. ४
देवाने काश पा हला क तो चांगला आहे. देवाने अंधकारापासून काश
वेगळा केला. ५ देवाने काशाला “ दवस” व अंधकाराला “रा ” असे नाव
दले. सं याकाळ झाली व सकाळ झाली, हा प हला दवस. ६ देव बोलला,
“जलां या म यभागी अंतराळ होवो व ते जलापासून जलांची वभागणी
करो.” ७ देवाने अंतराळ केले आ ण अंतराळावर या व अंतराळाखाल या
जलांची वभागणी केली व तसे झाले. ८ देवाने अंतराळास आकाश असे
हटले. सं याकाळ झाली व सकाळ झाली, हा सरा दवस. ९ नंतर देव
बोलला, “आकाशाखालील पाणी एकाजागी एक जमा होवो व कोरड
जमीन दसून येवो,” आ ण तसे झाले. १० देवाने कोर ा ज मनीस भूमी
आ ण एक झाले या पा या या संचयास समु असे हटले. याने पा हले
क हे चांगले आहे. ११ देव बोलला, “ हरवळ, बीज देणा या वन पती,
आ ण आपआप या जाती माणे, यात याचे बीज आहे अशी फळे देणार
फळझाडे, ही पृ वीवर येवोत.” आ ण तसेच झाले. १२ पृ वीने हरवळ,
आपाप या जातीचे बीज देणा या वन पती आ ण आपाप या जातीची फळे
देणार व या फळातच आपाप या जातीचे बीज असणार फळझाडे भूमीने
उ प न केली. देवाने पा हले क हे चांगले आहे. १३ सं याकाळ झाली व
सकाळ झाली, हा तसरा दवस. १४ मग देव बोलला, “ दवस व रा ही वेगळ
कर यासाठ आकाशात यो त होवोत व या च हे, ऋतू, दवस, आ ण
वष दाख वणा या होवोत. १५ पृ वीला काश दे यासाठ आकाशात या
दीपा माणे होवोत,” आ ण तसे झाले. १६ दवसावर स ा चाल व यासाठ
मोठ योत आ ण रा ीवर स ा चाल व यासाठ लहान योत, अशा दोन
मो ा योती देवाने नमाण के या. याने तारेही नमाण केले. १७ पृ वीवर
काश दे यासाठ , १८ दवसावर व रा ीवर स ा चाल व यासाठ , काश
व अंधकार वेगळे कर यासाठ देवाने यांना अंतराळात ठे वले. देवाने पा हले
क हे चांगले आहे. १९ सं याकाळ झाली व सकाळ झाली. हा चौथा
दवस. २० देव बोलला, “जले जीवजंतूनी भ न जावोत, आ ण पृ वी या वर
आकाशा या अंतराळात प ी उडोत.” २१ समु ातील फार मोठे जलचर व
अनेक कारचे जल ाणी यां या यां या जात माणे देवाने उ प न केले.
तसेच पंख असले या येक प ाला या या जाती माणे देवाने उ प न
केले. देवाने पा हले क हे चांगले आहे. २२ देवाने यांना आशीवाद देऊन
हटले, “फल पू हा आ ण ब गु णत हा, समु ातील पाणी ापून टाका.
पृ वीवर प ी ब गु णत होवोत.” २३ सं याकाळ झाली व सकाळ झाली हा
पाचवा दवस. २४ देव बोलला, “आपाप या जातीचे सजीव ाणी, गुरेढोरे,
सरपटणारे ाणी व वनपशू पृ वी उपजवो.” आ ण तसे झाले. २५ देवाने
पृ वीवर ल जनावरे, गुरेढोरे, वनपशू, आ ण सरपटणारा येक जीव या या
या या जाती माणे नमाण केला. देवाने पा हले क हे चांगले आहे. २६ देव
बोलला, “आपण आप या त पाचा आप या सारखा मनु य नमाण क .
समु ातील मासे, आकाशातील प ी, सव वनपशू, मोठ जनावरे व ज मनीवर
सरपटणारे सव लहान ाणी यां यावर यांना स ा चालवू देऊ.” २७ देवाने
आप या त पाचा मनु य नमाण केला. या या वतः या त पाचा
असा देवाने तो नमाण केला. नर व नार असे यांना नमाण केले. २८ देवाने
यांना आशीवाद दला, आ ण यांना हटले, “फल पू हा, ब गु णत हा
आ ण पृ वी ापून टाका. ती आप या स ेखाली आणा; समु ातील मासे,
आकाशातील प ी आ ण पृ वीवर फरणारा येक सजीव ाणी यांवर
स ा चालवा.” २९ देव हणाला, पाहा, सव पृ वी या पृ भागावर असलेली

बीज देणार येक वन पती आ ण याम ये बीज देणा या झाडाचे फळ
आहे ते येक झाड, ही मी तु हास दली आहेत. ही तु हाक रता अ न असे
होतील. ३० तसेच पृ वीवर ल येक पशू, आकाशातील येक प ी आ ण
पृ वी या पाठ वर याम ये जीव आहे या येक सरपटणा या ा याकरता
अ न हणून मी येक हरवी वन पती दली आहे. आ ण सव तसे झाले.
३१ देवाने आपण जे केले होते ते सव पा हले. पाहा, ते फार चांगले होते.
सं याकाळ झाली व नंतर सकाळ झाली, हा सहावा दवस.
र पृ वी, आकाश आ ण यातील सवकाही पूण क न झाले,
२ आयानंणतसवकाही
जवंत जवांनी भ न गेले. देवाने सात ा दवशी
२

आपण कर त असलेले काम समा त केले, आ ण जे याने केले होते
या या या कामापासून याने सात ा दवशी वसावा घेतला. ३ देवाने
सात ा दवसास आशीवाद दला आ ण तो प व केला, कारण देवाने
याचे न मतीचे जे सव काम केले होते या आप या कामापासून या दवशी
याने वसावा घेतला. ४ परमे र देवाने या दवशी ते नमाण केले, ते हाचा
आकाश व पृ वीसंबंधी या घटना मा वषयीचा वृ ा त हा आहे. ५ शेतातील
कोणतेही झुडूप अजून पृ वीवर न हते, आ ण शेतातील कोणतीही वन पती
अजून उगवली न हती, कारण परमे र देवाने अ ाप पृ वीवर पाऊस पाडला
न हता आ ण ज मनीची मशागत कर यास कोणी मनु य न हता. ६ पण
पृ वीव न धुके वर जात असे व याने सव ज मनीचा पृ भाग पा याने
भजवला जात असे. ७ परमे र देवाने ज मनीतील मातीचा मनु य घडवला
व या या नाकपु ात जीवनाचा ास फुंकला आ ण मनु य जवंत ाणी
झाला. ८ परमे र देवाने पूवकडे एदेनात एक बाग लावली आ ण या बागेत
आपण घड वले या मनु यास ठे वले. ९ परमे र देवाने दस यास सुंदर
आ ण खा यास चांगले फळ देणारे येक झाड ज मनीतून उगवले. याम ये
बागे या म यभागी असलेले जीवनाचे झाड, आ ण ब यावाईटाचे ान देणारे
झाड यांचाही समावेश होता. १० बागेला पाणी दे यासाठ एदेनातून एक नदी
नघाली. तेथून ती वभागली आ ण त या चार न ा झा या. ११ प ह या
नदीचे नाव पीशोन. ही संपूण हवीला देशामधून वाहते, तेथे सोने सापडते.
१२ या देशाचे सोने चांग या तीचे असून तेथे मोती व गोमेद र नेसु ा
सापडतात. १३ स या नदीचे नाव गीहोन आहे. ही सग या कूश देशामधून
वाहते. १४ तस या नदीचे नाव टाय ीस. ही अ शूर देशा या पूवस वाहत
जाते. चौ या नदीचे नाव फरात असे आहे. १५ परमे र देवाने मनु यास
एदेन बागेत तची मशागत कर यासाठ व बागेची काळजी घे यासाठ
ठे वले. १६ परमे र देवाने मनु यास आ ा दली; तो हणाला, “बागेतील
कोण याही झाडाचे फळ तू खुशाल खात जा; १७ परंतु ब यावाईटाचे ान
क न देणा या झाडाचे फळ तू खाऊ नये, कारण तू या दवशी या झाडाचे
फळ खाशील याच दवशी तू न क च मरशील.” १८ नंतर परमे र देव
बोलला, “मनु याने एकटे असावे हे बरे नाही; मी या यासाठ सुसंगत
मदतनीस नमाण कर न.” १९ परमे र देवाने मातीमधून ज मनीवर ल सव
जातीचे ाणी आ ण आकाशातील सव जातीचे प ी उ प न केले आ ण
यांना मनु याकडे नेले आ ण मनु याने या सवाना नावे दली. २० आदामाने
सव पाळ व ाणी, आकाशातील सव प ी आ ण सव वनपशू यांना नावे
दली. आदामाने हे सव पशू-प ी पा हले परंतु यांम ये यास सुसंगत असा
मदतनीस सापडला नाही. २१ ते हा परमे र देवाने मनु यास गाढ झोप
लागू दली, आ ण तो झोपला असता परमे राने मनु या या शर रातून एक
बरगड काढली व ती जागा मांसाने बंद केली. २२ परमे र देवाने मनु याची
बरगड काढू न तची ी बनवली आ ण तला मनु याकडे आणले. २३ ते हा
मनु य हणाला, “आता ही मा मा या हाडातले हाड व मा या मांसातले
मांस आहे; मी तला ी हणजे नार असे नाव देतो, कारण ती नरापासून
बनवलेली आहे.” २४ हणून मनु य आप या आई वड लांस सोडू न आप या
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प नीला जडू न राहील आ ण ती दोघे एक देह होतील. २५ तेथे मनु य व
याची प नी ही दोघेही न न होती, परंतु यांना कसलीच लाज वाटत न हती.
र देवाने नमाण केले या सव वनपशूंम ये सप हा अ तशय धूत
३ परमे
होता. तो ीला हणाला, “‘बागेत या कोण याही झाडाचे फळ खाऊ
नका’ असे देवाने तु हास खरोखरच सां गतले आहे काय?” २ ीने सपाला
उ र दले, “बागेत या झाडांची फळे आ ही खाऊ शकतो. ३ परंतु बागे या
मधोमध जे झाड आहे, या या फळा वषयी देवाने हटले, ते खाऊ नका.
या झाडाला पशही क नका, नाहीतर तु ही मराल.” ४ सप या ीला
हणाला, “तु ही खरोखर मरणार नाही. ५ कारण देवास हे माहीत आहे क ,
जर तु ही या झाडाचे फळ खाल याच दवशी तुमचे डोळे उघडतील, व तु ही
देवांसारखे बरेवाईट जाणणारे हाल.” ६ आ ण ीने पा हले क , या झाडाचे
फळ खा यास चांगले व डो यांना आनंद देणारे व शहाणे कर यासाठ इ
आहे, ते हा तने याचे काही फळ घेऊन खा ले. आ ण तने आप याबरोबर
आप या पतीसही या फळातून थोडे दले व याने ते खा ले. ७ ते हा या
दोघांचे डोळे उघडले व आपण न न आहोत असे यांना समजले; ते हा यांनी
अं जराची पाने एक जोडू न आपणाला झाक यासाठ व े तयार केली. ८
दवसाचा थंड वारा सुटला असता परमे र देव बागेत आला. या वेळ यांनी
याचा आवाज ऐकला. आ ण परमे र देवा या सम तेपासून ीआड हावे
हणून मनु य व याची प नी बागे या झाडांम ये लपली. ९ ते हा परमे र
देवाने मनु यास हाक मा न हटले, “तू कोठे आहेस?” १० मनु य हणाला,
“बागेत मी तुझा आवाज ऐकला व मला भीती वाटली, कारण मी न न होतो.
हणून मी लपलो.” ११ परमे र यास हणाला, “तू न न आहेस हे तुला
कोणी सां गतले? या झाडाचे फळ तू खाऊ नकोस अशी मी तुला आ ा
दली होती या झाडाचे फळ तू खा लेस काय?” १२ मनु य हणाला, “तू ही
ी मा या सोबतीस हणून दलीस, तने या झाडाचे फळ मला दले आ ण
हणून मी ते खा ले.” १३ मग परमे र देव या ीस हणाला, “तू हे काय
केलेस?” ती ी हणाली, “सपाने मला फसवले व हणून मी ते फळ
खा ले.” १४ परमे र देव सपास हणाला, “तू हे के यामुळे सव गुरेढोरांम ये
व सव व यपशूंम ये तू शा पत आहेस. तू पोटाने सरपटत चालशील आ ण
आयु यभर तू माती खाशील. १५ तु याम ये व ीम ये आ ण तु या
बीजाम ये व ी या बीजाम ये मी श ू व ठे वीन. तो तुझे डोके ठे चील आ ण
तू याची टाच फोडशील.” १६ परमे र देव ीस हणाला, “मुलांना ज म
देते वेळ तु या वेदना मी खूप वाढवीन तर तुझी ओढ तु या नव याकडे
राहील; आ ण तो तु यावर अ धकार चालवील.” १७ नंतर परमे र देव
आदामाला हणाला, तू तु या प नीची वाणी ऐकली आहे आ ण या झाडाचे
फळ खाऊ नकोस अशी आ ा दलेली होती, या झाडाचे फळ तू खा ले
आहेस. हणून तु यामुळे भूमीला शाप आला आहे. तू तजपासून अ न
मळव यासाठ आप या आयु याचे सव दवस क करशील; १८ जमीन
तु यासाठ काटे व कुसळे उ प न कर ल आ ण शेतातील वन पती तुला
खा ा लागतील. १९ तू माघार ज मनीम ये जाशील तोपयत तू आप या
नढळा या घामाने भाकर खाशील, तू मरणा या दवसापयत अ तशय काम
करशील. कारण मातीमधून तू नमाण झालेला आहेस; आ ण मातीम ये
तू परत जाशील. २० आदामाने आप या प नीचे नाव ह वा ठे वले, कारण
सव जवंत मनु यांची ती आई होती. २१ परमे र देवाने आदाम व या या
प नीसाठ चाम ांची व े केली; आ ण ती यांना घातली. २२ परमे र
देव हणाला, “पाहा, मनु य आप यात या एका सारखा होऊन यास बरे
व वाईट समजू लागले आहे. तर आता यास या या हातांनी जीवना या
झाडाव न ते फळ घेऊन खाऊ देऊ नये, आ ण जर का तो ते फळ खाईल तर
मग सदासवकाळ तो जवंत राहील.” २३ ते हा परमे र देवाने मनु यास
या ज मनीतून उ प न केले होते तची मशागत कर यासाठ एदेन बागेतून
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बाहेर घालवून दले. २४ देवाने मनु यास बागेतून घालवले, आ ण जीवना या
झाडाचे र ण कर यासाठ याने एदेन बागे या पूवकडे क ब ठे वले, आ ण
सव दशांनी गरगर फरणार वाला प एक तलवार ठे वली.
याने याची प नी ह वा ह यासोबत वैवा हक संबंध केला. ती
४ मनु
गभवती झाली आ ण तने काइनाला ज म दला. ते हा ती हणाली,
परमे रा या साहा याने मला पु षसंतान लाभले आहे. २ यानंतर तने
काइनाचा भाऊ हाबेल याला ज म दला. आ ण हाबेल मढपाळ बनला, पण
काइन शेतातील कामकर झाला. ३ काही काळानंतर काइनाने परमे रास
शेतामधील फळांतले काही अपण आणले. ४ हाबेलानेही आप या कळपातील
थम ज मले यांतून, आ ण पु ातून अपण आणले. परमे राने हाबेल आ ण
याचे अपण ि वकारले. ५ परंतु याने काइन आ ण याचे अपण ि वकारले
नाही. यामुळे काइनाला फार राग आला, आ ण याचे त ड उतरले. ६ परमे र
काइनाला हणाला, “तू का रागावलास? तुझा चेहरा का उतरला आहे? ७ तू
जर चांग या गो ी करशील तर, मग तुझाही ि वकार केला जाणार नाही
का? परंतु तू जर यो य ते करणार नाहीस, तर पाप दाराशी टपून बसले
आहे आ ण याची तु यावर ताबा मळव याची इ छा आहे, परंतु तू यावर
नयं ण केले पा हजेस.” ८ काइन आपला भाऊ हाबेल या याशी बोलला,
आ ण असे झाले क ते शेतात असता, काइन आपला भाऊ हाबेल ा या
व उठला व यास याने ठार मारले. ९ परमे र काइनास हणाला,
“तुझा भाऊ हाबेल कोठे आहे?” काइनाने उ र दले, “मला माहीत नाही;
मी मा या भावाचा राखणदार आहे काय?” १० देव हणाला, “तू हे काय
केलेस? तु या भावा या र ाची वाणी ज मनीतून श ेसाठ ओरड करत
आहे. ११ तर आता तु या हातून तु या भावाचे पडलेले र ि वकार यास
या ज मनीने आपले त ड उघडले आहे, तचा तुला शाप आहे. १२ जे हा तू
ज मनीची मशागत करशील ते हा ती आपले स व यापुढे तुला देणार नाही.
पृ वीवर तू भटकत राहशील व नवा सत होशील.” १३ काइन परमे रास
हणाला, “माझी श ा मी सहन कर यापलीकडे, इतक मोठ ती आहे. १४
खरोखर, तू मला या मा या भूमीव न हाकलून लावले आहेस, आ ण तु या
जवळ मला येता येणार नाही. पृ वीवर तू मला भटकणारा व नवा सत केले
आ ण जर मी कोणा या हाती सापडेन तर तो मला ठार मा न टाकेल.”
१५ परमे र यास हणाला, “जर कोणी काइनाला ठार मार ल तर याचा
सातपट सूड घे यात येईल.” यानंतर, तो कोणाला सापडला तर यास
कोणी जवे मा नये हणून, परमे राने काइनावर एक खूण क न ठे वली.
१६ काइन परमे रासमो न नघून गेला आ ण एदेना या पूवस नोद देशात
जाऊन रा हला. १७ काइनाने आप या प नीस जा णले, ती गभवती होऊन
तने हनोखाला ज म दला; काइनाने एक नगर बांधले याने या नगराला
आप या मुलाचेच हनोख हे नाव दले. १८ हनोखाला इराद झाला; इरादाला
म याएल झाला म याएलास मथुशाएल झाला; आ ण मथुशाएलास लामेख
झाला. १९ लामेखाने दोन ि या के या. प हलीचे नाव आदा व सर चे नाव
स ला. २० आदाने याबालास ज म दला; तो तंबूत राहणा या व गुरेढोरे
पाळणा या लोकांचा मूळपु ष झाला. २१ आ ण या या भावाचे नाव युबाल
होते, तो तंतुवा व वायुवा वाजवणा या कलावंताचा मूळपु ष झाला. २२
स ला हला तुबल-काइन झाला; तो तां याची व लोखंडाची कामे करणा या
लोकांचा मूळपु ष झाला. तुबल काइनास नामा नावाची बहीण होती. २३
लामेख आप या बायकांना हणाला, आदा आ ण स ला माझी वाणी ऐका;
लामेखा या बायकांनो, मी या गो ी बोलतो याकडे कान लावा; एका
मनु याने मला जखमी केले, मी यास ठार मारले, एका त णाने मला मारले
हणून मी यास ठार केले. २४ जर काइनाब ल सातपट तर लामेखाब ल
स याह रपट सूड घेतला जाईल. २५ आदामाने पु हा प नीस जा णले आ ण
तला पु झाला. यांनी याचे नाव शेथ असे ठे वले. ह वा हणाली, “देवाने
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हाबेला या ठकाणी मला सरे संतान दले आहे, कारण काइनाने यास जवे
मारले.” २६ शेथलाही मुलगा झाला, याचे नाव याने अनोश ठे वले; या
काळापासून लोक परमे रा या नावाने धावा क लागले.
या वंशावळ ची न द अशी आहे. देवाने मनु य नमाण केला या
५ आदामा
दवशी याने आप या त पाचा हणजे आप यासारखा तो केला.

२

यांना नर व नार असे उ प न केले. यांना आशीवाद दला व यांना नमाण
केले या वेळ यांना आदाम हे नाव दले. ३ आदाम एकशे तीस वषाचा
झा यावर यास या या त पाचा हणजे या या सारखा दसणारा मुलगा
झाला. याने याचे नाव शेथ ठे वले; ४ शेथ ज म यानंतर आदाम आठशे वष
जगला आ ण या काळात यास आणखी मुले व मुली झा या. ५ अशा
र तीने आदाम एकंदर नऊश तीस वष जगला; नंतर तो मरण पावला. ६ शेथ
एकशे पाच वषाचा झा यावर यास अनोश झाला ७ अनोश झा यानंतर शेथ
आठशेसात वष जगला, या काळात यास आणखी मुले व मुली झा या;
८ शेथ एकंदर नऊशबारा वष जगला, मग तो मरण पावला. ९ अनोश
न वद वषाचा झा यावर यास केनान झाला; १० केनान झा यानंतर अनोश
आठशेपंधरा वष जगला; या काळात यास आणखी मुले व मुली झा या;
११ अनोश एकंदर नऊशपाच वष जगला; यानंतर तो मरण पावला. १२
केनान स र वषाचा झा यावर तो महललेलाचा पता झाला; १३ महललेल
झा यावर केनान आठशेचाळ स वष जगला; या काळात यास आणखी
मुले व मुली झा या; १४ केनान एकंदर नऊशदहा वष जगला, नंतर तो मरण
पावला. १५ महललेल पास वषाचा झा यावर तो यारेदाचा पता झाला; १६
यारेद ज म यानंतर महललेल आठशेतीस वष जगला; या काळात यास
आणखी मुले व मुली झा या; १७ महललेल एकंदर आठशे पंचा णव वष
जगला; यानंतर तो मरण पावला. १८ यारेद एकशे बास वषाचा झा यावर
तो हनोखाचा पता झाला; १९ हनोख झा यावर यारेद आठशे वष जगला;
या काळात यास आणखी मुले व मुली झा या; २० यारेद एकंदर नऊश
बास वष जगला; यानंतर तो मरण पावला. २१ हनोख पास वषाचा
झा यावर यास मथुशलह झाला; २२ मथुशलह ज म यावर हनोख तीनशे
वष देवाबरोबर चालला. या काळात यास आणखी मुले व मुली झा या; २३
हनोख एकंदर तीनशे पास वष जगला; २४ हनोख देवाबरोबर चालला,
आ ण यानंतर तो दसला नाही, कारण देवाने यास नेले. २५ मथुशलह
एकशेस या शी वषाचा झा यावर लामेखाचा पता झाला. २६ लामेखा या
ज मानंतर मथुशलह सातशे या शी वष जगला. या काळात यास आणखी
मुले व मुली झा या. २७ मथुशलह एकंदर नऊश ऐकोणस र वष जगला.
यानंतर तो मरण पावला. २८ लामेख एकशे यांऐशी वषाचा झा यावर तो
एका मुलाचा पता झाला. २९ लामेखाने याचे नाव नोहा ठे वून हटले,
परमे राने भूमी शा पत केली आहे त यापासून येणा या कामात आ ण
आम या हातां या मात हाच आ हांला वसावा देईल. ३० नोहा झा यावर
लामेख पाचशे पंचा णव वष जगला; या काळात यास आणखी मुले व
मुली झा या. ३१ लामेख एकंदर सातशे स याह र वष जगला. नंतर तो
मरण पावला. ३२ नोहा पाचशे वषाचा झा यावर यास शेम, हाम व याफेथ
नावाचे पु झाले.
ल मनु यांची सं या वाढतच रा हली आ ण यांना मुली झा या,
६ पृ तेवीवरहा मानवजाती
या मुली आकषक आहेत असे देवपु ांनी पा हले,
२

यां यापैक यांना या आवड या या यांनी ि या क न घेत या. ३
परमे र हणाला, “माझा आ मा मानवाम ये सवकाळ राहणार नाही, कारण
ते देह आहेत. ते एकश वीस वष जगतील.” ४ या दवसात आ ण यानंतरही,
महाकाय मानव पृ वीवर होते. देवाचे पु मनु यां या मुलीपाशी गेले, आ ण
यां याकडू न यांना मुले झाली, ते हा हे घडले. ाचीन काळचे जे बलवान,
नामां कत पु ष ते हेच. ५ पृ वीवर मानवजातीची ता मोठ आहे, आ ण

यां या मनात येणा या वचारातील येक क पना केवळ एकसारखी वाईट
असते, असे परमे राने पा हले. ६ हणून पृ वीवर मनु य नमाण के याब ल
परमे रास वाईट वाटले, आ ण तो मनात फार ःखी झाला. ७ हणून
परमे र हणाला, “मी उ प न केले या मानवास पृ वीतलाव न न कर न;
तसेच मनु य, पशू, सरपटणारे ाणी, व आकाशातील प ी या सवाचा मी
नाश कर न, कारण या सवाना उ प न के याचे मला ःख होत आहे.” ८
परंतु नोहावर परमे राची कृपा ी झाली. ९ या नोहासंबंधी या घटना आहेत;
नोहा आप या काळ या लोकांम ये नी तमान आ ण नद ष मनु य होता.
नोहा देवाबरोबर चालला १० नोहाला शेम, हाम व याफेथ नावाचे तीन पु
होते. ११ देवा या सम तेत पृ वी
झालेली होती, आ ण हसाचाराने
भरलेली होती. १२ देवाने पृ वी पा हली; आ ण पाहा, ती
होती, कारण
पृ वीवर सव ा यांनी आपला माग
केला होता. १३ हणून देव नोहाला
हणाला, “मी पाहतो क , सव ा यांचा नाश कर याची वेळ आता आली
आहे; कारण यां यामुळे पृ वी अनथ हसाचाराने भरली आहे. खरोखरच मी
पृ वीसह यांचा नायनाट कर न.” १४ ते हा आपणासाठ गोफेर लाकडाचे
एक ता कर; तू याम ये खो या कर आ ण यास सव हणजे आतून
व बाहे न डांबर लाव. १५ देव हणाला, “तारवाचे मोजमाप मी सांगतो
या माणे असावे. ते तीनशे हात लांब, प नास हात ं द, आ ण तीस हात उं च
असावे. १६ तारवाला छतापासून सुमारे अठरा इंचावर एक खडक कर.
तारवा या एका बाजूस दार ठे व आ ण तारवाला खालचा, मधला व वरचा
असे तीन मजले कर. १७ आ ण ऐक, आकाशाखाली यां याम ये जीवनाचा
ास आहे अशा सव देहधा यांचा नाश कर यासाठ मी पृ वीवर जल लय
आणीन. पृ वीवर जे सव आहे ते मरण पावतील. १८ मी तु याबरोबर आपला
एक करार थापीन. तू, तु यासोबत तुझे पु , तुझी प नी आ ण तु या
सुना यांना घेऊन तारवात जाशील. १९ तसेच पृ वीवर ल येक जातीतील
सजीव ा यांपैक दोन-दोन तु याबरोबर जवंत ठे व यासाठ तु याबरोबर
तू तारवात ने; ते नर व मादी असावेत. २० प यां या येक जातीतून,
आ ण मो ा पशूं या येक जातीतून आ ण भूमीवर रांगणा या ा यां या
येक जातीतून दोन दोन जवंत राह यासाठ तु याकडे येतील. २१ तसेच
खा यात येते असे सव कारचे अ न तु याजवळ आणून ते साठवून ठे व. ते
तुला व यांना खा यासाठ होईल.” २२ नोहाने हे सव केले. देवाने आ ा
द या माणे याने सवकाही केले.
तर परमे र नोहाला हणाला, “चल, तू आ ण तु या कुटु ब
ं ातील
७ नंसवानी
तारवात यावे, कारण या पढ म ये तूच मला नी तमान दसला
आहेस. २ येक शु जाती या ा यांपैक नर व मा ां या सात सात
जो ा घे, इतर शु नाहीत या ा यापैक , नर व मादी अशी दोन दोन घे.
३ आ ण आकाशात या प ां या नर व मादी अशा सात जो ा तु याबरोबर
तारवात ने. अशाने पृ वीवर यांचे बीज राहील. ४ आतापासून सात दवसानी
मी पृ वीवर चाळ स दवस व चाळ स रा पाऊस पाड न. मी नमाण
केले या येक जवंत गो चा मी पृ वीव न नाश कर न.” ५ परमे राने
आ ा द या माणे नोहाने सवकाही केले. ६ जल लय आला ते हा नोहा
सहाशे वषाचा होता. ७ नोहा, याची मुले, याची प नी, आ ण या या
मुलां या ि या, हे सव जल लयामुळे तारवात गेले. ८ पृ वीवर ल शु
व अशु पशुतून, प ी आ ण ज मनीवर रांगणारे सवकाही, ९ देवाने
नोहाला सां गत या माणे दोन-दोन नर व मादी असे ते नोहाकडे आले
आ ण तारवात गेले. १० मग सात दवसानंतर पृ वीवर पाऊस पड यास व
जल लय ये यास सु वात झाली. ११ नोहा या जीवनातील सहाशा ा
वषा या स या म ह या या सतरा ा दवशी पृ वीतील पा याचे सव झरे
फुटले व पाणी उफाळू न वर आले व ज मनीव न वा लागले. याच दवशी
मुसळधार पाऊस पड यास सु वात झाली. आ ण आकाशा या खड या
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उघड या. १२ पावसास सु वात झाली आ ण चाळ स दवस व चाळ स
रा पृ वीवर पाऊस पडत होता. १३ याच दवशी नोहा आ ण याची मुले
शेम, हाम आ ण याफेथ आ ण नोहाची प नी व यां या बरोबर या या
मुलां या तीन बायकांनीही तारवात वेश केला. १४ यां याबरोबर येक
रानटी ाणी या या जाती माणे आ ण येक पाळ व ाणी या या
जाती या कारा माणे आ ण पृ वीवर रांगणार येक गो त या जाती या
कारा माणे, आ ण येक प ी या या जाती या कारा माणे, येक
कारचा पंख असलेला ाणी, यांनी तारवात वेश केला. १५ यां या
शर रात जीवनाचा ास आहे असे सव दोन दोन तारवात नोहाकडे आले आ ण
यांनी तारवात वेश केला. १६ देवाने यास आ ा द या माणे सव कारचे
देहधार ाणी नर व मादी असे तारवात गेले. मग परमे राने दार बंद केले.
१७ मग पृ वीवर चाळ स दवस पूर आला आ ण पाणी वाढले आ ण ता
ज मनीपासून उचलले गेले. १८ मुसळधार पावसाचा जोर वाढत गेला आ ण
पृ वीवर पा याचा जोर खूप वाढत गेला, आ ण ता पा यावर तरंगू लागले.
१९ पृ वीवर ल पाणी जोराने उं च आ ण उं च वाढत गेले. आकाशाखालील सव
उं च पवत पूणपणे याखाली झाकून गेले; २० पाणी पवत शखरावर पंधरा
हातापे ा अ धक उं च इतके वर चढले. २१ पृ वीवर ल हालचाल करणारे सव
जवंत ाणी, सव प ी, गुरेढोरे, वनपशू, थ ाने राहणारे ाणी, आ ण सव
मानवजात म न गेले. २२ यां या नाकपु ात जीवनाचा ास होता असे,
कोर ा ज मनीवर ल सवजण मरण पावले. २३ अशा र तीने देवाने सवकाही
हणजे मानव, पशू, सरपटणारे ाणी आ ण आकाशातील प ी अशा सव
मो ा जीवधार ा यांचा नाश केला. पृ वी या पाठ व न या सवाचा नाश
कर यात आला. केवळ नोहा आ ण तारवात या या सोबत जे होते तेच फ
वाचले. २४ एकशे प नास दवस पृ वीवर पा याचा जोर होता.
या यासोबत तारवात असलेले सव व य ाणी आ ण सव
८ देगुवरेढानेोरेनोहा,
यांची आठवण केली. देवाने पृ वीवर वारा वाह यास लावला,
आ ण पाणी मागे हट यास सुरवात झाली. २ पा याचे खोल झरे आ ण
आकाशा या खड या बंद झा या, आ ण पाऊस पड याचा थांबला. ३
पृ वीव न पुराचे पाणी एकसारखे मागे हटत गेले. आ ण दीडशे दवसा या
अखेर स पु कळ पाणी कमी झाले. ४ सात ा म ह या या सतरा ा दवशी
ता अरारात पवतावर थांबले. ५ दहा ा म ह यापयत पाणी एकसारखे
हटत गेले. दहा ा म ह या या प ह या दवशी पवतांचे माथे दसू लागले. ६
चाळ स दवसानंतर नोहाने तयार केलेली तारवाची खडक उघडली ७ याने
एक कावळा बाहेर सोडला आ ण पृ वीवर ल पाणी सुकून जाईपयत तो
इकडे तकडे उडत रा हला. ८ नंतर ज मनी या वर ल भागाव न पाणी मागे
हटले आहे क नाही हे पाह याक रता नोहाने एक कबुतर बाहेर सोडले, ९
परंतु कबुतराला पाय टेक यास जागा मळाली नाही आ ण ते या याकडे
तारवात परत आले, कारण सव पृ वी पा याने झाकली होती. ते हा याने
हात बाहेर काढू न यास आप याबरोबर तारवात घेतले. १० तो आणखी सात
दवस थांबला. आ ण याने पु हा कबुतराला तारवाबाहेर सोडले; ११ ते
कबुतर सं याकाळ या याकडे परत आले. आ ण पाहा, या या चोचीत
जैतून झाडाचे नुकतेच तोडलेले पान होते. याव न पृ वीवर ल पाणी कमी
झाले अस याचे नोहाला समजले. १२ नोहा आणखी सात दवस थांबला
आ ण याने कबुतरास पु हा बाहेर सोडले. ते परत या याकडे आले नाही.
१३ असे झाले क , सहाशे एका ा वषा या प ह या म ह याचा प ह या
दवशी पृ वीवर ल पाणी सुकून गेले, ते हा नोहाने तारवाचे आ छादन काढू न
बाहेर पा हले, तो पाहा, ज मनीचा वर ल भाग कोरडा झालेला होता. १४
स या म ह या या स ा वसा ा दवसापयत पृ वी कोरड झाली होती. १५
देव नोहाला हणाला, १६ “तू, तुझी प नी, तुझी मुले व तु या मुलां या
ि या यांना तु याबरोबर घेऊन तारवा या बाहेर ये. १७ तु या बरोबर प ी,
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गुरेढोरे आ ण पृ वीवर रांगणारा येक ाणी यांसह येक जवंत देहधार
ाणी बाहेर आण. यासाठ क , यांची संपूण पृ वीभर सव असं य पट
भरभराट हावी आ ण पृ वीवर ते ब गु णत हावेत.” १८ ते हा नोहा, याची
प नी, मुले व मुलां या ि या यां यासह तारवातून बाहेर आला; १९ या या
बरोबरचा येक जवंत ाणी, येक रांगणारा ाणी व येक प ी,
पृ वीवर हालचाल करणारा येक जीव, आपाप या जाती माणे तारवातून
बाहेर आले. २० नोहाने परमे राकरता एक वेदी बांधली. याने शु प यांतून
काही आ ण शु पशुंतून काही घेतले, आ ण यांचे वेदीवर होमापण केले.
२१ परमे राने तो सुखकारक सुगंध घेतला आ ण आप या मनात हटले,
“मानवामुळे मी पु हा भूमीला शाप देणार नाही; मानवा या मनातील योजना
बालपणापासूनच वाईट आहेत. मी आता केले आहे या माणे मी पु हा
कधीही सव जवांचा नाश करणार नाही. २२ जोपयत पृ वी राहील तोपयत
पेरणी व कापणी, थंड व ऊन, हवाळा व उ हाळा, दवस व रा हावयाची
थांबणार नाहीत.”
तर देवाने नोहाला व या या मुलांना आशीवाद दला आ ण हटले,
९ नं“फलदायी
हा, ब गु णत हा आ ण पृ वी भ न टाका. पृ वीवर ल
२

येक जवंत ाणी, आकाशातील येक प ी, ज मनीवर सरपटणारे सव
ाणी आ ण समु ातील सव मासे ां यावर तुमचे भय व धाक राहील; ते
तुम या क ात दले आहेत. ३ येक हालचाल करणारा ाणी हा तुमचे
अ न होईल. जशा मी हर ा वन पती द या आहेत, तसेच आता सवकाही
तु हास देत आहे. ४ पण याम ये याचे जीवन हणजे र आहे, ते मांस
तु ही खाऊ नये. ५ परंतु तुम या र ासाठ , जे र तुमचे जीवन आहे,
याब ल मी आव यक भरपाई घेईन. येक ा या या हातून मी ती घेईन.
मनु या या हातून, हणजे याने आप या भावाचा खून केला आहे या या
हातून, या मनु या या जवाब ल मी भरपाईची मागणी कर न. ६ जो कोणी
मनु याचे र पाडतो, याचे र मनु याकडू न पाडले जाईल, कारण देवाने
मनु यास या या त पाचे बनवले आहे. ७ तु ही मा फलदायी आ ण
ब गु णत हा, सव पृ वीवर व तारा, आ ण त यावर ब गु णत हा.” ८
मग देव नोहाला व या या मुलांना हणाला, ९ “माझे ऐका! मी तुम याशी
व तुम या नंतर तुम या वंशजाशी एक करार थापन करतो, १० आ ण
तुम याबरोबर असलेले सव जवंत ाणी, हणजे तुम याबरोबर तारवातून
बाहेर आलेले प ी, गुरेढोरे, आ ण पृ वीवर राहणारे सव ाणी यां याशीही
एक करार था पत करतो. ११ अशा कारे मी तुम याशी करार था पत
करतो क , यापुढे पुरा या पा याने पृ वीवर ल सव देह पु हा कधीही न
केले जाणार नाहीत व पु हा कधीही पुराने पृ वीचा नाश होणार नाही.” १२
देव हणाला, “मी मा याम ये आ ण तुम याम ये, व तुम याबरोबर जे सव
जवंत जीव आहेत यां याम ये भावी प ान प ासाठ हा करार के याची
नशाणी हीच आहे. १३ मी ढगात मेघधनु य ठे वले आहे; ते सव पृ वी व
मा याम ये केले या कराराची नशाणी आहे. १४ मी जे हा पृ वीवर ढग
आणीन ते हा तु हास ढगात मेघधनु य दसेल, १५ नंतर मी ते पाहीन ते हा
मी तुम याशी व पृ वीवर ल सव देहात या जवंत ा यांशी केले या मा या
कराराची मला आठवण होईल, या करारा माणे पुरा या पा याने पृ वीवर ल
सव देहाचा पु हा कधीही नाश करणार नाही. १६ मेघधनु य ढगात राहील
आ ण जो सवकाळचा करार देव आ ण पृ वीवर ल सव देहातले जवंत ाणी
यां याम ये आहे याची आठवण हणून मी याकडे पाहीन.” १७ नंतर देव
नोहाला हणाला, “हे मेघधनु य मा याम ये व पृ वीवर ल सव देहांम ये
था पत केले या कराराची नशाणी आहे.” १८ नोहाबरोबर याचे पु
तारवाबाहेर आले; यांची नावे शेम, हाम व याफेथ अशी होती. आ ण हाम हा
कनानाचा पता होता १९ हे नोहाचे तीन पु होते, आ ण यां यापासूनच सव
पृ वीवर लोक व तार झाला. २० नोहा शेतकर बनला, आ ण याने एक
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ा मळा लावला. २१ तो थोडा ा रस याला आ ण तो धुंद झाला. तो
या या तंबूत उघडा-वाघडा पडला होता. २२ ते हा कनानाचा पता हाम याने
आपला पता उघडा-वागडा पडलेला अस याचे पा हले व याने तंबू या बाहेर
येऊन ते आप या भावांना सां गतले. २३ मग शेम व याफेथ यांनी एक कपडा
घेतला व तो आप या खां ावर ठे वून ते पाठमोरे तंबूत गेले. अशा कारे
यांनी आप या प याची न नता झाकली; पाठमोरे अस यामुळे ती यांना
दसली नाही. २४ जे हा नोहा नशेतून जागा झाला, ते हा आपला धाकटा
मुलगा हाम याने काय केले हे यास समजले. २५ ते हा नोहा हणाला,
“कनान शा पत होवो, तो आप या भावा या गुलामातील सवात खालचा
गुलाम होवो.” २६ तो हणाला, “शेमाचा देव परमे र ध यवा दत असो.
कनान याचा सेवक होवो. २७ देव याफेथाचा अ धक व तार करो, आ ण
शेमा या तंबूत तो याचे घर करो. कनान यांचा सेवक होवो.” २८ पूरानंतर
नोहा तीनशे प नास वष जगला; २९ नोहा एकूण नऊश प नास वष जगला;
मग यानंतर तो मरण पावला.
या शेम, हाम व याफेथ या मुलांचे वंशज हे आहेत. पुरानंतर
१० नोहा
यांना मुले झाली. याफेथाचे पु गोमर, मागोग, मा , यावान,
२

तुबाल, मेशेख व तीरास हे होते. ३ गोमरचे पु आ कनाज, र फाथ व तोगामा
हे होते. ४ यावानाचे पु अलीशा, ताश श, क ीम व दोदानीम हे होते.
५ यां यापैक समु कनारप ीवर ल लोक वेगळे झाले आ ण आपाप या
भाषेनुसार, कुळानुसार यांनी देश वसवले. ६ हामाचे पु कूश, म ाईम,
पूट व कनान होते. ७ कूशाचे पु सबा, हवीला, सा ता, रामा, व सा तका
होते आ ण रामाचे पु शबा व ददान हे होते. ८ कूशाने न ोदाला ज म दला,
जो पृ वीवरचा प हला जगजे ा बनला. ९ तो परमे रापुढे परा मी शकार
मनु य बनला. यामुळे “ न ोदासारखा परमे रापुढे परा मी शकार ”
अशी हण पडली आहे. १० या या रा याची प हली मु य ठकाणे शनार
देशातील बाबेल, एरक, अ काद व कालने ही होती. ११ या देशातून तो
अ शूर देशास गेला व तेथे याने ननवे, रहोबोथ, ईर, कालह ही शहरे बांधली
१२ आ ण ननवे व कालह यां या दर यान याने रेसन नावाचे शहर वसवले. हे
एक मोठे शहर आहे. १३ म ाईम हा लूदीम, अनामीम, लहाबीम, ना तुहीम,
१४ पा ुसीम, का लूहीम ( यां यापासून प ल ी झाले), व कफतोर म, ांचा
पता बनला. १५ कनान हा याचा थम ज मलेला मुलगा सीदोन आ ण हेथ
यांचा, १६ तसेच यबूसी, अमोर , गगाशी, १७ ह वी, आक व शीनी १८
अवादी, समार व हमाथी यांचा पता होता. यानंतर कनानाची कुळे सव
पसरली. १९ कना यांची सीमा सीदोनापासून गराराकडे जाते या वाटेने
ग जा शहरापयत होती. सदोम व गमोरा व तसेच अदमा व सबो यम या
शहरांकडे जाणा या वाटेवर लेशापयत ती होती. २० कूळ, भाषा, देश व
यांनुसार हे सव हाम याचे वंशज होते. २१ शेम हा याफेथाचा वड ल भाऊ
होता. एबर हा शेम यांचा वंशज होता. तो सव एबर लोकांचा मूळ पु ष होता.
२२ शेम याचे पु एलाम, अ शूर, अप द, लूद व अराम हे होते. २३ अरामाचे
पु ऊस, ल, गेतेर, आ ण मेशेख हे होते. २४ अप द हा शेलहचा पता
झाला, शेलह हा एबरचा पता झाला. २५ एबर याला दोन मुले झाली. एकाचे
नाव पेलेग होते, कारण या या काळात पृ वीची वभागणी झाली; या या
भावाचे नाव य ान होते. २६ य ान अलमोदाद, शेलेफ, हसमावेथ, येरह
२७ हदोराम, ऊजाल, द ला २८ ओबाल, अबीमाएल, शबा, २९ ओफ र,
हवीला व योबाब यांचा पता झाला. हे सव य ानाचे पु होते. ३० यांचा
देश मेशापासून पूवकड ल ड गराळ भागात, सेफर देशापयत होता. ३१
आपआपली कुळे , आपाप या भाषा, देश व रा े यां माणे वभागणी झालेले
हे शेमाचे पु . ३२ प ा व रा े ांनुसार ही नोहा या मुलांची कुळे आहेत.
महापुरानंतर यां यापासून वेगवेगळ रा े नमाण होऊन पृ वीवर पसरली.

पृ वीवर ल सव लोक एकच भाषेचा वापर करत होते आ ण
११ आता
श द समान होते. ते पूवकडे वास करत असताना यांना शनार
२

देशात एक मैदान लागले आ ण यांनी तेथेच व ती केली. ३ ते एकमेकांना
हणाले, “चला, आपण वटा क व या प या भाजू.” यां याकडे
बांधकामासाठ दगडाऐवजी वटा आ ण चु याऐवजी डांबर होते. ४ मग
लोक हणाले, “चला, आपण आप यासाठ नगर बांधू आ ण याचे शखर
आकाशापयत पोहचेल असा उं च बु ज बांधू, आ ण आपण आपले नाव
होईल असे क या. आपण जर असे केले नाही, तर पृ वी या पाठ वर
आपली पांगापांग होईल.” ५ आदामा या वंशजांनी बांधलेले ते नगर व तो
बु ज पाह यासाठ हणून परमे र खाली उत न आला. ६ परमे र देव
हणाला, “पाहा, हे सव लोक एक असून, एकच भाषा बोलतात आ ण ही
तर यांची सु वात आहे! लवकरच, जे काही कर याचा यांचा हेतू आहे ते
करणे यांना मुळ च अश य होणार नाही. ७ चला आपण खाली जाऊन
यां या भाषेचा घोटाळा क न टाकू. मग यांना एकमेकांचे बोलणे समजणार
नाही.” ८ मग परमे राने पृ वीभर यांची पांगापांग केली आ ण हणून
नगर बांध याचे काम यांनी थांबवले. ९ यामुळे या ठकाणाचे नाव बाबेल
पडले, कारण तेथे परमे राने सव पृ वी या भाषेचा घोटाळा केला आ ण
परमे राने यांना तेथून सव पृ वी या पाठ वर पांग वले. १० ही शेमाची
वंशावळ: जल लयानंतर दोन वषानी शेम शंभर वषाचा झाला होता आ ण तो
अप दाचा पता झाला. ११ अप दाला ज म द यानंतर शेम पाचशे वष
जगला, तो आणखी मुले व मुल चा पता झाला. १२ अप द प तीस वषाचा
झाला ते हा याने शेलहाला ज म दला. १३ शेलहाला ज म द यानंतर
अप द चारशे तीन वष जगला व याने आणखी मुलांना व मुल ना ज म
दला. १४ जे हा शेलह तीस वषाचा झाला ते हा याने एबरला ज म दला;
१५ एबरला ज म द यावर शेलह चारशे तीन वष जगला व याने आणखी
मुलांना व मुल ना ज म दला. १६ एबर चौतीस वषाचा झाला ते हा याने
पेलेगाला ज म दला. १७ पेलेग झा यावर एबर चारशे तीस वष जगला व
याने आणखी मुलांना व मुल ना ज म दला. १८ पेलेग तीस वषाचा झाला,
ते हा याने रऊ याला ज म दला. १९ रऊ याला ज म द यावर पेलेग दोनशे
नऊ वष जगला व याने आणखी मुलांना व मुल ना ज म दला. २० रऊ
ब ीस वषाचा झाला, ते हा याने स गाला ज म दला. २१ स गाला ज म
द यावर रऊ दोनशे सात वष जगला व याने आणखी मुलांना व मुल ना
ज म दला. २२ स ग तीस वषाचा झाला, ते हा याने नाहोराला ज म दला.
२३ नाहोराला ज म द यावर स ग दोनशे वष जगला आ ण याने आणखी
मुलांना व मुल ना ज म दला. २४ नाहोर एकोणतीस वषाचा झाला, ते हा
याने तेरहाला ज म दला. २५ तेरहाला ज म द यावर नाहोर आणखी एकशे
एकोणीस वष जगला आ ण याने मुलांना व मुल ना ज म दला. २६ तेरह
स र वषाचा झाला, ते हा याने अ ाम, नाहोर व हारान यांना ज म दला.
२७ तेरहाची वंशावळ ही: तेरहाने अ ाम, नाहोर व हारान यांना ज म दला.
हारानाने लोटाला ज म दला. २८ हारान, आपला पता तेरह जवंत असताना
आपली ज मभूमी खा ांचे ऊर येथे मरण पावला. २९ अ ाम व नाहोर या
दोघांनीही ल न केले. अ ामा या प नीचे नाव साराय आ ण नाहोर या प नीचे
नाव म का होते. म का ही हारानाची मुलगी होती. हा हारान म का व
इ का यांचा पता होता. ३० साराय वांझ होती, तला मूलबाळ न हते. ३१
मग तेरह आपले कुटु बं घेऊन हणजे आपला मुलगा अ ाम, हारानचा मुलगा
लोट, आ ण आपली सून हणजे अ ामाची प नी साराय यांना बरोबर घेऊन
खा ांचे ऊर येथून कनान देशास जा यासाठ नघाला आ ण वास कर त
ते हारान देशापयत येऊन तेथे रा हले. ३२ तेरह दोनशे पाच वष जगला;
यानंतर तो हारान येथे मरण पावला.
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परमे र अ ामाला हणाला, “तू आपला देश, आपले नातलग
१२ आता
आ ण बापाचे घर सोडू न मी दाखवीन या देशात जा. मी तुझे मोठे
२

रा कर न आ ण मी तुला आशीवाद देईन आ ण मी तुझे नाव मोठे कर न
आ ण तू आशीवा दत होशील, ३ जे लोक तुला आशीवाद देतील यांना
मी आशीवाद देईन, परंतु जो कोणी तुझा अनादर कर ल यास मी शाप
देईन. तु यामुळे पृ वीवर ल सव कुटु बं े आशीवा दत होतील.” ४ परमे राने
अ ामाला सां गत या माणे याने केले, तो गेला आ ण या याबरोबर लोट
गेला. याने हारान सोडले या वेळ अ ाम पंचाह र वषाचा होता. ५ अ ामाने
याची प नी साराय, या या भावाचा मुलगा लोट आ ण हारान देशाम ये
यांनी जमा केलेली सव मालम ा, आ ण हारानात वकत घेतलेले लोक या
सवाना बरोबर घेतले. ते कनान देशात जा यासाठ नघाले आ ण कनान
देशात आले. ६ अ ाम कनान देशातून वास कर त शखेमापयत मोरे या
एलोन झाडापयत गेला. या काळ या देशात कनानी लोक राहत होते. ७
परमे र अ ामाला दशन देऊन हणाला, “हा देश मी तु या वंशजांना देईन.”
या जागेवर परमे राने अ ामाला दशन दले या जागी याने परमे रासाठ
वेदी बांधली. ८ मग अ ाम तेथून नघाला आ ण वास कर त तो बेथेल या
पूवस ड गराळ भागात पोहचला व याने तेथे तंबू ठोकला; तेथून बेथेल
प मेस होते आ ण आय शहर पूवस होते; तेथे याने परमे रासाठ सर
वेदी बांधली आ ण परमे राचे नाव घेऊन ाथना केली. ९ यानंतर अ ाम
पु हा पुढ या वासास नघाला व द णेकड ल नेगेब वाळवंटाकडे गेला.
१० या काळ या देशात मोठा काळ पडला; हणून अ ाम खाली
मसर देशाम ये राहायला गेला. कारण देशात ती
काळ पडला होता. ११
मसर देशात वेश कर यापूव अ ाम आपली प नी साराय हला हणाला,
“पाहा मला माहीत आहे क , तू अ तशय सुंदर ी आहेस. १२ मसराचे
लोक जे हा तुला पाहतील ते हा ते हणतील, ही याची प नी आहे, आ ण
मग तु यासाठ ते मला मा न टाकतील, परंतु तुला जवंत ठे वतील. १३
हणून, तू माझी बहीण आहेस, असे तू लोकांस सांग. हणजे तु यामुळे
माझे बरे होईल, आ ण ते मला मारणार नाहीत, अशा र तीने तू माझा जीव
वाचवशील.” १४ अ ामाने जे हा मसर देशात वेश केला, ते हा तेथील
लोकांनी पा हले क साराय ही फार सुंदर ी आहे. १५ मसर देशाचा राजा
फारो या या राजकुमारांनी सारायला पा हले व यांनी आपला राजा फारो
या याजवळ त या स दयाची तुती केली आ ण तला राजा या घर घेऊन
जा यात आले. १६ त यामुळे याने अ ामाचे बरे केले. यास मढरे, गुरेढोरे,
व गाढवे दली तसेच अ ामाला दास, दासी व उं टही मळाले. १७ अ ामाची
प नी साराय हला फारोने नेले हणून परमे राने फारो व या या घरातील
लोकांस भयंकर पीडांनी पीडले. १८ ते हा फारोने अ ामास बोलावले. तो
हणाला, “तू हे मा याबाबत का केलेस? साराय तुझी प नी आहे हे तू मला
का सां गतले नाहीस? १९ ती माझी बहीण आहे असे तू का हणालास?
मला प नी कर यासाठ मी तला नेले होते, परंतु मी आता तुझी प नी तुला
परत करतो, तला घेऊन जा.” २० मग अ ामाची मसरमधून बाहेर रवानगी
करावी अशी फारोने आप या माणसांना आ ा दली. ते हा अ ाम व याची
प नी साराय यांनी आपले सवकाही बरोबर घेऊन मसर सोडले.
र तीने अ ामाने मसर देश सोडला आ ण तो, याची प नी
१३ अशा
साराय, आ ण याचे जे सवकाही होते ते घेऊन नेगेबात गेला. लोटही
या याबरोबर गेला. २ आता अ ाम जनावरे, तसेच सोने आ ण चांदी यांनी
फार ीमंत झाला होता. ३ तो आपला वास कर त नेगेबापासून बेथेल
नगराम ये गेला, बेथेल व आय यां याम ये या ठकाणी याचा तंबू पूव
होता तेथपयत गेला. ४ जेथे याने प ह याने वेदी बांधली होती तेथेच ही
जागा आहे आ ण तेथे याने परमे रा या नावाचा धावा केला. ५ आता लोट
जो अ ामाबरोबर वास कर त होता. या याकडेसु ा कळप, गुरेढोरे व लोक
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होते. ६ तो देश या दोघांना एक जवळ राह यास पुरेना, कारण यांची
मालम ा फारच मोठ होती, ती इतक क यांना एक राहता येईना. ७ तेथे
अ ामाचे गुराखी व लोटाचे गुराखी यां याम ये भांडणेसु ा होऊ लागली; या
काळ या देशात कनानी व प र जी लोक राहत होते. ८ ते हा अ ाम लोटाला
हणाला, “तु याम ये व मा याम ये, तसेच तुझे गुराखी व माझे गुराखी
यां याम ये भांडण नसावे. शेवटी आपण एक कुटु बं आहोत. ९ तु यापुढे सव
देश नाही काय? पुढे जा आ ण मा यापासून तू वेगळा हो. तू जर डावीकडे
गेलास तर मी उजवीकडे जाईन, आ ण तू जर उजवीकडे गेलास तर मी
डावीकडे जाईन.” १० लोटाने सभोवार पा हले, आ ण यादन खो याकडे नजर
टाकली ते हा तेथे सव भरपूर पाणी अस याचे यास दसले. परमे राने
सदोम व गमोरा या शहरांचा नाश कर यापूव सोअराकडे जाते या वाटेने
लागणारे खोरे परमे रा या बागेसारखे, मसर देशासारखे होते. ११ ते हा
लोटाने यादनेचे सव खोरे नवडले. मग ते दोघे वेगळे झाले आ ण लोटाने
पूवकडे वास कर यास सु वात केली, आ ण ते एकमेकांपासून वेगळे
झाले. १२ अ ाम कनान देशातच रा हला आ ण लोट यादने या मैदानात या
शहराम ये जाऊन रा हला; लोट र सदोमाला गेला आ ण तेथेच याने आपला
तंबू ठोकला. १३ सदोम नगराचे लोक अ तशय
असून परमे रा या
व पाप करणारे होते. १४ लोट अ ाहापासून वेगळा झा यावर परमे र
अ ामाला हणाला, “तू जेथे उभा आहेस या ठकाणापासून उ रेकडे व
द णेकडे, पूवकडे व प मेकडे पाहा. १५ तू पाहतोस हा सगळा देश मी
तुला आ ण तु यानंतर तु या संततीला कायमचा देईन. १६ मी तुझी संतती
या पृ वीवर ल धुळ या कणांइतक कर न, ते असे क , जर कोणाला ते
धुळ चे कण मोजता येतील तर तुझे संतानही मोजता येईल. १७ ऊठ, देशातून
येथून तेथून चालत जा आ ण याची लांबी व याची ं दी पाहा, कारण तो मी
तुला देणार आहे.” १८ ते हा अ ामाने आपला तंबू हल वला व तो हे ोन
शहराजवळ ल म े या एलोन झाडाशेजार रहावयास गेला. परमे रासाठ
याने तेथे वेदी बां धली.
यानंतर शनाराचा राजा अ ाफेल, ए लासाराचा राजा अय क,
१४ एलामाचा
राजा कदालागोमर आ ण गो यमाचा राजा तदाल यां या
दवसात असे झाले क , २ यांनी सदोमाचा राजा बेरा, गमोराचा राजा बशा,
अदमाचा राजा शनाब, सबो यमाचा राजा शमेबर आ ण बेला याला सोअर
हणतात या या राजांशी यु केले. ३ नंतर हे पाच राजे स ीम खो यात
एक जमले. या खो याला ार समु असेही हणतात. ४ यांनी बारा वष
कदालागोमरची सेवा केली होती, परंतु तेरा ा वष यांनी या या व
बंड केले. ५ यानंतर चौदा ा वष कदालागोमर व या या बरोबरचे राजे
आले आ ण यांनी अ रोथ-कणईम येथे रेफाईम लोकांस, हाम येथे जूजीम
लोकांस, शावेह कयाथाईम येथे एमीम या लोकांस मारले. ६ आ ण होर
यांना यां या सेईर ड गराळ देशात जे एल पारान रान आहे तेथपयत यांनी
जाऊन मारले. ७ नंतर ते मागे फ न एन- मशपात हणजे कादेश येथे
आले. आ ण यांनी सव अमालेक देशाचा आ ण तसेच हससोन-तामार येथे
राहणा या अमोर लोकांचाही पराभव केला. ८ नंतर सदोमाचा राजा, गमोराचा
राजा, अदमाचा राजा, सबो यमाचा राजा आ ण बेला हणजे सोअराचा राजा
ांनी लढाईची तयार केली. ९ एलामाचा राजा कदालागोमर, गो यमाचा
राजा तदाल, शनाराचा राजा अ ाफेल आ ण ए लासाराचा राजा अय क
यां या व ते लढले. हे चार राजे पाच राजां व लढले. १० स ीम
खो यात पूण डांबराने भरलेले ख े होते आ ण सदोम व गमोराचे राजे पळू न
जाताना याम ये पडले, जे रा हले ते ड गराकडे पळू न गेले. ११ अशा र तीने
श ूंनी सदोम व गमोरा नगरा या सव व तू आ ण यांचा सव अ नसाठा
लुटून घेऊन माघार गेले. १२ ते गेले ते हा यांनी अ ामा या भावाचा मुलगा
लोट जो सदोमात राहत होता, यालासु ा या या सव मालम ेसह नेले. १३
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तेथून पळू न आले या एकाने अ ाम इ ीला हे सां गतले. तो तर अ कोल व
आनेर ांचा भाऊ म े अमोर या या एलोन झाडांजवळ राहत होता आ ण
ते सव अ ामाचे सहकार होते. १४ जे हा अ ामाने ऐकले क , या या
नातेवाइकांना श ूंनी पकडू न नेले आहे ते हा याने आप या घर ज मलेली,
लढाईचे श ण घेतलेली तीनशे अठरा माणसे घेऊन सरळ दान नगरापयत
श ूंचा पाठलाग केला. १५ याने रा ी याचे लोक यां या व
वभागले
आ ण यां यावर ह ला केला आ ण द म का या डावीकडे होबापयत यांचा
पाठलाग केला. १६ अ ामाने सगळ मालम ा आ ण याचा नातेवाइक
लोट आ ण या या व तू, याच माणे ि या आ ण इतर लोक यांना परत
आणले. १७ मग कदालागोमर व या याबरोबरचे राजे यांचा पराभव के यावर
अ ाम परत आला ते हा सदोमाचा राजा शावे या खो यात यास भेटायला
बाहेर आला. या खो याला राजाचे खोरे असे हणतात. १८ देवाचा याजक
असलेला शालेमाचा राजा मलक सदेक भाकर व ा रस घेऊन अ ामाला
भेट यास आला. हा परा पर देवाचा याजक होता. १९ याने अ ामाला
आशीवाद देऊन हटले, “अ ामा, आकाश व पृ वी यांचा उ प नकता परा पर
देव तुला आशीवाद देवो. २० परा पर देव याने तुझे श ू तु या हाती दले
तो ध यवा दत असो.” ते हा अ ामाने यास सवाचा दहावा भाग दला.
२१ सदोमाचा राजा अ ामास हणाला, “मला फ माझे लोक ा आ ण
तुम यासाठ व तू या.” २२ अ ाम सदोमा या राजाला हणाला, “आकाश
व पृ वीचा उ प नकता परमे र परा पर देव या यासमोर आपला हात उं चावून
मी वचन देतो क , २३ तुझा दोरा, चपलेचा बंध, कवा जे तुझे आहे यातून मी
काहीच घेणार नाही, नाहीतर तू हणशील, ‘अ ामाला मी धनवान केले.’ २४
मा या या त णांनी जे अ न खा ले आहे तेवढे पुरे. आनेर, अ कोल व म े हे
जे पु ष मा याबरोबर गेले यांना आपापला वाटा घेऊ ा.”
गो ी घड यानंतर अ ामाला ांतात परमे राचे वचन आले. तो
१५ याहणाला,
“अ ामा, भऊ नको. मी तुझे संर ण कर न आ ण तुला
फार मोठे तफळ देईन.” २ अ ाम हणाला, “हे भू परमे रा, मी अजून
नपु क आहे, आ ण मा या घराचा वारस द म क शहरातील अ लएजर
हाच होईल, ते हा तू मला काय देणार?” ३ अ ाम हणाला, “तू मला संतान
दले नाहीस हणून मा या घराचा कारभार च माझा वारस आहे.” ४ नंतर,
पाहा, परमे राचे वचन अ ामाकडे आले. तो हणाला, “हा मनु य तुझा
वारस होणार नाही, तर तु या पोटी येईल तोच तुझा वारस होईल.” ५ मग
याने यास बाहेर आणले, आ ण हटले, “या आकाशाकडे पाहा, तुला तारे
मोजता येतील तर मोज.” तो यास हणाला, “असे तुझे संतान होईल.” ६
याने परमे रावर व ास ठे वला. आ ण तो व ास याचा ामा णकपणा
असा मोज यात आला. ७ परमे र यास हणाला, “हा देश तुला वतन
क न दे याकरता खा ां या ऊर देशातून तुला आणणारा मीच परमे र
आहे.” ८ तो यास हणाला, “हे भू परमे रा मला हे वतन मळे ल हे
मी कशाव न समजू?” ९ तो यास हणाला, “मा यासाठ तीन वषाची
एक कालवड, तीन वषाची एक शेळ , तीन वषाचा एक एडका तसेच एक
होला व एक पार ाचे प लू आण.” १० याने ते सव या याकडे आणले
आ ण यांना च न या येकाचे दोन दोन तुकडे केले व येक अधा
भाग स या अ या भागासमोर ठे वला. पण प ी याने चरले नाहीत; ११
कापले या ा यांचे मांस खा याक रता प यांनी यावर झडप घातली, परंतु
अ ामाने यांना हाकलून लावले. १२ नंतर जे हा सूय मावळू लागला, ते हा
अ ामाला गाढ झोप लागली आ ण पाहा न बड आ ण घाब न सोडणा या
काळोखाने यास झाकले. १३ मग परमे र अ ामाला हणाला, “तुला या
गो ी समज या पा हजेत; तुझे वंशज जो देश यांचा नाही या अनोळखी
देशात राहतील आ ण ते तेथे गुलाम होतील आ ण चारशे वष यांचा छळ
होईल. १४ परंतु याने यांना गुलाम बनवले या रा ाचा मी याय कर न,

आ ण मग आप या बरोबर पु कळ धन घेऊन ते या देशातून नघतील. १५
तू वतः फार हातारा होऊन शांतीने आप या पूवजांकडे जाशील आ ण
चांगला हातारा झा यावर तुला पुरतील. १६ मग चार प ानंतर तुझे लोक
या देशात माघारे येतील. कारण अमोर लोकांचा अ याय अ ाप या या
मयादेपयत पोहोचलेला नाही.” १७ सूय मावळ यानंतर गडद अंधार पडला;
मारले या जनावरां या तेथेच पडले या या तुक ांमधून धुराची अ नी वाला
आ ण अ नीची योती गेली. १८ या दवशी परमे राने अ ामाशी करार
केला. तो हणाला, “ मसर देशा या नदीपासून फरात महानदीपयतचा १९
केनी, क न जी, कदमोनी, २० ह ी, प र जी, रेफाईम, २१ अमोर , कनानी,
गगाशी व यबूसी यांचा देश मी तु या संतानाला देतो.”
आपली प नी साराय ह यापासून मूल झाले नाही, परंतु
१६ अतचीामाला
एक मसर दासी होती, जचे नाव हागार होते. साराय
२

अ ामाला हणाली, “परमे राने मला मुले हो यापासून वं चत ठे वले
आहे. ते हा तु ही मा या दासीपाशी जा. कदा चत त यापासून मला मुले
मळतील.” अ ामाने आपली प नी साराय हचे हणणे मा य केले. ३ अ ाम
कनान देशात दहा वष रा ह यानंतर, अ ामाची प नी साराय हने आपली
मसर दासी हागार ही, आपला पती अ ाम याला प नी हणून दली. ४
याने हागार सोबत शर रसंबंध केले, आ ण अ ामापासून ती गरोदर रा हली.
आ ण जे हा तने पा हले क आपण गरोदर आहोत, ते हा ती आप या
मालक णीकडे तर काराने पा लागली. ५ नंतर साराय अ ामाला हणाली,
“मा यावरचा अ याय तुम यावर असो. मी आपली दासी तु हास दली,
आ ण आपण गरोदर आहो हे ल ात आ यावर, मी त या ीने तु छ झाले.
परमे र तुम याम ये व मा याम ये याय करो.” ६ परंतु अ ाम सारायला
हणाला, “तू हागारेची मालक ण आहेस, तुला काय पा हजे तसे तू तचे
कर.” ते हा साराय त याबरोबर न ु रपणे वागू लागली हणून हागार तला
सोडू न पळू न गेली. ७ शूर गावा या वाटेवर वाळवंटातील एका पा या या
झ याजवळ हागार परमे रा या एका देव ताला आढळली. ८ देव त तला
हणाला, “सारायचे दासी हागारे, तू येथे का आलीस? तू कोठे जात आहेस?”
हागार हणाली, “माझी मालक ण साराय ह यापासून मी पळू न जात आहे.”
९ परमे राचा त तला हणाला, “तू आप या माल कणीकडे परत जा
आ ण त या अ धकारात त या अधीनतेत राहा.” १० परमे राचा त
तला आणखी हणाला, “तुझी संतती मी इतक ब गु णत कर न, क ती
मोजणे श य होणार नाही.” ११ परमे राचा त तला असे सु ा हणाला,
“तू आता गरोदर आहेस आ ण तुला मुलगा होईल याचे नाव तू इ माएल
हणजे परमे र ऐकतो असे ठे व, कारण भूने तु या ःखा वषयी ऐकले
आहे. १२ इ माएल जंगली गाढवासारखा मनु य असेल. तो सवा व
असेल आ ण सव लोक या या व असतील, आ ण तो एका ठकाणा न
स या ठकाणी आप या भावां यापासून वेगळा राहील.” १३ नंतर त याशी
बोलणारा जो परमे र याचे नाव, “तू पाहणारा देव आहेस,” असे तने
ठे वले, कारण ती हणाली, “जो मला पाहतो यास मी येथेही मागून पा हले
काय?” १४ ते हा तेथील व हर ला बैर-लहाय-रोई असे नाव पडले; पाहा, ती
कादेश व बेरेद यां या दर यान आहे. १५ हागारेने अ ामा या पु ाला ज म
दला, आ ण याला हगारेने ज म दला या या या पु ाचे नाव अ ामाने
इ माएल ठे वले. १६ हागारेला अ ामापासून इ माएल झाला ते हा अ ाम
शहा शी वषाचा होता.
ाम न ा णव वषाचा झाला ते हा परमे राने यास दशन दले
१७ अव यास
हटले, “मी सवश मान देव आहे. मा या सम तेत
चाल, आ ण साि वकतेने राहा. २ तू असे करशील, तर मी मा याम ये व
तु याम ये एक करार कर न, आ ण मी तुला अनेक पट नी वाढवीन असे
अ भवचन देतो.” ३ मग अ ामाने देवास लवून नमन केले आ ण देव यास
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हणाला, ४ “पाहा, तु यासोबत माझा करार असा आहे: तू अनेक रा ांचा
महान पता होशील. ५ येथून पुढे तुझे नाव अ ाम असणार नाही, तर तुझे
नाव अ ाहाम असे होईल. कारण मी तुला अनेक रा ांचा पता असे नेमले
आहे. ६ मी तुला भरपूर संतती देईन, आ ण मी तु यापासून नवीन रा े
उदयास आणीन, आ ण तु यापासून राजे उ प न होतील. ७ मी तु याम ये
आ ण मा याम ये आ ण तु या वंशजांम येही प ान प ा कायम लागू
राहील असा सनातन करार कर न, तो असा क , मी तुझा आ ण तु यानंतर
तु या वंशजांचा देव होईन. ८ या देशाम ये तू राहत आहेस तो, हणजे
कनान देश, मी तुला व तु या वंशजांना कायमचे वतन हणून देईन, आ ण
मी तुमचा देव होईन.” ९ नंतर देव अ ाहामाला पुढे हणाला, “आता या
करारातील तुझा भाग हा असा, तू माझा करार पाळावा, तू आ ण तु या
मागे तु या वंशजांनी प ान प ा पाळावयाचा माझा करार पाळावा. १०
माझा करार जो, तू आ ण तु या मागे तु या संतानाने पाळायचा तो हा क :
तुम यातील येक पु षांची सुंता हावी. ११ मा याम ये आ ण तु याम ये
असलेला करार हा, तु ही आपली सुंता क न यावी. १२ प ान प ा
तुम यातील येक पु षाची या या ज मानंतर आठ दवसानी सुंता करावी.
मग तो पु ष तु या कुटु ब
ं ात ज मलेला असो कवा तो तु या वंशातला
नसून पर यापासून पैसा देऊन घेतलेला असो. १३ अशा र तीने तु या
रा ात ज मले या येक पु षांची सुंता करावी, मग तो तु या कुटु बं ातील
असो कवा वकत घेतले या गुलामा या कुटु बं ात ज मलेला असो; तु या व
मा याम ये केलेला करार या खुणेव न कायम राहील. १४ या कोणाची
सुंता झाली नाही अशा पु षाला या या लोकांतून बाहेर टाकावे; कारण
याने माझा करार मोडला आहे.” १५ देव अ ाहामाला हणाला, “तुझी प नी
साराय, हला येथून पुढे साराय असे संबोधू नको. या ऐवजी तचे नाव सारा
असे होईल. १६ मी तला आशीवा दत कर न, आ ण मी तुला त यापासून
मुलगा देईन. मी तला आशीवादीत कर न, आ ण ती अनेक रा ांची माता
होईल. लोकांचे राजे त यापासून नपजतील.” १७ अ ाहामाने देवाला लवून
नमन केले आ ण तो हसला, तो मनात हणाला, “शंभर वषा या मनु यास
मुलगा होणे श य आहे का? आ ण सारा, जी न वद वषाची आहे, तला
मुलगा होऊ शकेल का?” १८ अ ाहाम देवाला हणाला, “इ माएल तु या
समोर जगावा तेवढे पुरे!” १९ देव हणाला, “नाही! परंतु तुझी प नी सारा
हलाच मुलगा होईल, आ ण याचे नाव तू इसहाक असे ठे व. मी या याशी
नरंतरचा करार कर न; तो करार या यानंतर या या वंशजांसोबत नरंतर
असेल. २० तू मला इ माएल वषयी वचारलेस ते मी ऐकले आहे. पाहा, मी
आतापासून पुढे यास आशीवाद देईन, आ ण यास फल पु कर न आ ण
यास ब गु णत कर न. तो बारा सरदारां या वंशांचा पता होईल, आ ण
मी यास एक मोठे रा कर न. २१ परंतु मी इसहाकाबरोबर माझा करार
थापीन, याला सारा पुढ या वष याच वेळ ज म देईल.” २२ देवाने
या याशी बोलणे संपव यावर, देव अ ाहामापासून वर गेला. २३ यानंतर
अ ाहामाने याचा मुलगा इ माएल आ ण या या घरा यात ज मलेले आ ण
जे सव मोल देऊन वकत घेतलेले अशा सग या पु षांना एक केले, आ ण
देवाने सां गत या माणेच या या घरातील सव पु षांची या एकाच दवशी
सुंता केली. २४ अ ाहाम न ा णव वषाचा होता ते हा याची सुंता झाली.
२५ आ ण याचा मुलगा इ माएल तेरा वषाचा होता ते हा याची सुंता झाली.
२६ अ ाहाम आ ण याचा मुलगा इ माएल या दोघांची एकाच दवशी सुंता
झाली. २७ या या घर ज मलेले व याने वकत घेतलेले असे या या घरचे
सगळे पु ष यांचीही या या बरोबर सुंता झाली.
राने म े या एलोन झाडांजवळ अ ाहामाला दशन दले, ते हा
१८ परमे
तो पार या उ हा या वेळ तंबू या दाराशी बसला होता. याने
२
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पा हले. अ ाहामाने जे हा यांना पा हले, ते हा तो यांना भेट यासाठ
तंबू या दारापासून पळत गेला आ ण याने यांना ज मनीपयत खाली वाकून
नमन केले. ३ तो हणाला, “ भू, जर मा यावर तुमची कृपा ी असेल तर
तु या सेवकाला सोडू न पुढे जाऊ नका. ४ थोडे पाणी आणू ा, तुमचे पाय
धुवा, आ ण तु ही झाडा खाली आराम करा. ५ मी तुम यासाठ थोडे अ न
आणतो, जेणेक न तु हास ताजेतवाने वाटेल. मग तु ही तुम या मागाने
जा, यासाठ च तुम या या सेवकाकडे तुमचे येणे झाले असावे.” आ ण ते
हणाले, “तू हणतोस तसे कर.” ६ अ ाहाम पटकन तंबूत सारेकडे गेला
आ ण हणाला, “लवकर तीन मापे सपीठ घेऊन ते मळ आ ण भाकर
कर.” ७ नंतर अ ाहाम गुरां या कळपाकडे पळत गेला आ ण यातून याने
कोवळे आ ण चांगले वास घेतले आ ण सेवकाजवळ देऊन याने यास ते
लवकर तयार कर यास सां गतले. ८ याने तयार केलेले वास , तसेच ध व
लोणी यां यापुढे खा यासाठ ठे वले आ ण ते जेवत असता तो झाडाखाली
यां याजवळ उभा रा हला. ९ ते यास हणाले, “तुझी प नी सारा कोठे
आहे?” याने उ र दले, “तेथे ती तंबूत आहे.” १० यां यातील एक
हणाला, “मी वसंतऋतू या वेळ तु याकडे न क परत येईन, आ ण पाहा
ते हा तुझी प नी सारा हला मुलगा होईल.” ते हा या यामागे असले या
तंबू या दारामागून सारेने हे ऐकले. ११ आता अ ाहाम व सारा हातारे
झाले होते, यांचे वय बरेच झाले होते, आ ण ीला या वयात मुले होऊ
शकतात, ते साराचे वय नघून गेले होते. १२ हणून सारा वतःशीच हसून
हणाली, “मी हातार झाली आहे, आ ण माझा पतीही हातारा झाला आहे,
आता मला ते सुख लाभेल काय?” १३ परमे र अ ाहामाला हणाला,
“सारा का हसली? मी आता इतक हातार झाली असताना मला मुलगा
होईल काय, असे ती का हणाली? १४ परमे रास काही अश य आहे
काय? ये या वसंतऋम ये, सां गत या माणे मी पु हा येईन. पुढ ल वष
साधारण याच वेळ सारा हला मुलगा होईल.” १५ नंतर सारा नाका न
हणाली, “मी हसले नाही,” कारण ती फार घाबरली होती. याने उ र दले,
“नाही, तू हसलीसच.” १६ नंतर ते पु ष उठले व सदोम नगराकडे जा यास
नघाले. अ ाहाम यांना वाटेस लाव यासाठ यां या बरोबर गेला. १७
परमे र देव हणाला, “मी जे काही करणार आहे ते अ ाहामापासून लपवू
काय? १८ कारण अ ाहामापासून खरोखर एक महान व समथ रा होईल,
आ ण पृ वीवर ल सगळ रा े या यामुळे आशीवा दत होतील. १९ मी यास
यासाठ नवडले आहे क , याने आप या मुलांना व कुटु बं ाला अशी शकवण
ावी क , यांनी या यामागे यायीपणाने व धा मकतेने परमे राचा माग
अनुसरावा, हणजे मग परमे राने अ ाहामा वषयी जे सां गतले आहे ते
तो यास ा त क न ावे.” २० मग परमे र हणाला, “सदोम व गमोरा
यां या ाईचा आ ोश मोठा आहे, आ ण यांचे पाप फार गंभीर अस या
कारणाने, २१ मी आता तेथे खाली जाईन आ ण यां या पातकाचा जो
बोभाटा मा या कानी आला आहे या माणेच यांची करणी आहे का हे
पाहीन. तसे नसेल तर मला समजेल.” २२ मग ती माणसे तेथून वळू न आ ण
सदोम नगराकडे गेली, परंतु अ ाहाम परमे रापुढे तसाच उभा रा हला. २३
मग अ ाहाम परमे राजवळ जाऊन हणाला, “तू ाबरोबर नी तमानांचाही
नाश करशील काय? २४ कदा चत या नगरात प नास नी तमान लोक
असतील तर या नगराचा तू नाश करणार काय? तू या नगरात राहणा या
प नास नी तमान लोकांसाठ नगराचा बचाव करणार नाहीस काय? २५
असे करणे तु यापासून र असो. ाबरोबर नी तमानाला मारणे हणजे
नी तमानाला ासारखे वागवणे हे तु यापासून र असो! जो तू संपूण
पृ वीचा यायाधीश आहेस, तो तू यो य याय करणार नाहीस काय?” २६
परमे र हणाला, “या सदोम शहरात मला प नास नी तमान लोक सापडले
तर ही यां यासाठ मी संपूण थळाचा बचाव कर न.” २७ अ ाहामाने उ र
देऊन हटले, “पाहा मी केवळ धूळ व राख आहे, तर भूजवळ बोलायला
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धजतो! २८ समजा जर पाच लोक कमी असतील हणजे फ पंचेचाळ सच
चांगले लोक असतील तर? या पाच कमी असले या लोकांकरता तू सव
नगराचा नाश करशील काय?” आ ण तो हणाला, “मला पंचेचाळ स लोक
चांगले आढळले तर मी नगराचा नाश करणार नाही.” २९ पु हा तो परमे रास
हणाला, “आ ण जर तेथे तुला चाळ सच चांगले लोक आढळले तर? संपूण
शहराचा तू नाश करशील काय?” परमे र हणाला, “जर मला चाळ सच
लोक चांगले आढळले तर ही, मी शहराचा नाश करणार नाही.” ३० तो
हणाला, “ भू, कृपा क न तुला राग न यावा हणजे मी बोलेन. तेथे फ
तीसच मळाले तर?” परमे र हणाला, “जर तीस चांगले लोक असतील
तर ही मी तसे करणार नाही.” ३१ तो हणाला, “मी भूशी बोलायला
धजतो! समजा तेथे कद चत वीसच मळाले तर?” परमे राने उ र दले,
“ या वीसांकरताही मी नगराचा नाश करणार नाही.” ३२ शेवटी तो हणाला,
“ भू, कृपा क न मा यावर रागावू नकोस, मी शेवटी एकदाच बोलतो.
कदा चत तुला तेथे दहाच लोक मळाले तर?” परमे र हणाला, “ या
दहांकरताही मी नगराचा नाश करणार नाही.” ३३ मग परमे राने अ ाहामाशी
बोलणे संप व याबरोबर तो लगेच नघून गेला, आ ण अ ाहाम आप या
तंबूकडे परत आला.
ते दोन देव त सदोमास आले, या वेळ लोट सदोमा या
१९ संवेशयाकाळ
ीजवळ बसला होता. लोटाने यांना पा हले, तो यांना भेट यास
उठला, आ ण याने भूमीपयत त ड लववून यांना नमन केले. २ तो हणाला,
“मा या वामी, मी तु हास वनंती करतो क , कृपा क न तु ही आप या
सेवका या घरात या, आपले पाय धुवा, आ ण आजची रा मु काम करा.”
मग तु ही लवकर उठू न तुम या मागाने जा. पण ते हणाले, “नाही, आ ही
रा नगरातील चौकात घालवू.” ३ परंतु लोटाने यांना आ हाने वनंती केली,
हणून ते या याबरोबर या या घर गेले. याने यां यासाठ जेवण तयार
केले व बेखमीर भाकर भाज या आ ण ते जेवले. ४ परंतु ते झोप यापूव ,
या नगरातील मनु यांनी, सदोम नगरा या सव भागातील त ण व वृ अशा
सव माणसांनी लोटा या घराला वेढले. ५ यांनी लोटाला हाक मा न हटले
“आज रा ी तु याकडे आलेली माणसे कोठे आहेत? यांना आम याकडे
बाहेर आण; हणजे आ ही यां याशी समागम क .” ६ लोट घरा या
दारातून बाहेर यां याकडे आला व याने आप यामागे दार बंद क न घेतले.
७ तो हणाला, “मा या बंधूनो, मी तु हास वनंती करतो, तु ही असे भयंकर
वाईट काम क नका. ८ पाहा, मा या दोन मुली आहेत यांचा अ ाप
कोणाही पु षाशी संबंध आला नाही. मी तु हास वनंती करतो, मला यांना
तुम याकडे बाहेर आणू ा, आ ण तु हास जे चांगले दसेल तसे यांना करा.
फ या मनु यांना काही क नका, कारण ते मा या छपरा या सावलीखाली
राह यास आले आहेत.” ९ ते हणाले, “बाजूला हो!” ते असेही हणाले,
“हा आम यात पररा ीय हणून राह यास आला. आ ण आता हा आमचा
यायाधीश बनू पाहत आहे! आता आ ही तुझे यां यापे ा वाईट क .”
ते या मनु यास हणजे लोटाला अ धक जोराने लोटू लागले व दरवाजा
तोड यास ते जवळ आले. १० परंतु या पु षांनी यांचा हात बाहेर काढू न
लोटाला आपणाजवळ घरात घेऊन दार बंद केले. ११ लोटा या पा यांनी
घरा या दाराबाहेर जी सव त ण व हातार माणसे होती, यांना आंधळे
क न टाकले. ते घराचे दार शोध याचा य न क न क न थकून गेले. १२
मग ते पु ष लोटाला हणाले, “तुझे सरे कोणी येथे आहे काय? जावई,
तुझी मुले, तु या मुली आ ण तुझे जे कोणी या नगरात आहेत यांना येथून
बाहेर काढ. १३ यासाठ क , आ ही या ठकाणाचा नाश करणार आहोत.
कारण या लोकां या तेचा फार मोठा बोभाटा परमे रासमोर झाला आहे,
हणून याने आ हांला या नगराचा नाश कर यासाठ पाठवले आहे.” १४
मग लोट बाहेर गेला व या मनु यांनी या या मुल शी ल न केले होते या

आप या जावायांना तो हणाला, “उठा, तु ही, लवकर या ठकाणातून बाहेर
पडा; कारण परमे र देव या नगराचा नाश करणार आहे.” परंतु लोट गंमत
करत आहे असे या या जावयांना वाटले. १५ मग पहाट झा यावर त
लोटाला घाई क न हणाले, “ऊठ, या नगराला श ा होणार आहे; ते हा तू,
तुझी प नी व तु या येथे असले या दोन मुली यांना घेऊन नीघ हणजे मग
या नगरा या श ेत तुमचा नाश होणार नाही.” १६ परंतु तो उशीर कर त
रा हला. ते हा परमे राची या यावर कृपा होती, हणून या पु षांनी याचा
हात आ ण या या प नीचा आ ण या या दोन मुल चे हात ध न यांना
बाहेर आणले आ ण नगराबाहेर आणून सोडले. १७ यांनी यांना बाहेर
आण यावर यातील एक पु ष हणाला, “आता पळा व तुमचे जीव वाचवा,
नगराकडे मागे वळू न पा नका आ ण या मैदानात कोण याही ठकाणी
थांबू नका; ड गराकडे नसटू न जा हणजे तुमचा नाश होणार नाही.” १८
लोट यांना हणाला, “हे मा या भू, असे नको, कृपा कर! १९ माझा जीव
वाचवून तू मा यावर मोठ दया दाखवली आहेस आ ण तुझी कृपा ी तु या
दासास ा त झाली आहे, परंतु मी ड गरापयत पळू न जाऊ शकणार नाही,
कारण आप ी मला गाठे ल व मी म न जाईन. २० पाहा, पळू न जा यासाठ
हे नगर जवळ आहे, आ ण ते लहान आहे, कृपा क न मला तकडे पळू न
जाऊ दे, ते लहान नाही काय? हणजे माझा जीव वाचेल.” २१ तो यास
हणाला, “ठ क आहे, मी तुझी ही वनंतीसु ा मा य करतो. तू उ लेख
केले या नगराचा नाश मी करणार नाही. २२ वरा कर! तकडे पळू न जा,
कारण तू तेथे पोहचेपयत मला काही करता येणार नाही.” याव न या
नगराला सोअर असे नाव पडले. २३ जे हा लोट सोअर नगराम ये पोहचला
ते हा सूय उगवला होता, २४ नंतर परमे राने सदोम व गमोरा या नगरांवर
आकाशातून गंधक व अ नी यांचा वषाव केला. २५ याने या नगरांचा
नाश केला, तसेच या सग या खो याचा आ ण या नगरात राहणा या
सग यांचा, आ ण ज मनीवर वाढणा या वन पत चा नाश केला. २६ परंतु
लोटाची प नी या यामागे होती, तने मागे वळू न पा हले, आ ण ती मठाचा
खांब झाली. २७ अ ाहाम सकाळ लवकर उठला आ ण परमे रासमोर
तो या ठकाणी उभा रा हला होता तेथे गेला. २८ याने तेथून सदोम व
गमोरा नगराकडे आ ण खो यातील सव देशाकडे पा हले. याने पा हले
ते हा पाहा, या अव या देशातून भ ी या धुरासारखा धूर या देशातून
वर चढताना यास दसला. २९ देवाने जे हा या खो यातील नगरांचा नाश
केला ते हा अ ाहामाची आठवण केली. याने लोट राहत होता या नगरांचा
नाश कर यापूव लोटाला या नाशातून काढले. ३० परंतु लोट या या दोन
मुल बरोबर सोअर नगरातून नघून ड गरात राह यासाठ चढू न गेला, कारण
यास सोअरात राह याची भीती वाटली. तो आप या दोन मुल सह एका
गुहत
े रा हला. ३१ थोरली मुलगी धाकटीला हणाली, “आपला पता हातारा
झाला आहे आ ण जगा या र ती माणे आप याबरोबर संबंध ठे व यास येथे
कोठे ही कोणी पु ष नाही. ३२ चल, आप या प याला ा रस पाजू, आ ण
या याबरोबर झोपू. अशा र तीने आप या प याचा आपण वंश चालवू.” ३३
हणून, या रा ी यांनी आप या प याला ा रस पाजला. नंतर थोरली
मुलगी आप या प याबरोबर झोपली; ती कधी झोपली व कधी उठली हे
यास समजले नाही. ३४ स या दवशी थोरली धाकटीला हणाली, “मी
काल रा ी मा या बापाबरोबर झोपले, तर आज रा ी पु हा आपण बापाला
ा रस पाजू या, मग रा ी तू बापाबरोबर झोप. अशा र तीने आपण बापाचा
वंश चालवू.” ३५ ते हा या रा ीही यांनी आप या बापाला ा रस पाजला,
नंतर धाकटी मुलगी आप या बापाबरोबर झोपली, आ ण ती कधी झोपली व
कधी उठली हे यास समजले नाही. ३६ अशा र तीने लोटा या दो हीही मुली
आप या बापापासून गरोदर रा ह या. ३७ वड ल मुलीला मुलगा झाला, ते हा
तने याचे नाव मवाब ठे वले. आजपयत जे मवाबी लोक आहेत, यांचा हा
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मूळ पु ष. ३८ धाक ा मुलीलाही मुलगा झाला; तने याचे नाव बेनअ मी
असे ठे वले; आज मतीला जे अ मोनी लोक यांचा हा मूळ पु ष.
ाहाम तेथून नेगेबकडे वास कर त आ ण कादेश व शूर यां याम ये
२० अरा हला.
तो गरारात परदेशी मनु य हणून रा हला होता. अ ाहाम
२

आपली प नी सारा ह या वषयी हणाला, “ती माझी बहीण आहे.” गराराचा
राजा अबीमलेखाने आपली माणसे पाठवली आ ण ते सारेला घेऊन गेले. ३
परंतु देव रा ी अबीमलेखा या व नात येऊन हणाला, “पाहा जी ी तू
घेऊन आलास त यामुळे तू मेलाच हणून असे समज, कारण ती एका
मनु याची प नी आहे.” ४ परंतु अबीमलेख त याजवळ गेला न हता. तो
हणाला, “ भू, तू नी तमान रा ाचाही नाश करणार काय? ५ ‘ती माझी
बहीण आहे,’ असे तो वतःच मला हणाला नाही काय? आ ण ‘तो माझा
भाऊ आहे,’ असे तनेही हटले. मी आप या अंतःकरणा या शु पणाने
आ ण आप या हाता या नद षतेने हे केले आहे.” ६ मग देव यास व नात
हणाला, “होय! तू आप या अंतःकरणा या शु तेने हे केले आहेस हे मला
माहीत आहे, आ ण तू मा या व पाप क नये हणून मी तुला आवरले.
मीच तुला तला पश क दला नाही. ७ हणून आता तू अ ाहामाची प नी
सारा ही यास परत दे; कारण तो संदे ा आहे; तो तु यासाठ ाथना कर ल
व तू वाचशील. परंतु तू तला या याकडे परत पाठवले नाहीस, तर तू आ ण
तु या बरोबर जे सव तुझे आहेत ते खा ीने मरतील, हे ल ात ठे व.” ८
अबीमलेख सकाळ च लवकर उठला आ ण याने आप या सव सेवकांना
वतःकडे बोलावले. याने सग या गो ी यांना सां गत या ते हा ती माणसे
फारच घाबरली. ९ मग अबीमलेखाने अ ाहामास बोलावून यास हटले, “तू
हे आ हांला काय केले? मी तु या व काय पाप केले क तू मा यावर
आ ण मा या रा ावर असे मोठे पाप आणले? तू मा याशी क नये ते
केले आहे अशा गो ी तू कराय या न ह या.” १० अबीमलेख अ ाहामाला
हणाला, “तुला हे कर यास कोणी सुचवले?” ११ अ ाहाम हणाला, “या
ठकाणी देवाचे भय खा ीने नाही, हणून ते मा या प नीकर ता मला ठार
मारतील, असा वचार मी केला. १२ शवाय ती खरोखर माझी बहीण आहे.
ती मा या बापाची मुलगी आहे, पण मा या आईची ती मुलगी नाही आ ण
हणून ती माझी प नी झाली आहे. १३ देवाने मला मा या बापाचे घर सोडू न
देऊन जागोजागी वास करायला लावले, ते हा मी तला हणालो, तू माझी
प नी हणून मला एवढा व ासूपणा दाखव; जेथे जेथे आपण जाऊ तेथे
तेथे मा या वषयी हा, ‘माझा भाऊ आहे असे सांग.’” १४ अबीमलेखाने
अ ाहामाला सारा परत दली; तसेच याने यास मढरे, बैल व दास-दासीही
द या. १५ अबीमलेख हणाला, “पाहा, माझा हा सव देश तु यासमोर आहे;
तुला बरे वाटेल तेथे तू राहा.” १६ तो सारेला हणाला, “तुझा भाऊ अ ाहाम
याला मी चांदीची एक हजार नाणी दली आहेत. तु यासोबत असले या
सव लोकांसमोर तुझी भरपाई कर यासाठ ते आहेत, आ ण या कारे तू
सवासमोर पूणपणे नद ष ठरली आहेस.” १७ अ ाहामाने देवाची ाथना
केली आ ण देवाने अबीमलेख, याची प नी आ ण या या दासी यांना बरे
केले. मग यांना मुले होऊ लागली. १८ कारण परमे राने अ ाहामाची प नी
सारा ह यामुळे अबीमलेखा या घरा यात या सव ि यांची गभाशये अगदी
बंद केली होती.

२१ परमे
परमे

राने आप या हण या माणे सारेकडे ल दले, आ ण
राने सारेला वचन द या माणे केले. २ अ ाहामा या
हातारपणी सारा गरोदर रा हली, यास जी नेमलेली वेळ देवाने सां गतली
होती या वेळ या यापासून सारेला मुलगा झाला. ३ अ ाहामाला जो
मुलगा सारेपासून झाला याचे नाव याने इसहाक ठे वले. ४ देवाने आ ा
के या माणे अ ाहामाने याचा मुलगा इसहाक आठ दवसाचा झा यावर
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याची सुंता केली. ५ इसहाकाचा ज म झाला ते हा अ ाहाम शंभर वषाचा
होता. ६ सारा हणाली, “देवाने मला हसवले आहे; जो कोणी हे ऐकेल तो
येकजण मा याबरोबर हसेल.” ७ आणखी ती असेही हणाली, “सारा या
मुलाला तनपान देईल असे अ ाहामाला कोण हणाला असता? आ ण
तर सु ा या या हातारपणात मला या यापासून मुलगा झाला आहे!” ८
मग बालक वाढत गेला आ ण याचे तनपान तोडले, आ ण इसहाका या
तनपान तोड या या दवशी अ ाहामाने मोठ मेजवानी दली. ९ मग साराची
मसर दासी हागार हचा मुलगा इ माएल जो तला अ ाहामापासून झाला
होता, तो चे ा कर त आहे असे सारेने पा हले. १० हणून सारा अ ाहामाला
हणाली, “या दासीला व त या मुलाला येथून बाहेर घालवून ा. या दासीचा
मुलगा, माझा मुलगा इसहाक या याबरोबर वारस होणार नाही.” ११ या या
मुलामुळे या गो ीचे अ ाहामाला फार ःख झाले. १२ परंतु देव अ ाहामाला
हणाला, “मुलाकरता व तु या दासी करता ःखी होऊ नकोस. तुला ती या
बाबतीत जे काही सांगते, ते तचे सव हणणे ऐक. कारण इसहाका ारेच
तु या वंशाला नाव दे यात येईल. १३ मी या दासी या मुलाचेही रा कर न,
कारण तो तुझा वंशज आहे.” १४ अ ाहाम सकाळ च लवकर उठला, भाकर
व पा याची कातड पशवी घेतली आ ण हागारेला देऊन त या खां ावर
ठे वली. याने तचा मुलगा तला दला आ ण तला पाठवून दले. ती गेली
आ ण बैर-शेबा या रानाम ये भटकत रा हली. १५ कातड पशवीतील पाणी
संपले, ते हा हागारेने आप या मुलाला एका झुडपाखाली टाकले. १६ नंतर
ती बर च र हणजे बाणा या ट याइतक र जाऊन बसली, कारण तने
हटले “मला मा या मुलाचे मरण पाहायला नको.” ती या या समोर बसून
मोठमो ाने हंबरडा फोडू न रडू लागली. १७ देवाने मुला या रड याचा
आवाज ऐकला आ ण देवाचा त वगातून हागारेला हाक मा न हणाला,
“हागारे, तुला काय झाले? भऊ नकोस, तुझा मुलगा जेथे आहे तेथून याचा
आवाज देवाने ऐकला आहे १८ ऊठ, मुलाला उचलून घे. आ ण यास धैय दे,
मी या यापासून एक मोठे रा कर न.” १९ मग देवाने हागारेचे डोळे उघडले
आ ण तने पा याची वहीर पा हली. ती गेली आ ण पा याची कातड पशवी
भ न घेतली आ ण मुलाला पाणी यायला दले. २० देव या मुलाबरोबर
होता आ ण तो वाढला. तो रानात रा हला आ ण तरंदाज बनला. २१ तो
पाराना या रानात रा हला आ ण या या आईने यास मसर देशातील मुलगी
प नी क न दली. २२ यानंतर अबीमलेख व याचा सेनापती पकोल यांनी
अ ाहामाशी बोलणी केली, ते हणाले, “तू जे काही करतोस याम ये देव
तु याबरोबर आहे; २३ हणून आता येथे देवाची शपथ वाहा क , तू मा याशी
व मा यामागे मा या मुलांशी कवा मा या वंशजाशी खोटेपणाने वागणार
नाहीस. जसा मी तु याशी करार क न व ासूपणाने रा हलो, तसाच तू
मा याशी व या या मा या देशात तू रा हलास या याशी राहशील.” २४
आ ण अ ाहाम हणाला, “मी शपथ वाहतो.” २५ मग अबीमलेखा या
सेवकांनी पा याची वहीर बळकावली हणून अ ाहामाने अबीमलेखाकडे
त ार केली. २६ अबीमलेख हणाला, “असे कोणी केले आहे ते मला माहीत
नाही. ापूव तू हे मला कधीही सां गतले नाहीस. आजपयत मी हे ऐकले
न हते.” २७ हणून अ ाहामाने मढरे व बैल घेतले आ ण अबीमलेखास
दले आ ण या दोन मनु यांनी करार केला. २८ अ ाहामाने अबीमलेखाला
कळपातील सात कोकरे वेगळ क न यां यापुढे ठे वली. २९ अबीमलेख
अ ाहामाला हणाला, “ही सात कोकरे तू वेगळ क न ठे वली याचा अथ
काय आहे?” ३० याने उ र दले, “तू ही कोकरे मा याकडू न ि वकारशील
ते हा ही वहीर मी खणली आहे असा तो पुरावा होईल.” ३१ ते हा याने या
जागेला बैर-शेबा असे नाव दले, कारण या ठकाणी या दोघांनी शपथ
वा न वचन दले. ३२ यांनी बैर-शेबा येथे करार के यानंतर अबीमलेख व
याचा सेनापती पकोल हे प ल ां या देशात परत गेले. ३३ अ ाहामाने
बैर-शेबा येथे एक एशेल झाड लावले. तेथे सनातन देव परमे र याचे नाव
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घेऊन याने ाथना केली. ३४ अ ाहाम प ल
परदेशी हणून रा हला.

ां या देशात पु कळ दवस

नाहोर याजपासून म केला हे आठ पु झाले; २४ याची उपप नी रेऊमा
हलाही या यापासून तेबाह, गहाम, तहश व माका हे चार पु झाले.

गो ी झा यानंतर देवाने अ ाहामाची पर ा घेतली. तो
वष जगली; ही सारे या आयु याची वष होती.
२२ याअ ाहामाला
२३ सारासाराएकशेकनानस देावीस
हणाला, “अ ाहामा!” अ ाहाम हणाला, “हा मी येथे
शातील कयाथ-आबा, हणजे, कनान देशातले
२

आहे.” २ नंतर देव हणाला, “तुझा एकुलता एक य पु , या यावर तू
ीती करतोस या इसहाकाला घेऊन तू मो रया देशात जा आ ण तेथे मी तुला
सांगेन या ड गरावर मा यासाठ याचे होमापण कर.” ३ ते हा अ ाहाम
पहाटेस लवकर उठला, याने खोगीर घालून आपले गाढव तयार केले,
आपला मुलगा इसहाक व या यासोबत दोन त ण सेवकांना आप याबरोबर
घेतले. याने होमापणाक रता लाकडे फोडू न घेतली आ ण मग ते सव देवाने
सां गतले या ठकाणी वासास नघाले. ४ तस या दवशी अ ाहामाने वर
पा हले आ ण र अंतरावर ती जागा पा हली. ५ मग अ ाहाम आप या
त ण सेवकांना हणाला, “तु ही येथे गाढवाजवळ थांबा, आ ण मी व
मुलगा तकडे जातो. आ ही देवाची आराधना क आ ण तु हाकडे परत
येऊ.” ६ अ ाहामाने होमापणासाठ लाकडे घेऊन इसहाका या खां ावर
ठे वली; याने वतः या हातात अ नी व एक सुरा घेतला. आ ण ते दोघे
बरोबर नघाले. ७ इसहाक आप या प याला हणाला, “मा या बाबा.”
अ ाहामाने उ र दले, “मी येथे आहे, मा या मुला.” इसहाक हणाला,
“मला लाकडे व अ नी दसतात, परंतु होमापणासाठ कोक कोठे आहे?”
८ अ ाहाम हणाला, “मा या मुला, होमापणासाठ कोक देव वतः
आप याला पुरवेल.” ते हा अ ाहाम व याचा मुलगा बरोबर नघाले. ९
देवाने सां गतले या ठकाणी जे हा ते जाऊन पोहचले, तेथे अ ाहामाने एक
वेदी बांधली, याने वेदीवर लाकडे रचली. नंतर याने आपला पु इसहाक
याला बांधले, आ ण वेदीवर ल लाकडावर ठे वले. १० मग अ ाहामाने आपला
हात पुढे क न आप या मुलाला मार यासाठ सुरा हातात घेतला. ११
परंतु तेव ात, परमे रा या ताने वगातून हाक मा न यास हटले,
“अ ाहामा, अ ाहामा!” अ ाहामाने उ र दले, “मी येथे आहे.” १२ तो
हणाला, “तू आप या मुलावर हात टाकू नकोस, कवा यास कोण याही
कारची इजा क नकोस, कारण आता मला खा ीने समजले क , तू देवाचे
भय बाळगतोस, कारण तू मा यासाठ आप या एकुल या एका पु ाला ही
राखून ठे वले नाही.” १३ आ ण मग अ ाहामाने वर पा हले आ ण पाहा,
या यामागे एका झुडपात शगे अडकलेला असा एक एडका होता. मग याने
जाऊन तो घेतला व आप या मुला या ऐवजी या एड याचे होमापण हणून
अपण केले. १४ ते हा अ ाहामाने या जागेला, “परमे र पुरवठा करेल,”
असे नाव दले, आ ण आजवर देखील, “परमे रा या ड गरावर तो पुरवठा
केला जाईल,” असे बोलले जाते. १५ नंतर वगातून परमे रा या ताने
अ ाहामास स यांदा हाक मारली १६ आ ण हटले, हे परमे राचे श द
आहेत, “मी परमे र आपलीच शपथ वा न हणतो क , तू ही जी गो केली
आहे, हणजे तू आप या एकुल या एका मुलाला राखून ठे वले नाही, १७ मी
खरोखर तुला आशीवाद देईन व तुझे वंशज आकाशात या ता यांसारखे व
समु कना यावर ल वाळू इतके ब तपट वाढवीनच वाढवीन; आ ण तुझे
वंशज आप या श ू या वेशीचा ताबा मळवतील. १८ पृ वीवर ल सव रा े
तु या संतती ारे आशीवा दत होतील, कारण तू माझा श द पाळला आहेस.”
१९ मग अ ाहाम आप या त ण सेवकाकडे परत आला आ ण अ ाहाम,
इसहाक व याचे सेवक असे सव मळू न बैर-शेबाला गेले, आ ण तो बैर-शेबा
येथे रा हला. २० या सव गो ी घड यानंतर अ ाहामाला असा नरोप आला,
“पाहा तुझा भाऊ नाहोर व याची प नी म का यांनाही आता मुले झाली
आहेत.” २१ या या प ह या मुलाचे नाव ऊस, याचा भाऊ बूज, अरामाचा
बाप कमुवेल, २२ यानंतर केसेद, हजो, पलदाश, यदलाप आ ण बथुवेल
अशी यांची नावे आहेत. २३ बथुवेल रबकाचा बाप होता. अ ाहामाचा भाऊ

हे ोन येथे मरण पावली. अ ाहामाने सारेसाठ शोक केला आ ण त यासाठ
तो रडला. ३ मग अ ाहाम उठला आ ण आप या मृत प नीपासून गेला, व
हेथी या मुलांकडे जाऊन हणाला, ४ “मी तुम यात परदेशी आहे. कृपा क न
मृताला पुर यासाठ मला तुम याम ये मा या मालक ची अशी जागा मंजूर
करा, हणजे मी मा या मृताला पु शकेन.” ५ हेथी या मुलांनी अ ाहामाला
हटले, ६ “मा या वामी, आमचे ऐका. तु ही आम याम ये देवाचे सरदार
आहात. आम याकडे असले या उ म थड यात तुम या मयताला पुरा.
आम यातील कोणीही आपले थडगे तु हास ायला मना करणार नाही.” ७
अ ाहाम उठला व याने हेथी या मुलांना आ ण देशातील लोकांस नमन केले.
८ तो यांना हणाला, “जर मा या मयताला पुर यासाठ तु ही सहमत
आहात, तर मग माझे ऐका आ ण मा याबरोबर सोहराचा मुलगा ए ोन
याला मा यासाठ वनंती करा. ९ या या मालक ची शेता या एका टोकाला
असलेली मकपेलाची गुहा मला वकत ायला सांगा. ती याने पूण कमतीस
मला उघडपणे मा या मालक ची मृतांना पुर याची जागा हणून वकत
ावी.” १० तेथे ए ोन हा हेथी या मुलांबरोबर बसलेला होता, आ ण हेथीची
मुले व या या नगरा या वेशीत येणारे सव ऐकत असता, ए ोन ह ी याने
अ ाहामाला उ र दले, तो हणाला, ११ “नाही, माझे वामी, माझे ऐका. मी
ते शेत आ ण याम ये असलेली गुहा तु हास देतो. येथे मा या लोकां या
मुलांसम मी ते शेत व ती गुहा मी तु हास देतो. तुम या मृताला पुर यास मी
ते तु हास देतो.” १२ मग अ ाहामाने देशातील लोकांसमोर वतः वाकून
नमन केले. १३ देशातले लोक ऐकत असता तो ए ोनास हणाला, “परंतु
जर तुझी इ छा आहे, तर कृपा क न माझे ऐक. मी शेताची कमत तुला
देईन. मा याकडू न याचे पैसे घे, आ ण मग मी आप या मयतास तेथे पुरेन.”
१४ ए ोनाने अ ाहामाला उ र दले, तो हणाला, १५ “माझे वामी, कृपया
माझे जरा ऐका. ज मनीचा हा एक तुकडा चारशे शेकेल पे कमताचा, तो
मा या व तुम याम ये एवढा काय आहे? तुम या मृताला पुरा.” १६ ते हा
अ ाहामाने ए ोनाचे ऐकले आ ण हेथीची मुले ऐकत असता याने जतके
पे सां गतले होते ततके, हणजे ापा याकडचे चलनी चारशे शेकेल पे
ए ोनाला तोलून दले. १७ ए ोनाचे जे शेत म े शेजार मकपेला येथे होते,
ते शेत, व याम ये असलेली गुहा व या यासभोवती सीमेतील सव झाडे,
१८ ही हेथी या मुलांसम व या या नगरा या वेशीत जाणा या-येणा या
सवासम अ ाहामाने वकत घेतली. १९ यानंतर अ ाहामाने आपली प नी
सारा हला कनान देशातील म े हणजे हे ोन शहरा या शेजार मकपेला या
शेतातील गुहत
े पुरले. २० ते शेत व यातील गुहा ही मृतांना पुर याची जागा
हणून हेथी या मुलांकडू न अ ाहामा या मालक ची झाली.
अ ाहाम ब याच वयाचा हातारा झाला होता आ ण परमे राने
२४ आता
अ ाहामाला सव गो त आशीवा दत केले होते. अ ाहामाने
२

या या सव मालम ेचा व घरादाराचा कारभार पाहणा या आ ण या या
घरातील सवात जु या सेवकाला हटले, “तू आपला हात मा या मांड खाली
ठे व, ३ आ ण आकाशाचा देव व पृ वीचा देव जो परमे र, याची शपथ मी
तुला यायला लावतो क , या कनानी लोकांम ये मी राहत आहे, यां या
मुल तून तू मा या मुलांसाठ प नी पाहणार नाहीस. ४ परंतु, तू मा या
देशाला मा या नातेवाइकांकडे जाशील, आ ण तेथून माझा मुलगा इसहाक
या यासाठ प नी मळवून आणशील.” ५ सेवक यास हणाला, “ती ी
जर मा याबरोबर या देशात ये यास तयार झाली नाही तर? या देशातून
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तु ही आला या देशात मी मुलाला घेऊन जावे काय?” ६ अ ाहाम यास
हणाला, “तू मा या मुलाला तकडे परत घेऊन न जा याची खबरदार
घे! ७ आकाशाचा देव परमे र, याने मला मा या व डला या घरातून
व मा या नातेवाइकां या देशातून मला आणले व याने बोलून, ‘मी हा
देश तु या संततीला देईन,’ असे शपथपूवक अ भवचन दले, तो परमे र
आप या ताला तु या पुढे पाठवील, आ ण तू तेथून मा या मुलासाठ प नी
आणशील. ८ परंतु ती ी तु याबरोबर येथे ये यास कबूल झाली नाही, तर
मग तू मा या शपथेतून मोकळा होशील. परंतु मा या मुलाला तू तकडे
घेऊन जाऊ नकोस.” ९ ते हा या सेवकाने आपला धनी अ ाहाम या या
मांड खाली हात ठे वला आ ण या बाबीसंबंधाने या याशी शपथ घेतली. १०
मग या सेवकाने ध या या उं टांपैक दहा उं ट घेतले आ ण नघाला ( या या
ध याची सव मालम ा या या हाती होती). याने आप या ध याकडू न सव
कार या भेटव तू आप याबरोबर दे यासाठ घेत या. तो अराम-नहराईम
देशातील नाहोरा या नगरात गेला. ११ याने नगराबाहेर या व हर जवळ
आपले उं ट खाली बसवले. ती सं याकाळ होती, या वेळ पाणी काढायला
ि या तेथे येत असत. १२ नंतर तो हणाला, “हे परमे रा, तू माझा धनी
अ ाहाम याचा देव आहेस, आज मला यश मळ यास मदत कर आ ण
तू ामा णकपणाने करार पाळणारा आहेस हे माझा धनी अ ाहाम ाला
दाखवून दे. १३ पाहा, मी पा या या झ याजवळ उभा आहे. आ ण नगरातील
लोकां या मुली पाणी काढ यास बाहेर येत आहेत. १४ तर असे घडू दे क ,
मी या मुलीस हणेन, ‘मुली तुझी पा याची घागर उत न मला यायला
पाणी दे,’ आ ण ती जर ‘तु ही या, आ ण मी तुम या उं टांनाही पाणी पाजते,’
तर मग तीच तुझा सेवक इसहाक ा यासाठ तू नेमलेली असू दे. याव न
मी असे समजेन क , तू मा या ध यासोबत करार पाळ याचा ामा णकपणा
दाखवला आहे.” १५ मग असे झाले क , याचे बोलणे संपले नाही तोच,
पाहा, रबका तची मातीची घागर त या खां ावर घेऊन बाहेर आली. रबका
ही अ ाहामाचा भाऊ नाहोर या यापासून म केला झाले या बथुवेलाची
क या होती. १६ ती त ण ी फार सुंदर आ ण कुमार होती. तचा कोणाही
पु षाबरोबर संबंध आलेला न हता. ती व हर त खाली उत न गेली आ ण
तची घागर भ न घेऊन वर आली. १७ ते हा तो सेवक धावत जाऊन तला
हणाला, “कृपा क न तु या घागर तून मला थोडे पाणी पाज.” १८ ती
हणाली, “ या मा या भू,” आ ण तने लगेच आपली घागर आप या
हातावर उत न घेऊन घेतली, आ ण यास पाणी पाजले. १९ यास पुरे इतके
पाणी पाज यानंतर ती हणाली, “मी तुम या उं टांसाठ सु ा, यांना पुरेल
इतके पाणी प यास काढते.” २० हणून तने घाईघाईने उं टांसाठ घागर
कुंडात ओतली, आ ण आणखी पाणी काढ याक रता ती धावत व हर कडे
गेली, आ ण या माणे तने या या सग या उं टांना पाणी पाजले. २१ ते हा,
परमे र देवाने आपला वास यश वी केला क नाही, हे समजावे हणून तो
मनु य त याकडे शांतपणे पाहत रा हला. २२ उं टांचे पाणी पणे संप यावर
या मनु याने अधा शेकेल वजनाची सो याची नथ आ ण त या हातासाठ
दहा शेकेल वजना या दोन सो या या बांग ा काढ या, २३ आ ण वचारले,
“तू कोणाची मुलगी आहेस? तसेच तु या व डला या घर आ हा सवाना
रा ी मु काम करावयास जागा आहे का ते कृपा क न सांग.” २४ ती
यास हणाली, “मी बथुवेलाची, हणजे नाहोरापासून म केला जो मुलगा
झाला याची मुलगी आहे.” २५ ती आणखी यास हणाली, “आम याकडे
तुम या उं टांसाठ भरपूर गवत व पढा आहे आ ण तुम या सवासाठ मु काम
कर यासाठ आम याकडे भरपूर जागा आहे.” २६ ते हा या मनु याने
लवून परमे राची उपासना केली. २७ तो हणाला, “माझा धनी, अ ाहाम
ाचा देव परमे र ध यवा दत असो, याने मा या ध यासंबंधीचा कराराचा
ामा णकपणा आ ण व सनीयता सोडली नाही, मा याबाबत सांगायचे
तर, परमे राने मला मा या ध या या नातेवाइकाकडेच सरळ माग दाखवून
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आणले.” २८ नंतर ती त ण ी पळत गेली आ ण तने या सव गो ब ल
आप या आईला व घर या सवाना सां गतले. २९ रबकेला एक भाऊ होता,
आ ण याचे नाव लाबान होते. लाबान बाहेर व हर जवळ र यावर उ या
असले या या मनु याकडे पळत गेला. ३० जे हा याने आप या ब हणी या
नाकातील नथ व हातातील सो या या बांग ा पा ह या, आ ण “तो मनु य
मला असे हणाला,” असे आप या ब हणीचे, हणजे रबकेचे श द ऐकले,
ते हा तो या मनु याकडे आला, आ ण पाहतो तो, तो उं टांपाशी व हर जवळ
उभा होता. ३१ आ ण लाबान यास हणाला, “परमे राचा आशीवाद
लाभलेले तु ही, आत या. तु ही बाहेर का उभे आहात? मी तुम यासाठ घर
तयार केले आहे आ ण उं टासाठ ही जागा केली आहे.” ३२ तो मनु य घर
आला आ ण याने उं ट सोडले. उं टांना गवत व पढा दला आ ण याचे पाय
व या या बरोबर या लोकांचे पाय धु यासाठ पाणी दे यात आले. ३३
यांनी या या पुढे जेवण वाढले, परंतु तो हणाला, “मला जे काही सांगायचे
ते सांगेपयत मी जेवणार नाही.” ते हा लाबान हणाला, “सांगा.” ३४ तो
हणाला, “मी अ ाहामाचा सेवक आहे. ३५ परमे र देवाने मा या ध याला
फार आशीवा दत केले आहे आ ण तो महान बनला आहे. याने यास मढरांचे
कळप, गुरेढोरे, तसेच सोने, चांदी, दासदासी, उं ट व गाढवे दली आहेत. ३६
सारा, ही मा या ध याची प नी वृ झाली ते हा त यापासून मा या ध याला
मुलगा झाला, आ ण यास याने आपले सवकाही दले आहे. ३७ मा या
ध याने मा याकडू न वचन घेतले, तो हणाला, ‘ यां या रा यात मी माझे घर
केले आहे या कनानी लोकांतून मा या मुलासाठ कोणी मुलगी प नी क न
घेऊ नकोस. ३८ याऐवजी मा या व डला या प रवाराकडे जा, आ ण मा या
नातलगांकडे जा व तेथून मा या मुलासाठ तू प नी मळवून आण.’ ३९ मी
मा या ध याला हणालो, ‘यदाकदा चत मुलगी मा याबरोबर येणार नाही?’
४० परंतु तो मला हणाला, ‘ या परमे रासमोर मी चालत आहे, तो या या
ताला तु याबरोबर पाठवील व तो तुझा माग यश वी कर ल, आ ण तू
मा या नातलगांतून व मा या व डला या घरा यातून मा या मुलासाठ प नी
आणशील. ४१ परंतु जे हा तू मा या नातलगांम ये जाशील आ ण जर यांनी
तुला ती दली नाही, तर मग तू मा या शपथेतून मोकळा होशील.’ ४२ आ ण
आज मी या झ याजवळ आलो आ ण हणालो, ‘हे परमे रा, माझा धनी
अ ाहाम या या देवा, कृपा क न जर खरोखर मा या वासाचा हेतू यश वी
कर त असलास तर, ४३ मी येथे या झ याजवळ उभा आहे, आ ण असे
होऊ दे क , जी मुलगी पाणी काढ यास येईल आ ण जला मी हणेन,
“मी तुला वनंती करतो, तू आप या घागर तले थोडे पाणी मला यायला
दे,” ४४ ते हा जी मला हणेल, “तु ही या, आ ण मी तुम या उं टासाठ ही
पाणी काढते” तीच मुलगी मा या ध या या मुलासाठ परमे राने नवडलेली
आहे असे मी समजेन. ४५ मी मा या मनात बोलणे संप या या आत पाहा
रबका खां ावर घागर घेऊन बाहेर आली. ती व हर त खाली उतरली आ ण
पाणी काढले. मग मी तला हणालो, “मुली, कृपा क न मला थोडे पाणी
यायला दे.” ४६ ते हा तने लगेच खां ाव न घागर उतरली आ ण हणाली,
“ या आ ण मी तुम या उं टांनाही पाणी पाजते.” मग मी यालो आ ण तने
उं टांनाही पाणी पाजले. ४७ मग मी तला वचारले, “तू कोणाची मुलगी
आहेस?” ती हणाली, “नाहोरापासून म केला झाले या बथुवेलाची मी
मुलगी,” ते हा मग मी तला सो याची नथ आ ण हातात घाल यासाठ
सो या या दोन बांगडया द या. ४८ नंतर मी म तक लववून माझा धनी
अ ाहाम याचा देव परमे र याची तुती केली, कारण याने मला मा या
ध या या भावा या मुलीला या या मुलाकडे ने याचा यो य माग दाखवला.
४९ “आता तु ही मा या ध याशी ामा णकपणाने आ ण स याने वाग यास
तयार असाल तर मला सांगा. परंतु जर नाही तर तसे मला सांगा; यासाठ क
मी उजवीकडे कवा डावीकडे वळे न.” ५० मग लाबान व बथुवेल यांनी उ र
दले, “ही गो परमे राकडू न आली आहे. आ ही तु हास बरे कवा वाईट
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काही बोलू शकत नाही. ५१ पाहा, रबका तुम यासमोर आहे. तला तु ही
घेऊन जा आ ण परमे र बोल या माणे ती तुम या ध या या मुलाची प नी
हावी.” ५२ जे हा अ ाहामा या सेवकाने हे यांचे श द ऐकले, ते हा याने
भूमीपयत वाकून परमे र देवाला नमन केले. ५३ सेवकाने सो याचे दा गने व
चांदीचे दा गने व व े रबकेला दली. याने तचा भाऊ व तची आई यांनाही
मोलवान देण या द या. ५४ मग याने व या या बरोबर या माणसांनी यांचे
खाणे व पणे झा यावर रा ी तेथेच मु काम केला. स या दवशी सकाळ
उठ यावर ते हणाले, “आता मला मा या ध याकडे पाठवा.” ५५ ते हा
तची आई व भाऊ हणाले, “ रबकेला आम याजवळ थोडे दवस हणजे
नदान दहा दवस तर रा ा. मग तने जावे.” ५६ परंतु तो यांना हणाला,
“मला थांबवून घेऊ नका, कारण परमे राने माझा माग यश वी केला आहे,
मला मा या मागाने पाठवा जेणेक न मी मा या ध याकडे जाईन.” ५७
ते हणाले, “आ ही मुलीला बोलावून तला वचारतो.” ५८ मग यांनी
रबकेला बोलावून तला वचारले, “या मनु याबरोबर तू जातेस काय?” तने
उ र दले, “मी जाते.” ५९ मग यांची बहीण रबका, त या दाईसोबत
अ ाहामाचा सेवक व याची माणसे यां या बरोबर वासास नघाली. ६०
यांनी रबकेला आशीवाद दला आ ण तला हटले, “आम या ब हणी,
तू हजारो लाखांची आई हो, आ ण तुझे वंशज यांचा ेष करणा यां या
वेशीचा ताबा घेवोत.” ६१ मग रबका उठली व ती व त या दासी उं टावर
बस या आ ण या मनु या या मागे गे या. अशा र तीने सेवकाने रबकेला
घेतले आ ण या या मागाने गेला. ६२ इकडे इसहाक नेगेब येथे राहत होता
आ ण नुकताच बैर-लहाय-रोई व हर पासून परत आला होता. ६३ इसहाक
सं याकाळ मनन कर यास शेतात गेला होता. याने आपली नजर वर केली
व पा हले ते हा यास उं ट येताना दसले. ६४ रबकेने नजर वर क न जे हा
इसहाकाला पा हले ते हा ती उं टाव न उड मा न खाली उतरली. ६५ ती
सेवकाला हणाली, “शेतातून आप याला भेटावयास सामोरा येत असलेला
पु ष कोण आहे?” सेवकाने उ र दले, “तो माझा धनी आहे.” ते हा तने
बुरखा घेतला आ ण वतःला झाकून घेतले. ६६ सेवकाने इसहाकाला सव
गो ी, याने काय केले या वषयी स व तर सां गतले. ६७ मग इसहाकाने
मुलीला आपली आई सारा ह या तंबूत आणले. आ ण याने रबकेला
ि वकारले, आ ण ती याची प नी झाली, आ ण याने त यावर ेम केले.
अशा र तीने आप या आई या मरणानंतर इसहाक सां वन पावला.
सर प नी केली; तचे नाव कटू रा होते. त यापासून
२५ अयासाहामाने
ज ान, य ान, मदान, म ान, इ बाक व शूह ही मुले झाली.
२

३ य ानास शबा व ददान झाले. अ शूर , लटू शी व लऊमी लोक हे ददानाचे

वंशज होते. ४ एफा, एफर, हनोख, अबीदा व ए दा हे म ानाचे पु होते. हे
सव कटू रेचे वंशज होते. ५ अ ाहामाने आपले सव व इसहाकास दले. ६
अ ाहामाने आप या उपप नी या मुलांना देण या द या, आ ण आपण
जवंत असतानाच याने आपला मुलगा इसहाकापासून यांना वेगळे क न
र पूवकड ल देशात पाठवून दले. ७ अ ाहामा या आयु या या वषाचे दवस
हे इतके आहेत, तो एकशे पं याह र वष जगला. ८ अ ाहामाने शेवटचा ास
घेतला आ ण तो वृ होऊन व पूण जीवन जगून चांग या हातारपणी मेला
व आप या लोकांस जाऊन मळाला. ९ इसहाक व इ माएल या या या
मुलांनी यास सोहर ह ी याचा मुलगा ए ोन याचे शेत म ेसमोर आहे
यात या मकपेला गुहत
े पुरले. १० हे शेत अ ाहामाने हेथी या मुलाकडू न
वकत घेतले होते. याची प नी सारा ह याबरोबर तेथे अ ाहामाला पुरले. ११
अ ाहामा या मृ यूनंतर देवाने याचा मुलगा इसहाक याला आशीवा दत केले
आ ण इसहाक बैर-लहाय-रोई जवळ राहत होता. १२ अ ाहामापासून सारेची
दासी हागार हला झाले या इ माएलाची वंशावळ ही: १३ इ माएला या
मुलांची नावे ही होती. इ माएला या मुलांची नावे यां या ज म मा माणे:

इ माएलाचा थम ज मलेला मुलगा नबायोथ, केदार, अदबील, मबसाम,
१४ म मा, मा, म सा, १५ हदद, तेमा, यतूर, नापीश व केदमा. १६ ही
इ माएलाची मुले होती, आ ण यां या गावांव न आ ण या या छावणीव न
यांची नावे ही पडली होती. हे यां या वंशा माणे बारा सरदार झाले. १७
ही इ माएला या आयु याची वष एकशे सदतीस आहेत. याने शेवटचा
ास घेतला आ ण मेला आ ण आप या लोकांस जाऊन मळाला. १८
याचे वंशज हवीलापासून ते शूरापयत व ती क न रा हले, अ शूराकडे
जाताना मसराजवळ हा देश आहे. ते एकमेकांबरोबर वैराने राहत होते. १९
अ ाहामाचा मुलगा इसहाक ा यासंबंधी या घटना या आहेत. अ ाहाम
इसहाकाचा बाप झाला. २० इसहाक चाळ स वषाचा झाला ते हा याने पदनअरामातील अरामी बथुवेलाची मुलगी व अरामी लाबानाची बहीण रबका
हला प नी क न घेतले. २१ इसहाकाने आप या प नीसाठ परमे राकडे
ाथना केली कारण ती नःसंतान होती, आ ण परमे राने याची ाथना
ऐकली, आ ण रबका याची प नी गरोदर रा हली. २२ मुले त या उदरात
एकमेकांशी झगडू लागली, ते हा ती हणाली, “मला हे काय होत आहे?” ती
परमे रास याब ल वचारायला गेली. २३ परमे र तला हणाला, “दोन रा े
तु या गभाशयात आहेत आ ण तु यामधून दोन वंश नघतील. एक वंश
स यापे ा बलवान असेल आ ण थोरला धाक ाची सेवा कर ल.” २४
जे हा तची बाळं तपणाची वेळ आली ते हा त या गभशयात जुळ होती.
२५ आ ण प हला मुलगा बाहेर आला तो तांबूस वणाचा असून, याचे सव
अंग केसां या व ासारखे होते. यांनी याचे नाव एसाव असे ठे वले. २६
या यानंतर याचा भाऊ बाहेर आला. या या हाताने याने एसावाची टाच
हाताने धरली होती हणून याचे नाव याकोब असे ठे वले. जे हा या या
प नीने यांना ज म दला ते हा इसहाक साठ वषाचा होता. २७ ही मुले मोठ
झाली, आ ण एसाव तरबेज शकार झाला, तो रानातून फरणारा मनु य
होता; पण याकोब शांत मनु य होता, तो याचा वेळ तंबूत घालवीत असे.
२८ एसावावर इसहाकाची ीती होती, कारण याने शकार क न आणले या
ा यांचे मांस तो खात असे, परंतु रबकेने याकोबावर ीती केली. २९
याकोबाने वरण शजवले. एसाव शकार न परत आला, आ ण तो भुकेने
ाकुळ झाला होता. ३० एसाव याकोबास हणाला, “मी तुला वनंती
करतो, मला थोडे तांबडे डाळ चे वरण खायला घेऊ दे. मी फार दमलो आहे!”
हणून याचे नाव अदोम पडले. ३१ याकोब हणाला, “प ह यांदा तु या
ये पणाचा ह क मला वकत दे.” ३२ एसाव हणाला, “पाहा, मी मरायला
लागलो आहे. या ये पणा या ह काचा मला काय उपयोग आहे?” ३३
याकोब हणाला, “ थम, तू मा याशी शपथ घे.” ते हा एसावाने तशी शपथ
घेतली आ ण अशा र तीने याने आप या ये पणाचा ह क याकोबाला
वकला. ३४ याकोबाने यास भाकर व मसुर या डाळ चे वरण दले. याने
ते खा ले व पाणी पऊन झा यावर उठला व तेथून या या मागाने नघून
गेला. अशा र तीने एसावाने या या ये पणाचा ह क तु छ मानला.
या दवसात जो प हला काळ पडला होता यासारखा
२६ असरााहामाकाळ
या देशात पडला. ते हा इसहाक प ल ांचा राजा
अबीमलेख याजकडे गरार नगराम ये गेला. २ परमे राने यास दशन देऊन
हटले, “तू मसर देशात खाली जाऊ नकोस; जो देश मी तुला सांगेन
याम येच राहा. ३ या देशात उपर हणून राहा आ ण मी तु याबरोबर असेन
आ ण मी तुला आशीवाद देईन; कारण हे सव देश मी तु या वंशजाला देईन,
आ ण तु या बाप अ ाहाम याला शपथ घेऊन जे वचन दले आहे ते सव मी
पूण कर न. ४ मी तुझे वंशज आकाशातील ता यांइतके ब गु णत कर न
आ ण हे सव देश मी तु या वंशजांना देईन. तु या वंशजां ारे पृ वीवर ल
सव रा े आशीवा दत होतील. ५ मी हे कर न कारण अ ाहामाने माझा
श द पाळला आ ण माझे वधी, मा या आ ा, माझे नयम व माझे कायदे
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पाळले.” ६ हणून मग इसहाक गरारातच रा हला. ७ जे हा तेथील लोकांनी
या या प नी वषयी यास वचारले, ते हा तो हणाला, “ती माझी बहीण
आहे.” “ती माझी प नी आहे,” असे हण यास तो घाबरला. कारण याने
वचार केला क , “ रबकेला मळ व यासाठ या ठकाणचे लोक माझा घात
करतील, कारण ती दसायला इतक सुंदर आहे.” ८ इसहाक बराच काळ
तेथे रा ह यावर, प ल ांचा राजा अबीमलेख ाने एकदा खडक तून बाहेर
पाहताना पा हले क , इसहाक या या प नीला रबकेला ेमाने कुरवाळत
आहे. ९ अबीमलेखाने इसहाकाला बोलावले आ ण हणाला, “पाहा न क च
ही तुझी प नी आहे. मग, ‘ती तुझी बहीण आहे’ असे तू का सां गतलेस?”
इसहाक यास हणाला, “कारण मला वाटले क , तला मळ व यासाठ
कोणीही मला मा न टाकेल.” १० अबीमलेख हणाला, “तू आ हांला हे
काय केलेस? कारण आम या लोकांतून कोणीही तु या प नीबरोबर सहज
ल गक संबंध केला असता, आ ण यामुळे तू आम यावर दोष आणला
असतास.” ११ हणून अबीमलेखाने सव लोकांस ताक द दली आ ण
हणाला, “जो कोणी या मनु यास कवा या या प नीला हात लावेल यास
ख चत जवे मार यात येईल.” १२ इसहाकाने या देशात धा य पेरले
आ ण याच वष यास शंभरपट पीक मळाले, कारण परमे राने यास
आशीवाद दला. १३ इसहाक धनवान झाला, तो अ धका धक वाढत गेला
आ ण खूप महान होईपयत वाढत गेला. १४ या याकडे पु कळ मढरे व
गुरेढोरे, मोठा कुटु बं क बला होता. याव न प ल ी याचा हेवा क लागले;
१५ हणून या या व डला या हयातीत पूव या या नोकरांनी खणले या
सव व हर प ल ांनी मातीने बुजव या हो या. १६ ते हा अबीमलेख
इसहाकास हणाला, “तू आमचा देश सोडू न नघून जा कारण आम यापे ा
तू अ धक श मान झाला आहेस.” १७ हणून इसहाकाने तो देश सोडला व
गरारा या खो यात याने तळ दला आ ण तेथेच रा हला. १८ अ ाहामाने
आप या दवसात या पा या या व हर खण या हो या, परंतु अ ाहामा या
मरणानंतर या प ल ी लोकांनी मातीने बुज व या हो या या पु हा एकदा
इसहाकाने खणून घेत या, आ ण या या व डलाने दलेली नावेच पु हा याने
दली. १९ जे हा इसहाका या नोकरांनी एक वहीर खो यात खणली, ते हा
या व हर त यांना एक जवंत पा याचा झरा लगला. २० गरार खो यातील
गुरा यांनी इसहाका या गुरा यांशी भांडणे केली, ते हणाले, “हे पाणी
आमचे आहे.” ते या याशी भांडले हणून इसहाकाने या व हर चे नाव
“एसेक” ठे वले. २१ मग यांनी सर वहीर खणली, आ ण त याव नही
ते भांडले हणून याने तचे नाव “ सतना” ठे वले. २२ तो तेथून नघाला
आ ण याने आणखी एक वहीर खणली, परंतु त यासाठ ते भांडले नाहीत
हणून याने तचे नाव रहोबोथ ठे वले. आ ण तो हणाला, “आता परमे रने
आ हासाठ जागा शोधून दली आहे, आ ण देशात आमची भरभराट होईल.”
२३ नंतर तेथून इसहाक बैर-शेबा येथे गेला. २४ याच रा ी परमे राने
इसहाकाला दशन देऊन हटले, “मी तुझा बाप अ ाहाम याचा देव आहे.
भऊ नकोस, कारण मी तु याबरोबर आहे आ ण माझा सेवक अ ाहाम
या यासाठ मी तुला आशीवा दत कर न व तुझे वंशज ब तपट कर न.”
२५ ते हा इसहाकाने तेथे वेदी बांधली व परमे रा या नावाने ाथना केली.
याने तेथे आपला तंबू ठोकला आ ण या या नोकरांनी एक वहीर खणली.
२६ नंतर गरारा न अबीमलेख, याचा म अ जाथ व या या सै याचा
सेनापती पकोल हे या याकडे गेले. २७ इसहाकाने यांना वचारले, “तु ही
माझा ेष करता व मला तु ही आपणापासून र केलेत; तर आता तु ही
मा याकडे का आलात?” २८ आ ण ते हणाले, “परमे र तु याबरोबर
आहे हे आ हांला प पणे दसून आले आहे. हणून आ ही ठरवले आहे
क , आपणांम ये हणजे आ हाम ये व तु याम ये तह असावा. हणून तू
आ हाबरोबर करार कर, २९ जसे आ ही तुझी हानी केली नाही, आ ण
आ ही तु याशी चांगले वागलो आ ण तुला शांतीने पाठवले, तशी तू आ हास
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हानी क नको. खरोखर परमे राने तुला आशीवा दत केले आहे.” ३०
ते हा इसहाकाने यांना मेजवानी दली, यांनी आनंदाने खाणे पणे केले.
३१ स या दवशी सकाळ लवकर उठू न एकमेकांशी शपथ वा हली. नंतर
इसहाकाने यांना रवाना केले आ ण ते शांतीने या यापासून गेले. ३२ याच
दवशी इसहाका या नोकरांनी येऊन यांनी खणले या व हर वषयी यास
सां गतले. ते हणाले, “ या व हर त आ हांस पाणी मळाले आहे.” ३३ ते हा
इसहाकाने या व हर चे नाव शेबा ठे वले, आ ण या नगराला अजूनही बैरशेबा नाव आहे. ३४ एसाव चाळ स वषाचा झा यावर याने हेथी ि यांशी
ल ने केली, एक चे नाव होते य दीथ, ही बैर ह ीची मुलगी, आ ण सर चे
नाव होते बासमथ, ही एलोन ह ीची मुलगी होती. ३५ यामुळे इसहाक व
रबका ःखीत झाले.
हातारा झाला आ ण याची नजर मंद झा यामुळे
२७ जेयासहा इसहाक
दसेनासे झाले ते हा याने आपला वड ल मुलगा एसाव याला
बोलावून हटले, “मा या मुला.” तो हणाला, “काय बाबा?” २ तो हणाला,
“हे पाहा, मी हातारा झालो आहे, मा या मरणाचा दवस मला माहीत नाही.
३ हणून तुझी ह यारे, बाणांचा भाता व धनु य घे, आ ण बाहेर रानात जा
आ ण मा यासाठ शकार घेऊन ये. ४ मला आवडणारे चकर जेवण तयार
क न मा याकडे आण, हणजे मग मी ते खाईन व मर यापूव मी तुला
आशीवाद देईन.” ५ जे हा इसहाक या या मुलाशी बोलत होता ते हा रबका
ऐकत होती. एसाव रानात शकार क न घेऊन ये यासाठ गेला. ६ रबका
आपला मुलगा याकोब याला हणाली, “हे पाहा, तु या बापाला तुझा भाऊ
एसावाशी बोलताना मी ऐकले. तो हणाला, ७ ‘मा यासाठ शकार घेऊन
ये आ ण याचे चकर जेवण क न मा याकडे घेऊन ये हणजे मी ते खाईन
आ ण मा या मर यापूव परमे रा या उपि थतीत तुला आशीवाद देईन.’ ८
तर आता मा या मुला, मी तुला आ ा देते या माणे माझा श द पाळ. ९
आप या कळपाकडे जा आ ण यातून दोन चांगली करडे घेऊन मला आणून
दे. मी यांचे तु या व डला या आवड चे चकर जेवण तयार करते, १०
मग ते जेवण तु या बापाकडे घेऊन जा, हणजे मग ते खाऊन तुझा बाप
मर यापूव तुला आशीवाद देईल.” ११ परंतु याकोब आपली आई रबका
हला हणाला, “माझा भाऊ एसाव केसाळ मनु य आहे; मी गुळगुळ त
मनु य आहे. १२ कदा चत माझा बाप मला पश करेल आ ण मी फसवणारा
असा होईल. मी आपणावर शाप ओढवून घेईन, आशीवाद आणणार नाही.”
१३ याची आई यास हणाली, “मा या मुला, तु यावरचा शाप मा यावर
येवो. केवळ माझा श द पाळ आ ण जा, मा याकडे ते घेऊन ये.” १४
मग याकोब गेला आ ण ती करडे आईकडे घेऊन आला. या या आईने
यांचे या या व डला या आवड चे चकर जेवण तयार केले. १५ रबकाने
आपला वड ल मुलगा एसावाचे चांगले कपडे घरात त याजवळ होते ते घेऊन
आपला धाकटा मुलगा याकोबा या अंगात घातले. १६ तसेच तने करडांचे
कातडे याकोबा या हातावर व या या मानेवर या गुळगुळ त भागावर लावले.
१७ तने वतः इसहाकासाठ तयार केलेले चकर जेवण आ ण भाकर
आणून याकोबा या हातात दले. १८ ते घेऊन याकोब आप या बापाकडे
गेला आ ण हणाला, “मा या बापा” तो हणाला, “मी येथे आहे, मा या
मुला तू कोण आहेस?” १९ याकोब आप या बापाला हणाला, “मी तुमचा
वड ल मुलगा एसाव आहे; तु ही मला सांग तले तसे मी केले आहे. ते हा
आता उठू न बसा व तुम यासाठ शकार क न आणलेले मांस खा हणजे
मग तु ही मला आशीवाद ाल.” २० इसहाक आप या मुलाला हणाला,
“मा या मुला एव ा लवकर तुला शकार कशी काय मळाली?” याकोब
हणाला, “कारण तुमचा देव परमे राने मला मळवून दली.” २१ इसहाक
याकोबाला हणाला, “मा या मुला, मा याजवळ ये, हणजे मी तुला पश
करतो आ ण मग तू खरेच माझा मुलगा एसावच आहेस क नाही हे मला
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समजेल.” २२ ते हा याकोब आप या बापाजवळ गेला. इसहाकाने यास
पश केला आ ण हणाला, “तुझा आवाज तर याकोबा या आवाजासारखा
आहे. परंतु तुझे हात मा एसावा या हातासारखे केसाळ आहेत.” २३
इसहाकाने यास ओळखले नाही कारण याचे हात एसावा या हातासारखे
केसाळ होते, हणून याने यास आशीवाद दला. २४ तो हणाला, “तू
खरेच माझा मुलगा एसावच आहेस काय?” आ ण तो हणाला, “मी आहे.”
२५ इसहाक हणाला, “तू जेवण मा याकडे आण, आ ण मी तू आणलेले
हरणाचे ते मांस खाईन, मग तुला आशीवाद देईन.” ते हा याकोबाने आप या
बापाला जेवण दले. इसहाकाने ते खा ले आ ण याकोबाने या यासाठ
ा रसही दला आ ण तो याला. २६ मग इसहाक याचा बाप यास
हणाला, “मा या मुला जरा मा याजवळ ये व मला चुंबन दे.” २७ मग
याकोब आप या बापाजवळ गेला आ ण याने याचे चुंबन घेतले. आ ण
याने या या कप ांचा वास घेतला; याने यास आशीवाद दला. तो
हणाला, “पाहा या शेताला परमे राने आशीवाद दला याचा वास जसा
येतो तसा मा या मुलाचा वास आहे. २८ देव तुला आकाशातले दव व भूमीची
समृ ी व भरपूर धा य व ा रस देईल. २९ लोक तुझी सेवा करोत व रा े
तु यापुढे नमोत. तू तु या भावांवर रा य करशील. तु या आईची मुले तुला
नमन करतील. तुला शाप देणारा येकजण शा पत होईल आ ण तुला
आशीवाद देणारा येकजण आशीवा दत होईल.” ३० इसहाकाने याकोबाला
आशीवाद दे याचे संप वले आ ण यानंतर याकोब आप या बापापासून
नघून गेला तोच एसाव शकार न आला. ३१ यानेही आप या व डला या
आवड चे चकर भोजन तयार क न आप या बापाजवळ आणले, तो या या
बापाला हणाला, “मा या व डलाने उठावे आ ण तुम या मुलाने शकार
क न आणलेले मांस खावे जेणेक न मला आशीवाद ावा.” ३२ इसहाक
याचा बाप यास हणाला, “तू कोण आहेस?” तो हणाला, “मी तुमचा
मुलगा वड ल मुलगा एसाव आहे.” ३३ मग इसहाक भीतीने थरथर कापत
हणाला, “तर मग तू ये या अगोदर याने मांस तयार क न मला आणून
दले तो कोण होता? मी ते सव खाऊन यास आशीवाद दला. खरोखर तो
आशीवा दत होईल.” ३४ जे हा एसावाने आप या बापाचे श द ऐकले, तो
खूप मो ाने ओरडू न आ ण ःखाने रडू न हणाला “मा या प या; मलाही
आशीवाद ा.” ३५ इसहाक हणाला, “तुझा भाऊ कपटाने येथे आला
आ ण तो तुझे आशीवाद घेऊन गेला.” ३६ एसाव हणाला, “ याचे याकोब हे
नाव यास यो यच आहे क नाही? याने माझी दोनदा फसवणूक केली आहे.
याने माझा ये पणाचा ह क हरावून घेतला आ ण आता याने माझा
आशीवादही काढू न घेतला आहे.” आ ण एसाव हणाला, “मा याक रता
तु ही काही आशीवाद राखून ठे वला नाही काय?” ३७ इसहाकाने एसावास
उ र दले आ ण हणाला “पाहा, मी यास तु यावर धनीपणा कर याचा
अ धकार दला आहे, आ ण तुझे सव बंधू याचे सेवक होतील. आ ण यास
मी धा य व नवा ा रस दला आहे. मा या मुला, मी तु यासाठ काय
क .” ३८ एसाव आप या बापाला हणाला, “मा या बापा, मा यासाठ
तुम याकडे एकही आशीवाद नाही काय? मा या बापा मलाही आशीवाद
ा.” एसाव मो ाने रडला! ३९ मग याचा बाप इसहाकाने उ र दले आ ण
यास हणाला, “पाहा, जेथे पृ वीवर ल समृ ी व आकाशातले दंव पडते या
ठकाणापासून र तुझी व ती होईल. ४० तु या तलवार ने तू जगशील व
आप या भावाची सेवा करशील, परंतु जे हा तू बंड करशील, तू आप या
मानेव न याचे जू मोडू न टाकशील.” ४१ यानंतर आप या व डलाने यास
जो आशीवाद दला होता यामुळे एसाव याकोबाचा ेष क लागला. एसाव
या या मनात हणाला, “मा या प याक रता शोक कर याचे दवस जवळ
आले आहेत. यानंतर मी माझा भाऊ याकोब याला ठार मार न.” ४२
रबकाला त या वड ल मुलाचे श द कोणी सां गतले. हणून तने आपला
धाकटा मुलगा याकोब याला नरोप पाठवून बोलावले आ ण मग ती यास

हणाली, “पाहा, तुझा भाऊ एसाव तुला ठार मार याचा बेत कर त आहे व
वतःचे समाधान क न घेत आहे. ४३ हणून आता मा या मुला, माझी आ ा
पाळ आ ण, हारान ांतात माझा भाऊ लाबान राहत आहे, या याकडे तू
पळू न जा. ४४ तु या भावाचा राग शांत होईपयत थोडे दवस याजकडे राहा.
४५ तु याव न तु या भावाचा राग नघून जाईल, आ ण तू यास काय केले
हे तो वसरेल. मग मी तुला तेथून बोलावून घेईन. एकाच दवशी मी तु हा
दोघांनाही का अंतरावे?” ४६ मग रबका इसहाकाला हणाली, “हेथी या
मुल मुळे मला जीव नकोसा झाला आहे. याकोबाने जर या देशा या मुली
क न हेथा या लोकांतून प नी केली तर मा या जग याचा काय उपयोग?”
याकोबाला बोलावून यास आशीवाद दला आ ण यास
२८ इसहाकाने
आ ा दली, “तू कनानी मुलगी प नी क न घेऊ नको. ऊठ, तू
२

पदन-अरामात तु या आईचा बाप बथुवेल या या घर जा. आ ण तु या
आईचा भाऊ लाबान या या मुल पैक च एक ला प नी क न घे. ३ सवसमथ
देव तुला आशीवा दत करो आ ण तू रा ांचा समुदाय हावे हणून तो तुला
सफळ क न ब तपट करो. ४ तो तुला व तु यानंतर तु या वंशजाला
अ ाहामाचे आशीवाद देवो, आ ण जो हा देश परमे राने अ ाहामाला दला व
यात तू राहतोस तो देश तुला वतन हणून लाभो.” ५ अशा र तीने इसहाकाने
याकोबाला र पाठवले. याकोब पदन-अराम येथे, अरामी बथुवेलाचा मुलगा,
याकोब व एसाव यांची आई रबका हचा भाऊ लाबान या याकडे गेला.
६ एसावाने पा हले क इसहाकाने याकोबाला आशीवाद दला, व पदनअरामातून प नी क न घे यासाठ तकडे पाठवले. याने हे देखील पा हले
क , इसहाकाने यास आशीवाद दला आ ण आ ा देऊन हणाला क ,
“तू कोण याच कनानी ि यांतली प नी क नये.” ७ एसावाने हे देखील
पा हले क , याकोबाने आप या बापाची आ ण आईची आ ा मानली, आ ण
पदन-अरामास गेला. ८ एसावाने पा हले क , आपला बाप इसहाक याला
कनानी मुली पसंत नाहीत. ९ हणून तो इ माएलाकडे गेला आ ण याने
आप या ि या हो या यां या शवाय अ ाहामाचा मुलगा इ माएलाची
मुलगी, नबायोथाची बहीण महलथ ही प नी क न घेतली. १० याकोबाने बैरशेबा सोडले व तो हारानाला गेला. ११ तो एका ठकाणी आला आ ण सूय
मावळला हणून याने तेथे रा भर मु काम केला. तेथे रा ी झोपताना याने
या ठकाण या ध ांपैक एक ध डा घेतला, तो या या डो याखाली
ठे वला आ ण या ठकाणी झोप घे यासाठ खाली पडू न रा हला. १२ ते हा
यास व न पडले आ ण याने पा हले, एक शड पृ वीवर उभी आहे. तचे
टोक वर वगापयत पोहचलेले आहे आ ण देवाचे त त याव न चढत व
उतरत आहेत. १३ पाहा, त यावरती परमे र उभा होता, आ ण तो हणाला,
“मी परमे र, तुझा बाप अ ाहाम याचा देव व इसहाकाचा देव आहे. तू
या भूमीवर झोपला आहेस, ती मी तुला व तु या वंशजांना देईन. १४ तुझे
वंशज पृ वीवर ल माती या कणाइतके होतील, आ ण तुझा व तार पूवकडे,
प मेकडे, उ रेकडे व द णकडे होईल. तु याम ये व तु या वंशजांम ये
पृ वीवर ल सव कुटु बं े आशीवा दत होतील. १५ पाहा, मी तु याबरोबर आहे
आ ण तू जेथे कोठे जाशील या येक ठकाणी मी तुझे र ण कर न आ ण
तुला या देशात परत आणीन; कारण मी तुला सोडणार नाही. मी तुला जी
सव अ भवचने दली ते सव मी कर न.” १६ मग याकोब या या झोपेतून
जागा झाला, व हणाला, “खरोखर या ठकाणी परमे र आहे, आ ण हे
मला समजले न हते.” १७ यास भीती वाटली आ ण तो हणाला, “हे
ठकाण कती भी तदायक आहे! हे देवाचे घर आहे, सरे काही नाही. हे
वगाचे दार आहे.” १८ याकोब मो ा पहाटे लवकर उठला आ ण याने
उशास घेतलेला ध डा घेतला. याने तो मारक तंभ हणून उभा केला आ ण
यावर तेल ओतले. १९ या ठकाणाचे नाव लूज होते, परंतु याने याचे नाव
बेथेल ठे वले. २० मग याकोबाने शपथ वा न नवस केला, तो हणाला, “जर
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देव मा याबरोबर राहील आ ण या मागाने मी जातो याम ये माझे र ण
कर ल, आ ण मला खावयास अ न व घाल यास व देईल, २१ आ ण मी
सुर त मा या व डला या घर परत येईन, तर परमे र माझा देव होईल.
२२ मग मी हा जो ध डा या ठकाणी तंभ हणून उभा केला आहे तो प व
ध डा होईल, तो देवाचे घर होईल. जे सव तू मला देशील, याचा दहावा भाग
मी तुला ख चत परत देईन.”
तर याकोबाने आपला वास पुढे चालू ठे वला आ ण तो पूवकड ल
२९ नंलोकां
या देशात आला. याने पा हले ते हा यास एका शेतात
२

एक वहीर दसली आ ण पाहा त याजवळ मढरांचे तीन कळप बसलेले
होते. या व हर तून कळपांना पाणी पाजीत असत आ ण या व हर या
त डावरचा दगड मोठा होता. ३ जे हा सव कळप तेथे जमत ते हा मढपाळ
व हर या त डावर ल मोठा दगड ढकलून बाजूला काढ त मग सव कळपांचे
पाणी पऊन झा यावर ते तो दगड परत याच जागेवर ठे वत. ४ याकोब
यांना हणाला, “मा या बंधूंनो, तु ही कोठू न आलात?” ते हणाले, “आ ही
हारान देशा न आलो आहोत.” ५ मग तो यांना हणाला, “नाहोराचा
नातू लाबान याला तु ही ओळखता का?” ते हणाले, “होय, आ ही यास
ओळखतो.” ६ याकोबाने यांना वचारले, “तो बरा आहे काय?” यांनी
उ र दले, “तो बरा आहे आ ण ती पाहा याची मुलगी राहेल मढरे घेऊन
इकडे येत आहे.” ७ याकोब हणाला, “हे पाहा, अ ाप दवस बराच आहे
आ ण तसेच कळपांना एक कर याची अजून वेळ झाली नाही. ते हा
मढरांना पाणी पाजा, आ ण चर यासाठ यांना परत जाऊ ा.” ८ परंतु
ते हणाले, “आ हांला तसे करता येत नाही, कारण सव कळप एक
आ यावरच आ ही व हर वर ल दगड बाजूला सारतो व मग सव कळपांना
पाणी पाजतो.” ९ याकोब यां याशी बोलत असतानाच राहेल आप या
बापाची मढरे घेऊन आली. कारण तीच यांना राखीत होती. १० जे हा
याकोबाने आप या आईचा भाऊ लाबान याची मुलगी राहेल हला व आप या
आई या भावा या मढरांना पा हले ते हा याकोबाने जवळ येऊन व हर या
त डाव न दगड लोटला व आप या आईचा भाऊ लाबान या या मढरांना
पाणी पाजले. ११ याकोबाने राहेलीचे चुंबन घेतले आ ण मो ाने रडला. १२
याकोबाने राहेलला सां गतले क , तो त या व डला या ना यातील आहे,
हणजे रबकेचा मुलगा आहे. ते हा राहेल धावत गेली आ ण तने आप या
बापाला सां गतले. १३ जे हा आप या ब हणीचा मुलगा याकोब आ याची
बातमी लाबानाने ऐकली, ते हा लाबान धावत जाऊन यास भेटला. यास
मठ मारली, याची चुंबने घेतली आ ण यास आप या घर घेऊन आला.
मग याकोबाने सव गो ी लाबानाला सां गत या. १४ मग लाबान यास
हणाला, “खरोखर तू माझे हाड व माझे मांस आहेस.” यानंतर याकोब
एक म हनाभर या यापाशी रा हला. १५ लाबान याकोबाला हणाला, “तू
काही मोबदला न घेता काम कर त राहावेस काय? कारण तू माझा नातलग
आहेस तर तुला मी काय वेतन ावे ते सांग?” १६ लाबानाला दोन मुली
हो या; थोर या मुलीचे नाव होते लेआ आ ण धाकटीचे राहेल. १७ लेआचे
डोळे अधू होते, परंतु राहेल सुडौल बां याची व दसावयास सुंदर होती. १८
याकोबाचे राहेलीवर ेम होते, हणून तो लाबानास हणाला, “तुझी धाकटी
मुलगी राहेल ह यासाठ मी सात वष तुमची सेवाचाकर कर न.” १९ लाबान
हणाला, “पर या मनु यास दे यापे ा, ती मी तुला ावी हे बरे आहे.
मा यापाशी राहा.” २० हणून याकोबाने सात वष राहेलसाठ सेवाचाकर
केली; आ ण राहेलीवर ल ेमामुळे ती वष यास फार थो ा दवसांसारखी
वाटली. २१ नंतर याकोब लाबानास हणाला, “आता माझी मुदत भरली
आहे, माझी प नी मला ा हणजे मी त याशी ल न कर न.” २२ ते हा
लाबानाने तेथील सव लोकांस एक केले आ ण मेजवानी दली. २३ या
सं याकाळ लाबानाने आपली मुलगी लेआ हला घेतले आ ण याकोबाकडे
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आणले; तो त यापाशी गेला २४ लाबानाने आपली दासी ज पा आप या
मुलीची दासी हणून तला दली. २५ सकाळ याकोबाने पा हले तो पाहा, ती
लेआ होती. मग याकोब लाबानाला हणाला, “तु ही मला हे काय केले आहे?
मी राहेलीसाठ तुमची चाकर केली नाही काय? तु ही मला का फसवले?”
२६ लाबान हणाला, “आम या र तीर वाजा माणे थोर या मुली या आधी
आ ही धाक ा मुलीला देत नाही. २७ या मुलीचा ल न वधीचा स ताह पूण
होऊ दे, हणजे मग मी तुला ल न कर यासाठ सर ही देतो, परंतु यासाठ
तू आणखी सात वष माझी सेवाचाकर केली पा हजेस.” २८ या माणे
याकोबाने केले, लेआचे स तक पूण केले. मग लाबानाने याची धाकटी क या
राहेल यास प नी क न दली; २९ लाबानाने आपली दासी ब हा, आपली
क या राहेल हला दासी हणून दली. ३० ते हा मग याकोबाने राहेलीशीही
ल न केले; आ ण याकोबाचे लेआपे ा राहेलीवर अ धक ेम होते, हणून
लाबानाकडे याकोबाने राहेलीसाठ आणखी सात वष सेवाचाकर केली.
३१ परमे राने पा हले क याकोबाचे लेआपे ा राहेलीवर अ धक ेम आहे,
हणून परमे राने लेआला मुले होऊ दली परंतु राहेल नःसंतान होती. ३२
लेआला मुलगा झाला, तने याचे नाव रऊबेन ठे वले. कारण ती हणाली,
“परमे राने माझे ःख पा हले आहे; कारण माझा पती मा यावर ेम कर त
नाही; परंतु आता कदा चत तो मा यावर ेम कर ल.” ३३ लेआ पु हा गरोदर
रा हली आ ण तला आणखी एक मुलगा झाला. ती हणाली, “मा या
नव याचे मा यावर ेम नाही हे परमे राने ऐकले आहे, हणून याने मला हा
सु ा मुलगा दला आहे,” आ ण या मुलाचे नाव तने शमोन ठे वले. ३४ लेआ
पु हा गभवती झाली व तला मुलगा झाला. ती हणाली, “आता मा माझा
पती मा यावर न क ेम कर ल कारण मी यांना तीन पु दले आहेत.”
यामुळे तने याचे नाव लेवी असे ठे वले. ३५ यानंतर लेआ पु हा गभवती
झाली आ ण तला आणखी एक मुलगा झाला. ती हणाली, “आता मी
परमे राची तुती कर न.” यामुळे तने याचे नाव य दा ठे वले; नंतर तला
मुल हो याचे थांबले.
न आप याला मुल होत नाहीत हे पा ह यावर राहेल
३० याकोबापासू
आपली बहीण लेआ हचा म सर क लागली; ते हा राहेल याकोबाला
हणाली, “मला मुल ा, नाही तर मी मरेन.” २ याकोबाचा राहेलवर राग
भडकला. तो हणाला, “ याने तुला मुल हो यापासून रोखून धरले आहे, या
देवा या ठकाणी मी आहे क काय?” ३ ती हणाली, “पाहा, माझी दासी
ब हा आहे. तु ही त या जवळ जा हणजे मग ती मा या मांड वर मुलाला
ज म देईल व तजपासून मलाही मुले मळतील.” ४ अशा र तीने तने यास
आपली दासी ब हा प नी हणून दली. आ ण याकोबाने त याबरोबर संबंध
ठे वला. ५ ते हा ब हा गरोदर रा हली व याकोबा या मुलाला ज म दला. ६
मग राहेल हणाली, “देवाने माझे ऐकले आहे. याने माझा आवाज न क च
ऐकला आहे आ ण मला मुलगा दला आहे.” हणून तने याचे नाव दान
ठे वले. ७ राहेलची दासी ब हा पु हा गभवती झाली व तने याकोबा या
स या मुलाला ज म दला. ८ राहेल हणाली, “मी मा या ब हणीशी बळ
पधा क न लढा दला व वजय मळवला आहे.” तने याचे नाव नफताली
ठे वले. ९ जे हा लेआने पा हले क , आता आप याला मुले हो याचे थांबले
आहे. ते हा तने आपली दासी ज पा हला घेतले आ ण याकोबाला प नी
हणून दली. १० नंतर लेआची दासी ज पाने याकोबा या मुलाला ज म
दला. ११ लेआ हणाली, “मी सुदैवी आहे.” ते हा तने याचे नाव गाद
ठे वले. १२ नंतर लेआची दासी ज पाने याकोबा या स या मुलाला दला.
१३ लेआ हणाली, “मी आनंदी आहे! इतर ि या मला आनंदी हणतील”
हणून तने याचे नाव आशेर ठे वले. १४ ग कापणी या हंगामा या दवसात
रऊबेन शेतात गेला आ ण यास पु दा ीची फळे सापडली. याने ती आपली
आई लेआ ह याकडे आणून दली. नंतर राहेल लेआस हणाली, “तुझा
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मुलगा रऊबेन याने आणले या पु दा ी या फळातून मला काही दे.” १५
लेआ तला हणाली, “तू मा या नव याला मा यापासून घेतलेस हे काय
कमी झाले? आता मा या मुलाची पु दा ीची फळे ही तू घेतेस काय?”
राहेल हणाली, “तु या मुलाची पु दा ीची फळे मला देशील तर या या
बद यात आज रा ी तो तु याबरोबर झोपेल.” १६ सं याकाळ याकोब
शेताव न आला. ते हा लेआ यास भेट यास बाहेर गेली व ती हणाली,
“आज रा ी तु ही मा याबरोबर झोपणार आहात, कारण मा या मुलाची
पु दा ीची फळे देऊन मी तु हास मोलाने घेतले आहे.” ते हा याकोब या
रा ी लेआपाशी झोपला. १७ ते हा देवाने लेआचे ऐकले व ती गभवती रा हली
आ ण तने याकोबा या पाच ा मुलाला ज म दला. १८ लेआ हणाली,
“देवाने माझे वेतन मला दले आहे कारण मी माझी दासी मा या नव याला
दली.” ते हा तने आप या मुलाचे नाव इ साखार ठे वले. १९ लेआ पु हा
गरोदर रा हली व तने याकोबा या सहा ा मुलाला ज म दला. २० लेआ
हणाली, “देवाने मला उ म देणगी दली आहे. आता माझा पती माझा
आदर कर ल कारण मी या या सहा मुलांना ज म दला आहे.” तने याचे
नाव जबुलून ठे वले. २१ यानंतर तला एक मुलगी झाली. तने तचे नाव
दीना ठे वले. २२ मग देवाने राहेलीचा वचार केला आ ण तचे ऐकले. याने
तची कूस वाहती केली. २३ ती गभवती झाली व तला मुलगा झाला. ती
हणाली, “देवाने माझा अपमान र केला आहे.” २४ तने याचे नाव योसेफ
ठे वले. ती हणाली, “परमे र देवाने आणखी एक मुलगा मला दला आहे.”
२५ मग राहेलीला योसेफ झा यानंतर याकोब लाबानाला हणाला, “मला
मा या वतः या घर आ ण मा या देशात मला पाठवा. २६ यां यासाठ
मी तुमची सेवा केली आहे या मा या ि या आ ण माझी मुले ा आ ण
मला जाऊ ा, कारण मी तुमची सेवा कशी केली आहे हे तु हास माहीत
आहे.” २७ लाबान यास हणाला, “परमे राने केवळ तु यामुळे मला
आशीवा दत केले आहे हे मी जाणतो. जर तु या ीने मा यावर तुझी कृपा
असेल तर आता थांब.” २८ नंतर तो हणाला, “तुला काय वेतन ावे हे सांग
आ ण ते मी देईन.” २९ याकोब यास हणाला, “मी तुमची सेवा केली
आहे आ ण तुझी गुरेढोरे मा याजवळ कशी होती हे तु हास माहीत आहे.
३० मी ये यापूव तु हापाशी फार थोड होती. आ ण आता भरपूर वाढली
आहेत. मी जेथे जेथे काम केले तेथे तेथे परमे राने तु हास आशीवा दत केले
आहे. आता मी मा या वतः या घराची तरतूद कधी क ?” ३१ हणून
लाबान हणाला, “मी तुला काय देऊ?” याकोब हणाला, “तु ही मला
काही देऊ नका. जर तु ही मा यासाठ ही गो कराल तर मी पूव माणे
आपले कळप चार न व सांभाळ न. ३२ परंतु आज मला तुम या सग या
कळपात फ न यातील मढरांपैक ठपकेदार व येक काळे व तपकर
असलेली मढरे व शे यांतून तपकर आ ण का या रंगाची ही मी बाजूला
कर न; हेच माझे वेतन असेल. ३३ यानंतर तुम यापुढे असले या मा या
वेतना वषयी हशोब यायला याल ते हा माझा ामा णकपणा मा याक रता
सा देईल, जर याम ये तु हास मा याजवळ या शे यांतले जे येक
ठपकेदार व तपकर नाही व मढरांतले जे काळे नाही ते आढळले, तर ते मी
चोरले आहे असे समजावे.” ३४ लाबान हणाला, “मी मा य करतो. तु या
श दा माणे कर.” ३५ परंतु याच दवशी लाबानाने ठपकेदार व बांडे एडके
तसेच ठपकेदार व बां ा शे या आ ण मढरापैक काळ मढरे कळपातून
काढू न लपवली, गुपचूप ती आप या मुलां या हवाली केली व यावर ल
ठे वून यांना सांभाळ यास सां गतले; ३६ ते हा लाबानाने आप याम ये व
याकोबाम ये तीन दवसाचे अंतर ठे वले. याकोब लाबानाचे बाक चे कळप
चार त रा हला. ३७ मग याकोबाने हवर व बदाम व अम न या झाडां या
हर ा कोव या फां ा कापून घेत या, याने यां या साली, याचे आतील
पांढरे प े दसेपयत या सोलून काढ या. ३८ याने या पांढ या फां ा
कवा पांढरे फोक कळपां या समोर पाणी प या या टा यात ठे वले जे हा

शे याम ा पाणी प यास तेथे येत ते हा यां यावर याचे नर उडत व या
फळत. ३९ ते हा या का ांपाशी शे याम ांचे कळप फळले आ ण
या कळपात बांड व ठपकेदार, तपकर अशी प ले झाली. ४० याकोब
कळपातील इतर जनावरांतून ठपकेदार, पांढ या ठप यांची व काळ करड
कोकरे लाबाना या कळपापासून वेगळ क न ठे वत असे. ४१ जे हा जे हा
कळपातील चांगली पोसलेली जनावरे फळत असत ते हा ते हा याकोब या
पांढ या फां ा यां या नजरेसमोर ठे वी आ ण मग ती जनावरे या फां ांसमोर
फळत. ४२ परंतु जे हा बल जनावरे फळत ते हा याकोब यां या नजरेसमोर
या झाडां या फां ा ठे वत नसे. हणून मग अश नर-मा ापासून झालेली
करड , कोकरे लाबानाची होत. आ ण सश नर-मा ांपासून झालेली करड ,
कोकरे याकोबाची होत. ४३ अशा कारे याकोब संप न झाला. या यापाशी
शेरडेमढरे, उं ट, गाढवे व दासदासी हे सव भरपूर होते.
पु आपसात बोलत असताना याकोबाने ऐकले ते हणाले,
३१ लाबानाचे
“जे आप या बापाचे यातून सवकाही याकोबाने घेतले आहे आ ण जे
आम या व डला या या मालम ेतून तो संप न झाला आहे.” २ याकोबाने
लाबानाचा चेहरा पा हला. या या वाग यात बदल झा याचे या या ल ात
आले. ३ परमे र याकोबाला हणाला, “तु या व डला या देशात आप या
नातलगांकडे तू परत जा, आ ण मी तु याबरोबर असेन.” ४ ते हा याकोबाने
राहेल व लेआ यांना, तो आपले शेरडामढरांचे कळप राखीत होता, तेथे शेतात
बोलावले, ५ आ ण यांना हणाला, “तुम या व डला या वाग यात मला
बदल झालेला जाणवला आहे. परंतु मा या बापाचा देव मा याबरोबर आहे.
६ तु हास माहीत आहे क , मी आप या सव श ने तुम या बापाची सेवा
केली आहे. ७ तुम या व डलाने मला फसवले आ ण याने मा या वेतनात
दहा वेळा बदल केलेला आहे. परंतु देवाने माझे नुकसान कर याची परवानगी
यास दली नाही. ८ जे हा तो हणाला, सव ठपकेदार शे याम ा तुझे
वेतन होतील, सव शे याम ांना ठपकेदार करडे होऊ लागली. परंतु मग
लाबान हणाला, तू बां ा बक या घे; या तुला वेतनादाखल होतील. याने
असे हट यानंतर सव बक यांना बांड करडे होऊ लागली, ९ ते हा अशा
र तीने देवाने तुम या व डला या कळपातून गुरेढोरे काढू न घेऊन ती मला
दलेली आहेत. १० एकदा शे याम ांचा कळप नपज या या वेळेस मी
आपली ी वर क न व नात पा हले, तो पाहा, कळपात या मा ांवर
नर उडत होते ते फ ठपकेदार व बांडे, करडे होते.” ११ देवाचा त मला
व नात हणाला, “याकोबा,” मी हणालो, “काय आ ा आहे?” १२ तो
हणाला, “आपले डोळे वर क न पाहा, ‘फ ठपकेदार व बांडे, करडे
असलेलेच नर मा ांवर उडत आहेत. लाबान तुला काय कर त आहे ते सव
मी पा हले आहे. १३ बेथेलचा मी देव आहे. जेथे तू एका मारक तंभास
अ भषेक केलास, जेथे नवस क न तू मला वचन दले, आ ण आता तू हा देश
सोड आ ण आप या ज मभूमीस परत जा.’” १४ राहेल व लेआ यांनी यास
उ र दले आ ण यास हणा या, “आम या व डला या घर आ हांला
वारसा कवा तेथे काही भाग नाही. १५ आ ही पर या अस यासारखे याने
आ हांला वागवले नाही काय? याने आ हास तु हास वकून टाकले, आ ण
आमचे पूण पैसे खाऊन टाकले आहेत. १६ देवाने ही सव संप ी आम या
प याकडू न घेतली आ ण आता ती आपली व आप या मुळाबाळांची संप ी
झाली आहे. ते हा देवाने तु हास जे करावयास सां गतले आहे ते करा.”
१७ ते हा याकोब उठला आ ण याने आप या ि या व मुलांना उं टांवर
बसवले. १८ तो आपली सव गुरेढोरे आ ण आपण मळवलेले सव धन,
हणजे जे गुरांढोरांचे कळप याने पदन-अरामात मळवले होते, ते घेऊन
आपला बाप इसहाक या याकडे कनान देशास जा यास नघाला. १९ याच
वेळ लाबान आप या मढरांची लोकर कातर यास गेला होता. ते हा राहेलने
आप या व डला या कुलदेवतां या मूत चोर या. २० याकोबानेही अरामी
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लाबानाला फसवले. आपण येथून सोडू न जात आहो हे यास सां गतले नाही.
२१ याकोब आपली बायकामुले व सव चीजव तू घेऊन ताबडतोब पळाला.
यांनी फरात नदी ओलांडली आ ण ते गलाद ड गराळ देशाकडे नघाले.
२२ तीन दवसानंतर याकोब पळू न गे याचे लाबानास कळाले. २३ ते हा
याने आपले नातलग एक जमवले आ ण याकोबाचा पाठलाग सु केला.
सात दवसानंतर गलादा या ड गराळ देशाजवळ यास याकोब सापडला.
२४ या रा ी देव अरामी लाबाना या व नात येऊन हणाला, “तू याकोबाला
बरे कवा वाईट बोलू नये हणून काळजी घे.” २५ लाबानाने याकोबाला
गाठले. याकोबाने ड गराळ देशात तळ दला होता. लाबानानेही आप या
बरोबर या नातलगासह गलादा या ड गराळ भागात तळ दला. २६ लाबान
याकोबाला हणाला, “तू मला हे काय केले? तू मला फसवलेस. आ ण
यु कैदी केले या ि यां माणे तू मा या मुल ना का घेऊन आलास? २७ तू
मला न सांगता का पळू न गेलास? मला का फसवले? तू मला सां गतले
नाही. मी तर उ सव क न आ ण गाणी, डफ व वीणा वाजवून तुला पाठवले
असते. २८ तू मला मा या नातवांचा व मा या मुल चा नरोप घे याची कवा
यांची चुंबने घे याची संधी दली नाहीस. आता हा तू मूखपणा केला आहे.
२९ खरे तर अपाय कर याची मा यात ताकद आहे, परंतु काल रा ी तु या
बापाचा देव मा या व नात बोलला आ ण हणाला, ‘तू याकोबाला बरे कवा
वाईट बोलू नको हणून काळजी घे.’ ३० तुला तु या व डला या घर जायचे
आहे हे मला माहीत आहे आ ण हणूनच तू जा यास नघालास, परंतु तू
मा या घरातील कुलदेवता का चोर यास?” ३१ याकोबाने उ र दले आ ण
लाबानास हणाला, “मी गु तपणे नघालो कारण मला भीती वाटली, आ ण
मी वचार केला क , तु ही तुम या मुली मा यापासून हसकावून याल.
३२ या कोणी तुम या कुलदेवता चोर या आहेत तर तो जगणार नाही.
तुम या नातलगासमोर मा याबरोबर जे काही तुमचे आहे ते तु ही आपले
ओळखा आ ण ते या.” राहेलीने या मूत चोर या हो या ते याकोबास
माहीत न हते. ३३ लाबान याकोबा या तंबूत गेला, लेआ या तंबूत गेला
आ ण दास या तंबूत गेला परंतु यास या सापड या नाहीत. यानंतर
तो राहेली या तंबूत गेला. ३४ राहेलीने या कुलदेवता उं टा या खो गरात
लपवून ठे व या हो या आ ण ती यां यावर बसली होती. लाबानाने सगळा
तंबू शोधला परंतु या सापड या नाहीत. ३५ ती आप या प यास हणाली,
“मी आप यासमोर उभी रा शकत नाही हणून मा यावर रागावू नका,
कारण माझी मा सकपाळ आली आहे.” अशा र तीने याने शोध केला परंतु
यास कुलदेवता सापड या नाहीत. ३६ मग याकोबाला राग आला आ ण
याने लाबानाशी वाद केला, तो यास हणाला, “माझा गु हा काय आहे?
माझे पाप कोणते आहे, हणून तु ही माझा रागाने पाठलाग केलात? ३७
मा या मालक या सव चीजव तू तु ही शोधून पा ह या आहेत. तु हास
तुम या मालक ची एकतर चीजव तू आढळली का? जर तु हास तुमचे
काही मळाले असेल तर ते आप या नातलगासमोर ठे वा. यासाठ क ते
आप या दोघांचा याय करतील. ३८ मी वीस वष तुम याबरोबर होतो. या
सव काळात एकही करडू कवा कोक मरण पावलेले ज मले नाही आ ण
तुम या कळपातील एकही बकरा मी खा ला नाही. ३९ जनावरांनी फाडलेले
ते मी तुम याकडे आणले नाही. याऐवजी ते नुकसान मी भ न दले. दवसा
कवा रा ी चोर गेलेले, येक हरवलेले जनावर ते तु ही नेहमी मा या
हातून भ न घेत होता. ४० दवसा उ हा या तापाने व रा ी गार ामुळे मला
ास होई. आ ण मा या डो याव न झोप उडू न जाई, अशी माझी ि थती
होती. ४१ वीस वष मी तुम या घर रा हलो; प हली चौदा वष तुम या दोन
मुल साठ आ ण सहा वष तुम या कळपांसाठ . दहा वेळा तु ही मा या
वेतनात फेरबदल केला. ४२ परंतु मा या पूवजांचा देव; अ ाहामाचा देव
आ ण इसहाकाचा देव याचे मी भय धरतो, तो मा या बरोबर होता. तो जर
मा याबरोबर नसता तर तु ही मला न क च रकामे पाठवले असते. देवाने
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मा यावर झालेला जुलूम पा हला आ ण मी क ाने केलेले काम पा हले आ ण
काल रा ी याने तु हास धमकावले.” ४३ लाबानाने उ र दले आ ण तो
याकोबाला हणाला, “या मुली मा या मुली आहेत आ ण ही नातवंडे माझी
नातवंडे आहेत आ ण हे कळप माझे कळप आहेत. जे काही तू पाहतोस ते
सव माझे आहे. परंतु आज मी या मुल साठ कवा यां या मुलांसाठ यांना
यांनी ज म दला यांना मी काय क शकतो? ४४ हणून मी व तू आता
आपण करार क आ ण तो मा याम ये व तु याम ये सा ी होवो.” ४५
ते हा याकोबाने मोठा दगड घेऊन मारक तंभ उभा केला. ४६ याकोब
या या नातलगांना हणाला क , “दगड गोळा करा.” मग यांनी दगड
गोळा क न याची रास केली. नंतर या दगडां या राशीशेजार बसून ते
जेवले. ४७ लाबानाने या राशीला यगर-सहा था असे नाव ठे वले. परंतु
याकोबाने या जागेचे नाव गलेद ठे वले. ४८ लाबान हणाला, “ही दगडांची
रास आज मा याम ये व तु याम ये सा ी आहे.” हणून याचे नाव गलेद
ठे वले. ४९ मग लाबान हणाला, “आपण एकमेकापासून र होत असताना
परमे र मा यावर व तु यावर ल ठे वो.” हणून या जागेचे नाव म पा
ठे व यात आले. ५० जर का तू मा या मुल ना ःख देशील कवा मा या
मुल शवाय स या ि या क न घेशील. तर पाहा, “जर आम याबरोबर
कोणी नाही पण तु यात व मा यात देव सा ी आहे.” ५१ लाबान याकोबास
हणाला, या राशीकडे पाहा आ ण मारक तंभाकडे पाहा, जो मी तु याम ये
व मा याम ये ठे वला आहे. ५२ ही रास व हा तंभ ही दो ही आप यातील
कराराची सा होवो, क हानी करायला मी तु याकडे ही रास ओलांडून
येणार नाही आ ण तू ही मा या व ही रास ओलांडून कधीही येऊ नये. ५३
अ ाहामाचा देव, नाहोराचा देव आ ण यां या व डलांचा देव आमचा याय
करो. याकोबाने याचा बाप इसहाक, या देवाचे भय धरत असे याची शपथ
घेतली. ५४ मग याकोबाने या ड गरावर य केला आ ण याने आप या
सव नातलगांना भोजनासाठ आमं ण दले. भोजन संप यावर यांनी ती
रा ड गरावरच घालवली. ५५ स या दवशी लाबान पहाटेस उठला. याने
आप या मुली व आपली नातवंडे यांची चुंबने घेऊन यांचा नरोप घेतला.
याने यांना आशीवाद दला आ ण मग तो आप या घर परत गेला.
आप या मागाने गेला आ ण यास देवाचे त भेटले.
३२ याकोबही
जे हा याकोबाने यांना पा हले ते हा तो हणाला, “ही देवाची छावणी
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आहे.” हणून याने या जागेचे नाव महनाईम ठे वले. ३ याकोबाने आपला
भाऊ एसाव या याकडे सेईर देशात हणजे अदोम ांतात आपले नरोपे
पाठवले. ४ याने यांना आ ा देऊन हटले, “तु ही माझे धनी एसाव यांना
सांगा, आपला सेवक याकोब असे हणतो क , ‘आजपयत अनेक वष मी
लाबानाकडे रा हलो. ५ मा यापाशी पु कळ गाई-गुरे, गाढवे, शेरडामढरांचे
कळप आ ण दास व दासी आहेत. आपली कृपा ी मा यावर हावी हणून
मी आप या ध याला हा नरोप पाठवीत आहे.’” ६ नरोपे याकोबाकडे परत
आले आ ण हणाले, “आ ही आपला भाऊ एसाव या याकडे गेलो व यास
भेटलो. तो आपणाला भेटावयास येत आहे. या या बरोबर चारशे माणसे
आहेत.” ७ ते हा याकोब घाबरला आ ण अ व थ झाला. याने आप या
सोबत असणा या लोकां या दोन टो या के या, तसेच शेरडेमढरे, गुरेढोरे
आ ण उं ट व गाढवे यां याही याने दोन टो या के या. ८ तो हणाला, “जर
एसावाने एका टोळ वर ह ला क न मार दला तर सर टोळ नसटू न
जाईल व वाचेल.” ९ याकोब हणाला, “माझा बाप अ ाहाम या या देवा,
आ ण माझा बाप इसहाक या या देवा, परमे र देवा, तू मला मा या देशात व
मा या कुटु बं ात परत ये यास सां गतलेस. तसेच तू माझी भरभराट केलीस,
१० तू मा यावर क णा व सव स य व सनीयता दाखवून, करार पाळू न,
आप या दासासाठ जे काही केले आहेस, यास मी पा नाही. आ ण
मी यादने या पलीकडे गेलो ते हा मा याजवळ एका काठ शवाय काहीही
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न हते. परंतु आता मा या दोन टो या आहेत. ११ कृपा क न तू माझा भाऊ
एसाव या यापासून मला वाचव. तो येऊन मला, व मायलेकरांना मा न
टाक ल, अशी मला भीती वाटते. १२ परंतु तू मला हणालास क , ‘मी
न क च तुझी भरभराट कर न. मी तुझी संतती वाढवीन आ ण जची गणना
करता येणार नाही, अशी समु ा या वाळू इतक ती कर न.’” १३ या रा ी
याकोब या ठकाणी रा हला. याने आप याजवळ जे होते यातून, आपला
भाऊ एसावाला दे यासाठ भेट तयार केली. १४ याने दोनशे शे या व
वीस बोकड, दोनशे म ा व वीस एडके, १५ तसेच तीस भ या सांडणी व
यांची शगरे, चाळ स गाई व दहा बैल, वीस गाढवी व दहा गाढवे घेतली. १६
याने येक कळप एकेका नोकरा या ता यात दला. मग तो नोकरांना
हणाला, “ येक कळप वेगळा करा आ ण कळपाकळपात थोडे अंतर ठे वून
मा यापुढे चाला.” १७ याकोबाने कळपा या प ह या टोळ या चाकराला
आ ा देऊन तो हणाला, “जे हा माझा भाऊ एसाव तु याकडे येईल व
वचार ल, ‘ही कोणाची जनावरे आहेत? तू कोठे चाललास? तू कोणाचा
नोकर आहेस?’ १८ ते हा तू यास असे उ र दे, ‘ही जनावरे आपला सेवक
याकोब या या मालक ची आहेत. याने ही माझा धनी एसाव याला भेट
हणून पाठवली आहेत. आ ण पाहा, तो आम या पाठोपाठ येत आहे.’”
१९ याकोबाने स या, तस या आ ण इतर सव चाकरांना अशीच आ ा
क न अशाच कारे उ र दे यास सां गतले. तो हणाला, “तु हास जे हा
एसाव भेटल
े ते हा तु ही असेच हणावे.” २० तु ही असेही हणावे क ,
“आपला दास याकोब आम या मागून येत आहे.” याने वचार केला, “जर
मी ही माणसे भेटीसह पुढे पाठवली तर कदा चत एसावाचा राग शांत होईल.
यानंतर जे हा मी यास भेटने , ते हा कदा चत तो माझा ि वकार कर ल.”
२१ हणून या माणे याकोबाने भेट पुढे पाठवली. तो वतः या रा ी तळावर
मागेच रा हला. २२ मग याकोब रा ी उठला. याने आप या दो ही ि या,
दो ही दासी आ ण अकरा मुले यांना बरोबर घेतले आ ण तो य बोक नदी या
उतारापाशी गेला. २३ अशा र तीने याने आपले जे सवकाही होते यांसह
सवाना नदी पार क न पाठवले. २४ याकोब एकटाच मागे रा हला होता,
आ ण एक पु ष आला व याने याकोबाशी सूय उगवेपयत कु ती केली.
२५ जे हा या मनु याने पा हले क , आपण याकोबाचा पराभव क शकत
नाही, ते हा याने या या जांघेला पश केला. ते हा या याशी कु ती कर त
असता याकोबा या जांघेचा सांधा नखळला. २६ मग तो पु ष याकोबाला
हणाला, “आता मला जाऊ दे.” परंतु याकोब हणाला, “तू मला आशीवाद
द या शवाय मी तुला जाऊ देणार नाही.” २७ तो पु ष यास हणाला,
“तुझे नाव काय आहे?” आ ण याकोब हणाला, “माझे नाव याकोब आहे.”
२८ ते हा तो पु ष हणाला, “तुझे नाव याकोब असणार नाही. येथून पुढे तुझे
नाव इ ाएल असेल. कारण तू देवाशी व मनु यांशी झगडू न वजय मळवला
आहेस.” २९ मग याकोबाने यास वचारले, “कृपया तुझे नाव मला सांग.”
परंतु तो पु ष हणाला, “तू माझे नाव का वचारतोस?” या वेळ तेथेच या
पु षाने याकोबाला आशीवाद दला. ३० हणून याकोबाने या जागेचे नाव
पनीएल ठे वले. याकोब हणाला, “या ठकाणी मी देवाला सम पा हले
आहे, तर माझा जीव वाचला आहे.” ३१ मग पनीएला न तो पुढे नघाला
ते हा सूय उगवला. याकोब आप या पायामुळे लंगडत चालत होता. ३२
हणून आजपयत इ ाएल लोक जनावरां या जांघे या सां याजवळचा नायू
खात नाहीत कारण याच नायूपाशी याकोबाला खापत झाली होती.
वर पा हले आ ण पाहा, यास एसाव येताना दसला आ ण
३३ याकोबाने
या या बरोबर चारशे माणसे होती. ते हा याकोबाने लेआ व राहेल व
दोघी दासी यां याजवळ मुले वाटू न दली. २ याकोबाने या या दासी व
यांची मुले यांना आघाड स यानंतर या यामागे लेआ व तची मुले आ ण
राहेल व योसेफ यांना सवात शेवटी ठे वले. ३ याकोब वतः पुढे गेला.

आप या भावापयत पोहचेपयत याने सात वेळा भूमीपयत लवून यास
नमन केले. ४ एसावाने जे हा याकोबाला पा हले ते हा यास भेट यास
तो धावत गेला आ ण यास आ लगन दले. याने ग यात गळा घालून
याकोबाला मठ मारली. याचे चुंबन घेतले, आ ण ते दोघे रडले. ५ एसावाने
आप या समोर ल ि या व मुले पा न वचारले, “तु याबरोबर ही कोण
मंडळ आहे?” याकोबाने उ र दले, “तु या सेवकाला ही मुले देऊन देवाने
माझे क याण केले आहे.” ६ मग दोन दासी आप या मुलांबरोबर पुढे
आ या आ ण यांनी एसावाला खाली वाकून नमन केले. ७ यानंतर लेआ व
तची मुले, मग राहेल व योसेफ एसावापुढे गेले आ ण यांनी यास खाली
वाकून नमन केले. ८ एसावाने वचारले, “इकडे येताना मला भेटले या
सव टो यांचा अथ काय आहे?” याकोबाने उ र दले, “मा या ध या या
ीने मला कृपा मळावी हणून.” ९ एसाव हणाला, “मा या बंधू मला
भरपूर आहे, तुझे तुला असू दे.” १० याकोब हणाला, “मी आपणाला वनंती
करतो, असे नको, आता जर मी तुम या ीने खरोखर कृपा पावलो तर
मा या हातून या भेटीचा ि वकार करा, कारण मी आपले त ड पा हले, आ ण
जणू काय देवाचे मुख पाहावे तसे मी तुमचे मुख पा हले आहे आ ण आपण
माझा ि वकार केला. ११ मी वनंती करतो क , मी आणले या भेटीचा
ि वकार करा. कारण देवाने माझे क याण केले आहे, आ ण मा यापाशी
भरपूर आहे.” या माणे याकोबाने एसावास आ हाची वनवणी केली आ ण
मग एसावाने यांचा ि वकार केला. १२ मग एसाव हणाला, “आता आपण
आप या वाटेस लागू. मीही तु या पुढे चालतो.” १३ परंतु याकोब यास
हणाला, “माझी मुले लहान आहेत हे मा या वामीला माहीत आहे, आ ण
माझी मढरे व गुरेढोरे यां या प लांची मला काळजी घेतली पा हजे. मी जर
यांची एका दवशी अ धक दौड केली, तर सगळ जनावरे म न जातील. १४
तर माझे धनी आपण आप या सेवकापुढे जा. मी माझी गुरेढोरे, शेरडेमढरे
इ यादी जनावरांना जतके चालवेल आ ण माझी लहान मुलेही थकणार
नाहीत अशा चालीने सावकाश चालेन व आपणास सेईर देशाम ये येऊन
भेटने .” १५ ते हा एसाव हणाला, “मग मी मा या मनु यातून काही माणसे
तुला मदत कर यासाठ मागे ठे वतो.” परंतु याकोब हणाला, “तसे कशाला?
मा या ध याची आधीच मा यावर पुरेशी कृपा झालेली आहे.” १६ ते हा याच
दवशी एसाव सेईरास परत जा यास नघाला. १७ याकोब वास कर त
सु कोथास गेला. तेथे याने वतःसाठ घर बांधले आ ण गुराढोरांसाठ गोठे
बांधले, हणून या ठकाणाचे नाव सु कोथ पडले. १८ याकोबाने पदनअरामपासून सु केलेला वास कनान देशातील शखेम शहरात सुख पपणे
संपवला. या नगराजवळ याने आपला तळ दला. १९ नंतर याने जेथे
आपला तंबू ठोकला होता ती जमीन शखेमाचा बाप हमोर या या लोकांकडू न
शंभर चांदीची नाणी देऊन वकत घेतली. २० याने तेथे एक वेदी बांधली
आ ण तचे नाव “एल-एलोहे-इ ाएल” असे ठे वले.
न लेआस झालेली मुलगी दीना ही या देशातील मुल ना
३४ याकोबापासू
भेट यास बाहेर गेली. ते हा या देशाचा राजा हमोर ह वी याचा
२

मुलगा शखेम याने तला पा हले तो तला घेऊन गेला, आ ण त यापाशी
नजून याने तला
केले. ३ याकोबाची मुलगी दीना ह याकडे तो
आक षत झाला. या मुलीवर याचे ेम जडले आ ण तो ेमळपणे त याशी
बोलला. ४ शखेमाने आपला बाप हमोर ाला हटले, “ही मुलगी मला
प नी क न ा.” ५ आपली मुलगी दीना हला याने
केले हे याकोबाने
ऐकले. परंतु याची सव मुले गुराढोरांबरोबर रानात होती हणून ते घर
येईपयत याकोब शांतच रा हला. ६ शखेमाचा बाप हमोर बोलणी कर यासाठ
याकोबाकडे गेला. ७ जे काही घडले ते याकोबा या मुलांनी रानात ऐकले
आ ण ते परत आले. ती माणसे खावली गेली होती. यांचा राग भडकला
होता, कारण याकोबा या मुलीवर शखेमाने बळजबर क न इ ाएलाला
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का ळमा लावला, जे क नये ते याने केले होते. ८ हमोर यां याशी बोलला.
तो हणाला, “माझा मुलगा शखेम तुम या मुलीवर ेम करतो. मी तु हास
वनंती करतो क ती यास प नी हणून ा. ९ आम या बरोबर सोयर क
करा, तुम या मुली आ हांला ा, आ ण आम या मुली तुम यासाठ या. १०
तु ही आम या बरोबर राहा, आ ण हा देश राह यास व ापार कर यास
तुम यापुढे मोकळा असेल, आ ण याम ये मालम ा या.” ११ शखेम त या
बापाला व त या भावांना हणाला, “मा यावर तुमची कृपा ी हावी हणून
तु ही जे काही मागाल ते मी ज र देईन. १२ मा याकडे वधूब ल मोठ कमत
मागा, जे काही तु ही मागाल ते मी तु हास देईन, परंतु ही मुलगी मला प नी
हणून ा.” १३ यांची बहीण दीना हला शखेमाने
केले होते, हणून
याकोबा या मुलांनी शखेम व याचा बाप हमोर यांना कपटाने उ र दले.
१४ ते यास हणाले, “ याची अ ाप सुंता झालेली नाही अशा मनु यास
आ ही आमची बहीण देऊ शकत नाही; यामुळे आ हांला कलंक लागेल. १५
पण फ या एकाच अटीवर आ ही तु याशी सहमत होऊ: तु हा सवाची
आम या माणे सुंता झाली पा हजे, जर तुम यातील येक पु षाची सुंता
झाली तरच १६ आ ही आम या मुली तु हास देऊ व तुम या मुली आ ही क
आ ण आ ही तु हाम ये रा आ ण आपण सव एक लोक होऊ. १७ पण जर
तु ही आमचे ऐकणार नाही आ ण सुंता करावयास नकार ाल तर मग मा
आम या ब हणीला घेऊ आ ण नघून जाऊ.” १८ यां या श दाने हमोर व
शखेम यांना फार आनंद झाला. १९ यांनी जे सां गतले होते ते कर यास या
त णाने उशीर केला नाही, कारण याकोबा या मुलीवर याचे मन बसले
होते, आ ण तो यां या व डला या घरा यात सवात आदरणीय होता. २०
हमोर व शखेम या नगरा या वेशीपाशी गेले व नगरातील लोकांशी बोलले,
ते हणाले, २१ “ही माणसे आप याशी शांतीने वागतात, हणून यांना
आपणाम ये आप या देशात रा ावे आ ण याम ये ापार क ावा.
खरोखरच, यांना पुरेल एवढा आपला देश मोठा आहे. यां या मुली आपण
ि या क न घेऊ, आ ण आपण आप या मुली यांना देऊ. २२ फ एकाच
अटीवर ते लोक आप यासोबत राहायला आ ण आप यासोबत एक हायला
तयार आहेत: ती हणजे आपण सग या पु षांनी या लोकां माणे सुंता
क न घे याचे मा य केले पा हजे. २३ जर हे आपण क तर मग यांची सव
शेरडेमढरे गुरेढोरे व संप ी आपलीच होणार नाहीत काय? हणून आपण
यां याशी सहमत होऊ, आ ण मग ते आप या बरोबर येथेच व ती क न
राहतील.” २४ ते हा वेशीतून येणा या सवानी हे ऐकले व हमोर आ ण शखेम
यांचे हणणे मा य केले. या वेळ तेथील सव पु षांनी सुंता क न घेतली.
२५ तीन दवसानंतर, सुंता केलेले लोक जखमां या वेदनांनी बेजार झालेले
असताना, याकोबाची दोन मुले शमोन व लेवी हणजे दीनाचे भाऊ यांनी
आपआपली तलवार घेतली व ते नगर बेसावध असता यांनी तेथील सव
पु षांना ठार मारले. २६ यांनी हमोर व याचा मुलगा शखेम यांनाही ठार
मारले. नंतर दीनाला शखेमा या घरातून बाहेर काढू न ते तला घेऊन तेथून
नघाले. २७ नंतर याकोबाची सव मुले नगरात गेली आ ण यांनी तेथील सव
चीजव तू लुट या, कारण यांनी यां या ब हणीला
केले होते. २८
ते हा यांनी या लोकांची शेरडेमढरे, गुरेढोरे, गाढवे इ यादी सव जनावरे
आ ण घरातील व शेतांतील सव व तू लुट या. २९ तसेच यांनी तेथील
लोकां या मालक ची धनदौलत, मालम ा व सव चीजव तू आ ण यां या
ि या व मुलेबाळे देखील घेतली. ३० परंतु याकोब, शमोन व लेवी यांना
हणाला, “तु ही मला खूप ास देऊन संकटात टाकले आहे; आता या
देशाचे र हवासी कनानी व प र जी माझा ेष करतील व मा या व
उठतील. आपण थोडकेच लोक आहोत. या देशातील सव लोक एक होऊन
आप या व जर लढावयास आले तर मग मा याजवळ या आप या
सवाचा मा याबरोबर नाश केला जाईल.” ३१ परंतु शमोन आ ण लेवी
हणाले, “शखेमाने आम या ब हणीशी वे येशी वागतात तसे वागावे काय?”
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व याकोबाला हणाला, “ऊठ, बेथेल नगराम ये जा आ ण तेथे
३५ देराहा.
तुझा भाऊ एसाव याजपासून तू पळू न जात असताना याने
तुला दशन दले, या देवासाठ तेथे एक वेदी बांध.” २ ते हा याकोब
आप या घरातील सव मंडळ ला व आप याबरोबर या सग यांना हणाला,
“तुम याजवळ असले या पर या देवांचा याग करा. तु ही वतःला शु
करा. आपले कपडे बदला. ३ नंतर आपण येथून नघून बेथेलास जाऊ. मी
ःखात असताना याने मला उ र दले आ ण जेथे कोठे मी गेलो तेथे जो
मा याबरोबर होता, या देवासाठ मी वेदी बांधीन.” ४ ते हा या लोकांनी
यां या हातातले सव परके देव आ ण आप या कानातील कुंडलेही आणून
याकोबाला दली. ते हा याकोबाने या सव व तू शखेम नगराजवळ ल एला
झाडा या खाली पु न टाक या. ५ ते तेथून नघाले, यां या सभोवताल या
नगरावर देवाने भीती उ प न केली, हणून यांनी याकोबा या मुलांचा
पाठलाग केला नाही. ६ अशा र तीने याकोब व या याबरोबरचे सव लोक
कनान देशात लूज येथे येऊन पोहचले यालाच आता बेथेल हणतात. ७
याने तेथे एक वेदी बांधली, व या ठकाणाचे नाव “एल-बेथेल” असे ठे वले.
कारण आपला भाऊ एसाव याजपासून पळू न जाताना याच जागी थम देवाने
यास दशन दले होते. ८ रबकेची दाई दबोरा या ठकाणी मरण पावली
ते हा यांनी तला बेथेल येथे अ लोन झाडा या खाली पुरले; या जागेचे नाव
यांनी अ लोन बाकूथ हणजे रड याचे अ लोन असे ठे वले. ९ याकोब पदनअराम येथून परत आला, ते हा देवाने यास पु हा दशन दले आ ण यास
आशीवाद दला. १० देव यास हणाला, “तुझे नाव याकोब आहे, परंतु तुला
आता याकोब हणणार नाहीत तर तुझे नवे नाव इ ाएल असे होईल.” हणून
देवाने यास इ ाएल हे नाव दले. ११ देव यास हणाला, “मी सव सवसमथ
देव आहे. तू फल पू आ ण ब गु णत हो. तु यातून एक रा आ ण रा ांचा
समुदाय येईल व तु या वंशजातून राजे ज मास येतील. १२ मी अ ाहाम व
इसहाक यांना जो देश दला, तो आता मी तुला व तु यामागे राहणा या
तु या संततीला देतो.” १३ मग देव या ठकाणी या याशी बोलला तेथूनच
वर नघून गेला. १४ मग याकोबाने तेथे मारक हणून दगडाचा एक तंभ
उभा केला याने यावर पेयापण व तेल ओतले. १५ जेथे देवाने याकोबाशी
भाषण केले होते या थानाचे नाव याकोबाने बेथेल ठे वले. १६ मग ते बेथेल
येथून पुढे नघाले, ते ए ाथ गावापासून काही अंतरावर आले असताना
तेथे राहेलीस सूतीवेदना सु झा या. तला सुती या अस वेदना होत
हो या. १७ राहेलीस सूतीवेदनांचा अ तशय ास होत असताना, राहेलीची
सुईण तला हणाली, “ भऊ नकोस कारण तुला हाही मुलगाच होईल.”
१८ या मुलाला ज म देताना राहेल मरण पावली, परंतु मर यापूव तने
याचे नाव बेनओनी असे ठे वले, परंतु या या व डलाने याचे नाव ब यामीन
असे ठे वले. १९ राहेल मरण पावली. ए ाथ ( हणजे बेथलहेम) गावास
जाणा या वाटेजवळ राहेलीस पुरले. २० आ ण याकोबाने तचे मारक
हणून त या कबरेवर एक तंभ उभा केला. तो तंभ आजपयत तेथे कायम
आहे. २१ यानंतर इ ाएल पुढे गेला आ ण मगदाल-एदेर या पलीकडे
याने तळ दला. २२ इ ाएल या देशात राहत होता, या वेळ रऊबेन,
आप या प याची उपप नी ब हा ह यापाशी नजला, हे इ ाएलाने ऐकले.
याकोबाला बारा पु होते. २३ यास लेआपासून झालेले पु : याकोबाचा
ये मुलगा रऊबेन आ ण शमोन, लेवी, य दा, इ साखार व जबुलून. २४
यास राहेलीपासून झालेले पु : योसेफ व ब यामीन. २५ यास राहेलीची
दासी ब हापासून झालेले पु : दान व नफताली. २६ आ ण लेआची दासी
ज पा हचे पु गाद व आशेर. हे सव याकोबाचे पु जे यास पदन-अरामात
झाले. २७ याकोब मग कयाथ-आबा ( हणजे हे ोन) येथीन म े या ठकाणी
आपला बाप इसहाक याजकडे आला. येथेच अ ाहाम व इसहाक हे रा हले
होते. २८ इसहाक एकशे शी वष जगला. २९ इसहाकाने शेवटचा ास
घेतला आ ण मरण पावला, आ ण आप या पूवजास मळाला, तो हातारा व
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आयु याचे पूण दवस होऊन मरण पावला. याचे पु एसाव व याकोब यांनी
यास पुरले.
हणजे अदोम याची वंशावळ ही, एसावाने कनानी मुल तून
३६ एसाव
ि या क न घेत या, एलोन ह ी याची मुलगी आदा, सबोन ह वी
२

ाची नात हणजे अनाची मुलगी अहलीबामा ३ आ ण इ माएलाची मुलगी
नबायोथाची बहीण बासमथ. ४ एसावापासून आदेला झाले या मुलाचे
नाव अलीपाज व बासमथला झाले या मुलाचे नाव रगुवेल होते. ५ आ ण
अहलीबामेस, यऊश, यालाम व कोरह हे झाले. हे एसावाचे पु यास कनान
देशात झाले. ६ एसाव आप या ि या, आपली मुले, आप या मुली आ ण
आप या घरातील सव माणसे, आपली गुरेढोरे, आपली सव जनावरे, आ ण
आपली सव मालम ा जी याने कनान देशात जमा केली होती हे सव घेऊन
आपला भाऊ याकोब ा या पूवकड ल देशात गेला. ७ कारण यांची
मालम ा इतक वाढली होती क यांना एक राहता येईना. या देशात ते
राहत होते याम ये यां या गुरांढोरांचा नवाह होईना. ८ एसाव सेईर या
ड गराळ देशात व ती क न रा हला. एसावाला अदोमसु ा हणतात. ९
सेईर या ड गराळ देशात राहणा या अदोमी लोकांचा पूवज एसाव याची ही
वंशावळ: १० एसावा या मुलांची नावे: एसाव व आदा यांचा मुलगा अलीपाज
आ ण एसाव व बासमथ यांचा मुलगा रगुवेल. ११ अलीपाजचे पु तेमान,
ओमार, सपो, गाताम व कनाज. १२ अलीपाज याची त ना नावाची एक
उपप नी होती, तला अलीपाजापासून अमालेक झाला. ही एसावाची प नी
आदा हची नातवंडे होती. १३ रगुवेलाचे हे पु होते: नहाथ, जेरह, शा मा व
म जा. ही एसावाची प नी बासमथ हची नातवंडे होती. १४ सबोनाची
मुलगी अना याची मुलगी व सबोनाची नात अहलीबामा ही एसावाची प नी
होती. यऊश, यालाम व कोरह हे तला एसावापासून झाले. १५ एसावाचे
वंशज आपाप या कुळांचे सरदार झाले ते हे: एसावाचा प हला मुलगा
अलीपाज, याचे पु : तेमान, ओमार, सपो, कनाज, १६ कोरह, गाताम व
अमालेक. आपाप या कुळांचे हे सरदार अलीपाजला अदोम देशात झाले. ही
आदेची नातवंडे होती. १७ एसावाचा मुलगा रगुवेल याचे पु हे: सरदार
नहाथ, सरदार जेरह, सरदार श मा, सरदार म जा. हे सव सरदार रगुवेलास
अदोम देशात झाले. एसावाची प नी बासमथ हची ही नातवंडे होती. १८
एसावाची प नी अहलीबामा हचे पु : यऊश, यालाम व कोरह. हे सरदार
एसावाची प नी, अनाची मुलगी अहलीबामा हला झाले. १९ हे एसावाचे पु
होते, आ ण हे यांचे वंश होते. २० या देशात सेईर नावा या होर मनु याचे
पु हे: लोटान, शोबाल, सबोन, अना, २१ दीशोन, एसर व दशान. हे अदोम
देशात सेईराचे पु होर वंशातील आपाप या कुळांचे सरदार झाले. २२
लोटानाचे पु होते होर व हेमाम, आ ण त ना ही लोटानाची बहीण होती.
२३ शोबालाचे पु : अलवान, मानहाथ, एबाल, शपो व ओनाम. २४ सबोनाचे
दोन पु होते: अ या व अना. आपला बाप सबोन याची गाढवे राखीत
असता याला ड गरात गरम पा याचे झरे सापडले तोच हा अना. २५ अनाचा
मुलगा दशोन व अनाची मुलगी अहलीबामा. २६ दीशोनाचे हे पु होते:
हे दान, ए बान, य ान व करान. २७ एसराला ब हान, जावान व अकान हे
पु होते. २८ दीशानाला ऊस व अरान हे पु होते. २९ होर कुळांचे जे
सरदार झाले यांची नावे अशी: लोटान, शोबाल, सबोन, अना, ३० दीशोन,
एसर व दीशान, सेईर देशात राहणा या होर या कुळांचे हे वंशज झाले.
३१ इ ाएलावर कोणी राजा रा य कर यापूव अदोम देशात जे राजे रा य
कर त होते ते हेच: ३२ बौराचा मुलगा बेला याने अदोमावर रा य केले, आ ण
या या नगराचे नाव द हाबा होते. ३३ बेला मरण पाव यावर ब ा येथील
जेरहाचा मुलगा योबाब ाने रा य केले. ३४ योबाब मरण पाव यावर, तेमानी
लोकां या देशाचा शाम याने रा य केले. ३५ शाम मरण पाव यावर,
बदाद याचा मुलगा हदाद याने या या जागी रा य केले. यानेच मवाब देशात

म ानांचा पराभव केला. या या नगराचे नाव अवीत होते. ३६ हदाद मरण
पाव यावर मा ेका येथील सा ला याने या देशावर रा य केले. ३७ सा ला
मरण पाव यावर फरात नदीवर असले या रहोबोथ येथील शौल याने या
देशावर रा य केले. ३८ शौल मरण पाव यावर अकबोराचा मुलगा बालहानान याने या देशावर रा य केले. ३९ बाल-हानान मरण पाव यावर हदार
याने या देशावर रा य केले. या या नगराचे नाव पाऊ होते. या या प नीचे
नाव महेटाबेल होते. ही मा ेद हची मुलगी मेजाहाब हची नात होती. ४०
एसावा या वंशातील कुळां माणे या या कुळां या सरदारांची नावे: त ना,
आ वा, यतेथ, ४१ अहलीबामा, एला, पीनोन, ४२ कनाज, तेमान, म सार,
४३ मा दीएल, व ईराम. ातील येक कूळ या कुळाचे नाव दले या
देशात रा हले. अदोमी यांचा बाप एसाव याचा हा व तार आहे.
कनान देशात जेथे याचा बाप व ती क न रा हला होता
३७ याकोब
या देशात रा हला. याकोबासंबंधी या घटना या आहेत. योसेफ
२

सतरा वषाचा त ण होता. आप या भावांबरोबर तो कळप सांभाळ त असे.
तो आप या व डला या ि या ब हा व ज पा यां या मुलांबरोबर होता.
या भावांनी केले या वाईट गो ी वषयी याने आप या बापाला सां गतले.
३ इ ाएल सव मुलांपे ा योसेफावर अ धक ीती कर त असे कारण तो
याचा हातारपणाचा मुलगा होता. याने योसेफाला एक सुंदर पायघोळ
झगा बनवून दला होता. ४ आपला बाप आप या इतर भावांपे ा योसेफावर
अ धक ीती करतो हे या या भावांना दसले हणून ते याचा ेष कर त
आ ण या याशी ेमाने बोलत नसत. ५ योसेफास एक व न पडले. याने ते
व न आप या भावांना सां गतले. यानंतर तर याचे भाऊ याचा अ धकच
ेष क लागले. ६ तो यांना हणाला, “मला पडलेले व न कृपा क न
ऐका: ७ पाहा, आपण सवजण शेतात ग हा या प ा बांध याचे काम
कर त होतो, ते हा माझी पढ उठू न उभी रा हली आ ण तु हा सवा या प ा
त या भोवती गोलाकार उ या रा ह या व यांनी मा या पढ ला खाली
वाकून नमन केले.” ८ हे ऐकून याचे भाऊ यास हणाले, “तू आमचा
राजा होऊन आम यावर रा य करणार काय? आ ण खरोखर तू आ हावर
अ धकार करशील काय?” या या या व नामुळे व या या बोल यामुळे तर
याचे भाऊ याचा अ धकच ेष क लागले. ९ नंतर योसेफाला आणखी
एक व न पडले. तेही याने आप या भावांना सां गतले. तो हणाला,
“पाहा, मला आणखी एक व न पडले: सूय, चं व अकरा तारे यांनी मला
खाली वाकून नमन केले.” १० याने आप या प यासही या व ना वषयी
सां गतले. परंतु या या व डलाने यास दोष देऊन हटले, “असले कसले हे
व न आहे? तुझी आई, तुझे भाऊ व मी आ ही भूमीपयत लवून तुला नमन
क काय?” ११ योसेफाचे भाऊ याचा हेवा कर त रा हले. परंतु या या
व डलाने ही गो आप या मनात ठे वली. १२ एके दवशी योसेफाचे भाऊ
आप या बापाची मढरे चारावयास शखेम येथे गेले. १३ इ ाएल योसेफाला
हणाला, “तुझे भाऊ शखेम येथे आपली मढरे चारावयास गेले आहेत ना?
चल, मी तुला तेथे पाठवत आहे.” योसेफ यास हणाला, “मी तयार आहे.”
१४ तो यास हणाला, “आता जा आ ण तुझे भाऊ व माझी मढरे ठ क
आहेत सुख प आहेत का? ते पाहा व मला यां यासंबंधी बातमी घेऊन ये.”
अशा र तीने याकोबाने यास हे ोनातून शखेमास पाठवले आ ण योसेफ
शखेमास गेला. १५ योसेफ शेतात भटकत होता. पाहा, तो कोणा मनु यास
दसला. या मनु याने यास वचारले, “तू काय शोधत आहेस?” १६ योसेफ
हणाला, “मी मा या भावांना शोधत आहे, ते कोठे कळप चार त आहेत, हे
कृपा क न मला सांगता का?” १७ तो मनु य हणाला, “ते येथून गेले
आहेत. आपण दोथान गावाम ये जाऊ असे यांना बोलताना मी ऐकले.”
हणून मग योसेफ आप या भावां या मागे गेला व ते यास दोथानात
सापडले. १८ या या भावांनी योसेफाला न येताना पा हले आ ण कट
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क न यास ठार मार याचे ठरवले. १९ याचे भाऊ एकमेकांना हणाले, “हा
पाहा, व ने पाहणारा इकडे येत आहे. २० आता चला, आपण यास ठार
मा न टाकू आ ण यास एका ख ् यात टाकून देऊ. आ ण यास कोणा एका
ह पशूने खाऊन टाकले असे आप या बापाला सांगू. मग या या व नांचे
काय होईल ते आपण पा .” २१ रऊबेनाने ते ऐकले आ ण यास यां या
हातातून सोडवले. तो हणाला, “आपण यास ठार मा नये.” २२ रऊबेन
यांना हणाला, “र पाडू नका. यास रानात या या ख ् यात टाका, परंतु
या यावर हात टाकू नका.” आप या भावां या हातातून सोडवून यास
या या बापाकडे परत पाठवून ावयाचे असा याचा बेत होता. २३ योसेफ
या या भावांजवळ येऊन पोहचला ते हा यांनी याचा सुंदर झगा काढू न
घेतला. २४ नंतर यांनी यास एका खोल ख ् यात टाकून दले. तो ख ा
रकामा होता, याम ये पाणी न हते. २५ ते भाकर खा यास खाली बसले.
यांनी वर नजर क न पा हले, तो पाहा, इ माएली लोकांचा तांडा मसा याचे
पदाथ व सुगंधी डक व बोळ लादले या उं टांसहीत गलाद देशा न येत
होता. ते खाली मसर देशाकडे चालले होते. २६ ते हा य दा या या भावांना
हणाला, “आप या भावाला ठार मा न आ ण याचा खून लपवून ठे वून
आप याला काय फायदा? २७ चला, आपण यास या इ माएली लोकांस
वकून टाकू, आपण आप या भावावर हात टाकू नये. कारण तो आपला
भाऊ आहे, आप याच हाडामांसाचा आहे.” या या भावांनी याचे ऐकले.
२८ ते म ानी ापार जवळ आ यावर या भावांनी योसेफाला ख ् यातून
बाहेर काढले व या इ माएली ापा यांना वीस चांदीची नाणी घेऊन वकून
टाकले. ते ापार योसेफाला मसर देशास घेऊन गेले. २९ रऊबेन या
ख ् याकडे परत गेला, ते हा पाहा, याम ये यास योसेफ दसला नाही.
याने आपली व े फाडली. ३० तो भावांकडे येऊन हणाला, “मुलगा कोठे
आहे? आ ण मी, आता मी कोठे जाऊ?” ३१ यांनी एक बकरा मारला आ ण
योसेफाचा झगा या र ात बुडवला. ३२ नंतर तो झगा आणून, आप या
बापाला दाखवून ते हणाले, “आ हांला हा सापडला. हा झगा तुम या
मुलाचा आहे क काय तो पाहा.” ३३ याकोबाने तो ओळखला आ ण तो
हणाला, “हा मा याच मुलाचा झगा आहे. ह पशूने यास खाऊन टाकले
असावे. माझा मुलगा योसेफ याला ह पशूने खाऊन टाकले आहे याम ये
संशय नाही.” ३४ याकोबाला आप या मुलाब ल अ तशय ःख झाले,
एवढे क , याने आपली व े फाडली आ ण कंबरेस गोणताट गुंडाळले
आ ण याने पु कळ दवस आप या मुलासाठ शोक केला. ३५ याकोबा या
सव मुलांनी व मुल नी याचे सां वन कर याचा खूप य न केला परंतु तो
समाधान पावला नाही. तो हणाला, “मी मरेपयत मा या मुलासाठ शोक
कर त राहीन व अधोलोकात मा या मुलाकडे जाईन.” असा याचा बाप
या याकरता रडला. (Sheol h7585) ३६ या म ानी ापा यांनी योसेफाला
मसर देशात पोटीफर नावाचा फारो राजाचा अ धकार , अंगर काचा सरदार
याला वकून टाकले.
सुमारास य दा आप या भावांना सोडू न अ लाम नगरातील
३८ हरायाचनावा
या मनु याबरोबर या या घर रहावयास गेला. तेथे
२

य दाला शूवा नावा या एका कनानी मनु याची मुलगी भेटली. ते हा याने
त यावर ेम केले आ ण त याशी ल न केले. ३ ती गरोदर रा हली व तला
मुलगा झाला. याने याचे नाव एर ठे वले. ४ यानंतर ती पु हा गरोदर रा हली
व तला मुलगा झाला. तने याचे नाव ओनान ठे वले. ५ यानंतर तला
आणखी एक मुलगा झाला आ ण याचे नाव शेला ठे वले. यास ज म दला
होता ते हा ती कजीब नगराम ये राहत होती. ६ य दाने आपला प हला
मुलगा एर या यासाठ प नी शोधली. तचे नाव तामार होते. ७ परंतु य दाचा
थम ज मलेला मुलगा एर हा परमे रा या ीने होता. परमे राने यास
ठार मारले. ८ मग य दा ओनान याला हणाला, “तू तु या भावा या प नीवर
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ेम कर. त याबरोबर दराचे कत पार पाड, आ ण तु या भावाकरता
तला संतान होऊ दे.” ९ ती मुले आपली होणार नाहीत, हे ओनानला माहीत
होते. हणून जे हा तो या या भावा या प नीशी ेम करत असे, ते हा
तो आपले वीय बाहेर ज मनीवर पाडत असे, यासाठ क यास या या
भावासाठ मूल होऊ नये. १० याने जे केले ते परमे रा या ीने वाईट होते,
हणून परमे राने यास मा न टाकले. ११ मग य दा आपली सून तामार
हला हणाला, “माझा मुलगा शेला ल ना या वयाचा होईपयत तू तु या
व डला या घर जाऊन तेथे वधवा हणून राहा.” कारण याने वचार केला,
“नाही तर, तोसु ा आप या दोन भावां माणे म न जाईल.” मग तामार
आप या व डला या घर जाऊन रा हली. १२ ब याच काळानंतर य दाची
प नी, हणजे शूवाची मुलगी मरण पावली. त यासाठ शोक कर याचे
दवस संप यानंतर य दा अ लाम येथील आपला म हरा या याबरोबर
आपली मढरे कातरायला वर त ना येथे गेला. १३ ते हा तामारेला कोणी
सां गतले क , “पाहा, तुझा सासरा आप या मढरांची लोकर कातरवून
घे याकरता त ना येथे जात आहे.” १४ तने आपली वधवेची व े काढली
आ ण बुरखा घेऊन शर र लपेटून घेतले. नंतर त ना या र यावर एनाईम
नगरा या वेशीत ती बसून रा हली. कारण तने पा हले क , शेला आता ौढ
झाला असूनही आप याला अजून याची प नी क न दले नाही. १५ य दाने
तला पा हले, परंतु ती एक वे या असावी असे यास वाटले. तने आपले
त ड झाकले होते. १६ ते हा य दा त याजवळ जाऊन हणाला, “मला
तु यापाशी नजू दे.” ती आपली सून आहे हे य दाला माहीत न हते. ती
हणाली, “तु ही मला याब ल काय मोबदला ाल?” १७ य दा हणाला,
“मी तुला मा या कळपातून एक करडू पाठवून देईन.” ती हणाली, “परंतु
ते पाठवून देईपयत तु ही मा याजवळ काय गहाण ठे वाल?” १८ य दा
हणाला, “गहाण हणून मी तु याकडे काय ठे वू?” तामार हणाली, “तु ही
अंगठ , गोफ व हातातली काठ मला ा.” ते हा य दाने या व तू तला
द या. मग तो तजपाशी जाऊन नजला. या यापासून ती गरोदर रा हली.
१९ ती उठली आ ण नघून गेली. तने आपला बुरखा काढू न टाकला आ ण
आपली वधवेची व े घातली. २० य दाने आपला म अ लामकर ाला
आप या कळपातील करडू घेऊन या ीला तारण हणून दले या व तू
आणावयास पाठवले, परंतु यास ती सापडली नाही. २१ मग अ लामकराने
तेथील काही लोकांस वचारले, “येथे या एनाईमा या र यावर एक वे या
होती ती कोठे आहे?” ते हा लोकांनी उ र दले, “येथे कधीच कोणीही
वे या न हती.” २२ ते हा य दाचा म या याकडे परत गेला व हणाला,
“ती वे या मला काही सापडली नाही, तेथे राहणारे लोक हणाले क , ‘तेथे
कोणीही वे या कधीच न हती.’” २३ य दा हणाला, “जाऊ दे, या व तू
तला ठे वून घेऊ दे, नाहीतर आपलीच नाल ती होईल. मी कबूल के या माणे
तला करडू दे याचा य न केला, परंतु ती आप याला सापडली नाही.” २४
या नंतर तीन म ह यांनी कोणीतर य दाला सां गतले, “तुझी सुन तामार हने
वे ये माणे पापकम केले आ ण या भचारामुळे ती आता गरोदर रा हली
आहे.” य दा हणाला, “ तला बाहेर काढा व जाळू न टाका.” २५ जे हा
तला बाहेर आणले तने आप या सास यासाठ एक नरोप पाठवला, “ या
मनु या या मालक या या व तू आहेत या यापासून मी गरोदर आहे.” पुढे
ती हणाली, “ही अंगठ , गोफ आ ण काठ कोणाची आहेत ते ओळख.” २६
य दाने या व तू ओळख या आ ण तो हणाला, “मा यापे ा ती अ धक
नी तमान आहे. कारण मी तला वचन द यानुसार माझा मुलगा शेला याला
ती प नी हणून दली नाही.” यानंतर याने त याशी पु हा शर रसंबंध केला
नाही. २७ त या सुती या वेळ असे झाले क , पाहा, त या पोटात जुळ
मुले होती. २८ सुती या वेळ एका बाळाचा हात बाहेर आला. ते हा दाईने
या या हाताला लाल धागा बांधला व ती हणाली, “हा आधी ज मला.” २९
परंतु या बाळाने आपला हात आखडू न घेतला. यानंतर मग सरे बाळ
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थम ज मले. हणून मग ती सुईण हणाली, “तू आप यासाठ कशी वाट
फोडलीस!” आ ण याचे नाव पेरेस असे ठे वले. ३० यानंतर याचा भाऊ,
या या हाताला लाल धागा बांधलेला होता, तो बाहेर आला आ ण याचे नाव
जेरह असे ठे वले.
फाला खाली मसरात आणले. फारो राजाचा एक मसर
३९ योसे
अ धकार , संर क दलाचा सरदार पोटीफर, याने यास इ माएली
लोकांकडू न वकत घेतले. २ परमे र देव योसेफाबरोबर होता. तो यश वी
पु ष होता. तो आप या मसर ध या या घर राहत असे. ३ परमे र देव
या याबरोबर आहे आ ण हणून जे काही तो करतो या येक कामात
परमे र देव यास यश देतो, हे या या ध याला दसून आले. ४ योसेफावर
याची कृपा ी झाली. याने पोटीफराची सेवा केली. पोटीफराने योसेफाला
आप या घराचा कारभार केले आ ण याचे जे काही वतःचे होते ते सव
या या ता यात दले. ५ ते हा याने आप या घरात आ ण आपले जे
काही होते या सवावर योसेफाला कारभार केले ते हापासून परमे राने
योसेफामुळे या मस या या घरास आशीवाद दला. घरात व शेतीत जे काही
पोटीफरा या मालक चे होते या सवावर परमे राचा आशीवाद होता. ६
पोटीफराने आप या घरादाराचा सव कारभार योसेफा या हवाली केला.
तो जे अ न खात असे, या पलीकडे कशाचाही तो वचार करत न हता.
योसेफ फार देखणा व आकषक होता. ७ काही काळानंतर या या ध या या
प नीला योसेफा वषयी वासना नमाण झाली. ती हणाली, “मा याबरोबर
ेम कर.” ८ परंतु याने नकार दला. तो या या ध या या प नीला हणाला,
“पाहा, घरात मी काय करतो याकडे माझा धनी ल देत नाही आ ण जे
काही याचे आहे ते सव याने मा या ता यात सोपवले आहे. ९ या घरात
मा यापे ा कोणीही मोठा नाही. तू याची प नी आहेस हणून तु यावाचून
याने मा यापासून काहीही राखून ठे वले नाही. असे असताना, देवा या व
हे घोर पाप व मोठ ाई मी कशी क ?” १० ती दररोज योसेफाबरोबर तेच
बोलत असे, परंतु याने त याबरोबर नज यास व ेम कर यास नकार
दला. ११ एके दवशी योसेफ आपले काही काम कर याकरता आत या
घरात गेला. तो तेथे अगदी एकटाच होता व घरात सरे कोणीही न हते. १२
तने याचे व ध न यास हटले “तू मा यापाशी नीज.” परंतु तो ते व
त या हातात सोडू न आत या घरातून बाहेर पळू न गेला. १३ ते हा तो याचे
व आप या हाती सोडू न आ ण बाहेर पळू न गेला हे तने पा हले. १४ आ ण
तने हाक मा न त या घरातील मनु यांना बोलावले. आ ण ती हणाली,
“पाहा, पोटीफराने या इ याला आम या घर या मनु यांची अ ू घे यासाठ
आणून ठे वले आहे. याने आत येऊन मा यावर बळजबर कर याचा य न
केला. परंतु मी मो ाने ओरडले. १५ मी मो ाने ओरडले यामुळे याचे
व माइयापाशी टाकून तो पळाला आ ण बाहेर गेला.” १६ ते हा याचा
धनी घर येईपयत तने याचे व आप याजवळ ठे वले. १७ नंतर तने
यास सां गतले. ती हणाली, “तु ही हा जो इ ी घर आणून ठे वला आहे
याने मा यावर बळजबर कर याचा य न केला. १८ परंतु तो मा याजवळ
आ यावर मी मो ाने ओरडले हणून तो आपले व मा याजवळ टाकून
बाहेर पळू न गेला.” १९ आ ण असे झाले क , या या ध याने प नीचे बोलणे
ऐकले, ती यास हणाली क , “तु या सेवकाने मा याशी असे वतन केले,”
तो खूप संतापला. २० योसेफा या ध याने यास धरले आ ण जेथे राजा या
कै ांना क डत असत या तु ं गात टाकले. योसेफ या तु ं गात रा हला. २१
परंतु परमे र देव योसेफाबरोबर होता, आ ण याने यास कराराची स यता
दाखवली. याने तु ं गा या अ धका याची या यावर कृपा ी होईल असे
केले. २२ या अ धका याने तु ं गातील सव कै ांना योसेफा या वाधीन
केले. ते तेथे जे काही कर त होते, याचा योसेफ मुख होता. २३ तु ं गाचा
अ धकार या या हाताखालील कोण याही कामाब ल काळजी कर त नसे.

कारण परमे र या याबरोबर होता. तो जे काही कर , याम ये परमे र देव
यास यश देई.
गो ीनंतर असे झाले क , फारो राजाचा यालेबरदार हणजे
४० याराजाला
ा रस देणारा आ ण आचार यांनी आप या ध याचा,
मसरा या राजाचा अपराध केला. २ फारो राजा या या या दोन अ धका यांवर
हणजे याचा मु य यालेबरदार व याचा मु य आचार यां यावर संतापला.
३ आ ण याने यांना पहारेक यांचा सरदारा या वा ात, योसेफ कैदेत
होता या ठकाणी, तु ं गात टाकले. ४ ते हा पहारेक यां या सरदाराने या
दोघाही अपरा यांना योसेफा या ता यात देऊन यां यावर ल ठे व यास
सां गतले. ते दोघे काही काळपयत कैदेत रा हले. ५ मसर राजाला याला
देणारा व याचा आचार हे तु ं गात असताना, या दोघांनाही एकाच रा ी
यांना लागू पडतील अशी व ने पडली. ६ स या दवशी सकाळ योसेफ
यां याकडे गेला. ते हा पाहा, ते यास ःखी असलेले दसले. ७ ते हा,
या या ध या या वा ात जे फारोचे सेवक या या बरोबर कैदेत होते,
यांना याने वचारले, “आज तु ही असे ःखी का दसता?” ८ ते यास
हणाले, “आ हा दोघांनाही रा ी व ने पडली, परंतु यांचा अथ सांगणारा
कोणी नाही.” योसेफ यांना हणाला, “ व नांचा अथ सांगणे देवाकडे
नाही काय? कृपया, आपापले व न मला सांगा.” ९ ते हा राजाला याला
देणा या यालेबरदाराने योसेफाला आपले व न सां गतले. तो हणाला,
“मी मा या व नात पा हले क , मा यासमोर एक ा वेल आहे. १०
ा वेलाला तीन फाटे होते. या फा ांना पाने फुटली व यास फुलवरा
आला व नंतर या या घडास पकलेली ा े आली. ११ फारो राजाचा
याला मा या हातात होता. ते हा मी ती ा े घेतली आ ण फारो या या
या यात पळली आ ण ा रसाचा तो याला मी फारो या हातात दला.”
१२ योसेफ यास हणाला, “तु या व नाचा अथ मी तुला उलगडू न सांगतो.
ते तीन फाटे हणजे तीन दवस आहेत. १३ तीन दवसानी फारो राजा
तुझे म तक उं चावील व तुला पु हा तु या पूव या कामावर परत घेईल. तू
आतापयत फारो या यालेबरदाराचे जे काम कर त होतास ते हा या या
प ह या र ती माणे तू फारोचा याला या या हातात देशील. १४ परंतु तुझे
चांगले होईल ते हा माझी आठवण कर, व कृपा क न फारोला मा यासंबंधी
सांगून मला या तु ं गातून बाहेर काढ. १५ कारण मला मा या इ ी लोकां या
देशातून येथे पळवून आणले आहे. मी येथे तु ं गात रहावे असा कोणाचा
काहीच अपराध मी केला नाही.” १६ व नाचा अथ चांगला आहे हे पा न
मु य आचा याने योसेफाला हटले, “मलाही एक व न पडले. आ ण पाहा,
मा या डो यावर भाकर या तीन टोप या हो या. १७ सग यात वर या
टोपलीत फारो राजासाठ भ ीत भाजलेली सव कारची प वा ने होती,
परंतु मा या डो यावर ल या टोपलीतील पदाथ प ी खात होते.” १८
योसेफाने उ र दले, “तु या व नाचा अथ मी उलगडू न सांगतो, या तीन
टोप या हणजे तीन दवस आहेत. १९ तीन दवसात फारो राजा तुझे शीर
वर क न उडवून टाक ल आ ण तुला झाडाला टांगील आ ण प ी तुझे मांस
तोडू न खातील.” २० तीन दवसानंतर फारो राजाचा वाढ दवस होता. ते हा
याने आप या सव सेवकवगाला एक मेजवानी दली. या वेळ याने याचा
आचार आ ण यालेबरदाराकडे या या इतर सेवकांपे ा अ धक ल दले.
२१ याने यालेबरदाराची सुटका केली व यास पु हा पूव माणे या या
कामावर ठे वले; आ ण यालेबरदाराने पु हा एकदा याला फारो राजा या
हातात दला. २२ परंतु, योसेफाने अथ सां गतला होता या माणेच याने
आचा याला फाशी दली. २३ पण या यालेबरदाराला योसेफाची आठवण
रा हली नाही. यास याचा वसर पडला.
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दोन वष पूण झा यानंतर फारो राजाला व न पडले. ते
४१ साधारणपणे
असे क , पाहा तो नाईल नदी या काठ उभा रा हला होता. ते हा
२

पाहा, याने सात गाई नाईल नदीतून बाहेर येताना पा ह या. या धु पु व
सुंदर हो या. या तेथे उ या रा न गवतात चरत हो या. ३ यानंतर आणखी
सात ब या व कु प गाई नदीतून बाहेर आ या व नदी या कनार या
सात ध पु व सुंदर गा या बाजूला उ या रा ह या. ४ आ ण या सात
ब या व कु प गा नी या सात सुंदर व ध पु गा ना खाऊन टाकले.
यानंतर फारो राजा जागा झाला. ५ मग फारो राजा पु हा झोप यावर यास
स यांदा व न पडले. याम ये याने पा हले क , एकाच ताटाला सात
भरदार कणसे आली. ६ यानंतर पाहा, या ताटाला सात खुरटलेली व
पूव या वा याने करपलेली अशी सात कणसे आली. ७ नंतर या सात
खुरटले या व करपले या कणसांनी ती सात चांगली व टपो या दा यांची
भरदार कणसे गळू न टाकली. ते हा फारो पु हा जागा झाला आ ण ते
तर व न अस याचे यास समजले. ८ स या दवशी सकाळ झा यावर
फारो राजा या व नांमुळे चतेत पडू न बेचैन झाला. याने मसर देशातील
जा गार व ा यांना बोलावले. फारोने आपली व ने यांना सां गतली. परंतु
यां यातील कोणालाच या व नांचा अथ सांगता आला नाही. ९ ते हा
यालेबरदार फारोस हणाला, “आज मला मा या अपराधाची आठवण होत
आहे. १० फारो, आपण मा यावर व आचा यावर संतापला होता आ ण
आपण आ हांस पहारेक यां या सरदारा या वा ातील तु ं गात टाकले होते.
११ ते हा तु ं गात असताना एकाच रा ी मला व याला, आ हा दोघांना व ने
पडली. आ हांला लागू होतील अशी नर नराळ व ने आ हांला पडली.
१२ तेथे कोणी इ ी त ण आम याबरोबर कैदेत होता. तो संर ण दला या
सरदाराचा दास होता. यास आ ही आमची व ने सां गतली याने याचे
प ीकरण केले. याने आम या येका या व नांचा अथ सां गतला. १३
आ ण याने सां गतले या अथा माणे तसे ते घडले. तो हणाला, फारो तुला
पूव माणे कामावर पु हा घेईल आ ण परंतु स याला फाशी देईल.” १४
मग फारोने योसेफाला बोलावणे पाठवले. ते हा यांनी यास ताबडतोब
तु ं गातून बाहेर आणले. योसेफ दाढ क न व कपडे बदलून फारोकडे आला.
१५ मग फारो योसेफास हणाला, “मला व न पडले आहे, परंतु याचा
अथ सांगणारा कोणी नाही. मी तु या वषयी ऐकले क , जे हा कोणी तुला
व न सांगतो ते हा तू व नांचा अथ सांगतोस.” १६ योसेफाने फारोला उ र
देऊन हणाला, “तसे साम य मा याम ये नाही. देवच फारोला व नांचा
अथ सांगेल.” १७ मग फारो योसेफाला हणाला, “मा या व नाम ये
मी नाईल नदी या काठ उभा होतो. १८ ते हा पाहा नदीतून सात ध पु
व सुंदर गाई बाहेर आ या व गवत खाऊ लाग या असे मी पा हले. १९
यानंतर पाहा, सात ब या व कु प गाई वर आ या. मी सबंध मसर देशात
यां यासार या बेढब गाई कधीच पा ह या न ह या. २० या ब या व
कु प गा नी आधी या ध पु व सुंदर गाई गळू न टाक या. २१ तर ही
या ब या व कु पच रा ह या, यां याकडे पा ह यावर यांनी या सात
गाई गळू न टाक या असे वाटत न हते, या पूव मानेच कु प व ब या
दसत हो या मग मी जागा झालो. २२ यानंतर मा या स या व नात
एकाच ताटाला सात चांगली भरदार व टपो या दा यांची भरग च कणसे
आली, २३ मग यां या मागून या ताटाला आणखी सर वाळलेली, बार क
व पूव या गरम वा या या झळांमुळे करपलेली सात कणसे आली. २४
बार क कणसांनी ती चांगली सात कणसे गळू न टाकली. ही माझी व ने
मी मा या जा गारांना सां गतली. परंतु यां यातील कोणालाही यांचा
उलगडा क न सांगता आले नाही.” २५ मग योसेफ फारोला हणाला,
“महाराज, या दो हीही व नांचा अथ एकच आहे. देव जे काही करणार
आहे ते याने आपणांस कळ वले आहे. २६ या सात चांग या गाई आ ण
ती सात चांगली कणसे हणजे सात चांगली वष आहेत. व ने सारखीच
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आहेत. २७ या स या सात ब या गाई व ती सात सुकलेली व पूव या
व याने करपलेली कणसेही हणजे अव या देशावर येणा या काळाची
सात वष आहेत. २८ जी गो मी फारोला सां गतली ती हीच आहे. जे काय
घडणार आहे हे देवाने आपणास दाखवले आहे. २९ पाहा सव मसर देशात
सात वषा या सुब े या काळात चांगले व भरपूर पीक येईल. ३० परंतु
सुकाळा या सात वषानंतर सव देशभर काळाची अशी सात वष येतील
क , यामुळे मसर देशाला सुकाळाचा वसर पडेल आ ण हा काळ देशाचा
नाश कर ल. ३१ आ ण भरपूर धा य असतानाचे दवस देशात कसे होते याचा
लोकांस वसर पडेल, कारण तो फार भयंकर काळ असेल. ३२ ते हा फारो
महाराज, एकाच गो ी वषयी आपणाला दोनदा व ने पडली, ती यासाठ
क , देव हे सव लवकरच व न क घडवून आणील हे आपणास दाखवावे. ३३
ते हा, फारोने एखा ा समंजस व शहा या मनु याची नवड क न यास सव
मसर देशावर नेमावे. ३४ फारोने हे करावे: देशावर देखरेख करणारे नेमावे.
यांनी ये या सात वषा या सुकाळात मसरात या पकाचा पाचवा ह सा
गोळा क न यावा. ३५ अशा र तीने ही जी येणार चांगली वष, याम ये
सव अ नधा य गोळा करावे. फारो या अ धकाराखाली ते धा य नगरांम ये
साठवून ठे वावे. यांनी याची राखण करावी. ३६ येणा या काळातील सात
वषा या काळात या धा याचा पुरवठा मसर देशाला करावा. अशा कारे
मग काळा या सात वषात देशाचा नाश होणार नाही.” ३७ हा स ला
फारो राजा या ीने व या या सव सेवकां या ीने चांगला वाटला. ३८
फारो या या सेवकांना हणाला, “देवाचा आ मा या यात आहे असा,
ा यापे ा अ धक चांगला व यो य असा सरा कोणी मनु य सापडेल
काय?” ३९ ते हा फारो योसेफास हणाला, “देवाने तुला या सव गो ी
दाखव या आहेत, हणून तु यासारखा समंजस व शहाणा सरा कोणी नाही.
४० तू मा या घराचा अ धकार हो आ ण तु या श दा माणे माझे सव लोक
चालतील. या देशात केवळ राजासनापुरता हणून काय तो मी तु यापे ा
मोठा असेन.” ४१ मग फारो योसेफास हणाला, “मी तुला सव मसर
देशावर नेमले आहे.” ४२ मग फारोने राजमु ा असलेली आप या बोटातील
अंगठ योसेफा या बोटात घातली; तलम तागा या व ाचा पोशाख यास
घातला आ ण या या ग यात एक सो याची साखळ घातली. ४३ नंतर
याने यास आप या स या रथात बसवले. लोक या यापुढे आरोळ देत
चालले “गुडघे टेका.” फारोने यास सव देशावर नेमले. ४४ फारो योसेफाला
हणाला, “मी फारो आहे, आ ण सव मसर देशात तु या कुमा शवाय
कोणी आपला हात कवा पाय हलवू शकणार नाही.” ४५ फारो राजाने
योसेफाला “सापनाथ-पानेह” असे सरे नाव दले. फारोने ओन शहराचा
याजक पोटीफर याची मुलगी आसनथ ही योसेफाला प नी क न दली.
योसेफ सव मसर देशावर अ धकार झाला. ४६ योसेफ मसर देशाचा राजा
फारो याची सेवा क लागला ते हा तो तीस वषाचा होता. योसेफाने मसर
देशभर दौरा क न देशाची पाहणी केली. ४७ सुकाळा या सात वषात सव
देशभर भरपूर पीक आले. ४८ योसेफाने सुकाळा या सात वषात अ नधा य
गोळा क न नगरोनगर साठवून ठे वले. याने येक नगराभोवताल या
शेतातले अ नधा य याम येच साठवून ठे वले. ४९ योसेफाने जणू काय
समु ा या वाळू माणे अ नधा य गोळा क न साठवून ठे वले. ते इतके होते
क , याने मोजणे सोडले कारण ते मोजमाप करता येत न हते. ५० काळ
ये यापूव योसेफाला, आसनथ जी ओनचा याजक पोटीफर याची मुलगी
त या पोटी दोन पु झाले. ५१ योसेफाने पा ह या मुलाचे नाव मन शे ठे वले.
कारण तो हणाला, “देवाने, मला झाले या सव क ांचा व तसेच मा या
व डला या घराचा वसर पडू दला.” ५२ याने स या मुलाचे नाव ए ाईम
असे ठे वले, कारण तो हणाला, “मा या ःखा या भूमीम ये देवाने मला
सव बाबत त सफल केले.” ५३ मसरम ये असलेली भरपुर ची, सुब ेची
सात वष संपली. ५४ सात वषानंतर अगदी योसेफाने सां गत या माणे
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काळ पड यास सु वात झाली. सव देशांम ये काळ पडला होता,
परंतु मसरम ये मा अ न होते. ५५ काळ पड यास सु वात झाली,
ते हा लोकांनी अ नासाठ फारोकडे ओरड केली. ते हा फारो मसर या
सव लोकांस हणाला, “योसेफाला वचारा व तो सांगले ते करा.” ५६
संपूण देशाम ये काळ पडला होता. योसेफाने सव गोदामे उघडली आ ण
मसर या लोकांस धा य वकत दले. मसरम ये फार कडक काळ पडला
होता. ५७ सव पृ वीवर ल देशातून लोक धा य वकत घे यासाठ मसरात
योसेफाकडे येऊ लागले, कारण या वेळ पृ वी या सव भागांत काळ
पडला होता.
मसरम ये धा य अस याचे याकोबाला समजले. ते हा याकोब
४२ आप
या मुलांना हणाला, “तु ही एकमेकांकडे असे का बघत
बसलात?” २ “इकडे पाहा, मसर देशात धा य आहे असे मी ऐकले आहे.
तु ही खाली जाऊन आपणासाठ तकडू न धा य वकत आणा हणजे
आपण जगू, मरणार नाही.” ३ ते हा योसेफाचे दहा भाऊ धा य वकत
घे यासाठ मसरला गेले. ४ याकोबाने, योसेफाचा भाऊ ब यामीन याला
या या भावाबरोबर पाठवले नाही, कारण तो हणाला, “कदा चत यास
काही अपाय होईल.” ५ कनान देशात फारच ती
काळ पडला होता,
पु कळ लोक धा य वकत यावयास मसराला गेले या लोकात इ ाएलाचे
पु ही होते. ६ या वेळ योसेफ मसरचा अ धपती होता. तो देशात या
सव लोकांस धा य वकत असे. योसेफाचे भाऊ या याकडे आले आ ण
यांनी आपली त डे भूमीकडे क न खाली वाकून नमन केले. ७ योसेफाने
आप या भावांना पा ह याबरोबर ओळखले, परंतु ते कोण आहेत हे माहीत
नस यासारखे दाखवून तो यां याशी कठोरपणाने बोलला. याने यांना
वचारले, “तु ही कोठू न आला?” या या भावांनी उ र दले, “महाराज,
आ ही कनान देशातून धा य वकत घे यासाठ आलो आहो.” ८ योसेफाने
आप या भावांना ओळखले, परंतु यांनी यास ओळखले नाही. ९ आ ण
मग योसेफाला आप या भावां वषयी पडलेली व ने आठवली. तो यांना
हणाला, “तु ही हेर आहात. तु ही धा य खरेदी कर यास न हे तर आम या
देशाचा कमजोर भाग हेर यास आला आहात.” १० परंतु याचे भाऊ
हणाले, “आमचे धनी, तसे नाही. आ ही आपले दास अ नधा य वकत
यावयास आलो आहोत. ११ आ ही सव भाऊ एका पु षाचे पु आहोत.
आ ही ामा णक माणसे आहोत. आ ही तुमचे दास हेर नाही.” १२ नंतर तो
यांना हणाला, “नाही, तु ही आम या देशाचा कमकुवत भाग पाह यास
आलेले आहात.” १३ ते हणाले, “आ ही तुमचे दास, बारा भाऊ, कनान
देशातील एकाच मनु याचे बारा पु आहोत. पाहा, आमचा सवात धाकटा
भाऊ घर बापाजवळ आहे आ ण आम यातला एक जवंत नाही.” १४
परंतु योसेफ यांना हणाला, “मी तु हास हणालो तसेच आहे; तु ही
हेरच आहात. १५ याव न तुमची पारख होईल. फारो या जी वताची शपथ,
तुमचा धाकटा भाऊ येथे आ या शवाय तु हास येथून जाता येणार नाही. १६
तुम यातील एकाने मागे घर जाऊन तुम या धाक ा भावाला येथे घेऊन
यावे, आ ण तोपयत तु ही येथे तु ं गात रहावे. मग तु ही कतपत खरे बोलता
हे आ हांला कळे ल. नाही तर फारो या जवीताची शपथ खा ीने तु ही हेर
आहात.” १७ मग याने या सवाना तीन दवस तु ं गात अटकेत ठे वले.
१८ तीन दवसानंतर योसेफ यांना हणाला, “मी देवाला भतो, हणून
मी सांगतो तसे करा आ ण जवंत राहा. १९ तु ही जर खरेच ामा णक
असाल तर मग तु हातील एका भावाला येथे तु ं गात ठे वा व बाक चे तु ही
तुम या घर या मनु यांक रता धा य घेऊन जा. २० मग तुम या धाक ा
भावाला येथे मा याकडे घेऊन या. याव न तु ही मा याशी खरे बोलता कवा
नाही याची मला खा ी पटेल आ ण तु हास मरावे लागणार नाही.” ते हा
यांनी तसे केले. २१ ते एकमेकांना हणाले, “खरोखर आपण आप या

भावा वषयी अपराधी आहोत. कारण आपण या या जवाचे ःख पा हले
ते हा याने काकुळतीने रडू न आपणास वनंती केली, परंतु आपण याचे
ऐकले नाही. यामुळेच आता आपणांस हे भोगावे लागत आहे.” २२ मग
रऊबेन यांना हणाला, “मी तु हास हणत न हतो का क , ‘मुला व पाप
क नका,’ परंतु तु ही ते ऐकले नाही. आता पाहा, याचे र तुम यापासून
मा गतले जात आहे.” २३ योसेफ भा यामाफत आप या भावांशी बोलत
अस यामुळे, योसेफाला आप या भाषेतील बोलणे कळत असेल असे
यांना वाटले नाही. २४ हणून तो यां यापासून बाजूला जाऊन रडला.
थो ा वेळाने तो परत यां याकडे आला आ ण यां याशी बोलला. याने
शमोनाला यां यातून काढू न घेतले आ ण यां या नजरेसमोरच यास
बांधले. २५ मग आप या भावां या पो यात धा य भर यास सां गतले, तसेच
या धा याब ल या या भावांनी दलेला पैसा या या या या पो यात
भर यास सां गतले, आ ण यां या परती या वासात वाटेत खा यासाठ
अ नसाम ी दे यास सेवकांना सांग तले. यां यासाठ तसे कर यात आले.
२६ ते हा या भावांनी ते धा य आपाप या गाढवावर लादले व तेथून ते
माघार जा यास नघाले. २७ ते भाऊ रा ी या मु कामासाठ एका ठकाणी
थांबले. ते हा यां यापैक एकाने या या गाढवाला थोडेसे धा य दे यासाठ
आपली गोणी उघडली, ते हा याने धा यासाठ दलेले पैसे यास या
गोणीत आढळले. २८ ते हा तो आप या इतर भावांना हणाला, “पाहा!
धा यासाठ मी दलेले हे पैसे कोणीतर पु हा मा या गोणीत ठे वले आहेत!”
ते हा ते भाऊ अ तशय घाबरले, ते एकमेकांस हणाले, “देव आप याला
काय करत आहे.” २९ ते भाऊ कनान देशास आपला बाप याकोब याजकडे
गेले आ ण यांनी घडले या सव गो ी यास सां गत या. ३० ते हणाले,
“ या देशाचा अ धकार आम याशी कठोरपणाने बोलला. आ ही हेर आहोत
असे यास वाटले. ३१ परंतु आ ही हेर नसून ामा णक माणसे आहोत
असे यास सां गतले. ३२ आ ही यास सां गतले क , ‘आ ही बारा भाऊ
एका मनु याचे पु आहोत. आम यातला एक जवंत नाही, आ ण तसेच
धाकटा भाऊ कनान देशात आज आम या प याजवळ असतो.’ ३३ ते हा
या देशाचा अ धकार आ हांला हणाला, ‘तु ही ामा णक लोक आहात हे
पटवून दे याचा एक माग आहे. तो असा क तु हातील एका भावास येथे
मा यापाशी ठे वा. तु ही तुम या कुटु ब
ं ातील मनु यांसाठ धा य घेऊन जा.
३४ आ ण नंतर तु ही तुम या धाक ा भावाला येथे मा याकडे घेऊन या.
मग तु ही खरेच ामा णक माणसे आहात हे मला पटेल. तु ही जर खरे
बोलत असाल तर मग मी तुमचा भाऊ परत तुम या हवाली कर न आ ण
तु ही देशात ापार कराल.’” ३५ मग ते भाऊ आपाप या पो यातून धा य
काढावयास गेले. ते हा येका या पो यात पैशाची पशवी मळाली. या
पैशा या पश ा पा न ते भाऊ व यांचा बाप हे अ तशय घाबरले. ३६
याकोब यांना हणाला, “मी मा या सव मुलांना मुकावे अशी तुमची इ छा
आहे काय? योसेफ नाही. शमोनही गेला. आ ण आता ब या मनालाही
मा यापासून घेऊन जा याची तुमची इ छा आहे.” ३७ मग रऊबेन आप या
प यास हणाला, “मी जर ब या मनाला मागे आणले नाही तर माझे दोन
पु तु ही मा न टाका. मा यावर व ास ठे वा. मी खरोखर ब या मनाला
परत तुम याकडे घेऊन येईन.” ३८ परंतु याकोब हणाला, “मी ब या मनाला
तुम याबरोबर पाठ वणार नाही. याचा भाऊ मरण पावला आ ण तो एकटाच
रा हला आहे. या वाटेने तु ही जाता तेथे यास काही अपाय झाला तर माझे
पकलेले केस अ तशय ःखाने कबरेत पाठवाल.” (Sheol h7585)
देशात काळ फारच ती पडला होता. असे झाले क ,
४३ कनान
यांनी मसर देशा न आणलेले सगळे धा य खाऊन संप यावर
२

यांचा बाप यांना हणाला, “तु ही पु हा जाऊन आप याला खा यासाठ
आणखी धा य वकत आणा.” ३ परंतु य दा यास हणाला, “ या देशा या
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अ धका याने आ हांला ताक द दली. तो हणाला, ‘तु ही जर तुम या
धाक ा भावाला तुम या बरोबर मा याकडे आणले नाही तर तु ही माझे
त डदेखील पाहणार नाही.’ ४ ते हा तु ही भावाला आम याबरोबर पाठवत
असाल तरच आ ही खाली जाऊन धा य वकत आणू. ५ पण तु ही यास
पाठवणार नाही तर मग आ ही धा य आणावयास खाली जाणार नाही.
तुम या धाक ा भावा शवाय तु ही माझे त ड पाहणार नाही असे या
आ धका याने आ हांला बजावून सां गतले आहे.” ६ इ ाएल हणाला, “पण
तु हास आणखी एक भाऊ आहे असे या मनु यास सांगून तु ही माझे असे
वाईट का केले?” ७ ते हणाले, “ या मनु याने आम या वषयी व आप या
प रवारा वषयी बारकाईने वचारपूस केली. याने आ हांला वचारले, ‘तुमचा
बाप अजून जवंत आहे का? तुमचा आणखी सरा भाऊ आहे का?’ आ ही
तर या या या ना माणे यास उ रे दली. ‘तु ही आप या भावाला घेऊन
या’ असे सांगेल, हे आ हांला कुठे माहीत होते?” ८ मग य दा आपला बाप
इ ाएल याला हणाला, “मुलाला मा याबरोबर पाठवा. हणजे आ ही जाऊ.
मग आपण हणजे आ ही, तु ही व आपली मुलेबाळे जवंत रा , मरणार
नाही. ९ मी याची हमी घेतो. या यासाठ मला जबाबदार धरा. जर मी यास
परत माघार तुम याकडे आणले नाही तर मी तुमचा कायमचा दोषी होईन.
१० जर आ ही उशीर केला नसता तर आतापयत न क च आम या धा य
आण या या दोन फे या झा या अस या.” ११ मग यांचा बाप इ ाएल
हणाला, “जर असे आहे तर आता हे करा, या अ धका याकरता आप या
देशातले चांगले नवडक पदाथ हणजे थोडा मध, मसा याचे पदाथ व बोळ,
प ते, बदाम, डक, गंधरस वगैरे तुम या गो यांत घेऊन यास ब ीस हणून
घेऊन जा.” १२ या वेळ पटीपे ा जा त पैसा तुम या हाती या. माग या
वेळ तु ही दलेला जो पैसा तुम या गो यामधून परत आला तोही परत
घेऊन जा. कदा चत काही चूक झाली असेल. १३ तुम या भावालाही बरोबर
या. उठा आ ण या मनु याकडे परत जा. १४ “ या अ धका यापुढे तु ही
जाऊन उभे रहाल ते हा सवसमथ देव तु हास साहा य करो. यासाठ क ,
याने ब या मनाला व शमोनाला सोडू न ावे. आ ण जर मी मा या मुलांना
मुकलो, तर मुकलो.” १५ अशा र तीने या मनु यांनी भेटव तू घेत या.
यांनी यां या हातात पट पैसा आ ण ब या मनाला घेतले. ते उठले आ ण
खाली मसरात गेले व योसेफापुढे उभे रा हले. १६ या भावां याबरोबर
योसेफाने ब या मनास पा हले. ते हा तो आप या कारभा याला हणाला,
“या लोकांस मा या घर आण. पशू मा न भोजन तयार कर, कारण हे
सवजण पार मा याबरोबर भोजन करतील.” १७ ते हा या कारभा याने
यास योसेफाने सां गत या माणे भोजनाची सव तयार केली. नंतर याने
या सव भावांना योसेफा या घर नेले. १८ योसेफा या घर ने यावर ते भाऊ
फार घाबरले. ते हणाले, “माग या वेळ आप या गोणीत आपण दलेले
पैसे परत ठे व यात आले हणून आपणांस येथे आणले आहे, याव न
आपणास दोषी ठरव याची संधी शोधत आहे. तो आपली गाढवे घेईल व
आप याला गुलाम कर ल असे वाटते.” १९ हणून मग ते भाऊ योसेफा या
कारभा याकडे गेले आ ण घरा या दरवाजाजवळ ते या याशी बोलू लागले.
२० ते हणाले, “धनी, माग या वेळ आ ही धा य खरेदी कर यासाठ च
आलो होतो. २१ आ ही घर परत जाताना एका मु कामा या ठकाणी
आमची पोती उघडली ते हा पाहा, येक मनु याचा पैसा या या गोणीत
पूण वजनासह जसा या तसाच होता. आम या पो यात पैसे कसे आले हे
आ हांला माहीत नाही. परंतु ते सगळे पैसे तु हास परत दे यासाठ आ ही
आम यासोबत आणले आहेत. २२ आ ण आता या वेळ आणखी धा य
वकत घे यासाठ अ धक पैसे आणले आहेत, आम या गोणीत पैसे कोणी
ठे वले हे आ हांला ठाऊक नाही.” २३ परंतु कारभा याने उ र दले, “तु हास
शांती असो, भऊ नका. तुम या व तुम या प या या देवाने तुम या गोणीत ते
पैसे ठे वले असतील. मला तुमचे पैसे मळाले आहेत.” नंतर या कारभा याने
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शमोनाला तु ं गातून सोडवून घर आणले. २४ मग या कारभा याने या
भावांना योसेफा या घर आणले. याने यांना पाय धु यासाठ पाणी दले व
यांनी पाय धुतले. मग याने यां या गाढवांना वैरण दली. २५ आपण
योसेफासोबत भोजन करणार आहोत हे या भावांनी ऐकले होते. ते हा यांनी
पारपयत तयार क न यास दे या या भेटी तयार के या. २६ योसेफ
घर आला ते हा या भावांनी या यासाठ आप यासोबत आणलेली भेट
या या हातात दली व यांनी यास भूमीपयत खाली वाकून नमन केले. २७
मग योसेफाने ते सव बरे आहेत ना, याची वचारपूस केली. तो हणाला,
“तुमचा बाप, यां याब ल तु ही मागे मला सां गतले होते, तो बरा आहे
का? तो अजून जवंत आहेत का?” २८ यांनी उ र दले, “तुमचा दास,
आमचा बाप, सुख प आहे. तो अजून जवंत आहे.” यांनी खाली वाकून
नमन केले. २९ मग याने नजर वर क न आप या आईचा मुलगा आपला
भाऊ ब यामीन याला पा हले. तो हणाला, “तु ही मला या या वषयी
सां गतले तो हाच का तुमचा धाकटा भाऊ?” नंतर तो हणाला, “मा या
मुला, देव तु यावर कृपा करो.” ३० मग योसेफ घाईघाईने खोलीबाहेर नघून
गेला. आपला भाऊ ब यामीन या यासाठ याची आतड तुटू लागली आ ण
कोठे तर जाऊन रडावे असे यास वाटले. तो आप या खोलीत गेला व
तेथे रडला. ३१ मग त ड धुऊन तो परत आला. मग वतःला साव न तो
हणाला, “जेवण वाढा.” ३२ योसेफाला यांनी वेगळे व या या भावांना
वेगळे वाढले. मसर लोक या यासोबत तेथे वेगळे असे जेवले, कारण
इ ी लोकांबरोबर मसर लोक जेवण जेवत नसत, कारण मस यांना ते
तर कारणीय वाटत असे. ३३ या या भावांना या यासमोर बसवले, ते हा
यां या ये ते या मानुसार थोर या भावाला थम बसवले, आ ण इतरांस
यां या वयां माणे बसव यामुळे ते च कत होऊन एकमेकांकडे पा लागले.
३४ योसेफाने या या पुढ ल प वा नामधून वाटे काढू न यांना दले, पण
याने ब या मनाला इतरांपे ा पाचपट अ धक वाढले. ते सव भरपूर जेवले व
मनमुराद पऊन आनंदीत झाले.
योसेफाने आप या कारभा याला आ ा देऊन हटले, “या
४४ मग
लोकां या गोणीमधे जेवढे अ धक धा य मावेल व यांना नेता येईल
तेवढे भर. आ ण यासोबत येकाचे पैसेही या पो यात ठे व. २ सवात
धाक ा या गोणीत धा या या पैशाबरोबर माझा वशेष चांदीचा यालाही
ठे व.” योसेफा या कारभा याने या या आ े माणे सवकाही केले. ३
स या दवशी अगदी सकाळ या भावांना यां या गाढवांसह यां या
देशाला रवाना कर यात आले. ४ ते नगराबाहेर र गेले नाहीत, तोच थो ा
वेळाने योसेफ आप या कारभा याला हणाला, “जा आ ण या लोकांचा
पाठलाग कर आ ण यांना थांबवून असे हण, ‘आ ही तुम याशी भलेपणाने
वागलो! असे असता तु ही आम याशी अशा वाईट र तीने का वागला?
तु ही मा या वामीचा चांदीचा याला का चोरला? ५ हा याला खास
माझा धनी प याक रता वापरतात. तसेच देवाला न वचार याक रता
उपयोग करतात. हा याला चो न तु ही फार वाईट केले आहे.’” ६ ते हा
या कारभा याने यांना गाठू न योसेफाने आ ा के या माणे तो यां याशी
बोलला. ७ परंतु ते कारभा याला हणाले, “माझे धनी असे का बरे बोलतात?
आ ही कधीच अशा गो ी कर त नाही. ८ पाहा, मागे आम या गोणीत
मळालेला पैसाही आ ही कनान देशातून तुम याकडे परत आणला. ते हा
आप या ध या या घरातून आ ही सोने कवा चांदी कशी चोरणार? ९ या
पे ा आ हापैक कोणा या पो यात तु हास जर तो चांदीचा याला मळाला
तर तो भाऊ मरेल. तु ही यास मा न टाकावे आ ण मग आ ही सवजण
तुम या ध याचे गुलाम होऊ.” १० कारभार हणाला, “ठ क आहे, तु ही
हणता या माणे आपण क . जर मला चांदीचा याला मळाला तर मग तो
मनु य मा या ध याचा गुलाम होईल. इतरजण जा यास मोकळे राहतील.”
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११ नंतर

येक भावाने लगेच आपली गोणी ज मनीवर उत न उघडली.
ा भावा या
गोणीपयत तपासून पा हले. ते हा यास ब या मना या गोणीत तो चांदीचा
याला मळाला. १३ ःखामुळे यांनी आपली व े फाडली आ ण आप या
गो या गाढवांवर ला न ते परत नगरात आले. १४ य दा व याचे भाऊ परत
योसेफा या घर गेले. योसेफ अजून घरातच होता. या भावांनी योसेफापुढे
लोटांगण घातले. १५ योसेफ यांना हणाला, “तु ही असे का केले? मला
शकून पाह याचे ान आहे हे तु हास माहीत नाही का?” १६ य दा हणाला,
“मा या ध याला आ ही काय बोलावे? कवा आ ही अपराधी नाही हे कसे
स करावे? देवाला तुम या सेवकांचा दोष सापडला आहे. हणून आता
या यासह आ ही सवजण ध याचे गुलाम झालो आहोत.” १७ परंतु योसेफ
हणाला, “मी तु हा सवजणांना गुलाम करणार नाही. फ याने चांदीचा
याला चोरला तोच माझा गुलाम होईल. बाक चे तु ही शांतीने आप या
बापाकडे जाऊ शकता.” १८ मग य दा योसेफाजवळ जाऊन हणाला,
“माझे धनी, मी वनंती करतो, तुम या सेवकाला कानात बोलू ा आ ण
मा यावर राग भडकू देऊ नका. आपण फारो राजासमान आहात. १९ मा या
ध याने आप या सेवकाला वचारले होते, ‘तु हास बाप कवा भाऊ आहे
का?’ २० आ ण आ ही आप या ध याला हणालो, होय, आमचा बाप
आहे, तो हातारा आहे तसेच व डला या हातारपणी झालेला लहान भाऊ
आहे. आ ण याचा भाऊ मरण पावला आहे. या आईचा हा एकच मुलगा
रा हला आहे. आ ण याचा बाप या यावर ीती करतो. २१ आ ण तु ही
आप या सेवकांना हणाला, ‘मग यास मा याकडे घेऊन या. मला यास
पाहावयाचे आहे.’ २२ आ ण आ ही वामीस हणालो, तो मुलगा बापाला
सोडू न येऊ शकणार नाही, कारण याने बापाला सोडले तर आमचा बाप
म न जाईल. २३ परंतु आपण आ हांला बजावून सां गतले, ‘तु ही तुम या
धाक ा भावाला घेऊन आलेच पा हजे नाही, तर तु ही माझे त ड पु हा पा
शकणार नाही.’ २४ मग असे झाले क , आ ही तुमचा सेवक आमचा बाप
या याकडे परत गेलो व आमचा धनी जे बोलला ते यास सां गतले. २५
आ ण आमचा बाप हणाला, पु हा जाऊन आपणासाठ धा य वकत आणा.
२६ आ ण आ ही हणालो, आम या धाक ा भावाला बरोबर घेत या शवाय
जाणार नाही, कारण तुम या धाक ा भावाला मा याकडे आण याखेर ज
तु हास माझे त ड पु हा पाहता येणार नाही, असे या अ धका याने आ हास
बजावले आहे. २७ मग तुमचा सेवक आमचा बाप हणाला, तु हास माहीत
आहे क , मा या प नी या पोटी मला दोन पु झाले. २८ आ ण यातला
एक मा यापासून र नघून गेला आहे आ ण मी हणालो, खरोखर यास
व य पशूने फाडू न तुकडे तुकडे केले आ ण ते हापासून मी यास पा हले
नाही. २९ आ ण आता मा या या मुलाला तु ही मा यापासून घेऊन गेला
आ ण यास जर काही अपाय झाला तर तु ही माझे पकलेले केस शोकाने
मृतलोकात जायला कारण हाल. (Sheol h7585) ३० हणून आता तुझा
सेवक, माझा बाप या याकडे मी गेलो आ ण मुलगा मा याबरोबर नसला तर
या या जवाशी याचा जीव जडलेला अस यामुळे, ३१ असे होईल क ,
मुलगा नाही हे पा न तो म न जाईल. आ ण तुमचा चाकर, आमचा बाप याचे
पकलेले केस शोकाने मृतलोकात जायला तुझे सेवक कारण होतील. (Sheol
h7585) ३२ या मुलाब ल मी मा या प यास हमी दली आहे. मी हटले,
‘जर मी यास तुम याकडे परत घेऊन आलो नाही तर मग ज मभर मी तुमचा
दोषी राहीन.’ ३३ हणून आता, मी तु हास वनंती करतो, मला, तुम या
या सेवकाला या मुला याऐवजी मा या ध याचा गुलाम हणून ठे वून या.
मुलाला या या भावांबरोबर जाऊ ा. ३४ मा या बापाकडे मी माघार कसा
जाऊ? मा या बापाचे वाईट होईल ते मला पाहावे लागेल याची मला भयंकर
भीती वाटते.”
१२ कारभा याने थोर या भावापासून सु वात क न धाक

मा योसेफाला आप याजवळ जे उभे होते या सव
४५ आता
सेवकांसमोर ःख रोखून धरता येईना. तो मो ाने रडला. तो
हणाला, “येथील सव लोकांस येथून बाहेर जा यास सांगा.” ते हा तेथील
सवजण नघून गेले. केवळ याचे भाऊच या यापाशी रा हले. मग योसेफाने
आपली ओळख यांना दली. २ तो मो ाने रडला. मसर देशा या लोकांनी
व फारो राजा या घरा यातील लोकांनीही याचे रडणे ऐकले. ३ मग योसेफ
आप या भावांना हणाला, “मी योसेफ आहे. माझा बाप अजून जवंत आहे
काय?” परंतु याचे भाऊ यास काही उ र देऊ शकले नाहीत. या या
समोर ते फार घाबरले होते. ४ ते हा योसेफ आप या भावांना हणाला,
“मी वनंती करतो जरा इकडे मा याजवळ या.” ते हा ते या या जवळ
गेले. आ ण तो यांना हणाला, “तुमचा भाऊ योसेफ मीच आहे. याला
तु ही मसर लोकांस वकले. ५ आता यासाठ काही ख न होऊ नका
कवा आप या वतःवर संताप क न घेऊ नका. मी येथे यावे व यामुळे
आपणा सवाचे ाण वाचावेत ही देवाचीच योजना होती. ६ हा काळ आता
दोन वष पडला आहे आ ण आणखी पाच वष पेरणी कवा कापणी होणार
नाही. ७ देवाने मला तुम या आधी येथे पाठवले आहे, यासाठ क , तुमचा
पृ वीवर बचाव होऊन तु ही शेष रहावे आ ण तु हास जवंत ठे वून तुमची
वंशवृ ी होऊ ावी. ८ मला येथे पाठव यात तुमचा दोष न हता तर ही
देवाची योजना होती. देवाने मला फारो या व डलासमान केले आहे. यामुळे
मी फारो या घरादाराचा धनी आ ण सव मसर देशाचा अ धकार झालो
आहे.” ९ योसेफ हणाला, “तर आता ताबडतोब मा या बापाकडे जा यास
नघा. यास सांगा क , तुमचा मुलगा योसेफ याने तु हास संदेश पाठवला
आहे. देवाने मला अव या मसर देशाचा धनी केले आहे. तर मा याकडे
खाली नघून या. उशीर क नका. १० तु ही मा याजवळ गोशेन ांतात
राहा. आ ण तु ही, तुमची मुले, नातवंडे तसेच तुमची शेरडेमढरे, गुरेढोरे आ ण
जे काही तुमचे आहे ते मा याजवळ राहील. ११ येणा या काळा या पाच
वषात मी तु हास सव कारचा पुरवठा कर न यामुळे तु हावर व तुम या
कुटु ब
ं ावर सव काही गमावून गर ब हो याची वेळ येणार नाही. १२ पाहा,
माझे त ड तु हाशी बोलत आहे हे तुमचे डोळे , व माझा भाऊ ब यामीन याचे
डोळे पाहत आहेत. १३ मसर देशातील माझे वैभव आ ण तु ही येथे जे जे
पा हले आहे यासंबंधी मा या बापाला सांगा. आता लवकर जाऊन मा या
बापाला मा याकडे खाली घेऊन या.” १४ मग याने आपला भाऊ ब यामीन
याला मठ मारली आ ण ग यात पडू न रडला, आ ण ब यामीनही या या
ग यात पडू न रडला. १५ मग याने आप या येक भावाला मठ मारली व
यांचे मुके घेतले आ ण तो रडला. यानंतर याचे भाऊ या याबरोबर बोलू
लागले. १६ “योसेफाचे भाऊ याजकडे आले आहेत” अशी बातमी फारो,
या या घरची मंडळ व याचे सेवक यांना समजली यामुळे या सवाना
आनंद झाला. १७ ते हा फारो योसेफाला हणाला, “तु या भावांना सांग क ,
‘तु हास गरज असेल तेवढ अ नसाम ी जनावरांवर ला न कनान देशास जा.
१८ तसेच तुमचा बाप आ ण तुम या घरची सव मंडळ यांना घेऊन मा याकडे
या. तु हास रहावयास मसरमधील सवात उ म देश मी देईन आ ण
तुम या घरातील मंडळ , यांना आम या येथे असलेले उ म पदाथ खावयास
मळतील.’ १९ तुला माझी आ ा आहे, तू यांना सांग क , ‘असे करा,
तुम या ि या व तुमची मुले या सवाक रता मसर देशातून गा ा घेऊन
जा. तुम या व डलांना घेऊन या. २० तुमची मालम ा व जे काही असेल
याची चता क नका, कारण मसर देशामधील जे उ म ते सव तुमचेच
आहे.’” २१ ते हा इ ाएला या मुलांनी तसे केले. योसेफाने यांना फारोने
आ ा द या माणे गा ा द या, आ ण यां या वासाक रता भरपूर
अ नसाम ी दली. २२ तसेच याने येक भावाला एक एक पोशाख दला
व ब या मनाला पाच पोशाख आ ण चांदीची तीनशे नाणी दली. २३ याने
आप या व डलासाठ ही या देण या पाठव या: धा य, भाकर , आ ण इतर
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पदाथानी लादले या दहा गाढवी या या व डला या वासासाठ पाठव या.
२४ मग योसेफाने आप या भावांना नरोप दला आ ण ते नघाले. तो यांना
हणाला, “र यात एकमेकांशी भांडू नका.” २५ अशा र तीने याचे भाऊ
मसर सोडू न कनान देशास आपला पता याकोब या याकडे गेले. २६ यांनी
आप या प यास सां गतले, “तुमचा मुलगा योसेफ अजून जवंत आहे आ ण
तो अव या मसर देशाचा अ धकार आहे.” हे ऐकून याचे दय वि मत
झाले, कारण याचा यां यावर व ास बसला नाही. २७ परंतु यांनी यास
योसेफाने सां गतले या सव गो ी कळव या. मग योसेफाने यास मसरला
घेऊन जा यासाठ पाठवले या गा ा याकोबाने पा ह या, ते हा यांचा बाप
याकोब संजी वत झाला. २८ इ ाएल हणाला, “हे पुरेसे आहे. माझा मुलगा
योसेफ अजून जवंत आहे. आता मी मर यापूव यास जाऊन भेटने .”
, आपले जे काही होते याबरोबर वासास सु वात केली
४६ इआ ाएलाने
ण तो बैर-शेबास गेला. तेथे याने आपला बाप इसहाक या या
देवाला अपणे वा हली. २ रा ी देव व नात दशन देऊन इ ाएलाशी बोलला,
तो हणाला, “याकोबा, याकोबा.” याने उ र दले, “काय आ ा?” ३
तो हणाला “मी देव आहे, तु या बापाचा देव आहे. खाली मसर देशास
जा यास तू भऊ नको, कारण मी तु यापासून तेथे एक मोठे रा तयार
कर न. ४ मी तु याबरोबर खाली मसरात जाईन, आ ण मी तुला मसरमधून
पु हा आणीन. आ ण योसेफ आप या हातांनी तुझे डोळे झाक ल.” ५ मग
याकोब बैर-शेबा न उठला. इ ाएला या मुलांनी आपला बाप, आप या
ि या व मुले या सवाना फारोने पाठवले या गा ांतून मसरला आणले. ६
याच माणे यांनी आपली शेरडेमढरे, गुरेढोरे आ ण कनान देशात यांनी
मळवलेले सवकाही मसरला नेले; या माणे याकोब व याची संतती मसर
देशास आली. ७ याने आप यासोबत आपली मुले व नातू, आप या मुली व
नाती या सव संतानांना मसरात नेले. ८ इ ाएलाचे जे पु या याबरोबर
मसरला गेले याची नावे अशी: याकोबाचा थम ज मलेला रऊबेन; ९
रऊबेनाचे पु हनोख आ ण प लू आ ण हे ोन आ ण कम ; १० शमोनाचे
पु यमुवेल, यामीन, ओहाद, याकोन, जोहर आ ण कनानी ीपासून
झालेला मुलगा शौल; ११ लेवीचे पु गेष न, कहाथ व मरार ; १२ य दाचे पु
एर, ओनान, शेला, पेरेस व जेरह, (परंतु एर व ओनान हे कनान देशात मरण
पावले. पेरेसाचे पु हे ोन व हामूल), १३ इ साखाराचे पु तोला, पुवा, लोब
व श ोन; १४ जबुलूनाचे पु सेरेद, एलोन व याहलेल १५ (याकोबाला
लेआपासून पदन-अरामात झालेली सहा मुले व दीना ही मुलगी; या या
कुटु बं ात मुले आ ण मुली मळू न तेहतीस जण होते), १६ गादाचे पु सफयोन
आ ण ह गी, शूनी आ ण एसबोन, एर , अरोदी, आ ण अरेली; १७ आशेराचे
पु इ ना आ ण इ ा, इ ी, आ ण बर या, आ ण याची बहीण सेराह; आ ण
बर याचे पु हेबर व मलक एल १८ ( ज पा जी लाबानने आपली मुलगी
लेआ हला दली होती, त यापासून झालेले हे सगळे याकोबाचे पु होते. ती
एकंदर सोळा माणसे होती), १९ याकोबाची प नी राहेल हचे पु योसेफ व
ब यामीन हे होते; २० (योसेफास मसर देशातील ओनचा याजक पोटीफर
याची मुलगी आसनथ ह या पोटी मन शे व ए ाईम हे पु झाले), २१
ब या मनाचे पु बेला, बेकेर, आशबेल, गेरा, नामान, एही, रोष, मु पीम,
पीम आ ण आद. २२ (याकोबापासून राहेलीस झालेली ही मुले. सव
मळू न ते सव चौदा जण होते), २३ शीम हा दान याचा मुलगा होता; २४
नफतालीचे पु यासहेल, गुनी, येसेर आ ण श लेम हे होते. २५ (लाबानाने
आपली मुलगी राहेल हला दले या ब हाचे याकोबापासून झालेले हे
पु . हे सव मळू न सात जण होते). २६ याकोबा या वंशातील जी माणसे
मसरम ये गेली ती याकोबा या मुलां या ि या सोडू न सहास जण होती.
२७ योसेफास मसर देशात झालेले दोन पु मळू न एकंदर याकोबा या
घरा यातले स र जण मसर देशात होते. २८ याकोबाने थम य दाला
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योसेफाकडे पाठवले; य दा गोशेन ांतात योसेफाकडे गेला यानंतर याकोब
व या या प रवारातील सव मंडळ य दा या मागे गोशेन ांतात गेली. २९
योसेफास आपला रथ तयार क न आपला बाप इ ाएल या या भेटीस
गोशेन ांतात यास सामोरा गेला. योसेफाने आप या प यास पा हले ते हा
याने या या ग यास मठ मारली व या या ग यात गळा घालून तो
बराच वेळ रडला. ३० मग इ ाएल योसेफाला हणाला, “आता मा मला
शांतीने मरण येवो, मी तुझे त ड पा हले आहे, आ ण तू जवंत आहेस हे मला
समजले आहे.” ३१ मग योसेफ आप या भावांना व आप या व डला या
घर या सवाना हणाला, “मी जाऊन फारोला सांगतो क , ‘माझे भाऊ व
मा या व डला या घरातील सव मंडळ हे कनान देश सोडू न येथे मा याकडे
आले आहेत. ३२ मा या व डला या घरचे सवजण मढपाळ आहेत, ते यांची
शेरडेमढरे व गुरेढोरे पाळत आले आहेत. ते यांची शेरडेमढरे, गुरेढोरे व यांचे
तेथे जे काही होते ते सव घेऊन आले आहेत.’ ३३ जे हा फारो राजा तु हास
बोलावून वचार ल, ‘तु ही काय काम धंदा करता?’ ३४ ते हा तु ही असे
सांगा, ‘आ ही सव मढपाळ आहोत. हा आमचा पढ जात धंदा आहे. आम या
आधी आमचे वाडवड ल हाच धंदा कर त होते.’ मग फारो तु हास गोशेन
ांतात रा देईल. मसर लोकांस मढपाळ आवडत नाहीत.”
फ फारोकडे जाऊन हणाला, “माझा बाप माझे भाऊ व
४७ योसे
यां या कुटु ब
ं ातील सव मंडळ कनान देशातून यांची शेरडेमढरे,
गुरेढोरे व यांचे सवकाही घेऊन येथे आले आहेत. ते गोशेन ांतात आहेत.”
२ याने आप याबरोबर फारोसमोर जा यासाठ आप या भावांपैक पाच
जणांना घेतले आ ण यांची ओळख क न दली. ३ फारो राजा या या
भावांना हणाला, “तु ही काय धंदा करता?” ते हणाले, “आ ही आपले
दास मढपाळ आहोत आ ण आमचे पूवजही मढपाळच होते.” ४ ते फारोला
पुढे हणाले, “कनान देशात फारच भयंकर व कडक काळ पडला आहे.
तेथे एकाही शेतात तुम या दासां या कळपांसाठ हरवे गवत कवा हरवा
चारा रा हलेला नाही हणून आ ही या देशात ता पुरते राह यास आलो
आहोत. आ ही आपणांस वनंती करतो क आ हास गोशेन ांतात रा
ावे.” ५ मग फारो योसेफाला हणाला, “तुझा बाप व तुझे भाऊ तु याकडे
आले आहेत. ६ यांना राह याक रता तू मसर देशातील कोणतेही ठकाण
नवड. यांना उ म जमीन असलेला देश दे, यांना गोशेन ांतात व ती
क न रा दे. आ ण या यात जर कोणी शार मनु य मनु ये तुला माहीत
असतील तर मग यांना मा या गुराढोरांवर अ धकार कर.” ७ मग योसेफाने
याकोब याचा बाप याला आणले आ ण फारो या समोर सादर केले. ते हा
याकोबाने फारोस आशीवाद दला. ८ मग फारोने याकोबाला वचारले,
“तुमचे वय कती आहे?” ९ याकोबाने फारोस उ र दले, “मा या क मय
जीवनाची वष फ एकशे तीस वष आहेत. परंतु मा या पूवजांइतके दीघ
आयु य मला लाभले नाही.” १० याकोबाने फारोला आशीवाद दला व मग तो
फारोपुढून नघून गेला. ११ योसेफाने फारो या आ े माणे आप या बापाला
व भावांना रामसेस नगरजवळ ल ांतातील उ म भूमी यांना रहावयास
दली. १२ आ ण याने आपला बाप, आपले भाऊ व यां या कुटु बं ा माणे,
यां यावर अवलंबून असले यां या सं ये माणे भरपूर अ नसाम ी पुरवली.
१३ या वेळ सव भूमीवर काळ तर फारच कडक पडला होता; अ नधा य
कोठे च मळत न हते. यामुळे मसर व कनान देशातील जमीन काळामुळे
उजाड झाली. १४ योसेफाने मसर आ ण कनान देशातील र हवाशांना
अ नधा य वकून यां याकड ल सव पैसा गोळा केला. यानंतर योसेफाने तो
पैसा फारो या राजवा ात आणला. १५ काही काळाने मसर व कनान
देशातील लोकांचे पैसे संपून गेले, यामुळे मसरचे लोक योसेफाकडे येऊन
हणाले, “आ हास अ न ा! आमचे सव पैसे संपले आहेत हणून आ ही
तुम यासमोरच का मरावे?” १६ परंतु योसेफ हणाला, “जर तुमचे पैसे संपले
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आहेत, तर तु ही मला तुमची गुरेढोरे ा आ ण मग मी तुम या गुराढोरां या
बद यात तु हास धा य देईन.” १७ ते हा लोकांनी यां याकड ल गुरेढोरे,
शेरडेमढरे, घोडे, गाढवे आ ण इतर जनावरे देऊन अ नधा य वकत घेतले.
या वषात लोकांकडू न गुरेढोरे घेऊन यां या बद यात योसेफाने यांना
अ नधा य दले. १८ परंतु या वषानंतर, पुढ ल वष लोक योसेफाकडे जाऊन
हणाले, “आम या ध यापासून आ ही काही लपवत नाही. आपणास माहीत
आहे क , आम याकडे पैसे उरलेले नाहीत आ ण आमची गुरेढोरेही ध याची
झाली आहेत. ते हा आम या धना यासमोर आमची शर रे व आम या ज मनी
या शवाय सरे काहीही उरलेले नाही. १९ तुम या डो यांसमोर आ ही का
मरावे? आमचा व आम या ज मनीचाही नाश का हावा? परंतु जर आपण
आ हांला अ नधा य ाल तर मग आ ही आम या ज मनी फारोला देऊ आ ण
आ ही याचे गुलाम होऊ. आ हास बयाणे ा हणजे आ ही जगू, मरणार
नाही आ ण ज मनी ओस पडणार नाहीत.” २० ते हा मसरमधील सव
शेतज मनी योसेफाने फारोसाठ वकत घेत या. मसर लोकांनी आप या
शेतज मनी फारोला वक या कारण काळ भयंकर ती झाला होता. २१
मसरमधील एका टोकापासून तर स या टोकापयत या सव लोकांस याने
फारोचे गुलाम केले. २२ योसेफाने याजकां या मालक या ज मनी मा
वकत घेत या नाहीत. फारो याजकांना यां या कामाब ल पगार देत होता.
या पैशातून ते आपणासाठ अ नधा य वकत घेत असत हणून यां यावर
आप या ज मनी वक याची वेळ आली नाही. २३ ते हा योसेफ लोकांस
हणाला, “पाहा, मी फारोकरता तु हास तुम या ज मनीसह वकत घेतले
आहे तर मी आता तु हास बयाणे देतो. ते तु ही शेतात पेरा. २४ परंतु
हंगामा या वेळ तुम या उ प नातील पाचवा ह सा फारोला दलाच पा हजे.
बाक चे चार ह से तु ही तुम यासाठ यावेत. यातून पुढ या वषाकरता
तु ही बयाणे ठे वावे व बाक या धा याचा तुम या घरातील लहानथोरांस
खा यासाठ उपयोग करावा.” २५ लोक हणाले, “आपण आ हांला वाचवले
आहे, हणून फारोचे गुलाम हो यात आ हांला आनंद आहे.” २६ या वेळ
मग योसेफाने देशासाठ एक कायदा केला, तो आजपयत चालू आहे;
या काय ा माणे ज मनी या उ प नाचा पाचवा भाग फारोचा आहे. फारो
मसरमधील सव ज मनीचा मालक आहे. फ याजकांची जमीन फारो या
मालक ची नाही. २७ इ ाएल मसरम ये गोशेन ांतात रा हला. याची
संतती खूप वाढली व यांची भरभराट झाली. यांना मसरमधील जमीन
मळाली व यांनी वतने केली आ ण तेथे यांचे सवकाही चांगले झाले. २८
याकोब मसरम ये सतरा वष रा हला, तो एकशे स ेचाळ स वषाचा झाला.
२९ इ ाएला या मरणाचा काळ जवळ आला, हणून मग याने आपला
मुलगा योसेफ याला आपणाजवळ बोलावले आ ण तो यास हणाला, “तू
जर मा यावर ेम करतोस तर मा या मांड खाली तुझा हात ठे वून मला वचन
दे क , मी जे सांगतो ते तू करशील आ ण तू मा याशी खरेपणाने वागशील.
मला मसराम ये पु नको. ३० जे हा मी मा या वाडव डलांसोबत झोपी
जाईन, ते हा मला मसरमधून बाहेर घेऊन जा आ ण मा या पूवजांना जेथे
पुरले आहे तेथे हणजे आप या वंशजांसाठ घेतले या पुर या या जागेत
मला मूठमाती दे.” योसेफाने उ र दले, “तु ही मला जे करावयास सां गतले
ते मी न क कर न.” ३१ मग याकोब हणाला, “तू मा याशी तशी शपथ
वाहा.” ते हा तसे कर याब ल योसेफाने शपथ वा हली. मग इ ाएलाने
आपले डोके मागे पलंगा या उशावर न तेने खाली वाकून नमन केले.
गो ीनंतर “ याचा बाप आजार अस याचे” कोणी योसेफाला
४८ याकळवले
, हणून आपले दोन पु मन शे व ए ाईम यांना बरोबर
घेऊन तो गेला. २ “योसेफ आपणास भेटावयास आला आहे” असे याकोबास
कोणी सां गतले, हे कळव याबरोबर इ ाएलाने श एकवटली आ ण
बछा यावर उठू न बसला. ३ मग याकोब योसेफास हणाला, “सवसमथ

देवाने मला कनानातील लूज येथे दशन देऊन आशीवाद दला. ४ देव
हणाला, ‘मी तुला खूप संतती देईन व ती वाढवीन आ ण मी तुला रा ांचा
समुदाय कर न. आ ण तु यानंतर तु या संतानाला हा देश कायमचा वतन
हणून देईल.’ ५ आ ण आता, मी येथे मसर देशास ये यापूव , मसरा या
भूमीम ये जे तु या पोटी ज मलेले हे दोन पु , माझे आहेत. तुझे हे दोन
पु मन शे व ए ाईम हे आता रऊबेन व शमोन यां या माणेच माझे
होतील. ६ यां यानंतर तुला जी संतती होईल ती तुझी होईल; यां या
वतनात यांची नावे यां या भावां या नावांखाली न दव यात येतील. ७
परंतु पदन येथून मी येताना तुझी आई राहेल, ए ाथापासून आ ही थो ाच
अंतरावर असताना कनान देशात मरण पावली, यामुळे मी फार ःखी झालो.
ते हा ए ाथ या हणजे बेथलेहम
े ा या वाटेवर मी तला पुरले.” ८ मग
इ ाएलाने योसेफा या मुलांना पा हले, ते हा इ ाएल हणाला, “हे कोणाचे
आहेत?” ९ योसेफ आप या प यास हणाला, “हे माझे पु आहेत. हे मला
देवाने येथे दले आहेत.” इ ाएल हणाला, “तु या मुलांना मा याकडे आण
हणजे मी यांना आशीवाद देईन.” १० इ ाएल अ तशय हातारा झाला
होता आ ण याची नजर मंद झा यामुळे यास चांगले प दसत न हते.
ते हा इ ाएलाने या मुलांना कवटाळू न यांचे मुके घेतले. ११ मग इ ाएल
योसेफास हणाला, “मुला तुझे त ड पु हा पाहावयास मळे ल असे वाटले
न हते, पण देवाने तुझी व माझी भेट होऊ दली. मला तुझी मुलेही पा
दली.” १२ मग योसेफाने आप या मुलांना इ ाएला या मांड व न काढू न
घेतले. ते पु इ ाएलासमोर उभे रा हले व यांनी यास लवून नमन केले.
१३ योसेफाने मन शेला आप या डा ा हाती हणजे तो इ ाएला या उज ा
हाती येईल असे व ए ाईमाला आप या उज ा हाती हणजे तो इ ाएला या
डा ा हाती येईल असे उभे केले. १४ परंतु इ ाएलाने आपला उजवा हात
पुढे केला आ ण ए ाइमा या, हणजे जो धाकटा मुलगा होता या या
डो यावर ठे वला आ ण याचा डावा हात थोर या या हणजे मन शे या
डो यावर ठे वला. याने या या हातांची अदलाबदल क न ते उजवेडावे
केले. १५ इ ाएलाने योसेफाला आशीवाद देऊन हटले, “ या देवासमोर
माझे वड ल, अ ाहाम व इसहाक चालले, या देवाने मा या सव आयु यभर
मला चालवले आहे, १६ तोच मला सव संकटातून सोडवणारा माझा देव त
होता, तोच या मुलांना आशीवाद देवो. आता या मुलांना माझे नाव व वड ल
अ ाहाम व इसहाक यांचे नाव दे यात येवो. ते वाढू न यांची पृ वीवर अनेक
कुटु बं े, कुळे व रा े होवोत.” १७ आप या व डलाने ए ाईमा या डो यावर
आपला उजवा हात ठे वला असे योसेफाने पा हले ते हा यास ते आवडले
नाही. तो हात ए ाईमा या डो याव न काढू न मन शे या डो यावर ठे वावा
हणून योसेफाने आप या बापाचा हात घेतला. १८ योसेफ आप या प यास
हणाला, “असे नाही बाबा, कारण हा थम ज मलेला आहे. तुमचा उजवा
हात या या डो यावर ठे वा.” १९ परंतु याचा व डलाने नकार दला आ ण
हटले, “मा या मुला, मला माहीत आहे. होय, मला माहीत आहे क ,
तोसु ा महान होईल. परंतु धाकटा भाऊ या यापे ाही अ धक महान होईल
आ ण याची कुळे वाढू न यांचा मोठा रा समूह नमाण होईल.” २० या
दवशी इ ाएलाने या मुलांना या श दांत आशीवाद दला, तो हणाला,
“इ ाएल लोक आशीवाद देताना तुमची नावे उ चा रतील, ते हणतील,
‘देव तु हास ए ाईमासारखा, मन शेसारखा आशीवाद देवो.’” २१ मग
इ ाएल योसेफाला हणाला, “पाहा, मी आता मरणार आहे. परंतु देव
तुम या बरोबर राहील, तो तु हास तुम या पूवजां या देशात घेऊन येईल. २२
तु या भावांपे ा तुला एक भाग अ धक देतो, मी वतः तलवार ने व धनु याने
लढू न अमोर लोकाकडू न जकलेला ड गरउतार तुला देतो.”
तर याकोबाने आप या सव मुलांना आप याजवळ बोलावले,
४९ तोयानंहणाला,
“मा या मुलांनो, मा याजवळ या हणजे पुढ ल काळ
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तुमचे काय होईल, ते मी तु हास सांगतो.” २ “याकोबा या मुलांनो, तु ही सव
एक या आ ण ऐका, तुमचा बाप इ ाएल याचे ऐका. ३ रऊबेना, तू माझा
प हलाच हणजे थोरला मुलगा आहेस. पु ष हणून मा यात असले या
श चा तू प हला पुरावा आहेस, तू सवापे ा अ धक श वान व सवापे ा
अ धक अ भमान वाटावा असा आहेस. ४ परंतु तु या भावना पुरा या
पा या या अनावर व चंचल लाटां माणे आहेत. कारण तू आप या व डला या
पलंगावर गेलास व या या बछा यावर जाऊन तो अशु केलास.” ५
“ शमोन व लेवी हे स खे भाऊ आहेत. या दोन भावांना तलवार ने लढ याची
आवड आहे. ६ मा या जवा, यां या गु त मसलत म ये गुंतू नको; यां या
गु त बैठकांम ये सामील होऊ नको, यांचे हे बेत मा या जवाला मा य
नाहीत. यांनी यां या रागा या भरात पु षांची क ल केली. आप या रागाने
बैलां या पायां या शरा तोड या. ७ यांचा राग शाप आहे, ते अ त रागाने
वेडे होतात. ते हा अ तशय ू र बनतात. मी यांना याकोबात वभागीन, ते
सव इ ाएल देशभर पसरतील. ८ य दा, तुझे भाऊ तुझी तुती करतील.
तुझा हात तु या श ूं या मानेवर राहील. तु या प याची मुले तुला लवून
नमन करतील. ९ य दा सहाचा छावा आहे. मा या मुला, तू शकार पासून
वरपयत गेलास. तो खाली वाकला आहे, तो सहासारखा, स हणीसारखा
दबा ध न बसला आहे. यास उठव याचे धाडस कोण कर ल? १० शलो
येईपयत य दाकडू न राजवे जाणार नाही, कवा अ धकाराची काठ या या
पायामधून नघून जाणार नाही. रा े या या आ ा पाळतील. ११ तो याचा
त ण घोडा ा वेलीस, आ ण याचे शग खास ा वेलीस बांधेल.
याने याचे व
ा रसात आ ण आपला झगा ा ां या र ात धुतला
आहे. १२ याचे डोळे ा रसापे ा अ धक लालबुंद होतील. याचे दात
धापे ा अ धक सफेद होतील. १३ जबुलून समु कना याजवळ रा हल. तो
जहाजासाठ सुर त बंदर होईल. या या ज मनीची ह सीदोन नगरापयत
असेल.” १४ “इ साखार बळकट गाढव आहे. तो मढवा ां याम ये दबून
बसला आहे. १५ आपले वसावा घे याचे ठकाण चांगले आहे, आपला देश
आनंददायक आहे असे याने पा हले, आ ण मग जड बोजा वा न ने यास व
अगदी गुलामा माणे काम कर यास तो तयार झाला. १६ इ ाएलाचा एक
वंश या ना याने दान आप या लोकांचा याय कर ल. १७ तो र या या
कडेला असणा या सापा माणे, वाटे या कडेला पडू न असले या भयंकर
नागा माणे होईल. तो घो ा या टाचेला दंश कर ल. यामुळे घोडे वार
घो ाव न मागे कोसळे ल. १८ हे परमे रा, तु याकडू न उ ार हो याची मी
वाट पाहत आहे. १९ गाद-लुटा ं ची टोळ या यावर ह ला करेल, परंतु तो
यां या पा भागावर ह ला क न यांना पळवून लावील. २० आशेराचे अ न
समृ होईल आ ण तो राजाला यो य असे शाही अ नपदाथ पुरवील. २१
नफताली मोक या सुटले या हर णी माणे आहे. याचे बोलणे गोड असेल.
२२ योसेफ हा फलदायी फा ासारखा आहे. तो ओ ाकाठ वाढणा या
ा वेलीसारखा आहे. या या फां ा भतीवर चढू न पसर या आहेत. २३
तरंदाजांनी या यावर ह ला केला. आ ण यास तीर मारले व यास ास
दला. २४ तर याचे धनु य मजबूत राहील, आ ण याचे बा कुशल
होतील याकोबाचा साम यवान देव, मढपाळ, इ ाएलाचा खडक याजकडू न
या या हातांना श मळते. २५ कारण तु या बापाचा देव, जो तुला मदत
कर ल, आ ण सवश मान देवामुळे, जो तुला व न आकाशाचे आशीवाद,
खाली खोल दर चे आशीवाद देवो, तसेच तनांचा व गभाशयां या उपजांचा
आशीवाद तो तुला देवो. २६ तु या बापाचे आशीवाद मा या पूवजां या
आशीवादापे ा मोठे होतील, अथवा सवकाळ टकून राहणा या ड गरांपासून
ा त होणा या इि छत व तुं न े होतील. ते योसेफा या म तकावर, जो
आप या भावांम ये राजपु या या म तकावर आशीवाद असे राहतील.
२७ ब यामीन हा भुकेला लांडगा आहे. तो सकाळ आपले भ य मा न
खाईल, आ ण सं याकाळ तो लूट वाटू न घेईल.” २८ हे सव इ ाएलाचे
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बारा वंश होत. यां या व डलाने आशीवाद देऊन यांना हटले ते हेच. याने
येकाला या या या या यो यते माणे आशीवाद दला. २९ मग याने
यांना आ ा दली आ ण यांना हणाला, “मी आता मा या लोकांकडे जात
आहे. ए ोन ह ी ा या शेतातील गुहत
े मा या पूवजांबरोबर मला पुरावे,
३० ती गुहा कनान देशात म ेजवळ ल मकपेला या शेतात आहे, आप या
घरा याला पुर याची जागा असावी हणून अ ाहामाने ते शेत ए ोन ह ी
या याकडू न वकत घेतले. ३१ अ ाहाम व याची प नी सारा, यांना या गुहत
े
पुरले आहे; इसहाक आ ण याची प नी रबका यांनाही तेथेच पुरले आहे;
आ ण माझी प नी लेआ हलाही मी तेथेच पुरले आहे. ३२ ते शेत व ती गुहा
हेथी लोकांकडू न वकत घेतलेली आहे.” ३३ आप या मुलांशी हे बोलणे
संपव यानंतर याकोबाने आपले पाय पलंगावर जवळ ओढू न घेतले व मरण
पावला, आ ण तो आप या पूवजांकडे गेला.
कवटाळू न खूप रडला. याने याची
५० चुयानंंबनेतघेरतयोसेली.फ आपयोसेयाफानेबापाला
आप या सेवकांतील वै ांना आप या
२

व डला या ेताला मसाला लाव याची व भर याची आ ा केली. ते हा यांनी
खास मसर या प तीने इ ाएलाचे ेत मसाला लावून, भ न तयार केले. ३
याकरता यांना चाळ स दवस लागले, कारण तशा खास प तीने ेत
तयार कर यासाठ तेवढा वेळ घेत. मसर या लोकांनी या यासाठ स र
दवस शोक केला. ४ स र दवसानंतर शोक कर याचा काळ संपला, ते हा
योसेफ फारो या शाही अ धका यांना हणाला, “जर मला तुम या ीने
कृपा लाभली असेल तर, फारोला हे सांगा, ५ ‘माझा बाप मरावयास टेकला
असताना याने मला शपथ घे यास सांगून हटले, “पाहा, मी मरणार आहे.
माझी जी कबर मी आपणासाठ कनान देशात खणून ठे वली आहे त यात तू
मला नेऊन पूर.” ते हा कृपा क न मा या प यास पुरावयास जाऊ ा; मग
मी परत येईन. ६ फारोने उ र दले, “जा आ ण आप या बापाला शपथ
द या माणे यास पु न ये.” ७ ते हा योसेफ आप या बापाला पुर यासाठ
गेला. ते हा फारोचे सव अ धकार व मसरचे नेते आ ण सव वड लजन
योसेफाबरोबर गेले. ८ आपले कुटु ब
ं ीय, आपले भाऊ व यांचे कुटु ब
ं ीय
तसेच आप या बापाचे कुटु बं ीय योसेफाबरोबर होते. फ लहान मुले व पशू
एवढेच गोशेन ांतात मागे रा हले होते. ९ तो लोकांचा खूप मोठा समूह
होता. सै नकांची एक पलटणही घो ांवर व रथांत बसून मो ा सं येने
योसेफाबरोबर गेली. १० ते यादन नदी या पूवस अटादा या ख यावर आले,
ते हा यांनी फारच मोठा शोक केला. योसेफाने या या प याक रता सात
दवस शोक केला. ११ कनान देशात राहणा या लोकांनी अटादा या येथील हे
ेत येचे वधी व सं कार पा हले ते हा ते हणाले, “ मसर या लोकांचा हा
फारच ःखाचा संग आहे.” यामुळे आता या जागेला आबेल- म ाईम
असे नाव पडले आहे. १२ अशा कारे याकोबा या मुलांनी आप या व डलाने
दले या आ े माणे केले; १३ यांनी याचे ेत कनान देशात नेऊन ए ोन
ह ी याजकडू न कबर तान हणून उपयोगी पडावे यासाठ अ ाहामाने
वकत घेतले या म े येथील शेतातील मकपेला गुहत
े पुरले. १४ आप या
व डला या ेत येनंतर योसेफ आ ण या याबरोबर गेलेला सव समुदाय
मसरला माघार गेला. १५ याकोब मरण पाव यावर योसेफाचे भाऊ चतेत
पडले, फार पूव आपण योसेफाबरोबर पणाने वागलो याव न आता
आप यावर याचा राग भडकेल अशी यांना भीती वाटली. ते वतःशीच
हणाले, “कदा चत योसेफ अजूनही आपला तर कार करत असेल आ ण
आपण या याशी वाईट वागलो याचा तो बदला घेईल.” १६ ते हा या
भावांनी योसेफाला येणे माणे नरोप पाठवला, “तु या व डलाने मर यापूव
आ हांला अशी आ ा दली, १७ तो हणाला, ‘योसेफाला सांगा क , तु या
भावांनी तु याशी जे वाईट वतन केले याब ल तू यांची मा करावीस
अशी मी वनंती करतो.’ ते हा हे योसेफा, आ ही तुला अशी वनंती करतो
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क , आ ही तु याशी वाईट र तीने वागलो याब ल कृपया तू आमची मा
कर. आ ही देवाचे, तु या व डला या देवाचे दास आहोत.” योसेफाचे भाऊ
वर ल माणे बोलले यामुळे योसेफाला फार ःख झाले व तो रडला. १८
योसेफाचे भाऊ या याकडे गेले व ते या या पाया पडले. मग ते हणाले,
“आ ही आपले दास आहोत.” १९ मग योसेफ यांना हणाला, “ भऊ
नका. मी काय देवा या थानी आहे काय? २० तु ही माझे वाईट कर याचा
कट केला, पण देव मा यासाठ चांगली योजना कर त होता. असं य
लोकांचे ाण वाच व यासाठ माझा उपयोग करावा अशी देवाची योजना
होती. आज तु ही ते पाहत आहात. २१ ते हा आता तु ही भऊ नका. मी
तुमची व तुम या मुलाबाळांची काळजी घेईन, तुमचे पोषण कर न.” अशा
र तीने याने यांचे समाधान केले आ ण यां याशी ममतेने बोलला. २२
योसेफ आप या व डला या कुटु ं बयांसह मसरम ये रा हला. तो एकशे दहा
वषाचा असताना मरण पावला. २३ योसेफा या हयातीत ए ाईमाला मुले व
नातवंडे झाली. याचा मुलगा मन शे याला माखीर नावाचा मुलगा झाला.
योसेफाने माखीराची मुले ही पा हली. २४ योसेफाचे मरण जवळ आले
ते हा तो आप या भावांना हणाला, “माझी मर याची वेळ जवळ आली
आहे; परंतु देव तुमची काळजी घेईल हे मला माहीत आहे. तो देव तु हास
या देशातून काढू न अ ाहाम, इसहाक, व याकोब यांना जो देश दे याचे
वचन याने दले होते या देशात घेऊन जाईल.” २५ मग योसेफाने इ ाएल
लोकांस शपथ यायला लावली. तो हणाला, “देव जे हा तु हास येथून
काढू न पुढे घालून या नवीन देशात घेऊन जाईल ते हा माझे शर र तु ही
तुम या बरोबर घेऊन जाल असे मला वचन ा.” २६ योसेफ एकशे दहा
वषाचा झा यावर मसरम ये मरण पावला. वै ांनी या या शर राला मसाला
लावून ते पुर यासाठ तयार केले व ते मसर देशाम ये शवपेटीत ठे वले.
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जे इ ाएलाचे पु व यांची कुटु ब
ं े मसर देशात गेली,
१ याकोबाबरोबर
यांची नावे हीः रऊबेन, शमोन, लेवी, य दा इ साखार, जबुलून,
२

३

ब यामीन; ४ दान, नफताली, गाद व आशेर. ५ याकोबा या वंशाचे एकूण
स रजण होते. योसेफ हा आधीच मसर देशात होता. ६ नंतर योसेफ, याचे
भाऊ व या पढ तील सव मरण पावले. ७ इ ाएल लोक फार फलदायी
होऊन यांची सं या अ तशय वाढत गेली; ते महाश शाली झाले आ ण सव
देश यांनी भ न गेला. ८ नंतर मसर देशावर नवीन राजा रा य क लागला.
यास योसेफा या मरणाची काही काळजी न हती. ९ तो आप या लोकांस
हणाला, “इ ाएली वंशा या लोकांकडे पाहा, ते पु कळ अ धक आहेत
व आप यापे ा श मानही झाले आहेत; १० चला, आपण यां याशी
चतुराईने वागू, नाहीतर यांची नरंतर अ धक वाढ होईल आ ण जर एखादा
यु ाचा संग आला तर हे लोक आप या श ूला जाऊन मळतील; आ ण
मग ते आप या व लढतील आ ण देशातून नघून जातील.” ११ हणून
याने यांना कामा या ओ याने जाच यासाठ यां यावर मुकादम नेमले.
यांनी फारोकरता पथोम व रामसेस ही दोन शहरे इ ाएल लोकांकडू न
बांधून घेतली; १२ पण मस यांनी यांना जसजसे जाचले तसतसे ते सं येने
अ धकच वाढत गेले व अ धकच पसरले, हणून इ ाएल लोकांची यांना
भीती वाटू लागली. १३ आ ण मग मस यांनी इ ाएल लोकांवर अ धक
क ाची कामे लादली. १४ अशा कारे यांनी इ ाएल लोकांचे जीवन फारच
कठ ण काबाडक ांचे व हाल अपे ांचे केले; यांनी यांना वटा बन व याची,
बांधकामासाठ चुना बन व याची तसेच शेतीची व इतर अ तशय कठ ण
व क ाची कामे बळजबर ने करायला लावली. १५ मग मसराचा राजा
इ ी सुइण शी बोलला. यां यात या एक चे नाव श ा व सर चे पुवा
असे होते. १६ तो हणाला, “तु ही इ ी ि यांचे बाळं तपण करत असता,
या सूत हो या या जागी या बस या हणजे नीट पाहा, आ ण या
ि यांना मुलगी झाली तर तला जवंत ठे वा; परंतु यांना मुलगा झाला तर
यास अव य मा न टाका.” १७ परंतु या इ ी सुइणी देवाचे भय व आदर
ध न या यावर व ास ठे वणा या हो या, हणून यांनी मसर राजाची
आ ा मानली नाही; तर यांनी ज मणा या मुलांनाही जवंत ठे वले. १८
ते हा मसरा या राजाने या सुइण ना बोलावून वचारले, “तु ही असे का
केले? तु ही ज मले या मुलांना का जवंत ठे वले?” १९ या सुइणी फारोला
हणा या, “या इ ी ि या मसर या ि यांपे ा फार ताकदवान आहेत;
आ ही सुइणी यां याकडे जाऊन पोहच यापूव च या सूत होतात.” २०
याब ल देवाने या सुइण चे क याण केले. इ ाएल लोक तर अ धक वाढू न
फार बलवान झाले. २१ या सुइणी देवाचे भय बाळगणा या हो या हणून
याने यांची घराणे वसवली. २२ ते हा फारोने आप या सव लोकांस आ ा
दली, “जो येक इ ी मुलगा ज मेल यास तु ही नाईल नदीम ये फेकून
ा, पण येक मुलगी मा जवंत ठे वा.”
एका मनु याने जाऊन लेवी या एका मुलीशी ववाह
२ लेकेवला.ी वंशातील
ती ी गरोदर रा हली व तने मुलाला ज म दला; तो फार
२

सुंदर आहे असे पा न तने यास तीन म हने लपवून ठे वले. ३ पुढे आणखी
तला तो लपवून ठे वता येईना हणून तने एक ल हा याची पेटी तयार
केली; तला राळ व डांबर लावले. तने या बाळाला पेटीत ठे वून ती पेटी
नदी या तीर ल हा यात नेऊन ठे वली. ४ याची बहीण, याचे पुढे काय
होते ते पाह यासाठ तेथून र बाजूला उभी रा हली. ५ या वेळ फारोची
मुलगी आंघोळ कर यासाठ नदीवर आली. त या दासी नदी या कना यावर
फरत हो या. तने ल हा यात ती पेटी पा हली; आ ण एका दासीला तकडे
जाऊन ती पेटी आण यास सां गतले. ६ तने ती पेटी उघडली ते हा तला
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त यात एक लहान बाळ दसले. ते बाळ रडत होते. तला याचा कळवळा
आला, ती हणाली, “खा ीने हे इ या या मुलांपैक आहे.” ७ मग ती
बाळाची बहीण फारो या मुलीला हणाली, “या बाळाला ध पाज यासाठ
मी जाऊन तु यासाठ इ ी ि यांमधून एखादी दाई शोधून आणू का?” ८
फारोची मुलगी तला हणाली, जा. ते हा ती मुलगी गेली व या बाळा या
आईलाच घेऊन आली. ९ फारो या मुलीने या बाळा या आईला हटले, “या
बाळाला घर घेऊन जा, व मा याक रता यास ध पाज; याब ल मी तुला
वेतन देईन.” ते हा ती ी बाळाला घेऊन यास ध पाजू लागली. १० ते
मूल वाढू न मोठे झाले. ते हा तने यास फारो या मुलीकडे आणले; आ ण
तो तचा मुलगा झाला; तने याचे नाव मोशे ठे वले, ती हणाली, “कारण
मी यास पा यातून बाहेर काढले.” ११ काही दवसानी असे झाले क ,
मोशे मोठा झा यावर आप या लोकांकडे गेला आ ण याने यांची क ाची
कामे प हली. कोणी एक मसर आप या इ ी मनु यास मारत असताना
याने पा हले. १२ ते हा आप याकडे पाहणारा आजूबाजूला कोणीही नाही हे
जाणून मोशेने या मसरा या मनु यास जवे मारले व वाळू त पु न टाकले.
१३ स या दवशी तो बाहेर गेला, ते हा पाहा दोन इ ी माणसे मारामार
करत होती. यां याम ये जो दोषी होता यास तो हणाला, “तू आप या
सोब याला का मारत आहेस?” १४ पण या मनु याने उ र दले, “तुला
आ हांवर अ धकार व यायाधीश कोणी नेमले? तू काल जसे या मस यास
जवे मारलेस, तसे मला मारायला पाहतोस का?” ते हा मोशे घाबरला.
तो वचार कर त वत: शीच हणाला, “मी काय केले ते आता खचीत
सवाना माहीत झाले आहे.” १५ आ ण फारोने या वषयी ऐकले ते हा याने
मोशेला जवे मार याचा य न केला. परंतु मोशे फारोपासून र पळू न
गेला. तो म ान देशात गेला आ ण तेथे एका व हर जवळ बसला. १६
म ानी याजकाला सात मुली हो या; आप या व डला या कळपाला पाणी
पाज यासाठ या व हर वर आ या. या हौदात पाणी भरत हो या; १७
परंतु काही मढपाळांनी यांना पाणी भ न देता सकून लाव याचा य न
केला. पण मोशेने उठू न यांना मदत केली. याने यां या कळपाला पाणी
पाजले. १८ मग या मुली आपला बाप रगुवेल या याकडे गे या; ते हा
यांचा बाप यांना हणाला, “तु ही आज इत या लवकर घर कशा आला
आहात?” १९ या हणा या, “एका मसर मनु याने आ हांला मढपाळा या
हातून सोडवले. याने आ हांसाठ पाणी देखील काढू न कळपाला पाजले.”
२० ते हा तो आप या मुल ना हणाला, “तो कोठे आहे? तु ही या मनु यास
का सोडले? यास बोलावून आणा हणजे तो आप याबरोबर भोजन करेल.”
२१ या मनु यापाशी राहायला मोशे कबूल झाला. याने आपली मुलगी
स पोरा हचा ववाह देखील या याशी क न दला. २२ तला एक मुलगा
झाला. मोशेने याचे नाव गेष म ठे वले, तो हणाला, “मी परदेशात व ती
क न आहे.” २३ ब याच काळानंतर मसराचा राजा मरण पावला. ते हा
इ ाएलांनी दा यामुळे क न आ ोश केला. यांनी मदतीकरता हाका
मार या व दा यामुळे यांनी केलेला आकांत देवापयत वर जाऊन पोहचला;
२४ देवाने यांचे क हणे ऐकले आ ण अ ाहाम, इसहाक व याकोब यां याशी
केले या कराराची यास आठवण झाली. २५ देवाने इ ाएली लोकांस पा हले
आ ण यास यांची प रि थती समजली.
आपला सासरा इ ो जो म ानी याजक याचा कळप चारत
३ तेहोता.हा मोशे
मोशे राना या मागे, देवाचा ड गर होरेब येथवर आपला कळप
घेऊन गेला. २ ते हा परमे रा या ताने यास एका झुडपातून नघणा या
अ नी या वालेत दशन दले. मोशेने पा हले क , झुडूप अ नीने जळत होते,
परंतु ते जळू न भ म होत न हते. ३ मोशे हणाला, “मी या बाजूला वळतो
आ ण हे मोठे आ य जाऊन पाहतो क , हे झुडूप जळू न न का होत नाही.”
४ मोशे झुडूपाजवळ येत आहे हे परमे राने पा हले. ते हा झुडपातून देवाने
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यास हाक मा न हटले, “मोशे! मोशे!” आ ण मोशे हणाला, “हा मी इथे
आहे.” ५ देव हणाला, “तू इकडे जवळ येऊ नकोस, तर तु या पायात या
चपला काढ; कारण या जागी तू उभा आहेस ती भूमी प व आहे. ६ तो
आणखी हणाला, मी तु या प याचा देव-अ ाहामाचा देव, इसहाकाचा देव
व याकोबाचा देव आहे.” ते हा मोशेने आपले त ड झाकून घेतले. कारण
देवाकडे पाहायला तो घाबरला. ७ परमे र हणाला, “ मसराम ये मा या
लोकांचा जाच मी खरोखर पा हला आहे; आ ण मुकादमां या ासामुळे यांनी
केलेला आकांत मी ऐकला आहे; यांचे : ख मी जाणून आहे. ८ यांना
मस यां या हातून सोडवून यांना या देशातून चांग या व मो ा देशात,
धामधाचे वाह यात वाहत आहेत, कनानी, ह ी, अमोर , प र जी,
ह वी व यबूसी यां या देशात घेऊन जावे हणून मी उतरलो आहे. ९ तर
आता पाहा, मी इ ाएली लोकांचा आ ोश ऐकला आहे आ ण मसर या
जुलूमाने यांना जाचत आहेत तेही मी पा हले आहे. १० तर आता, मा या
इ ाएली लोकांस मसर देशामधून बाहेर काढ यासाठ मी तुला फारोकडे
पाठवत आहे.” ११ परंतु मोशे देवाला हणाला, “फारोकडे जाऊन इ ाएली
लोकांस मसर देशामधून काढू न आणणारा असा मी कोण आहे?” १२ देवाने
उ र दले, “खचीत, मी तु याबरोबर असेन, मी तुला पाठवत आहे याची
खूण हीच असेल; तू इ ाएली लोकांस मसरमधून बाहेर आण यावर याच
ड गरावर तु ही देवाची उपासना कराल.” १३ मग मोशे देवाला हणाला,
“परंतु मी जर इ ाएली लोकांकडे जाऊन हणालो, ‘तुम या पूवजांचा देव
याने मला तुम याकडे पाठवले आहे’ तर मग ते लोक वचारतील ‘ याचे नाव
काय आहे?’ मग मी यांना काय सांगू?” १४ देव मोशेस हणाला, “जो मी
आहे तो मी आहे. देव हणाला. तू इ ाएल लोकांस सांग, मी आहे याने
मला तु हांकडे पाठवले आहे.” १५ देव मोशेला असे हणाला, “तू इ ाएल
लोकांस सांग, तुम या पूवजांचा हणजे अ ाहामाचा देव, इसहाकाचा देव
व याकोबाचा देव परमे र याने मला तु हांकडे पाठवले आहे. हेच माझे
सवकाळचे नाव आहे, व हेच माझे मारक सव प ांना होईल; १६ तू जाऊन
इ ाएला या वड लजनांना एक त क न यांना सांग क , तुम या पूवजांचा
देव हणजे अ ाहाम, इसहाक व याकोब यांचा देव परमे र, याने मला दशन
देऊन हटले क , तु हांकडे खरोखर माझे ल गेले आहे व मसर देशात
तु हांसोबत काय घडले आहे हे मला कळले आहे. १७ आ ण मी तु हास
मस यां या जाचातून सोडवीन व कनानी, ह ी, अमोर , प र जी, ह वी व
यबूसी यां या देशात, धामधाचे वाह वाहणा या देशात घेऊन जाईन, असे
मी सां गतले आहे हे यांना कळव. १८ ते तुझे ऐकतील, मग तू व इ ाएलाचे
वड लजन मळू न तु ही मसरा या राजाकडे जा व यास सांगा, इ ी लोकांचा
देव परमे र आ हांला भेटला आहे. आमचा देव परमे र या यासाठ य
कर यासाठ हणून आ हांला तीन दवसा या वाटेवर रानात जाऊ दे. १९
परंतु मला माहीत आहे क , मसराचा राजा तु हास जाऊ देणार नाही. यास
माझे बा बल दाख वले तर तो तु हास जाऊ देणार नाही; २० ते हा मी
मसर देशात आपले बा बल दाखवून, या अ ुत कृती मी करणार आहे,
यांचा मारा मी याजवर कर न. मग तो तु हास जाऊ देईल; २१ आ ण या
लोकांवर मस यांची कृपा ी होईल असे मी कर न. आ ण असे होईल क ,
तु ही नघाल ते हा रकामे नघणार नाही. २२ तर येक ी आप या
शेजारणीकडू न व आप या घरात राहणा या ीकडू न भेटव तू मागून घेईल
व ते लोक तला भेटव तू देतील; ते तु हा लोकांस सो या याचे दा गने व
कपडे भेट हणून देतील. तु ही ते आप या मुलां या व मुल या अंगावर
घालाल. अशा कारे तु ही मसरा या लोकांस लुटाल.”
ने उ र दले, “ते मा यावर व ास ठे वणार नाहीत व माझे
४ मगहणणेमोशेऐकणार
नाहीत; ते हणतील, परमे राने तुला दशन दलेलेच
नाही.” २ परंतु परमे र मोशेला हणाला, “तु या हातात ते काय आहे?”

मोशेने उ र दले, “काठ आहे.” ३ मग देव हणाला, “ती ज मनीवर टाक.”
ते हा मोशेने तसे केले; आ ण या काठ चा साप झाला. ते हा मोशे घाबरला
व यापासून पळाला. ४ परंतु परमे र मोशेला हणाला, “तुझा हात पुढे कर
व याचे शेपूट धर.” ते हा याने तसे केले, आपला हात पुढे क न यास
धरले. ते हा या या हातात तो पु हा काठ झाला. ५ “ हणजे ाव न
ते व ास धरतील, यांचा पूवजांचा-अ ाहामाचा देव, इसहाकाचा देव व
याकोबाचा देव परमे र याने तुला दशन दले आहे.” ६ मग परमे र यास
आणखी हणाला, “तू तुझा हात तु या छातीवर ठे व,” ते हा मोशेने आपला
हात आप या छातीवर ठे वला; मग याने आपला हात बाहेर काढला ते हा
तो कोडाने बफासारखा पांढरा झाला; ७ मग देव हणाला, “आता पु हा
तुझा हात तु या छातीवर ठे व.” ते हा मोशेने तसे केले. मग याने आपला
हात छातीव न काढला ते हा तो शर रा या इतर भागां माणे होऊन तो
पु हा पूव सारखा झाला. ८ मग परमे र बोलला, “जर ते तु यावर व ास
ठे वणार नाहीत, व प ह या च हामुळे तुझा श द ऐकणार नाहीत तर स या
च हामुळे ते तु यावर व ास ठे वतील. ९ ही दो ही च हे दाखव यावरही
यांनी जर तु यावर व ास ठे वला नाही, तर मग नदीचे थोडे पाणी घे आ ण
ते कोर ा ज मनीवर ओत; हणजे तू नदीतून घेतले या पा याचे कोर ा
भूमीवर र होईल.” १० मग मोशे परमे रास हणाला, “परंतु हे भू, मी
तुला खरे ते सांगतो; मी काही बोलका नाही; मी पूव ही न हतो आ ण आता
तु याबरोबर बोल यानंतरही नाही. तुला मा हत आहे क मी तर मुखाचा व
ज हेचाही जड आहे.” ११ मग परमे र यास हणाला, “मनु याचे त ड
कोणी केले? मनु यास मुका कवा ब हरा, आंधळा कवा डोळस कोण
करतो? मी परमे रच क नाही? १२ ते हा मी सांगतो, तू आता जा. मी
तु या मुखाला साहा य होईन व तू काय बोलावे हे मी तुला शकवीन.”
१३ परंतु मोशे हणाला, हे भू! मी तुला वनंती करतो क , तु या इ छे स
येईल या या हाती यास नरोप पाठव. १४ मग परमे र मोशेवर रागावला.
तो यास हणाला, “लेवी अहरोन हा तुझा भाऊ आहे ना? यास चांगले
बोलता येते हे मला माहीत आहे. तो तुला भेटायला येत आहे. तुला पा न
यास मनात आनंद होईल. १५ तू या याबरोबर बोलून या या मुखात श द
घाल. मी या या व तु या मुखांना साहा य होईल आ ण तु ही काय करावे हे
तु हास शकवीन. १६ आ ण तो तु यासाठ लोकांशी बोलेल; तो तुझे मुख
होईल आ ण याने काय बोलावे हे सांगणारा तू यास देवासारखा होशील.
१७ तू आप या हाती ही तुझी काठ घे. ह या योगे तू च हे करशील.” १८
मग मोशे आपला सासरा इ ो या याकडे परत गेला. तो यास हणाला,
“मला मसरातील मा या भाऊबंदांकडे जाऊ ा. ते अ ाप जवंत आहेत क
नाहीत ते मला पा ा.” इ ो मोशेला हणाला, शांतीने जा. १९ म ान
ांतात असताना परमे र मोशेला हणाला, “आता मसर देशात परत जा. जे
लोक तुला ठार मा पाहत होते ते आता मरण पावले आहेत.” २० ते हा
मोशेने आपली प नी व आप या मुलांना गाढवावर बसवले व यांना घेऊन
तो मसर देशाला माघार जायल नघाला. तो देवाची काठ आप या हाती
घेऊन चालला. २१ परमे र मोशेला हणाला, तू मसरात परत जाशील
ते हा पाहा, जे सव चम कार मी तु या हाती ठे वले आहे ते तू फारोपुढे
क न दाखव. तथा प मी याचे मन कठ ण कर न, आ ण तो लोकांस जाऊ
देणार नाही. २२ मग तू फारोला सांग क , परमे र हणतो इ ाएल माझा
पु , माझा ये पु आहे. २३ परमे र हणतो, मी तुला सांगत आहे क
“तू मा या पु ाला माझी उपासना कर याकरता जाऊ दे!” जर तू यास
जाऊ दे याचे नाकारशील तर मी तु या ये पु ाला ठार मार न. २४ मोशे
वासात असताना एके ठकाणी मु कामासाठ थांबला. ते हा परमे राने
मोशेला या ठकाणी गाठू न यास ठार मार याचा य न केला. २५ परंतु
स पोराने एक गारगोटीची धारदार सुर घेतली व तने आप या मुलाची सुंता
केली. मग तने मुलांची अ वचा घेतली आ ण ती मोशे या पायावर ठे वून ती
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यास हणाली, “खचीत तू माझा र ाने मळवलेला पती आहेस.” २६
ते हा परमे राने यास पीड याचे सोडले. र ाने मळ वलेला पती असे तने
सुंतेला उ ेशून हटले. २७ मग परमे राने अहरोनाला सां गतले, “मोशेला
भेटायला रानात जा.” तो गेला आ ण देवा या ड गरावर जाऊन मोशेला
भेटला आ ण याने याचे चुंबन घेतले. २८ परमे राने यास जे सवकाही
सांगून पाठवले होते ते, जी सव च हे क न दाखवायची आ ा दली होती ती
मोशेने अहरोनाला सां गतली. २९ मग मोशे व अहरोन यांनी जाऊन इ ाएली
वंशजांचे सव वड लजन एक जमवले. ३० नंतर परमे राने मोशेला जे
काही सां गतले होते ते सव अहरोनाने लोकांस कळवले; यांना च हे क न
दाखवली. ३१ ते हा लोकांनी व ास ठे वला. परमे राने इ ाएली घरा याची
भेट घेऊन यांचे ःख पा हले आहे हे यांनी ऐकले ते हा यांनी नमन क न
याची उपासना केली.
फारोकडे गेले व यास हणाले,
५ या“इ गोाएलीी घडलोकांयानंचता र,देवमोशेपरमेव अहरोन
र हणतो, मा या लोकांनी मा यासाठ
रानात उ सव करावा हणून यांना जाऊ दे.” २ फारो हणाला, “हा परमे र
कोण आहे? मी याचा श द का ऐकावा आ ण इ ाएलाला जाऊ ावे? मी
या परमे रास ओळखत नाही. हणून इ ाएलाला मी जाऊ देणार नाही.” ३
मग अहरोन व मोशे हणाले, “इ ी लोकांचा देव आ हांशी बोलला आहे.
हणून आ हांला रानात तीन दवसा या वाटेवर जाऊ ावे आ ण तेथे आमचा
देव परमे र याल य ापण क ावे अशी आ ही आपणाला वनंती करतो.
आ ण आ ही जर असे केले नाही तर तो मर ने कवा तलवार ने आम यावर
तुटून पडेल.” ४ परंतु मसराचा राजा फारो यांना हणाला, “हे मोशे, हे
अहरोना, तु ही लोकांस काम सोडू न जायला का लावता? तु ही आप या
कामावर माघार चालते हा. ५ फारो यांना असेही हणाला, येथे आता
आम या देशात खूप इ ी आहेत आ ण तु ही यांना काम कर यापासून
थांबवत आहात.” ६ याच दवशी फारोने मुकादमांना व नायकांना आ ा
दली. ७ तो यांना हणाला, “तु ही लोकांस वटा बनव याक रता आजपयत
सतत गवत दलेले आहे. परंतु आता यांना लागणारे गवत यांना वत:
शोधून आणायला सांगा. ८ तर पूव इत याच वटा यांनी बनव या
पा हजेत. याम ये काही कमी क न वीका नका. कारण ते आळशी झाले
आहेत. हणूनच ते ओरड क न हणतात, आ हांला जा याची परवानगी दे
आ ण आम या देवाला य क दे. ९ ते हा यां यावर अ धक काम ला न
यांना सतत कामात ठे वा. हणजे मग खो ा बोल यावर व ास ठे वणार
नाहीत.” १० हणून लोकांचे मुकादम व नायक लोकांकडे जाऊन हणाले,
“फारो असे हणतो, तु हास वटा बनव यासाठ लागणारे गवत देणार नाही.
११ ते हा तु हास लागणारे गवत तु ही वत: च आणले पा हजे. तुमचे काम
काही कमी होणार नाही.” १२ हणून मग लोक गवत शोध याकरता सव
मसर देशभर पांगले. १३ यां यावर नेमलेले मुकादम यां याकडू न अ धक
काम करवून घेऊन पूव इत याच वटा तयार कर याकरता यां यामागे
सतत तगादा लावत. १४ मसरा या मुकादमांनी इ ाएली लोकांवर नायक
नेमले होते. यांना फारो या मुकादमांनी मार देऊन वचारले क , “तु ही
पूव जेव ा वटा बनवत होता तेव ा आता का बनवत नाही?” १५
मग इ ाएली नायक त ार घेऊन फारोकडे गेले व हणाले, “आ ही जे
तुमचे सेवक या आम याशी तु ही अशा कारे का वागत आहा? १६ तु ही
आ हांला गवत देत नाही, परंतु पूव इत याच वटा बनव याचा कूम करता,
आ ण आता आप या दासांना मार मळत आहे. पण सारा दोष आप या
लोकांचा आहे.” १७ फारो हणाला, “तु ही आळशी आहात, हणूनच
तु ही हणता, आ हांला परमे रास य करायला जाऊ दे याची परवानगी
दे. १८ आता आप या कामावर माघार जा. तु हास गवत काही मळायचे
नाही, परंतु पूव मानेच वटा तु ही के या पा हजेत. १९ आपण संकटात
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आहोत हे इ ाएली नायकांना समजले. कारण पूव इत याच वटा व रोजचे
काम यांना श य न हते.” २० फारो या भेटीनंतर परत जाताना यांना
वाटेत मोशे व अहरोन भेटले; २१ ते हा ते मोशे व अहरोन ांना हणाले,
“परमे र तु हांकडे पाहो व तु हास श ा करो. कारण फारो व याचे सेवक
यां या ीने तु ही आ हांला अपमानकारक केले आहे. आ हांला मा न
टाक यासाठ तु ही यां या हातात जणू तलवारच दली आहे.” २२ मग
मोशेने परमे राकडे परत जाऊन ाथना क न हटले, “ भू, तू या लोकांस
का ास देत आहेस? प हली गो हणजे तू मला का पाठवलेस? २३ मी
तु या नावाने बोल यासाठ फारोकडे आलो, ते हापासून तो या लोकांस
ास देत आहे. आ ण तू आप या लोकांस मु तर मुळ च केले नाहीस.”
हा परमे र मोशेला हणाला, “मी आता फारोला काय करतो ते
६ तेतू बघशील;
मी माझे बा बल यास दाखवले हणजे मग तो मा या
लोकांस जाऊ देईल. कारण मा या बा बलामुळे तो यांना आप या देशातून
बाहेर घालवून देईल.” २ मग देव मोशेला हणाला, “मी परमे र आहे ३ मी
अ ाहाम, इसहाक व याकोब यांना सवसमथ देव हणून गट झालो; परंतु मी
यांना परमे र या मा या नावाने यांना माहीत न हतो. ४ या कनान देशात
ते उपर होते तो परदेश यांना वतन दे या वषयीचा करार मी यां याशी केला
आहे. ५ या इ ाएलाला मस यांनी दास क न ठे वले आहे यांचे क हणे
ऐकून मी आप या कराराची आठवण केली आहे. ६ ते हा इ ाएलाला सांग,
मी तुमचा परमे र आहे; मी तु हास मस यां या दा यातून सोडवीन आ ण
मी तु हास यां या अ धकारातून मु कर न, आ ण मी आपले साम य
दाखवून व साम यशाली नवा ाची कृती क न तु हास सोडवीन. ७ मी
तु हास आपले लोक क न घेईन आ ण मी तुमचा देव होईन. मी तु हास
मस यां या दा यातून काढू न आणतो तो मी तुमचा देव परमे र आहे हे
तु हास समजेल. ८ जो देश मी अ ाहाम, इसहाक व याकोबास दे याची
मी हात वर क न शपथ वा हली होती याम ये मी तु हास नेईन; व तो मी
तु हास वतन क न देईन. मी परमे र आहे.” ९ ते हा मोशेने हे सव इ ाएल
लोकांस सां गतले. परंतु यां या बकट दा यामुळे ते नाउमेद झा यामुळे ते
याचे हणणे ऐकेनात. १० मग परमे र मोशेशी बोलला व हणाला, ११ “तू
जाऊन मसराचा राजा फारो याला सांग क इ ाएली लोकांस तु या देशातून
जाऊ दे” १२ ते हा मोशे परमे रास हणाला, “इ ाएली लोकांनी माझे
ऐकले नाही, तर फारो माझे कसे ऐकेल? कारण मी अ जबात चांगला व ा
नाही.” १३ परमे राने मोशे व अहरोन यांना इ ाएल लोकांस मसर देशातून
बाहेर ने या वषयी आ ा देऊन इ ाएल लोकांकडे आ ण तसेच मसर राजा
फारो या याकडे पाठवले. १४ मोशे व अहरोन यां या पूवजांपैक मुख
पु षांची नावे अशीः इ ाएलाचा ये पु रऊबेन. याची मुले हनोख, प लू,
हे ोन व कम . हे रऊबेनाचे कुळ. १५ शमोनाचे पु यमुवेल, यामीन, ओहद,
याखीन, जोहर व (कनानी ी पोटी झालेला शौल); ही शमोनाची कूळे . १६
लेवीचे आयु य एकशे सदतीस वषाचे होते. लेवी या वंशावळ माणे या या
पु ांची नावे हेः गेष न, कहाथ, व मरार . १७ गेष नाचे पु ः यां या यां या
कुळा माणे हेः गेष नाचे दोन पु ल नी व शमी. १८ कहाथाचे पु ः अ ाम,
इसहार, हे ोन व उि जयेल. कहाथाचे आयु य एकशे तेहतीस वषाचे होते.
१९ मरार चे पु ः महली व मूशी. लेवीची कुळे या या वंशावळ माणे ही
होती. २० अ ामाने आपली आ या योखबेद ह याशी ल न केले, त या
पोटी यास अहरोन व मोशे हे दोन पु झाले. अ ाम एकशे सदतीस वष
जगला. २१ इसहाराचे पु ः कोरह, नेफेग व ज ी. २२ उि जयेलाचे पु :
मशाएल, एलसाफान व स ी. २३ अहरोनाने अलीशेबाशी ल न केले.
(अलीशेबा अ मीनादाबाची क या व नहशोनाची बहीण होती) यांना नादाब,
अबी , एलाजार व इथामार ही मुले झाली. २४ कोरहाचे पु ः अ सीर,
एलकाना व अबीयासाफ; ही कोरहाची कुळे . २५ अहरोनाचा पु एलाजार
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याने पुटीयेला या क येशी ल न केले; त या पोटी यास फनहास हा पु
झाला. हे सव लोक हणजे इ ाएलाचा पु लेवी याची वंशावळ होय. २६
इ ाएल लोकांस मसर देशातून बाहेर घेऊन जा असे परमे राने यांना
सां गतले होते ते अहरोन व मोशे याच कुळातले. २७ इ ाएल लोकांस मसर
देशातून बाहेर जाऊ ावे असे मसराचा राजा फारो या याशी जे बोलले तेच
हे अहरोन व मोशे. २८ मग मसर देशात परमे र मोशेबरोबर बोलला. २९
परमे र मोशेला हणाला, “मी परमे र आहे. मी तुला सांगतो ते सव तू
मसराचा राजा फारो याला सांग.” ३० परंतु मोशेने परमे रासमोर उ र
दले, “मी तर चांगला व ा नाही. फारो राजा माझे ऐकणार नाही.”
र मोशेला हणाला, “पाहा, मी तुला फारो या नजरेत देवासमान
७ परमे
महान करतो; आ ण तुझा भाऊ अहरोन हा तुझा संदे ा होईल;
या
२

आ ा मी तुला कर न या सव तू अहरोनाला सांग; मग तू इ ाएल लोकांस
हा देश सोडू न जाऊ दे, असे तू फारोला सांग. ३ परंतु मी फारोचे मन कठोर
कर न. मग मी मसर देशाम ये आप या साम याची अनेक च हे व अनेक
आ य दाखवीन. ४ तर ही फारो तुमचे काही ऐकणार नाही. ते हा मग मी
आपला हात मसरावर चालवीन आ ण यास जबर श ा क न मी आपली
सेना, माझे लोक, इ ाएल वंशज यांना मसर देशातून काढू न आणीन.
५ आ ण मसरावर मी हात उगा न यां यातून इ ाएली लोकांस काढू न
आणीन, ते हा मस यांना कळे ल क मी परमे र आहे.” ६ मग मोशे व
अहरोन यांनी तसे केले. परमे राने यांना आ ा के या माणे यांनी केले. ७
ते फारोबरोबर बोलले ते हा मोशे शी वषाचा व अहरोन या शी वषाचा
होता. ८ नंतर परमे र मोशे व अहरोन यांना हणाला, ९ “फारो तु हास
एखादा चम कार दाख व या वषयी वचार ल ते हा अहरोनाला आपली काठ
फारो या देखत ज मनीवर टाकावयास सांग हणजे तचा साप होईल.” १०
ते हा मोशे व अहरोन फारोकडे गेले आ ण परमे राने आ ा के या माणे
यांनी केले. अहरोनाने आपली काठ फारो व याचे सेवक यां यापुढे टाकली
आ ण या काठ चा साप झाला. ११ ते हा फारो राजाने आपले जाणते व
मां क बोलावले; मसरा या या जा गारांनी आप या मं तं ा या जोरावर
तसाच कार केला. १२ यांनीही आप या का ा ज मनीवर टाक या ते हा
यांचेही साप झाले, परंतु अहरोना या काठ ने यांचे साप गळू न टाकले. १३
तर परमे राने सां गत या माणे फारोचे मन कठोर झाले आ ण याने मोशे
व अहरोन यांचे ऐकले नाही व इ ाएल लोकांस जाऊ दले नाही. १४ मग
परमे र मोशेला हणाला, “फारोचे मन कठ ण झाले आहे; तो इ ाएल
लोकांस जाऊ देत नाही. १५ उ ा सकाळ फारो नदीवर जाईल; तू साप
झालेली काठ बरोबर घे आ ण नदी या काठ यास भेट यास उभा राहा.
१६ यास असे सांग, ‘इ यांचा देव परमे र याने मला तु याकडे पाठवले
आहे व या या लोकांस याची उपासना करावयास रानात जाऊ दे, पण
आतापयत तू ऐकले नाहीस. १७ परमे र हणतो, क मी परमे र आहे
हे यास याव न कळे ल: मी नदी या पा यावर मा या हातातील काठ ने
मार न ते हा याचे र होईल. १८ मग पा यातील सव मासे मरतील. नदीला
घाण सुटल
े आ ण मसराचे लोक नदीचे पाणी पऊ शकणार नाहीत. १९
परमे राने मोशेला हटले, तू अहरोनाला सांग क , आपली काठ घेऊन
मसर देशामधील न ांवर, ना यावर, यां या तलावावर व यां या सव
पा या या त यावर आपला हात उगार हणजे या सवाचे र होईल,
घरातील लाकडां या व दगडां या भां ात र च र होईल.” २० ते हा
मोशे व अहरोन यांनी परमे राने सां गत या माणे केले. अहरोनाने आपली
काठ उचलून फारो या व या या अ धका यासमोर पा यावर मारली. ते हा
नदीत या सव पा याचे र झाले. २१ नदीतले मासे मरण पावले व तला
घाण सुटली. यामुळे मसर लोकांस नदीतील पाणी पववेना. अव या
मसर देशात र च र झाले. २२ ते हा मसरा या जा गारांनी आप या

मं तं ा या जोरावर तसेच केले. ते हा परमे राने सं गत या माणे फारोचे
मन कठ ण झाले. २३ नंतर फारो मागे फरला व आप या घर नघून गेला.
याने याकडे ल देखील दले नाही. २४ मसरा या लोकांस नदीचे पाणी
पववेना हणून यांनी प या या पा यासाठ झरे खणले. २५ परमे राने
नदीला दले या तडा याला सात दवस होऊन गेले.
परमे राने मोशेला सां गतले, “जा आ ण फारोला सांग, परमे र
८ मग
असे हणतो क , ‘मा या लोकांस माझी उपासना कर याकरता जाऊ
दे. २ जर तू यांना जाऊ दले नाहीस तर मी तुझा सारा देश बेडकांनी
पीड न. ३ नदीत बेडकांचा सुळसुळाट होईल. बेडूक नदीतून तु या वा ात
झोप या या खोलीत, अंथ णात तसेच तु या सेवकां या व अ धका यां या
घरात, तु या भ ् यात आ ण काथवटीत येतील. ४ तु या, तु या सेवकां या
व लोकां या अंगावर बेडूक चढतील.” ५ मग परमे र मोशेला हणाला,
“अहरोनाला या या हातातील काठ न ा, नाले तलाव यां या जलावर
लांब कर हणजे मग बेडूक मसर देशावर चढू न येतील.” ६ मग अहरोनाने
आपला हात मसरा या जलाशयावर लांब केला ते हा बेडूक बाहेर आले
आ ण यांनी अवघा मसर देश ापून टाकला. ७ ते हा जा गारांनी
मं तं ा या योगे तसेच केले आ ण मसर देशावर आणखी बेडूक आणले. ८
मग फारोने मोशे व अहरोन यांना बोलावून आणले. फारो यांना हणाला,
“हे बेडूक मा यापासून, व मा या लोकांपासून र कर याक रता तुम या
परमे रास वनंती करा. मग तुम या परमे राची उपासना कर याक रता
मी तु हा लोकांस जाऊ देईन.” ९ मोशे फारोला हणाला, “मग बेडूक
तु हापासून व तुम या घरातून र होतील आ ण फ नदीत राहतील. मी
तुम यासाठ , तुम या लोकांसाठ व तुम या सेवकांसाठ कोण या वेळ
ाथना करावी हे सांग याचा मान मा याऐवजी तुला असो.” १० फारोने
उ र दले, “उ ा.” ते हा मोशे हणाला, “तुम या हण या माणे होईल
अशा कारे तु हास समजेल क आम या परमे रासारखा कोणीच देव
नाही. ११ बेडूक तु हापासून, तुम या घरातून, तुमचे सेवक व तुमचे लोक
यां यापासून नघून जातील; ते फ नदीत राहतील.” १२ मग मोशे व
अहरोन फारोपासून नघून गेले आ ण फारोवर बेडूक आणले होते या वषयी
मोशेने परमे रास ाथना केली. १३ मग परमे राने मोशे या वनंती माणे
केले. ते हा घरादारात, अंगणात व शेतात होते ते सव बेडूक म न गेले.
१४ लोकांनी ते गोळा क न यांचे ढ ग केले आ ण यामुळे सव देशात
घाण वास येऊ लागला. १५ बेडकांची पीडा र झाली हे फारोने पा हले
आ ण याचे मन पु हा कठ ण झाले. याने यांचे ऐकले नाही. परमे राने
सां गत या माणेच हे झाले. १६ मग परमे र मोशेला हणाला, “अहरोनाला
याची काठ ज मनीवर ल धुळ वर मार यास सांग हणजे मग अव या मसर
देशभर धुळ या उवा बनतील.” १७ याने तसे केले. अहरोनाने आप या
हातातली काठ ज मनीवर ल धुळ वर मारली, आ ण यामुळे सग या मसर
देशात धुळ या उवाच उवा बन या; या पशूंवर व मनु यांवर चढ या. १८
जा गारांनी यां या मं त ां या जोरावर उवा उ प न कर याचा य न केला,
परंतु यांना धुळ तून उवा बन वता आ या नाहीत; पशू व मनु य उवांनी भ न
गेले. १९ ते हा जा गारांनी फारोला सां गतले क , “याम ये देवाचा हात
आहे.” परंतु फारोने मन कठ ण केले व यांने यांचे ऐकायचे नाकारले.
परमे राने सां गत या माणेच तसे झाले. २० मग परमे र मोशेला हणाला,
“सकाळ लवकर ऊठ आ ण फारो नदीवर जाईल ते हा या यापुढे उभा
राहा. यास असे सांग क परमे र हणतो, माझी उपासना कर यासाठ
मा या लोकांस जाऊ दे. २१ जर तू यांना जाऊ देणार नाहीस तर मग
तु या घरात, तु यावर, तु या सेवकांवर गोमाशा येतील. अव या मसर
देशातील घरे गोमाशां या थ ांनी भ न जातील. गोमाशांचे थवे अंगणात व
ज मनीवरही येतील. २२ तर या गोशेन ातांत माझे लोक राहतात, तो
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मी या दवशी वेगळा कर न, तेथे गोमा यांचे थवे जाणार नाहीत. याव न
पृ वीवर मीच परमे र आहे हे तुला समजेल. २३ ते हा उ ा मा या लोकांशी
वागताना आ ण तुम या लोकांशी वागताना मी भेद कर न. उ ा हा चम कार
होईल.” २४ अशा र तीने परमे राने केले. मसर देशात गोमाशांचे थवे या
थवे आले. ते फारो या घरात व या या सेवकां या घरात व सग या मसर
देशात गोमाशाचे थवे या थवे आले. गोमा यां या या थ ांनी मसर देशाची
नासाड केली. २५ हणून मग फारोने मोशे व अहरोन यांना बोलावून आणले
व यांना सां गतले, “तु ही तुम या देवाला आम या येथेच हणजे आम या
देशातच य करा.” २६ परंतु मोशे हणाला, “तसे करणे यो य होणार नाही,
कारण आमचा देव परमे र ाला आ ही जो य करणार आहो तो य तु हा
मसर लोकां या ीने कळसवाणा असेल, यामुळे आ ही तो मसर
लोकांसमोर केला तर ते आ हांवर दगडफेक करायचे नाहीत काय? २७ तर
आ हांला रानात तीन दवसा या वाटेवर जाऊ ा. आमचा देव परमे र ाने
आ हांला सांगेल या माणे यास य क .” २८ ते हा फारो हणाला, “मी
तु हास तुमचा देव परमे र ाला य कर याक रता रानात जाऊ दे याची
परवानगी देतो. पण तु ही फार र जाऊ नका. मा यासाठ ाथना करा.”
२९ मोशे हणाला, “पाहा, मी तुम यापासून जातो आ ण फारो व याचे
सेवक या सवापासून उ ा गोमाशांचे थवे र कर याक रता परमे रास
वनंती करतो. परंतु परमे रासाठ य कर यास जाणा या आम या लोकांस
तु ही पु हा फसवू नये.” ३० ते हा मोशे फारोपासून नघून गेला आ ण याने
परमे राची ाथना केली. ३१ या कारे परमे राने मोशेची वनंती मा य
केली व याने फारो, याचे सेवक व याचे लोक यां यापासून सव गोमाशाचे
थवे र केले. तेथे एकही गोमाशी रा हली नाही. ३२ परंतु फारोने पु हा आपले
मन कठोर केले आ ण याने इ ाएली लोकांस जाऊ दले नाही.
राने मोशेला फारोकडे जाऊन असे बोल यास सां गतले,
९ नं“इतरयांपरमे
चा देव परमे र हणतो, ‘माझी उपासना कर याक रता मा या
लोकांस जाऊ दे.’ २ जर तू यांना जा यापासून सतत असाच नाकार त
राहशील व जर तू यांना मागे ठे वून घेशील. ३ तर पाहा, घोडे, गाढवे, उं ट,
गुरेढोरे व शेरडेमढरांचे कळप, ही जी तुझी जनावरे रानांत आहेत यां यावर
परमे राचा हात पडेल. भयंकर मर उ वेल. ४ परंतु परमे र इ ाएलाची
व मसराची गुरेढोरे यां यात भेद कर ल; इ ाएली लोकांचे एकही जनावर
मरणार नाही.” ५ याक रता परमे राने वेळही नेमलेली आहे. “या देशात
उ ा हे सव घडू न येईल.” ६ स या दवशी परमे राने ही गो केली आ ण
मसरमधील सव गुरे मरण पावली. परंतु इ ाएल लोकां या गुरांपैक एकही
मरण पावले नाही. ७ फारोने बारकाईने चौकशी केली आ ण पाहा, इ ाएल
लोकां या जनावरांपैक एकही मरण पावले न हते. तर पण फारोचे मन
कठ णच रा हले. याने इ ाएल लोकांस जाऊ दले नाही. ८ नंतर परमे र
मोशे व अहरोन यांना हणाला, “मोशेने जळभर भ ीची राख घेऊन
फारोदेखत आकाशाकडे उधळावी. ९ या राखेचे बार क कण सग या
मसरभर पसरतील आ ण यां या पशाने मनु यांना व पशूंना फोड येऊन
गळवे येतील.” १० ते हा मोशे व अहरोन यांनी भ ीतून राख घेतली व ते
फारो राजासमोर उभे रा हले. मोशेने ती राख हवेत उधळली आ ण यामुळे
मनु यांना व पशूंना फोड व गळवे आले. ११ गळ ामुळे जा गारांना मोशेपुढे
उभे राहवेना. कारण जा गारांना व सव मसर लोक यांना गळवे आली
होती. १२ परंतु परमे राने फारोचे मन कठ ण केले आ ण याने मोशे व
अहरोन यांचे ऐकले नाही, व लोकांस जाऊ दले नाही. परमे राने मोशेला
असे सां गतलेच होते. १३ मग परमे र मोशेला हणाला, “तू पहाटेस उठू न
फारोपुढे उभा राहा; आ ण यास सांग क इ यांचा देव परमे र असे हणतो,
माझी उपासना कर याक रता मा या लोकांस जाऊ दे. १४ कारण या
वेळेस मी आप या सव पीडा तु यावर, तु या सेवकांवर व तु या लोकांवर
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पाठवीन हणजे सव पृ वीवर मा यासारखा कोणी देव नाही, हे याव न
तुला कळे ल. १५ मी आपला हात उगा न तु यावर व तु या लोकांवर
मर चा हार केला असता तू पृ वीव न न झाला असता. १६ परंतु मी
तुला एका हेतूने ठे वले आहे क मी तुला माझे साम य दाखवावे आ ण
माझे नाव सव पृ वीवर व यात हावे यासाठ च मी तुला राखले आहे. १७
तू अजूनही मा या लोकां व आहेस. तू यांना जाऊ देत नाहीस. १८
हणून उ ा याच वेळेस मी गारांचा असा काही वाईट वादळ वषाव मसरावर
आणीन क असा गारांचा वादळ वषाव मसर रा ाची थापना झा यापासून
कधी आला नाही. १९ तर आता माणसे पाठवून रानांतून तुझी गुरेढोरे व
सरे जे काही रानात असेल ते आण. कारण जर एखादा मनु य कवा पशू
शेतात राहील तर तो मारला जाईल. जे जे तु ही तुम या घरात गोळा क न
ठे वणार नाही यावर गारांचा भड मार पडेल.” २० फारो या सेवकांपैक
काह ना परमे रा या संदेशाची भीती वाटली यांनी लगेच आपली गुरेढोरे व
गुलाम यांना आस याला घर आणले व सुर त जागी ठे वले. २१ परंतु इतर
सेवकांनी परमे रा या संदेशाकडे ल केले व रानांतील यांचे सव दास व
गुरेढोरे, रानात रा दली. २२ परमे राने मोशेला सां गतले, “तू आपले हात
आकाशाकडे उगार आ ण मग सव मसरभर गारां या वषावाला सु वात
होईल. गारांचा मारा सव लोकांवर, गुरांवर आ ण मसर देशातील सव शेतांवर
होईल.” २३ ते हा मोशेने आपली काठ आकाशाकडे उगारली आ ण मग
परमे राने मेघगजना, लखलखणा या वजा व गारा यांचा पृ वीवर वषाव
केला. अशा कारे परमे राने मसर देशावर भड मार केला. २४ गारांचा
मारा व यासोबत वजां या अ नीचा लोळ ज मनीवर आला. मसर रा ाची
थापना झा यापासून गारांचे असे भयंकर व वाईट वादळ मसरावर कधी
आले न हते. २५ या गारां या वादळा या मा याने मसर देशात, मनु ये,
गुरेढोरे वगैरे जे काही वनांत होते या सवावर गारांचा मारा झाला. शेतांतील
सव वन पत वर मारा झाला. तसेच वनांतील सव मोठमोठ झाडे मोडू न
पडली. २६ गोशेन ांतात इ ाएल लोक राहत होते तेथे गारांचा मुळ च वषाव
झाला नाही. २७ फारोने मोशे व अहरोन यांना बोलावून आणले व यांना
सां गतले, “या वेळ मी पाप केले आहे. परमे र यायी आहे; मी व माझे
लोक, आ ही अपराधी आहोत. २८ तु ही परमे राकडे वनवणी करा. हा
झालेला गारांचा मारा व मेघांचा गडगडाट फार भयंकर झाला तेवढे पुरे,
मी तु हास जाऊ देतो. तु ही यापुढे राहणार नाही.” २९ मोशेने फारोला
सां गतले, “जे हा मी हे शहर सोडू न जाईन ते हा माझे हात पस न मी
परमे रापुढे वनंती कर न आ ण मग ही मेघगजना व हा गारांचा मारा थांबेल;
ते हा तुला कळे ल क पृ वी परमे राची आहे. ३० परंतु तू व तुझे सेवक
अजूनही परमे र देवाचे भय बाळगीत नाहीत हे मला माहीत आहे.” ३१ या
वेळ सातूचे दाणे तयार होऊन तो कापणीला आला होता व जवसास ब डे
आली होती. या पकांचा आता नाश झाला. ३२ परंतु साधा ग व का ा
ग इतर धा यापे ा उ शरा पकतात; याची उ शरा पेरणी झा यामुळे ते
अजून उगवले न हते, हणून यांचा नाश झाला नाही. ३३ मोशे फारोपुढून
नघून नगराबाहेर गेला. याने परमे राकडे हात पस न ाथना केली, आ ण
मेघगजना व गारांचा वषाव थांबला आ ण पृ वीवर पाऊस पडणे बंद झाले.
३४ पाऊस, गारा व मेघांचा गडगडाट बंद झा याचे फारोने पा हले ते हा फारो
व याचे सेवक यांनी मन कठोर क न पु हा पाप केले. ३५ फारोने आपण
दले या वचना माणे कर याचे नाकारले व इ ाएल लोकांस मोकळे क न
याने जाऊ दले नाही. परमे राने मोशे ारे सां गत या माणेच हे झाले.
“तू फारोकडे जा. याचे मन व
१० नंयातरयापरमेसेवकांर चमोशेी मनेलामीचहणाला,
कठ ण केली आहेत. मा या साम याची
च हे यां याम ये दाखवावी हणून मी हे केले. २ मी मस यांना कसे
कठोरपणे वागवले आ ण यां याम ये अनेक साम याची च हे कशी केली हे
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तु ही तुम या मुलांना व नातवांना सांगावे हणून मी हे केले. या कारे मी
परमे र आहे हे तु हास कळे ल.” ३ मग मोशे व अहरोन फारोकडे गेले.
यांनी यास सां गतले, “इ यांचा देव परमे र हणतो, ‘तू मा यापुढे न
हो याचे कोठवर नाकारशील? माझी उपासना कर याक रता मा या लोकांस
जाऊ दे. ४ जर तू मा या लोकांस जाऊ दे याचे नाकारशील, तर उ ा मी
तु या देशावर टोळधाड आणीन. ५ ते टोळ सव जमीन झाकून टाकतील.
ते इतके असतील क तुला जमीन दसणार नाही. गारा व पावसा या
तडा यातून जे काही वाचले असेल यास टोळ खाऊन टाकतील. शेतांतील
सव झाडांचा पाला ते खाऊन फ त करतील. ६ ते टोळ तुझी घरे, तु या
सेवकांची घरे, व मसरमधील घरे, ापून टाकतील. तु या वाडव डलांनी
आजपयत पा हले नसतील यापे ा कतीतर पट नी अ धक ते असतील.”
नंतर मोशे फारोसमो न नघून गेला. ७ फारोचे सेवक फारोला हणाले,
“हा मनु य आ हावर कोठपयत संकटे आणणार आहे? या इ ाएलांना
आपला देव परमे र ांची उपासना कर याक रता जाऊ ावे. मसराचा
नाश झाला आहे हे तु हास अजून कळत नाही काय?” ८ मोशे व अहरोन
यांना पु हा फारोकडे आणले, तो यांना हणाला, “जा व तुमचा देव परमे र
याची उपासना करा. परंतु कोण कोण जाणार आहेत?” ९ मोशेने उ र
दले, “आमची त ण व वृ द मंडळ , तसेच आ ही, आमची मुले व क या,
आमचे शेरडामढरांचे कळप व गुरेढोरे या सवास आ ही घेऊन जाणार. कारण
आ हांला परमे राचा उ सव करायचा आहे.” १० फारो यांना हणाला,
“तु ही व तुमची मुलेबाळे यांना मसरमधून जाऊ दले तर परमे राची
शपथ. सांभाळा, पाहा, तुम या मनात काहीतर वाईट आहे. ११ नाही! फ
तुम यातील पु षांनी तुम या परमे राची उपासना करावयास जावे. कारण
तेच तर तु हास पा हजे आहे.” यानंतर यांना फारोपुढून घालवून दले.
१२ मग परमे राने मोशेला सां गतले, “आपली काठ मसर देशावर उगार
हणजे टोळधाड येईल! ते टोळ मसर देशभर पसरतील आ ण पाऊस व
गारा यां या सपा ातून वाचले या वन पती खाऊन टाकतील.” १३ मग
मोशेने आप या हातातील काठ मसर देशावर उगारली ते हा परमे राने एक
दवसभर व रा भर पूवकडू न वारा वाह वला, ते हा सकाळ वा याबरोबर
टोळच टोळ आले. १४ ते उडत आले व अव या मसर देशभर ज मनीवर
पसरले. इतके टोळ ापूव मसर देशावर कधी आले न हते व इतके येथून
पुढेही कधी येणार नाहीत. १५ या टोळांनी सव जमीन झाकून टाकली,
आ ण यां या आकाशात उड यामुळे सव देशभर अंधार पडला. गारां या
तडा यातून वाचले या वन पती आ ण झाडावर ल वाचलेली फळे यांनी
खाऊन फ त केली; आ ण मसरातील कुठ याच झाडाझुडपांवर एकही पान
रा हले नाही. १६ फारोने तातड ने मोशे व अहरोन यांना बोलावून आणले. तो
हणाला, “तुमचा देव परमे र या या व व तु हा व द मी पाप केले
आहे. १७ ते हा या वेळ मा या पापाब ल मला मा करा आ ण हे टोळ
मा यापासून र कर याक रता तुमचा देव परमे र याकडे ाथना करा.”
१८ मोशे फारोसमो न नघून गेला व याने परमे राची ाथना केली. १९
ते हा परमे राने प मेकडू न जोराचा वारा वाह वला ते हा या वा याने सव
टोळांना उडवून तांब ा समु ात लोटले. मसरम ये एकही टोळ रा हला
नाही. २० तर परमे राने फारोचे मन पु हा कठ ण केले आ ण याने इ ाएल
लोकांस जाऊ दले नाही. २१ मग परमे राने मोशेला सां गतले, “तू आपला
हात आकाशात उं च कर हणजे अवघा मसर देश अंधारात गडप होईल तो
अंधार इतका दाट असेल क तु हास चाचपडत जावे लागेल.” २२ ते हा
मोशेने आपला हात आकाशाकडे उभा रला आ ण तीन दवस सव मसर
देशात न बड अंधकार झाला. २३ कोणालाही काहीही दसेना आ ण हणून
कोणीही उठू न तीन दवस आपले घर सोडू न गेले नाही; परंतु जथे इ ाएली
लोकांची व ती होती तेथे काश होता. २४ ते हा फारोने मोशेला बोलावले.
तो हणाला, “तु ही जा व तुम या परमे राची उपासना करा. तु ही तुमची

मुलेबाळे ही बरोबर या. परंतु तुमचे कळप व गुरेढोरे येथेच रा हली पा हजेत.”
२५ मोशे हणाला, “आमचा देव परमे र या यासाठ य कर यास य पशू
व होमबली तू आम या हाती दले पा हजेत. २६ य व होमापणासाठ
आ ही आमची गुरेढोरेही आम याबरोबर नेऊ. एक खूरही आ ही मागे ठे वणार
नाही. आमचा देव परमे र याला य व होमापण कर यासाठ यातूनच
यावे लागेल आ ण परमे राची सेवा कर यास आ हांला काय लागेल ते
आ ही तेथे पोहचेपयत सांगता येणार नाही;” २७ परमे राने फारोचे मन
पु हा कठ ण केले. ते हा फारो इ ाएली लोकांस जाऊ देईना. २८ मग
फारो मोशेवर ओरडला व हणाला, “तू येथून चालता हो! आपले त ड मला
पु हा दाखवू नकोस! यानंतर तू आपले त ड मला दाखवशील या दवशी तू
मरशील!” २९ मोशे हणाला, “तू बरोबर बोललास, मी तुझे त ड पु हा
कधीही पाहणार नाही!”
राने मोशेला सां गतले, “मी फारोवर व मसरावर आणखी
११ मगएकपरमे
पीडा आणीन. यानंतर फारो तु हास येथून जाऊ देईल; तो
तु हास जाऊ देईल ते हा तो तु हास सव वी ढकलून काढू न लावील, २ तू
लोकां या कानांत सांगून ठे व क , येक पु षाने आप या शेजा यापासून व
येक ीने आप या शेजारणीपासून सो याचांदीचे दा गने मागून यावे.”
३ मसर लोकांची इ ाएली लोकांवर कृपा ी होईल असे परमे राने
केले. मसराचे सव लोक आ ण फारोचे सेवक यां या ीने मोशे फार
महान पु ष होता. ४ मोशे लोकांस हणाला, “परमे र हणतो, म यरा ी
मी मसरातून फरेन ५ आ ण ते हा मसरा या सहासनावर वराजमान
असले या फारोपासून तो जा यावर बसणा या दासीपयत सवाचे ये पु व
गुरांचे थम व सदेखील मरतील. ६ मसर देशात पूव कधीही झाला न हता
आ ण भ व यात कधीही होणार नाही असा मोठा आकांत होईल. ७ परंतु
इ ाएल लोकांवर कवा यां या जनावरांवर कु ा देखील भुंकणार नाही
याव न मी परमे र इ ाएली व मसरां याम ये कसा भेद ठे वतो हे तु हास
कळू न येईल. ८ मग हे सव तुमचे दास हणजे मसर लोक मा या पाया
पडू न माझी उपासना करतील. ते हणतील, तु ही तुम या सव लोकांसह
व प रवारासह येथून नघून जा.” मग यानंतर रागाने संत त होऊन मोशे
फारोला सोडू न नघून गेला. ९ परमे राने मोशेला हटले, “फारो तुमचे
ऐकणार नाही मी मसर देशात पु कळ आ यकारक गो ी करा ात हणून
असे होईल.” १० आ ण मोशे व अहरोन यांनी सव आ य फारोपुढे केली;
परंतु परमे राने फारोचे मन कठ ण केले आ ण याने या या देशातून
इ ाएल लोकांस बाहेर जाऊ दले नाही.
मोशे व अहरोन मसर देशाम ये असताना परमे र यां याशी
१२ मग
बोलला. तो हणाला, “हा म हना तुम यासाठ आरंभीचा म हना
२

हावा. तुमचा हा वषाचा प हला म हना हावा. ३ इ ाएला या सव मंडळ ला
सांग क या म ह या या दहा ा दवशी येक मनु याने आप या कुटु बं ातील
लोकांकरता एक कोक यावे. ४ आ ण एक कोक , खा यासाठ घरातील
माणसे थोड असली तर याने आप या शेजा या या सं ये माणे कोक
यावे. येका या आहारा या मानाने एक कोक कती मनु यांना पुरेल
याचा अंदाज यावा. ५ तो कोकरा एक वषाचा नर असावा व तो पूणपणे
नद ष असावा, तो कोकरा मढरातला कवा बोकडातला असावा. तु हास
वाटेल तो यावा. ६ या प ह या म ह या या चौदा ा दवसापयत तो राखून
ठे वावा. सं याकाळ इ ाएली मंडळ तील लोकांनी यास वधावे. ७ या
कोक याचे र घेऊन ते या घरात याचे मांस खाणार आहेत या या दो ही
दारबा ांना व चौकटी या कपाळप ीवर लावावे. ८ याच रा ी याचे मांस
व तवावर भाजून कडू भाजी व बेखमीर भाकर बरोबर खावे. ९ तु ही याचे
मांस क चेच कवा पा यात शजवून खाऊ नये तर व तवावर भाजून खावे;
याची मुंड , पाय व आतड हीसु ा खावीत. १० यातले काहीही सकाळपयत
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ठे वू नये आ ण सकाळपयत काही उरलेच तर ते आगीत जाळू न टाकावे. ११
ते तु ही या कारे खावे: तुम या कमरा कसून, पायांत जोडे घालून आ ण
हातात काठ घेऊन, ते घाईघाईने खावे; हा परमे राचा व हांडण सण आहे.
१२ आज रा ी मी मसर देशात फरेन आ ण यातील मनु य व पशू या सवाचे
थम ज मलेले मी मा न टाक न, आ ण मसर देशातील सव दैवतांना श ा
कर न. मी परमे र आहे. १३ परंतु तुम या घरां या दारावर ल र ही एक
खूण असेल. मी जे हा र पाहीन ते हा तु हास ओलांडून मी पुढे जाईन. मी
मसर देशाला मार न ते हा कोणताही अनथ तु हावर येणार नाही व तुमचा
नाश होणार नाही १४ हा दवस तु हास आठवणीदाखल होईल, हा दवस
परमे रासाठ तु ही वशेष उ सवाचा सण हणून पाळावा. तुम या वंशजांनी
येथून पुढे हा सण प ान प ा कायमचा वधी समजून पाळावा. १५
सात दवस बेखमीर भाकर खावी; प ह या दवशी तु ही येकाने आप या
घरातील सव खमीर काढू न टाकावे. तु हातील जर कोणी खमीर घातलेली
भाकर खाईल तर यास तु ही इ ाएल लोकांमधून बाहेर टाकावे. १६ या
सणा या प ह या व शेवट या हणजे सात ा दवशी प व मेळा भरवावा;
या दो ही दवशी काही काम क नये. फ खा या प या या कामा शवाय
इतर कोणतेही काम क नये. १७ या कारे बेखमीर भाकर या सण
पाळावा. कारण याच दवशी मी तु हा सवाना मसर देशातून बाहेर काढू न
आणले. हणून हा दवस प ान प ा कायमचा वधी हणून पाळावा.
१८ ते हा प ह या म ह यातील चौदा ा दवसा या सं याकाळपासून ते
या म ह या या एक वसा ा दवसा या सं याकाळपयत तु ही बेखमीर
भाकर खा ा. १९ या सात दवसात तुम या घरात खमीर नसावे; कारण जो
कोणी एखादी ख मराची व तू खाईल मग तो परदेशी असो, कवा वदेशी
असो यास इ ाएला या मंडळ तून बाहेर टाकावे. २० या दवशी कोणीही
खमीर खाऊ नये; तु ही घरोघर बेखमीर भाकरच खावी.” २१ मग मोशेने
इ ाएली लोकां या सव वड लधा या लोकांस एक बोलावले. तो यांना
हणाला, “तु ही आपाप या घरा या माणे एकएक कोक यावे; आ ण
व हांडण सणा या य ाक रता याचा वध करावा. २२ मग एजोब झाडाची
जुड घेऊन या पा ातील कोकरा या र ात बुचकाळावी आ ण याचे
र दारा या दो ही बाजूं या चौकट ना व कपाळप ीवर लावावे, आ ण
सकाळपयत कोणीही घराबाहेर जाऊ नये. २३ कारण या वेळ परमे र
मसरामधील थम ज मले यांना ठार मार यासाठ फरणार आहे; तो
जे हा घरा या दारावर ल कपाळप ीवर व दारा या चौकटी या दो ही बाजूला
लावलेले र पाहील ते हा तो ते दार ओलांडून जाईल; नाश करणा याला
तुम या घरात जाऊ देणार नाही. २४ हा वधी तु हास व तुम या पु पौ ाला
नरंतरचा आहे असे समजून तो पाळावा. २५ परमे र या या वचनानुसार
जो देश तु हास देणार आहे याम ये तु ही जाल ते हा तु ही हा उपासनेचा
कार हणून पाळावा. २६ जे हा तुमची मुलेबाळे तु हास वचारतील क या
उपासनेचा अथ काय आहे? २७ ते हा तु ही यांना सांगा, हा परमे रा या
व हांडणाचा य आहे; कारण आ ही जे हा मसरम ये होतो ते हा या
दवशी परमे राने मसरा या लोकांस मारले व आप या घरांना वाचवले
या वेळ तो मसरातील इ ाएलांची घरे ओलांडून गेला, हे ऐकून लोकांनी
नतम तक होऊन दंडवत घातले. २८ परमे राने मोशे व अहरोन यांना आ ा
दली होती हणून इ ाएल लोकांनी यां या सांग या माणे केले. २९
म यरा ी असे झाले क मसर देशातील सहासना ढ असले या फारो या
ये पु ापासून तर तु ं गात पडले या कै ा या ये पु ापयत सव आ ण
तसेच गुराढोरांपैक सव थम व स परमे राने मा न टाकले. ३० रा ी या
वेळ फारो, याचे सव सेवक आ ण सगळे मसराचे लोक जागे झाले आ ण
मसर देशात मोठा हाहा: कार उडाला, कारण यात कोणी मरण पावले
नाही असे एकही घर रा हले नाही. ३१ ते हा रातोरात फारोने मोशे व अहरोन
यांना बोलावून आणले फारो यांना हणाला, तु ही व तुमचे सव इ ाएल
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लोक मा या लोकांतून नघून जा आ ण तु ही हणता या माणे जाऊन
तुम या परमे राची उपासना करा. ३२ आ ण तु ही हणता या माणे
तुमचे कळप, व गुरेढोरे ही तुम याबरोबर घेऊन चालते हा, आ ण जाताना
मलाही आशीवाद ा. ३३ लोकांनी देशातून ता काळ नघून जावे हणून
मसर लोकांनी यां यामागे तगादा लावला; कारण ते हणाले, आ ही
सवजण मेलोच आहोत.” ३४ इ ाएल लोकांनी आपली मळलेली कणीक
खमीर न घालता तशीच काथवटीसहीत कापडात गुंडाळू न आप या खां ावर
घेतली. ३५ इ ाएली लोकांनी मोशेने यांना सां गत या माणे आप या
मस याजवळ जाऊन कपडे, सो या याचे दागदा गने मागून घेतले. ३६
मसर लोकांची कृपा ी इ ाएल लोकांवर होईल असे परमे राने केले
आ ण हणून यांनी जे जे मा गतले ते ते यांनी यांना दले. अशा कारे
यांनी मसर इ ाएल लोकांस लुटले. ३७ ते हा इ ाएल लोक मसर
देशामधून नघून रामसेस शहरापासून वास कर त सु कोथ नगरास गेले.
मुलेबाळे सोडू न ते सवजण मळू न सुमारे सहा लाख होते. ३८ यां या
सोबत लोकांचा म समुदाय गेला. तसेच पु कळ कळप, गुरेढोरे, जनावरे
होती. ३९ यांनी आप याबरोबर मसर देशातून मळलेली कणीक आणली
होती. यांना बेखमीर भाकर च भाजा ा लाग या. यांना जबर ने बाहेर
काढ यात आले होते. यांना थांब यास वेळ न हता. तसेच खावयास काही
वशेष जेवण करता आले नाही; ४० इ ाएली लोक मसर देशाम ये येऊन
चारशे तीस वष रा हले होते. ४१ मग चारशे तीस वषा या अखेर स बरोबर
याच दवशी परमे रा या सव सेना मसर देशातून बाहेर नघा या. ४२
परमे राने यांना मसर देशातून बाहेर का ढले याक रता ही परमे रासाठ
जागरणाची रा हणून अव य पाळावी. इ ाएल लोकांनी प ान प ा ही
रा परमे रासाठ जागरणाची हणून अव य पाळावी. ४३ परमे राने मोशे
व अहरोन यांना सां गतले, “व हांडण सण पाळ या वषयीचे नयम असे
आहेत. कोणाही परदेशी मनु याने व हांडणाचे भोजन खाऊ नये. ४४ परंतु
जर कोणी एखादा गुलाम वकत घेतला असेल आ ण याची सुंता याने
करवून घेतली असेल तर मग याने यातले खावे; ४५ परंतु उपरा मनु य
कवा मोलकर ांपैक कोणीही ते खाऊ नये. ४६ येक इ ाएली कुटु बं ाने
आपले व हांडण सणाचे भोजन एकाच घरात खा ले पा हजे; ते भोजन
घराबाहेर नेऊ नये. य पशूचे कोणतेही हाड मोडू नये. ४७ सव इ ाएल
मंडळ ने हा सण पाळलाच पा हजे. ४८ परदेशीय एकजण तु हाबरोबर राहत
असेल व जर यास परमे रा या व हांडण सणा या भोजनात सहभागी
हो याची इ छा असेल तर याने सुंता क न घेतलीच पा हजे. हणजे मग
तो इ ाएल लोकांसारखा र हवासी होईल. मग याने व हांडण सणा या
भोजनात सहभागी हावे; परंतु याने सुंता क न घेतली नाहीतर यास
यातले काही खाता येणार नाही. ४९ हे नयम सवासाठ सारखेच आहेत, मग
तो इ ाएली असो कवा तुम या देशात राहणारा इ ाएली नसलेला कोणी
परदेशी असो. येकासाठ सारखेच नयम आहेत.” ५० ते हा परमे राने
मोशे व अहरोन यांना या आ ा द या या सव इ ाएली लोकांनी पाळ या.
५१ अशा र तीने याच दवशी परमे राने सव इ ाएली लोकां या सश
टो या क न यांना टोळ टोळ ने मसर देशातून बाहेर काढू न आणले.
परमे र मोशेशी बोलला व हणाला,
१३ मग
मनु याचा व पशूचा या दोह चे येक

२ “इ ाएली लोकांम ये

थम ज मलेले सव नर
मा यासाठ प व कर. थम ज मलेले ते माझे आहेत.” ३ मोशे लोकांस
हणाला, “आज या दवसाची आठवण ठे वा. तु ही मसर देशात गुलाम
हणून होता; परंतु या दवशी परमे राने आप या हाता या बळाने तु हास
गुलाम गर तून सोडवून बाहेर आणले हणून तु ही खमीर घातलेली भाकर
खाऊ नये. ४ आज अबीब म ह यात तु ही मसर सोडू न नघत आहात.
५ परमे राने तुम या पूवजांशी शपथपूवक करार केला होता क कनानी,
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ह ी, अमोर , ह वी व यबूसी ा या देशात, जेथे धामधाचे वाह वाहतात
या देशात आण यानंतर तु ही या म ह यात ही सेवा करावी. ६ या सात
दवसात तु ही बेखमीर भाकर खावी. सात ा दवशी परमे रासाठ तु ही हा
सण पाळावा; ७ या सात दवसात तु ही बेखमीर भाकर खावी. तुम या
देशा या ह ीत कोठे ही ख मराचे दशनसु दा होऊ नये. ८ या दवशी परमे राने
आ हांला मसर देशातून बाहेर आणले हणून आ ही हा सण पाळ त आहोत
असे तु ही आप या पु पौ ांना सांगावे. ९ हे च ह तु या हातावर, तु या
दो ही डो यां या म ये मारक असे असावे, परमे राचा नयम तु या मुखी
असावा. कारण क परमे राने बलवान भुजाने तुला मसर देशामधून बाहेर
आणले. १० हणून तू वषानुवष नेमले या वेळ हा वधी पाळावा. ११
परमे राने तुम या पूवजांना वचन द या माणे तो तु हास आता कनानी
लोक राहत असले या देशात घेऊन जाईल व तो देश तु या हाती देईल. १२
ते हा उदरातून नघालेला थम पु ष व जनावरा या पोटचा थम व स यांना
परमे रासाठ वेगळे करावे, सव नर परमे राचे होत. १३ गाढवाचा थम व स
एक कोक देऊन सोडवून यावा; याचा मोबदला काही न द यास याची
मान मुरगाळावी. तु या मुलातील थम नर मोबदला देऊन सोडवून यावा.
१४ पुढ ल काळ तुमची मुलेबाळे वचारतील क हे काय? ते हा यांना सांग,
‘ मसर देशातून गुलाम गर तून परमे राने आ हांला आप या हाता या बलाने
बाहेर काढले. १५ आ ण फारो आ हांस मसर सोडू न जाऊ देईना, ते हा
परमे राने मसर देशामधील मनु य व पशू यांचे सव थम नर मा न टाकले;
आ ण हणूनच आ ही उदरातून नघाले या सव थम नरांचा मी परमे रास
बली अ पतो. पण माझे सव ये पु देऊन सोडवून घेतो. १६ तु या हातावर
आ ण तु या दोहो डो यां या म यभागी हे मारक च ह हावे. कारण
परमे राने आप या हाता या बलाने आ हांला मसर देशातून बाहेर आणले.”
१७ फारोने लोकांस जाऊ दले, परंतु परमे राने लोकांस प ल ी लोकां या
देशातून जवळची वाट असताना देखील यातून जाऊ दले नाही “यु द संग
पा न हे लोक माघार घेऊन मसर देशाला परत जातील, असे देवाला वाटले.”
१८ हणून देवाने यांना स या मागाने तांब ा समु ाजवळ ल रानातून
नेले. इ ाएल लोक मसरामधून सश बाहेर नघाले होते. १९ मोशेने
योसेफा या अ थी आप याबरोबर घेत या. कारण मर यापूव योसेफाने
आपणाकरता इ ाएली पु ांकडू न वचन घेतले होते. तो हणाला होता, “देव
जे हा तु हास मसरमधून सोडवील ते हा मा या अ थी मसरमधून घेऊन
जा याची आठवण ठे वा.” २० मग ते सु कोथ नगरा न रवाना झाले व
रानाजवळ ल एथामात यांनी तळ दला. २१ यांनी रा ं दवस चालावे हणून
परमे र दवसा यांना माग दाख व यासाठ मेघ तंभा या ठायी आ ण रा ी
यांना काश दे यासाठ अ नी तंभा या ठायी यां यापुढे चालत असे. २२
दवसा मेघ तंभ व रा ी अ नी तंभ लोकांपुढून कधी र होत नसत.
र मोशेला हणाला, “इ ाएल लोकांस असे सांग क , तु ही
१४ परमे
मागे फ न म दोल व समु यां याम ये व बआल-सफोन जवळ
२

असले या पीहहीरोथ येथे तळ देऊन रा ी मु काम करावा. ३ इ ाएली
लोकां वषयी फारो हणेल, ते रानात भटकत आहेत. रानात यांचा क डमारा
झाला आहे. ४ मी फारोचे मन कठ ण कर न व तो यांचा पाठलाग कर न. मी
फारो व याची सेना यांचा पराभव क न गौरवशाली होईन, मग मसरा या
लोकांस समजेल क मी परमे र आहे.” या माणे इ ाएल लोकांनी केले.
५ इ ाएल लोक नसटू न गे याचे मसरा या राजाला समजले ते हा तो व
याचे अ धकार यांचे वचार बदलले व आपण हे काय केले असे यांना
वाटले. फारो हणाला, “आपण इ ाएली लोकांस आप या दा यातून पळू न
का जाऊ दले?” ६ ते हा फारोने आपला रथ तयार कर यास सां गतले
आ ण आप या लोकांस घेऊन तो नघाला. ७ याने सहाशे उ म यो े
व मसरातील सव रथ यांवर ल सरदारांसोबत आप याबरोबर घेतले. ८

इ ाएल लोक तर मसर न मो ा अवसानाने चालले होते, परंतु परमे राने
फारो राजाचे मन कठ ण केले. ९ फारो या ल करात पु कळ घोडे वार व
रथ होते. मसर सै याने यांचा पाठलाग केला व इ ाएल लोकांनी लाल
समु व बआल-सफोना या दर यान पीहहीरोथ येथे तळ दला होता तेथे
यांना गाठले. १० फारो व मसर सै य आपणाकडे येताना इ ाएल लोकांनी
पा हले, ते हा ते अ तशय घाबरले; आ ण मदतीसाठ ते परमे राचा धावा
क लागले. ११ ते मोशेला हणाले, “आ हांला मसरात काय कबरा न ह या
हणून येथे रानात मरावयास आणले? आ हांला तू मसरातून बाहेर का
काढले? १२ मसरम ये आ ही तुला न हतो का हणत क आ ही आहो ते
ठ क आहो, आ ही मसराम ये गुलाम हणून रा हलो असतो तर बरे झाले
असते. येथे रानात म न जावे यापे ा मस यांचे दा य प करले.” १३ परंतु
मोशेने उ र दले, “ भऊ नका! ि थर उभे राहा आ ण परमे र आज तुमचे
तारण कर ल ते पाहा. आज या दवसानंतर हे मसराचे लोक तु हास पु हा
कधीही दसणार नाहीत. १४ परमे र तुम याकरता यां याशी लढेल, तु ही
शांत उभे राहा.” १५ मग परमे र मोशेला हणाला, “माझा धावा कर त काय
बसलास? इ ाएल लोकांस सांग क पुढे चला. १६ तू आपली काठ उचल
आ ण आपला हात समु ावर उगा न तो भाग हणजे इ ाएल लोक भर
समु ात कोर ा भूमीव न चालतील. १७ आ ण पाहा, मी वतः मस यांची
मने कठ ण कर न आ ण ते तुमचा पाठलाग करतील. आ ण फारो व याचे
सव सै य, वार व रथ यांचा पराभव के याने माझा म हमा गट होईल. १८
फारो व याचे रथ व यांचे वार यांचा पराभव के याने माझा म हमा गट
झाला हणजे मी परमे र आहे हे मसर लोकांस कळे ल.” १९ इ ाएली
सेने या पुढे चालणारा देवाचा त सेने या मागे गेला, आ ण मेघ तंभ यां या
आघाड व न नघून यां या पछाड स उभा रा हला. २० अशा र तीने तो
मसराचे लोक व इ ाएल लोक यां याम ये उभा रा हला; मेघ व अंधकार
होता तर तो रा ीचा काश देत होता. रा भर एका प ाला स या प ाकडे
जाता आले नाही. २१ मग मोशेने तांब ा समु ावर आपला हात उगारला,
ते हा परमे राने रा भर पूवकडू न जोराचा वारा वाहवून समु मागे हट वला,
असा क पाणी भागून म ये कोरड जमीन झाली. २२ आ ण इ ाएल लोक
कोर ा वाटेव न भर समु ातून पार गेले. समु ाचे पाणी यां या उज ा
व डा ा बाजूला भतीसारखे उभे रा हले. २३ यानंतर ते हा मस यांनी
यांचा पाठलाग केला. फारोचे सव घोडे, रथ व वार यां या पाठोपाठ
समु ाम ये गेले. २४ ते हा या दवशी भ या पहाटे परमे राने मेघ तंभातून
व अि न तंभातून खाली मसरा या सै याकडे पा हले आ ण यांचा ग धळ
उडवून यांचा पराभव केला. २५ रथाची चाके त यामुळे रथावर ताबा
ठे वणे मसरा या लोकांस कठ ण झाले; ते हा ते मो ाने ओरडू न हणाले,
“आपण येथून लवकर नघून जाऊ या! कारण परमे र इ ाएला या बाजूने
आ हा व
लढत आहे.” २६ नंतर परमे र मोशेला हणाला, “तुझा
हात समु ावर उगार हणजे भतीसारखे उभे रा हलेले पाणी पूववत जमून
मस यावर, यां या रथावर व वारांवर येईल.” २७ मोशेने आपला हात
समु ावर उगारला ते हा दवस उजाड यावर पाणी प ह यासारखे समान
पातळ वर आले; ते हा मसरा या लोकांनी पळू न जा याचा य न केला,
परंतु परमे राने यांना समु ाम ये उलथून पा डले. २८ पाणी पूववत झाले व
याने घोडे, रथ व वारांना गडप केले आ ण इ ाएल लोकांचा पाठलाग
करणा या फारो या सव सै याचा नाश झाला, यां यातले कोणीही वाचले
नाही. २९ परंतु इ ाएली लोक कोर ा भूमीव न भरसमु ओलांडून पार
गेले. ते पाणी यां या उज ा व डा ा हाताला भती माणे उभे रा हले. ३०
ते हा अशा र तीने या दवशी परमे राने मस यां या हातातून इ ाएल
लोकांस सोड वले आ ण मसर समु तीर म न पडलेले इ ाएल लोकांनी
आप या डो यांनी पा हले. ३१ परमे राने मस यांना आपला बळ हात
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दाख वला तो इ ाएल लोकांनी पा हला, ते हा यांनी परमे राचे भय धरले
आ ण परमे रावर व याचा सेवक मोशे या यावरही व ास ठे वला.
तर मोशे व इ ाएल लोक यांनी परमे रास हे गीत गाईले. ते
१५ नंहणाले
, “मी परमे रास गीत गाईन कारण तो वजयाने तापी
झाला आहे; घोडा व वार यांना याने समु ात उलथून टाकले आहे. २
परमे र माझे साम य व माझे गीत आहे. तो माझे तारण झाला आहे. मी
याची तुती तो े गाईन; परमे र माझा देव आहे; तो मा या पूवजांचा
देव आहे; मी याचे गौरव कर न. ३ परमे र महान यो ा आहे; याचे नाव
परमे र आहे. ४ याने फारोचे रथ व वार यांना समु ात फेकून दले; याचे
नवडक अ धकार तांब ा समु ात बुडाले आहेत. ५ खोल पा याने यांना
बुड वले; ते खोल पा यात दगडा माणे तळापयत बुडाले. ६ हे परमे रा, तुझा
उजवा हात आ यकारकर या बलशाली आहे; या हाताने तू श ूंचा चुराडा
क न टाकलास. ७ तु या वैभवशाली साम याने तू तु या व बंड क न
उठणा यांचा नाश करतोस; अ नीने वाळले या गवता या का ा जाळा ा
तसे तू यांना तु या रागाने जाळू न भ म करतोस. ८ तु या नाकपु ां या
फुंकराने जला या राशी बन या. जल वाह राशी सारखे उं च उभे रा हले,
जलाशय सागरा या उदर थजून गेले. ९ श ू हणाला, मी यांचा पाठलाग
कर न, यांना गाठ न, मी यांची सव संप ी लुटून घेईन; यामुळे माझा जीव
तृ त होईल. मी तलवार उपसून आप या हाताने यांचा नाश कर न. १० परंतु
तू यां यावर आपला फुंकर वायू सोडलास आ ण समु ा या पा याने यांना
गडप केले; ते शशा माणे समु ात खोल पा यात तळापयत बुडाले. ११ हे
परमे रा, देवांम ये तुजसमान कोण आहे? प व तेने ऐ यवान, तवनात
भयानक, अ ुते करणारा असा तुजसमान कोण आहे? १२ तू तुझा उजवा
हात उगारला, पृ वीने यांना गळू न टाकले. १३ तू उ दारले या लोकांस
तू तु या दयाळू पणाने चालवले आहेस; तु या साम याने तू यांना तु या
प व आ ण आनंददायी देशात नेले आहे. १४ इतर रा े ही गो ऐकून
भयभीत होतील; प ल ाम ये राहणारे लोक भीतीने थरथर कापतील. १५
मग अदोमाचे अ धकार हैराण झाले. मवाबाचे नायक भीतीने थरथर कापत
आहेत आ ण कनानी लोक ग लत झाले आहेत. १६ तुझे साम य पा न ते
लोक घाबरतील, आ ण परमे राचे लोक हणजे तू तारलेले लोक नघून पार
जाईपयत ते तु या लोकांस काहीही न करता, दगडासारखे एकाच जागी उभे
राहतील; १७ तू तु या लोकांस तु या वतना या पवतावर घेऊन जाशील; हे
परमे रा, तू आप यासाठ केलेले नवास थान हेच आहे. हे भू, तु या
हातांनी था पलेले तुझे प व थान हेच. १८ परमे र सदासवदा रा य
कर ल.” १९ फारोचे घोडे, वार व रथ समु ात गेले, या कारे परमे राने
यांना समु ा या पा यात गडप केले; परंतु इ ाएल लोक भरसमु ातून
कोर ा ज मनीव न चालत पार गेले. २० यानंतर अहरोनाची बहीण मयाम
संदे ी हने हाती डफ घेतला आ ण ती व इतर ि या नाचू लाग या. मयाम
हे गीत पु हा पु हा गात होती; २१ मयामने यां या गा याला ुपद धरले.
“परमे रास गीत गा; कारण याने महान कृ ये केली आहेत. याने घोडा व
वार यांना समु ात फेकून दले आहे.” २२ मोशे इ ाएल लोकांस तांब ा
समु ापासून पुढे घेऊन गेला. ते लोक शूर या रानात गेले; यांनी तीन दवस
रानातून वास केला; पण यांना पाणी कोठे मळाले नाही. २३ तीन दवस
वास के यानांतर ते लोक मारा नावा या ठकाणी पोहोचले; तेथे पाणी
फार कडू अस यामुळे लोकांस ते पववेना, हणूनच या ठकाणाचे नाव
मारा पडले. २४ लोक मोशेकडे कुरकुर कर त हणाले, “आता आ ही काय
यावे?” २५ मोशेने परमे राचा धावा केला ते हा परमे राने यास एक
वन पती दाखवली. ती याने पा यात टाक यावर ते हा ते पाणी गोड झाले.
या वेळ परमे राने इ ाएल लोकांस वधी व नयम लावून दला; तसेच
याने यांचा व ासाची कसोटी घेतली. २६ तू आपला देव परमे र याचे
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वचन मनःपूवक ऐकशील आ ण या या ीने जे यो य ते करशील, या या
आ ांकडे कान देशील आ ण याचे सव वधी पाळशील तर मसर लोकांवर
या ाधी मी पाठव या यापैक एकही तुजवर पाठ वणार नाही. कारण मी
तुला ाधी मु करणारा परमे र आहे. २७ मग ते एलीम येथे आले; तेथे
पा याचे बारा झरे होते व स र खजुर ची झाडे होती; ते हा लोकांनी तेथे
पा याजवळ तळ दला.
इ ाएली लोकांची मंडळ वास कर त एलीम या ठकाणा न
१६ मगनघाली
व मसरमधून नघा यानंतर स या म ह या या पंधरा ा
दवशी एलीम व सीनाय यां या दर यान असले या सीन रानात येऊन
पोहचले. २ या रानात इ ाएल लोकां या मंडळ ने मोशे व अहरोन
यां यासंबंधी कुरकुर केली; ३ इ ाएल लोक यांना हणू लागले क ,
“परमे रा या हातून आ हांला मसर देशाम येच मरण आले असते तर
बरे झाले असते, कारण तेथे आ हांला खावयास लागणारे सव कारचे
अ न भरपूर होते; परंतु तु ही आ हांला येथे रानात उपासाने मारावे हणून
आणले आहे.” ४ मग परमे र मोशेला हणाला, “तु हास खा याकरता मी
आकाशातून अ नवृ ी कर न; येक दवशी या लोकांनी आप याला या
दवसास पुरेल एवढे अ न बाहेर जाऊन गोळा करावे. याव न ते मा या
नयमा माणे चालतात क नाही हे पाह यासाठ मी यांची पर ा पाहीन. ५
सहा ा दवशी मा ते इतर दवशी गोळा करतात या या पट असावे.
ते जे गोळा करतील ते ते शजवतील.” ६ हणून मोशे व अहरोन सव
इ ाएल लोकांस हणाले, “आज सं याकाळ तु ही परमे राचे साम य
पाहाल; ते हा मसरमधून तु हास वाच वणारा परमे र हाच आहे हे तु हास
कळे ल. ७ उ ा सकाळ तु ही परमे राचे तेज पाहाल; तु ही परमे रा व द
कुरकुर केली याने ती ऐकली आहे. आ ही कोण क तु ही आ हा व द
कुरकुर करावी?” ८ आ ण मोशे हणाला, “परमे र तु हास सं याकाळ
मांस खावयास देईल; आ ण सकाळ पोटभर भाकर देईल; कारण तु ही
परमे रा व कुरकुर कर त आहा ती याने ऐकली आहे. आ ही कोण
आहो? तुमचे कुरकुरणे आम या व द नाही तर परमे रा व द आहे.” ९
मग मोशे अहरोनाला हणाला, “तू इ ाएल लोकां या मंडळ ला सांग क ,
तु ही परमे राकडे एक या; कारण याने तुम या त ार ऐक या आहेत.”
१० मग अहरोन सव इ ाएल मंडळ शी बोलत असताना सव लोकांनी वळू न
रानाकडे पा हले; आ ण यांना मेघात परमे राचे तेज दसले. ११ परमे र
मोशेला हणाला, १२ “मी इ ाएल लोकां या त ार ऐक या आहेत ते हा
यांना सांग, रा ी तु ही मांस खाल आ ण दररोज सकाळ तु हास पा हजे
तत या भाकर खाल; मग परमे र मी तुमचा देव आहे हे तु हास समजेल.”
१३ या सं याकाळ या वेळ , तेथे लावे प ी येऊन छावणीभर पसरले आ ण
सकाळ छावणी या सभोवती ज मनीवर दव पडले. १४ सूय उगव यावर दव
व न गेले, परंतु यानंतर ज मनीवर खव यासारखे हमकणाएवढे सू म
कण पसरलेले दसले. १५ ते पा न इ ाएल लोकांनी एकमेकांना वचारले,
“हे काय आहे?” कारण ते काय आहे हे यांना माहीत न हते. ते हा मोशेने
यांना सां गतले, “परमे र हे अ न तु हास खा याकरता देत आहे. १६
परमे राने आ ा केली आहे ती ही आहे क , येकाने आप याला जेव ा
अ नाची गरज आहे तेवढेच गोळा करावे; या या तंबूत जेवढ माणसे
असतील तेव ासाठ या या आहारा माणे येक एकएक ओमर गोळा
करावे.” १७ इ ाएल लोकांनी तसे केले, कोणी कमी, कोणी जा त गोळा
केले. १८ यांनी ओमर या मापाने ते मापून पा हले; ते हा याने अ धक
गोळा केले होते याचे अ धक भरले नाही. तसेच याने थोडे गोळा केले होते
याचे काही कमी भरले नाही. येकाने आपआप या आहारा या मानाने
ते गोळा केले. १९ मोशेने लोकांस सां गतले, “कोणीही यापैक काहीएक
सकाळपयत ठे वू नये.” २० परंतु लोकांनी मोशेचे ऐकले नाही, काही लोकांनी
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या अ नातून सकाळपयत ठे वले याम ये कडे पडले व याची घाण येऊ
लागली. याव न मोशे यां यावर फार रागावला. २१ येक दवशी ते
लोक आप याला पुरेसे अ न गोळा कर त, ऊन फार वाढ यावर ते वतळू न
जाई. २२ सहा ा दवशी यांनी पट हणजे येक माणशी दोन ओमर
गोळा केले. ते हा मंडळ चे सव पुढार लोक मोशेकडे आले व यांनी हे
यास कळवले. २३ तो यांना हणाला, “परमे राचे सांगणे असे आहे क ,
उ ा व ामवार, परमे राचा प व श बाथ आहे. तु हास भाजावयाचे ते
भाजा आ ण शजवायचे ते शजवा आ ण जे काही उरेल ते आप यासाठ
सकाळपयत ठे वावे.” २४ मोशेने सां गत या माणे यांनी ते सकाळपयत
ठे वले. पण याची घाण सुटली नाही कवा याम ये कोठे ही कडे पडले
नाहीत. २५ मग मोशे हणाला, “ते आज खा, कारण आज परमे राचा
श बाथ आहे, आज रानात ते तु हास मळावयाचे नाही. २६ तु ही सहा दवस
ते गोळा करावे, परंतु आठव ाचा सातवा दवस हा श बाथ आहे. या
दवशी काही मळणार नाही.” २७ तर काही लोक सात ा दवशी ते गोळा
करावयास बाहेर गेले, परंतु यांना काहीच मळाले नाही. २८ नंतर परमे र
मोशेला हणाला, “मा या आ ा व माझे नयम पाळावयास तु ही कोठवर
नाकारणार? २९ पाहा परमे राने तु हास श बाथ दला आहे; हणून सहा ा
दवशी तो तु हास तो दोन दवस पुरेल एवढे अ न देतो, ते हा सात ा दवशी
आपआप या ठकाणी व थ असावे, आपले थान सोडू न कोणीही बाहेर
जाऊ नये.” ३० या माणे लोकांनी सात ा दवशी वसावा घेतला. ३१
इ ाएल लोकांनी या अ नाचे नाव मा ना ठे वले; ते ध यासारखे पांढरे असून
याची चव मध घालून केले या पोळ सारखी होती. ३२ मोशे हणाला,
“परमे राने अशी आ ा दली आहे क ातले एक ओमर पुढ ल प ां या
लोकांसाठ राखून ठे वा. मी तु हास मसर देशातून काढू न ने यावर रानात
कसे अ न दले हे यांना समजेल.” ३३ ते हा मोशेने अहरोनाला सां गतले,
“एक भांडे घे आ ण याम ये एक ओमर मा ना घाल. तो परमे रापुढे सादर
कर यासाठ आप या पुढ ल प ांसाठ राखून ठे व.” ३४ मग परमे राने
मोशेला दले या आ े माणे अहरोनाने परमे रा या आ ापटापुढे ते भांडे
ठे वले. ३५ इ ाएल लोक तो मा ना चाळ स वष, कनान देशा या सरह ीपयत
जाऊन पोहोचेपयत खात होते. ३६ एक ओमर मा ना हणजे “एक एफाचा
दहावा भाग” आहे.
इ ाएल लोकांचा समुदाय सीन या रानातून एक वास करत
१७ सव
गेला, परमे राने यांना आ ा के या माणे ते ठक ठकाणा न
वास करत रफ दम येथे गेले आ ण यांनी तेथे तळ दला; तेथे यांना
यावयास पाणी मळे ना. २ ते हा इ ाएल लोक मोशे व
उठले व
या याशी भांडू लागले. ते हणाले, “आ हांला यावयास पाणी दे.” मोशे
यांना हणाला, “तु ही मजशी का भांडता? तु ही परमे राची पर ा का
पाहत आहात?” ३ परंतु लोक तहानेने कासावीस झाले होते हणून ते
मोशेकडे कुरकुर कर तच रा हले; ते हणाले, “तू आ हांला मसर देशातून
बाहेर का आणलेस? आमची मुले, गुरेढोरे यांना पा यावाचून मार यासाठ
तेथून आ हांला तू येथे आणलेस काय?” ४ ते हा मोशे परमे राकडे धावा
क न हणाला, “मी या लोकांस काय क ? ते तर मला दगडमार करावयास
उठले आहेत.” ५ परमे र मोशेला हणाला, “तू इ ाएल लोकांपुढे जा.
यां यापैक काही वड ल माणसे तुजबरोबर घे. नील नदी या पा यावर तू जी
काठ आपटली होतीस ती हाती घेऊन लोकां या पुढे चाल. ६ पाहा, होरेब
ड गरावर ल एका खडकावर मी तु यापुढे उभा राहीन, या खडकावर ती
काठ आपट, यातून पाणी नघेल. हणजे ते हे लोक पतील,” मोशेने हे सव
इ ाएलां या व डलासमोर केले. ७ मोशेने या ठकाणाचे नाव म सा व
मर बा ठे वले; कारण या ठकाणी इ ाएल लोकांनी तेथे कलह केला आ ण
“परमे र आम याम ये आहे कवा नाही” असे हणून परमे राची पर ा

पा हली. ८ रफ दम येथे अमालेक लोक इ ाएल लोकांवर चालून आले
आ ण यांनी यां याशी लढाई केली. ९ ते हा मोशे यहोशवाला हणाला,
“काही लोकांस नवड व यांना घेऊन उ ा अमालेकांशी लढाई कर; देवाने
मला दलेली काठ हातात घेऊन मी ड गरा या मा यावर उभा राहीन.” १०
यहोशवाने मोशेची आ ा मानली व या माणे स या दवशी तो अमालेक
लोकां व लढावयास गेला, या वेळ मोशे, अहरोन व र हे ड गरा या
मा यावर गेले. ११ जे हा मोशे हात वर कर ते हा लढाईत इ ाएलाची
सरशी होई; परंतु जे हा तो हात खाली कर ते हा अमालेक लोकांची सरशी
होई. १२ काही वेळाने मोशेचे हात थकून गेले. ते हा यांनी एक ध डा घेऊन
मोशा या खाली ठे वला व तो यावर बसला आ ण नंतर एका बाजूने अहरोन
व स या बाजूने र यांनी आधार देऊन मोशेचे हात सूय मावळे पयत तसेच
वर ि थर ध न ठे वले. १३ ते हा यहोशवाने या लढाईत तलवार या धारेने
अमालेक लोकांचा पराभव केला. १४ नंतर परमे र मोशेला हणाला,
“लढाई वषयी या या सव गो ी एका ंथात ल न ठे व आ ण यहोशवाला
सांग. कारण मी अमालेक लोकांस पृ वीतलाव न न क पूणपणे न
कर न.” १५ मग मोशेने तेथे एक वेदी बांधून तला “परमे र माझा झडा”
असे नाव दले. १६ आ ण तो हणाला, “परमे रा या सहासनावर अमालेक
लोकांनी हात उचल यामुळे परमे राचे अमालेकांशी प ान प ा यु द
होईल.”
व इ ाएल लोक यां यासाठ जे केले तसेच यांना
१८ देपरमेवाने मोशे
राने मसर देशातून सोडवून बाहेर आणले यासंबंधी मोशेचा
सासरा म ांनी याजक इ ो याने ऐकले; २ मोशेने आपली प नी स पोरा
पूव परत पाठवली होती, तला आ ण त या दोन पु ांना घेऊन मोशेचा
सासरा इ ो आला; ३ प ह या मुलाचे नाव गेष म होते कारण याचा ज म
झाला यावेळ मोशे हणाला होता, “मी या देशात परका आहे.” ४ स या
मुलाचे नाव ए लयेजर असे होते, कारण तो ज मला ते हा मोशे हणाला होता,
“मा या प या या देवाने मला मदत केली व मला फारो या तलवार पासून
वाचवले.” ५ ते हा इ ो रानात देवा या पवताजवळ जेथे मोशेने तळ दला
होता तेथे याची प नी स पोरा व याचे दोन पु घेऊन मोशेकडे आला.
६ याने मोशेला नरोप पाठवला, “मी तुझा सासरा, इ ो, तुझी प नी व
तचे दोन पु यांना घेऊन तु याकडे आलो आहे.” ७ ते हा मोशे आप या
सास याला सामोरा गेला; याने या यापुढे लवून यास नमन केले, आ ण
याचे चुंबन घेतले. या दोघांनी एकमेकांची खुशाली वचार यावर ते तंबूत
गेले. ८ परमे राने इ ाएली लोकांसाठ फारोचे व मसर लोकांचे काय केले,
तसेच मसरा न वास करताना काय काय संकटे आली व कसा ास झाला
परमे राने यांना कसे वाचवले ती सव ह ककत मोशेने आप या सास याला
सां गतली. ९ परमे राने इ ाएल लोकांसाठ या चांग या गो ी के या
या ऐक यावर आ ण मसरा या लोकांपासून परमे राने इ ाएल लोकांस
वतं केले हणून इ ोला फार आनंद झाला. १० इ ो हणाला, “ याने
तु हास मस यां या व फारो या हातातून सोडवले याने आप या जेला
मस यां या तावड तून वतं केले तो परमे र ध य होय. ११ परमे र सव
देवां न े आहे हे आता मला कळले. इ ाएल लोकांपे ा वत: ला े
मानत असले या मसर लोकांचे याने काय केले हे मला समजले.” १२
मग मोशेचा सासरा इ ो याने देवाला होमबली व य केले. नंतर अहरोन
इ ाएला या सव व डलांसह मोशेचा सासरा इ ो यां याबरोबर देवासमोर
जेवण करावयास आला. १३ स या दवशी मोशे लोकांचा याय नवाडा
करावयास बसला आ ण सकाळपासून सं याकाळपयत लोक मोशेसमोर
उभे होते. १४ मोशे लोकांसाठ काय काय करतो ते इ ोने पा हले ते हा
तो हणाला, “तू लोकांबरोबर जे हे करतोस ते काय आहे? तू एकटाच
याय नवाडा कर यासाठ बसतोस आ ण सकाळपासून सं याकाळपयत

51

नगम

सव लोक तु याभोवती उभे राहतात ते का?” १५ मोशे आप या सास यास
हणाला, “देवाला
वचार यासाठ लोक मा याकडे येतात. १६ लोकांचा
काही भांडणतंटा असेल तर ते मा याकडे येतात ते हा मी यांचा आपसांत
नवाडा करतो आ ण देवाचे नयम व वधी यांचे श ण यांना देतो.” १७
परंतु मोशेचा सासरा यास हणाला, “हे तू करतोस ते चांगले नाही. १८
तु या एक ासाठ हे काम फार आहे, यामुळे तू थकून जातोस व लोकही
थकून जातात हे काम तुला एक ाला करवणार नाही. १९ तर आता माझे
ऐक, मी तुला स ला देतो, आ ण देव तुला मदत करो. या लोकांचा देवाकडे तू
म य थ हो आ ण यांची करणे देवापाशी ने. २० तू यांना नयम व वधी
यासंबंधी श ण दे; यांनी कोण या मागाने चालावे व कोणते काम करावे
यांना तू समजावून सांग. २१ तू लोकांमधून कतबगार देवाचे भय धरणारे, व
व ासू, स य य, अ याय न करणारे असे लोक नवडू न घे; यांना हजार
लोकांवर, शंभर लोकांवर, प नास लोकावर आ ण दहा लोकांवर नायक
हणून नेम. २२ या नायक लोकांनी लोकांचा याय नवाडा करावा; जर अगदी
मह वाची बाब असेल तर तचा याय नवाडा कर याकरता तो वाद नायकांनी
तु याकडे आणावा, परंतु लहानसहान करणांसंबंधी यांनी वत: नणय
ावेत. अशा कारे तुझे काम सोपे होईल तसेच तु या कामात ते वाटेकर
होतील. २३ तू असे करशील व देव तुला आ ा देईल तर तू टकशील, आ ण हे
सव लोक शांतीने आप या ठकाणास पोहचतील.” २४ ते हा मोशेने इ ो या
हण या माणे केले. २५ मोशेने इ ाएल लोकांतून चांगले लोक नवडले
आ ण यांना हजार हजार, शंभर शंभर, प नास प नास व दहा दहांवर नायक
हणून नेमले. २६ ते लोकांवर यायाधीश झाले. लोक सतत नायकांकडे
आपली गा हाणी आणू लागले व मोशेला फार मह वा या करणांब लच
नकाल दे याचे काम करावे लागे. २७ मग थो ाच दवसानी मोशेने आपला
सासरा इ ो याला नरोप दला आ ण इ ो माघार आप या घर गेला.

होईल ते हा लोकांनी पवताजवळ यावे.” १४ मग मोशे पवताव न खाली
उतरला; तो लोकांकडे गेला व देवा या भेटीसाठ याने यांना प व केले.
लोकांनी आपले कपडे धुवून व छ केले. १५ मग मोशे लोकांस हणाला,
“तीन दवस तु ही देवाची भेट घे यासाठ तयार राहा. तोपयत ी पश
क नका.” १६ तसरा दवस उजडताच मेघगजना झाली व वजा चमकू
लाग या, पवतावर दाट ढग आले आ ण चंड शगाचा फार आवाज होऊ
लागला. ते हा छावणीत राहणारे सव लोक थरथर कापू लागले. १७ नंतर
मोशेने लोकांस छावणीतून बाहेर काढू न देवा या दशनाला बाहेर आणले
आ ण ते पवता या तळाजवळ उभे रा हले. १८ परमे र सीनाय पवतावर
अ नीतून उ रला हणून तो पवत धुराने झाकून गेला. भ ीतून येणा या
धुरासारखा याचा धूर वर आला, आ ण सव पवत थरथ लागला. १९
शगाचा आवाज मोठमोठा होऊ लागला. ते हा मोशे बोलू लागला आ ण देव
यास आप या वाणीने उ र देत गेला. २० परमे राने पवता या शखरावर
उत न मोशेला सीनाय पवता या शखरावर बोलावले. ते हा तो पवतावर
गेला. २१ परमे र मोशेला हणाला, “तू खाली जा आ ण लोकांस बजावून
सांग क यांनी मयादा ओलांडून परमे र काय आहे ते पाह यास तकडे येऊ
नये. जर ते तसे करतील तर बरेच जण मरतील. २२ तसेच परमे राजवळ
येणा या याजकांनीही प व हावे; नाहीतर परमे र यांना श ा कर ल.”
२३ मोशेने परमे रास सां गतले, “लोक सीनाय पवतावर येऊ शकणार
नाहीत, कारण तूच वत: आ हांला मयादा घालून दली व स ताक द दली
व तो अ धक प व कर यास सां गतले.” २४ परमे र यास हणाला, “तू
खाली लोकांकडे जा व मागे येताना अहरोनाला तु याबरोबर परत आण,
परंतु याजक कवा इतर लोकांस इकडे येऊ देऊ नको; ते जर मा याजवळ
येतील तर मी यांना श ा कर न.” २५ मग मोशेने खाली जाऊन लोकांस हे
सां गतले.

मसरामधून वासास नघा यानंतर तस या म ह यात इ ाएल
ही सव वचने सां गतली, मी परमे र तुझा देव आहे. याने
१९ लोक
२० देतुवलानेा मसर
सीनाय या रानात येऊन पोहोचले. ते लोक रफ दम सोडू न
देशातून, गुलाम गर तून सोडवून आणले. मा यासमोर
२

२

सीनाय या रानात आले होते; इ ाएल लोकांनी पवतासमोर आपला तळ
दला. ३ ते हा मोशे पवत चढू न देवाकडे गेला. परमे राने यास पवताव न
हाक मा न सां गतले क , “तू याकोबा या वंशजांना हे सांग, इ ाएल लोकांस
हे सांग. ४ मस यांचे मी काय केले आ ण तु हास ग डा या पंखावर उचलून
घेऊन मा याजवळ कसे आणले हे तु ही पा हले आहे. ५ हणून मी आता
तु हास सांगतो क तु ही माझी वाणी खरोखर ऐकाल आ ण मा या कराराचे
पालन कराल, तर सव लोकांम ये माझा खास नधी हाल. सव पृ वी माझी
आहे. ६ तु ही मला, याजक रा य, प व रा हाल. तू इ ाएल लोकांस हेच
सांग.” ७ मोशेने येऊन लोकां या व डलांना एक बोलावले; परमे राने
यास जी वचने सांग याची आ ा केली होती ती सव याने यां यापुढे
सां गतली. ८ आ ण सव लोक मळू न हणाले, “परमे राने सां गतलेले
सव आ ही क .” मोशेने परमे रास लोकांचे हणणे सां गतले. ९ आ ण
परमे र मोशेला हणाला, “मी दाट ढगात तु याजवळ येऊन तु याशी बोलेन
आ ण माझे तु याबरोबरचे बोलणे सव लोकांस ऐकू जाईल;” यांचा नेहमी
तु यावरही व ास बसेल, मोशेने लोकांचे हणणे परमे रास सां गतले.
१० परमे र मोशेला हणाला, “तू जाऊन आज आ ण उ ा लोकांस प व
कर; यांनी आपले कपडे व छ धुवावेत. ११ तस या दवशी यांनी तयार
रहावे, कारण तस या दवशी सव लोकांदेखत परमे र सीनाय पवतावर
उतरेल. १२ परंतु लोकांसाठ तेथे सीमारेषा आखून लोकांनी ती ओलांडू
नये, यांना बजावून सांग; पवतावर कोणीही चढू नये जो कोणी पवताला
पश करेल तो खास आप या जवाला मुकेल. १३ कोणीही यास हात
लावू नये. हात लावला तर यास दगडमार करावी कवा बाणांनी वधावे, तो
पशू असो कवा मनु य असो, यास जवंत ठे वू नये. शगाचा दीघ आवाज
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तुला इतर कोणतेही सरे देव नसावेत. ४ तू आप यासाठ कोर व मूत क
नकोस; वर आकाशातील, खाली पृ वीवर ल व पृ वीखाल या जलातील
कशाचीही तमा क नकोस; ५ यांची सेवा क नको; कवा यां या पाया
पडू नकोस; कारण मी परमे र तुझा देव ई यावान देव आहे. जे माझा वरोध
करतात, यां या मुलांना तस या चौ या पढ पयत व डलां या अपराधाब ल
श ा करतो; ६ परंतु जे मा यावर ेम करतात व मा या आ ा पाळतात
अशां या हजारो प ांवर मी दया करतो. ७ तुझा देव परमे र याचे नाव
तू थ घेऊ नकोस; कारण जो परमे राचे नाव थ घेईल याची तो
गय करणार नाही. ८ श बाथ दवस हा प व दवस हणून पाळ याची
आठवण ठे व; ९ सहा दवस म क न तू तुझे कामकाज करावेस; १० परंतु
सातवा दवस तुझा देव परमे र याचा श बाथ आहे, हणून या दवशी
तू, तुझा पु , तुझी क या, तुझे दास व दासी यांनी तसेच तुझे पशू, कवा
तु या वेशीत राहणा या परक यांनीही कोणतेही कामकाज क नये; ११
कारण परमे राने सहा दवस काम क न आकाश, पृ वी, समु व यातील
सवकाही उ प न केले आ ण यानंतर सात ा दवशी वसावा घेतला; या
माणे परमे राने श बाथ दवस हा आशीवाद देऊन तो प व केला आहे.
१२ आप या बापाचा व आप या आईचा मान राख हणजे यामुळे परमे र
तुझा देव जो देश तुला देत आहे या देशात तू चरकाळ राहशील. १३ खून
क नकोस. १४ भचार क नकोस. १५ चोर क नकोस. १६ आप या
शेजा या व खोटी सा देऊ नकोस. १७ “तू आप या शेजा या या घराचा
लोभ ध नकोस; आप या शेजा या या प नीचा लोभ ध नकोस; आप या
शेजा याचा दासदासी, बैल, गाढव, कवा या या कोण याही व तूचा लोभ
ध नकोस.” १८ लोकांनी पवतावर ल ढगांचा गडगडाट ऐकला, वजांचा
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चकचकाट पा हला, शगाचा नाद होत आहे व पवतातून धूर वर चढताना
पा न भीतीने यांचा थरकाप झाला. ते र उभे रा हले. १९ ते मोशेला हणू
लागले आम याशी तूच बोल, आ ही ऐकू; देव आम याशी न बोलो, तो बोलेल
तर आ ही म न जाऊ. २० मग मोशे लोकांस हणाला, “ भऊ नका, कारण
तुमची पर ा करावी आ ण याचे भय तुम या डो यांपुढे रा न तु ही पाप
क नये यासाठ देव आला आहे.” २१ मोशे, ढगां या दाट अंधारात, जेथे
देव होता तेथे गेला, तोपयत लोक पवतापासून लांब उभे रा हले. २२ मग
परमे र मोशेला हणाला, “तू इ ाएल लोकांस असे सांग, मी तुम याशी
आकाशातून बोललो हे तु ही य पा हले आहे. २३ मा या बरोबर ला सरे
देव क नका आप यासाठ सो या याचे देव क नका.” २४ मा यासाठ
मातीची वेदी बांधा आ ण तजवर तुझी मढरे व तुझे बैल यांची होमापणे व
शां यपणे वाहा; जेथे जेथे मी मा या नावाची आठवण हावी हणून मी
सांगतो तेथे तेथे मी येऊन तु हास आशीवाद देईन. २५ तु ही जर दगडाची
वेदी बांधणार असाल तर ती घडले या च याची नसावी; कारण तु ही आपले
ह यार दगडाला लाव यास तो
होईल. २६ तु या शर राची न नता मा या
वेदीवर दसून येऊ नये हणून तू पाय यांनी चढता कामा नये.
जे इतर नयम तू इ ाएल लोकांस लावून ावेत ते हेच:
२१ आता
तु ही जर एखादा इ ी गुलाम वकत घेतला तर याने फ सहा

२

वष काम करावे; सात ा वष या याकडू न काही भरपाई न घेता यास
मु होऊन जाऊ ावे. ३ जर तो एकटाच आला असेल तर याने मु
होताना एकटेच नघून जावे; परंतु जर तो याची प नी घेऊन आला असेल
तर याने या या प नीला घेऊन जावे. ४ जर तो एकटा आला असेल तर
या या मालकाने यास प नी क न ावी; तला पु कवा क या झा या
असतील तर ती व तची मुले मालकाची राहतील; याने एक ानेच जावे.
५ मी मा या मालकावर व मा या प नीमुलांवर ेम करतो, मी मु होऊ
इि छत नाही, असे जर तो प पणे सांगतो, ६ तर या या मालकाने यास
देवासमोर अथवा यास दारा या चौकटीजवळ उभे करावे व अर ने याचा
कान टोचावा. मग तो याची आयु यभर चाकर कर ल. ७ कोणी आपली
क या गुलाम हणून वकली तर तने पु ष गुलामा माणे मु होऊन जाऊ
नये. ८ त या मालकाने तला आपली प नी क न घे याचे ठरवले असेल,
पण पुढे त याव न याची मज उडाली तर याने खंडणी घेऊन तची
मु ता करावी. तला पर या लोकांस वक याचा यास अ धकार नाही.
त याशी कपटाने वाग यामुळे तला वक याचा यास अ धकार नाही. ९
आप या मुलासाठ प नी हणून तला ठे वून यायची त या मालकाची
इ छा असेल, तर याने तला आप या वतः या मुली माणे वागवावे. १०
याने स या ीशी ल न केले तर याने प ह या प नीस अ न व कमी
पडू देऊ नये, कवा त या वैवा हक अ धकारांना बाधा येऊ देऊ नये. ११ या
तीन गो ी याने त यासाठ के या नाहीत तर मग ती यास काही खंडणी
न देता मु होईल. १२ कोणी एखा ाला मारले व यामुळे तो मेला तर
यास अव य जवे मारावे. १३ पूवसंक प न करता, पण आपघाताने जर
एखा ा या हातून कोणाचा मृ यू झाला. तर यास पळू न जात येईल असे
ठकाण मी नेमून देईल. १४ परंतु जर कोणी एकाने जाणूनबुजून व ठरवून
रागाने कवा ेषाने स या मनु यास ठार मारले तर मा यास श ा
करावी; यास वेदीपासून खेचून आणून ठार मारावे. १५ कोणी आप या
प याला कवा आईला मारहाण कर ल यास अव य ठार मारावे. १६ जो
कोणी एखा ाला चो न नेऊन वकेल कवा या याकडे तो सापडेल तर
यास अव य जवे मारावे. १७ जो कोणी आप या प याला कवा आईला
श ाशाप देईल या मनु यास अव य जवे मारावे. १८ दोघेजण भांडत
असताना एकाने स याला दगड कवा ठोसा मारला आ ण यामुळे तो मेला
नाही, पण यास अंथ णात पडू न रहावे लागले, १९ तर मारणा याने यास

या या वाया गेले या वेळेब ल नुकसान भरपाई ावी व तो मनु य बरा
होईपयत या यासाठ लागणारा खच ावा. २० काही वेळा लोक आप या
गुलामाला कवा गुलाम ीला छड ने मारहाण करतात, यामुळे जर तो
गुलाम कवा ती गुलाम ी मरण पावली तर यांना मारणा याला अव य
श ा करावी; २१ पण तो एकदोन दवस जवंत रा हला तर मालकाला
श ा होणार नाही कारण तो याचेच धन आहे. २२ दोघे जर मारामार कर त
असतील व यांचा ध का एखा ा गरोदर ीला लागला आ ण या ीचा
गभपात झाला पण तला इतर कोणतीही इजा झाली नाही, तर याचा
ध का तला लागला तचा पती यायाधीशां या स याने जो दंड ठरवील तो
दंड याने ावा. २३ पण सर काही जा त इजा झा यास जवाब ल जीव,
२४ डो याब ल डोळा, दाताब ल दात, हाताब ल हात, पायाब ल पाय,
२५ चट याब ल चटका, ओरख ाब ल ओरखडा, व जखमेब ल जखम
असा बदला यावा. २६ जर एखा ाने आप या गुलामा या कवा गुलाम
ी या डो यावर मार यामुळे याचा कवा तचा डोळा गेला तर याने
यास मु करावे. २७ एखा ा मालकाने आप या पु ष दासा या कवा ी
दासी या त डावर मार यामुळे याचा कवा तचा दात पडला तर याने यास
दा यमु क न जाऊ ावे. २८ एखा ा या बैलाने एखा ा पु षाला कवा
ीला दं डू न जवे मारले तर या बैलाला दगडमार क न जवे मारावे,
या बैलाचे मांस कोणी खाऊ नये, परंतु या बैला या मालकाला सोडू न
ावे. २९ परंतु या बैलाला दं ड याची सवयच असली आ ण या वषयी
या या मालकाला सूचना केली असूनही याने या बैलाला बांधून ठे वले
नाही आ ण यानंतर कोणा पु षाला कवा ीला याने जवे मारले तर
याब ल याचा मालक दोषी आहे, या बैलाला ध डमार क न जवे मारावे व
या या मालकालाही जवे मारावे. ३० या याकडू न खंडणी मा गत यास
याने आपला ाण वाच व यासाठ आप यावर लादलेली खंडणी देऊन
टाकावी. ३१ बैलाने एखा ा या पु ाला कवा क येला दं डू न जवे मारले तर
याबाबतीत हाच नयम लागू करावा. ३२ एखा ा बैलाने जर कोणा या पु ष
दासास कवा ी दासीला दं डू न ठार मारले तर या बैला या मालकाने
या या मालकाला चांदीची तीस शेकेल नाणी ावी आ ण या बैलालाही
दगडमार करावी; ३३ एखा ा मनु याने बुजलेला ख ा उकरला कवा याने
ख ा खणून यावर झाकण ठे वले नसेल आ ण जर कोणाचा बैल, गाढव वगैरे
या ख यात पडू न मरण पावले तर ख ् याचा मालक दोषी आहे; ३४ याने
या जनावरा या मालकाला भरपाई हणून याची कमत ावी आ ण ते
मरण पावलेले जनावर ख ् या या मालकाचे होईल. ३५ जर एखा ा या
बैलाने स या या बैलाला दं डू न मा न टाकले तर जवंत रा हलेला बैल
वकून आलेले पैसे दोघा मालकांनी वभागून यावेत आ ण मरण पावलेला
बैलही वभागून यावा. ३६ परंतु तो बैल पूव पासून मारका आहे हे ठाऊक
असून मालकाने यास बांधून ठे वले नाही, तर याने बैलाब ल बैल ावा व
मरण पावलेला बैल याचा हावा.
ाने बैल कवा मढ चो न ते कापले कवा वकून टाकले
२२ एखा
तर याने एका बैलाब ल पाच बैल व एका मढराब ल चार मढरे
ावीत. २ चोर घर फोडत असता सापडला व जीव जाईपयत मार बसला
तर या या खुनाचा दोष कोणावर येणार नाही. ३ परंतु तो चोर करत
असता सूय दय झाला तर मरणा यावर खुनाचा दोष येईल. चोराने नुकसान
अव य भ न ावे. या याजवळ काही नसेल तर चोर या भरपाईसाठ
याची व करावी. ४ चोरलेला बैल, गाढव, मढ वगैरे चोरा या हाती
जवंत सापडले तर याने एकेकाब ल पट परत ावी. ५ कोणी आपले
जनावर मोकळे सोडले ते स या या शेतात कवा ा म यात जाऊन
चरले व खा ले तर आप या शेतातील कवा ा म यातील चांग यात
चांग या पकातून याने याचे नुकसान भ न ावे. ६ जर कोणी काटेकुटे
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जाळ यासाठ आग पेटवली व ती भडक यामुळे धा या या सु ा कवा उभे
पीक जळाले तर आग पेटवणा याने नुकसान भ न दलेच पा हजे. ७ कोणी
शेजा याकडे आपला पैसा कवा काही व तू ठे व यासाठ द या आ ण जर
ते सव या या घरातून चोर स गेले, तर चोर सापड यावर या या पट
कमत चोराने भ न ावी. ८ परंतु जर चोर सापडला नाही, तर घरमालकाला
देवासमोर घेऊन जावे हणजे मग याने वतः या व तुला हात लावला
क नाही याचा याय होईल. ९ जर हरवलेला एखादा बैल, एखादे गाढव,
मढ कवा व यां यासंबंधी दोन मनु यात वाद उ प न झाला, आ ण
ती माझी आहे अशी कोणी त ार केली तर या ह क सांगणा या दो ही
प ांनी देवासमोर यावे; याला देव दोषी ठरवील याने आप या शेजा याला
त याब ल पट बदला ावा. १० एखा ाने आपले गाढव, बैल, कवा मढ
थोडे दवस सांभाळ याकरता आप या शेजा याकडे दले, परंतु ते जर मरण
पावले, कवा जखमी झाले कवा कोणी पाहत नसताना पकडू न नेले; ११ तर
या दोघांम ये परमे राची शपथ हावी. आपण शेजा या या मालम ेला
हात लावला नाही असे सां गतले तर या जनावरा या मालकाने या या
शपथेवर व ास ठे वावा; मग या शेजा याला जनावराची कमत भ न ावी
लागणार नाही. १२ या यापासून खरोखर ते चोर स गेले असेल तर याची
कमत मालकाला भ न ावी. १३ जर ते जनावर कोणी मा न टाकले असेल
तर ते पुरा ादाखल आणून दाखवावे हणजे यास भरपाई भ न ावी
लागणार नाही. १४ जर कोणी आप या शेजा याकडू न याचे जनावर मागून
घेतले मालक तेथे हजर नसताना या जनावराला जर इजा झाली कवा ते
मरण पावले तर या मालकाला याची कमत अव य भ न ावी; १५
जर या वेळ तेथे जनावराजवळ मालक असेल तर मग भरपाई करावी
लागणार नाही; कवा ते जनावर भा ाने घेतले असले तर याचे नुकसान
भा ातच आले आहे. १६ आ ण मागणी झाली नाही अशा कुमा रकेला
फसवून जर कोणी तला
केले तर याने पूण देज देऊन त याशी ल न
केलेच पा हजे; १७ त या प याने यास ती दे यास नकार दला तर
करणा याने त या प याला कुमा रके या र ती माणे पैसा तोलून ावा. १८
कोण याही चेट कणीला जवंत ठे वू नये. १९ पशुगमन करणा याला अव य
जवे मारावे. २० परमे रा शवाय स या दैवतांना बली करणा याला अव य
जवे मारावे. २१ उप याचा छळ क नये कवा या यावर जुलूम क नको.
कारण मसर देशात तु हीही उपर होता. २२ वधवा कवा अनाथ यांना तु ही
जाचू नका २३ तु ही यांना कोण याही र तीने जाचाल आ ण ती मला हाक
मारतील तर मी यांचे ओरडणे अव य ऐकेन; २४ व माझा राग तु हावर
भडकेल व मी तु हास तलवार ने मा न टाक न हणजे तुम या या वधवा
व तुमची मुले पोरक होतील. २५ तु याजवळ राहणा या मा या एखा ा
गर ब मनु यास तु ही उसने पैसे दले तर याब ल तु ही ाज आका नये.
२६ तू आप या शेजा याचे पांघ ण तु याजवळ गहाण ठे वून घेतले तर सूय
मावळ याआधी तू याचे पांघ ण यास परत करावे; २७ कारण याचे अंग
झाकायला तेवढेच असणार. ते घेतले तर तो काय पांघ ण नजेल? याने
गा हाणे केले तर मी याचे ऐकेन, कारण मी क णामय आहे. २८ तू आप या
देवाची नदा क नको कवा तु या लोकां या रा यक याला शाप देऊ नको.
२९ आप या हंगामातले व आप या फळां या रसातले मला अपण कर यास
हयगय क नको. तुझा थम ज मलेला पु मला ावा; ३० तसेच थम
ज मलेले बैल व मढरे, यांना ज म यापासून सात दवस यां या आईजवळ
ठे वावे व आठ ा दवशी ते मला ावेत. ३१ तु ही माझे प व लोक आहात
हणून फाडू न टाकले या पशूंचे मांस तु ही खाऊ नये; ते कु यांना घालावे.
अफवा पसरवू नकोस; ा या हातात हात घालून अ यायी
२३ खोटी
सा ी होऊ नकोस.
ाई कर याकरता पु कळ जणांना तू
२

अनुस नकोस, आ ण तू पु कळ जणां या मागे लागून वादात याय वपर त
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कर यास बोलू नकोस. ३ एखा ा गर ब मनु याचा याय होताना, याची
बाजू खर अस या शवाय याचा प घेऊ नकोस. ४ आप या श ूचा
हरवलेला बैल कवा एखादे गाढव मोकाट फरताना दसले तर यास वळवून
ते या याकडे नेऊन सोड. ५ तु या श ूचे गाढव जा त ओ याखाली दबून
पडलेले दसले तर तू यास सोडू न जाऊ नकोस, तू अव य या याबरोबर
रा न ते सोड. ६ तू आप या गर बा या वादात याचा यो य याय वपर त
होऊ देऊ नकोस; ७ कोणावरही खोटे दोषारोप क नकोस; एखा ा न पाप
वा नरपराधी ांचा वध क नकोस. कारण ाला मी नी तमान ठरवणार
नाही. ८ लाच दे याचा य न कर ल, तर ती तू मुळ च घेऊ नकोस; लाच घेऊ
नको कारण लाच डोळसास आंधळे करते; आ ण नी तमानां या हण याचा
वपर त याय करते. ९ पर याला कधीही छळू नकोस, कारण या या
मनोभावनेची तु हास चांगली मा हती आहे; कारण तु ही देखील एके काळ
मसर देशात परके होता. १० सहा वष आप या ज मनीची पेरणी कर; आ ण
तचे उ प न साठ व. ११ परंतु सात ा वष जमीन पड क रा दे. या
वष शेतात काहीही पे नये. जर शेतात काही उगवले तर ते गर बांना घेऊ
ा; व रा हलेले वनपशूंना खाऊ ा; तुमचे ा मळे व जैतूनाची वने यां या
बाबतीतही असेच करावे. १२ तु ही सहा दवस काम करावे, व सात ा
दवशी वसावा यावा; यामुळे तुम या गुलामांना व इतर उप यांनाही वसावा
मळे ल व यांना ताजेतवाने वाटेल; तुम या बैलांना व गाढवानांही वसावा
मळे ल. १३ मी जे काही सां गतले ते सव नयम कटा ाने पाळावेत; इतर
देवांचे नांव देखील घेऊ नका; ते तुम या त डाने उ चा नका. १४ वषातून
तीनदा तू मा यासाठ उ सव क न सण पाळ. १५ बेखमीर भाकर चा सण
पाळ; याम ये सात दवस खमीर न घातलेली भाकर तु ही खावी; हा सण
तु ही अबीब म ह यात पाळावा, कारण याच म ह यात तु ही मसरमधून
बाहेर नघून आला; कोणी रका या हाताने मा यासमोर येऊ नये. १६ शेतात
पेरले या प ह या पका या कापणीचा सण पाळावा. वषा या अखेर स तू
आप या मा या फळांचा सं ह करशील ते हा सं हाचा सण पाळावा.
१७ वषातून तीनदा तु या सव पु षांनी भू परमे रासमोर यावे. १८ तु ही
य पशूचे र मला अपण करावयाचे वेळ खमीर घातले या भाकर सोबत
अपण क नये; आ ण मला अपण केले या य पशूची चरबी स या
दवसापयत रा देऊ नये. १९ आप या ज मनी या थम उपजातील सव म
भाग आपला देव परमे र ा या मं दरात आणावा. करडू या या आई या
धात शजवू नये. २० पाहा, वाटेने तुला सांभाळ याकरता आ ण मी तयार
केले या थानात तुला पोच व याकरता मी एक त तु यापुढे पाठवत आहे.
२१ या यासमोर सावध गर ने राहा आ ण याचे हणणे ऐक, आ ा पाळ
आ ण या यामागे चाल; या या व द बंड क नकोस. कारण तो तु हास
मा करणार नाही; कारण या या ठायी माझे नाव आहे. २२ जर तू याची
वाणी खरोखर ऐकशील व मी सांगतो ते सव करशील तर मी तु हाबरोबर
राहीन; मी तुम या सव श ूंचा श ू व वरोधकांचा वरोधक होईन. २३ देव
हणाला, माझा त तुम यापुढे चालून अमोर , ह ी, प र जी, कनानी,
ह वी व यबूसी या लोकांकडे तुला नेईल आ ण मी यांचा नाश कर न. २४
परंतु या सव लोकां या देवाला तू नमन क नकोस; यांची सेवा क नकोस,
यांना जमीनदो त करावेस; आ ण यां या तंभाचे तुकडे तुकडे करावेस.
२५ तू आपला देव परमे र याचीच उपासना करावीस; हणजे तो तु या
अ नपा यास बरकत देईल. मी तुम यामधून रोगराई र कर न. २६ तु या
देशात कोणाचा गभपात होणार नाही आ ण कोणीही वांझ असणार नाही; मी
तुला दीघायुषी कर न. २७ या या लोकां या व तू जाशील यांना मी
आधीच दहशत घालून यांची फसगत कर न. आ ण तु या सव श ूंना तुला
पाठ दाखवयास लावीन. २८ मी तु यापुढे गांधीलमाशा पाठवीन; या ह वी,
कनानी, व ह ी ांना तु यापुढून पळावयास लावतील. २९ मी यांना एका
वषातच घालवून देणार नाही; कारण मी तसे केले तर देश एकदम ओस पडेल
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आ ण मग वनपशूंची वाढ होऊन ते तुला ास देतील. ३० तुमची सं या वाढू न
तू देशाचा ताबा घेशील तोपयत मी हळू हळू तु यापुढून यांना घालवून देईन.
३१ “मी तांब ा समु ापासून प ल
ां या समु ापयत आ ण रानापासून ते
फरात नदीपयत मी तु या देशाची सीमा कर न. तेथे राहणा या लोकांस मी
तु या हाती देईन व तू या सवाना तेथून घालवून ाल. ३२ तू या याशी
कवा यां या देवांशी कोणताही करार क नकोस. ३३ तू यांना तु या
देशात रा देऊ नकोस; तू जर यांना तु याम ये रा देशील तर ते पुढे तुला
साप यासारखे अडक वणारे होतील, ते तुला मा या व पाप करायला
लावतील व तू यां या देवांची उपासना कर यास सु वात करशील.”
तो मोशेला हणाला, “तू, अहरोन, नादाब, अबी आ ण
२४ मग
इ ाएलां या व डलापैक स रजण असे मळू न परमे राकडे
पवतावर चढू न येऊन यास नच नमन करा; २ मग मोशेने एक ानेच
परमे राजवळ यावे; इतरांनी जवळ येऊ नये, आ ण इतर लोकांनी तर पवत
चढू न वरही येऊ नये.” ३ मोशेने लोकांस परमे राचे सव नयम व आ ा
सां गत या; मग सव लोक एका आवाजात हणाले, “परमे राने जी वचने
सां गतलेली या सवा माणे आ ही क .” ४ ते हा मोशेने परमे राची सव
वचने ल न काढली, मोशेने पहाटेस उठू न पवता या पाय याशी एक वेदी
बांधली व इ ाएला या बारा वंशा माणे बारा तंभ उभे केले. ५ मग मोशेने
इ ाएल लोकांपैक काही त णांना परमे रास होमबली व बैलाची शां यपणे
अपण करायला पाठवले. ६ मोशेने या अपणातून अध र घेऊन कटो यात
ठे वले आ ण अध र याने वेदीवर शपडले. ७ मग मोशेने कराराचे पु तक
घेऊन लोकांस वाचून दाख वले आ ण ते ऐकून लोक हणाले, “परमे राने
सां गतले आहे तसे आ ही क आ ण याने दले या आ ा आ ही पाळू .” ८
मग मोशेने र घेऊन लोकांवर शपडले. तो हणाला, “परमे राने तुम याशी
या वचना माणे करार केला आहे असे हे या कराराचे र आहे.” ९ नंतर
मोशे, अहरोन, नादाब, अबी व इ ाएल लोकांमधील स र वड लधार
माणसे पवतावर चढू न गेले. १० तेथे यांनी इ ाएला या देवाला पा हले;
इं नीलम यां या चौथ यासारखे तेथे काही होते, ते आकाशा माणे व छ
होते ११ इ ाएलातील व डलधा या मनु यांनी देवाला पा हले, परंतु याने
यांचा नाश केला नाही. मग यांनी तेथे एक खाणे पणे केले. १२ परमे र
मोशेला हणाला, “पवतावर मला भेटावयास ये; मी दोन दगड पा ांवर
इ ाएल लोकां या श णासाठ नयम व आ ा ल हले या आहेत; या मी
तुला देतो.” १३ ते हा मोशे व याचा मदतनीस यहोशवा हे उठले आ ण मोशे
देवा या पवतावर चढू न गेला. १४ मोशे इ ाएलां या व डलांना हणाला,
“आ ही तुम याकडे परत येईपयत तु ही येथेच थांबा, मी परत येईपयत
अहरोन व र हे तुम याबरोबर आहेत; कोणाचे काही करण असेल तर
याने यां याकडे जावे.” १५ मग मोशे पवतावर चढू न गेला आ ण ढगाने
पवत झाकून टाकला; १६ परमे राचे तेज सीनाय पवतावर उतरले; ढगाने
सहा दवस पवताला झाकून टाकले; सात ा दवशी परमे राने मोशेला
हाक मारली. १७ इ ाएल लोकांस पवता या शखरावर परमे राचे तेज
भ म करणा या धगधग या अ नीसारखे दसत होते. १८ मोशे पवतावर चढू न
आणखी वर ढगात गेला; मोशे चाळ स दवस व चाळ स रा तेथे होता.
र मोशेला हणाला,
“इ ाएल लोकांस मा यासाठ
२५ परमे
अपणे आणायला सांग. या कोणाची मा यासाठ मनापासून
२

अपण कर याची इ छा असेल या येकापासून ही अपणे तू मा यासाठ
वीकारावी. ३ यां याकडू न तू मा याक रता यावया या व तूं या अपणाची
यादी अशी: सोने, चांदी, पतळ; ४ न या, जांभ या व कर मजी रंगाचे
सूत आ ण तलम सणाचे कापड; बक याचे केस; ५ लाल रंगवलेली
म ांची कातड ; तहशाची कातड , बाभळ चे लाकूड; ६ द ासाठ तेल,
अ भषेका या तेलासाठ आ ण सुगंधी धुपासाठ मसाले; ७ एफोद व

ऊरपट ात खोच यासाठ गोमेदमणी व इतर र ने.” ८ मी यां याम ये
नवास करावा हणून यांनी मा यासाठ एक प व थान तयार करावे. ९
नवासमंडप कसा असावा याचा नमुना व यातील व तू कशा असा ात
यांचा नमुना मी तुला दाखवीन. या सग या माणे तु ही तो तयार करावा.
१० “बाभळ या लाकडाची एक पेटी तयार करावी; याची लांबी अड च
हात, ं दी दीड हात व उं ची दीड हात असावी. ११ तो आतून बाहे न शु द
सो याने मढवावा आ ण या यावर सभोवती शु सो याचा काठ करावा. १२
या या चारही पायांना लाव यासाठ सो या या चार गोल क ा ओतून
एकाबाजूला दोन व स या बाजूला दोन अशा लावा ा. १३ बाभळ या
लाकडाचे दांडे करावेत व तेही सो याने मढवावेत १४ कोशा या कोप यांवर ल
गोल क ांम ये दांडे घालून मग तो वा न यावा. १५ हे दांडे कोशा या
क ातच कायम तसेच रा ावेत, ते काढू न घेऊ नयेत.” १६ देव हणाला,
मी तुला सा पट देईन तोही या कोशात ठे वावा. १७ मग शु सो याचे एक
दयासन बनवावे; याची लांबी अड च हात, ं दी दीड हात असावी; १८ मग
सो याचे घड व काम क न दोन क ब क न ते दयासना या दो ही टोकांना
ठे वावेत. १९ एक क ब एका बाजूला व सरा क ब स या बाजूला असे
दयासनाशी एक जोडू न अखंड सो याचे घडवावेत. २० या क बांचे पंख
आकाशाकडे वर पसरलेले असावेत व यां या पंखांनी दयासन झाकलेले
असावे; याची त डे समोरासमोर असावीत व यांची ी दयासनाकडे
लागलेली असावी. २१ दयासन कोशावर ठे वावे. मी तुला जो सा पट देईन
तो तू या कोशात ठे वावा; २२ तेथे मी तुला भेटत जाईन. दयासनाव न
या सा पटा या कोशावर ल ठे वले या दो ही क बामधून मी तु याशी
बोलेन आ ण तेथूनच मी इ ाएल लोकांसाठ मा या सव आ ा देईन. २३
बाभळ या लाकडाचे एक मेज बनवावे; याची लांबी दोन हात, ं दी एक हात
व उं ची दीड हात असावी. २४ ते शु सो याने मढवावे, व या या भोवती
सो याचा काठ करावा. २५ मग चार बोटे ं दीची एक चौकट बनवावी व
सो याचा काठ त यावर ठे वावा. २६ मग सो या या चार गोल क ा बनवून
या मेजा या चार पायां या कोप यांना लावा ात. २७ या क ा मेजा या
वर या भागा भोवती चौकटी या जवळ ठे वा ात. मेज वा न ने यासाठ या
क ांम ये दांडे घालावे. २८ मेज वा न ने यासाठ बाभळ या लाकडाचे
दांडे बनवावेत व ते सो याने मढवावेत. २९ मेजावरची तबके, धूपपा े, सुरया
व पेयापणे ओत याकरता वा ा बनव. ही शु सो याची असावीत. ३०
मा यापुढे मेजावर सम तेची भाकर नेहमी ठे वावी. ३१ शु सो याचा एक
दीपवृ तयार कर, हा दीपवृ घड व कामाचा असावा. याची बैठक व
याचा दांडा, या या वा ा, या या क या व याची फुले ही सव एकाच
अखंड तुक ाची असावी. ३२ या दीपवृ ाला एका बाजूला तीन व स या
बाजूला तीन अशा सहा शाखा असा ात. ३३ येक शाखेला बदामा या
फुलांसार या तीन तीन वा ा या क याफुलांसह असा ात. ३४ या
दीपवृ ा या दां ाला बदामा या फुलांसार या क या पाक यासहीत
असले या फुला माणे असा ात. ३५ या दीपवृ ावर नघणा या सहा
शाखांपैक दोन दोन शाखा, या याखाली असलेले एकएक ब ड ही एकाच
अखंड तुक ाची असावी. ३६ याची ब डे व या या शाखा ही सव एकाच
अखंड तुक ाची असावी. तो सबंध दीपवृ शु सो याचा एकच घड व
तुकडा असावा. ३७ मग या दीपवृ ावर सात दवे बसवावेत हणजे या
द ातून दीपवृ ा या समोर ल भागावर काश पडेल. ३८ दवे मालव याचे
चमटे व यां या ताट या ही सव शु सो याची असावीत. ३९ हा दीपवृ
या या सव उपकरणासहीत एक क कार शु सो याचा करावा; ४० आ ण
मी तुला पवतावर दाखवले या नमु या माणेच या सव व तू बन व याकडे तू
ल दे.
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नवासमंडप दहा पड ांचा कर. ते कातले या तलम सणा या
२६ कापडाचे
न या, जांभ या व कर मजी रंगा या सुतापासून तयार
करावेत. व यावर कुशल कारा गराकडू न क ब काढावेत. २ येक पड ाचे
मोजमाप एक सारखेच असावे हणजे लांबी अ ावीस हात व ं दी चार
हात असावी; ३ यांपैक पाच पडदे एक जोडू न एक भाग करावा व
स या पाचांचा जोडू न सरा भाग करावा; ४ जेथे एक पडदा स याशी
जोडला जाईल तेथे कनार वर न या सुताची बरड करावीत, तसेच स या
पड ावर ल कनार वरही तशीच बरड कर ५ एका पड ाला प नास बरड
कर व स या पड ा या कनार ला प नास बरड कर. ही बरड समोरासमोर
असावी; ६ पड ांचे ते दोन भाग जोड यासाठ सो या या प नास गोल
क ा बनवून यां या साहा याने ते दोन भाग एक असे जोडावेत क सव
मळू न नवासमंडप तयार होईल. ७ यानंतर नवासमंडपावर या तंबूसाठ
बक या या केसांचे पडदे करावेत. हे पडदे अकरा असावे. ८ हे सव पडदे
एकसार या मोज मापाचे हणजे तीस हात लांब व चार हात ं द अशा
मापाचे बनवावेत. ९ यातून पाच पडदे एक जोडावे आ ण सहा पडदे
एक जोडावे. सहावा पडदा तंबू या पुढ या बाजूला मडावा. १० प ह या
भागा या कडेखाली प नास बरड करावीत व स या भागा या कडेलाही
तशीच प नास बरड करावीत; ११ नंतर पडदे जोड यासाठ पतळे या
प नास गोल क ा करा ात; यामुळे दोन भागांना जोडू न तंबू अखंड
होईल. १२ या तंबू या शेवट या पड ाचा अधा भाग प व नवासमंडपा या
माग या टोकाखाली ल बत राहील. १३ आ ण तंबूचे पडदे लांबीकडू न हातभर
या बाजूला व हातभर या बाजूला नवासमंडप झाक यासाठ या या दो ही
बाजूला ल बते ठे वावे. १४ तंबूसाठ तांबडा रंग दले या म ा या कात ाचे
एक आ छादन व सरे समु ा या या कात ाचे एक आ छादन करावे.
१५ प व नवासमंडपाला बाभळ या लाकडा या उ या फ यांचा आधार
करावा. १६ येक फळ ची लांबी दहा हात व उं ची दीड हात असावी. १७
येक फळ स याशी जोड यासाठ दोन बाजूला दोन कुसे करावीत;
नवासमंडपा या सव फ या अशाच करा ात. १८ प व नवासमंडपा या
द ण बाजूसाठ वीस फ या करा ात. १९ फ यांसाठ चांदी या
चाळ स बैठका करा ात. येक फळ ला आत खोल जा यासाठ येक
बाजूस एक बैठक या माणे चांदी या दोन बैठका असा ात. २० प व
नवासमंडपा या स या हणजे उ र बाजूसाठ वीस फ या करा ात; २१
आ ण यां यासाठ येक फळ खाली दोन बैठका या माणे चांदी या
चाळ स बैठका करा ात. २२ प व नवासमंडपा या माग या बाजूसाठ
हणजे प म बाजूसाठ आणखी सहा फ या करा ात; २३ आ ण मागील
बाजूला कोप यांसाठ दोन फ या करा ात. २४ कोप या या फ या
खाल या बाजूला जोडा ात; यां यावर ल भागांची कड यांना जोडू न
ठे वील, दो ही कोप यांसाठ असेच करावे. २५ प व नवासमंडपा या प म
टोकास एकूण आठ फ या असतील आ ण या येक फळ या खाली
दोन या माणे चांदी या सोळा बैठका असतील. २६ यां या फ यांसाठ
बाभळ या लाकडाचे अडसर करावेत; यां या प ह या बाजूस पाच अडसर व
२७ स या बाजूस पाच अडसर असावेत; आ ण यां या पाठ माग या हणजे
प म बाजूस पाच अडसर असावेत. २८ म य भागावर ल अडसर लाकडां या
फ यातून एका टोकापासून स या टोकापयत जावा. २९ फ या आ ण
अडसर सो याने मढवावेत आ ण यांना जोडणा या क ाही सो या या
करा ात. ३० मी तुला पवतावर दाखव या माणे प व नवासमंडप
बांधावा. ३१ तलम सणा या कापडाचा व न या जांभ या व कर मजी
रंगा या सुताचा एक अंतरपट बनवावा आ ण यावर कुशल कारा गराकडू न
क ब काढू न यावेत. ३२ बाभळ या लाकडाचे चार खांब बनवून ते
सो याने मढवावेत, यावर सो या या आक ा लावा ात आ ण ते खांब
चांदी या चार उथ यांत उभे करावेत; ३३ सो या या आक ाखाली हा

नगम

पडदा ठे वावा मग या यामागे आ ापटाचा कोश-ठे वावा; हा अंतरपट प व
थान व परमप व थान यांना अलग कर ल; ३४ परमप व थानातील
आ ापटा या कोशावर दयासन ठे वावे. ३५ अंतरपटा या स या बाजूला
तू बन वलेला मेज ठे वावा; तो नवासमंडपा या उ र बाजूला असावा व
द ण बाजूला मेजासमोर दीपवृ ठे वावा. ३६ “प व नवासमंडपा या
दारासाठ न या, जांभ या व कर मजी रंगा या सुताचा व कातले या
तलम सणा या कापडाचा पडदा क न यावर वेलबु ीदार पडदा बनवावा.
३७ हा पडदा लाव यासाठ बाभळ या लाकडाचे पाच खांब करावेत व ते
सो याने मढवावेत; यां याक रता पतळे या पाच बैठका बनवा ात; हा
पडदा अडक व यासाठ सो या या आक ा करा ात.”
र मोशेला हणाला, बाभळ या लाकडाची पाच हात लांब,
२७ परमे
पाच हात ं द व तीन हात उं च अशी चौरस वेदी तयार कर. वेदी या
२

चार कोप यांना येक एक अशी चार शगे अंगचीच बनलेली असावी; मग
वेदी पतळे ने मढवावी. ३ वेदीवर ल राख काढ यासाठ लागणार भांड ,
फावड , कटोरे, काटे व अि नपा े ही सव उपकरणे पतळे ची बनवावी.
४ त यासाठ पतळे या जाळ ची एक चाळण बनवावी. ५ ही चाळण
वेदी या कंगो याखाली, वेदी या तळापासून अ या उं ची इतक येईल अशा
अंतरावर लावावी. ६ वेदीसाठ बाभळ या लाकडाचे दांडे करावेत व ते
पतळे ने मढवावेत. ७ ते वेदी या दो ही बाजू या क ांत घालावेत हणजे
वेदी उचलून ने यासाठ यांचा उपयोग होईल. ८ वेदी म यभागी पोकळ
ठे वावी व बाजूंना फ या बसवा ात; पवतावर मी तुला दाख व या माणे
ती तयार करावी. ९ नवासमंडपाला अंगण तयार कर; या या द णेला
कातले या तलम सणा या पड ांची कनात कर, तची लांबी एका बाजूला
शंभर हात असावी. १० त याकरता वीस खांब करावेत व यां यासाठ
पतळे या वीस बैठका बनावा ात; खांबा या आक ा व पड ाचे गज
चांदीचे करावेत. ११ वेदी या उ र बाजूलाही शंभर हात लांबीचे पडदे जोडू न
केलेली कनात असावी, त यासाठ वीस खांब, पतळे या वीस बैठका
आ ण चांदी या आक ा व गज हे सव असावे. १२ अंगणा या प म
बाजूस पड ांची प नास हात लांबीचे पडदे जोडू न केलेली कनात असावी;
तला दहा खांब व खांबांना दहा खु या असा ात. १३ अंगणाची पूवकड ल
हणजे वेश ाराकड ल बाजूही प नास हात असावी. १४ अंगणा या
फाटका या एका बाजूला पंधरा हात लांबीची पड ाची कनात असावी;
या बाजूस तीन खांब व तीन खु या असा ात; १५ फाटका या स या
बाजूलाही पंधरा हात लांबीची पड ाची कनात, व तलाही तीन खांब व तीन
खु या हे सव असावे. १६ अंगणा या फाटकासाठ न या, जांभ या व
कर मजी रंगा या सुताचा व कातले या तलम सणा या कापडाचा वीस हात
लांबीचा पडदा असावा व यावर न ीदार वणकाम असावे; पड ासाठ
चार खांब व चार खु या असा ात. १७ अंगणा या सभोवतीचे सव खांब
चांदी या बांधप यांनी जोडलेले असावेत; यां या आक ा चांदी या व
खु या पतळे या असा ात. १८ अंगणाची लांबी शंभर हात असावी व
प नास हात ं द असावी; अंगणासभोवतीची पड ाची कनात पाच हात उं च
असावी व ती कातले या तलम सणा या सुताची बन वलेली असावी; आ ण
त या खांबा या खु या पतळे या असा ात. १९ प व नवासमंडपातील
सव उपकरणे, तंबू या मेखा आ ण इतर व तू आ ण अंगणासभोवती या
कनाती या मेखा पतळे या असा ात. २० इ ाएल लोकांनी दीपवृ
सतत जळत ठे व यासाठ जैतुनाचे हाताने कुटलेले नमळ तेल तु याकडे
घेऊन यावे; २१ अंतरपटातील पड ामागील आ ापटा या बाहेर असले या
दशनमंडपाम ये अहरोन व याचे पु
ांनी तो दीपवृ सं याकाळपासून
सकाळपयत परमे रासमोर जळत ठे व याची व था करावी; हा इ ाएल
लोकांसाठ व यां या वंशासाठ प ान प ा कायमचा वधी आहे.
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र मोशेला हणाला, याजक हणून माझी सेवा कर यासाठ
२८ परमे
तुझा भाऊ अहरोन व याचे पु नादाब, अबी , एलाजार व इथामार
यांना इ ाएल लोकांतून वेगळे होऊन तुजकडे ये यास सांग. २ आ ण
गौरवासाठ व शोभेसाठ तुझा भाऊ अहरोन या यासाठ प व व े तयार
कर. ३ ही व े बनवणारे कारागीर यांना मी ाना या आ याने प रपूण
केले आहे या सवाना अहरोनाची व े तयार कर यास सांग. यामुळे तो
माझी याजक य सेवा कर यासाठ प व होईल. ४ तुझा भाऊ अहरोन व
याचे पु यांनी याजक या ना याने माझी सेवा करावी हणून कारा गरांनी
यां यासाठ ही प व व े ऊरपट, एफोद, झगा, चौक ाचा अंगरखा,
मं दल व कमरबंद तयार करावीत. ५ यांनी सो याची जर आ ण न या,
जांभ या व कर मजी रंगाचे सूत व तलम सणाचे कापड वाप न ही व े
तयार करावीत. ६ सो याची जर व न या, जांभ या व कर मजी रंगाचे
सूत तसेच कातले या तलम सणाचे कापड घेऊन कुशल कारा गराकडू न
यांचे एफोद तयार क न यावे; ७ एफोदा या दोन खांदप ् या जोडले या
असा ात, याची दोन टोके जोडावी. ८ एफोद बांध यासाठ या यावर
कुशलतेने वणलेली एक प ी असते तची बनावट या यासारखीच असून
ती अखंड असावी; सो या या जर ची, व न या, जांभ या व कर मजी
रंगाचे सुताची व कातले या तलम सणा या कापडाची ती असावी. ९
मग दोन गोमेद र ने घेऊन यां यावर इ ाएला या पु ांची नावे यां या
ज मा या माने कोरावी. १० यां या नावांपैक सहा नावे एका र नावर
व बाक ची सहा नावे स या र नांवर कोरावी. ११ र नावर कोर व काम
करणारा कारागीर कुशलतेने एखादी मु ा कोरतो या माणे दो ही र नांवर
इ ाएला या बारा पु ांची नावे कोरावीत आ ण ती सो या या जाळ दार
क दणात बसवावीत. १२ ती दो ही र ने एफोदा या दो ही खांदप ् यांवर
लावावी. ती इ ाएल लोकांची मारकर ने होत, हणजे अहरोन यांची नावे
परमे रासमोर आप या दो ही खां ांवर मरणाथ वागवील. १३ याच माणे
सो याची जाळ दार क दणे करावीत. १४ पीळ घातले या दोर सार या शु
सो या या दोन साख या करा ात व या पीळ घातले या साख या या
क दणात बसवा ा. १५ यायाचा ऊरपटही तयार कुशल कारा गराकडू न
तयार करावा. जसा एफोद तयार केला, तसाच तो करावा. तो सो या या
जर चा, आ ण न या, जांभ या व कर मजी रंगा या सुताचा व कातले या
तलम सणा या कापडाचा करावा; १६ तो चौरस व हेर असावा; व याची
लांबी व ं दी येक एक वीत असावी. १७ याम ये र ने खोचले या चार
रांगा असा ा; प ह या रांगेत लाल, पु कराज व मा णक; १८ स या
रांगेत पाचू, इं नीलमणी व हरा; १९ तस या रांगेत तृणमणी, सूयकांत व
प राग; २० आ ण चौ या रांगेत लसणा, गोमेद व या फे; ही सव र ने
सो या या क दणात खोचावीत. २१ ऊरपटावर इ ाएला या येक पु ा या
नावा या सं येएवढ ही र ने असावीत. यां या सं येइतक बारा नावे
असावीत. मु ा जशी कोरतात तसे बारा वंशांपैक एकेकाचे नाव एकेका
र नावर कोरावे. २२ ऊरपटावर लाव यासाठ दोर सारखा पीळ घातले या
शु सो या या साख या करा ात. २३ ऊरपटावर सो या या दोन क ा
करा ात; या याया या ऊरपटा या दो ही टोकांना लावा ात; २४
ऊरपटा या टोकांना लावले या या दोन क ांत पीळ घातले या सो या या
साख या घाला ात. २५ पीळ घातले या दो ही साख यांची सर टोके
दो ही क दणात खोचून या एफोदा या दो ही खांदप ् यांवर पुढ या बाजूला
लावा ात. २६ सो या या आणखी दोन क ा क न याया या ऊरपटा या
आत या दो ही कोप यांना एफोदा या बाजूला लावा ा. २७ सो या या
आणखी दोन क ा क न या खांदप ् याखालील एफोदा या समोर या या
जोडाजवळ ल प ीवर लावा ा. २८ या ऊरपटा या क ा एफोदा या
क ांना न या फतीने बांधा ा, ा माणे तो कुशलतेने वणले या
एफोदा या प ीवर राहील, आ ण ऊरपट एफोदाव न घसरणार नाही. २९

अहरोन प व थानात वेश कर ल ते हा या या ऊरपटावर हणजे आप या
दयावर याने इ ाएला या मुलांची नावे कोरलेली असतील, यामुळे
परमे रास इ ाएला या बारा पु ांची सतत आठवण राहील. ३० ऊरपटात
तू उर म व थु मीम ठे व. अहरोन परमे रासमोर येईल ते हा ते या या
दयावर असतील. यामुळे इ ाएल लोकांचा याय कर याचा माग तो
नेहमी आप या दयावर घेऊन जाईल. ३१ एफोदाबरोबर घालावयाचा झगा
संपूण न या रंगाचा करावा; ३२ या या म यभागी डोके घाल यासाठ
एक भोक असावे आ ण या या भोवती कापडाचा गोट शवावा हणजे
झ याचा तो भाग फाटणार नाही. ३३ न या, जांभ या व कर मजी रंगा या
सुता या कापडाची डा ळबे काढू न ती या झ या या खाल या घेराभोवती
लावावीत आ ण दोन डा ळबा या मधील जागेत सो याची घुंगरे लावावीत;
३४ यामुळे झ या या घेरा या खाल या बाजूला एक डा ळब व एक घुंग
अशी मवार ती असावीत. ३५ सेवा करताना अहरोनाने हा झगा घालावा;
जे हा जे हा तो प व थानात परमे रासमोर जाईल कवा तेथून बाहेर पडेल
ते हा ते हा या घुंगरांचा आवाज ऐकू येईल; यामुळे तो मरावयाचा नाही.
३६ शु सो याची एक प ी बनवावी आ ण मु ा कोरतात तशी त यावर
परमे रासाठ प व ही अ रे कोरावीत. ३७ ही सो याची प ी अहरोना या
मं दलाला समोर ल बाजूस न या फतीने बांधावी; ३८ ती अहरोना या
कपाळावर सतत असावी. ासाठ क या गो ी इ ाएल लोक परमे रास
प व अपण करतील हणजे या प व भेटी यासंबंधीचा दोष अहरोनाने
वाहावा; यामुळे ती दाने परमे रास मा य ठरतील. ३९ चौक ांचा अंगरखा
तलम सणाचा करावा व एक मं दलही तलम सणाचा करावा आ ण एक
वेलबु ीदार कमरबंद करावा. ४० अहरोना या पु ांसाठ ही अंगरखे, कमरबंद
व फेटे करावेत; ही व े गौरवासाठ व शोभेसाठ असावी. ४१ तुझा भाऊ
अहरोन ाला व या या पु ांना ही व े घालून, यांना अ भषेक करावा
व यां यावर सं कार करावा आ ण यांना प व कर हणजे मग याजक
या ना याने ते माझी सेवा करतील. ४२ “ यां यासाठ सणा या कापडाचे
चोळणे कर हणजे कमरेपासून मांड पयत यांचे अंग झाकलेले राहील. ४३
आ ण अहरोन व याचे पु दशनमंडपाम ये वेश करतील व प व थानात
सेवा कर यास जातील ते हा यांनी हे चोळणे घातलेले असावे; तसे न
के यास, दोषी ठ न ते मरतील; अहरोनाला व यानंतर या या वंशाला हा
कायमचा नयम आहे.”
ी याजक या ना याने माझी सेवा करावी हणून यांना प व
२९ करयांनयासाठ
तू काय करावेस ते मी तुला सांगतो: एक गो हा व
दोन नद ष मढे यावेत; २ बेखमीर भाकर , तेलात मळले या बेखमीर
पो या व तेल लावले या बेखमीर चपा या या ात; या सव स पठा या
असा ात. ३ या सव एका टोपलीत घालून ती टोपली याच माणे तो
गो हा व ते दोन मढे ां यासहीत ती टोपली घेऊन ये. ४ अहरोन व याचे पु
यांना दशनमंडपा या दारासमोर घेऊन यावे; यांना आंघोळ घालावी; ५
ती व े घेऊन अहरोनाला याचा अंगरखा व एफोदाचा झगा घाल; यास
एफोद व ऊरपट बांधावा आ ण एफोदाचा बेलबु ीदार प ा या या कमरेला
बांध; ६ या या डो याला मं दल घाल. आ ण मं दलावर प व मुकुट
ठे व. ७ नंतर अ भषेकाचे तेल या या डो यावर ओतून यास अ भषेक
कर; ८ मग या या पु ांना जवळ बोलावून यांना अंगरखे घालावेत; ९
आ ण अहरोनाला व या या पु ांना कमरबंद बांध व यां या डो यांना
फेटे बांधावेत; अशा कारे या वधीने यांचे याजकपद कायमचे राहील,
ा माणे अहरोन व याची मुले ां यावर सं कार करावेत १० नंतर तो
गो हा दशनमंडपासमोर आणावा आ ण अहरोन व याची मुले यांनी आपले
हात या या डो यावर ठे वावेत. ११ मग तेथेच परमे रासमोर दशनमंडपा या
दारापाशी या गो ाचा वध करावा; १२ मग गो ाचे थोडे र घेऊन ते
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आप या बोटांनी वेदी या शगांना लावावे व बाक चे सगळे र वेदी या
पाय याशी ओतावे. १३ मग या या आत ांवर ल सव चरबी, काळजावर ल
पडदा आ ण दो ही गुरदे व यां यावर ल चरबी ही सव घेऊन याचा वेदीवर
होम करावा. १४ पण गो ाचे मांस, कातडे व शेण ही छावणीबाहेर नेऊन
आगीत जाळू न टाकावी; हा पापापणाचा बली होय. १५ मग अहरोन व या या
मुलांनी आपले हात एका म ा या डो यावर ठे वावेत; १६ आ ण तो मढा
वधावा; व याचे र वेदी या चारही बाजूस टाकावे. १७ मढा काप यानंतर
याचे तुकडे करावेत; मग याची आतड व पाय धुऊन ते, याचे तुकडे
व डोके यां यासह वेदीवर ठे वावेत; १८ यानंतर वेदीवर सबंध म ाचा
होम करावा. हे परमे राकरता होमापण होय. हे परमे रा ी यथ सुवा सक
ह होय; १९ नंतर अहरोन व या या मुलांनी स या म ा या डो यावर
आपले हात ठे वावेत; २० मग तो मढा वधावा व या या र ातून थोडे र
घेऊन ते अहरोना या व या या मुलां या उज ा कानां या पा यांना व
यां या उज ा हातां या व उज ा पायां या अंग ांना लावावे आ ण
बाक चे र वेदीवर चार बाजूंना शपडावे. २१ नंतर वेदीवर ल र आ ण
अ भषेकाचे तेल यांतले काही घेऊन अहरोनावर व या या व ावर तसेच
या या पु ावर व यां या व ांवरही शपडावे; अशाने तो व याची व
आ ण या याबरोबर याची मुले व यांची व े प व होतील. २२ तो मढा
सं काराचा आहे हणून याची चरबी, आ ण याची चरबीदार शेपूट व या या
आत ावर ल चरबी व काळजावर ल पडदा, दो ही गुरदे व या यावर ल
चरबी आ ण उजवी मांड ही घे; २३ याच माणे परमे रासमोर ठे वले या
बेखमीर भाकर या टोपलीतून एक भाकर, तेलात मळले या स पठाची एक
पोळ व एक चपाती यावी २४ आ ण ते सव अहरोन व या या पु ां या
हातावर ठे व व हे ओवाळणीचे अपण हणून परमे रासमोर ओवाळ. २५ मग
या सव व तू यां या हातातून घेऊन म ासह परमे रासमोर सुवा सक
मधुर सुगंध हणून वेदीवर ल होमापणावर यांचा होम करावा; ते परमे रास
अ पलेले सुवा सक ह होय. २६ मग अहरोना या सं कारासाठ व धले या
म ांचे ऊर घेऊन ओवाळणीचे अपण ते परमे रासमोर ओवाळ, तो तुझा
ह सा आहे. २७ नंतर अहरोन व याचे पु यां या सं कारासाठ व धले या
म ांचे ओवाळलेले ऊर व सम पलेली मांड तू प व करावी. २८ इ ाएल
लोकांकडू न मळणारा अहरोनाचा व या या पु ांचा हा नरंतरचा ह क आहे.
कारण हे सम पत केलेले दान आहे. हे इ ाएलाकडू न यां या शां यपणा या
य ांपैक परमे राकरता सम पत केलेले दान होय. २९ अहरोनाची प व
व े या यानंतर या या पु पौ ांसाठ असावी, हणजे या व ां नशी यांचा
अ भषेक होऊन यां यावर सं कार हावा. ३० अहरोना या जागी याचा जो
पु याजक होईल याने प व थानात सेवा कर यासाठ दशनमंडपाम ये
जाताना ती व े सात दवस घालावीत. ३१ समपण वधीसाठ वध केले या
म ाचे मांस घेऊन ते प व जागी शजवावे; ३२ अहरोन व या या मुलांनी
या म ाचे मांस आ ण टोपलीतील भाकर दशनमंडपा या दारापाशी खावी;
३३ यांचा सं कार व प व ीकरण ासाठ या पदाथानी ाय
झाले ते
पदाथ यांनी खावे. पण कोणी पर याने ते खाऊ नयेत. कारण ते पदाथ
प व आहेत. ३४ सम पत केले या मांसातले कवा भाकर तले जर काही
सकाळपयत उरले तर ते अ नीत जाळू न टाकावे, ते खाऊ नये कारण ते प व
आहे; ३५ मी तुला आ ा केली आहे या सव गो ी माणे अहरोन व याचे
पु यांचे कर. सात दवसपयत यां यावर सं कार कर. ३६ ाय ासाठ
पापबली हणून एक गो हा या येक दवशी बली दे. आ ण वेदीसाठ
ाय
क न ती प व कर आ ण ती प व कर यासाठ तला अ भषेक
कर. ३७ सातही दवस वेदीसाठ ाय
क न ती प व कर हणजे वेदी
परमप व होईल, याचा वेदीला पश होईल ते प व होईल. ३८ वेदीवर
होम करायचा तो असा: त दनी एकएक वषा या दोन कोकरांचा नेहमी होम
करावा. ३९ एका कोकराचा सकाळ व स या कोकराचा सं याकाळ होम
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करावा. ४० कुटू न काढले या पाव हन तेलात एक दशमांश माप सपीठ मळू न
ते एका कोकराबरोबर अपावे आ ण पाव हन ा रसाचे पेयापण करावे. ४१
आ ण सं याकाळ सरे कोक अपावे व या याबरोबरही सकाळ या माणे
अ नापण व पेयापण करावे; हे परमे रास य असे सुवा सक ह होय.
४२ दशनमंडपा या दारापाशी दररोज परमे रासमोर तु ही प ान प ा
असेच होमापण कर त रहावे; या ठकाणी मी तुम याशी बोल यासाठ
तु हास भेटन
े . ४३ या ठकाणी मी इ ाएल लोकांस भेटन
े आ ण मा या
तेजाने मंडप प व होईल. ४४ “ ा माणे मी दशनमंडप व वेदी प व कर न
आ ण अहरोन व या या पु ांनी याजक या ना याने माझी सेवा करावी
हणून मी यांनाही प व कर न. ४५ मी इ ाएल लोकांम ये राहीन आ ण
यांचा देव होईन. ४६ आ ण लोकांस समजेल क मी यांचा देव परमे र
आहे; मला यां याबरोबर राहता यावे हणून मीच यांना मसर देशातून
सोडवून आणले आहे हे यांना कळे ल; मी यांचा देव परमे र आहे.”
जाळ यासाठ बाभळ या लाकडाची एक वेदी कर. ती
३० तूचौरसधूप असू
न एक हात लांब व एक हात ं द असावी, आ ण ती दोन
२

हात उं च असावी; तची शगे एकाच अखंड लाकडाची करावी. ३ वेदीचा
वरचा भाग व त या चारही बाजू शु सो याने मढवा ात आ ण सभोवती
सो याचा कंगोरा करावा. ४ या कंगो याखाली वेदी या एकमेक या व
बाजूंना सो या या दोन दोन गोल क ा असा ात; यां यात दांडे घालून वेदी
उचलून ने याकरता यां या उपयोग होईल. ५ हे दांडे बाभळ या लाकडाचे
क न ते सो याने मढवावेत. ६ वेदी अंतरपटासमोर ठे वावी; आ ापटाचा कोश
अंतरपटा या मागे असेल; आ ापटा या कोशावर असणा या दयासनासमोर
वेदी असेल; याच ठकाणी मी तुला भेटत जाईन. ७ अहरोन द ाची
तेलवात कर यासाठ येईल या येक सकाळ दररोज याने वेदीवर
सुगंधी धूप जाळावा; ८ पु हा सं याकाळ अहरोन दवे लाव यासाठ येईल
ते हा याने वेदीवर सुंगधी धूप जाळावा; या माणे दररोज परमे रापुढे
सुंगधी धूप सतत पढयान पढया जाळ त जावा. ९ त यावर नराळा धूप
कवा होमापण, अ नापण कवा कोण याही कारचे पेयापण अपण क
नये. १० अहरोनाने वषातून एकदा वेदी या शगावर ाय
करावे;
प ान प ा वषातून एकदा ाय ासाठ अ पले या लोकां या पापांची
भरपाई कर यासाठ अहरोनाने पापापणा या र ाने त यासाठ याने
ाय
करावे. ही वेदी परमे राकरता परमप व आहे. ११ मग परमे र
मोशेला हणाला, १२ “तू इ ाएल लोकांची शरगणती करशील ते हा
गणनेवेळ आपणावर काही मर येऊ नये हणून यांत या येक इ ाएलाने
वत: या जवाब ल परमे रास खंड ावा; १३ जत या लोकांची मोजदाद
होईल तत यांनी प व थानातील शेकेला या चलना माणे अधा शेकेल
ावा. हा अधा शेकेल परमे राकरता केलेले समपण आहे. १४ वीस वष व
या न जा त वया या लोकांम ये याची गणना होईल यातील येकाने
याने परमे राकरता हे समपण करावे. १५ तु ही आप या जवाब ल
ाय
हणून परमे राकरता हे समपण कराल ते हा ीमंत मनु याने अधा
शेकेलापे ा जा त देऊ नये व गर बाने अधा शेकेलापे ा कमी देऊ नये; १६
इ ाएल लोकांकडू न ाय ाचा पैसा यावा आ ण याचा दशनमंडपामधील
सेवेसाठ उपयोग करावा; हा पैसा इ ाएल लोकां या जवाब ल ाय
द याचे मारक हणून यां या ी यथ परमे रासमोर राहील.” १७ परमे र
मोशेला हणाला, १८ “ पतळे चे एक गंगाळ बनवून ते पतळे या बैठक वर
ठे वावे, यातील पा याचा हातपाय धु यासाठ उपयोग करावा; ते दशनमंडप
व वेदी यां याम ये ठे वावे व ते पा याने भरावे. १९ या गंगाळातील पा याने
अहरोन व या या मुलांनी आपले हातपाय धुवावेत; २० दशनमंडपाम ये व
वेदीजवळ सेवा कर यास जाताना हणजे परमे राकरता ह जाळ यासाठ
जातेवेळ यांनी आपले हातपाय धुवावेत; नाहीतर ते मरतील. २१ अहरोन व
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याचे वंशज ा यासाठ हा प ान प ा नरंतरचा वधी हावा.” २२
मग परमे र मोशेला हणाला, २३ “तू उ म कारचे मसाले घे; हणजे
प व थानात या चलना माणे पाचशे शेकेल वाही गंधरस; या या न मे
हणजे अड चशे शेकेल सुगंधी दाल चनी, पाचशे शेकेल सुगंधी बच, २४
आ ण प व थाना या शेकेला माणे पाचशे शेकेल तज आ ण एक हीनभर
जैतूनाचे तेल घे, २५ व याचे अ भषेकाचे प व तेल हणजे गां या या
कसबा माणे मसळलेले अ भषेकासाठ प व , सुंगधी तेल तयार कर; २६
या तेलाने दशनमंडप व सा ीकोश, २७ तसेच मेज व यांवर ल सव व तू,
दीपवृ व याची उपकरणे, धूपवेदी, २८ तसेच होमवेदी व होमवेदी या सव
व तू आ ण गंगाळ व याची बैठक या सवाना अ भषेक करावा. २९ यांना
प व करावे हणजे ती परमप व ठरतील; याचा यांना पश होईल ते
प व होईल. ३० आ ण अहरोन व या या पु ांना अ भषेक क न प व
कर. मग याजक या ना याने ते माझी सेवा करतील; ३१ इ ाएल लोकांस तू
सांग क , प ान प ा तु हास मा यासाठ च हेच प व अ भषेकाचे तेल
असणार. ३२ हे तेल कोणाही मनु या या अंगाला लावायचे नाही. व या
कारचे तेल कोणीही तयार क नये; हे तेल प व आहे आ ण तु ही ाला
प व च मानावे. ३३ जो कोणी या यासारखे म ण तयार कर ल कवा ते
कोणा पर याला लावील तर यास आप या लोकांतून बाहेर काढू न टाकावे.”
३४ नंतर परमे र मोशेला हणाला, “तू हे सुवा सक मसाले हणजे उ म
गंधरस, जटामासी, गंधा ब जा व शु ऊद ही यावी. या सव व तू समभाग
या ात; ३५ आ ण गां या या कसबा माणे मसळू न मठाने खारावलेले,
नभळ शु व प व असे धूप
तयार करावे; ३६ यातले काही कुटू न
याचे चूण करावे, व ते दशनमंडपामधील या सा कोशापुढे मी तुला दशन
देत जाईन तेथे ठे वावे; ते तु ही परमप व लेखावे. ३७ हे परमे रासाठ
प व लेखावे; यासारखे सरे धूप
तु ही वतःसाठ तयार क नये. ३८
सुवास घे याकरता कोणी असले काही तयार कर ल तर यास आप या
लोकांतून बाहेर काढू न टाकावे.”
“पाहा, य दा वंशातील उर चा
३१ नंमुतलरगापरमेहणजेर मोशेरचालनातूा हणाला
बसालेल याला मी नवडू न घेतले आहे.
२

३

देवा या आ याने यास प रपूण भरले आहे; आ ण सव कारची कामे
कर यासाठ मी यास अ कल, बु ी व ान ही दली आहेत. ४ तो सोने,
चांदी व पतळ यां या कलाकुसर चे काम कर ल. ५ तो र नांना सुंदर
पैलू पाड ल व हरे जडवून देईल; तो लाकडावर ल कोर व कामही कर ल;
आ ण अशा सव कारची कलाकुसर ची कामे कर ल. ६ या याबरोबर
काम कर याकरता दान या या वंशातील अ हसामाखाचा मुलगा अह लयाब
यालाही मी नवडले आहे; एवढेच न हे तर जेवढे हणून बुि दमान आहेत
या सवा या दयात मी बु दी ठे वली आहे. ती यासाठ क , तुला आ ा
के या माणे यांनी सव गो ी तयार करा ा. ७ हणजे दशनमंडप,
आ ापटाचा कोश, यावर ल दयासन आ ण तंबू या सव व तू; ८ मेज व
यावर ल सव व तू, शु सो याचा दीपवृ व याची उपकरणे; ९ होमवेदी व
तची उपकरणे, गंगाळ व याची बैठक; १० अहरोन व या या मुलांनी याजक
या ना याने माझी सेवा करताना घालावयाची, कुशलतेने वणलेली तलम व
प व व े; ११ अ भषेकाचे सुवा सक तेल आ ण प व थानी जाळावयाचा
सुंगधी
ाचा धूप. या सव व तू मी तुला सां गत या माणे हे कारागीर
तयार करतील.” १२ नंतर परमे र मोशेला हणाला, १३ “इ ाएल लोकांस
हे सांग क , तु ही माझे श बाथ अव य पाळावेत, कारण क प ान प ा
तुम यामा याम ये ही खूण आहे. ाव न हे कळावे क , तु हास प व
करणारा मी परमे र आहे. १४ हणून श बाथ दवस तु ही प व पणे
पाळावा; श बाथ दवसास जर कोणी
कर ल तर यास अव य जवे
मारावे; जो कोणी या दवशी काम कर ल, यास आप या लोकांतून बाहेर

काढू न टाकावे. १५ सहा दवस काम करावे. परंतु सातवा दवस परमे राचा
प व दवस परम व ामाचा श बाथ होय. जर कोणी श बाथ दवशी काम
कर ल तर यास अव य ठार मारावे. १६ इ ाएल लोकांनी श बाथ पाळावा;
श बाथ हा नरंतरचा करार समजून यांनी तो प ान प ा पाळावा. १७
श बाथ दवस इ ाएल लोकांम ये व मा याम ये कायमची खूण आहे.
परमे राने सहा दवस काम क न आकाश व पृ वी नमाण के यावर
सात ा दवशी व थ रा न वसावा घेतला.” १८ या माणे देवाने सीनाय
पवतावर मोशेबरोबर आपले बोलणे संप वले व मग याने आप या बोटांनी
ल हले या दोन दगड पा ांचे आ ापट यास दले.
ला पवताव न उतर यास बराच वलंब लागला आहे असे
३२ मोशे
लोकांनी पा हले ते हा सव लोक अहरोनाभोवती जमले व यास
हणाले, “पाहा, मोशेने आ हांला मसर देशातून बाहेर आणले आहे. परंतु
मोशेचे काय झाले ते आ हांला कळत नाही, हणून आम यापुढे चालतील
असे देव आम यासाठ तयार कर.” २ ते हा अहरोन लोकांस हणाला,
“तु ही तुम या या, पु व क या यां या कानातील सो याची कुंडले
मजकडे आणा.” ३ मग सव लोकांनी आप या कानातील सो याची कुंडले
काढू न अहरोनाकडे आणली. ४ अहरोनाने लोकांकडू न ते सोने घेतले; आ ण
ते ओतून व कोरणीने को न यापासून वास केले. मग लोक हणाले, “हे
इ ाएला, या देवाने तुला मसर देशातून बाहेर आणले आहे तो हाच देव
आहे.” ५ अहरोनाने हे सव पा हले ते हा याने या वासरापुढे एक वेदी
बांधली आ ण जाहीर क न तो हणाला, “तुम या परमे राकरता उ ा
उ सव होणार आहे.” ६ लोक स या दवशी पहाटेस उठले; यांनी होमापणे
अ पली व शां यपणे आणली. मग ते खा या प यास बसले; नंतर उठू न
ते खेळायला लागले. ७ या वेळ परमे र मोशेला हणाला, “तू पवत
उत न लवकर खाली जा, कारण या तु या लोकांस तू मसर देशातून
बाहेर आणले ते बघडले आहेत. ८ या मागाने यांनी जावे हणून मी
यांना आ ा पले होते या मागापासून कती लवकर ते बहकून गेले आहेत.
यांनी आप यासाठ सोने वतळवून वासराची मूत केली आहे; ते याची
पूजा कर त आहेत व यास बली अपणे वाहत आहेत; ते हणत आहेत,
‘हे इ ाएला, याच देवांनी तुला मसर देशातून बाहेर आणले आहे.” ९
परमे र मोशेला हणाला, “या लोकांस मी पा हले आहे; ते ताठ मानेचे
लोक आहेत; १० तर आता मला आड येऊ नको, यांना मा या रागा या
तडा याने भ म करतो. नंतर मी तु यापासूनच एक महान रा नमाण
करतो.” ११ परंतु काकुळतीने वनंती क न मोशे आपला देव परमे र ाला
हणाला, हे परमे रा, तु या महान साम याने व भुज तापाने यांना मसर
देशातून बाहेर आणले यां यावर तुझा कोप का भडकावा? १२ आ ण
परमे राने यांचे वाईट कर यासाठ , ड गरावर यांना ठार मार यासाठ व
पृ वीव न यांचा नायनाट कर यासाठ यांना मसर देशातून बाहेर आणले
असे मसर लोकांनी का हणावे? आप या ती कोपापासून फ र, आ ण
आप या लोकांवर आप ी आण या या हेतूपासून परावृ हो. १३ तुझे
सेवक अ ाहाम, इसहाक व इ ाएल, यांची आठवण कर; तू तु या नावाने
शपथ वा हली होतीस; तू हणाला होतास, मी तुमची संतती आकाशातील
ता यांइतक जा तीत जा त कर न, मी या देशा वषयी सां गतले तो सव
देश मी तु या संततीला देईन व तो सवकाळ यांचे वतन होईल. १४ ते हा
आप या लोकांवर आप ी आण याचा जो परमे राचा हेतू होता, यापासून
तो परावृ झाला. १५ मग मोशे पवताव न सा पटा या दोन पा ा घेऊन
पवताव न खाली उतरला. या पा ावर पुढे व मागे अशा दो ही बाजूंना
ल हलेले होते. १६ देवाने वत: च या पा ा तयार के या हो या व
यां यावर कोरलेला लेख देवाने ल हलेला होता. १७ यहोशवाने लोकांचा
ग गाट ऐकला व तो मोशेला हणाला, “छावणीत लढाईसारखा आवाज
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ऐकू येत आहे.” १८ मोशेने उ र दले, “एखा ा सै या या वजयाचा हा
आवाज नाही कवा एखा ा सै या या पराभवाचा हा आ ोश नाही; मला जो
आवाज ऐकू येत आहे तो नाचगा यांचा आहे.” १९ मोशे छावणीजवळ येऊन
पोहोच यावर याने ते सो याचे वास व लोकां या नाचगा यांचा धगाणा
पा हला आ ण तो भयंकर संतापला; याने आप या हातात या दगड पा ा
खाली ड गरा या पाय याशी फेकून फोडू न टाक या. २० नंतर लोकांनी
बन वलेले ते सो याचे वास मोशेने तोडू न फोडू न ते अ नीत जाळले. व कुटू न
याची पूड केली; मग ती पा यात टाकली. नंतर ते पाणी याने इ ाएल
लोकांस यायला दले. २१ मोशे अहरोनास हणाला, “या लोकांनी तुझे
असे काय केले होते क तू यांना असे भयंकर पाप करावयास लावलेस?”
२२ अहरोन मोशेला हणाला, “ वामी, असे मा यावर रागावू नका; या
लोकांची वृ ी पापाकडे आहे, हे आप याला माहीत आहे. २३ लोक मला
हणाले, ‘मोशेने आ हांला मसर देशातून काढू न बाहेर आणले; परंतु आता
याचे काय झाले हे आ हांला माहीत नाही; ते हा आम यापुढे चालतील
असे देव तू आम यासाठ क न दे.’ २४ ते हा मी यांना सां गतले, ‘जर
तुम याकडे सो याची कुंडले असतील तर ती मला ा.’ ते हा लोकांनी मला
यां याकड ल सोने दले; मी सोने भ ीत टाकले आ ण त यातून हे वास
बाहेर आले.” २५ मोशेने पा हले क अहरोनाने लोकांवरचे नयं ण ढले केले
यामुळे ते बेभान होत गेले आ ण यां या मूखपणा या आचरणाचा तमाशा
यां या श ूंनी पा हला. २६ ते हा मोशे छावणी या दाराजवळ उभा रा हला
आ ण हणाला, “ या कोणाला परमे रा या मागे यावयाचे असेल, याने
मजकडे यावे,” आ ण लगेच लेवी वंशाचे सव लोक मोशेकडे जमा झाले. २७
मग मोशे यांना हणाला, “इ ाएलाचा देव परमे र काय हणतो ते मी
तु हास सांगतो, ‘ येकाने आप या कमरेस तलवार लटकावावी आ ण
छावणी या या वेश दारापासून या वेश दारापयत अव य जावे आ ण
येक मनु याने आपला भाऊ, म व शेजार यांना अव य जवे मारावे.”
२८ लेवी वंशा या लोकांनी मोशेची आ ा पाळली आ ण या दवशी सुमारे
तीन हजार इ ाएल लोक मरण पावले. २९ मग मोशे हणाला, “आज
आपणाला परमे राकरता समपण क न येक पु षाने आप या पु ावर
व भावावर चालून जावे, हणजे आज तो तु हास आशीवाद देईल.” ३०
स या दवशी सकाळ मोशेने लोकांस सां गतले, “तु ही भयंकर पाप
केले आहे! परंतु आता मी परमे राकडे पवतावर जातो; काहीतर क न
कदा चत मला तुम या पापांचे ाय त करता येईल.” ३१ ते हा मोशे माघार
परमे राकडे जाऊन हणाला, “हाय, हाय या लोकांनी फार घोर पातक
केले आहे. आपणासाठ सो याचे देव बन वले; ३२ तर आता तू यां या
या पापांची मा कर! परंतु जर तू यां या पापांची मा करणार नसशील
तर मग तू ल हले या पु तकातून मला काढू न टाक.” ३३ परंतु परमे र
मोशेला हणाला, “जे मा या व पाप करतात केवळ या लोकांचीच
नावे मी मा या पु तकातून काढू न टाकतो. ३४ ते हा तू आता खाली जा
आ ण मी सांगतो तेथे लोकांस घेऊन जा; माझा त तु यापुढे चालेल व तुला
माग दाखवील. जे हा पाप केले या लोकांस श ा कर याची वेळ येईल
ते हा यांना श ा केली जाईल.” ३५ अहरोनाने बनवलेले वास लोकांनीच
बनवले होते, हणून परमे राने यांना ताडण केले.
परमे राने मोशेला सां गतले, “तू आ ण तु याबरोबर मसर
३३ मग
देशातून तू आणलेले लोक, तु ही येथून पुढ या वासास नघा;
आ ण जो देश मी तु या संततीला देईन अशी मी अ ाहाम, इसहाक व याकोब
यांना शपथ वा हली होती या देशाला तु ही जा. २ तुम यापुढे चाल यासाठ
मी मा या ताला पाठवीन आ ण कनानी, अमोर , ह ी, प र जी, ह वी व
यबूसी लोकांस तेथून घालवून देईन. ३ धामधाचे वाह वाहत असले या
देशात तू जा; मी तुम याबरोबर येणार नाही, कारण तु ही फार ताठ मानेचे
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लोक आहात. मी आलो तर र यातच तु हास न कर न.” ४ ही वाईट
बातमी ऐक यावर लोक फार : खी झाले आ ण यानंतर कोणीही आप या
अंगावर दागदा गने घातले नाहीत; ५ कारण परमे र मोशेला हणाला,
“तू इ ाएल लोकांस असे सांग, ‘तु ही फार ताठ मानेचे लोक आहात; मी
तुम याबरोबर थोडा वेळ जर असलो तर मी तु हास भ म कर न; हणून
तु ही तुमचे दागदा गने काढू न ठे वा; मग तुमचे काय करावयाचे ते मी पाहीन.”
६ हणून होरेब पवतापासून पुढे इ ाएल लोक दागदा ग यांवाचून रा हले. ७
मोशे छावणीबाहेर ब याच अंतरावर तंबू लावत असे. मोशेने यास दशनमंडप
असे नाव दले होते; या कोणाला परमे रास काही वचारावयाचे असेल तो
छावणीबाहेर ल दशनमंडपाकडे जाई. ८ या वेळ मोशे छावणीतून मंडपाकडे
जाई या वेळ सव लोक आपाप या तंबू या दारात उभे राहत आ ण मोशे
मंडपा या आत जाईपयत यास नरखून बघत. ९ जे हा मोशे मंडपात जाई
ते हा मेघ तंभ खाली उत न येई आ ण मंडपा या दारापाशी तो उभा राही;
ा माणे परमे र मोशेशी बोलत असे. १० जे हा लोक दशनमंडपा या
दारात ढग बघत ते हा ते आपाप या तंबू या दारात उभे रा न देवाला नमन
कर त. ११ म ांशी बोलावे या माणे परमे र मोशेबरोबर समोरासमोर
बोलत असे. मोशे छावणीकडे माघार जात असे. तर मोशेचा मदतनीस
नूनाचा मुलगा यहोशवा, हा त ण मंडप सोडू न बाहेर येत नसे. १२ मोशे
परमे रास हणाला, “पाहा या लोकांस घेऊन जा यास तू मला सां गतलेस,
परंतु तू मा याबरोबर कोणाला पाठ वणार ते तू सां गतले नाहीस; तू मला
हणालास, मी तुला तु या नावाने ओळखतो आ ण तु यावर माझी कृपा ी
आहे. १३ आता मा यावर तुझी कृपा ी अस यास तुझे माग मला दाखव
हणजे मला तुझी ओळख पटेल आ ण यामुळे तुझी कृपा ी मा यावर
होईल. पाहा, हे रा तुझी जा आहे.” १४ परमे राने उ र दले, “मी वत:
तु याबरोबर येईन व तुला वसावा देईन.” १५ मग मोशे परमे रास हणाला,
“जर तू वतः येणार नाहीस तर मग आ हांला या येथून पुढे नेऊ नकोस. १६
तसेच तुझी कृपा ी मा यावर व तु या लोकांवर झाली आहे हे कशाव न
समजावे? जर तू आम याबरोबर आ याने मी व हे तुझे लोक पृ वीवर ल
इतर सव लोकां न वेगळे झालो आहो याव नच ते समजायचे ना?” १७
मग परमे र मोशेला हणाला, “तू मागतोस या माणे मी कर न, कारण
माझी कृपा ी तु यावर झाली आहे आ ण मी
शः तुला तु या नावाने
ओळखतो.” १८ नंतर मोशे हणाला, “आता कृपा क न मला तुझे तेज
दाखव.” १९ मग परमे राने मोशेला उ र दले, “मी माझे सव चांगुलपण
तु यापुढे चालवीन; मी परमे र आहे आ ण हे माझे नाव मी जाहीर कर न.
या यावर कृपा करावीशी वाटेल या यावर मी कृपा कर न आ ण या यावर
दया करावीशी वाटते या यावर दया कर न. २० परंतु” तू माझा “चेहरा
पा शकणार नाहीस, कारण माझा चेहरा पा हलेला कोणीही मनु य जवंत
राहणार नाही.” २१ परमे र हणाला, “मा याजवळ या ठकाणी एक खडक
आहे; तू यावर उभा राहा. २२ माझे तेज या जागेजवळू न पुढे जाईल, ते हा
मी तुला या खडकातील मो ा भेगेत ठे वीन; आ ण मी नघून जाईपयत
मा या हाताने तुला झाक न; २३ नंतर मी माझा हात काढू न घेईन आ ण तू
माझी पाठ पाहशील; परंतु तू माझा चेहरा पाहणार नाहीस.”
र मोशेला हणाला, “प ह या दोन पा ां माणे आणखी
३४ मगदोन परमे
दगड पा ा घडू न तयार कर हणजे फोडू न टाकले या प ह या
पा ांवर जी वचने होती ती मी या यावर लहीन. २ पहाटेस तयार हो
व सीनाय पवतावर चढू न ये आ ण तेथे पवता या शखरावर मा यासमोर
हजर राहा. ३ तु याबरोबर कोणी चढू न वर येऊ नये पवतावर ल कोण याच
ठकाणी कोणी मनु य दसू नये; तसेच शेरडेमढरे कळप व गुरेढोरे ांना
या पवता या पाय याशी च देऊ नकोस.” ४ ते हा मोशेने प ह या
पा ांसार याच आणखी दोन दगड पा ा घडू न तयार के या; सकाळ च

60

उठू न या हाती घेऊन परमे रा या आ े माणे सीनाय पवतावर चढू न
गेला; ५ ते हा मोशे पवतावर आ यावर परमे र एका ढगातून या याकडे
खाली उतरला व तेथे या यापाशी उभा रा हला; आ ण याने परमे र
या नावाची घोषणा केली. ६ परमे र या यापुढून अशी घोषणा कर त
गेला: “परमे र, परमे र, दयाळू , कृपाळू देव, मंद ोध, दयेचा व स याचा
सागर, ७ हजारो जणांवर दया करणारा, अ याय, अपराध व पाप यांची
मा करणारा, पण अपराधी जनांची मुळ च गय न करणारा, असा तो
व डलां या ाईब ल पु पौ ांचा तस या व चौ या पढ पयतही समाचार
घेतो.” ८ मग मोशेने ताबडतोब भूमीपयत वाकून परमे रास नमन केले.
९ मग तो हणाला, “हे भू, तुझी कृपा ी जर मा यावर झाली असेल
तर तू आम याबरोबर चालावे. हे लोक ताठ मानेचे आहेत हे मला माहीत
आहे; तर आमचा अ याय व पाप यांची तू आ हांला मा कर आ ण आपले
वतन हणून आमचा वीकार कर.” १० मग परमे र हणाला, “पाहा,
मी तु या सव लोकांबरोबर हा करार कर त आहे; आतापयत पृ वीवर ल
कोण याही रा ासाठ यापूव कधीही केलेले नाहीत ते चम कार मी कर न;
या लोकांम ये तू राहशील ते सव लोक परमे राची कृती पाहतील, कारण
जे मी तु याबरोबर करणार आहे ते भयानक आहे. ११ मी आज तुला या
आ ा देतो या तू पाळ हणजे मग मी अमोर , कनानी, ह ी, प र जी, ह वी
व यबूसी या लोकांस तु यासमो न घालवून देतो. १२ सावध राहा, नाही
तर तू या देशात जात आहेस याम ये राहणा या लोकांबरोबर कोण याही
कारे करारमदार करशील आ ण तो तुला पाश होईल. १३ परंतु यां या वे ा
पाडू न टाक; यांचे तंभ तोडू न टाक; यां या अशेरा मूत फोडू न टाक. १४ तू
तर कोण याही स या देवाला नमन क नये; कारण याचे नाव ई यावान
असे आहे; तो परमे र ई यावान देव आहे. १५ तू सावध राहा. या देशातील
र हवाशाबरोबर कोण याही कारचे करारमदार क नको; ते भचार
मतीने आप या देवामागे लागून यांना ब लदान करतील. यात या कोणी
तुला बोलावले असता तु ही यां या ब लदानातले काही खाल. १६ यां या
क यांची तु ही आप या पु ांसाठ प नी हणून नवड कराल; यां या क या
भचार मतीने आप या देवा यामागे जातील आ ण या तुम या पु ांना
भचार बु दीने यां या नादी लावतील. १७ तू आप यासाठ ओतीव
देव क नको. १८ बेखमीर भाकर चा सण पाळ, मी दले या आ े माणे
नेमले या वेळ अबीब म ह यातील सात दवसपयत तू बेखमीर भाकर खावी,
कारण अबीब म ह यात मसर देशातून तू बाहेर नघालास. १९ येक थम
ज मलेला माझा आहे; तसेच तु या गुरांढोरापैक गायीचे व मढराचे थम
ज मलेले नरव स माझे आहेत. २० गाढवीचे प हले शग खंडणी दाखल
एक कोक देऊन सोडवून यावे, पण यास तसे सोडवले नाही तर याची
मान मोडावी. तु या मुलांपैक येक ये पु ाला मोबदला देऊन सोडवून
यावा. कोणी रका या हाताने मा यासमोर येऊ नये. २१ सहा दवस तू
आपले कामकाज कर, परंतु सात ा दवशी वसावा घे; नांगरणी या व
कापणी या हंगामातही सात ा दवशी तू वसावा घे. २२ तू स ताहाचा,
हणजे ग हा या कापणी या थम पकाचा सण पाळावा. २३ तुम या सव
पु षांनी वषातून तीनदा इ ाएलाचा देव भू परमे र ासमोर हजर रहावे.
२४ मी तर पररा ांना तु यापुढून घालवून देईन; मी तु या देशा या सीमा
वाढवीन; आ ण वषातून तीनदा तू आपला देव परमे र ा यामोर हजर
राहायला जाशील या वेळ तु या देशाचा कोणीही लोभ धरणार नाही. २५
मा या य बलीचे र ख मरा या भाकर बरोबर अपू नये; आ ण व हांडण
सणा या य पशूचे काहीही सकाळपयत रा देऊ नये. २६ हंगामा या वेळ
तु या ज मनी या उ प नातील थम पकाचा सव म भाग आपला देव
परमे र, ा या मं दरात आणावा. करडू या या आई या धात शजवू
नये.” २७ मग परमे र मोशेला हणाला, “ही वचने ल न ठे व, कारण याच
वचनां माणे मी तु याशी व इ ाएल लोकांशी करार केला आहे.” २८ मोशे

तेथे परमे राजवळ चाळ स दवस व चाळ स रा ी रा हला; या दवसात
याने अ न खा ले नाही, आ ण तो पाणीही याला नाही; आ ण या पा ांवर
परमे राने कराराची वचने हणजे दहा आ ा ल न ठे व या. २९ मग मोशे,
सा पटा या या दोन पा ा घेऊन सीनाय पवताव न खाली उतरला;
परमे राशी बोल यामुळे या या चेह यातून तेजाचे करण नघत आहेत
ाचे यास भान न हते. ३० अहरोन व सव इ ाएल लोक यांनी मोशे या
चेह यावर ल तेज वी करणे पा हली ते हा ते या याजवळ जायला घाबरले;
३१ परंतु मोशेने अहरोन व मंडळ चे मुख ाना बोलावले, ते हा अहरोन व
मंडळ चे मुख या याकडे परत आले, तो यां याशी बोलू लागला. ३२
यानंतर सव इ ाएल लोक जवळ आले आ ण जे काही परमे राने यास
सीनाय पवतावर सां गतले होते ते सगळे याने यांना आ ा देऊन सां गतले.
३३ लोकांशी आपले बोलणे संप व यावर मोशेने आपला चेहरा आ छादनाने
झाकला. ३४ जे हा कधीही मोशे परमे राबरोबर बोलावयास या यासमोर
आत जाई, ते हा तो बाहेर येईपयत आप या चेह यावर ल आ छादन काढ त
असे; मग तो इ ाएल लोकांकडे बाहेर येऊन परमे र जी काही आ ा देई ती
तो यांना सांगत असे. ३५ मोशेचा तेजाने तळपणारा चेहरा इ ाएल लोक
पाहत ते हा तो पु हा आपला चेहरा झाकून घेई; आ ण तो परमे राकडे
बोलावयास आत जाईपयत तो आपला चेहरा झाकून ठे वत असे.
ने सग या इ ाएल लोकां या मंडळ ला एक केले; तो यांना
३५ मोशेहणाला,
या गो ी कर या वषयी परमे राने आ ा केली आहे या
या; २ सहा दवस काम करावे, परंतु सातवा दवस तुम यासाठ परमे राचा
प व दवस, परम वसा ाचा श बाथ होय, या दवशी काम करणा या
कोण याही मनु यास अव य जवे मारावे. ३ श बाथ दवशी तु ही आप या
राहत असले या जागेत कोठे ही व तव पेटवू नये. ४ मोशे सव इ ाएल
लोकां या मंडळ ला हणाला, परमे राने जे कर याची आ ा दली आहे ते
हे; ५ परमे रासाठ तु ही अपणे आणावी. याची मनापासून इ छा असेल
याने परमे राकरता सोने, चांदी, पतळ; ६ नळे , जांभळे व कर मज
रंगाचे सूत, व तलम सणाचे कापड, बक याचे केस; ७ लाल रंगवलेली
म ाची कातड व तहशाची कातड , बाभळ चे लाकूड; ८ द ासाठ तेल,
अ भषेका या तेलासाठ आ ण सुगंधी धुपासाठ मसाले; ९ तसेच एफोद
व ऊरपट ात खोच यासाठ गोमेदमणी आ ण इतर र ने आणावी. १०
“तुम यापैक जे कोणी कुशल कारागीर आहेत या सवानी येऊन परमे राने
जे काही कर याची आ ा दली आहे ते सव करावे, हणजे ११ नवासमंडप,
याचा बाहेर ल तंबू व यावर ल आ छादान, याचे आकडे, फ या, अडसर,
खांब, व उथ या; १२ कोश, याचे दांडे, दयासन व अंतरपाट, १३ मेज
व याचे दांडे, यावर ल सव पा े व सम तेची भाकर; १४ काशासाठ
दीपवृ , याची उपकरणे व दवे, आ ण द ासाठ तेल; १५ धूपवेदी व
तचे दांडे, अ भषेकासाठ तेल, सुगंधी
यु धूप, नवासमंडपा या
दारासाठ पडदा; १६ होमवेदी व तची पतळे ची जाळ , दांडे व तचे इतर
सा ह य, गंगाळ व याची बैठक; १७ अंगणाचे पडदे, यांचे खांब व यां या
उथ या, आ ण अंगणा या फाटकासाठ पडदा; १८ नवासमंडप व अंगण
ा यासाठ मेखा व तणावे, १९ प व थानात सेवा कर यासाठ कुशलतेने
वणलेली व े आ ण याजक या ना याने सेवा कर यासाठ अहरोन याजकाची
व या या पु ांची प व व े.” २० मग इ ाएल लोकांची सव मंडळ
मोशेपुढून नघून गेली. २१ नंतर यां या अंतःकरणांत फूत झाली, या
सवानी दशनमंडपा या कामासाठ , यातील सग या सेवेसाठ आ ण प व
व ांसाठ परमे रास अपणे आणली. २२ यांना मनापासून दे याची इ छा
झाली या सग या ीपु षांनी नथा, कुंडले, अंग ा, बांग ा असे सव
कारचे सो याचे दा गने आणले; ही सो याची प व अपणे परमे रासाठ
आणली. २३ या या पु षां याकडे न या, जांभ या व कर मजी रंगाचे
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सूत व तलम सणाचे कापड, बक याचे केस, लाल रंगवलेली म ाची कातड
व तहशाची कातड होती यांनी ते ते आणले. २४ चांदी व पतळ यांचे अपण
करणा या येकाने ती अपणे परमे रासाठ आणली आ ण यां याकडे
बाभळ चे लाकूड होते यांनी ते परमे रास अपण केले. २५ या या
शवणकाम व वणकाम ात तरबेज हो या या सवानी न या, जांभ या
व कर मजी रंगाचे सूत व तलम सणाचे कापड आप या हातांनी वणून
आणले. २६ आ ण या ि यां या अंतःकरणात फूत होऊन यांना बु दी
झाली, या सवानी बक याचे केस कातले. २७ अ धका यांनी याजकाचे
एफोद व ऊरपट ात जडव यासाठ गोमेदमणी व इतर र ने आणली. २८
द ाचे तेल व अ भषेकाचे तेल व सुगंधी धुपासाठ मसाला आणला. २९
परमे राने मोशेला जे कर याची आ ा दली होती या सवासाठ इ ाएल
लोकांनी वखुशीने परमे रासाठ अपणे आणली, या या ीपु षां या
अंतःकरणांत फूत झाली यांनीही अपणे आणली. ३० ते हा मोशे इ ाएल
लोकांस हणाला, पाहा, परमे राने य दा वंशातील ऊर चा पु हणजे
राचा नातू बसालेल ाला नाव घेऊन बोलावले आहे. ३१ आ ण याने
यास देवा या आ याने प रपूण क न अ कल, बु दी, ान आ ण सव
कारचे कसब दले आहे. ३२ तो सोने, चांदी आ ण पतळ ां यापासून
कलाकुसर चे काम कर ल. ३३ तो र नांना पैलू पाड ल. लाकडाचे न ीकामही
क न अशा सव कारची कारा गर ची कामे कर ल. ३४ परमे राने यास
आ ण दान वंशातील अ हसामाखाचा पु अह लयाब, ां या ठायी श ण
दे याचे साम य ठे वले आहे. ३५ कोर व काम करणारे कुशल कारागीर,
न या, जांभ या व कर मजी रंगा या सुता या कापडावर व तलम सणा या
कापडावर क शदा काढणारे, वणकाम करणारे, सव कारचे कसबी काम
करणारे व कुशल कामाची योजना करणारे अशासार यांची सव कारा गर ची
कामे कर यासाठ याने या दोघांचे मन ानाने प रपूण केले आहे.
रा या आ े माणे प व
३६ “परमे
कसे करावे ते समज यासाठ

थानाचे सेवेसाठ सव त हेचे काम
यां या ठायी परमे राने बु दी व
समज घातली आहे ते बसालेल व अह लयाब आ ण येक ानी मनु य
ानी हे बांधकाम करावे.” २ नंतर बसालेल व अह लयाब ांना आ ण
या ानी मनु यां या मनात परमे राने बु दी घातली होती व यांना हे
काय कर याची फूत झाली होती, यांना मोशेने बोलावले. ३ आ ण
प व थाना या सेवेसाठ हणजे ते बांध यासाठ इ ाएल लोकांनी जी
एकंदर अपणे आणली होती ती यांनी मोशे या पुढून घेतली. लोकांनी रोज
सकाळ आपली वखुशीची अपणे या यापाशी आण याचा म चालू
ठे वला. ४ शेवटी मग सव बुि दमान पु ष प व थानाचे कर त असलेले
आपले काम सोडू न मोशेकडे आले. ५ आ ण ते मोशेला हणाले लोकांनी
परमे रासाठ खूप अपणे आणली आहेत! आ हांला या प व थानाचे
बांधकाम पूण कर यासाठ लागणा या सा ह यापे ा कतीतर अ धक
आम यापाशी आले आहे! ६ ते हा मोशेने सव छावणीभर असा कूम दला
क , “कोणाही ीने कवा पु षाने आता प व थाना या सेवेसाठ अपण
हणून आणखी कोणतेही कसबाचे वगैरे काम क न आणू नये,” ते हा अशा
र तीने आणखी अपणे आण यास बंदी घाल यात आली. ७ यां या हाती
जी साम ी जमली होती ती ते सव काम कर यास पु न उरेल इतक होती.
८ मग या कसबी कारा गरांनी दहा पड ांचा नवासमंडप बन वला. यांनी
कातले या तलम सणा या कापडाचे आ ण न या, जांभ या व कर मजी
रंगा या सुताचे पडदे तयार केले व यां यावर यांनी कुशल कारा गराकडू न
क ब काढले. ९ येक पड ाचे मोजमाप अ ावीस हात लांब व ं दी
चार हात असे सारखेच होते. १० यांनी यापैक पाच पडदे जोडू न एक
भाग व सरे पाच पडदे जोडू न सरा भाग असे केले. ११ नंतर यांनी
या दो हीही भागां या शेवट या कनार वर न या सुताची बरड केली;
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तसेच स या पड ा या कनार वरही तशीच बरड केली. १२ यांनी एका
पड ाखाली कनार वर प नास बरड व स या पड ा या कनार वरही
प नास बरड केली; ती बरड समोरासमोर होती. १३ नंतर ते दोन पडदे
एक जोड यासाठ यांनी सो याचे प नास गोल आकडे बन वले; या
आक ांनी ते पडदे एक जोड यावर या सवाचा मळू न अखंड प व
नवासमंडप तयार झाला. १४ नंतर प व नवासमंडप झाक यासाठ या
कारा गरांनी बक या या केसां या अकरा पड ांचा एक तंबू बन वला. १५ या
सव पड ांचे मोजमाप सारखेच होते हणजे ते तीस हात लांब व चार हात ं द
होते. १६ या कारा गरांनी यांपैक पाच पडदे जोडू न एक भाग व सरे
सहा पडदे जोडू न सरा भाग तयार केला. १७ नंतर यांनी एका कनाती या
बाहेर ल शेवट या पड ा या कनार वर प नास बरड व तशीच स या
कनाती या बाहेर ल शेवट या पड ा या कनार वर प नास बरड केली. १८
हे दोन पडदे जोडू न एक तंबू कर यासाठ यांनी पतळे चे प नास आकडे
केले. १९ मग यांनी प व नवासमंडप झाक यासाठ लाल रंग दले या
म ा या कात ाचे व सरे तहशा या कमावले या कात ाचे अशी
दोन आ छादने केली. २० प व नवासमंडपाला आधार दे यासाठ यांनी
बाभळ या लाकडा या फ या तयार के या. २१ येक फळ दहा हात लांब
व दीड हात ं द होती. २२ यांनी येक फळ स या फळ शी जोड यासाठ
यांनी तला दोन कुसे केली. यांनी नवासमंडपा या सव फ या अशाच
के या. २३ नवासमंडपासाठ या फ या यांनी के या यांपैक द ण
बाजूस लाव यासाठ वीस फ या के या; २४ या वीस फ यां या खाली
लाव यासाठ यांनी चांदी या चाळ स उथ या के या, एका फळ या खाली
कुसासाठ दोन दोन उथ या यांनी के या. २५ याच माणे नवासमंडपा या
स या हणजे उ र बाजूस लाव यासाठ यांनी वीस फ या के या.
२६ यांनी या यासाठ चांदी या चाळ स उथ या के या हणजे एकेका
फळ या खाली दोन दोन उथ या. २७ नवासमंडपा या मागील बाजूस
हणजे प म बाजूस लाव यासाठ सहा फ या के या, २८ आ ण माग या
बाजूस नवासमंडपा या कोप यासाठ दोन फ या यांनी के या. २९ या
फ या खालपासून दोन दोन असून या दो ही वर या भागी एकेका कड ने
यांनी जोड या हो या; दो ही कोप यांसाठ यांनी अशाच फ या के या.
३० या कारे आठ फ या व यांना चांदी या सोळा उथ या झा या. अथात
एकेका फळ खाली दोन दोन उथ या हो या. ३१ यांनी बाभळ या लाकडाचे
अडसर तयार केले. नवासमंडपा या एका बाजू या फ यांसाठ पाच,
३२ स या बाजू या फ यांसाठ पाच आ ण प मे या हणजे माग या
बाजूसाठ पांच; ३३ आ ण यांनी फ या या म यभागी लावावयाचा अडसर
एका टोकापासून स या टोकापयत पोहचेल असा केला. ३४ या फ या
यांनी सो याने मढव या, अडसर लाव या या क ा सो या या बनव या
आ ण अडसरही सो याने मढवले. ३५ मग यांनी न या, जांभ या व
कर मजी रंगा या सुताचा आ ण तलम सणा या कापडाचा एक अंतरपट
बन वला व यावर क ब काढले, ३६ आ ण यासाठ यांनी बाभळ या
लाकडाचे चार खांब केले व ते सो याने मढवले; या या आक ा सो या या
के या आ ण या यासाठ चांदी या चार उथ या ओत या. ३७ मग यांनी
नवासमंडपा या वेश ारासाठ न या, जांभ या व कर मजी रंगा या
सुताचा व कातले या तलम सणा या कापडाचा न ीदार पडदा बनवला. ३८
व या पड ासाठ यांनी पाच खांब व यां या आक ा बनव या; यांचा
वरचा भाग व यां या बांधप ् या सो याने मढ व या; आ ण खांबासाठ
पतळे या पाच उथ या बनव या.
लने बाभळ या लाकडाचा एक कोश बनवला; तो अड च
३७ बसाले
हात लांब, दीड हात ं द व दीड हात उं च होता. याने तो आतून
२

बाहे न शु सो याने मढवला आ ण यासभोवती सो याचा कंगोरा केला. ३
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या या चा ही पायांना लाव यासाठ याने सो या या चार क ा ओतून
एका बाजूला दोन व स या बाजूला दोन अशा लाव या. ४ याने बाभळ या
लाकडाचे दांडे क न ते शु सो याने मढवले. ५ कोश उचल यासाठ ते दांडे
याने या या दो ही बाजूं या क ांत घातले. ६ नंतर याने शु सो याचे
दयासन बन वले; ते अड च हात लांब व दीड हात ं द होते. ७ बसालेलने
सोने घडवून दोन क ब बनवले. ते दयासना या दो ही टोकांसाठ बनवले.
८ याने एक क ब एका टोकासाठ व सरा क ब स या टोकासाठ
बनवला. क ब व दयासन अखंड असून ते याने दो ही टोकांना बनवले.
९ या क बांचे पंख वर असे पसरले होते क यांनी ते दयासन झाकले
होते; यांची त डे समोरासमोर असून यांची ी दयासनाकडे लागलेली
होती. १० याने बाभळ या लाकडाचे मेज बन वले, ते दोन हात लांब,
एक हात ं द व दीड हात उं च होते. ११ याने ते शु सो याने मढवले व
यासभोवती सो याचा कंगोरा केला; १२ आ ण याने या यासाठ चार
बोटे ं दीची एक पाळ केली व या पाळ स सभोवती सो याचा कंगोरा
केला. १३ या यासाठ सो या या चार गोल क ा ओतून तयार के या व
या या चा ही पायावर या चार कोप यांना या लाव या. १४ या गोल क ा
या पाळ जवळ ठे व या, या मेज उचलावया या दां ासाठ हो या. १५
मेज उचल यासाठ याने बाभळ या लाकडाचे दांडे केले व ते सो याने
मढवले; १६ नंतर याने मेजावरची पा े हणजे तबके, धूपपा े, सुरया व
पेयापणे ओत यासाठ कटोरे ही सव शु सो याची बनवली. १७ याने शु
सो याचा एक दीपवृ बन वला; हा दीपवृ , याची बैठक, याचा दांडा,
या या वा ा, याची ब डे व याची फुले ही सव एकाच अखंड तुक ाची
घडवली. १८ या दीपवृ ाला एका बाजूला तीन व स या बाजूला तीन अशा
सहा शाखा हो या. १९ येक शाखेला बदामा या फुलासार या तीन तीन
वा ा, ब डाफुलासह के या आ ण स या बाजू या या या जोड या येक
शाखेलाही बदामा या फुलांसार या तीन तीन वा ा ब डाफुलासार या
के या. दीपवृ ामधून नघाले या सहा शाखांची रचना अशीच होती. २०
दीपवृ ा या दां ाला बदामा या फुलांसार या बोडांफुलांसह चार वा ा
हो या. २१ या दीपवृ ामधून नघणा या सहा शाखांपैक दोन दोन शाखा
आ ण यां याखाली असलेले येक एक ब ड ही एकाच अखंड तुक ाची
होती. २२ शाखा व फुले असलेला हा संपूण दीपवृ शु सो या या एकाच
अखंड तुक ातून घडवलेला होता. २३ याने या दीपावृ ाचे सात दवे,
याचे चमटे व ताट या शु सो या या के या. २४ याने तो दीपवृ व
याचे बरोबरची सव उपकरणे एक क कार शु सो याची बनवली. २५ मग
याने बाभळ या लाकडाची धूपवेदी केली; ती एक हात लांब, एक हात ं द
व दोन हात उं च अशी चौरस होती; तची शगे अंगचीच होती. २६ याने या
वेदीचा वरचा भाग, त या चा ही बाजू व तची शगे शु सो याने मढ वली व
तला सभोवती सो याचा कंगोरा केला; २७ वेदी वा न ने यासाठ दांडे
घाल याकरता याने सो या या दोन दोन गोल क ा क न या कंगो यां या
खाली त या दो ही अंगांना लाव या. २८ याने बाभळ या लाकडाचे दांडे
केले व ते सो याने मढ वले. २९ नंतर याने अ भषेकाचे प व तेल आ ण
सुगंधी
यु शु धूप गां या या कृती माणे केला.
लाने बाभळ या लाकडाची एक चौरस होमवेदी बनवली; ती
३८ बसाले
पाच हात लांब व पाच हात ं द व तीन हात उं च अशी केली. याने
२

त या चा ही कोप यास चार शगे बनवली, ती अंगचीच होती, याने ती
पतळे ने मढ वली. ३ याने वेदीची सव उपकरणे हणजे हं ा, फावड ,
कटोरे, काटे व अि नपा े ही सव पतळे ची बनवली. ४ याने वेदीला सभोवती
कंगो या या खाली पतळे ची जाळ बनवली, ती खालपासून वेदी या तळा या
अ या अंतरापयत वर आली. ५ याने पतळे या जाळ या चारही कोप यांना
दांडे घाल यासाठ चार क ा ओतून तयार के या; ६ याने बाभळ या

लाकडाचे दांडे केले व ते पतळे ने मढवले. ७ वेदी उचलून ने याकरता त या
बाजू या क ांत याने दांडे घातले; वेदी या चारही बाजूंना फ या लावून ती
म यभागी पोकळ ठे वली. ८ दशनमंडपा या दारापाशी सेवा कर या या
यांनी अपण हणून आणले या पतळ आरशांचे पतळ घेऊन याने
गंगाळ व याची बैठक बनवली. ९ याने अंगण तयार केले; या या द ण
बाजूला कातले या तलम सणा या कापडा या पड ांची लांबी शंभर हात
होती. १० तला वीस खांब असून या खांबासाठ पतळे या वीस उथ या
हो या; खांबां या आक ा व यां या बांधप ् या चांदी या हो या. ११
अंगणा या उ र बाजूलाही शंभर हात लांबीचे पडदे जोडू न केलेली एक
कनात होती व त यासाठ ही वीस पतळ उथ या असले या वीस खांबावर
ती आधारलेली होती; खांबां या आक ा व यां या बांधप ् या चांदी या
हो या. १२ अंगणा या प म बाजूला पड ांची प नास हात लांबीचे पडदे
जोडू न केलेली एक कनात होती; त यासाठ दहा खांब व दहा उथ याही
हो या; या खांबां या आक ा व यां या बांधप ् या चांदी या हो या; १३
पूवकड ल बाजू प नास हात लांब होती; १४ अंगणा या फाटका या एका
बाजूला पंधरा हात लांबीचे पडदे जोडू न केलेली कनात होती; त यासाठ
तीन खांब व तीन उथ या हो या; १५ आ ण अंगणा या फाटकाची सर
बाजूही अगदी तशीच होती. अंगणा या फाटका या या बाजूला व या बाजूला
पंधरा पंधरा हात पडदे जोडू न केले या कनाती हो या, यांना तीन तीन खांब
व यां या उथ याही तीन तीन हो या. १६ अंगणा या सभोवतालचे सव
पडदे कातले या तलम सणा या कापडाचे होते. १७ खांबां या उथ या
पतळे या आ ण आक ा व बांधप ् या चांदी या हो या; खांबांची वरची टोके
चांदीने मढवली होती; अंगणाचे सव खांब चांदी या बांधप ् यांनी जोडले होते.
१८ अंगणा या फाटकाचा पडदा न या, जांभ या व कर मजी रंगा या
सुताचा आ ण कातले या तलम सणा या कापडाचा होता; यावर वेलबु ीदार
वणकाम केलेले होते; तो वीस हात लांब व पाच हात उं च होता; ही उं ची
अंगणा या पड ा इतक पाच हात असावी. १९ तो पडदा पतळे या चार
उथ या आ ण चार खांबावर आधारलेला होता; खांबांवर ल आक ा व
बांधप ् या चांदी या बनवले या हो या; खांबांची वरची टोके चांदीने मढवली
होती. २० नवासमंडपा या आ ण अंगणा या सभोवती असले या सव मेखा
पतळे या हो या. २१ नवासमंडपाचे हणजे सा पटा या नवासमंडपा या
या व तू ले ां या सेवेकर ता केले याची यादी मोशे या सांग याव न
अहरोन याजकाचा पु इथामार ाने केली ती ही; २२ या या व तू
कर या वषयी परमे राने मोशेला आ ा दली होती या सव व तू य दा
वंशातील राचा नातू हणजे ऊर चा पु बसालेल याने बनव या; २३
तसेच यास मदतनीस हणून दान वंशातील अ हसामाखाचा पु अह लयाब
हा होता; तो सव कारचे कोर व काम करणारा कुशल कारागीर होता;
तो वणकाम व न या, जांभ या व कर मजी रंगा या तलम कापडावर
क शदा काढणारा होता. २४ प व थाना या सव कामाकरता अपण केलेले
सोने सुमारे एकोणतीस क कार होते आ ण प व थानातील शेकेला या
चलना माणे सातशे तीस शेकेल होते. २५ मंडळ पैक यांची न द कर यात
आली या एकूण लोकांनी अपण केलेली चांदी शंभर क कार भरली
आ ण प व थानातील शेकेला या चलना माणे सतराशे पंचाह र शेकेल
भरली. २६ वीस वष व या न अ धक वया या पु षांची गणती केली ते हा
ते सहा लाख, तीन हजार, पाचशे प नास भरले आ ण प व थानातील
शेकेला या चलना माणे येका मनु यामागे एक बेका चांदी हणजे अधा
शेकेल मळाला. २७ यांनी ती शंभर क कार चांदी प व थानातील
उथ या व अंतरपटा या उथ या कर यासाठ वापरली; यांनी येक
उथळ साठ येक एक क कार अशा शंभर क कारा या शंभर उथ या
बन व या. २८ बाक ची सतराशे पंचाह र शेकेल चांदी आक ा, बांधप ् या
आ ण खांबांना मढ व यासाठ लागली. २९ स र क कार व दोन हजार
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चारशे शेकेल अ धक पतळ अपण कर यात आले होते. ३० या पतळे या
दशनमंडपा या वेश दाराजवळ ल उथ या, वेदीची उपकरणे व तची
जाळ ांकरता; ३१ याच माणे अंगणा या कनाती या खांबां या उथ या,
वेश ारावर ल पड ां या खांबां या उथ या, तसेच प व नवासमंडप
अंगणा या चारही बाजूस लागणा या मेखा बन व यासाठ उपयोग झाला.
राने मोशेला आ ा द या माणे प व थानातील सेवेसाठ
३९ परमे
न या, जांभ या व कर मजी रंगाची सुताची कुशलतेने वणलेली
व े केली; अहरोनासाठ ही प व व े बनवली. २ यांनी सो या या जर चे
आ ण न या, जांभ या, कर मजी रंगा या सुताचे व कातले या तलम
सणा या कापडाचे एफोद तयार केले. ३ यांनी सोने ठोकून याचे पातळ प े
केले व ते प े कापून याची तार केली आ ण ती कुशल कारा गराकडू न
न या, जांभ या व कर मजी रंगा या सुताम ये व कातले या तलम
सणा या कापडाम ये भरली. ४ यांनी एफोदसाठ खांदप ् या के या व
या एफोदा या दो ही टोकांना जोड या. ५ एफोद बांध यासाठ या यावर
जी कुशलतेने वणलेली प ी असते तची बनावट या यासारखीच असून
ती अखंड तुक ाची केली. ती सो या या जर ची, न या, जांभ या,
कर मजी रंगा या सुताची व कातले या तलम सणा या कापडाची केली.
परमे राने मोशेला सां गत या माणे हे केले. ६ मु ेवर छाप कोरतात तशी
यांनी इ ाएला या मुलांची नावे गोमेद र नावर कोरली व ती र ने सो या या
क दणात बसवली. ७ इ ाएल लोकांची मारकर ने हावी हणून ती
एफोदा या खांदप ् यांवर लावली; परमे राने मोशेला आ ा द या माणे हे
केले. ८ यांने कुशल कारा गराकडू न एफोद माणेच सो या या जर चा,
न या, जांभ या व कर मजी रंगा या सुताचा व कातले या तलम सणा या
कापडाचा ऊरपट बनवून घेलता. ९ तो ऊरपट चौरस होता. यांनी तो हेर
केला; तो हेर असून तो एक वीत लांब व एक वीत ं द असा चौरस होता.
१० याम ये र नां या चार रांगा बस व या; प ह या रांगेत लाल, पु कराज
व मा णक; ११ स या रांगेत पाचू इं नीलमणी व हरा; १२ तस या
रांगेत तृणमणी, सूयकांत व प राग; १३ आ ण चौ या रांगेत लसणा,
गोमेद व या फे, ही सव र ने सो या या जाळ दार क दणात बस वली.
१४ इ ाएला या पु ांसाठ एक या माणे ती बारा र ने ऊरपटावर होती.
यां या बारा वंशां या सं येइतक बारा नावे होती. एकेका र नावर एकेका
मुलाचे नाव मु ा कोरतात या माणे यांनी कोरले होते. १५ दोर सारखा
पीळ घातले या शु सो या या साख या यांनी ऊरपटावर लाव या.
१६ सो याची दोन जाळ दार क दणे व सो या या दोन क ा बनवून या
ऊरपटा या दो ही टोकास लाव या. १७ ऊरपटा या टोकास लावले या दो ही
क ांत पीळ घातले या सो या या साख या घात या. १८ पीळ घातले या
दो ही साख यांची सर दोन टोके सो या या क दणात खोचून या यांनी
एफोदा या दो ही खांदप ् यांवर समोर या बाजूला लाव या. १९ सो या या
आणखी दोन क ा क न या ऊरपटा या दो ही टोकांवर एफोदा या
आतील बाजू या कडेला एफोदाजवळ लाव या. २० सो या या आणखी
दोन क ा क न एफोदा या दो ही खांदप ् यांवर खालून या यासमोर
या या सां याजवळ कुशलतेने वणले या प ीवर लाव या. २१ यांनी या
ऊरपटा या क ा एफोदा या क ांनी न या, फतीने अशा बांध या
क ऊरपट एफोदा या प ् यांवर राहावा व तो ऊरपट एफोदाव न घस
नये. परमे राने मोशेला आ ा द या माणे यांनी हे सव केले. २२ नंतर
बसालेलने एफोदाबरोबर घालावयचा न या रंगा या सुताचा झगा वणून
घेतला. २३ यांनी झ या या म यभागी एक भोक ठे वले व या दर यान
झगा फाटू नये हणून या भोका या कनार ला सभोवती कापडाचा गोट
शवला. २४ मग यांनी या झ या या खाल या घेराभोवती कातले या तलम
सणा या कापडाची व न या, जांभ या व कर मजी रंगा या कापडाची
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डा ळबे काढली. २५ नंतर यांनी शु सो याची घुंगरे केली व ती झ या या
खाल या घेराभोवती दोन दोन डा ळबा याम ये लावली. हणजे झ या या
खाल या घेराभोवती घुंग मग डा ळब, पु हा घुंग मग डा ळब या माणे
दोन डा ळबाम ये एक घुंग अशी ती झाली; २६ सेवा करते वेळ अंगी
घालाय या झगा या घेरा या काठावर सभोवती एक घुंग व एक डा ळब व
एक घुंग व एक डा ळब असे लावले; परमे राने मोशेला आ ा द या माणे
तसेच यांनी हे केले. २७ अहरोन व या या मुलांसाठ तलम सणा या
वणले या कापडाचे अंगरखे केले. २८ आ ण यांनी तलम सणाचे मं दल,
फेटे व कातले या सणाचे चोळणे केले. २९ मग यांनी तलम सणा या
कापडाचा व न या जांभ या व कर मजी रंगाचा वेलबु ीदार कमरप ा
बन वला; परमे राने मोशेला आ ा द या माणे हे केले. ३० मग यांनी
प व मुकुटासाठ शु सो याची प ी केली व त यावर “परमे रासाठ
प व ” अशी अ रे कोरली. ३१ ती मं दलाभोवती समोर बांधता यावी
हणून तला नळ फ त लावली. परमे राने मोशेला आ ा द या माणे
हे केले. ३२ अशा कारे प व नवासमंडपाचे हणजे दशनमंडपाचे सव
काम पूण झाले. परमे राने मोशेला आ ा दली होती अगदी या माणे
इ ाएल लोकांनी सवकाही केले. ३३ मग यांनी तो नवासमंडप मोशेकडे
आणला. तंबू व तंबू या सव व तू हणजे आक ा, फ या, अडसर, खांब,
खांबा या उथ या; ३४ आ ण लाल रंगवलेली मंडप झाक याची म ांची
कातड व तहशांची कातड व अंतरपट; ३५ सा पटाचा कोश, तो वा न
ने याचे दांडे आ ण दयासन ३६ मेज, यावर ल सव व तू व प व सम तेची
भाकर; ३७ शु सो याचा दीपवृ , यावर ल दवे व याची सव उपकरणे व
द ासाठ तेल; ३८ सो याची वेदी, अ भषेकाचे तेल, सुगंधी धूप आ ण
तंबू या दारासाठ पडदा; ३९ पतळे ची वेदी व तची पतळे ची जाळ , वेदी
वा न ने याचे दांडे व तची सव पा े, गंगाळ व याची बैठक: ४० अंगणाचे
पडदे व कनाती, खांब व या या उथ या, अंगणा या वेशदाराचा पडदा,
तणावे, मेखा व प व नवासमंडपा या व दशनमंडपा या सेवेसाठ लागणारे
सव सा ह य; ४१ प व थानात सेवा कर यासाठ कुशलतेने वणलेली व े,
अहरोन याजकाची प व व े आ ण याजक या ना याने सेवा कर यासाठ
या या पु ांची व े ही सव यांनी आणली; ४२ परमे राने मोशेला आ ा
दली होती अगदी या माणे इ ाएल लोकांनी सगळे काम केले. ४३ लोकांनी
काम केले ते सव मोशेने बारकाईने पा हले; ते यांनी अगदी परमे रा या
आ े माणे केले होते हणून मोशेने यांना आशीवाद दला.
ला हणाला, “प ह या म ह या या प ह या
४० मगदवशीपरमेदशनमंर मोशेडपाचा
नवासमंडप उभा कर. सा पटाचा कोश
२

३

याम ये ठे व व तू अंतरपटाने कोशाला पडदा घाल. ४ मग मेज आत आणून
या यावर ल सामान वि थत ठे व; नंतर दीपवृ आत नेऊन याचे दवे
लाव. ५ सा पटा या कोशापुढे सो याची धूपवेदी ठे व आ ण नवासमंडपा या
दाराचा पडदा लाव. ६ दशनमंडपा या नवासमंडपा या दारापुढे होमवेदी ठे व.
७ दशनमंडप व वेदी यां याम ये गंगाळ ठे व व याम ये पाणी भर. ८ सभोवती
अंगण कर व मग या या वेशदारापाशी पडदा लाव. ९ अ भषेकाचे तेल
घेऊन नवासमंडपाला व यात या सव व तूंना अ भषेक कर व या या सव
व तू प व कर हणजे तो प व होईल. १० होमवेदी व तची सव उपकरणे
यांना अ भषेक क न प व कर हणजे ती परमप व होईल. ११ गंगाळ व
या या खालची बैठक ास अ भषेक कर व यांना प व कर. १२ अहरोन
व याचे पु ाना दशनमंडपा या दारापाशी नेऊन यांना आंघोळ घाल. १३
अहरोनाला प व व े घाल व यास तेलाने अ भषेक क न प व कर,
मग तो याजक या ना याने माझी सेवा कर ल. १४ या या पु ांनाजवळ
बोलावून अंगरखे घाल. १५ यां या प याला जसा अ भषेक करशील
या माणेच यांना कर हणजे याजक या ना याने ते माझी सेवा करतील; हा
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यांचा अ भषेक यां यासाठ प ान प ा नरंतर या याजकपदाचा दशक
होईल.” १६ मोशेने परमे राने आ ा द या माणे सवकाही तसे केले. १७
स या वषातील प ह या म ह या या प ह या दवशी प व नवासमंडपाची
उभारणी झाली. १८ परमे राने सां गत या माणे मोशेने प व नवासमंडप
उभा केला; थम याने उथ या बसवून घेत या, मग याने यां यावर
फ या लाव या. अडसर लावले व यांचे खांब उभे केले; १९ यानंतर
नवासमंडपावरचा तंबू केला, मग वर या तंबूवर याने आ छादन घातले;
परमे राने आ ा के या माणे मोशेने हे सव केले. २० मोशेने सा पट घेऊन
कोशात ठे वला व कोशाला दांडे लावून या यावर दयासन ठे वले. २१ याने
तो कोश नवासमंडपात आणला आ ण यो य ठकाणी अंतरपट लावून
सा पटाचा कोश झाकला; परमे राने मोशेला आ ा द या माणे याने
हे केले. २२ मोशेने प व नवासमंडपा या उ र बाजूला दशनमंडपाम ये
पड ा या बाहेर मेज ठे वले; २३ याने या यावर परमे रासमोर सम पत
भाकर ठे वली; परमे राने मोशेला आ ा द या माणे याने हे केले. २४ याने
प व नवासमंडपा या द ण बाजूस दशनमंडपाम ये मेजासमोर दीपवृ
ठे वला. २५ नंतर याने परमे रासमोर दीपवृ ावर दवे लावले; परमे राने
मोशेला आ ा द या माणे याने हे केले. २६ याने दशनमंडपाम ये
अंतरपटासमोर सो याची वेदी ठे वली. २७ नंतर याने त यावर सुगंधी धूप
जाळला; परमे राने मोशेला आ ा के या माणे हे झाले. २८ याने प व
नवासमंडपा या दाराला पडदा लावला. २९ याने प व नवासमंडपा या
दशनमंडपा या दारापाशी होमवेदी ठे वली व त यावर होमापणे व अ नापणे
अपण केली; परमे राने मोशेला आ ा द या माणे याने हे केले. ३० याने
दशनमंडप आ ण वेदी यां याम ये गंगाळ ठे वले व धु यासाठ याम ये पाणी
भरले. ३१ मोशे, अहरोन व अहरोनाचे पु याम ये आपआपले हातपाय
धूत असत; ३२ ते दशनमंडप व वेदीपाशी जाताना येक वेळेस आपले
हातपाय तेथे धूत असत; परमे राने मोशेला आ ा के या माणे यांनी
हे केले. ३३ याने नवास मंडपाभोवती अंगणाची कनात उभी केली व
अंगणात वेदी बसवली आ ण अंगणा या फाटकाला पडदा लावला; या कारे
परमे राने सां गत या माणे मोशेने सव काम संप वले. ३४ दशनमंडपावर
मेघाने छाया केली व प व नवासमंडप परमे रा या तेजाने भ न गेला. ३५
दशनमंडपावर मेघ रा हला व परमे रा या तेजाने नवासमंडप भ न गेला
हणून मोशेला आत जाता येईना. ३६ प व नवास मंडपावर ल मेघ वर जाई
ते हा इ ाएल लोक आपला पुढ ल वास सु कर त; ३७ परंतु तो मेघ
नवासमंडपावर असेपयत लोक तेथून हलत नसत; तो वर जाईपयत ते तेथेच
थांबत. ३८ परमे राचा मेघ दवसा नवासमंडपावर राही आ ण रा ी याम ये
अ नी असे यामुळे सव इ ाएल लोकांस आप या वासात तो दसत असे.
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राने दशनमंडपातून मोशेला हाक मारली आ ण यास हटले,
१ परमेइ ाएली
लोकांस असे सांग क , जे हा तु ही परमे रास पशूबली
२

अपण करता ते हा यांनी तो गुराढोरांपैक कवा शेरडामेढरांपैक अपावा.
३ जे हा एखा ा मनु यास गुरांढोरातले होमापण अपावयाचे असेल ते हा
याने दोषहीन नर अपावा; तो याने दशनमंडपा या दारापाशी आणून अपावा
हणजे परमे रासमोर तो मा य होईल. ४ या मनु याने य पशू या डो यावर
आपला हात ठे वावा हणजे तो पशू या याब ल ाय
हणून मा य
होईल. ५ यानंतर याने परमे रासमोर तो गो हा वधावा. दशनमंडपा या
दाराशी परमे रासमोर अपण क न अहरोनाचे पु , जे याजक, यांनी
याचे र सादर करावे आ ण दशनमंडपा या वेश ारासमोर ल वेदीवर
सभोवती शपडावे. ६ याजकाने या य पशूचे कातडे काढावे व याचे
तुकडे करावे. ७ नंतर अहरोन याजका या मुलांनी वेदीवर व तव ठे वावा व
नंतर या यावर लाकडे रचावी; ८ अहरोनाचे मुले जे याजक होते, यांनी
वेदीवर या व तवावर ल लाकडावर याचे तुकडे, डोके, व चरबी रचावी; ९
याचे पाय व आतड ही पा याने धुवावी, मग याजकाने या सवाचा वेदीवर
होम क न तो अपावा, हे होमापण आहे; हे परमे रासाठ सुवा सक ह
होय हे अ नी ारे केलेले अपण होय. १० जर कोणाला शेरडाचे कवा मढराचे
होमापण करावयाचे अस यास याने दोषहीन नर अपावा. ११ याने वेदी या
उ रेस परमे रासमोर तो वधावा; मग अहरोनाचे पु जे याजक आहेत यांनी
याचे र वेदीवर व वेदी या सभोवती शपाडावे. १२ मग याजकाने या
पशूचे कापून तुकडे करावेत व याने ते तुकडे, डोके, व चरबी वेदीवर ल
व तवा या लाकडावर रचावी, १३ याचे पाय व आतड पा याने धुवावी; मग
याजकाने या सव भागांचा वेदीवर होम करावा; हे होमापण परमे रासाठ
सुवा सक ह होय. १४ जर कोणाला परमे रासाठ प ाचे होमापण
करावयाचे असेल ते हा याने याचे अपण होले कवा पार ाची प ले
अपावी. १५ याजकाने तो प ी वेदीजवळ आणावा, याचे मुंडके मुरगळू न
उपटू न काढावे व वेदीवर याचा होम करावा आ ण याचे र वेदी या बाजूवर
नच न टाकावे. १६ याने याचा चुनाळ व पसे काढू न वेदी या पूवस
वेदीवर ल राख टाक या या जागी फेकून ावी. १७ याने तो प ी पंखा या
मधोमध फाडावा, परंतू याचे दोन वेगळे भाग क नयेत; मग याजकाने या
प ाचा वेदीवर ल जळ या लाकडावर होम करावा; हे पण होमापण आहे. हे
परमे रासाठ केलेले सुवा सक ह होय हे अ नी ारे केलेले होमापण होय.
हा कोणी परमे रासमोर अ नापण घेऊन येईल, ते हा याने
२ जेअपणासाठ
सपीठ आणावे; याने याम ये तेल ओतावे व यावर धूप
ठे वावा; २ मग याने ते अपण अहरोना या याजक मुलांकडे आणावे; यांनी
यातून मूठभर सपीठ, तेल व सगळा धूप घेऊन परमे रा या चांगुलपणाब ल
मरणाचा भाग हणून वेदीवर याचा होम करावा. हे परमे रासाठ सुवा सक
ह होय. हे अ नी ारे केलेले होमापण होय. ३ अ नापणातून जे काही
उरेल ते अहरोनाचे व या या मुलांचे होईल. परमे रासाठ केलेले हे अपण
परमप व अ नी ारे केलेले होमापण होय. ४ जे हा भ ीत भाजलेले
अ नापण करावयाचे असेल, तर ते तेलात मळले या स पठा या बेखमीर
भाकर चे कवा व न तेल ओतले या बेखमीर चपा याचे असले पा हजे. ५ जर
तुला त ावर भाजले या भाकर चे अ नापण करावयाचे असेल तर ते तेलात
मळले या बेखमीर स पठाचे असावे. ६ याचे तू तुकडे क न या यावर
तेल ओतावे; हे अ नापण होय. ७ कढईत तळले यातले अ नापण असेल
तर ते तेलात मळले या उ म स पठाचे असावे. ८ अशा कारचे अ नापण
तू परमे रासमोर आणावेच; व ते याजकाकडे ावे व याने ते वेदीवर
अपावे. ९ मग याजकाने अ नापणातून काही भाग घेऊन परमे रा या महान
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चांगुलपणाब ल वेदीवर याचा होम करावा. हे अ नी ारे केलेले होमापण होय
आ ण ते परमे रासाठ सुवासीक ह होय. १० अ नापणातून जे काही
उरेल ते अहरोन व या या मुलांचे असेल; अ नी ारे परमे रास केलेले हे
अपण परमे रास परमप व आहे. ११ खमीर असलेले कोणतेही अपण
परमे रास अपू नये कारण होमा नीम ये खमीर कवा मध हे परमे रास
अपण हणून अपावयाचे नाही. १२ थम उ प न हणून यांचे अपण
परमे रास करावे; पण ते सुवा सक ह
हणून वेदीवर ठे वू नये. १३
तू करशील ते येक अ नापण मठाने चकर कर; तू आप या देवाशी
केले या कराराचे मीठ आप या अ नापणात घालावयास चुकू नको; तु या
सव अपणाबरोबर मीठ पण अपावे. १४ जर परमे राकर ता तुला अ नापण
हणून प ह या हंगामाचा उपज अपावयाचा असेल तर व तवावर भाजले या
हर ा कणसातले चोळू न काढलेले ताजे दाणे आण; हे हंगामातील तु या
थम पकाचे अ नापण होय. १५ यावर तेल ओत आ ण धूप ठे व; हे
अ नापण होय. १६ चोळू न काढलेले दाणे व तेल ापैक काही व सव धूप
ांचा याजकाने मारकभाग हणून होम जाळावा; हे परमे रासाठ अ नी ारे
केलेले अपण आहे.
शां यपणाचा य करावयाचा असेल तर याने गुरांढोरापैक
३ जरदोषकोणाला
नसलेला नर कवा मादी परमे रासमोर अपावा. याने या या
२

अपणा या पशू या डो यावर आपला हात ठे वावा व दशनमंडपा या दारापाशी
याचा वध करावा; मग अहरोनाचे पु जे याजक आहेत यांनी याचे
र वेदीवर व सभोवती शपडावे. ३ परमे रास शां यपण हे अ नी ारे
केलेले अपण होय. याजकाने पशू या आंत ावर ल चरबी व यास लागून
असलेली सव चरबी, ४ दो ही गुरदे, यां यावरची कमरेजवळची चरबी, आ ण
काळजा या पड ावर ल चरबी हे सव काढावे ५ व या सवाचा अहरोना या
मुलांनी वेदीवर ल व तवावर रचले या लाकडावर ल होमापणावर याचा
होम करावा; हे परमे रासाठ केलेले सुवासीक ह होय हे अ नी ारे केलेले
अपण आहे. ६ परमे राक रता कोणाला शां यपणासाठ शेरडांमेढरांचे
अपण आणावयाचे असेल तर ते कळपातून दोष नसले या नराचे कवा
मादीचे असावे. ७ जर यास कोक अपण करावयाचे असेल तर याने ते
परमे रासमोर आणून अपावे. ८ याने या अपणा या पशू या डो यावर
आपला हात ठे वावा व दशनमंडपासमोर तो वधावा आ ण अहरोना या मुलांनी
याचे र वेदीसभोवती टाकावे. ९ अपण करणा यांने शां यपणाचा काही
भाग परमे रास ह हणून अपण कर यासाठ ावा. याने या पशूची
चरबी व पाठ या क यातून कापून काढलेले चरबीदार शेपूट, आत ावर ल
भोवतालची चरबी. १० दो ही गुरदे, यां यावरची कमरेजवळ ल चरबी व
गुर ापयतचा चरबीचा पडदा हे सव काढावे. ११ मग याजकाने या सवाचा
वेदीवर होम करावा; हे शां यपण अ नी ारे परमे रास केलेले अपण आहे.
१२ “कोणाला जर बक याचे अपण करावयाचे असेल तर याने तो बकरा
परमे रासमोर अपण करावा. १३ याने या बक या या डो यावर आपला
हात ठे वावा व दशनमंडपासमोर याचा वध करावा; मग अहरोना या मुलांनी
याचे र वेदीवर व या या सभोवती टाकावे. १४ याने या शां यपणाचा
काही भाग परमे रासाठ होम कर याक रता ावा; तसेच याने या या
बली या आत ावर ल व यास लागून असलेली चरबी काढावी. १५ दो ही
गुरदे, यावर ल कमरेजवळची चरबी आ ण गुर ापयतचा काळजावर ल
चरबीचा पडदा हे सव काढावे. १६ मग याजकाने वेदीवर या सवाचा होम
करावा या सुवा सक शां यपणाने परमे रास आनंद होतो; हे अ नी ारे केलेले
अपण आहे. हे लोकांसाठ अ न होईल. परंतु यातील उ म भाग हणजे
चरबी परमे राची आहे. १७ तु ही चरबी व र मुळ च खाऊ नये; तु ही जेथे
कोठे तुमचे घर बांधाल तेथे तुम यासाठ हा नयम प ान पढया कायमचा
चालू राहील.”
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४ परमे
परमे

र मोशेला हणाला, २ इ ाएल लोकांस असे सांग: जर कोणी
राने न ष केले या कृ यापैक एखादे कृ य केले कवा चुकून
या या हातून पाप घडले तर याने पुढ ल गो ी करा ात: ३ जर अ भषेक
झाले या मु य याजकाने लोकावंर दोष येईल, असे पाप केले तर आप या
पापाब ल याने पापापण हणून कोणताही दोष नसलेला एक गो हा
परमे रासाठ अपावा. ४ याने तो गो हा परमे रासमोर दशनमंडपा या
दारापाशी आणावा, या या डो यावर याने आपला हात ठे वावा आ ण
परमे रासमोर याचा वध करावा. ५ मग अ भ ष याजकाने गो ाचे थोडे
र यावे व ते दशनमंडपाम ये यावे. ६ याजकाने आपले बोट या र ात
बुडवावे व परमे रासमोर, परमप व थानातील अंतरपटासमोर ते सात
वेळा शपडावे. ७ मग याजकाने यातले काही र घेऊन दशनमंडपापुढे
परमे रासमोर असले या धूपवेदी या शगांना ते लावावे; मग या गो हाचे
रा हलेले सगळे र दशनमंडपा या दारापाशी असले या होमवेदी या
पाय यावर ओतावे. ८ आ ण याने पापापणा या गो ा या आत ांवर ल
चरबी, यास लागून असलेली सव चरबी; ९ दो ही गुरदे, यां यावरची
कमरेजवळची चरबी आ ण गुर ापयत या काळजावर ल पड ाची चरबी
वेगळ करावी; १० शां यपणात जसे बैलाचे हे भाग काढू न अपण करतात
तसेच ते अपण क न याजकाने यांचा होमवेदीवर होम करावा. ११ गो ाचे
कातडे, आतड , सव मांस, डोके, पाय व शेण, १२ अशा कारे सव गो हा
छावणी बाहेर ल वधीपूवक नेमले या व व छ केले या ठकाणी राख
टाक या या जागेवर नेऊन लाकडा या व तवावर जाळू न टाकावा. १३
इ ाएला या सव मंडळ कडू न चुकून काही पाप घडले आ ण ते मंडळ या
ल ात आले नाही, हणजे परमे राने न ष केलेले एखादे कृ य केले तर
ते सवजण दोषी ठरतील. १४ आ ण मग जर ते यां या ल ात आले तर
यांनी सव लोकांक रता पापापण हणून एक गो हा दशनमंडपाजवळ आणून
अपावा. १५ मंडळ या व डलांनी परमे रासमोर या गो ा या डो यावर
आपले हात ठे वावे व परमे रासमोर गो ाचा वध करावा. १६ नंतर अ भ ष
याजकाने या गो ाचे थोडे र यावे व ते दशनमंडपाम ये यावे; १७ मग
याजकाने या र ात आपले बोट बुडवून परमे रासमोर, अंतरपटासमोर ते
सात वेळा शपडावे. १८ मग याने परमे रासमोर दशनमंडपाम ये असले या
वेदी या शगांना थोडे र लावावे, व बाक चे सव र दशनमंडपापाशी
असले या होमवेदी या पाय यावर ओतावे. १९ या गो ाची सव चरबी
याजकाने काढू न तचा वेदीवर होम करावा. २० पापापणा या गो ा या
भागांचे जसे अपण करावयाचे तसेच ा याही भागांचे करावे; अशा कारे
याजकाने इ ाएल लोकांसाठ ाय त करावे हणजे यां या पापांची
मा होईल. २१ आधीचा गो हा जसा जाळू न टाकावयाचा तसा हाही गो हा
याजकाने छावणी या बाहेर नेऊन जाळू न टाकावा. हे सव लोकांक रता
पापापण होय. २२ एखा ा अ धपतीने याचा देव परमे र याने न ष केलेले
कृ य केले व चुकून पाप घडले हणून तो दोषी ठरला, २३ व याने केलेले
पाप यास कळू न आले तर याने एक दोष नसलेला बकरा अ प यासाठ
आणावा. २४ याने या बक या या डो यावर आपला हात ठे वावा आ ण
परमे रासमोर जेथे य पशूचा वध करतात तेथे याचा वध करावा. हे
पापापण होय. २५ मग याजकाने या पापापणातील काही र घेऊन ते
आप या बोटाने होमवेदी या शगांना लावावे व बाक चे र होमवेदी या
पाय यावर ओतावे. २६ शां यपणा या य पशू या चरबी माणे याजकाने या
बक या याही सव चरबीचा वेदीवर होम करावा; अशा कारे या अ धपती या
पापाब ल याजकाने ाय त करावे, हणजे या अ धपतीची मा होईल.
२७ सामा य मनु यांमधून कोणाकडू न चुकून पाप घडले कवा परमे राने
न ष केलेले एखादे कृ य के यामुळे दोषी तो ठरला; २८ आ ण याने
केलेले पाप यास कळू न आले तर याने या पापाब ल अपण हणून
एक दोष नसलेली बकर आणावी. २९ याने या पापबली या डो यावर

आपला हात ठे वावा आ ण होमबलीचा वध करतात तेथे तचा वध करावा;
३० मग याजकाने या अपणातील काही र घेऊन आप या बोटाने ते
होमवेदी या शगांना लावावे आ ण बाक चे सव र वेदी या पाय यावर
ओतावे. ३१ आ ण याजकाने या बकर ची चरबी शां यपणा या य पशू या
चरबी माणे वेगळ काढू न तचा परमे रासाठ सुवा सक ह हणून वेदीवर
होम करावा; अशा कारे याजकाने या मनु याक रता ाय
करावे हणजे
परमे र यास मा कर ल. ३२ याने आप या अपणासाठ पापबली
हणून कोक आणले तर ती दोष नसलेली मादी असावी. ३३ याने या
कोकरा या डो यावर आपला हात ठे वावा व जेथे होमबलीचा वध करतात
तेथे पापापणाक रता यास वधावे. ३४ याजकाने या पापापणातील काही
र घेऊन ते आप या बोटाने होमवेदी या शगांना लावावे व बाक चे वेदी या
पाय याशी ओतावे. ३५ याने शां यपणा या कोकरा या चरबी माणे याची
सव चरबी काढू न यावी आ ण होमवेदीवर तचा परमे रासाठ होम करावा.
ा माणे याने केले या पापांब ल याजकाने ाय त करावे हणजे याची
मा होईल.
सांग यासारखी सा
५ जरपा हलेएखाकवााने इतरास
ऐकले तर या बाबीसंबंधी

ऐकली कवा याने काही
याने सा
ावी; तो जर
सा ावयाचे नाकार ल तर पा हलेले कवा मा हत असलेले न सांग याचे
पाप के यामुळे तो दोषी ठरेल; २ कवा कोणी अशु व तुला कवा
मरण पावले या वनपशुला कवा अशु मानले या पाळ व ा याला कवा
सरपटणा या अशु ा या या शवाला जर नकळत शव यामुळे अशु
झाला तर तो दोषी ठरेल. ३ याच माणे मनु याशी संबध असले या एखा ा
अशु व तुला नकळत पश केला व आपण अशु झालो आहो असे यास
नंतर कळाले तर तो दोषी ठरेल. ४ कवा एखादी बर कवा वाईट गो
कर यासंबंधी कोणी आप या ओठां ारे अ वचाराने शपथ घेतली आ ण
नंतर ती पूण कर यास तो वसरला; परंतु नंतर यास ती आठवली तर
आपली शपथ पूण न के यामुळे तो दोषी होईल. ५ तो अशा कोण याही
गो ी वषयी दोषी ठरला तर याने पाप केलेली बाब कबूल करावी; ६
आ ण केले या पापाब ल परमे रासमोर याने दोषापण हणून कोकरांची
कवा करडांची एक मादी कळपातुन आणावी; आ ण मग याजकाने या
मनु या या पापाब ल ाय त करावे. ७ यास कोक दे याची ऐपत
नसेल तर आपण केले या पापाब ल याने दोषापण हणून दोन होले कवा
पार ाची दोन प ले परमे रासमोर आणावी; यापैक एकाचे पापापण व
स याचे होमापण करावे. ८ याने ती याजकापाशी आणावी; मग याजकाने
प ह याने यातील पापापण अपावे; याने प याची मुंड मुरगळू न मोडावी
परंतु ते वेगळे क नये ९ पापापणाचे काही र वेदी या भ वती शपडावे
व बाक चे र वेदी या पाय याशी नच ावे; हे पापापण होय. १०
मग याजकाने स या प याचा वधी माणे होम करावा; ा माणे याने
केले या पापाब ल याजकाने या मनु याक रता ाय त करावे; हणजे
याची मा होईल. ११ “जर दोन होले कवा पार ाची दोन प ले देखील
दे याची याची ऐपत नसेल तर आप या पापाब ल याने एका एफाचा
दहावा भाग स पठ पापापण हणून आणावे; याने यावर तेल घालू नये
कवा या यावर धूप ठे वू नये, कारण हे पापापण होय. १२ याने तो मैदा
याजकाकडे आणावा आ ण याजकाने या यातून मूठभर मैदा घेऊन या या
मरणाचा भाग हणून परमे रा या चांगूलपणा क रता होम करावा; हे
पापापण होय. १३ अशा कारे याजकाने या यासाठ ाय त करावे;
आ ण मग याची मा होईल; अ नापणा माणे पापापणाचे उरलेले स पठ
याजकाचे होईल.” १४ नंतर परमे र मोशेला हणाला, १५ “परमे राची
कोणतीही प व व तू चुकून षत क न कोणी पापी ठरला तर याने
दोषापण हणून तू ठरवशील तत या चांदी या शेकेलांचा दोष नसलेला
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मढा असावा, हे शेकेल प व नवास मंडपातील चलना माणे असावे; हे
दोषापण होय. १६ या प व व तूची वटंबना क न याने पाप केले असेल
तची याने भरपाई करावी आ ण त या कमतीचा पाचवा ह सा र कम
याने याजकाला ावी; ा कारे याजकाने हा दोषापणाचा मढा अपून या
मनु याक रता ाय त करावे; आ ण मग याची मा होईल. १७ परमे राने
न ष केलेली एखादी गो क न कोणाकडू न चुकून कवा नकळत पाप
घडले तर तो दोषी ठरेल; या पापाब ल याने श ा भोगावी. १८ याने
दोष नसलेला एक मढा दोषापणासाठ याजकापाशी आणावा; हे दोषापण
होय, तू ठरवशील तेव ा कमतीचा तो असावा अशा कारे याजकाने या
मनु याकडू न नकळत घडले या पापाब ल ाय त करावे; आ ण मग याची
मा होईल. १९ हे दोषापण होय; परमे रासमोर तो न क च दोषी आहे.”
र मोशेला हणाला, जर कोणी परमे रा व आ ेचा भंग
६ परमे
क न पाप केले हणजे एखा ाने गहाण ठे वलेली व तू कवा ठे व
२

या बाबतीत आप या शेजा याला फसवले कवा लूट क न फस वले व
या यावर जुलूम केला. ३ कवा आप या शेजा याची हरवलेली व तू
सापडली असता सापडली नाही अशी लबाड केली व त या वषयी खोटी
शपथ वा हली, अशा या गो ी क न लोक पाप करतात यापैक एखादी
क न कोणी अपराधी ठरला; ४ हणजे असले पाप क न दोषी झाला; तर
याने चोरलेली कवा जुलूम क न जे घेतले असेल ते कवा आप या जवळची
कोणाची गहाण ठे वलेली व तू बूड वली असेल ती, कवा कोणाची हरवलेली
व तू यास सापडली असून याने परत केली नसेल ती. ५ कवा एखा ा
कामाब ल खोटी शपथ वाहीली तर ती याने पूण भ न ावी या व तुचा
याने अपहार केला असेल तची पूण भरपाई आप या दोषापणा या दवशी
क न देऊन या व तूं या कमतीचा पाचवा ह सा अ धक भरावा; ६ याने
परमे रासाठ याजकाने सां गतले या कमतीचा एक नद ष मढा दोषापण
हणून याजकापाशी आणावा; ७ मग याजकाने तो मढा घेऊन परमे रासमोर
जावे व या यासाठ ाय त करावे; आ ण मग या अपराधामुळे तो दोषी
ठरला असेल याची मा होईल. ८ परमे र मोशेला हणाला, ९ अहरोन व
याचे पु
ांना आ ा कर क होमापणाचे असे नयम आहेत. होमबली
अ नीकुंडावर रा भर ठे वून तो सकाळपयत रा ावा; आ ण वेदीवर ल अ नी
त यावर जळतच ठे वावा. १० मग याजकाने आपला तागाचा झगा व चोळणा
अंगात घालून होमापणमुळे वेदीवर रा हलेली राख उचलावी व ती वेदीजवळ
ठे वावी. ११ मग याजकाने आपली व े काढावी व सर व े घालून ती
राख छावणीबाहेर एखा ा व छ ठकाणी यावी. १२ परंतु वेदीवर ल अ नी
जळतच ठे वावा, तो वझू देऊ नये; याजकाने रोज सकाळ या अ नीवर
लाकडे ठे वून तो पेटता ठे वावा व या यावर होमबली रचून शां यपणा या
अपणातील चरबीचा होम करावा. १३ वेदीवर ल अ नी सतत जळत ठे वावा,
तो वझू देऊ नये. १४ हा अ नापणाचा नयम आहे: अहरोना या मुलांनी ते
परमे रासमोर वेदीपुढे आणावे; १५ याजकाने या अ नापणातून मूठभर
स पठ, थोडे तेल व धूप यावा व याचा वेदीवर होम करावा; ते परमे रासाठ
मारक भाग हणून या या चांगूलपणासाठ चे सुवासीक ह होय. १६
अ नापणातून जे काही उरलेले, व खमीर नसलेले अ नापण अहरोन व
या या मुलांनी दशनमंडपा या अंगणात प व ठकाणी बसून खावे. १७
ते खमीर घालून भाजू नये; मा या अपणातून याजकाचा वाटा हणून मी
ते यांना दलेले आहे; पापापण व दोषापण या सारखेच हेही परमप व
आहे. १८ या अपणाला खा याचा ह क अहरोना या संतानातील येक
पु षाला आहे; परमे रा या अपणातून हा यांचा वाटा प ान पढया
सतत चालू राहावा; या अपणास जो पश करेल तो प व होईल. १९
परमे र मोशेला पु हा हणाला, २० “अहरोना या अ भषेका या दवशी
अहरोन व या या मुलांनी परमे रास अपण आणावयाचे ते हे: एक दशांश

लेवीय

एफा मैदा न याचे अ नापण हणून ावे व यापैक अध सकाळ व अध
सं याकाळ अपावे. २१ ते त ावर तेलात परतावे याम ये तेल चांगले
मुर यावर ते आत ओतावे व परतले या या अ नापणाचे तुकडे क न ते
परमे रा ी यथ सुवास हणून अपावे. २२ या या मुलांपैक जो या या
जागी अ भ ष याजक हणून नवडला जाईल यानेही असेच अपण करावे.
कायमचा वधी हणून या अ नापणाचा परमे रासाठ पूणपणे होम करावा.
२३ याजका या येक अ नापणाचा संपूण होम करावा; ते अ नापण खाऊ
नये.” २४ परमे र मोशेला हणाला, २५ अहरोन व याचे पु
ाना सांग
क पापापणाचा वधी असा. या ठकाणी होमबलीचा वध करतात याच
ठकाणी परमे रासमोर पापबलीचाही वध करावा; तो परमप व आहे. २६
जो याजक पापबली अप ल याने तो खावा. दशनमंडपा या अंगणात प व
ठकाणी तो खावा. २७ याला मांसाचा पश होईल तो प व होईल; याचे
र जर कोणा या व ावर उडाले तर ते व तू प व थानी धुवावे. २८
मांस जर मड यात शजवले असेल तर ते मडके फोडू न टाकावे; पण ते जर
पतळे या भां ात शजवले असेल तर ते भांडे घासून पा याने धुवावे.
२९ याजका या घरा यातील येक पु षाला ते खा याचा ह क आहे; ते
परमप व आहे; ३० आ ण या पापबलीचे थोडे र दशनमंडपाम ये प व
ठकाणी ाय तासाठ आणले जाईल याचे मांस खाऊ नये; ते अ नीत
जाळावे.
वषयीचा वधी असा आहे: हे अपण परमप व आहे.
या
७ दोषापणा
थानी होमबलीचा वध करावयाचा याच थानी दोषापणा या बलीचा
२

वध करावा, आ ण याजकाने या बलीचे र वेदीवर सभोवती टाकावे.
३ याची सव चरबी याने अपावी; याचे चरबीदार शेपूट, आत ावर ल
चरबी, ४ दो ही गुरदे, या यावर ल कमरेजवळ ल चरबी व गुर ापयतचा
काळजावर ल चरबीचा पडदा वेगळे करावेत. ५ या सवाचा याजकाने होम
करावा; हे परमे रासाठ होमापण आहे. हेच दोषापण होय. ६ याजक
वगातील येक पु षाला हे दोषापण बली खा याचा ह क आहे; ते
परमप व आहे, ते प व थानी बसून खावे. ७ दोषापण पापापणासारखेच
आहे; या दोघांचे वधी एकच आहेत; जो याजक ा या ारे ाय त कर ल
याचा या अपणावर ह क आहे. ८ ाय त करणा या याजकाचा या
होमापणा या बली या कात ावरही ह क असेल. ९ भ ीत भाजलेले
कढईत कवा त ावर तळलेले सव अ नापण, ते अपण करणा या याजकाचे
होईल. १० येक अ नापण तेल म त कवा कोरडे, ते अपण करणा या
अहरोना या मुलांचे आहे; या सवाचा यां यावर सारखाच ह क आहे. ११
परमे रासाठ कोणाला शां यपणाचा य करावयाचा असेल तर याचा वधी
असा: १२ यास तो शां यपणाचा य उपकार तुतीसाठ करावयाचा असेल
तर याने तेलात मळले या, बेखमीर पो या, तेल लावले या बेखमीर चपा या
आ ण तेलात मळले या स पठा या तळले या पोळया उपकार तुती या
य ासोबत अपा ा. १३ या या उपकार तुती या शां यपणा या य ासोबत
याने ख मर घातले या भाकर ही अपा ा १४ या येक अपणातून
परमे रासाठ येक एक पोळ अपावी; शां यपणाचे र शपडणा या
याजकाचा या पोळ वर ह क आहे. १५ याने उपकार तुतीसाठ केले या
शां यपणा या य बलीचे मांस, अपण कर या या दवशीच खावे; यातील
काही सकाळपयत ठे वू नये. १६ य बलीचे अपण नवसाचे कवा वखुशीचे
असेल तर या दवशी तो ते अप ल या दवशीच याने ते खावे आ ण जर
यातून काही उरेल तर याने स या दवशीही खावे. १७ या य बलीचे
काही मांस तस या दवसापयत उरले तर ते अ नीत जाळू त टाकावे. १८ जर
कोणी शां यपणा या य बली या मांसातून तस या दवशी मांस खाईल
तर परमे रास ते आवडणार नाही, व तो ते अपण मा य करणार नाही; ते
अपण अमंगळ होईल; या पापाब ल भोगा ा लागणा या श ेस तो वत:
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जबाबदार राहील. १९ या मांसास कोण याही अशु व तूचा पश झाला
असेल ते खाऊ नये; ते अ नीत जाळू न टाकावे. शु असणा यानेच य बलीचे
मांस खावे; २० परंतु जर कोणी अशु असून परमे रास अ पले या
शां यपणा या य बलीचे मांस खाईल तर यास आप या लोकांतून बाहेर
काढावे. २१ एखादा मनु य जर एखा ा अशु व तुला पश करेल मग
ती अशु ता मनु याची, पशूची कवा स या कोण या अमंगळ पदाथाची
असो, तर तो अशु होईल आ ण परमे रास अपण केले या शां यपणा या
य बलीचे जर तो मांस खाईल तर यास आप या लोकांतून बाहेर काढावे.
२२ परमे र मोशेला हणाला, २३ सव इ ाएल लोकांस असे सांग: तु ही
बैलाची मढराची कवा बक याची चरबी खाऊ नये. २४ मरण पावले या
जनावराची चरबी कवा इतर पशूंनी फाडू न टाकले या जनावराची चरबी तु ही
इतर कामासाठ वापरावी पण ती मुळ च खाऊ नये. २५ परमे रास होमा वारे
अ पले या पशूची चरबी जर कोणी खाईल तर यास आप या लोकांतून
बाहेर काढावे २६ “तु ही कोठे ही राहत असला तर आप या घरात प याचे
कवा जनावराचे र तु ही कधीही खाऊ नये. २७ जर कोणी कोणतेही र
खाईल तर यास आप या लोकांतून बाहेर काढावे.” २८ परमे र मोशेला
हणाला, २९ “इ ाएल लोकांस असे सांग: जर कोणी परमे रासमोर
आप या शां यपणाचा य बली अप ल तर याने या अपणातून काही भाग
परमे राकडे आणावा. ३० याने आप या हाताने परमे रासाठ अपणे
आणावी; याने चरबी व ऊर याजकाकडे आणावा; ते ऊर परमे रासमोर
ओवाळले जाईल; हे ओवाळणीचे अपण होय. ३१ मग याजकाने या चरबीचा
होम करावा परंतु ऊर अहरोन व याचे पु
ांचा होईल. ३२ तसेच तु ही
आप या शां यपणा या य बलीची उजवी मांड ही सम पत केलेला अंश
हणून याजकाला ावी. ३३ अहरोना या मुलांपैक जो कोणी शां यपणाचे
र व चरबी अप ल याचा या मांड वर ह क असावा. ३४ मी परमे र
इ ाएल लोकां या शां यपणा या य बलीतून ओवाळणीचा ऊर व उजवी
मांड काढू न घेऊन अहरोन याजक व याचे पु ाना दली आहे; हा इ ाएल
लोकांकडू न यांना मळणारा नेहमीचा ह सा आहे. इ ाएल लोकांनी
हा नरंतरचा वधी हणून प ान पढया पाळावा.” ३५ परमे राक रता
अ पले या अपणातून हे भाग अहरोन व याचे पु
ांना दे यात आलेले
आहेत; जे हा जे हा ते याजक हणून परमे राची सेवा करतात ते हा ते हा
या समपणातून ते भाग यांना मळावेत. देवाची सेवा करणारे याजक
हणून या दवशी यांची नेमणूक कर यात आली याच दवसापासून असे
ठरले आहे. ३६ परमे राने या दवशी यांना अ भषेक केला या दवशी
याने इ ाएल लोकांकडू न हा भाग यांना मळावा अशी आ ा दली व हा
यांचा प ान प ा कायमचा ह क ठरला आहे. ३७ हे वधी होमापण,
अ नापण, पापापण, दोषापण, याजका या समपणा या वेळचे अपण आ ण
शां यपण या वषयीचे आहे; ३८ इ ाएल लोकांनी परमे राक रता काय
अपणे आणावीत या वषयी याने यांना सीनाय रानात आ ा दली यावेळ
याने मोशेला ा माणे सीनाय पवतावर हे वधी लावून दले.
र मोशेला हणाला, अहरोन व या याबरोबर याचे पु ांना
८ परमे
आ ण यांची व े अ भषेकाचे तेल, पापापणाचा गो हा दोन मढे
२

आ ण बेखमीर भाकर ची टोपली घेऊन, ३ दशनमंडपा या दाराजवळ सव
मंडळ ला एक जमवून आण. ४ परमे रा या आ े माणे मोशेने केले.
मंडळ दशनमंडपा या वेश ाराशी जमली. ५ मग मोशे मंडळ ला हणाला,
“परमे राने जे करायचे आ ा पले, ते हे.” ६ मग मोशेने अहरोन व या या
मुलांना आणवून पा याने आंघोळ घातली. ७ मग याने अहरोनाला वणलेला
सदरा घातला, या या कमरेला कमरबंद बांधला; मग यास झगा घातला,
नंतर या यावर एफोद चढवला आ ण यावर कुशलतेने वणलेली प ी
आवळू न बांधली. ८ मग मोशेने या यावर ऊरपट बांधला आ ण या यात

उर म व थु मीम ठे वले; ९ नंतर या या डो यावर फेटा ठे वला; आ ण
फे ा या पुढ या भागावर सो याची प ी हणजे प व मुकुट ठे वला;
परमे राने जसे कर यास सां गतले होते, तसेच मोशेने केले. १० मग मोशेने
अ भषेकाचे तेल घेतले आ ण प व नवासमंडपावर व यातील सव व तूंना
आ भषेक क न यांना प व केले. ११ अ भषेका या तेलातून थोडे घेऊन
याने ते वेदीवर सात वेळा शपडले आ ण वेदी, तची सव उपकरणे, गंगाळ व
याची बैठक यां यावरही याने अ भषेकाचे तेल शपडू न प व केले. १२ मग
मोशेने थोडे अ भषेकाचे तेल अहरोना या डो यावर ओतले व अशा कारे
याने अ भषेक क न यास प व केले. १३ मग मोशेने अहरोना या मुलांना
आणले, यांना वणलेले सदरे घातले, कमरेस कमरबंद घातले व यां या
डो यांना फेटे बांधले; परमे राने मोशेला आ ा द या माणे याने हे केले.
१४ मग मोशेने पापापणाचा गो हा आणला आ ण अहरोन व याचे पु
ांनी
या गो ा या डो यावर आपले हात ठे वले. १५ मग मोशेने तो वधला व
याचे र घेऊन आप या बोटाने वेदी या सव शगांना ते लावले, अशा कारे
याने वेदी शु केली आ ण उरलेले र वेदी या पाय यावर ओतले, देवासाठ
याने ती वेगळ केली. या कारे ती प व कर यासाठ याने ाय
केले. १६ गो हा या आंत ावर ल सव चरबी, काळजावर ल चरबीचा पडदा
आ ण चरबीसहीत दो ही गुरदे घेऊन मोशेने वेदीवर यांचा होम केला. १७
परंतु गो हा, याचे कातडे, याचे मांस व याचे शेण ही सव छावणीबाहेर
नेऊन अ नीत जाळू न टाकली, परमे राने आ ा द या माणे मोशेने हे केले.
१८ मग याने होमापणाचा मढा आणला. अहरोन व याचे पु
ांनी या या
डो यावर आपले हात ठे वले. १९ मग मोशेने तो वधला व याचे र याने
वेदीवर व सभोवती शपडले. २० मग मोशेने या म ाचे कापून तुकडे केले,
मग याचे डोके, तुकडे व चरबी हे सव घेऊन याने वेदीवर होम केला. २१
याची आतड पाय पा याने धुवून मोशेने वेदीवर संपूण म ाचे होमापण
केले. ते परमे रासाठ सुवा सक ह झाले, परमे राने आ ा द या माणे
याने हे केले. २२ मग मोशेने सरा मढा आणला; तो अहरोन व याची मुले
यांची याजक हणून नेमणूक झाली हे दाखव याक रता होता. अहरोन व
या या मुलांनी आपले हात या म ा या डो यावर ठे वले. २३ मोशेने याचा
वध केला व याचे थोडे र घेऊन अहरोना या उज ा काना या पाळ ला:
उज ा हाता या अंग ाला व उज ा पाया या अंग ाला लावले. २४
मग मोशेने अहरोना या मुलांना आणून या या उज ा काना या पाळ ला,
उज ा हाता या अंग ाला व उज ा पाया या अंग ाला, काही र
लावले व मग ते र याने वेदीवर व सभोवती शपडले. २५ मोशेने चरबी,
चरबीदार शेपूट, आंत ावर ल सव चरबी काळजावर ल चरबीचा पडदा,
दो ही गुरदे, यां यावर ल चरबी व उजवी मांड घेतली; २६ परमे रासमोर
ठे वले या बेखमीर भाकर या टोपलीतील एक बेखमीर पोळ , तेल लावलेली
एक भाकर व एक पापड घेऊन या, चरबीवर व माग या बाजू या उज ा
मांड वर ठे व या. २७ हे सव याने अहरोन व या या मुलां या हातावर ठे वले
आ ण परमे रासमोर ओवाळणीचे अपण हणून ते ओवाळले. २८ मग
मोशेने ते यां या हातातून घेऊन वेदीवर ल होमापणासहीत यांचा होम केला;
अहरोन व याचे पु
ांचे याजक हणून समपण कर यासाठ हे अपण
केले. हे होमापण होते हे सुवासीक ह होय. हे अ नी ारे परमे रास केलेले
अपण होते. २९ मोशेने म ा या उराचा भाग घेऊन ओवाळणीचे अपण
हणून तो परमे रासमोर ओवाळला; याजका या समपणासाठ असले या
म ाचा हा भाग मोशे या वा ाचा होता; परमे राने दले या आ े माणे
मोशेने हे केले. ३० मग मोशेने अ भषेकाचे काही तेल व वेदीवर ल काही
र घेऊन अहरोन व याची व े, व या यासहीत याचे पु व यांची
व े ां यावर शपडले आ ण अहरोन व याची व े व या याबरोबर
याचे पु व यांची व े प व केली. ३१ मोशे अहरोन व याचे पु ाना
हणाला, “मी सां गत या माणे, ‘अहरोन व या या मुलांनी हे मांस खावे;’
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ते हा ही भाकर ची टोपली व याजका या समपणासाठ चे हे मांस या;
दशनमंडपा या दारापाशी ते शजवा आ ण मी सां गत या माणे मांस व
भाकर तेथेच खा. ३२ मांस व भाकर ातून काही उरले तर ते अ नीत जाळू न
टाका; ३३ तुम या समपणाचा वधी सात दवस चालेल; ते सात दवस
पूण होईपयत तु ही दशनमंडपा या बाहेर जाऊ नये. ३४ परमे राने आ ा
केली आहे क आज के या माणे तुम यासाठ ाय त करावे. ३५ ते हा
दशनमंडपा या दारापाशी तु ही सात दवस व रा ी राहा, ही परमे राची
आ ा तु ही पाळली नाहीतर तु ही मराल; कारण मला तशी आ ा दली
आहे.” ३६ ते हा मोशे या ारे परमे राने या गो वषयी आ ा दली होती
या सव अहरोन व या या मुलांनी के या.
ा दवशी मोशेने अहरोन, याचे पु तसेच इ ाएलांचे वड ल ांना
९ आठ
बोलावले. तो अहरोनाला हणाला, “पापापणासाठ एक नद ष गो हा
२

व होमापणासाठ नद ष मढा आण आ ण यांना परमे रास अपण कर. ३
आ ण इ ाएल लोकांस असे सांग, ‘तु ही पापापणासाठ एक बकरा आणा
व होमापणासाठ एक गो हा व एक कोक आणा; ही दो ही येक एक
वषाची व नद ष असावीत; ४ आ ण परमे रासमोर शां यपणे कर यासाठ
बली हणून एक बैल, एक मढा व तेलात मळलेले अ नापण आणा कारण
आज परमे र तु हास दशन देणार आहे.” ५ मग मोशेने आ ा द या माणे
सव लोक आले व यांनी ते सव दशनमंडपा या दारापाशी आणले मग सवजण
येऊन परमे रासमोर उभे रा हले. ६ ते हा मोशे हणाला, “परमे राने आ ा
द या माणे तु ही सवकाही करावे; मग परमे राचे गौरव तु हास दसेल.”
७ मग मोशेने अहरोनाला सां गतले, “जा व परमे राने आ ा द या माणे
सवकाही कर; वेदीजवळ जाऊन आपला पापबली व होमबली ांचे अपण कर
आ ण वत: साठ व लोकांसाठ ाय त कर आ ण लोकांकड ल बलीही
अपण क न यां यासाठ ाय त कर.” ८ ते हा अहरोन वेदीजळ गेला व
याने वत: साठ पापापणाचा गो हा वधला. ९ मग अहरोनाचे पु र
घेऊन या यापाशी गेले. ते हा याने आपले बोट याम ये बुडवून ते वेदी या
शगांना लावले मग ते वेदी या पाय याशी ओतले. १० याने पापापणाची
चरबी, गुरदे व काळजावर ल चरबीचा पडदा घेऊन यांचा वेदीवर परमे राने
मोशेला दले या आ े माणेच होम केला. ११ मग अहरोनाने मांस व कातडे
छावणीबाहेर नेऊन अ नीत जाळू न टाकले. १२ नंतर याने होमबली वधला व
याचे तुकडे केले; अहरोना या मुलांनी या होमबलीचे र अहरोनाकडे
आणले ते हा याने ते वेदीवर व सभोवती शपडले. १३ नंतर अहरोना या
मुलांनी होमबलीचे तुकडे व याचे डोके अहरोनाकडे दले आ ण याने यांचा
वेदीवर होम केला. १४ याने याची आतड व पाय धुवून यांचाही वेदीवर होम
केला. १५ मग याने लोकांचे अपण जवळ नेले व यां यासाठ आणलेला
पापापणाचा बकरा वधला आ ण प ह या माणेच तोसु दा पापापण हणून
अ पला. १६ याने होमबलीही जवळ नेऊन परमे राने आ ा द या माणे
तो अ पला. १७ मग याने अ नापण वेदीजवळ नेले व यातले मूठभर
घेऊन दररोज सकाळ या होमापणासह तेही अपण केले. १८ लोकांसाठ
शां यपणे हणून आणलेला बैल व मढा हे याने वधले आ ण या या
मुलांनी या बल चे व म ाचे र अहरोनाकडे आणले ते हा याने ते
वेदीवर व सभोवती शपडले. १९ अहरोना या मुलांनी बैलाची व म ाची
चरबी, चरबीदार शेपूट, आंत ावर ल चरबी, गुरदे आ ण काळजावर ल
चरबीचा पडदा ही सव अहरोनाकडे आणली. २० यांनी ती सव चरबी या
बल या ऊरा या भागावर ठे वली; मग अहरोनाने या सवाचा वेदीवर होम
केला. २१ अहरोनाने बल चे ऊर व उजवी मांड ही मोशे या सांग या माणे
परमे रासमोर ओवाळणीचे अपण हणून ओवाळली. २२ मग अहरोनाने
लोकांकडे वळू न, हात वर क न यांना आशीवाद दला आ ण या वेदीवर
याने पापापण, होमापण, व शां यपणे केली होती तेथून तो खाली आला.
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२३ मोशे व अहरोन दशनमंडपाम ये गेले आ ण बाहेर आ यावर यांनी

लोकांस आशीवाद दला; ते हा परमे राचे तेज सव लोकांस दसले; २४
ते हा परमे रासमो न अ नी नघाला व याने वेदीवर ल होमापण व चरबी
भ म केली; हे पा न सव लोकांनी जयजयकार केला व दंडवत घातले.
अहरोनाचे, पु नादाब, व अबी ानी आपआपली धुपाटणी
१० मग
घेतली व याम ये अ नी पेटवला व याम ये धुप घालून तो अशा
अ नी परमे रासमोर नेला, असा अ नी परमे रासमोर ने याची आ ा
न हती; २ हणून परमे रासमो न अ नी नघाला व याने यांना भ म केले;
ते परमे रासमोर मरण पावले. ३ मग मोशे अहरोनाला हणाला, “परमे र
हणतो, ‘जे याजक मा याजवळ येतील. यांनी माझा मान राखलाच पा हजे,
मी प व आहे हे यांना व सव लोकांस समजलेच पा हजे. ते हा अहरोन,
नादाब व अबी
ां या वषयी काहीही न बोलता ग प रा हला.’” ४
अहरोनाचा चुलता उि जयेल ाला मशाएल व एलसाफान असे दोन पु
होते. मोशे या मुलांना हणाला, “या प व थाना या भागाकडे जा व
तुम या बांधवांची ेते प व थानासमो न उचलून छावणीबाहेर घेऊन जा.”
५ ते हा मोशेने सां गत या माणे मशाएल व एलसाफान यांनी यांना उचलून
छावणीबाहेर नेले; यावेळ परमे राची सेवा करताना घालावयाचे वणलेले
वशेष अंगरखे नादाब व अबी ां या अंगात अ ाप तसेच होते. ६ मोशेने
अहरोन व याचे पु एलाजार व इथामार यांना सां गतले, “तु ही तुमचे केस
मोकळे सोडू नका तर ते वचरा, आ ण तुमची व े फाडू नका! तुमचे : ख
दाखवू नका! हणजे मग तु ही मारले जाणार नाही आ ण परमे राचा राग
सव मंडळ वर भडकणार नाही; सव इ ाएल घराणे तुमचे बांधव आहेत;
नादाब व अबी ाना परमे राने अ नीने भ म के याब ल यांनी शोक
करावा; ७ पण तु ही दशनमंडपा या बाहेर जाऊ नये; जर बाहेर जाल तर
मराल! कारण परमे रा या अ भषेका या तेलाने तुमचा अ भषेक झाला
आहे.” ते हा अहरोन, एलाजार व इथामार ांनी मोशेची आ ा मानली. ८ मग
परमे र अहरोनाला हणाला, ९ “जे हा तू व तुझे पु तु ही दशनमंडपाम ये
जाल ते हा तुम यापैक कोणीही ा रस कवा म पऊ नये; याल तर
मराल! हा तुम यासाठ प ान पढया कायमचा व ध आहे. १० तु ही
परमे रा या ीने प व व सामा य तसेच शु व अशु
ामधील भेद
जाणावा; ११ या कारे परमे राने मोशे ारे नेमून दलेले सव वधी नयम
अहरोनाने सव इ ाएल लोकांस शकवावे.” १२ मग मोशे अहरोनाला
आ ण एलाजार व इथामार या हयात असले या या या मुलांना हणाला,
परमे रा या अपणापैक उरलेले अ नापण या व ते वेदीपाशी खमीरा शवाय
खा, कारण ते परमप व आहे; १३ परमे रासाठ अ पले या अपणाचा
तो भाग आहे आ ण मी दले या वधी नयमां या शकवणुक माणे तो
भाग तुझा व तु या मुलां या ह काचा आहे; परंतु तो तु ही प व जागी
खावा. १४ “ या माणे तू, तुझी मुले व तु या मुली ांनी, ओवाळलेला ऊर
व मागचा पाय व छ ठकाणी खावा; कारण इ ाएल लोकांनी केले या
शां यपणा या य ापैक तुला तो ह क हणून दला आहे. १५ ओवाळणीचा
ऊर व समपणाची मांड ही चरबी या ह ाबरोबर ओवाळणीचे अपण हणून
लोकांनी परमे रासमोर ओवाळ यासाठ आणावी; ओवाळू न झा यावर
परमे रा या आ े माणे हा भाग तुझा व तु या मुलाबाळांचा कायम या
ह काचा आहे.” १६ मोशेने पापापणा या बक याची बारकाईने वचारपूस
केली असता तो जाळू न टाक याचे यास कळाले; ते हा अहरोनाचे पु
एलाजार व इथामार ां यावर मोशे भयंकर रागावला; तो हणाला, १७
“तु ही पापापणा या बलीचे मांस प व थानी खावयास पा हजे होते; कारण
ते परमप व आहे! तु ही ते परमे रासमोर का खा ले नाही? मंडळ चा
अ याय वा न यां यासाठ परमे रासमोर ाय त करावे हणून परमे राने
ते तु हास दले होते; १८ याचे र प व थानात आण यात आले न हते;
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मा या आ े माणे तु ही याचे मांस प व जागी बसून अव य खावयाचे
होते.” १९ परंतु अहरोन मोशेला हणाला, “पाहा, आज यांनी आपले
पापापण व होमापण परमे रासमोर अपण केले, आ ण तर आज मा यावर
कशी संकटे आली आहेत हे तू जाणतोस; ते हा आज मी पापबली खा ला
असता तर परमे रास ते आवडले असते, असे तुला वाटते काय? नाही ना!”
२० मोशेने हे ऐकले, ते हा याचे समाधान झाले.
र मोशे व अहरोन ांना हणाला: इ ाएल लोकांस असे
११ परमे
सांगा क पृ वीवर ल या ा यांचे मांस तु ही खावे ते हे:
या
२

३

ा यांचे खूर भंगलेले आहेत व जे रवंथ करतात यांचे मांस तु ही खावे. ४
काही ाणी रवंथ करतात परंतु यांचे खूर भंगलेले नाहीत, हणून ते तु ही
अशू समजावे, जसे उं ट, हा रवंथ करतो पंरतू याचा खुर वभागलेला नाही,
हणून तो तु ही अशु समजावा. ५ शाफान हा रंवथ करतो परंतु याचा खुर
वभागलेला नाही हणून तु ही तो अशु समजावा. ६ ससा हा रंवथ करतो
परंतु याचा खुर वभागलेला नाही हणून तु ही तो सु दा अशु समजावा. ७
डु कराचे खूर भंगलेले आहे पण तो रवंथ करत नाही हणून तो तु हाक रता
अशु आहे. ८ या ा यांचे मांस तु ही खाऊ नये व यां या शवांना शवू
नये; ते तुम यासाठ अशु आहेत. ९ “जलाशयात, समु ात व न ात संचार
करणा या या ा यांना पंख व खवले आहेत ते तु ही खावे. १० जलचरापैक
समु ात व न ात संचार करणा या या ा यांना पंख आ ण खवले नाहीत
असे ाणी तु ही खाऊ नये; परमे रा या ीने ते अयो य आहेत. ११ ते
तु ही अयो य समजावे; यांचे मांस खाऊ नये; यां या शवांना देखील शवू
नये. १२ जलाशयात या या ा यांना पंख व खवले नाहीत ते देवा या
ीने खा यास यो य नाहीत ते गळ समजावे.” १३ देवा या ीने अशु
ा या माणेच अशु असलेले हणून खाऊ नयेत ते प ी असे; ग ड,
गीध, कुरर, १४ घार, नर नरा या जातीचे ससाणे, १५ नर नरा या जातीचे
कावळे , १६ शहामृग, गवळण, कोक ळ, नर नरा या जातीचे ब हर ससाणे,
१७ पगळा, करढोक, मोठे घुबड, १८ पांढरे घुबड, पाणकोळ , गधड, १९
करकोचा, नर नरा या जातीचे बगळे , टटवी आ ण वटवाघूळ. २० जतके
पंख असलेले क टक ाणी चार पायावर चालतात ततके परमे रा या ीने
खा यास यो य नाहीत; ते खाऊ नये! २१ परंतु पायावर चालणा या व पंख
असले या ा यांपैक यांना ज मनीवर उ ा मार यासाठ पायाबरोबर
तंग ा असतात ते तु ही खावे. २२ याच माणे नर नर या जातीचे टोळ,
नर नर या जातीचे नाकतोडे, नर नर या जातीचे खरपुडे व नर नर या
जातीचे गव ये टोळ तु ही खावू शकता. २३ परंतु चार पायाचे पंख असलेले
इतर ाणी परमे रा या ीने गळ आहेत ते खाऊ नये. २४ यां यामुळे
तु ही अशु हाल; जो कोणी यां या शवांना पश करेल तो सं याकाळपयत
अशु होईल; २५ जो कोणी मरण पावले या क टकांना उचलील, याने
आपली व े धुवावी व सं याकाळपयत अशु रहावे. २६ या ा याचे खूर
भागलेले आहेत पण ते दोन अगदी सारखे भाग कर त नाहीत व जे रवंथ
कर त नाहीत ते तु ही अशु समजावेत; २७ चार पायावर चालणा या सव
पशूपैक जे आप या पंजावर चालतात ते सव तु ही अशु समजावे; याचा
शवांना जो कोणी पश करेल याने सं याकाळपयत अशु रहावे. २८ जो
कोणी यांची शवे उचलील याने आपली व े धुवून सं याकाळपयत अशु
रहावे; ते ाणी तु ही अशु समजावे. २९ ज मनीवर रांगणा या ा यांपैक
तु ही अशु समजावे ते हे: मुंगूस, उं दीर, नर नरा या जातीचे सरडे, ३०
चोपई, घोरपड, पाल, सांडा व गु ह या सरडा. ३१ हे ाणी तु हाक रता अशु
समजावे. यां या शवांना जो कोणी पश करेल याने सं याकाळपयत
अशु रहावे. ३२ यां यापैक कोणी म न एखा ा व तूवर पडला तर ती
व तूही अशु समजावी; लाकड पा , व कातडे, तरट कवा कोण याही
कामाचे ह यार असो, ते पा यात टाकावे व सं याकाळपयत अशु समजावे;

मग ते धुत यावर शु समजावे. ३३ यां यापैक एखादा म न माती या
पा ात पडला तर या पा ात जे काही असेल ते अशु समजावे व ते पा
फोडू न टाकावे. ३४ अशु भां ाचे पाणी अ नावर पड यास ते अ नही
अशु समजावे व अशा भां ातील कोणतेही पेय असेल तर तेही अशु
समजावे. ३५ यां या शवांचा एखादा भाग एखा ा भ ीवर कवा चुलीवर
पडला तर ती अशु समजून, तचे तुकडे तुकडे क न ती मोडू न तोडू न
टाकावी, ती पु हा शु होणार नाही; हणून तु ही ती अशु समजावी. ३६
झरा कवा वहीर, यां यात सतत पाणी असते ते शु च राहतात; परंतु
या यातील शवांना जो पश करेल तो अशु होईल. ३७ या ा या या
शवाचा काही भाग पेर या या बयाणावर पडला तर ते बयाणे शु समजावे;
३८ परंतु जर बयाणे पा याने भज यावर या ा या या शवाचा काही
भाग यावर पडला तर ते तु ही अशु समजावे. ३९ खा यास यो य अशा
ा यांपैक एखादा मेला आ ण या या शवास कोणी पश केला तर याने
सं याकाळपयत अशु रहावे. ४० कोणी या या शवाचा काही भाग खा ला
तर याने आपली व े धुवावी व सं याकाळपयत अशु रहावे; जो याचे शव
उचलील यानेही आपली व े धुवावी व सं याकाळपयत अशु रहावे. ४१
“ज मनीवर रांगणारे सव ाणी अशु आहेत; परमे रा या सांग या माणे
ते खाऊ नयेत. ४२ ज मनीवर जे आप या पोटावर सरपटतात, कवा चार
पायावर चालतात, कवा यांना फार पाय आहेत असे सरपटणारे ाणी तु ही
खाऊ नयेत, कारण ते गळ आहेत. ४३ कोण याही जाती या रांगणा या
ा यामुळे तु ही वत: ला अशु क न घेऊ नका, कवा यां यामुळे वत:
ला अशु क न वटाळवू नका! ४४ कारण मी परमे र, तुमचा देव आहे! मी
प व आहे! हणून तु हीही आपणांस प व असे ठे वावे! हणून ज मनीवर
रांगणा या कोण याही जाती या ा यामुळे तु ही आपणास वटाळवू नका!
४५ मी परमे र, याने तु हास मसर देशातून यासाठ बाहेर आणले क तु ही
माझे प व लोक हावे व मी तुमचा देव असावे; मी प व आहे हणून
तु हीही प व असावे!” ४६ ाणी, प ी, सव जलचर व ज मनीवर रांगणारे
सव ाणी ा या वषयी हे नयम आहेत. ४७ या नयमाव न शु ाणी व
अशु ाणी, तसेच खा यास यो य असे ाणी व जे खाऊ नयेत असे ाणी
ा यातील भेद तु हास समजावा.
र मोशेला हणाला, इ ाएल लोकांस सांग, जर ी
१२ परमे
गभवत होऊन तला मुलगा झाला तर तने सात दवस अशु रहावे;
२

मा सक पाळ या वेळ जशी ती असते तशीच ती अशु समजावी. ३
आठ ा दवशी या मुलाची सुंता करावी. ४ नंतर या ीला आप या
र
ावापासून शु हो यासाठ तेहतीस दवस लागतील; या मुदतीत
तने कोण याही प व व तुला शवू नये व प व थानात जाऊ नये. ५
परंतु जर तला मुलगी झाली तर मा सक पाळ या काळात जशी ती असते
तसेच तने चौदा दवस अशु रहावे; तला आप या र
ावापासून
शु हो यासाठ सहास दवस लागतील. ६ तला मुलगा कवा मुलगी
झा यावर तची शु ी हो याची वेळ पूण झाली हणजे तने होमापणासाठ
एक वषाचे कोक आ ण पापापणासाठ पार ाचे पलू कवा होला आणून
दशनमंडपापाशी याजकाकडे ावीत. ७ मग याजकाने ते परमे रासाठ
अपून त यासाठ ाय त करावे हणजे ती आप या र
ावापासून
शु होईल; मुलगा कवा मुलगी झाले या ी वषयी हे नयम आहेत. ८
तला कोक अ प याची ऐपत नसेल तर तने दोन होले कवा पार ाची
दोन प ले, एक होमापणासाठ व सरा एक पापापणासाठ आणावी मग
याजकाने त यासाठ ाय त करावे हणजे ती शु होईल.
र मोशे व अहरोन यांना हणाला, एखा ा मनु या या
१३ परमे
अंगावर ल कातड ला सूज, खवंद कवा तकतक त डाग असेल व
२

तो महारोगा या च ् यासारखा दसत असेल तर यास अहरोन याजकाकडे
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कवा या या याजक मुलांपैक एकाकडे यावे. ३ मग याजकाने या या
अंगा या कातड वर ल तो च ा तपासावा व या च ् यावर ल केस पांढरे झाले
अस यास व तो च ा कातड पे ा खोल गेलेला दस यास तो महारोगाचा
च ा समजावा; मग या मनु याची तपासणी झा यावर याजकाने यास
अशु ठरवावे. ४ या मनु या या अंगा या कातड वर ल डाग पांढरा असेल
पण या या कातड पे ा तो खरोखर खोल गेलेला नसेल व यावर ल केस
पांढरे झालेले नसतील तर याजकाने या च ा पडले या मनु यास सात
दवस इतर मनु यापासून वेगळे एकटे ठे वावे. ५ सात ा दवशी याजकाने
परत याची तपासणी करावी आ ण तो च ा जसा या तसाच असून कातड त
पसरला नाही असे यास दसून आले तर याजकाने यास आणखी सात
दवस इतरापासून वेगळे ठे वावे. ६ सात ा दवसानंतर याजकाने पु हा याची
तपासणी करावी आ ण च ा जर बुजत चालला असेल व तो कातड त पसरला
नसेल तर याजकाने यास शु ठरवावे; ते साधे खवंद होय; या मनु याने
आपली व े धुवावी आ ण पु हा शु हावे. ७ परंतु या मनु याने वत: ला
शु ठरव यासाठ याजकाला दाख व यानंतर या या कातड वर ल ते खवंद
पसरत गेले असेल तर मग याने पु हा याजकापुढे हजर हावे. ८ याजकाने
याची तपासणी करावी आ ण ते खवंद कातड त पसर याचे दसून आ यास
याने यास अशु ठरवावे; तो महारोग होय. ९ एखा ा मनु यास महारोगाचा
च ा असेल तर यास याजकाकडे यावे. १० याजकाने यास तपासावे;
आ ण जर या या कातड या पांढ या च ् यावर सूज आली असेल व तेथील
केस पांढरे झाले असतील व सुजे या जागेवर ल मांस ळ ळे झाले असेल
तर ११ या या कातड तला तो जुनाट महारोग होय; याजकाने यास अशु
ठरवावे; अ धक तपासणीसाठ यास काही काळासाठ इतरापासून वेगळे
ठे वू नये, कारण तो अशु च आहे. १२ एखा ा मनु या या कातड ला कोड
फुटू न तो डो यापासून पायापयत अंगभर सव कातड वर पसरला असेल तर
याजकाने यास अंगभर तपासावे, १३ याजकाने याची तपासणी करावी
याचा कोड अंगभर पसर याचे यास दसून आले तर याने यास शु
ठरवावे; याचे सव अंग पांढरे झाले आहे हणजे तो शु आहे. १४ पण
या या अंगावर काही मांस कोवळे असेल तर तो अशु समजावा. १५
याजकाने कोवळे मांस पा न यास अशु ठरवावे; असले कोवळे मांस
अशु च असते; तो महारोग होय. १६ परंतु ते कोवळे मांस जर परत पांढरे
झाले तर याने परत याजकाकडे यावे; १७ याजकाने पु हा यास तपासावे
आ ण जर याचा च ा परत पांढरा झाला असेल तर याने या मनु यास शु
ठरवावे; तो शु आहे. १८ कोणा या कातड ला फोड येऊन तो बरा झाला
१९ व फोडा या जागी पांढर सूज आली कवा पांढरा तकतक त लाल रेषा
असलेला डाग पडला तर याने तो याजकाला दाखवावा. २० याजकाने यास
तपासावे आ ण जर ती जागा कातड पे ा खोल गेलेली दसली व यावर ल
केस पांढरे झाले असले तर याने यास अशु ठरवावे; फोडातून बाहेर
पडलेला हा महारोगाचा च ा आहे. २१ पण तपासणी के यावर यावरचे केस
पांढरे झालेले नाहीत व ती जागा कातड पे ा खोल गेलेली नाही तसेच ती
बुजून पुसट होत चाललेली आहे असे याजकाला दसून आले तर याने यास
सात दवस वेगळे ठे वावे. २२ यानंतर तो कातड वर पसरत गेला आहे असे
दसले तर याजकाने या मनु यास अशु ठरवावे; तो च ा आहे. २३ पण
तो तकतक त डाग तेथ या तेथेच रा न पसरला नाहीतर तो फोडाचा वण
आहे, हणून याजकाने या मनु यास शु ठरवावे. २४ एखा ा या कातड त
जळा याचा वण असेल व या वणा या कोव या मांसात तांबूस-पांढरा कवा
पांढरा डाग दसून येईल. २५ तर याजकाने यास तपासावे; या तकतक त
डागावर ल केस पांढरे झाले असतील व कातड पे ा ती जागा खोल गेलेली
दसत असेल तर या जळले या जागी महारोग फुटला आहे; मग याजकाने
यास अशु ठरवावे; तो महारोगाचा च ा होय. २६ परंतू तपास यावर या
डागावरचे केस पांढरे झालेले नाहीत व ती जागा कातड पे ा खोल गेलेली
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नाही आ ण ती पुसट होत चालली आहे असे याजकाला दसून आले तर याने
यास सात दवस वेगळे ठे वावे. २७ सात ा दवशी याने यास तपासावे
व याचा डाग कातड वर पसरत गेला आहे असे दसले तर याजकाने या
मनु यास अशु ठरवावे; तो महारोगाचा च ा होय; २८ परंतु तो डाग तेथ या
तेथेच असून कातड वर पसरला नाही व तो पुसट होत चालला आहे असे
दसून आ यास ती जळले या जागेची सूज आहे हणून याजकाने यास शु
ठरवावे; तो या जळले या जागेवरचा वण होय. २९ एखा ा पु षा या कवा
ी या डो यावर कवा हनुवटीवर च ा असला, ३० तर याजकाने याची
तपासणी करावी आ ण ती जागा कातड पे ा खोल दसली व त यावर
काही पगट बार क केस असले तर याने या
ला अशु ठरवावे; ही
चाई हणजे तो डो याचा कवा हनुवटीचा महारोग होय. ३१ तो चाईचा
च ा कातड पे ा खोल नसला व या यावर काळे केस नसले तर चाईचा
च ा असले या
ला याजकाने सात दवस वेगळे ठे वावे. ३२ सात ा
दवशी याजकाने या च ् याची तपासणी करावी; ती चाई पसरली नाही,
या जागी पगट केस नाहीत व ती जागा कातड पे ा खोल गेलेली दसली
नाही, ३३ तर या मनु याने आप या डो याचे केस काढावेत; पण चाईवरचे
केस काढू नयेत; याजकाने चाई असले या या मनु यास आणखी सात
दवस वेगळे ठे वावे. ३४ सात ा दवशी याजकाने ती चाई पु हा तपासून
पाहावी आ ण चाई कातड वर पसरलेली नसली व कातड पे ा ती खोल
गेलेली नसली तर याजकाने यास शु ठरवावे; या मनु याने आपले कपडे
धुवावे व शु हावे. ३५ परंतु तो शु ठर यानंतर ती चाई पसरत गेली ३६
तर याजकाने यास तपासावे व ती चाई कातड वर पसरलेली दसली तर
पगट केस शोधीत न बसता या मनु यास अशु ठरवावे. ३७ परंतु ती चाई
होती तेवढ च असेल व त यावर काळे केस येत आहेत असे यास दसून
आले तर ती चाई बर झाली आहे व तो मनु य शु झाला आहे; याजकाने
यास शु ठरवावे. ३८ कोणा पु षा या कवा ी या अंगावर पांढरे डाग
असतील. ३९ तर याजकाने ते तपासावे व या
या अंगावर ल ते डाग
करडे असतील तर ती कातड वर फुटलेली दाद होय. ती
शु होय.
४० कोणा मनु याचे केस गळू न पडू लागले तर ते केवळ ट कल आहे; तो
मनु य शु होय. ४१ या या डो या या बाजूचे केस गळू लागले तर ते
एक कारचे ट कल होय; तो मनु य शु आहे. ४२ परंतु या ट कल
पडले या डो यावर ल चामड वर तांबूस पांढरा च ा पडलेला असेल तर
या या डो यावर महारोग फुटत आहे. ४३ मग याजकाने यास तपासावे
आ ण या या ट कल पडले या डो या या भागावर, अंगावर ल कातड या
महारोगासारखा तांबूस पांढरा च ा पडलेला अस याचे दसले, ४४ तर या
मनु या या डो यावर पडलेला च ा महारोगाचा होय; तो मनु य अशु होय;
याजकाने यास अशु ठरवावे. ४५ या मनु यास महारोग झालेला आहे
याचे कपडे फाटके असावे; याने आपले केस मोकळे सोडावे, आपले त ड
झाकावे व इतर लोकांस इशारा दे यासाठ अशु , अशु असे ओरडत
जावे. ४६ जोपयत या या अंगावर च ा असेल तत या दवसापयत याने
अशु रहावे; तो अशु होय; याने एकटे रहावे; याची व ती छावणीबाहेर
असावी. ४७ “एखा ा लोकर या कवा सणा या व ाला महारोगाचा
च ा पडला, ४८ कवा तो सणा या कवा लोकर या ता याला कवा
बा याला, चम ाला कवा चाम ा या व तुला पडला. ४९ आ ण या
व ाला, या या ता याला कवा या या बा याला अथवा चाम ाला
कवा चाम ा या कोण याही व तूचा च ा हरवट कवा तांबूस असला तर
तो महारोगाचा च ा होय; तो याजकाला दाखवावा. ५० याजकाने तो च ा
तपासावा; च ा पडलेली ती व तू याने सात दवस वेगळ क न ठे वावी. ५१
याने सात ा दवशी तो च ा तपासावा आ ण चाम ावर कवा व ाचा
ता यावर कवा बा यावर अथवा चाम ा या कोण याही व तूवर तो च ा
पसरलेला दसला तर ते व
कवा चामडे अशु आहे, चरत जाणारे कु
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आहे. ५२ ते व लोकर चे असो कवा सणाचे असो या या ता यावर कवा
बा यावर, तसेच चाम ावर कवा चाम ा या एखा ा व तूवर तो च ा
असला तर याजकाने ते व कवा चामडे जाळू न टाकावे. ५३ परंतु तो च ा
पसरला नाही असे याजकाला दसून आले तर ते व कवा चामडे अव य
धुतले पा हजे. ५४ याजकाने लोकांस ते व कवा चामडे धु यास सांगावे.
मग धुवून झा यावर ते याने आणखी सात दवस वेगळे ठे वावे. ५५ यानंतर
याजकाने पु हा याची तपासणी करावी, आ ण जर तो आहे तसाच असला
व जर पसरलेला नसला तर तो अशु समजावा आ ण ते व
कवा
चामडे अ नीत जाळू न टाकावे. ५६ परंतु धुत यावर तो च ा पुसट झाला
आहे असे याजकाला दसून आले तर याने या व ाचा कवा चाम ाचा
अथवा ता याचा कवा बा याचा भाग फाडू न टाकावा. ५७ इतके के यावरही
जर या व ावर, या या ता यावर कवा बा यावर अथवा चाम ा या
कोण याही व तूवर तो च ा पु हा आला तर तो च ा चरत व पसरत आहे
असे समजून ते चामडे कवा व अव य जाळू न टाकावे. ५८ परंतु तो च ा
धुत यानंतर पु हा आला नाही तर ते चामडे कवा व शु समजावे, ते शु
आहे.” ५९ लोकर या कवा सणा या व ावर, या या ता यावर कवा
बा यावर अथवा चाम ा या कोण याही व तूवर महारोगाचा च ा दसून
आला तर ती शु कवा अशु ठर व याचे हे नयम आहेत.
र मोशेला हणाला, महारोग बरा झाले या लोकांस शु
१४ परमे
क न घे या वषयीचे नयम असे: याजकाने महारो याला तपासावे.
२

३ याजकाने छावणी या बाहेर जाऊन या महारो याला तपासावे व याचा

महारोग बरा झाला आहे कवा नाही ते पाहावे. ४ तो बरा झाला अस यास
याजकाने यास शु हो यासाठ दोन जवंत शु प ी, गंधस चे लाकूड,
कर मजी रंगाचे कापड व एजोब झाडाची फांदी घेऊन ये यास सांगावे.
५ मग वाह या पा यावर माती या पा ात यातला एक प ी मार याची
याजकाने आ ा ावी. ६ याजकाने जवंत प ी, गंधस चे लाकूड, कर मजी
रंगाचे कापड व एजोब ही साम ी घेऊन जवंत प ासह वाह या पा यावर
मारले या प या या र ात बुडवावी; ७ आ ण ते र महारोगापासून शु
ठरवावया या मनु यावर सात वेळा शपडावे; मग तो शु झाला आहे असे
सांगावे व यानंतर याजकाने माळरानात जाऊन या जवंत प यास सोडू न
ावे. ८ मग शु ठरवावया या मनु याने आपले कपडे धुवावे, आपले मुंडन
क न यावे आ ण पा याने नान करावे हणजे तो शु ठरेल; यानंतर
याने छावणीत यावे; तर याने सात दवस आप या तंबूबाहेर रहावे; ९
सात ा दवशी याने आपले डोके, दाढ , भुवया व अंगावर ल एकंदर सव
केस मुंडवावे; आपले कपडे धुवावे व पा याने नान करावे, हणजे तो शु
होईल. १० आठ ा दवशी या मनु याने दोन नद ष कोकरे, एक वषाची
नद ष मढ , अ नापणासाठ तेलात मळलेला तीन दशांश एफा मैदा, व एक
लोगभर तेल ही साम ी याजकाकडे आणावी; ११ आ ण शु ठर वणा या
याजकाने शु ठरवणा या मनु यास, या अपण करावया या साम ीसह
परमे रासमोर दशनमंडपा या दारापाशी उभे करावे. १२ मग याजकाने
दोषापणासाठ एक कोक व एक लोगभर तेल अपावे; ते ओवाळणीचे
अपण हणून परमे रासमोर ओवाळावे; १३ मग याजकाने प व थानात
जेथे पापबली व होमबली ांचा वध करतात तेथे ते कोक वधावे कारण
पापबली माणेच दोषापणावरही याजकाचा ह क आहे; हे अपण परमप व
आहे. १४ मग याजकाने दोषापणाचे काही र घेऊन शु ठरवावया या
मनु या या उज ा काना या पाळ ला, उज ा हाता या अंग ाला व
उज ा पाया या अंग ाला लावावे. १५ याजकाने लोगभर तेलातले थोडेस
तेल आप या डा ा तळहातावर ओतावे; १६ मग याजकाने आप या उज ा
हाताचे बोट आप या डा ा तळहातावर ल तेलात बुडवून यातले काही
परमे रासमोर सात वेळा बोटाने शपडावे. १७ या या तळहातावर जे तेल

उरेल यातले काही घेऊन याजकाने शु ठरवावया या मनु या या उज ा
काना या पाळ वर ल, उज ा हाता या अंग ावर ल व उज ा पाया या
अंग ावर ल दोषापणा या र ावर लवावे. १८ तळहातावर उरलेले तेल
याजकाने शु ठरवावया या मनु या या डो याला लावावे आ ण अशा कारे
या मनु यासाठ याजकाने परमे रासमोर ाय त करावे. १९ मग याजकाने
पापबली अपावा आ ण अशु झाले या मनु या या शु तेसाठ ाय त
करावे; यानंतर याने होमबलीचा वध करावा; २० मग याजकाने होमबली व
अ नबली वेदीवर अपून या मनु यासाठ ाय त करावे हणजे तो शु
ठरेल. २१ परंतु तो मनु य गर ब असून एवढे आण याची यास ऐपत नसेल
तर याने आप या ाय तासाठ ओवाळणीचे एक कोक दोषापण हणून
आणावे आ ण अ नापणासाठ तेलात मळलेला, एक दशांश एफा मैदा
आ ण एक लोगभर तेल आणावे; २२ आ ण ऐपती माणे दोन होले कवा
पार ाची दोन प ले याने आणावी; यातील एक पापबली व एक होमबली
हावा. २३ आठ ा दवशी आप या शु ीकरणासाठ यानेही साम ी घेऊन
दशनमंडपा या दारापाशी याजकाकडे परमे रासमोर जावे. २४ मग याजकाने
ते दोषापणाचे कोक व लोगभर तेल घेऊन ओवाळणीचे अपण हणून
परमे रासमोर ओवाळावे. २५ यानंतर याजकाने दोषापणा या कोकराचा
वध करावा आ ण याने या कोक याचे काही र घेऊन शु ठरवावया या
या उज ा काना या पाळ ला, उज ा हाता या अंग ाला व उज ा
पाया या अंग ांला लावावे. २६ याजकाने या तेलातले काही आप या
डा ा तळहातावर ओतावे; २७ मग याजकाने उज ा हाता या बोटाने
यातील काही तेल परमे रासमोर सात वेळा शपडावे. २८ मग याजकाने
आप या तळहातावर ल काही तेल घेऊन शु ठरवावया या मनु या या
उज ा काना या पाळ वर, उज ा हाता या व उज ा पाया या अंग ांवर,
दोषापणाचे र लावले या जागेवर लावावे. २९ याजकाने तळहातावर उरलेले
तेल शु ठरवावया या मनु या या डो याला परमे रासमोर या मनु यासाठ
ाय त हणून लावावे. ३० मग या या ऐपती माणे यास मळालेले
होले कवा पार ाची प ले ां यापैक एकाचे याने अपण करावे. ३१
यां यापैक एकाचे पापापण करावे व स याचे होमापण करावे; प यांची ही
अपणे याने अ नापणासहीत करावी; ा कारे याजकाने शु ठरवावया या
मनु याक रता परमे रासमोर ाय त करावे; मग तो मनु य शु होईल. ३२
अंगावर ल महारोगाचा च ा बरा झाले या मनु यास आप या शु ीकरणासाठ
सा ह य मळ याची ऐपत नसले या मनु या या शु ीकरणासंबंधी हे नयम
आहेत. ३३ परमे र मोशे व अहरोन ाना असेही हणाला, ३४ कनान देश
मी तु हास वतन हणून देत आहे. तुमचे लोक याम ये जाऊन पोह चतील
यावेळ तुम या वतना या देशातील एखा ा घराला मी महारोगाचा च ा
पाडला, ३५ तर या घरा या मालकाने याजकाला जाऊन सांगावे क ,
मा या घरात च ् यासारखे काहीतर दसते. ३६ मग याजकाने लोकांस
घर रकामे कर याची आ ा ावी; लोकांनीही घरातील सव व तू याजक,
च ा तपास यासाठ घरात जा या या अगोदर बाहेर काढा ा नाहीतर
घरातील सव व तू अशु समजा ा. मग याजकाने रका या घरात जाऊन ते
तपासावे. ३७ तो च ा याने तपासावा, आ ण घरा या भतीवर हरवट कवा
तांबूस रंगाची छ े कवा खळगे असतील व ती भती या पृ भागा या आत
गेली असतील. ३८ तर मग याजकाने घराबाहेर दारापाशी यावे व ते घर सात
दवस बंद क न ठे वावे. ३९ मग सात ा दवशी याजकाने पु हा जाऊन
ते घर तपासावे आ ण तो च ा घरा या भतीवर पसरला अस यास, ४०
च ा असलेले दगड काढू न नगराबाहेर एखा ा अशु जागी टाकून दे याची
याजकाने लोकांस आ ा ावी. ४१ मग याजकाने घर लोकांकडू न आतून
खरडवून यावे आ ण खरडवून काढलेला चुना नगराबाहेर अशु ठकाणी
लोकांनी टाकून ावा. ४२ या मनु याने या दगडां या ऐवजी भतीत सरे
दगड बसवावे आ ण या घराला न ा चु याचा गलावा करावा. ४३ जुने दगड
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काढू न नवीन दगड बस व यावर व घर खरडवून नवीन गलावा के यावर जर
तो च ा घरात पु हा उ वला. ४४ तर याजकाने आत जाऊन तो तपासावा;
घरात तो च ा पसरला अस यास तो घरात चरत जाणारा महारोगाचा च ा
होय; ते घर अशु आहे. ४५ मग या मनु याने ते घर खणून पाडावे; याचे
दगड, लाकूड व सगळा चुना याने तेथून काढू न नगराबाहेर एखा ा अशु
ठकाणी फेकून ावा. ४६ आ ण घर बंद असताना याम ये कोणी शरला
तर याने सं याकाळपयत अशु रहावे; ४७ या घरात कोणी काही खा ले
कवा कोणी या घरात नजला तर याने आपले कपडे धुवावे. ४८ घराला
नवीन दगड बस व यावर व नवीन गलावा के यावर याजकाने आत जाऊन
ते घर तपासावे आ ण घरात च ा परत उ वला नसेल तर या घरातला च ा
गे यामुळे याने ते शु ठरवावे. ४९ या घरा या शु ीकरणासाठ दोन प ी,
गंधस चे लाकूड, कर मजी रंगाचे कापड व एजोब ही याने आणावी; ५०
याने एक प ी वाह या पा यावर माती या पा ात मारावा; ५१ मग याने
गंधस चे लाकूड, एजोब, कर मजी रंगाचे कापड व जवंत प ी घेऊन या
मारले या प या या र ात व वाह या पा यात बुडवून या घरावर सात वेळा
शपडावे. ५२ या प याचे र , वाहते पाणी, तो जवंत प ी, गंधस चे
लाकूड, एजोब, आ ण कर मजी रंगाचे कापड ा कारे याजकाने ते घर शु
करावे. ५३ मग याने तो जवंत प ी नगराबाहेर जाऊन माळरानात सोडू न
ावा; ा कारे याने घरासाठ ाय त केले हणजे ते शु होईल. ५४ सव
कारचे महारोगाचे च े, चाई, ५५ कप ावर ल कवा घराचा महारोग, ५६
सूज, खवंद, तकतक त डाग या सवासंबधीचे हे नयम आहेत; ५७ हे के हा
शु व के हा अशु हे ठर व या वषयी शकवतात; हे महारोगासंबंधीचे
नयम आहेत.
र मोशे व अहरोन ांना आणखी हणाला, इ ाएल लोकांस
१५ परमे
सांगा क एखा ा पु षा या शर रातून ाव होत अस यास तो
२

पु ष अशु होय. ३ याचा ाव वाहत असो कवा बंद पडो, ती याची
अशु ताच होय. ४ ाव होणारा मनु य या बछा यावर झोपेल तो
अशु होय आ ण या व तूवर तो बसेल तीही अशु होय. ५ जो कोणी
या या बछा याला पश करेल याने आपले कपडे धुवावे, पा याने नान
करावे व सं याकाळपयत अशु रहावे. ६ ाव होणारा मनु य बसले या
व तूवर कोणी बसेल तर याने आपले कपडे धुवावे, पा याने नान करावे व
सं याकाळपयत अशु रहावे. ७ ाव होणा या मनु या या अंगाला जर
कोणी पश केला तर याने आपले कपडे धुवावे, पा याने नान करावे व
सं याकाळपयत अशु रहावे. ८ ाव होणारा मनु य जर एखा ा शु
मनु यावर थुंकला तर या शु मनु याने आपले कपडे धुवावे, पा याने
नान करावे व सं याकाळपयत अशु रहावे. ९ ाव होणारा मनु य या
खोगीराचा उपयोग कर ल ते खोगीर अशु होय. १० या या अंगाखाल या
कोण याही व तुला कोणी पश केला तर याने सं याकाळपयत अशु
रहावे, व या व तू जो उचलील याने आपले कपडे धुवावे, पा याने नान
करावे आ ण सं याकाळपयत अशु रहावे. ११ ाव होणारा मनु य पा याने
हात न धुता कोणाला पश केला तर या स या मनु याने आपले कपडे
धुवावे, पा याने नान करावे व सं याकाळपयत अशु रहावे. १२ परंतु ाव
होणारा मनु य एखा ा माती या पा ाला पश केला तर ते पा फोडू न
टाकावे, मा
येक लाकड पा पा याने धुवावे. १३ ाव होणारा मनु य
आप या ावापासून बरा झा यावर याने आप या शु ीकरणासाठ सात
दवस थांबावे आ ण मग आपले कपडे धुऊन वाह या पा यात आपले अंग
धुवावे हणजे तो शु ठरेल. १४ आठ ा दवशी याने दोन होले कवा
पार ाची दोन प ले घेऊन दशनमंडपा या दारापाशी परमे रासमोर जावे
व याजकाकडे ती ावी. १५ मग याजकाने यातील एकाचे पापापण व
स याचे होमापण करावे आ ण या मनु या या ावाब ल परमे रासमोर
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या यासाठ ाय त करावे. १६ एखा ा पु षाचा वीयपात झाला तर
याने आपले सवाग पा याने धुवून सं याकाळपयत अशु रहावे. १७
या कप ाला कवा चाम ाला वीय लागले असेल तेही पा याने धुऊन
सं याकाळपयत अशु समजावे. १८ ी बरोबर नजला असताना पु षाचा
वीयपात झाला तर या दोघांनी पा याने नान करावे व सं याकाळपयत
अशु रहावे. १९ एखादी ी ऋतुमती झाली तर तने सात दवस र
बसावे; जो कोणी तला पश करेल याने सं याकाळपयत अशु रहावे;
२० ती र असेपयत यावर ती झोपेल वा बसेल तेही अशु होय. २१ जो
कोणी त या अंथ णाला पश करेल, याने आपले कपडे धुवावे, पा याने
नान करावे व सं याकाळपयत अशु रहावे. २२ ती यावर बसली असेल
यास जो कोणी पश करेल याने आपले कपडे धुवावे, पा याने नान
करावे व सं याकाळपयत अशु रहावे. २३ त या अंथ णाला कवा यावर
ती बसली असेल यास शवणा याने सं याकाळपयत अशु रहावे. २४
अशा ीबरोबर लै गक संबंध केलेला पु षाने सात दवस अशु रहावे
व या अंथ णावर तो झोपेल तेही अशु समजावे. २५ एखा ा ीचा
ऋतुकाल नसताना जर अनेक दवस तला र
ाव होत असेल कवा
मुदती या बाहेर ती ऋतुमती रा हली तर तचे ावाचे सव दवस त या
ऋतुकाला या दवसा माणे समजावे. ती अशु होय. २६ तला ाव होत
असताना या सव काळात ती या अंथ णावर झोपेल, ते अंथ ण त या
मा सक पाळ या वेळ या अंथ णा माणे समजावे. ती यावर बसेल ती
येक गो त या मा सक पाळ या काळात अशु असते. तशी अशु
समजावी. २७ जर कोणी या व तूंना पश करेल तर तो अशु होईल. याने
आपले कपडे धुवावे, पा याने नान करावे आ ण सं याकाळपयत अशु
रहावे. २८ या ीचा ाव बंद झा यावर तने सात दवस थांबावे; यानंतर
ती शु होईल. २९ मग आठ ा दवशी तने दोन होले कवा पार ाची दोन
प ले घेऊन दशनमंडपा या दारापाशी याजकाकडे जावे. ३० मग याजकाने
एकाचे पापापण व स याचे होमापण करावे. अशा कारे याजकाने त या
अशु तेक रता परमे रासमोर ाय त करावे. ३१ ा कारे तु ही इ ाएल
लोकांस अशु तेब ल बजावून ठे वावे; नाहीतर ते माझा प व नवासमंडप
करतील आ ण मग या याब ल यांना मरावेच लागेल! ३२ ाव होऊन
कवा वीयपात होऊन जो पु ष अशु होतो; ३३ आ ण जी ी ऋतुमती
होते आ ण जो कोणी पु ष, ऋतुमती अस यामुळे अशु झाले या ीशी
ल गक संबंध क न अशु होतो, यां या संबंधीचे हे नयम आहेत.
दोन पु परमे रासमोर गेले असताना मरण पावले
१६ अहरोनाचे
यानंतर परमे र मोशेशी बोलला. परमे र मोशेला हणाला,
२

“तुझा भाऊ अहरोन ा याशी बोल व यास सांग क : याने वाटेल
यावेळ परमप व थानात अंतरपटा या आत प व कोशावर असले या
दयासनापुढे जाऊ नये; अहरोन जर तेथे जाईल तर तो मरेल, कारण तेथे
दयासनावर ल ढगात मी दशन देत असतो. ३ परमप व थानात जा यापूव
अहरोनाने पापापणासाठ एक गो हा व होमापणासाठ एक मढा आणावा.
४ याने पा याने नान करावे मग तागाचा प व सदरा व तागाचे चोळणे
आप या अंगात घालावे; तागा या कमरप ् याने आपली कंबर कसावी आ ण
तागाचा फेटा बांधावा; ही प व व े आहेत. ५ मग याने इ ाएला या
मंडळ कडू न पापापणासाठ दोन बकरे व होमापणासाठ एक मढा यावा.
६ अहरोनाने आप यासाठ पापापणाचा गो हा अपण क न वत: साठ
व आप या घरा यासाठ ाय त करावे. ७ यानंतर याने ते दोन बकरे
घेऊन दशनमंडपा या दारापाशी परमे रासमोर उभे करावेत. ८ अहरोनाने
या दोन बक यावर च ् या टाका ा; एक च परमे रासाठ व सर
पाप वा न नेणा या बक यासाठ ९ या बक यावर परमे रा या नावाची
च नघेल तो बकरा अहरोनाने पापापण हणून अपण करावा; १० पाप
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वा न ने यासाठ अशी च नघालेला बकरा परमे रासमोर जवंत उभा
करावा व या या ारे ाय त हावे हणून पाप वा न ने यासाठ रानात
सोडू न ावा. ११ अहरोनाने आप यासाठ पापापणा या गो ाचे अपण
क न वत: साठ व वत: या घरा यासाठ ाय त करावे. हणजे
याने वत: साठ गो हा पापापण हणून वधावा. १२ नंतर अहरोनाने
परमे रासमोर असले या वेदीवर ल नखा यांनी भरलेले धुपाटणे यावे
आ ण कुटू न बार क केलेला जळभर सुगंधी धूप अंतरपटामागील आत या
खोलीत आणावा. १३ याने तो धूप परमे रासमोर अ नीवर, असा घालावा
क या या धुराने सा पटावर ल दयासन ापून टाकावे, हणजे तो मरणार
नाही. १४ याच माणे याने गो ाचे काही र घेऊन ते दयासनावर
पूवस बोटाने शपडावे आ ण काही र दयासनासमोर बोटाने सात वेळा
शपडावे. १५ मग अहरोनाने लोकांसाठ आणलेला पापापणाचा बकरा
वधावा; याचे र अंतरपटा या आत घेऊन जावे आ ण याने गो ा या
र ाचे जसे केले तसेच बक या या र ाचे करावे हणजे ते दयासनावर व
दयासनासमोर शपडावे. १६ आणखी याने इ ाएली लोकांची अशु तेची
कामे, यांची बंडखोर व यांची सव पापे या सवाब ल परमप व थानासाठ
ाय त करावे; परमे र यां याम ये जेथे व ती करतो या, लोकां या
अशु तेने ा त असले या दशनमंडपासाठ ही याने तसेच करावे. १७
अहरोन ाय त कर यासाठ परमप व थानात वेशकर यासाठ जाईल
ते हा, तो वतःसाठ व वत: या घरा यासाठ आ ण इ ाएल लोकांसाठ
ाय त क न बाहेर येईपयत दशनमंडपाम ये कोणीही नसावे व कोणीही
तेथे जाऊ नये. १८ मग याने तेथून नघून परमे रासमोर ल वेदीपाशी
जावे व त यासाठ ाय त करावे, याने गो ाचे काही र व बक याचे
काही र घेऊन या वेदी या चारही बाजू या शगांना लावावे. १९ मग
याने काही र घेऊन आप या बोटाने ते सात वेळा त यावर शपडावे;
अशा कारे याने इ ाएली लोकां या अशु तेपासून ती शु व प व
करावी. २० जे हा परमप व थान, दशनमंडप आ ण वेदी ां याकरता
तो ाय त करणे संपवतो यानंतर याने तो जवंत बकरा सादर करावा.
२१ अहरोनाने आपले दो ही हात या जवंत बक या या डो यावर ठे वून
इ ाएली लोकांची सव पापे व अपराध ांचा अं गकार करावा; व ती या
बक या या डो यावर ठे वून यास घेऊन जा यासाठ तयार असले या
मनु या या हाती रानात पाठवून ावे. २२ ते हा तो बकरा या लोकां या सव
कमाचा भार घेऊन नजन रानात वा न नेईल; या मनु याने या बक याला
रानात सोडू न ावे. २३ मग अहरोनाने पु हा दशनमंडपाम ये जावे आ ण
परमप व थानात जा यापूव घातलेली तागाची व े काढावी आ ण याने
ती तेथेच ठे वावीत. २४ मग याने एखा ा प व ठकाणी पा याने आंघोळ
करावी, आपली व े घालावी व तेथून बाहेर येऊन वत: साठ होमापण
करावे तसेच लोकांसाठ ही होमापण करावे आ ण वत: साठ व लोकांसाठ
ाय त करावे. २५ मग याने पापापणा या चरबीचा वेदीवर होम करावा.
२६ या मनु याने पाप वा न ने यासाठ नवडलेला बकरा रानात सोडू न
दला याने आपले कपडे धुवावे, पा याने आंघोळ करावी व यानंतर तो
छावणीत वेश क शकतो. २७ पापापणा या या गो ाचे व बक याचे
र
ाय तासाठ प व थानात नेले होते या दो ही पशूंना छावणी या
बाहेर यावे. तेथे यांचे कातडे, मांस व शेण ही अ नीत जाळू न टाकावीत.
२८ या मनु याने ती जाळू न टाकली याने आपले कपडे धुवावे, पा याने
आंघोळ करावी; यानंतर तो छावणीत येऊ शकतो. २९ तुम यासाठ हा एक
कायमचा वधी असावा; सात ा म ह या या दशमीस तु ही अ न न घेता
उपास करावा आ ण या दवशी कोणीही कोणतेही काम क नये, मग तो
तुम यात ज मले यांपैक असो कवा तुम यात राहणारा परदेशी असो; ३०
हे यासाठ क या दवशी तुम यासाठ तु ही तुम या सव पापांपासून शु
हावे हणून ाय त कर यात येईल, जेणेक न तु ही परमे रासमोर शु

हाल. ३१ तुम यासाठ हा पूण व ामाचा श बाथ आहे; तु ही उपवास
करावा व कसलेही काम क नये; हा तुम याम ये कायमचा वधी असणार
आहे. ३२ ते हा आप या प या या जागी मु य याजक हणून याची नवड
होऊन याचा अ भषेक होईल याने तागाची प व व े घालून ाय त
करावे. ३३ याने परमप व थान, दशनमंडप व वेदी तसेच याजकवग आ ण
सव इ ाएल लोक ां यासाठ ाय त करावे.” ३४ इ ाएल लोकांसाठ
यां या सव पापाब ल वषातून एकदा ाय त कर याक रता हा कायमचा
वधी होय; परमे राने मोशेला दले या आ े माणे यांनी ते सव केले.
र मोशेला हणाला, “अहरोन याचे पु आ ण सव इ ाएल
१७ परमे
लोक ांना सांग क परमे राने जी आ ा दली आहे ती ही:
२

३

इ ाएल घरा यातील एखा ा मनु याने, छावणीत कवा छावणीबाहेर एखादा
बैल; कोक कवा बकरा मारला, ४ परंतु परमे रा या नवासमंडपासमोर
अपण कर यासाठ दशनमंडपापाशी आणला नाही, तर या मनु यास र पात
के याचा दोष लागेल; याने या ा याचा वध क न र सांडले आहे हणून
या मनु यास आप या लोकांतून बाहेर टाकावे. ५ या नयमाचा हेतू असा क
इ ाएल लोक आपले पशू खु या शेतात मारतात ते यांनी दशनमंडपा या
दारापाशी याजकाकडे परमे रासमोर आणावे, व परमे राक रता शां यपणे
हणून अपावे. ६ याजकाने यांचे र दशनमंडपा या दारापाशी परमे रा या
वेदीवर टाकावे आ ण परमे रास सुवास हणून यां या चरबीचा होम करावा.
७ आ ण ामुळे यांनी
भचार मतीने ‘अजमूत या मागे लागून यांना
आपले य पशु अपण क नयेत. हे तु हास प ान् प ा कायमचे वधी
नयम आहेत! ८ तू यांना सांग क इ ाएल घरा यापैक कवा यां याम ये
राहणा या कवा परदेशीय लोकांपैक कोणी होमापण अथवा य केला,
९ तर याने तो परमे रास अपण कर यासाठ दशनमंडपा या दारापाशी
आणावा; याने तसे न के यास आप या लोकांतून यास बाहेर टाकावे. १०
इ ाएल घरा यापैक कवा यां याम ये राहणा या परदेशीय लोकांपैक
कोणी र सेवन केले! तर मी या मनु यापासून आपले त ड फरवीन व
यास आप या लोकांतून बाहेर टाक न. ११ कारण ा याचे जीवन यां या
र ात असते आ ण तुम या जवाब ल वेदीवर ाय त कर यासाठ ते
तु हास दले आहे; कारण र ानेच ाय त होते हेच ते र आहे क या ारे
जवाचे ाय त होते. १२ हणून मी इ ाएल लोकांस सांगतले आहे क
तुम यातील कोणीही, तसेच तुम याम ये राहणा या परदेशीयांनीही र
सेवन क नये. १३ इ ाएल लोकांपैक असो कवा यां याम ये राहणा या
परदेशीयांपैक असो! कोणी खा यास यो य पशूची कवा प याची शकार
केली तर याने याचे र ज मनीवर ओतून मातीने झाकावे. १४ कारण
ाणीमा ां या जीवना वषयी हणाल तर यांचे र हेच यांचे जवन आहे
ामुळे मी इ ाएल लोकांस हणालो आहे क कोण याही ा याचे र
सेवन क नये, कारण सव ा यांचे जवन हेच यांचे र आहे. १५ “कोणी
मनु याने मग तो यां याम ये राहणार कवा परदेशीय असो! तो जर मरण
पावले या कवा जंगली जनावराने मारले या ा याचे मांस खाईल याने
आपले कपडे धुवावे, पा याने नान करावे व याने सं याकाळपयत अशु
रहावे; हणजे तो शु होईल. १६ याने आपले कपडे धुतले नाहीत कवा
नान केले नाही तर तो आप या अपराधाब ल दोषी ठरेल, याने याब ल
श ा भोगावी.”
र मोशेला हणाला, इ ाएल लोकांस सांग, मी परमे र
१८ परमे
तुमचा देव आहे. तु ही या मसर देशात राहत होता या देशातील
२

३

र तीर वाजा माणे चालू नका! तसेच या कनान देशात मी तु हास घेऊन
जात आहे या देशातील चालीर ती माणेही तु ही चालू नका! यांचे वधी
पाळू नका. ४ तु ही मा याच नयमा माणे चाला व माझेच वधी पाळा!
कारण मी परमे र तुमचा देव आहे. ५ हणून तु ही माझे वधी व माझे नयम
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पाळावे; ते जो पाळ ल तो यां यामुळे जवंत राहील! मी परमे र आहे!
६ तु ही कोणीही आप याजवळ या नातलगाशी शर रसबंध ठे ऊ नये! मी
परमे र आहे: ७ तू तु या आईबरोबर शार रक संबंध ठे वून आप या बापाचा
अनादर क नको. ती तुझी आई आहे, हणून तचा आदर कर. ८ तू तु या
साव आईबरोबर शार रक संबंध ठे वू नको, यामुळे तु या बापाची लाज
उघड क नको. ९ तू तु या ब हणीशी शर रकसंबंध ठे वू नको, ती बहीण
स खी असो कवा साव असो; ती तु या घरात ज मलेली असो कवा
तु या घराबाहेर स या या घर ज मलेली असो तू त यापाशी जाऊ नको.
१० तू तु या नातीशी शार रक संबंध ठे वू नको, मग ती तु या मुलाची मुलगी
असो कवा मुलीची मुलगी असो; कारण ती तुझीच लाज आहे! ११ जर
तु या व डला या प नीला तु या बापापासून मुलगी झाली असेल तर ती
तुझी बहीणच आहे; हणून तू त याशी शार रक संबंध ठे वू नको. १२ तु या
आ याशी शार रक संबंध ठे वू नको. ती तु या बापाची जवळची नातलग आहे.
१३ तु या मावशीशी शार रक संबंध ठे वू नको, ती तु या आईची जवळची
नातलग आहे. १४ तू तु या चुल या या प नीशी शार रक संबंध ठे वून याची
लाज उघड क नको या हेतूने त या जवळ जाऊ नको; ती तुझी चुलती
आहे. १५ तु या सुनेशी शार रक संबंध ठे वू नको, ती तु या मुलाची प नी
आहे त याशी शार रक संबध ठे वू नको. १६ तु या भावजयीशी शार रक
संबंध ठे वू नको, ा कारे याची लाज काढू नको. १७ एखा ा ीशी
व त या मुलीशी हणजेच दोघ शी अथवा त या नातीशी मग ती त या
मुलाची मुलगी असो कवा मुलीची मुलगी असो शर रसंबंध ठे वू नको. कारण
या जवळ या नातलग आहेत; असे करणे अ त पणाचे आहे. १८ तुझी
प नी जवंत असताना त या ब हणीला प नी क न तला सवत क न घेऊ
नको; तू त या ब हणीशी शार रक संबंध ठे वू नको. १९ ी ऋतुमती झाली
असताना त यापाशी जाऊ नको; कारण ऋतुकालात ती अशु असते. २०
तू आप या शेजा या या प नीशी शार रक संबंध ठे वू नको. आ ण हे क न
अमंगळ होऊ नको. २१ तू तु या लेकरांपैक कोणाचाही मोलख दैवतासाठ
होम क नको; असे करशील तर तू आप या देवा या नावाला कलंक लावू
नको. मी परमे र आहे. २२ ीगमना माणे पु षगमन क नको! ते
भयंकर पाप आहे! २३ कोण याही पशूशी गमन क न यासोबत अमंगळ
होऊ नको. याच माणे ीने पशूशी गमन करावयासाठ या यापाशी
जाऊ नये; ते कृ य नसगा व आहे. २४ अशा कारे वत: ला अशु
क न घेऊ नका; कारण जी रा े मी तुम यासमो न बाहेर घालवून देणार
आहे, तेथील लोकही अशाच कृ यांनी अशु झाले. २५ यांचा देश भयंकर
झाला आहे, हणून यां या तेमुळे मी यांचा समाचार घेत आहे व
तो देश आप या रहीवाशांचा याग कर त आहे. २६ ाक रता तु ही माझे
वधी व नयम पाळावे; आ ण वदेशीय अथवा तुम यात राहणारा परदेशीय
ापैक कोणीही असली भयंकर अमंगळ कृ ये क नये. २७ कारण तुम या
पूव या देशात राहणा या लोकांनी भयंकर अमंगळ कृ ये के यामुळे तो
देश अमंगळ झाला आहे. २८ जर तु ही या गो ी के या तर यांनी हा देश
केला तसा तो तुमचाही याग कर ल. २९ जे कोणी ातील कोणतेही
अमंगळ कृ य करतील या सवाना आप या लोकांतून बाहेर टाकावे. ३०
इतर लोकांनी असली भयंकर अमंगळ कृ ये केली, परंतु तु ही माझे वधी व
नयम पाळावेत; अशी भयंकर अमंगळ कृ ये क न तु ही आपणाला अमंगळ
क न घेऊ नये! मी तुमचा देव परमे र आहे!
र मोशेला हणाला, सव इ ाएला या मंडळ तील लोकांस
१९ परमे
सांग क , मी तुमचा देव परमे र प व आहे, हणून तु हीही प व
२

असलेच पा हजे. ३ तुम यातील येकाने आपली आई व आपला बाप ांचा
मान राखलाच पा हजे आ ण माझा श बाथ पाळलाच पा हजे; मी तुमचा देव
परमे र आहे! ४ तु ही मूत पूजा क नका, आप यासाठ ओतीव देव क
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नका. मी तुमचा देव परमे र आहे! ५ तु ही परमे रासाठ शां यपणाचा
य कराल ते हा तो असा करा क यामुळे तु ही मला मा य हाल. ६ या
अपणाचे मांस य ा या दवशी व या या स या दवशी खावे, पण तस या
दवशी जर यातून काही उरले तर ते अ नीत जाळू न टाकावे. ७ तस या
दवशी यातील खाणे भयंकर पाप आहे; ते अपण मा य होणार नाही. ८
कोणी तसे कर ल तर ते पाप के यामुळे तो अपराधी ठरेल, कारण याने
परमे रा या प व व तूचा मान न राखता ती षत केली असे होईल; या
मनु यास आप या लोकातून बाहेर टाकावे. ९ तु ही हंगामा या वेळ आप या
शेतातील पकाची कापणी कराल ते हा, आप या शेता या कोनाकोप यातील
झाडू न सारेच पीक काढू नका व पीक काढू न घेत यावर सरवा वेचू नका.
१० आपला ा मळाही झाडू न सारा खुडू नका, तसेच ा मळयात खाली
पडलेली फळे गोळा क नका; गोरगर बांसाठ व तुम या देशातून वास
करणा या उपर लोकांसाठ ती रा ावी; मी तुमचा देव परमे र आहे! ११
तु ही चोर क नये. कोणाला फसवू नये. एकमेकाशी कपटाने बोलू नये. १२
तु ही मा या नावाने खोटी शपथ वा न आप या देवा या नावाला कलंक लावू
नये. मी परमे र आहे! १३ आप या शेजा यावर जुलूम क नका व यास
लुबाडू नका; मजुराची मजुर रा भर दवस उजाडेपयत आप याजवळ ठे वू
नका. १४ ब ह याला श ाशाप देऊ नका; आंध याने ठोकर लागून पडावे
हणून एखा ा व तूचे अडखळण या या वाटेत ठे वू नका; पण आप या
देवाचा मान राखा याचे भय बाळगा. मी परमे र आहे! १५ याय नवाडा
करताना कोणावर अ याय क नका तर यो य याय ा. यायदान करताना
गर ब लोक व वजनदार लोक ाना वशेष मज दाखवू नका. आप या
शेजा याचा याय करताना यो य तोच याय ा. १६ आप या लोकांम ये
चहा ा कर त इकडे तकडे फ नका, आप या शेजा याचा जीव धो यात
येईल असे काही क नका. मी परमे र आहे! १७ आप या मनात आप या
भावाचा ेष बाळगू नका; आप या शेजा याने चुक चे काही कृ य के यास
याची कान उघडणी करावी, परंतु या या अपराधाम ये सहभागी होऊ नये.
१८ लोकांनी तुमचे वाईट केलेले वस न जावे, याब ल सूड घे याचा य न
क नका तर आप या शेजा यावर वत: सारखी ीती करा. मी परमे र
आहे! १९ तु ही माझे नयम पाळा. आप या पशूंचा भ न जाती या पशूंशी
संकर क नका. दोन जातीचे बी मसळू न ते आप या शेतात पे नका.
भ न सूत एक क न वणलेला कपडा अंगात घालू नका. २० एखा ा
पु षाची ी गुलाम, ती वकत घेतलेली नसेल कवा खंडणी भ न मु
झाली नसेल, अशा ीशी कोणी शर रसंबंध के यास या दोघांना श ा
हावी; परंतु तची मु ता झाली नस यामुळे यांना जवे मा नये. २१ हे
पाप केले या मनु याने आपले दोषापण हणून एक मढा दोषापणासाठ ,
दशनमंडपा या दारापाशी परमे रासमोर आणावा; २२ आ ण याने केले या
पापाब ल दोषापणा या म ा ारे या यासाठ याजकाने परमे रासमोर
ाय त करावे; हणजे याने केले या पापाची यास मा होईल. २३ तु ही
आप या देशात जाऊन पाहोच यावर खा यासाठ नर नरा या कारची
फळझाडे लावाल, ते हा फळझाडे लाव यावर तु ही तीन वष थांबाबे, यांची
फळे खाऊ नयेत. २४ पण चौ या वष यांची सव फळे परमे राची होतील;
ती परमे रा या उपकार मरणा या य ासाठ प व समजावी. २५ मग
पाच ा वष तु ही यांची फळे खावी. असे के याने यांना तुम यासाठ
अ धक फळे येतील. मी तुमचा देव परमे र आहे! २६ तु ही कोणतेही मांस
र ासह खाऊ नका. तु ही काही जा टोणा, मं तं व शकूनमु त ा या ारे
भ व य पाह याचा य न क नका. २७ आप या डो याला घेर ठे वू नका;
आप या दाढ चे कोपरे छाटू नका. २८ मृताची आठवण हणून अंगावर
जखम क न घेऊ नका. आपले अंग ग दवून घेऊ नका. मी परमे र आहे!
२९ तू आप या मुलीला वे या क न
होऊ देऊ नको, यामुळे तू त या
पा व याचा मान राखीत नाहीस असे दसेल. तुम या देशात वे या होऊ देऊ

76

नका या कार या पापाने तुमचा देश
होऊ देऊ नका. ३० तु ही माझे
श बाथ, काम न करता वसा ाचे दवस हणून पाळावे. तु ही मा या
प व थाना वषयी आदर बाळगावा. मी परमे र आहे! ३१ स लामसलत
वचार यासाठ पंचा याकडे कवा चेट याकडे जाऊ नका; यां यामागे
लागू नका; ते तु हास अशु करतील. मी तुमचा देव परमे र आहे! ३२
वड लधा या मनु यांना मान ा; वृ मनु य घरात आ यास उठू न उभे राहा;
आप या देवाचे भय बाळगा. मी परमे र आहे! ३३ कोणी परदेशीय तुम या
देशात तुम याबरोबर राहत असेल तर या याशी वाईट वागू नका. ३४
तुम याबरोबर राहणा या परदेशीय मनु यास वदेशीय मनु यासारखेच माना;
आ ण या यावर वत: सारखीच ीती करा; कारण तु हीही एकेकाळ
मसरदेशात परदेशीय होता. मी तुमचा देव परमे र आहे! ३५ लोकांचा याय
करताना तु ही यो य याय करावा; मोज यामाप यात व तोल यात तु ही
अ याय क नका. ३६ तुम यापाशी खर मापे, खर वजने, खरे तराजू, खरा
एफा व खरा हन असावा. मी परमे र तुमचा देव आहे! मीच तु हास मसर
देशातून बाहेर आणले! ३७ “ हणून तु ही माझे वधी व नयम यांची आठवण
ठे वून ते पाळावे. मी परमे र आहे!”
र मोशेला हणाला,
२० परमे
क , इ ाएलांपैक कवा इ

२ “तू इ ाएल लोकांस आणखी असे सांग

ाएल लोकांम ये राहणा या पर कयांपैक
कोणी आप या मुलाबाळांतून एखादे मूल मोलख दैवतास अप ल तर या
मनु यास जवे मारावे! आप या देशा या लोकांनी यास ध डमार करावा!”
३ मीही या मनु या या व
होईन! आ ण यास आप या लोकांतून बाहेर
टाक न! कारण याने आपले मूल मोलख दैवतास अपून माझे प व थान
केले व मा या प व नावाला कलंक लावला! ४ मोलख दैवताला
आपले मूल अ प याकडे देशाचे इतर सामा य लोक डोळे झाक क न यास
जवे मारणार नाहीत. ५ तर मी या मनु या या व या या कुटु बं ा या व
होईन! आ ण यास व मजवर अ व ास दाखवून जो कोणी भचार मतीने
मोलख दैवता या नादी लागून यां यामागे जातील यांना आप या लोकांतून
बाहेर टाक न! ६ जो मनु य भचार मतीने स लामसलत वचार यास
पंचा याकडे व चेट याकडे जातो तो मा याशी व ासघात कर त आहे
मी या या व
होईन व यास आप या लोकांतून बाहेर टाक न. ७
हणून शु हा! आपणास प व करा! कारण मी तुमचा देव परमे र
आहे! ८ तु ही मा या नयमांची आठवण ठे वून ते पाळा; मीच तु हास प व
करणारा परमे र आहे! ९ जो मनु य आप या बापाला कवा आप या
आईला श ाशाप देईल यास अव य जवे मारावे याने आप या बापाला व
आप या आईला श ाशाप दला आहे हणून या या र पाताची जबाबदार
या याच माथी राहील. १० जो मनु य आप या शेजा या या प नीपाशी जातो
तो मनु य व ती ी, ते दोघेही भचारा या पापाचे अपराधी आहेत; या
दोघांना अव य जवे मारावे. ११ जो आप या व डला या प नीपाशी जातो तो
आप या बापाची लाज उघड करतो! तो मनु य व या या बापाची प नी या
दोघांनाही अव य जवे मारावे; यां या र पाताची जबाबदार यां याच
माथी राहील. १२ एखादा पु ष आप या सुनेशी शार रक संबंध ठे वेल तर
या दोघांनाही अव य जवे मारावे; यांनी शर रसंबंधाचे भयंकर पाप केले
आहे! यां या र पाताची जबाबदार यां याच माथी राहील. १३ एखा ा
पु षाने ीगमना माणे पु षगमन केले तर ते भयंकर पाप या दोघांनी
केले आहे हणून या दोघांनाही अव य जवे मारावे; यां या र पाताची
जबाबदार या याच माथी राहील. १४ कोणा पु षाने एखादी ी व तची
मुलगी या दोघ बरोबर ववाह केला तर तो अ त पणा होय. या पु षाला व
या दो ही ीयांना अ नीत जाळू न टाकावे! तुम याम ये असे अ त पणाचे
पाप होऊ देऊ नये! १५ कोणा पु षाने पशूगमन केले तर यास अव य जवे
मारावे आ ण या पशूलाही मा न टाकावे. १६ कोणी ी पशूगमन कर ल

तर या ीला व या पशूला जवे मारावे; यांना अव य मा न टाकावे;
यां या र पाताची जबाबदार यां याच माथी राहील. १७ कोणी आप या
ब हणीला, मग ती या या बापाची मुलगी असो कवा या या आईची
मुलगी असो, आपली प नी क न घेईल व ती दोघे शर रसंबंध करतील
तर ते लाजीरवाणे कम आहे! या दोघांना आप या भाऊबंदादेखत श ा
हावी! यांना आप या लोकांतून बाहेर टाकावे. याने आप या ब हणीबरोबर
केले या वाईट कमाब ल श ा भोगावी. १८ ऋतुमती ीशी कोणी पु षाने
शर रसंबंध केला तर तो पु ष व ती ी या दोघांनाही यां या लोकांतून
बाहेर टाकावे; कारण यांने त या र ाचा झरा उघडा क न पाप केले आहे.
१९ आपली मावशी कवा आपली आ या ा याशी शार रक संबंध ठे वू नयेत
व तसे करणा याने या या जवळ या आ ताची काया उघड केली आहे
यांनी आप या कमाब ल श ा भोगावी. २० कोणी आप या चुलतीशी
शार रक संबंध ठे वेल तर याने आप या चुल याची लाज उघड केली असे
होईल; ते आप या पापाची श ा भोगतील व संतती न होता मरतील. २१
आप या भावजयीशी शार रक संबंध ठे वणे हे पापी कृ य आहे; जो कोणी
असे कर ल याने आप या भावाची लाज उघड केली असे होईल! यांना
संतती होणार नाही. २२ हणून तु ही माझे सव वधी व माझे सव नयम
यांची आठवण ठे वून ते पाळावे हणजे या देशात मी तु हास घेऊन जात
आहे याम ये तुमची व ती होईल; तो देश तुमचा याग करणार नाही. २३
या रा ांना मी तुम या पुढून घालवून देत आहे यांनी असली सव पापी कृ ये
केली हणून मला यांचा वीट आला! तु ही यां या र तीर वाजा माणे चालू
नका. २४ मी तु हास सां गतले आहे क यांचा देश तुमचे वतन होईल! तो
मी तुम या ता यात देत आहे. याम ये धामधाचे वाह वाहात आहेत;
इतर रा ापासून वेगळे क न मी तु हास माझे वशेष लोक हणून चाल वले
आहे. मी तुमचा देव परमे र आहे! २५ हणून तु ही शु व अशु पशू
आ ण शु व अशु प ी ा यातील भेद पाळावा, आ ण जे पशू, प ी व
ज मनीवर रांगणारे ाणी मी अशु ठर वले आहेत ते तु ही खाऊ नये. २६
तु ही माझेच असावे हणून मी तु हास इतर रा ापासून वेगळे केले आहे;
तु ही मा याक रता प व हावे! कारण मी तुमचा परमे र आहे आ ण मी
प व आहे! २७ कोणी पंचा र कवा चेटक करणारा असला, मग तो
पु ष असो कवा ी असो, यांना अव य जवे मारावे; लोकांनी यांना
ध डमार करावा; यां या र पाताची जबाबदार यां याच माथी राहील.
र मोशेला हणाला, “अहरोनाचे पु , जे याजक यांना
२१ परमे
असे सांग क , आप या लोकांमधील मरण पावले या मनु यास
पश क न याजकाने वत: ला अशु क न घेऊ नये. २ परंतु आपले
जवळचे नातलग हणजे आपली आई, बाप मुलगा, मुलगी, भाऊ, ३ आ ण
आप याजवळ असलेली आपली अ ववा हत बहीण जला पती नाही तचे
मा सुतक धरावे. ४ याजक आप या लोकांचा मुख अस यामुळे याने
सामा य मनु या माणे ल न क न वत: ला अप व क न घेऊ नये. ५
याजकांनी आप या डो याचे मुंडण क नये; आप या दाढ चे कोपरे छाटू
नयेत कवा आप या शर रावर घाव क नयेत; ६ यांनी आप या देवासाठ
प व रहावे आ ण आप या देवा या नावाचा मान राखावा. याचे भय धरावे.
आ ण या या नांवाला का ळमा लावू नये; ते अ नी ारे परमे रास अपण
हणजे अ नापण अ पत असतात हणून यांनी अव य प व रहावे. ७
याजक प व पणे देवाची सेवा करतात हणून यांनी
झाले या ीला,
वे येला, कवा नव याने टाकले या ीला आपली प नी क न घेऊ नये. ८
याजक प व पणे देवाला अ नापण करतो हणून तु ही यास प व मानावे,
यास तू प व लेखावे; कारण तु हास प व करणारा मी परमे र प व
आहे. ९ एखा ा याजकाची मुलगी वे याकम कर ल तर ती
होईल, व
आप या पा व याचा नाश क न घेईल; आ ण यामुळे ती आप या बापाला
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कलंक लावील; तला अ नीत जाळू न टाकावे. १० आप या भावांतून मु य
याजक नवडला गेला, या या म तकावर अ भषेकाचे तेल ओतले गेले
आ ण प व व े प रधान करावयास या यावर सं कार झाला; अशा
र तीने याजक या ना याने प व सेवा कर यासाठ याची नवड झाली
आहे, हणून याने आप या डो याचे केस मोकळे सोडू नयेत व लोकांम ये
शोक दशनाथ आपली व े फाडू नयेत; ११ याने आपणाला अशु क न
घेऊ नये; याने ेताजवळ जाऊ नये; आप या व डला या कवा आई या
ेताजवळही जाऊ नये. १२ याने प व थानाबाहेर जाऊ नये, याने अशु
होऊ नये व आप या देवाचे प व थान
क नये; या या डो यावर
अ भषेकाचे तेल ओत यामुळे या यावर सं कार झाला आहे व यामुळे इतर
लोकांपासून तो वेगळा झाला आहे. मी परमे र आहे! १३ मु य याजकाने
कुमार शीच ल न करावे, १४
झालेली ी, वे या कवा टाकलेली ी
अथवा वधवा ी ापैक कोणाही ीला याने प नी क न घेऊ नये; तर
याने आप या लोकांतील एखा ा कुमार शीच ल न करावे. १५ अशा कारे
याने आप या लोकात आपली संतती
होऊ देऊ नये; कारण मी जो
परमे र या मी यास प व सेवेसाठ प व केले आहे.” १६ परमे र
मोशेला हणाला, १७ “अहरोनाला असे सांग क पुढ ल प ानम ये, तु या
वंशात जर कोणाला काही ंग शार रक दोष नघाले तर याने आप या
देवाकरता अ न अ प यासाठ वेदीजवळ जाऊ नये. १८ शार रक ंग
असले या कोण याही मनु याने मला अपण आणू नये; याजक या ना याने
माझी सेवा कर यास पा नसलेली माणसे अशी: आंधळा, लंगडा, चेह यावर
व पू वण असलेला, हातपाय माणाबाहेर लांब असलेला, १९ मोड या
पायाचा, थोटा, २० कुबडा, ठगू, डोळयात दोष असलेला, पुरळ कवा वचेचे
इतर वाईट रोग झालेला अथवा भ नांड असलेला; २१ अहरोन याजका या
वंशापैक कोणास असे ंग असेल तर याने परमे रास अपण कवा
अ न अपावयास वेदीजवळ जाऊ नये; याने आप या देवाला अ न अपण
कर यासाठ जवळ जाऊ नये. २२ तो याजका या कुटु बं ापैक अस यामुळे
याने या या देवाचे प व अ न तसेच परमप व अ न खावे; २३ परंतु
यास ंग अस यामुळे याने अंतरपटा या आत आ ण वेदीजवळ जाऊ नये
व माझी परमप व थाने
क नये; कारण यांना प व करणारा मी
परमे र आहे!” २४ ते हा मोशेने अहरोन, याचे पु व सगळे इ ाएल लोक
ाना हे सव सां गतले.
र मोशेला हणाला, “अहरोन व याचे पु
ाना सांग
२२ परमे
क इ ाएल लोक या व तू मला समपण करतात यापासून यांनी
२

र रहावे व मा या प व नावाला कलंक लावू नये. मी परमे र आहे!
असेल याने इ ाएल लोकांनी
समप त केले या प व व तूंना हात लावू नये, यास मजसमो न र करावे.
मी परमे र आहे! ४ अहरोना या वंशापैक कोणी महारोगी कवा ाव
होणारा असला तर याने शु होईपयत प व केलेले पदाथ खाऊ नयेत.
हा नयम अशु झाले या येक याजकाला लागू आहे. ेताला पश
के यामुळे कवा वीयपातामुळे अशु झालेला मनु य, ५ कवा ज मनीवर
सरपटणा या कोण याही अशु ा याला पश के यामुळे कवा कोण याही
इतर कारणामुळे अशु झाले या मनु यास पश के यामुळे ६ याजकाने
अशा कोणालाही पश केला तर याने सं याकाळपयत अशु रहावे. याने
प व पदाथ खाऊ नयेत; याने पा याने नान केले तर प व पदाथ खाऊ
नयेत. ७ सूय मावळ यावरच तो मनु य शु ठरेल; यानंतर याने प व
पदाथ खावे; कारण ते याचे अ न आहे. ८ आपोआप मरण पावले या कवा
जंगली जनावरांनी मा न टाकले या जनावराचे मांस याजकाने खाऊ नये, जर
तो ते खाईल तर तो अशु होईल; मी परमे र आहे! ९ यांनी माझी आ ा
पाळावी व प व पदाथ अप व होणार नाहीत याची काळजी यावी; यांनी
३ तु या वंशजापैक कोणी जर अशु
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ती घेतील नाही तर आ ाभंगा या पापामुळे ते मरतील. मी परमे राने यांना
या प व कामासाठ वेगळे केले आहे. १० फ याजका या कुटु ब
ं ातील
लोकांनी प व अ न खावे; या याकड ल पा याने कवा या याजकाने
कामाला लावले या मजुराने प व अ न खाऊ नये; ११ परंतु याजकाने
वत: चे पैसे देऊन एखादा गुलाम वकत घेतला असेल तर या गुलामाने व
याजका या घरात ज मले या या या मुलाबाळांनी या प व अ नातून
खावे. १२ याजका या मुलीने याजक वंशा या बाहेर या मनु याबरोबर ल न
केले असेल तर तने प व पदाथ खाऊ नयेत. १३ याजकाची मुलगी वधवा
झाली असेल कवा त या नव याने तला सोडू न दले असेल, तला एकही
मूल झालेले नसेल व परत ती त णपणी होती तशीच आप या व डला या
घर राहत असेल तर मग आप या व डला या हणजे याजका या घरातील
प व अ नातून तने खावे, परंतु याजका या घरचे प व अ न फ या या
कुटु बं ातील लोकांनीच खावे पर कयाने खाऊ नये. १४ एखा ाने चुकून प व
पदाथ खा ला तर याने या खा ले या पदाथाइतक व या पदाथा या
पाच ा ह याइतक कमत भरपाई हणून याम ये घालून याजकास
ावी. १५ इ ाएल लोक परमे रास अपणे देतात ते हा ती अपणे प व
होतात, हणून ती प व अपणे याजकाने अप व क नयेत; १६ जर
याजकांनी यांना प व अपणे खा याची परवानगी दली तर ते वत:
वर अपराध ओढवून घेतील. आ ण या अपराधाब ल यांना पैसे भरावे
लागतील. मी परमे र यांना प व करणारा आहे! १७ मग परमे र मोशेला
हणाला, १८ अहरोन, याचे पु व सव इ ाएल लोक ाना सांग क तु हा
इ ाएल लोकांपैक कवा तु हाम ये राहणा या उपर लोकांपैक कोणाला
आप या नवसाचा कवा काही वशेष कारणासाठ वखुशीचा परमे रासाठ
य बली अपावयाचा असेल, १९ व तो मा य असणारा असावा जसे गुरे, मढरे
कवा बकरे ापैक असेल तर तो यां यातील नर असावा, व या यात
काहीही दोष नसावा! २० परंतु दोष असलेली कोणतीही अपणे तू ि वका
नये; या अपणामुळे मला संतोष होणार नाही! २१ एखा ा मनु यास आपला
नवस फेड यासाठ कवा खुशी या अपणासाठ परमे रास गुरांढोरातून
कवा शेरडांमढरातून शां यपण करावयाचे असेल तर ते दोषहीन असावे
हणजे ते मा य होईल. २२ आंधळा, हाड मोडलेला, लुळा, वाहती जखम
असलेला कवा अंगवार मस, चाई, ख ज असा वचेचा रोग असलेला
असा कोणताही ाणी परमे रास अपू नये, कवा परमे राक रता वेदीवर
याचा अपण हणून होम क नये. २३ गो हा कवा मढा ाचा एखादा
पाय आखुड पूणपणे न वाढलेला कवा माणाबाहेर लांब असेल तर तो
खुशी या अपणाक रता चालेल, पण नवस फेड याक रता याचा वीकार
होणार नाही. २४ याचे अंड ठे चलेले, चरडलेले कवा फाटलेले असेल
असा ाणी परमे रास अपण क नये अशा गो ी तु ही तुम या देशात क
नयेत. २५ देवाला अपण कर यासाठ हणून कोणतेही ाणी तु ही पररा ीय
लोकांकडू न घेऊ नये कारण या ा यांना काही इजा झालेली असेल कवा
यां यात काही दोष असेल तर; ते ाणी वीकारले जाणार नाहीत! २६
परमे र मोशेला हणाला, २७ वास , कोक कवा करडू ज म यावर सात
दवस या या आईजवळ असले पा हजे; आठ ा दवशी व यानंतर ते
परमे रास अपण हणून अपण कर यासाठ वीकारावयास यो य ठरेल.
२८ परंतु गाय व तचे वास , मढ व तचे कोक
ा माणे एखादा ाणी व
याची आई ांचा एकाच दवशी वध क नये. २९ परमे राक रता तु हास
उपकार तुतीचा य बली अपावयाचा अस यास तो देवाला संतोष देईल
अशा कारे तु ही अपावा. ३० अपण केले या पशूचे मांस याच दवशी
तु ही खाऊन टाकावे; यातील काहीही स या दवशी सकाळपयत श लक
ठे वू नये. मी परमे र आहे! ३१ तु ही मा या आ ांची आठवण ठे वून या
पाळा ा; मी परमे र आहे! ३२ तु ही मा या प व नांवाचा अनादर क
नये. माझे भय धरावे! इ ाएल लोकांम ये मला प व मान यात येईल; मी
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तु हास माझे प व लोक केले आहे मी परमे र आहे! ३३ मी तु हास मसर
देशातून बाहेर आणले, आ ण मी तुमचा देव झालो, मी परमे र आहे!”
र मोशेला हणाला, “इ ाएल लोकांस असे सांग. परमे राने
२३ परमे
नेमलेल सण, प व मेळे भरव यासाठ हणून तु ही जाहीर करावे;
२

ते माझे नेमलेले प व सण आहेत. ३ सहा दवस कामकाज करावे,
परंतु सातवा दवस, वसा ाचा श बाथ दवस व प व मे याचा दवस
होय; या दवशी तु ही कसलेही काम क नये; तुम या सव घराघरात हा
परमे राचा श बाथ असावा. ४ परमे राने ठर वलेले सणाचे दवस तु ही
प व मे याचे दवस हणून जाहीर करावे; ते हे, ५ प ह या म ह या या
चौदा ा दवशी सं याकाळपासून परमे राचा व हांडण सण आहे. ६ याच
नसान म ह या या पंधरा ा दवशी परमे राचा बेखमीर भाकर या सणाचा
दवस येतो. ते हा तु ही सात दवस बेखमीर (खमीर न घातलेली भाकर
खावी). ७ सणा या प ह या दवशी तु ही प व मेळा भरवावा; या दवशी
तु ही कसलेही काम क नये. ८ सात दवस तु ही परमे राक रता अ नीत
ह अपावे आ ण सात ा दवशी आणखी सरा प व मेळा भरवावा;
या दवशी काही काम क नये.” ९ परमे र मोशेला हणाला, १० “इ ाएल
लोकांस सांग: मी तु हास देत असले या देशात तु ही जाऊन पोहोचाल
व हंगामा या वेळ कापणी कराल यावेळ पका या प ह या उपजातील
पढ तु ही याजकाकडे आणावी; ११ याजकाने ती पढ श बाथा या स या
दवशी परमे रासमोर ओवाळावी हणजे ती तुम यासाठ मा य होईल.
श बाथा या पुढ या दवशी ती याजकाने ओवाळावी. १२ पढ ओवाळाल
या दवशी नद ष अशा एक वषा या म ाचे होमापण परमे रासाठ करावे;
१३ तु ही याचबरोबर तेलात मळले या दोन दशमांश स पठा अ नापण
अपावे. हे परमे रासाठ सुवा सक ह होय; आ ण या बरोबरचे पेयापण
हणून एकचतुथाश हीन ा रस अपावा. १४ तु ही आप या देवाला हे सव
अपण आणाल, या दवसापयत न ा पकाची भाकर, कवा रडा कवा
हर ा धा याची भाकर खाऊ नये; तु ही जेथे कोठे रहाल तेथे तुम याक रता
हा नयम प ान प ा कायमचा चालू राहील. १५ तु ही श बाथ दवसा या
स या दवशी सकाळ जे हा ओवाळणीची पढ आणाल, या दवसापासून
सात श बाथ दवस मोजावे; १६ सात ा श बाथ दवसानंतर स या दवशी
येणा या प नासा ा दवशी तु ही परमे राक रता नवे अ नापण आणावे. १७
या दवशी तु ही आप या घरातून दोन दशांश एफाभर मै ा या, खमीर घालून
भाजले या दोन भाकर ओवाळ यासाठ आणा ा; परमे राक रता हे
प ह या उपजाचे अपण होय. १८ एक गो हा, दोन मढे व येक एक वषाची
सात नर कोकरे ही सव नद ष अशी घेऊन यांचा परमे रासमोर अ नापण
आ ण पेयापणासोबत परमे रासाठ ह हणून होम करावा. या सुवा सक
अपणामुळे परमे रास संतोष होईल. १९ आ ण पापापणासाठ एक बकरा व
शां यपणासाठ येक एक वषाची दोन नर क करे अपा वत. २० याजकाने
ती अपणे थम उपजा या भाकर बरोबर या म ांसह परमे रासमोर
ओवाळावी; ती परमे राक रता प व आहेत; ती याजका या वा ाची
हावी. २१ याच दवशी तु ही प व मेळा भरवावा; तु ही कोणतेही काम
क नये; तुम या येक घरासाठ हा तु हास प ान प ा नरंतरचा
नयम होय. २२ तसेच तु ही आप या ज मनीतील पकाची कापणी कराल
ते हा तुम या शेता या कोनाकोप यातील सा या पकाची कापणी क नका
आ ण सरवा वेचू नका; गर ब व तुम या देशातून वास करणा या उपर
लोकांसाठ तो रा ा, मी तुमचा देव परमे र आहे!” २३ आणखी परमे र
मोशेला हणाला, २४ “इ ाएल लोकांस सांग: सात ा म ह याचा प हला
दवस हा वसा ाचा प व दवस असावा; या दवशी प व मेळा भरवावा
व प व मरणासाठ तु ही कण फुंकावी; २५ तु ही कोणतेही काम क
नये; तर तु ही परमे रास अपण अपावे.” २६ परमे र मोशेला हणाला, २७

“सात ा म ह याचा दहावा दवस हा ाय ताचा दवस हणून पाळावा;
या दवशी प व मेळा भरवावा; काही न खाता आप या जवांस दंडन
क न न हावे व परमे रास अपण अपावे. २८ या दवशी तु ही कसलेही
कामकाज क नये कारण तो ाय ताचा दवस आहे; या दवशी तुमचा देव
परमे र या यामोर तुम यासाठ ाय त कर यात येईल. २९ या दवशी
जो मनु य काही न खाता आप या जवास ताडन क न आपणाला न
करणार नाही यास आप या लोकांतून बाहेर टाकावे. ३० या दवशी कोणाही
मनु याने जर कसलेही काम केले तर मी देव यास या या लोकातून नाहीसा
कर न. ३१ तु ही अ जबात कसलेही काम क नये; तु ही जेथे कोठे राहत
असाल तेथे तुम या सव घराघरात तु हास हा प ान प ा कायमचा
नयम होय. ३२ तो दवस तु हास प व वसा ाचा श बाथ दवस हावा;
या दवशी तु ही काही न खाता आप या जवास ताडन करावे व न हावे;
या म ह या या नव ा दवसा या सं याकाळापासून सुरवात क न स या
दवशी सं याकाळपयत तु ही हा वसा ाचा दवस पाळावा.” ३३ परमे र
मोशेला पु हा हणाला, ३४ “इ ाएल लोकांस सांग: सात ा म ह या या
पंधरा ा दवसापासून पुढे सात दवसपयत परमे राक रता मंडपाचा सण
पाळावा; ३५ प ह या दवशी प व मेळा भरवावा; या दवशी कसलेही काम
क नये. ३६ सात दवस परमे रास अपण अपावे; आठ ा दवशी सरा
प व मेळा भरवावा व या दवशीही परमे रास अपण अपावे; या दवशी
तु ही कसलेही काम क नये. ३७ परमे राने हे सण नेमलेले आहेत:
या दवशी प व मेळे भरवावेत; याम ये यो य वेळ ह हणजे होमापण,
अ नापण, शां यपण व पेयापण परमे रास अपावे. ३८ परमे रा या
नेहमी या श बाथ पालना शवाय अ धक हणून हे सणाचे दवस तु ही
साजरे करावेत; तुमची सणाची अपणे ही तुमची नवस फेड ची अपणे, तु ही
परमे रास अपावया या भेटी व इतर अपणे, ां यात भर घालणार अपणे
असावीत. ३९ ज मनीचा उपज गोळा के यावर याच सात ा म ह या या
पंधरा ा दवसापासून पुढे सात दवसापयत परमे राक रता सण पाळावा;
यातील प हला दवस व आठवा दवस हे वसा ाचे दवस हणून पाळावे.
४० प ह या दवशी तु ही झाडांची चांगली फळे , खजुर या झाव या दाट
पालवी या झाडां या डहा या आ ण ओहळालगतचे वाळूं ज ही घेऊन तुमचा
देव परमे र यासमोर सात दवस उ सव करावा. ४१ येक वष सात दवस
परमे राक रता हा सण पाळावा; तुमचा हा प ान प ा कायमचा नयम
होय; सात ा म ह यात हा सण पाळावा. ४२ तु ही सात दवस ता पुर या
उभारले या मांडवात रहावे; ज मापासून जे इ ाएल आहेत या सवानी
मांडवात रहावे, ४३ हणजे तुम या पुढ ल प ांना कळे ल क , मी इ ाएल
लोकांस मसर देशातून बाहेर आणले ते हा यांना ता पुर या उभारले या
मांडवात रहावयास लावले. मी परमे र तुमचा देव आहे!” ४४ ते हा ा माणे
परमे राने ने मलेले सण मोशेने इ ाएल लोकांस कळवले.
र मोशेला हणाला, “इ ाएल लोकांस आ ा कर क , दीप
२४ परमे
सतत तेवत रा न काश मळावा हणून जैतूनाचे हातकुटीचे शु तेल
२

यांनी तु याकडे घेऊन यावे. ३ अहरोनाने दशनमंडपाम ये सा पटासमोर ल
अंतरपटाबाहेर परमे रासमोर सं याकाळपासून सकाळपयत दीप सतत
तेवत ठे वावा; हा तुमचा प ान प ा कायमचा नयम होय. ४ याने
परमे रासमोर शु सो या या दीपवृ ावर ल दवे सतत तेवत ठे वावे. ५ तू
मैदा घेऊन या या बारा पो या भाज; एक पोळ दोन दशमांश एफाभर
स पठाची करावी. ६ यां या दोन रांगा क न एका रांगेत सहा सहा पो ा
शु सो या या मेजावर परमे रासमोर ठे वा ात. ७ येक रांगेवर धूप ठे व
ामुळे परमे रास अ न तून केले या अपणाचे ते तीक असेल. ८ येक
श बाथ दवशी अहरोनाने या, परमे रासमोर मांडा ा; इ ाएल लोकां या
वतीने हा सवकाळचा करार होय. ९ ती भाकर अहरोन व याचे पु
ांचा
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कायमचा वाटा होय; यांनी ती प व ठकाणी खावी; कारण कायम या
नयमा माणे परमे रास अ पले या अपणांपैक ती यास परमप व होय.”
१० याकाळ कोणा एका इ ाएली ीला मसर पु षापासून झालेला एक
मुलगा होता; तो इ ाएली होता व इ ाएल लोकां माणे वागत होता. तो
छावणीत एका इ ाएल मनु याशी भांडू लागला. ११ तो इ ाएली ीचा
मुलगा परमे रा या नांवाची नदा क न श ाशाप देऊ लागला हणून
लोकांनी यास मोशेकडे आणले. या या आईचे नाव शलोमीथ होते; ती दान
वंशातील द ी ाची मुलगी होती; १२ या या संबंधी परमे राची आ ा
प पणे कळावी हणून यांनी यास अटकेत ठे वले. १३ मग परमे र देव
मोशेला हणाला, १४ “तु ही या श ाशाप देणा या मनु यास छावणीबाहेर
या; मग जत यांनी ती नदा ऐकली तत यांना एक बोलावा; यांनी
आपले हात या मनु या या डो यावर ठे वावे; आ ण मग सव लोकांनी
यास दगडमार क न मा न टाकावे. १५ तू इ ाएल लोकांस अव य सांग
क , जो कोणी आप या देवाला श ाशाप देईल याने आप या पापाची
श ा भोगावी. १६ जो कोणी परमे रा या नावाची नदा कर ल यास
अव य जवे मारावे; सव मंडळ ने यास दगडमार करावी; तो परदेशीय असो
कवा वदेशीय असो, याने परमे रा या नावाची नदा केली तर यास
अव य जवे मारावे. १७ जर एखादा मनु य स या मनु यास ठार मार ल तर
यास अव य जवे मारावे. १८ जर कोणी स या या पशूस ठार मार ल
तर याने या या बदली सरा पशू देऊन भरपाई करावी. १९ जो कोणी
एखा ाला खापत कर ल यास उलट याच कारची खापत करावी. २०
हाड मोड याब ल हाड मोडणे, डो याब ल डोळा, दाताब ल दात; ा माणे
एखा ाने कोणा मनु यास जी इजा केली असेल याच कारची इजा यास
केली जावी. २१ पशूला ठार मारणा याने याची भरपाई करावी, पण मनु य
ह या करणा याला अव य जवे मारावे. २२ परदेशीयांना व वदेशीयांना
एकच नयम लागू असावा; कारण मी परमे र तुमचा देव आहे!” २३ मोशेने
इ ाएल लोकांस ा माणे सां गत यावर यांनी या श ाशाप देणा या
मनु यास छावणीबाहेर नेऊन दगडमार केला; अशा कारे परमे राने मोशेला
आ ा द या माणे इ ाएल लोकांनी केले.
पवतावर परमे र मोशेला हणाला, इ ाएल लोकांस
२५ सीनाय
असे सांग: मी तु हास देत असले या देशात तु ही जाऊन पोहोचाल
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यावेळ देशाने परमे रासाठ प व श बाथ हणजे प व वसा ाची
वेळ पाळावी. ३ सहा वष आपली शेती करावी आ ण सहा वष आप या
ा म याची छाटणी करावी आ ण याचे पीक जमा करावे; ४ पण सात ा
वष देशाला वसावा ावा हणजे परमे राक रता हा प व श बाथाचा
वसावा असावा, यावष शेते पे नयेत आ ण ा मळयाची छाटणी क
नये. ५ तुमचा हंगाम संप यानंतर आपोआप उगवलेले या य कापू नये;
आ ण न छाटले या ा वेलीची फळे गोळा क नयेत; देशाला ते वष
वसा ाचे वष असावे. ६ तर तु हास श बाथा या वषात भरपूर अ न
मळे ल व तुम या दासदास ना, तुम या मजुरांना व तुम याबरोबर राहणा या
परदेशीयांनाही भरपूर अ न मळे ल; ७ आ ण तुमची गायीगुरे व इतर पशू
ांनाही भरपूर खा मळे ल. ८ तसेच तु ही सात वषाचे सात गट मोजा-सात
श बाथ वष- हणजे सात गु णले सात इतक वष मोजा; तो एकोणप नास
वषाचा काळ होईल. ९ मग सात ा म ह या या दहा ा दवशी हणजे
ाय ताचा दवशी मो ा आवाजाचे म ाचे शग देशभर सव फुंकावे.
१० या प नासा ा वषाला प व मानावे, आ ण देशातील सव र हवासी
मु झा याची घोषणा करावी; या वषाला तु ही योबेल हणावे; या वष
तु ही आपाप या वतनात व आपाप या कुटु बं ात परत जावे. ११ हे प नासावे
वष तुम यासाठ योबेल वष होय; यावष तु ही काही पे नये, आपोआप
उगवलेले कापू नये आ ण छाटणी न केले या ा वेलीची फळे ही गोळा क
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नयेत; १२ कारण ते योबेल वष होय; ते तु हाक रता प व वष असावे;
शेतात सापडेल तो उपज तु ही खावा. १३ या योबेल वष तु ही सवानी
आपाप या वतनात परत जावे. १४ तु ही आप या शेजा याला जमीन वकाल
कवा या याकडू न जमीन वकत याल ते हा एकमेकावर अ याय क नका.
१५ तु हास तुम या शेजा याकडू न जमीन वकत यावयाची असेल तर गे या
योबेल वषापासून कती वष झाली ती मोजा; तु हास जमीन वकावयाची
असेल तर योबेल वष येईपयत ती कती वष पीक देईल ती मोजा; या
वषाव न खरेदी व ची कमत ठर वता येईल, कारण तो फ पुढ या
योबेल वषापयत पीक घे याचे अ धकार तु हास वकत आहे. १६ जर वष खूप
असतील, तर कमत जा त असेल. जर वष कमी असतील तर कमतही कमी
असेल. का? कारण तुमचा शेजार तु हास खरोखर फ काही पकच वकत
आहे. पुढ या योबेल या वष जमीन पु हा या या कुटु ब
ं ा या मालक ची
होईल. १७ तु ही एकमेकांवर अ याय क नये; तु ही परमे राचे भय धरावे
मी परमे र तुमचा देव आहे! १८ मा या वधी नयमांची आठवण ठे वून ते
पाळा हणजे मग तु ही आप या देशात सुर त रहाल; १९ आ ण भूमी
तु हाक रता चांगले पीक देईल; मग तु हाक रता भरपूर अ न असेल व तु ही
देशात सुर त रहाल. २० तु ही कदा चत हणाल, आ ही पेरावयाचे नाही व
पीक गोळा करावयाचे नाही, तर मग सात ा वष खा याक रता आ हास
काहीच राहणार नाही. २१ चता क नका! सहा ा वष मी तुम यावर कृपा
कर न व मी तु हास अशी बरकत देईन क जमीन तु हास तीन वषाचे पीक
देईल. २२ मग आठ ा वष तु ही पेराल तोपयत तु ही जुना साठा खात
रहाल, नव ा वषाचे पीक हाती येईपयत तु ही जुना साठा खात रहाल. २३
जमीन खरोखर माझी आहे; हणून ती तु हास कायमची वकता येणार नाही;
तु ही परके व उपर हणून मा या आ याला आला आहा; २४ हणून तु या
वतना या सव वहारात वकलेली जमीन परत सोडवून यां या घरा यातील
कुळाला परत मळ याची तरतुद करावी. २५ तुझा कोणी भाऊबंद कंगाल
झाला आ ण याने आप या वतनातील मालम ेचा काही भाग वकला तर
या या सग यात जवळ या नातलगाने पुढे येऊन आप या नातलगाक रता
खंडणी भ न ती मालम ा परत वकत घेऊन सोडवावी. २६ आप या
वतनाचा भाग सोडवून यावयास एखा ा मनु यास आपला जवळचा नातलग
नसेल परंतु तो भाग सोडवून यावयास याची वत: ची ऐपत वाढली असेल.
२७ तर याने जमीन वक यापासूनची वष मोजावीत आ ण यांची सं या
पा न या ज मनीसाठ कती कमत ायची ते ठरवावे आ ण याला याने
जमीन वकली असेल यास श लक रा हलेली र कम ावी. २८ पण ते
वतन परत मळ व याची यास ऐपत नसेल तर आपली जमीन याने योबेल
वषापयत वकत घेणा या या ता यात रा ावी; योबेल वष ती सुटल
े आण
मग ते वतन परत यो य मालकाकडे जाईल. २९ एखा ा मनु याने तटबंदी या
नगरात असलेले आपले घर वकले, तर ते वक यावर एक वषा या आत
सोडवून परत घे याचा यास ह क आहे, व तो ह क एक वषभर राहील. ३०
परंतु वष संप या या आत याने ते सोड वले नाहीतर तटबंदी या नगरातले ते
घर वकत घेणा याचे होईल व प ान पढया या या वंशात कायम राहील;
योबेल वष ते आप या प ह या मालकाकडे परत जाणार नाही. ३१ तटबंदी
नसलेली नगरे उघ ा शेतासमान समजली जावी; हणून यातील घरे योबेल
वष ते परत वकत घेतले जातील व यां या प ह या मालकाकडे जातील.
३२ परंतु ले ां या नगरा वषयी हणावयाचे झाले तर यातील घरे ले ांना
पा हजे ते हा सोड वता येतील. ३३ एखा ा ले ा या वतना या नगरातले घर
जर कोणी वकत घेतले व ते यास सोडवता आले नाही तर ते घर योबेल वष
परत या ले ाचेच होईल; कारण ले ां या वतना या नगरातली घरेच काय
ती लेवी वंशाची वतने होत; ती इ ाएल लोकांनी यांना दलेली आहेत. ३४
लेवी लोकां या नगराभोवती या शवारात या ज मनी व कुरणे वकता येणार
नाहीत; ती कायमची यां या मालक ची होत. ३५ तुझा एखादा भाऊबंद,
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याचे वत: चे पोट देखील भरता येऊ नये, इतका कंगाल झाला तर तू
यास पर या कवा उप या माणे तु याजवळ रा ावे; ३६ यास तू पैसे
देशील तर यावर ाज घेऊ नको. परमे र देवाचे भय धर व आप या
भाऊबंदाला आप यापाशी रा दे. ३७ तू यास उसने दले या पैशांवर
ाज घेऊ नको आ ण यास वकले या अ न धा यावर नफा काढ याचा
य न क नको. ३८ मी परमे र तुमचा देव आहे; तु हास कनान देश ावा
व तुमचा देव हावे हणून मी तु हास मसर देशातून बाहेर आणले. ३९
तुझा एखादा भाऊबंद तु यासमोर इतका कंगाल झाला क याने वत:
ला तुला दास हणून वकले तर यास गुलामा माणे राबवून घेऊ नको;
४० योबेल वषापयत याने मजुरा माणे कवा उप या माणे तु यापाशी
रहावे व तुझी सेवाचाकर करावी. ४१ यावष याने आप या मुलांबाळासह
तु यापासून नघून आप या वाडव डलां या वतनात परत जावे. ४२ कारण ते
माझे दास आहेत! मी यांना मसर देशातून सोडवून बाहेर आणले; यांनी
पु हा दास होऊ नये. ४३ तू धनी हणून या यावर कठोरपणाने अ धकार
चालवू नको; आप या देवाचे भय धर. ४४ तुम या दासदासी; तुम या
देशासभोवती या रा ातून तु ही आपणासाठ गुलाम आणावे. ४५ तसेच
तुम या देशात राहणा या परदेशीय कवा उप या लोकां या कुटु बं ात ज मलेली
मुले तु ही गुलाम हणून वकत यावी; ती तुमची मालम ा होतील; ४६
तु ही यांचा ताबा आप यामागे आप या मुलांना ावा हणजे ते तुम या
मुलांचे दासदासी होतील; या लोकांस तु ही कायमचे गुलाम क न यावे;
पण तुम या इ ाएल भाऊबंदानी आपला अ धकार एकमेकांवर कठोरपणाने
चालवू नये. ४७ तुझा एखादा परदेशीय कवा उपर शेजार धनवान झाला
व या यापाशी असलेला तुझा एखादा बंधू कंगाल होऊन याने वत: स
तु हाम ये राहत असणा या या परदेशीयाला कवा परदेशीया या कुटु बं ातील
एखा ाला गुलाम हणून वकले असेल; ४८ तर यांची व झा यावरही
यास वत: ला सोडवून घे याचा ह क राहील; या या भाऊबंदापैक
कोणासही यास सोडवता येईल. ४९ कवा याचा चुलता, चुलत भाऊ अथवा
या या कुळापैक कोणी जवळचा नातलग ांना यास सोडवता येईल कवा
तो वत: च धनवान झाला तर यास वत: पैसे भ न वत: ची सुटका
क न घेता येईल. ५० यास वकत घेणा या परदेशीया या बरोबर याने
आप या व या वषापासून योबेल वषापयत हशोब करावा आ ण वषा या
सं ये माणे व ची कमत ठरवावी; कारण खरे पाहता या मालकाने यास
फ थोड वष मजुरा या रोजा माणे लाव यासारखेच आहे! ५१ योबेलास
बर च वष असतील तर व या रकमेतून आप या मु तेचे मोल या
वषा या सं ये या माणात यास परत ावे; ते वषा या सं येवर अवलंबून
राहील. ५२ योबेलास थोड च वष असतील तर याने मूळ कमतीपैक थोडाच
भाग परत करावा. ५३ याने आप या मालकापाशी सालादारा माणे रहावे;
तुम यासमोर या या मालकाचा अ धकार कठोरपणाने तु ही या यावर
चालू देऊ नये. ५४ जर या मनु यास पु हा कोणी वकत घेतले नाही, तर
तो वतं होईल. योबेल वष तो व याची मुलेबाळे मु होतील. ५५ कारण
इ ाएल लोक माझे दास आहेत; या मा या दासांना मी मसर देशातून बाहेर
आणले आहे. मी तुमचा देव परमे र आहे!
मूत क नका, तसेच कोर व मूत कवा तंभ
२६ तुआकहीृ तीआपणासाठ
कोरलेला पाषाण पूजा कर यासाठ आप या देशात, उभा
नका कारण मी परमे र तुमचा देव आहे. २ तु ही मा या प व वसा ा या
दवसाची प व श बाथांची आठवण ठे वून तो पाळावा आ ण मा या प व
थांना वषयी आदर बाळगावा. मी परमे र आहे. ३ तु ही आठवण ठे वून
मा या नयमा माणे चालावे व मा या आ ा पाळा ा, ४ तु ही असे कराल
तर मी तुम यासाठ यो य वेळ पाऊस पाड न; जमीन आपले पीक देईल व
म यातील झाडे आपापली फळे देतील. ५ तु ही ा ां या हंगामापयत

धा याची मळणी कर त रहाल आ ण पेरणी या दवसापयत ा ांची तोडणी
कर त रहाल. मग खा याक रता तु हाजवळ भरपूर अ न असेल, आ ण तु ही
आप या देशात सुर त रहाल. ६ मी तुम या देशाला शांतता देईन; तु ही
शांतीने झोपी जाल; तु हास कोणाची भीती वाटणार नाही, मी ह पशूंना
तुम या देशाबाहेर ठे वीन आ ण तुम या देशावर कोणी सै य चाल क न
येणार नाही. ७ तु ही तुम या श ूंचा पाठलाग कराल व यांचा पराभव
कराल. तु ही तुम या तलवार नी यांचा वध कराल. ८ तुम यातील पाच जण
शंभरांना व शंभरजण दहा हजारांना पळवून लावतील. तु ही तुम या श ूंचा
पराभव कराल, व तुम या तलवार ने यांना ठार माराल. ९ मग मी तुम याकडे
वळे न व तु हास भरपूर संतती देईन आ ण तुम याशी केलेला माझा करार
प का कर न; १० तु हास मुबलक धा य मळे ल व ते वषभर पु न उरेल.
तु हास नवीन धा य आ यावर जुने बाहेर काढावे लागेल हणजे नवीन धा य
ठे वावयास जागा मळे ल. ११ मी तु हाम ये माझी व ती कर न; आ ण मी
तुमचा तर कार करणार नाही. १२ मी तुम याम ये चालेन आ ण तुमचा देव
होईन, आ ण तु ही माझे लोक हाल. १३ मी परमे र तुमचा देव आहे. मसर
देशात तु ही गुलाम होता. मी तु हास मसर देशातून बाहेर काढले; गुलाम
हणून काम करताना जड वजनांचा भार वा न तु ही वाकून गेला होता. परंतु
तुम या खां ावर ल जोखड मोडू न मी तु हास पु हा ताठ चालवले आहे! १४
परंतु जर तु ही माझे ऐकले नाही व या सव आ ा पाळ या नाहीत; १५ तु ही
जर माझे व ध मान यास नकार दला व मा या आ ा पाळ याचे तु छ
मानले, आ ण मा या सव आ ा अमा य क न माझा करार मोडला. १६ जर
तु ही तसे कराल तर मग तु हावर भयंकर संकटे येतील असे मी कर न;
यरोग व ताप ानी मी तु हास पीड न; ती तुमची ी न करतील, व
तुमचा जीव घेतील; तु ही बयाणे पेराल पण तु हास यश मळणार नाही
तु हास पीक मळणार नाही आ ण तुमचे श ू तुमचे धा य खाऊन टाकतील.
१७ मी माझे मुख तुम या व द कर न, हणून तुमचे श ू तुमचा पराभव
करतील; जे लोक तुमचा ेष कर तात ते तुम यावर अ धकार गाजवतील,
आ ण कोणी तुमचा पाठलाग करत नसतानाही तु ही पळाल. १८ या नंतरही
जर तु ही मा या आ ा पाळणार नाही; तर तुम या पापाब ल मी तु हास
सातपट श ा कर न. १९ मी तुम या बळाचा गव मोडू न टाक न; तुमचे
आकाश लोखंडासारखे व तुमची जमीन पतळे सारखी कर न. २० तु ही खूप
क कराल पण याचा काही उपयोग होणार नाही; कारण तुमची जमीन
पीक देणार नाही व तुमची झाडे फळे देणार नाहीत. २१ तर सु दा तु ही
मा या व वागाल व मा या आ ा पाळ यास नकार ाल तर मी तु हावर
तुम या पापां या मानाने सातपट अ धक संकटे आणीन. २२ मी तुम यावर
ह पशू पाठवीन आ ण ते तुम या मुलांबाळांना उचलून घेऊन जातील;
ते तुम या गुराढोरांचा नाश करतील; आ ण तुमची सं या कमी करतील.
यामुळे तुमचे र ते ओस पडतील. २३ एवढे क नही तु ही मा या श णाचा
वीकार केला नाही परंतु मा या व द चालत रा हलात, २४ तर मी ही
तुम या व द होईन आ ण, मीच तुम या पापाब ल तु हास सातपट ताडण
कर न. २५ मी तुम यावर तलवार आणीन ती करार मोड याचा बदला घेईल.
तु ही आपआप या नगरांत जमा हाल, ते हा मी तेथे तुम यावर आजार
पाठवीन, आ ण तु ही तुम या श ु या बळामुळे पराभुत हाल. २६ मी
तुम या धा याचा पुरवठा बंद कर ल ते हा दहा ि या एकाच चुलीवर तुमची
भाकर भाजतील व ती तु हास तोलून देतील; ती तु ही खाल पण तु ही
तृ त होणार नाही. २७ एवढे सव क नही तु ही माझे ऐकले नाही व तु ही
मा या व वागला, २८ तर मग संतापून मी तुम या व द चालेन आ ण
तुम या पापाब ल तु हास सातपट श ा कर न! २९ तुम या मुलांचे व मुल चे
मांस खा याची पाळ तु हावर येईल. ३० तुम या पुजेची उ च थाने मी न
कर न; तुम या धूपवे ा फोडू न टाक न आ ण तुम या मूत या म ांवर
तुमची मढ टाक न; मला तुमचा वीट येईल. ३१ मी तुमची नगरे न कर न,
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तुमची प व थळे ओसाड कर न. तुम या सुवा सक
ाचा वास मी घेणार
नाही. ३२ मी तुमचा देश ओसाड कर न; हे पा न तुम या देशात राह यास
येणारे तुमचे श ू च कत होतील. ३३ पररा ांम ये मी तुमची पांगापांग कर न;
मी माझी तलवार उपसून तुम या पाठ स लागेन. तुम या देशाचा नाश होईल
आ ण तुमची शहरे ओसाड पडतील. ३४ जतके दवस देश ओसाड पडू न
राहील आ ण तु ही आप या श ूं या देशात रहाल ततके दवस तुमचा
देश आपले श बाथ उपभोगीत राहील. ३५ देश ओसाड असेपयत तु ही
राहत असताना तुम या श बाथांनी मळाला नाही इतका वसावा यास
मळे ल. ३६ तुम यातील जे उरतील यां या मनात ते श ुं या देशात असता
मी अशी भती घालीन क , उडणा या पाचो या या आवाजाने ते पळू न
जातील, तलवार पाठ मागे लाग यासारखे ते पळतील; कोणी पाठ मागे
लागले नसतांनाही ते पडतील. ३७ कोणी पाठ स लागले नसतांनाही तलवार
पाठ स लाग या माणे अडखळू न एकमकावर पडतील. तुम या श ू व
उभे राह याइतके बळ तुम यात नसणार. ३८ रा ारा ात पांगून तुम या
श ूं या देशात तु ही नाहीसे हाल. ३९ ते हा उरलेले यां या श ूं या देशात
आप या पापामुळे खंगत जातील आ ण यांचे वाडवड ल जसे यां या पापात
खंगले या माणे ते आप या पापात खंगत जातील. ४० परंतु कदा चत ते
आपली पापे व आप या वाडवड लांची पापे व यांनी मा या व अपराध
केला व मा या व द चालले हे कबूल करतील. ४१ या कारणामुळे, मीही
यां या व होऊन, यांना यां या श ूं या देशात आणले असे ते कबूल
करतील आ ण यांचे अशु दय लीन होऊन ते आप या पापांब लची श ा
मा य करतील. ४२ ते हा जो करार मी याकोबाशी केला तो मी आठवेन
तसेच इसहाकाशी केलेला करार व अ ाहाम ा याशी केलेला करार यांची
मी आठवण कर न व या देशाचीही मी आठवण कर न. ४३ यां यावाचून
देश ओस पडेल आ ण ओस असेपयत तो आप या श बाथांचा वसावा
उपभोगीत राहील; यांनी माझे वधी मान यास नकार दला व माझे नयम
तु छ लेखले हणूनच यांना यां या पापाचा दंड भरावा लागेल. ४४ इतके
असताही ते यां या श ुं या देशात असताना, यांचा सपूंण नाश करावा
व यां याशी केलेला करार अगदी मोडू न टाकावा, एवढा यांचा मी नकार
करणार नाही, कारण मी परमे र यांचा देव आहे. ४५ यां याक रता मी
यां या वाडव डलांशी केले या कराराची आठवण कर न, कारण मी यांचा
देव हावे हणून यां या वाडव डलांना मसर देशातून बाहेर आणले आ ण हे
सव इतर रा ांनी पा हले आहे. मी परमे र आहे! ४६ हे वधी, नयम व नबध
परमे राने इ ाएल लोकांसाठ दले. हे नयम परमे र व इ ाएल लोक
ां यामधील करार आहे. हे नयम परमे राने सीनाय पवतापाशी मोशेला
दले ते हेच होत मोशेने हे नयम इ ाएल लोकांस सां गतले.
र मोशेला हणाला, इ ाएल लोकांस सांग: एखा ा
२७ परमे
मनु याने परमे रास मानवाचा वशेष नवस केला तर या मनु याचे
२

मोल याजकाने या माणे ठरवावे. ३ वीस ते साठ वष वया या आतील
पु षाचे मोल प व थानातील शेकेला या चलना माणे प नास शेकेल पे
असावे, ४ आ ण याच वया या ीचे मोल तीस शेकेल पे असावे. ५
मुलगा पाच वष ते वीस वषा या आतील वयाचा असेल तर याचे मोल वीस
शेकेल पे व मुलीचे दहा शेकेल पे असावे. ६ मुलगा एक म ह या न मोठा
व पाचवषा न लहान असला तर याचे मोल पाच शेकेल पे व मुलीचे तीन
शेकेल पे असावे. ७ साठ वष वा साठ वषा न अ धक वष वया या पु षाचे
मोल पंधरा शेकेल पे व ीचे दहा शेकेल पे असावे. ८ परंतु तू ठर वलेले
मोल न दे याइतका कोणी गर ब असेल तर यास याजकापुढे आणावे; आ ण
याजकाने नवस करणा या या ऐपती माणे नवसा या मानवाचे मोल ठरवावे.
९ काही पशू परमे रास अपण करता येतात यापैक कोणी एखा ा पशूचा
नवस केला तर परमे रास अपावयाचा असा येक ाणी प व समजावा.
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१० याने तो बदलू नये कवा या या ऐवजी सरे काही दे याचा य न क

नये. याने वाईट पशू ऐवजी चांगला कवा चांग याब ल वाईट असा बदल
क नये याने जर तसा बदल कर याचा य न केला तर मग ते दो ही प व
होतील व दो ही परमे रा या मालक चे होतील. ११ काही पशू परमे रास
अपण करावयास यो य नसतात ते अशु असतात कोणी अशु पशूपैक
एखादा परमे रास अपण करावयास आणला तर याने तो याजकाकडे
आणावा. १२ तो पशू चांगला असो कवा वाईट असो याजकाने याचे मोल
ठरवावे; याजक ठरवील ते याचे मोल समजावे. १३ पण नवस करणा याला
तो पशू सोडवावयाचा असला तर या कमतीत आणखी एकपंचमांश भर
घालून याने तो सोडवावा. १४ एखा ाने आपले घर परमे रास वा हले तर ते
चांगले असो कवा वाईट असो याजकाने या घराचे मोल ठरवावे; याजक
ठरवील ते याचे मोल समजावे. १५ परंतु घर वाहणा याला ते सोडवून परत
यावयाचे असेल तर याने, याजकाने ठरवले या कमतीत एकपंचमांश भर
घालून ते सोडवावे; मग ते घर याचे होईल. १६ एखा ाने आप या शेतीचा
काही भाग परमे रास वा हला तर याम ये कती बयाणे पेरले जाते याव न
याचे मोल ठरेल; एक होमर, सुमारे सहा बुशेल जवासाठ प नास शेकेल पे
अशी कमत असावी. १७ योबेल वषापासून याने आपले शेत देवाला वा हले
तर याजक ठर वल या माणे याचे मोल होईल. १८ परंतु योबेल वषानंतर
जर एखा ाने आपले शेत परमे रास वा हले तर पुढ या योबेल वषापयत
जतक वष उरली असतील तत या वषाचा हशोब क न याजकाने याचे
न क मोल ठरवावे. १९ शेत वाहणा याला, मोल देऊन आपले शेत सोडवून
परत यावयाचे असले तर या या ठरवले या कमतीत एकपंचमांश भर
घालून याने ते सोडवावे. मग ते शेत परत या या मालक चे होईल. २०
याने ते शेत सोड वले नसेल कवा स या कोणाला ते वकले असेल तर
या प ह या मालकाला ते सोडवून घेता येणार नाही; २१ पण योबेल वष ते
शेत परत वकत घेतले नाही ते हा पूणपणे सम पत केले या शेता माणे
परमे राक रता ते प व ठरेल, अथात ते याजकाचे कायमचे वतन होईल. २२
वत: या कुळाचे नसलेले हणजे एखा ाने वत: खरेदी केलेले शेत यास
परमे राक रता अपण करावयाचे असेल, २३ तर याजकाने योबेल वषापयत
याचा हशोब करावा व जतके मोल ठरेल ततके परमे राक रता प व
समजून याने याच दवशी ते देऊन टाकावे. २४ या याकडू न याने ते शेत
प ह यांदा खरेदी केलेले असेल हणजे या या वतनाचे ते असेल या या
ता यात ते योबेल वष परत जावे. २५ मोल देताना ते प व थानातील
चलना माणे ठर वलेले असावे. शेकेल हणजे वीस गेरा. २६ लोकांस गुरेढोरे,
शेरडेमेढंरे वशेष देण या हणून अपण करता येतील परंतु यापैक थम
ज मलेला नर परमे राचा ठरलेला आहेच; याला, ते वशेष भेट हणून वा
शकणार नाहीत. २७ तो थम ज मलेला नर अशु पशूपैक असला तर
याजकाने ठरवले या मोलात एकपंचमांश भर घालून अपण करणा याने तो
सोडवावा; पण तो सोडवीत नसला तर याजकाने ठरवले या कमतीला तो
वकून टाकावा. २८ लोक परमे रास काही वशेष देणगी देतात, ती देणगी
माणसे, पशू कवा वतनांची शेते या कारची असेल, ती देणगी परमे राचीच
आहे; ती सोडवून परत घेता येणार नाही कवा वकता येणार नाही. २९ ती
वा हलेली वशेष देणगी मानव ा यांपैक असेल तर या मानवाला सोडवून
घेता येणार नाही; याचा अव य वध करावा. ३० भूमी या सव उ प नाचा
एक दशांश भाग हणजे, शेतातील सव उपज, आ ण झाडे, वेली यांची फळे
ांचा एक दशांश भाग परमे राक रता प व आहे. ३१ हणून एखा ाला
आपला एक दशांश भाग सोडवून यावयाचा असला तर या या कमतीत
एक पंचमांशाची भर घालून याने तो सोडवावा. ३२ गुरेढोर कवा शेरडेमढरे
ापैक यांची गणना काठ खालून चालवून होते अशा येक दहांपैक एक
पशू याजक घेईल. येक दहावे जनावर परमे राचे वेगळे केलेले असेल. ३३
नवडलेला पशू चांगला आहे कवा वाईट आहे या वषयी या या ध याने
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चता क नये कवा यास बदलू नये; याने बदल करावयाचे ठर वले तर
मग तो पशू व या या बदलीचा पशू असे दो ही पशू परमे राक रता प व
होतील; कमत देऊन ते सोड वता येणार नाहीत. ३४ परमे राने इ ाएल
लोकांक रता सीनायपवतावर मोशेला दले या आ ा याच आहेत.
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देशातून नघा यावर स या वषा या स या
१ इम हाएलया यालोकप ह मसर
या दवशी सीनाय रानातील दशनमंडपाम ये परमे र
मोशेशी बोलला; परमे र हणाला, २ सव इ ाएली लोकां या मंडळ ची
शरगणती कर; येक पु षाचे नांव, याचे कूळ आ ण या या वाडव डलांचे
घराणे ा यासह यां या नावांची यादी कर. ३ वीस वषाचे कवा या न
अ धक वयाचे जतके पु ष सै यात जा यायोगे इ ाएलात असतील या
सवाची यां या सै या माणे तू आ ण अहरोन मळू न गणती करा. ४ येक
वंशातला एक पु ष जो आप या व डलां या घरा याचा मुख असेल तो
तु हास मदत कर ल. ५ तुम याबरोबर रा न तु हास मदत करणा यांची
नावे हीः रऊबेन वंशातला, शदेयुराचा मुलगा अलीसूर; ६ शमोन वंशातला
सुर शा ैचा मुलगा शलूमीयेल. ७ य दा वंशातला अ मीनादाबाचा मुलगा
नहशोन; ८ इ साखार वंशातला सुवाराचा मुलगा नथनेल; ९ जबुलून वंशातला
हेलोनाचा मुलगा अलीयाब. १० योसेफ पु ा या वंशात हणजे ए ाइम
वंशातला अ मी दाचा मुलगा अलीशामा, आ ण मन शे वंशातला पदाहसुराचा
मुलगा गमलीयेल. ११ ब यामीन वंशातला गदोनीचा मुलगा अबीदान. १२
दान वंशातला अ मीशा ैचा मुलगा अहीएजर; १३ आशेर वंशातला आ ानाचा
मुलगा पागीयेल; १४ गाद वंशातला दगुवेलाचा मुलगा ए यासाप; १५
नफताली वंशातला एनानाचा मुलगा अहीरा. १६ हे लोकांतून नवडलेले
माणसे होती, यां या पूवजां या वंशाचे अ धपती होते. ते इ ाएला या
कुळाचे मुख होते. १७ यां या नावाची न द होती या मनु यांना मोशे व
अहरोन ानी आप याबरोबर घेतले; १८ आ ण यांनी स या म ह या या
प ह या दवशी सव मंडळ स एक जम वले; मग इ ाएला या कुळां माणे
व यां या व डलां या घरा यां माणे यांची न द कर यात आली. वीस कवा
यापे ा जा त वय असले यांची यादी कर यात आली. १९ परमे राने
मोशेला आ ा दली होती अगदी या माणे याने सीनाय रानात यांची गणती
केली. २० इ ाएलाचा ये मुलगा रऊबेन ा या वंशाचे लोक हणजे
यांची कुळे व यां या वाडव डलांची घराणी यांची गणना कर यात आली.
ा माणे जतके पु ष वीस वषाचे व यापे ा अ धक वयाचे असून यु ास
लायक होते यांची यादी कर यात आली; यांची यादी घराणी आ ण कुळे
ा या माणे कर यात आली. २१ रऊबेना या वंशातले मोजलेले एकूण
शेहच
े ाळ स हजार पाचशे भरली. २२ शमोन वंशातील लोक हणजे यांची
कुळे व यां या वाडव डलांची घराणी ा माणे जतके पु ष वीस वषाचे व
यापे ा अ धक वयाचे असून सै यात दाखल हो यास लायक होते यांची
यादी कर यात आली; २३ शमोना या वंशातले मोजलेले एकूण एकोणसाठ
हजार तीनशे भरली. २४ गाद वंशातील लोक हणजे यांची कुळे व यां या
वाडव डलांची घराणी ा माणे जतके पु ष वीस वषाचे व यापे ा अ धक
वयाचे असून यु ास लायक होते यांची यादी कर यात आली; २५ गादा या
वंशातले मोजलेले एकूण पंचेचाळ स हजार सहाशे प नास भरली. २६
य दा वंशातील लोक हणजे यांची कुळे व यां या वाडव डलांची घराणी
ा माणे जतके पु ष वीस वषाचे व यापे ा अ धक वयाचे असून यु ास
लायक होते, या सवाची न द कर यात आली; २७ य दा या वंशातले
मोजलेले एकूण चौ याह र हजार सहाशे भरली. २८ इ साखार वंशातील
लोक हणजे यांची कुळे व यां या वाडव डलांची घराणी ा माणे जतके
पु ष वीस वषाचे व या न अ धक वयाचे असून यु ास लायक होते या
सवाची न द कर यात आली; २९ इ साखारा या वंशातले मोजलेले एकूण
चौप न हजार चारशे भरली. ३० जबुलून वंशातील लोक हणजे यांची कुळे
व यां या वाडव डलांची घराणी ा माणे जतके पु ष वीस वषाचे व या न
अ धक वयाचे असून यु ास लायक होते या सवाची नोद कर यात आली;
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३१ जबुलून वंशातील मोजदाद एकूण स ाव न हजार चारशे भरली. ३२

योसेफ पु ांपैक ए ाइम वंशातील लोक हणजे यांची कुळे व यां या
वाडव डलांची घराणी ा माणे जतके पु ष वीस वषाचे व या न अ धक
वयाचे असून यु ास लायक होते या सवाची न द कर यात आली; ३३
ए ाइमा या वंशातले मोजलेले एकूण चाळ स हजार पाचशे भरली. ३४
मन शे वंशातील लोक हणजे यांची कुळे व यां या वाडव डलांची घराणी
ा माणे जतके पु ष वीस वषाचे व या न अ धक वयाचे असून यु ास
लायक होते या सवाची न द कर यात आली; ३५ मन शे या वंशात मोजलेले
एकूण ब ीस हजार दोनशे भरली. ३६ ब यामीन वंशातील लोक हणजे
यांची कुळे व यां या वाडव डलांची घराणी ा माणे जतके पु ष वीस
वषाचे व या न अ धक वयाचे असून यु ास लायक होते या सवाची न द
कर यात आली; ३७ ब यामीन वंशातील लोकांची जी मोजदाद झाली ती
एकूण प तीस हजार चारशे भरली. ३८ दान वंशातील लोक हणजे यांची
कुळे व यां या वाडव डलांची घराणी ा माणे जतके पु ष वीस वषाचे
व या न अ धक वयाचे यु ास लायक होते या सवाची न द कर यात
आली; ३९ दाना या वंशातले मोजलेले एकूण बास हजार सातशे भरली.
४० आशेर वंशातील लोक हणजे यांची कुळे व यां या वाडव डलांची
घराणी ा माणे जतके पु ष वीस वषाचे व या न अ धक वयाचे असून
सै यात सेवा कर यास लायक होते या सवाची न द कर यात आली; ४१
आशेर वंशातील लोकांची जी मोजदाद झाली ती एकूण एकेचाळ स हजार
पाचशे भरली. ४२ नफताली वंशातील लोक हणजे यांची कुळे व यां या
वाडव डलांची घराणी ा माणे जतके पु ष वीस वषाचे व या न अ धक
वयाचे असून यु ास लायक होते या सवाची न द कर यात आली. ४३
नफताली या वंशातील मोजलेले एकूण ेप न हजार चारशे भरली. ४४
मोशे, अहरोन आ ण इ ाएलां या येक घरा यातील एक मुख असे
बारा नेते, ानी ही मोजदाद केली. ४५ इ ाएली वंशातले वीस वषाचे व
या न अ धक वयाचे असून यु ास लायक असले या येक पु षाची
या या वाडव डलां या घरा या माणे न द केली. ४६ ती मोजदाद एकूण
सहा लाख तीन हजार पाचशे प नास भरली. ४७ इ ाएल लोकांबरोबर
ले ाची नोद यां या व डलां या वंशाव न घेतली न हती. ४८ परमे राने
मोशेला सां गतले होते क , ४९ लेवी वंशा या दलातील लोकांची गणती
क नको कवा इतर इ ाएल लोकां या गणतीत यांचा समावेश क
नको. ५० लेवी लोकांस सांग क सा पटा या नवासमंडपावर व याबरोबर
यातील सव व तूंवर याचे जे आहे यावर यांना नेम. यांनी नवासमंडप व
यातील सव व तू वा न या ात. यांनी आपले तंबू नवासमंडपाभोवती
उभारावेत आ ण याची नगा राखावी. ५१ जे हा नवासमंडप हलवावयाचा
असेल ते हा तो लेवी लोकांनीच उतरावा व तो उभारताना लेवी लोकांनीच
तो उभा करावा; याची नगा राखणे हे यांचेच काम आहे; कोणी परका
जवळ आला तर यास जवे मारावे. ५२ इ ाएल लोकांपैक येकाने
आपापले तंबू आपाप या दला माणे आपाप या छावणीत आपाप या
कुळा या नशाणाजवळ ावेत. ५३ परंतु लेवी लोकांनी आपले तंबू प व
नवासमंडपा या सभोवती ठोकावेत; यांनी आ ापट असले या प व
नवासमंडपाचे र ण करावे हणजे इ ाएल लोकां या मंडळ वर संकट
येणार नाही. ५४ परमे राने मोशेला आ ा द या माणे इ ाएल लोकांनी
सवकाही केले.
र, मोशे व अहरोन यां याशी पु हा बोलला, तो हणाला,
२ परमे
इ ाएला या येक वंशजाने आप या सै या या नशाणाजवळ जो

२

या या सै या या दलाचा आहे आ ण लहान झडा तो या या वंशाला दश वतो
यापाशी तळ ावा. या या तळाचे त ड दशनमंडपा या समोर असावे. ३
य दावंशा या छावणीचे नशाण उगव या सूया या दशेला हणजे पूव दशेला
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असावे. य दावंशातील सव लोकांनी आपली छावणी या नशाणाजवळ
ठोकावी. अ मीनादाबाचा मुलगा नहशोन हा य दावंशाचा मुख सरदार
असावा. ४ या या दलात चौ याह र हजार सहाशे लोक होते. ५ इ साखार
वंशा या लोकांनी य दावंशा या छावणी शेजार आपली छावणी ठोकावी.
सुवाराचा मुलगा नथनेल हा इ साखारवंशाचा मुख सरदार असावा. ६
या या दलात चौप न हजार चारशे लोक होते. ७ जबुलून वंशा या लोकांनीही
य दावंशा या छावणीनंतर जवळच आपली छावणी उभारावी. हेलोनाचा
मुलगा अलीयाब हा जबुलून वंशाचा मुख सरदार असावा. ८ या या दलात
स ाव न हजार चारशे लोक होते. ९ य दावंशा या छावणीत एकूण एक लाख
शहा शी हजार चारशे लोक होते. ते यां या कुळा माणे वभागलेले होते.
इ ाएल लोकांनी एका ठकाणा न स या ठकाणाकडे वास क रताना
य दावंशा या दलाने सवात पुढे चालावे. १० प व नवासमंडपा या द ण
बाजूस रऊबेन वंशा या छावणीचे नशाण असावे. येक गटाने आपाप या
नशाणाजवळ आपली छावणी उभारावी. शदेउराचा मुलगा अलीसूर हा रऊबेन
वंशाचा मुख सरदार असावा. ११ या या दलात शेहच
े ाळ स हजार पाचशे
लोक होते. १२ शमोन वंशात या कुळांनी रऊबेन वंशा या छावणी शेजार
आपली छावणी उभारावी. सुर शा ैचा मुलगा शलूमीयेल हा शमोन वंशाचा
मुख सरदार असावा. १३ या या दलात एकोणसाठ हजार तीनशे लोक होते.
१४ गादवंशा या कुळांनीही रऊबेन वंशा या छावणीजवळ आपली छावणी
उभारावी. रगुवेलाचा मुलगा ए यासाप हा गाद वंशाचा मुख सरदार असावा.
१५ या या दलात पंचेचाळ स हजार सहाशे प नास लोक होते. १६ रऊबेन या
छावणीत कुळां माणे एकंदर एक लाख एकाव न हजार चारशे प नास
लोक होते. इ ाएल लोकांचा मु काम हल वताना रऊबेन या दलातील
लोकांनी स या मांकावर चालावे. १७ यानंतर सव छाव यां या म यभागी
ले ां या छावणीसह दशनमंडप पुढे यावा. वास करताना छाव या
या माने नघतात याच माने मु काम करताना यांनी आपाप या
छाव या ा ात. येक मनु याने आप या कुळा या नशाणाजवळ रहावे.
१८ ए ाइम वंशा या छावणीचे नशाण प म बाजूस असावे व या या
कुळात या लोकांनी आपली छावणी तेथे उभारावी. अ मी दाचा मुलगा
अलीशामा ए ाइम वंशाचा मुख सरदार असावा. १९ या या दलात चाळ स
हजार पाचशे लोक होते. २० मन शे वंशा या दलाने ए ाइम वंशा या छावणी
शेजार आपली छावणी ठोकावी. पदासुराचा मुलगा गमलीयेल हा मन शे
वंशाचा मुख सरदार असावा. २१ या या दलात ब ीस हजार दोनशे लोक
होते. २२ ब यामीन वंशा या दलानेही ए ाइमा या दलाशेजार आपली
छावणी ठोकावी. ब यामीन वंशाचा मुख सरदार गदोनीचा मुलगा अबीदान
हा असावा. २३ या या दलात प तीस हजार चारशे लोक होते. २४ ए ाइम
वंशा या छावणीत एकूण एक लाख आठ हजार शंभर लोक होते. इ ाएल
लोकांचा मु काम हल वताना ए ाइम वंशाचा तसरा मांक असावा.
२५ दान वंशा या छावणीचे नशाण उ रेकड ल बाजूस असावे. यां या
कुळात या लोकांनी आप या दलाची छावणी तेथे उभारावी. अ मीशा ैचा
मुलगा अहीएजर हा दानवंशाचा सरदार असावा. २६ या या दलात बास
हजार सातशे लोक होते. २७ आशेर वंशा या दलाने दान वंशा या छावणी
शेजार आपली छावणी उभारावी. आ ानाचा मुलगा पगीयेल हा आशेर
वंशाचा सरदार असावा. २८ या या दलात एकेचाळ स हजार पाचशे लोक
होते. २९ नफताली वंशाचे लोक. एनानाचा मुलगा अहीरा हा नफताली वंशाचा
पुढार असावा. ३० या या दलात ेप न हजार चारशे लोक होते. ३१ दान
वंशा या छावणीत एक लाख स ाव न हजार सहाशे लोक होते. इ ाएल
लोकांचा तळ ठक ठकाणा न हल वताना दानवंशा या कुळांनी सवात शेवटी
चालावे. ३२ अशी इ ाएल लोकांची मंडळ होती. यां या वंशात यां या
कुळा माणे व यां या वाडव डलां या घरा या माणे यांची गणती केली
ते हा यांची एकूण सं या सहा लाख तीन हजार पाचशे प नास होती.

३३ मोशेने परमे रा या आ े माणे इ ाएल लोकांबरोबर लेवी लोकांची

गणती केली नाही. ३४ ते हा परमे राने मोशेला दले या आ ा माणे
सवकाही इ ाएल लोकांनी केले. येक कुळाने आपआप या नशाणापाशी
तळ दला. येकजण आपाप या कुळात व आपाप या वाडव डलां या
घरा यां या छावणीत रा हला.
र सीनाय पवतावर मोशेशी बोलला याकाळचा अहरोन व
३ जेमोशेहा परमे
ा या वंशावळ चा इ तहास आता हा असाः अहरोना या मुलांची
२

नावे हीः नादाब हा थम ज मलेला, व अबी , एलाजार व इथामार. ३
अहरोनाचे हे पु जे अ भषेक केलेले याजक होते, यांना याने याजकपदात
सेवा कर यासाठ सम पत केले, यांची नावे ही आहेत ४ परंतु नादाब व
अबी परमे राची सेवा क रताना सीनाय रानात परमे रापुढे अि वकारनीय
अ नी अ पला ते हा ते परमे रापुढे मरण पावले. यांना पु न हते हणून
एलाजार व इथामार हे आपला बाप अहरोन हयात असताना याजक होऊन
परमे राची सेवा कर त असत. ५ परमे र मोशेशी बोलला. तो हणाला,
६ लेवी या वंशाला आण आ ण यांना अहरोन याजकासमोर यास मदत
कर यास हजर कर. ७ अहरोन व सव मंडळ दशनमंडपाम ये सेवा कर त
असता लेवी लोक यांना मदत करतील. यांनी नवासमंडपात सेवा करावी.
८ यांनी दशनमंडपामधील सव व तूंची काळजी यावी आ ण इ ाएल
वंशांना नवासमंडपा या सेवेत यांना सामान वाह यास मदत करावी. ९
अहरोन व या या मुलांना तू लेव या हाती दे. इ ाएल लोकांची सेवा
कर यासाठ यांना पूणपणे मदतीसाठ दे यात आले आहे. १० “अहरोन व
याचे पु यांची याजक हणून नेमणूक कर. यांनी याजक हणून आपले
सेवेचे काम करावे. कोणी परका जवळ आ यास यास जवे मारावे.” ११
परमे र मोशेशी बोलला तो हणाला, १२ पाहा, मी इ ाएल लोकांतील थम
ज मले यां या ऐवजी मी आता माझी सेवा कर यासाठ लेवी वंशातील
लोकांस नवडू न घेत आहे. लेवी माझेच असतील. १३ “सव थम ज मलेले
माझेच आहेत. मी मसर देशात सव थम ज मले यांना मा न टाकले. याच
दवशी इ ाएल लोकांतील पु षांपैक व पशूपैक थम ज मलेले सव मी
आपणासाठ प व ठरवले. ते माझेच आहेत. मी परमे र आहे.” १४ परमे र
सीनाय रानात पु हा मोशेशी बोलला. तो हणाला, १५ “लेवी वंशातील
जतके पु ष व एक म ह याचे कवा या न अ धक वयाची मुले असतील
यांची, यां या कुळा माणे व यां या वाडव डलां या घरा या माणे गणती
कर.” १६ मोशेने परमे रा या वचना माणे यास झाले या परमे रा या
आ ेनुसार यांची गणती केली. १७ लेव या मुलांची नावे गेष न, कहाथ
व मरार होते. १८ गेष ना या मुलांची नावे यां या कुळाव न ही आहेत.
ल नी व शमी. १९ कहाथाचे पु यां या कुळा माणे हे: अ ाम, इसहार,
हे ोन व उि जयेल. २० मरार चे पु यां या कुळा माणे हे: महली व मूशी.
ही लेवी कुळातील घराणी होत. २१ गेष नापासून ल नी व शमी ही कुळे
चालू झाली ही गेष नी कुळे . २२ या दोन कुळात एक म ह याचे व या न
अ धक वयाचे पु व पु ष मळू न सात हजार पाचशे होते. २३ गेष न कुळांनी
यांना सां गत या माणे प मे या बाजूस प व नवासमंडपा या मागे
आपले डेरे दले. २४ लायेलाचा मुलगा ए यासाप हा गेष नी घरा याचा
सरदार होता. २५ दशनमंडपामधील नवासमंडप, तंबू आ ण यावर ल
आ छादन, दशनमंडपा या वेश ाराचा पडदा यांची नगा राख याचे काम
गेष नी लोकांवर सोप व यात आले. २६ प व नवासमंडप व वेदी ां या
सभ वती या अंगणाचे पडदे, अंगणा या दाराचा पडदा, यां यासाठ लागणारे
तणावे व इतर सामान यांची नगा राख याची जबाबदार यांनी घेतली. २७
कहाथापासून अ ाम, इसहार, हे ोन व उि जयेल ही कुळे चालू झाली; ही
कहाथी कुळे . २८ या कुळात एक म ह याचे व या न अ धक वयाचे पु व
पु ष आठ हजार सहाशे होते. प व थळातील व तूची नगा राख याचे काम
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कहाथी कुळांना दे यात आले. २९ कहाथी कुळांनी नवासमंडपा या द णेस
आपली छावणी उभारली. ३० उि जयेलाचा मुलगा अलीसापान हा कहाथी
घरा याचा पुढार होता. ३१ प व कराराचा कोश, मेज, दीप तंभ, वे ा,
प व थानाची सेवेसाठ असलेली पा े, पडदा व इतर सव व तूंची देखभाल
कर याची जबाबदार यांनी घेतली. ३२ अहरोनाचा मुलगा एलाजार याजक
हा लेवी लोकां या पुढ यांचा पुढार होता. प व व तूचे र ण कर याचे
काम यां यावर सोपवले होते या सवावर देखरेख करणारा तो मुख होता.
३३ मरार पासून महली व मुशी ही घराणी चालू झाली ही मरार कुळे . ३४ या
कुळात एक म ह याचे व या न अ धक वयाचे पु व पु ष सहा हजार
दोनशे होते. ३५ अबीहाईलाचा मुलगा सूर एल हा मरार घरा याचा पुढार
होता. या कुळांना प व नवासमंडपा या उ रेकडचा भाग दला होता ते हा
यांनी तेथे आपली छावणी ठोकली. ३६ मरार वंशातील लोकांस प व
नवासमंडपा या फ या व यांचे सव अडसर, खांब व उथ या आ ण प व
नवासमंडपा या फ यांशी नगड त अशा सव व तूंची नगा राख याचे
काम दे यात आले; ३७ तसेच प व नवासमंडपा या अंगणासभ वतीचे
सव खांब, यां या बैठका, उथ या, मेखा आ ण तणा ाचे दोर यांची ही
देखभाल कर याचे काम यांनी घेतले. ३८ मोशे, अहरोन व याचे पु यांची
छावणी दशनमंडपा या समोर असले या प व नवासमंडपा या पूवस
होती. इ ाएल लोकां यावतीने प व नवास थाना या र णाचे काम यांना
दे यात आले. सव इ ाएलाक रता यांनी हे काम केले. कोणी सरा प व
नवास थानाजवळ आ यास यास जवे मारावे असा यांना आदेश होता.
३९ लेवी वंशातील एक म ह याचे व या न अ धक वयाचे पु व पु ष यांची
गणती कर यास परमे राने मोशे व अहरोन ाना सां गतले, ते हा पु ष
लेवीची एकूण सं या बावीस हजार भरली. ४० परमे र मोशेला हणाला,
“इ ाएल लोकांपैक जतके थम ज मलेले, एक म ह याचे व या न अ धक
वयाचे पु व पु ष असतील यां या नांवाची एक यादी तयार कर; ४१
आता मी इ ाएलाचे थम ज मलेले पु व पु ष घेणार नाही, याऐवजी मी
परमे र, लेवी वंशाचे लोक घेईन, तसेच इ ाएल लोकां या थम ज मले या
पशूं या ऐवजी लेवी लोकां या पशूंचे थम ज मलेले घेईन.” ४२ ते हा मोशेने
परमे रा या आ े माणे केले, याने इ ाएल लोकां या थम ज मले या
सवाची गणती केली. ४३ मोशेने थम ज मलेले एक म ह याचे व या न
अ धक वयाचे जे इ ाएल पु व पु ष होते यां या नांवाची यादी केली. या
यादीत बावीस हजार दोनशे याह र नांवे होती. ४४ परमे र मोशेशी पु हा
बोलला. तो हणाला, ४५ इ ाएल लोकां या थम ज मले या ऐवजी तू लेवी
लोक घे आ ण इ ाएलां या पशू ऐवजी लेवी लोकांचे पशू घे, कारण लेवी
माझेच आहेत. मी परमे र आहे. ४६ लेवी लोक बावीस हजार आहेत आ ण
इ ाएल लोकां या कुळात थम ज मलेले बावीस हजार दोनशे याह र
आहेत. हणजे इ ाएलातील थम ज मले यांपैक दोनशे याह र पु
अ धक श लक राहतात. ४७ यांना सोडवून घे यासाठ येकाकडू न
प व थाना या शेकेला माणे पाच पाच शेकेल घे. एक शेकेल हणजे वीस
गेरा. ४८ थम ज मले यां या सोडवणुक चे जे अ धक पैसे येतील तो
पैसा अहरोन व या या मुलांना दे. ४९ आ ण ले ांकडू न यांची खंडणी
झाली यां या न जे अ धक होते यां यापासून यां या खंडणीचा पैसा
मोशेने घेतला. ५० इ ाएलां या थम ज मले याकडू न याने जे पैसे घेतले
अ धकृत प व थानातील चलना माणे मोशेने एकूण एक हजार तीनशे
पास शेकेल भरले. ५१ मोशेने खंडणीचे पैसे अहरोन व या या मुलांना
दले. जशी परमे राने यास आ ा केली होती ती येक गो परमे रा या
वचनानुसार मोशेने केली.
र मोशे व अहरोन यां याशी बोलला, तो हणाला, लेवी लोकांपैक
४ परमे
कहाथी कुळां या पु षांची यां या वाडव डलां या घरा या माणे गणती
२

गणना

कर. (हे लोक लेवी या कुळापैक च होते) ३ तीस ते प नास वषा या पु षांची
गणती कर. हे पु ष दशनमंडपातली सेवा कर यासाठ सै यात जातात यांची
गणती कर. ४ कहाथ वंशजांनी दशनमंडपामधील परमप व व तू या
मा यासाठ राखून ठे व या आहेत यांची यांनी काळजी यावी. ५ जे हा
छावणी आपला तळ पुढे हल व याची तयार कर ल, ते हा अहरोन व या या
मुलांनी तंबूत जाऊन परमप व थानातील पडदा जो प व थानापासून
वेगळा करतो तो खाली काढावा व याने कराराचा कोश झाकावा. ६ मग
यांनी कोशावर तहशा या कात ाचे आ छादन घालावे व यावर संपूण
न या रंगाचे कापड पसरावे व यांनी तो वा न ने यासाठ दांडे लावावे.
७ यांनी सम ते या भाकर या मेजावर न या रंगाचे कापड पसरावे व
यावर तबके, धूपपा े, वा ा व पेयापणे ओत याचे पेले ठे वावे; याच माणे
नेहमीची भाकरही यावर ठे वावी. ८ या सवावर कर मजी रंगाचे कापड
पसरावे व नंतर ते सव तहशा या कात ाने झाकून टाकावे; तो वा न
ने यासाठ मेजाला दांडे बसवावे. ९ यांनी दीप तंभ आ ण यावर ल दवे,
तसेच दवे सतत तेवत ठे व याक रता लागणार सव उपकरणे चमटे, ताट या
आ ण द ासाठ लागणा या तेलाची सव पा े ही सव न या कापडाने
झाकावी. १० या सव व तू यांनी तहशा या कात ाने लपेटून या ात
आ ण हे सव वा न यावया या चौकटीवर यांनी ठे वावे. ११ यांनी सो या या
वेदीवर नळे कापड पसरावे. ते तहशा या कात ाने झाकावे व मग वेदीला
वा न ने याचे दांडे बसवावे. १२ मग प व थानातील उपासनेसाठ लागणार
सव उपकरणे यांनी गोळा करावीत व ती न या कापडात गुंडाळावीत;
यावर तहशा या कात ाचे आ छादन टाकावे आ ण मग हे सव यांनी
वा न नेणा या चौकटीवर ठे वावे. १३ मग यांनी वेदीवर ल सव राख काढू न
ती व छ करावी व वेदीवर जांभ या रंगाचे कापड पसरावे. १४ नंतर यांनी
वेदी या सेवेची सव उपकरणे हणजे अ नीपा े, काटे, फावड व कटोरे या
वेदी या सव व तू गोळा क न या वेदीवर ठे वा ात; मग त यावर तहशा या
कात ाचे आ छादन घालावे व मग तला वा न ने याचे दांडे बसवावेत. १५
अहरोन व याचे पु ानी प व थानातील सव प व व तूवर आ छादन
टाक याचे पूण करावे; मग कहाथी लोकांनी आत जावे आ ण या व तू
वा न ने याचे काम सु करावे; अशा कारे ते प व व तूंना पश करणार
नाहीत आ ण मरणार नाहीत. दशनमंडपामधील जी ओझी कहाथवंशजांनी
वाहावयाची ती हीच. १६ प व नवासमंडप व यातील सव व तू व उपकरणे
हणजे प व थान व यातील द ांना लागणारे तेल, सुगंधी धूप, रोजची
अ नापणे व अ भषेकाचे तेल या सवाची जबाबदार अहरोन याजकाचा मुलगा
एलाजार ाने यावी. १७ परमे र मोशे व अहरोनाशी बोलला. तो हणाला,
१८ तु ही कहाथी वंशात या कुळाचा वंश ले ातून काढू न टाक याची
परवानगी देऊ नका; १९ जे हा ते परमप व थानातील व तूजवळ जातील
ते हा यांनी म नये पण जगावे हणून अहरोन व याचे पु
ांनी आत
जाऊन यां यातील एकएकाला यांचे काम व ओझे नेमून ावे. २० प व
थानातील व तू पाह यास यांनी णभरही आत जाऊ नये कवा गेले तर ते
मरतील. अहरोनाने व या या मुलांनी आत जाऊन कहाथीत या एकएकाला
याचे काम व याचे वशेष काम नेमून ावे. २१ परमे र मोशेशी पु हा
बोलला. तो हणाला, २२ गेष न वंशातील पु षांची गणना कर आ ण यांची
कुळे व यां या वाडव डलांची घराणी ा या माणे यांची यादी कर; २३
हणजे तीस ते प नास वष वयाचे जे दशनमंडपातले काम करायला पा
असतील अशा लोकांची गणती कर. २४ गेष नी कुळांनी करावयाची सेवा व
वाहावयाची ओझी ही अशीः २५ यांनी नवासमंडपाचे पडदे, दशनमंडप व
याचे आ छादन आ ण यावर असलेले तहशा या कात ाचे आ छादन
तसेच दशनमंडपा या वेश ाराचा पडदा, २६ नवासमंडप व वेदी ां या
भ वती या अंगणा या कनातीचे पडदे, तसेच अंगणा या वेश दाराचा पडदा,
सव तणावे व यां याबरोबर लागणार उपकरणे, या सव व तू गेष नी
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कुळांनी वहा ात; आ ण या सामानासंबंधी जे काही काम पडेल ते यांनी
करावे. २७ गेष नी लोकांनी यांना नेमून दलेली कामे वाहने आ ण जी
सव सेवा, अहरोना या व या या मुलां या आ ेव न करावी. यांचा भार
यां याकडे सोपवावा. २८ गेष नी कुळातील लोकांची दशनमंडपातली ही
सेवा आहे. अहरोन याजकाचा मुलगा इथामार ां या हाताखाली यांनी
कामाची जबाबदार पार पाडावी. २९ मरार वंशजांचीही, यांची कुळे व
यां या वाडव डलांची घराणी या माणे गणती कर. ३० हणजे तीस ते
प नास वष या वया या दशनमंडपामधील सेवा कर यास पा असले या
पु षांची गणती कर. ३१ दशनमंडपा या या व तू वा न ने याची जबाबदार
यांना करावी लागेल ती हीः नवासमंडपा या फ या, अडसर, खांब,
उथ या, वा न ने याचे काम यांनी करावे. ३२ तसेच सभ वती या अंगणाचे
खांब, उथ या, तंबू या मेखा, तणावे आ ण अंगणा या खांबासाठ लागणार
इतर उपकरणे, इ यादी सवसामान वा न ने याचे व नगा राख याचे काम
मरार लोकांचे आहे. या मनु यां या नावांची यादी करा व येकाने न क
काय वा न यायचे ते यास सांगा. ३३ दशनमंडपाची कामे क रताना मरार
कुळातील पु षांनी ही सेवा करावी यां या कामासाठ अहरोन याजकाचा
मुलगा इथामार हा जबाबदार राहील. ३४ मोशे, अहरोन व इ ाएला या
मंडळ चे पुढार ानी कहाथी लोकांची, यांची कुळे व वाडव डलांची घराणी
ा माणे गणती केली. ३५ यांनी, दशनमंडपा या सेवेसाठ पा असले या
तीस ते प नास वष वया या पु षांची गणती केली. ३६ या पु षांची यां या
वंशा माणे गणती झाली ते दोन हजार सातशे प नास लोक होते. ३७ कहाथी
वंशापैक जे दशनमंडपाम ये प व सेवा कर त यांची गणती कर यात
आली. मोशे व अहरोन ानी, परमे राने मोशेला सां गत या माणे हे केले.
३८ तसेच गेष नी वंशजांचीही, यांची कुळे व वाडव डलांची घराणी ा माणे
गणती कर यात आली; ३९ हणजे दशनमंडपा या सेवेसाठ पा असलेले
तीस ते प नास वष वया या सव पु षांची गणती कर यात आली. ४० या
पु षांची, यांचे वंश व वाडव डलांची घराणी ास अनुस न गणती झाली
ती दोन हजार सहाशे तीस होती. ४१ गेष नी कुळांपैक न द घेतलेले जे
सव दशनमंडपाम ये सेवा कर त असत, यांची न द मोशे व अहरोन ानी,
परमे रा या आ े माणे केली. ४२ याच माणे मरार वंशजांचीही, यांची
कुळे व यां या वाडव डलांची घराणी ा माणे गणती कर यात आली, ४३
हणजे तीस ते प नास वष वयाचे जे दशनमंडपातले काम करायला पा होते
ते सव, ४४ या पु षांची यां या कुळास अनुस न गणती झाली ते तीन
हजार दोनशे भरले. ४५ मरार वंशापैक या पु षांची गणती मोशे व अहरोन
ानी, परमे राने मोशेला आ ा के या माणे केली, ते इतके भरले. ४६
ते हा मोशे, अहरोन व इ ाएलाचे पुढार ानी सव लेवी लोकांची गणती,
यांची कुळे व वाडव डलांची घराणी ा माणे केली. ४७ तीस ते प नास वष
वय असले या व दशनमंडपामधील सेवा कर यास व ओझे वाह यास पा
असले या पु षांची गणती कर यात आली; ४८ यांची एकूण सं या आठ
हजार पांचशे शी होती. ४९ ते हा परमे राने मोशेला आ ा द या माणे
येक मनु याची गणती कर यात आली; येक मनु यास याने वत:
करावयाचे काम नेमून दे यात आले व याने काय वा न यावयाचे ते
सांग यात आले. हे सव परमे राने आ ा द या माणे कर यात आले.
र मोशेशी बोलला. तो हणाला, “इ ाएल लोकांस अशी
५ परमे
आ ा कर क , येक महारोगी, व कोणाला कस याही कारचा ाव
२

होत असेल व कोणी ेताला शव यामुळे अशु झालेला अस यास अशा
लोकांस यांनी छावणी या बाहेर घालवून ावे; ३ मग तो पु ष असो कवा
ती ी असो यांना छावणी या बाहेर काढावे हणजे मग छावणी आजार
व वटाळापासून शु व छ राहील; कारण मी छावणीत तुम याबरोबर
राहत आहे.” ४ ते हा परमे राने मोशेला आ ा द या माणे इ ाएल

लोकांनी परमे राची आ ा मानून या लोकांस छावणीबाहेर काढू न टाकले.
५ परमे र पु हा मोशेशी बोलला. तो हणाला, ६ इ ाएल लोकांस हे सांग
क एखादा पु ष वा ी स याचा अपराध कर ल तर खरे पाहता तो
परमे रा व च पाप कर ल व हणून तो दोषी ठरेल. ७ ते हा या मनु याने
आपला अपराध कबूल करावा. मग याचा याने अपराध केला आहे याची
याने पूणपणे भरपाई करावी व या भरपाईत आणखी एक पंचमांशाची
भर घालून याचा याने अपराध केला आहे यास ती सव ावी. ८ पण
या यावर अपराध घडला आहे तो मेला आ ण अपराधाब लची भरपाई
घे यास याचे जवळचे कोणी नातलग नसतील तर या अपराधी मनु याने ती
भरपाई परमे रास अपण करावी. याने ती पूण भरपाई याजकाकडे ावी.
याजकाने या अपरा या या ाय तासाठ ाय ताचा मढा अपण करावा
परंतु रा हलेली भरपाई याजकाने ठे वावी. ९ “जर कोणी इ ाएली लोकांमधून
परमे रास सम पत कर याक रता काही वशेष देणगी याजकाकडे देईल तर
ती याजकाने ठे वून यावी; ती याचीच होईल. १० येक मनु याने प व
केले या व तू या याजका याच होत. याजकाला कोणी काही दले तर ते
याचेच होईल.” ११ मग परमे र पु हा मोशेशी बोलला. तो हणाला, १२
इ ाएल लोकांस असे सांग क एखा ा मनु या या प नीने याचा व ासघात
केला. १३ हणजे तने स या मनु याशी कुकम केले व ही गो तने
आप या नव यापासून लपवून ठे वली तर कोणी सा ीदार नस यामुळे हे
कुकम त या नव याला कधीच कळणार नाही; ती वत: तर आप या
नव याला ही गो सांगणारच नाही; १४ आ ण त या पती या मनात ेमशंका
उदभवली आ ण आप या ी या पा त याब ल यास संशय येऊन ती जर
खरोखर
झालेली असली अथवा त या पती या मनात ेमशंका उदभवून
आप या ी या पा त याब ल यास संशय आला आ ण ती वा त वक
झालेली नसली. १५ जर असे झाले, तर या मनु याने आप या प नीला
याजकाकडे घेऊन जावे. तसेच याने अपण हणून एक दशमांश एफा जवाचे
पीठ अपावे; या यावर याने तेल ओतू नये कवा धूप ठे वू नये; कारण
पर ेमशंकेमुळे केलेले हणजे अनीतीचे मरण क न देणारे हे अ नापण
होय. १६ याजकाने या ीला परमे रासमोर उभे करावे. १७ मग याजकाने
माती या पा ात प व पाणी यावे व प व नवासमंडपा या ज मनीवर ल
थोड शी धूळ याम ये टाकावी. १८ याजकाने या ीला परमे रासमोर उभे
रहावयास सांगावे. मग याने त या डो याचे केस सोडावे, आ ण ेषामुळे
अपण कर यासाठ आ णलेले जवाचे पीठ त या हातावर ठे वावे. याचवेळ
याजकाने शाप आणणारे जे कडू पाणी आप या हातात यावे; १९ मग या
याजकाने या ीला खोटे न बोल याब ल सूचना ावी. तसेच तने खरे
सांग याचे वचन ावे. याजकाने तला हणावे; तू ल न झाले या तु या
नव या व पाप क न स या पु षाबरोबर कुकम केले नसेल तर मग या
शाप देणा या कडू पा यापासून मु हो. २० परंतु तू जर तु या नव या
व पाप केले असेल, तू स या पु षाबरोबर संबंध केला असशील तर
मग तू
झाली आहेस. २१ मग याजकाने या ीला परमे रापुढे शापाची
शपथ यावयास सांगावे; परमे र तुझी मांड सडवील व तुझे पोट फुग वल
ते हा परमे र तुला लोकां या शापाला व तर काराला पा करो. २२
याजकाने हणावे, हणजे तुझे पोट फुग व यासाठ व मांड सड व यासाठ
हे शापजनक पाणी तु या आत ात शरेल. मग या ीने आमेन, आमेन
असे हणावे. २३ मग याजकाने हे शापश द पु तकात ल न ते कडू पा यात
धुवावे. २४ मग ते शा पत कडू पाणी या ीने यावे. हे पाणी त या पोटात
जाईल आ ण त या पोटात कडू पणा उ प न कर ल. २५ नंतर याजकाने ते
ेषाब लचे अ नापण या ी या हातातून यावे व परमे रासमोर उं च धरावे
आ ण मग ते वेदीजवळ घेऊन जावे. २६ मग यातील मूठभर अ नापण घेऊन
याचे मारक हणून ते वेदीवर जाळावे. यानंतर याजकाने या ीला हे
पाणी प यास सांगावे. २७ जर या ीने आप या नव या व अपराध
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केला असेल तर शापजनक पाणी पाज यावर ते त या पोटात जाईल व
कडू पणा उ प न कर ल. तचे पोट फुगेल, तची मांड सडेल त या लोकात
तचे नाव शा पत होईल. २८ परंतु या ीने आप या नव या व पाप
केले नसेल व ती शु असेल तर ती ी अपराधी नाही असे याजकाने तला
सांगावे. मग ती मु होईल व गभधारणेस पा ठरेल. २९ ते हा ेषासंबंधी
हा नयम आहे. एखा ा ीने आप या नव या व जर पाप केले तर
तू ही अशी कारवाई करावी. ३० कवा एखा ा पु षाने आप या प नीने
आप या व पाप केले आहे असा संशय व ेष, धरला तर या मनु याने
अशी कारवाई करावी; या मनु याने ीला परमे रासमोर उभे करावे व
सां गतले या नयमा माणे त या व कारवाई करावी. ३१ मग पती अधम
कर यापासून मु होईल परंतु जर ीने पाप केले असेल तर तला ास
भोगावा लागेल.
र मोशेशी बोलला. तो हणाला, इ ाएल लोकांशी बोल. यांना
६ परमे
सांग, जे हा कोणी पु ष कवा ी आपणास परमे रासाठ वेगळे
२

होऊन नाजीराचा वशेष नवस कर ल, ३ याने म कवा मादक
ापासून
र रहावे. याने म ापासून केलेला शरका कवा मादक पेय पऊ नये. याने
ा ाचा कसलाही रस पऊ नये कवा ताजी ा े कवा मनुकेही खाऊ नयेत.
४ तो मा यासाठ वेगळा झाला या सव दवसात, याने ा ापासून केलेली
येक गो , जी बयापासून ते सालपटापयत समा व आहे काहीच खाऊ
नये. ५ याने परमे रासाठ वेगळे राह याचा कालावधी पूण होईपयत
या या नवसा या दवसापयत या या डो यावर व त याचा उपयोग क
नये. तो देवासाठ वेगळा केला आहे. याने आप या डो याचे केस लांब
वाढू ावेत. ६ याने आप या वतःला परमे रासाठ वेगळे केले या सव
दवसात, याने ेताजवळ जाऊ नये. ७ या या वत: चा बाप, आई,
भाऊ कवा बहीण जर कोणी मरण पावले तर यां याक रता अशु होऊ
नये. कारण तो देवासाठ वेगळा केलेला आहे, जसे येकजण या या
डो यावर ल लांब केस पाहतील. ८ आप या वेगळे राह या या सव दवसात
तो परमे रासाठ प व , राखीव आहे. ९ जर कोणी अचानक या याजवळ
मरण पावला आ ण याने वेगळा केलेला मनु य अशु झाला, तर याने
आप या शु ीकर या या दवशी डो याचे मुंडण करावे, हणजे ते सात ा
दवसानंतर करावे. ते हा याने आपले डोके मुंडावे. १० आठ ा दवशी
याने दोन होले कवा पार ाची दोन प ले दशनमंडपा या वेशदारापाशी
याजकाकडे आणावीत. ११ मग याजकाने एक प ी पापापण व स याचा
होमापण करावा. हे या यासाठ ाय त आहे कारण ेताजवळ जाऊन
याने पाप केले. याने याच दवशी आप या वतःला पु हा प व करावे.
१२ याने परमे रासाठ वेगळे हो यासाठ वत: ला पु हा सम पत करावे.
याने एक वषाचा मढा दोषापणासाठ आणावा. याने आप याला अशु
क न घे या या पूव चे दवस मोजू नयेत. कारण तो देवासाठ वेगळा
झाला ते हा तो अशु झाला होता. १३ मग या या नाजीरपणा या नवसाचे
दवस पूण झा यावर यास दशनमंडपा या वेशदारापाशी आणावे. १४
याने आपले अपण परमे रास भेट ावे. याने होमब ल हणून एक
वषाचा व दोषहीन मढा अपावा. याने पापब ल हणून एक वषाची व
दोषहीन मढ अपावी, याने शां यपणासाठ एक दोषहीन मढा आणावा.
१५ याने तेलात मळले या मै ा या एक टोपलीभर बेखमीर भाकर सु ा
आणा ा व तेल लावलेले बेखमीर पापड याबरोबर यांचे अ नापणे व
पेयापणे आणावीत. १६ याजकाने ती परमे रापुढे सादर करावी. याने याचे
पापापण व होमापण परमे रास अपावेत; १७ याने बेखमीर भाकर या
टोपलीबरोबर, परमे राकरता शां यपणा या य ासाठ मढा सादर करावा.
याजकाने अ नापण व पेयापणही सादर करावी. १८ मग नाजीराने आपण
देवासाठ वेगळे झाले याचे च ह हणून दशनमंडपा या वेशदारापाशी
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आप या डो याचे मुंडण करावे. याने या या डो यापासूनचे केस यावे
आ ण शां यपणा या य ाखाली अ नी आहे या यावर ठे वावेत. १९ नाजीराने
आपण वेगळे पणाचे असलेले च ह हणजे याने डो याचे मुंडण के यावर
याजकाने म ाचा शज वलेला फरा, टोपलीतून एक बेखमीर भाकर व
एक बेखमीर पापड घेऊन या या हातावर ठे वावी. २० मग याजकाने ते
अपणा माणे परमे रासमोर उं च क न यास सादर करावे. जे म ाचे
ऊर व मांड सह एक त परमे रापुढे उं च केलेले हे याजकासाठ राखून
ठे वलेले प व अ न आहे. यानंतर नाजीर म पऊ शकतो. २१ “जो कोणी
नाजीर आप या वेगळे पणाचा परमे रास अपण कर याचा नवस करतो
याचा नयम हा आहे. जे काही तो देईल, याने आपण घेतले या शपथेचे
बंधन पाळावे, तो जो नवस करतो या या या नाजीरपणासाठ दश वले या
नयमा माणे केले पा हजे.” २२ पु हा परमे र मोशेशी बोलला, तो हणाला,
२३ अहरोन व या या मुलांशी बोल. हण, तू इ ाएल लोकांस ा माणे
आशीवाद ा. तु ही यांना हणावे. २४ परमे र तुला आशीवाद देवो व तुझे
संर ण करो. २५ परमे र आपला मुख काश तु यावर पाडो, तु याकडे
पाहो व तुजवर दया करो. २६ परमे र आप या स नमुखासह तुजकडे पाहो
व तुला शांती देवो. २७ या माणे यांनी माझे नाव इ ाएल लोकांस ावे.
मग मी यांना आशीवाद देईन.
मोशेने नवासमंडपाचे काम संप वले, याने तो अ भषेक
७ कयानदवशी
व परमे रा या उपयोगासाठ यातील सव एक त सा ह यासह
प व केला. याने वेदी व यातील सव पा े अ भषेक क न प व केली.
याने यास अ भषेक केला व यास प व केले. २ या दवशी, जे इ ाएलांचे
अ धपती, यां या पूवजां या घरा यांचे मुख होते यांनी अपणे अ पली;
हीच माणसे जमातीचे नेतृ व करणारे होते. याच लोकांनी शरगणतीचे काम
पा हले होते. ३ यांनी परमे रापुढे अपणे आणली. यांनी झाकले या सहा
गा ा व बारा बैल आणले. यांनी येक दोन अ धपतीसाठ एक गाड व
येक अ धपतीसाठ एक बैल दला. यांनी या व तू नवासमंडपासमोर
सादर के या. ४ मग परमे र मोशेशी बोलला. तो हणाला ५ “ यां यापासून
अपणे ि वकार आ ण दशनमंडपा या कामासाठ अपणांचा उपयोग कर.
येक लेवीला या या या या कामा या आव यकतेनुसार अपण दे.” ६
मोशेने गा ा व बैल घेतले आ ण ते लेव ना दले. ७ याने दोन गा ा व चार
बैल गेष नी वंशाना दले कारण यां या कामासाठ यांना यांची गरज होती.
८ याने चार गा ा व आठ बैल मरार वंशाना दले, ते अहरोन याजकाचा
मुलगा इथामार ा या देखरेखीखाली होते. याने हे अशासाठ केले क
यांना याची गरज होती. ९ परंतु याने कहाथी वंशाना यातील काहीच
दले नाही, कारण नवासमंडपातील राखीव व तू आ ण सा ह य या या
संबंधीत यांचे काम असून, या व तू आप या वतः या खां ावर वा न
ने याचे होते. १० मोशेने वेदीला अ भषेक केला या दवशी अ धपत नी
वेदीला आपला माल सम पत कर यासाठ आणला. अ धपत नी आपली
अपणे वेदीसमोर अ पली. ११ परमे र मोशेला हणाला, “ येक अ धपतीनी
आप या वतः या दवशी, वेदी या समपणासाठ आपले अपण आणावे.”
१२ प ह या दवशी, य दा वंशाचा अ धपती अ मीनादाबाचा मुलगा नहशोन
ाने आपली अपणे अ पली. १३ याचे अपण प व थाना या चलना माणे
एकशेतीस शेकेल वजनाचे चांदीचे एक ताट व स र शेकेल वजनाची चांदीची
एक वाटी आणली. या दो ही व तू अ नापणासाठ तेलात मळले या
स पठाने भरले या हो या. १४ यानेही धूपाने भरलेले दहा शेकेल वजनाचे,
एक सो याचे पा आणले. १५ याने एक गो हा, एक मढा आ ण एक वषाचे
एक नर कोक ही होमापणासाठ दली. १६ याने पापापणासाठ एक
बकरा दला. १७ याने शां यपणासाठ दोन बैल, पाच मढे, पाच बकरे
आ ण एक वषाची पाच नर क करे अ प यासाठ दली. हे अ मीनादाबाचा
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मुलगा नहशोन याची भेट होती. १८ स या दवशी, इ साखार वंशाचा,
अ धपती सूवाराचा मुलगा नथनेल, ाने आपली अपणे अ पली. १९ याचे
अपण प व थाना या चलना माणे एकशेतीस शेकेल वजनाचे चांदीचे एक
ताट व स र शेकेल वजनाची चांदीची एक वाटी अ पली. या दो ही व तू
अ नापणासाठ तेलात मळले या स पठाने भरले या हो या. २० यानेही
धूपाने भरलेले दहा शेकेल वजनाचे एक सो याचे पा दले. २१ याने एक
गो हा, एक मढा, एक वषाचे एक नर कोक ही होमापणासाठ दली. २२
याने पापापणासाठ एक बकरा दला. २३ याने शां यपणासाठ दोन बैल,
पाच मढे, पाच बकरे आ ण एक वषाची पाच नर क करे अ प यास दली.
हे सूवाराचा मुलगा नथनेल याची भेट होती. २४ तस या दवशी, जबुलून
वंशाचा अ धपती हेलोनाचा मुलगा अलीयाब ाने आपली अपणे अ पली. २५
याचे अपण प व थाना या चलना माणे एकशेतीस शेकेल वजनाचे चांदीचे
एक ताट व स र शेकेल वजनाची चांदीची एक वाटी दली. या दो ही व तू
अ नापणासाठ तेलात मळले या स पठाने भरले या हो या. २६ यानेही
धूपाने भरलेले दहा शेकेल वजनाचे एक सो याचे पा दले. २७ याने एक
गो हा, एक मढा, एक वषाचे एक नर कोक ही होमापणासाठ दली. २८
याने पापापणासाठ एक बकरा दला. २९ याने शां यपणासाठ दोन बैल,
पाच मढे, पाच बकरे आ ण एक वषाची पाच नर क करे अ प यास दली. हे
हेलोनाचा मुलगा अलीयाब ाचे अपण होते. ३० चौ या दवशी, रऊबेन
वंशाचा अ धपती शदेयुराचा मुलगा अलीसूर ाने आपली अपणे अ पली. ३१
याचे अपण प व थाना या चलना माणे एकशेतीस शेकेल वजनाचे चांदीचे
एक ताट व स र शेकेल वजनाची चांदीची एक वाटी होती. या दो ही व तू
अ नापणासाठ तेलात मळले या स पठाने भरले या हो या. ३२ यानेही
धूपाने भरलेले दहा शेकेल वजनाचे एक सो याचे पा अ पले. ३३ याने एक
गो हा, एक मढा आ ण एक वषाचे एक नर कोक ही होमापणासाठ दले.
३४ याने पापापणासाठ एक बकरा दला. ३५ याने शां यपणासाठ दोन
बैल, पाच मढे, पाच बकरे आ ण एक वषाची पाच नर क करे अ प यास
दली. हे शदेयुराचा मुलगा अलीसूर ाचे अपण होते. ३६ पांच ा दवशी,
शमोन वंशाचा अ धपती सुर शा ैचा मुलगा शलूमीयेल ाने आपली अपणे
अ पली. ३७ याचे अपण प व थाना या चलना माणे एकशेतीस शेकेल
वजनाचे चांदीचे एक ताट व स र शेकेल वजनाची चांदीची एक वाटी होते.
या दो ही व तू अ नापणासाठ तेलात मळले या स पठाने भरले या हो या.
३८ यानेही धूपाने भरलेले दहा शेकेल वजनाचे एक सो याचे पा अ पले. ३९
याने एक गो हा, एक मढा, एक वषाचे एक नर कोक ही होमापणासाठ
दली. ४० याने पापापणासाठ एक बकरा दला. ४१ याने शां यपणासाठ
दोन बैल, पाच मढे, पाच बकरे आ ण एक वषाची पाच नर क करे अ प यास
दली. हे सुर शा ैचा मुलगा शलूमीयेल यांचे अपण होते. ४२ सहा ा दवशी,
गाद वंशाचा अ धपती दगुवेलाचा मुलगा ए यासाप ाने आपली अपणे
अ पली. ४३ याचे अपण प व थाना या चलना माणे एकशेतीस शेकेल
वजनाचे चांदीचे एक ताट व स र शेकेल वजनाची चांदीची एक वाटी होती.
या दो ही व तू अ नापणासाठ तेलात मळले या मै ा या पठाने भरले या
हो या. ४४ याने धूपाने भरलेले दहा शेकेल वजनाचे एक सो याचे पा
दले. ४५ याने एक गो हा, एक मढा, एक वषाचे एक नर कोक ही
होमापणासाठ दली. ४६ याने पापापणासाठ एक बकरा दला. ४७ याने
शां यपणासाठ दोन बैल, पाच मढे, पाच बकरे आ ण एक वषाची पाच नर
क करे ही अ प यास दली, हे दगुवेलाचा मुलगा ए यासाप ाचे अपण होते.
४८ सात ा दवशी, ए ाईम वंशाचा अ धपती अ मी दाचा मुलगा अलीशामा
ाने आपली अपणे अ पली. ४९ याचे अपण प व थाना या चलना माणे
एकशेतीस शेकेल वजनाचे चांदीचे एक ताट व स र शेकेल वजनाची चांदीची
एक वाटी होती. या दो ही व तू अ नापणासाठ तेलात मळले या स पठाने
भरले या हो या. ५० याने धूपाने भरलेले दहा शेकेल वजनाचे एक सो याचे

पा दले. ५१ याने एक गो हा, एक मढा, एक वषाचे एक नर कोक ही
होमापणासाठ दली. ५२ याने पापापणासाठ एक बकरा दला. ५३ याने
शां यपणासाठ दोन बैल, पाच मढे, पाच बकरे आ ण एक वषाची पाच नर
क करे अ प यास दली. अ मी दाचा मुलगा अलीशामा यांचे अपण होते.
५४ आठ ा दवशी, मन शे वंशाचा अ धपती पदाहसुराचा मुलगा गमलीयेल
ाने आपली अपणे अ पली. ५५ याचे अपण प व थाना या चलना माणे
एकशेतीस शेकेल वजनाचे चांदीचे एक ताट व स र शेकेल वजनाची चांदीची
एक वाटी होती. या दो ही व तू अ नापणासाठ तेलात मळले या स पठाने
भरले या हो या. ५६ याने धूपाने भरलेले दहा शेकेल वजनाचे एक सो याचे
पा दले. ५७ याने एक गो हा, एक मढा, एक वषाचे एक नर कोक ही
होमापणासाठ दली. ५८ याने पापापणासाठ एक बकरा दला. ५९ याने
शां यपणासाठ दोन बैल, पाच मढे, पाच बकरे आ ण एक वषाची पाच नर
क करे अ प यास दली. हे पदाहसुराचा मुलगा गमलीयेल याचे अपण होते.
६० नव ा दवशी, ब यामीन वंशाचा अ धपती गीदोनीचा मुलगा अबीदान
ाने आपली अपणे अ पली. ६१ याचे अपण प व थाना या चलना माणे
एकशेतीस शेकेल वजनाचे चांदीचे एक ताट व स र शेकेल वजनाची चांदीची
एक वाटी होती. या दो ही व तू अ नापणासाठ तेलात मळले या स पठाने
भरले या हो या. ६२ याने धूपाने भरलेले दहा शेकेल वजनाचे एक सो याचे
पा दले. ६३ याने एक गो हा, एक मढा, एक वषाचे एक नर कोक ही
होमापणासाठ दली. ६४ याने पापापणासाठ एक बकरा दला. ६५ याने
शां यपणासाठ दोन बैल, पाच मढे, पाच बकरे आ ण एक वषाची पाच नर
क करे अ प यास दली. हे गदोनीचा मुलगा अबीदान ाचे अपण होते. ६६
दहा ा दवशी, दान वंशाचा अ धपती अ मीशा ैचा मुलगा अहीएजर ाने
आपली अपणे अ पली. ६७ याचे अपण प व थाना या चलना माणे
एकशेतीस शेकेल वजनाचे चांदीचे एक ताट व स र शेकेल वजनाची चांदीची
एक वाटी होती. या दो ही व तू अ नापणासाठ तेलात मळले या स पठाने
भरले या हो या. ६८ याने धूपाने भरलेले दहा शेकेल वजनाचे एक सो याचे
पा दले. ६९ याने एक गो हा, एक मढा, एक वषाचे एक नर कोक ही
होमापणासाठ दली. ७० याने पापापणासाठ एक बकरा दला. ७१ याने
शां यपणासाठ दोन बैल, पाच मढे, पाच बकरे आ ण एक वषाची पाच नर
क करे अ प यास दले. हे अ मीशा ै याचा मुलगा अहीएजर ाचे अपण
होते. ७२ अकरा ा दवशी, आशेर वंशाचा अ धकार आ ानाचा मुलगा
पगीयेल ाने आपली अपणे अ पली. ७३ याचे अपण प व थाना या
चलना माणे एकशेतीस शेकेल वजनाचे चांदीचे एक ताट व स र शेकेल
वजनाची चांदीची एक वाटी होती. या दो ही व तू अ नापणासाठ तेलात
मळले या स पठाने भरले या हो या. ७४ याने धूपाने भरलेले दहा शेकेल
वजनाचे एक सो याचे पा दले. ७५ याने होमापणासाठ एक गो हा, एक
मढा व एक वषाचे नर कोक दले. ७६ याने पापापणासाठ एक बकरा
दला. ७७ याने शां यपणासाठ दोन बैल, पाच मढे, पाच बकरे आ ण एक
वषाची पाच नर क करे अ प यास दली. हे आ ानाचा मुलगा पगीयेल
याचे अपण होते. ७८ बारा ा दवशी, नफताली वंशाचा अ धपती एनानाचा
मुलगा अहीरा ाने आपली अपणे अ पली. ७९ याचे अपण प व थाना या
चलना माणे एकशेतीस शेकेल वजनाचे चांदीचे एक ताट व स र शेकेल
वजनाचा चांदीचा एक कटोरा होता. या दो ही व तू अ नापणासाठ तेलात
मळले या स पठाने भरले या हो या. ८० याने धूपाने भरलेले, दहा शेकेल
वजनाचे एक सो याचे पा दले. ८१ याने एक गो हा, एक मढा, एक वषाचे
एक नर कोक ही होमापणासाठ दली. ८२ याने पापापणासाठ एक
बकरा दला. ८३ याने शां यपणासाठ दोन बैल, पाच मढे, पाच बकरे आ ण
एक वषाची पाच नर क करे अ प यास दली. हे एनानाचा मुलगा अहीरा याचे
अपण होते. ८४ मोशेने वेदीला अ भषेक केला या दवशी इ ाएलां या
अ धपत नी या सव व तू सम पत के या. यांनी चांदीची बारा ताटे, चांदी या
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बारा वा ा आ ण सो याची बारा पा े सम पत केली. ८५ येक चांदी या
ताटाचे वजन एकशेतीस शेकेल व येक चांदी या वा ांचे वजन स र
शेकेल होते. प व थाना या चलना माणे चांदीची ताटे व चांदी या वा ा
मळू न यांचे एकूण वजन दोन हजार चारशे शेकेल होते. ८६ धूपाने भरलेले
सो याची बारा पा े, येक प व थाना या शेकेला माणे दहा शेकेल वजन
होते. ८७ यांनी होमापणासाठ बारा गो हे, बारा मढे व एक वषाची बारा नर
क करे सम पत केली. यांनी आपले अ नापण दले. यांनी पापापणासाठ
बारा बकरे दले. ८८ शां यपणा या अपणासाठ यांनी आप या सव
गुराढोरातून चोवीस बैल, साठ मढे, साठ बकरे व एक वषाची साठ नर
क करे दली. जे हा अ भषेक झाला होता, ते हा यांनी ही वेदीला अपणे
केली. ८९ जे हा मोशे परमे राबरोबर बोल यासाठ दशनमंडपाम ये गेला,
यावेळ याने देवाची वाणी या याशी बोलताना ऐकली. देव सा ीकोशावर
जे दयासन होते याव न हणजे दोन क बां या मधून आपणाशी बोलणार
वाणी ऐकली. परमे र या याशी बोलला.
र मोशेशी बोलला. तो हणाला, “अहरोनाशी बोल. यास
८ परमे
सांग, जे हा तू दवे लावतोस ते हा या सात द ांचा काश
२

दीप तंभा यासमोर पडावा.” ३ अहरोनाने तसे केले. परमे राने मोशेला
दले या आ े माणे याने दीप तंभावर ल द ांचा उजेड समोर पडावा
हणून दवे लावले. ४ दीप तंभ या माणे बनवलेला होताः परमे राने मोशेला
दीप तंभा या तळापासून या या क यापयत दाख व या माणे याने तो
घड व सो याचा घड वला. ५ पु हा, परमे र मोशेशी बोलला. तो हणाला, ६
लेव ना इ ाएल लोकांमधून घे व यांना शु कर. ७ यांना शु कर यासाठ
हे करः पाप ालनाचे पाणी घेऊन यां यावर शपड. या येकाने आप या
पूण शर रावर व तरा फरवावा आ ण आपले कपडे धुवावे आ ण यामुळे
वतःला शु करावे. ८ मग यांनी एक गो हा यावा आ ण तेलात मळले या
स पठाचे अ नापण यावे. यांनी पापापणासाठ सरा एक गो हा यावा. ९
लेव ना दशनमंडपासमोर सादर कर व इ ाएल लोकां या सव मंडळ ला
एक जमव. १० लेव ना परमे रासमोर सादर कर. ते हा इ ाएल लोकांनी
लेव या डो यावर आपले हात ठे वावे. ११ अहरोनाने ले ांना इ ाएल
लोकां यावतीने माझी सेवा कर यास सादर करावे. ले ांनी माझी सेवा
करावी यासाठ याने हे करावे. १२ लेव नी आपले हात बैला या डो यावर
ठे वावे. ले ां या ाय तासाठ एक बैल पापापण व सरा बैल मा या
होमापणासाठ अपावा. १३ लेव ना अहरोन व याचे पु
ां या समोर
सादर कर आ ण मा यासाठ यांना अपणा माणे उं च करावे. १४ या कारे
तु ही ले ांपासून इ ाएल लोकांना वेगळे करा. लेवी माझेच होतील. १५
तू यांना शु कर. तू यांना अपणा माणे मा यापयत यांना उं च कर.
यानंतर यांनी दशनमंडपाम ये जाऊन सेवा करावी. १६ हे करा, कारण
इ ाएल लोकांमधून ते पूणपणे माझे आहेत. इ ाएल वंशातील गभाशयातून
नघणारे येक थम पु ष मूलाची ते जागा घेतील. मी लेव ना आप या
वतःसाठ घेतले आहे. १७ इ ाएल लोकांतले, मनु यापैक आ ण पशूपैक
या दो हीमधील सव थम ज मलेले माझे आहेत. मसर देशातील सव थम
ज मलेली मुले व पशू मी मारले या दवशी मी यांना आप याकरता प व
केले. १८ मी इ ाएल लोकातील सव थम ज मले यां या ऐवजी लेव ना
घेतले आहे. १९ अहरोन व या या मुलांना मी लेव ना दान हणून दले आहेत.
दशनमंडपाम ये सव इ ाएल लोकांचे काम कर यासाठ मी यांना घेतले
आहे. जे हा लोक प व थानाजवळ येतील तर यांनी मर ने नाश होऊ नये
हणून इ ाएल लोकांसाठ ाया ताची अपणे करावी. २० ते हा मोशे,
अहरोन आ ण सव इ ाएल लोकांची मंडळ ांनी ा कारे ले ांना केले.
परमे राने ले ां वषयी मोशेला आ ा के या माणे यांनी यांचे सव काही
केले. इ ाएला या लोकांनी या याबरोबर हे केले. २१ ले ांनी आपले कपडे
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धुऊन वतःला पापापासून शु केले. ते हा अहरोनाने यांना अपणा माणे
परमे रास सादर केले आ ण यांना शु कर यासाठ याने ाय
केले.
२२ यानंतर, लेवी दशनमंडपाम ये अहरोनापुढे व या या मुलांपुढे आपली
नेमलेली सेवा कर यास आत गेले. परमे राने मोशेला ले ाब ल आ ा
के या माणे केले. यांनी सव ले ांना ा कारे वागवले. २३ पु हा, परमे र
मोशेशी बोलला, तो हणाला, २४ जे लेवी पंचवीस वष कवा यापे ा
अ धक वयाचे आहेत या सवासाठ हे आहे. यांनी दशनमंडपाम ये सेवा
कर यास मंडळात भाग यावा. २५ यांनी वया या प नास ा वषापासून
सेवेत या कारे थांबावे. नंतर यांनी थांबावे. २६ यांनी दशनमंडपाम ये सेवा
करणा या आप या बंधूंना यां या कामात मदत करावी, परंतु यांनी अ धक
सेवा क नये. तू ले ांना या सव गो ीत मागदशन करावे.
न इ ाएल लोक बाहेर आ यानंतर स या वषा या प ह या
९ ममसरह यातदेशामधू
परमे र सीनाय या रानात मोशेबरोबर बोलला. तो हणाला,
२ “इ ाएल लोकांस वषातील ठरले या वेळ व हांडण सण पाळ यास

सांग. ३ या म ह यात चौदा ा दवशी सं याकाळ या या नेमले या वेळ
तु ही तो पाळावा. भोजन करावे. या या सव नयमा माणे आ ण या या
वधी माणे तो पाळावा.” ४ मग मोशेने इ ाएल लोकांस व हांडण सण
पाळावयास सां गतले. ५ ते हा परमे राने मोशे ारे दले या आ े माणे
इ ाएल लोकांनी सीनाय या रानात प ह या म ह या या चौदा ा दवशी
सं याकाळ व हांडण सण पाळला; परमे राने मोशेला दले या आ े माणे
इ ाएल लोकांनी सवकाही केले. ६ या दवशी ेताला शव यामुळे काही
लोक अशु झाले. यामुळे यांना व हांडण सण पाळता येईना. ते याच
दवशी मोशे व अहरोन ां यापुढे गेले. ७ ती माणसे मोशेस हणाली, “एका
मृत मनु यामुळे आ ही अशु झालो. इ ाएला या लोकांम ये परमे राचे
अपण वषा या नेमले या वेळ कर यापासून आ हास र कां ठे वत आहेस?”
८ मोशे यांना हणाला, “जरा थांबा, तु हा वषयी परमे र काय सूचना देतो,
हे मी ऐकतो.” ९ मग परमे र मोशेशी बोलला. तो हणाला, १० तू इ ाएल
लोकांशी बोल. हण, जर तुम यापैक कोणी कवा तु ही ेतामुळे अशु
झाला कवा लांब या वासावर असला, तर याने परमे रासाठ व हांडण
सण पाळावा. ११ यांनी व हांडण सण स या म ह या या चौदा ा दवशी
सं याकाळ साजरा करावा. यांनी तो बेखमीर भाकर व कडू भाजीबरोबर
खावा. १२ यांनी सकाळपयत काहीही श लक ठे वू नये कवा यांनी
पशूचे हाड मोडू नये. यांनी व हांडण सणासाठ चे सव नयम पाळावेत. १३
परंतु जर कोणी शु आहे आ ण र या वासात नाही, पण जो व हांडण
सण पाळत नाही तर यास आप या लोकातून काढू न टाकावे कारण याने
परमे राचे अपण या या नेमले या वेळ केले नाही. या मनु याने आपले
पाप वहावे. १४ जर तुम याम ये एखा ा पररा ीय मनु य राहतो आ ण
परमे रा या स मानाथ व हांडण सण पाळतो, तो याने पाळावा आ ण
याने दले या आ ा व व हांडणाचे सव नयम व वधी माणे पाळू न
साजरा करावा. पर यांना आ ण तु ही देशात ज मले या सवाना सणाचे
नयम सारखेच आहेत. १५ या दवशी नवासमंडप उभा कर यात आला,
नवासमंडपाला, करारा या कोशा या तंबूला ढगाने झाकले. सं याकाळ ढग
नवासमंडपावर होता. तो सकाळपयत अ नीसारखा दसला. १६ अ या कारे
ते सतत होत. ढग नवासमंडपाला झाक आ ण रा ी तो अ नीसारखा दसे.
१७ जे हा ढग तंबूव न वर घेतला गेला, हणजे ते हा इ ाएल लोकही
यां या वासास नघत असत. जे हा ढग थांबत असे, ते हा लोक आपला
तळ देत असत. १८ परमे रा या आ ेव न, इ ाएल लोक वास कर त
आ ण या या आ े माणे तळ देत. जोपयत ढग नवासमंडपावर थांबत
असे, तोपयत ते आप या तळात राहत. १९ जे हा कधी ढग नवासमंडपावर
बरेच दवस राहत असे, मग इ ाएल लोक परमे राचा नयम पाळू न आ ण
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वास कर त न हते. २० काहीवेळेला ढग थोडेच दवस नवासमंडपावर
राहत असे. याबाबतीत, ते परमे राची आ ा पाळत ते तेथे तळ देत असत
आ ण मग ते या या आ ेने पु हा वासास नघत. २१ काहीवेळेला ढग
सं याकाळपासून सकाळपयत हजर राहत असे. जे हा सकाळ ढग वरती
घेतला गेला हणजे ते वास करत. जर दवसा आ ण रा ी ढग वर गेले क ,
ते एकसारखा वास कर त असत. २२ जर ढग नवासमंडपावर दोन दवस,
म हनाभर कवा वषभर रा हला तर इ ाएल लोक तळ देऊन राहत असत
आ ण वास कर त न हते. पण मग ढग वर गेला हणजे ते वासास नघत.
२३ परमे रा या आ े माणे ते तळ देत आ ण या या आ े माणे ते वास
कर त; परमे राने मोशे या ारे दले या आ ा ते पाळ त.
र मोशेशी बोलला. तो हणाला, चांदीचे दोन कण बनव. चांदी
१० परमे
ठोकून ते बनव. मंडळ ला एक बोलव यासाठ आ ण यांचा तळ
२

हल व यासाठ या क याचा उपयोग करावा. ३ सव मंडळ ला दशनमंडपा या
वेश ारासमोर एक बोल व यासाठ याजकाने कण वाजवावे. ४ जर
याजकाने एकच कणा वाज वला तर मग अ धका यांनी, इ ाएलां या वंशा या
अ धपतीनी तु याकडे जमावे. ५ जे हा तू कणा मो ाने फुंकून इशारा
दला हणजे पूवकड ल छाव यांनी यांचा वासास सुरवात करावी. ६
जे हा स या वेळ मो ाने फुंकून इशारा दला हणजे ते हा द णेकड ल
छाव यांनी वासास सुरवात करावी; यां या वासासाठ मो ाने फुंकून
इशारा ावा. ७ जे हा मंडळ ला एक जमावावयाचे असेल ते हा कणा
फुंका, पण मो ाने फुंकू नये. ८ अहरोनाचे मुले, याजक, यांनीच कण
वाजवावीत. हा तुम या लोकांस प ान प ाचा कायमचा नयम आहे. ९
तु ही जे हा तुम या देशात तु हावर जुलूम करणा या श ू व लढायला
जाता, मग ते हा तु ही क याचा गजर करा. मी, परमे र, तुमचा देव तुमची
आठवण कर न आ ण तुम या श ूपासून तुमचे र ण कर ल. १० तसेच तु ही
आनंदा या संगी, तुमचे दो ही नयमीत सण व म ह या या सुरवाती या
दवशी तुमची होमापणा या, शां यपणा या य ां या स मानासाठ तु ही
कण वाजवावेत. तुम या परमे रास तुमची आठवण क न दे याची ही एक
कृती आहे. हे तु ही करावे अशी मी तु हास आ ा देतो. मी तुमचा देव परमे र
आहे. ११ स या वष , स या म ह यात, म ह या या वसा ा दवशी,
सा पटा या नवासमंडपापासून ढग वर घेतला गेला. १२ ते हा इ ाएल
लोक सीनाय रानातून आप या वासास नघाले. ढग पाराना या रानात
थांबला. १३ परमे राने मोशे या ारे दले या आ े माणे यांनी हा प हला
वास केला. १४ प ह याने य दा वंशा या छावणी या नशाणाखालील
यां या वैय क सै यासह बाहेर नघाले. अ मीनादाबाचा मुलगा नहशोन
य दा या सै या या अ थानी होता. १५ सुवाराचा मुलगा नथनेल इ साखार
वंशा या सै या या अ थानी होता. १६ हेलोनाचा मुलगा अलीयाब जबुलून
वंशा या सै या या अ थानी होता. १७ गेष न व मरार वंश नवासमंडपाची
काळजी घे यासाठ होते, यांनी नवासमंडप खाली काढला आ ण मग तो
उचलून घेऊन यां या वासास सुरवात केली. १८ यानंतर, रऊबेना या
नशाणाखालील छावणीतील सै यांनी यां या वासास सुरवात केली.
शदेयुराचा मुलगा अलीसूर यां या सै या या अ थानी होता. १९ सुर शा ैचा
मुलगा शलूमीयेल शमोन वंशा या सै या या अ थानी होता. २० रगुवेलाचा
मुलगा ए यासाप गाद वंशा या सै या या अ थानी होता. २१ कहाथ नी
वासास सुरवात केली. ते प व थानातील प व व तू घेऊन नघाले. ते
पुढ या तळावर जाऊन पोहोचेपयत अगोदर या इतरांनी प व नवासमंडप
उभा क न तयार ठे वला होता. २२ यानंतर ए ाइम वंशा या नशाणाखालील
छावणीतील सै यांनी वासास सुरवात केली. अ मी दाचा मुलगा अलीशामा
यां या सै या या अ थानी होता. २३ पदाहसुराचा मुलगा गमलीयेल मन शे
वंशा या सै या या अ थानी होता. २४ गदोनीचा मुलगा अबीदान ब यामीन

वंशा या सै या या अ थानी होता. २५ दान वंशा या नशाणाखालील
सै यांची शेवटची छावणी होती. अ मीशा ै चा मुलगा अहीएजर दान वंशा या
सै या या अ थानी होता. २६ आ ानाचा मुलगा पगीयेल आशेर वंशा या
सै या या अ थानी होता. २७ एनानाचा मुलगा अहीरा नफताली वंशा या
सै या या अ थानी होता. २८ ा कारे इ ाएल लोकांचे सै य यां या
वासास सुरवात कर त. २९ मोशेने आपला सासरा म ानी रगुवेल ाचा
मुलगा होबाब ा याशी बोलला. रगुवेल मोशे या प नीचा पता होता.
मोशे होबेबाशी बोलला व हणाला, “परमे राने वणन केले या देशात
आ ही जात आहोत. तो देश दे याचे परमे राने आ हास वचन दले आहे.
तू आम याबरोबर ये आ ण आ ही तुझे चांगले क . परमे राने इ ाएल
लोकांसाठ चांगले कर याचे वचन दले आहे.” ३० परंतु होबाबाने उ र दले
“मी तुम याबरोबर येणार नाही. मी मा या देशात व मा या वतः या लोकात
जाईल.” ३१ मग मोशेने यास उ र दले, “कृपा क न तू आ हास सोडू न
जाऊ नको. तुला रानात कसा तळ ायचा हे मा हत आहे. तू आमचा वाटा ा
हो. ३२ तू जर आम याबरोबर येशील तर परमे र जे काही आमचे चांगले
कर ल तेच आ ही तुझे क .” ३३ परमे रा या पवतापासून तीन दवसाचा
वास कर त गेले. परमे रा या कराराचा कोश यां या वसा ासाठ जागा
शोधायला तीन दवसा या वाटेवर यां यापुढे गेला. ३४ जसा ते वास करत
होते तसा परमे राचा ढग दवसरा यां यावर होता. ३५ जे हा कराराचा
कोश वासास नघत ते हा मोशे हणत असे, “हे परमे रा, ऊठ, तु या
श ूंची पांगापांग कर, जे तुझा ेष करतात ते तु यापासून पळू न जावोत.”
३६ जे हा कराराचा कोश थांबत असे, ते हा मोशे हणत असे, “हे परमे रा,
इ ाएला या लाखो लोकांकडे परत ये.”
आप या ासाब ल कुरकुर क लागले तसे
११ इपरमेाएलरानेलोक
ऐकले. परमे राने लोकांचे ऐकले आ ण तो रागावला.
परमे रापासूनचा अ नी यां यात पेटला आ ण याने छावणी या ह ीवरचे
काही भाग भ म केले. २ ते हा लोकांनी मोशेकडे मदतीसाठ ओरड
केली. मोशेने परमे रास वनंती केली ते हा अ नी वझला. ३ यामुळे या
ठकाणाचे नांव तबेरा असे पडले. लोकांनी या ठकाणाला तसे नांव दले
कारण परमे रा या अ नीमुळे छावणीचा भाग जळू न गेला. ४ जे पररा ीय
इ ाएल लोकाबरोबर राहत होते, यांना चांगले अ न खावेसे वाटू लागले.
इ ाएल लोकांनी त ार व रड यास कर यास सुरवात केली. “आ हांला
मांस खावयास कोण देईल? ५ मसरम ये आ हास मासे फुकट खा यास
मळत होते. याच माणे तेथे आ हास काक ा, खरबूजे, फळभाजी,
कांदे, लसूण मळत असे याची आठवण आ हास येते. ६ आता आ ही
कमजोर झालो आहोत. मा या शवाय आ ही येथे काहीच पाहत नाही!”
७ हा मा ना ध या या बीसारखा होता, याचा रंग मो यासारखा होता. ८
लोक तो चोहोकडे फ न गोळा कर त. तो जा यात दळ त कवा उखळात
कुटीत, भां ात शजवीत व या या भाकर कर त. याची चव ता या
जैतून तेलात तळले या पुर सारखी लागत असे. ९ जे हा रा ी छावणीवर
द हवर पडले हणजे मा नासु दा पडत असे. १० सव लोक यां या कुटु बं ात
रडत अस याचा आवाज मोशेने ऐकला. आ ण येक मनु य आपाप या
तंबू या दाराशी बसून रडत होते. परमे राचा राग भयंकर भडकला आ ण
मोशे या ीने यांची त ार चूक होती. ११ मोशे परमे रास हणाला, तू
आप या दासास इतके वाइट का वागवतोस? तू मा यावर स न नाहीस
का? या सव लोकांचा भार तू मला वाह यास सांगतोस. १२ मी या लोकांचे
गभधारण केले काय? मी यांना ज म दला आहे का हणून तू हणतोस
क , जसा पता आप या बाळाला छातीशी ध न घेऊन जातो तसे मी यांना
यावे? जो देश दे या वषयी यां या पूवजांना तू शपथ दली यांना मी
घेऊन जावे का? १३ एव ा लोकांस पुरेल एवढे मांस दे यासाठ मी
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कोठे शोधू? ते मा याकडे आसवे गाळू न रडत आहेत, ते हणतात आ हास
खावयास मांस दे! १४ मी एकटा या सवाची काळजी घेऊ शकत नाही. हे
मा यासाठ फारच जड आहे. १५ जर तू मला अशा मागाने वागवतोस,
तुझी दया मा यावर अस यास मला आता मा न टाक आ ण माझे ःख र
कर. १६ परमे र मोशेला हणाला, इ ाएला या व डलांचे स र मनु ये
मजकडे आण. मंडळ चे नेते असले या या लोकांस दशनमंडपा या दारापाशी
आण; व तु याबरोबर यांना उभे कर. १७ मग मी खाली येऊन तेथे तु याशी
बोलेन. मग तु यावर असले या आ यातून काही भाग मी यांनाही देईन.
मग लोकांची काळजी घे यास ते तुला मदत करतील. ा कारे इ ाएल
लोकांची जबाबदार केवळ तु या एक ावर राहणार नाही. १८ लोकांस
सांग उ ा तु ही वत: शु राहा हणजे तु हास मांस खावयास मळे ल.
परमे राने तुमचे रडगाणे ऐकले आहे. आ हास मांस खा यास पा हजे!
आ ही मसरम ये होतो ते बरे होते, असे तु ही हणाला ते श दही परमे राने
ऐकले आहेत. ते हा आता परमे र तु हास मांस देईल आ ण तु ही ते खाल.
१९ तु ही ते एक, कवा दोन, कवा पाच, कवा दहा दवस, वीस दवसच नाही
तर, २० परंतु तु ही ते पूण म हनाभर तुम या नाकपु ातून नघेपयत आ ण
तु हास शसार येईपयत तु ही ते खाल. कारण तु ही जो परमे र तु हाम ये
राहतो यास तु ही नाकारले आहे. तु ही या यासमोर रडला. तु ही हणाला,
आ ही मसर देश का सोडला? २१ नंतर मोशे हणाला, परमे रा येथे सहा
लाख लोक आहेत आ ण तू हणतोस क , ाना पूण म हनाभर पुरेल एवढे
मांस मी खावयास देईन! २२ आ ही यांना तृ त करावे हणून शेरडेमढरे व
गुरेढोर कापावीत काय? कवा समु ातील सव मासे यां यासाठ गोळा
क न आणावे काय? २३ परमे र मोशेला हणाला, “माझा हात तोकडा
आहे काय? आता माझे श द खरे आहेत क नाही हे तू पाहशील.” २४
मोशे बाहेर गेला आ ण परमे र जे बोलला ते लोकांस सां गतले. मग मोशेने
मंडळ या स र व डलांना एक जम वले आ ण याने यांना तंबू सभोवती
उभे केले. २५ मग परमे र ढगात उत न आला आ ण मोशेशी बोलला.
मोशेवर परमे राचा आ मा होता. यातून काही घेऊन परमे राने ते या स र
व डलावर ठे वला. तो आ मा आ यावर ते संदेश सांगू लागले. परंतु यानंतर
मा यांनी पु हा संदेश सां गतला नाही. २६ यातील दोन वड ल एलदाद व
मेदाद छावणी या बाहेर गेले नाहीत. यांची नांवे वड लां या यादीत होती.
परंतु ते छावणीतच रा हले; यामुळे आ मा यां यावरही आला आ ण ते
छावणीतच संदेश सांगू लागले. २७ ते हा एका त णाने पळत जाऊन मोशेला
हे सां गतले. तो हणाला, एलदाद व मेदाद हे छावणीत संदेश सांगत आहेत.
२८ ते हा नूनाचा मुलगा यहोशवा मोशेला हणाला, मोशे, माझे वामी तु ही
यांना बंदी घाला. यहोशवा त ण अस यापासून मोशेचा मदतनीस होता. २९
मोशेने यास उ र दले, मा या त ेसाठ तू यांचा हेवा करतोस काय?
परमे राचे सवच लोक संदे े असते आ ण परमे राने या सवावर आपला
आ मा ठे वला असता तर कती बरे होते. ३० मग मोशे व इ ाएला या
वड लजनासह छावणीत परत गेला. ३१ मग परमे राने समु ाव न जोरदार
वारा वाहावयास ला वला. या वा याने लावे प ी या भागात वा न आणले.
ते लावे प ी सव छावणी या भ वती उडत रा हले. ते इतके होते क छावणीचे
अंगण व सारा प रसर यांनी भ न गेला. यांचा ज मनीपासून दोन हात
उं चीचा थर साचला. मनु य एक दवसभरात जतका र चालत जाईल
तथपयत तो थर होता. ३२ लोक बाहेर पडले व यांनी दवसभर व रा भर
लावे प ी गोळा केले आ ण यांनी पूण सरा दवसभरही ते गोळा केले.
याने सवात कमी गोळा केले प ी यांचे दहा होमर भरले. यांनी लावे प ी
सव छावणी सभोवती पस न ठे वले. ३३ ते मांस यां या दातात होते, ते
चाव या या आधीच परमे राचा राग यां यावर भयंकर भडकला. यांने
लोकांचा भयंकर आजाराने संहार केला. ३४ या जागेला क ोथ-ह वा
असे नांव दले. कारण या लोकांस मांस खा याची अ तशय ती इ छा

गणना

झाली होती यांना तेथे पुर यात आले. ३५ क ोथ-ह वापासून लोकांनी
हसेरोथ गावापयत वास केला व तेथे यांनी मु काम केला.
मयाम व अहरोन मोशे व बोलू लागले. कारण याने एका
१२ मग
कुशी- ीशी ल न केले. ते हणाले, “परमे र फ मोशेबरोबरच
२

बोलला काय? तो आम याबरोबरही बोलला नाही काय? आता परमे राने ते
जे काय बोलले ते ऐकले.” ३ आता पृ वीवर ल कोण याही मनु यापे ा
मोशे अ धक न होता. ४ ते हा परमे र एकाएक मोशे, अहरोन व मयाम
ा याशी बोलला. “तु ही तघे आ ा या आता दशनमंडपापाशी या!”
ते हा ते तघे बाहेर आले. ५ परमे र एका ढगा या खांबातून खाली आला
मंडपा या वेशदारापाशी उभा रा हला. परमे राने हाक मारली, अहरोन व
मयाम ते हा ते दोघे पुढे आले. ६ परमे र हणाला, “आता माझे श द
ऐका. जे हा माझे संदे े तुम याबरोबर आहेत, मी वतः यांना ांतातून
कट होतो, आ ण यां याशी व नात बोलतो ७ माझा सेवक मोशे तसा
नाही.” तो मा या सव घरा यात व ासू आहे. ८ मी या याशी समोरासमोर
बोलतो. ांताने कवा को ानी बोलत नाही. तो माझे व प पाहत असतो.
तर असे असताना माझा सेवक मोशे ा या व बोलताना तु हास भीती
कशी वाटली नाही? ९ परमे राचा राग यां यावर खूप भडकला आ ण नंतर
तो यांना सोडू न गेला. १० ढग नवास मंडपापासून वर गेला. आ ण मयाम
अचानक बफासारखी पांढर झाली होती. ते हा अहरोन मयामकडे वळाला,
याने पा हले मयाम कोड झाली. ११ अहरोन मोशेला हणाला, अहो, माझे
वामी, आ ही केले या मूखपणा या पापाब ल आमची मा करा व याचा
दोष आम यावर ठे वू नको. १२ कोणी आप या आई या उदरातून अध शर र
न झालेला असा मेलेलाच बाहेर पडतो, या यासारखी ही मृतवत होऊ नये.
१३ हणून मोशे परमे राकडे रडू न हणाला, हे देवा, मी तुला वनंती करतो,
तू हला बरे कर. १४ परमे राने मोशेला उ र दले, जर तचा बाप त या
त डावर थुंकला असता तर तला सात दवस लाज वाटली असती ना! ते हा
सात दवस तला छावणी या बाहेर काढ मग ती बर होईल; मग तने परत
छावणीत यावे. १५ हणून यांनी मयामला सात दवस छावणीबाहेर क डू न
ठे वले आ ण ती छावणीत परत येईपयत लोकांनी आपला मु काम हल वला
नाही. १६ यानंतर लोकांनी हसेरोथ सोडले आ ण पाराना या रानापयत
यांनी वास केला आ ण तेथे रानातच यांनी आपला तळ ठोकला.
परमे र मोशेशी बोलला. तो हणाला,
१३ नंहेरतरयासाठ
काही लोकांस पाठव. हाच देश मी इ

२ “कनान देश

ाएल लोकांस
देणार आहे. यां या बारा वंशानुसार येक एका सरदाराला पाठव.” ३
ते हा मोशेने परमे राची आ ा मानून, लोक पाराना या रानात असताना हे
सरदार पाठवले. ते सव इ ाएला या वंशातील होते. ४ यांची नांवे अशी
आहेत: रऊबेन वंशातला ज कुराचा मुलगा श मुवा. ५ शमोन वंशातला
होर चा मुलगा शाफाट. ६ य दा वंशातला यफु नेचा मुलगा कालेब. ७
इ साखार वंशातला योसेफाचा मुलगा इगाल. ८ ए ाईम वंशातला नूनाचा
मुलगा होशा. ९ ब यामीन वंशातला राफूचा मुलगा पलटी, १० जबुलून
वंशातला सोदीचा मुलगा ग ीयेल, ११ योसेफ वंशातला (मन शे) सूसीचा
मुलगा ग ी, १२ दान वंशातला गम लीचा मुलगा अ मीयेल. १३ आशेर
वंशातला मीकाएलाचा मुलगा सतूर, १४ नफताली वंशातला बा सीचा मुलगा
नह बी. १५ आ ण गाद वंशातला माक चा मुलगा गऊवेल. १६ मोशेने देश
हेरावयास पाठवले या लोकांची ही नांवे होती. (मोशेने नूनाचा मुलगा होशा
ाचे नांव यहोशवा असे ठे वले.) १७ मोशेने कनान देश हेर यास पाठवताना
लोकांस सां गतले क तु ही येथून नेगेब ांतामधून नघा आ ण मग ड गराळ
देशात जा. १८ देश कसा आहे? तेथील लोक कसे आहेत! ते बलवान
आहेत कवा बळे आहेत? ते थोडे आहेत कवा फार आहेत? ते पाहा व
समजून या. १९ ते राहतात तो देश कसा आहे? तो चांगला आहे कवा
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वाईट आहे? ते लोक कशा कार या नगरात राहतात? संर णासाठ या
नगरांभोवती कोट आहेत का? या नगरांची संर ण व था बलवान आहे
का? या सव गो ी पाहा व समजून या. तेथील जमीन पीक घे यास २०
यो य आहे का? या देशात झाडे आहेत का? तेथील काही फळे बरोबर
घेऊन या. ते दवस ा ा या प ह या बहराचे होते. २१ हणून ते तो देश
शोधायला नघाले. यांनी सीन रानापासून रहोब आ ण लेबो हमाथपयत या
देशात शोध घेतला. २२ यांनी नेगेबमधून या देशात वेश केला आ ण ते
हे ोनला गेले. हे ोन शहर मसर देशात या सोअन शहरा या सात वष आधी
बांधले होते. अहीमान शेशय आ ण तलमय हे अनाकाचे वंशज तेथे राहत
होते. २३ नंतर ते लोक अ कोल या खो यात गेले. तेथे यांनी ा ा या
वेलीची एक फांदी तोडली. या फांदीला ा ाचा घोसासहीत यांनी ती फांदी
एका खांबावर ठे वली आ ण दोघेजण ती आप या मधोमध ठे वून घेऊन गेले.
यांनी बरोबर काही डा ळबे व अंजीर ही घेतली. २४ या जागेला अ कोल
खोरे असे हणतात कारण तथे इ ाएल लोकांनी ा ाचा घड तोडला
होता. २५ या लोकांनी या देशाचा चाळ स दवस शोध घेतला. नंतर ते
आप या छावणीत परत गेले. २६ इ ाएल लोकांची छावणी पाराना या
वाळवंटात कादेशजवळ होती ते लोक मोशे, अहरोन आ ण इ ाएला या सव
मंडळ जवळ गेले. यांनी मोशे, अहरोन आ ण इतर लोकांस यांनी पा हले या
गो ी वषयी सां गतले आ ण या देशातली फळे यांना दाखवली. २७ ते
लोक मोशेला हणाले, “तू आ हास या देशात पाठवले आ ण आ ही तेथे
पोहचलो. आ ण खचीत ध व मध वाहणारा तो देश आहे आ ण ही यातली
काही फळे आहेत. २८ पण तेथे राहणारे लोक खूप श शाली आहेत.
शहरे खूप मोठ आ ण तटबंदीची आहेत. शहरांचे र ण चांग या कारे
होते. काही अनाकां या वंशाजानाही आ ही पा हले. २९ अमालेक लोक
नेगेबम ये राहतात. ह ी, यबूसी आ ण अमोर ड गराळ भागात राहतात.
आ ण कनानी लोक समु ाजवळ आ ण यादन नदी या काठावर राहतात.”
३० मोशेजवळ या लोकांस ग प बस यास सांगून कालेब हणाला, “परत
जाऊन तो देश आपण यायला पा हजे. आपण तो देश सहज घेऊ शकू.”
३१ पण जे लोक या याबरोबर तेथे गेले होते ते हणाले, “आपण यां याशी
लढू शकणार नाही. ते आप यापे ा खूप श शाली आहेत.” ३२ आ ण या
मनु यांनी इ ाएला या सव लोकांस सां गतले क या देशात या लोकांचा
पराभव कर याइतके श शाली आपण नाहीत. ते हणाले, आ ही जो
देश पा हला तो श शाली लोकांनी भरलेला आहे. ते लोक तथे जाणा या
कोण याही मनु याचा सहज पराभव कर याइतके श मान आहेत. ३३
आ ही तथे खूप नेफ लीम हणजे नेफ लीम घरा यातील अनाकाचे वंशज
पा हले. यां यापुढे आ ही वतः या ीने नाकतो ासारखे असे होतो
अशी तुलना केली आ ण यां या ीनेसु ा आ ही तसेच होतो.
या रा ी सव मंडळ ने गळा काढू न जोरजोरात आ
१४ रडले
. इ ाएल लोकांनी मोशे आ ण अहरोना व

ोश केला आ ण
त ार के या.
सव मंडळ यांना हणाली “आ ही मसर देशाम ये कवा रानात मरण
पावलो असतो तर बरे झाले असते. ३ तलवार ने आमचा नाश हावा हणून
या नवीन देशात यु ात जा यासाठ च परमे राने आ हास इथे आणले
का? श ू आ हास मा न टाक ल आ ण आम या ि या मुलांना घेऊन
जाईल. मसर देशात परत जाणेच आम या ीने जा त बरे आहे.” ४
नंतर ते एकमेकांना हणाले, “आपण आता सरा नेता नवडू आ ण मसर
देशात परत जाऊ.” ५ तथे जमले या सव इ ाएलां या मंडळ समोर मोशे
आ ण अहरोन पालथे पडले. ६ नूनाचा मुलगा यहोशवा आ ण यफु नेचा
मुलगा कालेब, जे कोणी देश तपासणीसाठ पाठवले होते यामधील हे दोघे
होते, यांनी आपली व े फाडली. ७ ते इ ाएल लोकां या सव मंडळ शी
बोलले. ते हणाले, आ ही जो देश हेरायला येथून तेथे फरलो तो देश खूप
२

चांगला आहे. ८ जर परमे र आप यावर स न झाला तर तो आप याला
या देशात नेईल आ ण तो ध व मध वाहणारा देश आप याला देईल. ९
“परंतु परमे रा व बंड क नका आ ण या देशात या लोकांची भीती
बाळगू नका. आप या अ ना माणे आपण यांना सहज भ य क . यांचे
संर ण यां यापासून काढले जाईल, कारण परमे र आम याबरोबर आहे.
यांना घाब नका.” १० पण सव मंडळ हणू लागली यांना दगडमार करा.
परंतु परमे राचे तेज दशनमंडपावर इ ाएल लोकांस दसले. ११ परमे र
मोशेला हणाला, “हे लोक कोठवर मला तु छ लेखतील? ां याम ये मी
केलेली श शाली च हे पा नही याची पवा न करता मा यावर व ास
ठे व यास चुकत आहेत. १२ मी यांना मर ने मा न टाक न. मी यांचा वारसा
ह क काढू न घेईल, आ ण मी तु या वतः या कुळापासून यां यापे ा मोठे
व साम यशाली रा कर न.” १३ मोशे परमे रास हणाला, जर तू असे
केलेस तर ते मसर लोक ऐकतील कारण तू आप या साम याने या लोकांस
बाहेर आणले. १४ ते या देशात या राहणा यांना हे सांगतील, यांनी ऐकले
आहे क तू परमे र या लोकां या म ये आहेस, कारण तू परमे र य
दसत आहेस तुझा ढग यां यावरती उभा राहतो, आ ण दवसा ढगा या
खांबात रा ी या ढगाचा अ नी या खांबात तू यां यापुढे चालतोस. १५
आता जर तू या लोकांस एका मनु या माणे मारले, तर या रा ांनी तुझी
कत ऐकली आहे ते बोलतील आ ण हणतील, १६ परमे राने यांना जो
देश दे याचे शपथपूवक सां गतले होते याम ये तो आणू शकला नाही हणून
याने यांना रानात मा न टाकले. १७ “ हणून आता मी वनंती करतो,
तु या महान साम याचा उपयोग कर. तू, हणाला होतास, १८ परमे र
रागवायला मंद आहे आ ण वपुल दयेने भरलेला आहे. तो अपराधांची व
अधमाची मा करतो पण जे लोक अपराधी आहेत यांची मुळ च गय
करत नाही. तो पूवजां या पापाब ल यां या वंशजा या तस या व चौ या
पढ वर व डलां या अ यायाची श ा लेकरांना करतो. १९ मी तुला वनंती
करतो, तु या महान व सनीयते या कराराने यां या पापांची मा कर.
यांनी मसर सोड यापासून आतापयत तू जसा यांना मा कर त आला
आहेत तशीच आताही यांना मा कर.” २० परमे र हणाला, “तू वनंती
के या माणे मी यांना मा केली आहे.” २१ पण ख चत जसा मी जवंत
आहे आ ण सार पृ वी परमे रा या वैभवाने भरलेली आहे. २२ या सव
लोकांनी माझे वैभव आ ण मसर देशात व रानात साम याची च हे पा हले.
तर दहादा यांनी माझी पर ा पा हली आ ण माझी वाणी ऐकली नाही. २३
मी जो देश यां या पूवजांना शपथपूवक देऊ केला तो ते ख चत पाहणार
नाहीत. यांनी मला तु छ मानले यां यापैक तो कोणीही पाहणार नाही.
२४ पण माझा सेवक कालेब या यासोबत वेगळा आ मा होता. तो माझे
अनुकरण पूणपणे करतो. हणून या देशात तो गेला होता या देशात मी
यास नेईल. आ ण या या वंशजांना तो देश वतन होईल. २५ अमालेक
आ ण कनानी लोक खो यात राहत आहेत. हणून उ ा तु हीही जागा सोडली
पा हजे. तांब ा समु ाकडे र यावर या रानात परत जा. २६ परमे र मोशे
आ ण अहरोनाशी बोलला. तो हणाला, २७ ही
मंडळ मा या व
टका करते यांचे मी कती काळ सहन क ? इ ाएली लोक मा या व
त ार करतात या मी ऐक या आहेत. २८ तू यांना सांग, परमे र हणतो,
मी जवंत आहे. जसे तु ही मा या कानात बोलला तसे मी कर न. २९
तुमची ेते या रानात पडतील. तुम यापैक यांची गणना झाली यां या पूण
सं येतील वीस वषाचा कवा या न अ धक वयाचे यांनी मा या व
कुरकुरले, ३० या देशात तुमचे घर दे याचे वचन मी तु हास दले याम ये
तुम यापैक कोणीही जाणार नाही. फ यफु नेचा मुलगा कालेब आ ण
नूनाचा मुलगा यहोशवा जातील. ३१ या तुम या मुलाबाळा वषयी तु ही
हणाला क , यांची लूट होईल. मी यांना या देशात नेईल. तु ही जो
देश नाकारला तो देश ते अनुभवतील. ३२ आ ण तुम या वषयी तर तुमची
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गणना

ेते या रानात पडतील. ३३ तुमची ेते या रानात न होईपयत चाळ स
वष तुमची मुलेबाळे तु ही केले या व ासघाताची श ा भोगीत रानात
भटकणार होतील. ३४ तु हास तुम या पापाब ल चाळ स वष : ख भोगावे
लागेल. या मनु यांना तो देश शोधायला चाळ स दवस लागले. या येक
दवसासाठ एक वष मी तुम या वरोधात असणे ही कती भयानक गो
आहे हे तु हास समजेल. ३५ “मी परमे र आहे आ ण मी बोललो आहे.
मी वचन देतो क या
मनु यांना मी या सव गो ी कर न. मा या व
जा यासाठ ते लोक एक आले हणून ते सव या रानात मरतील.” ३६
मोशेने या लोकांस नवीन देश शोध यासाठ पाठवले होते याच लोकांनी
परत येऊन इ ाएल लोकांम ये त ार पसरावयाला सु वात केली. ते लोक
हणाले क या देशात जा याइतके आपले लोक श वान नाहीत. ३७
यांनी वाईट वतमान आणले ते पु ष जबाबदार होते ते परमे रासमोर मर ने
मरण पावले. ३८ यफु नेचा मुलगा कालेब आ ण नूनाचा मुलगा यहोशवा हे
ही तो देश शोधायला पाठवले या लोकात होते परंतु परमे राने या दोघांना
वाचवले. ३९ मोशेने या सव गो ी इ ाएल लोकांस सां गत या. लोक खूप
: खी झाले. ४० स या दवशी पहाटे लोकांनी ड गरावर असले या या
देशात जायला सु वात केली. लोक हणाले, “आ ही पाप केले आहे. आ ही
परमे रावर व ास ठे वला नाही याचे आ हास वाईट वाटते. परमे राने वचन
दले या देशात आ ही जाऊ.” ४१ पण मोशे हणाला, “तु ही परमे राची
आ ा का पाळत नाही? तु हास यश मळणार नाही. ४२ या देशात जाऊ
नका. परमे र तुम याबरोबर नाही हणून तुमचा सहज पराभव होऊ शकेल.
४३ अमालेक आ ण कनानी लोक आहेत तु ही तलवार ने पडाल. तु ही
परमे रापासून र गेला आहात हणून यु दा या वेळ तो तुम याबरोबर
नसेल आ ण तु ही सव यु ात मारले जाल.” ४४ परंतु लोकांनी मोशेवर
व ास ठे वला नाही. ते उं च ड गरावर या देशात गेले. परंतु मोशे आ ण
परमे राचा आ ापटाचा कोश यां याबरोबर गेला नाही. ४५ ड गरावर या
देशात राहणारे अमालेक आ ण कनानी लोक खाली आले आ ण यांनी
इ ाएल लोकांवर ह ला केला. यांनी इ ाएल लोकांचा सहज पराभव केला
आ ण हमा नगरापयत यांचा पाठलाग केला.
र मोशेशी बोलला. तो हणाला, इ ाएल लोकांबरोबर
१५ मगबोलपरमे
आ ण यांना सांग. परमे र तु हास एक देश व ती कर यासाठ
२

देत आहे. तु ही जे हा तथे पोहचाल, ३ आ ण तु ही परमे रासाठ सुवास
हणून गुरेढोरे कवा शेरडेमढरे यांचे परमे राकरता अपण कराल, मग ते
होमापणाचे असो कवा नवस फेड याचा कवा वखुशीचा कवा तुम या
सणातला तो य असो. ४ जो कोणी आपले अपण परमे राकरता आणतो
याने हना या एक चतुथाश तेलात मळलेले एफाचा एक दशांश स पठ
अ नापण आणावे. ५ येक कोक या या होमापणाकरता कवा य ाकरता
पेयापणासाठ एका हीनाचा एक चतुथाश ा रस तयार कर. ६ अ नापण
हणून येक म ामागे एकतृतीयांश हन तेलात मळलेले दोन दशमांश
एफा सपीठ तयार करावे. ७ परमे रास सुवास यावा हणून एकतृतीयांश
हनभर ा रसाचे पेयापण तयार करावे. ८ जे हा तू परमे राकरता होमापण
कवा नवस फेड यासाठ य कवा शां यपणाचा य हणून गो हा हणून
अपण करावा. ९ ते हा अपण करणा याने या गो ा बरोबर अधा हन
तेलात मळले या तीन दशमांश एफा स पठाचे अ नापण करावे. १० तू
पेयापणासाठ अधा हीन ा रस अ नीतून केलेले अपण, परमे रास
सुवासाचे अपण कर. ११ तु ही परमे रास जो बैल, मढा, मढ कवा कोकरा
यांचे अपण कराल ते या माणे करावे. १२ तु ही जे येक अपण तयार
कराल आ ण ते अपण या माणे अपण करा. १३ अ नीतून केलेले अपण
परमे रास सुवासाचे असे अपण करताना देशात ज मले या सवानी या व तू
या माणे अपण करा ा. १४ तुम याबरोबर राहत असले या परदेशीयाला
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अथवा प ान प ा तुम याम ये व ती क न रा हले या कोणालाही
परमे राकरता हे सुवा सक ह अपण करायची इ छा झाली तर तुम या
माणेच यानेही केले पा हजे. १५ हेच नयम सवाना लागू आहेत. इ ाएलचे
लोक आ ण परदेशी लोक तुम या देशात राहतात. यांना हे नयम सवकाळ
लागू राहतील. तु ही आ ण तुम याबरोबर राहणारे इतर लोक परमे रापुढे
समान आहात. १६ हे नयम व वधी तु हास आ ण तुम यात राहणा या
इतरांना एकच असावा. १७ परमे र मोशेशी पु हा बोलला. तो हणाला, १८
इ ाएल लोकांशी बोल व यांना सांग मी या देशात तु हास घेऊन जात
आहे याम ये तु ही जाऊन पोहचाल. १९ जे हा तु ही तेथे पकणारे अ न
खाल ते हा यातला काही भाग समपण हणून परमे रास अपण करा.
२० मळले या क णकेची प हली पोळ क न परमे रास अपण करावा.
तु ही आप या ख यातला समपण हणून जो भाग अपण करता या माणे
ही अपावी. २१ मळले या क णकेतून प हला काही भाग तु ही समपण
हणून परमे रास प ान प ा ावा. २२ जे हा तु ही परमे राने मोशेला
सां गतले या या सव आ ेपैक कधीतर नकळत मोडली. २३ परमे राने
या आ ा तु हास मोशे माफत द या आहेत या दवसापासून व पुढेही
तुम या प ान प ा आहेत. २४ ते हा असे हावे क , मंडळ ला नकळत
जर तु ही पाप केले, तर सव मंडळ ने मळू न परमे रास सुवास हणून
एक गो हा होमापण, नयमानुसार अ नापण आ ण पेयापण करावे. तु ही
पापापणासाठ बकराही अपण करावा. २५ हणून याजकाने इ ाएला या
सव लोकांसाठ ाय त करावे. हणजे याची मा होईल. कारण यांचे
पाप चुकून झाले असून यांनी आप या या चुक ब ल आपले अपण हणजे
परमे राकरता ह आ ण आपला पापब ल परमे रासमोर अ पला आहे.
२६ इ ाएला या सव लोकांस आ ण यां यात राहणा या इतर लोकांस मा
केली जाईल. यांना मा कर यात येईल. कारण आपण चूक कर त आहोत
हे यांना माहीत न हते. २७ पण जर फ एकाच मनु याने नकळत पाप
केले तर याने एक वष वयाची बकर आणली पा हजे. ती बकर पापासाठ
अपण केली जाईल. २८ या मनु याने चुकून परमे रापुढे पाप केले. तर
या नकळत पाप करणा या मनु यासाठ ाय त करायला याजकाने
ाय त करावे हणजे याची मा होईल. २९ जो मनु य चुकून पाप करतो
या यासाठ हा नयम आहे. इ ाएल या कुटु बं ात ज मले या लोकांसाठ व
तुम यात राहणा या परदेशी लोकांसाठ सारखेच नयम आहेत. ३० पण जर
एखादा
काही कृ य क न उघड वरोध करतो, इ ाएला या वंशात
ज मले या मनु यासाठ कवा परदेशी असो, तो परमे राची नदा करणारा
समजावा. या मनु यास आप या लोकांतून काढू न टाकावे. ३१ कारण
याने परमे राचा श द तु छ मानला आहे आ ण याने माझी आ ा मोडली.
तर या
ला पुणपणे तुम यातून काढू न टाकले पा हजे. याचा दोष
या यावरच राहील. ३२ यावेळ इ ाएल लोक अजून वाळवंटात राहत होते.
एका मनु यास जळणासाठ लाकूड सापडले हणून तो ते गोळा कर त होता.
परंतु तो श बाथाचा दवस होता. इतरांनी यास ते करताना पा हले. ३३
या लोकांनी यास लाकडे गोळा करताना पा हले यांनी यास मोशे व
अहरोनाकडे आणले आ ण सव लोक भोवती गोळा झाले. ३४ यांनी या
मनु यास तथेच ठे वले कारण यास काय श ा ायची ते यांना माहीत
न हते. ३५ नंतर परमे र मोशेला हणाला, “तो मनु य मेला पा हजे. ते हा
सव लोकांनी या यावर छावणीबाहेर दगडमार करावी.” ३६ हणून लोक
यास छावणीबाहेर घेऊन गेले आ ण यास दगडमार क न मारले. परमे राने
मोशेला आ ा केली या माणे यांनी हे केले. ३७ परमे र मोशेशी बोलला.
तो हणाला ३८ इ ाएली वंशजाशी बोल आ ण यांना आ ा कर क ,
यांनी पढयान पढया आप या व ा या टोकांना ग डे लावावे आ ण येक
टोका या ग ावर एक नळा दोरा बांधा. ३९ या ग ाचा उ ेश असा
क , ते बघून परमे राने दले या सग या आ ा ल ात ठे वाल व आ ा
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पाळाल. तुमचे दय व तुमची ी यां यामागे जाऊन तु ही भचार होत
असा, या यामागे तु ही जाऊ नये. ४० “मा या सग या आ ा पाळाय या
आहेत हे तु ही ल ात ठे वावे. आप या देवाकरता प व हावे. ४१ मी तुमचा
देव परमे र आहे. तु हास मसर देशातून आणणारा मीच आहे. तुमचा देव
हो यासाठ मी हे केले. मीच तुमचा देव परमे र आहे.”
इसहारचा मुलगा, इसहार कहाथचा मुलगा आ ण कहाथ लेवीचा
१६ कोरह
मुलगा, दाथान आ ण अबीराम भाऊ होते आ ण ती अलीयाबाची
मुले होती. ओन पेलेथचा मुलगा होता. दाथान, अबीराम आ ण ओन
रऊबेन वंशातील होते. यांनी काही माणसे जमवली. २ या चार मनु यांनी
इ ाएलातून अड चशे माणसे एक जम वली आ ण ते मोशे व उठले. ते
लोकांनी नवडलेले नेते होते, हे सव लोकांस माहीत होते. ३ ते मोशे व
व अहरोना व एक समुहाने आले. ते यांना हणाले, “तु ही फारच
अ धकार दाखवता आता पुरे झाले! इ ाएलाचे इतर लोकसु ा प व आहेत.
यां यात अजूनही परमे र राहतो. तु ही परमे रा या इतर लोकांपे ा
वत: ला अ धक मह वाचे समजत आहात.” ४ जे हा मोशेने ते ऐकले, तो
पालथा पडला. ५ मग मोशे कोरह व या या सव अनुयायांना हणाला,
“उ ा सकाळ परमे र कोण खरोखर याचा मनु य आहे ते दाखवील.
कोण खरा प व आहे ते परमे र दाखवील आ ण परमे र या मनु यास
या याजवळ आ णल. परमे र या मनु याची नवड कर ल आ ण यास
वत: जवळ आ णल. ६ हणून कोरह तू आ ण तु या गटाने धुपाटणे
आणा. ७ उ ा अ नी आ ण धूप काही खास भां ात ठे वा. नंतर ती भांड
परमे रासमोर आणा. खरोखरच जो प व असेल याची परमे र नवड
कर ल. लेवी या वंशजांनो तु ही फार पुढे गेलात. तु ही चूक केलीत.” ८
मोशे कोरहाला आणखी हणाला, “लेवी या वंशजांनो तु ही माझे ऐका
९ तुमची नवड इ ाएल या देवाने केली आहे आ ण तु हास खास दजा
दला आहे हणून तु ही आनंदी असायला हवे. तु ही इ ाएल या इतर
लोकांपे ा वेगळे आहात. परमे राने तु हास खास कामासाठ , इ ाएल
लोकांस परमे राची भ करायला मदत हावी हणून या या प व
नवासमंडपात या याजवळ आणले. हे पुरेसे नाही का? १० परमे राने
लेवी या वंशजांना याजकां या मदतीसाठ जवळ आणले. परंतु आता तु हीच
याजक हो याची वेळ य न कर त आहात. ११ तु ही आ ण तुमचे अनुयायी
एक आलात आ ण परमे रा या व गेलात. अहरोनाने काही चूक केली
का? नाही. मग तु ही अहरोना व का त ार कर त आहात.” १२ नंतर
मोशेने दाथान, अबीराम, या अलीयाबा या मुलांना बोलावले पण ते दोघे
हणाले, आ ही येणार नाही. १३ तू आ हास रानात जवे मारावे हणून ध
व मध वाह या या देशातून काढू न वर आणले आहेस हे काय थोडे आहे.
आ ण आता आम यावर तुझी अ धक स ा आहे हे तुला दाखवायचे आहे.
१४ आणखी तू आ हास ध व मध वाह या या देशात आणले नाही आ ण
आ हास शेताचे व ा म याचे वतन दले नाही. आता तू पोकळ वचने
देऊन आमचे डोळे आंधळे कर त आहेस काय? आ ही तु याकडे येणार
नाही. १५ हणून मोशेला खूप राग आला. तो परमे रास हणाला, “मी या
लोकां या बाबतीत काहीही वाईट केले नाही. मी यां याकडू न एक गाढव
देखील घेतले नाही! आ ण मी कोणाचेही वाईट केले नाही. १६ नंतर मोशे
कोरहाला हणाला, उ ा तू आ ण तुझे अनुयायी परमे रापुढे उभे राहतील.
तथे तू अहरोन आ ण तुझे अनुयायी असतील. १७ तु ही येकाने एक भांडे
आणावे याम ये धूप टाकावा आ ण ते परमे रास ावे. ने यांसाठ अड चशे
भांड असतील आ ण एकेक भांडे तु यासाठ व अहरोनासाठ असेल.” १८
हणून येकाने भांडे आणले आ ण याम ये उद धूप जाळला, नंतर ते
दशनमंडपा या दारात उभे रा हले. मोशे आ ण अहरोनसु ा तथे उभे रा हले.
१९ कोरहानेसु ा या या व द दशनमंडपा या दारापाशी सव लोक जमा

केले. नंतर येकाला परमे राचे तेज दसले. २० परमे र मोशेला आ ण
अहरोनाला हणाला, २१ या लोकांपासून र जा. मला आता यांचा नाश
करायचा आहे. २२ पण मोशे आ ण अहरोन ज मनीवर पालथे पडले आ ण
ओरडले, हे देवा सव देहधार आ यां या, देवा! फ एका मनु याने पाप
केले आहे! हणून सव मंडळ वर रागावू नकोस. २३ नंतर परमे र मोशेला
हणाला, २४ सव लोकांस कोरह, दाथान, व अबीराम यां या तंबूपासून र
जायला सांग. २५ मोशे उभा रा हला आ ण दाथान व अबीराम यां याकडे
गेला. इ ाएलचे सव व डलधार यां यामागे गेले. २६ मोशेने सव लोकांस
बजावले, या ां या तंबू पासून र जा. यां या कोण याही व तुला हात
लावू नका. जर तु ही हात लावला तर यां या पापामुळे तुमचाही नाश होईल.
२७ हणून लोक कोरह, दाथान व अबीराम यां या तंबू पासून र गेले.
दाथान आ ण अबीराम यां या तंबूकडे गेले. ते यां या तंबू बाहेर आप या
ि या, मुले आ ण लहा या मुलांबरोबर उभे रा हले. २८ नंतर मोशे हणाला,
“परमे राने मला मी तु हास सां गतले या गो ी करायला पाठवले आहे या
ब लचा पुरावा मी तु हास दाखवीन. या गो ी कर याची क पना माझी
न हती हेही मी तु हास दाखवीन. २९ हे इथले लोक मरतील. पण ते जर
सामा य र तीने मरण पावले जशी माणसे नेहमी मरतात, तर याव न असे
दसेल क परमे राने मला खरेच पाठवले नाही. ३० पण जर परमे राने
या लोकांस वेग या न ा र तीने मारले. तर तु हास कळे ल क यांनी
परमे रा व पाप केले होते. हा पुरावा आहे. धरती भागेल आ ण या
लोकांस आप या पोटात घेईल. ते जवंतपणीच यां या कबरेत जातील.
आ ण यांची सव चीजव तू यां याबरोबर जाईल.” (Sheol h7585) ३१ जे हा
मोशेचे बोलणे संपले ते हा या लोकां या पायाखालची जमीन भागली. ३२
धरतीने जणू आपले त ड उघडू न यांना गळू न टाकले. कोरहाची सगळ
माणसे, याचे संपूण घराणे आ ण यांची सव चीजव तू यां याबरोबर
ज मनीत गेली. ३३ ते लोक जवंतपणी कबरेत गेले आ ण यांची सगळ
चीजव तूही यां याबरोबर गेली. नंतर जमीन पूववत झाली. ते न झालेलोकांतुन नाहीसे झाले. (Sheol h7585) ३४ इ ाएल लोकांनी नाश होत
असले या लोकांचे आ ोश ऐकले हणून ते सव सैरावैरा धावू लागले आ ण
हणाले, पृ वी आप यालासु ा गळू न टाक ल. ३५ नंतर परमे राकडू न
अ नी आला. याने धूप जाळणा या अड चशे लोकांचा नाश केला. ३६
परमे र मोशेशी पु हा बोलला व हणाला ३७ याजक अहरोन याचा मुलगा
एलाजार याला धुपाटणी अ नीतून काढ कारण ती प व आहेत आ ण तो
अ नी पसरावयाला सांग. ३८ लोकांनी मा या व पाप केले आ ण यां या
पापामुळे यांना ाण गमवावे लागले. पण धुपाटणी भांड अजूनही प व
आहेत. ही भांड प व आहेत कारण ती परमे रास अपण केली होती.
भांड ठोकून याचा प ा कर. या प याचा उपयोग वेदी झाकायला कर.
इ ाएला या सव लोकांस हा ताक द द याचा इशारा असेल. ३९ हणून
याजक एलाजाराने लोकांनी आणलेली काशाची सव भांड गोळा केली. ते
सगळे लोक जळू न गेले पण यांची भांड मा होती. नंतर एलाजाराने काही
मनु यांना भांड ठोकून यांचा प ा करायला सां गतले. नंतर याने धातूचा
प ा वेदीवर ठोकला व वेदी मढवली. ४० परमे राने मोशेला जशी आ ा केली
होती तसेच याने केले. अहरोना या वंशातीलच कोणीतर परमे रासमोर
धूप जाळू शकतो, स या कोणी परमे रासमोर धूप जाळला तर तो कोरह
आ ण या या अनुयायां माणे मरेल. हे इ ाएल लोकांनी ल ात ठे वायची ही
एक खूण होती. ४१ स या दवशी इ ाएल या सव लोकांनी मोशे आ ण
अहरोना व त ार केली. ते हणाले, तु ही परमे राची माणसे मारली. ४२
मोशे आ ण अहरोन दशनमंडपा या दारात उभे होते. लोक मोशे आ ण अहरोन
व त ार करायला एक जमले. पण जे हा यांनी दशनमंडपाकडे पा हले
ते हा ढगांनी यास झाकून टाकले आ ण तथे परमे राचे तेज दसू लागले.
४३ हे पा न मोशे आ ण अहरोन दशनमंडपा या पुढ या भागात आले. ४४
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मग परमे र मोशेशी बोलला. तो हणाला, ४५ या लोकांपासून र जा
हणजे मी यांचा नाश कर न ताबोडतोब. मोशे आ ण अहरोन यांनी यांचे
चेहरे ज मनीपयत लववून दंडवत घातले. ४६ नंतर मोशे अहरोनाला हणाला,
तुझे तां याचे भांडे आ ण थोडासा अ नी वेदीव न घे. नंतर यावर धूप टाक.
लवकर मंडळ कडे घेऊन जा आ ण यां यासाठ ाय त कर. कारण.
परमे राचा कोप भडकला आहे; मर सु झाली आहे. ४७ हणून अहरोनाने
मोशेने जे सां गतले ते केले. अहरोनाने अ नी व धूप घेतला आ ण मग तो
मंडळ म ये धावत गेला. परंतु लोकात मर ची लागण झाली होती आ ण याने
धूप घालून लोकांसाठ ाय त केले. ४८ अहरोन मरण पावले या आ ण
अजून जवंत असले या लोकां या म ये जाऊन उभा रा हला, अहरोनाने
लोकांस प व कर यासाठ ाय त केले आ ण मर तथेच थांबली. ४९
पण या मर मुळे चौदा हजार सातशे लोक मरण पावले. याम ये कोरहामुळे
मृ यूमुखी पडले यांचा समावेश नाही. ५० भयानक मर थांबली आ ण
अहरोन परत दशनमंडपा या दाराशी असले या मोशेकडे गेला.
र मोशेशी बोलला. तो हणाला,
१७ परमे
यां याकडू न बारा का ा घे. बारा वंश

२ इ ाएल लोकांशी बोल.

मुखांकडू न येक एक
काठ घे. येक मनु याचे नाव यां या यां या काठ वर लही. ३ “लेवी या
काठ वर अहरोनाचे नाव लही. येक वंश मुखासाठ एकेक काठ
असलीच पा हजे. ४ या का ा दशनमंडपाम ये आ ापटाचा कोशा या
वेदीजवळ ठे व. हीच मी तुला भेट याची जागा आहे. ५ खरा याजक हणून
मी एका मनु याची नवड कर न. मी कोणाची नवड केली ते तुला कळे ल
कारण या या काठ ला पालवी फुटायला लागेल. या माणे मी इ ाएली
तु या आ ण मा या व त ार करतात ते बंद पाड न.” ६ हणून मोशे
इ ाएला या लोकांशी बोलला. येक वंश मुखाने यास काठ दली.
या बारा का ा हो या. येक वंश मुखाकडू न एकेक काठ आली.
एक काठ अहरोनाची होती. ७ मोशेने या का ा सा पटा या तंबूत
परमे रासमोर ठे व या. ८ स या दवशी मोशे सा पटा या तंबूत गेला.
लेवी वंशाकडू न आले या अहरोना या काठ ला पाने फुटली अस याचे यास
दसले. या काठ ला फां ाही फुट या हो या आ ण बदामही लागले होते.
९ हणून मोशेने परमे रा या जागेतून सग या का ा आण या. मोशेने
या का ा इ ाएल लोकांस दाखव या. या सवानी का ांकडे पा हले
आ ण येकाने आपली काठ परत घेतली. १० नंतर परमे र मोशेला
हणाला, अहरोनाची काठ परत मंडपात आ ापटाचा कोशाजवळ ठे व. जे
लोक नेहमी मा या व बंड करतात यां यासाठ ही अपराधाची खूण
असेल. मा या व त ार करणे ती यामुळे बंद होईल हणजे ते मरायचे
नाहीत. ११ मोशेने परमे रा या आ े माणे केले. १२ इ ाएलाचे लोक
मोशेला हणाले, “आ ही मरणार आहोत हे आ हास मा हत आहे आ ही
हरलो आहोत. आमचा सग यांचा नाश होणार आहे. १३ जो कोणी मनु य
नुसता परमे रा या नवासमंडपाजवळ जाईल तो मरेल. आ हा सवाचा नाश
होणार क काय?”
र अहरोनास हणाला, या प व थानासंबंधीचा दोष तुला व
१८ परमे
तु या मुलांना आ ण तु याबरोबर या तु या घरा यास वाहावा लागेल.
याच माणे याजक पदासंबंधीचा दोष तुला व तु याबरोबर तु या मुलांना
वाहवा लागेल. २ तु या वंशातील इतर लेवी लोकांस आण. तु याबरोबर
आ ण सा पटा या तंबूत काम कर यासाठ ते तुला आ ण तु या मुलांना
मदत करतील. ३ लेवी वंशातील लोक तु या स ेखाली आहेत. मंडपात जे जे
काम करायचे आहे ते ते लोक करतील. परंतु यांनी प व थानाजवळ आ ण
वेदीजवळ जाता काम नये. जर ते गेले तर ते मरतील आ ण तू सु ा मरशील.
४ ते तु याबरोबर असतील आ ण तुला मदत करतील. ते दशनमंडपाची
काळजी यायला जबाबदार असतील. मंडपात जे काही काम करायचे असेल
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ते सव ते करतील. तू जेथे असशील तेथे सरा कोणीही येऊ नये. ५ प व
जागेची आ ण वेदीची काळजी घे याची जबाबदार तु यावर आहे. इ ाएल
लोकांवर मला पु हा रागवायचे नाही. ६ इ ाएल मध या सव लोकांतून
मीच लेवी वंशा या लोकांस नवडले. ते तु यासाठ एक भेट आहे. या
लोकांस मी तुला दले. ते परमे राची सेवा करतील आ ण दशनमंडपाम ये
काम करतील. ७ पण अहरोन फ तू आ ण तु या मुलांनीच याजकाचे
काम केले पा हजे. वेदीजवळ फ तु हीच जाऊ शकता. प व थाना या
पड ाआड फ तु हीच जाऊ शकता. मी तुला एक भेट देत आहे याजक
हणून तू करावयाची सेवा. मा या प व थानाजवळ सरा कोणी आला
तर यास मा न टाकले जाईल. ८ नंतर परमे र अहरोनास हणाला, पाहा
मला केलेली समपणे इ ाएला या या प व भेटी मला देतात या सव
मी तुला द या आहेत. तू आ ण तुझी मुले या वाटू न घेऊ शकता. तो
नेहमीच तुमचा ह क होय. ९ लोक होमापण, अ नापण, पापापणे आ ण
अपराधासाठ करावयाची अपणे इ यादी ब याच गो ी आणतील. ती अपणे
प व आहेत. सवात प व अपणातला जळलेला भाग तुझा असेल. या
सग या गो ी फ तु यासाठ आ ण तु या मुलांसाठ असतील. १० या
गो ी फ प व जागेतच खा. तु या कुटु ब
ं ातला येक पु ष ते खाऊ
शकतो. पण ती अपणे प व आहेत हे तू ल ात ठे व. ११ आ ण इ ाएलचे
लोक ओवाळणीची अपणे हणून जी अपणे देतील ती सु ा तुझीच असतील.
मी ती तुला, तु या मुलांना आ ण मुल ना देत आहे. तु या घरात या शु
असले या सव मनु यांनी ती खावी. १२ आ ण मी तुला सवात चांगले
जैतूनाचे तेल. नवीन ा रस आ ण धा य देत आहे. या गो ी इ ाएलचे
लोक मला परमे रास देतात. कापणी या वेळ या गो ी ते थम गोळा
करतात. १३ लोक जे हा कापणी या वेळ धा य गोळा करतात ते हा थम
गोळा केलेले धा य ते परमे राकडे आणतात. हणून मी या गो ी तुला देतो
आ ण तु या कुटु ब
ं ातील शु माणसे ते खाऊ शकतात. १४ इ ाएलात
अ पलेले सव तुझे होईल. १५ ीचे प हले मूल आ ण जनावराचे प हले
पाडस परमे रास अपण केलेच पा हजे. ते मूल तुझे असेल. ज माला आलेले
प हले पाडस जर अशु असेल तर ते परत मागे वकत घेतले पा हजे. जर
ते मूल असेल तर ते परत मागे वकत घेतले पा हजे. ते मूल परत या
कुटु बं ाचे होईल. १६ यांना खंडणी भ न सोडवायचे ते मूल एक म ह याचे
झा यानंतर तु या ठरावा माणे प व थाना या शेकेला या चलना माणे
पाच शेकेल पे हणजे वीस गेरा घेऊन यांना सोडू न ावे. १७ परंतु तू
गाईचे थम ज मलेले, मढ चे थम ज मलेले आ ण बकर चे थम ज मलेले
यांची खंडणी भ न सोडू नकोस. ते ाणी प व आहेत, ते मा यासाठ
राखीव आहेत. यांचे र वेदीवर शपड आ ण यांची चरबी जाळू न टाक. ही
अ नीत दलेली अपणे आहेत. यांचा सुवास परमे रास संतोष देतो. १८ पण
या ा यांचे मांस तुझे असेल. ओवाळणीचा ऊर तुझा असेल आ ण इतर
अपणातली उजवी मांड तुझीच असेल. १९ “इ ाएली लोक या प व गो ी
मला अपण करतात या मी परमे र तुला देतो. तो तुझा वाटा आहे. मी
तो तुला, तु या मुलांना व मुल ना देत आहे. हा नयम सदैव अि त वात
राहील. तो परमे राबरोबर केलेला नरंतरचा मठाचा करार आहे. तो मोडता
येणार नाही. मी तुला आ ण तु या वंशजांना असे वचन देतो.” २० परमे र
अहरोनाला आणखी हणाला, तुला जमीनीपैक काहीही वतन मळणार
नाही आ ण जे स या लोकांचे आहे ते तुला मळणार नाही. मी परमे र
तुझा ह सा आहे. इ ाएल लोकांम ये मीच तुझा वाटा व वतन आहे. २१
लेवीचे वंशज दशनमंडपाची सेवा करतात त याब ल इ ाएल लोकांकडू न जे
सव दशमांश येतात तेच वतन हणून यांना मी नेमून दले आहे. २२ यापुढे
इ ाएल लोकांनी कधीही दशनमंडपाजवळ जाता कामा नये. ते जर गेले
यांना पाप लागेल व ते मरतील. २३ लेवीचे जे वंशज दशनमंडपाम ये काम
करतात ते या या व द केले या पापाला जबाबदार असतील. हा नयम
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नेहमी अ ती वात राहील. ले ांना इ ाएल लोकांम ये वतन नसावे. २४
परंतु इ ाएल लोक जे सम पत अंश हणून परमे रास अपण करतात ते
ले ाची वतनभाग हणून मी यांना नेमून दले आहेत हणूनच मी लेवी
लोकांब ल असे बोललो, इ ाएल लोकांम ये यांना वतन मळावयाचे नाही.
२५ परमे र मोशेशी बोलला व हणाला, २६ तू लेवी लोकांशी बोल आ ण
यांना सांग: इ ाएल लोकांचे जे दशमांश तुमचे वतन हणून तु हास नेमून
दले आहेत, तो दहावा भाग लेवी लोकांचा असेल. पण याचा दहावा भाग तू
परमे रास अपण केला पा हजेस. २७ हा तुमचा सम पत अंश ख यात या
धा यासारखा व रसकुंडात या ा रसासारखा तुम या हशोबी ग णला
जाईल. २८ या माणे तू सु ा इ ाएलाचे लोक देतात तशी परमे रास
अपणे देशील. इ ाएलचे लोक परमे रास जे देतात या या दहावा भाग
ते तुला देतील आ ण यातला दहावा भाग तू याजक अहरोनाला देशील.
२९ इ ाएलचे लोक जे हा यां याकडे असले या गो ीतील दहावा भाग
तुला देतील ते हा तू यातला सवात चांगला आ ण प व भाग नवडायला
पा हजेस आ ण तो दहावा भाग तू परमे रास अपण केला पा हजेस. ३०
“मोशे लेवी लोकांस सांग, तु ही यातून जे उ म याची उचलणी करता
ते हा ते ले ांकडे, ख यातले उ प न आ ण ा रसा या कुंडातले उ प न
यासारखे मोजले जाईल. ३१ उरलेले तु ही आ ण तुमचे कुटु बं ीय ानी खावा.
तु ही दशनमंडपाम ये जे काम करता याब लची ही मजुर आहे. ३२ आ ण
जर तु ही सवात चांगला भाग सम पत अंश हणून अपण के यामुळे तु हास
पाप लागणार नाही. इ ाएल लोकां या प व व तू
क नये हणजे
तु ही मरणार नाही.”
र मोशेशी आ ण अहरोनाशी बोलला. तो हणाला, परमे राने
१९ परमे
इ ाएल लोकांस जी शकवण दली तचे हे नयम आहेत. नद ष व
२

अ ंग आ ण ज यावर अ ाप जू ठे वलेले नाही अशी एक लाल कालवड
या. ३ ती याजक एलाजाराला ावी. याने तला छावणीबाहेर यावे आ ण
तथे कोणा एकाने तला या यासमोर मारावे. ४ नंतर एलाजार, हा याजक
थोडे र आप या बोटावर घेईल आ ण काही र दशनमंडपाकडे शपडेल.
याने असे सात वेळा केले पा हजे. ५ नंतर संपूण कालवड या यासमोर
जाळू न, कातड , मांस र आ ण आतडे सवकाही जाळले पा हजे. ६
नंतर याजकाने गंधस ची एक काठ , एजोबाची फांदी व लाल दोर यावी.
याजकाने या गो ी कालवड जळत असले या जाळात फेका ा. ७ याजकाने
वत: ला आ ण या या कप ांना व छ पा याने धुवावे. आ ण मगच
छावणीत परत यावे. याजक सं याकाळपयत अशु असेल. ८ या मनु याने
कालवड ला जाळले असेल याने वत: ला धुवावे. वत: चे कपडेही पा याने
व छ धुवावे. तो सं याकाळपयत अशु असेल. ९ नंतर जो मनु य शु
असेल तो कालवड ची राख गोळा करेल. तो ती राख छावणी या बाहेर
व छ जागी ठे वावी आ ण ती इ ाएल वंशा या मंडळ करता अशु ी र
कर या या पा यासाठ ती राखून ठे वावी, ती पापापण अशी आहे. १० या
मनु याने कालवड ची राख गोळा केली असेल याने याचे कपडे धुवावे. तो
सं याकाळपयत अशु राहील. हे नयम नेहमी अि त वात असतील. हा
नयम इ ाएल या सव नाग रकांसाठ आहे आ ण तुम याबरोबर जे परदेशी
लोक राहत आहेत यां यासाठ ही हा नयम आहे. ११ जर एखा ाने ेताला
हात लावला तर तो सात दवस अशु राहील. १२ याने वत: ला तस या
दवशी ती राख घेऊन आपणास शु करावे व नंतर सात ा दवशी तो
शु होईल, पण जर तो तस या दवशी आपणास शु करणार नाहीतर
तो सात ा दवशी तो शु होणार नाही. १३ जर एखा ाने ेताला हात
लावला तर तो अशु होईल. जर मनु य अशु असताना परमे रा या प व
नवास मंडपात गेला तर मंडपही अशु होईल. हणून या मनु यास इ ाएल
लोकांपासून र ठे वावे. जर अशु मनु यावर खास पाणी शपडले नाहीतर तो

अशु राहील. १४ जे लोक यां या मंडपात मरतात यां यासाठ हा कायदा
आहे. जर एखादा मनु य या या मंडपात मेला तर या मंडपातले सगळे लोक
आ ण सग या व तू अशु होतील. ते सात दवस अशु राहतील. १५
आ ण यावर झाकण बांधले नाही असे येक उघडे भांडे अशु होईल. १६
खु या मैदानात तलवार ने वधले या जर एखा ाने ेताला हात लावला तर
तो सात दवस अशु राहील. जर ते ेत बाहेर उघ ावर असेल कवा तो
मनु य यु ात मारला गेला असेल तरच हे लागू आहे. आ ण जर एखा ाने
मरण पावले या मनु या या अ थ ना हात लावला तर तो मनु य सात दवस
अशु होईल. १७ या अशु मनु यास पु हा व छ कर यासाठ जाळले या
कालवड ची राख तु ही वापरली पा हजे. एखा ा भां ात राखेवर ताजे पाणी
टाका. १८ शु मनु याने एजोबाची काठ घेऊन ती पा यात बुडवावी. नंतर ते
पाणी तंबूवर, भां ावर आ ण मंडपात या मनु यांवर शपडावे. जो ेताला
हात लावली या या बाबतीत हे करावे. तु ही हे येकाला करा. जो यु ात
कबरेला हात लावील कवा मरण पावले या मनु या या हाडांना हात लावील
या या बाबतीत हे करा. १९ नंतर शु मनु याने हे पाणी तस या व सात ा
दवशी अशु मनु या या अंगावर शपडावे. तो मनु य सात ा दवशी शु
होईल. याने याचे कपडे पा यात धुवावे. तो सं याकाळ शु होईल. २०
एखादा मनु य अशु झा यानंतर पु हा शु झाला नाहीतर यास इ ाएल
लोकांपासून वेगळे ठे वावे. कारण याने परमे राचे प व नवास मंडपही
अशु कर ल. २१ तुम यासाठ हा नयम सदैव असेल. या मनु यावर पाणी
शपडले या मनु याने वत: चे कपडे सु ा धुतले पा हजेत. कोण याही
मनु याने या खास पा याला वश केला तर तो सं याकाळपयत अशु
राहील. २२ जर या अशु मनु याने स या कोणाला पश केला तर तो
मनु य सु ा अशु होईल. तो मनु य सं याकाळपयत अशु राहील.
लोक सीन या वाळवंटात प ह या म ह यात आले. यांनी
२० इकादेाएलाचे
शला मु काम केला. मयाम तेथे मरण पावली आ ण तला
तेथेच पुर यात आले. २ या ठकाणी लोकांस पुरेसे पाणी न हते. हणून ते
मोशे आ ण अहरोनाजवळ त ार कर यासाठ एक आले. ३ लोकांनी
मोशेशी वाद घातला. ते हणाले, आमचे भाऊबंद जसे परमे रासमोर मरण
पावले तसेच आ ही मरायला पा हजे होते. ४ “तू परमे रा या लोकांस या
रानात का आणलेस? आ ही आ ण आमची जनावरे इथे मरावी असे तुला
वाटते का? ५ तू आ हास मसर देशातून का आणलेस? तू आ हास या वाईट
ठकाणी का आणलेस? इथे धा य नाही. इथे अंजीर, ा े कवा डा ळबही
नाहीत आ ण इथे प यास पाणीही नाही.” ६ हणून मोशे आ ण अहरोन
लोकांची गद सोडू न दशनमंडपा या वेश ाराशी गेले. यांनी ज मनीपयत
लवून नम कार केला आ ण यांना परमे राचे तेज दसले. ७ परमे र
मोशेशी बोलला आ ण हणाला, ८ तुझी काठ घे. तुझा भाऊ अहरोन
याला आ ण या लोकांस बरोबर घे आ ण खडकाजवळ जा. लोकांसमोर
खडकाशी बोल. नंतर या खडकातून पाणी वा लागेल आ ण तू ते पाणी
या लोकांस आ ण यां या जनावराना देऊ शकशील. ९ मोशेला आ ा
के या माणे परमे रापुढून याने काठ घेतली. १० मोशे आ ण अहरोन यांनी
लोकांस या खडकासमोर भेटायला सां गतले. नंतर मोशे हणाला, अहो,
तु ही बंडखोरांनो ऐका. तु हासाठ आ ही या खडकातून पाणी काढावयाचे
काय? ११ मोशेने आपला हात वर उचलला आ ण काठ ने खडकावर दोन
वार केले. खडकातून पाणी बाहेर वा लागले आ ण माणसे व जनावरे ते
पाणी पऊ लागली. १२ पण परमे र मोशेला आ ण अहरोनाला हणाला,
तु ही मा यावर व ास ठे वला नाही. इ ाएली लोकांपुढे तु ही माझे पा व य
राखले नाही. मी वचन द या माणे या मंडळ ला जो देश दला आहे ाना
या देशात तु ही यांना तथे घेऊन जाणार नाही. १३ या जागेला मर बा असे
नांव पडले. इ ाएल लोकांनी परमे राबरोबर जथे वाद घातला तीच ती जागा
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होती. याच जागेवर परमे राने यांना तो कती प व आहे ते दाखवले होते.
१४ मोशे कादेशला होता ते हा याने अदोमा या राजाकडे काही लोकांस एक
नरोप देऊन पाठवले. तो नरोप होता, तुझे भाऊ, इ ाएलचे लोक तुला
हणतात, आम यावर जी जी संकटे आली याब ल तुला मा हती आहेच. १५
खूप वषापूव आमचे पूवज मसर देशात गेले. आ ण तथे आ ही अनेक वष
रा हलो. मसर देशाचे लोक आम याशी फार पणे वागले. १६ पण आ ही
परमे राकडे आरोळ केली. याने आमची वाणी ऐकली आ ण आम या
मदतीसाठ देव ताला पाठवले आ ण आ हास मसर देशातून बाहेर आणले.
तर आता पाहा आ ही तु या देशा या सीमे या अगदी शेवटास असले या
कादेशम ये आलो आहोत. १७ कृपाक न आ हास तु या देशातून जाऊ दे.
आ ही कोठ याही शेतातून वा ा ा या म यातून जाणार नाही. आ ही
तु या व हर चे पाणी पणार नाही. आ ही राजर यां या बाजूने फ जाऊ.
आ ही र ता सोडू न डावीकडे अथवा उजवीकडे वळणार नाही. तु या देशातून
बाहेर येईपयत आ ही र यावरच रा . १८ परंतु अदोमा या राजाने उ र
दले, तु ही आम या देशातून जाणार नाही. जर तु ही आम या देशातून
जायचा य न केला तर आ ही येऊन तुम याशी तलवार ने यु क . १९
इ ाएल लोकांनी उ र दले, आ ही मु य र याव न जाऊ. जर आमची
जनावरे तुमचे पाणी यायले तर आ ही तु हास याचा मोबदला देऊ. आ हास
फ तुम या देशातून जायचे आहे. आ हास तो देश आम यासाठ यायची
इ छा नाही. २० पण अदोमाने पु हा उ र दले, आ ही तु हास आम या
देशातून जा याची परवानगी देणार नाही. नंतर अदोमा या राजाने मोठ आ ण
श शाली सेना गोळा केली आ ण तो इ ाएल लोकांशी लढावयास गेला.
२१ अदोमा या राजाने इ ाएल लोकांस या या देशातून जा याची परवानगी
दली नाही. आ ण इ ाएलाचे लोक त ड फरवून स या र याने नघून
गेले. २२ इ ाएलाचे सव लोक कादेश न होर पवताकडे गेले. २३ होर पवत
अदोमा या सरह ीजवळ होता. परमे र मोशेला आ ण अहरोनाला हणाला,
२४ अहरोन आता आप या पूवजांस जाऊन मळे ल. मी इ ाएल लोकांस
या देशात ने याचे वचन दले होते याम ये याचा वेश होणार नाही.
कारण तु ही मी मर बा या पा याजवळ दले या आ ांचे उ लघन क न बंड
केले. २५ आता अहरोनाला आ ण याचा मुलगा एलाजार यांना घेऊन होर
पवतावर जा. २६ अहरोनाचे खास कपडे या याकडू न घे आ ण ते कपडे
याचा मुलगा एलाजार याला घाल. अहरोन तथे या या पूवजांकडे जाईल व
मरेल. २७ मोशेने परमे राची आ ा पाळली. मोशे, अहरोन आ ण एलाजार
होर पवतावर गेले. इ ाएला या सव लोकांनी यांना जाताना पा हले. २८
मोशेने अहरोनाचे खास कपडे काढले व ते एलाजाराला घातले. नंतर अहरोन
पवतावर मरण पावला. मोशे आ ण एलाजार पवताव न खाली आले. २९
इ ाएला या सव लोकांस अहरोन मरण पावला हे कळले. हणून यांनी
तीस दवस खवटा पाळला.
कनानी राजा नेगेबम ये राहत होता. इ ाएल लोक अथार म
२१ अरादाचा
व न जात आहेत हे याने ऐकले. हणून राजा यां यावर ह ला
कर यासाठ बाहेर पडला आ ण याने यां यातील काही लोकांस कैद केले.
२ नंतर इ ाएल लोकांनी परमे रास खास वचन दले, परमे रा या लोकांचा
पराभव करायला आ हास मदत कर. जर तू हे केले तर आ ही तुला यांची
शहरे देऊ. आ ही यांचा संपूण नाश क . ३ परमे राने इ ाएल लोकांचे
हणणे ऐकले आ ण याने इ ाएल लोकांस कनानी लोकांचा पराभव
करायला मदत केली. इ ाएल लोकांनी कनानी लोकांचा व यां या शहरांचा
संपूण नाश केला. हणून या देशाला हमा असे नाव पडले. ४ इ ाएल
लोकांनी होर पवत सोडला व ते तांब ा समु ाकडे जाणा या र याला
लागले. अदोम देशाला वळसा घालून जा यासाठ यांनी असे केले. परंतु
लोक अधीर झाले. ५ यांनी मोशे व व देवा व त ार करायला सु वात
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केली. लोक हणाले, तू आ हास या रानात मर यासाठ मसर देशातून बाहेर
का आणलेस? इथे भाकर नाही, पाणी नाही आ ण या हल या अ नाला
आ ही कंटाळलो आहोत. ६ ते हा परमे राने लोकांम ये वषार साप सोडले.
साप लोकांस चावले आ ण बरेच इ ाएल लोक मरण पावले. ७ लोक
मोशेकडे आले आ ण हणाले, आ ही तु या व आ ण परमे रा व
बोललो ते हा आ ही पाप केले हे आ हास माहीत आहे. तू परमे राची
ाथना कर. हे साप आम या मधून काढू न टाक. ते हा मोशेने लोकांसाठ
परमे राची ाथना केली. ८ परमे र मोशेला हणाला, एक पतळे चा साप
कर आ ण तो खांबावर ठे व. साप चाव यानंतर जर एखा ाने खांबावर या
पतळे या सापाकडे पा हले तर तो मनु य मरणार नाही. ९ मोशेने परमे राची
आ ा पाळली याने पतळे चा साप बनवला व तो खांबावर ठे वला. नंतर
जे हा जे हा एखा ा साप चावले या मनु याने या खांबावर या पतळे या
सापाकडे पा हले ते हा तो जवंत रा हला. १० इ ाएल लोक तो देश सोडू न
ओबोथ येथे आले. ११ नंतर ओबोथ सोडू न यांनी ईये-अबार माला मवाबा या
पूवकडे रानात तळ दला. १२ तो सोडू न ते जेरेद खो यात आले व तथे
तळ दला. १३ ते तेथूनही नघाले आ ण आण न नदी या पैलतीरावर या
वाळवंटात यांनी तळ दला. या नदीचा उगम आमो या या सरह ीवर आहे.
या नदीचे खोरे हीच मवाब आ ण अमोर यांची सरह होती. १४ हणून
परमे राचे यु या पु तकात पुढ ल श द ल हले आहेत, सुफातला वाहेब व
आण नाची खोर , १५ या खो याची उतरण आर शहराकडे वळते, आ ण
मवाबा या सरह ीपयत खाली जाते. १६ तेथपासून ते बैर येथे वास कर त
गेले. या व हर वषयी परमे राने मोशेला सां गतले होते तीच ही व हर
आहे, “मा यासाठ लोकांस एक जमव हणजे मी यांना पाणी देईन.” १७
नंतर इ ाएली हे गाणे गाइलेः व हर, उसळू न ये. या संबंधी गाणे गा. १८
आम या सरदारांनी वहीर खणली, सरदारांनी ही वहीर खणली. यां या
राजदंडानी व आप या का ांनी वहीर खणली, मग यांनी अर यापासून ते
म ानापयत वास केला. १९ लोक म ाना न नाहालीयेलला गेले. नंतर ते
नाहीलयेलास न बामोथाला गेले. २० लोक बामोथा न मवाबा या खो यात
गेले. या जागी पसगा पवता या उं च माथा वाळवंटाकडे जातो. पसगा
पवता या उं च मा याव न वाळवंट दसते. २१ इ ाएल लोकांनी काही
माणसे अमो याचा राजा सीहोन या याकडे पाठवली. ते राजास हणाले,
२२ “आ हास तुम या देशातून जा याची परवानगी ा. आ ही कोण याही
शेतातून वा ा ा या मळयातून जाणार नाही. आ ही तुम या कोण याही
व हर चे पाणी पणार नाही. आ ही केवळ राजामागव नच जाऊ.” २३
पण सीहोन राजाने इ ाएल लोकांस या या देशातून जा याची परवानगी
दली नाही. राजाने आपले सै य गोळा केले आ ण तो रानाकडे कूच कर त
नघाला. तो इ ाएल लोकांबरोबर यु कर यासाठ नघाला होता. याहसला
राजा या सै याने इ ाएल लोकांशी यु केले. २४ पण इ ाएलानी या यावर
तलवार चाल वली. नंतर यांनी आण न आ ण य बोक न ां या मधला
देश घेतला. यांनी अ मोनी लोकां या सरह ीपयतचा देश घेतला, ते या
सरह ीवर थांबले कारण अ मोनी लोक तचे र ण कर त होते. २५ इ ाएल
लोकांनी सगळ अमो यांची शहरे घेतली आ ण तथे रहायला सु वात केली.
यांनी हेशबोन शहराचा व आजूबाजू या लहान शहरांचाही पराभव केला. २६
हेशबोनाम ये अमो यांचा राजा सीहोन राहत होता. पूव सीहोनाने मवाबा या
राजाशी यु केले होते. सीहोनाने आण न नदीपयतचा देश घेतला होता. २७
याव न ते हणीम ये बोलतात; ते हणतात, हेशबोनाला या. पु हा सीहोनाचे
शहर बांधू ा, याची थापना होऊ ा. २८ हेशबोनामधून आग नघाली
आहे, वाला सीहोना या शहरातून नघाली आहे. या आगीत मवाबामधले
आर शहर बेचीराख झाले. आ ण आण ने या ग ाचे वामी भ म क न
टाकले आहेत. २९ हे मवाबा! तू हायहाय करशील, कमोशाचे लोक न
झाले. याची मुले पळू न गेली. या या मुल ना अमो याचा राजा सीहोन याने
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कैद क न पकडू न नेले. ३० पण आ ही सीहोन जकले आहे. दीबोनापयत
हेशबोन सव न झाले आहे. आ ही नोफा जे मेदबाजवळ पोहचते तेथपयत
यांचा सव पराभव केला आहे. ३१ या माणे इ ाएल लोक अमो यां या
देशात रा लागले. ३२ मग मोशेने याजेर शहर बघ यासाठ काही लोकांस
पाठवले. यांनी यातली गावे ह तगत क न घेतली आ ण जे अमोर लोक
तेथे होते यांना घालवून दले. ३३ नंतर इ ाएल लोक बाशाना या र याला
लागले. बाशानाचा राजा ओग याने याचे सै य घेतले व तो इ ाएल लोकांशी
लढावयास नघाला. तो यां याबरोबर ए ई येथे लढला. ३४ ते हा परमे र
मोशेला हणाला, “ याला भऊ नकोस. कारण मी तुला या यावर, या या
सव सै यावर आ ण या या देशावर वजय दला आहे. तू हेशबोनम ये
राहणा या अमो यांचा राजा सीहोन ाचे जे केलेस तेच याचेही कर.” ३५
ते हा यांनी याला, या या मुलांना आ ण या या सव सै याला, इतके
मारले क , या या लोकांपैक कोणी जवंत उरला नाही. मग यांनी यांचा
सव देश घेतला.
लोक मवाबामध या यादन नदी या खो याकडे नघाले.
२२ नंयरतरहोइ यााएलप लकडे
असले या यादन नदीजवळ यांनी तळ दला.

२

स पोरा या मुलाने, बालाक याने इ ाएल लोकांनी अमोर लोकांचे काय
केले ते पा हले होते. ३ मवाबाचा राजा खूप घाबरला कारण इ ाएलचे लोक
खूप होते. मवाब यांना खरोखरच भीत होता. ४ मवाबाचा राजा म ान
लोकां या वड लांना हणाला, बैल जसा शेतातले सगळे गवत खाऊन टाकतो
तसेच हे लोक आपला नाश करतील. यावेळ स पोराचा मुलगा बालाक
मवाबाचा राजा होता. ५ याने बौराचा मुलगा बलाम ाला बोलवायला काही
माणसे पाठवली. बलाम फरात नदीकाठ पथोर शहरात राहत होता. इथेच
बलामचे लोक राहत असत. बालाकाचा नरोप हा होता. एका नवीन रा ाचे
लोक मसर देशातून आले आहेत. ते इतके आहेत क ते सगळा देश ापून
टाकतात. यांनी मा याजवळच तळ दला आहे. ६ तर आता ये, मी तुला
वनंती करतो, तू या लोकांस मा यासाठ शाप दे. कारण ते मा यापे ा खूप
भार आहेत. कदा चत मी यांना मारावयास समथ होऊन देशातून घालवून
टाक ल. कारण मला माहीत आहे. जर तू एखा ाला आशीवाद दलास तर
यास आशीवाद मळतो. आ ण जर एखा ास शाप दलास तर यास शाप
लागतो. ७ मवाबी वड ल आ ण म ानी वड ल बलामाशी बोलावयास गेले.
या या कामाचा मोबदला हणून यांनी बरोबर पैसै नेले. नंतर यांनी बालाक
काय हणाला ते बलामास सां गतले. ८ बलाम यांना हणाला, “रा ी इथे
रहा. मी परमे राशी बोलेन आ ण तो काय उ र देतो ते तु हास सांगेन.”
मवाबाचे पुढार या रा ी बलामाबरोबर रा हले. ९ देव बलामाकडे आला
आ ण याने वचारले, “तु याकडे हे कोण लोक आले आहेत?” १० बलाम
देवाला हणाला, स पोराचा मुलगा बालाकाने, मवाबा या राजाने यांना
मा याकडे एक नरोप देऊन पाठवले आहे. ११ तो नरोप हा, एका नवीन
रा ाचे लोक मसर देशामधून आले आहेत. ते इतके आहेत क ते सगळा देश
ापून टाकतात. हणून आता तू येऊन मा यासाठ यांना शाप दे. नंतर
कदा चत मी या लोकांचा पराभव क शकेन आ ण यांना मा या देशातून
जायला भाग पाडू शकेन. १२ पण देव बलामास हणाला, यां याबरोबर
जाऊ नकोस. तू या लोकांस शाप देऊ नको. कारण ते माझे आशीवा दत
लोक आहेत. १३ स या दवशी बलाम उठला आ ण बालाका या पुढा यांना
हणाला, तु ही तुम या देशात परत जा. परमे र मला तुम याबरोबर जाऊ
देणार नाही १४ यामुळे मवाबाचे पुढार बालाककडे परत गेले आ ण यांनी
यास हे सां गतले. ते हणाले, बलामाने आम याबरोबर यायला नकार दला.
१५ हणून बालाकाने बलामाकडे सरे पुढार पाठवले. यावेळ याने प ह या
वेळेपे ा खूप जा त पुढार पाठवले. हे पुढार प ह या पुढा यांपे ा अ धक
मह वाचे होते. १६ ते बलामाकडे गेले आ ण हणाले, बालाक, स पोराचा

मुलगा तुला हे सांगतो, तु या इथे ये या या आड कोठलीही गो येऊ
देवू नको. १७ मी जे सांगतो ते तू केलेस तर मी तुला न क च मान देईन
आ ण तू मला जे काही वनवशील ते मी कर न परंतु तू ये व मा यासाठ
या लोकांस शाप दे. १८ बलामाने बालाका या पुढा यांना उ र दले. तो
हणाला, परमे र माझा देव ा या श दाबाहेर मला कमीजा त काहीएक
करता येत नाही. बालाकाने माझे घर सो या चांदीने भ न दले तर ही मी
काही करणार नाही. १९ तर पण रा ी तु ही येथे राहा आ ण परमे र मला
काय सांगतो ते मला कळू शकेल. २० या रा ी देव बलामाकडे आला. देव
हणाला, “तुला घेऊन जा यासाठ हे लोक पु हा आले आहेत. हणून तू
यां याबरोबर जाऊ शकतोस. पण मी जे सांगेन तेवढेच तू कर.” २१ स या
दवशी सकाळ बलाम उठला आ ण याने आप या गाढवीवर खोगीर घातले.
नंतर तो मवाबा या पुढा यांबरोबर चालला. २२ बलाम या या गाढवीवर
बसला होता. याचे दोन नोकर या याबरोबर होते. बलाम वास कर त होता
ते हा देव या यावर रागावला. परमे राचा त र यावर बलामापुढे येऊन
उभा रा हला. देव त बलामास थांबवणार होता. २३ बलामा या गाढवीने
परमे रा या ताला र यात उभे असलेले पा हले. देव ताने हातात तलवार
घेतली होती. हणून गाढवी र ता सोडू न शेतात गेली. बलामास देव त दसू
शकला नाही. हणून तो गाढवीवर खूप रागावला. याने गाढवीला मारले
आ ण जबरद तीने र यावर आणले. २४ नंतर परमे राचा त र ता जथे
अ ं द होता तथे थांबला. हा दोन ा ां या म ां या मधला भाग होता.
र ता या दो ही बाजूला भती हो या. २५ गाढवीने पु हा परमे रा या ताला
पा हले हणून ती एका भतीला चकटू न चालू लागली यामुळे बलामाचा पाय
भतीला लागून चरडला गेला. हणून बलामने गाढवीला पु हा मारले. २६
नंतर परमे राचा त स या ठकाणी उभा रा हला. अ ं द र ता असलेले हे
सरे ठकाण होते. येथे वळायला सु ा मुळ च जागा न हती गाढवीला यास
वळसा घालून जाणे श य न हते. २७ गाढवीने परमे रा या ताला पा हले
हणून बलाम त यावर बसला असतानाच ती खाली बसली यामुळे बलाम
खूप रागावला आ ण याने गाढवीला या या काठ ने मारायला सु वात
केली. २८ नंतर परमे राने गाढवीला बोलते केले. गाढवी बलामास हणाली,
तू मा यावर का रागावला आहेस? मी तुला काय केले आहे? तू मला तीन
वेळा मारलेस. २९ बलामने गाढवीला उ र दले, तू मला मूख बनवलेस. जर
मा या हातात तलवार असती तर मी तुला मा न टाकले असते. ३० पण
गाढवी बलामास हणाली, बघ मी तुझीच गाढवी आहे. खूप वष तू मा यावर
बसत आला आहेस. आ ण यापूव मी असे काही केले नाही हे तुला माहीत
आहे. बलाम हणाला, नाही. ३१ नंतर परमे राने बलामाचे डोळे उघडले,
ते हा यास परमे राचा त दसला. तो र यात तलवार घेऊन उभा होता.
याने परमे रा या ताला र यात ज मनीपयत वाकून नम कार केला.
३२ परमे रा या ताने बलामास वचारले, तू तु या गाढवीला तीनदा का
मारलेस? तुला थांबव यासाठ मी आलो आहे. पण अगदी ऐनवेळ ३३ तु या
गाढवीने मला पा हले आ ण ती र गेली. असे तीन वेळा घडले. जर गाढवी
वळली नसती तर आतापयत मी तुला मारले असते आ ण तु या गाढवीला
जवंत रा दले असते. ३४ ते हा बलाम परमे रा या ताला हणाला, मी
पाप केले आहे. तू र यात उभा आहेस हे मला माहीत न हते. मी जर चूक
कर त असेन तर मी घर परत जाईन. ३५ ते हा परमे राचा त बलामास
हणाला, नाही! तू या लोकांबरोबर जाऊ शकतोस. पण सावध रहा. मी जे
सांगेन तेच श द बोल. हणून बलाम बालाकाने पाठवले या पुढा यांबरोबर
गेला. ३६ बलाम येत अस याचे बालाकाला समजले. हणून तो बलामास
भेटायला आण न नदीजवळ या मवाबा या शहरात गेला. ते या या देशा या
उ र सरह ीवर होते. ३७ जे हा बालाकाने बलामास पा हले ते हा तो यास
हणाला, मी तुला आधीच यायला सां गतले होते. तुला साजेसा स मान
कर यास मी समथ न हतो काय? ३८ बलामाने बालाकाला उ र दले,
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पण आताच मी येथे आलो आहे. मी आलो आहे पण तू सां गतले या गो ी
मला कदा चत करता येणार नाहीत. परमे र देव जेवढे सांगेल तेवढेच मी
बोलू शकतो. ३९ नंतर बलाम बालाकाबरोबर कयाथ-हसोथ येथे गेला. ४०
बालाकाने काही गुरे व म ा बली हणून मार या. याने थोडे मांस बलामास
दले आ ण थोडे या याबरोबर असले या पुढा यांना दले. ४१ स या
दवशी सकाळ बालाक बलामास घेऊन बामोथ-बआल शहर गेला. तेथून
यांना इ ाएल लोकां या तळाचा शेवटचा भाग दसू शकत होता.
बालाकाला हणाला, इथे सात वे ा बांधा आ ण मा यासाठ
२३ बलाम
सात बैल आ ण सात मढे तयार ठे वा. बलामाने सां गतले तसे
२

बालाकाने एक मढा व एक बैल येक वेदीवर मारला. ३ नंतर बलाम
बालाकाला हणाला, तू या होमबली जवळ थांब. मी सर कडे जातो. नंतर
परमे र मा याकडे येईल आ ण मी काय बोलायचे ते मला सांगेल. नंतर
बलाम उं च जागी गेला. ४ देव या जागी बलामाकडे आला आ ण बलाम
हणाला, मी सात वे ा तयार के या आहेत. आ ण येक वेदीवर मी एकेक
मढा व बैल बली दला आहे. ५ नंतर परमे राने काय बोलायचे ते बलामास
सां गतले. परमे र हणाला, बालाकाकडे परत जा आ ण मी सांगतो तेच
यास जाऊन सांग. ६ ते हा बलाम बालाकाकडे परत आला आ ण तो
आप या होमापणाजवळ उभा होता आ ण मवाबाचे सव पुढार या याबरोबर
होते. ७ नंतर बलामाने आपला संदेश सांग यास सुरवात केली आ ण
हणाला, पूवकड ल अराम पवताव न मवाबाचा राजा बालाक याने मला येथे
आणले. तो हणाला, ये, मा यासाठ याकोबाला शाप दे, ये, इ ाएल ना
वरोध कर. ८ याला देवाने शाप दला नाही यास मी कसा शाप देऊ?
याला परमे राने धमक दली नाही यास मी कशी धमक देऊ? ९ मी या
लोकांस पवताव न बघू शकतो; मी यांना उं च ड गराव न बघतो. पहा, तेथे
लोक एकटेच राहत आहे आ ण ते वतःला सवसाधारण रा ाम ये ग णत
नाहीत. १० इ ाएलाचा केवळ चौथा ह सा कोण मोजेल कवा याकोबा या
धुळ चे कण कोण मोजू शकेल? मला नी तमान मनु या माणे मरण येऊ
दे, आ ण यां या माणेच मा या जीवनाचा शेवट होऊ दे! ११ बालाक
बलामास हणाला, तू हे काय केलेस? मा या श ूंना शाप दे यासाठ मी
तुला येथे आणले. पण पहा, तू तर यांना आशीवाद दलास. १२ बलामाने
उ र दले व हणाला, परमे राने मा या मुखात जे घातले, केवळ तेच मी
बोल याची काळजी घेऊ नये काय? १३ नंतर बालाक यास हणाला,
हणून मा याबरोबर स या जागी ये. तथून तुला ातील आणखी बरेच
लोक दसू शकतील. तू या सग यांना बघू शकणार नाहीस. पण यांचा
काही भाग तुला दसू शकेल. कदा चत या जागेव न तू यांना मा यासाठ
शाप दे. १४ ते हा बालाक बलामास पसगा या मा यावर ल सोफ मा या
मा यावर घेऊन गेला. तेथे बालाकाने सात वे ा बांध या. नंतर बालाकाने
येक वेदीवर एक बैल आ ण एक मढा बली दला. १५ ते हा बलाम
बालाकाला हणाला, तू येथे आप या होमबलीजवळ या वेदीजवळ थांब. मी
तकडे जाऊन देवाला भेटून येतो. १६ परमे र बलामाकडे आला आ ण काय
बोलायचे ते याने यास सां गतले. नंतर परमे राने बलामास बालाकाकडे
जायला सां गतले. आ ण याने सां गतलेलेच बोलायला सां गतले. १७ हणून
बलाम बलाकाकडे परत गेला. बालाक वेदीजवळच उभा होता. मवाबाचे
पुढार होमबलीपाशी उभे होते. बालाकाने बलामास येताना पा हले. आ ण तो
हणाला, परमे राने काय सां गतले? १८ बलामाने या या संदेशास सुरवात
केली. तो हणाला, बालाका, उठ आ ण ऐक. तू स पोरे या मुला, माझे ऐक,
१९ देव मनु य नाही, क याने खोटे बोलावे, कवा तो काही मनु य ाणी नाही
क , याने मन बदलावे. जर याने काही वचन दले तर तो ते के या शवाय
राहील काय? तो बोलला आहे मी हे कर ल तर ते तो पुरे के या शवाय राहील
काय? २० पहा, मी आशीवाद ायला आ ा केली, देवाने आशीवाद दला
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आ ण मी तो उलटा फरवू शकत नाही. २१ यास याकोबात काही क
कवा इ ाएलात ास दसला नाही. यांचा परमे र देव यां याबरोबर
आहे, राजाचा जयघोष यां यात आहे. २२ देवाने यांना मसर देशातून
बाहेर आणले. ते रानबैला इतके श मान आहेत. २३ याकोबा या व
मं तं चालणार नाही आ ण इ ाएल ना दैव सांगणारे हानी पोचवू शकत
नाही, याकोबा वषयी व इ ाएला वषयी हणतील क पहा, देवाने केवढे
महान काय केले! २४ पहा, लोक स हणीसारखे उठत आहेत, सहासारखा
बाहेर येतो आ ण ह ला करतो. तो याची शकार खाऊन आ ण वधले यांचे
र याय याखेर ज तो खाली बसणार नाही. २५ नंतर बालाक बलामास
हणाला, तू यांना शाप ह देऊ नको आ ण आशीवाद ह देऊ नको. २६
बलामाने बालाकाला उ र दले, मी तुला आधीच सां गतले होते क परमे र
जे सांगेल तेच मला बोलता येईल. २७ नंतर बालाक बलामास हणाला,
ते हा मा याबरोबर स या ठकाणी ये. कदा चत देव आनंदी होईल आ ण
तुला या लोकांस शाप ायची परवानगी देईल. २८ हणून बालाक बलामास
घेऊन पौर पवता या मा यावर गेला. या पवताव न वाळवंट दसते. २९
बलाम बालाकाला हणाला, “इथे सात वे ा बांध. नंतर सात बैल आ ण सात
मढे बली दे यासाठ तयार कर.” ३० बलामाने सां गत या माणे बालाकाने
सा या गो ी के या. बालाकाने वेदीवर बैल आ ण मढे बली दले.
आशीवाद ायची परमे राची इ छा आहे हे बलामाने
२४ इपा हलेाएलाला
. हणून याने ते कोण याही कारचे मं तं वाप न
थांबवायचा य न केला नाही. पण तो वळला आ ण याने रानाकडे पा हले.
२ बलामाने रानाकडे पा हले आ ण यास इ ाएलाचे सगळे वंश दसले.
यांनी आपाप या भागात आपाप या गटासह तळ दला होता. नंतर देवाचा
आ मा बलामावर आला. ३ याने हा संदेश ि वकारला आ ण हणाला,
बौराचा मुलगा बलाम, या मनु याचे डोळे प उघडे आहेत या वषयी
बोलत आहे. ४ जो देवाचे श द ऐकतो आ ण बोलतो, जो सवसमथापासून
ांत पाहतो, जो या यापुढे डोळे उघडे ठे वून नतम तक होतो. ५ हे याकोबा
तुझे तंबू, हे इ ाएला, जथे तू राहतो ते कती सुंदर आहे! ६ खो यासारखे
व तृत पसरलेले, नदीकाठ लावले या बागेसारखे, परमे राने लावले या
कोरफड माणे आहे, पा याजवळ या गंधस सारखे ते आहेत. ७ पाणी
यां या बादलीतून वाहील, आ ण यां या बीजाला भरपूर पाणी मळे ल.
यांचा राजा अगाग राजापे ा थोर होईल व यां या राजाचा गौरव होईल. ८
देवाने यांना मसरामधून बाहेर आणले. यांना रानटी बैलासारखी श आहे.
तो आप या व लढणा या रा ांना खाऊन टाक ल. तो यां या हाडांचे
तुकडे तुकडे कर ल. तो आप या बाणांनी यांना मार ल. ९ तो सहासारखा,
स हणीसारखा दबा ध न बसला आहे. यास उठव याची कोण ह मत
कर ल? जो तुला आशीवाद देईल तो येकजण आशीवाद देईल; तुला
शाप देणारा येकजण शा पत होईल. १० बलामा व बालाकाचा राग
भडकला आ ण याने रागाने आपले हात एक ीत आपटले. बालाक बलामास
हणाला, “मी तुला मा या श ूंना शाप दे यासाठ बोलावले, पण पाहा, तू
यांना तीन वेळा आशीवाद दलास. ११ तर आता मला सोडू न घर जा. मी
तुला चांगला मोबदला देईन असे हटले होते, परंतु परमे राने तुला कोणतेही
इनाम मळ यापासून र ठे वले आहे.” १२ बलाम बालाकाला हणाला, तूच
मा याकडे माणसे पाठवलीस. या मनु यांनी मला ये याब ल वचारले.
पण मी यांना हणालो, १३ बालाक मला याचे सो या-चांदीने भरलेले घर
देऊ शकेल. पण मी परमे राने आ ा केले या गो ीच बोलेन. मी वत:
काहीही चांगले अथवा वाईट क शकत नाही. परमे र जेवढ आ ा देईल
तेवढ च मी बोलतो. तुला या गो ी न क च आठवत असतील क मी हे तु या
मनु यांना सां गतले होते. १४ तर आता पाहा. मी मा या मनु यांकडे परत
जात आहे. पण मी तुला एक इशारा देतो. इ ाएलाचे हे लोक भ व यात
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तुला आ ण तु या लोकांस काय करतील ते सांगतो. १५ बलामाने हा संदेश
सांग यास सुरवात केली. तो हणाला, बौराचा मुलगा बलाम बोलतो, या
मनु याचे डोळे सताड उघडे आहेत. १६ हा संदेश जो कोणी देवाकडू न ऐकतो,
याला परा परापासूनचे ान आहे, याला सवसमथापासून दशन आहे,
जो डोळे उघडे ठे वून दंडवत घालतो. १७ मी यास पाहीन, पण तो आता
इथे नाही. मी या याकडे पाहीन, पण तो जवळ नाही. याकोबातून एक
तारा बाहेर येईल, आ ण इ ाएलातून एक राजदंड नघेल. तो मवाबा या
ने यांना चरडू न टाक ल आ ण शेथा या सव मुलांचा तो नाश कर ल. १८
नंतर अदोम इ ाएलाचे वतन होईल, आ ण सेईरही आप या इ ाएली श ूंचे
वतन होईल, याला इ ाएल आप या परा माने जकेल. १९ याकोबा या
घरा यातून एक राजा येईल तो यां यावर रा य कर ल, आ ण तो यां या
शहरातील उरले यांचा नाश कर ल. २० नंतर बलामाने अमालेकाकडे पा हले
आ ण या या संदेशास सुरवात केली. तो हणाला, “अमालेक एकदा
रा ांत महान होता, पण याचा अंतीम शेवट नाश होईल.” २१ नंतर बलामने
केनीकडे पा हले आ ण याने या या संदेशास सुरवात केली. तो हणाला,
“तू जेथे राहतोस ती जागा बळकट आहे, आ ण तुझे घरटे खडकात आहे.”
२२ “तर सु ा केनी रा ांचा नाश होईल, जे हा अ शूर तुला बं दवान क न
नेईल.” २३ नंतर बलामाने अंतीम संदेशास सुरवात केली. तो हणाला,
देव जे हा असे करतो “हायहाय! जे हा देव हे कर त असता कोण जवंत
राहील?” २४ क ीमा या कना यापासून जहाजे येतील; ते अ शूरावर
ह ला करतील आ ण एबर जकून घेतील. पण यांचासु ा नाश होईल. २५
नंतर बलाम उठला आ ण गेला. तो आप या घर परत गेला आ ण बालाकही
आप या वाटेने गेला.

२५ इ

ाएली श ीमात राहत असताना यांनी मवाबी बायकांबरोबर
भचार क लागले. २ मवाबा या ि यांनी पु षांना यां या
देवां या अपणात आमं ण दले. ते हा लोक जेवले व यांनी यां या
देवांना नमन केले. ३ इ ाएल लोकांनी बआल-पौरा या देवांची उपासना
करायला सु वात केली आ ण परमे राचा राग इ ाएलांवर भडकला. ४
परमे र मोशेला हणाला, “ या सव लोकां या पुढा यांना आण, नंतर
यांना परमे राकरता भर दवसा फाशी दे हणजे परमे राचा इ ाएलावर
भडकलेला राग जाईल.” ५ मोशे इ ाएल या याय धशांना हणाला, “तु ही
येकाने आपआप या ता यातील पु ष बआल-पौरा या देवांची उपासना
करतात या सवाना तु ही मा न टाका.” ६ यावेळ मोशे आ ण इ ाएलची
वड लधार मंडळ जमली होती. एका इ ाएली मनु याने एक म ानी ी
यां यासमोर आप या भावा या घर आणली. मोशे आ ण इतर वड लधार
(पुढार ) यांनी ते पा हले आ ण ते तर दशनमंडपाशी रडत होते. ७ जे हा
फनहास एलाजाराचा मुलगा, याजक अहरोन याचा नातू याने ते पा हले,
ते हा तो मंडळ मधून उठला आ ण याने या या हातात भाला घेतला.
८ तो या इ ाएली मनु याचा मागे या या तंबूत गेला आ ण याने या
दोघां या हणजे इ ाएली मनु या या व या ी या पोटात भाला आरपार
खुपसला. यावेळ इ ाएल लोकांम ये पसरलेली मर बंद झाली. ९ या
मर मुळे एकून चोवीस हजार लोक मरण पावले. १० परमे र मोशेशी बोलला.
तो हणाला, ११ एलाजाराचा मुलगा फनहास याजक अहरोना या नातवाने
इ ाएल लोकांस मा या ई यने पेटून इ ाएलावर ल माझा राग र केला.
हणून मला आधी वाटत होते या माणे मी यांचा नाश केला नाही. १२
फनहासला सांग क मी या याबरोबर शांतीचा करार कर त आहे. १३
हा यास आ ण या यामागे या या वंशजाना सवकाळ याजकपणाचा
करार होईल. कारण तो आप या देवाब ल खूप आवेशी झाला. आ ण याने
इ ाएला या वंशासाठ ाय त केले. १४ “ म ानी ी बरोबर जो इ ाएली
मनु य मारला गेला होता याचे नाव ज ी होते. तो सालूचा मुलगा होता. तो

शमोनी वंशातील एका घरा याचा मुख होता.” १५ आ ण मार या गेले या
म ानी ीचे नाव कजबी होते. ती सूरची मुलगी होती. सूर म ानी कुटु बं ाचा
मुख होता व पुढार होता. १६ परमे र मोशेशी बोलला. तो हणालाः १७
“तू यांना ठार मारले पा हजेस. म ानाचे लोक तुझे श ू आहेत. १८ कारण
यांनी तुला आप या कपटाने श ूसारखे वागवले. यांनी तुला पौरा या वाईट
गो या बाबतीत आ ण म ाना या अ धपतीची मुलगी कजबी, यांची
बहीण, जी पौरा या करणात मर पसरली ते हा ती मारली गेली, त या
गो ीने ते तु हास जाचतात.”
येऊन गे यानंतर परमे र मोशे आ ण अहरोनाचा मुलगा याजक
२६ मरएलाजार
यां याशी बोलला. तो हणाला, “इ ाएलात, वीस वषाचे
२

आ ण वीस वषावर ल अ धक वयाचे असून यु दास जा या या लायक चे
असतील या सग या मंडळ ची यां या पूवजां या घरा या माणे मोजणी
करा.” ३ ते हा मोशे आ ण याजक एलाजार या याशी बोलले यर होपाशी
यादन नदीतीर मवाबा या मैदानात यांना बोलले, ते हणाले, ४ मोशे आ ण
जे इ ाएल लोक, मसर देशातून बाहेर आले होते यांना परमे राने ही आ ा
द या माणे, वीस वष आ ण या न अ धक वया या लोकांची तु ही मोजणी
करा. ५ रऊबेन हा इ ाएलाचा प हला ज मलेला मुलगा होता. रऊबेना या
मुलांपासून जी कुळे आली ती कुळे हणजे: हनोखाचे हनोखी कूळ, प लूचे
प लूवी कूळ. ६ हे ोनाचे हे ोनी कूळ, कम चे कम कूळ. ७ रऊबेना या
वंशातील ही कुळे . याम ये एकूण ेचाळ स हजार सातशे तीस भरली. ८
प लूचा मुलगा अलीयाब. ९ अलीयाबाची मुले नमुवेल, दाथान व अबीराम.
दाथान व अबीराम हे दोन पुढार मोशे या आ ण अहरोना या व गेले होते.
कोरह जे हा परमे रा या व गेला ते हा यांनी कोरहाला पाठ बा दला.
१० यावेळ ती अड चशे माणसे अ नीने खाऊन टाकली, याचे सव अनुयायी
मरण पावले ते हा धरतीने आपले त ड उघडले आ ण तने कोरहासह यांना
गळू न टाकले. ते इशा याचे च ह असे झाले. ११ परंतु कोरहा या कुळातले
इतर लोक मा मरण पावले नाहीत. १२ शमोना या कुळातलीही काही
कुळे ः नमुवेलाचे नमुवेली कूळ, यामीनाचे यामीनी कूळ, याक नाचे याक नी
कूळ, १३ जेरहाचे जेरही कूळ, शौलाचे शौली कूळ. १४ ही शमोनी वंशातील
कुळे . ते एकूण बावीस हजार दोनशे. १५ गाद कुळातून जी कुळे नमाण
झाली ती अशीः सफोनाचे सफोनी कूळ, ह गीचे ह गी कूळ, शूनीचे शूनी
कूळ, १६ आजनीचे आजनी कूळ, एर चे एर कूळ, १७ अरोदाचे अरोदी कूळ.
अरलीचे अरेली कूळ. १८ गाद या वंशातील ही कूळे . याम ये एकूण चाळ स
हजार पाचशे पु ष होते. १९ जेरहाचे जेरही कूळ. य दाची दोन मुले एर आ ण
ओनान हे कनान म ये मरण पावले. २० य दा या कुळातून जी कूळे नमाण
झाली ती अशीः शेलाचे शेलानी कूळ, पेरेसाचे पेरेसी कूळ, जेरहाचे जेरही
कूळ २१ पेरेसा या कुळातील ही कुळे ः हे ोनाचे हे ोनी कूळ, हामूलाचे
हामूली कूळ. २२ ही य दा या कुळातील कुळे . याम ये एकूण शहा र
हजार पाचशे पु ष होते. २३ इ साखारा या कुळातील काही कुळे अशी:
तोलाचे तोलाई कूळ पूवाचे पुवाई कूळ. २४ याशूबाचे याशूबी कूळ, श ोनाचे
श ोनी कूळ. २५ इ साखारा या कुळातील ही कुळे . याम ये एकूण चौस
हजार तीनशे पु ष होते. २६ जबुलूना या कुळातील कुळे ः सेरेदचे सेरेदी कूळ,
एलोनाचे एलोनी कूळ, याहलेलचे याहलेली कूळ. २७ जबुलूना या कुळातील
ही कुळे , याम ये एकूण साठ हजार पाचशे पु ष होते. २८ योसेफाची मुले
मन शे व ए ाईम. या येकापासून कुळे नमाण झाली. २९ मन शे या
कुळातील कुळे ः माखीराचे, माखीर कूळ (माखीर गलादाचा बाप होता),
गलादाचे गलादी कूळ. ३० गलादाची कूळे होतीः इयेजेराचे इयेजेर कूळ,
हेलेकाचे हेलेक कूळ. ३१ अ येलाचे अ येली कूळ, शेखेमाचे शेखेमी
कूळ. ३२ शमीदचे शमीदाई कूळ, हेफेराचे हेफेर कूळ. ३३ हेफेराचा मुलगा
सलाफहाद याला मुले न हती, फ मुली हो या. या या मुल ची नावे महला,
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नोआ, हो ला, म का व तरसा. ३४ ही मन शे या कुळातील कुळे होती ते
एकूण बाव न हजार सातशे पु ष होते. ३५ ए ाइमा या कुळातील घराणी
पुढ ल माणे होती, शूथेलाहाचे शूथेलाही कूळ. बेकेराचे बेकेर कूळ व तहनाचे
तहनी कूळ. ३६ एरान शूथेलाहा या कुटु बं ातील होता. एरानाचे कूळ एरानी.
३७ ही ए ाइमा या कुळातील कुळे : याम ये ब ीस हजार पाचशे पु ष
होते. ते सगळे योसेफा या कुळातील होते. ३८ ब यामीना या कुळातील कुळे
होतीः बेलाचे बेलाई कूळ, आशबेलाचे आशबेली कूळ, अहीरामाचे अहीरामी
कूळ. ३९ शफूफामाचे शफूफामी कूळ, फामाचे फामी कूळ. ४० बेला ाचे
पु आद व नामान हे होते. आद चे आद कूळ, नामानाचे नामानी कूळ. ४१ ही
सगळ कुळे ब यामीना या कुळातील. यातील पु षांची सं या पंचेचाळ स
हजार सहाशे होती. ४२ दाना या कुळातील कुळे होती: शूहामाचे शूहामी
कूळ. ही कूळे दाना या कुळातील होते. ४३ शूहामी या कुळात अनेक कुळे
होती. यातील पु षांची सं या चौस हजार चारशे होती. ४४ आशेरा या
कुळातील कुळे होतीः इ नाचे इ नाई कूळ, इ ीचे इ ी कूळ, बर याचे बर याई
कूळ. ४५ बर या या कुळातील कुळे होतीः हेबेराचे हेबेर कूळ, मलक एलाचे
मलक एली कूळ. ४६ आशेरला सेरा नावाची मुलगी होती. ४७ ही सगळे लोक
आशेरा या कुळातील होते. यातील पु षांची सं या ेप न हजार चारशे
होती. ४८ नफताली या कुळातील कुळे होतीः यहसेलाचे यहसेली कूळ,
गूनीचे गूनी कूळ. ४९ येसेराचे येसेर कूळ, श लेमाचे श लेमी कूळ. ५० ही
नफताली या कुळातील कुळे , यातील पु षांची सं या पंचेचाळ स हजार
चारशे होती. ५१ ही इ ाएलामधील मोजलेली पूण पु षांची सं या सहा लाख
एक हजार सातशे तीस होती. ५२ परमे र मोशेशी बोलला व हणाला, ५३
यां या नावा या सं ये माणे वतनासाठ देश वाटू न ायचा आहे. ५४ मो ा
कुळाला जा त वतन मळे ल आ ण लहान कुळाला कमी वतन मळे ल. यांना
जे वतन मळे ल ती या कुळात मोजले या मनु यां या सम माणात असेल.
५५ देश च ् या टाकून वाटायचा आहे यां या व डलां या वंशा या नावां माणे
यांनी वतन क न यावा. ५६ येक लहान आ ण मो ा कुळाला वतन
मळे ल आ ण नणय कर यासाठ तू च ् या टाकशील. ५७ यांनी ले ा या
कुळातील, कुळांचीही गणती केली, ती ही होतीः गेष नाचे गेष नी कूळ,
कहाथाचे कहाथी कूळ, मरार चे मरार कूळ. ५८ ले ाची ही कूळे होतीः
ल नी कूळ, हे ोनी कूळ, महली कूळ, मूशी कूळ, आ ण कोरही कूळ. अ ाम
कहाथा या कुळातील होता. ५९ अ ामा या प नीचे नाव योखबेद होते. ती
सु ा ले ा या कुळातील होती. ती मसर देशात ज मली. अ ाम आ ण
योखाबेदला दोन मुले: अहरोन आ ण मोशे. यांना एक मुलगीही होती. तचे
नाव मयाम. ६० नादाब, अबी , एलाजार व इथामार यांचे अहरोन वड ल होते.
६१ पण नादाब व अबी हे परमे रासमोर अ य अ नी अप त असताना मरण
पावले. ६२ ले ा या कुळातील एकूण पु षांची सं या तेवीस हजार होती.
परंतु यांची गणती इ ाएला या इतर लोकांबरोबर केली नाही. परमे राने
इतर लोकांस वतन दले याम ये यांना ह सा मळाला नाही. ६३ मोशे
आ ण याजक एलाजार यांनी जे मोजले ते हेच आहेत. यांनी मवाबा या
मैदानात यर होजवळ यादनवर इ ाएला या वंशाची मोजणी केली. ६४ खूप
वषापूव सीनाया या वाळवंटात मोशे आ ण याजक अहरोन यांनी इ ाएल
लोकांची गणती केली होती. पण ते सगळे लोक आता मरण पावले होते.
यापैक कोणीही आता जवंत न हते. ६५ कारण इ ाएल लोकांस तु ही
रानात मराल असे परमे राने सां गतले होते. फ दोन पु षांना परमे राने
जवंत ठे वले होते. यफु नेचा मुलगा कालेब व नूनाचा मुलगा यहोशवा होते.
फाचा मुलगा मन शे ा या कुळातला सलाफहाद हेफेरचा
२७ मगमुलगायोसेहोता.
हेफर गलादाचा मुलगा होता. गलाद माखीरचा मुलगा
होता. मा खर मन शेचा मुलगा होता. सलाफहादला पाच मुली हो या.
यांची नावे महला, नोआ, हो ला, म का व तरसा. २ या पाच ि या
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दशनमंडप वेश ारापाशी गे या आ ण मोशे, याजक एलाजार, पुढार आ ण
इ ाएला या मंडळ समोर जाऊन उ या रा ह या. या हणा या, ३ आमचे
वड ल रानात असताना मरण पावले. या मंडळ ने कोरहा या समूहाला
मळू न परमे रास वरोध केला होता याम ये तो न हता तर तो आप याच
पापाने मेला. याऐवजी या या वतः या पापा या कारणाने तो मेला. ४
यास पु न हते एव ाव नच आम या बापाचे नाव या या कुळातून का
काढू न टाकावे? आम या व डलां या भावांम ये आ हास वतन दे. ५ ते हा
मोशेने परमे रासमोर यांचे करण ठे वले. ६ परमे र मोशेशी बोलला व
हणाला, ७ सलाफहादा या मुल चे हणणे बरोबर आहे. यां या व डलां या
नातेवाईकांबरोबर यांना मळणा या वतनात यांचाही वाटा ावा. हणून
यां या व डलांचे वतन यां या नावे कर. ८ इ ाएल लोकांसाठ हा नयम
कर: जर एखा ाला मुलगा नसला आ ण तो नपु क मेला तर याचे वतन
या या मुल ना मळावे. ९ जर यास मुलीही नस या तर याचे वतन या या
भावांना मळावे. १० जर यास भाऊही नसला तर याचे वतन या या
चुल याला ावे. ११ जर या या व डलांना भाऊ नसेल तर याचे वतन
या या कुळापैक जो सवात जवळचा नातेवाईक असेल यास ते मळावे.
इ ाएल लोकांम ये हा कायदा असावा अशी आ ा परमे राने मोशेला केली.
हा इ ाएली लोकांचा कायदा हावा. १२ परमे र मोशेला हणाला, यादन
नदी या पूवकड ल रानातील अबार म ड गरावर तू चढू न जा. मी इ ाएल
लोकांस जो देश देणार आहे तो तेथून पाहा. १३ तो पा ह यानंतर तुझा भाऊ
अहरोन जसा आप या पूवजांस जाऊन मळाला तसा तू आप या पूवजांस
जाऊन मळशील. १४ सीन या रानात मंडळ चे भांडण झाले यावेळ या
झ याजवळ यां यासमोर माझे पा व य गट करावे हणून जी आ ा होती
त या व तु ही दोघांनी बंड केले. हे सीन या रानात कादेश येथील मर बा
झ या याजवळ घडले. १५ मोशे परमे राशी बोलला व हणाला, १६ परमे र
सव मानवजाती या आ यांचा देव याने एका मनु यास मंडळ वर नेमून
ठे वावे. १७ तो यां यापुढे बाहेर जाईल व यां यापुढे आत येईल. तो यांना
बाहेर नेईल व आत आणील हणजे परमे राची मंडळ मढपाळ नसले या
मढरासारखी होणार नाही. १८ ते हा परमे र मोशेला हणाला, नूनाचा मुलगा
यहोशवा ाला घेऊन या यावर आपला हात ठे व, या याठायी माझा आ मा
राहतो. १९ यास याजक एलाजार आ ण सव मंडळ समोर उभे क न आ ण
यास यां या सम आ ा कर. २० तू आपला काही अ धकार यास दे.
याक रता क , इ ाएला या सव मंडळ ने याची आ ा मानावी. २१ तो
एलाजार याजकापुढे उभा राहील, तो या यावतीने उर मा या नणयासाठ
परमे रास वचार ल. याने व या याबरोबर इ ाएला या सव लोकांनी
या या सांग याव न बाहेर जावे व आत यावे. २२ मोशेने परमे राने आ ा
द या माणे केले. याने यहोशवाला एलाजार याजका या आ ण लोकां या
पुढे उभे केले. २३ परमे राने आ ा द या माणे मोशेने या यावर हात
ठे वले आ ण याने यास नेतृ व कर याची आ ा दली.
र मोशेशी बोलला आ ण हणाला, इ ाएल लोकांस आ ा
२८ परमे
दे आ ण यांना सांग क , माझे अपण, हणजे मला मधुर सुवासाची
२

अ नीतून केलेली माझी अपणे यासाठ माझे अ न, तु ही यां या नेमले या
वेळ अपणे कर यास जपा. ३ आणखी तू यांना सांग, अ नीतून केलेले
अपण यांनी परमे रास अपावे ते हे आहेः यांनी नेहमी होमापणासाठ रोज
एक एक वषाची दोन नद ष नर कोकरे. ४ एक कोक सकाळ आ ण
सरे सं याकाळ अपण करावे. ५ हातकुटी या पाव हन तेलात मळले या
एक दशमांश एफा स पठाचे अ नापण करावे. ६ हे न याचे होमापण,
सीनाय पवतावर नेमलेले, परमे रास सुवासासाठ अ नीतून केलेले असे
अपण आहे. ७ याबरोबरचे पेयापण एका कोकरामागे पाव हन असावे,
हणजे परमे रासाठ प व थानी म दरेचे पेयापण तू ओतावे. ८ सरे
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कोक सं याकाळ अपावे. जसे सकाळचे अ नापणा माणे व याबरोबरची
पेयापणे तसे ते परमे रास मधुर सुवासाचे, अ नीतून केलेले अपण असे
अपण कर. ९ “ येक श बाथ दवशी एक एक वषाचे दोन नद ष नर
कोकरे आ ण अ नापणासाठ तेलात मळलेले दोन दशमांश एफा सपीठ
व याबरोबरची पेयापण ही अपावी. १० नेहमीचे होमापण व याबरोबरचे
पेयापण याखेर ज आणखी हा होमापण येक श बाथ दवशी अपावा.” ११
येक म ह या या प ह या दवशी तु ही परमे रास होमापणे करावे. या
अपणात दोन बैल, एक मढा आ ण एक वषा या सात म ा असतील. या
म ा दोषर हत असा ात. १२ येक बैलामागे अ नापण हणून तेलात
मळलेले तीन दशमांश एफा सपीठ आ ण येक म ामागे अ नापण हणून
तेलात मळलेले दोन दशमांश एफा सपीठ. १३ आ ण येक कोकराबरोबर
अ नापण हणून तेलात मळलेले एक दशमांश एफा सपीठ अपावे. हे
होमापण, मधुर सुवासाचे परमे रास अ नीतून केलेले अपण असे आहे. १४
लोकांची पेयापणे ही येक बैलाकरता अधा हीन, व येक म ाकरता
एकतृतीयांश हीन व येक कोक याकरता एक चतुथाश हीन इतका ा रस
असावा, वषातील येक म ह यात हे होमापण करावे. १५ आ ण नरंतरचे
होमापण व याचे पेयापण याखेर ज परमे रास पापापणासाठ शेरडातला
एक बकरा अपावा. १६ परमे राचा व हांडण सण म ह या या चौदा ा
दवशी आहे. १७ बेखमीर भाकर चा सण म ह या या पंधरा ा दवशी सु
होतो. हा सण सात दवस असेल. खमीरा शवाय केलेली भाकर च फ
तु ही खाऊ शकता. १८ या सणा या प ह या दवशी तु ही खास सभा
बोलावली पा हजे. या दवशी तु ही कसलेही काम करायचे नाही. १९ तु ही
परमे रास होमापणे ाल. या अपणात दोन बैल, एक मढा आ ण एक
वषाची सात कोकरे असतील. ती दोषर हत असावीत. २० याबरोबरचे
अ नापण तेलात मळले या स पठाचे असावे. गो ामागे तीन दशमांस एफा
आ ण या म ा यामागे दोन दशमांस एफा, २१ आ ण सात कोकरापैक
येक कोकरामागे एक दशमांश एफा अपावे. २२ तु ही एक बकराही
अपण केला पा हजे. तु हास शु कर यासाठ दे यात येणारे ते पापापण
असेल. २३ सकाळचे होमापण जे नरंतरचे होमापण आहे या त र हे
अपण करावे. २४ या माणे व हाडणाचे सात दवस दररोज परमे रास
मधुर सुवासाचे, अ नीतून केले या अपणाचे अ न अपण करा, नरंतरचे
होमापणे आ ण याचे पेयापण या त र हे अपण असावे. २५ नंतर या
सणा या सात ा दवशी तु ही प व मेळा भरवावा आ ण तु ही या दवशी
काहीही अंगमेहनीतीचे काम क नये. २६ स ताहां या सणात थम पीक
अ प या या दवशी तु ही परमे रास न ा अ नाचे अपण कराल यावेळ
तु ही एक प व मेळा बोलवा या दवशी तु ही कसलेही अंगमेहनीतीचे काम
क नये. २७ तु ही परमे रास सुवासासाठ होमापणे हणून तु ही दोन
गो हे, एक मढा व एक एक वषाचे सात कोकरे अपण करा. २८ आ ण
याबरोबरचे अ नापण तेलात मळले या स पठाचे असावे. येक गो ामागे
तीन दशमांश एफा व म ामागे दोन दशमांश एफा ावे. २९ व या सात
कोकराबरोबर एक दशमांश एफा सपीठ अपावे. ३० आ ण तु हासाठ
ाय त करायला एक बकरा अपावा. ३१ आ ण नरंतरचे होमापण व
अ नापणा शवाय ते अपण करावे. जे हा ते ाणी तु हासाठ अपण करायचे
ते नद ष असावे; याबरोबरची पेयापणे सु ा अपावी.
ा म ह या या प ह या दवशी प व मेळा भरवावा. या दवशी
२९ सात
तु ही कसलेही अंगमेहनतीचे काम क नये. हा तुमचा कणा
वाजव याचा दवस आहे. २ परमे रास मधुर सुवास यावा हणून एक
गो हा, एक मढा आ ण एक एक वषाची सात नद ष कोकरे होमब ल हणून
अपण करावी. ३ याबरोबरचे अ नापण तेलांत मळले या सपीठाचे असावे,
गो ामागे तीन दशमांश एफा, म ामागे दोन दशमांस एफा, ४ म ाबरोबर

आठ कप पीठ येक कोकराबरोबर अपण करावे. ५ तु हासाठ ाय त
करायला पापापणासाठ एक बकरा अपावा. ६ चं दशनाचे होमापण आ ण
याबरोबरचे अ नापण, तसेच नेहमीचे होमापण व याबरोबरचे अ नापण व
याबरोबरची पेयापणे या त र परमे रास मधुर सुवासासाठ अ नीतून
केलेले हे अपण असावे. ७ सात ा म ह या या दहा ा दवशी तु ही प व
मेळा भरवावा. या दवशी तु ही अ न यायचे नाही आ ण काही कामही
करायचे नाही. ८ तु ही परमे रास मधुर सुवास मळावा हणून होमापणे
करावे ते हे, तु ही एक गो हा, एक मढा आ ण एक एक वष वयाचे सात
नद ष कोकरे अपण करावेत. ९ आ ण याबरोबर तेलात मळले या स पठाचे
अ नापण असावे. गो ामागे तीन दशमांश एफा, म ामागे दोन दशमांस
एफा, १० सात कोकरांपैक येक कोकराबरोबर एक दशमांश एफा सपीठ
अपावे. ११ पापापणासाठ एक बकराही अपावा. याखेर ज ाय
ाचे
पापापण व नरंतरचे होमापण व याचे अ नापण, पेयापणे ही असावीत. १२
सात ा म ह या या पंधरा ा दवशी प व मेळा भरवावा. या दवशी तु ही
कसले ह अंगमेहनतीचे काम क नये आ ण परमे रासाठ सात दवस सण
साजरा करावा. १३ तु ही होमापणे करावीत. ही अ नीबरोबर करावयाची
अपणे आहेत. यांचा सुवास परमे रास आनंदीत कर ल. तु ही तेरा गो हे,
दोन मढे, एकएक वषाची नरजातीची चौदा कोकरे, ही दोषर हत असावी. १४
याबरोबर तेलात मळले या स पठाचे अ नापण असावे. तेरा गो ांपैक
येक गो ामागे तीन दशमांश एफा, दोन म ापैक येक म ाबरोबर
दोन दशमांश एफा, १५ आ ण चौदा कोकरापैक येक कोकराबरोबर एक
दशमांश एफा सपीठ अपावे. १६ आ ण पापापणासाठ एक बकरा अपावा.
याखेर ज नरंतरचे होमापणा ा त र आ ण याबरोबर या अ नापण व
यांची पेयापण ही अपणे असावीत. १७ स या दवशी तु ही बारा गो हे, दोन
मढे आ ण एक वषाचे चौदा कोकरे अपण करावेत. ती दोषर हत असावी.
१८ याबरोबर गो ासाठ , म ासाठ आ ण कोकरे यां याबरोबर तु ही
यो य माणात अ नापण आ ण पेयापण व धपूवक करावी. १९ आ ण
पापापणासाठ एक बकरा हणून ावा. याखेर ज नरंतरचे होमापण व
यांची पेयापण ही असावीत. २० तस या दवशी तु ही अकरा गो हे,
दोन मढे आ ण एक वषाचे चौदा नद ष कोकरे अपावी. २१ याबरोबर
गो ासाठ , म ासाठ आ ण कोकरे यां याबरोबर तु ही यो य माणात
अ नापण व पेयापण केले पा हजे. २२ पापापण हणून एक बकराही ावा.
हे नरंतरचे होमापण व अ नापण व यांचे पेयापणा त र असावी.
२३ चौ या दवशी तु ही दहा गो हे, दोन मढे व एक वषाचे चौदा नद ष
कोकरे अपावी. २४ गो हे, मढे व कोकरे यां याबरोबर तु ही यो य माणात
अ नापण व पेयापणही नयमा माणे करावी. २५ आ ण पापापणासाठ
एक बकरा अपावा. याखेर ज नरंतरचे होमापण, याचे अ नापण व याचे
पेयापण ही असावी. २६ पाच ा दवशी तु ही नऊ गो हे, दोन मढे व एक
वषाचे चौदा नद ष कोकरे अपावी. २७ या बरोबर गो ासाठ , म ासाठ
व कोकरासाठ यां याबरोबर तु ही यो य माणात अ नापण व पेयापण
व धपूवक करावी. २८ एक बकरा पापापणासाठ हणून अपावा. याखेर ज
नरंतरचे होमापण व याचे अ नापण, याचे पेयापण ही असावी. २९ सहा ा
दवशी तु ही आठ गो हे, दोन मढे व एक वषाचे चौदा नद ष कोकरे अपावी.
३० आ ण यांबरोबर गो ासाठ , म ासाठ व कोकरासाठ यां याबरोबर
तु ही यो य माणात अ नापण, व पेयापण व धपूवक करावी. ३१ एक बकरा
पापापण हणून अपावा. याखेर ज नरंतरचे होमापण, अ नापण व याचे
पेयापण ही असावी. ३२ सात ा दवशी तु ही सात गो हे, दोन मढे व एक
वषाचे चौदा नद ष कोकरे अपावी. ३३ याबरोबर गो ासाठ , म ासाठ
व कोकरासाठ यां याबरोबर तु ही यो य माणात अ नापण व पेयापणे
नयमपूवक करावी. ३४ एक बकरा पापापण हणून अपावा. याखेर ज
नरंतरचे होमापण, अ नापण व याचे पेयापण अपावी. ३५ आठ ा दवशी
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तुम यासाठ प व मेळा भरवावा. या दवशी तु ही कसले ह अंगमेहनतीचे
काम क नये. ३६ तु ही परमे रास मधुर सुवासाचे होमापण, अ नीतून
केलेले अपण हणून तु ही एक गो हा, एक मढा व एक एक वषाचे सात
नद ष कोकरे अपावी. ३७ आ ण याबरोबर गो ासाठ , म ांसाठ
व कोकरासाठ यां या यां या सं ये माणे तु ही अ नापण व पेयापणे
व धपूवक अपण करावी. ३८ एक बकरा पापापण हणून अपावा. याखेर ज
नरंतरचे होमापण, अ नापण, व यांचे पेयापण अपावा. ३९ तुमचे नवस व
वखुशीचे या त र नेमले या सणात हे होमापण व पेयापण ही नवस व
शां यपणे परमे रास अपावी. ४० मोशेने परमे रा या या सव आ ा इ ाएल
लोकांस सां गत या.
इ ाएला या सव वंश मुखांशी बोलला. तो हणाला, परमे राने
३० मोशे
जी काही आ ा दली ती ही आहे. जर एखा ाने परमे रास नवस
२

केला कवा शपथपूवक वतःला वचनाने बंधन घालून घेतले तर याने ते मोडू
नये. जे या या मुखातून नघाले ते सव वचने याने पाळावे. ३ एखादी त ण
ी असून त या व डलां या घरात राहत असेल आ ण तने परमे रास
खास व तू दे याचे वचन दले असेल. ४ जर त या व डलांनी या वचनाब ल
ऐकले आ ण ते सहमत झाले तर या ीने वचना माणे केले पा हजे. ५
पण जर त या व डलांनी वचनाब ल ऐकले आ ण ते सहमत झाले नाहीत
तर ती त या वचनातून मु होईल. परमे र तला मा कर ल. ६ आ ण ती
नव याकडे असता जर तचे नवस असले कवा याकडू न त या व डलांनी
तला मना केले हणून परमे र तला माफ कर ल. ७ त या नव याने या
वचनाब ल ऐकले आ ण तो या याशी सहमत झाला तर या ीने वचनाची
पूतता करावी. ८ पण जर नव याने वचनाब ल ऐकले आ ण तो सहमत
झाला नाहीतर तला वचन पूण कर याची गरज नाही. त या नव याने वचन
मोडले. तने जे सां गतले ते पूण कर याची याने परवानगी दली नाही
हणून परमे र तला मा कर ल. ९ वधवा कवा घट फो टता ीने
परमे रास वचन दले असेल तर तने वचना माणे केले पा हजे. १० आ ण
जर ल न झाले या ीने आप या पती या घर राहत असता परमे रास
काही नवस केला असेल, ११ त या नव याने ते ऐकून काही बोलला नाही
आ ण ते पूणता कर याची याने तला परवानगी दली तर तचे नवस कायम
राहतील. १२ पण जर त या नव याने वचनाब ल ऐकले आ ण याने तला
या माणे कर याची परवानगी दली नाहीतर तने वचना माणे वाग याची
गरज नाही. तने काय वचन दले होते यास मह व नाही. तचा पती वचन
मोडू शकतो. त या नव याने वचन मोडले तर परमे र तला मा कर ल.
१३ ल न झाले या
ीने परमे रास काही वचन दले असेल कवा काही
गो ी सोड याचे वचन तने दले असेल कवा तने देवाला काही खास वचन
दले असेल. १४ पती यापैक कोण याही वचनाला मनाई क शकतो. कवा
यापैक कोण याही वचनाची पूणता कर याची परवानगी तो देऊ शकतो.
१५ पण याने ऐक यानंतर पुढे ती र केली तर या या ी या अपराधांची
श ा याने भोगावी. १६ परमे राने मोशेला या आ ा द या. एक पु ष
आ ण याची प नी यां याब ल या आ ा आ ण वड ल व वड लां या घर
राहणार मुलगी यां याब ल या या आ ा आहेत.
र मोशेशी बोलला व हणाला,
इ ाएल लोकांसाठ
३१ परमे
म ा या व सूड घे. हे के यानंतर तू मरण पावशील आ ण यानंतर
२

तू तु या लोकांस जाऊन मळशील. ३ मग मोशे लोकांशी बोलला. तो
हणाला, तुम यात या काह ची सै नक हणून नवड करा. परमे र यांचा
उपयोग म ा याचा सूड घे यासाठ कर ल. ४ इ ाएला या येक वंशातून
एक एक हजार लढाईस पाठवा. ५ इ ाएला या हजार आ ण हजारांमधून
येक वंशाचे एक हजार, असे सव बारा हजार सै नक लढाईसाठ पुरवले
जातील. ६ मोशेने येक वंशातून एक हजार असे बारा हजार लोकांस
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लढाईवर पाठवले. यांना आ ण यां याबरोबर याजक एलाजाराचा मुलगा
फनहासास प व पा े व इशारा दे यासाठ रण शगे यां या हवाली क न
पाठवले. ७ मग मोशेने व एलाजार याजकाने मोशेला परमे राने दले या
आ े माणे म ा यांबरोबर केले. ८ यांनी जे लोक मारले याम ये अवी,
रेकेम, सूर, र व रेबा हे म ानाचे राजे होते. यांनी बौराचा मुलगा बलामासही
तलवार ने मारले. ९ इ ाएल लोकांनी म ाना या ि यांना व मुलांना कैद
क न नेले. यांनी यांची सव गुरे व यांचे सव कळप व सव धन लूट हणून
यांनी घेतले. १० यांनी यांची सव व तीची नगरे व यां या सव छाव याही
जाळ या. ११ यांनी यांची सव लूट व बंदीवान, दो ही लोक आ ण जनावरे
बरोबर घेतली. १२ यर होपाशी यादनतीर मवाबा या मैदानातील छावणीत
मोशे, याजक एलाजार आ ण इ ाएल लोकां या मंडळ समोर यांना आणले.
१३ नंतर मोशे, याजक एलाजार आ ण लोकांचे पुढार सै नकांना भेट यासाठ
छावणीबाहेर यांना सामोरे गेले. १४ जे सै नकांचे सेनापती यु ाव न परतले
होते एक हजार सै नकां या मुखावर आ ण शंभर सै नकां या मुखावर
मोशे खूप रागावला. १५ मोशे यांना हणाला, तु ही ि यांना जवंत
का ठे वले? १६ पाहा ांनीच बलामा या मसलतीव न पौरा या करणी
इ ाएला या वंशाना परमे रा व
अपराध करायला लावले. याव न
परमे रा या मंडळ त मर पसरली. १७ आताच म ाना या सव मुलांना ठार
मारा आ ण पु षाबरोबर रा हले या सव ि यांना मा न टाका. कोण याही
पु षाबरोबर ल गक संबंध असले या सव ि यांना मा न टाका. १८ “आ ण
नंतर तुम यापैक यांनी स यांना मारले असेल यांनी सात दवस तळा या
बाहेर रहावे. १९ तु ही ेताला केवळ हात जर लावला असला तर ही तु ही
बाहेर रहावे. तस या दवशी तु ही वत: ला आ ण तुम या कै ांना शु करा.
हीच गो पु हा सात ा दवशीही करा. २० तु ही तुमचे सव कपडे धुवा.
लाकूड, लोकर आ ण चामडे यांपासून बनवले या व तू धुवा. तु ही शु
झालेच पा हजे.” २१ नंतर याजक एलाजार सै नकांशी बोलला. तो हणाला,
“परमे राने मोशेला सां गतले ते हे नयम आहेत. यु ाव न परत आले या
सै नकांसाठ हे नयम आहेत. तु ही सोने, चांदी, तांबे, २२ पतळ, लोखंड,
प ा कवा शसे वगैरे २३ जे काही अ नीत टकेल ते तु ही अ नीत घालून
काढा ते शु होईल: तर अशु ी र कर या या पा याने ते शु करावे आ ण
जे काही अ नीत टकणार नाही ते पा याने धुवावे. २४ सात ा दवशी तु ही
तुमचे सव कपडे धुवा. नंतर तु ही शु हाल यानंतर तु ही तळावर येऊ
शकता.” २५ नंतर परमे र मोशेशी बोलला व हणाला, २६ सै नकांनी जे
कैदी, ाणी आ ण इतर गो ी यु ाव न आण या आहेत यांची मोजदाद
एलाजार याजक, तू आ ण ने यांनी करावी. २७ नंतर यु ावर गेले या
सै नकांत आ ण इ ाएला या इतर लोकात यांची वाटणी करा. २८ यु ावर
गेले या सै नकां या ह यातून काही भागातून माणसे, गाईबैल, गाढवे व
शेरडेमढरे ां यापैक येक पाचशेमागे एक परमे रा ी यथ कर हणून
यावा. २९ यां या ह यातून घेऊन तो परमे रा ी यथ सम पत अंश
हणून याजक एलाजाराला ावा. ३० “नंतर इ ाएल लोकांस मळाले या
ह यातून माणसे, गाईबैल, गाढवे, शेरडेमढरे वगैरे सव पशू ां यापैक
येक प नासांमागे एक घेऊन परमे रा या नवासमंडपाची र ण करणा या
ले ांना ावे.” ३१ परमे राने मोशेला आ ा के या माणे मोशे आ ण
एलाजार याजकाने केले. ३२ सै नकांनी लुटून घेतले या व तूं शवाय सहा
ल पंचाह र हजार शेरडेमढरे, ३३ बहा र हजार गाईबैल, ३४ एकस
हजार गाढवे ३५ आ ण ब ीस हजार ि या आण या. (यांत कोण याही
पु षाबरोबर ल गक संबंध न आले या ि यांचाच फ समावेश आहे). ३६
यु ावर गेले या सै नकांना तीन ल सदतीस हजार पाचशे म ा मळा या.
३७ यांनी सहाशे पं याह र म ा परमे रास द या. ३८ गाईबैल छ ीस
हजार असून यातील बहा र परमे राचा कर होते. ३९ सै नकांना तीस
हजार पाचशे गाढवे मळाली. यातील एकस गाढवे यांनी परमे रास
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दले. ४० सै नकांना सोळा हजार ि या मळा या. यांपैक ब ीस ि या
यांनी परमे रास द या. ४१ परमे राने मोशेला आ ा के या माणे
परमे रा ी यथ हा कर सम पत हणून याने याजक एलाजाराला द या.
४२ नंतर यु ावर गेले या इ ाएली सै नकांकडू न मोशेने घेतलेला अधा भाग
होता. ४३ लोकांस तीन ल सदतीस हजार पाचशे म ा. ४४ छ ीस
हजार गाईबैल, ४५ गाढवे तीस हजार पाचशे ४६ आ ण सोळा हजार ि या
मळा या. ४७ आ ण इ ाएला या वंशा या अ या भागातून, मनु यातून व
जनावरांतून येक प नास व तूमागे मोशेने एक व तू परमे रासाठ घेतली.
याम ये पशू आ ण माणसे याचा समावेश होता. नंतर याने या व तू लेव ना
द या. कारण यांनी परमे रा या प व नवासमंडपाची काळजी घेतली.
४८ नंतर सै नकांचे पुढार सह ा धपती सै नकांचे व शता धपती सै नकांचे
पुढार मोशेकडे आले. ४९ यांनी मोशेला सां गतले, आ ही तु या सेवकांनी
आमचे सै नक मोजले. आ ही एकही सै नक सोडला नाही. ५० हणून आ ही
येक सै नकाकडू न परमे राची भेट आणत आहोत. आ ही सो या या व तू
आणत आहोत; बाजूबंद, बांगडया, आंग ा, कु ा आ ण हार. ही आ ही
परमे रास अपण हणून आम या जवासाठ परमे रारासमोर ाय त
कर याकरता आणली आहेत. ५१ मोशे आ ण एलाजार याजकाने ते सव
सोने व घड व व तू यां याकडू न ि वकार या. ५२ सह पती आ ण शतपती
ांनी परमे रास समपण केलेले सोने सोळा हजार सातशे शेकेल भरले.
५३ सै नकांनी यांना यु ात मळाले या इतर व तू वतःजवळ ठे व या.
५४ मोशे आ ण एलाजार याजक यांनी हजार आ ण शंभर सै नकांवर या
मुखांकडू न सोने घेऊन इ ाएल लोकांसाठ परमे रासमोर मारक हणून
दशनमंडपाम ये नेऊन ठे वले.
न आ ण गाद या घरा यांकडे गुरांढोरांची खूप ख लारे होते.
३२ रऊबे
यांनी याजेर व गलाद येथील ज मनी पा ह या. ही जमीन आप या
गुरांढोरांसाठ चांगली आहे असे यांना वाटले. २ हणून रऊबेन व गाद यां या
घरा यातील लोक मोशेकडे आले. ते मोशे, याजक एलाजार आ ण लोकांचे
पुढार यां याशी बोलले. ३ अटारोथ, दीबोन, याजेर, न ा, हेशबोन, एलाले,
सबाम, नबो व बौन. ४ ांचा जो ांत परमे राने इ ाएला या लोकांसाठ
देवाने जी जमीन जकली ती गुरांढोरांसाठ खूप चांगली आहे आ ण तु या
दासांजवळ गुरेढोरे आहेत. ५ जर आ हावर तुझी कृपा ी असेल तर तो
देश आ हास वतन क न दे यात यावा. आ हास यादन नदी या प लकडे
नेऊ नको. ६ रऊबेन आ ण गाद या घरा यातील लोकांस मोशे हणाला,
तुमचे भाऊबंद लढाईस जातील ते हा तु ही येथेच बसून राहणार का? ७
जो देश परमे राने इ ाएल लोकांस दला आहे तेथे उत न जा याकरता
यांचे मन का न सा हत कर त आहात? ८ तुम या वाडव डलांनी हीच
गो मा याबाबतीत केली होती. कादेश-ब याला मी काही हेरांना जमीन
बघ यासाठ पाठवले. ९ ते लोक अ कोल खो यापयत गेले. यांनी जमीन
ब घतली आ ण या लोकांनी इ ाएल लोकांस परमे राने दले या देशात
जा या या इ छे पासून परावृत केले. १० परमे र या लोकांवर खूप रागावला.
याने शपथ घेतली आ ण हणाला, ११ मसर देशातून आले या वीस
वषावर ल कोण याही मनु यास हा देश बघू दला जाणार नाही. मी
अ ाहाम, इसहाक व याकोब यांना वचन दले होते. यांना मी ही जमीन
ायचे कबूल केले होते. परंतु यांनी मला मनापासून अनुसरले नाही. हणून
यांना हा देश मळणार नाही. १२ फ क न जी यफु नेचा मुलगा कालेब
आ ण नूनाचा मुलगा यहोशवा हे मनापासून परमे रास अनुसरले. १३
परमे र इ ाएल लोकांवर खूप रागावला होता. परमेशवरा या ीने यांनी
वाईट कृ ये केली यांची सव पढ न होईपयत यांना चाळ स वष रानात
भटकावयास लावले. १४ आ ण आता तुम या वाडव डलांनी जी गो केली
तीच तु ही कर त आहात. पा यांनो परमे राने या या इ ाएल लोकांवर

आणखी रागवावे अशी तुमची इ छा आहे का? १५ जर तु ही परमे राची
भ करायचे सोडले तर परमे र इ ाएल लोकांस अ धक काळ रानात
ठे वील आ ण नंतर तु ही या सव लोकांचा नाश कराल. १६ पण रऊबेना या
आ ण गाद या घरा यातील लोक मोशेकडे गेले. ते हणाले, आ ही या
जागेवर आम या मुलांसाठ शहरे आ ण आम या जनावरांसाठ गोठे उभा .
१७ यामुळे आमची मुले या ठकाणी व ती करणा या इतर लोकांपासून
सुर त राहतील. पण आ ही इ ाएला या इतर लोकांस मदत कर यासाठ
आनंदाने येऊ. आ ही यांना यां या देशात आणू. १८ इ ाएलातील
येकाला याचे वतन मळा या शवाय आ ही परतणार नाही. १९ यादने या
अलीकडे पूवस आ हास आमचे वतन ा त झाले हणून आ ही यादने या
पलीकडे व पुढे यां याबरोबर वतन घेणार नाही. २० ते हा मोशे यांना
हणाला, जर तु ही या सव गो ी के या तर हा देश तुमचा होईल. परंतु
तुम या सै नकांनी परमे रासमोर लढाईत उतरले पा हजे. २१ आ ण तो
आपणापुढून आपले श ू वतनातून घालवीन आ ण देश परमे रापुढे ह तगत
होईल तुम या सै याने यादन नदी पार क न श ू सै याला या देशातून
हाकलले पाहीजे. २२ आ ण तर तो देश या या ता यात आ यावर तु ही
परत याल. नंतर परमे राकडे आ ण इ ाएलाकडे तु ही नरपराधी असाल.
तर हा देश परमे रापुढे तुमचे वतन असा होईल. २३ पण जर तु ही या
गो ी के या नाहीत तर तु ही परमे रा व पाप कराल आ ण तुम या
पापाब ल तु हास शासन होईल याची खा ी बाळगा. २४ तुम या मुलांसाठ
शहरे वसवा आ ण जनावरांसाठ गोठे बांधा. पण तु ही वचन द या माणे
सारे काही करा. २५ नंतर रऊबेन आ ण गाद या कुटु ब
ं ातील लोक मोशेला
हणाले, आ ही तुझे नोकर आहोत. तू आमचा मालक आहेस हणून तू जे
सांगतोस ते आ ही क . २६ आम या ि या, मुले, शेरडेमढरे आ ण सव
गुरेढोरे गलाद शहरात राहतील. २७ पण आ ही, तुझे नोकर यादन नदी पार
क . आ ही परमे रापुढे लढाईस जाऊ. जसे आमचा धनी सांगत आहे. २८
या माणे यांनी वचन दले. ते मोशे, याजक एलाजार, नूनाचा मुलगा यहोशवा
आ ण इ ाएलचे सव वंशाचे मुख या सवानी ते ऐकले. २९ मोशे यांना
हणाला, गाद आ ण रऊबेनचे लोक यादन नदी पार करतील. ते लढाईत
परमे रा यापुढे चालतील. ते तु हास देश जकायला मदत करतील आ ण
तु ही गलादाचा देश यां या वाटेचा भाग हणून ाल. ३० पण ते तुम या
सै याबरोबर जा यात अपयशी ठरले तर कनानम ये तुम याम ये यांना वतन
मळे ल. ३१ गाद आ ण रऊबेन या लोकांनी उ र दले व हणाले, “आ ही
परमे रा या आ े माणे सवकाही कर याचे वचन देतो.” ३२ आ ही वतः
सश होऊन परमे रापुढे पलीकडे कनान देशात जाऊ. पण आमचे वतन
यादन नदी या पूवला असावे. ३३ ते हा मोशेने गादाचे वंशज, रऊबेनाचे
वंशज आ ण योसेफाचा मुलगा मन शे याचा अधा वंश अमो याचा राजा
सीहोन या या रा याचा व बाशानाचा राजा ओग या या रा याचा देश दला.
देश, नगरे व याम ये आजुबाजू या देशातील नगरे दली. ३४ गाद या
लोकांनी दीबोन, अटारोथ, अरोएर, ३५ अटारोथ-शोफान, याजेर यागबहा,
३६ बेथ- न ा आ ण बेथ-हारान ही शहरे वसवली. यांनी शहराभोवती तटबंदी
उभारली आ ण यां या जनावरांसाठ गोठे बांधले. ३७ रऊबेन या लोकांनी
हेशबोन, एलाले, कयाथाईम. ३८ नबो व बाल-मौन आ ण स मा ही शहरे
वसवली. यांनी पु हा वसवले या शहरांना जुनीच नावे दली. पण नेबो आ ण
बाल-मोनचे नांव यांनी बदलले. ३९ माखीर या कुटु बं ातील लोक गलादाला
गेले माखीर मन शेचा मुलगा होता. यांनी या शहराचा पराभव केला. तेथे
राहणा या अमोर लोकांस घालवले. ४० मोशेने गलाद मन शे या कुटु बं ातील
माखीराला दले. हणून याचे कुटु बं तेथे रा हले. ४१ मन शे या कुटु बं ातील
याईर याने छो ा शहरांचा पराभव केला. नंतर याने यांना याईराची शहरे
असे हटले. ४२ नोबाहाने कनाथ व या या आसपास या छो ा शहरांचा
पराभव केला. नंतर याने या जागेला आपले नाव दले.
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आ ण अहरोन ां या नेतृ वाखाली इ ाएल लोक सै या माणे
३३ मोशे
मसर देशामधून टो यांनी बाहेर पडले. ते हा यांचे मु काम झाले ते
हे आहेत. २ परमे राने आ ा के या माणे ते कोठू न नघाले ते कोठे गेले.
यां या मजला यां या मु कामा माणे मोशेने ल ह या या या. ३ प ह या
म ह या या पंधरा ा दवशी यांनी रामसेस सोडले. व हांडणा या स या
दवशी इ ाएलचे लोक वजयो सवात हात वर क न बाहेर पडले. मसर
देशा या सग या लोकांनी यांना पा हले. ४ मसर देशाचे लोक परमे राने
मारले या लोकांचे दफन कर त होते. ते यां या प ह या मुलांचे दफन कर त
होते. परमे राने मसर देशा या देवतांना कडक शासन केले. ५ इ ाएल
लोकांनी रामसेस सोडले आ ण ते सु कोथाला गेले. ६ ते सु कोथा न
एथामाला गेले. लोकांनी तेथे राना या काठावर तंबू दले. ७ यांनी एथाम
सोडले आ ण ते पीहहीरोथला गेले. ते बआल-सफोन जवळ होते. लोकांनी
म दोलासमोर तंबू दले. ८ मग लोकांनी पीहहीरोथ न कूच क न आ ण ते
समु ओलांडून रानात गेले. आ ण एथाम रानात तीन दवसाची मजल क न
यांनी मारा येथे तळ दला. ९ लोकांनी मारा सोडले व ते ए लमाला जाऊन
रा हले. तथे बारा पा याचे झरे होते आ ण स र खजुराची झाडे होती. १०
लोकांनी ए लम सोडले व यांनी तांब ा समु ाजवळ तंबू दले. ११ यांनी
तांबडा समु सोडला आ ण सीन रानात तळ दला. १२ सीन रान सोडू न ते
दफका येथे तळ दला. १३ लोकांनी दफका सोडले व ते आलूश येथे रा हले.
१४ लोकांनी आलूश सोडले व रफ दमला तळ दला. या जागी प यासाठ
पाणी न हते. १५ लोकांनी रफ दम सोडले व यांनी सीनाय रानात तळ
दला. १६ यांनी सीनाय वाळवंट सोडले व क ोथ-ह वा येथे तळ दला.
१७ क ोथ-ह वा येथून ते हसेरोथला रा हले. १८ हसेरोथ येथून यांनी
रथमाला तंबू दला. १९ रथमा सोडू न ते र मोन-पेरेसला आले. २० र मोनपेरेस सोड यावर यांनी ल नाला तळ दला. २१ लोकांनी ल ना सोडले व
र सा येथे तळ दला. २२ र सा सोडू न ते कहेलाथा येथे तळ दला. २३
लोकांनी कहेलाथा सोडले व यांनी शेफेर पवतावर तंबू ठोकले. २४ शेफेर
पवत सोडू न लोक हरादांत आले. २५ लोकांनी हरादा सोडले व मकहेलोथ
येथे तळ दला. २६ मकहेलोथ सोडू न ते तहथाला आले. २७ लोकांनी तहथा
सोडले व ते तारहला आले. २८ तारह सोडू न यांनी मथकाला तळ दला. २९
लोकांनी मथका सोडले व हशमोना येथे तंबू दला. ३० हशमोना सोडू न ते
मोसेरोथला आले. ३१ यांनी मोसेरोथ सोडले व बनेयाकानाला तळ दला.
३२ बनेयाकान सोडू न ते होर-हा गदगादला आले. ३३ होर-हा गदगाद सोडू न
यांनी याटबाथाला तंबू ठोकले. ३४ याटबाथा येथून ते अ ोनाला आले.
३५ अ ोना न यांनी एसयोन-गेबेर येथे तळ दला. ३६ लोकांनी एसयोनगेबेर सोडले व यांनी सीन रानात कादेश येथे तंबू दला. ३७ लोकांनी
कादेश सोडले व यांनी होरला तंबू ठोकले. अदोम देशा या सीमेवर ल हा
एक पवत होता. ३८ याजक अहरोनाने परमे राची आ ा पाळली व तो होर
पवतावर गेला. अहरोन याजागी मरण पावला. हा इ ाएल लोकांनी मसर
देश सोड याचा चाळ सा ा वषा या पाच ा म ह याचा प हला दवस होता.
३९ अहरोन होर पवतावर मेला ते हा तो एकशे तेवीस वषाचा होता. ४०
कनान देशातील नेगेब जवळ अराद शहर होते. अराद येथे असले या कनानी
राजाने इ ाएलचे लोक येत अस याब ल ऐकले. ४१ लोकांनी होर पवत
सोडला व सलमोनाला तंबू दला. ४२ यांनी सलमोना सोडले व ते पूनोनला
आले. ४३ पूनोन सोडू न यांनी ओबोथाला तळ दला. ४४ लोकांनी ओबोथ
सोडले व ते इये-अबार माला आले. हे मवाब देशा या सीमेवर होते. ४५ मग
ईयीमा न (इये-अबा रम) ते दीबोन-गादला आले. ४६ लोकांनी दीबोन-गाद
सोडले व अलमोन- दलाथाईमाला आले. ४७ अलमोन- दलाथाईम न यांनी
नबोजवळ या अबार म पवतावर तंबू दला. ४८ लोकांनी अबार म पवत
सोडला व ते यादन खो यात या मवाब येथे आले. हे यर हो या समोर यादन
नदीजवळ होते. ४९ यांनी मवाबा या मैदानात यादनतीर यांचे तंबू बेथ-
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य शमोथापासून आबेल- श ीमापयत होते. ५० आ ण मवाबा या मैदानाम ये
यादनेपाशी यर होजवळ परमे र मोशेशी बोलला. तो हणाला, ५१ इ ाएल
लोकांशी बोल, यांना या गो ी सांग, तु ही यादन नदी पार कराल. तु ही
कनान देशात जाल. ५२ तथे जे लोक तु हास आढळतील यांना देशातून
घालवा. ते हा तु ही यां या कोर व पुतळयांचा आ ण मूत चा नाश करा.
यां या उं चावर या पुजे या ठकाणांचा नाश करा. ५३ तु ही तो देश या
आ ण तथेच रहा. कारण मी हा देश तु हास वतन क न दला आहे. ५४
तुम यातील येक कुळाने च ् या टाकून देश वतन क न या. मो ा
कुळाला ज मनीचा मोठा भाग मळे ल. लहान कुळाला लहान भाग मळे ल.
एखा ा ठकाणासाठ या या नावाची च नघेल ते याचे वतन होईल.
आपआप या वाडव डलां या वंशा माणे तु हास वतन मळे ल. ५५ परंतु
तु ही आपणापुढून या देशात राहणा यांना बाहेर घालवले नाही जर तु ही
यांना तथेच रा दले तर ते तु हास डो यातील कुसळासारखे तुम या
कुशीत का ासारखे बोचतील. तु ही या देशात रहाल या देशात ते अनेक
संकटे आणतील. ५६ मी तुम याबाबत काय करणार आहे ते मी तु हास
दाखवले आहे. आ ण जर तु ही यांना या देशात रा दले तर मी ते सव
तुम याबाबतीत कर न.
र मोशेशी बोलला व हणाला, इ ाएल लोकांस ही आ ा दे
३४ परमे
आ ण यांना सांग, तु ही कनान देशात येत आहात. तु ही या देशाचा
२

पराभव करा. तु ही सव कनान देश या. ३ द णेकडे अदोमाजवळ या
सीन रानाचा काही भाग तु हास मळे ल. तुमची द णेकडची सीमा मृत
समु ा या द ण टोकापासून सु होईल. ४ तेथून अ बीम चढावाचे
द ण टोक पार क न ती सीन रानातून कादेश-ब याला जाईल. आ ण
नंतर हसर-अ ारपयत जाऊन असमोनाला पोहोचेल. ५ असमोना न ती
मसर देशा या नदीपयत जाईल आ ण समु ात तची समा ती होईल. ६
तुमची प मेकडची सीमा हणजे महासमु व याचा कनारा रा हल तीच
तुमची प म सीमा आहे. ७ तुमची उ रेकडची सीमा महासमु ात सु
होईल व होर पवताकडे एक रेषा आंखावी. ८ होर पवताव न ती लेबो
हमाथाला जाईल व तेथून सदादला. ९ नंतर ती सीमा ज ोनला जाईल व
हसर-एनानला ती संपेल. ते हा ती तुमची उ र सीमा. १० तुमची पूव सीमा
हसर-एनानजवळ सु होईल व ती शफामपयत जाईल. ११ शफामपासून ती
अईना या पूवकडे र लाला जाईल. ती सीमा उतरत क नेरेथ समु ा या
पूवकड ल कना या या पवतां या रांगापयत जाईल. १२ आ ण नंतर ती
यादन नदी या काठाने जाऊन मृतसमु ात तची समा ती होईल. तु या
देशा या या सीमा आहेत. १३ ते हा मोशेने इ ाएल लोकांस आ ा केली
व हणाला क , च ् या टाकून या देशाचे वतन तु हास मळणार आहे.
हणजे साडे नऊ वंशाना जो देश दे याचे परमे राने दे याचे ठर वले आहे तो
हाच. १४ रऊबेन आ ण गादची वंश आ ण मन शे या अ या वंशानी आधीच
यांचे वतन घेतले आहे. १५ या अड च वंशानी यर होजवळ यादन नदी या
पूवकडचे वतन मळाले आहे. १६ नंतर परमे र मोशेशी बोलला. तो हणाला,
१७ जो पु ष हा देश तु हास वतन हणून वाटू न देणार आहे तो याजक
एलाजार आ ण नूनाचा मुलगा यहोशवा. १८ येक वंशाचा एक मुख वतन
हणून देशाची वभागणी कर यास यावा. १९ या मनु यांची नावे ही आहेत
य दा या वंशातला, यफु नेचा मुलगा कालेब. २० शमोना या वंशातील,
अ मी दाचा मुलगा शमुवेल. २१ ब या मना या वंशातील, कसलोनाचा
मुलगा अलीदाद. २२ दानी वंशातील, सरदार यागलीचा मुलगा बु क .
२३ योसेफा या वंशातील, सरदार मन शे या वंशातील, एफोदाचा मुलगा
ह नीएल. २४ ए ाईम वंशातील, सरदार शफटानाचा मुलगा कमुवेल. २५
जबुलून वंशातील सरदार पनीकाचा मुलगा अलीसाफान. २६ इ साखार
वंशातील सरदार अ जानाचा मुलगा पलटीयेल. २७ आशेर वंशातील सरदार
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शलोमीचा मुलगा अही द. २८ आ ण नफताली वंशातील सरदार अ मी दाचा
मुलगा पदाहेल. २९ परमे राने कनाना या भूमीची इ ाएल लोकांम ये
वाटणी कर यासाठ या मनु यांची नवड केली.
र मोशेशी बोलला. हे मवाबामधील यादना या खो यात
३५ परमे
यर होसमोर यादन नदीजवळ घडले. परमे र हणाला, इ ाएल
२

लोकांस सांग क , यांनी यां या वतनातील काही नगरे लेवी लोकांस
ावी. इ ाएल लोकांनी काही नगरे आ ण या या आजूबाजूची कुरणे लेवी
लोकांस ावी. ३ लेवी लोक या नगरात राहतील आ ण लेवी लोकांची
कुरणे गाईबैल आ ण शेरडेमढरे इ यादी जनावरांसाठ असावीत. ४ आ ण
नगराची जी कुरणे ले ांना जी गायराने ाल ती हजार हात सभोवार असावी.
५ नगरां या तटबंदी बाहेर पूव बाजूस दोन हजार हात, दोन हजार हात
द णेला, दोन हजार हात प मेला आ ण दोन हजार हात उ र बाजूस
मोजावे. नगर म ये असावे. ६ यापैक सहा शहरे शरणपुरे असतील.
जर एखा ा मनु याने चुकून कुणाला मारले तर तो मनु य संर णासाठ
या शहरात जाऊ शकतो. या सहा शहरांखेर ज आणखी बेचाळ स नगरे
तु ही लेव ना ा. ७ हणजे तु ही एकूण अ े चाळ स नगरे लेव ना ा.
या शहरांभोवतालची जमीनही तु ही लेव ना ा. ८ इ ाएला या मो ा
कुटु ब
ं ांना वतनाचे मोठे तुकडे मळतील आ ण लहान वतनातून कमी अशी
ावीत. येक वंशाने आपआप या वतना या मानाने ले ांना नगरे ावी. ९
नंतर परमे र मोशेशी बोलला. तो हणाला, १० इ ाएला या वंशाशी बोल,
यांना या गो ी सांग, तु ही लोक यादन नदी पार क न कनान या देशात
जाल. ११ ते हा तु ही शरणपुरे नवडा. जर एखा ाने चुकून कुणाला ठार
मारले तर तो संर णासाठ यापैक एखा ा शहरात जाऊ शकतो. १२
आ ण ती नगरे सूड घेणा यापासून आ यासाठ असावी. या मनु याचा
याय होईपयत तो तेथे सुर त रा शकतो. १३ अशी सहा संर क शहरे
असतील. १४ यापैक तीन शहरे यादन नदी या पूवला असतील आ ण
तीन शहरे कनाना या देशात यादन नदी या प मेला असतील ती तु ही
आ याची नगरे हणून ा. १५ ही शहरे इ ाएला या नाग रकांसाठ , परदेशी
नागा रकासाठ आ ण वाशांसाठ शरणपुरे असतील. यां यापैक कोणीही
चुकून कुणाला ठार मारले तर ते संर णसाठ या शहरात जाऊ शकतात. १६
जर एखादा मनु य कुणाला मार यासाठ लोखंड श ाचा उपयोग करत
असेल तर याने मरण पावले पा हजे. १७ आ ण जर एखा ाने दगड घेऊन
कुणाला मारले तर यानेसु दा मरण पावले पा हजे. पण या दगडाचा आकार
एखा ाला मार यासाठ वापर यात येणा या दगडाएवढा असला पा हजे.
१८ आ ण जर एखादा मनु य कुणाला मार यासाठ लाकडा या तुक ाचा
उपयोग कर त असेल तर तो मनु य सु ा मेला पाहीजे. हा लाकडाचा तुकडा
हणजे सामा यतः कोणाला तर मार यासाठ उपयोगात आणतात तसे
लाकडाचे श असले पा हजे. १९ मरण पावले या मनु या या कुटु बं ातील
कोणीही या खु याचा पाठलाग क न यास ठार मा शकतो. २० मनु य
एखा ाला हाताने मा न सु ा ठार मा शकतो. कवा एखा ाला ढकलून
देऊन सु ा ठार मा शकतो. कवा कोणाला काही फेकून मा न सु ा यास
ठार क शकतो. २१ जर कोणी ते हेतूपूवक ेषबु ीने केले असेल तर तो
खुनी ठरतो. या मनु यास ठार मारलेच पा हजे. मरण पावले या मनु या या
कुटु ब
ं ातील कोणीही या खु याचा पाठलाग क न यास मा शकतो. २२
एखादा मनु य अपघाताने स याला मा शकेल. मरण पावले या मनु याचा
याने ेष केला नाही यास याने चुकून मारले असेल. कवा याने एखादी
व तू चुकून फेकली असेल आ ण ती चुकून एखा ाला लागून तो मेला तर
याने ते वचारपूवक केले असे नाही. २३ कवा एखा ा मनु याने दगड
फेकला आ ण तो यास न दसले या मनु यास लागला व तो मेला तर
या मनु याने योजनापूवक मारले असे नाही. तो मनु य मरण पावले या

मनु याचा ेष करत न हता. तो केवळ योगायोगाने मेला. २४ जर असे
घडले तर काय करायचे ते लोकांनी ठरवायचे. मरण पावले या मनु या या
कुटु बं ातील एखादा मनु य यास मा शकतो क नाही ते लोक यायालयाने
ठरवायचे. २५ जर लोकांनी खु याचे या कुटु ब
ं ापासून र ण कराचये असे
ठरवले तर लोकांनी खु याला संर क शहरात परत यावे आ ण प व तेलाने
अ भषेक केलेला मु य याजक मरत नाही तोपयत खु याने तथेच रहावे. २६
या मनु याने संर क शहरा या बाहेर जायचे नाही. जर याने या सीमा
ओलांड या २७ आ ण आ या या नगरा या सीमेबाहेर मृत मनु या या
कुटु बं ाने यास पकडले आ ण मारले तर या कुटु बं ातील तो मनु य खुनाचा
अपराधी ठरणार नाही. २८ एखा ा मनु याने चुकून कोणाला मारले असेल
तर याने मु य याजक मरेपयत शरणपुरातच रा हले पा हजे. मु य याजक
मे यानंतर तो मनु य या या वत: या देशात जाऊ शकतो. २९ तु हा
लोकां या सव शहरांम ये हाच नयम सदैव लागू राहील. ३० मारणा याला
मरणाची श ा जर सा ीदार असेल तरच दली जाईल. जर एकच सा ीदार
असेल तर कोणालाही मरणाची श ा दली जाणार नाही. ३१ जर एखा ा
मनु यावर खुनाचा दोष असेल तर यास मारलेच पा हजे. पैसे घेऊन याची
श ा बदलू नका, या खु याला आव य जीवे मारावे. ३२ जर एखा ाने
कुणाला मारले आ ण तो संर क शहरात पळू न गेला तर घर जा यासाठ
या याकडू न पैसे घेऊ नका. मु य याजक मरेपयत याने शरणापुरातच
रा हले पा हजे. ३३ या देशात तु ही रहाल तो
क नका. कारण खुनाने
देश
होतो आ ण र पात के या शवाय देशाब ल हणजे या देशात
झाले या र पाताब ल ाय त होऊ शकत नाही. ३४ मी परमे र आहे. मी
तुम या देशात इ ाएल लोकांबरोबर राहीन. मी तथे राहणार आहे. हणून ती
जागा न पाप लोकां या र ाने अशु क नका.
मन शेचा मुलगा माखीर याचा
३६ नंमुतलरगायोसेगलादफवंयाशा यायावंकशु ळातला
ात या घरा यातील मुख जवळ आले ते
मोशेपुढे व इ ाएल लोकां या घरा यातील मुखांशी बोलायला गेले. २
ते हणाले, परमे राने इ ाएलाला च ् या टाकून आमचे वतन घे याची
आम या वाम ना आ ा केली आहे. या कारे परमे राने सलाफहादची
जमीन या या मुल ना ायची आ ा केली आहे. सलाफहाद आमचा भाऊ
होता. ३ आता जर या इ ाएला या वंशात या स या कोण याही वंशां या
मुलाशी ववाह केला तर यांचे वतन आम या व डलां या वतनातून यांचा
ह सा काढू न घेतला जाईल. ४ आ ण जे हा इ ाएला या वंशाचे योबेल
होईल ते हा यां या या होतील यां या वंशा या वतनात यांचे वतन
मळवले जाईल, अशाने यांचे वतन आम या व डलां यावंशा या वतनातून
काढू न टाकले जाईल. ५ मोशेने परमे रा या सांग याव न इ ाएल लोकांस
ही आ ा दली, तो हणाला, योसेफा या वंशाचे हणणे बरोबर आहे. ६
सलाफहादा या मुल साठ परमे राची ही आ ा आहे: जर तु हास कोणाशी
ल न करायचे असेल तर तु ही तुम या वंशातील कोणाशी तर ल न करा. ७
यामुळे इ ाएल लोकांम ये वतन एका वंशाकडू न स या वंशाकडे जाणार
नाही. आ ण येक इ ाएली मनु यास या या पूवजांकडू न मळालेले वतन
ठे वता येईल. ८ आ ण इ ाएल वंशात या कोण याही एखा ा ीला त या
व डलांकडू न वतन मळाले तर तने त या कुळातील एखा ाशीच ल न
केले पा हजे. यामुळे येकाला पूवजांकडू न मळालेली वतन ठे वता येईल.
९ ते हा इ ाएल लोकांम ये वतन एक वंशाकडू न स या कुळाकडे जाऊ
शकणार नाही. येक इ ाएली मनु य या या पूवजांकडू न मळालेले वतन
जवळ बाळगू शकेल. १० सलाफहाद या मुल नी परमे राने मोशेला दले या
आ ांचे पालन केले. ११ हणून सलाफहाद या महला, तरसा, हो ला,
म का व नोआ यांनी यां या चुलत भावांशी ल न केले. १२ योसेफाचा मुलगा
मन शे या या वंशातील ते होते. हणून यांची वतने यां या व डलां या
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कुळाकडेच रा हली. १३ परमे राने यादनपाशी यर होजवळ मवाबा या
मैदानात मोशे या ारे इ ाएला या वंशाना दले या या आ ा व नयम
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नदी या पूवकड ल रानात अराबाम ये सुफासमोर, पारान, तोफेल,
१ यादन
लाबान, हसेरोथ व द-जाहाब यां या दर यान मोशे सव इ ाएलाशी वचने
बोलला ती ही. २ होरेबपासून कादेश-ब यापयतचा वास सेईर ड गरामाग
अकरा दवसाचा आहे. ३ हे मसर सोड यानंतर चाळ सा ा वष घडले,
अकरा ा म ह यातील प ह या दवशी मोशे इ ाएल लोकांशी हे बोलला,
परमे राने जे काही सांगायची आ ा केली; ते सव याने सां गतले. ४
अमो यांचा राजा सीहोन आ ण बाशानाचा राजा ओग यां यावर परमे राने
ह ला के यानंतरची ही गो आहे. (सीहोन अमोर लोकांचा राजा होता. तो
हेशबोनम ये राहत असे. ओग बाशानाचा राजा होता. तो अ ारोथ व ए ई येथे
राहणारा होता.) ५ परमे रा या आ े माणे मोशे आता यादन या पलीकडे
पुवस मवाबा या देशात नयमांचे ववरण क लागला. तो हणाला, ६
आपला देव परमे र होरेबात आप याशी बोलला, या ड गरात तु ही पु कळ
दवस राहीला आहात. ७ आता तु ही येथून अमो यां या ड गराळ देशात
जा आसपास या सव देशात वास करा यादने या खो यात, अराबा या
पहाड देशात, प मेकड ल उतारावर, नेगेबम ये समु कनार कनान
आ ण लबानोन माग फरात या महानदीपयत जा. ८ पाहा हा देश मी तु हास
देऊ करत आहे जा आ ण यावर ताबा मळवा अ ाहाम, इसहाक आ ण
याकोब या तुम या पूवजांना व यां यानंतर यां या वंशजांना हा देश
दे याचे परमे राने वचन दले होते. ९ ते हा मी तु हास हणालो होतो क
“मी एकटा तुमचा सांभाळ क शकणार नाही. १० आ ण आता तर तुमची
सं या कतीतर वाढली आहे परमे र देवा या कृपेने ती वाढू न आकाशातील
ता यांइतक झाली आहे. ११ तुम या पूवजांचा देव परमे र, ा या कृपेने
आणखी वाढू न आता या हजारपट होवो आ ण याने कबूल के या माणे
याचा आशीवाद तु हास मळो. १२ परंतु मी एकटा तुमचा भार तसेच तुमची
आपापसांतली भांडणे कोठवर सहन क ? १३ हणून मी तु हास सां गतले,
आपाप या वंशातून अनुभवी, ानी व समंजस
ची नवड करा. मी
यांना तुमचे मुख हणून नेमतो.” १४ यावर, “हे चांगलेच झाले असे”
तु ही मला उ र देऊन हणालात. १५ हणून मी या ानी व अनुभवी
ना तुमचे मुख हणून नेमले. हजारां या समूहावर एक अ धकार ,
शंभरांवर एक, प नासांवर, दहावर तसेच घरा यावर अशा या अ धका यां या
नेमणुका के या. १६ या यायाधीशांना मी यावेळ सां गतले क तुम या
भाऊबंदांतील वाद नीट ऐकून या. नवाडा करताना प पात क नका
मग तो वाद दोन भावांमधला असो क एखादा मनु य व याचा भाऊबंद व
उपर यां यातील असो. नी तने याय करा. १७ याय करताना कोणालाही
कमी लेखू नका. लहान मो ांचे सारखे ऐकून या. कोणाचे त ड पा न
घाब नका; कारण याय करणे देवाचे काम आहे. एखादे करण तु हास
वशेष अवघड वाटले तर ते मा याकडे आणा. मी याचा नवाडा कर न. १८
तुम या इतर कत ांब लही मी ते हाच तु हास आ ा केली होती. १९ मग
आपला देव परमे र ा या आ ेनुसार आपण होरेब न पुढे अमो यां या
ड गराळ देशाकडे नघालो ते हा वाटेत तु हास ते व तीण आ ण भयंकर
रान लागले ते सव ओलांडून आपण कादेश-ब याला पोहचलो. २० मी
तु हास हणालो क पाहा, “अमो यां या पहाड देशात तु ही पोहोचलात
आपला देव परमे र तु हास हा देश देत आहे. २१ पाहा हा देश तुझा
देव परमे र याने पुढे ठे वला आहे. पूवजांचा परमे र ा या आ ेनुसार तो
ह तगत करा. कच नका व कशाचीही भीती बाळगू नका.” २२ पण ते हा
तु ही सगळे मला हणालात, “आधी आपण काही जणांना या देशा या
पाहाणीसाठ पुढे पाठवू हणजे ते या देशाची मा हती मळवून आप याला
कोण या मागाने जावे लागेल, कोणकोणती नगरे तेथे लागतील याची खबर

आणतील.” २३ मलाही ते पटले हणून येक घरा यातून एक अशी बारा
माणसे मी नवडली. २४ ते लोक मग नघाले व पहाड देशात जाऊन
अ कोल ओ ापयत पोहचले व यांनी तो देश हेरला. २५ येताना यांनी
तकडची काही फळे बरोबर आणली. या देशाची मा हती सां गतली व ते
हणाले, “आपला देव परमे र देत असलेला देश हा उ म आहे.” २६ तथा प
तु ही तेथे ह ला कर याचे नाकारले आपला देव परमे र या या आ े व
बंड केले. २७ तु ही आपाप या तंबूत जाऊन कुरकुर करत हणालात परमे र
आमचा ेष करतो अमो यां या हातून आमचा नाश हावा हणूनच आ हास
याने मसर देशातून बाहेर काढले आहे. २८ आता आ ही कोठे जाणार?
आम या या भावां या बात यांमुळे घाब न आम या दयाचे पाणीपाणी झाले
आहे. यां यानुसार हे लोक ध पाड व आम यापे ा उं च आहेत. तेथील नगरे
मोठ असून यांची तटबंदी आकाशाला भडली आहे. आ ण तेथे अनाक
वंशाचे महाकाय आहेत. २९ ते हा मी तु हास हणालो, “ भऊ नका, या
लोकांस घाब नका. ३० वत: परमे र देव तुम यापुढे जात आहे. मसर
देशात तुम यासमोर याने जे केले तेच तो येथेही कर ल, तो तुम यासाठ
लढेल; ३१ तसेच रानात या वाटचालीतही तु ही पाहीले, याम ये तुमचा देव
परमे र तुम यापुढे होता. मनु य आप या मुलाला जपून नेतो तसे याने
तु हास येथपयत सांभाळू न आणले.” ३२ तर ही तु ही आप या परमे र
देवावर व ास ठे वला नाही. ३३ परमे र वासात तुम यासाठ मु कामाचे
ठकाण शोधायला तसेच रा ी अ नीत व दवसा मेघात कट होऊन तु हास
मागदशन करायला तुम यापुढे चालत असे. ३४ परमे राने तुमचे बोलणे
ऐकले व तो संतापला शपथपूवक तो हणाला, ३५ “तुम या पूवजांना शपथ
वा न देवू केलेला हा उ म देश या
पढ तील एका याही ीस पडणार
नाही, ३६ यफु नेचा मुलगा कालेब मा तो पाहील याचे पाय या भूमीला
लागले आहेत. यास व या या वंशजांना मी ही भूमी देईल. कारण तो
परमे राचा खरा अनुयायी आहे.” ३७ तुम यामुळे परमे राचा मा यावरही
कोप झाला. तो हणाला, मोशे, “तूही या देशात वेश करणार नाहीस. ३८
पण तु या सेवेस हजर राहणारा, नूनाचा मुलगा यहोशवा तेथे जाईल यास तू
ो साहन दे, कारण तो इ ाएलांना देश वतन हणून मळवून देईल. ३९
परमे र पुढे आप याला हणाला, शवाय आपले श ू आप या मुलाबाळांना
पळवतील असे तु ही हणालात ती आज जी तुमची मुले बरे कवा वाईट
जाणत नाहीत ती मा या देशात जातील आ ण यांना मी तो देश देईन व ते
देश ते ह तगत करतील. ४० पण तु ही परत फ न तांब ा समु ा या
वाटेने रानाकडे कूच करा.” ४१ मग तु ही मला असे उ र दले क “आम या
हातून परमे रा व द पाप घडले आहे आप या परमे र देवा या आ ेनुसार
आ ही वर जाऊन लढू .” मग येक मनु याने आपली श ा े घेतली.
आ ण तु ही ड गराळ देशावर चढावयला तयार झाला. ४२ परमे र मला
हणाला, “ यांना तेथे सांग यु क नका. कारण मी यां या बरोबर नाही.
श ू यांना पराभूत करेल.” ४३ या माणे तु हास मी सां गतले. पण तु ही
ऐकले नाही. तु ही परमे राची आ ा पाळली नाही. आ ण धटाई क न या
ड गराळ देशात चढाई क न गेलात. ४४ ते हा तेथील अमोर तुम याशी
सामना करायला सामोरे आले. आ ण चवताळले या मधमा यां माणे यांनी
सेईर देशातील हमापयत तु हास पटाळू न लावले. ४५ मग तु ही परत येऊन
परमे राकडे रडू लागला. पण याने तुमचे काहीही ऐकले नाही. ४६ ते हा
तु ही कादेश येथे बरेच दवस रा हला ते तु हास मा हतच आहे.
आणखीन पुढे हणाला; “परमे राने मला सां गत या माणे
२ मोशे
आपण मागे फ न तांब ा समु ा या वाटेने रानात नघालो बरेच दवस
सेईर ड गराभोवती फरत रा हलो. २ परमे र ते हा मला हणाला, ३ ‘या
ड गराभोवती तु ही फार दवस फरत रा हला आहात. आता उ रेकडे वळा.
४ आ ण लोकांस आणखी एक सांग, तु हास वाटेत सेईर लागेल. ती भूमी
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एसावा या वंशाजांची, तुम या भाऊबंदांची आहे यांना तुमची भीती वाटेल
ते हा सांभाळा. ५ यां याशी भांडू नका. यां यातली तसूभरही जमीन मी
तु हास देणार नाही. कारण सेईर ड गर मी एसावाला वतन हणून दला
आहे. ६ तुमचे अ न पैसे देवून, वकत घेवून खा. पाणीही वकत घेवून या.
७ तुम या हात या सव कायात तुमचा देव परमे र याने तु हास आशीवादीत
केले आहे. तुम या या रानातील वाटचालीकडे याचे ल आहे. गेली चाळ स
वष तुमचा देव परमे र तुम या सोबत राहीला आहे. तु हास कशाचीही
वाण पडली नाही.’ ८ ते हा एसावचे वंशज राहत असले या सेईर व न
आपण गेलो. एलाथ आ ण एसयोन-गेबेर व न येणारा अराबाचा माग आपण
सोडला आ ण मवाबा या रानात या र याला आपण वळालो. ९ परमे र
मला हणाला, ‘मवाबाला उप व क नका. यां याशी यु ाचा ंसग आणू
नका. यां यातली जमीन मी तु हास देणार नाही. कारण आर नगर मी
लोट या वंशजांना इनाम दले आहे.’” १० पूव तेथे एमी लोक राहत असत.
ते ब सं य, ध पाड व अनाक लोकां माणे महाकाय होते. ११ या एम ना
लोक अनाक यां या माणेच रेफाई समजत असत. पण मवाबी लोक यांना
एमी हणतात. १२ पूव सेईरात होर लोकही राहत असत. पण एसावा या
वंशजांनी यांची जमीन बळकावली, होर चा संहार केला व तेथे वत: व ती
केली. परमे राने यांना दले या देशाचे इ ाएल नी जसे केले तसेच यांनी
इथे केले. १३ “मग परमे राने मला जेरेद ओ ापलीकडे जायला सां गतले.”
या माणे आपण जेरेद ओ ापलीकडे गेलो. १४ कादेश ब या सोडू न जेरेद
ओ ापलीकडे पोहोचेपयत अडतीस वष उलटली होती. तोपयत आप या
पढ तील सव लढव ये मरण पावले होते. परमे राने शपथ वा ह या माणे
हे झाले. १५ यांचा समूळ नाश होईपयत छावणीतून यांचा संहार करावा
हणून परमे राचा यां यावर हात उगारलेला होता १६ ा कारे सव यो े
मरण पावले, ती पढ नामशेष झाली, १७ परमे र मला हणाला, १८ “तुला
आज मवाबाची सीमा ओलांडून आर नगरापलीकडे जायचे आहे. १९ तेथे
अ मोनी लोक भेटतील. यांना उप व देऊ नको. यां याशी यु द क नको.
यां या ज मनीतील वाटा मी तुला देणार नाही. कारण ते लोटाचे वंशज असून
यांना मी ती वतन दली आहे.” २० या भागाला “रेफाई देश” असेही
हणतात. पूव तेथे रेफाई लोकांची व ती होती. अ मोनी यांना “जमजु मी”
हणत. २१ जमजु मी सं येने पु कळ व सश होते. अनाक लोकां माणे
ते ध पाड होते. पण यांचा संहार करायला अ मोनी लोकांस परमे राचे
साहा य होते. आता या ज मनीचा ताबा घेऊन अ मोनी तेथे राहतात. २२
एसावा या वंशजांनाही देवाचे असेच पाठबळ होते. पूव सेईर येथे होर लोक
राहत असत. यांनी यांना सकावून लावले. पण एसावा या वंशजांनी
होर चा संहार केला व आजपयत ते तेथे राहतात. २३ याच माणे अ वी लोक
ग जापयत या खे ात व ती क न होते, यांचा कफतोरा न आले या
कफतोर लोकांनी उ छे द क न यांची भूमी बळकावली आ ण आता ते तेथे
राहत आहेत. २४ पुढे परमे र मला हणाला, “आता उठा व आण नाचे खोरे
ओलांडून जा. हेशबोनाचा अमोर राजा सीहोन व याचा देश मी तु या हाती
दला आहे, तो देश आप या ता यात घे आ ण यास लढाईला वृ कर. २५
तुम या वषयी या सव आकाशाखाल या लोकां या मनात आज अशी भीती
व दहशत नमाण कर न क , तुमचे वतमान ऐकताच ते थरथर कापतील व
भयभीत होतील.” २६ मग मी कदेमोथ या रानातून हेशबोनचा राजा सीहोन
या याकडे ताकरवी सलो याचा नरोप पाठवला क , २७ “तुम या देशातून
आ हास जाऊ दे. आमची वाट सोडू न आ ही उजवीडावीकडे वळणार नाही.
२८ तू पैसे घेऊन मला खा यासाठ अ न वकत दे आ ण पाणीही पैसे घेऊन
वकत यायवयास दे, आ हास फ इथून पलीकडे पायी जाऊ दे. २९
यादनपलीकडे आमचा देव परमे र आ हास देणार असले या ज मनीपयत
आ हास जायचे आहे. सेईर या एसाव लोकांनी आ ण आर येथील मवाबी
लोकांनी आ हास जाऊ दले तसेच तूही कर.” ३० पण हेशबोनचा राजा

अनुवाद

सीहोन आप या देशातून जाऊ देईना. आपण यास पराभूत करावे हणूनच
तुमचा देव परमे र ाने यास कठोर केले. याचे मन कठ ण केले. आज
तु ही पाहातच आहात क तो देश आप या हाती आहे. ३१ परमे र मला
हणाला, “सीहोन राजा आ ण याचा देश हे मी तुम या हवाली करत आहे.
याचा देश तुझे वतन हावे हणून यांचा ताबा घे.” ३२ आ ण ते हा सीहोन
व याची जा याहस येथे आम याबरोबर लढाईसाठ स ज झाले. ३३
परमे र देवाने यास आप या ता यात दले हणून आ ही याचा, या या
मुलांचा व सव लोकांचा पराभव क शकलो. ३४ यां या सव नगरांचा
आ ही ताबा घेतला व पु ष, ि या, मुलेबाळे ा यासह सवाचा समूळ नाश
केला, कोणालाही जवंत ठे वले नाही. ३५ तेथील पशू आ ण जकले या
नगरातील लुट मा आ ही आम यासाठ घेतली. ३६ आण न खो या या
कडेला वसलेले अरोएर नगर, खो या या म यावर ल एक नगर तसेच आण न
खोरे ते गलादापयत सव नगरे, आमचा देव परमे र याने आ हास दली.
आ हास गम असे एकही नगर न हते. ३७ अ मो याचा देश वगळता फ
य बोक नदी या कना यावर तसेच ड गराळ देशातील नगरांकडे आ ही
गेलो नाही. कारण आमचा देव परमे र याने तेथे जा यास बंदी केली होती.
आपण वळसा घेऊन बाशान या वाटेने नघालो. ते हा बाशानाचा
३ मग
राजा ओग आ ण याची सेना यु ासाठ ए ई येथे चाल क न आली.

२

परमे र मला हणाला, यास भऊ नका. तो, याची जा आ ण याची भूमी
मी तुम या हाती दलेली आहे. हेशबोनवर रा य करणारा अमो यांचा राजा
सीहोन ाचे केले तसेच याचेही करा. ३ आमचा देव परमे र ाने बाशानाचा
राजा ओग आ ण याची जा आम या हाती दली. आ ही यास असा
मार दला क यां यापैक कोणीही जवंत रा हले नाही. ४ मग ओग या
ता यातील सव या सव साठ नगरे हणजे अग बाचा सारा देश घेतला,
बाशानातले ओगचे रा य ते हेच. ५ या सव नगरांना भ कम तटबंदी होती.
यांना उं च भती, वेशी, मजबूत अडसर होते. या त र तट नसलेली खेड
पु कळच होती. ६ हेशबोन या सीहोन राजा या नगरां माणेच येथेही आ ही
समुळ नाश केला. पु ष, ि या, मुलेबाळे कोणालाही हणून श लक
ठे वले नाही. ७ गुरेढोरे आ ण नगरातील लूट मा घेतली. ८ “अशाच
प तीने अमो यां या दोन राजां या ता यातला देशही आपण घेतला, तो
हणजे यादन या पूवकडचा, आण न खो यापासून हम न पवतापयतचा. ९
(सीदोनी लोक या हम न पवताला सय न हणतात. पण अमोर लोक सनीर
हणतात.) १० माळावर ल सव नगरे, सगळा गलाद ांत तसेच बाशान या
ओग या रा यातील सलेखा व ए ई सकट सव ांत आ ही काबीज केला.”
११ रेफाई लोकांपैक बाशानाचा राजा ओग तेवढा अजून जवंत होता. याचा
पलंग लोखंडाचा होता. तो पलंग तेरा फूट लांब आ ण सहा फूट ं द होता.
अ मो यां या रा बा नगरात तो अजूनही आहे. १२ “ते हा ती जमीन आ ही
काबीज केली. रऊबेनी आ ण गादी यांना यातील काही भाग मी दला. तो
असाः आण न खो यातील अरोएर नगरापासून गलादा या ड गराळ देशाचा
अधा भाग व यातील नगरे. १३ गलादाचा उरलेला अधा भाग आ ण संपूण
बाशान मन शे या अ या वंशाला दले.” बाशान हणजे ओगचे रा य या या
एका भागाला अग ब हणतात ( ालाच रेफाईचा देशही हणतात. १४
मन शेचा मुलगा याईर याने गशूर आ ण माकाथी यां या सीमेपयत अग बाचा
सव देश ह तगत केला. आ ण बाशानाला आपले नाव दले हणून आजही
लोक यास ह वोथ-याईराची नगरेच हणतात.) १५ आ ण गलाद देश
मी माखीर याला दला. १६ याचा पुढचा देश रऊबेनी आ ण गादी ांना
गलादापासून आण न खो या या म यभागापासून अ मो यां या सीमेवर ल
य बोक नदीपयत याची सरह ठरवली. १७ तसेच क नेरेथापासुन अरबाचा
समु हणजेच ार समु ईथपयतचा पसगाची उतरण व या या तळाशी
असलेला अराबा व यादने या पुवकड ल देश मी यांना दला. १८ यावेळ
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मी या सवाना आ ा दली क यादन नदी या अलीकडचा हा देश “तुमचा
देव परमे र ाने तुम या हवाली केला आहे. पण तुम यापैक सव लढाऊ
पु षांनी पुढाकार घेऊन, ह यारबंद होऊन आप या इ ाएली भाऊबंदाना
पलीकडे घेऊन जावे. १९ तुम या ि या, मुलेबाळे आ ण गुरेढोरे (ती बर च
आहेत हे मला माहीत आहे) इथेच मी दले या नगरात राहतील. २० आ ण
तुम याच माणे तुम या भाऊबंदांना परमे र वसावा देईल, व तुमचा देव
परमे र ाने यांना देऊ केलेला यादनेपलीकडचा देश तेही ता यात घेतील;
यानंतर जो देश मी तु हास दलेला आहे तेथे तु ही सव आपाप या वतनावर
परत या.” २१ मग मी यहोशवाला असे सां गतले क , “या दोन राजांचे
तुमचा देव परमे र ाने काय केले हे तू पा हलेच. पुढेही या या रा यात तू
जाशील या सवाचे परमे र असेच कर ल. २२ तेथील राजांना घाब नका.
कारण यु ात तुमचा देव परमे र तुम या बाजूने लढणार आहे.” २३ मग या
वेळ मी परमे रास वनंती क न हणालो, २४ “हे भू परमे रा, तू तु या
दासास आपला महान व साम यशाली हात दाखवत आहेस. तु यासारखे
थोर ताप करणारा देव वगात कवा पृ वीवर सरा कोण आहे? २५ ते हा
कृपाक न मला यादन नदी पलीकडची सुपीक भूमी, चांगला ड गराळ देश
आ ण लबानोन पा दे.” २६ पण तुम यापायी परमे र मा यावर
झाला
होता. याने माझे हणणे ऐकले नाही. तो हणाला, “पुरे, आता एक श दही
बोलू नको. २७ पसगा या शखरावर जा. आ ण तेथून पूव, प म, उ र,
द ण अशा चार दशांना बघ. तेथून तुला सवकाही दसेल पण यादन या
पलीकडे तू पाऊल ठे वू शकणार नाहीस. २८ यहोशवाला मा तू सूचना दे.
यास उ ेजन देऊन समथ कर. कारण तोच लोकांस पलीकडे नेईल. तू तो
देश पाहशील पण यहोशवाच यांना ती जमीन राह यासाठ मळवून देईल.”
२९ “आ ण आ ही बेथ-पौरा या समोर या खो यात रा हलो.”
अहो इ ाएल लोकहो, मी जे नयम आ ण आ ा सांगतो या
४ आता
नीट ऐकून या. यांचे पालन केलेत तर जवंत रहाल आ ण तुम या
पूवजांचा देव परमे र जो देश तु हास देणार आहे याचा ताबा याल. २
मा या आ ांम ये तु ही कमी कवा अ धक असे काही क नका. अशासाठ
क , तुमचा देव ा या या आ ा मी तु हास देत आहे. या तु ही पाळा ा.
३ बआल-पौरा या वषयी परमे राने काय केले हे तु ही तुम या डो यांनी
पाहीले आहे; जे बआल-पौरा या नादी लागले यांना तुमचा देव परमे र याने
तुम यामधून न केले आहे. ४ परंतु तुमचा देव परमे र या याशी जे जडू न
रा हले ते तु ही आज जवंत आहा. ५ पाहा माझा देव परमे र याने आ ा
दली या माणे वधी आ ण नयम मी तु हास शकवले. तु ही जो देश
ता यात घे यास जात आहात तेथे तु ही ते पाळावे हणून मी ते सां गतले. ६
यांचे काटेकोरपणे पालन करा. हणजे तु ही सू व समजूतदार आहात हे
इतर देशवासीयांना कळे ल. हे नयम ऐकून ते हणतील, खरेच, हे महान रा
बु मान व समंजस लोकांचे आहे. ७ आपण आपला देव परमे र ाचा धावा
करतो ते हा तो आप या जवळच असतो, असे देव जवळ असणारे महान रा
सरे कोणते आहे? ८ या वधी आ ण नयमांची शकवण मी तु हास दली
तसे नयमशा असणारे सरे रा तर कोठे आहे? ९ पण तु ही हे डो यांत
तेल घालून जपले पा हजे. नाहीतर तु ही या गो ी पा ह या आहेत या
वस न जाल. आप या मुला-नातवंडांना याची मा हती ा. १० या दवशी
तु ही सव होरेब पवतापाशी तुमचा देव परमे र या यामोर उभे होता, तो
दवस आठवा. परमे र मला हणाला होता, मला काही सांगायचे आहे ते हा
सवाना एक बोलाव, हणजे आयु यभर ते मा याब ल भय बाळगतील.
आप या मुलाबाळांनाही तशीच शकवण देतील. ११ मग तु ही जवळ आलात
व पवता या पाय याशी उभे रा हलात. ते हा ड गर उभा पेटला होता व
या या वाला आकाशाला भड या हो या. सव काळे कु ढग आ ण
अंधार पसरला होता. १२ परमे र या अ नीतून तुम याशी बोलला. तु हास

आवाज ऐकू आला पण तु ही कोणती आकृतीही पाहीली नाही, फ वाणी
ऐकू आली. १३ परमे राने आपला करार क न तु हास सां गतले. याने
तु हास दहा आ ा सां गत या व यांचे पालन कर या वषयी तु हास आ ा
दली. याने या आ ा दोन दगड पा ांवर ल न द या. १४ याचवेळ
तु ही या देशात व ती करणार होता, तेथे पाळ यासाठ आणखीही काही
वधी नयम परमे राने मला तु हास शकव यास सां गतले. १५ होरेब
पवताव न अ नीतून परमे र तुम याशी बोलला. या दवशी तो तु हास
दसला नाही. कारण यास कोणताही आकार न हता. १६ ते हा जपून असा.
कोण याही सजीवाची तमा कवा खोटी दैवते उभार याचे पाप क न
वत: ला बघडवू नका. ी कवा पु षासारखी दसणार मूत क नका.
१७ ज मनीवर ल संचार करणारे ाणी कवा आकाशात उडणारा प ी, १८
ज मनीवर सरपटणारा जीव कवा समु ातील मासा अशासार या कशाचीही
तीमा क नका. १९ तसेच आकाशातील सूय, चं , तारे आ ण इतर गो ी
पाहाताना हबकून जावू नका. यां यापुढे लोटांगण घालून यांची उपासना
क नका. या गो ी तुमचा देव परमे र याने आकाशाखालील सव लोकांस
देऊन ठे व या आहेत. २० पण तु हास परमे राने मसर देशाबाहेर आणले
आ ण तु हास वत: चे खास लोक केले. जणू लोखंड वतळ व या या
धधग या भ ीतून याने तु हास बाहेर काढले आ ण तु ही या या वतनाचे
लोक आहा! २१ तुम यामुळे परमे राचा मा यावर कोप झाला व याने
शपथेने सां गतले क मी यादन नदीपलीकडे पाऊल ठे वू शकणार नाही. तुमचा
देव परमे र याने तु हास दले या वतनात तु ही वेश करणार आहात,
तेथे मला वेश नाही. २२ यामुळे मी येथेच देह ठे वणार आहे. मी यादन
नदीपलीकडे येऊ शकत नसलो तर तु ही तो चांगला देश ता यात या. २३
तेथे तुमचा देव परमे र ाने तुम याशी केलेला प व करार वस नका व
या या आ ा पाळा. कोण याही कारे कोण याही आकाराची मूत क
नका. २४ कारण मूत पूजेचा यास तटकारा आहे. परमे र देव ई यावान
असून तो णात भ म करणारा अ नी आहे. २५ तु हास पु पौ होऊन या
देशात तु ही दीघकाळ रा ह यावर जर तु ही बघडू न कोण याही व तूची
कोर व मूत कराल आ ण आपला देव परमे र ा या ीने जे वाईट ते
कराल तर यास ोध येईल. २६ तर आज मी तु हास सावध करत आहे;
याला वग आ ण पृ वी सा ी आहेत, या देशाचे वतन मळवायला तु ही
यादन नदी ओलांडून जात आहात तेथून तुमचा लवकरच अगदी नायनाट
होईल; तेथे तु ही फार दवस राहणार नाहीत, पण तुमचा समूळ नाश होईल.
२७ परमे र देव तु हास वेगवेग या रा ात वख न टाक ल. आ ण जेथे
जेथे तो पाठवील तेथे तुमची सं या अगदीच अ प राहील. २८ तेथे तु ही
मनु यांनी घडवले या दगड अगरलाकड दैवतांची, जे पा शकत नाहीत,
ऐकत नाहीत, खात नाहीत क वास घेत नाहीत अशांची सेवा कराल. २९
परंतु तेथूनही तु ही परमे रास, आप या देवाला पूण जवेभावे शरण गेला
तर तो तु हास पावेल. ३० या सव गो ी घडतील, तु ही संकटात पडाल ते हा
तु ही पु हा आपला देव परमे र ा याकडेच परतून याल व यास शरण
जाल. ३१ आपला देव परमे र दयाळू आहे. तो तु हास अंतर देणार नाही. तो
तुमचा सवनाश होऊ देणार नाही. तो तुम या पूवजांशी याने शपथपूवक
केलेला करार तो वसरणार नाही. ३२ असा चम कार कधी घडला आहे का?
कधीच नाही. पूव चे आठवून बघा. तुम या ज मा आधीपासून याही सव
गो ी आठवा. देवाने पृ वीवर मनु य नमाण केला. ते हापासून आजपयत
जगा या कानाकोप यात घडले या सव गो ी पाहा. असा महान चम कार
कोणा या ऐक यात तर आहे का? ३३ अ नीमधून सा ात देव तुम याशी
बोलला, ते तु ही ऐकले आ ण तर ही तु ही जवंत आहात. असे कधी स या
रा ा या बाबतीत घडले आहे? ३४ स या रा ात जाऊन यातून एक
रा आपलेसे करायचे असा स या कुठ या देवाने य न तर केला आहे
का? नाही ना? पण आप या परमे र देवाने मसर देशात तुम यासाठ
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महान गो ी के याचे तु ही वत: पा हले, याने तुम यासाठ संकटे, च हे,
चम कार, यु े, परा मी हात आ ण उगारलेला भूज ा वारे भय द काय
केली. ३५ परमे र हाच खरा देव आहे हे तु हास कळावे हणून याने
तु हास हे दाखवले. या यासारखा सरा देव नाही. ३६ तु हास शकवण
ावी हणून याने आकाशातून आपली वाणी ऐकवली. पृ वीवर आपला
महान अ नी याने दाखवला व यातून याचे श द तु ही ऐकले. ३७ याचे
तुम या पूवजांवर ेम होते. हणून याने तुमची नवड केली. यामुळेच याने
तु हास आप या महान साम याने मसर देशातून बाहेर आणले. तो तुम या
पाठ शी रा हला. ३८ तु ही जसे पुढे जाल तसे याने तुम यापे ा मो ा
व समथ रा ांना सकून लावले आ ण तेथे तुमचा शरकाव क न दला.
यांचा देश याने तु हास राह यासाठ दला. आजही तो हे करत आहे. ३९
ते हा, वर आकाशात आ ण खाली पृ वीवर परमे र हाच देव आहे, सरा
कोणीही नाही. हे आज तु ही नीट समजून या व ल ात ठे वा. ४० आज मी
तु हास याचे नयम व आ ा सांगणार आहे, या पाळा. याने तुमचे व
तुम या मुलाबाळांचे भले होईल. तुम या परमे र देवाने दले या देशात
तुमचे वा त दीघकाळ राहील. तो देश कायमचा तुमचाच होईल. ४१
मग मोशेने यादन नदी या पूवला तीन नगरांची नवड केली. ४२ अशासाठ
क , पूव काही वैर नसताना, अजाणतेपणी एखा ाने कोणाची चुकून ह या
केली तर यास ात या एखा ा नगराचा आसरा घेता यावा. मृ यूदंडाला
सामोरे जावे लागू नये. ४३ ती नगरे अशी: रऊबेन वंशासाठ रानातील
माळावरचे बेसेर नगर, गाद वंशासाठ गलाद देशातील रामोथ नगर आ ण
मन शे या वंशासाठ बाशान देशातील गोलान नगर. ४४ इ ाएल लोक
मसर देशातून बाहेर पड यावर मोशेने यांना हे नयमशा , दले. ४५
इ ाएली लोक मसरातून बाहेर आले ते हा मोशेने हे नबध सां गतले. ते
बेथपौर या समोर या खो यात यादन नदी या पूवला होते. ४६ हणजेच
हेशबोन नगरातील अमो यांचा राजा सीहोन याला परा जत केले या या
देशात यादने या पूवस हणजे बेथ-पौरा या समोर ल खो यात (मोशे आ ण
इ ाएला या लोकांनी मसर देशातून बाहेर पड यावर सीहोनचा पराभव केला
होता.) ४७ यांनी हा देश आ ण बाशानाचा राजा ओग याचाही देश ता यात
घेतला. अमो यांचे हे दो ही राजे यादन नदी या पूवकडे राहत असत. ४८
आण न खो या या सीमेवर ल अरोएर नगरापासून सरळ सय न ( हणजेच
हम न) पवतापयत हा देश पसरलेला आहे. ४९ यादन नदी या पूवकड ल
संपूण खोरे, द णेला अराबा (मृत) समु ापयतचा व तार, आ ण पूवला
पसगा पवता या पाय यापयत एवढा हा देश यांनी काबीज केला होता.
ने सव इ ाएल लोकांस एक बोलवून सां गतले, “इ ाएल लोकहो,
५ मोशे
आज मी जे वधी आ ण नयम सांगतो ते ऐका. तु ही ते शका आ ण
यांचे काटेकोरपणे पालन करा. २ होरेब पवताजवळ असताना आमचा
देव परमे र ाने आप याबरोबर करार केला होता. ३ हा प व करार
परमे राने आप या पूवजांशी नाही तर आप याशीच आज ात असणा या
आप या सवाशी केला होता. ४ या पवतावर य आप यासमोर उभे
रा न, अ नीतून परमे राने आप याशी त डोत ड भाषण केले. ५ पण
या अ नी या भीतीने तु ही तो पवत चढला नाही. ते हा याचे हणणे
तुम यापयत पोचवायला मी तु हा दोघां याम ये उभा रा हलो. ते हा परमे र
हणाला, ६ मसर देशाम ये तु ही गुलामीत होता तेथून मी तु हास बाहेर
काढले, तो मी परमे र, तुमचा देव आहे. ७ मा याखेर ज तुला अ य देव
नसावेत. ८ तु ही आपणासाठ कोर व मूत क नका, वर आकाश, खाली
पृ वी कवा पाणी यातील कोणाचीही तमा क नका. ९ यां यापुढे झुकू
नका कवा यांची सेवा क नका. कारण मी तुमचा देव परमे र ई यावान
आहे. जे माझा ेष करतात, यां या अ यायाब ल मी शासन करतो यां या
मुलांना एवढेच न हे तर या या चार प ांना शासन कर न. १० पण जे
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मा यावर ेम करतील आ ण मा या आ ा पाळतील यां यावर मी दया
कर न. यां या हजारो प ांवर माझी कृपा राहील. ११ तुमचा देव परमे र
ाचे नाव थ घेवू नका. जो परमे राचे नाव थ घेईल याची तो गय
करणार नाही. १२ श बाथ दवस तुमचा देव परमे र ा या आ े माणे
प व दवस हणून पाळावा. १३ सहा दवस तु ही म क न आपले सव
काम करा. १४ पण सातवा दवस हा तुमचा देव परमे रा ा या स मानाथ
श बाथाचा दवस आहे. हणून या दवशी कोणीही काम करता कामा नये.
तु ही तुमची मुले, मुली, कवा दासदासी, परके, एवढेच न हे तर तुमचे बैल,
गाढव इ यादी पशू यांनी सु ा काम क नये. तुम या गुलामांनाही तुम या
सारखाच वसावा घेता आला पा हजे. १५ मसर देशात तु ही गुलाम होता
याचा वसर पडू देऊ नका. तुमचा देव परमे र ाने आप या साम याने
तु हास तेथून बाहेर आणले, याने तु हास मु केले. हणून श बाथ नेहमी
वशेष दवस हणून पाळा, ही तुमचा देव परमे र ाची आ ा आहे. १६
आप या आईवड लांचा मान ठे वा. ही तुमचा देव परमे र ाची आ ा आहे.
हचे पालन केले तर तु हास दीघायु य मळे ल. तु हास दले या देशात
तुमचे क याण होईल. १७ कोणाचीही ह या क नका. १८ भचार
क नका. १९ चोर क नका. २० आप या शेजा या व खोटी सा
देऊ नका. २१ स या या प नीची अ भलाषा बाळगू नका. स याचे घर,
शेत, दासदासी, गुरे गाढवे, कशाचीही हाव बाळगू नका.” २२ पुढे मोशे
हणाला, ही वचने परमे राने अ नी, मेघ आ ण घनदाट अंधार यातून तु हास
मो ा आवाजात सां गतली. ते हा तु ही या पवतापाशी एक जमला
होता. एवढे सां गत यावर अ धक न बोलता याने ती दोन दगड पा ांवर
ल न मा याकडे द या. २३ पवत धगधगून पेटलेला असताना तु ही याची
वाणी काळोखातून ऐकलीत. ते हा तुम या वंशातील वड लधारे आ ण मुख
मा याकडे आले. २४ आ ण हणाले, “आमचा देव परमे र ाने आ हास
याचे तेज आ ण महानता दाखवली आहे. यास य अ नीतून बोलताना
आ ही ऐकले. देव मनु याशी बोलला तर मनु य जगू शकतो हे आ ही पा हले
आहे. २५ पण पु हा परमे र देव आम याशी बोलला तर आ ही न क म .
तो भयंकर अ नी आ हास बेचीराख कर ल. आ ण आ हास मरायचे नाही.
२६ सा ात देवाला अ नीतून बोलताना ऐकूनही नंतर जवंत रा हला आहे,
असा आम याखेर ज कोणीही नाही. २७ ते हा मोशे, तूच आपला देव परमे र
ा या जवळ जाऊन याचे हणणे ऐकून घे. आ ण मग ते आ हास सांग.
आ ही ते ऐकून या माणे वागू.” २८ हे तुमचे बोलणे परमे राने ऐकले. तो
मला हणाला, “मी सव ऐकलेले आहे आ ण ते ठ कच आहे. २९ ते माझे भय
ध न मजशी आदराने वागले, मा या आ ा मनापासून पाळ या तर यांचे व
यां या वंशजांचे नरंतर क याण होईल. एवढेच मला यां याकडू न हवे आहे.
३० यांना सांग तु ही परत आपाप या जागी जा. ३१ पण मोशे तू इथेच थांब.
यांना ाय या सव आ ा, वधी नयम मी तुला सांगतो. यांना मी जो देश
वतन हणून देत आहे तेथे यांनी ते पाळावे.” ३२ ते हा तुमचा देव परमे र
याने दले या आ े माणे आपले आचरण राहील याची खबरदार या.
यालाच अनुसरा. ३३ तुमचा देव परमे र ाने दाखवले या मागानेच चाला.
हणजे तु हास वतन दले या देशात तु ही सुखाने व दीघकाळ रहाल.
तु हास सांग यासाठ सां गतलेले वधी, नयम
६ तुवमआचा देावदपरमेया यार याानेआहे
त. जो देश तु ही वतन क न घे यासाठ
यादने या पैलतीर जात आहात तेथे हे नयम पाळा. २ तु ही, तुमची मुले व
नातवंडे या सवानी आमरण आपला देव परमे र याचे भय धरावे. याने
घालून दलेले नयम पाळावे, हणजे तु ही दीघायुषी हाल. ३ इ ाएल
लोकहो, काळजीपूवक ऐका व हे नयम पाळा. मग तुमचे क याण होईल.
तु ही ब गु णत हाल आ ण तुम या देशात धामधाचे पाट वाहतील. परमे र
देवाने कबूल के या माणे सवकाही मळे ल. ४ हे इ ाएल लोकहो, ऐका!
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परमे र हाच आपला देव आहे. परमे र एकच आहे. ५ आ ण आपला देव
परमे र ावर संपूण अंत: करणाने, संपूण मनाने व संपूण श ने ेम करा.
६ मी आज दले या आ ा तुम या कायम ल ात असू ा. ७ या आप या
मुलाबाळांनाही शकवा. घर -दार , झोपता उठता या वषयी बोलत राहा. ८
या ल न आठवणीसाठ हाताला च हादाखल बांधा व कपाळावर चकटवा.
९ दरवाजा या खांबांवर व फाटकांवर या ल न ठे वा. १० अ ाहाम, इसहाक
आ ण याकोब या तुम या पूवजांना तु हास हा देश दे याचे तुमचा देव परमे र
ाने वचन दले होते. तो तु हास मळे ल. तु ही वत: वसवलेली नाहीत अशी
मोठ , समृ द नगरे तो तु हास देईल. ११ उ म व तूंनी भरलेली घरे परमे र
तु हास देईल. तु हास खोदा ा न लागले या व हर परमे र तु हास देईल.
तु ही लागवड न केलेले ा ांचे आ ण जैतून वृ ांचे मळे तु हास देईल. आ ण
मुबलक अ नधा याने तु ही तृ त हाल. १२ पण सावध राहा! परमे रास
वस नका. मसरम ये तु ही गुलाम होता पण तेथून याने तु हास बाहेर
आणले. १३ तुमचा देव परमे र याचे भय धरा व याचीच सेवा करा. शपथ
घेताना या या नावाने शपथ वाहा, खो ा देवां या नावाने वा नका. १४
तुम या आसपास या रा ांतील लोकां या दैवतां या नादी लागू नका. १५
कारण तुम याम ये असणारा तुमचा देव परमे र ई यावान आहे. या या
लोकांनी इतर दैवतांची पूजा केलेली परमे रास आवडत नाही. भल याच
दैवतांची तु ही पूजा के यास याचा कोप होईल. या ोधाने तो तु हास
पृ वी या पाठ व न न कर ल. १६ म सा येथे तु ही आपला देव परमे र
याची पर ा पा हलीत, तसे इथे क नका. १७ तुमचा देव परमे र ाने
दले या आ ा कटा ाने पाळा. या या शकवणीचे व नयमांचे पालन
करा. १८ उ चत आ ण चांगले आहे तेच करा. यानेच परमे र स न होतो.
याने तुमचे क याण होईल. परमे राने जो चांगला देश तु हास ायचे
तुम या पूवजांना कबूल केले आहे, याम ये तुमचा वेश होऊन याचे वतन
तु हास मळे ल. १९ परमे राने कबूल के या माणे, तु ही आप या श ूंना
सकावून लावाल. २० आप या परमे र देवाने जी शकवण दली, वधी
नयम सां गतले याचा अथ काय असे पुढे तुमची मुले वचारतील. २१ ते हा
यांना सांगा क आ ही मसरम ये फारोचे गुलाम होतो. परंतु परमे राने
आप या चंड साम याने आ हास तेथून बाहेर आणले. २२ परमे राने
मसर लोक, फारो व याचे कुटु बं यां या व मोठे भावी चम कार क न
दाखवले ते आ ही य पा हले आहेत. २३ आप या पूवजांना कबूल
केलेला देश आप याला ायला याने आ हांला मसरमधून बाहेर आणले.
२४ ही सव शकवण पाळायची आ ा परमे राने आ हास दली आहे. आपण
आपला देव परमे र ाचे भय बाळगावे. मग तो आप याला कायम जवंत
ठे वील व आपले भले कर ल. २५ जर आपण काळजीपूवक आपला देव
परमे र याचे सव नयम पाळले तर ते आपले नी तम व ठरेल.
तु ही नघाला आहात तेथे तुमचा देव
७ जोपरमेदेशर तुवतनहासकनेईनल. यायला
आ ण ह ी, गगाशी, अमोर , कनानी, प र जी,
ह वी, यबूसी अशा तुम यापे ा मो ा आ ण बला अशा सात रा ांना
तुम यासमो न घालवून देईल. २ तुमचा देव परमे र यांना तुम या
अ धप याखाली आणेल आ ण तु ही यांचा पराभव कराल ते हा तु ही
यांचा समूळ व वंस करा. यां याशी कुठलाही करार क नका. यांना दया
दाखवू नका. ३ यां याशी सोयर क जुळवू नका. आप या मुली यांना देऊ
नका. या या मुली आप या मुलांना क न घेऊ नका. ४ कारण ते लोक
तुम या मुलांना मा यापासून वचलीत करतील. यामुळे तुमची मुले अ य
दैवतांचे भजन पूजन करतील. अशाने परमे राचा तुम यावर कोप होईल व
तो ता काळ तुमचा नाश कर ल. खो ा देवांचा नाश करा ५ या देशात तु ही
असे करा. यां या वे ा पाडू न टाका. यांचे मारक तंभ फोडू न टाका. अशेरा
दैवताचे तंभ उपटू न टाका, मूत जाळू न टाका. ६ कारण तु ही तुमचा देव

परमे राची प व जा आहात. जगा या पाठ वर ल सव लोकांमधून याने
आपली खास जा हणून तुमचीच नवड केली आहे. ७ परमे राने ेमाने
तु हासच का नवडले? तु ही एखा ा मो ा रा ातील होता हणून न हे.
उलट तु ही सं येने सग यात कमी होता. ८ पण सव साम या नशी तु हास
दा यातून मु क न परमे राने तु हास मसर देशाबाहेर आणले, फारो
राजा या अंमलातून सुटका केली. याचे कारण हेच क तुम यावर याचे ेम
आहे आ ण तुमची पूवजांना दलेले वचन यास पाळायचे होते. ९ ते हा
ल ात ठे वा तुमचा देव परमे र हाच एक देव आहे. यावर व ास ठे वा.
तो आपला करार पाळतो. या यावर ेम करणा या आ ण या या आ ा
पाळणा या लोकांवर व यां या पुढ या हजारो प ांवर तो दया करतो.
१० पण याचा ेष करणा यांना तो शासन करतो. तो यांचा नाश कर ल.
याचा ेष करणा यांना शासन कर यास तो वलंब करणार नाही. ११ ते हा
या आ ा व वधी, नयम आज मी सां गतले यांचे काळजीपूवक पालन
करा. १२ मग असे होईल क , तु ही हे वधी ऐकले, पाळले, व आचरले तर
यामुळे तुमचा देव परमे र याने तुम या पुवजांशी शपथपूवक केलेला करार
व ेमदया तो तुम यावरही राखील. १३ तो तुम यावर ेम कर ल, तु हास
आशीवाद देईल. तुम या रा ाची तो वाढ कर ल. तो तुम या मुलाबाळांना
आश वाद देईल. तुमची शेते पके तो आशीवादीत कर ल. तो तु हास धा य,
नवीन ा रस व तेल देईल. तुमची गुरेढोरे व शेरडेमढरे ांना तो आशीवाद
देईल. तुम या पूवजांना वचन दले या देशात हे सव आशीवाद तो तु हास
देईल. १४ इतरांपे ा तु ही जा त आशीवादीत हाल. येक दांप याला मुले
आ ण मुली होतील. गाई वासरांना ज म देतील. १५ परमे र सव आजार
काढू न टाक ल. मसर देशात तु हास माहीत असलेली कोणतीही भयंकर
रोगराई इथे होणार नाही. हे रोग परमे र तुम या श ूंवर आणील. १६ तुमचा
देव परमे र ाने तुम या हाती सोपवले या सवाचा तु ही पराभव क न
व वंस करा. यां याबाबतीत वाईट वाटू न घेऊ नका. यां या दैवतांची
सेवा क नका. कारण ती दैवते हणजे तु हास अडकवणारा सापळा
आहे. याने तुम या आयु याचा नाश होईल. १७ ही रा े आप यापे ा
बलवान आहेत, यांना आ ही कसे घालवून देऊ असा वचारही मनात आणू
नका. १८ यांची मुळ च भीती बाळगू नका. आप या परमे र देवाने फारोचे
आ ण मसर देशाचे काय केले ते आठवा. १९ यां यावर कशी भयंकर
संकटे आणली, काय चम कार केले हे तु ही पा हलेले आहे. तु हास मसर
देशा बाहेर काढतानाचे याचे ताप व साम य तु हास माहीत आहेत. या
लोकांची तु हास भीती वाटत आहे यां या व द तुमचा देव परमे र असेच
साम य वापर ल. २० या त र , जे तुम या तावड तून नसटतील, लपून
बसतील यां या मागावर परमे र आपला देव गांधीलमा या पाठवील.
यामुळे यांचाही नाश होईल. २१ ते हा यांना घाब नका. कारण परमे र
आपला देव तुम याबरोबर आहे. तो महान आ ण भययो य देव आहे. २२ या
रा ांना आपला देव परमे र हळू हळू घालवून देईल. यांचा तु ही एकाच वेळ
व वंस करणार नाही. कारण तसे झाले तर व यपशूंची सं या फार वाढेल व
ते तु हास ास देतील. २३ पण या रा ांचा बमोड कर यात तुमचा देव
परमे र तु हास साहा य कर ल. यु ात यां यात ग धळ माजवील आ ण
शेवटी यांचा नाश होईल. २४ परमे रा या मदतीने तु ही यां या राजांचा
पराभव कराल, यांना ठार कराल आ ण जगा या आठवणीतूनही ते पुसले
जातील. कोणीही तु हास अडवू शकणार नाही. तु ही सवाचा व वंस कराल!
२५ यां या दैवतां या मूत तु ही आगीत टाकून जाळू न टाका. या मूत वर या
चांदीसो याचा मोह ध नका, ते घेऊ नका, कारण तो सापळाच आहे, याने
तुमचे आयु य बरबाद होईल. आपला देव परमे र याला यांचा वीट आहे.
२६ या अमंगळ, हा नकारक मूत तु ही घर ही आणू नका. यांचा अ हेर कर,
कारण ती नाशास पा ठरलेली व तू आहे.
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मी दले या सव आ ांचे पालन करा. कारण याने तु ही जगाल,
८ आज
आ ण ब गु णत हाल व तुम या पूवजांना परमे राने कबूल केले या
देशात वेश क न तो तु ही ता यात याल. २ तसेच गेली चाळ स वष
आप या परमे र देवाने तु हास रानावनातून कसे चालवले, या वासाची
आठवण ठे वा. परमे र तुमची पर ा पाहत होता. तु हास न करावे,
तुम या अंत: करणातील गो ी जाणून या ा, तु ही या या आ ा पाळता
क नाही ते बघावे हणून याने हे केले. ३ परमे राने तु हास लीन केले,
तुमची उपासमार होऊ दली आ ण मग, तु ही व तुमचे पूवज यांना माहीत
नसलेला मा ना तु हास खाऊ घातला. मनु य फ भाकर वर जगत नाही, तर
परमे रा या मुखातून नघणा या हर एक वचनाने जगतो हे तु हास कळावे,
हणून याने हे सव केले. ४ गे या चाळ स वषात तुमचे कपडे जीण झाले
नाहीत क तुमचे पाय सुजले नाहीत. का बरे? कारण परमे राने तुमचे र ण
केले. ५ तुमचा देव परमे र ाने तुम यासाठ या सव गो ी के या आहेत
ाची आठवण तु ही ठे वलीच पा हजे. बाप आप या मुलाला शकवतो,
या यावर सं कार करतो तसा तुमचा देव परमे र तु हास आहे. ६ तुमचा
देव परमे र ा या आ ा पाळा, यास अनुसरा आ ण या याब ल भय
ध न आदर बाळगा. ७ तुमचा देव परमे र तु हास उ म देशात घेऊन जात
आहे. ती भूमी सुजला, सुफला आहे. तेथे ड गरात उगम पावून ज मनीवर
वाहणारे न ा-नाले आहेत. ८ ही जमीन ग , जव, ा मळे , अंजीर, डा ळब
यांनी समृ आहे. येथे जैतून तेल, मध यांची रेलचेल आहे. ९ येथे मुबलक
धा य आहे. कोण याही गो ीची तु हास उणीव नाही. येथील दगड लोहयु
आहेत. तु हास ड गरातील तांबे खो न काढता येईल. १० ते हा तु ही खाऊन
तृ त हावे आ ण असा चांगला देश द याब ल तुमचा देव परमे र ाचे
गुणगान गावे. ११ सावध असा! तुमचा देव परमे र याचा वसर पडू देऊ
नका! मी दले या आ ा नयम, वधी, यांचे कटा ाने पालन करा. १२
यामुळे तु हास अ नधा याची कमतरता पडणार नाही. तु ही चांगली घरे
बांधून याम ये रहाल. १३ तुमची गुरेढोरे आ ण शे याम ा यांची सं या
वाढेल. सोने पे आ ण मालम ा वाढेल. १४ या भरभराटीने उ म होऊ
नका. आपला देव परमे र याला वस नका. मसरम ये तु ही गुलाम होता.
परंतु मसरमधून परमे राने तुमची सुटका केली व बाहेर आणले. १५ वषार
नाग आ ण वचू असले या नजल, रखरखीत अशा भयंकर रानातून याने
तु हास आणले. याने तुम यासाठ खडकातून पाणी काढले. १६ तुम या
पूवजांनी कधीही न पा हलेला मा ना तु हास खायला घालून पोषण केले.
परमे राने तुमची पर ा पा हली. शेवटी तुमचे भले हावे हणून परमे राने
तु हास न केले. १७ हे धन मी मा या बळावर आ ण कुवतीवर मळवले
असे चुकूनसु ा मनात आणू नका. १८ तुमचा देव परमे र याचे मरण ठे वा.
यानेच तु हास हे साम य दले हे ल ात ठे वा. याने तर हे का केले? कारण
आज या माणेच याने तुम या पूवजांशी प व करार केला होता, तोच तो
पाळत आहे. १९ ते हा आपला देव परमे र ाला वस नका. इतर दैवतांना
अनुस नका. यांची पूजी कवा सेवा क नका. तसे केलेत तर तुमचा
नाश ठरलेलाच आहे, ही ताक द मी आताच तु हास देऊन ठे वतो. २० या
रा ांचा नाश परमे र तुम यासमोर करणार आहे यां या माणेच तु हीही
नाश पावाल, कारण तु ही आपला देव परमे र ाची वाणी ऐकली नाही.
ो ऐका, तु ही आज यादन नदीपलीकडे जाणार आहात.
९ हेतुमइ यापेाएलांानमोठ
आ ण श शाली अशी रा े ता यात घेणार आहात.
तेथील नगरे मोठ आहेत. यांची तटबंदी आकाशाला भडलेली आहे. २
तेथील अनाक वंशाचे लोक उं च आ ण ध पाड आहेत. हे तु हास माहीत
आहेच. यांचा पाडाव कोणी क शकणार नाही असे यां या वषयी आप या
हेरांनी हटलेले तु ही ऐकलेले आहे. ३ पण तुमचा देव परमे र नदी उत न
आधी तुम यापुढे जाणार आहे ाची खा ी बाळगा. आ ण व वंस करणा या
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अ नीसारखा तो आहे. तो रा ांचा व वंस कर ल. या रा ांना तुम यापुढे
नमवेल. मग तु ही यांना घालवून ाल, यांचा ता काळ पराभव कराल. हे
घडणार आहे, असे परमे राने वचनच दले आहे. ४ तुमचा देव परमे र
या रा ांना तुम यापुढून सकावून लावेल. पण आम या पु याईमुळेच
परमे राने हा देश आम या ता यात दला असे मनात आणू नका. कारण
ते खोटे आहे. परमे राने यांना घालवले ते यां या पणामुळे, तुम या
साि वकपणामुळे न हे. ५ तु ही फार चांगले आहा आ ण यो य मागाने
जगता हणून तु ही येथे राहायला जाणार आहात असे नाही. या रा ां या
पणामुळे तुमचा देव परमे र यांना घालवून देत आहे आ ण अ ाहाम,
इसहाक व याकोब या पूवजांना दलेला श द तो पाळत आहे. ६ हणून
तु ही हे न त ल ात ठे वा क , तुम या चांगूलपणामुळे हा उ म देश तुमचा
देव परमे र तु हास वतन हणून देत आहे असे नाही, कारण तु ही फार
ताठमानेचे रा आहात. ७ रानात असताना तु ही तुम या परमे र देवाचा
कोप ओढवून घेतला होता. मसर सोड या दवसापासून ते इथे येईपयत
तु ही परमे रा या आ े व बंड कर त आलेले आहात. ८ होरेबात तु ही
परमे रास ोधा व केलेत. ते हाच तो तुमचा नाश करणार होता. ९ याचे
असे झाले; परमे राने तुम याशी केलेला प व करार हणजे दगड पा ा
घे यासाठ मी ड गरावर चढू न गेलो. तेथे मी चाळ स दवस अन् चाळ स
रा ी अ नपाणी न घेता रा हलो. १० परमे राने या पा ा मा या हवाली
के या. परमे राने आप या हाताने या पा ांवर या या आ ा ल ह या.
तु ही पवतापाशी जमलेले असताना देव अ नीतून तुम याशी जे बोलला ते
सव याने ल हले ११ चाळ स दवस, चाळ स रा ी झा यावर परमे राने
या आ ापटा या पा ा मला द या. १२ परमे र हणाला, “ऊठ आ ण
ताबडतोब खाली जा. मसर न तू आणलेले लोक बघडले आहेत. इत यातच
ते मा या आ ांपासून बहकले आहेत. यांनी वत: साठ एक ओतीव मूत
केली आहे.” १३ परमे र असेही मला हणाला, “मी या लोकांस पाहीले
आहे. ते फार ह ी आहेत. १४ मला आडवू नकोस, यांचा नाश क दे. मी
यांचे नाव आकाशाखालून खोडू न टाक न. मग मी तुझे, यां या न े
आ ण समथ असे सरे रा उभार न.” १५ मग मी मागे फ न ड गर उत न
आलो. ड गरावर आग धगधगत होती. मा या हातात आ ापटा या दोन
पा ा हो या. १६ मी पा हले क तुमचा देव परमे र या या इ छे व
वागून तु ही पाप केले होते. तु ही सो या या वासराची ओतीव मूत केली
होती. परमे र देवा या आ ा पाळ याचे थांबवून तु ही बहकून गेला होता!
१७ ते हा मी धरले या या आ ापटा या पा ा हातातून फेकून द या आ ण
तुम या समोर या फोडू न टाक या. १८ मग मी परमे रापुढे ज मनीवर डोके
टेकून पूव माणेच चाळ स दवस अन् चाळ स रा पालथा पडू न रा हलो.
तुम या घोर पापामुळे मी हे केले. परमे रा या ीने तु ही हे फार वाईट
केले आ ण परमे राचा कोप ओढवून घेतलात. १९ परमे रा या कोपाची
मला भीती वाटत होती कारण संतापा या भरात याने तुमचा संहार केला
असता. पण या ही वेळ परमे राने माझे ऐकले. २० परमे र अहरोनावर
इतका संतापला होता क , याचा नाश करणार होता. पण मी या यासाठ
ाथना केली. २१ मग तुमचे ते अमंगळ कृ य, तु ही केलेली वासराची मूत
मी आगीत जाळू न टाकली. नंतर तचे तुकडे तुकडे क न भ म क न टाकले
व ड गराव न वाहणा या ओ ात फेकून दले. २२ नंतर तबेरा, म सा व
क ोथ-ह वा येथेही तु ही परमे रास संत त केलेत. २३ जे हा परमे राने
कादेश-ब या न तु हास रवाना क न सां गतले क , “जा, व जो देश मी
तु हास दला आहे तो ता यात या,” ते हाही तु ही तुमचा देव परमे र
ा या आ े व बंड केले; तु ही या यावर व ास ठे वला नाही व याचे
सांगणे ऐकले नाही. २४ जे हापासून मी तु हास ओळखतो ते हापासून तु ही
परमे राचे ऐक यासाठ नेहमीच नकार दलेला आहे. २५ ते हा मी या या
पायाशी चाळ स दवस अन् चाळ स रा ी पडू न रा हलो. कारण तुमचा नाश
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कर न असे परमे र हणाला होता. २६ मी परमे रास वनवणी केली क
हे भू तु या जेचा नाश क नकोस. तू आपले लोक तुझे वतन खंडून
घेतले आहे. तु या साम याने तू यांना मसरमधून मु क न बाहेर आणले
आहेस. २७ अ ाहाम, इसहाक आ ण याकोब या तु या सेवकांना तू श द
दला आहेस तो आठव. यांचा ताठरपणा वस न जा. यांची पापे कवा
राचार यां याकडे ल कर. २८ तू यांना शासन केलेस तर मसरमधील
लोक हणतील, परमे र यांना वत: च कबूल केले या देशात नेऊ शकला
नाही. यांचा तो ेष करत होता. हणून मा न टाक यासाठ च याने यांना
रानात आणले. २९ पण हे लोक तुझेच आहेत, हणजे तुझे वतन आहेत, तू
यांना महासाम याने आपण होऊन मसर देशातून यांना बाहेर आणले
आहेस.
बे ब प ह यासार या दोन सपाट दगड पा ा परमे राने
१० तेमलाहा घडवायला
सां गत या. “ या घेऊन मा याकडे ड गरावर ये
आ ण एक लाकडाचा कोशही कर असे सां गतले. २ तो पुढे हणाला, तू
फोडू न टाकले या पा ांवर होता तोच मजकूर मी या पा ांवर लहीन
मग तू या नवीन पा ा कोशात ठे व.” ३ मग मी बाभळ या लाकडाची
एक कोश बनवला. प ह यासार याच दोन दगड पा ा के या आ ण
ड गरावर गेलो. पा ा मा या हातातच हो या. ४ मग, ड गरावर सव जमले
होते ते हा या दहा आ ा परमे राने अ नीतून तु हास द या याच याने
प ह या लेखा माणे या पा ांवर ल ह या आ ण या मा या वाधीन
के या. ५ मी ड गर उत न खाली आलो. या पा ा मी केले या कोशात
ठे व या. या तशा ठे वायला मला परमे राने सां गतले होते. आ ण अजूनही
या तथे आहेत. ६ इ ाएल लोक वास करत बनेयाकान व हर व न
मोसेरोथला आले. तेथे अहरोन मरण पावला. यास तेथेच दफन केले. या या
जागी याचा मुलगा एलाजार याजकाचे काम क लागला. ७ इ ाएल
लोक मग मोसेरा न गुदगोदा येथे आ ण तेथून पुढे याटबाथा या न ां या
देशात आले. ८ यावेळ परमे राने एका खास काम गर साठ लेवीचा वंश
इतरांपे ा वेगळा केला. परमे रा या आ ापटाचा तो कोश वा न ने याची
जबाबदार यां यावर सोपवली. याजक हणून परमे राची सेवा करणे,
परमे रा या वतीने लोकांस आशीवाद देणे ही यांची कामे होती. ती ते
अजूनही करतात. ९ यामुळेच लेव ना इतरांसारखा ज मनीत व वतनात
वाटा मळाला नाही. परमे र देवाने कबूल के या माणे परमे रच यांचे
वतन आहे. १० मी प ह या वेळे माणेच चाळ स दवस आ ण रा ड गरावर
रा हलो. यावेळ परमे राने माझे ऐकले व तुमचा नाश न करायचे ठर वले.
११ ते हा परमे राने मला सां गतले, “ऊठ आ ण लोकांस पुढ या वासास
घेऊन जा. हणजे मी यां या पूवजांना जो देश ायचे वचन दले तेथे ते
जाऊन राहतील.” १२ आता, हे इ ाएल लोकहो! तु ही तुमचा देव परमे र
याचे भय धरावे, या या सव मागाने चालावे, आ ण या यावर ीती करावी,
आ ण तु ही आप या सव दयाने आ ण आप या सव जवाने परमे र
तुमचा देव याची सेवा करावी. १३ परमे रा या आ ा आ ण याचे जे नयम
मी आज तुम या ब यासाठ तु हास आ ा पले ते तु ही पाळावे, या शवाय
तुमचा देव तुम याकडू न काय मागतो? १४ सवकाही तुमचा देव परमे र ाचे
आहे. आकाश, आकाशापलीकडचे आकाश, पृ वी व पृ वीवरचे सवकाही
परमे र देवाचे आहे. १५ परमे राचे तुम या पूवजांवर फार ेम होते. या
ेमाखातीर याने इतरांना वगळू न तु हास आपले मानले. आजही व तूि थती
तच आहे. १६ ते हा ह ीपणा सोडा, आपली अंत: करणे परमे रास ा. १७
कारण परमे र तुमचा देव आहे, तो देवांचा देव व भूंचा भू आहे. तो महान
व भययो य परमे र आहे. तो व मयकार आहे. यास सवजण सारखेच
आहेत. तो प पात करत नाही क लाच घेत नाही. १८ अनाथांना, वधवांना
इतकेच काय शहरात आले या परक यानांही अ नव पुरवून आपले ेम

दाखवतो. १९ हणून तु ही पर यांशी ेमाने वागले पा हजे. कारण मसर
देशात तु हीही उपरेच होतात. २० तु ही फ तुमचा देव परमे र याचेच भय
धरा व याचीच सेवा करा, या याब ल आदर बाळगा. यास ध न राहा,
शपथ वाहाताना या याच नावाने शपथ या. २१ फ परमे राची तुती
करा. तो तुमचा देव आहे. याने केलेले चम कार आ ण भयानक थोर कृ ये
तु ही य पा हली आहेत. २२ तुमचे पूवज खाली मसरम ये गेले ते हा ते
फ स रजण होते. आता तुमचा देव परमे र या या कृपेने तु ही या या
कतीतर पटीने अ धक, आकाशातील ता यांइतके झाला आहात.
हणून तुमचा देव परमे र ां यावर ेम करा. या या आ े माणे
११ वागा.
याने घालून दले या नयमांचे, आ ांचे पालन करा.
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परमे राने तुम यासाठ केलेले सव ताप आज आठवा. हे मी तु हासच
सांगत आहे. तुम या मुलाबाळांना न हे. कारण यांनी या श त पैक काहीच
पा हले क हा अनुभवले नाही. तुमचा देव परमे र याची थोरवी, याचे
साम य व परा मी हात व ऊगारलेला बा ा या वारे, ३ मसरचा राजा
फारो व याचा सव देश ाला याने कोणती च हे व चम कार दाखवली हे
तु ही पा हलेच आहे. ४ मसरचे सै य, यांचे घोडे, रथ यांची कशी दैना
झाली, तुमचा ते पाठलाग करत असताना यां यावर तांब ा समु ा या
पा याचा ल ढा कसा आणला हेही तु ही पा हले. परमे राने यांना पूण
ने तनाबूत केले. ५ तु ही येथे येईपयत रानावनातून तु हास याने कसे
आणले हे तु हास माहीत आहेच. ६ याच माणे रऊबेनाचा मुलगा अलीयाब
या या दाथान व अबीराम या मुलांचे देवाने काय केले ते तु हास माहीत
आहे. यांना आ ण यांचे कुटु बं ीय, यांचे तंबू, नोकरचाकर व गुरेढोरे यांना
सव इ ाएलादेखत पृ वीने आप या पोटात घेतले. ७ परमे राची ही महान
कृ ये तुम या मुलांनी नाही, तर तु ही तुम या डो यांनी पा हलीत. ८ ते हा
आज मी देतो ती येक आ ा कटा ाने पाळा यामुळे तु ही बलशाली
हाल, यादन ओलांडून जो देश ता यात यायला तु ही स झाला आहात
तो ह तगत कराल. ९ या देशात तु ही चरकाल रहाल. तुम या पूवजांना
व यां या वंशजांना धामधाचा देश ायचे परमे राने वचन दले आहे.
या देशात सुब ा आहे. १० तु ही जेथे जाणार आहात तो देश तु ही
सोडू न आले या मसरसारखा नाही. तेथे तु ही भाजी या म या माणे बी
पे न पायांनी जमीनीला पाणी देत होता. ११ पण आता मळणार जमीन
तशी नाही. या देशाम ये ड गर आ ण खोर आहेत. आकाशातून पडणा या
पावसाचे पाणी या भूमीला मळते. १२ तुमचा देव परमे र या ज मनीची
काळजी घेतो. वषा या सु वातीपासून शेवटपयत याची या ज मनीवर
कृपा ी असते. १३ परमे र हणतो, या आ ा मी आज तु हास देत आहे
यांचे तु ही काटेकोरपणे पालन करा. मन: पूवक तुमचा देव परमे र याची
सेवा करा. या यावर ेम करा. १४ तसे वागलात तर तुम या भूमीवर मी
यो यवेळ पाऊस पाड न. हणजे तु हास धा य, नवीन ा रस, तेल यांचा
साठा करता येईल. १५ मा यामुळे तुम या गुराढोरांना कुरणात गवत मळे ल.
तु हास खा याकरता पु कळ असेल. १६ पण सांभाळा, गाफ ल रा नका.
या देवापासून परावृत होऊन इतर दैवतांचे भजन पूजन क नका. १७
तसे केलेत तर परमे राचा कोप तुम यावर होईल. तो आकाश बंद कर ल
आ ण मग पाऊस पडणार नाही. ज मनीत पीक येणार नाही. जो चांगला
देश परमे र तु हास देत आहे याम ये तु हास लवकरच मरण येईल. १८
हणून सांगतो या आ ा ल ात ठे वा. या दयात साठवून ठे वा. या ल न
ठे वा. आ ण ल ात राह यासाठ हातावर च हादाखल बांधा व कपाळावर
लावा. १९ आप या मुलाबाळांना हे नयम शकवा. घर दार , झोपताना,
झोपून उठताना या वषयी बोलत राहा. २० घरा या फाटकांवर, आ ण
दारां या खांबांवर ही वचने लहा. २१ हणजे जो देश परमे राने तुम या
पूवजांना शपथपूवक देऊ केला या देशात तु ही आ ण तुमची मुलेबाळे

115

अनुवाद

पृ वीवर आकाशाचे छ पर असेपयत रहाल. २२ मी सांगतो या सव आ ा
नीट पाळा. परमे र तुमचा देव ाजवर ेम करा. याने सां गतले या मागाने
जा. या यावरच न ा ठे वा. २३ हणजे तु ही जाल ते हा तेथील इतर रा ांना
परमे र तेथून सकावून लावेल. तुम यापे ा मो ा आ ण साम यवान
रा ावर तु ही ताबा मळवाल. २४ जेथे जेथे तु ही पाय ठे वाल ती जमीन
तुमची होईल. द णेतील वाळवंटापासून उ रेला लबानोन पयत आ ण
पूवला फरात नदीपासून प मेला समु ापयत एवढा देश तुमचा होईल.
२५ कोणीही तुमचा सामना क शकणार नाही. परमे र देवाने तु हास
सां गत या माणे, तु ही जेथे जेथे जाल तेथे लोकांस तुमची दहशत वाटेल.
२६ आज मी तुम यापुढे आशीवाद आ ण शाप हे पयाय ठे वत आहे. यातून
नवड करा. २७ आज मी तुमचा देव परमे र ा या या आ ा तु हास
सां गत या या नीट ल पूवक पाळ यात तर तु हास आशीवाद मळे ल. २८
पण या आ ा न ऐकता भलतीकडे वळालात तर शाप मळे ल. ते हा आज मी
सां गत या मागानेच जा. इतर दैवतां या मागे लागू नका. परमे रास तु ही
ओळखता पण इतर दैवतांची तु हास ओळख नाही. २९ तुमचा देव परमे र
तु हास या देशात घेऊन जाईल. तु ही लवकरच तो देश ता यात याल.
तेथे गे याबरोबर तु ही ग र जीम ड गरावर जा, व आशीवाद उ चारा. मग
तेथून एबाल ड गरावर जाऊन शापवाणीचा उ चार करा. ३० हे ड गर यादन
नदी या पलीकडे, सुय माळवतो या दशेला अराबात राहणा या कनानी
लोकां या देशात, प मेकडे गलगाल शहराजवळ या मोरे येथील ओक
वृ ांजवळ आहेत. ३१ तु ही यादन नदी पार क न जाल. तुमचा देव परमे र
देत असलेली जमीन तु ही ता यात याल. ती तुमची असेल. याम ये व ती
कराल ते हा ३२ मी आज सां गतलेले नयम व वधी यांचे काळजीपूवक
पालन करा.
र हा तुम या पूवजांचा देव आहे. याने दले या देशात
१२ परमे
तु ही हे वधी व नयम यांचे पालन काटेकोरपणे जवंत रहाल
तोपयत काळजीपूवक पाळा. २ आता तेथे असले या या रा ांना तु ही
ता यात घेणार आहात. यातले लोक या ठकाणी, उं च पवत, टेक ांवर,
आ ण हरवीगार झाड अशा ब याच ठकाणी आप या देवाची उपासना
कर त असतील या सवाचा तु ही अव य नाश करा. ३ तु ही तेथील वे ा
मोडू न टाका, दगड मारक तंभांचा व वंस करा. अशेरा मूत जाळा,
यां या दैवतां या कोर व मूत ची मोडतोड करा. हणजे या ठकाणी यांची
नाव नशाणीही उरणार नाही. ४ ते लोक करतात तशी तु ही आपला देव
परमे र ाची उपासना क नका. ५ तुमचा देव परमे र तुम या सव वंशातून
एक थान नवडू न घेईल. आप या नावाची थापना तेथे कर ल. ते याचे
खास नवास थान असेल. तेथे तु ही उपासनेसाठ जात जा. ६ तेथे तु ही
आपापले होमबली, य बली, आप या पकांचा व जनावरांचा एक दशांश
ह सा, काही खास भेटी, नवस फेड या या व तू, खुशीने अपण कराय या
व तू तसेच आप या पाळ व ा यांत ज मलेला प हला गो हा तु ही आणा.
७ आप या कुटु ं बयासमवेत तुमचा देव परमे र या या साि न यात तु ही तेथे
भोजन करा. तु ही क क न जे मळवलेत या या आनंदात तेथे तु ही
सवजण सामील हा. तुमचा देव परमे र या या आशीवादाने तु हास सव
गो ी मनासार या मळत आहेत याची आठवण ठे वा. ८ आतापयत आपण
सगळे आप या मनाला वाटेल तशी उपासना करत आलो तशी आता क
नका. ९ कारण तुमचा देव परमे र देत असलेले हे वसा ाचे व वतनाचे
ठकाण अजून मळाले नाही. १० पण आता तु ही यादन नदीपलीकडे तुमचा
देव परमे र देणार असले या देशात जाऊन राहणार आहात. तेथे तु हास
सव श ूंपासून अभय मळे ल. तु हास व थता लाभेल. ११ मग तुमचा
देव परमे र एका ठकाणी आपले खास नवास थान नवडेल. यास तो
आपले नाव देईल. तथे तु ही मी सांगतो या सव व तू घेऊन जा; होमबली,
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य बली, धा याचा व ा यांचा दहावा ह सा, परमे रास अपण कराय या
व तू, नवस फेडाय या व तू आ ण पाळ व पशु-प ी यांचा प हला गो हा,
घेऊन जा. १२ येताना आपली मुलेबाळे , दासदासी, या सवाना या ठकाणी
घेऊन या. तुम या वेश या आत राहणा या लेव नाही बरोबर आणा (कारण
यांना ज मनीत व वतनात तुम याबरोबर वाटा नाही) सवानी मळू न तुमचा
देव परमे र या या साि न यात आनंदात वेळ घालवा. १३ आपले होमबली
वाटेल या ठकाणी अपण क नका या वषयी सावध असा. १४ परमे र
तुम या वंशां या वतनात अशी एक प व जागा नवड ल. तेथेच तु ही हे
होमबली अपण करा व या या इतर गो वषयी मी तुला आ ा करत आहे
या सव तेथे करा. १५ तथा प, तु ही राहता तेथे हर ण, सांबर असे कोणतेही
चांगले ाणी मा न खाऊ शकता. तुला तुझा देव परमे र याने आशीवाद
द या माणे ते हवे ततके खा. हे मांस शु , अशु अशा कोण याही
लोकांनी खावे. १६ फ यातले र तेवढे खाऊ नका. ते पा यासारखे
जमीनीवर ओतून टाका. १७ आपण राहतो तेथे काही गो ी खाणे न ष
आहे. या हणजे, देवा या वा ाचे धा य, नवीन ा रस, तेल, कळपातील
प हला गो हा, देवाला वखुशीने अपण कराय या व तू नवस फेड या या
गो ी, आणखी काही देवाला अपण कराय या खास गो ी वगैरे. १८ या गो ी
तुमचा देव परमे र जे थान नवड ल तेथेच आ ण या या समवेत खा ा.
आपली मुलेबाळे , दासदासी, वेशी या आतील लेवी यांना बरोबर घेऊन
तथे जाऊन या खा. जी कामे पार पाडली याब ल तुमचा देव परमे र
या या साि न यात आनंद
करा. १९ या देशात रहाल ततके दवस
या सग यात लेव ना न चुकता सामील क न या. २० तुम या देशा या
सीमा वाढवायचे तुमचा देव परमे र ाने तु हास वचन दले आहे. तसे
झाले क याने नवडलेली जागा तुम या राह या घरापासून लांब पडेल.
२१ ते हा मांसाची गरज पडली क जे मळे ल ते मांस तु ही खा. तुमचा देव
परमे र याने दले या पशु-प यां या कळपातील कोणताही ाणी मारलात
तर चालेल. मी आ ा द या माणे तु ही राह या जागी हे मांस हवे ते हा
खा. २२ हर ण कवा सांबर यां या माणेच हे खा. शु , अशु कोणाही
ने ते खावे. २३ पण र मा खा यात येऊ देऊ नका. कारण र
हणजे जीवन आहे. या मांसात जीवनाचा अंश आहे ते खाणे कटा ाने
टाळा. २४ र सेवन क नका. ते पा यासारखे ज मनीवर ओतून टाका.
२५ परमे रा या
ीने जे यो य तेच तु ही करावे हणजे तुमचे व तुम या
वंशजांचे क याण होईल. २६ देवाला काही वशेष अपण करायचे ठरवले
तर तुमचा देव परमे र याने नवडले या या या जागी तु ही जावे. नवस
बोललात तर तो फेडायलाही तेथे जा. २७ आपले होमबली हणजे मांस
व र तेथे तुझा देव परमे र या या वेदीवर अपण करा. इतर बलीचे र
वेदीवर वाहा. मग याचे मांस खा. २८ मी दले या या सव आ ांचे पालन
काळजीपूवक करा. जे तुमचा देव परमे र ा या ीने चांगले व उ चत
आहे ते के याने तुमचे व तुम या मुलाबाळांचे नरंतर क याण होईल. २९
तु ही स यां या ज मनीवर ताबा मळवणार आहात. तुमचा देव परमे र
तुम यासाठ या रा ाचा पाडाव कर ल. ते हा तेथील लोकांस सकावून
तु ही तेथे रहाल. ३० एवढे झा यावर एक खबरदार या. यांचा पाडाव
झा यावर तु हासच यांचे अनुकरण कर याचा मोह होईल. आ ण यां या
देवां या भजनी लागाल. ते हा सावध राहा. यां या दैवतां या नादी लागू
नका. या रा ानी या कारे सेवा केली तशीच मी आता करतो असे मनात
आणू नका. ३१ तुमचा देव परमे र या या बाबतीत तसे क नका. कारण
परमे रास या गो चा तटकारा आहे या सव गो ी हे लोक करतात. ते
आप या देवाकरता आप या मुलाबाळांचा होमसु ा करतात. ३२ ते हा मी
सांगतो तेच कटा ाने करा. याम ये अ धक उणे क नका.

116

ा अथ सांगणारा एखादा संदे ा तुम याकडे एखा ा वेळ
१३ येवईल.नांचआपण
काही च ह, कवा चम कार दाखवतो असे तो हणेल.
२ कदा चत् या च हाचा तु हास पडताळा येईल कवा चम कार खराही

ठरेल. मग तो, तु हास अप र चत अशा इतर दैवतांची सेवा करायला सुचवेल.
३ तर या संदे याचे कवा व न पाहणा याचे ऐकू नका. कारण तु ही
आपला देव परमे र ां यावर संपूण मनाने व संपूण जवाने ीती करता क
नाही हे पाह यासाठ तुमचा देव परमे र तुमची पर ा पाहत असेल. ४
ते हा तु ही आप या परमे र देवालाच अनुसरा. याचे भय बाळगा या या
आ ा पाळा. याची वाणी ऐका, याची सेवा करा आ ण यालाच बलगूण
राहा. ५ तसेच या संदे ाला कवा व न सांगणा याला ठार मारा. कारण
तुमचा देव परमे र याने तु हास मसर देशात तु ही गुलाम होता ते हा तेथून
सोडवले आहे. परमे र देवाने आ ा देऊन नेमून दले या जीवनमागापासून
हा मनु य तु हास र नेतो हणून आप यामधून तु ही या ाईचे नमूलन
करा. ६ तुम या नकटची एखादी
हळू च तु हास स या दैवता या
भजनी लावायचा य न कर ल. ही
हणजे तुमचा स खा भाऊ,
मुलगा, मुलगी, य प नी, कवा जवलग म ही असू शकतो. तो हणेल,
चल आपण या स या दैवताची पूजा क . तु या कवा तु या पूवजां या
ऐक यातही नसलेले हे दैवत असेल ७ (मग ते देव तुम या भोवताली
जवळपास कवा लांब राहणारे आसपास या कवा र या रा ाचे असोत.)
८ या
या हण याला मा यता देऊ नका. याचे ऐकू नका. याची
गय येऊ देऊ नका. यास मोकळा सोडू नका. तसेच यास लपवू नका.
९ यास ठार करा. यास दगडांनी मारा. प हला दगड तु ही उचला आ ण
मारायला सु वात करा. मग इतर जण यास दगडांनी मारतील. १० मरेपयत
यास दगडमार करावी; कारण मसरमधून याने तु हास दा यातून सोडवले
या परमे र देवापासूनच हा तु हास बहकवायचा य न करत आहे. ११
ही गो सव इ ाएलां या कानावर गेली क यांनी ही भीती वाटेल, आ ण
अशी कृ ये करायला ते धजावणार नाहीत. १२ तु हास राह याकरता
तुमचा देव परमे र नगरे देईल. यापैक एखा ा नगरातून तुम या कानावर
वाईट बातमी येईल. ती अशी क , १३ तुम यापैक च काही नीच माणसे
आप यापैक काही जणांना कुमागाला लावत आहेत. आपण अ य दैवतांची
सेवा क या, असे हणून यांनी नगरातील लोकांस बहकावले आहेत. (ही
दैवते तु हास अपर चीत असतील.) १४ असे काही कानावर आ यास ते खरे
आहे क नाही याची आधी पूण शहा नशा क न या. ते खरे नघाले, असे
काही भयंकर घड याचे स झाले, १५ तर या नगरातील लोकांस याचे
शासन ा. या सवाचा तलवार ने वध करा. यां या जनावरांनाही श लक
ठे वू नका. ते शहर पूणपणे उ व त करा. १६ मग तेथील सव मौ यवान
व तू गोळा क न शहरा या म यभागी आणा. आ ण याचबरोबर सव शहर
बे चराख क न टाका. ते तुमचा देव परमे र याचे होमापण असेल. ते शहर
पु हा कधीच वसवता कामा नये. १७ ते नगर नाश करायला परमे रा या
हवाली केले जावे हणून यातील कोणतीही व तू वत: साठ ठे वून घेऊ
नका. ही आ ा ऐकलीत तर परमे राचा तुम यावरचा ोध ओसरेल. यास
तुमची दया येईल तुम याब ल ेम वाटेल तुम या पूवजांना याने कबूल
के या माणे या याकृपेने तुम या देशाची भरभराट होईल. १८ नगरे उ व त
कर या वषयी तुमचा देव परमे र याचे ऐकलेत, या या आ ा पाळ यात
तरच हे घडेल. ते हा तुमचा देव परमे र या या ीने जे यो य तेच तु ही
करा.
देव परमे र ाची मुले आहात. ते हा कोणी मरण
१४ तुपावलेही आपला
तर अंगावर वार क न घेणे, मुंडण करणे असे क नका.
२

कारण इतरांपे ा तु ही वेगळे आहात. तुमचा देव परमे र याची प व जा
आहात. आपली खास जा हणून याने भुतलावर ल सव रा ातून तुमची

नवड केली आहे. ३ परमे रास यांची घृणा वाटते असे काही खाऊ नका.
ा, ५ सांबर, हर ण,
रानमढा भंगले या खुरांचा आ ण रवंथ करणारा कोणताही ाणी खा यास
यो य आहे. ६ पशूपैक यांचे खूर चरलेले कवा भंगलेले आहेत व जे
रवंथ करतात अशा पशूंचे मांस तु ही खावे. ७ पण उं ट, ससा व शाफान
खाऊ नका. कारण ते रवंथ करणारे असले तर यांचे खूर भंगलेले नाहीत.
ते हा ते खा यास अशु समजावेत. ८ डु करही खाऊ नये. याचे खूर
भंगलेले आहे पण तो रवंथ करत नाही. ते हा तेसु दा अशु होय. याचे
मांस खाऊ नका, तसेच मरण पावले या डु कराला पशही क नका. ९
जलचरांपैक पंख आ ण खवले असलेला कोणताही मासा खा. १० पण
यांना पंख आ ण खवले नाहीत असा मासा खाऊ नका. ते अशु अ न होय.
११ कोणताही शु प ी खा. १२ पण ग ड, लोळणारा गीध, म यमा या,
१३ ससाणा, वेगवेग या जाती या घार , १४ कोण याही जातीचा कावळा,
१५ नर नरा या जातीचे शहामृग, गवळणा, कोक ळ, ब हर ससाणा, १६
पगळा, मोठे घुबड व पांढरे घुबड, १७ पाणकोळ , गधड, करढोक, १८
नर नरा या जातीचे बगळे , करकोचे, टटवी, वटवाघूळ यापैक कोणताही
प ी खाऊ नये. १९ पंख असलेले क टक खा यास अशु होत. ते हा ते
खाऊ नयेत. २० पण कोणताही शु प ी खायला हरकत नाही. २१ नैस गक
मृ यू आलेला कोणताही ाणी खाऊ नका. तो तु ही नगरात आले या पर या
पा याला देऊ शकता. यास तो खायला हरकत नाही कवा यास तु ही तो
वकू शकता. पण तु ही मा तो खाऊ नका. कारण तु ही परमे र तुमचा देव
ाची प व जा आहात. करडू या या आई या धात शजवू नका. २२
दरवष तुम या शेतात पकवले या धा याचा एक दशांश ह सा काढू न ठे वा.
२३ मग परमे राने नवडले या या या व ती या ठकाणी, याचा सहवास
मळावा हणून जा. धा य, नवा, ा रस, तेल यांचा दहावा भाग, गुराढोरांचा
प हला गो हा यांचे तेथे सेवन करा. असे के याने तुम या परमे र देवाब ल
सतत भय बाळग यास शकशील. २४ पण एखा ावेळ हे ठकाण फार र
असेल तर हे सव तेथपयत वा न नेणे तु हास श य होणार नाही. असे झाले
तर, तुझा देव परमे र या या आशीवादाने मळे ल याचा दंशमांश तुला तकडे
घेवून जाता आला नाही, २५ तेवढा भाग तु ही वकून टाका. तो पैसा गा ठला
बांधून तुझा देव परमे र याने नवडले या जागी जा. २६ या पैशाने तु ही
गाई-गुरे, शे याम ा, ा रस, म कवा कोणताही खा पदाथ वकत
या. आ ण आपला देव परमे र ा यासमोर सहकुटु ब
ं सहप रवार याचा
आनंदाने उपभोग या. २७ हे करताना तुम या नगरातील लेव ना वगळू नका.
यांनाही याम ये सामील क न या. कारण तुम या माणे यांना ज मनीत
वाटा मळालेला नाही. २८ येक तीन वषानी या वषा या उ प नातील
दहावा भाग काढू न ठे वा. गावातील इतरांसाठ हणून हे धा य गावात वेगळे
साठवून ठे वा. २९ लेव ना तुम यासारखे वतन नाही हणून यांनी तसेच इतर
गरजूंनीही यातून धा य यावे. नगरात आलेले परक य, वधवा, अनाथ मुले
यां यासाठ ही ते आहे. असे वागलात तर तुमचा देव परमे र तु हास सव
कायात आशीवाद देईल.
४ खा यास पा असे पशू हे, गाय बैल, शे या, म

सात वषा या शेवटी तु ही कज माफ क न टाकावे. याची
१५ प येतकअशी:
येकाने आप या इ ाएल बांधवाला दलेले कज र
२

क न टाकावे. यास परतफेड करायला सांगू नये. कारण परमे रानेच
यावष कजमु जाहीर केली आहे. ३ पर याकडू न हवी तर वसुली
करावी, पण तु या बांधवाकडे तुझे काही येणे असेल तर ते तू सोडू न दे.
४ तुम या देशात कोणी गर ब असता कामा नये. कारण ही भूमी तु हास
परमे राने दली आहे आ ण तो तु हास भरभ न आशीवाद देणार आहे ५
पण यासाठ तु ही तुमचा देव परमे र या या आ ेत रा हले पा हजे. मी
आज सां गतले या सव आ ा काळजीपूवक पाळा. ६ मग तुमचा देव परमे र
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आप या वचनानुसार तुमचे क याण कर ल. तु ही इतर रा ांना उसने ाल
पण उसने यायची तुम यावर वेळ येणार नाही. तु ही इतर रा ावर स ा
चालवाल पण तुम यावर इतरांची स ा चालणार नाही. ७ तुमचा देव परमे र
तु हास देणार असले या या देशात एखादा मनु य गर ब असेल, यास मदत
करायला हात आखडता घेऊ नका, वाथ पणाने वागू नका. ८ या यासाठ
हात सैल सोडा आ ण या या गरजेपुरते उसने ा. ९ कजमाफ चे वष
(सातवे वष) आता जवळच आले आहे अशा
वचाराने कुणाला मदत
नाका नका. गरजूं या बाबतीत असे ु वचार मनात आणू नका. या या
बाबतीत अनुदार रा नका. तसे केले तर ते तुम या व द परमे राकडे
गा हाणे गातील. आ ण तु हास पाप लागेल. १० ते हा तु हास श य आहे ते
यांना ा. उदार अंत: करणाने ा. या स कृ याब ल तु हास परमे र देवाचा
आशीवाद मळे ल. तु ही जे काम हाती याल याम ये तु हास यश मळे ल.
११ गर ब लोक तर देशात नेहमीच असणार हणून मी हणतो क यांना मदत
करायला तयार राहा. आप या देशातील गरजवंतांना सढळ हाताने मदत करा.
१२ एखादी इ ी
ी कवा पु ष तु ही दास हणून वकत घेतलेला असेल
तर सहा वष चाकर झा यावर, सात ा वष यास मु करा. १३ पण
यास र हाताने जाऊ देऊ नका. १४ तर तुझी गुरे, खळे , ा कुंड यातून
उदार हाताने दे. तुमचा देव परमे र या या आशीवादाने तु हास भरभ न
मळाले आहे, या माणात यास दे. १५ आपण मसरम ये दास होतो व
तुमचा देव परमे र याने तु हास मु केले हे ल ात ठे वा. यासाठ च मी
तु हास आज ही आ ा देत आहे. १६ असे घडेल क , तो तु हास हणेल, मी
तुम यापासुन र जाणार नाही, कारण तुम यावर व कुटु ब
ं ावर ीती कर त
असेल आ ण आनंदात अस यामुळे तो तु हास सोडू न जायला तयार होणार
नाही. १७ ते हा दरवाजाजवळ ध न अर ने याचा कान टोचा. तो तुमचा
कायमचा दास आहे हे याव न कळे ल. दासी या बाबतीतही असेच करा. १८
दासांना मु क न जाऊ देताना तु हास जड वाटू नये. पगार नोकराला
तु हास ावे लागले असते या या न या पैशातच याने तुमची सेवा केली
आहे हे ल ात ठे वा. असे केलेत तर तु ही जे जे कराल याम ये तुमचा देव
परमे र तु हास आशीवाद देईल. १९ तुम या कळपातील सव जनावरांचा
प हला गो हा प व मानून तो परमे रास अपण करा. प हला गो हा कामाला
जुंपू नका. प ह या मढराची लोकर कात नका. २० दरवष या सग या
गो हांना तुमचा देव परमे र याने नवडले या जागी घेऊन जा. तेथे सव
कुटु ं बयांसमवेत परमे रासमोर याचे मांस खा. २१ पण यापैक एखा ा
जनावरात लंगडेपणा, आंधळे पणा असे काही ंग असेल तर तुमचा देव
परमे र ाला याचा बली देऊ नका. २२ वाट यास घर च याचे मांस खा.
हरणाचे कवा सांबराचे मांस खातात या माणे अशु व शु कोणीही ते
खावे. २३ फ याचे र सेवन क नये. ते तेवढे पा या माणे ज मनीवर
ओतून ावे.

१६

अबीब म ह यात ल ात ठे वून तुमचा देव परमे रा यथ व हांडण
सण साजरा करा. कारण याच म ह यात तुमचा देव परमे र याने
तु हास रा ी या वेळ मसरदेशातून बाहेर काढले. २ परमे राने आप या
नवासासाठ नवडले या जागी जा. तेथे व हांडणाचा य पशू परमे रास
अपण करा. शे याम ा कवा गाय बैल यापैक हा पशू असावा. ३
यावेळ खमीर घातलेली भाकर खाऊ नका. बेखमीर भाकर तु ही सात
दवस खावी. ही भाकर हणजे : ख मरणाची भाकर होय. याने तु हास
मसरमधील क ांची ज मभर आठवण राहील. कती गडबड ने तु हास तो
देश सोडावा लागला होता! याचा तु ही आमरण वसर पडू देऊ नका. ४
ते हा या सात दवसात देशभर कोणा याही घर खमीर दसता कामा नये.
तसेच प ह या दवशी सं याकाळ जो बली ाल तो सूय दयापूव खाऊन
संपवून टाका. ५ व हांडणा या पशूचे य ापण तुमचा देव परमे र याने

अनुवाद

तु हास व तीसाठ दले या कोण याही नगरा या आत क नका. ६ देव
आपले नवास थान नवड ल तेथेच व सूया त हो या या वेळ च ते केले
पा हजे. मसरमधून परमे राने तु हास बाहेर काढ या यथ व हांडण सण
आहे. ७ तुझा देव परमे र जे थान नवड ल तेथेच हा य पशू शजवून
खा. मग सकाळ आपाप या घर परत जा. ८ सहा दवस बेखमीर भाकर
खा. सात ा दवशी कोणतेही कामकाज क नये. या दवशी तुमचा देव
परमे र ा या ी यथ प व मेळा भरवावा. ९ पीक काढ यापासून सात
आठवडे मोजा उ या पकाला वळा लाग यापासून सात आठवडे मोजा. १०
मग, आप या खुशीने एखादी वशेष भेटव तू आणून आपला देव परमे र
या यासाठ स ताहांचा सण साजरा करा. आप याला परमे र देवा या कृपेने
कती मळाले याचा अंदाज घेऊन कती ायचे ते ठरवा. ११ परमे राने
नवडले या या या वशेष नवास थानी जा. तेथे तुमचा देव परमे र या या
साि न यात सहकुटु बं सहप रवार आनंदात वेळ घालवा. आपली मुलेबाळे ,
दास, गावातील लेवी, परके, अनाथ, वधवा या सवाना बरोबर या. १२ तु ही
मसरम ये दास होता हे वस नये हणून हे वधी न चुकता पाळा. १३
ख यातील आ ण ा कुंडामधील उ प न जमा के यावर सात दवसानी
मंडपाचा सण साजरा करा. १४ हा सणही मुले आ ण मुली, दासदासी,
लेवी, शहरातील वाटस , परके, अनाथ, वधवा, यां यासह साजरा करा.
१५ तुमचा देव परमे र याने नवडले या नवास थानी, या या स मानाथ
सात दवस हा सण साजरा करा. तुम या पकांवर आ ण तु ही घेतले या
क ांवर तुमचा देव परमे र याची कृपा ी आहे. ते हा आनंदात राहा. १६
तुमचा देव परमे र या या प व नवास थानी तु हातील सव पु षांनी
वषातून तीनदा एक जमले पा हजे. बेखमीर भाकर चा सण, स ताहांचा
सण आ ण मंडपाचा सण हे ते तीन संग होत. येताना येकाने भेटव तू
आणली पा हजे. १७ येकाने यथाश दले पा हजे परमे राने आप याला
काय आशीवाद दला याचा वचार क न आपण काय ायचे ते ठरवावे. १८
तुमचा देव परमे र याने तु हास दले या नगरांम ये आपाप या वंशा माणे
यायाधीश व अ धकार यां या नेमणुका करा ात. या
नी नीतीने
यायदान करावे. १९ यांनी नेहमी न: प पाती असले पा हजे. यांनी
लाच घेऊन याय नवाडा करता कामा नये. पैसे पा न भ या भ यांचेही
डोळे फरतात व ते नरपराध लोकां या हण याचा वपयास करतात. २०
चांगुलपणा आ ण न: प पातीपणा यांचीच नेहमी कास धरावी. हणजे
तुमचा देव परमे र याने तु हास दलेला हा देश संपादन क न तेथे तु ही
सुखाने रहाल. २१ जे हा तुमचा देव परमे र यासाठ तु ही वेदी उभाराल
ते हा त याशेजार अशेरा देवी या स मानाथ लाकड तंभ उभा नका. २२
कोण याही खो ा दैवतांसाठ तंभ उभा नका. तुमचा देव परमे र ाला
अशा गो चा तर कार वाटतो.
रास य ात अपण करायचा गो हा कवा मढ यां यात
१७ परमे
कोणतेही ंग असता कामा नये. कारण तुमचा देव परमे र ाला
याचा वीट आहे. २ तुमचा देव परमे र ाने दले या नगरात राहायला
लाग यावर एखादे कृ ये घड याचे तुम या कानावर आले. परमे रा या
कराराचा भंग के याचे पाप एखा ा ी या कवा पु षा या हातून झा याचे
कळले. परमे रा या आ े व , ३ हणजे आ ांचे उ लघंन क न ते सूय,
चं , कवा आकाशातील तांरागण इतर दैवतांची पूजा क लागले, ४ अशी
बातमी कानावर आली क तु ही याबाबतीत कसून चौकशी करा. हे भयंकर
कृ ये इ ाएलम ये खरोखर घडले आहे याब ल तुमची खा ी झाली, ५ तर
ही कृ ये करणा याला ी असो वा पु ष तु ही या
ला श ा करा.
नगरा या वेशीजवळ भर चौकात या
ला आणून तला दगड ध ांनी
मरेपयत मारा. ६ या
या कृ याला दोन कवा तीन सा ीदार
असले पा हजेत. एकच सा ीदार असेल तर मा अशी श ा क नका. ७
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थम सा ीदारांनी मारायला हात उचलावा, मग इतरांनी मारावे. अशा कारे
आप यामधून अमंगळपणा नपटू न काढावा. ८ एखादे खूनाचे करण, दोन
मधील वाद, कवा मारामार त एखादा जखमी होणे अशा सार या
काही खट यांम ये याया नवाडा करणे तु हास आवा याबाहेरचे वाटेल, या
वादांची सुनावणी चाललेली असताना उ चत काय ते ठरवणे यायाधीशांना
जड जाईल, ते हा परमे राने नवडले या प व नवास थानी जावे. ९
तेथे लेवी वंशातील याजक व यावेळ कामावर असलेला यायाधीश यांचा
स ला यावा. या सम येची सोडवणूक ते करतील. १० परमे रा या प व
नवास थानी ते आपला नणय तु हास सांगतील. यांचे हणणे ऐकून तसे
करा. ते जे जे करायला सांगतील ते ते सव कुचराई न करता अंमलात आणा.
११ तुला या सूचना ते देतील व जो नणय तुला सांगतील या माणे कर.
यांनी तुला सां गतले या नणयापासुन उजवीडावीकडे वळू नको. १२ जो
मनु य उ म होऊन तुझा देव परमे र ाचे तेथे हजर असणा या याजकाचे
व यायाधीशाचे ऐकणार नाही यास चांगले शासन करा. यास मृ यूदंड ा.
इ ाएलातून या नीच मनु याचे उ चाटन करा. १३ हे ऐकून इतरांना दहशत
बसेल व घाब न ते पुढे उ म पणा करणार नाहीत. १४ तुमचा देव परमे र
देत असले या देशात तु ही जात आहात. याचा ताबा घेऊन तु ही तेथे रहाल.
मग इतर रा ा माणे आपण आप यावर राजा नेमावा असे तु हास वाटेल. १५
ते हा परमे राने नवड केले या
ची तु ही राजा हणून नेमणूक करा.
राजा हा तुम यापैक च असला पा हजे, परदेशी असता कामा नये. १६ याने
वत: साठ अ धका धक घोडे बाळगता कामा नयेत. घोडदळ वाढव यासाठ
याने मसरम ये माणसे पाठवता कामा नयेत. कारण, तु ही पु हा माघार
फरता कामा नये, असे परमे राने बजावले आहे. १७ तसेच यास ब याच
ि या असू नयेत. कारण याने तो परमे रापासून परावृ होईल. सो यायाचाही फार साठा याने क नये. १८ रा य करायला लाग यावर याने
वत: साठ नयमशा ाची एक न कल वहीत ल न ठे वावी. याजक,
लेवी यांनी आप याजवळ ठे वले या पु तकातून ती करावी व ज मभर याचे
अ ययन करावे. १९ नयमशा ातील सव आ ांचे याने पालन करावे व
अशा र तीने तो परमे र देवाचे भय बाळगायला शकेल. २० हणजे आप या
जेपे ा, भाऊबंदापे ा आपण कोणी उ च आहोत अशी जाणीव यास
पश करणार नाही. तो नयमांपासून वचलीत होणार नाही. अशा कारे
वाग यास तो व याचे वंशज इ ाएलावर दीघकाळ रा य करतील.
ी याजकाला हणजे ले ां या सव वंशातील लोकांस इ ाएलम ये
१८ लेजवमनीत
वाटा कवा वतन मळणार नाही. ते याजक हणून काम
करतील. परमे रासाठ अपण केले या बल वर यांनी नवाह करावा.
तोच यांचा वाटा. २ यां या इतर भाऊबंदा माणे लेव ना ज मनीत वतन
नाही. परमे राने सां गत या माणे खु परमे रच यांचे वतन होय. ३
य ासाठ गो हा कवा मढ मारताना या जनावराचा खां ाचा भाग,
गालफडे व कोथळा याजकाला ावा. ४ धा य, नवीन ा रस व तेल
या आप या उ प नातील प हला वाटाही यांना ावा. तसेच मढरांची
प ह यांदा कातरलेली लोकरही लेव ना ावी. ५ कारण तु हा सवामधून लेवी
व या या वंशजांना तुमचा देव परमे र ाने आप या नरंतर सेवेसाठ
नवडू न घेतले आहे. ६ येक लेवी या मं दरातील सेवे या ठरा वक वेळा
असतील. पण स या कुठ या वेळेला यास काम करायचे अस यास तो
क शकतो. इ ाएलम ये कोण याही नगरात राहणारा कोणीही लेवी घर
सोडू न परमे रा या प व नवास थानी येऊ शकतो. हे के हाही करायची
यास मुभा आहे. ७ परमे राची सेवा करणा या आप या सव लेवीय
बांधवां माणे यानेही तेथे सेवा करावी. ८ यास इतरां माणेच वाटा मळे ल.
शवाय आप या कुटु ब
ं ा या उ प नात याचा वाटा असेलच. ९ तुमचा देव
परमे र ाने दले या ठकाणी राहायला जाल ते हा तकड या रा ांतील

लोकां माणे भयंकर कृ ये क नका. १० आप या पोट या मुलाबाळांचा
वेदीवर बली देऊ नका. यो तषी, चेटूक करणारा, शकुनमुहत पाहणारा,
मां क यां या नादी लागू नका. ११ वशीकरण करणा याला थारा देऊ
नका. तुम यापैक कोणीम य थ, मां क बनू नये. मृता याशी वचारणारा
असू नये. १२ अशा गो ी करणा यांचा तुमचा देव परमे र ाला तर कार
आहे. हणून तर तो इतर रा ांना तुम या वाटेतून घालवून देईल. १३ तुमचा
देव परमे र ा याशीच पूणपणे व ासू असा. १४ इतर रा ांना आप या
भूमीतून सकावून लावा. ते लोक यो तषी, चेटूक करणारे अशां या
नादी लागणारे आहेत. पण तुमचा देव परमे र तु हास तसे क देणार
नाही. १५ परमे र तुम यासाठ संदे ाला पाठवील. तुम यामधूनच तो
उदयाला येईल. तो मा यासारखा असेल. याचे तु ही ऐका. १६ तुम या
सांग याव नच देव असे करत आहे. होरेब पवताशी तु ही सव जमलेले
असताना तु हास या पवतावर ल अ नीची आ ण देववाणीची भीती वाटली
होती. ते हा तु ही हणालात, पु हा हा आमचा देव परमे र ाचा आवाज
आम या कानी न पडो. तसा अ नीही पु हा ीस न पडो, नाहीतर ख चतच
आ ही म . १७ ते हा परमे र मला हणाला, यांचे हणणे ठ कच आहे.
१८ मी यां यामधूनच तु यासारखा एक संदे ा उभा कर न. माझी वचने
या या मुखाने ऐकवीन. मा या आ े माणे तो लोकांशी बोलेल. १९ हा
संदे ा मा या वतीने बोलेल. ते हा जो कोणी ते ऐकणार नाही यास मी
शासन कर न. २० पण हा संदे ा मी न सां गतलेले ही काही मा या वतीने
बोलला, तर यास मृ युदंड दला पा हजे. इतर दैवतां या वतीने बोलणारा
संदे ाही कदा चत उदयास येईल. यालाही ठार मारले पा हजे. २१ तु ही
हणाल क अमुक वचन परमे राचे न हे हे आ हास कसे कळणार? २२ तर,
परमे रा या वतीने हणून तो संदे ा काही बोलला व ते य ात घडले
नाहीतर समजा क ते परमे राचे बोलणे न हते, तर तो संदे ा वत: चेच
वचार बोलून दाखवत होता. यास तु ही घाबरायचे कारण नाही.
ा देव परमे र या रा ांची भूमी तुला देत आहे, या रा ांना न
१९ तुकेझयावर
यां या देशाचा तू ताबा घेत यानंतर, यां या जागी यांची
नगरे आ ण घरे तु ही ता यात याल, २ ते हा तुझा देव परमे र जो देश तुला
देत आहे याम ये तीन नगरे तु ही राखून ठे वा. ३ हणजे कोणा या हातून
मनु यवध झा यास यास तेथे पळू न जाता यावे हणून र ते तयार कर,
आ ण जो देश तुझा देव परमे र तुला देत आहे या देशाचे तू तीन भाग कर.
४ मनु यवध क न या तीनपैक एका नगरात आ याला येणा याब ल नयम
असा: पूव चे वैर नसताना जर कोणी चुकून आप या शेजा याला ठार मारले
तर याने येथे जावे. ५ उदाहरणाथ, एखादा मनु य लाकडे तोडायला या या
शेजा याबरोबर जंगलात गेला. तेथे झाडावर कु हाड चालवत असताना चूकून
कु हाड चे पाते दां ापासून नसटले आ ण ते न क स यावर पडू न तो
मेला. अशावेळ कु हाड चालवणा याने यापैक एखा ा नगरा या आ याला
जाऊन आपले ाण वाचवावे. ६ हे नगर फार र असेल तर यास तेथपयत
पोचता येणार नाही. मृताचा जवळचा नातेवाईक याचा पाठलाग कर ल व
यास या नगरात पोच यापूव च गाठे ल. आ ण रागा या भरात याचा वध
कर ल. खरे पाहता या मनु या या हातून वैर नसताना मनु य ह या झाली
होती ते हा तो ाणदंडाला पा न हता. ७ हणून मी तुला ही आ ा करतो
अशी तीन नगरे वत: साठ राखून ठे व. ८ तुम या देशाचा व तार कर याचे
तुमचा देव परमे र ाने तुम या वशंजाना शपथ द या माणे, यांना वचन
दलेला सव देश तो तु हास देईल. ९ तुमचा देव परमे र ाजवर ीती करा
व याने दाखवले या मागात नयमीत चालत जा. मी दले या या आ ा तु ही
पूणपणे पाळ यात तर मग परमे राने तुम या देशाचा व तार केला क
तु ही प ह या तीन नगरां या भर ला आ यासाठ आणखी तीन नगरे नवडा.
१० हणजे तुमचा देव परमे र तु हास देणार असले या भूमीवर नद ष
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मनु यांचा र पात होणार नाही आ ण अशा ह येचे दोष तु हास लागणार
नाही. ११ पण ेषापोटीही एखादा मनु य संधीची वाट पाहत लपूनछपून
स या या जवावर उठे ल, या यावर ाणघातक ह ला क न या नगरात
पळू न गेला. १२ अशावेळ या या नगरातील व डलधा यांनी माणसे पाठवून
यास तेथून बाहेर काढावे व मृता या नातेवाईकां या हवाली करावे. हणजे
यास मृ यूची श ा झाली पा हजे. १३ या मनु यावर दया दाखवू नका
परंतु नरपराध मनु या या ह येचा दोष इ ाएलातून पुसून टाक हणजे
तुझे क याण होईल. १४ शेजा या या ज मनीची सीमा खूण काढू नको.
पूव या लोकांनी या सीमा आखले या आहेत. हे तुमचा देव परमे र ाने
तुम या वा ाला जेवढे वतन दले या या या खूणा आहेत. १५ एखा ाने
काही गु हा कवा अपराध केला तर, अपराधाचा आरोप कोणावर असेल तर
यास दोषी ठरवायला एक सा ीदार पुरेसा नाही. याने खरेच गु हा केला
आहे हे ठरवायला दोन कवा तीन सा ीदार तर हवेतच. १६ अम या या
हातून अपराध घडला आहे असे एखादा सा ीदार ेषबु ीने, मु ाम खोटे
सांगू शकतो. १७ अशावेळ या दोघांना परमे रासमोर हणजे तेथे जे
याजक व यायाधीश यावेळ असतील यां यापुढे उभे करावे. १८ मग
यायाधीशांनी याबाबत कसून चौकशी केली पा हजे. यातून सा ीदाराचा
आप या बंधु वरोधात खोटारडेपणा उघडक ला आला, १९ तर मग तु ही
यास तीच श ा करावी जी यास आप या बंधूला जे शासन हावे असे
वाटत होते. अशा र तीने आप यामधून नीच वृ ीचा नायनाट करा २० हे
ऐकून इतरांना भीती वाटेल आ ण तेथून पुढे तुम याम ये असे वाईट घडणार
नाही. २१ तू दया दाखवू नये. कोणी कोणाचा जीव घेत यास यालाही
देहा ताचे शासन ावे. डो याब ल डोळा, दाताब ल दात, हाता या बद यात
हात आ ण पाया या बद यात पाय असा दंड करावा.
े घोडे, रथ आ ण
२० तुतुमहीयापेश ूवारमोठेचालसै कय पान नजालघाबते नहाजाऊयांचनका.
कारण याने
तु हास मसरमधून बाहेर काढले तो परमे र देव तुम याबरोबर आहे. २ तु ही
यु ावर जाल ते हा तुम या याजकाने आप या सै याकडे येऊन यां याशी
बोलणे करावे. ३ ते अशी, “इ ाएल लोकहो, ऐका. तु ही आज श ूवर चाल
क न जात आहात. ते हा आपले धैय गमावू नका. भयभीत होऊ नका.
मन कच देऊ नका, भऊ नका, थरथर कापू नका श ूला पा न घाब
नका. ४ कारण तु हास देव परमे र ाची साथ आहे. श ू व लढाई
करायला तसेच वजय मळवायला तो तु हास मदत करणारा आहे.” ५
मग लेवी अ धका यांनी सै याला असे सांगावे, “नवीन घर बांधून अजून
याचे अपण केले नाही असा कोणी तुम यात आहे का? याने परत जावे.
कारण तो यु ात मरण पाव यास सरा कोणी गृह वेश कर ल. ६ ा मळा
लावून अजून याची तोडणी केली नाही, फळ चाखले नाही असा कोणी
आहे काय? याने माघार जावे कारण तो यु ात मरण पाव यास सराच
कोणी या या म यातील फळे खाईल. ७ तसेच, प नीला मागणी घालून
अजून ल न केलेले नाही असा कोणी अस यास याने परत जावे. कारण तो
यु ात कामी आ यास या या वा द वधूशी सरा कोणी ल न कर ल.” ८
या लेवी अ धका यांनी पुढे हेही सांगावे क “भी ा व घाबरले या मनाचा
कोणी अस यास याने घर परत जावे. नाहीतर या यामुळे इतरांचेही
दयाचे अवसान गळे ल.” ९ अशा कारे सै याशी संभाषण के यानंतर
अ धका यांनी सेनापत ची नेमणूक करावी. १० तु ही एखा ा नगरावर चाल
क न जाल ते हा थम शांतते या तहाची बोलणी क न पाहा. ११ यांनी
तुम या बोल याला शांतीने उ र देऊन नगराचे दरवाजे उघडले तर तेथील
सव जा तुमची गुलाम होईल व तुमची सेवाचाकर कर ल. १२ पण यांनी
तुमची तहाची बोलणी फेटाळू न लावली आ ण ते यु ाला स ज झाले तर मग
नगराला वेढा घाला. १३ आ ण तुमचा देव परमे र ते तुम या हाती देईल
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ते हा तेथील सव पु षांना तलवार ने ठार करा. १४ पण या नगरातील
ि या, मुले, गुरेढोरे इ यादी लूट वत: साठ या. तुमचा देव परमे र ाने
दले या या लुटीचा उपभोग या. १५ तुम यापासून फार लांब असणा या व
तुम या देशाबाहेर असणा या नगरांबाबत असे कर यात यावे. १६ पण
तुमचा देव परमे र तु हास देणार असले या देशातील नगरे तु ही ता यात
याल ते हा तथे मा कोणालाही जवंत ठे वू नका. १७ ह ी, अमोर ,
कनानी, प र जी, ह वी, यबूसी अशा एकूण एक सवाचा तुमचा देव परमे र
ा या आ े माणे समूळ नाश करा. १८ नाहीतर आपाप या दैवतांची पूजा
करताना ते या अमंगळ गो ी करतात या ते तु हास शकवतील आ ण
तसे करणे आपला देव परमे र ा या ीने पाप आहे. १९ यु ात एखा ा
नगराला तु ही फार काळ वेढा घालून रा हलात तर तेथील फळझाडांवर
कु हाड चालवू नका. यांची फळे अव य खा पण झाडे तोडू नका. यां याशी
यु पुकारायला ती झाडे काही तुमची श ू नाहीत. २० पण यांना फळ येत
नाहीत ती झाडे तोडलीत तर चालतील. यु चालू असेल ते नगर पडेपयत
यु ासाठ लागणार तटबंदी बनवायला या लाकडाचा उपयोग हवा तर करा.
र तु हास देणार असले या देशात एखा ाचा
२१ तुउघमचा ावरदेव परमे
खून झालेला आढळला आ ण यास कोणी मारले हे
कळाले नाही २ तर तुम यापैक वड लधारे आ ण यायाधीश यांनी पुढे येऊन
मृतदेहापासून सभोवर पसरले या गावांचे अंतर मोजावे. ३ मग जो गाव
ेता या सवात जवळचा असेल तेथील व डलधा यांनी आप या कळपातील
एक कालवड नवडावी. कधीही कामाला न जुंपलेली व अजून न ायलेली
अशी ती गाय असावी. ४ मग वड लधा याने कालवड वाहता झरा असले या
खो यांत आणावी. हे खोरे कधी पेरणी, नांगरणी न झालेले असावे. अशा
ठकाणी तीची मान कापावी. ५ ते हा लेवी वंशातील याजकांनी यावेळ
तथे असावे. आपली सेवा क न यायला आ ण आप या वतीने लोकांस
आशीवाद ायला तुमचा देव परमे र ाने यांची याजक हणून नवड
केली आहे. येक वादात कवा मारामार त ते नवाडा करतील. ६ मग
या खो यात, मृता या जवळ या नगरातील वड ल मनु यांनी, कालवड
मार यावर त यावर आपले हात धुवावे. ७ व प हणावे या
ला
“आम या हातून मरण आले नाही. ही घटना घडताना आ ही पा हली नाही.
८ हे परमे रा, या इ ाएल लोकांचा तू उ ार केला आहेस. आ हास शु
कर. एका नरपराध
या ह येब ल आ हास दोषी ध नकोस. या
नरपराध
या ह येचा दोष रा देऊ नको. या र पाता या दोषाची
यांना मा केली जावो.” ९ या माणे परमे रा या ीने जे यो य ते
क न तु ही आप यामधून या नरअपराध मनु या या ह येचा दोष तू काढू न
टाकावा. १० जे हा तू आप या श ूशी यु करायला जाशील व देव परमे र
ा या साहा याने तु ही श ूला पराभूत कराल व यांना बंदीवान कराल. ११
ते हा बं दवानात एखादी सुंदर ी पा न त यावर तू मोहीत झालास आ ण
ल न करावे असे एखा ाला वाट यास. १२ ते हा याने तला आप या घर
आणावे. तने आपले केशवपन करावे व नखे कापावी. १३ तचे प हले,
यु कैदीचे ोतक असलेले व ही काढू न टाकावे. आप या आईवड लांपासून
राव याब ल तने पूण म हनाभर या या घर शोक करावा. मग याने
त याजवळ जावे. हणजे तो तचा पती व ती याची प नी होईल. १४ पुढे
यास ती आवडली नाहीतर याने घट फोट देऊन तला मु करावे. पण
तला पैसे देऊन वकू नये. तला गुलाम हणून याने वागवता कामा नये.
कारण याने त याशी शर रसंबंध ठे वला होता. १५ एखा ाला दोन ि या
असतील आ ण याचे एक वर सर पे ा जा त ेम असेल. दोघ ना मुले
असतील. पण नावडतीचा मुलगा सग यात मोठा असेल. १६ तर तो आप या
मुलांना आपली संप ी याचे वतन हणून वाटू न देईल ते हा नाआवडतीचा
मुलगा ये असताना याऐवजी आप या मालम ेची वाटणी करताना, याने
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आप या आवडती या मुलाला जे वाचा ह क देऊ नये. १७ याने आप या
ये पु नावडतीचा मुलगा असला तर याचा वीकार केला पा हजे. तसेच
आप या एकंदर मालम ेतील पट वाटा यास दला पा हजे. कारण तो
ये पु आहे. व यालाच जे पणाचा ह क आहे. १८ एखा ाचा मुलगा
ह ी व बंडखोर, अ जबात न ऐकणारा, आईबापांना न जुमानणारा असेल
श ा केली तर यांचे ऐकत नसेल. १९ अशावेळ आईवड लांनी यास
गाव या चावड वर वड लधा यांपुढे यावे. २० या शहरात या वड लधा यानी
यांनी सांगावे क , हा उ ाम व बंडखोर आहे. तसेच तो खादाड व म पी आहे.
२१ यावर या गावातील मनु यांनी या मुलाला दगडांनी मरेपयत मारावे. असे
के याने तु ही हे पाप आप यामधून काढू न टाकाल. इ ाएलमधील इतर
लोकां या कानावर ही गो गेली क ते घाब न राहतील. २२ एखा ाचा
अपराध मु युदंड मळ याइतका मोठा असेल, अशावेळ या या देहांतानंतर
लोक याचे ेत झाडाला टांगतील, २३ ते हा ते रा भर झाडावर टांगलेले
रा देऊ नका. याच दवशी कटा ाने याचे दफन करा. कारण झाडाला
टांगले या मनु यावर देवाचा शाप असतो. तुमचा देव परमे र तु हास देणार
असलेली भूमी अशी वटाळू नका.
यापैक कोणाचा बैल कवा मढ मोकाट भटकलेले आढळले
२२ आप
तर तकडे ल न करता ते या या मालकाकडे पोचते करा.

२

तो बंधू जर जवळपास राहत नसेल कवा कोण आहे ते माहीत नसेल तर
या जनावराला आप या घर आणा. याचा मालक शोध करत आला क
याचे यास परत कर. ३ कोणाचे गाढव, कपडे कवा इतर कोणतीही व तू
अशी इकडे तकडे दसली तर असेच करा, व या शेजा याला मदत कर. ४
कोणाचे गाढव कवा बैल र यात पडलेले आढळले तर तकडे ल क
नका. यास उठवून उभे राहायला मदत करा. ५ बायकांनी पु षांचा कवा
पु षांनी बायकांचा पेहरे ाव क नये. तुमचा देव परमे र ाला तसे करणा या
येकाचा वट आहे. ६ वाटेत तु हास झाडावर कवा ज मनीवर प याचे घरटे
आढळले आ ण मादी अंड उबवत कवा प लांवर बसलेली दसली तर
प लांसकट तला नेऊ नका. ७ हवी तर फ प ले या पण आईला
सोडा. हे नयम पाळलेत तर तुमचे क याण होईल व तु ही चरायू हाल. ८
नवीन घर बांधलेत तर या या छताला कठडा अव य करा. हणजे व न
तोल जाऊन कोणी पड यास या या ह येचे पातक तु हास लागणार नाही.
९ ा म यात इतर धा याचे बयाणे पे नये. यामुळे संपूण कापणी प व
ठकाणी दली जाईल. धा य आ ण ा े यापैक काहीच तु हास वापरता
येणार नाही. १० बैल आ ण गाढव एका नांगराला जुंपू नका. ११ लोकर आ ण
ताग यां या म वणीचे व वाप नका. १२ वेगवेगळे धागे एक क न
यांचे ग डे आप या पांघराय या व ाला चार ही टोकांना लावा. १३ एखा ा
मनु यास ल न के यावर प नीशी शर रसंबंध ठे व यावर काही काळानंतर
प नी आवडेनाशी झाली आ ण १४ मी या ीशी ल न केले पण ती कुमार
नस याचे आम या शर रसंबंधा या वेळ मला आढळू न आले असा खोटा
आरोप याने त यावर ठे वला तर लोकांम ये तची बदनामी होईल. १५
ते हा या मुली या आईवड लांनी त या कौमायाचा पुरावा घेऊन गाव या
चावड वर वड लधा या पंचाकडे जावे. १६ मुली या व डलाने व डलांस हणावे
या पु षाशी मा या मुलीचे ल न लावून दले आहे. पण आता ती यास
नकोशी झाली आहे. १७ याने त यावर भलते सलते आरोप केले आहेत.
आ ण हा हणतो क कौमायाची ल णे त या ठायी आढळली नाहीत.
पण हा या मा या मुली या कौमायाचा पुरावा, असे मुली या व डलांनी
तेथे सांगून, या गाव या मंडळ ना ती चादर दाखववावी. १८ यावर गाव या
व डलांनी या नव याला ध न श ा करावी. १९ यास शंभर शेकेल दंड
वसुल करावा. एका इ ाएल क येवर ठपका ठे वून तची बदनामी के याब ल
ही र कम याने मुली या वड लांना ावी. याने प नी हणून तचा ि वकार

केला पा हजे. तसेच ज मभर याने तचा याग करता कामा नये. २० पण
प नीब ल नव याने केलेला आरोप खराही असू शकतो. त या कौमायाचा
पुरावा तचे आईवड ल दाखवू शकले नाहीत तर; २१ गावातील ये मंडळ नी
तला आप या व डलां या घरा या दारापाशी आणावी आ ण गावक यांनी
तला मरेपयत दगडांनी मारावे. कारण तने इ ाएलम ये ही मूखपणाची गो
केली आहे. आप या व डलां या घर असतानाचे तचे वतन वे येसमान
आहे. हा कलंक आप यामधून तु ही धुवून काढलाच पा हजे. २२ एखा ा
पु षाचे स या ववा हत ी बरोबर ल गक संबंध असतील तर दोघांनाही
मृ युदंड ावा. आ ण इ ाएलातून या राचाराचे नमूलन करावे. २३ एखा ा
कुमा रकेची मागणी झालेली असताना गावातील स या एखा ा पु षाने
त याशी ल गक संबंध ठे वलेले आढळले तर २४ या दोघांना गावा या
वेशीपाशी भर चौकात आणून दगडांनी मरेपयत मारावे ती स याची प नी
होणार होती. त याशी शर रसंबधं ठे व याब ल पु षाला आ ण गावांत असून
मदतीसाठ आरडाओरडा केला नाही हणून या मुलीला मरेपयत दगडांनी
मारावे. अशा कारे आप या लोकांमधून हा राचार नपटू न टाकावा. २५ पण
अशा वा द मुलीला एखा ाने रानात गाठले आ ण त यावर बला कार
केला तर मा फ या पु षाला मारावे. २६ या मुलीला काही क नये.
देहांत शासन हावे असा गु हा तने केला नाही. कोणी आप या शेजा यावर
चालून जाऊन याचा जीव यावा तसेच हे झाले. २७ यास ही मुलगी
रानात आढळली, याने त यावर हात टाकला. कदा चत् तने मदतीसाठ
हाका मार याही असतील पण त या बचावासाठ तथे कोणी न हते. ते हा
तला श ा क नये. २८ वा द झालेली नाही अशी कुमा रका कोणाला
आढळली आ ण याने त यावर बला कार केला हे लोकांनी पा ह यास २९
याने मुली या वड लांना प नास शेकेल पे ावी. आता ती याची प नी
झाली. कारण याने त याशी शर रसंबंध ठे व याचे पाप केले आहे. तो आता
तचा ज मभर याग क शकत नाही. ३० “आप या वडलां या प नीशी
गमन क न कोणी यां या त डाला काळे फासू नये.”
ड कवा याचे लग छे दन झाले आहे यास परमे रा या
२३ जोसभेभत नांसहभागी
हो यास मनाई आहे. जारजाने परमे रा या
२

सभेत सहभागी होऊ नये. या या दहा ा पढ पयत ही मनाई आहे. ३
अ मोनी आ ण मवाबी यांनी परमे रा या मे यास येऊ नये व यां या
पुढ या दहा प ांनीही इ ाएलांबरोबर सभेत सामील होऊ नये. ४ कारण
तुम या मसरपासून या वासात तु हास अ नपाणी दे यास यांनी नकार
दला होता. तसेच अराम नईराईम येथील पथोर नगराचा बौराचा मुलगा
बलाम ाला पैसे देऊन यांनी यास तु हास शाप ायला लावले. ५ तुमचा
देव परमे र ाने मा बलामचे ऐकले नाही. उलट या शापाचे पांतर
आशीवादात केले. कारण तुमचा देव परमे र याची तुम यावर ीती होती. ६
तु ही जवंत असेपयत यांची शांती व भरभराट करायला बघू नका. ७ अदोमी
लोकांचा कधीही तर कार क नका. कारण ते तुमचे आ त आहेत. तसेच
मसर लोकांचा ेष क नका. कारण यां या देशात तु ही उपरे होतात. ८
यां या तस या पढ पासून या लोकांस इ ाएलांबरोबर परमे रा या सभेत
सहभागी हायला हरकत नाही. ९ यु ावर छावणीत असताना जे जे हणून
अशु कारक यापासून र राहा. १० एखा ाला रा ी अशु ता ा त झा यास
याने छावणी या बाहेर जावे. छावणीत रा नये याने छावणी या आत येवू
नये. ११ मग सं याकाळ जवळ आली हणजे याने नान करावे. आ ण
सूया त झा यावरच परत छावणीत यावे. १२ ात वध साठ छावणी या
बाहेर एक जागा असावी. १३ आप या श ांबरोबरच खण यासाठ हणून
एक कुदळ असावी. ात वधीस बस यापूव एक ख ा खणावा व वधी
आटोप यावर यावर माती पस न तो झाकून टाकावा. १४ कारण तुम या
संर णासाठ आ ण तुम या ारे श ूचा पराभव कर यासाठ तुमचा देव
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परमे र तुम यासोबतच राहणार आहे. ते हा छावणी प व असावी. नाहीतर
काही कळसवा या गो ी पा न तो तु हास सोडू न जायचा. १५ एखादा
गुलाम कधी या या मालकाकडू न पळू न जाऊन तुम याकडे आला तर यास
मालका या वाधीन क नका. १६ यास आप या नवड नुसार यास
तुम या वेशीम ये ह ा या गावात रा ा. यास जाच क नका. १७
इ ाएला या ीयांपैक कोणीही वे या होऊ नये आ ण इ ाएली पु ापैक
कोणासही पुमैथुनास वा नये. १८ पु ष कवा ीवे ये या कमाईचा
पैसा तुमचा देव परमे र ा या प व नवास थानी, नवस फेड या या
कामासाठ वापरला जाणार नाही याची द ता या. कारण तुमचा देव
परमे रास अशा
चा वट आहे. १९ आप या इ ाएल बांधवांपैक
कोणाला काही उसने द यास यावर ाज लावू नका. पैसा, अ नधा य
कवा कोण याही ाज लावता ये यासार या गो ीवर ाज आका नका.
२० पर याकडू न ाज घेतले तर चालेल. पण आप याच बांधवाला ाज
लावू नका. हे नयम पाळलेत तर, या देशात तु ही राहणार आहात तेथे
हाती घेतले या येक कायात तु हास तुमचा देव परमे र ाचा आशीवाद
मळे ल. २१ तुमचा देव परमे र ाला नवस बोललात तर तो फेडायला उशीर
क नका. कारण तुमचा देव परमे र तु हास याचा जाब वचार ल. नवस
फेडला नाहीत तर पाप लागेल. २२ पण नवस बोललाच नाहीत तर पाप
लागणार नाही. २३ जे वचन तु ही देता ते पाळत जा. तुमचा देव परमे र
तु हास काही नवस बोला असे हणत नाही. तु ही वखुशीने तो बोलता ते हा
या माणे वागा. २४ स या या ा म यातून जात असताना वाट यास
हवी ततक ा े खा पण टोपलीत घालून बरोबर घेऊन जाऊ नका. २५
आप या शेजा या या शेतातून जाताना धा याची कणसे खुडून खाऊ शकता
पण आप या शेजा या या उ या पकास व याने कापून नेऊ नका.

रोज या रोज सं याकाळ झाली क देत जा हणजे यास पुरेसे अंथ न
पांघ ण मळे ल. याब ल तो तु हास आशीवाद देईल. तुमचा देव परमे र
ा या ीने हे तुमचे वागणे यायीपणाचे व उ चत होय. १४ तुम याकडे
काम करणा या गर ब आ ण गरजू नोकरांचे शोषण क नका. मग तो
इ ाएली बांधव असो क तुम या गावात राहणारा कोणी परक य असो.
१५ यास रोज सूया तापूव याचा रोजगार देत जा. कारण हातावर पोट
अस यामुळे याचा उदर नवाह या पैशावरच होतो. तु ही मजुर दली नाहीत
तर तो परमे राकडे आपले गा हाणे सांगेल आ ण तु ही पापाचे धनी हाल.
१६ मुलां या वागणुक ची श ा हणून आई-वड लांना देहा तशासन होऊ
नये. तसेच आई-वड लां या कृ याची सजा हणून मुलांना ठार क नये.
या या या या कृ याची सजा याला यास मळावी. १७ गावातील
परक य आ ण अनाथ यांना उ चत वागणूक मळावी. वधवेचा कपडाल ा
गहाण ठे वून घेऊ नये. १८ मसरम ये तु ही गर ब गुलाम होतात आ ण तुमचा
देव परमे र ाने तु हास तेथून सोडवून मु केले हे ल ात ठे वा. दीन
ब यांशी असे वागा हे मी एव ासाठ तु हास सांगत आहे. १९ शेतातील
पीक कापताना एखादी पढ तथेच रा हली तर ती आणायला परत जाऊ
नका. अनाथ, उपरे वधवा ा यासाठ ती रा ा. यांना थोडे धा य मळाले
तर तु हास तुम या येक कायात तुमचा देव परमे र ाचा आशीवाद
मळे ल. २० जैतून वृ ां या फळांसाठ झाडणी कराल ते हा डहा यांम ये
कुठे फळे रा हली आहेत का हे पु हा शोधू नको. ती अनाथ, परके, वधवा
यां यासाठ रा दे. २१ ा म यातून ा े खुडताना उरली तर ती ा े पु हा
तोडू नको ती अनाथ, परके, व वधवा यां यासाठ च रा दे. २२ तु हीही
मसरम ये गर ब गुलाम होता हणून मी तु हास हे करायला सांगत आहे.
याची आठवण ठे वा आ ण ग रबांसाठ एवढे करा.

ाला ल नानंतर आप या प नी या संबंधाने एखादी अयो य
म ये वाद झा यास ते याय माग यासाठ आले तर
२४ एखा
२५ लोकां
गो कळली व ती यास आवडेनाशी झाली तर याने तला घट फोट
यायाधीशांनी यांचा याय करावा. नद याला नद ष ठरवावे
ल न ावा; मग तला घराबाहेर काढावे. २ या या घरातून बाहेर पड यावर
हवे तर तने सरा पती करावा. ३ यातून समजा असे झाले क या पतीचीही
त यावर इतराजी झाली आ ण याने तला घट फोट ल न दला तर मा
याने तला सोड यावर पु हा प ह या पतीने त याशी ल न क नये. कवा
हा सरा पती मरण पावला तर प ह या नव याने पु हा त याशी ल न क
नये. ४ कारण ती आता
झालेली आहे. त याशी प ह या नव याने
पु हा ल न करणे या गो ीचा तुमचा देव परमे र ाला वीट आहे. तुमचा
देव परमे र तु हास देणार असले या या देशात असे पाप क नका. ५
एखा ाचे नुकतेच ल न झाले असेल तर यास सै यात मो हमेवर पाठवू नये.
तसेच या यावर वशेष काम गर सोपवू नये. नववधूला सुखी ठे व यासाठ
वषभर घर च राह याची मोकळ क यास ावी. ६ कोणाला काही उसने
द यास याब ल जाते कवा जा याची तळ गाहाण हणून ठे वून घेऊ नये,
नाहीतर याचा जीवच गहाण ठे वून घेत यासारखे होईल. ७ कोणी आप या
इ ाएली बांधवाचे अपहरण केले आ ण गुलाम हणून याची व केली तर
या पळवणा या मनु यास ठार करावे व आप यामधून अशा कृ याचे
नमूलन करावे. ८ कोणाला महारोग झा याचे आढळले तर लेवी याजकाने
सां गतले या सव गो चे काटेकोर पालन करा. मा या आ े माणे याजक
सांगतील ते ऐका. ९ मसरमधून बाहेर पड यावर पुढ या वासात मयामचे
तुमचा देव परमे र ाने काय केले ते चांगले ल ात असू ा. १० तु ही
आप या शेजा याला कोण याही कारचे कज ाल ते हा तारण मळवायला
या या घरात श नका. ११ बाहेरच थांबा. मग याला तु ही कज दले आहे
तो आत जाऊन गहाण ठे व याची व तू घेऊन येईल. १२ तो फार गर ब
असला तर सरे काहीच या याजवळ गहाण ठे व यासारखे नस यामुळे
आपले कपडे आणील. तर ते व अंगावर घेऊन झोपू नका. १३ यास

अनुवाद

आ ण दो याला दोषी ठरवावे. २ दोषी
फट यां या श ेला पा
ठर यास यायाधीशाने यास पालथे पाडावे व आप या सम यास फटके
मा न यावेत. फट यांची सं या गु ा या माणात असावी. ३ चाळ स
फट यां यावर कोणालाही श ा होऊ नये. या यापे ा अ धक मार यास
तु या बांधवाची तु या देखत अ त ा होईल. ४ धा याची मळणी करताना
बैलाला मुसके बांधू नका. ५ दोन भाऊ एक राहत असले आ ण यातला
एक मूलबाळ हाय या आधीच वारला तर या या प नीने कुटु ब
ं ाबाहेर या
कोणा परपु षाशी ल न क नये. दरानेच त याशी ल न करावे व दराचे
कत बजावावे. ६ यानंतर तला जो प हला मुलगा होईल याने त या मृत
पतीचे नाव पुढे चालवावे. हणजे याचे नाव इ ाएलातून पुसले जाऊ नये.
७ या मृत
या भावाने आप या वधवा भावजयीशी ल न कर याचे
नाकारले तर तने गावा या वेशीपाशी वड लधा या पंचांकडे जावे व सांगावे
क “आपला दर या या भावाचे नाव इ ाएलाम ये राखायला राजी दसत
नाही. दरा या कत ाला अनुस न तो मा याशी वागत नाही.” ८ अशावेळ
व डलांनी या या नगरा या लोकांस बोलावून या याशी बोलावे. यावरही
तो ऐकायला तयार नसेल, त याशी ल न करायला तयार नसेल ९ तर
सव व डलांसमोर या यापुढे येऊन तने या या पायातला जोडा काढावा.
या या त डावर थुकावे आ ण हणावे, “जो कोणी आप या भावाचा वंश
वाढवत नाही याचे असेच करावे.” १० जोडा काढू न घेतले याचे घराणे, असे
मग याचे इ ाएलात सव नाव होईल. ११ दोन पु षां या मारामार म ये
यातील एकाची प नी आप या नव या या मदतीसाठ म ये पडली असता
तने आपला हात पुढे क न मारणा याचे जनन य पकडले, १२ तर दयामाया
न दाखवता या ीचा हात तोडावा. १३ बनावट तराजू वाप न लोकांची
फसवणूक क नये. वजने अ त जड कवा अ त हलक अशी तु या पशवीत
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नसावीत. १४ आप या घरात मापे फार मोठ कवा फार लहान असू नयेत.
१५ आपली वजने मापे अचूक आ ण यो य असावीत. हणजे तुमचा देव
परमे र तु हास देणार असले या देशात तु ही दीघकाळ रहाल. १६ खो ा
वजनमापांनी लोकांची फसवणूक करणा यांचा, अनु चत वागणा यांचा तुमचा
परमे र देव ाला वीट आहे. १७ तु ही मसरमधून येत असताना अमालेक
येथील लोक तुम याशी कसे वागले ते आठवा. १८ यांना देवा वषयी भीती
न हती. तु ही दमले भागलेले असताना यांनी तुम यावर ह ला केला.
दमून मागे पडले या तुम यातील बळांना यांनी ठार केले. १९ हणून
अमालेकांची आठवण सु ा तु ही पृ वी या पाठ व न पुसून टाकली पा हजे.
तुमचा देव परमे र तु हास देणार असले या देशात तु हास श ूंपासून तुझा
देव परमे र ाने तु हास व ाम द यावर हे अंमलात आणा. वस नका.
परमे र तु हास देणार असले या देशात पाऊल टाकून
२६ तुतेथमीलचा देजवमनीचा
ताबा घेऊन, तेथे व ती कराल. तेथील परमे राने
२

दले या शेतज मनीचे सव थम उ प न गोळा क न घर आणाल. ते हा
प हले पीक टोप यात भ न या घेऊन तुमचा देव परमे र ाने नवडले या
या या प व नवास थानी जा. ३ व यावेळ जो याजक असेल या याकडे
जाऊन सांगा क “परमे राने आम या पूवजांनी आ हांला शपथपुवक जो
देश दे याचे वचन दले होते. याम ये मी पोह चलो आहे,” ४ मग तो याजक
तुम या हातून ती टोपली घेईल. तुमचा देव परमे र ा या वेदीसमोर तो ती
खाली ठे वील. ५ ते हा तु ही तुमचा देव परमे र ासमोर असे हणावे,
“आमचा पूवज हा भटकणारा अरामी होता, तो खाली मसरम ये जाऊन
रा हला. तथे पोह चला ते हा याचा प रवार लहान होता. पण मसरम ये
याचे महान व साम यशाली रा बनले. ६ तेथे मसर लोकांनी आ हास
वाईट वागणूक दली. आ हास गुलाम बनवले. जबरद तीने क ा या कामाला
जुंपले व छळ केला. ७ मग आ ही परमे र जो आम या पूवजांचा देव ाचा
धावा केला. यां या ब लची गा हाणी सां गतली. परमे राने आमचे ऐकले.
याने आमचा ास, आमचे क आ ण छळ याने पा हले. ८ मग परमे राने
आप या चंड साम याने आ हास मसरमधून बाहेर आणले. ते हा याने
मो ा भयानकपणाने चम कार व च ह ताप दाखवले आ ण उ पात
घडवले. ९ आ ण येथे आ हास आणून ही धामधाचे पाट वाहणार भूमी
आ हास दली. १० आता हे परमे रा, या भूमीतील प हले उ प न आ ही
आणले आहे.” मग तो उ प नाचा वाटा परमे रासमोर ठे वून परमे रास वंदन
करा. ११ यानंतर सवजण एक भोजन करा. तु हास व तुम या कुटु ं बयांना
तुमचा देव परमे र ा या कृपेने जे जे चांगले मळाले याब ल आनंद
करा. याम ये लेवी आ ण गावातील परक य यांनाही सामील क न या. १२
येक तसरे वष हे दशांश दे याचे वष होय. यावष आप या उ प नाचा
दहावा ह सा लेवी, गावातील परक य वधवा अनाथ यांना ा हणजे तेही
तु या गावात तृ त होतील. १३ यावेळ तुमचा देव परमे र ाला सांगा क
“मा या घरातून मी हा उ प नाचा प व ह सा आणला आहे. लेवी, परक य,
वधवा, अनाथ या सवाना ायचे ते मी दले आहे. तु या सव आ ांचे न
चुकता पालन केले आहे. कोण याही आ ेचे उ लंघन केलेले नाही. १४ मी
: खी मन: ि थतीत यातील काही खा लेले नाही. तसेच अशु असताना
यातील काही खा लेले नाही. मृतांना यातील काही अपण केले नाही. मी
आपला देव परमे र याचे ऐकले आहे. तु या आ ां माणे वागलो आहे. १५
आता तू तु या प व नवास थानातून, वगातून आ हा इ ाएल लोकांस
आशीवाद दे. आ हास दले या भूमीला आशीवाद दे. ही धामधाची रेलचेल
असलेली भूमी आ हास ायचे तू आम या पूवजांना कबूल केले होतेस.” १६
“तु ही हे सव नयम व वधी पाळावे अशी तुमचा देव परमे र ाची तु हास
आज आ ा आहे. ते सव तु ही मन: पूवक पाळा. १७ परमे र हाच तुमचा देव
असे आज तु ही हणाला आहात. या या मागाने चालायचे तु ही मा य केले

आहे. या या शकवणीनुसार वागायचे याचे नयम व आ ा पाळायचे तु ही
वचन दले आहे. तो जे जे सांगेल या माणे आचरण ठे वायचे तु ही कबूल
केले आहे. १८ परमे राने आज तु हास पूव सां गत या माणे आपली खास
जा हणून आपलेसे केले आहे. मा या सव आ ा पाळा ा असेही तु हास
याने सां गतले आहे. १९ इतर सव रा ापे ा तो तु हास महान करणार आहे.
तो तु हास शंसा, नावलौ कक, स मान बहाल कर ल. आ ण या याच
सांग या माणे तु ही परमे र आपला देव ाची प व जा हाल.”
आ ण इ ाएलमधील वड लजन, यांनी लोकांस आ ापीले
२७ मगक,मोशे
“आज मी देणार असले या सव आ ा पाळा. तुमचा देव
२

परमे र देणार असले या देशात तु ही लवकरच यादन नदी ओलांडून
जाणार आहात. या दवशी मोठे ध डे ऊभारा आ ण यां यावर चु याचा लेप
लावा. ३ या ध डयावर या आ ा आ ण शकवणी ल न काढा. यादन नदी
उत न जाल या दवशी हे करा. नंतरच परमे राने सां गत या माणे, तो
देणार असले या या धामधा या भूमीत पाऊल टाका. परमे र, तुम या
पूवजांचा देव ाने हा देश तु हास दे यासाठ वचन दले आहे. ४ यादन नदी
ओलांडून गे यावर मा या आज या आ ा पाळा. एबाल पवतावर चु याचा
लेप केले या शला उभारा. ५ तसेच तुमचा देव परमे र ासाठ एक
दगड वेदी तयार करा. दगड फोड यासाठ लोखंड ह यार वाप नका.
६ वेदी अखंड, न घडले या दगडाची असावी. आ ण यावर आपला देव
परमे रा ाला होमबली अपण करा. ७ तेथे शां यपणांचे य क न भोजन
करा. व आपला देव परमे र ा यासमोर आनंद करा. ८ मग ध ावर
नयमशा ाची सव वचने व छ अ रात ल न काढा.” ९ मग मोशे आ ण
लेवी याजक इ ाएल लोकांशी बोलले. मोशे हणाला, हे इ ाएला, शांत
रहा! आ ण ऐक! आज तू तुझा देव परमे र ा या जेतील झालास. १०
ते हा परमे र सांगतो या माणे वाग. मी आज देतो या या या सव आ ा
आ ण नयम पाळ. ११ याच दवशी मोशेने लोकांस हेही सां गतले, १२ ते
यादन नदी पार क न जातील ते हा शमोन, लेवी, य दा, इ साखार, योसेफ
व ब यामीन या गो ांना आशीवाद दे यासाठ ग र जीम ड गरावर उभे रहावे.
१३ तसेच रऊबेन, गाद, आशेर, जबुलून, दान व नफताली या गो ांनी शाप
वाचून दाखव यासाठ एबाल ड गरावर उभे रहावे. १४ लेव नी सव इ ाएलास
मो ाने असे सांगावे, १५ “मूत घडवून तची गु तपणे थापना करणारा
शा पत असो.” या मूत हणजे कोणा कारागीराने लाकूड, दगड कवा धातू
यां यापासून घडवले या असतात. परमे रास अशा गो चा वीट आहे! ते हा
सव लोकांनी “आमेन” हणावे. १६ “नंतर लेव नी लोकांस सांगावे आप या
आईवड लांचा अनादर दाखवणार कृ ये करतो तो शा पत असो.” ते हा सव
लोकांनी “आमेन” हणावे. १७ परत लेव नी हणावे, “शेजा या या शेताची
ह दाखवणार खूण जो सरकवतो तो शा पत असो.” ते हा सव लोकांनी
“आमेन” हणावे. १८ लेव ना हणावे, “आंध याला फसवून याचा र ता
चुकवणारा शा पत असो.” ते हा सव लोकांनी आमेन हणावे. १९ लेव नी
हणावे “परक य, अनाथ, आ ण वधवा यां याबाबतीत यायीपणाने न
वागणारे शा पत असो.” ते हा सव लोकांनी “आमेन” हणावे. २० लेव नी
हणावे “वड लां या प नीशी (स या कवा साव आईशी) शर रसंबंध
ठे वून वड लां या त डाला काळे फासणारा शा पत असो.” ते हा सव लोकांनी
“आमेन” हणावे. २१ लेव नी हणावे “पशूशी ल गक संबंध ठे वणारा शा पत
असो.” ते हा सव लोकांनी “आमेन” हणावे. २२ लेव नी हणावे, “स या
अथवा साव ब हणीशी ल गक संबंध ठे वणारा शा पत असो.” ते हा सव
लोकांनी “आमेन” हणावे. २३ लेव नी हणावे, “सासूशी ल गक संबंध
ठे वणारा शा पत असो.” ते हा सव लोकांनी हणावे “आमेन.” २४ लेव नी
हणावे, “ स याचा खून करणारा तो जर पकडला गेला नाही तर शा पत
असो.” ते हा सव लोकांनी हणावे “आमेन.” २५ लेव नी हणावे, “ नरपराध
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ला ठार मार यासाठ जो पैसे घेतो तो शा पत असो.” ते हा सव
लोकांनी हणावे “आमेन.” २६ लेव नी हणावे, “जो ही नयमशा ाची वचने
मा य कर त नाही, आचरणात आणत नाही तो शा पत असो.” ते हा सव
लोकांनी हणावे “आमेन.”
मी दले या सव आ ा तु ही काळजीपूवक पाळ यात व
२८ आज,
तुमचा देव परमे र याची वाणी तु ही ऐकाल तर तुमचा देव परमे र
तु हास पृ वीवर ल सव रा ांपे ा उ च थानी नेईल. २ तु ही आपला देव
परमे र ाची वाणी ऐकाल तर हे सव आशीवाद तुम याकडे येतील: ३
तु हास तुम या नगरात आ ण शेतात परमे राचे आशीवाद मळतील. ४
परमे रा या आशीवादाने तुमची मुलेबाळे , तुम या भूमीचा उपज, व तुमची
गुरेढोरे व यांची प ले आशीवादीत होतील. ५ तुम या टोप या आ ण
पराती परमे रा या आशीवादाने भरले या राहतील. ६ तु ही आत याल
ते हा आशीवादीत हाल आ ण बाहेर जाल ते हा आशीवादीत हाल. ७
तुम यावर चाल क न येणा या श ूला पराभूत कर यास तु हास परमे राचे
साहा य होईल. एका वाटेने आलेला श ू सात वाटांनी पळत सुटल
े . ८
परमे रा या कृपेने तुमची कोठारे भरलेली राहतील. तु ही हाती घेतले या
कायात याचे आशीवाद मळतील. तुमचा देव परमे र तु हास जो देश
देत आहे याम ये तुमची भरभराट होईल. ९ परमे राने सां गत या माणे
आचरण ठे वलेत आ ण या या आ ा पाळ यात तर आप या वचनाला
जागून तो तु हास आपली प व जा क न घेईल. १० परमे रा या नावाने
तु ही ओळखले जाता हे पा ह यावर इतर रा ांतील लोकांस तुमचा धाक
वाटेल. ११ परमे राने ायचे कबूल केले या या देशात तु हास भरपूर
संतती होईल. गाईचे ख लार वाढेल. पीक चांगले येईल. १२ आपले
आशीवादाचे भांडार परमे र तुम यासाठ खुले कर ल. यो यवेळ तुम या
भूमीवर पाऊस पडेल. तुम या सव कामात याचे आशीवाद मळतील. तु ही
इतर रा ांना कज ाल पण तु हास कज काढावे लागणार नाही. १३ आज मी
सां गतले या तुमचा देव परमे र ा या आ ां माणे वागलात तर तु ही नेते
हाल, अनुयायी होणार नाही, उ च थानी जाल, तळाला जाणार नाही. ते हा
काळजीपूवक या नयमांचे पालन करा. १४ या शकवणीपासून परावृ होऊ
नका. उजवीडावीकडे वळू नका. इतर दैवतांची उपासना क नका. १५ पण
तुमचा देव परमे र ाचे जर तु ही ऐकले नाहीत, या या या आ ा आ ण
वधी मी आज सांगत आहे यांचे पालन केले नाहीत तर पुढ ल सव शाप
तुम यामागे लागतील: १६ नगरात आ ण शेतात तु ही शा पत हाल. १७
तुम या टोप या आ ण पराती शा पत होतील आ ण या रका या राहतील.
१८ परमे रा या शापाने तु हास फार संतती होणार नाही, ज मनीत पीक
चांगले येणार नाही, गुराढोरांचे ख लार फार वाढणार नाही. वासरे करडे
शा पत होतील. १९ बाहेर जाताना आ ण आत येताना परमे र तु हास शाप
देईल. २० तु ही कृ ये क न परमे रापासून परावृत झालात तर तुम यावर
संकटे कोसळतील. हाती घेतले या येक कामात शाप येतील व तु ही
हताश हाल. तुमचा वना वलंब समूळ नाश होईपयत हे चालेल. परमे रा या
मागापासून वचलीत होऊन तु ही भलतीकडे गे यामुळे असे होईल. २१
जो देश काबीज करायला तु ही जात आहात तेथून तु ही पूणपणे न
होईपयत परमे र तु हास भयंकर रोगराईने त कर ल. २२ परमे र तु हास
रोग, ताप, सूज व बुरशी यांनी श ा कर ल. उ णता भयंकर वाढेल आ ण
अवषण पडेल. पके होरपळू न आ ण क ड पडू न करपून जातील. तुमचा नाश
होईपयत ही संकटे तुम या पाठ स लागतील. २३ आकाशात ढग दसणार
नाही. आकाश लखलखीत पतळे सारखे त त आ ण पायाखालची जमीन
लोखंडासारखी घ होईल. २४ परमे र पाऊस पाडणार नाही. आकाशातून
फ धूळ आ ण वाळू यांचा वषाव होईल. तुमचा नाश होईपयत हे चालेल.
२५ तु ही तुम या श ूपुढे मार खाल असे परमे र कर ल. श ूवर तु ही एका
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दशेने चढाई कराल आ ण सात दशांनी पळ काढाल. तुम यावर ल संकटे
पा न पृ वीवर ल इतर लोक भयभीत होतील. २६ तुम या ेतांवर जंगली
ापदे आ ण प ी ताव मारतील आ ण यांना सकावून लावायला कोणी
असणार नाही. २७ परमे राने पूव मसर या लोकांस गळवांनी पी डत
केले तसेच तो यावेळ तु हास कर ल. गळवे, वाहणार ख ज, सतत कंड
सुटणारा नायटा अशा गो नी तो तु हास शासन कर ल. २८ परमे र तु हास
वेडेपणा, अंध व, भांबावलेपण यांनी त कर ल. २९ तु ही भर दवसा
आंध यासारखे चाचपडत चालाल. येक कामात अपयशाचे धनी हाल.
लोक तु हास एकसारखे नागवतील, खावतील आ ण तु हास कोणी ाता
राहणार नाही. ३० तुमचे ज याशी ल न ठरले आहे, तचा उपभोग सरा
कोणी घेईल. तु ही घर बांधाल पण याम ये राहणार नाही. ा मळा लावाल
पण याचे फळ तु हास मळणार नाही. ३१ लोक तुम यासमोर तुमचा बैल
कापतील पण याचे मांस तु हास खायला मळणार नाही. तुमची गाढवे
लोक पळवून नेतील आ ण परत करणार नाही. तुम या शे याम ा श ू या
हाती जातील आ ण तु हास कोणी सोडवणारा असणार नाही. ३२ तुम या
मुला-मुल चे इतर लोक अपहरण करतील. दवसांमागून दवस तु ही यांचा
शोध याल. वाट पाहता पाहता तुमचे डोळे शणतील पण ती सापडणार
नाहीत, आ ण देव तुम या मदतीला येणार नाही. ३३ तुम या ज मनीचे
उ प न आ ण तुम या सा या माचे फळ एखादे अप र चत रा बळकावेल,
लोक तुमची उपे ा करतील. ३४ जे ीस पडेल याने तु ही च ावून जाल.
३५ तुम या गुड यांवर, पायांवर, पावलांपासून डो यापयत सव शर रावर
ठसठसणार व बर न होणार गळवे उठतील. अशा र तीने परमे र तु हास
शासन कर ल. ३६ तु ही, तुम या पूवजांनी कधी न पा हले या अशा देशात
तुमची व तुम या राजाची रवानगी परमे र कर ल. तु ही तेथे का पाषाणा या
अ य देवतांची पूजाअचा कराल. ३७ आ ण या या रा ात परमे र तु हास
नेईल तेथील लोक व मयच कत होतील. यां या चे च
े ा आ ण नदेचा,
हणीचा तु ही वषय हाल. ३८ तुम या शेतात भरपूर पीक येईल पण
यातले तुम या पदरात थोडेच पडेल. कारण बरेचसे टोळधाड फ त कर ल.
३९ तु ही ा मळा लावून याम ये खूप म कराल. पण ा े कवा ा रस
तु हास मळणार नाही. कारण कड ते खाऊन टाक ल. ४० तुम या ज मनीत
जैतून वृ जकडे तकडे येतील पण यांचे तेल मा तु हास मळणार
नाही. कारण फळे ज मनीवर गळू न, तेथेच सडू न जातील. ४१ तु हास मुले
आ ण मुली होतील पण ती तु हास लाभणार नाहीत. यांचे अपहरण होईल.
४२ तुम या भूमीचे, तुम या झाडांचे, शेतातील उ या पकाचे टोळधाड ने
नुकसान होईल. ४३ तुम या गावात राहणा या परक यांची उ नती होईल
आ ण तुमची अधोगती होईल. ४४ ते तु हास कज देतील, तुम याजवळ
यांना उसने ायला काही असणार नाही. सव शर रावर म तकाचे नयं ण
असते या माणे ते तुम यावर नयं ण ठे वतील. तु ही जणू तू छ बनून
रहाल. ४५ तुमचा देव परमे र ाने जे सां गतले ते तु ही ऐकले नाही,
या या आ ा आ ण नयम यांचे पालन केले नाही, तर हे सव शाप तुमचा
नायनाट होईपयत तुमचा प छा पुरवतील. ४६ हे शाप तुम यावर व तुम या
सतंतीवर कायमचे च ह व आ य असे होतील. ४७ सव त हेची समृ ी
असताना तु ही आनंदाने व उ सा हत मनाने तुमचा देव परमे र ाची सेवा
केली नाही हणून ४८ परमे राने पाठवले या श ूसमोर तु हास नतम तक
हावे लागेल. आ ण तु ही यांची सेवा तहान भूकेने गांजलेले दीन, सव त हेने
वं चत असे होऊन कराल. परमे र तुम या मानेवर लोखंडाचे जोखड ठे वील.
ते तु हास बाजूला करता येणार नाही. तुम या अंतापयत ते तु हास वागवावे
लागेल. ४९ र या रा ांतील श ूला परमे र तुम यावर पाठवील. यांची
भाषा तु हास समजणार नाही. ग डांसारखे ते झेपावत येतील. ५० या
देशातील लोक ू र असतील. वृ ांचा ते मान राखणार नाहीत. लहानांना दया
दाखवणार नाहीत. ५१ तुमची जनावरे आ ण तु ही काढलेले पीक ते नेतील.
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तु ही न होईपयत ते तुमची लूट करतील. धा य, ा रस, तेल, गुरेढोरे,
शे याम ा काही हणता काही तु हास उरणार नाही. ५२ ते रा तुम या
नगरांना वेढा घालून ह ला कर ल. आप या नगराभोवती असणार उं च आ ण
भ कम तटबंदी ज यावर तु ही व ास ठे वता. ती पण तटबंदी कोसळू न
पडेल. तुमचा देव परमे र तु हास देणार असले या देशातील तुम या सव
नगरांना श ू वेढा घालेल. ५३ तु हास फार यातना भोगा ा लागतील. श ू
वेढा घालून तुमची रसद तोडेल. यामुळे तुमची उपासमार होईल. तु ही
भुकेने ाकुळ होऊन, तुमचा देव परमे र ाने तुम या पोटी घातले या
मुलाबाळांनाच तु ही खाल. ५४ तुम यामधील अ यंत संवेदनशील आ ण
हळ ा मनाचा मनु यसु दा ू र बनेल, मग इतरांची काय कथा! ू रतेने
याची नजर इतरांकडे वळे ल. आपली य प नी, अजून जवंत असलेली मुले
हीसु दा यातून सुटणार नाहीत. ५५ खायला काहीच श लक उरणार नाही
ते हा तो आप या मुलांचाच घास करेल. आ ण या मांसात तो कोणालाही,
अगदी आप या घरात यांनाही वाटेकर होऊ देणार नाही. श ू या वे ामुळे
आ ण छळामुळे असे वपर त घडेल. ५६ तुम यामधील अ तशय कोमल
दयाची आ ण नाजूक ीसु ा ू र बनेल. नाजुकपणाची कमाल हणजे
आजतागायत तने चालायला ज मनीवर पावलेही टेकवली नसतील. पण
आता आपला ाण य पती, आपली लाडक मुले यां याब लही ती न ु र
होईल. ५७ पण लपूनछपून मुलाला ज म देऊन ते नवजात बालक व सू त
वेळ बाहेर पडणारे सवकाही ती भुकेने ाकुळ झा यामुळे खाऊन टाक ल.
जे हा तुमचा श ू तुम या शहरांना वेढा घालील आ ण यातना सहन करायला
लावील, यावेळ वर ल सव वाईट गो ी घडू न येतील. ५८ या ंथातील सव
शकवण व आ ा तु ही पाळा. तापी आ ण भययो य तुमचा देव परमे र
ाचे भय धरा. या माणे आचरण ठे वले नाहीत तर ५९ तुम यावर व तुम या
वंशजांवर परमे र अनेक संकटे कोसळवील, भयंकर रोगराई पसरेल. ६०
अशा रोगराईला आ ण उप वांना तु ही मसरम ये त ड दलेले आहे. यांची
तु हास धा ती वाटत असे. या सग यांतून तु हास पु हा जावे लागेल. ६१
या ंथात नसलेले उप व आ ण रोगसु ा परमे र तुम या मागे लावील.
तुमचा समूळ नाश होईपयत तो हे कर ल. ६२ आकाशातील ता यांइतके
तु ही सं येने वपुल असलात तर तुमचा देव परमे र ाचे न ऐक यामुळे
यापैक फारच थोडे श लक रहाल. ६३ तुमची भरभराट करायला आ ण
तुमची सं या वाढवायला जसा परमे रास आनंद वाटत होता तसाच आनंद
यास तुमचा नाश करायला आ ण तु हास रसातळाला यायला वाटेल.
तु ही जो देश काबीज करायला जात आहात तेथून तु हास सकावून लावले
जाईल. ६४ परमे र तु हास पृ वी या या टोकापासून या टोकापयत सव
लोकांम ये वख न टाक ल. तेथे तु ही का पाषाणा या मूत ची उपासना
कराल. तु हास आ ण तुम या पूवजांना माहीत नसले या परक य देवांची
उपासना कराल. ६५ या इतर रा ांम ये तु हास शांती लाभणार नाही. परमे र
तुमचे मन काळजीने पोख न टाक ल. तुमचे डोळे शीणतील तु ही बेचैन
हाल. ६६ तु हास नेहमी आप या जीवाची काळजी वाटत राहील, तु ही
रा ं दवस धा तावलेले रहाल. तु हास जवाची काही खा ी वाटणार नाही.
६७ सकाळ तु ही हणाल, “ही रा असती तर बरे!” आ ण रा ी हणाल,
“ही सकाळ असती तर कती बरे!” तुम या मनातील भीती आ ण डो यांना
दसणा या गो ी यामुळे असे होईल. ६८ परमे र तु हास जहाजातून पु हा
मसरला पाठवील. जेथे तु हास पु हा कधी परतून जावे लागणार नाही असे
मी हणालो होतो तेथे परमे र तुमची रवानगी कर ल. मसरम ये तु ही श ूचे
दास हणून वत: ची व क बघाल पण कोणीही तु हास वकत घेणार
नाही.
होरेब पवताजवळ परमे राने प व करार केला होता.
२९ इयाखेाएलाशी
र ज, मवाबात देखील प व करार करायची परमे राने मोशेला

आ ा दली. तो प व करार हा होय: २ मोशेने सव इ ाएलांना बोलावून
सां गतले, मसर देशाम ये परमे राने जे जे केले ते सव तु ही पा हले आहे.
फारो, याचे सेवक आ ण याचा देश यांचे परमे राने काय केले ते तु ही
पा हले आहे. ३ ती महान संकटे, च हे व मोठे चम कार तु ही आप या
डो यांनी पाहीले आहेत. ४ पण आजपयतही परमे राने तु हास समजायला
मन, बघ यास डोळे व ऐक यास कान दलेले नाही. ५ परमे राने तु हास
वाळवंटातून चाळ स वष चालवले. पण एव ा कालावधीत तुमचे कपडे
वरले नाहीत क जोडे झजले नाहीत. ६ तु ही भाकर खा ली नाही क
ा रस अथवा म यायला नाही. हा परमे रच तुमचा देव आहे हे तु हास
कळावे हणून याने असे केले. ७ तु ही येथे आलात आ ण हेशबोनचा राजा
सीहोन आ ण बाशानाचा राजा ओग आप यावर चढाई क न आले. पण
आपण यांचा पराभव केला. ८ यांचा देश आपण घेऊन तो रऊबेनी, गादी व
मन शेचे अध घराणे यांना इनाम हणून दला. ९ या करारातील सव आ ा
तु ही पाळ यात तर तु हास सव कायात असेच यश मळत राहील. १० आज
तु ही सवजण हणजेच तुम यातील अंमलदार व डलधारे, मुख आ ण सव
इ ाएल वंशज, तुमचा देव परमे र ा यासमोर उभे आहात. ११ तुमची
बायकामुले तसेच लाकूड तो ापासून पाण यापयत तुम या छावणीतले
सव उपरे ही आज याकर ता उभे आहेत. १२ तुमचा देव परमे र ा याशी
करारब हायला तु ही इथे जमलेले आहात. परमे र तुम याशी प व
करार करणार आहे. १३ या ारे तो तु हास आपली खास जा करणार आहे
आ ण तो तुमचा परमे र बनणार आहे. याने हे तु हास आ ण अ ाहाम,
इसहाक व याकोब या तुम या पूवजांना कबूल केले आहे. १४ हा शपथपूवक
प व करार फ आप याशी आज इथे करतो असे न हे, १५ तर आपला
देव परमे र ा यासमोर आज आप याम ये या ठकाणी हजर असले या व
हजर नसले यासाठ ही आहे. १६ आपण मसरम ये कसे राहत होतो ते
तु हास आठवत आहेच. वेगवेग या रा ातून येथपयतचा आपण वास
कसा केला हे तु हास माहीतच आहे. १७ या लोकां या लाकूड, पाषाण,
चांदी, सोने यापासून बनवले या मूत व इतर अमंगळ व तूही पाही या,
१८ आप या परमे र देवापासून परावृ होऊन यां या दैवतां या भजनी
लागलेला कोणी पु ष, ी, एखादे कुटु ब
ं कवा कुळ येथे नाही ना याची
खा ीक न या. अशी माणसे वष व कडू दवणा माणे असतात. १९ एखादा
हे कराराचे बोलणे ऐकूनही, मी मला हवे तेच करणार. माझे चागंलेच होईल
असे वत: चे समाधान क न घेत असेल. तर याचा यास ास होईलच
पण सु याबरोबर ओले ही जळू न जाईल. २० परमे र अशा मनु यास मा
करणार नाही. परमे राचा या यावर भयानक कोप होईल. या ंथातील
सव शाप यास लागतील, आ ण परमे र भुतलाव न याची नाव नशाणी
पुसून टाक ल. २१ या नयमशा ा या ंथातील करारात ल हलेला आहे.
यात या सव शापा माणे परमे र यां या वाइटासाठ यास इ ाएला या
सव वंशातून घालवून देईल. २२ या देशाचा कसा नाश झाला हे पुढे तुमचे
वंशज आ ण र र या देशातील परक य पाहतील. या देशातील वप ी
या कारे परमे राने पसरवलेले रोग ते पाहतील. २३ येथील भूमी गंधक
आ ण खार यां यामुळे जळू न वैराण होईल. त यात गवताचे पाते देखील
उगवणार नाही. सदोम, गमोरा, अदमा व सबो यम ही शहरे परमे रा या
कोपाने उ व त झाली तसेच या देशाचे होईल. २४ “परमे राने या देशाचे
असे का केले? याचा एवढा कोप का झाला?” असे इतर रा ांतील लोक
वचारतील. २५ याचे उ र असे क , “आप या पूवजांचा देव परमे र
या याशी केलेला करार इ ाएलांनी धुडकावून लाव यामुळे परमे राचा
यां यावर कोप झाला. मसरमधून या लोकांस बाहेर आण यावर परमे राने
यां याशी प व करार केला होता तो यांनी मोडला. २६ हे इ ाएल इतर
दैवतांची पूजा क लागले. यापूव यांना हे देव माहीत न हते. तसेच इतर
दैवतांची पूजा क नये असे परमे राने यांना बजावले होते. २७ हणून
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यां यावर परमे र ु झाला व या ंथातील शापवाणी यां याबाबतीत
खर क न दाखवली. २८ ोधी होऊन परमे राने यांचे या देशातून
उ चाटन केले व आज ते जेथे आहेत तेथे यांची रवानगी केली?” २९ काही
गो ी आमचा देव परमे र ाने गु त ठे वले या आहेत. या फ यालाच
माहीत. पण हे बाक सव याने उघड केले आहे. आप याला व आप या
पुढ ल प ांसाठ शकवण देऊन ती न य पाळायला सां गतले आहे.
गतले या या सव गो ी तुम याबाबतीत घडतील. आशीवाद
३० मीतसेसांच शापही
खरे होतील. तुमचा देव परमे र तु हास इतर रा ांम ये
घालवून देईल. ते हा तु हास या सव गो ची आठवण होईल. २ ते हा तु ही
तुम या मुलांबाळासह संपूण मनाने व संपुण जीवाने तुमचा देव परमे र
ा याकडे वळाल आ ण मी आज दले या सव आ ांचे पालन क न याची
वाणी ऐकाल. ३ ते हा तुमचा देव परमे र तुम यावर दया दाखवील आ ण
या या रा ांम ये तुझी पांगापांग केली असेल तेथून तुला पु हा एक
आणील तो तु हास मु कर ल. ४ तुमची याने जेथे जेथे पांगापांग क न
टाकली होती तेथून तुझा देव परमे र तु हास परत आणील. मग ते देश
कती का लांबचे असेनात! ५ पु हा आप या पूवजां या देशात तु ही याल
आ ण तो देश तुमचा होईल. परमे र तुमचे क याण कर ल आ ण पूवजांना
मळाले यापे ा कतीतर अ धक क याण कर ल आ ण तु हास अधीक
ब गुणीत कर ल. ६ तुमचा देव परमे र तुम या दयाची सुंता व तुम या
पुवजां या दयाची सुंता कर ल आ ण आपण जवंत रहावे हणून तु ही
आपला देव परमे र ां यावर संपूण मनाने व संपुण जीवाने ेम कराल. ७
मग हे सव शाप तुमचा देव परमे र तुम या श ूंवर व तर कार करणा यावर
आणील. ८ आ ण तु ही पु हा परमे राची वाणी ऐकाल. आज मी देत
असले या सव आ ा तु ही पाळाल. ९ मी तु हास सव कायात यश देईल.
या या आशीवादाने तु हास भरपूर संतती होईल. गाईना भरपूर वासरे
होतील. शेतात भरघोसपीक येईल. तुमचा देव परमे र तुमचे भले कर ल.
तुम या पूवजां माणेच तुमचे क याण कर यात यास आनंद वाटेल. १०
पण तु ही तुमचा देव परमे र ाने सां गत या माणे आचरण ठे वले पा हजे.
नयमशा ातील ंथात सां गतले या आ ा व नयम यांचे कसोशीने पालन
केले पा हजे. संपूण अंत: करणाने व संपूण जीवाने तुमचा देव परमे र ाला
अनुसरले पा हजे. तर तुमचे क याण होईल. ११ जी आ ा मी आता तु हास
देत आहे ती पाळायला फारशी अवघड नाही. ती तुम या आवा याबाहेर
नाही. १२ ती काही वगात नाही क , “आ ही ती पाळावी हणून कोण
वगात जाऊन ती आम यापयत आणील व आ हांला ऐकवील?” असे
तु हास हणावे लागावे. १३ ती समु ापलीकडे नाही क , “आ ही ती पाळावी
हणून कोण समु पार क न जाईल व तेथून आणून आ हांला ऐकवील?”
असे तु हास हणावे लागेल. १४ हे वचन तर अगदी तुम याजवळ आहे. ते
तुम याच मुखी आ ण मनी वसत आहे. हणून तु हास ते पाळता येईल.
१५ आज मी तुम यापुढे जीवन आ ण मृ यू, चांगले आ ण वाईट हे पयाय
ठे वले आहेत. १६ तुम या परमे र देवावर ेम करा, या या मागाने जा
व या या आ ा, नयम पाळा अशी माझी तु हास आ ा आहे. हणजे
तु ही जो देश आपलासा करायला जात आहात तेथे दीघकाळ रहाल,
तुम या देशाची भरभराट होईल, तु हास तुमचा देव परमे र ाचे आशीवाद
मळतील. १७ पण तु ही परमे राकडे पाठ फरवलीत, याचे ऐकले नाहीत,
इतर दैवतांचे भजन पूजन केलेत; १८ तर मा तुमचा नाश ठरलेलाच आहे हे
मी तु हास बजावून सांगतो. यादन नदीपलीकड या देशात मग तु ही फार
काळ राहणार नाही. १९ “आज वग आ ण पृ वी या सा ीने मी तु हास
जीवन आ ण मृ यू या दोहोतून एकाची नवड करायला सांगत आहे. जीवनाचा
पयाय ि वकारलात तर आशीवाद मळे ल. स याची नवड केलीत तर शाप
मळे ल. ते हा जीवनाची नवड करा हणजे तु ही व तुमची मुलेबाळे जवंत
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राहतील. २० तुमचा देव परमे र ाजवर ेम करा. या या आ ा पाळा.
यास सोडू नका. कारण परमे र हणजेच जीवन. तसे केलेत तर अ ाहाम,
इसहाक, व याकोब या तुम या पूवजांना वचन द या माणे परमे र तु हास
या देशात दीघायु य देईल.”
ाएलांना ही वचने सां गतली. तो हणाला, “मी
३१ मगआतामोशेएकशेने सववीसइवषाचा
आहे. मा याने आता तुमचे नेतृ व होत नाही.
२

शवाय यादन नदीपलीकडे जायचे नाही असे, परमे राने मला सां गतले
आहे. ३ तुमचा देव परमे र हा तु हास साथ देईल. तुम यासाठ तो इतर
रा ांना पराभूत कर ल. यां याकडू न तु ही या देशाचा ताबा याल. पण
परमे राने सां गत या माणे यहोशवा तुमचे नेतृ व कर ल. ४ अमो यांचे
राजे सीहोन आ ण ओग यांचा परमे राने संहार केला. तसेच तो यावेळ
तुम यासाठ कर ल. ५ या रा ांचा पराभव कर यात परमे राचे तु हास
साहा य होईल. पण यावेळ , मी सां गतले तसे तु ही वागले पा हजे. ६
शौय दाखवा. खंबीर पणाने वागा. या लोकांची भीती बाळगू नका! कारण
य तुमचा देव परमे र तुम याबरोबर आहे. तो तु हास अंतर देणार
नाही, तुमची साथ सोडणार नाही” ७ मग मोशेने यहोशवाला बोलावले.
सवासम यास सां गतले, “खंबीर राहा आ ण शौय गाजव. या लोकां या
पूवजांना परमे राने जी भूमी ायचे कबूल केले आहे, तेथे तू यांना नेणार
आहेस. ती काबीज करायला या इ ाएलांना तू मदत कर. ८ परमे र तुम या
सोबतीला तुम यापुढेच चालणार आहे. तो तु हास सोडू न जाणार नाही,
तु हास अंतर देणार नाही. ते हा भऊ नको आ ण नभय राहा.” ९ नंतर
मोशेने सव नयमशा
ल न याजकांना दले. हे याजक लेवी वंशातील
होते. परमे रा या कराराचा कोश वाह याचे काम यांचे होते. इ ाएला या
व डलधा या लोकांसही मोशेने हे नयमशा दले. १० मग मोशे वड लधा या
लोकांशी बोलला. तो हणाला, “ येक सात वषा या अखेर ला हणजेच
कज माफ या ठरा वक वष मंडपा या सणा या वेळ ही शकवण तु ही
सवाना वाचून दाखवा. ११ यावेळ सव इ ाएलांनी तुमचा देव परमे र ाने
यां यासाठ नवडले या प व नवास थानी जमावे. ते हा यांना ऐकू
जाईल अशा प तीने तु ही हे नयमशा वाचून दाखवावे. १२ पु ष, ि या,
लहान मुले, गावातील परक य अशा सवाना यावेळ एक आणावे. यांनी ही
शकवण ऐकावी, परमे र देवाचे भय धरावे या शकवणीचे जीवनात आचरण
करावे. १३ या पुढ या पढ ला ही शकवण माहीत न हती यांना ती माहीत
होईल. लवकरच तु ही यादन ओलांडून जो देश आपलासा करायला चालला
आहात तेथे ही मुलेबाळे ही तुमचा देव परमे र ाज वषयीचे भय धर यास
तो शकवील.” १४ परमे र मोशेला हणाला, “तुझा मृ यू आता समीप
आला आहे. यहोशवाला घेऊन नवासमंडपात ये. हणजे मी यास आ ा
देईन.” ते हा मोशे व यहोशवा दशनमंडपाम ये गेले. १५ दशनमंडपा या
वेश ार असले या मेघ तंभात परमे र गट झाला. १६ ते हा परमे र
मोशेला हणाला, “तू आता लवकरच मरण पावशील व आप या पूवजांना
भेटशील. ते हा हे लोक मा यापासून परावृत होतील. ते मा याशी केलेला
प व करार मोडतील. माझी साथ सोडू न ते वे येसमान या देशातील इतर
खो ा दैवतांची पूजा करायला लागतील.” १७ ते हा माझा यां यावर
कोप होऊन मी यांना सोडू न जाईन. मी यांना मदत करायचे नाकार याने
यांचा नाश होईल. यांना अनेक अडचण ना सामोरे जावे लागेल. यां यावर
संकटे कोसळतील. ते हा ते हणतील क आप याला परमे राची साथ
नाही हणून आप यावर आप ी येत आहेत. १८ पण यांनी इतर दैवतांची
पूजा के याने, कृ ये के यामुळे मी यांना मदत करणार नाही. १९ “ते हा
तु ही हे गीत ल न या व इ ाएल लोकांस शकवा. यां याकडू न ते
त डपाठ क न या. हणजे इ ाएल लोकां व ही मा याबाजूने सा
राहील. २० यां या पूवजांना कबूल केले या भूमीत मी यांना नेणार आहे.
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ही भूमी धामधाने समृ आहे. तेथे यांची अ नधा याची चंगळ होईल.
ते संप न जीवन जगतील. पण मग ते इतर दैवतांकडे वळतील व यांची
पूजा करतील. मा यापासून ते परावृत होतील व कराराचा भंग करतील. २१
यामुळे यां यावर आप ी कोसळतील. यांना अनेक अडचणी येतील.
याही वेळ हे गीत यां यामुखी असेल आ ण यां या चुक ची सा यांना
पटेल. कारण जो देश मी शपथ वा न देऊ केला. मी यांना या भूमीत अजून
नेलेले नाही. पण यां या मनात तेथे गे यावर काय काय करायचे याबाबत
जे वचार चालू आहेत ते मला अगोदरच माहीत आहेत.” २२ ते हा याच
दवशी मोशेने ते गीत ल न काढले, आ ण इ ाएल लोकांस ते शकवले.
२३ मग नूनचा मुलगा यहोशवा याला परमे र हणाला, “ ह मत धर, खंबीर
राहा. मी वचनपूवक देऊ केले या देशात तू या इ ाएलांना घेऊन जाशील.
मी तु याबरोबर राहीन.” २४ मोशेने सव शकवण काळजीपूवक ल न
काढ यावर २५ लेव ना आ ा दली. (लेवी हणजे परमे रा या कराराचा
कोश वाहणारे लोक.) मोशे हणाला, २६ “हा नयमशा ाचा ंथ या
आ ण परमे रा या करारा या कोशात ठे वा. तुम या व द हा सा राहील.
२७ तु ही फार ताठर आहात हे मला माहीत आहे. तु ही आपलाच ठे का
चालवता. मी तुम याबरोबर असतानाही तु ही परमे रा व बंड केले आहे.
ते हा मा यामागेही तु ही तेच कराल. २८ तुम या वंशातील सव व डलांना व
महाजनांना येथे बोलवा. वग आ ण पृ वी या सा ीने यांना मी चार गो ी
सांगेन. २९ मा या मृ यूनंतर तु ही राचरण करणार आहात हे मला माहीत
आहे. मी सां गतले या मागापासून तु ही ढळणार आहात. यामुळे भ व यात
तुम यावर संकटे कोसळतील. कारण परमे राने न ष हणून सां गतले या
गो ी तु ही करणार आहात. तुम या कृ याने तु ही परमे राचा राग ओढवून
याल.” ३० सव इ ाएल लोक एक जम यावर मोशेने हे संपूण गीत
यां यासमोर हटले.
ऐक मी काय हणतो ते.” पृ वी ऐक श द मा या
३२ “हेमुखआकाशा,
ातले. पज या माणे मा या बोधाचा वषाव माझे भाषण
२

दहीवरा माणे ठबको. तो बोध असेल ज मनीव न खळखळणा या
पा यासारखा. हरवळ वर रझम झमणा या पावसासारखा. झाडाझुडुपांवर
पडणा या पावसा या सर सारखा. ३ मी परमे रा या नावाची घोषणा कर न.
तु हीही परमे राची महती गा! ४ तो माझा ग आहे आ ण याची कृती
प रपूण! कारण तो, याचे सव माग, उ चत आहेत! देवच खरा आ ण
व ासू यायी आ ण सरळ आहे. ५ तु ही याची मुले नाहीत. तुमची पापे
यास मळ न करतील. तु ही लबाड आहात. ६ मूख आ ण नबु जन
हो, परमे राशी असे वागता? तो तर तुमचा पता, नमाता कता आ ण
धता तोच आहे. ७ आठवण करा पूव काय घडले ते अनेक वषा पूव
काय काय झाले ते ल ात आणा; आप या बापाला वचारा, तो सांगेल
आप या वड लजनांना वचारा, ते सांगतील. ८ परा पर देवाने लोकांची
वभागणी रा ा रा ांम ये केली. येक रा ाला वतं भूभाग दला. देवाने
इ ाएल ल का या सं ये माणे रा ा या सीमा आख या. ९ परमे राचा
वाटा याचे लोक होत. याकोब हाच या या वतनाचा वाटा आहे. १० याकोब
यास तो वाळवंटात भणभण या वा या या वैराण देशात सापडला याने
या याजवळ रा न याची काळजी घेतली आ ण डो यातील बा ली माणे
यास सांभाळले. ११ इ ाएलाला परमे र ग डासारखा आहे. ग ड
प ीण आप या पलांना उडायला शकवताना घर ातून ढकलते. यां या
संर णाथ यां याबरोबर तीही उडते. प ले पडली झडली तर धरता यावे
हणून पंख पसरते आ ण पंखावर बसवून यांना सुर त जागी आणते. तसा
परमे र इ ाएलाला जपतो. १२ परमे रानेच इ ाएलाला पुढे आणले. सरा
कोणी देव मदतीला न हता. १३ परमे रा याच पुढाकाराने याने या ड गराळ
देशाचा ताबा घेतला. मग याकोबाने शेतात भरपूर पीक घेतले. परमे राने

यास खडकातून मध दला, या कठ ण खडकातून या यासाठ तेलही
काढले. १४ गाई हश चे, शे याम ाचे लोणी आ ण ध, पु मढे व कोकरे,
बाशानचे उ म तीचे बकरे, उ कृ ग हे परमे राने यांना दले. ा ाची
लाल म दराही इ ाएलांनो, तु ही यालात. १५ पण यशु न पु होऊन लाथा
झाडू लागला. तो ध पु झाला! तो ल झाला, तो तुकतुक त झाला आ ण
याने आप या तारणक या देवाचा याग केला! आपले तारण करणारा
गासारखा परमे र तु छ मानला. १६ यांनी अ य दैवतांची पूजा करायला
सु वात केली आ ण याची ई या जागवली. मूत यास मा य नाहीत, तर
या लोकांनी मूत के या व याचा कोप ओढवला. १७ खरे देव न हेत अशा
भुतांना यांनी य ापणे केली. अप र चत दैवतांची पूजा केली. आप या
पूवजांना पूव कधी माहीत नसले या दैवतांची पूजा केली. १८ आप या
नमाणक या या गाचा यांनी याग केला. जीवनदायी देवाला ते वसरले.
१९ परमे राने हे पा हले व आप या जेचा ध कार केला. कारण जेनेच
यास चथवले होते! २० तो हणाला, मी आता यां यापासून त ड फरवतो.
यांचा शेवट कसा होईल ते मी पाहीन, कारण ही माणसे फार कुटील आहेत.
ही मुले अ व सनीय मुलां माणे आहेत. २१ मूत पूजा क न यांनी माझा
कोप ओढवला. मूत हणजे देव न हेत. ु लक मूत क न यांनी मला
ु केले. ते हा यांना म सर वाटेल असे मी कर न. जे एकसंध रा नाही
अशा लोकांमाफत, मूढ रा ा या योगे मी यांना इ यस पेटवीन. २२ माझा
ोध धगधगणा या अ नी माणे आहे. अधोलोका या तळापयत तो जाळत
जातो. पृ वी व त यावर ल वन पती, पवतांचे पायथे यांनाही तो भ मसात
करतो. (Sheol h7585) २३ मी इ ाएलांवर संकटे आणीन. यां यावर मी
मा या बाणांचा नेम धर न. २४ भुकेने ते कासावीस होतील. भयंकर खर
तापाने व भंयकर मर ने त होतील. वनपशू यां यावर सोड न. वषार
साप व सरपटणारे ाणी यांना दंश करतील. २५ र यावर सै य यांना
तलवार ने मारेल व घरात ते भयभीत होतील. त ण पु ष, ि या, लहानमुले
व वृ सवाना सै य ठार करेल. २६ लोकां या आठवणीतून ते पुसले जातील
इतका मी या इ ाएलांचा नाश केला असता. २७ पण यांचा श ू काय
हणेल हे मला माहीत आहे. आ ही आम या साम याने जकलो. इ ाएलांचा
नाश काही परमे रामुळे झाला नाही, अशी ते बढाई मारतील. २८ इ ाएल
रा वचारशू य आहे, यास समज हणून नाहीच. २९ ते शहाणे असते तर
यांना समजले असते. यांनी पुढ या प रणामांचा वचार केला असता. ३०
एक मनु य हजारांचा पाठलाग क शकेल काय? दोघेजण दहा हजारांना
सळो क पळे क न सोडू शकतील का? परमे रानेच या जमावला आप या
श ू या हवाली केले तरच ते श य आहे. खं ा गासमान असणा या
परमे राने यांना गुलामांसारखे वकले तरच असे घडेल. ३१ आप या श ूंचा
ग हणजे परमे र आप या अभे क यासार या परमे रा या तोड चा
नाही हे तेही कबूल करतात. ३२ सदोम आ ण गमोरा येथ या माणे यांची
ा े वषार आहेत यांचे घोस कडू च आहेत. ३३ यांची ा े कडू जहर
आ ण ा रस अजगराचे वषार गरळासमान आहे. ३४ परमे र हणतो
अथात ही श ा स या मी राखून ठे वली आहे. मा या भांडारात ती बंदी त
ठे वली आहे. ३५ अनवधानाने यां या हातून काही कृ ये घडायची मी
वाट पाहत आहे. यांनी काही वावगे केले क यांचा संकटकाळ आलाच
हणून समजा मी यांना श ा कर न. ३६ परमे र आप या जेची कसोटी
पाहील. आप या सेवकांवर दया दाखवील. पण गुलाम तसेच वतं यांना
तो स ाहीन, असहा य क न सोड ल. ३७ परमे र हणेल, कोठे आहेत
ते खोटे देव? तु ही आ यासाठ या याकडे धाव घेतलीत तो कुठे आहे
तुमचा ग? ३८ ते खोटे दैवत तुम या य ातील चरबी खाणारे, तु ही अपण
केले यातील ा रस ाशन करणारे दैवत कोठे आहेत? ते हा या दैवतांनीच
उठू न यावे व तु हास साहा य करावे! ३९ ते हा आता पाहा, मीच खरा आ ण
एकमेव देव आहे. अ य कोणी नाही. लोकांचा तारक मी आ ण मारकही मीच,
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यांना घायाळ करणारा मी आ ण यातून बरे करणाराही मीच. मा या समथ
हातांमधून कोणीही कोणालाही सोडवू शकत नाही! ४० आकाशाकडे बा
उभा न मी हे वचन देत आहे. मी सनातन आहे हे स य असेल तर या गो ी
ख या होतील. ४१ माझी लखलखाती तलवार परजून मी श ूंना शासन
कर न. ते याच श ेला पा आहेत. ४२ माझे श ू ठार होतील. यांचा
पाडाव होईल ते कैद होतील. मा या बाणांची टोके यां या र ाने माखतील
आ ण माझे तलवार चे पाते श ू सै याचा शर छे द कर ल. ४३ सम त
रा ांनो, देवाचा जेचा जयजयकार करा. कारण हा देव आप या सेवकां या
बाजूने उभा राहतो. आप या सेवकांचा संहार क पाहणा यांना शासन
करतो. श ूला यो य अशी श ा देतो. आ ण आपली जा आ ण देश
ां यासाठ ाय त करतो. ४४ मोशेने या गीताचे श द सव इ ाएलांना
ऐकू जातील असे ऐकवले. नूनाचा पु होशा ( हणजेच, यहोशवा) मोशेबरोबर
होता. ४५ ा माणे मोशेने ही सव वचने इ ाएल लोकांस सांग याचे
संप व यावर ४६ मोशे लोकांस हणाला, “मी या गो ी आज सांगतो या
ल पूवक ऐका. आप या मुलाबाळांनाही या नयमशा ाचे काटेकोरपणे
पालन करायला सांगा. ४७ यांचे मह व कमी लेखू नका. या आ ांवरच तुमचे
जीवन अवलंबून आहे. यायोगेच तु ही आप याला मळणार असले या
या यादन नदीपलीकड या देशात दीघकाळ वा त कराल.” ४८ याच
दवशी परमे र मोशेशी बोलला. तो हणाला, ४९ “मवाब देशात, यर हो
शहरा या समोर अबार म पवतांम ये जो नबो ड गर आहे या ड गरावर जा.
मी इ ाएलांना जो कनान देश देणार आहे तो तू तेथून पा शकशील. ५० या
ड गरावर तुझे नधन होईल. तुझा भाऊ अहरोन हा जसा होर ड गरावर मृ यू
पाव यावर वजनांना मळाला तसेच तुझे होईल. ५१ कारण तु ही दोघांनीही
मा या व पाप केले आहे. कादेश जवळ या मर बा झ यापाशी तु ही
होता. सीन वाळवंटातील ही गो आहे. तेथे इ ाएलांसमोर तु ही माझा
व ासघात केला तसेच मला प व मानले नाही. ५२ ते हा मी इ ाएलांना
देणार असलेली भूमी तू पा शकतोस पण तुझे तेथे जाणे होणार नाही.”
वाचा भ मोशे याने इ ाएल लोकांस आप या मृ युपूव असा
३३ देआशीवाद
दला, तो असाः “परमे र सीनाय येथून आला. उष:
२

काल या काशा माणे तो सेईर व न आला, पारान ड गराव न काशला,
दहा हजार देव तांसमवेत आला देवाचे समथ सै नक या याबरोबर होते.
३ परमे राचे आप या लोकांवर खरेच फार ेम आहे. याची प व
जा
या या हातात आहे. ते लोक या या पायाशी बसून या याकडू न शकवण
घेतात. ४ मोशेने आ हास नयमशा
दले. ती शकवण याकोबा या
लोकांची ठे व आहे. ५ इ ाएलचे सव वंश आ ण यांचे मुख आले ते हा
परमे र यशु नचा राजा झाला. ६ रऊबेनचे लोक मोजकेच असले तर
ते जगोत, यांना मरण न येवो.” ७ मोशेने य दाला हा आशीवाद दला:
“परमे रा, य दा तु याकडे मदत मागेल ते हा याचे ऐक. या या लोकांची
व यांची गाठभेट क न दे. यास श शाली कर आ ण श ूला पराभूत
कर यात यास साहा यकार हो.” ८ लेवी वषयी मोशे असे हणाला: “लेवी
तुझा खरा अनुयायी आहे. तो थु मीम व उर म बाळगतो. म सा येथे तू
लेवीची कसोटी पा हलीस. मर बा या झ याजवळ, ते तुझेच आहेत याची तू
कसोटी क न घेतलीस. ९ हे परमे रा, आप या कुटु ं बयांपे ाही यांनी तुला
आपले मानले. आप या आईवड लांची कदर केली नाही. भाऊबंदांना ओळख
दाखवली नाही. पोट या पोरांची पवा केली नाही. पण तु या आ ांचे पालन
केले. तुझा प व करार पाळला. १० ते तुझे वधी याकोबाला, नयमशा
इ ाएलाला शकवतील. तु यापुढे धूप जाळतील. तु या वेदीवर होमबली
अपण करतील. ११ परमे रा, जे जे लेवीचे आहे यास आशीवाद दे. ते जे
करतील याचा ि वकार कर. यां यावर ह ला करणा यांचा संहार कर.
यां या श ूंना पार ने तनाबूत क न टाक.” १२ ब यामीन वषयी मोशे
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हणाला, “ब यामीन परमे रास य आहे. तो परमे रापाशी सुर त
राहील. देव याचे सदो दत र ण कर ल. आ ण परमे राचे वा त या या
देशात राहील.” १३ योसेफा वषयी तो हणाला, “योसेफा या भूमीवर
परमे राची कृपा ी असो. परमे रा, यां या देशात आकाशातून पावसाचा
वषाव कर आ ण यां या भूमीतून मुबलक पाणी दे. १४ सूयामुळे उ कृ
फ लत यां या पदरात पडो. आ ण येक म हना आपली उ कृ फळे यास
देवो. १५ टेक ा आ ण पुरातन पवत यां यातील अमू य ज नस यांना
मळोत. १६ धरतीचा उ मातील उ म ठे वा योसेफाला मळो. योसेफाची
आप या भाऊबंदापासून ताटातूट झाली होती. ते हा जळ या झुडूपात या,
परमे राचा वा यास मळो. १७ थम ज मले या गो हासारखा याचा
ताप आहे. याचे शगे रानबैला या शगां माणे आहेत. ते लोकांवर चढाई
क न यांना पृ वी या सीमेपयत ढकलतील. असे मन शेचे हजारो आ ण
ए ाइमचे लाखो आहेत.” १८ मोशे जबुलूनब ल हणाला, “जबुलूना, बाहेर
जाल ते हा आनंद करा. इ साखारा आप या डे यात आनंदाने राहा. १९
ते लोकांस आप या ड गरावर बोलावतील. तेथे ते यो य य करतील.
समु ातील धन आ ण वाळू तील ख जना ह तगत करतील.” २० गाद वषयी
मोशे हणाला, “गादाचा व तार करणारा देव ध य होय. गाद सहासारखा
आहे. तो आधी दबा ध न बसतो. आ ण सावजावर ह ला क न या या
चध ा करतो. २१ वतःसाठ तो उ म भाग ठे वतो. राजाचा वाटा वतःला
घेतो. लोकांचे मुख या याकडे येतात. जे परमे रा या ीने यायाने, ते तो
करतो. इ ाएला या लोकांसाठ जे उ चत तेच करतो.” २२ दान वषयी
मोशे हणाला, “दान हणजे सहाचा छावा. तो बाशान मधून झेप घेतो.”
२३ नफताली वषयी मोशेने सां गतले, “नफताली, तू सव चांग या गो ीने
समाधानी या तुला भरभ न मळतील. तु यावर परमे राचा आशीवाद
राहील. गालील तलावाजवळचा देश तुला मळे ल.” २४ आशेर वषयी
मोशने असे सां गतले, “आशेरला सवात अ धक आशीवाद मळोत. तो
आप या बांधावांना य होवो. याचे पाय तेलाने माखलेले राहोत. २५
तुम या दरवाजांचे अडसर लोखंडाचे व पतळे चे असोत. तुमचे साम य
आयु यभर राहो.” २६ हे यशु ना! परमे र देवासारखा कोणी नाही. तु या
साहा यासाठ , मेघांवर आ ढ होऊन तो आप या तापाने आकाशातून
तु या मदतीला येतो. २७ देव सनातन आहे. तो तुझे आ य थान आहे.
देवाचे साम य सवकाळ राहते! तो तुझे र ण करतो. तु या श ूंना तो तु या
देशातून सकावून लावेल. श ूंना न कर असे तो हणतो. २८ हणून
इ ाएल सुर त राहील. याकोबाची वहीर यां या मालक ची आहे. धा याने
व ा रसाने संप न अशी भूमी यांना मळे ल. या देशावर भरपूर पाऊस
पडेल. २९ इ ाएला, तू आशीवादीत आहेस. इतर कोणतेही रा तु यासारखे
नाही. परमे राने तुला वाचवले आहे. भ कम ढाली माणे तो तुझे र ण
करतो. परमे र हणजे तळपती तलवार. श ूंना तुझी दहशत वाटेल. यांची
महान ठकाणे तू तुडवशील!
देशातील यादन खो यातून पसगा पवता या मा यावर ल
३४ मवाब
नबो नामक शखरावर मोशे चढू न गेला. यर हो समोर ल यादन
पलीकडचा हा भाग. परमे राने मोशेला गलादपासून दानपयत सव गलाद
देश, २ नफताली, ए ाईम व मन शेचा सव देश दाखवला. प मेकड या
भूम य समु ापयतचा य दाचा सव देश दाखवला. ३ तसेच नेगेब आ ण
सोअरापासून यर हो या खजुरा या झाडां या नगरापयतचे खोरे हेही दाखवले.
४ परमे र मोशेला हणाला, “अ ाहाम, इसहाक आ ण याकोब यांना कबूल
केलेला हाच तो देश. यां या वंशजांना तो ायचे मी यांना वचन दले
आहे. तुला मी तो पा दला पण तू येथे जाणार नाहीस.” ५ मग परमे राचा
सेवक मोशे या मवाबा या देशात मरण पावला. असे घडणार हे परमे राने
यास सां गतले होतेच. ६ मवाबात मोशेचे परमे राने दफन केले. बेथ-
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पौरासमोर या खो यात हा भाग आला. पण मोशेची कबर नेमक कोठे
आहे हे आजतागायत कोणाला कळलेले नाही. ७ मोशे मरण पावला ते हा
एकशेवीस वषाचा होता. ते हाही याची कृती ीण झाली न हती व ी
चांगली होती. ८ इ ाएल लोकांनी मोशेसाठ तीस दवस शोक केला. या
काळात ते मवाबातील यादन खो यात रा हले. ९ मोशेने यहोशवावर आपले
हात ठे वून यास नवा पुढार हणून नेमले होते. यामुळे नूनाचा पु यहोशवा
याला ानाचा आ मा ा त झाला होता. हणून इ ाएल लोक या या
आ ेत वागू लागले. परमे राने मोशेला आ ा के या माणे यांनी आचरण
ठे वले. १० इ ाएलात मोशे सारखा सरा संदे ा आजपयत झाला नाही.
परमे रास मोशेचा य प रचय होता. ११ मसर देशाम ये महान चम कार
क न दाखवायला परमे राने मोशेला पाठवले. मसर देशाम ये फारो, याचे
सेवक व सव लोकांनी हे चम कार पा हले. १२ मोशेने क न दाखवले तसे
चम कार व भयकारक गो ी स या कोणा संदे ाने क न दाखव या
नाहीत. इ ाएला या सव लोकांनी याची ही कृ ये पा हली.
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अनुवाद
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राचा सेवक मोशे ा या मरणानंतर असे झाले क , नूनाचा पु
१ परमे
यहोशवा, मोशेचा मु य मदतनीस या याशी परमे र बोलला, “माझा
२

सेवक मोशे मरण पावला आहे, तर आता ऊठ, तू आ ण हे सव लोक असे
तु ही यादन, ओलांडून जो देश मी इ ाएल लोकांस, देत आहे याम ये जा.
३ मी मोशेला सां गत या माणे या या ठकाणी तुमचे पाऊल पडे ल, ते
येक ठकाण मी तु हाला दले आहे. ४ रान व हा लबानोन यापासून
महानद, फरात नदीपयतचा ह ी यांचा सव देश, व मावळतीकडे भूम य
सागराचा देश तुमचा होईल. ५ तु या आयु यात तु यापुढे कोणाचाही
टकाव लागणार नाही, जसा मोशेबरोबर मी होतो तसाच तु याबरोबरही मी
असेन, मी तुला सोडू न जाणार नाही. व तुला टाकणार नाही. ६ बलवान
हो, धैय धर, कारण जो देश ा लोकां या पूवजांना दे याची शपथ मी
यां याजवळ वा हली आहे तो तू यांना वतन हणून मळवून देशील. ७
मा तू बलवान हो व धैय धर, आ ण माझा सेवक मोशे याने तुला दलेले
नयमशा सगळे काळजीपूवक पाळ, ते सोडू न उजवीडावीकडे वळू नको,
हणजे तू जाशील तकडे यश वी होशील. ८ नयमशा ाचा हा ंथ तु या
मुखातून नघून जाऊ नये हणून रा ं दवस याचे मनन कर, या जे काही
ल हले आहे ते सव तू पाळ. मग तुझी भरभराट होईल आ ण तू यश वी
होशील. ९ मी तुला आ ा केली नाही का? बलवान हो, धीट हो, घाब
नकोस, धैयहीन होऊ नकोस, कारण तू जाशील तकडे तुझा देव परमे र
तु याबरोबर असेल.” १० मग यहोशवाने लोकां या पुढा यांना अशी आ ा
केली क , ११ “छावणीतून फ न लोकांस अशी आ ा ा क , वतःसाठ
अ नसाम ी तयार करा. कारण तुमचा देव परमे र जो देश तु हाला ता यात
देणार आहे याचा ताबा घे यासाठ तीन दवसा या आत तु हाला ही यादन
ओलांडायची आहे.” १२ मग यहोशवाने रऊबेनी, गादी व मन शेचा अधा
वंश ांना हटले, १३ “परमे राचा सेवक मोशे ाने तु हाला जी आ ा
दली होती तची आठवण करा, तो तु हाला हणाला होता क , तु हाला
वसावा मळावा हणून तुमचा देव परमे र हा देश तु हाला देत आहे. १४ या
यादने या पूवकड ल जो देश मोशेने तु हाला दला आहे याम येच तुम या
ि या, पु -मुलेबाळे आ ण गुरेढोरे ांनी रहावे, पण तु ही सव यो ांनी
सश होऊन आप या बांधवांपुढे नदीपलीकडे जावे आ ण यांना मदत
करावी. १५ परमे र तुम या माणेच तुम या बांधवांना वसावा देईल आ ण
तुमचा देव परमे र ाने यांना दले या देशाचा ते ही ताबा घेतील, मग
परमे राचा सेवक मोशे ाने यादने या पूवस, उगवतीकडे जो देश तु हाला
दला आहे, या तुम या वतना या देशात परत येऊन याचा ताबा तु ही
यावा.” १६ ते हा यांनी यहोशवाला उ र दले, “जे काही कर याची
तू आ हांला आ ा केली आहेस ते सव आ ही क आ ण तू आ हांला
पाठवशील तकडे आ ही जाऊ. १७ जसे आ ही सव बाबत त मोशेचे सांगणे
ऐकत होतो तसेच आ ही तुझेही ऐकू, मा तुझा देव परमे र मोशेबरोबर होता
तसाच तु याबरोबर असो. १८ जो कोणी तु या आ े व बंड करेल व तुझे
श द पाळणार नाही यास देहा त श ा ावी. तू मा खंबीर हो व धैय धर.”
तर नूनाचा पु यहोशवा ाने गु तपणे दोन हेर श ीम येथून पाठवले,
२ नंयाने
यांना सां गतले क , “जा आ ण तो देश व वशेषतः यर हो शहर
हे न या.” या माणे ते गेले आ ण राहाब नावा या वे ये या घर उतरले. २
मग कोणी यर हो या राजाला सां गतले क , “काही इ ाएल लोक देशाचा
भेद काढ यासाठ आज रा ी येथे आले आहेत.” ३ ते हा यर हो या राजाने
राहाबेला नरोप पाठवला क , “जे पु ष तु याकडे येऊन तु या घरात उतरले
आहेत यांना बाहेर काढ, कारण सा या देशाचा भेद काढ यासाठ ते आले
आहेत.” ४ या दोघा पु षांना लपवून ती ी हणाली, मा याकडे कोणी
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पु ष आले होते खरे, “पण ते कोठले होते हे मला ठाऊक नाही. ५ अंधार
पड यावर वेशीचा दरवाजा लावून घे या या वेळ ते नघून गेले, ते कोठे
गेले ते मला ठाऊक नाही. तु ही लवकर यांचा पाठलाग करा हणजे तु ही
कदा चत यांना पकडू शकाल.” ६ पण तने तर या मनु यांना धा यावर
नेऊन तेथे जवसाची ताटे पसरली होती याम ये लपवून ठे वले होते. ७
यांचा पाठलाग करणारे लोक यादनेकडे जाणा या वाटेने उतारापयत गेले;
यांचा पाठलाग करणारे हे लोक गावाबाहेर पडताच वेशीचे दरवाजे बंद
कर यात आले. ८ इकडे ते हेर झोपी जा यापूव ती यां याकडे धा यावर
गेली, ९ ती हणाली, “परमे राने हा देश तु हाला दला आहे, आ हांला
तुमची दहशत बसली आहे आ ण देशातील सव र हवा यांची तुम या भीतीने
गाळण उडाली आहे, हे मला माहीत आहे. १० कारण तु ही मसर देशातून
नघाला ते हा तुम यासमोर परमे राने तांब ा समु ाचे पाणी कसे आट वले
आ ण यादनेपलीकडे राहणारे अमो यांचे दोन राजे सीहोन व ओग ांचा तु ही
कसा समूळ नाश केला हे आम या कानी आले आहे. ११ हे ऐकताच आमचे
अवसान गळू न गेले आ ण कोणाम येही धैय रा हले नाही, कारण तुमचा देव
परमे र हाच वर वगात व खाली पृ वीवर देव आहे. १२ मी तुम यावर दया
केली आहे, हणून आता मा यासमोर परमे रा या नावाने शपथ या क ,
आ हीही तु या व डला या घरा यावर दया क , आ ण मला अचूक खूण ा,
१३ तसेच तु ही माझे आईवड ल, भाऊ, ब हणी आ ण यांचे सव व ांचा
आ ही बचाव क आ ण तु हा सवाचे ाण मरणापासून वाचवू, अशीही
शपथ या.” १४ ते हा या पु षांनी तला हटले, “तु हीही आमची काम गर
बाहेर फोडली नाही, तर तुम यासाठ आ ही आमचे ाण देऊ, आ ण परमे र
आ हांला हा देश देईल ते हा आ ही तु याशी दयाळू पणाने व खरेपणाने
वागू.” १५ ते हा तने यांना खडक तून दोराने खाली उतरले, कारण तचे घर
गावकुसास लागून होते. १६ तने यांना सां गतले होते क , “तुमचा पाठलाग
करणा यांनी तु हाला गाठू नये हणून तु ही ड गराकडे जा आ ण तेथे तीन
दवस लपून राहा, तोपयत तुमचा पाठलाग करणारे परततील, मग तु ही
माग थ हा.” १७ ते पु ष तला हणाले, “तू आम याकडू न जी शपथ घेतली
आहे त याबाबतीत आ हांला दोष न लागो. १८ मा आ ही ा देशात येऊ
ते हा या खडक तून तू आ हांला उतर वले, तला हा कर मजी दोर बांध
आ ण या घरात तुझे आईबाप, भाऊबंद आ ण तु या बापाचे सबंध घराणे
तु याजवळ एक कर. १९ कोणी तु या घराबाहेर र यावर गेला तर या या
र पाताचा दोष या याच माथी राहील, आम यावर याचा दोष येणार नाही;
पण घरात तु याबरोबर जो असेल या यावर कोणी हात टाकला तर या या
र पाताचा दोष आम या माथी राहील. २० जर तू आमची काम गर बाहेर
फोडलीस तर आम याकडू न जी शपथ तू घेतली आहेस त यातून आ ही
मु होऊ.” २१ ती हणाली, “तुम या सांग या माणेच होईल.” ा माणे
यांना नरोप द यावर ते माग थ झाले; नंतर तने कर मजी दोर आप या
खडक ला बांधला. २२ ते जाऊन ड गरास पोहचले, आ ण यां या पाठलाग
करणारे परत माघार जाईपयत तेथे तीन दवस रा हले; यांचा पाठलाग
करणा यांनी वाटेत च कडे शोध केला, पण ते यांना सापडले नाहीत.
२३ मग ते दोघे पु ष ड गराव न उत न नूनाचा पु यहोशवा ा याकडे
परत आले आ ण घडलेले सगळे वतमान यांनी यास सां गतले. २४ ते
यहोशवाला हणाले, “खरोखर हा सव देश परमे राने आप या हाती दला
आहे, आप या भीतीमुळे या देशाचे सव र हवाशी गळू न गे यासारखे झाले
आहेत.”
पहाटेस ऊठला आ ण सव इ ाएल लोकांसह श ीमा न नघून
३ यहोशवा
यादनतीर आला आ ण पलीकडे जा यापूव ते तेथे रा हले. तीन
२

दवसानंतर पुढार छावणी या म य भागामधून गेले. ३ व यांनी लोकांस
अशी आ ा केली क , “आमचा देव परमे र या या कराराचा कोश याजक
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ऊचलून घेऊन जात असताना तु ही पाहाल ते हा हे ठकाण सोडू न यां या
पाठोपाठ जा; ४ पण कोशा या व तुम याम ये मोजून सुमारे दोन हजार हात
अंतर ठे वा; या या फार जवळ जाऊ नका, हणजे या वाटेने तु हाला जायचे
आहे ती तु हाला समजेल; कारण यापूव या वाटेने तु ही कधी गेला नाही.” ५
मग यहोशवा लोकांस हणाला, “शु हा, कारण उ ा परमे र तुम याम ये
आ यकारक कृ ये करणार आहे.” ६ नंतर यहोशवा याजकांना हणाला,
“कराराचा कोश उचलून घेऊन लोकां या पुढे चला,” या माणे ते कराराचा
कोश उचलून घेऊन लोकां या पुढे चालू लागले. ७ परमे र देव यहोशवाला
हणाला, “आज मी सव इ ाएला या नजरेसमोर तुझी थोरवी वाढ व यास
सु वात कर न, हणजे मी जसा मोशेबरोबर होतो तसाच तु याबरोबरही आहे
हे यांना समजून येईल. ८ कराराचा कोश वाहणा या याजकांना आ ा कर
क , ‘जे हा तु ही यादने या पा या या कडेला पोहचाल ते हा यादन नदीत
ि थर उभे राहा.” ९ मग यहोशवा इ ाएल लोकांस हणाला, “इकडे या!
आ ण देव परमे र याची वचने ऐका! १० अशा कारे तु हाला समजेल
क , जवंत देव तुम याम ये आहे, आ ण कनानी, ह ी, ह वी, प र जी,
गगाशी, अमोर व यबूसी यांना तो तुम या समो न घालवून देईल. ११ संपूण
पृ वीचा जो भू या या कराराचा कोश तुम यासमोर पलीकडे जा यासाठ
यादनेत वेश कर त आहे. १२ तर आता येक वंशातील एक मनु य,
अशी इ ाएल वंशातून बारा माणसे तु ही नवडा; १३ संपूण पृ वीचा जो
भू परमे र या या कराराचा कोश वाहणा या याजकां या पायांचे तळवे
यादने या पा याला लागताच व न वाहत येणारे यादनेचे पाणी वाह याचे
थांबून याचे दोन भाग होतील व याची रास उभी राहील.” १४ लोक
यादनेपलीकडे जा यासाठ आप या तंबूतून नघाले ते हा कराराचा कोश
वाहणारे याजक लोकांपुढे चालले. १५ कराराचा कोश वाहणारे यादनेपाशी
येऊन पोहचले आ ण कोश वाहणा या याजकांचे पाय कडे या पा यात
बुडाले. (कापणी या हंगामा या दवसात यादन नदी थड भ न वाहत
असते.) १६ ते हा जे पाणी व न वाहत येत होते ते ब याच अंतरावर हणजे
सारतानाजवळ ल आदाम नगरापाशी साठू न रा हले व याची रास उभी झाली,
आ ण जे पाणी अराबाचा समु हणजे ारसमु याकडे वाहत जात होते ते
अगदी हटले; मग ते सव लोक यर होसमोर पार उत न गेले. १७ परमे रा या
कराराचा कोश वाहणारे याजक यादने या म यभागी कोर ा ज मनीव न
पार नघून गेले. अशा कारे सव इ ाएल रा यादनेपलीकडे गेले.
यादन पार क न गेले, ते हा परमे र यहोशवाला हणाला,
४ सव लोक
येक वंशातून एक असे बारा पु ष तू लोकांमधून नवड, आ ण
२

३

यांना अशी आ ा देऊन सांग, “यादने या म यभागी या कोर ा ज मनीवर
याजक उभे होते तेथून बारा ध डे उचलून आप याबरोबर पलीकडे घेऊन जा
आ ण आज रा ी या ठकाणी तुमचा मु काम होईल तेथे ते ठे वा.” ४ मग
यहोशवाने इ ाएल या येक वंशातून एक असे जे बारा पु ष नवडले होते
यांना बोलावले. ५ यहोशवा यांना हणाला, “तु ही आपला देव परमे र
या या करारा या कोशासमोर यादने या म यभागी जाऊन इ ाएल वंशा या
सं ये माणे एकएक ध डा उचलून आप या खां ावर या. ६ हणजे हे
तुम याम ये च हादाखल होईल, पुढ या येणा या दवसात जे हा तुमची
मुले तु हाला वचारतील क , ‘या ध ांचा अथ काय आहे?’ ७ ते हा
तु ही यांना सांगा क , यादनेचे पाणी परमे रा या करारा या कोशापुढे
भागले गेले; कराराचा कोश यादन पार क न जात असताना यादनेचे पाणी
तफा भागले. अशा कारे हे ध डे इ ाएल लोकांसाठ सवकाळ मारक
होतील.” ८ यहोशवा या या आ े माणे इ ाएल लोकांनी केले. परमे राने
यहोशवाला सां गत या माणे इ ाएल लोकां या वंशां या सं ये माणे यांनी
यादने या म यभागातून बारा ध डे उचलून इ ाएल लोकां या वंशसं ये माणे
रचले. यांनी ते घेऊन या रा ी जथे मु काम केला तथे नेऊन ठे वले. ९

तसेच यादने या म यभागी कराराचा कोश वाहणा या याजकांचे पाय जेथे
ि थर झाले होते तेथे यहोशवाने बारा दगड उभे केले; आ ण ते आजपयत
मारक हणून तेथे आहेत. १० मोशेने यहोशवाला जे आ ा पले होते तेच
लोकांस सांग याची आ ा परमे राने यहोशवाला केली; या माणे कर याचे
संपेपयत कराराचा कोश वाहणारे याजक यादने या म यभागी उभे रा हले.
मग लोक घाईघाईने पार उत न गेले. ११ झाडू न सव लोक उत न गे यावर
यां या देखत परमे राचा कराराचा कोश आ ण याजक पलीकडे गेले.
१२ रऊबेनी, गादी आ ण मन शेचा अधा वंश हे मोशे या सांग या माणे
सश होऊन इ ाएल लोकांपुढे गेले, १३ यु ासाठ स ज झालेले सुमारे
चाळ स हजार पु ष परमे रासमोर नदी उत न यर होजवळ या मैदानात
पोहचले. १४ या दवशी परमे राने सव इ ाएला या ीने यहोशवाची
थोरवी वाढवली. जसे ते मोशेचे भय धर त होते तसेच यांनी यहोशवाचे भय
यां या सग या हयातीत धरले. १५ ते हा परमे र यहोशवाला हणाला, १६
“कराराचा कोश वाहणा या याजकांना यादनेतून वर ये याची आ ा कर.”
१७ या माणे, यहोशवाने याजकांना यादनेतून बाहेर ये याची आ ा केली.
१८ मग परमे राचा कराराचा कोश वाहणारे याजक यादने या म य भागातून
नघून वर आले आ ण यांचे पाय कोर ा ज मनीला लागताच यादनेचे
पाणी मूळ ठकाणी परत आले आ ण चार दवसांपूव जसे होते या माणे
पु हा थड भ न वा लागले. १९ प ह या म ह या या दशमीस लोकांनी
यादन पार क न यर हो या पूव सीमेवर ल गलगाल येथे तळ दला. २०
यादनेतून उचलून आणलेले बारा ध डे यहोशवाने गलगाल येथे रचले. २१
तो इ ाएल लोकांस हणाला क , “पुढे जे हा तुमची मुलेबाळे आप या
व डलांना वचारतील, ‘या ध ांचा अथ काय आहे?’ २२ ते हा तु ही यांना
सांगा क , ‘इ ाएल लोक ा यादने या कोर ा भूमीतून पार गेले. २३
आ ही तांबडा समु पार करेपयत, तुमचा देव परमे र याने जसे तांब ा
समु ाचे पाणी आटवून कोरडे केले, तसेच परमे र तुमचा देव ाने यादनेचे
पाणी आ ही त यातून चालत पार आलो तोपयत आम यापुढून हटवले. २४
ाव न परमे राचा हात समथ आहे, हे पृ वीवर ल सव लोक जाणतील
आ ण तु ही तुमचा देव परमे र याचे नरंतर भय बाळगाल.”
लोक यादनेपलीकडे जाईपयत परमे राने तचे पाणी
५ इयां ाएल
यासाठ कसे आट वले हे यादनेपलीकड ल अमो यां या सव राजांनी
व समु कना या या सव कनानी राजांनी ऐकले, ते हा इ ाएल लोकां या
भीतीने यां या काळजाचे पाणी-पाणी झाले आ ण ते ग लतगा झाले. २
या वेळ परमे र यहोशवाला हणाला, “गारगोटी या सु या क न इ ाएल
लोकांची पु हा एकदा सुंता कर.” ३ या माणे यहोशवाने गारगोटी या सु या
बनवून इ ाएल लोकांची सुंता अरालोथ हे नाव दले या टेकड जवळ केली.
४ यहोशवाने यांची सुंता केली याचे कारण हे क , यु ास लायक असे मसर
देशातून नघालेले सगळे पु ष मसर देशातून नघा यानंतर वाटेने रानात
मरण पावले होते. ५ मसर देशातून नघाले या सव पु षांची सुंता झाली
होती, पण मसर देशातून बाहेर नघा यानंतर रानात वाटेने जे ज मले यांची
सुंता झाली न हती; ६ कारण इ ाएल लोक रानात चाळ स वष वास कर त
होते; मसर देशातून नघाले या सव रा ाने हणजे यु ास लायक अशा
पु षांनी परमे राची वाणी न ऐक यामुळे, या काळात यांचा नाश झाला
होता; परमे राने यांना शपथ देऊन सां गतले होते क , यात धामधाचे
वाह वाहतात असा जो देश मी तुम या पूवजांना तुम यासाठ शपथेवर देऊ
केला होता, तो देश मी तुम या नजरेस पडू देणार नाही. ७ यां या जागी
यांची जी मुले देवाने वाढ वली होती यांची यहोशवाने सुंता केली, कारण
वाटेने यांची सुंता झाली न हती; ते बेसुनत रा हले होते. ८ सव रा ाची सुंता
करणे संप यावर ते बरे होईपयत छावणीत आपाप या ठकाणी रा हले. ९
मग परमे र यहोशवाला हणाला, मसर लोक तुमची नदा कर त असत ती
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आज मी आप या ारे र लोटली आहे, हणून आजही या जागेला गलगाल
हणतात. १० इ ाएल लोकांनी गलगालात तळ द यावर यर होजवळ या
मैदानात या म ह या या चतुदशीस सं याकाळ व हांडण सण पाळला.
११ व हांडणा या स या दवशी या देशात पकले या धा या या बेखमीर
भाकर आ ण रडा हा यांनी खा ला. १२ यांनी देशांतले उ प न खा ले
या या स या दवसापासून मा ना बंद झाला; तो पु हा इ ाएल लोकांस
मळाला नाही, या वष यांनी कनान देशातले उ प न खा ले. १३ यहोशवाने
यर होजवळ असताना समोर प हले तो कोणी पु ष आप या हाती उपसलेली
तलवार घेऊन पुढे उभा आहे असे या या नजरेस पडले. यहोशवाने जवळ
जाऊन वचारले, तू आम या प ाचा क आम या वै यां या प ाचा? १४ तो
हणाला, “दोह पैक कोणतेही नाही; कारण मी परमे रा या सेनेचा सेनापती
आहे.” ते हा यहोशवाने यास नमन कर यासाठ आपले मुख भूमीकडे
क न हटले, “मा या वामीची आप या सेवकाला काय आ ा आहे?” १५
परमे राचा सेनापती यहोशवाला हणाला, “आप या पायातले जोडे काढ;
कारण या जागी तू उभा आहेस ती प व आहे.” ते हा यहोशवाने तसे केले.
ाएल सै या या भीतीमुळे यर होची सव वेश ारे मजबूत लावून
६ इघे यात
आली होती; कोणी बाहेर गेला नाही क आत आला नाही.

२

परमे र यहोशवाला हणाला, “पाहा, यर हो, याचा राजा व याचे कसलेले
यो े मी तु या हाती दले आहेत. ३ तु ही सगळे यो े या नगरासभोवती
एक द णा घाला. असे सहा दवस करा. ४ सात याजकांनी एड या या
शगाचे सात कण घेऊन करारा या कोशापुढे चालावे; सात ा दवशी तु ही
नगराला सात द णा घाला ात आ ण याजकांनी कण वाजवावेत, ५
नंतर ते एड या या शगा या क यानी दीघ नाद करतील आ ण जे हा तु ही
क याचा आवाज ऐकाल ते हा सव लोकांनी मोठा जयघोष करावा हणजे
नगरा या भती जाग या जागी कोसळतील; मग तु ही येकाने सरळ
आत चालून जावे.” ६ नंतर नूनाचा पु यहोशवा याने याजकांना बोलावले
आ ण यांना हटले, “कराराचा कोश उचलून या आ ण सात याजकांनी
सात एड या या शगाचे कण घेऊन परमे रा या कोशापुढे चालत जावे.”
७ तो लोकांस हणाला, “चला, नगराला द णा घाला, आ ण सश
पु षांनी परमे रा या करारा या कोशापुढे चालावे.” ८ यहोशवाने लोकांस
सां गत या माणे सात याजक परमे र देवापुढे एड या या शगांचे सात
कण वाजवत चालले आ ण परमे रा या कराराचा कोश यां या मागोमाग
नघाला. ९ सश लोक कण वाज वणा या याजकांपुढे चालत होते आ ण
क याची गजना होत असताना पाठ मागचे संर क सै य करारा या कोशा या
मागोमाग येत होते. १० मग यहोशवाने लोकांस अशी आ ा केली क , मी
तु हाला सांगेपयत जयघोष क नका, “ यां या कानी तुमचा आवाज जाऊ
देऊ नका व तु ही आप या त डातून एक श दही काढू नका; मग मी सांगेन
ते हाच जयघोष करा.” ११ या कारे परमे रा या करारा या कोशाची
नगरासभोवती एक वेळ द णा झाली. यानंतर यांनी छावणीत येऊन तेथे
रा ी मु काम केला. १२ यहोशवा मो ा पहाटेस उठला आ ण याजकांनी
परमे राचा कराराचा कोश उचलून घेतला. १३ सात याजक एड या या
शगांचे कण घेऊन परमे रा या कोशापुढे ती एकसारखी वाजवीत नघाले
आ ण सश लोक यां यापुढे चालले; कण वाजवले जात असताना
पछाड चे लोक परमे रा या करारा या कोशामागे चालत होते. १४ ते स या
दवशीही नगराला एक द णा घालून छावणीत परत आले; असे यांनी
सहा दवस केले. १५ सात ा दवशी अगदी पहाटेस उठू न यांनी अशाच
कारे या नगराला सात द णा घात या; या दवशी मा यांनी या
नगराला सात द णा घात या. १६ सात ा वेळ याजक कण वाजवीत
असताना यहोशवा लोकांस हणाला, “जयघोष करा, कारण परमे राने हे
नगर तुम या हाती दले आहे; १७ हे नगर व ात जे काही असेल ते सव
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परमे रास सम पत करावे; मा राहाब वे येला आ ण जे कोणी त यासोबत
त या घर असतील यांना जवंत ठे वावे, कारण आपण पाठवले या
जासुदांना तने लपवून ठे वले होते. १८ तु ही मा सम पत व तूंपासून सवदा
रच राहा; या सम पत झा यावर यातली एखादी व तू तु ही याल, तर
इ ाएला या छावणीवर शाप आणाल व तला संकटात पाडाल. १९ पण सव
सोने, पे आ ण तां याची व लोखंडाची सव पा े परमे राकरता प व
आहेत; ती परमे रा या भांडारात जमा केली पा हजेत.” २० ते हा लोकांनी
जयघोष केला आ ण कण वाजत रा हले, क याचा आवाज ऐकताच लोकांनी
मो ाने जयघोष केला आ ण तट जाग या जागी कोसळला; लगेच लोकांनी
आपआप यासमोर या नगरात सरळ चालून जाऊन ते काबीज केले. २१ या
नगरातील पु ष, ि या, त ण, वृ , बैल व मढरे, गाढवे वगैरे सवाचा यांनी
तलवार ने समूळ नाश केला. २२ ते हा जे दोन पु ष तो देश हेरावयाला गेले
होते यांना यहोशवा हणाला, “तु ही शपथ वा ह या माणे या वे ये या
घर जाऊन तला आ ण तचे जे कोणी असतील यांना बाहेर आणा.”
२३ ते हा या त ण हेरांनी आत जाऊन राहाबेला, त या आई-वड लांना,
भाऊबंदांना, तचे जे कोणी होते या सवाना हणजे त या सव आ तजनांना
बाहेर आणून इ ाएला या छावणीबाहेर नेऊन ठे वले. २४ मग यांनी ते नगर
व यातले सवकाही आग लावून जाळले; मा सोने, पे आ ण तां याची
व लोखंडाची पा े ही यांनी परमे रा या घरा या भांडारात ठे वली. २५
यहोशवाने राहाब वे या, त या व डलांचा प रवार व तचे जे कोणी होते ते
सव वाचवले; तचा वंश आजपयत इ ाएल लोकांम ये व ती क न आहे;
कारण जे जासूद यर हो हेरायला यहोशवाने पाठवले होते, यांना तने लपवून
ठे वले होते. २६ या वेळ यहोशवाने यांना शपथ घातली आ ण तो यांना
हणाला क , “जो कोणी यर हो नगर पु हा बांधील यास परमे राचा शाप
लागेल. याचा पाया घालताच याचा ये पु मरेल आ ण या या वेशी
उभारताच याचा क न पु मरेल.” २७ या माणे परमे र यहोशवाबरोबर
रा हला, आ ण याची क त सव देशभर पसरली.
लोकांनी सम पत व तूं या बाबतीत अपराध केला; य दा
७ परंवंशतांतु इीलाएल
जेरहाचा मुलगा ज दी याचा मुलगा कम याचा मुलगा आखान
याने सम पत व तूंपैक काही ठे वून घेत या, हणून इ ाएल लोकांवर
परमे राचा कोप पेटला. २ बेथेल शहरा या पूवस बेथ-आवेनाजवळ आय
नगर आहे तकडे यहोशवाने यर हो न माणसे पाठवली आ ण यांना सां गतले
क , “जा, तो देश हेरा.” ते हा यांनी जाऊन आय नगर हेरले, ३ नंतर ते
यहोशवाकडे परत येऊन हणाले, सव लोकांनी तेथे जाऊ नये, “फ दोन
तीन हजार पु षांनी जाऊन आय नगरावर ह ला करावा; तेथे सव लोकांस
जा याचे क दे याची गरज नाही; कारण ते लोक थोडकेच आहेत.” ४
हणून लोकांतले सुमारे तीन हजार पु ष तकडे रवाना झाले; पण आय
येथ या मनु यांपुढे यांना पळ काढावा लागला. ५ आय येथील मनु यांनी
यां यातली सुमारे छ ीस माणसे मा न टाकली आ ण आप या वेशीपासून
शबार मापयत यांचा पाठलाग क न उतरणीपयत यांना मार त नेले;
आ ण यामुळे लोक घाबरले आ ण यांचे धैय खचले. ६ यहोशवाने आपले
कपडे फाडले आ ण तो व इ ाएलाचे वड ल सं याकाळपयत परमे रा या
करारा या कोशापुढे आप या डो यात धूळ घालून आ ण पालथे पडू न
रा हले. ७ मग यहोशवा हणाला, हायहाय! “हे भू परमे रा; तू या सव
लोकांस यादन ओलांडून का आणले? अमो यां या हाती देऊन आमचा नाश
कर यासाठ आणलेस का? आ ही समाधानी होऊन यादने या पलीकडे
रा हलो असतो तर कती बरे होते! ८ हे भू, इ ाएलाने आप या श ूंना
पाठ दाख वली; आता मी काय बोलू? ९ कारण कनानी लोक आ ण
देशातले सव र हवासी हे ऐकून आ हांला घेरतील आ ण पृ वीवर या लोकांस
आमचे नाव वसरावयास लावतील. ते हा तू आप या महान नावासाठ
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काय करणार आहेस?” १० ते हा परमे र यहोशवाला हणाला, ऊठ, असा
पालथा का पडलास? ११ इ ाएलाने पाप केले आहे; मी यां याशी केलेला
कराराचा यांनी भंग केला आहे; सम पत व तूंपैक काही यांनी घेत या
आहेत; एवढेच न हे तर यांनी चोर व लबाड ही केली आहे, आ ण या
व तू आप या सामानाम ये ठे व या आहेत. १२ याचा प रणाम हणून
इ ाएल लोक आप या श ूंपुढे टकाव धरत नाहीत, ते आप या श ूंना पाठ
दाख वतात, कारण ते शा पत झाले आहेत; तुम यामधून या सम पत व तू
नाश के या शवाय येथून पुढे मी तुम याम ये राहणार नाही. १३ तर उठ,
लोकांस प व कर, यांना सांग उ ासाठ वतःला प व करा, कारण
इ ाएलाचा देव परमे र हणतो, “हे इ ाएला, तु याम ये सम पत व तू
अजून आहेत, तुम यामधून या सम पत व तू तु ही र क न यांचा नाश
करा. या तुम यातून काढू न यांचा सवनाश कर पयत श ूपुढे तुमचा टकाव
लागणार नाही.” १४ सकाळ तु ही आपआप या वंशा माणे हजर राहा. मग
या वंशाला परमे र पकड ल या वंशा या एकाएका घरा याने पुढे यावे;
मग या घरा याला परमे र पकड ल या घरा यातील एकाएका पु षाने पुढे
यावे; १५ या याजवळ सम पत व तू सापडतील यास या या सव वासह
अ नीने जाळू न याचा नाश करावा. कारण याने परमे राचा करार मोडला
आहे, आ ण इ ाएलम ये मूढपणाचे काम केले आहे. १६ यहोशवाने मो ा
पहाटेस उठू न इ ाएलाचा एकएक वंश समोर आणला, आ ण य दा वंश
पकडला गेला. १७ मग याने य दाची कुळे जवळ आणली, ते हा जेरह कूळ
पकडले गेले. आ ण जेरहा या कुळातले एकएक घराणे समोर आण यात
आले ते हा ज दीला पकड यात आले. १८ मग या घरा यातील एकएका
पु षास जवळ आणले ते हा य दा वंशातील जेरहाचा मुलगा ज दी याचा
मुलगा कम याचा मुलगा आखान हा पकडला गेला. १९ ते हा यहोशवा
आखानाला हणाला, “मा या मुला, इ ाएलाचा देव परमे र याला गौरव
दे आ ण तु या गु ांची कबुली कर; कृपा क न तू काय केले ते आता
मला सांग; मा यापासून काही लपवू नको.” २० आखानाने यहोशवाला
उ र दले क , “मी खरोखर इ ाएलाचा देव परमे र ा या व पाप
केले आहे; आ ण मी जे केले ते हे: २१ लुटीम ये एक सुंदर शनार झगा,
दोनशे शेकेल पे आ ण सो याची प नास शेकेल वजनाची एक वीट या
व तू मला दस या ते हा मला या घे याची इ छा झाली. मा या डे याम ये
या ज मनीत पुरले या आहेत आ ण पे या या खाली आहे.” २२ ते हा
यहोशवाने त पाठवले. ते तंबूकडे धावत गेले, आ ण पाहा, या या तंबूत
या व तू लपवले या हो या व या या खाली पे होते. २३ याने या तंबूतून
काढू न यहोशवा आ ण सव इ ाएल लोक यां याकडे आणून परमे रासमोर
ठे व या. २४ यानंतर यहोशवाने व यासोबत या सव इ ाएल लोकांनी
जेरहाचा पु आखान याला व या याबरोबर ते पे, तो झगा व ती सो याची
वीट, याची मुले व या या मुली, याचे बैल, गाढवे, शेरडेमढरांचे कळप,
याचा तंबू व याचे जे काही होते न हते ते सव अखोर या खो यात नेले. २५
यहोशवा हणाला, “तू आ हांला का ास दलास? परमे र तुला आज
ास देईल.” मग सव इ ाएलांनी यास दगडमार केला व ती सव अ नीने
जाळू न वर दगड टाकले. २६ यावर यांनी एक मोठ दगडांची रास केली; ती
आजपयत तेथे आहे. मग परमे राचा भडकलेला राग शांत झाला. याव न
या थळाला आजपयत अखोरचे खोरे असे हणतात.
र यहोशवाला हणाला, “ भऊ नको, धैयहीन होऊ नको; ऊठ,
८ परमे
सव लढाई करणा या लोकांस बरोबर घे. आय नगरापयत जा. पाहा,
आयचा राजा, याचे लोक, याचे नगर आ ण याचा देश मी तु या हाती
दला आहे; २ यर हो आ ण याचा राजा यांचे तू केले तेच आय व याचा
राजा यांचे कर; मा यातील लूट व गुरेढोरे तु ही आपणासाठ लूट हणून
या; नगरा या मागे सै याला दबा ध न बसव.” ३ या माणे यहोशवाने सव

यो ांसह आय नगरावर चढाई क न जा याची तयार केली; याने तीस
हजार, बलवान, व शूर पु ष नवडू न घेतले आ ण यांना रा ी पाठवून दले.
४ याने यांना अशी आ ा केली, “पाहा, नगरा या मागे जाऊन नगरावर दबा
ध न बसा; नगरापासून फार र जाऊ नका, पण तु ही सव तयार राहा. ५ मी
आ ण मा याबरोबरचे सव लोक या नगराजवळ येऊ. आ ण ते पूव माणे
आ हावर ह ला करावयाला येतील ते हा आ ही यां यापुढून पळायला लागू.
६ असे आ ही यांना पळवीत नगराबाहेर र नेईपयत ते आम या पाठ स
लागतील, कारण यांना वाटेल, ‘प ह या माणेच आप याला घाब न हे पळ
काढ त आहेत.’ या माणे आ ही यां यापुढे पळायला लागू; ७ मग तु ही
दबा धरणा यांनी उठू न नगर काबीज करावे; कारण तुमचा देव परमे र ते
तुम या हाती देणार आहे. ८ तु ही ते नगर काबीज करताच यास आग लावा.
परमे रा या सांग या माणे याचे पालन करा; पाहा, मी तु हाला आ ा
केली आहे.” ९ मग यहोशवाने यांना रवाना केले. ते आय या प म बाजूला
बेथेल व आय यां या दर यान दबा ध न बसले. परंतु यहोशवा मा या रा ी
आप या लोकांबरोबरच झोपला. १० यहोशवा भ या पहाटेस उठला आ ण
याने सै य तयार केले, यहोशवा आ ण इ ाएलाचे वड ल आ ण यांनी
आय नगरावर ह ला केला. ११ यां याबरोबर सव यो े लढाई करावयाला
गेले, आ ण आय नगराजवळ पोहच यावर यांनी यासमोर उ रेस तळ
दला; ते व आय नगर यां याम ये एक दर होती. १२ याने सुमारे पाच
हजार पु ष आय नगरा या प मेस बेथेल व आय यां या दर यान दबा
धरावयला ठे वले. १३ याने नगरां या उ रे या ठकाणी मु य सै य आ ण
प मेकडे सै याचे र ण करणारे ठे वून यहोशवा या रा ी या दर त रा हला.
१४ आय या राजाने हे पा हले ते हा तो व या या नगरातले सगळे लोक
पहाटेस लवकर उठू न इ ाएलाशी सामना करायला अराबासमोर ल यादने या
दर कडे गेले. पण नगरा या पछाड स लोक आपणावर दबा ध न आहेत हे
यांना माहीत न हते. १५ यहोशवा व सव इ ाएल यां यासमोर परा जत
झा याचे स ग क न राना या वाटेने पळायला लागले. १६ यांचा पाठलाग
कर यासाठ आय नगरात या सव लोकांस एक बोलव यात आले; ते
यहोशवाचा पाठलाग कर त नगरापासून रवर गेले. १७ इ ाएलाचा पाठलाग
करायला नघाला नाही असा कोणी पु ष आय कवा बेथेल येथे रा हला नाही;
यांनी ते नगर पूण सोडू न देऊन आ ण उघडे टाकून इ ाएलाचा पाठलाग
केला. १८ ते हा परमे र यहोशवाला हणाला, “तु या हाती असलेली बरची
आय नगराकडे कर, कारण ते मी तु या हाती देईन” या माणे यहोशवाने
आप या हाती असलेली बरची नगराकडे केली. १९ याने आपला हात
उगारताच दबा धरणा या सै याने वेगाने धावत जाऊन नगरात वेश केला व
ते काबीज केले आ ण लगेच नगराला आग लावली. २० आय नगरा या
पु षांनी मागे वळू न प हले तो नगरातून नघणारा धूर आकाशात चढताना
यांना दसला, ते हा यांना इकडे कवा तकडे नसटू न जा याचा मागच
रा हला नाही; इकडे जे लोक राना या मागाने पळत होते ते आपला पाठलाग
करणा यांवर उलटले. २१ दबा धरणा यांनी नगर घेतले आहे व याचा धूर वर
चढत अस याचे यहोशवा व सव इ ाएलांनी पा हले ते हा ते मागे उलटू न
आय नगरा या मनु यांवर तुटून पडले. २२ आ ण सरे इ ाएल सै य जे
नगरात होते ते यां यावर चाल क न बाहेर आले. आय नगराची माणसे
इ ाएला या म ये सापडली; क येक इ ाएल इकडे व क येक तकडे
होते; आ ण यांनी यांना असे मारले क यां यातला कोणी वाचला कवा
नसटू न गेला नाही. २३ यांनी आय नगरा या राजाला पकडू न जवंत ठे वले
आ ण यास यहोशवाकडे आणले. २४ या मोक या रानात यांनी यांचा
पाठलाग केला होता तेथे इ ाएलांनी आय नगरा या र हवा यांचा संहार केला
आ ण यांनी या सवाचा तलवार या धारेने नाश केला. मग इ ाएल लोक
आय नगरात परत आले. यावर यांनी तलवार या धारेने ह ला केला. २५
या दवशी आय नगरातली सगळ माणसे पडली, याम ये सव ि या
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आ ण पु ष मळू न ती बारा हजार होती. २६ आय येथील सव र हवा यांचा
समूळ नाश होईपयत यहोशवाने नगराकडे बरची उगारलेला आपला हात मागे
घेतला नाही. २७ परमे राने यहोशवाला आ ा के या माणे इ ाएलांनी या
नगरांतली गुरेढोरे व इतर मालम ा मा वतःसाठ लूट हणून घेतली.
२८ ते हा यहोशवाने आय नगर जाळू न टाकले व याची कायमची नासाड
क न याचा ढ ग केला; आजपयत ते ठकाण भकास आहे. २९ आय
नगरा या राजाला याने सं याकाळपयत झाडावर फाशी दली व सूया ता या
वेळ यहोशवा या आ ेने यांनी याचे ेत झाडाव न काढू न नगरा या
वेशीजवळ फेकले आ ण या यावर ध ांची मोठ रास केली. ती आजपयत
तशीच आहे. ३० मग यहोशवाने इ ाएलाचा देव परमे र या यासाठ एबाल
ड गरावर एक वेदी बांधली; ३१ परमे राचा सेवक मोशे याने इ ाएल
लोकांस आ ा के या माणे, “अथात मोशे या नयमशा ा या ंथांत
ल ह या माणे याने न घडले या दगडांची वेदी बांधली.” या दगडांना
लोखंडाचा पशदेखील झाला न हता. या वेदीवर यांनी परमे रास होमबली
अ पले आ ण शां यपणाचे य केले. ३२ तेथे इ ाएल लोकांदेखत यहोशवाने
दगडां या शळांवर मोशेने दले या नयमशा ाची न कल ल हली. ३३
परमे राचा कराराचा कोश वाहणा या लेवी याजकांसमोर सव इ ाएल,
यांचे वड ल, अ धकार आ ण यायाधीश तसेच देशात ज मलेले आ ण
उपर हे कोशा या उजवीकडे व डावीकडे उभे रा हले. इ ाएल लोकांस
थम आशीवाद दे यासंबंधी परमे राचा सेवक मोशे याने पूव जी आ ा
दली होती, या माणे न मे लोक गर जीम ड गरासमोर व न मे एबाल
ड गरासमोर उभे रा हले. ३४ यानंतर नयमशा ा या ंथात ल हलेली
आशीवादाची व शापाशी सव वचने याने वाचून दाखवली. ३५ इ ाएला या
संबध मंडळ समोर व यां या ि या, मुलेबाळे व यां याम ये राहणारे उपर
यां यासमोर मोशेने दले या सग या आ ा यहोशवाने वाचून दाख व या;
यातला एकही श द याने गाळला नाही.
यादन नदी या प मी ड गराळ देशात, तळवटीत आ ण
९ मग
लबानोनासमोर ल महासमु ा या कना यावर राहणारे ह ी, अमोर ,
कनानी, प र जी, ह वी आ ण यबूसी यांचे जे सव राजे होते. २ यांनी
एका आदेशाखाली एक जमून यहोशवा व इ ाएल यां या व लढाई
पुकारली. ३ यहोशवाने यर हो आ ण आय या नगरांचे काय केले हे जे हा
गबोना या र हवा यांनी ऐकले, ४ ते हा यांनी फसवे गर ची योजना केली;
यांनी राज तां माने वतणूक केली, आ ण आप या गाढवावर जुनी गोणताटे
व झजलेले, फाटलेले, शवलेले ा रसाचे बुधले घेतले; ५ यांनी आप या
पायात झजलेले व ठगळाचे जोडे आ ण अंगात जुनेपुराणे कपडे घातले;
यां या खा या या सव भाकर वाळले या आ ण बुरसट या हो या. ६ ते
गलगाल येथील छावणीत यहोशवाकडे येऊन यास व इ ाएल लोकांस
हणाले, “आ ही र देशा न आलो आहोत हणून आता आम याबरोबर
करार करा.” ७ इ ाएल लोकांनी या ह वी लोकांस हटले, “आ ही
तुम याबरोबर करार कसा करणार? कदा चत न जाणो तु ही आम याजवळ
राहणारे असाल.” ८ ते यहोशवाला हणाले, “आ ही तुझे दास आहो.”
यहोशवाने यांना वचारले, “तु ही कोण व कोठू न आला?” ९ यांनी यास
हटले, “तुझा देव परमे र ाचे नाव ऐकून आ ही तुझे दास फार र
देशा न आलो आहोत. कारण याने मसरात जी येक गो केली याची
क त आ ही ऐकली आहे; १० आ ण यादने या पलीकड ल अमोर लोकांचे
दोन राजे, हेशबोनाचा राजा सीहोन आ ण अ ारोथातला बाशानाचा राजा
ओग, यांना जे काय केले तेही आ ही ऐकले आहे. ११ ते हा आमचे वड ल
आ ण आम या देशातील सव र हवासी आ हांला हणाले, वासासाठ
आप याबरोबर शदोर या व यांना भेटायला जा आ ण यांना हणा,
आ ही तुमचे दास आहोत, ते हा आता आम याशी करार करा.” १२ या
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पाहा आम या भाकर ! आ ही घ न तुम याकडे ये यास नघालो या
दवशी, वासात शदोर हणून घेत या ते हा या गरम हो या; पण आता
या वाळू न बुरसट या आहेत. १३ हे ा रसाचे बुधले आ ही भ न घेतले
ते हा नवे होते, पण आता ते फाटू न तुटून गेले आहेत; हे आमचे कपडे
आ ण जोडे फार लांब या वासाने जीण झाले आहेत. १४ ते हा लोकांनी
यांचे काही अ न वीकारले; पण यांनी मागदशनासाठ परमे र देवाचा
स ला घेतला नाही. १५ मग यहोशवाने यां याशी समेट केला आ ण यांना
जीवन बहाल क न सुर त ठे व याचे अ भवचन दले. लोकां या ने यांनीही
यां याशी शपथ घेतली. १६ इ ाएल लोकांनी यां याशी करार के यानंतर
तीन दवसानी यांना समजले क , हे आपले शेजार असून आप याम ये
राहणारे आहेत. १७ नंतर इ ाएल लोक कूच कर त तस या दवशी यां या
नगरास जाऊन पोहचले. यां या नगरांची नावे गबोन, कफ रा, बैरोथ व
कयाथ-यार म. १८ पण इ ाएल लोकांनी यांना मा न टाकले नाही, कारण
यां या ने यांनी इ ाएलाचा देव परमे र याची शपथ घेतली होती; ते हा सव
इ ाएल लोकांनी यां या ने यां व कुरकुर केली. १९ परंतु सव ने यांनी
सग या लोकांस सां गतले, “आ ही यां यासमोर इ ाएलाचा देव परमे र
याची शपथ घेतली आहे, हणून आता आ हांला यांना हात लावता येत
नाही. २० यां याशी आ ही असेच वागणार; यांना आ ही जवंत राखणार;
तसे न के यास यां याशी शपथ वा ह यामुळे आ ही ोधास पा ठ .”
२१ ने यांनी लोकांस सां गतले क , “ यांना जवंत रा
ा.” ने यांनी यांना
सां गत या माणे गबोनी लोक सव इ ाएली लोकांचे लाकूडतोडे व पाण ये
झाले. २२ यहोशवाने यांना बोलावून हटले, “तु ही आम याम ये राहत
असून आ ही फार रचे आहोत असे सांगून आ हांला का फसवले? २३
हणून आता तु ही या कारणासाठ शा पत आहात, आ ण तुम यातले काही
नेहमी दास होऊन रहाल; तु ही मा या देवा या घरासाठ लाकूड तोडणारे व
पाणी काढणारे असे होऊन रहाल.” २४ यांनी यहोशवाला उ र दले, “हा
सव देश तु हाला ावा आ ण तुम यासमोर देशांतील सव र हवा यांचा नाश
करावा असे तुझा देव परमे र याने आपला सेवक मोशे याला आ ा पले
होते, हे तु या दासांना प के कळले होते; तुम यामुळे आ हांला आम या
जीवाची फार भीती वाटली हणून आ ही हे काम केले. २५ आता पाहा,
आ ही तु या हातात आहोत; तुला बरे व यो य दसेल तसे आमचे कर.”
२६ यामुळे यहोशवाने यांचे तसे केले; यांना इ ाएल लोकां या हातातून
सोडवले; इ ाएल लोकांनी यांना जवे मारले नाही, २७ यहोशवाने या
दवशी मंडळ साठ आ ण परमे र नवडणार होता या थानी या या
वेदीसाठ गबो यांना लाकूड तोडणारे व पाणी काढणारे हणून नेमले; तसे ते
आजपयत आहेत.
आय नगर जकून याचा कसा पूणपणे नाश केला, आ ण
१० यहोशवाने
जसे याने यर होचे व या या राजाचे केले तसेच आय नगराचे व
या या राजाचे केले, पण गबोनाचे र हवासी इ ाएल लोकांशी समेट क न
यां याम ये राहत आहेत, हे सव य शलेमेचा राजा अदोनीसदेक याने ऐकले
होते. २ ते हा य शलेमातील लोक फार भयभीत झाले, कारण गबोन हे
मोठे शहर असून एखा ा राजक य नगरासारखे मोठे होते. ते आय नगरापे ा
मोठे असून तेथले सगळे पु ष परा मी यो े होते. ३ मग य शलेमेचा राजा
अदोनीसदेक याने हे ोनाचा राजा होहाम, यमूथाचा राजा पराम, लाखीशाचा
राजा याफ य आ ण ए लोनाचा राजा दबीर यांना नरोप पाठवला, ४ “वर
मा याकडे येऊन मला मदत करा, आपण गबोनाला मार देऊ; कारण याने
यहोशवाशी व इ ाएल लोकांशी समेट केला आहे.” ५ ते हा य शलेमेचा
राजा, हे ोनाचा राजा, यमूथाचा राजा, लाखीशाचा राजा आ ण ए लोनाचा
राजा या पाच अमोर राजांनी एक मळू न आप या सव सै यांसह चढाई
केली आ ण गबोनासमोर तळ देऊन ते यां याशी लढू लागले. ६ हे पा न
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गबोनात या मनु यांनी गलगाल या छावणीत यहोशवाला नरोप केला क ,
“आप या दासांवर ल मदतीचा हात काढू न घेऊ नको; आम याकडे लवकर
येऊन आमचा बचाव कर व आ हांला मदत कर; कारण ड गरवटीतले सव
अमोर राजे एक जमून आम यावर चालून आले आहेत. ७ ते हा यहोशवा
आपले सव यो े व शूर वीर यांना बरोबर घेऊन गलगाल येथून नघाला.” ८
परमे र यहोशवाला हणाला, “ यांना भऊ नको; कारण मी यांना तु या
हाती दले आहे; यां यातला कोणीही तु यापुढे टकणार नाही.” ९ यहोशवा
गलगाला न सार रा चालत चढू न जाऊन यां यावर एकाएक चाल
क न आला १० आ ण परमे र देवाने इ ाएलापुढे श ूंत ग धळ उडवला.
यांनी गबोनापाशी यांची मोठ क ल क न बेथ-होरोना या चढावा या
वाटेने यांचा पाठलाग केला आ ण अजेका व म केदा येथपयत ते यांना
मारत गेले. ११ ते इ ाएलापुढून बेथ-होरोना या उतरणीव न पळू न जात
असताना परमे राने अजेकापयत आकाशातून यां यावर गारांचे मोठे दगड
फेक यामुळे ते ठार झाले. इ ाएल लोकांनी तलवार ने मारले यांपे ा जा त
लोक गारां या दगडांनी मरण पावले. १२ परमे राने अमो यांना इ ाएल
लोकां या हाती दले या दवशी यहोशवा देवाशी बोलला; इ ाएलासम तो
असे हणाला, “हे सूया, तू गबोनावर ि थर हो; हे चं ा, तू अयालोना या
खो यावर ि थर हो.” १३ ते हा रा ाने आप या श ूंचा बदला घेईपयत सूय
ि थर झाला आ ण चं थांबला. याशारा या ंथात ही कथा ल हली आहे
ना? सूय आकाशा या मधोमध सुमारे एक संपूण दवस थांबला; याने
अ तास जा याची घाई केली नाही. १४ असा दवस यापुव कवा यानंतरही
आला नाही; या दवशी परमे राने मानवाचा श द ऐकला, कारण परमे र
इ ाएलासाठ लढत होता. १५ मग यहोशवा सव इ ाएलासह गलगाल
येथील छावणीकडे परत आला. १६ ते पाच राजे पळू न जाऊन म केदा
येथील एका गुहत
े लपून बसले. १७ म केदा येथील गुहत
े ते पाच राजे
लपलेले सापडले आहेत असे यहोशवाला कोणी कळवले. १८ ते हा यहोशवा
हणाला, गुहे या त डावर मोठमोठे ध डे लोटा आ ण त यावर मनु यांचा
पहारा बसवा. १९ पण तु ही वतः तेथे थांबू नका; आप या श ूंचा पाठलाग
करा; यां या पछाड या लोकांस ठार मारा; यांना यां या नगरांत जाऊ
देऊ नका; कारण तुमचा देव परमे र याने यांना तुम या हाती दले आहे. २०
यहोशवा आ ण इ ाएल लोक यांनी यांची मोठ क ल क न यांचा नाश
कर याचे काम संपवले; पण यां यातले काही लोक बचावून तटबंदी या
नगरांत गेले. २१ मग सव सै य म केदा या छावणीत यहोशवाकडे शांतीने
माघार आले; इ ाएला व कोणी चकार श द काढ याचे धाडस केले
नाही. २२ मग यहोशवा हणाला, “गुहच
े े त ड उघडू न या पाच राजांना तेथून
मा याकडे घेऊन या.” २३ या माणे यांनी केले, हणजे य शलेमेचा
राजा, हे ोनाचा राजा, यमूथाचा राजा, लाखीशाचा राजा आ ण ए लोनाचा
राजा या पाच राजांना यांनी गुहत
े ून काढू न या याकडे आणले. २४ ते या
राजांना यहोशवाकडे घेऊन आले ते हा याने सव इ ाएल लोकांस बोलावून
आणले. मग तो आप याबरोबर लढाईवर गेले या यो ां या सेनानायकांना
हणाला, “पुढे येऊन यां या मानेवर पाय ा.” ते हा यांनी पुढे येऊन
यां या मानेवर पाय दले. २५ यहोशवा यांना हणाला, “ भऊ नका,
कच नका, बलवान व नभय हा; कारण यां याशी तु ही लढाल या
तुम या सव श ूचे परमे र असेच कर ल.” २६ नंतर यहोशवाने यांना ठार
मा न पाच झाडांवर यांना टांगले, आ ण ते सं याकाळपयत या झाडांवर
टांगलेले होते. २७ सूया ता या वेळ यहोशवा या आ ेव न लोकांनी यांना
या झाडांव न उतर वले आ ण या गुहत
े ते लपले होते त यात यांना
टाकले आ ण या गुहे या त डावर यांनी मोठमोठे ध डे रचले. आजपयत ते
तसेच आहेत. २८ या दवशी यहोशवाने म केदा घेऊन तलवार ने यांचा
व या या राजाचा पूणपणे नाश केला; यां याबरोबर तेथ या येक
जवंत ा यांचाही याने नाश केला; याने कोणालाही जवंत ठे वले नाही.

याने यर हो या राजाचे जे केले तेच म केदा या राजाचेही केले. २९ मग
म केदा न नघून सव इ ाएलांना बरोबर घेऊन यहोशवा ली नावर चालून
गेला व ल ना या व
यांनी लढाई केली; ३० परमे राने ते नगर व याचा
राजा यांना इ ाएला या हाती दले आ ण यहोशवाने याचा व यात या सव
जवंत ा यांचा तलवार ने संहार केला; यां यात या कोणालाही जवंत
ठे वले नाही; यर हो या राजाचे याने जे केले तेच येथ याही राजाचे केले. ३१
यानंतर ल ना सोडू न सव इ ाएलासह यहोशवा लाखीशावर चालून गेला.
याने यासमोर तळ दला आ ण या या व द लढला. ३२ परमे राने
लाखीश इ ाएला या हाती दले व यांनी ते स या दवशी घेतले, ल नाचा
केला तसाच लाखीशाचा व तेथ या येक जवंत ा याचा याने तलवार ने
नाश केला. ३३ ते हा गेजेराचा राजा होरम लाखीशाला मदत दे यासाठ
चालून आला, पण यहोशवाने यास व या या लोकांस एवढा मार दला क
यातला एकही जवंत रा हला नाही. ३४ मग लाखीश सोडू न यहोशवा सव
इ ाएलासह ए लोनावर चालून गेला; यासमोर तळ देऊन ते या याशी
लढले. ३५ याच दवशी यांनी ते घेतले आ ण तलवार ने यांचा संहार केला;
लाखीशात या माणे तेथील येक जवंत ा यांचा या दवशी याने समूळ
नाश केला. ३६ मग ए लोन सोडू न यहोशवा सव इ ाएलासह हे ोनावर चढाई
क न गेला. आ ण ते या याशी लढले; ३७ यांनी ते घेतले आ ण ते नगर,
याचा राजा, याची सव उपनगरे आ ण यातले सव ाणी यांचा तलवार ने
संहार केला; यहोशवाने ए लोनात या माणेच येथेही कोणाला जवंत रा
दले नाही. याने याचा आ ण यात या येक जवंत ा यांचा समूळ नाश
केला. ३८ नंतर यहोशवा सव इ ाएलासह मागे वळू न दबीरास चालून गेला
आ ण या या व द लढला. ३९ याने ते तेथला राजा व याची सव नगरे
ह तगत क न यांचा तलवार ने संहार केला. तेथील येक जवंत ा यांचा
याने समूळ नाश केला. कोणालाही जवंत रा दले नाही हे ोनाचे, ल ना व
याचा राजा यांचे याने जे केले तेच दबीर व याचा राजा यांचेही केले. ४० या
कारे यहोशवाने या सव देशांचा हणजे ड गराळ देश, नेगेब, तळवट व
उतरण यातील सव ांत आ ण यांचे राजे यांना काबीज केले; कोणालाही
जवंत रा दले नाही; इ ाएलाचा देव परमे र याने आ ा के या माणे
येक जवंत गो ीचा याने समूळ नाश केला. ४१ यहोशवाने तलवार ने
ह ला क न कादेश-ब यापासून ग जापयतचा मुलूख व गबोनापयतचा सव
गोशेन ांत याने मारला. ४२ हे सव राजे व यांचे देश यहोशवाने एकाच
वेळेस घेतले, कारण इ ाएलाचा देव परमे र इ ाएलासाठ लढत होता. ४३
मग यहोशवा आ ण या याबरोबर सव इ ाएल गलगाल येथील छावणीकडे
माघार आले.
हासोराचा राजा याबीन याने हे ऐकले ते हा याने मादोनाचा
११ जेराजाहा योबाब
आ ण श ोनाचा राजा व अ ाफाचा राजा ांना,

२

आ ण तसेच उ रेकड ल ड गराळ देशांत, क नेरोथा या द णेकड ल
अराबात. तळवटीत आ ण प मेकड ल दोरात असले या राजांना, ३
आ ण पूवकडले व प मेकडले कनानी, तसेच अमोर , ह ी, प र जी व
ड गरवटीतले यबूसी आ ण हम न ड गरा या तळाशी म पा ातांत राहणारे
ह वी यांना बोलावणे पाठवले. ४ ते हा यांचे सव सै य समु कना यावर ल
वाळू सारखा अग णत समुदाय घेऊन नघाले. यां याबरोबर पु कळ घोडे
व रथ होते. ५ या सव राजांनी एक जमून इ ाएलाशी लढावयास मेरोम
सरोवराजवळ तळ दला. ६ मग परमे र यहोशवाला हणाला, “ यां या
उपि थतीला भऊ नको, कारण उ ा मी या वेळ या सवाना इ ाएला या
हाती देऊन मारणार आहे. यां या घो ां या घोड शरा तोडू न टाक व यांचे
रथ अ नीत जाळू न टाक.” ७ ते हा यहोशवा आप या सव यो ांसह मेरोम
पा याजवळ अक मात येऊन यां यावर तुटून पडला. ८ परमे राने यांना
इ ाएला या हाती दले; यांनी यांना मार देऊन सीदोन महानगरापयत व
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म फोथ माईमापयत आ ण पूवस म पा खो यापयत पाठलाग क न यांचा
एवढा संहार केला क यातला एकही जवंत रा हला नाही. ९ परमे रा या
सांग या माणे यहोशवाने केले, हणजे यां या घो ां या घोड शरा तोड या
व यांचे रथ अ नीत जाळू न टाकले. १० या वेळ यहोशवाने माघार येऊन
हासोर घेतले, व या या राजाला तलवार ने ठार मारले. पूव हासोर या सव
रा यांम ये मुख होते. ११ तेथ या येक जवंत ा यांना यांनी तलवार ने
ठार मा न यांचा समूळ नाश केला; आ ण कोणताही जवंत ाणी जवंत
ठे वला नाही; नंतर याने हासोर नगराला आग लावून ते जाळू न टाकले. १२
परमे राचा सेवक मोशे या या आ े माणे यहोशवाने या राजांची सव नगरे
सव राजासह ह तगत क न यांना तलवार ने ठार मारले व यांचा समूळ
नाश केला. १३ टेक ांवर वसलेली कोणतीही नगरे इ ाएलाने जाळली
नाहीत; हासोर मा यहोशवाने जाळले. १४ या नगरातील सव मालम ा व
गुरेढोरे इ ाएल लोकांनी लुटून नेली, पण यांनी तलवार चालवून येक
मनु य मा न टाकला, एकही जवंत ाणी जवंत ठे वला नाही. १५ परमे राने
आपला सेवक मोशे याला आ ा के या माणे मोशेने यहोशवाला आ ा
केली; आ ण या माणे यहोशवाने केले. यहोशवाने मोशेला आ ा दलेली
कोणतीही गो कर याचे याने सोडले नाही. १६ अशा कारे यहोशवाने
इ ाएलाचा ड गर मुलूख, सव नेगेब, सव गोशेन ांत, तळवट, असा सव देश
घेतला. १७ तसेच सेईर या वाटेवर ल हालाक ड गरापासून हम न पवता या
पाय याशी असले या लबानोना या खो यातील बाल-गाद येथपयतचा सव
देश याने ह तगत केला; यां या सव राजांना याने ध न ठार मारले. १८
या सव राजाशी यहोशवाने पु कळ दवस यु केले. १९ गबोनात राहणा या
ह ाखेर ज कोण याही नगराने इ ाएल लोकांशी समेट केला नाही; ती
सव यांनी लढू न घेतली, २० कारण परमे राने यांची मने कठ ण केली
होती, अशासाठ क यांनी इ ाएला व यु कर यासाठ पुढे यावे आ ण
याने यांचा समूळ नाश करावा. परमे राने मोशेला अ ा प या माणे यांचा
समूळ नाश कर या या नणयापयत, याने यां या दया-याचनेची गय केली
नाही. २१ ते हा यहोशवाने ड गराळ देशांत जाऊन हे ोन, दबीर व अनाब
य दा व इ ाएला या सबंध ड गराळ देशांत राहणा या अनाक लोकांचा
नाश केला. यांचा व यां या नगरांचा समूळ नाश केला. २२ इ ाएल
लोकां या देशात एकही अनाक उरला नाही; मा ग जा, गथ व अ दोद
यांतले थोडे उरले. २३ परमे राने मोशेला सां गतले होते या माणे यहोशवाने
सव देश काबीज केला. यहोशवाने तो इ ाएल लोकांस वंशां या नयमा माणे
वाटू न वतन क न दला; ते हा देशाला यु ापासून वसावा मळाला.
नदी या पूवकड ल सूय उगवतो या बाजूला, आण न नदीपासून
१२ यादन
ते हम न ड गरापयत, आ ण पूवकड ल संपूण अराबाचा देश इ ाएल
लोकांनी जकून काबीज केला, या या राजांची नावे ही आहेत: २ अमो यांचा
राजा सीहोन; जो हेशबोन शहरात राहत होता, तो खो या या म यावर आण न
गोग या काठावर असणा या अरोएरपासून अ मो यां या अ या गलादावर
खाली या बोक सीमेपयत रा य करत असे. ३ क नेरोथ समु ापयत
आराबावर, अराब समु ा या पूवकडे, बेथ-य शमोथापयत आ ण द णेकडे,
पसगा पवता या उतरणीपयतसु ा सीहोन रा य करत असे. ४ बाशानाचा
राजा ओग, उरले या रेफाई लोकांतून रा हले यांपैक एक होता, तो अ ारोथ
व ए ई येथे राहत होता. ५ तो हम न पवत, सलेख, आ ण संपूण बाशानावर,
गशूर सीमेपयत आ ण माकाथी, आ ण अ या गलादावर, हेशबोनचा राजा
सीहोन या या सीमेपयत रा य करत असे. ६ परमे राचा सेवक मोशे, आ ण
इ ाएली लोकांनी यांचा पराभव केला, आ ण परमे राचा सेवक मोशे
याने ती भूमी रऊबेनी, गादी, आ ण मन शेचा अधा वंश यांना वतन हणून
दली. ७ यादने या प मेस लबानोन खो यातील बाल-गादापासून सेईरास
जाणा या घाटातील हालाक ड गरापयत या राजांचे देश होते आ ण यांना

यहोशवा

यहोशवा व इ ाएल लोकांनी मारले ते हे, हा देश यहोशवाने इ ाएल वंशाना
यां या वा ा माणे वतन हणून दला, ८ ड गराळ देशात, तळवटीत,
अराबात, उतरणीत, रानात आ ण नेगेबात, ह ी, अमोर , कनानी, प र जी,
ह वी व यबूसी राहत होते. ९ या राजांम ये, यर होचा राजा, बेथेलशेजार
असले या आयचा राजा, १० य शलेमचा राजा, हे ोनाचा राजा, ११ यमूथाचा
राजा, लाखीशाचा राजा १२ ए लोनाचा राजा, गेजेराचा राजा, १३ दबीरचा
राजा, बेथ-गेदेरचा राजा, १४ हमाचा राजा, अरादचा राजा, १५ ल नाचा
राजा, अ लामाचा राजा. १६ म केदाचा राजा बेथेलचा राजा, १७ त पूहाचा
राजा, हेफेरचा राजा, १८ अफेकाचा राजा, शारोनचा राजा, १९ मादोनाचा
राजा, हासोराचा राजा, २० श ोन-मरोनचा राजा, अ ाफाचा राजा, २१
तानखाचा राजा, म ग ोचा राजा, २२ केदेशचा राजा, कमलांतील यकनामाचा
राजा, २३ नाफत-दोर येथील दोराचा राजा, गलगाल येथील गोयीमचा राजा,
२४ तरसाचा राजा; या माणे एकंदर एकतीस राजे होते.
यहोशवा हातारा आ ण चांग या उतारवयाचा झाला होता.
१३ आता
ते हा परमे र या याशी हणाला, “तू हातारा झाला आहेस आ ण
तुझे वय पु कळ झाले आहे, परंतु अजून पु कळ देश काबीज क न यावयाचा
रा हला आहे.” २ हा देश अजून बाक रा हला आहे: प ल ांचा सव ांत,
आ ण सव गशूर ांत; ३ मसरा या पूवस जी शीहोर नदी तजपासून उ रेस
जे ए ोन या या सीमेपयत ही जो देश, तो कना यांचा मानलेला आहे; ग जी
व अ दोदी, अ कलोन, गथी व ए ोनी व अ वी यांचे प ल ी पाच सुभेदार
आहेत. ४ द णेस कना यांचा सव देश, आ ण सीदो याचे मारा, अफेक
व अमो यां या सीमेपयतचा देश; ५ आ ण गबली यांचा देश, व सूया या
उगवतीस सव लबानोन, हम न ड गराखाल या बाल-गादापासून हमाथात
जाय या ठकाणापयत तो देश यायचा आहे; ६ लबानोनापासून म फोथ
माइमापयत ड गराचे सव राहणारे, सव सीदोनी, यांस मी इ ाएला या
संतानापुढून वतनातून बाहेर घालवीन; यांचा देश इ ाएलाचे वतन हो यास
मी तुला आ ा द या माणे च ् या टाकून वाटू न दे. ७ तर आता नऊ वंश
व अधा मन शेचा वंश यांस वतन हो यासाठ या देशा या वाट या कर.
८ मन शे या बाक या अ या वंशाला व रऊबेनी व गादी यांना आप या
वतनाचा वाटा मळाला आहे; परमे राचा सेवक मोशे याने यांना यादने या
पलीकडे पूवस जे दले ते यांचे आहे. ९ आण न नदी या काठावरले अरोएर
हणजे या खो या या म यभागी ते नगर, तेथून दीबोनापयत मेद याची
सव पठारे ही; १० आ ण अमो यांचा राजा सीहोन याने हेशबोनात रा य
केले याची, अ मोनी संतानां या सीमेपयत सव नगरे; ११ गलाद आ ण
गशूर व माकाथी यांची सीमा, आ ण अवघा हम न ड गर व सलेखापयत सव
बाशान; १२ हणजे रेफाईतला जो एकटाच शेष रा हलेला अ ारोथ व ए ई
येथे रा य करणारा बाशानाचा ओग याचे सारे रा य, येथ या सवाचा मोशेने
मा न वतनातून बाहेर घालवले. १३ तथा प इ ाएला या संतानानी गशूर
व माखाथी यांना वतनातून बाहेर घालवले नाही, तर आजपयत गशूर व
माकाथी इ ाएलाम ये राहत आहेत. १४ लेवी या वंशाला मा याने वतन
दले नाही; “इ ाएलाचा देव परमे राने यास सां गत या माणे अ नीतून
केलेली अपणे,” तेच यांचे वतन आहे; १५ परंतु रऊबेना या संतानां या
वंशाला या या कुळा माणे मोशेने दले. १६ आ ण याची ा त झालेली
सीमा ही होती, आण न नदी या काठावर जे अरोएर, हणजे या खो या या
म यभागी जे नगर, तेथून मेदबाजवळचा सव पठार देश; १७ हेशबोन
आ ण पठारावर ल जी सव नगरे; दीबोन व बामोथ-बआल व बेथ-बालमोन;
१८ आ ण याहस व कदेमोथ, मेफाथ; १९ आ ण कयाथाईम व स मा व
खो या या ड गरावरचे सरेथ शहर; २० बेथ-पौर व पसगा या उतरणी व
बेथ-य शमोथ; २१ आ ण पठारातली सव नगरे; हणजे अमो याचा राजा
सीहोन याचे सव रा य याम ये होते; याने हेशबोनात रा य केले; यास
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मोशेने मारले, आ ण देशात राहणारे सहोनाचे मु य हणजे म ानावरले
अ धपती अवी रेकेम व सूर व र रेबा यांसहीत मारले. २२ आ ण यां या
मारले याम ये तो यो तषी बौराचा पु बलाम, याला इ ाएला या संतानानी
तलवार ने जीवे मारले. २३ तर ऊबेना या संतांनांची सीमा यादन नदीचा
तीर अशी झाली; रऊबेना या संतानां या कुळा माणे यांचे हेच वतन, ती
नगरे व यां या खालची गावे. २४ गादा या वंशालाही यां या कुळा माणे
मोशेने वतन दले. २५ आ ण यांची सीमा याजेर व गलादातली सव नगरे व
अ मो यां या संतानांचा अधा देश, रा बा यां यापुढे जे अरोएर तेथपयत
झाली. २६ आ ण हेशबोनापासून रामाथ म पापयतचा देश, आ ण बतोनीम
व महनाईमापासून दबीर या सीमेपयत; २७ आ ण खो यातले बेथ-हाराम व
बेथ- न ा व सु कोथ व साफोन, हणजे हेशबोनाचा राजा सीहोन या या
रा याचा शेष भाग, यादन व त यातीर चा क नेरोथ समु ा या काठापयत,
असे योदने या पलीकडे पूवस झाले. २८ गादा या संतानां या, कुळा माणे
याचे वतन हेच, ती नगरे व यां या खालचे गांव. २९ आ ण मन शे या अ या
वंशाला मोशेने वतन दले; तर मन शे या अ या संतानां या वंशाला यां या
कुळा माणे असे झाले; ३० क यांची सीमा महनाईमापासून सव बाशान,
हणजे बाशानाचा राजा ओग याचे अवघे रा य, बाशानातली याईराची जी
अवघी गावे साठ नगरे यांसु ा; ३१ आ ण अधा गलाद, आ ण बाशानात
ओगा या रा यातली नगरे अ ारोथ व ए ई यांसु ाही; असे मन शेचा पु
माखीर यां या संतानांना, हणजे माखीरा या अ या संतानांना यां या
कुळा माणे ा त झाले. ३२ यर होजवळ यादन नदी या पलीकडे पूवस
मवाबा या मैदानात मोशेने जी वतने दली ती हीच. ३३ लेवी या वंशाला
मोशेने वतन दले नाही; इ ाएलाचा देव परमे र याने जसे यास सां गतले,
तसा तोच यांचे वतन आहे.
ण कनान देशात इ ाएला या लोकांनी जी वतने घेतली, हणजे
१४ आएलाजार
याजक व नूनाचा पु यहोशवा व इ ाएल लोकां या वंशा या
व डलां या घरा याचे पुढार यांनी यास जी वतने दली ती ही आहेत. २
परमे राने मोशे ारे नऊ वंशां वषयी व अ या वंशा वषयी जशी आ ा दली
होती, तसे च ् या टाकून यांचे वतनाचे वाटे झाले. ३ कारण दोन वंशांना व
अ या वंशाला मोशेने यादने या पलीकडे वतन दले होते, परंतु यां याबरोबर
ले ांना वतन दले नाही. ४ वा त वक पाहता योसेफ वंशाचे दोन वंश मन शे
व ए ाइम असे होते, आ ण ले ांना देशात यांनी वाटा दला नाही, केवळ
व तीसाठ नगरे, आ ण यां या पशूंसाठ व यां या मालम ेसाठ यांना
फ काही नगरात यांची जागा दली. ५ जशी परमे राने मोशेला आ ा
दली होती, तसे क न इ ाएल लोकांनी देश वाटू न घेतला. ६ आ ण य दा
वंशाचे लोक गलगालात यहोशवाजवळ आले ते हा क न जी यफु नेचा पु
कालेब तो यास हणाला, “कादेश-ब याम ये परमे राने देवाचा मनु य मोशे
याला मज वषयी व तुज वषयी काय सां गतले होते ते तुला माहीतच आहे. ७
परमे राचा सेवक मोशे याने जे हा मला कादेश-ब यापासून देश हेरावयाला
पाठवले, ते हा मी चाळ स वषाचा होतो, आ ण मला या देशा वषयी काय
वाटते ती बातमी मी यास कळवली. ८ पण माझे बंधू जे मा याबरोबर
वर चढू न गेले होते यांनी लोकांचे मन घाब न जाईल असे केले, परंतु मी
माझा देव परमे र याला पूणपणे अनुसरलो. ९ ते हा याच दवशी मोशेने
शपथ वा न सां गतले क , या भूमीवर तुझे पाऊल चालले ती खा ीने
तुझा व तु या वंशजाचे वतन अशी सवकाळ होईल; कारण क तू माझा देव
परमे र याला पूणपणे अनुसरलास. १० तर आता पाहा इ ाएल रानात
चालत असता, परमे राने ही गो मोशेला सां गतली, तसे याने मला या
पंचेचाळ स वषात जवंत ठे वले आहे; आ ण आता पाहा, मी आज पंचा शी
वषाचा आहे. ११ जे हा मोशेने मला पाठवले होते, ते हा या दवसा माणे
मी आजही साम यवान आहे. लढाई कर याचे व ये जा कर याचे साम य

मा यात जसे ते हा होते ततकेच आजही आहे. १२ तर परमे राने या दवशी
या ड गराळ देशा वषयी सां गतले, तो हा आता मला दे; कारण या दवशी
तू ऐकले होते क , तेथे अनाक लोक आ ण मोठ तटबंदीची नगरे आहेत;
तर परमे र मा याबरोबर असला तर याने सां गत या माणे मी यांना
वतनातून बाहेर घालवीन.” १३ ते हा यहोशवाने यास आशीवाद दला;
आ ण यफु नेचा पु कालेब याला हे ोनाचे वतन दले १४ या तव क न जी
यफु नेचा पु कालेब याचे हे ोन वतन आजपयत चालत आहे; कारण क तो
इ ाएलाचा देव परमे र याला पूण अनुसरला. १५ पूव या काळ हे ोनाचे
नाव कयाथ-आबा होते; तो आबा अनाक लोकांम ये मोठा मनु य होता;
नंतर लढाईपासून देशाला वसावा मळाला.
शाला या या कुळा माणे नेमून दलेला जो भाग च ् या
१५ यटाकदीू नवंमळाला
तो अदोमा या सीमेपयत आ ण द णकडे सीन
रानापयत अगदी द णे या सीमेपयत पसरला आहे. २ आ ण यांची द ण
सीमा ारसमु ा या शेवटची खाड , जचे त ड द णेस आहे, तेथून झाली.
३ ती तशीच अ बीम नावा या चढणी या द णेकडे जाऊन सीन राना या
कडेने कादेश-ब या या द णेस गेली असून हे ोन नगराजवळू न अ ारा
नगराव न जाऊन कका नगराकडे वळली आहे. ४ आ ण ती असमोना
जवळू न मसर नदीस गेली; नंतर तचा शेवट प म समु ा नजीक आहे;
अशी तुमची द ण सीमा हावी. ५ आ ण पूव सीमा ार समु ाव न
यादने या मुखापयत आहे; आ ण उ रेस कोप याची सीमा समु ा या काठ
यादनेचा मुखाजवळ ल समु ाची खाड तेथून आहे. ६ मग ती सीमा बेथहो ला नगरा या चढावाव न जाऊन बेथ-अराबा नगरा या उ रेस जाते; नंतर
ती सीमा रऊबेनाचा पु बोहन याची ध ड तेथवर चढू न गेली; ७ मग ती सीमा
अखोर या खो यापासून दबीरापयत जाऊन उ रेस गलगालकडे वळली
आहे; हे गलगाल नदी या द णेस अ मीमा या चढणीसमोर आहे, ती
नदी द णेस आहे; नंतर ती सीमा एन-शेमेशा या नावा या झ याजवळू न
जाऊन तचा शेवट एन-रोगेलास होतो. ८ मग ती सीमा ह नोमा या पु ा या
खड जवळू न यबूसी हणजे य शलेम या या द ण भागास चढू न जाते;
नंतर प मेस ह नोम खड या समोर जो ड गर, जो रेफाईमां या उ रेस
आहे, खो या या शेवटी शखरावर सीमा चढू न गेली. ९ मग ड गरा या
शखरापासून ने तोहा या पा या या झ यापयत सीमा पुढे गेली; आ ण
ए ोन ड गरावर या नगरात जाऊन, बाला हणजेच कयाथ-यार म तकडे
ती सीमा पुढे गेली, १० मग बालापासून ती सीमा प मेस सेईर ड गराकडे
फ न यार म ड गर, हणजेच कसालोन या या उ रेकड या भागा जवळू न
गेली, आ ण बेथ-शेमेशाकडे उत न त ना शहराकडे गेली. ११ मग ती सीमा
ए ोन शहरा या बाजूस उ रेकडे गेली, आ ण श ोन नगरापयत सीमा गेली
आहे; मग बाला ड गराजवळू न जाऊन यबनेल नगरास गेली; या सीमेचा शेवट
समु ात होता. १२ आ ण प मेची सरह महासमु चा कनारा हीच सीमा
होती, ही च कडली सीमा य दा या वंशास यां या कुळा माणे जो वभाग
मळाला याची होती. १३ आ ण परमे राने यहोशवास सां गत यानुसार
यहोशवाने यफु नेचा पु कालेब याला य दा या वंशाबरोबर वाटा दला, याने
कयाथ-आबा, हणजेच हे ोन शहर हे यास दले; हा आबा अना यांचा
पूवज होता. १४ मग तेथून कालेबाने अनाकाची तीन मुले शेशय व अहीमान
व तलमय हणजे अनाकाचे वंशज यांना वतनातून घालवले. १५ नंतर
तो तेथून दबीर शहरात राहणा यांवर चालून गेला; दबीराचे पूव चे नाव
कयाथ-सेफर होते. १६ ते हा कालेब हणाला, “जो कयाथ-सेफर लढू न
काबीज क न घेईल, यास मी आपली क या अखसा प नी क न देईन.
१७ ते हा कालेबाचा भाऊ कनाज याचा पु अथ नएल याने ते काबीज
केले; या तव याने आपली क या अखसा यास प नी क न दली.” १८
आ ण ती या याकडे आली ते हा असे झाले क तने आप या बापाजवळ
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शेत मागायला यास गळ घातली, आ ण ती गाढवाव न उतरली, ते हा
कालेबाने तला हटले, तुला काय पा हजे? १९ अखसाने उ र दले, “मला
आशीवाद ा; कारण तु ही मला नेगेब दले आहे तर मला पा याचे झरेही
ा.” याने तला वरचे झरे व खालचे झरे दले. २० य दा या वंशाचे वतन
यां या कुळा माणे हेच आहे; २१ य दा या वंशजांना द णेस अदोमा या
सीमेजवळ ल नगरे मळाली ती ही; कबसेल व एदेर व यागूर; २२ क ना व
दीमोना व अदादा; २३ आ ण केदेश व हासोर व इथनान; २४ जीफ, टेलेम व
बालोथ; २५ हासोर-हद ा व कर योथ ह ोन (यालाच हासोरसु ा हणत)
२६ अमाम व शमा व मोलादा; २७ आ ण हसर-गदा व हे मोन व बेथ-पेलेट;
२८ आ ण हसर-शुवाल व बैर-शेबा व बजोथा; २९ बाला, ईयीम व असेम;
३० आ ण ए तोलाद व कसील व हमा; ३१ आ ण सकलाग व म ना व
स स ना; ३२ आ ण लबावोथ, शलहीम, अईन व र मोन; ही सव नगरे
एकोणतीस यांची गावे. ३३ तळवटीतली नगरे ही, ए ावोल, सरा व अषणा;
३४ जानोहा व एन-ग नीम त पूहा व एनाम; ३५ यमूथ व अ लाम, सोखो
व अजेका; ३६ आ ण शाराईम व अदीथईम व गदेरा व गदेरोथईम, अशी
चौदा नगरे, आ ण यांची गावे; ३७ सनान व हदाशा व म दल-गाद; ३८
दलन, म पा व यकथेल; ३९ लाखीश व बसकाथ व ए लोन; ४० क बोन व
लहमाम व कथलीश; ४१ गदेरोथ बेथ-दागोन व नामा व म केदा; अशी
सोळा नगरे, आ ण यांची गावे. ४२ ल ना व एथेर व आशान; ४३ इ ताह
व अ णा व नजीब; ४४ आ ण कईला व अकजीब व मारेशा; अशी नऊ
नगरे, आ ण यांची गावे. ४५ ए ोन आ ण या या उपनगरांसह याची गावे;
४६ ए ोनाजवळची आ ण प मेची अ दोदाची बाजूकडली सव वसाहत,
या याजवळ या खेडेगावांसह. ४७ अ दोद, या या सभोवतीची उपनगरे व
खेड ; ग जा, या या सभोवतीची उपनगरे आ ण खेड ; मसराचा ओहोळ व
महासमु ा या कना यावरची नगरे. ४८ आ ण ड गराळ देशातली नगरे ही,
शामीर व य ीर व सोखो; ४९ द ना व कयाथ-स ना तेच दबीर; ५० अनाब व
ए मो व अनीम, ५१ आ ण गोशेन व होलोन व गलो. अशी अकरा नगरे,
आ ण याकड ल खेड , ५२ अरब व मा व एशान, ५३ यानीम व बेथत पूहा व अफेका, ५४ मटा व कयाथ-आबा तेच हे ोन व सयोर, अशी
नऊ नगरे, आ ण यांची खेड . ५५ मावोन, कमल व जीफ व यूटा, ५६ इ ेल
व यकदाम व जानोहा, ५७ काइन, गबा, व त ना, ही दहा नगरे आ ण यांची
खेड . ५८ ह ल, बेथ-सूर व गदोर, ५९ माराथ, बेथ-अनोथ व ए तकोन; ही
सहा नगरे आ ण यांची खेड . ६० कयाथ-बाल हणजेच कयाथ-यार म व
रा बा ही दोन नगरे आ ण यांची खेड . ६१ रानातली नगरे ही, बेथ-अराबा,
म ीन व सखाखा; ६२ आ ण नबशान व मठाचे नगर व एन-गेदी; ही
सहा नगरे आ ण यांची खेड . ६३ तथा प य शलेमात राहणा या यबूसी
लोकांस य दा या वंशजाना घालवता आले नाही; या तव यबूसी य शलेमात
य दा या वंशजाजवळ आजपयत राहत आहेत.
फ वंशाला नेमून दलेला जो भाग च ् या टाकून ठरवला तो
१६ योसे
हा, याची सीमा यर होजवळ यादन नदीपासून यर हो या पूवकड या
जलसंचयापाशी जाऊन रानातील ड गराळ देशातून बेथेल शहरास नघते. २
मग बेथेलापासून लूजास जाऊन अक लोकांची सीमा अटारोथ याजवळू न
गेली. ३ पुढे प मेस यफलेटी लोकां या सीमेव न खाल या बेथ-होरोना या
सीमेपयत व गेजेर शहरापयत उत न गेली; आ ण तचा शेवट समु ाजवळ
होता. ४ या माणे योसेफाचे वंशज मन शे व ए ाइम यांना वतन मळाले. ५
ए ाइमा या वंशजांची सीमा यां या कुळां माणे अशी पडली क यां या
वतनाची सीमा अटारोथ-अ ार शहरा या पूवपासून वर या बेथ-होरोना पयत
होती. ६ आ ण ती सीमा मखमथाथाजवळ समु ाकडे उ र बाजूला गेली,
आ ण पूवस तानथ- शलोपयत ती सीमा वळली, मग तेथून पुढे पूवस यानोहा
तेथवर गेली. ७ नंतर ती यानोहा पासून अटारोथ शहर व नारा नगर येथपयत
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उतरली, मग यर होस मळू न बाहेर यादनेस गेली. ८ त पूहा यापासून
प मेस काना ओ ापयत सीमा गेली; आ ण तचा शेवट समु ापयत होता;
ए ाइमा या वंशाचे यां या कुळां माणे हेच वतन आहे. ९ आ ण मन शे या
वंशजा या वतनापैक क येक नगरे ए ाइमा या वंशजासाठ वेगळ केलेली
होती; ती सव नगरे व यांची गावे होती; १० तथा प जे कनानी गेजेरात राहत
होते, यांना ए ाइ यांनी घाल वले नाही; या तव ते कनानी ए ाइमाम ये
आजपयत राहत आहे; आ ण नेमून दलेले काम कर यास ते दास झाले
आहेत.
शे या वंशजाला हे वतन नेमून दलेले होते. कारण मन शे
१७ मन
योसेफाचा थम पु , या या वंशाचा भाग च या टाकून ठरवला तो

्
हा, हणजे मन शेचा थम पु माखीर, गलादाचा बाप हा तर मोठा शूर
होता, आ ण यास गलाद व बाशान हा भाग मळाला होता. २ मन शे या
रा हले या वंशजांनाही यां या कुळां माणे वभाग मळाले ते असे, अबीयेजेर
व हेलेक व अ येल व शेखेम व हेफेर व शमीदा हे आपआप या कुळां माणे
योसेफ पु जो मन शे या या वंशातले पु ष होते, यां या नर नरा या
कुळांसाठ हे वभाग ठरले; ३ मन शेचा पु माखीर, याचा पु गलाद,
याचा पु हेफेर, याचा पु सलाफहाद, याला मुलगा न हता, परंतु मुली
हो या; आ ण या या मुल ची नावे ही आहेत: महला व नोआ, हो ला, म का
व तरसा. ४ आ ण एलाजार याजक व नूनाचा पु यहोशवा व अ धकार
यां यापुढे या येऊन या हणा या, “परमे राने मोशेला अशी आ ा दली
क आ हांला आम या भाऊबंदांम ये वतन ावे.” या तव याने परमे रा या
सांग या माणे यांना यां या व डला या भाऊबंदांम ये वतन दले. ५ आ ण
यादने या प मेकडे गलाद व बाशान या ांतांखेर ज मन शेला दहा भाग
मळाले. ६ कारण क मन शे या मुल ना या या मुलांम ये वतन मळाले,
आ ण मन शे या इतर वंशजांना गलाद ांत मळाला. ७ आ ण मन शेची
सीमा आशेरापासून शखेमा या समोर या मखमथाथा नगरापयत झाली,
आ ण ती सीमा एन-त पूहा या लोकव ती या उज ा भागापयत पोहचते.
८ त पूहा ांत मन शेचा होता, परंतु मन शे या सीमेजवळचे त पूहा नगर
ए ाइमा या वंशाचे होते. ९ आ ण सीमा काना ओ ाव न, ओ ा या
द णेस गेली; ही नगरे ए ाइमाची होती, ती मन शे या नगरांम ये होती;
आ ण मन शेची सीमा ओ ा या उ रेस होती, आ ण तचा शेवट भूम य
समु ाजवळ होता. १० द णभाग ए ाइमाचा, आ ण उ रभाग मन शेचा,
आ ण समु याची सीमा होता, आ ण उ रेस आशेरात व पूवस इ साखारात
ते एक झाले. ११ आ ण इ साखारात व आशेरात बेथ-शान व याची खेड ,
आ ण इ लाम व याची खेड , आ ण दोर व याची खेड याम ये राहणारे,
आ ण एन-दोर व यांची खेड याम ये राहणारे, आ ण तानख व यांची खेड
यांत राहणारे, आ ण म ग ो व यांची खेड यांत राहणारे, हे तीन परगणे
मन शेचे झाले. १२ पण या नगरातील र हवा यांना मन शेचे वंशज बाहेर
घालवायला समथ न हते; या देशातच राह याचा कना यांनी तर ह धरला.
१३ तर असे झाले क जे हा इ ाएल लोक बळकट झाले, ते हा यांनी
कना यांना नेमलेले काम करायला लावले आ ण यांना अगदीच घालवून
दले नाही. १४ ते हा योसेफाचे वंशज यहोशवाला हणाले क , “परमे राने
मला येथपयत आशीवाद दला आहे आ ही सं येने ब त झालो आहो तर
तू च टाकून आ हांला वतनाचा एकच वभाग का दला आहेस?” १५
ते हा यहोशवाने यांना हटले, “जर तु ही सं येने ब त आहात व लोक
आणखी ए ाइम ड गराळ देश तु हाला पुरत नाहीतर प र जी व रेफाई
यां या देशांतले रान तोडू न तेथे व ती करा.” १६ नंतर योसेफा या वंशजांनी
हटले, “ड गराळ देश आ हांला पुरत नाही; आ ण जे कनानी तळ ांतात
राहतात, या सवाना लोखंड रथ आहेत; हणजे बेथ-शान व तजकडली
खेड यांतले, आ ण इ ेल खोरे जे, याम ये आहेत.” १७ ते हा यहोशवाने
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योसेफा या घरा यास, हणजे ए ाइम व मन शे यांना असे हटले क ,
“तु ही सं येने फार आहात, व तुमचे साम यही मोठे आहे; तु हाला एकच
वाटा नसावा; १८ ते हा ड गराळ देशही तुझा होईल; तो अर य आहे तर तू
ते तोडशील; बाहेर ल भागही तुझे होतील, कारण कना यांना जर लोखंड
रथ आहेत आ ण ते बळकट आहेत तर तू यांना घालवशील.”
सव मंडळ शलो येथे एक झाली, आ ण तेथे यांनी
१८ मगदशनमंइ डाएलाची
प उभा केला, आ ण यां यापुढे सव देश जकलेला होता.
२ तर

यांना आपला वतनाचा वाटा मळाला न हता, असे इ ाएला या
लोकांपैक सात वंश रा हले होते. ३ या तव यहोशवाने इ ाएला या लोकांस
हटले, “जो देश तुम या पूवजांचा देव परमे र याने तु हाला दला, तो
आप या ता यात घे यासाठ कती उशीर करणार आहात?” ४ तु ही
आप यासाठ येक वंशातली तीन माणसे नेमा; हणजे मी यांना पाठवीन,
आ ण यांनी देशात जाऊन चोहोकडे फ न यां या वतना या वभागा माणे,
वणन ल न मा याजवळ आणावे. ५ हणजे यांनी याचे सात वाटे करावे;
य दाने द णेस आप या सीमेत रहावे, आ ण योसेफा या घरा याने उ रेस
आप या सीमेत रहावे. ६ तसे तु ही देशा या वेगवेग या सात वा ांचे
वणन लहा आ ण ते वणन इकडे मा याजवळ आणा; मग येथे आपला देव
परमे रासमोर मी तुम यासाठ च ् या टाक न. ७ ले ांना तर तुम याम ये
वाटा नाही; कारण क परमे राचे याजकपण तेच यांचे वतन आहे; आ ण
गाद व रऊबेन व मन शेचा अधा वंश ांना, यादने या पलीकडे पूवला,
वतन मळाले आहे परमे राचा सेवक मोशे याने यांना ते दले आहे. ८
ते हा ती माणसे तेथून नघून देशभर फरली आ ण यहोशवाने देशाचे वणन
करणा यांना आ ा दली; तो हणाला, “देशात चोहोकडे फ न याचे
वणन लहा आ ण मा याकडे परत या. मी येथे शलोत परमे रासमोर
तुम यासाठ च ् या टाक न.” ९ या माणे ती माणसे जाऊन देशभर फरली,
आ ण यातील नगरां माणे यां या सात वभागाचे वणन वहीत ल न
यांनी शलोत या छावणीत यहोशवाजवळ आणले. १० मग यहोशवाने
यां यासाठ शलोम ये परमे रासमोर यां या नावा या च ् या टाक या;
असा यहोशवाने तेथे तो देश इ ाएला या लोकांस यां या यां या वतन
भागा माणे वाटू न दला. ११ ते हा ब या मना या वंशजांना नेमून दलेला
देश यां या कुळां माणे च टाकून जो वाटा मळाला तो असा; यां या
वा ाची सीमा य दाचे वंशज व योसेफाचे वंशज यां या म यभागी नघाली.
१२ हणजे उ र बाजूला यांची सीमा यादनेपासून सु होऊन यर हो या
उ रेकडू न वर जाऊन, प मेकडे ड गराव न बेथ-आवेनापयत रानात नघते.
१३ मग तेथून ती लूज तेच बेथेल येथे पोहचते आ ण लूज या द ण बाजूकडू न
नघून खाल या बेथ-होरोना या द णेस जो ड गर याकडे अटारोथ-अ ार
येथे नघते १४ तेथून मग प म सीमा वळसा घेऊन बाजूस बेथ-होरोना या
समो न या या द णेस जो ड गर तेथून य दाचे नगर आ ण कयाथ-बाल
तोच कयाथ-यार म येथे नघते. याची प म सीमा हीच. १५ द णेकड ल
सीमा प मेला सु होऊन बाजू कयाथ-यार मा या वर या टोकापासून
नघून ने तोहा झ याकडे जाते. १६ मग ती सीमा ह नोमा या पु ा या
खड समोरला ड गर, जो रेफाईमा या तळवटी या उ रेला, या या काठ
उतरली, आ ण यबूसी यां या द ण भागी ह नोम खड त उत न खाली
एन-रोगेलास गेली. १७ मग उ रेकडे वळू न एन-शेमेशाकडे गेली, आ ण
अ मीम येथील चढणी या समोर या गलीलोथाकडे गेली; मग रऊबेनाचा
मुलगा बोहन या या खडकाकडे जाते. १८ मग ती अराबा या या समोर या
भागी उ रेला जाऊन अराबास उतरली. १९ मग ती सीमा बेथ-हो ला या
उ र दशेस जाऊन गेली, आ ण सीमेचा शेवट ारसमु ा या उ रे या
खाड पयत द णेकडे यादने या मुखापाशी झाला; ही द ण सीमा झाली.
२० आ ण पूवबाजूला याची सीमा यादन नदी झाली; ब या मना या संतानांचे

वतन, यां या कुळा माणे, यां या च कड या सीमां माणे, हे होते. २१
आ ण ब यामीन वंशाला यां या यां या कुळा माणे ही नगरे मळाली;
यर हो व बेथ-हो ला व एमेक-केसीस २२ आ ण बेथ-अराबा व समाराइम व
बेथेल; २३ अ वीम व पारा व आ ा; २४ कफर-अ मोनी व अफनी व गबा;
अशी बारा नगरे आ ण यांची गावे; २५ गबोन व रामा व बैरोथ; २६ म पे व
कफ रा व मोजा; २७ रेकेम व इपैल व तरला; २८ सेला, एलेफ व यबूसी
हणजेच य शलेम, गबाथ, कयाथ; अशी चवदा नगरे, आ ण यांची गावे;
ब या मना या संतानांचे वतन, यां या कुळां माणे यांचे आहे.
या नावाची च
१९ चस या वेयांळेसया शमोना
कुळां माणे नघाली;

हणजे शमोना या वंशाची
यांचे वतन तर य दा या
वंशजा या वतनाम ये यांना वतन मळाले. २ आ ण यांचे वतन हणून ही
नगरे यांना मळाली; बैर-शेबा हणजे शेबा व मोलादा; ३ हसर-शुवाल
व बाला व असेम; ४ ए तोलाद व बथूल व हमा; ५ आ ण सकलाग व
बेथ-मका-बोथ व हसर-सूसा; ६ आ ण बेथ-लबवोथ व शा हेन; ही तेरा
नगरे, आ ण यांची गावे; ७ अईन, र मोन व एथेर व आशान; अशी नगरे
चार, आ ण याकडले गावे; ८ बालथ-बैर, हणजेच द ण देशातील
रामा येथपयत या नगरां या च कडली सव गावे. शमोनी वंशजांचा यां या
कुळां माणे हाच वतन भाग होय. ९ शमोनाला य दी वंशजा या वतनातील
देशातच वाटा दे यात आला. कारण य दी वंशाचे वतन यां या सं ये या
मानाने फार मोठे होते, हणून यां या वतनात शमोनी वंशजाला वतन
मळाले. १० तसर च जबुलून वंशजाची यां या कुळा माणे नघाली;
आ ण यां या वतनाची सीमा सार दपयत आहे; ११ यांची सीमा प मेस,
वर मरलापयत जाऊन द बेशेथ येथे पोहचते आ ण यकनामा समोर ल
ओहोळास जाऊन लागते. १२ ती सार द येथून पूवकडे सूया या उगवतीस
वळू न कसलोथ-ताबोर या या सीमेस लागते; तेथून दाबरथ येथे जाऊन
याफ यपयत वर जाते. १३ तेथून पूव दशेकडे गथ-हेफेर व इ ा-कासीन
येथवर जाते. आ ण तेथून नेया जवळ ल र मोन येथे नघते; १४ ती सीमा
यास वळसा घालून उ रेस ह नाथोनपयत जाते व तेथून इफताह-एल
खो यात संपते. १५ क ाथ, नहलाल व श ोन, इदला, बेथलहेम आ दक न
बारा नगरे दली, याम ये गावे मोजली नाहीत. १६ जबुलून वंशाचे यां या
कुळां माणे, हेच वतन, ही नगरे व यां या आसपासची गावे हे होत. १७
इ साखारा या वंशजाची यां या कुळां माणे चौथी च नघाली. १८
यां या सीमे या आत ही नगरे होती; इ ेल व कसु लोथ व शूनेम; १९ आ ण
हफराईम, शयोन व अनाहराथ; २० र बीथ, कशोन व अबेस; २१ रेमेथ व
एन-ग नीम, एन-ह ा व बेथ-पसेस, २२ याची सीमा ताबोर, शहसुमा व बेथशेमेश, येथवर जाते आ ण यां या सीमेचा शेवट यादन येथे झाला; ही सोळा
नगरे व यांची गावे. २३ इ साखारा या वंशाचे यां या कुळा माणे हेच
वतन, ही नगरे व यां या आसपासची गावे हे होत. २४ पाचवी च आशेर
वंशजां या नावाची यां या कुळां माणे नघाली. २५ यां या सीमे या आत
ही नगरे होती हेलकथ, हली, बटेन व अ ाफ; २६ अ लामेलेख, अमाद
व मशाल, यांची सीमा प मेस कमल व शहोर- ल नाथ येथवर जाते;
२७ ती वळू न सूया या उगवतीस बेथ-दागोन येथवर जाऊन उ रेस जबुलून
वतनापयत आ ण इफताह-एल खो या या उ रेकडू न व बेथ-एमेक नगर व
नयेल नगर येथपयत पोहचते, तशीच डावीकडे काबूल नगर येथे नघते.
२८ तेथून ए ोन, रहोब व ह मोन व काना यांव न जाऊन मो ा सीदोन
शहरापयत पोहचते. २९ तेथून ती वळसा घेऊन रामापयत जाते व तेथून सोर
नामक तटबंदी या नगरापयत जाते. तेथून ती होसा नगराकडे वळते आ ण
अकजीब देशातून जाऊन समु ाला मळते. ३० उ मा, अफेक व रहोब, ही
बावीस नगरे व यांची गावे यांना मळाली; ३१ आशेरा या वंशाचे यां या
कुळां माणे, हेच वतन, ही नगरे व यां या आसपासची गावे हे होत. ३२
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सहावी च नफताली वंशजां या नांवाची यां या कुळां माणे नघाली. ३३
यांची सीमा हेलेफ नगर आ ण साननीमातील एला वृ यापासून अदामीनेकेब शहर व यबनेल याव न ल कुम येथे जाऊन यादनेपाशी नघते. ३४
तेथून ती सीमा प मेस वळू न अजनोथ ताबोर येथे जाते व तेथून कोक
शहर येथे जाते; व तेथून द णेस जबुलूना या वतन भागापयत आ ण
प मेस आशेरा या वतनापयत उगवतीस यादनेपाशी य दा या वतनभागाला
जाऊन मळते. ३५ यातील तटबंदीची नगरे हे, स ीम, सेर, ह मथ, र कथ
व क नेरेथ; ३६ अदामा, राम व हासोर; ३७ केदेश, ए ई व एन-हासोर;
३८ इरोन म दल-एल, हरेम, बेथ-अनाथ व बेथ-शेमेश ही एकोणीस नगरे
आ ण यांची गावे. ३९ नफताली या वंशचे या या कुळां माणे हेच वतन,
ही नगरे आ ण यांची गावे. ४० सातवी च दान वंशजा या नावाची
या या कुळां माणे नघाली. ४१ यां या वतन सीमे या आत ही नगरे
होती; सरा, ए ावोल, ईर-शेमेश. ४२ शाल बीन व अयालोन व इथला; ४३
एलोन व त ना, ए ोन; ४४ एलतके, ग बथोन व बालाथ; ४५ य दा, बनेबराक व गथ- र मोन. ४६ मीयाक न व र कोन, याफो या समोर ल देश.
४७ दाना या वंशजाची सीमा यां या मूळ वतनाबाहेरही गेली, कारण क
दान वंशजांनी लेशेम शहराशी लढू न यास धरले; आ ण तलवार ने यास
मार यावर यांचा ताबा घेऊन याम ये व ती केली, आ ण आपला पूवज
दान याचे नाव यांनी लेशेम शहरास ठे वले. ४८ दाना या वंशाचे यां या
कुळां माणे हेच वतन, ही नगरे आ ण यांची गावे मळाली ते हे. ४९ इ ाएल
लोकांनी देशा या सीमां माणे वतन क न घे याची समा ती के यावर नूनाचा
पु यहोशवा याला आप यांम ये वतन दले. ५० परमे रा या आ े माणे
यांनी ए ाइम ड गरावरचे त नाथ-सेरह नगर, जे याने मा गतले, मग तो ते
नगर बांधून याम ये रा हला. ५१ एलाजार याजक व नूनाचा पु यहोशवा व
इ ाएला या वंशांतले वड ल अ धकार यांनी शलोम ये दशनमंडपा या दार
परमे रासमोर, च ् या टाकून जी वतने वाटू न दली ती ही; या माणे यांनी
देश वाटू न दे याचे संपले.
परमे र यहोशवाला हणाला, “तू इ ाएल लोकांस सांग,
२० मग
मी मोशे या ारे तु हाला या आ य थाना वषयी सां गतले होते
२

ती नगरे तु ही आप यासाठ ठरवा; ३ हणजे जो चुकून, नकळत कोणा
मनु यास जीवे मारले असता या ह या करणा याने याम ये पळू न जावे;
या माणे ती नगरे र पाताचा सूड घेणा यापासून आ य थाने अशी होतील.
४ आ ण याने यात या एका नगराकडे पळू न गे यावर नगरा या वेशी या
दाराशी उभे रा न आपले करण या नगरा या व डलांना सांगावे; मग
यांनी यास आप या नगरात घेऊन यास ठकाण नेमून ावे, आ ण याने
यां याम ये रहावे. ५ आ ण जो र ाचा सूड घे या याने, याचा पाठलाग
केला, तर या नगरा या लोकांनी मनु यवध करणा याला या या वाधीन
क नये; कारण क याने नकळत आप या शेजा याला मारले, याचे
या याशी पूव पासूनचे वैर न हते. ६ मंडळ समोर याय होईपयत कवा
जो मु य याजक या दवसात असेल या या मरणापयत या नगरात
याने रहावे; नंतर या ह या करणा याने आप या नगरात हणजे या
नगरातून तो पळाला याम ये आप या घर माघार जावे.” ७ या तव
यांनी गालीलात नफताली या ड गराळ देशातील केदेश, ए ाइमा या
ड गराळ देशातील शखेम, आ ण य दा या ड गराळ देशातील कयाथआबा हणजेच हे ोन, ही वेगळ क न ठे वली. ८ पूवस यर होजवळ यादन
नदी या पलीकडे रानात या सपाटीवर रऊबेना या वंशांतले बेजेर, आ ण
गलादात गाद वंशातले रामोथ, आ ण बाशानात मन शे या वंशातले गोलान
ही नगरे वेगळ क न ठे वली. ९ ही नगरे इ ाएला या सव लोकांसाठ , आ ण
याम ये राहणारा जो परदेशी यां यासाठ अशी नेमलेली होती क जो कोणी
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चुकून मनु यास मारतो, याने याम ये पळू न जावे, आ ण तो सभेपुढे उभा
राहीपयत याने र ाचा सूड घेणा या या हातून म नये.
ातील व डलां या घरा याचे मु य एलाजार याजक
२१ तेव नूहानाचालेवीपुवंशयहोशवा
व इ ाएली वंशा या व डलां या घरा याचे
मु य यां याजवळ आले. २ ते कनान देशातील शलो येथे हणाले क ,
परमे राने मोशे या ारे अशी आ ा दली होती क “आ हांला राह यासाठ
नगरे आ ण आम या पशूंसाठ यांची गायराने ावी.” ३ या तव इ ाएल
लोकांनी परमे रा या आ े माणे आप या वतनांतून ही नगरे आ ण यांची
गायराने ले ांना दली. ४ ते हा कहाथी या कुळांसाठ च नघाली ते हा
ले ांत या अहरोन याजका या वंशजांना य दा व शमोनी, ब यामीन या
वंशां या वा ातून तेरा नगरे मळाली. ५ कहाथी या रा हले या वंशजांना
ए ाइमा या वंशांत या कुळा या वा ातून व दाना या वंशां या वा ातून व
मन शे या अ या वंशा या वा ातून दहा नगरे च ् या टाकून मळाली.
६ आ ण गेष ना या वंशजांना इ साखार वंशातील कुळां या व आशेर,
नफताली, बाशानात मन शे या अ या वंशां या नगरांपैक तेरा नगरे च ् या
टाकून मळाली. ७ मरार या वंशजांना यां या कुळां माणे रऊबेन, व गाद
व जबुलून या या वंशांतून बारा नगरे मळाली. ८ परमे राने मोशेला दले या
आ े माणे इ ाएल लोकांनी च ् या टाकून ही नगरे आ ण यांची गायराने
ले ांना दली. ९ यांनी य दा व शमोन यां या वंशा या वभागातली
नगरे दली, यांची नावे सां गतलेली आहेत, १० लेवी वंशातील कहाथी या
कुळात या अहरोना या वंशजांसाठ ही नगरे होती, कारण प हली च
यांची नघाली. ११ यांना यांनी य दा या ड गराळ देशातले अना याचा
पता याचे नगर कयाथ-आबा हणजेच हे ोन आ ण याची च कडली
गायराने यांना दली. १२ परंतु नगराची शेतभूमी व याकडली खेड यफु नेचा
पु . कालेब याला वतन क न दली होती. १३ यांनी अहरोन याजका या
वंशजाला ह या करणा यासाठ आ याचे हणून हे ोन नगर व याचे गायरान
दले, आ ण ल ना व याचे गायरान; १४ आ ण य ीर व याचे गायरान,
आ ण ए मोवा व याचे गायरान; १५ होलोन व याचे गायरान आ ण
दबीर व याचे गायरान; १६ अईन व याचे गायरान, आ ण यु ा व याचे
गायरान, बेथ-शेमेश व याचे गायरान; अशी या दोन वंशांतली नऊ नगरे
दली; १७ ब यामीन वंशातले गबोन व याचे गायरान; गबा व याचे
गायरान; १८ अनाथोथ व याचे गायरान, आ ण अलमोन व याचे गायरान,
अशी चार नगरे दली. १९ अहरोन वंशातील याजकांना यांची तेरा नगरे व
यांची गायराने मळाली. २० रा हले या कहाथी वंशातील ले ांना ए ाइम
वंशा या वभागापैक च टाकून नगरे दली. २१ यांनी ह या करणा या या
आ यासाठ ए ाइमा या ड गरावरचे नगर शखेम व याचे गायराने यांना
दले; आ ण गेजेर व याचे गायरान; २२ कबसाईम व याचे गायरान; आ ण
बेथ-होरोन तचे गायरान अशी एकंदर चार नगरे दली; २३ दाना या वंशातून
एलतके व याचे गायरान, ग बथोन व याचे गायरान; २४ अयालोन व
याचे गायरान, गथ- र मोन व यांचे गायरान अशी चार नगरे दली; २५
मन शे या अ या वंशांतले तानख व गथ- र मोन यांची गायराने, अशी दोन
नगरे दली; २६ बाक रा हले या कहाथा या वंशजांना एकंदर दहा नगरे व
यांची गायराने दली. २७ लेवी वंशातील गेष ना या कुळाला मन शे या
स-या अ या वंशांतून ह या करणा या या आ याचे नगर बाशानातले
गोलान व यांचे गायरान, आ ण बै तरा व यांचे गायरान अशी दोन नगरे
दली; २८ इ साखार वंशातले क शोन व याचे गायरान, दाबरथ व याचे
गायरान; २९ यमूथ व याचे गायरान, एन-ग नीम व याचे गायरान, अशी
चार नगरे दली; ३० आ ण आशेरा या वंशातली मशाल व यांचे गायरान,
अ दोन व यांचे गायरान, ३१ हेलकथ व यांचे गायरान, आ ण रहोब व
यांचे गायरान, अशी चार नगरे दली; ३२ नफताली या वंशातले ह या
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करणा या या आ याचे नगर गालीलातले केदेश व यांचे गायरान, आ ण
ह मोथ-दोर व यांचे गायरान, आ ण कातान व यांचे गायरान, अशी तीन
नगरे दली. ३३ गेष याची सव नगरे या या कुळां माणे तेरा नगरे व यांची
गायराने, ३४ आ ण रा हलेले लेवी मरार वंशजा या कुळाला जबुलूना या
वंशातले यकनाम व याचे गायरान, कता व याचे गायरान; ३५ द ा व याचे
गायरान, नहलाल व याचे गायरान, अशी चार नगरे दली; ३६ आ ण रऊबेन
वंशातले बेजेर व यांचे गायरान, आ ण याहस व यांचे गायरान; ३७ कदेमोथ
व यांचे गायरान, आ ण मेफाथ व यांचे गायरान, अशी चार नगरे दली; ३८
आ ण गादा या वंशांतले ह या करणा या या आ याचे नगर गलादातले
रामोथ व यांचे गायरान, महनाईम व यांचे गायरान ३९ हेशबोन व याचे
गायरान, याजेर व यांचे गायरान, अशी एकंदर चार नगरे दली. ४० ले ां या
कुळातली रा हले या मरार या वंशजांना यां या कुळां माणे एकंदर बारा
नगरे च ् या टाकून यांना दली. ४१ इ ाएल लोकां या वतनातून ले ांना
एकंदर अ े चाळ स नगरे, यां या गायरानासह दली. ४२ ती नगरे अशी
होती क या येक नगरास या या सभोवार गायराने होती, असे या सव
नगरांना होते. ४३ या माणे परमे राने इ ाएलाला जो देश यां या पूवजांना
दे याची शपथ वा हली होती तो अवघा दला; आ ण ते तो वतन क न घेऊन
याम ये रा हले. ४४ या कारे परमे राने यां या पूवजांजवळ जशी शपथ
वा हली होती, तसा या माणेच यास च क
ं डू न वसावा दला, या या सव
श ूंतला कोणी यां यापुढे टकला नाही; परमे राने यांचे सव श ू यां या
हाती दले. ४५ परमे राने इ ाएला या घरा याला दले या येक उ म
अ भवचनापैक एकही पूण झा यावाचून रा हले नाही. याने दलेले येक
अ भवचन घडू न आले.
यहोशवाने रऊबेनी, गादी आ ण मन शे या अ या वंशाला
२२ मग
बोलावले; तो यांना हणाला, “परमे राचा सेवक मोशे याने जे
२

तु हाला आ ा क न जे सां गतले होते ते सवकाही तु ही केले आ ण जे मी
तु हाला आ ा पले या सवा वषयी तु ही माझी वाणी ऐकली ३ मागील सव
दवसांम ये आ ण आजपयत तु ही आप या भावांना सोडले नाही. परंतु
आपला देव परमे र या या सूचनांचे आ ण आ ांचे काटेकोरपणे पालन केले
आहे. ४ आ ण तुमचा देव परमे र याने आप या याने वसावा दला आहे;
ते हा तु ही आता माघार फरा, आ ण परमे राचा सेवक मोशेने यादने या
पलीकडे दलेला जो तुमचा वतःचा देश याम ये आपाप या तंबूत जाऊन
राहा. ५ ते हा परमे राचा सेवक मोशे याने आ ा के या माणे या या
आ ा आ ण जे शा दले आहे; याचे काटेकोरपणे पालन कर या वषयी
जपा. तु ही आपला देव परमे र ा यावर ीती करावी, सव मागात याचे
अनुसरण करावे, या या आ ा पाळा ा, आ ण या याशी बलगून रहावे
आ ण आप या संपूण अंतःकरणाने व आप या संपूण जवाने याची सेवा
करावी हणून फार जपा.” ६ यहोशवाने यांना आशीवाद देऊन नरोप
दला, मग ते आपआप या तंबूकडे गेले. ७ मन शे या अ या वंशाला मोशेने
बाशानात वतन दले होते परंतु या या स या अ या वंशाला यहोशवाने
यां या भावांम ये प मेस यादने या प मेला दले होते; आणखी जे हा
यहोशवाने यांना यां या तंबूकडे जायला नरोप दला, आ ण यांना
आशीवाद दला. ८ ते हा याने यांना असे सां गतले क , “ब त
व
पु कळ पशुधन, पे आ ण सोने, तांबे व लोखंड, आ ण पु कळ व े घेऊन
तु ही आप या तंबूकडे माघार जा आप या भावांबरोबर आप या श ूंची लूट
वाटू न या.” ९ मग रऊबेन वंश, व गाद वंश व मन शेचा अधा वंश कनाना या
देशात या शलो न इ ाएला या इतर वंशजांतून नघून आपला वतनी
गलाद देश, जो मोशेकडू न परमे राने सां गत याव न यां या वतनाचा
झाला, याम ये जा यास माघार चालले. १० ते हा यादन नदी या प मे या
कनानातील गलीलोथ येथे रऊबेनाचा वंश व गादाचा वंश व मन शेचा अधा

वंश पोहच यावर, यांनी तेथे यादनेजवळ मोठ े णीय अशी वेदी बांधली.
११ ते हा इ ाएला या इतर लोकांनी असे ऐकले क , पाहा, रऊबेनाचा वंश
व गादाचा वंश व मन शेचा अधा वंश यानी कनान देशासमोर यादनेवरले
गलीलोथ येथे, “जेथे इ ाएलाचे लोक उत न आले होते तेथे एक वेदी बांधली
आहे.” १२ असे जे हा इ ाएल लोकां या सा या मंडळ ने ऐकले, ते हा
इ ाएल लोकांचा सव समुदाय यां या व लढावयास शलो येथे एक
जमला. १३ यानंतर इ ाएल लोकांनी, रऊबेन, गाद आ ण मन शे या अ या
वंशांकडे गलाद येथे नरोपे पाठ वले. यांनी एलाजार याजक याचा पु
फनहास यालाही पाठवले. १४ आ ण या याबरोबर इ ाएला या येक
वंशातील पूवजां या घरा याचा एकएक अ धकार असे दहा अ धकार
पाठवले; आ ण यां यातील येकजण इ ाएलातील आपाप या वंशाचा
मुख होता. १५ ते हा गलाद देशात रऊबेन वंश व गाद वंश व मन शेचा
अधा वंश या याकडे येऊन यांनी येऊन असे सां गतले, १६ परमे राचा
सव लोकसमुदाय असे हणतो क , तु ही इ ाएला या देवा व असे
पातक का केले? आज या दवशी तु ही वेदी बांधून, परमे राचे अनुसरण
कर या ारे परमे रा व बंड केले नाही काय? १७ पौरा या करणी जो
आम याकडू न अपराध घडला यामुळे परमे रा या मंडळ वर मर येऊन
गेली, तर आजवर आ ही या अपराधापासून शु झालो नाही, १८ स या या
ा दवसात परमे रास अनुसर याचे तु ही सोडू न देत आहात काय? आज
तु ही परमे रा व बंडाळ केली तर उ ा सव इ ाएल मंडळ वर याचा
ोध होईल. १९ आ ण जर तुम या वतनाचा देश अशु असला, तर परमे र
वतना या देशात, जेथे परमे राचा नवासमंडप राहत आहे तेथे उत न या,
आ ण आम याम ये वतन क न या, परंतु आमचा देव परमे र या या वेदी
त र तुम यासाठ सर वेदी बांधून आमचा देव परमे र या या व
आ ण आम या व ही बंड क नका. २० जेरहाचा पु आखान याने
सम पत व तुं वषयी आ ेचा भंग केला, आ ण इ ाएला या सव मंडळ वर
कोप झाला नाही काय? आ ण तो पु ष आप या अपराधामुळे एकटाच
मेला नाही. २१ ते हा रऊबेन वंश, व गाद वंश व मन शेचा अधा वंश यांनी
इ ाएला या हजार हजार लोकांवर जे जे अ धकार होते यांनी उ र देऊन
हटले, २२ जो समथ देव परमे र! जो समथ देव परमे र! तो जाणतो; आ ण
इ ाएल, तोसु ा जाणील; हे बंड अस यास कवा हे परमे रा व उ लंघन
अस यास तू आज आ हांला वाचवू नकोस; २३ परमे रास अनुसर याचे
सोडू न दे यासाठ आ ही जर ही वेदी बांधली, त यावर होमापण, पेयापण
आ ण शां यपणाचे य कर यासाठ जर बांधली असेल, तर याब ल
परमे र वतःचे आमचे पा रप य करो. २४ कदा प नाही, आ ही अशा
भीतीने वचार केला क कदा चत पुढ ल काळ तुमचे पु आम या पु ांना
हणतील क इ ाएलाचा देव परमे र या याशी तुमचा काय संबंध आहे?
२५ हे रऊबेनी व गादी लोकहो, परमे राने यादन ही सीमा लावून दली आहे;
तु हाला परमे रावर ह क नाही. अशा कारे तुमचे वंशज आम या वंशजांना
परमे राचे भय धर यापासून परावृ करतील. २६ या तव आ ही हटले क ,
“चला आपणासाठ एक वेदी बांधू, जी होमापणासाठ कवा य ापणासाठ
नसेल.” २७ तर ती, आम या व तुम याम ये, आ ण आम यामागे आम या
प ांम ये हे सा दे यासाठ हावी; अशी क आ ही परमे रासमोर
आप या होमापणांनी व आप या य ापणांनी व आप या शां यपणांनी याची
सेवा कर त जावी; आ ण पुढ या काळ तुम या संतानानी आम या संतानांना
असे हणू नये क , “परमे रावर तुमचा काही ह क नाही.” २८ या तव
आ ही हटले क , पुढे जे हा ते लोक आ हांला कवा आम या वंशजांना असे
हणतील ते हा आ ही यांना असे सांगू क तु ही परमे रा या वेदीचा नमुना
“पाहा; ही आम या पूवजांनी ती होमबली कवा य ापणासाठ बांधली नाही
तर ही आम या व तुम याम ये सा दे यासाठ हणून आहे.” २९ आमचा
देव परमे र ाला होमापण, अ नापण, कवा य ापण कर यासाठ आमचा
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देव परमे र याची या या नवासमंडपा यासमोर असले या वेदीखेर ज सर
वेदी बांधून आ ही परमे रा व बंड कर याचे आ ण भूला अनुसर याचे
सोडू न दे याचे आम या हातून कदा प न घडो. ३० ते हा रऊबेन वंश, गाद
वंश व मन शेचा अधा वंश ांनी या गो ी सां गत या, या फनहास याजक
व या याबरोबर जे असलेले अ धकार हणजे इ ाएला या येक वंशाचे
जे मुख पु ष होते, ते हा यांना बरे वाटले. ३१ या तव एलाजार याजक
याचा पु फनहास ाने रऊबेन वंश व गाद वंश, व मन शे वंश यांना
सां गतले, “आज आ हांला कळले क , परमे र आम याम ये आहे; कारण
क तु ही परमे राचा काही गु हा केला नाही; येणेक न तु ही इ ाएल
लोकांस परमे रा या हातातून सोडवले आहे.” ३२ मग रऊबेन वंश व गाद
वंश यांपासून गलाद देशातून एलाजार याजक याचा पु फनहास व ते
अ धकार यानी कनान देशात इ ाएला या लोकांजवळ माघारे येऊन यांना
वतमान सां गतले. ३३ ते हा इ ाएल लोकांचे समाधान होऊन यांनी देवाचा
ध यवाद केला, आ ण या देशात रऊबेन वंश व गाद वंश रा हले होते, ते हा
रऊबेन व गाद यां या व लढाई क न यांचा नाश करावा असे ते कधीच
हणाले नाही. ३४ ते हा रऊबेन व गाद यानी या वेदीला “एद” असे नाव
दले; कारण, “परमे र हाच देव आहे,” याची ती आम याम ये “सा ”
असेल.
राने इ ाएलला यां या आसपास या सव श ूंपासून वसावा
२३ परमे
द यानंतर बराच काळ लोटला, आ ण यहोशवा वृ झाला होता.
२ ते हा यहोशवाने सव इ ाएल, यांचे वड ल व यांचे मु य पु ष व

यांचे यायाधीश व यावर ल कारभार यांना बोलावून सां गतले, “मी
फार वृ झालो आहे. ३ तुम यासाठ , या सव रा ांसोबत तुमचा देव
परमे र याने सवकाही कसे केले, हे सव तु ही आप या डो यांनी पा हले
आहे. कारण परमे र देव, जो वतः केवळ तुम यासाठ लढला. ४
पाहा, या उरले या रा ांचा आ ण जी रा े मी मा न टाकली यांचा सव
देश यादनेपासून प मेकड या मो ा समु ापयतही मी तु हाला तुम या
वंशा माणे वतनासाठ वाटू न दला आहे. ५ आ ण तुमचा देव परमे र
वत: यांना तुम यापुढून घालवील, आ ण यांना तुम यापुढून वतनातून
काढ लच, आ ण जसे तुमचा देव परमे र याने तु हाला सां गतले, तसे तु ही
यांचा देश वतन क न याल. ६ ते हा चांगले बळकट हा, या तव मोशे या
नयमशा ा या ंथात जे ल हलेले आहे या सवाचे पालन करा आ ण
यांपासून उजवीकडे कवा डावीकडे वळू नका. ७ तुम याजवळ जी रा े
उरलेली आहेत यांम ये तु ही जाऊ नका, आ ण यां या देवां या नावांची
आठवण क नका, आ ण यांची शपथ घालू नका; यांची सेवाही क
नका, आ ण यां या पाया पडू नका. ८ परंतु आजपयत जसे तु ही कर त
आला, तसे आपला देव परमे र याला बलगून राहा. ९ कारण, परमे राने
तुम यापुढून मोठ व परा मी रा े वतनातून घालवली, परंतु तुमची अशी
गो आहे क तुम यापुढे आजपयत कोणीही मनु य उभा रा शकला नाही.
१० तुम यातला एक मनु य हजारांची पाठ पुरवील, कारण क तुमचा देव
परमे र याने जसे तु हाला सां गतले, तसा तो वत: तुम यासाठ लढतो.
११ तर तु ही आपला देव परमे र यावर ीती कर यासाठ आप या च ाची
फार खबरदार या. १२ पण जर तु ही कोण याही कारे मागे वळाल, आ ण
जी तुम याजवळ उरलेली रा े यां याशी चकटू न रहाल आ ण यां याशी
ववाह क न यां याम ये जाल, आ ण ते तुम याम ये येतील; १३ तर तु ही
हे प के समजा क यापुढे तुमचा देव परमे र या रा ांना तुम या नजरेपुढून
आणखी घालवणार नाही; आ ण जी ही उ म भूमी तुमचा देव परमे र याने
तु हाला दली, त याव न तु ही नाश पावून जाल तोपयत ती तु हाला
सापळा व पाश व तुम या पाठ ला चाबूक व तुम या डो यांत काटे असे
होतील. १४ तर पाहा, आज मी सव जग जाते या वाटेने जात आहे; परंतु
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तु ही आप या संपूण मनात व आप या संपूण च ात जाणता क या
चांग या गो ी तुमचा देव परमे राने तुम या वषयी सां गत या, या सवातली
एकही गो कमी पडली नाही; अव या तु हाला ा त झा या; यातली
एकही गो कमी पडली नाही. १५ तर असे होईल क तुमचा देव परमे र याने
तु हाला सां गतलेली जी येक चांगली गो , ती जशी तु हाला ा त झाली
तशी देव तु हाला येक वाईट गो ा त हावी अशी कर ल; जी ही उ म
भूमी तुम या देवाने तु हाला दली आहे, त याव न तो तुमचा नाश क न
तु हास घालवी तोपयत तो असे कर ल. १६ तुमचा देव परमे र याने जो करार
पाळ याची तु हाला आ ा केली आहे, तो मोडू न स या देवाची सेवा कराल,
आ ण यांना नमन कराल, तर देवाचा राग तु हावर भडकेल, आ ण जो उ म
देश याने तु हाला दला आहे, यातून तु हाला वर त न कर ल.”
यहोशवाने इ ाएलाचे सव वंश शखेमात एकवट क न
२४ तेइ हााएलाचे
वड ल व याचे पुढार व याचे यायाधीश व यावरले
अ धकार यांस बोलावले, आ ण ते देवापुढे हजर झाले. २ ते हा यहोशवाने
सव लोकांस सां गतले, “इ ाएलाचा देव परमे र असे हणतो क , पूवकाळ
तुमचे पूवज फरात महानदी पलीकडे राहत होते; अ ाहामाचा पता व
नाहोराचा पता तेरह तेथे होता; ते हा यांनी स या देवाची सेवा केली. ३
परंतु याने तुमचा पूवज अ ाहाम ाला महानदी या पलीकडू न आणले,
आ ण यास कनान देशात नेले आ ण ते हा मी यास इसहाका ारे पु कळ
वंशज दले, ४ आ ण इसहाकाला याकोब व एसाव दला, एसावाला सेईर
ड गर तो वतन क न दला, परंतु याकोब हा या या पु पौ ांसह मसर
देशी गेला. ५ मग मी मोशे व अहरोन यांना पाठवले आ ण मस यांना पीडा
देऊन पी डले, नंतर मी तु हाला बाहेर आणले. ६ ते हा मी तुम या पूवजांस
मसर देशातून बाहेर आणले आ ण तु ही समु ापयत येऊन पोहचला, ते हा
मसर , रथ व घोडे घेऊन, तांब ा समु ापयत यां या पाठ स लागले.
७ ते हा यांनी परमे राचा धावा केला, मग याने तुम या व मस यां या
म ये काळोख पाडला, आ ण यां यावर समु आणून यांना बुडवले; मी
मसरात जे केले, ते तर तुम या डो यांनी पा हले, आ ण मग तुझी रानात
ब त दवस रा हला. ८ मग जे अमोर यादने या पलीकडे राहत होते, यां या
देशात मी तु हाला आणले; ते हा यांनी तुम याशी लढाई केली, परंतु मी
यांना तुम या हाती दले, आ ण तु ही यांचा देश ता यात घेतला; मी यांचा
तुम यापुढे नाश केला. ९ नंतर मवाबाचा राजा स पोरपु बालाक याने
उठू न इ ाएलाशी लढाई केली; ते हा याने त पाठवून बौराचा पु बलाम
याला तु हाला शाप दे यासाठ बोलावले. १० परंतु बलामाचे मी ऐकले नाही;
या तव याने तु हाला आशीवाद दला, आ ण मी तु हाला या या हातातून
सोडवले. ११ मग तु ही यादन उत न यर होजवळ आला, ते हा यर होचे
मालक, अमोर , आ ण प र जी व कनानी व ह ी व गगाशी, ह वी व
यबूसी, ांनी तुम याशी लढाई केली, परंतु मी ते तुम या हाती दले; १२ मी
तुम यापुढे गांधीलमाशा पाठव या, आ ण यांनी यांना तुम यासमो न
घालवले; अमो याचे दोन राजे यांना घालवले; तु या तलवार ने व धनु यानेही
हे झाले नाही. १३ या माणे या देशा वषयी तु ही म केले नाहीत, जी नगरे
तु ही बांधली नाहीत, ती मी तु हाला दली आहेत, तु ही याम ये राहत
आहा; ा मळे व जैतूनबने जी तु ही लावली नाहीत, यांचे तु ही फळ खात
आहात. १४ तर आता तु ही पूणपणाने व स यतेने परमे रास भऊन याची
सेवा करा, आ ण फरात नदी या पूवकडे व मसर देशात तुम या पूवजांनी
या देवांची सेवा केली, यांना र क न परमे र देवाचीच सेवा करा. १५ जर
परमे र देवाची सेवा करणे हे जर तु हाला वाईट वाटते, तर तु ही याची
सेवा कराल, यास आज आप यासाठ नवडू न या; फरात नदी या पूवकडे
तुम या पूवजांनी या देवांची सेवा केली, यांची सेवा करा, कवा या
अमो यां या देशात तु ही राहता यां या देवांची सेवा करा, परंतु मी व मा या
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घरची माणसे आ ही परमे राचीच सेवा क .” १६ ते हा लोकांनी असे उ र
केले क , “परमे र देवाला सोडू न आ ही स या देवांची सेवा कधीच करणार
नाही; १७ कारण परमे र आमचा देव आहे; यानेच आ हांला व आम या
पूवजांना मसर देशां या दा यातून बाहेर आणले; आ ण याने आम या
नजरेसमोर मोठमोठे चम कार केले, आ ण या वाटेने आ ही गेलो व या
या रा ामधून आ ही माग मण केले याम ये याने आमचे र ण केले, १८
आ ण देशात राहणा या अमो यांनासह सव रा ांस परमे राने आम यापुढून
घालवले आहे; आणखी परमे र आमचा देव आहे हणून आ ही याची सेवा
क .” १९ परंतु यहोशवाने लोकांस सां गतले, “तु ही परमे र देवाची सेवा
क शकणार नाही; कारण क तो प व देव आहे. तो ई यावान देव आहे; तो
तुम या अधमाची व तुम या पापांची मा करणार नाही. याने तुमचे चांगले
केले तो तु हाला भ म करेल. २० जर तु ही परमे रास सोडू न आ ण पर या
देवांची सेवा कराल, तो उलटू न तुमचे वाईट कर ल, तुमची हानीही कर ल.”
२१ ते हा लोकांनी यहोशवाला हटले, “असे नाही, आ ही परमे राची सेवा
क .” २२ ते हा यहोशवा लोकांस हणाला, “तु ही आप या वतःचे सा ी
आहात, तु ही परमे राची सेवा कर यास यास आप यासाठ नवडू न
घेतले आहे.” ते हणाले, “आ ही सा ी आहोत.” २३ “असे आहे तर
आता तुम याम ये जे परके देव असतील, ते तु ही र करा, आ ण आपले
अंतःकरण इ ाएलाचा देव परमे र याकडे लावा.” २४ ते हा लोकांनी
यहोशवाला हटले, “आमचा देव परमे र याची सेवा आ ही क ; आ ही
याची वाणी ऐकू.” २५ याच दवशी यहोशवाने लोकांबरोबर करार केला,
आ ण शखेमात या ठकाणी नयम व कायदे थापले. २६ ते हा यहोशवाने
ही वा ये देवा या नयमशा ा या ंथात ल हली, आ ण मोठ ध ड घेऊन,
तेथे परमे रा या प व थानी जे एला झाड, या याखाली ती उभी केली.
२७ आ ण यहोशवाने सव लोकांस हटले, “पाहा, ही ध ड आम या वषयी
सा ीदार होईल, कारण क परमे राने आपली जी सव वचने आम याजवळ
सां गतली ती हने ऐकली आहेत; तर ही तुम या वषयी सा ीदार यासाठ
हावी क तु ही आप या देवाला कधी नाका नये.” २८ मग यहोशवाने
लोकांस यांना यां या वतनाकडे रवाना केले. २९ मग या गो ी झा यावर
असे झाले क नूनाचा पु परमे राचा सेवक यहोशवा एकशेदहा वषाचा
होऊन मेला. ३० मग या या वतना या सीमेत ए ाइमा या ड गरवटीवर जे
त नाथ-सेरह आहे याम ये, गाश ड गरा या उ रेस लोकांनी यास पुरले.
३१ आ ण यहोशवा या सव दवसात, आ ण जे वड ल यहोशवा या मागे
अ धक आयु य पावले, हणजे परमे राने आपले जे काम इ ाएलासाठ
केले होते, ते अवघे यांनी पा हले होते, यां या सव दवसात इ ाएलांनी
परमे राची सेवा केली. ३२ आ ण शखेमात जो शेतभूमीचा भाग याकोबाने
शखेमाचा बाप हमोर या या संतानांजवळू न शंभर या या तुक ावर वकत
घेतला होता, आ ण जो योसेफा या संतानां या वतनाचा झाला याम ये,
योसेफाची जी हाडे इ ाएली लोकांनी मसर देशातून वर आणली होती,
ती यांनी पुरली. ३३ आ ण अहरोनाचा पु एलाजार मेला, ते हा याचा
पु फनहास याची टेकड जी ए ाइमा या ड गरवटीत, यास दली होती,
तजवर यांनी यास पुरले.
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या मृ यूनंतर, इ ाएल लोकांनी परमे रास असे हणून
१ यहोशवा
वचारले, “कनानी लोकांशी लढावयास आ ही जाऊ ते हा आम या
वतीने प ह याने कोणी वार करावी?” २ परमे र हणाला, “य दा तुमचे
नेतृ व कर ल; पाहा, हा देश मी या या हाती दला आहे.” ३ य दा या
लोकांनी आपले भाऊ, “ शमोन या या लोकांस हटले, आम याबरोबर
आम या देशात वर या, हणजे आपण एक मळू न कना यां व लढाई
क , या माणे तुम या देशात आ हीही तु हाम ये येऊ;” ते हा शमोनाचा
वंश यां याबरोबर गेला. ४ मग य दाचे लोक वर चढू न गेले, या कारे
परमे राने कनानी व प र जी ां यावर यांना वजय दला व यांनी बेजेक
शहर येथे यां या दहा हजार लोकांस ठार मारले. ५ बेजेक येथे यांना
अदोनी-बेजेक सापडला आ ण ते हा यांनी या याशी लढाई केली व कनानी
व प र जी यांचा पराभव केला. ६ पण अदोनी-बेजेक पळू न गेला, ते हा
यांनी यांचा पाठलाग क न यास पकडले आ ण यां या हातांचे व पायांचे
अंगठे कापून टाकले. ७ ते हा अदोनी-बेजेक हणाला, “हातांचे व पायांचे
अंगठे कापून टाकलेले स र राजे मा या मेजाखाली अ न वेचीत होते; जसे
मी केले तसे देवाने माझे केले आहे.” यांनी यास य शलेमेस आणले;
तेथे तो मेला. ८ य दा या लोकांनी य शलेम नगरा व लढाई क न ते
घेतले, आ ण तलवार या धारेने यावर ह ला क न या नगराला आग
लावली. ९ नंतर य दाचे लोक ड गराळ देश, नेगेब आ ण प मेकड ल
तळवटी या ड गराळ देशात राहणा या कना यांशी लढावयाला खाली गेले.
१० मग हे ोनात राहणा या कना यां व
य दा पुढे चालून गेला. (हे ोनाचे
पूव चे नाव कयाथ-आबा होते) आ ण यांनी शेशय, अहीमान व तलमय
यांचा पराभव केला. ११ तेथून य दाचे लोक दबीर या र हवा यांवर पुढे
चालून गेले. (दबीरचे पूव चे नाव कयाथ-सेफर होते) १२ कालेब हणाला,
“जो कोणी लढू न कयाथ-सेफर काबीज कर ल यास मी आपली मुलगी
अखसा प नी हणून देईन.” १३ ते हा कालेबाचा धाकटा भाऊ कनाज
अथ नएल ाचा मुलगा ाने दबीर नगर काबीज केले आ ण हणून कालेबाने
आपली मुलगी अखसा यास प नी क न दली. १४ ती आली ते हा आप या
प यापासून काही शेतजमीन मागून घे यासाठ तने यास गळ घातली.
ती गाढवाव न उतरली ते हा कालेबाने तला वचारले, “मी तु यासाठ
काय क शकतो?” १५ ती यास हणाली, “मला आशीवाद ा; तु ही
मला नेगेब देशात था यक केले आहे ते हा मला पा याचे झरेही ा”
आ ण कालेबाने तला वरचे व खालचे झरे दले. १६ मोशेचा मे णा जो
केनी यांचे वंशज य दा या लोकांबरोबर खजुर या नगरा न अरादाजवळ ल
य दातले (जे नेगेबात आहे) रान आहे तेथे चढू न गेले; आ ण तेथे जाऊन
य दा लोक अराद जवळ या लोकांबरोबर रा हले. १७ आ ण य दाची
माणसे यांचा भाऊ शमोन ा या मनु यांबरोबर गेली आ ण यांनी सफाथ
येथे राहणारे कनानी यां यावर ह ला क न यांचा पूणपणे नाश केला;
या नगराचे नाव हमा असे हटले होते. १८ य दा या लोकांनी ग जा व
या या सभोवतालची जमीन, अ कलोन व या या सभोवतालची जागा
आ ण ए ोन व या या सभोवतालची जागा ही नगरे घेतली. १९ य दा या
लोकांबरोबर परमे र होता आ ण यांनी ड गराळ देश ता यात घेतला, पण
खो यात राहणा या लोकांजवळ लोखंड रथ अस याने यांना घालवून देणे
यांना जमेना. २० मोशे या सांग या माणे हे ोन कालेबाला दे यात आले व
याने तेथून अनाका या तघा मुलांना घालवून दले. २१ पण ब या मना या
लोकांनी य शलेमेत राहणा या यबूसी लोकांस बाहेर घालवले नाही, हणून
आजपयत यबूसी लोक य शलेमेत ब या मना या लोकांबरोबर राहत आहेत.
२२ योसेफा या घरा यानेही बेथेलावर ह ला कर याची तयार केली; आ ण
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परमे र यां याबरोबर होता. २३ योसेफा या घरा याने हेर गर कर यास
बेथेल येथे माणसे पाठवली. या नगराचे पूव चे नाव लूज होते. २४ या
हेरांनी नगरातून एक मनु य बाहेर नघताना पा हला; आ ण यांनी यास
हटले, “नगरात कसे जायचे ते आ हांला दाखव हणजे आ ही तु यावर
दया क .” २५ ते हा याने यांना नगरात जा याचा माग दाखवला आ ण
यांनी या नगरावर तलवार चालवली, पण या मनु यास व या या सव
प रवाराला यांनी सुख प जाऊ दले. २६ या मनु याने ह ी लोकां या
देशात जाऊन एक नगर बांधले व याचे नाव लूज ठे वले. याचे नाव आजपयत
तेच आहे. २७ मन शे या लोकांनी बेथ-शान व याची खेड , तानख व याची
खेड , दोर व या या खे ात राहणा यांना, इ लाम व याची खेड याम ये
राहणा यांना आ ण म ग ो व याची खेड याम ये राहणा यांना बाहेर घालवून
दले नाही. कारण या कना यांनी या देशात राह याचा न य केला. २८
जे हा इ ाएल लोक साम यवान झाले ते हा यांनी कनानी लोकांस कठोर
प र माचे काम करायला लावले; पण यांना कधीच पूणपणे घालवून दले
नाही. २९ ए ाइमने गेजेर येथे राहणा या कना यांना घालवून दले नाही, ते
कनानी गेजेर येथे यां याम येच रा हले. ३० जबुलूनाने क ोन व नहलोल
येथील र हवा यांना घालवून दले नाही; पण जबुलूनाने कना यांवर बळजबर
क न कठोर प र मा या कामास नेमले. ३१ आशेराने अ को यातले राहणारे
आ ण सीदोन व अहलाब व अकजीब व हे बा, अफ क व रहोब येथील
र हवा यांना घालवून दले नाही; ३२ हणून आशेराचे वंशज या देशा या
कनानी र हवा यांम ये रा हले; कारण यांनी यांना घालवून दले नाही.
३३ नफताली या वंशजांनी बेथ-शेमेश व बेथ-अनाथ येथील र हवा यांना
घालवून दले नाही; नफताली या देशा या कनानी र हवा यांम ये रा हले;
पण बेथ-शेमेश व बेथ-अनाथ येथील र हवासी नफताली लोकांची कठ ण
क ाची कामे क लागले. ३४ अमोर लोकांनी दाना या वंशजांना ड गराळ
देशात राह यास भाग पाडले. ते यांना खाली मैदानात उत देईनात;
३५ अमो यांनी हेरेस ड गरावर अयालोन व शालबीम येथे राह याचा न य
केला; पण योसेफाचे घराणे बळ झा यावर यांनी यांना जकले आ ण
कठ ण क ाचे काम कर यास यांना भाग पाडले. ३६ अमो यांची सीमा
अ बीमाचा चढावापसून आ ण सेला येथून ड गराळ देशावर गेली होती.
राचा त गलगाला न वर बोखीमास चढू न आला आ ण तो
२ परमे
हणाला, “मी तु हाला मसरातून काढले आ ण तुम या पूवजांना
शपथेवर देऊ केले या देशात आणले; तुम याशी केलेला माझा करार मी
कधी मोडणार नाही; २ तु ही या देशात राहणा यांशी काही करार क
नका; तु ही यां या वे ा मोडू न टाका, असे मी तु हाला सां गतले होते,
पण तु ही माझी वाणी ऐकली नाही. तु ही हे काय केले? ३ आ ण हणून
मी देखील हणालो, मी कनानी लोकांस तुम यासमो न घालवून देणार
नाही; पण ते तुम या कुशीला का ासारखे होतील आ ण यांचे देव तु हाला
पाश होतील.” ४ परमे राचा त जे हा सव इ ाएल लोकांस हे श द
बोलला, ते हा यांनी मोठा आ ोश केला आ ण रडले ५ यांनी या जागेचे
नाव बोखीम असे ठे वले. तेथे यांनी परमे रास य अपण केले. ६ जे हा
यहोशवाने लोकांस नरोप देऊन पाठवून दले ते हा इ ाएलाचे लोक देश
आप या मालक चा क न यायला येकजण आप या वतनास गेले. ७
यहोशवा या सव दवसात, आ ण यहोशवा या मरणानंतर जवंत रा हले या
या वड ल लोकांनी परमे राने इ ाएलासाठ केलेली महान कामे पा हली
होती यां या सव दवसात लोकांनी परमे राची सेवा केली. ८ परमे राचा
सेवक नूनाचा मुलगा यहोशवा हा एकशे दहा वषाचा होऊन मरण पावला. ९
ए ाइमा या ड गराळ देशातील गाश ड गरा या उ रेस त नाथ-हेरेस येथे
यां या वतना या सीमेवर यांनी यास पुरले. १० ती सव पढ पूवजांना
मळा यानंतर जी सर पढ उदयास आली तला परमे राची आ ण
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याने इ ाएलासाठ केले या कामाची ओळख न हती. ११ इ ाएल लोक
परमे रा या ीने वाईट ते क न बआल देवांची सेवा क लागले; १२
आप या पूवजांचा देव जो परमे र, याने यांना मसर देशातून बाहेर आणले
याचा यांनी याग केला व अ य लोकां या देवां या नादी लागले, आ ण
यां या पाया पडले. यांनी परमे रास ोधा व केले. १३ परमे राचा याग
क न यांनी बआल आ ण अ ारोथ यांची उपासना केली; १४ इ ाएलावर
परमे राचा कोप भडकला, याने यांना लुटणा यां या हवाली केले, यांनी
यांची मालम ा लुटली; याने यांना यां या आसपास या श ूं या हाती
गुलाम हणून वकले, हणून यांचा आप या श ूंसमोर टकाव लागेना. १५
परमे राने यांना शपथपूवक सां गत या माणे जेथे इ ाएल लढ यास
जात तेथे यां या व परमे राचा हात पडू न यांचा पराभव होई आ ण ते
फार संकटात पडत. १६ मग परमे र यायाधीश उभे कर , ते यांना यांची
मालम ा लुटणा या या हातून सोडवीत; १७ तर ते आप या यायाधीशांचे
ऐकत नसत; ते भचार बु ीने अ य देवां या मागे लागले आ ण यांची
उपासना केली. यांचे पूवज परमे रा या आ ा पाळू न या मागाने चालले
होते तो यांनी वर त सोडू न दला आ ण यांनी आपले पूवज करत असत
तसे केले नाही. १८ परमे र जे हा यां यासाठ यायाधीश उभे कर ते हा
या यायाधीशाबरोबर परमे र असे आ ण या यायाधीशा या सव दवसात
तो यांना यां या श ूं या हातून बचावीत असे; कारण यां यावर जुलूम
करणारे व यांना गांजणारे यां यामुळे ते क हत असत; हणून देवाला यांची
दया येई. १९ पण यायाधीश मरण पावला हणजे ते पु हा उलटू न अ य
देवांची सेवा कर त व उपासना कर त व आप या पूवजांपे ा अ धक बघडत.
ते आपला राचार व रा ह सोड त नसत. २० ते हा इ ाएलावर परमे राचा
कोप भडकून तो हणाला, “मी या रा ा या पूवजांशी केलेला करार ाने
मोडला आहे आ ण माझी वाणी ऐकली नाही; २१ हणून यहोशवा या मृ यू
वेळ उरले या रा ांपैक कोणालाही मी देखील येथून पुढे यां या समो न
घालवून देणार नाही; २२ पण यां याकरवी मी इ ाएलाची पर ा कर न
आ ण यां या पूवजांनी परमे राचे जसे माग पाळले तसे ते चालतात क
नाही हे मी पाहीन.” २३ हणून परमे राने या रा ांना घालवून दे याची घाई
केली नाही, यांना रा दले आ ण यांना यहोशवा या हाती दले नाही.
लोकांस कनान देशांतील लढायांचा अनुभव न हता यांची पर ा
३ इपाहाएलयासाठ
परमे राने काही रा े देशात रा दली. इ ाएला या
२

न ा प ांना, यांना पूव या लढायां वषयी काहीच माहीत न हते यांना
तचे श ण मळावे हणून परमे राने जी रा े रा दली ती ही; ३ प ल ांचे
पाच सरदार आ ण सव कनानी, सीदोनी आ ण बाल-हम न ड गरापासून
हमाथा या घाटापयत लबानोन ड गरात राहणारे ह वी. ४ इ ाएला या
पूवजांना मोशे ारे दले या आ ा ते पाळतात क नाही ाची पर ा पाहावी
हणून परमे राने यांना मागे ठे वले होते. ५ अशा कारे इ ाएल लोक
कनानी, ह ी, अमोर , प र जी, ह वी व यबूसी यां याम ये रा लागले.
६ यांनी यां या मुली आपणास ि या क न घेत या व आप या मुली
यां या मुलांना द या आ ण यां या देवांची सेवा केली. ७ इ ाएल लोकांनी
परमे रा या ीने वाईट ते केले, आपला देव परमे र ाला ते वसरले
आ ण बआल व अशेरा मूत ची उपासना क लागले; ८ हणून इ ाएलावर
परमे राचा कोप भडकला आ ण याने यांना अराम-नहराईम राजा कुशनरशाथईम ा या हाती वकत दले, आ ण इ ाएल लोकांनी आठ वषपयत
कुशन- रशाथईम ाची सेवा केली. ९ इ ाएल लोकांनी परमे राजवळ
मो ाने आरोळ केली ते हा परमे राने यां यासाठ कालेबाचा धाकटा भाऊ
कनाज ाचा मुलगा अथ नएल ाला इ ाएल लोकां या मदतीला उभे केले
आ ण याने यांची सुटका केली. १० या यावर परमे राचा आ मा उतरला
व याने इ ाएलाचा याय केला; तो लढाईला नघाला ते हा परमे राने

अरामाचा राजा कुशन- रशाथईम ाला या या हाती दले व या यावर याचे
वच व झाले, ११ यानंतर चाळ स वष देशाला शांतता लाभली मग कनाजाचा
मुलगा अथ नएल मृ यू पावला. १२ पु हा इ ाएल लोकांनी देवा या ीने
वाईट ते क न आ ा मोडली; आ ण यांनी काय केले ते याने पा हले
हणून परमे राने मवाबाचा राजा ए लोन ाला इ ाएलावर सबळ केले,
कारण इ ाएलांनी जे वाईट ते केले होते हे या कारे परमे राने ते पा हले
होते. १३ ते हा ए लोन राजाने अ मोनी व अमालेक ांना आप याबरोबर
घेऊन यां यावर चाल केली आ ण इ ाएलांना पराभूत क न खजुर चे नगर
ता यात घेतले. १४ इ ाएल लोकांनी मवाबाचा राजा ए लोन ाची अठरा
वष सेवा केली. १५ परंतु इ ाएल लोकांनी देवाकडे मो ाने आरोळ केली,
ते हा परमे राने गेराचा मुलगा ए द ाला यां या मदतीला उभा केला; तो
ब या मनी असून डावखुरा होता; या या हाती इ ाएल लोकांनी मवाबाचा
राजा ए लोन ाला भेट पाठवली. १६ ए दाने हातभर लांब धार तलवार
आप यासाठ बनवून आप या कप ाखाली उज ा बाजूला लटकावली
१७ याने मवाबाचा राजा ए लोन ा यापुढे भेट सादर केली; ए लोन हा फार
ल होता. १८ भेट द यानंतर याने भेट घेऊन आले या लोकांस याने
नरोप दला; १९ पण गलगालाजवळ ल कोर व मूत पयत गे यावर ए द
वतः परत मागे येऊन तो हणाला, महाराज, मला आप याला काही गु त
गो सांगायची आहे. राजा हणाला, “ग प राहा, ते हा या याजवळ उभे
असलेले सगळे लोक बाहेर गेले.” २० ए द या याजवळ आला या वेळ तो
हवेशीर माड वर एकटा बसला होता. “ए द हणाला,” “मी आपणासाठ
देवाचा संदेश आणला आहे,” ते हा तो आसनाव न उठला. २१ मग ए दाने
आप या डा ा हाताने उज ा मांड वरली तलवार काढू न राजा या पोटात
खुपसली; २२ पा यांबरोबर मूठही आत गेली, आ ण चरबीत तून बसली
याने या या पोटातून तलवार काढली नाही; याचे टोक पाठ तून बाहेर
नघाली होती. २३ मग ारमंडपा या बाहेर येऊन वर जाऊन ए दाने माड चे
दरवाजे कुलूप लावून बंद केले. २४ तो नघून गे यावर याचे दास येऊन
पाहतात तो माड चे दरवाजे बंद अस याचे यांना दसले. ते हा यांना वाटले
क , “तो आप या हवेशीर खोली या संडासात गेला असेल.” २५ यांना
मोठ काळजी वाटू लागली, आपण कत ात ल कर त आहोत असे
यांना वाटले, तो माड चे दरवाजे उघड त नाही असे पा न यांनी क ली
घेऊन ते उघडले आ ण पाहतात तर यांचा वामी म न भूमीवर पडला होता.
२६ सेवक तर आ य कर त काय करावे वाट पाहत होते तोपयत ए द नसटू न
पळू न कोर व मूत या जागे या प लकडे सईर येथे जाऊन पोहचला. २७
तेथे गे यावर याने ए ाइमा या ड गराळ देशात रण शग फुंकले, ते हा
या याबरोबर इ ाएल लोक ड गराळ देशातून उतरले, आ ण तो यां यापुढे
चालला. २८ तो यांना हणाला, “मा या पाठोपाठ या, कारण परमे राने
तुमचे मवाबी श ू तुम या हाती दले आहेत.” ते हा यांनी या या पाठोपाठ
जाऊन मवाब देशाजवळचे यादनेचे उतार रोखून धरले आ ण कोणालाही पार
जाऊ दले नाही. २९ या वेळ यांनी मवा यांचे सुमारे दहा हजार लोक
मारले; ते सव ध पाड व शूर वीर होते; यां यातला कोणीही बचावला नाही.
३० अशा कारे मवाब या दवशी इ ाएला या स ेखाली आला. ानंतर
देशाला शी वष वसावा मळाला. ३१ ए दानंतर अनाथाचा मुलगा शमगार
यायाधीश झाला; याने सहाशे प ल ांना बैला या पराणीने जवे मारले;
अशा कारे यानेही इ ाएलाची संकटातून सुटका केली.
पाव यावर इ ाएल लोकांनी परमे रा या ीने वाईट गो ी
४ एक दनमरण
पु हा आ ा मोडली आ ण यांनी काय केले हे याने पा हले.

२

ते हा परमे राने कनानी राजा याबीन जो हासोरात रा य कर त होता या या
हाती यांना दले; सीसरा नावाचा या या सै याचा सेनापती होता आ ण तो
पररा ीयांचे नगर हरोशेथ येथे राहत होता. ३ या याकडे नऊश लोखंड रथ
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असून याने वीस वष इ ाएल लोकांवर जाचजुलूम क न यांचा छळ केला,
हणून इ ाएल लोकांनी मो ाने रडू न परमे रा या मदतीक रता धावा
केला. ४ या वेळ लि पदोथाची प नी दबोरा भ व यवादीण ही इ ाएलाचा
याय नवाडा कर त होती. ५ ए ाइमा या ड गराळ देशातील रामा व बेथेल
यां या दर यान दबोरा या खजुर या झाडाखाली तची बैठक असे; इ ाएल
लोक त याकडे यांचा वाद सोडव यास येत असत. ६ तने अबीनवामाचा
पु बाराक ाला नफताली लोकां या केदेश देशातून बोलावणे पाठवून
हटले, “तू नफताली व जबुलून ां यातले दहा हजार पु ष आपणाबरोबर
घेऊन ताबोर ड गराकडे जा अशी आ ा इ ाएलाचा देव परमे र ाने तुला
केली आहे. ७ तो हणतो, याबीनाचा सेनापती सीसरा आपले रथ व आपले
सव ल कर घेऊन तु याकडे कशोन नदीपयत येईल असे मी कर न, आ ण
यास तु या हाती देईन.” ८ बाराक तला हणाला, “तू मा याबरोबर येशील
तरच मी जाईन, पण तू मा याबरोबर येणार नसलीस तर मी जाणार नाही.”
९ ती हणाली, “मी तु याबरोबर अव य येईन, पण या मागाने तू जाणार
आहेस याम ये तुझा स मान होणार नाही, कारण परमे र सीसरा ाला
एका ी या हाती देणार आहे.” मग दबोरा उठली आ ण बाराकाबरोबर
केदेश येथे गेली. १० बाराकाने जबुलून व नफताली येथील पु षांना केदेश
येथे एक त बोलावले; मग या या मागोमाग दहा हजार पु ष नघाले आ ण
दबोराही या याबरोबर गेली. ११ मोशेचा सासरा होबाब याचे वंशज केनी
यां यापासून केनी हेबेर हा वेगळा होऊन केदेशाजवळचे साननीम येथ या
एका एला वृ ाखाली तळ देऊन रा हला होता. १२ इकडे सीसरा ाला खबर
लागली क , अबीनवामाचा मुलगा बाराक हा ताबोर ड गर चढू न गेला आहे, १३
ते हा सीसरा ाने आपले एकंदर नऊश लोखंड रथ आ ण आप याजवळचे
सव सै य, पररा ीयांचे हरोशेथापासून कशोन नदीपयत बोलावून एकवट
केले. १४ दबोरा बाराकाला हणाली, “ऊठ, आजच परमे राने सीसरावर
तुला वजय दला आहे; देव तु यापुढे नघाला आहे क नाही?” मग बाराक
व या या पाठोपाठ दहा हजार लोक ताबोर ड गराव न खाली उतरले.
१५ परमे राने सीसरा व याचे सव रथ आ ण याचे सै य ांना ग धळू न
टाकले; आ ण बाराका या मनु यांनी यां यावर तलवार ने ह ला केला आ ण
ते हा सीसरा रथाव न उत न पायीच पळू न गेला. १६ पण इकडे बाराकाने
वदे या या हरोशेथपयत रथाचा व सै याचा पाठलाग केला; आ ण सीसराची
सव सेना तलवार या धारेने पडली; यां यातला एकही वाचला नाही. १७
सीसरा मा केनी हेबेर ाची प नी याएल ह या डे याकडे पायी पळू न गेला;
कारण हासोराचा राजा याबीन आ ण केनी हेबेराचे घराणे यांचे स य होते.
१८ ते हा याएल सीसराला सामोर येऊन यास हणाली, “या वामी, या
इकडे मा याकडे ये यास भऊ नका.” ते हा तो त याकडे डे यात गेला व
तने यास कांबळ खाली लपवले. १९ तो तला हणाला, “मला थोडे पाणी
यायला दे. मला तहान लागली आहे.” ते हा तने चाम ाची धाची पशवी
उघडू न यास ध यावयाला दले व तने यास पु हा झाकले. २० तो तला
हणाला, “डे या या दाराशी उभी राहा आ ण कोणी येऊन तुला वचा
लागला क , येथे एखादा पु ष आहे काय? तर नाही हणून सांग.” २१ मग
हेबेराची प नी याएल हने डे याची मेख आ ण हातोडा हाती घेऊन आली पाय
न वाज वता या याजवळ जाऊन या या कान शलात ती मेख ठोकली;
ती आरपार जाऊन ज मनीत तली, तो थकून गे यामुळे यास गाढ झोप
लागली होती आ ण तो तसाच मेला. २२ बाराक सीसराचा पाठलाग कर त
आला ते हा यास याएल सामोर येऊन हणाली, “चला, या मनु याचा
तु ही शोध कर त आहा तो मी तु हाला दाखवते.” तो त यासोबत आत
जाऊन पाहतो तो सीसरा म न पडला होता आ ण या या कान शलात मेख
ठोकलेली होती. २३ अशा कारे या दवशी कनानाचा राजा याबीन ाला
देवाने इ ाएल लोकांपुढे परा जत केले. २४ कनानाचा राजा याबीन ा यावर
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इ ाएल लोकांची स ा अ धका धक वाढत गेली व शेवटी यांनी कनानाचा
राजा याबीन ाचा नाश केला.
दबोरा आ ण अबीनवामाचा पु बाराक ानी गाइलेले गीत:
५ या“इदवशीाएलाचे
नेते पुढे चालले, लोक वसंतोषाने पुढे आले, हणून
२

परमे राचा ध यवाद करा. ३ राजानो, ऐका; अ धपत नो ल
ा, मी
वतः परमे रास गाईन; इ ाएलाचा देव परमे र ाची तो े गाईन. ४
हे परमे रा, तू सेईरा न नघालास, अदोमा या देशातून कूच केलीस,
ते हा पृ वी कंपायमान झाली; तसेच आकाशाने जल ब गाळले; मेघांनीही
जल ब गाळले; ५ परमे रासमोर ड गर थरथरा कापले, इ ाएलाचा देव
परमे र ा यासमोर हा सीनाय देखील थरारला. ६ अनाथाचा मुलगा
शमगार ा या काळ , याएले या काळ राजमाग सुने पडले; वाटस
आडमागानी वास कर त. ७ मी दबोरा पुढे येईपयत, इ ाएलात माता
हणून मी स होईपयत, इ ाएलात कोणी पुढार उरले न हते; ८ लोकांनी
नवे देव नवडले ते हा वेशीवेशीतून सं ाम झाला; इ ाएलातील चाळ स
हजारांम ये एकाजवळ तर ढाल कवा भाला ीस पडला काय? ९ माझे
मन इ ाएला या अ धपत कडे लागले आहे ते लोकांबरोबर वसंतोषाने
पुढे आले; तु ही परमे राचा ध यवाद करा. १० पांढ या गाढवावर वार
करणा यांनो, अमू य गा ल यावर बसणा यांनो, वाटेने चालणा यांनो,
याचे गुणगान करा. ११ पाणव ावर पाण यां या वराने परमे रा या
यायकृ यांचे, इ ाएलावर ल स ेसंबंधाने या या यायकृ यांचे लोक वणन
करतात या वेळ परमे राचे जाजन वेशीवर चालून गेले. १२ जागी हो,
जागी हो दबोरे; जागी हो, जागी हो, गीत गा; बाराका ऊठ; अबीनवामा या
पु ा, तू आप या बं दवानांना घेऊन जा. १३ ते हा उरलेले सरदार खाली
उतरले; परमे राचे लोक मा याक रता वीरां व सामना करावयास उतरले.
१४ अमालेकात यांची पाळे मुळे पसरली आहेत ते ए ाइमामधून आले;
तु यामागून ब यामीन तु या सै यात दाखल झाला; माखीरा न अ धपती
व जबुलूना न दंडधार अंमलदार उत न आले. १५ इ साखाराचे सरदार
दबोरेबरोबर होते; इ साखार बाराकाशी एक न होता; या या पाठोपाठ ते
खो यात धावले, रऊबेना या प ाम ये मोठ चचा झाली. १६ ख लारांसाठ
वाज वलेला पावा ऐकत तू मढवा ात का बसलास? रऊबेना या प ा वषयी
फार वचार व नमय झाला. १७ गलाद यादनेपलीकडेच रा हला; दान हा
आप या जहाजापाशीच का बसून रा हला? आशेर समु कना यावर बसून
रा हला, आप या ध यावर बसून रा हला. १८ जबुलून व नफताली या
लोकांनी आप या ांतांतील उं चव ांवर मृ यूची पवा न करता आपला जीव
धो यात घातला. १९ राजे येऊन लढले, ते हा कनानाचे राजे म ग ो या
जल वाहापाशी तानख येथे लढले; यांना याची काहीच लूट मळाली
नाही. २० आकाशातून तारे लढले; यांनी आपआप या क ातून सीसराशी
लढाई केली. २१ कशोन नदीने, या पुरातन नदीने, या क शोन नदीने
यांना वा न नेले. हे जीवा, हमत ध न पुढे चाल. २२ ते हा घोडे भरधाव
उधळले ते म त घोडे टापा आपटू लागले, यां या टापांचा आवाज झाला. २३
परमे राचा त हणतो, मेरोजला शाप ा यात या र हवा यांना मोठा शाप
ा; कारण परमे रास साहा य करावयास वीरां व परमे रास साहा य
करावयास ते आले नाहीत. २४ केनी हेबेर यांची ी याएल ही सग या
ि यांम ये ध य! डे यात राहणा या सव ि यांम ये ती ध य! २५ याने
पाणी मा गतले तो तने यास ध दले; ीमंताना साजेल अशा वाटीत तने
यास दही आणून दले. २६ तने आपला एक हात मेखेला आ ण उजवा
हात कारा गरा या हातो ाला घातला; तने हातो ाने सीसराला मारले,
याचे डोके फोडू न टाकले, याचे कानशील मेख ठोकून आरपार वधले. २७
त या पायाखाली तो वाकला व पडला, न ल झाला; जेथे तो वाकला तेथेच
तो म न पडला. २८ सीसरा या आईने खडक तून बाहेर डोकावले, तने
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जाळ तून हाक मारली, याचा रथ यावयाला एवढा उशीर का झाला? या या
रथा या चाकांना कोणी खीळ घातली? २९ त या चतुर स यांनी तला उ र
दले हो, वतः तनेच आपणास उ र दले; ३० ‘ यांना मळाले या लुटीची
ते वाटणी तर क न घेत नसतील ना? येक वीराला एक एक कवा दोनदोन कुमा रका; सीसरासाठ रंगीबेरंगी व े, भरजर रंगीबेरंगी व े लुटीत
मळाले या कुमा रकां या ग यांत भुषण हणून पांघर यासाठ रंगीबेरंगी
व े मळाली नसतील ना?’ ३१ हे परमे रा, तुझे सव श ू असेच नाश
पावोत; पण या यावर ेम करणारे तापाने उदय पावणा या सूयासमान
होवोत.” मग देशाला चाळ स वष वसावा मळाला.
तर इ ाएला या लोकांनी परमे रा या ीने जे वाईट ते केले,
६ नंयाने
यांना म ाना या नयं णाखाली सात वष ठे वले. ते हा
२

म ानाने इ ाएलावर अ धकाराने जुलूम केला; म ा यांमुळे इ ाएला या
लोकांनी आप यासाठ ड गरातील भुयारे, गुहा व क ले यांचा आ य
घेतला. ३ आ ण असे झाले क , जर इ ाएली पकांची लागवड कर त,
तर म ानी व अमालेक आ ण पूवकडले लोक यावर ह ला कर त. ४
यांनी या या व द सै याचा तळ देऊन ग जापयत भूमी या पकांचा नाश
केला आ ण इ ाएलात काही अ न आ ण मढरे, गाय, बैल कवा गाढव
असे काही एक श लक ठे वले नाही. ५ जे हा ते आपली जनावरे व तंबू
घेऊन आले ते टोळां या थ ासारखे आत आले आ ण यांची व यां या
उं टाची सं या मोजणे अश य होते; असे ते देशावर आ मण क न नाश
करावयास आले होते. ६ ते हा म ानामुळे इ ाएलाची कठ ण बल अव था
झाली आ ण इ ाएल लोकांनी परमे राकडे मो ाने रडू न हाक मारली. ७
जे हा इ ाएला या संतानानी म ा यांमुळे परमे राकडे मो ाने रडू न हाक
मारली ते हा असे झाले क , ८ परमे राने कोणी भ व यवादी इ ाएला या
लोकांजवळ पाठवला; ते हा तो यांना बोलला, इ ाएलाचा देव परमे र असे
हणतो, मी तु हाला मसरातून काढू न वर आणले, दा या या घरातून बाहेर
काढू न आणले; ९ असे मी तु हाला मस यां या हातातून व तुम या सव
जाचणा यां या हातातून सोडवले; आ ण यांना तुम यापुढून घालवून यांचा
देश तु हाला दला. १० ते हा मी तु हाला असे सां गतले क , “मी तुमचा देव
परमे र आहे; या अमो यां या देशात तु ही राहत आहा, यां या देवांना
भऊ नका, तर तु ही माझी आ ा पाळली नाही.” ११ आणखी परमे राचा
त येऊन अ बयेजेर योवाश या या अ ा येथील एला झाडाखाली बसला;
ते हा याचा पु गदोन म ां यापासून ग लपवावा हणून ा कुंडात
ग हाची मळणी करत होता. १२ आ ण परमे राचा त यास दशन देऊन
यास बोलला, “हे बलवान वीरा, परमे र तु याबरोबर आहे.” १३ ते हा
गदोन यास बोलला, “हे मा या भू, जर परमे र आम याबरोबर आहे
तर हे सव आम या बाबतीत का घडले? परमे राने आ हांला मसरातून
बाहेर आणले आ ण या या अ ुत कृ यांब ल आमचे पूवज आ हाजवळ
सांगत आले, परमे राने आ हांला मसरातून वर आणले क नाही? आता तर
परमे राने आमचा याग क न आ हांला म ा यां या हाती दले आहे.” १४
मग परमे राने या याकडे ब घतले आ ण हटले, “तू आप या या बळाने
जा, आ ण इ ाएलांना म ा यां या ता यातून सोडव; मी तुला पाठवले
आहे क नाही?” १५ गदोन यास बोलला, “हे मा या भू, मी इ ाएलला
कसा सोडवणार? पाहा, मन शेत माझे घराणे कमजोर आहे, आ ण मी
आप या प या या घरात कमी मह वाचा आहे.” १६ परमे र यास बोलला,
“खरोखर मी तु याबरोबर राहीन, जसे एका मनु यास मारावे तसे तू एकजात
सव म ा यांना ठार करशील.” १७ गदोन यास बोलला, “तुझी कृपा ी
मा यावर असली तर तूच मा याशी बोलत आहेस या वषयी मला काही
च ह दाखव. १८ मी तुला वनंती करतो, मी तु याकडे येईपयत तू येथून
जाऊ नको; हणजे मी आपली भेट आणून तु यापुढे ठे वीन.” ते हा तो

बोलला, “तू परत येईपयत मी येथेच थांबतो.” १९ गदोनाने जाऊन एक
करडू व एफाभर स पठा या बेखमीर भाकर तयार के या; याने मांस
टोपलीत घातला आ ण र सा पाते यात घातला, मग या याजवळ एला
झाडाखाली नेऊन ते सादर केले. २० ते हा देवा या ताने यास सां गतले,
“तू मांस व बेखमीर भाकर या खडकावर आणून ठे व, आ ण यावर र सा
ओत.” मग गदोनाने तसे केले. २१ ते हा परमे रा या ताने आप या
हातात या काठ या टोकाने मांसास व बेखमीर भाकर ला पश केला; मग
खडकातून अ नी नघाला आ ण याने ते मांस व बेखमीर भाकर भ म
के या; परमे राचा तही नघून गेला आ ण यापुढे गदोन यास पा शकला
नाही. २२ ते हा गदोनाला समजले क तो परमे राचा त होता; गदोन
हणाला, हाय हाय, “हे भू देवा! कारण मी परमे राचा त समोरासमोर,
पा हला आहे!” २३ परमे र यास हणाला, “तुला शांती असो! भऊ नको,
तू मरणार नाहीस.” २४ ते हा गदोनाने तेथे परमे रासाठ वेदी बांधली, याचे
नाव परमे र शांती आहे, असे ठे वले; ती आजपयत अ बयेजे यां या अ ा
येथे अजून आहे. २५ आ ण असे झाले क , याच रा ी परमे राने यास
सां गतले क , “तू आप या प याचा गो हा घे आ ण सात वषाचा सरा
गो हा घे आ ण आप या बापाची बआल देवासाठ ची वेदी ती मोडू न टाक
आ ण त याजवळची अशेरा कापून टाक. २६ मग या खडका या उ च थानी
आपला देव परमे र या यासाठ वेदी बांध आ ण यो य मागाने बांधणी कर.
या स या गो ाचे होमापण, अशेरा या तोडले या लाकडाचा उपयोग
क न कर.” २७ ते हा गदोनाने आप या चाकरातील दहा माणसे बरोबर
घेऊन जसे परमे राने यास सां गतले होते तसे केले; परंतु असे झाले क ,
दवस असता ते करायला तो आप या व डला या घरा याला व या नगरा या
मनु यांना घाबरला, या तव रा ी याने केले. २८ मग सकाळ या नगराची
माणसे उठली तर पाहा, बआलाची वेदी मोडलेली होती त याजवळची
अशेराही तोडलेली होते आ ण बांधले या वेदीवर स या गो ाचा होम
केलेला होता. २९ ते हा ते एकमेकांना हणाले, “ही गो कोणी केली? मग
यांनी वचारपूस व शोध के यावर हटले, योवाशाचा पु गदोन, याने ही
गो केली आहे.” ३० नंतर या नगरा या मनु यांनी योवाशाला सां गतले,
“तू आप या पु ाला बाहेर आण, यास तर मारावयाचे आहे, कारण याने
बआलाची वेदी मोडू न टाकली आणखी त याजवळची अशेराची मूत तोडू न
टाकली आहे.” ३१ ते हा योवाश आपणावर जे उठले होते या सवाना
हणाला, “बआलाचा कैवार तु ही घेता काय? तु ही याचा बचाव क पाहता
काय? जो याचा कैवार घेईल तो आज सकाळ आहे तोच मारला जावो; जर
तो देव असला तर, याने याची वेदी मोडली या या व द याने वत: चा
कैवार यावा.” ३२ ते हा याच दवशी याने यास “य बाल” हटले,
तो हणाला, “ गदोनाने बआलाची वेदी पाडू न टाकली हणून बआलानेच
या या व द वतःचा बचाव करावा,” कारण याची वेदी गदोनाने मोडू न
वेगळ केली. ३३ नंतर सव म ानी व अमालेक व पूवकडले लोक एक
जमले, आ ण यांनी यादन नदी ओलांडून येऊन आ ण इ ेला या खो यात
तळ दला. ३४ परंतु परमे राचा आ मा गदोनावर यास मदत कर यासाठ
आला; गदोनाने कणा फुंकला, ते हा अबीयेजेराचे वंशज या याजवळ
अशा कारे या यामागे जा यासाठ एक आले. ३५ मग याने सग या
मन शेत जासूद पाठवले ते हा तेही या याजवळ एक झाले; नंतर आशेर व
जबुलून व नफतालीत याने जासूद पाठवले, ते हा ते यां याशी मळायला
चढू न गेले. ३६ मग गदोन देवाला बोलला, “जसे मला सां गतले तसा जर तू
मा या हाताने इ ाएलांना तारणार असलास; ३७ तर पाहा, मी ख यात
कातरलेली लोकर ठे वतो; जर लोकर वर मा द हवर पडेल आ ण सव भूमी
कोरड राहील, तर मला कळे ल क जसे मला सां गतले, तसा तू मा या
हाताने इ ाएलाला तारशील.” ३८ नंतर तसे झाले; हणजे सकाळ जे हा तो
उठला, ते हा याने ती लोकर दाबून त यातून पळू न वाटीभर पाणी काढले.
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३९ मग गदोन देवाला बोलला, “तू मा यावर रागावू नको, मी आणखी एक

वेळेस बोलतो; आता केवळ या वेळेस या लोकर या दारे एक वेळ मी
पर ा पाहतो: ही लोकर तेवढ कोरड रा न बाक अव या ज मनीवर द हवर
पडेल असे कर.” ४० ते हा या रा ी देवाने तसे केले हणजे ती लोकर मा
कोरड रा हली आ ण संपूण भूमीवर द हवर पडले.
हणजे गदोन आ ण या याबरोबरचे जे सव लोक ांनी
७ मगसकाळय बाल
उठू न हरोदा झ याजवळ तळ दला, आ ण म ानी लोकांची
छावणी मोरे ड गरा या उ र खो यात होती. २ ते हा परमे र गदोनाला
हणाला, “तु याबरोबर जे सै य आहे ते म ानावर मला वजय दे यास
फारच आहेत; अशा कारे इ ाएल मज व अशी बढाई मा न हणतील
क , आ ही आम या साम यानेच वाचलो. ३ तर आता तू लोकां या कानी
जाईल असे जाहीर क न सांग क , ‘जो कोणी भ ा आ ण घाबरट आहे,’
याने गलाद ड गराव न नघून परत माघार जावे.” ते हा लोकांतून बावीस
हजार लोक माघार गेले आ ण दहा हजार रा हले. ४ मग परमे र गदोनाला
हणाला, “अजूनही लोक फार आहेत; तू यांना खाली पा याजवळ ने, आ ण
तेथे मी तु यासाठ यांची कसोटी घेईन. या या वषयी मी तुला सांगेन,
याने तु याबरोबर यावे तो तु याबरोबर जावो, आ ण या येका वषयी मी
तुला सांगेन क , याने तु याबरोबर न यावे, तो न जावो.” ५ मग याने
लोकांस खाली पा याजवळ नेले; मग परमे राने गदोनाला सां गतले, “जसा
कु ा चाटू न पाणी पतो, तसा जो कोणी आप या जभेने चाटू न पाणी पईल
यास तू एक कडे ठे व; आ ण जो कोणी पाणी प यास आप या गुड यावर
टेकेल यास एक कडे ठे व.” ६ ते हा जे आपला हात आप या त डाकडे
नेऊन चाटीत याले, ते पु ष मोजले, ते तीनशे होते, आ ण बाक चे सव लोक
पाणी यावयास आप या गुड यावर टेकले. ७ नंतर परमे राने गदोनाला
सां गतले, “जे तीनशे पु ष पाणी चाटू न याले यां याकडू न मी तु हाला
सोडवीन, आ ण म ानाला तु या हाती देईन; या तव बाक या सव लोकांस
आप या ठकाणी जाऊ दे.” ८ ते हा या लोकांनी यां या हाती अ नसाम ी
व यांची रण शगे घेतली, आ ण याने इ ाएलाची बाक ची सव माणसे
यां या तंबूकडे पाठवली; केवळ ती तीनशे माणसे ठे वली. ते हा म ा यांचा
तळ यां या खाली खड त होता. ९ आ ण या रा ी असे झाले क परमे राने
यास सां गतले, “तू उठू न खाली तळावर जा, कारण मी तो तु या हाती
दला आहे. १० आ ण जर तुला खाली जायला भीती वाटत असली तर
आपला सेवक पुरा यालाबरोबर घेऊन खाली तळाजवळ जा. ११ आ ण ते जे
बोलतील, ते तू ऐक; हणजे तुझे हात बळकट होतील आ ण तू उत न
तळावर जाशील. ते हा तळात जे ह यारबंद होते,” यां या काठापयत तो
आपला सेवक पुरा याला घेऊन खाली गेला. १२ ते हा म ानी व अमालेक
व पूवकड या सव जा खड त टोळा या दाट थ ा माणे पसर या हो या,
आ ण यांचे उं ट मोजता येणार नाही इतके जा त होते; ते सं येने समु ा या
काठावर या वाळू या कणां माणे असं य होते. १३ मग गदोन गेला आ ण
पाहा, कोणी आप या सोब याला असे व न सांगत होता क , “पाहा, मी
एक व न पा हले, सातूची गोल भाकर म ानी तळात घरंगळत येऊन एका
तंबूपयत आली आ ण तने असा जोराचा ध का दला क , तो तंबू पडला
आ ण उलटू न भुई सपाट झाला.” १४ ते हा या या सोब याने उ र दले क ,
“इ ाएली मनु य योवाशाचा पु गदोन याची ही तलवार! त या शवाय हे
सरे काही नाही; देवाने म ान व सव तळ या या हाती दला आहे.” १५
ते हा असे झाले क गदोनाने ते व न व याचा अथ ऐक यावर नमन क न
ाथना केली; मग तो इ ाएली तळावर माघार येऊन बोलला, “तु ही उठा,
कारण क परमे राने म ानी तळ तुम या हाती दला आहे.” १६ ते हा
याने या तीनशे मनु यां या वभागून तीन टो या के या, आ ण यांना सव
कण दले आ ण रकामे मडके देऊन या मड यांम ये दवे दले होते. १७

शा ते

ते हा याने यांना सां गतले, “तु ही मा याकडे पाहा आ ण मी करतो तसे
करा; आता पाहा, मी छावणी या काठ जातो, जसे मी करतो तसे तु ही
करा. १८ हणजे जे हा मी कणा वाजवीन, ते हा, मी आ ण मा याबरोबर
असणारे सव संपूण छावणी या च कडे कण वाजवीत हणा, परमे रासाठ
व गदोनासाठ .” १९ ते हा गदोन व या याबरोबर असणारे जे शंभर माणसे,
ती म य हरा या आरंभी, नुकतेच म ानी पहारेकर बदली करत होते ते हा,
छावणी या कडेला गेले; मग यांनी कण वाजवले, आ ण आप या हातातली
मडक फोडली. २० असे या त ही टो यांनी कण वाजवले, आ ण मडक
फोडली; “मग दवे आप या डा ा हाती आ ण वाजवायचे कण आप या
उज ा हाती धरले, आ ण परमे राची तलवार व गदोनाची तलवार, अशी
गजना केली.” २१ ते हा ते छावणी या चोहोकडू न आपाप या ठकाणी
उभे रा हले; आ ण छावणीत या सव म ानी लोकांनी पलायन केले. ते
मो ाने आरोळ मार त र पळाले. २२ ती तीनशे माणसे तर कण वाजवीत
होती, या कारे परमे राने म ानां या छावणीत येकाची तलवार या या
आपाप या साथीदारावर आ ण सै या या व चालवली; आ ण सरेरा
येथ या बेथ- श ा तेथपयत, आ ण आबेल-महोला या सीमेपयत ट बाथास
सै य पळू न गेले. २३ मग नफताली, व आशेर, व मन शे यांतली इ ाएली
माणसे एक त येऊन यांनी म ा यांचा पाठलाग केला. २४ गदोनाने
ए ाईमा या सव ड गराळ देशात जासूद पाठवून सां गतले क , “तु ही
खाली जाऊन बेथ-बारापयत यादन नदीवर नयं ण मळवा आ ण म ानी
लोकांस आडवा.” हणून ए ाईमाचे सव लोक एक आले आ ण यांनी
बेथ-बारापयत यादन नदी पार कर या या सव वाटा रोखून धर या. २५
यांनी ओरेब व जेब हे म ा यांचे दोन सरदार पकडले. ओरेबाला यांनी
ओरेबा या खडकावर ठार मारले, आ ण जेबाला जेबा या ा कुंडात ठार
मारले. यांनी म ा यांचा पाठलाग गेला व ओरेब व जेब ांची मुंडक
यादने या पलीकडे असले या गदोनाकडे आणली.
माणसे गदोनाला हणाली, “तू हे आम याशी काय
८ तेकेलेहा?एतू ाइमी
म ानाशी लढावयाला गेलास ते हा आ हांला का बोलावले
नाहीस?” असे ते या याशी जोरदारपणे वाद ववाद क लागले. २ ते हा तो
यांना हणाला, “तुम या तुलनेत मी आता असे काय केले आहे क , याची
तुलना तुम याशी करावी? ए ाईमा या ा ांचा सरवा हा अबीयेजेरा या
ा ां या पकांपे ा चांगला नाही काय? ३ म ानाचे राजपु ओरेब व
जेब यां यावर देवाने तु हाला वजय दला; मी तुम या तुलनेत काय सा य
केले आहे?” ते हा तो अशी गो बोल यावर यांचा यावरला राग नाहीसा
झाला. ४ गदोन व या याबरोबर जी तीनशे माणसे होती, ती यादन ओलांडून
आली. ते दमलेले असतानाही यांनी यांचा पाठलाग केला. ५ ते हा तो
सु कोथात या मनु यांना हणाला, “मा याबरोबर या लोकांस तु ही कृपा
क न भाकर ा; कारण ते दमलेले आहेत, आ ण म ानाचे राजे जेबह व
सलमु ना यांचा पाठलाग मी करत आहे.” ६ ते हा सु कोथाचे अ धकार
हणाले, काय, जेबह व सलमु ना यां यावर तू आधीच मात केली आहेस
काय? आ हास माहीत नाही आ ही तु या सै याला भाकर का ावी?
७ ते हा गदोन हणाला, “जे हा परमे र जेबाह व सलमु ना ां यावर
मला वजय देईल, ते हा मी रानात या का ांनी व कुस यांनी तुमचे देह
फाड न.” ८ नंतर तो तेथून पनुएलास गेला आ ण तेथ या लोकांबरोबर
याच कारे बोलला, परंतु जसे सु कोथात या मनु यांनी उ र दले होते,
तसेच पनुएलात या मनु यांनी यास उ र दले. ९ ते हा तो पनुएलात या
मनु यांना असे हणाला, “जे हा मी शांतीने माघार येईन, ते हा मी हा बु ज
खाली ओढू न टाक न.” १० ते हा जेबाह व सलमु ना कक रात होते, यांचे
सै यही यां याबरोबर होते; पूवकड या यां या अव या सै यांतले जे उरलेले
होते ते सव पंधरा हजार होते; यां यातले जे लढणारे एक लाख वीस हजार
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पु ष तलवार ने पडले होते. ११ ते हा गदोन नोबाह व यागबहा यां या वाटेने
श ू या छावणीत पूवस चढू न गेला; आ ण याने श ू या सै याचा बेसावध
असताना यां यावर ह ला केला. १२ जेबाह व सलमु ना हे तर पळाले,
परंतु याने यांचा पाठलाग क न हे म ाना या ा दोन राजांना पकडले,
आ ण यां या सव सै यात घबराहट पसरली. १३ मग योवाशाचा पु गदोन
हेरेस घाटाव न लढाई न माघारा आला. १४ ते हा याने सु कोथातला
एक त ण मनु य धरला, आ ण या याजवळ स ला मा गतला. या त ण
मनु याने यांना सु कोथाचे अ धकार आ ण यातले वड ल अशा स याह र
मनु यांचे वणन ल न दले. १५ मग तो सु कोथात या मनु यांजवळ जाऊन
बोलला, “हे पाहा, जेबाह व सलमु ना! या वषयी तु ही माझी थ ा कर त
बोलला, काय, जबाह व सलमु ना यांना आधीच जकले आहेस काय?
आ हास माहीत नाही तु या सै याला आ ही भाकर का ावी?” १६ नंतर
याने या नगरा या वड लांना धरले, आ ण रानात या का ा व कुस यांनी
सु कोथात या मनु यांना श ा केली १७ आ ण याने पनुएलाचा बु ज
खाली ओढू न टाकला, या नगरात या मनु यांना मा न टाकले. १८ मग
जेबह व सलमु ना यांस तो हणाला, “जी माणसे तु ही ताबोर येथे मारली ती
कशी होती?” ते हा ते बोलले, “जसा तू आहेस तशीच ती होती; यातला
येकजण राजा या पु ासारखा होता.” १९ गदोन हणाला, “ते माझे
भाऊ, मा या आईचे पु होते; जर तु ही यांना जवंत वाचवले असते, तर
परमे राशपथ मी तु हाला मारले नसते.” २० ते हा याने आपला ये
पु येथेर याला सां गतले, “तू उठू न यांना मार. परंतु या त णाने आपली
तलवार काढली नाही; कारण अजूनपयत तो लहानच होता,” हणून तो
घाबरला. २१ ते हा जेबाह व सलमु ना हणाला, तू उठू न आ हांला मार,
कारण जसा पु ष, तसे याचे साम य आहे. या तव गदोनाने उठू न जेबाह व
सलमु ना यांना मारले, आ ण यां या उं टा या ग यांम ये या चं ा या
आकाराचे दा गने होते ते काढू न घेतले. २२ ते हा इ ाएलात या मनु यांनी
गदोनाला हटले, “तू, तु या पु ाने आ ण तु या नातवाने आम यावर रा य
करावे, कारण तू आ हास म ाना या तावड तून सोडवले आहे.” २३ ते हा
गदोन यांना बोलला, “मी तुम यावर रा य करणार नाही, माझा पु ही
तुम यावर रा य करणार नाही, तर परमे र तुम यावर रा य कर ल.” २४
तर गदोन यांना बोलला, “मी तुम याजवळ एक मागणे कर न क तु ही
एकएकाने आपाप या लुटीतले कुंडले मला ावे.” याम ये तर सो याची
कुंडले होती, कारण ते इ माएली लोक होते. २५ ते हा ते बोलले, “आ ही
देतोच देतो.” मग यांनी व पसरले, आ ण यात या एकएकाने आपाप या
लुटीची कुंडले यावर टाकली. २६ आ ण जी सो याची कुंडले याने मा गतली
यांचे सोने एक हजार सातशे शेकेल वजनाचे होते; चं कोर व ब प
अलंकार व म ानी राजांची जांभळ व े यांखेर ज आ ण यां या उं टां या
ग यांतले हार यांखेर ज ते होते. २७ ते हा गदोनाने याचे याजकाचे एफोद
केले, आ ण आपले नगर अ ा याम ये ते ठे वले, मग सव इ ाएलानी
तेथे याची उपासना क न भचार केला; असे ते गदोनाला व या या
घरा याला पाश प झाले. २८ म ानांचा तर इ ाएला या लोकांपुढे मोड
झाला, आ ण यांनी आपले डोके आणखी वर केले नाही; असे गदोना या
दवसात देश चाळ स वष व थ रा हला. २९ योवाशाचा पु य बाल तर
आप या घर जाऊन रा हला. ३० आ ण गदोनाला स र पु झाले; कारण
यास पु कळ प नी हो या. ३१ आ ण शखेमात जी याची उपप नी होती
त यापासून यास पु झाला, आ ण याने याचे नाव अबीमलेख ठे वले.
३२ मग योवाशाचा पु गदोन चांग या हातारपणी मेला, आ ण यास
अबीयेज यां या अ ा येथे याचा पता योवाश या या कबरेत पुर यात आले.
३३ ते हा असे झाले क , गदोन मरण पाव यावर इ ाएला या लोकांनी
फ न बाल देवामागे लागून भचार केला, आ ण बआल-बर थ ाला
आपला देव केले. ३४ असे इ ाएला या लोकांनी आपला देव परमे र, याने

यांना यां या च क
ं ड या सव श ूं या हातातून सोडवले, याची आठवण
केली नाही. ३५ आ ण य बाल जो गदोन, याने इ ाएलावर जे अवघे
उपकार केले होते, या माणे या या घरा यावर यांनी दया केली नाही.
मुलगा अबीमलेख, याने शखेमास आप या आई या
९ यनातेवबालाचा
ाईकांजवळ जाऊन यास आ ण या या आई या घरातील सव
प रवाराला हटले, २ “तु ही कृपाक न शखेमांत या सव मनु यास सांगा
हणजे ते ऐकतील, य बाला या सव स र मुलांनी तु हावर रा य करावे
कवा एका मुलाने तु हावर रा य करावे? यांतून तु हास कोणते चांगले वाटते?
मी तुम या हाडाचा व मांसाचा आहे याची आठवण करा.” ३ ते हा या या
आईचे नातेवाईक या या वषयी शखेमांत या सव मनु यांशी बोलले, आ ण
यांनी अबीमलेखास अनुसर याचे मा य केले, कारण यांनी हटले, “तो
आमचा भाऊ आहे.” ४ यांनी यास बआल-बर था या घरातून स र शेकेल
पे दले, आ ण अबीमलेखाने बेकायदेशीर व बेदरकार वभावाची माणसे
भाडयाने ठे वली. या तव ती या यामागे चालली. ५ तो आप या व डला या
घर अ ासास गेला, आ ण याने आपले भाऊ हणजे य बालाचे स र
मुले एका दगडावर मारले; तर य बालाचा धाकटा पु योथाम रा हला,
कारण तो लपलेला होता. ६ मग शखेमांतली सव पुढार व बेथ म लोत या
सवानी मळू न जाऊन शखेमामध या एलोन खांबाजवळ अबीमलेखाला राजा
क न घेतले. ७ नंतर लोकांनी योथामाला हे कळ वले, ते हा तो ग र जीम
ड गरा या शखरावर जाऊन उभा रा हला. “ याने आपला वर उं च केला
आ ण यांना बोलला, शखेमा या पुढा यांनो, देवाने तुमचे ऐकावे हणून
तु ही माझे ऐका. ८ झाडे आप यावर अ भषेकाने राजा करायास नघाली;
ते हा यांनी जैतूनाला हटले, ‘तू आमचा राजा हो.’ ९ ते हा जैतूनाने यांना
हटले, झाडांवर अ धकार करायास जावे हणून, याने देवाचा व मनु याचा
स मान कर तात, ते माझे तेल मी सोडू न देऊ काय? १० नंतर या झाडांनी
अं जराला हटले, ‘तू चल, आमचा राजा हो.’ ११ ते हा अं जराने यांना
हटले, ‘मी आपली गोड व आपले चांगले फळ सोडू न, झाडांवर अ धकार
कारायास जावे क काय?’ १२ नंतर या झाडांनी ा वेलाला हटले, ‘चल
तू आमचा राजा हो.’ १३ ते हा ा वेलाने यांना हटले, मी आपला ताजा
रस जो देवाला व मनु यांना संतु करतो, तो सोडू न झाडावर अ धकार
करायला जावे क काय? १४ नंतर या सव झाडांनी काटेर झुडुपाला
हटले, ‘चल तू आमचा राजा हो.’ १५ ते हा काटेर झुडपाने या झाडांना
हटले, ‘जर तु ही खरेपणाने मला अ भषेक क न राजा कर त असाल,
तर येऊन मा या छायेचा आ य या; नाही तर काटेर झुडुपातून व तव
नघून लबानोनावर याचे गंधस स जाळू न टाक ल.’ १६ या तव आता
तु ही वचार करा क , खरेपणाने व ामा णकपणाने वतणूक क न तु ही
अबीमलेखाला राजा केले आहे का? आ ण य बालासंबंधी आ ण या या
घरा यासंबंधी जर तु ही बरे केले का आ ण या या हातां या कृ यांनुसार
यास श ा केली आहे काय? १७ आ ण वचार करा क , मा या व डलाने
तुम यासाठ लढाई केली, आपला जीव धो यात घालून तु हाला म ाना या
हातातून सोडवले आहे. १८ परंतु तु ही आज मा या व डला या घरावर
उठला, आ ण याचे पु स र माणसे, यांना तु ही एका शळे वर जवे मारले,
आ ण या या दासीचा पु अबीमलेख याला शखेमात या मनु यांवर राजा
क न ठे वले, कारण तो तुमचा भाऊ आहे. १९ तर तु ही आज या दवशी
य बाला वषयी व या या घरा या वषयी खरेपणाने व ामा णकपणाने जर
वतणूक केली असेल, तर अबीमलेखाम ये संतोष करा; यानेही तुम याम ये
संतोष करावा. २० परंतु जर तसे नाही, तर अबीमलेखातून व तव नघून
शखेमातील व म लोतील मनु यांना जाळू न टाको, आ ण शखेमात या व
म लोतील मनु यांतून व तव नघून अबीमलेखाला जाळू न टाको.” २१
नंतर योथाम पळू न गेला व आपला भाऊ अबीमलेख ा या भीती पोटी

149

शा ते

तो बैर येथे जाऊन रा हला. २२ ते हा अबीमलेखाने इ ाएलावर तीन वष
रा य केले. २३ नंतर देवाने अबीमलेख व शखेमातली माणसे यां याम ये
आ मा पाठवला, हणून शखेमातले लोक अबीमलेखाशी कपटाने वागू
लागले; २४ देवाने हे केले, यासाठ क , य बाला या स र पु ां या
वरोधात केले या हसाचाराचा बदला यावा, व यां या र पाताब ल
यांचा भाऊ अबीमलेख दोषी ठरवला जावा; आ ण या या भावांचा खून
कर यात यास मदत केली हणून, शखेम नगरातील लोकही जबाबदार
धरले जावेत. २५ नंतर शखेमात या मनु यांनी या यासाठ ड गरा या
शखरावर दबा धरणारे ठे वले, आ ण यांनी आप याजवळू न जो कोणी
वाटेवर चालला, यास लुटले. हे कोणीतर अबीमलेखाला सां गतले. २६ मग
एबेदाचा पु गाल आप या भावांसह आला, आ ण ते शखेमात आ यानंतर
शखेमात या मनु यांनी या यावर व ास ठे वला. २७ ते हा यांनी शेतात
जाऊन आप या ा म यांची खुडणी क न ा ांचा रस काढला आ ण
ते उ साह कर त आप या देवा या घरात गेले, आ ण तेथे खाऊन पऊन
यांनी अबीमलेखाला शाप दला. २८ ते हा एबेदाचा पु गाल बोलला,
“अबीमलेख कोण आहे क आ ही याचे दास असावे? य बालाचा मुलगा
व याचा कारभार जबुल हे शखेमाचा बाप हमोर यां या कुळांतील लोकांचे
दास असतील पण आ ही अबीमलेखाची सेवा का करावी? २९ आ ण हे
लोक मा या हाती असते तर कती बरे होते! हणजे मी अबीमलेखाला
काढू न टाकले असते. मी अबीमलेखाला हणेन, तू आपले सै य बाहेर
बोलाव.” ३० या वेळेस या नगराचा अ धकार जबुल याने, एबेदाचा पु
गाल या या गो ी ऐक या, आ ण याचा राग पेटला. ३१ मग याने कपट
क न अबीमलेखाजवळ त पाठवून असे सां गतले क , “पाहा, एबेदाचा पु
गाल आप या भावांसोबत शखेमास आला आहे; आ ण पाहा, ते तु या व
नगराला चथावत आहेत. ३२ तर आता, तू आप याजवळ या लोकांसह रा ी
उठू न शेतात दबा धर. ३३ मग असे हावे क , सकाळ सूय उगवताच तू उठू न
नगरावर ह ला कर; मग पाहा, ते आप याजवळ या लोकांसह तु याकडे
बाहेर येतील, ते हा जसे तु या हाती येईल तसे तू याचे कर.” ३४ या तव
अबीमलेखाने आप याजवळ या सव लोकांसह रा ी उठू न चार टो या क न
शखेमावर दबा धरला. ३५ मग एबेदाचा पु गाल, बाहेर येऊन नगरा या
वेशीजवळ उभा रा हला, आ ण अबीमलेख आप याजवळ या लोकांसोबत
दबा सोडू न उठला. ३६ ते हा गालाने या लोकांस पा न जबुलाला हटले,
“पाहा, लोक ड गरां या शखरांव न उतरतात.” मग जबुल यास बोलला,
“तुला ड गराची छाया मनु यांसारखी दसते.” ३७ ते हा गालाने फ न असे
हटले क , “पाहा, देशा या उं चवटयाव न लोक उतरतात; आ ण एक टोळ
एलोन मौननीमा या वाटेव न येत आहे.” ३८ मग जबुल यास बोलला,
“तू आप या या त डाने बोललास, अबीमलेख कोण क , आ ही याची
चाकर करावी ते आता कोठे आहे? या लोकांस तू तु छ केले, ते हेच क
नाहीत? आता मी हणतो, तू बाहेर जाऊन यां याशी लढाई कर.” ३९ मग
गालाने शखेमात या मनु यांपुढे होऊन, बाहेर जाऊन अबीमलेखाशी लढाई
केली. ४० ते हा अबीमलेख या या पाठ स लागला असता तो या यापुढून
पळाला, आ ण वेशी या दारापयत ब त लोक जखमी होऊन पडले. ४१ मग
अबीमलेख आ मा शहरात रा हला, जबुलाने गाल व याचे नातेवाईक ांना
शखेममधून हाकलून दले. ४२ स या दवशी शखेमचे लोक बाहेर शेतात
गेले. ही बातमी अबीमलेखाला समजली. ४३ ते हा याने आप या लोकां या
तीन तुक ा के या; ते शेतात दबा ध न बसले, लोक नगरातून बाहेर येत
आहेत हे याने पा हले आ ण यां यावर ह ला क न याने यांना ठार मारले.
४४ अबीमलेख व या यासोबत या तुक ांनी ह ला क न शहराचे दरवाजे
रोखून धरले. इतर दोन तुक ांनी शेतात असले या लोकांवर ह ला क न
यांना ठार मारले. ४५ अबीमलेखाने दवसभर या नगराशी लढाई केली.
याने शहराचा ताबा घेतला व यातील लोकांस जवे मारले, आ ण नगर
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उ व त क न यावर मीठ पे न टाकले. ४६ शखेम या सव पुढा यांनी
हे ऐकले ते हा ते सवजण अल बर थ या क यात गेले. ४७ सव पुढार
शखेम या बु जात जमा झाले आहेत असे अबीमलेखाला कोणी सां गतले.
४८ ते हा अबीमलेख आप याजवळ या सव लोकांसहीत स मोन ड गरावर
गेला, आ ण अबीमलेखाने आप या हाती कु हाड घेऊन झाडाची फांदी
तोडली, मग तला आप या खां ावर उचलून घेऊन याने आप याजवळ या
लोकांस सां गतले, “जे मी केले ते तु ही पा हले, तसे मा यासारखे लवकर
करा.” ४९ ते हा सव लोकांत या एकएकाने फांदी तोडू न घेतली, आ ण
ते अबीमलेखा या मागे चालले; मग यांनी, या फां ा बु जाला लाव या
व ते लोक आत असता बु जाला आग लावली; अशा कारे शखेमा या
बु जातले सव पु ष व ि या मळू न सुमारे एक हजार इतके लोक मरण
पावले. ५० नंतर अबीमलेख तेबेस शहरास गेला, आ ण याने तेबेसला वेढा
देऊन ते घेतले. ५१ परंतु या नगरात एक मजबूत बु ज होता, आ ण सव
पु ष ि यांसह हणजे या नगरातली सव माणसे याम ये पळू न गेली
आ ण आप यामागे दरवाजा बंद क न बु जा या धा यावर चढली. ५२ नंतर
अबीमलेख या बु जाजवळ आला आ ण या या व द लढला, आ ण
बु जाला आग लावून जाळायला या या दाराजवळ गेला. ५३ ते हा एका
ीने अबीमलेखाची टाळू फोड यास या या डो यावर जा याची वरची
तळ टाकली. ५४ ते हा याने याची ह यारे वाहणा या त णाला घाईघाईने
हाक मा न सां गतले, “तू आपली तलवार काढू न मला जवे मार, नाही तर
ीने यास मारले. असे मा या वषयी हणतील.” हणून यास त णाने
यास भोसक यावर तो मेला. ५५ मग अबीमलेख मेला हे पा न इ ाएली
माणसे आपाप या ठकाणी गेली. ५६ तर अबीमलेखाने जी ाई आप या
स र भावांना जवे मार याने आप या प या वषयी केली होती, तचा देवाने
या यावर सूड घेतला. ५७ आ ण शखेमात या मनु यांचीही सव ाई देवाने
यां या म तकावर उलटू न लावली; या माणे य बालाचा पु योथाम याचा
शाप यास भोवला.
खा या मृ यूनंतर इ ाएला या सुटकेसाठ दोदोचा पु पुवा
१० अबीमले
याचा पु तोला, जो इ साखारातला मनु य तो उभा झाला, आ ण तो
ए ाइम ड गराळ देशात शामीर शहरात राहत होता. २ याने तेवीस वष
इ ाएलाचा याय केला, मग तो मेला आ ण शामीर नगरात पुरला गेला. ३
नंतर या या मृ यूनंतर गलादी याईर उभा रा हला, आ ण याने बावीस वष
इ ाएलाचा याय केला. ४ यास तीस पु होते; येकाचे आपापले गाढव
होते यावर ते सवार होत होते; आ ण यास तीस नगरेही होती; आजपयत
यास हावोथ याईर हणतात; ती गलादा या ांतात आहेत. ५ मग याईर
मरण पाव यावर यास कामोन शहरात पुरले. ६ यानंतर इ ाएला या
लोकांनी फ न देवा या ीने जे वाईट ते केले; कारण क यांनी बआल,
अ ारोथ, अरामाचे देव, सीदोनातले देव, मवाबातले देव व अ मोनी लोकांचे
देव व प ल ांचे देव, यांची उपासना केली; यांनी परमे रास सोडले,
आ ण यानंतर याची उपासना केलीच नाही. ७ या तव परमे राचा राग
इ ाएलावर भडकला, आ ण याने यांना प ल ां या हाती व अ मोनी
लोकां या हाती दले. ८ या वष , यानंतर अठरा वष यांनी इ ाएला या सव
लोकांस छळले आ ण यादने या पलीकडे अमो यां या देशात या गलादात जे
इ ाएली होते या सवाना जाचले. ९ य दा व ब यामीन व ए ाइमाची घराणे
यां याशीही लढावयास अ मोनी लोक यादन पार क न अलीकडे आले,
यामुळे इ ाएलावर फार मोठे : ख आले. १० ते हा इ ाएली लोकांनी
परमे रास मो ाने आरोळ मार त हटले क , “आ ही तु या व पाप केले
आहे; ते असे क आ ही आप या देवाला सोडू न बआला या मूत ची उपासना
केली.” ११ ते हा परमे राने इ ाएला या लोकांस हटले. “ मस यांपासून व
अमो यांपासून व अ मो यां या लोकांपासून व प ल ांपासून मी तु हाला
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सोडवले नाही काय? १२ आ ण सीदोनी व अमालेक व मावोनी यानी
तु हाला जाचले, ते हा तु ही मला मो ाने हाक मारली, आ ण मी तु हाला
यां या हातातून सोडवले. १३ तर तु ही मला सोडू न स या देवांची उपासना
केली; या तव मी यापुढे तुमचा बचाव करणार नाही. १४ जा, आ ण या
देवाची तु ही उपासना करता यास हाक मारा; तुम या संकटा या वेळेस
याने तु हाला सोडवावे.” १५ ते हा इ ाएला या लोकांनी परमे रास हटले,
“आ ही पाप केले आहे; जे सव तुला चांगले वाटेल, या माणे तू आ हांला
कर; आ ही तुला वनंती करतो केवळ या दवशी तू आ हांला सोडव.” १६
ते हा यांनी आप यामधून परके देव र क न परमे राची उपासना केली,
आ ण इ ाएला या ःखामुळे या या मनाला खेद झाला. १७ अ मोनी लोक
तर एक मळू न यांनी गलादात तळ दला, आ ण इ ाएला या लोकांनी
एक जमून म पात तळ दला. १८ ते हा गलादातले लोक व अ धकार
एकमेकांना हणाले, “जो मनु य अ मोनी लोकांशी लढू लागेल असा मनु य
कोण आहे? तो गलादात या सव राहणा यांचा अ धकार असा होईल.”
इ ताह परा मी वीर होता, परंतु तो वे येचा पु होता, आ ण
११ गलादी
गलाद याचा पता होता. गलादा या प नीने यापासून स या
२

पु ांना ज म दला, आ ण जे हा या ीचे पु मोठे झाले, ते हा यांनी
इ ताहाला घालवून दले आ ण हटले, “आम या व डला या घर तुला
वतन ा त होणार नाही; कारण तू स या ीचा पु आहेस.” ३ या तव
इ ताह आप या भावांपुढून पळाला, आ ण टोब देशात जाऊन रा हला; ते हा
रकामटेकड माणसे इ ताहाजवळ मळू न या याबरोबर चालली. ४ मग
काही वेळानंतर असे झाले क अ मोनी लोकांनी इ ाएलाशी लढाई केली. ५
जे हा अ मोनी लोक इ ाएलाशी लढत असताना असे झाले क गलादाचे
वड ल मंडळ इ ताहाला टोब देशातून परत आणायला गेले. ६ ते हा ते
इ ताहाला हणाले, “तू येऊन आमचा सेनापती हो, कारण आ ही अ मोनी
लोकांशी लढत आहो.” ७ इ ताह गलादा या वड लजनांना बोलला, “तु ही
माझा ेष क न मा या प या या घरातून मला घालवले क नाही? तर
आता तु ही संकटात असता, मा याजवळ कशाला आला?” ८ ते हा
गलादा या वड लांनी इ ताहाला हटले, “आ ही आता तु याकडे यासाठ
आलो आहो क , तू आम याबरोबर येऊन अ मोनी लोकांशी लढाई करावी,
मग तू गलादात या सव राहणा यांवर आमचा अ धकार असा होशील.”
९ ते हा इ ताह गलादा या वड लास हणाला, “जर तु ही मला अ मोनी
लोकांशी लढायास माघार नेले, आ ण परमे राने यांना मा या वाधीन
केले, तर मी तुमचा अ धकार असा होईन काय?” १० ते हा गलादातील
वड लजन इ ताहाला बोलले, “जर तु या सांग या माणे आ ही कर त
नाही, तर आप याम ये परमे र सा ी होवो.” ११ मग इ ताह गलादा या
वड लांबरोबर गेला, आ ण या लोकांनी यास आप यावर अ धकार व
सेनापती असे क न ठे वले; ते हा इ ताह आपली सव वचने म पात
परमे रासमोर बोलला. १२ मग इ ताहाने अ मोनी लोकां या राजाजवळ
वक ल पाठवून हटले, “मा यात आ ण तु यात काय भांडण आहे? तू
मा याशी लढावयास सै य घेऊन मा या देशात आमचा देश घे यास येत
आहेस?” १३ ते हा अ मोनी लोकांचा राजा इ ताहा या व कलांना बोलला,
“कारण क जे हा इ ाएल मसरातून आले, ते हा यांनी आण न नदीपासून
या बोक व यादन या न ापयत माझा देश होता तो यांनी हरावून घेतला;
तर आता तो देश शांतीने परत दे.” १४ ते हा इ ताहाने पु हा सरे वक ल
अ मोनी लोकां या राजाजवळ पाठवले. १५ आ ण यास हटले, इ ताह असे
सांगतो क इ ाएलाने मवाबाचा देश व अ मोनी लोकांचा देश घेतला नाही.
१६ परंतु जे हा इ ाएल मसरातून नघाले, ते हा ते सूफ समु ाजवळ या
रानांतून तांब ा समु ाव न कादेश येथे आले. १७ मग इ ाएलांनी अदोमी
राजाजवळ वक ल पाठवून हटले, “तू कृपा क न आप या देशाव न मला

जाऊ दे,” परंतु अदोमी राजाने ऐकले नाही, आ ण मवाबी राजाजवळही
पाठवले, परंतु तोसु ा मा य झाला नाही; या तव इ ाएल कादेशात रा हले.
१८ आ ण यांनी रानात चालून अदोम देश व मवाब देश यांना फेर घातली.
असे सूया या उगवतीकडू न मवाब देशास येऊन आण न या काठ तळ
दला परंतु ते मवाब सीमेत गेले नाहीत; कारण आण न मवाबाची सीमा
आहे. १९ ते हा इ ाएलानी अमो यांचा राजा सीहोन याजवळ, हणजे
हेशबोनात या राजाजवळ वक ल पाठवले, “आ ण इ ाएलांनी यास हटले,
तू कृपेने आप या देशाव न आ हांला आम या ठकाणापयत जाऊ दे.”
२० पण सीहोनाला इ ाएलावर व ास न हता हणून आप या सीमेव न
जाऊ दे या वषयी तयार झाला नाही, परंतु सीहोनाने आपले सव लोक
मळवून आ ण याहाज गावात तळ देऊन इ ाएलाशी लढाई केली. २१ ते हा
इ ाएलाचा देव परमे र याने सीहोन व याचे सव लोक इ ाएला या हाती
दले; या तव इ ाएलानी यांचा नाश केला, आ ण या देशात रा हलेले जे
अमोर यांचा सव देश वतन क न घेतला. २२ असे यांनी आण नपासून
या बोकपयत आ ण रानापासून यादनेपयत अमो यांचे सव ांत वतन क न
घेतले. २३ तर आता इ ाएलाचा देव परमे र याने आपले लोक इ ाएल
या यापुढून अमो यांना घालवले; आ ण आता तू यां या देशा या मालम ेचा
ताबा घेतोस काय? २४ तुझा देव कमोश तुला जे वतन देतो, ते तू ठे वशील
क नाही? तसे आमचा देव परमे र याने या लोकांस घालवून दले यां या
सव वतनावर आमचा ताबा असावा. २५ तर आता स पोरपु बालाक
मवाब राजा यापे ा तू चांगला आहेस क काय? इ ाएलाशी वाद कर यास
याने आ हान दले काय? याने या याशी कधी लढाई पुकारली काय?
२६ जे हा इ ाएल हेशबोनात व या या गावात, आ ण अरोएर व या या
गावांत, आ ण आण न या तीरावर या सव नगरांत तीनशे वष रा हले, या
वेळेम ये तु ही ती का काढू न घेतली नाहीत. २७ मी तर तुझा काही अपराध
केला नाही, परंतु तू मा याशी लढ याने माझे वाईट करतोस; परमे र जो
यायाधीश तो आज इ ाएली लोक व अ मोनी लोक यांम ये याय करो. २८
तथा प अ मोनी लोकां या राजाने आप याजवळ इ ताहाने जी चेतावणी
पाठवली ती नाकारली. २९ आ ण परमे राचा आ मा इ ताहाला ा त
झाला, नंतर गलाद व मन शे याम ये तो च कडे गेला, आ ण गलादी म पा
याम ये च कडे गेला, मग तेथून अ मोनी लोकांकडे गेला. ३० इ ताहाने
परमे राजवळ नवस क न हटले “जर तू मा या हाती अ मोनी लोक देशील
तर, ३१ असे होईल क मी अ मोनी लोकांपासून शांतीने माघार आलो ते हा
मला भेटावयाला जे काही मा या घरा या दाराबाहेर येईल, ते परमे राचे
होईल, आ ण मी याचे होमापण य कर न.” ३२ तर इ ताह अ मोनी
लोकां व लढावयाला याकडे गेला, या कारे परमे राने यास वजय
दला. ३३ आ ण अरोएरापासून म नीथाजवळ येईपयत यास मा न वीस
नगरे घेतली, आ ण ा म यां या आबेल-करामीमपयत यांची फार मोठ
क ल केली; असे अ मोनी लोक इ ाएल लोकां या वाधीन झाले. ३४
मग इ ताह म पात आप या घर आला; ते हा पाहा, याची क या यास
भेटायला डफ व नाचणारे यां यासह बाहेर आली; ती तर याचे एकुलते
एक मूल होती; त या शवाय यास पु कवा क या न हती. ३५ ते हा
असे झाले क याने तला पाहताच आपली व े फाडू न हटले, “हाय!
मा या मुली! तू मला : खाने पळू न टाकले आहे, आ ण मला ःख देणार
याम ये तूही आहेस! मी परमे राकडे शपथ वा हली आहे; या तव मला
वचना व वळता येत नाही.” ३६ ते हा ती यास बोलली, “हे मा या
बापा, तू परमे राकडे नवस केला आहे, तर तू जे वचन दले या माणे तू
मा याशी सवकाही कर; कारण परमे राने तुझे श ू अ मोनी लोक यांचा
तु यासाठ सूड घेतला आहे.” ३७ आणखी तने आप या बापाला हटले,
“मा यासाठ ही एक गो करा क मला दोन म ह यांची रजा ा, हणजे मी
आप या मै ीणीबरोबर ड गरावर जाऊन आप या कुमार पणाब ल शोक
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शा ते

करेल.” ३८ ते हा याने हटले, “जा.” असे याने तला दोन म हने सोडले,
आ ण ती आप या मै णीबरोबर ड गरांवर जाऊन आप या कुमार पणाब ल
रडली. ३९ मग दोन म ह यां या शेवटी असे झाले क ती आप या बापाजवळ
माघार आली, नंतर याने आपण केले या नवसा माणे तचे केले. तचा
पु षाबरोबर कधीच शार र क संबंध आला न हता, आ ण इ ाएलात अशी
रत झाली क , ४० येक वष इ ाएलात या मुल नी इ ताह गलादी
या या क येचे मरण करायाला वषातील चार दवस जात जावे.
ए ाइमी लोक एक झाले आ ण यादन नदी पार क न
१२ सव
उ रेस साफोन नगरात जाऊन इ ताहाला हणाले, “तू अ मोनी
लोकां व लढायला गेलास, ते हा आ हांला का बोलावले नाहीस? आ ही
तु यासह घराला आग लावून जाळू न टाकू.” २ ते हा इ ताह यांना हणाला,
“अ मो यांशी माझे व मा या लोकांचे फार भांडण होत होते; ते हा मी
तु हाला बोलावले, परंतु तु ही मला यां या हातातून सोडवले नाही. ३
ते हा तु ही सोडवत नाही, हे पा न मी माझा जीव धो यात घालून मा या
वत: या साम याने अ मोनी लोकां व लढायला पलीकडे गेलो, या
कारे परमे राने मला वजय दला; तर आज या दवशी तु ही मा याशी
लढायला मजवर आला आहात?” ४ ते हा इ ताहाने गलादाची सव माणसे
एक जमवून आ ण ए ाइमाशी लढाई केली, आ ण गलादी मनु यांनी
ए ाइमावर ह ला केला, कारण ते हणाले होते, “ए ाइम व मन शे
यां याम ये राहत आहा ते तु ही गलादी ए ाइमातले पळपुटे आहात.” ५
ते हा गला ांनी ए ाइ यांसमोर यादनेचे उतार रोखून धरले, आ ण असे
झाले क , जे हा कोणी ए ाइमी पळताना बोलला, “तु ही मला पार जाऊ
ा,” असे हणे. ते हा गलादी माणसे यास हणत असत, “तू ए ाथी
आहेस क काय?” आ ण तो जर “नाही” असे बोलला, ६ तर ते यास
हणत, “आता तू श बोलेथ असे हण,” ते हा तो “ स बोलेथ” असे हणत
असे (कारण यांना या श दाचा बरोबर उ चार करता येत न हता). मग
ते यास ध न यादने या उताराजवळ जवे मारत असत; तर या वेळ
ए ाइमातली बेचाळ स हजार माणसे मारली गेली. ७ इ ताहाने सहा वष
इ ाएलाचा याय केला; मग इ ताह गलादी मेला, आ ण गलादात या
एका नगरात यास पुर यात आले. ८ मग या यामागे बेथलेहम
े ात या
इ सानाने इ ाएलाचा याय केला. ९ ते हा यास तीस पु व तीस क या
हो या; या याने बाहेर द या आ ण आप या पु ांसाठ बाहे न तीस क या
आण या; याने सात वष इ ाएलाचा याय केला. १० नंतर इ सान मेला,
आ ण यास बेथलेहम
े ात पुर यात आले. ११ आ ण या यामागे जबुलूनी
एलोन इ ाएलाचा यायाधीश झाला; याने तर दहा वष इ ाएलाचा याय
केला. १२ नंतर तो जबुलूनी एलोन मेला, आ ण यास जबुलून देशात या
अयालोन येथे पुर यात आले. १३ आ ण यानंतर ह लेलाचा पु अ दोन जो
पराथोनी, तो इ ाएलाचा यायाधीश झाला. १४ आ ण यास चाळ स पु
व तीस नातू होते; यां याकडे आपापले गाढव होते यावर जे सवार होत
होते; याने आठ वष इ ाएलाचा याय केला. १५ मग पराथोनी ह लेलाचा
पु अ दोन मेला, आ ण यास ए ाइम ांतातील अमाले यां या ड गराळ
देशात पराथोनात पुर यात आले.
या लोकांनी परमे रा या ीने जे वाईट ते परत
१३ तेकेलेहा, याइ ाएला
तव परमे राने प ल ांना यां यावर चाळ स वष रा य
कर याची परवानगी दली. २ ते हा सरा येथला दानां या कुळाचा कोणी
मनु य होता; याचे नाव मानोहा होते, आ ण याची ी वांझ होती, या तव
तला लेक झाले न हते. ३ ते हा परमे रा या ताने या ीला दशन दले,
आ ण तला हटले, “पाहा, तू गरोदर राह यास असमथ होतीस, हणून
तू पु ाला ज म देऊ शकली नाहीस, परंतु आता तू गरोदर होऊन पु ाला
ज म देशील. ४ आता तू काळजीपूवक राहा म कवा मादक
पऊ

शा ते

नको, आ ण जे नयमा माणे अशु जाहीर केले ते अ न खाऊ नको. ५
पाहा, तू गरोदर होशील आ ण तू पु ाला ज म देशील आ ण याचे केस
कधीच कापू नकोस कारण तो मुलगा गभाव थेपासूनच देवाचा नाजीर होईल.
आ ण तो इ ाएलाला प ल या या जाचातून सोडव याचा आरंभ कर ल.”
६ ते हा या
ीने जाऊन आप या पतीला असे सां गतले क , “देवाचा
मनु य मा याजवळ आला, आ ण याचे प देवा या ता या पासारखे
फार भयंकर होते. हणून, तो कोठला, हे मी यास वचारले नाही, आ ण
याने आपले नाव मला सां गतले नाही. ७ परंतु तो मला हणाला, पाहा,
तू गरोदर होशील, आ ण तू पु ाला ज म देशील; तर आता तू दा आ ण
मादक
पऊ नको आ ण जे काही नयमा माणे अशु जाहीर केले
आहे ते अ न खाऊ नको; कारण तो बाळ तु या गभाव थेपासून या या
मरणापयत देवाचा नाजीर होईल. ८ ते हा मानोहाने परमे राजवळ वनंती
क न हटले, हे मा या भू, माझे ऐक, जो देवाचा मनु य तू पाठवला होता,
याने आम याजवळ पु हा यावे, आ ण जो पु ज मेल, या यासाठ आ ही
काय करावे, हे आ हांला शकवावे.” ९ ते हा देवाने मानोहाचा श द ऐकला,
या तव देवाचा त या ीजवळ ती शेतात बसली असता पु हा आला
तचा पती मानोहा त यासोबत न हता. १० ते हा ती ी वर त पळाली
आ ण आप या पतीला हणाली: “पाहा, जो पु ष या दवशी मा याजवळ
आला होता, तो मा या ीस पडला आहे.” ११ मग मानोहा उठू न आप या
प नी यामागे चालून या पु षाजवळ गेला, आ ण यास बोलला, “जो
पु ष मा या प नीबरोबर बोलला होता,” तो तूच आहेस काय? ते हा तो
हणाला, “होय मीच आहे.” १२ मग मानोहा हणाला, “तुझे श द खरे
ठरोत; परंतु या मुलासाठ काय नयम ठरवले आहेत आ ण याचे काम
काय असेल?” १३ ते हा परमे रा या ताने मानोहाला हटले, “जे मी या
ीला सां गतले, या वषयी हने काळजीपूवक रहावे. १४ ा वेलापासून जे
येते यातले काहीही हने खाऊ नये, आ ण म व मादक
पऊ नये,
आ ण नयमा माणे जे काही अशु जाहीर केले आहे ते खाऊ नये; जे सव
मी हला आ ा पले याचे तने पालन करावे.” १५ ते हा मानोहा परमे रा या
ताला हणाला, “आ ही तुला वनंती करतो थोडा वेळ थांब, तु यासाठ
करडू तयार कर यास आ हांला वेळ दे,” १६ परंतु परमे राचा त मानोहाला
बोलला, “मी जर थांबलो तर , मी तुझे अ न खाणार नाही; परंतु जर तू
होमापण करशील, तर ते तुला परमे र देवाला अपण करावे लागेल,”
(ते हा तो परमे र देवाचा त होता, हे मानोहाला कळले न हते) १७ मग
मानोहाने परमे रा या ताला हटले, “तुझे नाव काय आहे, कारण क
तुझे बोलणे खरे ठर यावर आ ही तुझा आदर क ?” १८ ते हा परमे राचा
त यास हणाला, “तू माझे नाव कशासाठ वचारतोस? ते आ यजनक
आहे.” १९ मग मानोहाने अ नापणासह करडू घेऊन, परमे र, जो आ यकम
करणारा यास खडकावर होमापण केले; ते हा मानोहा व याची प नी पाहत
असताना, २० जे हा अ नी वेदीव न आकाशात चढला, ते हा परमे राचा
त या वेदी या अ नीतून वर आकाशात चढला. मानोहा व याची प नी
यांनी हे पा हले आ ण आपली त डे भूमीस लावून नमन केले. २१ मग
परमे राचा त मानोहा या व या या प नी या ीस फ न पडला नाही;
ते हा मानोहाला कळले क , तो परमे राचा त होता. २२ मग मानोहा
आप या प नीला हणाला, आपण खचीत म , कारण आपण देवाला
पा हले आहे. २३ ते हा याची प नी यास हणाली, “जर परमे र देवाला
आप याला मारायची इ छा असती, तर याने आप या हातातून होमापण व
अ नापण वीकारले नसते, आ ण या सव गो ी आप याला दाखव या
नस या, तसेच या वेळेसारखे वतमान आप याला ऐकवले नसते.” २४ नंतर
या ीला पु झाला, आ ण तने याचे नाव शमशोन ठे वले; तो पु वाढत
गेला, या कारे परमे राने यास आशीवाद दला. २५ ते हा सरा व अ ावोल
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यां या दर यान महने-दाना या छावणीत यास परमे राचा आ मा ेरणा
क लागला.
खाली त ना नगरात गेला, आ ण याने त नाम ये
१४ नंपतलर शमशोन
ां या मुल म ये एक ी पा हली. तो जे हा माघार आला
२

ते हा याने आप या बापाला व आईला ा वषयी सां गतले, “मी त नात
प ल ांची एक मुलगी पा हली आहे; तर आता तु ही ती मला प नी क न
ा.” ३ परंतु याचे आई व बाप यास हणाले, “तु या नातेवाईकांत कवा
तु या लोकांम ये कोणी मुली नाहीत काय, हणून तू बेसुंती प ल ांतली
प नी क न यायला जात आहेस?” तथा प शमशोन आप या बापाला
हणाला, “तीच मजसाठ मळवून ा; कारण जे हा मी त याकडे ब घतले
ते हाच मला ती पसंत पडली आहे.” ४ परंतु ही तर परमे राची इ छा होती
क प ल ांबरोबर पर पर वरोध हावा, या या आई आ ण बापाला हे
समजले न हते; कारण या वेळेस प ल ी इ ाएलावर रा य करत होते.
५ यानंतर शमशोन आ ण याचे आईबाप खाली त ना येथे जात होते,
आ ण त नात या ा म यांपयत ते पोहचले, ते हा तेथे त ण सह गजना
क न आला आ ण या या अंगावर येऊ लागला. ६ ते हा परमे राचा
आ मा अचानक या यावर आला, आ ण या या हाती काही नसताही याने
जसे करडू फाडावे, तसे सहाला सहजर या फाडू न टाकले; परंतु याने
जे केले होते ते याने आप या आईबापांना सां गतले नाही. ७ तो गेला
आ ण जाऊन या ीसोबत बोलला; आ ण जे हा याने त याकडे पा हले,
ते हा शमशोनाला ती पसंत पडली. ८ काही दवसानंतर तो त याशी ल न
कर यास परत गेला, ते हा तो या सहाचे मृत शर र पाहायला बाजूला
वळला; आ ण या सहा या मृत शर रात मधमा यांचा थवा व मध तेथे
याने पा हला. ९ याने तो मध आप या हाताने वर काढू न घेतला आ ण तो
चालता चालता खात गेला, जे हा आप या आईबापाकडे आला ते हा याने
यांनाही यातला काही दला, आ ण यांनी तो खा ला; परंतु यांना तो
मध या सहा या मृत शर रातून घेतला आहे हे याने सां गतले नाही. १०
नंतर शमशोनाचा बाप ती ी जथे होती तथे उत न खाली गेला, आ ण
शमशोनाने तेथे मेजवानी दली, कारण त ण पु षांम ये तशी ढ होती. ११
त या नातेवाईकांनी यास पाहताच या याबरोबर राह यासाठ यास तीस
म आणून दले. १२ मग शमशोन यांना हणाला, “आता मी तु हाला
कोडे सांगतो; मेजवानी या सात दवसात जर तुम यातील कोणी जर याचे
उ र शोधून मला सां गतले, तर मी तु हाला तागाचे तीस झगे व कप ांचे
तीस संच जोड देईन. १३ परंतु जर तु हाला याचे उ र मळाले नाही, तर,
तु ही मला तागाचे तीस झगे व कप ाचे तीस संच जोड ावे.” ते हा ते
यास हणाले, “तुझे कोडे आ हांला सांग, हणजे आ ही ते ऐकू.” १४ तो
यास हणाला, खाणा यामधून खा याजोगे काही बाहेर नघते, बळकटातून
काहीतर गोड बाहेर नघते. परंतु तीन दवसात तर या या पा यांना
याचे उ र मळाले नाही. १५ नंतर चौ या दवशी ते शमशोना या प नीला
हणाले, “तू आप या नव याकडू न यु ने को ाचे उ र मळवून आ हांला
सांग, नाही तर आ ही तुला व तु या व डला या कुटु ब
ं ाला जाळू न टाकू;
तु ही आ हांला द र ी कर यासाठ हणून बोलावले आहे काय?” १६
ते हा शमशोनाची प नी या यासमोर रडू न हणू लागली, “तु ही केवळ
माझा ेष करता! मा यावर ीती करतच नाही. तु ही मा या लोकांस तर
कोडे सां गतले आहे, परंतु याचे उ र मला सां गतले नाही.” परंतु शमशोन
तला हणाला, “पहा, मी आप या आईबापाला ते सां गतले नाही, तर तुला
कसे सांगू?” १७ मेजवानी या सातही दवसांपयत ती या याकडे रडतच
होती; आ ण सात ा दवशी याने तला याचे उ र सां गतले, कारण
तने या यावर खूप दबाव आणला होता. मग तने या को ाचे उ र
त या लोकां या नातेवाईकांना सां गतले. १८ आ ण सात ा दवशी सूय

मावळ यापूव या नगरात या मनु यांनी यास हटले, “मधापे ा गोड ते
काय? सहापे ा बळकट काय आहे?” ते हा शमशोन यांना हणाला, “जर
तु ही मा या कालवड ला नांगराला जुंपले नसते, तर तु हाला माझे कोडे
उलगडता आलेच नसते.” १९ नंतर परमे राचा आ मा एकाएक साम याने
या यावर आला. शमशोन खाली अ कलोन नगरास गेला आ ण याने
यां यातले तीस पु ष मारले, यांना लुबाडू न घेतले आ ण या या को ाचे
उ र सांगणा यांना याने ते कप ांचे जोड दले; यास खूप राग आला
होता, आ ण तो या या व डला या घर नघून गेला. २० इकडे शमशोनाची
प नी या या जवळ या म ाला देऊन टाक यात आली.
दवसानंतर ग हा या हंगामात शमशोन एक करडू घेऊन
१५ काही
आप या प नीला भेट यास गेला; ते हा तो वत: शी हणाला, “मी
मा या प नी या खोलीत जाईन” परंतु त या प याने यास आत जाऊ दले
नाही. २ तचा पता हणाला, “मला वाटले तू तचा अगदी ेष करतोस,
हणून मी तला तु या म ाला देऊन टाकली; तची लहान बहीण त यापे ा
सुंदर आहे, आहे क नाही? त याऐवजी तला घे.” ३ ते हा शमशोन यांना
हणाला, “या वेळेस मी प ल ांची हानी केली, तर यासंबंधी मी नद ष
राहीन.” ४ शमशोन गेला आ ण याने जाऊन तीनशे को हे पकडले, आ ण
शेपटाला शेपूट अशी एकएक जोड या बांधली. नंतर याने मशाली घेऊन
येक जोड या शेपटांम ये बांध या. ५ मग मशाली पेटवून याने यांना
प ल ां या उ या पकात सोडले, आ ण यांनी दो ही उभे पके आ ण
धा या या रचले या सु ांसह जाळली आ ण याबरोबर जैतूनाचे मळे ही
जाळले. ६ ते हा प ल ांनी वचारले, “हे कोणी केले?” नंतर यांनी हटले,
“ त नाकराचा जावई शमशोन याने केले, कारण याने याची प नी घेऊन
या या म ाला दली. मग प ल ांनी जाऊन तला व त या प याला आग
लावून जाळू न टाकले. ७ शमशोन यांना हणाला, जर तु ही हे केले, तर
याचा मी तुम या व द सूड घेईन, आ ण ते के यानंतरच मग मी थांबेन.”
८ नंतर याने यांना मांड वर व कंबरेवर मा न यांचे तुकडे तुकडे क न
मोठ क ल केली. नंतर तो खाली गेला आ ण उं च क ा या एटाम दर त
गुहम
े ये जाऊन रा हला. ९ मग प ल ी बाहेर आले आ ण यांनी य दाम ये
येऊन लढाईची तयार केली, आ ण यांनी लेहीत यां या सै याची ूहरचना
केली. १० ते हा य दी माणसे हणाली, “तु ही आम यावर का ह ला केला
आहे?” ते हा ते हणाले, “शमशोनाला पकड यासाठ हणून आ ही ह ला
केला आहे; याने आम याशी जसे केले, तसेच या याशी कर यासाठ
आ ही आलो आहो.” ११ नंतर य दातली तीन हजार माणसे खाली एटाम
दर या उं च क ाजवळ जाऊन शमशोनाला हणाली, “प ल ी आम यावर
रा य करतात, हे तुला माहीत नाही काय? तर तू हे काय केले?” शमशोन
यांना हणाला, “जसे यांनी माझे केले, तसे मी यांचे केले आहे.” १२ ते
शमशोनाला हणाले, “आ ही तुला बांधून प ल ां या हाती दे यासाठ
आलो आहोत. ते हा शमशोन यांना हणाला,” तु ही वत: मला मा न
टाकणार नाही, “अशी मा याजवळ शपथ या.” १३ मग यांनी यास
सां गतले क , “नाही, आ ही फ तुला दोर ने बांधू आ ण तुला यां या हाती
सोपवू. आ ही तुला वचन देतो, आ ही तुला मा न टाकणार नाही.” ते हा
यांनी दोन न ा दोरांनी यास बांधून खडकातून वर नेले. १४ जे हा तो
लेहीस पोहचला, ते हा प ल ांनी यास पा न प ल ी आनंदाने ओरडू
लागले; आ ण परमे राचा आ मा साम याने या यावर आला आ ण या या
हातांना बांधलेले दोर ताग जळतो तसे झाले आ ण दोर हातातून गळू न पडले.
१५ नंतर यास गाढवाचे ताजे जाभाड सापडले आ ण याने ते उचलले आ ण
या याने एक हजार माणसे मारली. १६ शमशोन हणाला, “गाढवा या
जाभाडाने ढगावर ढग, गाढवा या जाभाडाने मी हजार माणसे मारली.” १७
शमशोनाने बोलणे संपव यावर, आप या हातातून ते जाभाड फेकून दले,
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याव न या ठकाणाचे नाव रामाथ-लेही ठे वले. १८ ते हा शमशोनाला फार
तहान लागली आ ण याने परमे रास हाक मा न हटले, “तू आप या
सेवकाला हा मोठा वजय दला आहे; परंतु आता मी तहानेने मरत आहे
आ ण यायासाठ बेसुंती लोकां या हाती पडत आहे.” १९ ते हा देवाने
लेहीमधील खोलगट जागा भंगून फोडली, आ ण यातून पाणी नघाले;
जे हा तो ते याला, ते हा यास परत श आली आ ण या या जीवात जीव
आला. याव न या जागेचे नाव एन-ह कोरे पडले; ती जागा आजपयत
लेहीम ये आहे. २० शमशोनाने प ल ां या काळात इ ाएलाचा वीस वष
याय केला.
प ल ी देशा या ग जा शहरास गेला, तेथे याने एक वे या
१६ शमशोन
पा हली आ ण तो त याजवळ गेला. ग जेकरास सांग यात आले
२

क , “शमशोन तथे आला आहे.” ग जकरांना ती जागा घे न टाकली आ ण
नगरा या वेशी या दाराजवळ या यासाठ गु तपणे दबा ध न ते सार रा
वाट पाहत रा हले. यांनी रा भर काही हालचाल केली नाही. ते हणाले,
सकाळ उजडेपयत आपण वाट पा या आ ण मग आपण यास जवे मा .
३ शमशोन म यरा ीपयत बछा यात पडू न रा हला. मग म यरा ी याने उठू न
आ ण नगरा या वेशीचे दरवाजे, याचे अडसर आ ण सव, दो ही दारबा ांसह
धरले आ ण ज मनीतून उखडू न ओढू न काढले, आ ण ते आप या खां ावर
घेऊन हे ोना यासमोर ड गरा या शखरापयत वर नेले. ४ यानंतर असे
झाले क , तो सोरेक खो यात राहणा या एका ीवर ेम क लागला; तचे
नाव तर दलीला होते. ५ प ल ांचे रा या धकार त याजवळ येऊन तला
हणाले, शमशोनाचे महान साम य कशात आहे आ ण आ ही “ या या
श वर कशी मात क न यास बांधू, कशा कारे आ ही यास नमवू आ ण
या यावर वरचढ होऊ शकू ते यु ने वचार. तू हे करशील तर आ ही
येकजण तुला अकराशे चांदीची नाणी देऊ.” ६ आ ण यामुळे दलीला
शमशोनाला हणाली, “मी वनंती करते तुझे महान बळ कशात आहे, आ ण
तुला कोणीही कशाने बांधले हणजे तू श हीन होशील, ते मला सांग.” ७
ते हा शमशोनाने तला सां गतले, “धनु या या न सुकले या अशा सात
हर ा वा ांनी, जर यांनी मला बांधले, तर मी अश होऊन सामा य
मनु यासारखा होईन.” ८ नंतर प ल ांचे अ धकार सात सालपटे जी
सुकली न हती, अशी ते घेऊन दलीलाकडे आले, आ ण तने यास यांनी
बांधले. ९ ते हा त या आत या खोलीत गु तपणे माणसे दबा ध न बसली
होती, आ ण तने यास हटले, “शमशोना, प ल ी तुजवर चालून आले
आहेत!” परंतु याने जसा तागाचा दोरा अ नी लागताच तुटून जातो तशा
धनु या या या सात हर ा वा ा तोडू न टाक या. आ ण या या बळाचे
रह य यांना समजू शकले नाही. १० दलीला, शमशोनाला हणाली, “पाहा,
तु ही मला फसवले आ ण मा याशी लबाड केली. तुम यावर कशाने मात
करता येईल ते, मी वनंती करते, मला सांग.” ११ ते हा याने तला सां गतले,
“जे कधी कामात वापरले नाहीत अशा न ा दोरांनी जर यांनी मला बांधले,
तर मी अश होऊन सामा य मनु यासारखा होईन.” १२ ते हा दलीलाने नवे
दोर घेऊन याने यास बांधले, आ ण यास हटले, “शमशोना, प ल ी
तु यावर चालून आले आहेत.” ते हा ते आत या खोलीत वाट पाहत बसले
होते. परंतु शमशोनाने या या दंडाला बांधलेले दोर धा या या तुक ासारखे
तोडू न टाकले. १३ दलीला शमशोनाला हणाली, “आतापयत तु ही मला
फसवत आ ण मा याशी लबा ाच करत आला आहात. तुम यावर कशाने
मात करता येईल, हे मला सांगा.” ते हा याने तला सां गतले, जर तू
“मा या डो या या केसां या सात बटा मागाबरोबर वणशील आ ण नंतर
वणकारा या फणी या नखात वळवशील तर मी इतर मनु यासारखा होईन.”
१४ तो झोपला ते हा तने याचे केस वणकारा या फणीम ये धा यांबरोबर
ताणून बांधले आ ण नंतर मागावर वणले; आ ण ती यास हणाली,
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“शमशोना, प ल ी तु यावर चालून आलेत!” ते हा तो आप या झोपेतून
जागा झाला आ ण याने वणकराची फणी व मागसु ा उखडू न काढला.
१५ ती यास हणाली, “तुमचे रह य जर तु ही मला सांगत नाहीतर, मी
तु यावर ेम करतो, असे तु ही कसे हणू शकता? तीन वेळा तु ही माझी
थ ा केली, आ ण आपले महान बळ कशात आहे हे मला सां गतले नाही.”
१६ तने आप या बोल याने या यावर दडपण आणले आ ण कटकट
क न यावर असा दबाव आणला क , यास म न जावेसे वाटू लागले.
१७ हणून शमशोनाने तला सवकाही सां गतले, आ ण हणाला, “मा या
डो यावरचे केस काप यासाठ कधीच व तरा फर वला गेला नाही; कारण
मी आप या आई या गभात अस यापासून देवाचा नाजीर आहे; जर माझे
मुंडन झाले, तर माझे बळ मजपासून जाईल, आ ण मी अश होऊन इतर
मनु यांसारखा होईन.” १८ जे हा दलीलाने पा हले याने आपले सवकाही
स य सां गतले ते हा; तने प ल ां या अ धका यांस बोलावणे पाठवले
हणाली, “पु हा या, कारण याने मला सवकाही सां गतले आहे.” ते हा
प ल यांचे अ धकार आप या हाती पे घेऊन त याकडे गेले. १९ मग
तने यास आप या मांड वर गाढ झोपवले. नंतर तने मनु यास बोलावून
या या डो या या सात बटा काप या. तने यास ता यात आण यास
सुरवात केली, आ ण याचे बळ या यातून नघून गेले. २० ती हणाली,
“हे शमशोना, प ल ी तुजवर आले आहेत.” ते हा तो आप या झोपेतून
जागा होऊन उठला हणाला, मी प ह या वेळे माणे बाहेर जाईन आ ण अंग
हालवून सुटल
े . परंतु परमे राने यास सोडले होते, हे यास कळले नाही. २१
प ल ांनी तर यास ध न याचे डोळे फोडू न टाकले; नंतर यास खाली
ग जात नेऊन पतळे या बे ांनी जखडले. मग तो बं दशाळे त धा य दळ त
असे. २२ तथा प याचे मुंडन झा यांनतर या या डो याचे केस पु हा वाढू
लागले. २३ मग प ल ांचे अ धकार आपला देव दागोन या यासाठ मोठा
य अपण करावयास एक जमले; कारण ते हणाले, “आम या देवाने
आमचा श ू शमशोन आम या हाती दला आहे.” २४ ते हा लोकांनी यास
पा न यां या देवाची तुती केली; यांनी असे हटले क , “आम या देवाने,
जो आमचा श ू या यावर, वजय मळवला आहे आ ण देशात आमचा नाश
करणारा, याने आम यात या पु कळांना मारले, यास आम या देवाने
आम या हाती दले आहे.” २५ आ ण ते जे हा आनंद साजरा करत होते
ते हा ते हणाले, “तु ही शमशोनाला बोलवा, हणजे तो आमची करमणूक
कर ल.” ते हा यांनी शमशोनाला बं दवानां या घरातून बोलावले, आ ण तो
यां यापुढे थ ेचे पा झाला, आ ण यांनी यास खांबां या म ये उभे केले
होते. २६ शमशोन याचा हात धरणा या मुलाला हणाला, “ या खांबांचा ा
इमारतीला आधार आहे, ते मी चाचपावे हणून तू मला यांजवळ ने, हणजे
मी या यावर टेकेन.” २७ ते सभागृह तर पु षांनी व ि यांनी भरलेले होते,
आ ण प ल ांचे सव अ धकार तेथे होते; सुमारे तीन हजार ी-पु ष
ग चीव न शमशोनाची गंमत पाहत होते. २८ ते हा शमशोनाने परमे र
देवाला हाक मार त हटले, “हे भू देवा, कृपाक न माझी आठवण कर,
आ ण हे देवा, या वेळेस एकदाच मा कृपा क न मला बळकट कर; हणजे
मी आप या दोन डो यां वषयी प ल ांचा एकदम सूड उगवून घेईन.” २९
नंतर या दोन मध या खांबांवर ते सभागृह उभे रा हलेले होते, आ ण यांचा
यास आधार होता, यां यातला एक शमशोनाने आप या उज ा हाताने
आ ण सरा आप या डा ा हाताने धरला. ३० ते हा शमशोन हणाला,
“प ल ां या बरोबर माझाही जीव जावो!” मग याने सव बळ एकवटू न
ते खांब ढकलले, आ ण ते सभागृह या अ धका यांवर व यात या सव
लोकांवर पडले. अशा र तीने तो जवंत असताना याने जतके मारले होते,
यांपे ाही या या मरणा या वेळ याने जे मारले ते अ धक होते. ३१ नंतर
याचे भाऊ व या या प याचे घरचे सव लोक यांनी खाली जाऊन यास
उचलून आणले, आ ण यास नेऊन सरा व अ ावोल याम ये याचा पता
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मानोहा या या कबरेत पुरले; याने तर वीस वष इ ाएलाचा याय केला
होता.
ड गराळ देशात एक मनु य होता; याचे नाव मीखा.
१७ एआ णाइमायानेया आप
या आईला हटले, “जी अकराशे शेकेल याची

२

नाणी तु याजवळू न घेतली गेली होती,” आ ण यामुळे तू शाप उ चारला
होता, आ ण तो मी ऐकला! पाहा ती याची नाणी मा याजवळ आहेत; मीच
ती चो न घेतली होती. याची आई हणाली, “मा या मुला, परमे र तुला
आशीवाद देवो!” ३ मग याने ती अकराशे शेकेल याची नाणी आप या
आईला परत दली; ते हा या या आईने हटले, “मी मा या मुलासाठ
कोर व लाकड मूत व ओतीव धातूची मूत कर यासाठ आप या हाताने हे
पे परमे रास अपण हणून वेगळ करते. तर आता मी ही तुला परत देते.”
४ याने ती याची नाणी आप या आईला परत द यावर या या आईने
दोनशे शेकेल पे घेऊन ते सोनाराला दले, आ ण याने याची कोर व व
ओतीव मूत केली. नंतर ती मीखा या घर ठे वली. ५ मीखा या मनु याचे एक
मूत चे देवघर होते, आ ण याने याजकाचे एफोद व कुलदेवता के या हो या;
आणखी याने आप या एका मुलाचे याजक हणून समपण केले होते. ६ या
दवसात इ ाएलावर कोणी राजा न हता; येकाने आपाप या दस यात जे
यो य, ते केले. ७ ते हा य दातील बेथलेहम
े ातला य दी घरा यातला त ण
लेवी तेथे आपले कत पार पाडत राहत होता. ८ नंतर तो मनु य य दात या
बेथलेहम
े नगरातून नघाला, आप याला राह यास कोठे जागा मळे ल ते
शोधू लागला. वास करत तो ए ाइमा या ड गराळ देशात मीखा या
घरापयत आला. ९ मग मीखा यास हणाला, “तू कोठू न आलास?” ते हा
तो मनु य यास हणाला, “मी बेथलेहम
े ातला य दी लेवी आहे; आ ण मला
राह यासाठ जागा मळावी हणून मी वास करत आहे.” १० ते हा मीखा
यास हणाला, “तू मा याबरोबर राहा आ ण माझा स लागार व याजक
असा हो. हणजे मी तुला ती वष दहा याची नाणी व एक पोशाख व तुझे
अ न देईन. मग तो लेवी आत गेला.” ११ तो लेवी या मनु याबरोबर राहायला
तयार झाला, आ ण तो त ण या याजवळ या या एका पु ासारखा झाला.
१२ आ ण मीखाने या लेवीला प व कत कर यास वेगळे केले, आ ण तो
त ण याचा याजक झाला आ ण तो मीखा या घर रा हला. १३ नंतर मीखा
बोलला, “आता मला कळले क , परमे र माझे चांगले कर ल, कारण हा
लेवी माझा याजक झाला आहे.”
या दवसात इ ाएलावर कोणी राजा न हता, आ ण या दवसात
१८ दानाचा
वंश व ती कर यासाठ आपले वतन मळवायाला पाहत
होता; कारण या दवसापयत यास इ ाएला या वंशांम ये वतनातला भाग
मळाला न हता. २ दाना या लोकांनी आप या सग या वंशातून, सरा व
अ ावोल यांतून अनुभवी असे पाच शूर यो े पु ष नवडू न यांना देशाची
टेहळणी व पाहणी कर यासाठ पाठवले; ते हा यांनी यांना सां गतले,
जा आ ण तो देश पाहा. मग ते ए ाइमा या ड गराळ देशात मीखा या
घरापयत आले आ ण यांनी रा तेथे घालवली. ३ ते मीखा या घराजवळ
होते, ते हा यांनी या त ण ले ाचा श द ओळखला; या तव ते तकडे
वळू न यास बोलले, “तुला इकडे कोणी आणले? आ ण तू या ठकाणी काय
करतोस? तू येथे का आहेस?” ४ तो यांना हणाला, “मीखाने मा यासाठ
जे काही केले ते असे आहे, आ ण मला मोलाने नयु केले आ ण मी याचा
याजक झालो आहे.” ५ ते हा यांनी यास हटले, “तू कृपा क न देवाला
स ला वचार क , आ ही जो वास करत आहोत तो सफल होईल कवा
नाही.” ६ ते हा तो याजक यांना बोलला, “तु ही शांतीने जा; या मागाने
तु हाला जायचे आहे, याम ये परमे र देव तुमचे मागदशन कर ल.” ७
मग ती पाच माणसे नघाली आ ण लईश येथे आली, आ ण यांनी पा हले

क ; या कारे सीदोनी अबा धत व सुर त राहत होते; तसेच याम ये
राहणारे लोक हे तेथे सुर त आहेत. आ ण देशात यांना कशा कारेही ास
देणारा कवा यां यावर अ धकार गाजवणारा एकही जण तेथे न हता. ते
सीदो यांपासून फार र राहत होते, आ ण यांचे कोणाबरोबरही ावहार क
संबंध न हते. ८ नंतर ते सरा व अ ावोल तेथे आप या वंशाजवळ आले;
ते हा यां या नातेवाईकांनी यांना वचारले, “तुमचा अहवाल काय आहे?”
९ ते हणाले, “चला! आपण यां यावर ह ला क ! कारण आ ही तो देश
पा हला आ ण तो फार चांगला आहे. तु ही काहीच करणार नाही का? तु ही
तो देश जक यासाठ आ ण यावर चढाई क न ता यात घे यासाठ कंटाळा
क नका. १० तु ही तेथे जाल, ते हा ‘आ ही अगदी सुर त आहोत’ असा
वचार करणा या लोकांकडे जाल, तसेच यांचा देश व तीण आहे. देवाने ते
तु हाला दले आहेत. ती जागा अशी आहे क पृ वीवर ल कोण याही गो ीची
उणीव तेथे नाही.” ११ मग तेथून, हणजे सरा व अ ावोल यांतून दाना या
कुळातले सहाशे पु ष लढाईसाठ श े घेऊन नघाले. १२ ते हा यांनी
जाऊन य दात या कयाथ-यार म जवळ तळ दला; या तव आजपयत
या ठकाणाला महाने-दान, दानाची छावणी असे हणतात; ते कयाथयार मा या प मेस आहे. १३ मग ते तेथून पुढे ए ाइमा या ड गराळ देशात
गेले आ ण मीखा या घरापयत आले. १४ ते हा जी पाच माणसे लईश देश
हेरावयास गेली होती, यांनी आप या नातेवाईकांना असे सां गतले क , “या
घराम ये याजकाचे एफोद व कुलदेवता, आ ण कोर व मूत व ओतीव धातूची
मूत आहेत; हे तु हाला माहीत आहे काय? तर आता काय करायचे ते तु ही
ठरवा.” १५ मग यांनी तकडे वळू न मीखा या घर या त ण ले ा या
घरात जाऊन याचे ेमकुशल वचारले. १६ नंतर दाना या वंशातली ती
सहाशे माणसे आप या लढाईची श े घेऊन वेश ाराशी उभी रा हली. १७
आ ण जी पाच माणसे देश हेरायला गेली होती, यांनी आत श न, ती
कोर व मू , एफोद, कुलदेवता व ओतीव मूत घेतली; या वेळ तो याजक
श स ज असणा या सहाशे मनु यांबरोबर दरवाजापुढे उभा होता. १८ तर
यांनी मीखा या घरात जाऊन ती कोर व मूत व ते एफोद व ते कुलदेवता व
ती ओतीव धातूची मूत घेतली असता, तो याजक यांना हणाला, “तु ही हे
काय करत आहात?” १९ यांनी यास हटले, “तू शांत राहा! आपला हात
आप या त डावर ठे व व आम याबरोबर चल, आ ण आमचा बाप व आमचा
याजक हो. एका मनु याचा याजक होऊन राहणे बरे क एका वंशाचा, आ ण
इ ाएला या कुळाचा याजक हावे हे बरे? कोणते बरे?” २० ते हा या
याजका या मनास आनंद झाला; या तव तो, ते एफोद व ते कुलदेवता व ती
कोर व मूत घेऊन या लोकांबरोबर गेला. २१ अशा र तीने ते तेथून वळले
आ ण र गेले. लहान मुलेबाळे , गुरेढोरे व यांची मालम ा ते आप यापुढे
घेऊन चालले. २२ मीखा या घरापासून ते बरेच अंतर र गे यावर, यांची
घरे मीखा या घराजवळ होती, यांनी माणसे एक बोलावली आ ण ते दान
वंशा या लोकां या पाठ स लागले. २३ यांनी दान वंशा या लोकांस हाक
मारली; ते हा ते मागे वळू न मीखाला हणाले, “तुला काय झाले हणून तू
समुदाय घेऊन आलास.” २४ तो हणाला, “मी केलेले देव तु ही चोरले
आ ण मा या याजकाला तु ही घेऊन चालला, आ ण आता मला सरे काही
रा हले आहे काय? तर तुला काय झाले हे तु ही मला कसे वचा शकता?”
२५ मग दान वंशा या लोकांनी यास हटले, “तू आपला आवाज आ हांला
ऐकू देऊ नको; नाही तर आम यातली फार रागीट माणसे तु यावर ह ला
करतील, आ ण तू व तु या घरा याला मा न टाकतील.” २६ मग दानाचे
लोक आप या मागाने गेले, आ ण मीखाने पा हले क आप यापे ा ते
बलवान आहेत, हणून तो माघार फ न आप या घर गेला. २७ मीखाने
या मूत के या हो या या आ ण याचा जो याजक होता, यास यांनी
घेतले; मग ते लईश नगरास आले. तेथील लोक शांत व न त होते. यांना
तलवार ने मारले, आ ण नगराला आग लावून जाळले. २८ ते हा यांना
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शा ते

कोणी सोडवणारा न हता, कारण ते सीदोनापासून र होते, आ ण यांचा
कोणाशीही वहार न हता; ते नगर बेथ-रहोब या खो याजवळ होते. दानी
लोकांनी तेथे पु हा नगर बांधले आ ण ते याम ये रा हले. २९ यांनी आपला
पूवज दान, जो इ ाएलाचा एक पु होता याचे नाव या नगराला दले,
परंतु प ह याने या नगराचे नाव लईश होते. ३० नंतर दाना या लोकांनी
आप यासाठ ती कोर व मूत केली; आ ण मन शेचा पु गेष म याचा वंशज
योनाथान तो व याची मुले, देश बं दवासात जाईपयत दाना या वंशाचे याजक
होते. ३१ देवाचे मं दर शलोम ये होते, तोपयत यांनी आप यासाठ मीखाची
कोर व मूत जी याने केली होती तची उपासना केली.
दवसात जे हा इ ाएलावर कोणी राजा न हता, ते हा असे झाले
१९ कयाकोणी
लेवी ए ाइमा या ड गराळ देशा या सवात र या भागात
राहत होता आ ण याने आप याला य दातील बेथलेहम
े नगरातील एक
ी उपप नी क न घेतली होती. २ परंतु या या उपप नीने यास सोडू न
भचार केला, आ ण ती यास सोडू न य दातील बेथलेहम
े ात आप या
व डला या घर परत गेली, आ ण तेथे चार म हने रा हली. ३ ते हा तचा पती
उठू न तचे मन वळवून तला माघार आणावे हणून गेला. या याबरोबर
याचा नोकर होता व गाढवांची जोड होती, ते हा तने यास आप या
व डला या घरात नेले, आ ण या मुली या व डलाने यास पा हले, यास
भेटून तो आनं दत झाला. ४ या या सास याने हणजे या मुली या व डलाने
यास फार आ ह केला; हणून तो या याकडे तीन दवस रा हला, आ ण
तो खाऊन पऊन तेथे व तीस रा हला. ५ मग चौ या दवशी असे झाले
क तो सकाळ लवकर उठला आ ण तो जायला तयार झाला, परंतु या
मुली या व डलाने आप या जावयाला हटले, “तू आप याला भाकर या
तुक ाचा आधार कर, आ ण मग तु ही जा.” ६ या दोघांनी एक बसून
खाणे पणे केले; नंतर या मुली या व डलाने हटले, “कृपा क न तू अजून
एक रा राहायला तयार हो, आ ण चांगली वेळ घालव.” ७ जे हा लेवी
जायला उठला, ते हा त ण मुली या व डलाने यास पु हा राह याचा आ ह
केला, हणून याने याची जा याची योजना बदलली आ ण पु हा तेथे रा
घालवली. ८ नंतर पाच ा दवशी सकाळ लवकर जायला उठला, “परंतु
या मुली या व डलाने हटले तू आप या पोटाला आधार कर पारपयत
थांब.” ते हा या दोघांनी जेवण केले. ९ जे हा लेवी, याची उपप नी व
याचा नोकर जायला उठले, ते हा याचा सासरा यास बोलला, “आता पाहा
मावळतीकडे दवस उतरला आहे, तु ही आज रा ी येथेच राहा; पाहा, दवस
थोडाच रा हला आहे, येथे व ती क न तुम या मनाला उ हास होवो; मग
सकाळ उठू न आप या मागाने आप या घर जा.” १० परंतु लेवी ती रा
घालवायला तयार झाला नाही. तो उठला आ ण नघून गेला, मग यबूस
हणजे य शलेमे या जवळ आला; ते हा या याबरोबर खोगीर घातले या
गाढवांची जोड , आ ण याची उपप नी होती. ११ जे हा ते यबूसजवळ होते
ते हा दवस फार उतरला होता, हणून या या नोकराने आप या ध याला
हटले, “चला, आपण बाजूला वळू न यबूसी यां या नगराकडे जाऊ आ ण
याम ये रा घालवू.” १२ याचा धनी यास हणाला, “जे इ ाएलाचे लोक
नाहीत अशा पर यां या नगरात आ ही वळणार नाही; तर गबा तेथवर
जाऊ.” १३ लेवीने आप या नोकराला सां गतले, “चल, आपण गबा कवा
रामा या नगरांपैक एका ठकाणी पोहचू आ ण याम ये रा घालवू.” १४
मग ते पुढे चालत गेले; आ ण ब या मनाचा देश जो गबा या याकडे
आ यावर सूय मावळला. १५ ते हा ग यात व ती करायला ते तकडे वळले,
नंतर तो जाऊन नगरा या चौकात बसला, परंतु यांना रा ी रहावयास कोणी
आप या घर घेऊन गेला नाही. १६ परंतु पाहा, सं याकाळ एक हातारा
मनु य शेतातून आप या कामाव न येत होता; तोसु ा मनु य ए ाइमा या
ड गराळ देशातला होता, परंतु ग यात उपरा होता आ ण या ठकाणातली
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माणसे ब या मनी होती. १७ याने तर आपली ी लावून नगरा या चौकात
तो वाटस मनु य पा हला; ते हा तो हातारा मनु य हणाला, “तू कोठे जात
आहेस? तू कोठू न आला आहेस?” १८ ते हा तो यास हणाला, “आ ही
य दा या बेथलेहम
े ा न आलो आहोत, आ ण आ हांला ए ाइमा या ड गराळ
देशा या पलीकड या बाजूस जायचे आहे; तेथला मी आहे; य दातील
बेथलेहम
े येथे गेलो होतो, आ ण मला परमे र देवा या मं दराकडे जावयाचे
आहे; परंतु कोणी मला यां या घरात घेत नाही. १९ आम या गाढवांसाठ
वैरण व दाणाही आहे, आ ण मा यासाठ व तु या दासीसाठ आ ण तु या
सेवका या बरोबर जो त ण नोकर आहे या यासाठ भाकर व ा रसही
आहे, कोण याही गो ीची उणीव नाही.” २० ते हा या हाता या मनु याने
यास अ भवादन केले, “तु याबरोबर शांती असो! मी तु या सव गरजांची
काळजी घेईन. फ चौकात रा घालवू नको.” २१ ते हा या मनु याने
लेवीला आप या घर नेले, आ ण गाढवास वैरण दली, नंतर यांनी आपले
पाय धुऊन खाणे पणे केले. २२ ते आनंदात वेळ घालवत असताना, या
नगरातले
लोक, “घराला वेढून आ ण दारावर ठोकून, या हाता या
घरध याला हणू लागले क , जो मनु य तु या घरात आला आहे, यास तू
बाहेर काढ, हणजे आ ही या याबरोबर समागम क .” २३ मग तो मनु य,
या घराचा धनी बाहेर यां याजवळ जाऊन यांना बोलला, “नाही, मा या
भावांनो मी वनंती करतो अशी वाईट गो क नका; हा मनु य मा या घर
पा णा हणून आला आहे, तर तु ही हा पणा क नका. २४ पाहा, माझी
कुमार क या व याची उपप नी येथे आहेत. मी तला आता बाहेर आणतो;
मग तु ही तची अ ू या व तु हाला जे बरे वाटते तसे तु ही त याशी करा;
परंतु या मनु याशी असे ाईचे कृ य क नका.” २५ तथा प ती माणसे
याचे ऐकायला तयार झाली नाहीत; ते हा या मनु याने आपली उपप नी
घेऊन आ ण बाहेर यां याजवळ आणली. मग यांनी त यासोबत कुकम
केले आ ण सार रा वाईट र तीने वागवले आ ण पहाट झाली असता तला
सोडले. २६ ते हा पहाटे या वेळेस ती ी येऊन जेथे आपला धनी होता, या
मनु या या घरा या दाराजवळ उजेड होईपयत पडू न रा हली. २७ जे हा
सकाळ त या ध याने उठू न घराची दारे उघडली, आ ण आप या मागाने
जायला तो बाहेर नघाला; तर पाहा, ती याची उपप नी घरा या दाराजवळ
पडलेली आ ण तचे हात उं बर ावर होते. २८ ते हा लेवीने तला हटले,
“ऊठ, हणजे आपण जाऊ.” परंतु तने उ र दले नाही; नंतर तो पु ष तला
गाढवावर घालून नघाला आ ण आप या ठकाणी गेला. २९ मग आप या
घर पोहच यावर याने सुर घेतली, आ ण आप या उपप नीला घेऊन
कापले, तचा एकएक अवयव कापून बारा तुकडे केले, आ ण ते इ ाएला या
येक ठकाणी पाठवून दले. ३० या येकाने ते पा हले, यांनी हटले,
“ मसर देशातून इ ाएल लोक पु हा आले, या दवसापासून आजपयत
यासारखी गो घडली नाही, आ ण कधी ीस पडली नाही; या वषयी तु ही
वचार करा! आ हांला स ला ा! काय करावे ते आ हांला सांगा!”
ापासून बैर-शेबा शहरापयतचे व गलाद देशातले सव
२० नंइतराएलीदान लोकदेशबाहे
र आले आ ण ते एक मनाचे होऊन परमे राजवळ
म पा येथे एक जमा झाले. २ इ ाएला या सव वंशां या लोकांचे पुढार ,
यांनी देवा या लोकां या मंडळ त आपले थान घेतले, सुमारे चार लाख
पायदळ, जे तलवार ने लढ यास तयार होते. ३ आता ब या मनी लोकांनी
ऐकले क , इ ाएल लोक म पात नगरात जमले आहेत. ते हा इ ाएलाचे
लोक हणाले, “आ हांला सांगा, ही वाईट गो कशी घडली?” ४ तो लेवी,
या या प नीचा खून झाला होता त या पतीने उ र देऊन हटले, “मी आ ण
माझी उपप नी ब या मना या देशातील गबा येथे रा घालव यासाठ
येऊन उतरलो. ५ गबात या लोकांनी रा ी मा यावर ह ला कर यासाठ
घरा या सभोवताली वेढा दला आ ण मला मार याचा यांचा हेतू होता.
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यांनी मा या उपप नीवर बला कार केला आ ण ती मरण पावली. ६ मी
आप या उपप नीला घेऊन त या शर राचे तुकडे तुकडे केले, आ ण ते
इ ाएला या वतन भागातील सव ांतांत पाठवले. कारण, यांनी इ ाएलात
पणा आ ण बला कार केला आहे. ७ आता तु ही, सव इ ाएली लोकांनो,
बोला आ ण तुमचा स ला ा आ ण याकडे ल ा.” ८ सव लोक एक मन
होऊन एक उठले आ ण ते हणाले, “आम यातला कोणीही आप या
तंबूकडे जाणार नाही आ ण कोणी आप या घर परतणार नाही. ९ परंतु
आता आ ही ग याचे हे असे करणार आहोत. आ ही च ् या टाकून मागदशन
घेत यावर ह ला करायचे ठरवू. १० आ ही इ ाएला या सव वंशांतून
शंभरातली दहा माणसे व हजारातून शंभर, व दहा हजारातून एक हजार,
इतक माणसे नवडू . ती या लोकांसाठ अ नसाम ी आणतील, हणजे
मग ते जाऊन ब या मना या ग याने इ ाएलात जे पण केले, यानुसार
यांना श ा करतील.” ११ मग इ ाएलातले सव सै य एका उ ेशाने एक
येऊन या नगरा व जमले. १२ ते हा इ ाएल लोकांनी ब या मना या सव
वंशांत माणसे पाठवून वचारले, “तुम याम ये हे काय पण घडले आहे?
१३ तर आता तु ही ग यांतली जे
लोक आहेत ते आ हांला काढू न ा,
हणजे आ ही यांना जीवे मा आ ण इ ाएलातून ाई पूणपणे काढू न
टाकू.” परंतु ब या मनी लोकांनी आपले भाऊबंद इ ाएली लोक यांचे ऐकले
नाही. १४ आ ण ब या मनी लोक इ ाएली लोकां व लढावयास आप या
नगरांतून ग याजवळ जमा झाले. १५ या दवशी ब या मनी लोकांनी
आप या नगरांतून तलवार ने लढाई कर याचे श ण घेऊन तयार झालेले
स वीस हजार सै य बरोबर घेतले; याम ये ग यात राहणा या या सातशे
नवडक पु षांची भर घातली. १६ या सव लोकांतले हे सातशे नवडलेले
पु ष डावखुरे होते; यां या येकाचा गोफणी या गो ाचा नेम एक केसभर
देखील चुकत नसे. १७ ब या मनी सोडू न, एकंदर इ ाएली सै य चार लाख
माणसे, तलवार ने लढ याचे श ण घेऊन तयार झालेले होते. ते सव लढाऊ
पु ष होते. १८ मग इ ाएल लोक उठू न बेथेलापयत गेले, आ ण यांनी
देवापासून स ला वचारला. यांनी वचारले, “ब या मनी लोकांशी लढायला
आम यातून प ह याने कोणी जावे?” परमे र देवाने सां गतले, “य दाने
प ह याने जावे.” १९ इ ाएली लोक सकाळ उठले आ ण यांनी ग यासमोर
लढाईची तयार केली. २० मग इ ाएली सै य ब या म यां व लढायला
बाहेर गेले, यांनी यां या व
गबा या ठकाणी लढाईची ूहरचना केली.
२१ ते हा ब या मनी सै याने ग यातून नघून आ ण या दवशी इ ाएली
सै यातील बावीस हजार मनु यांना मारले. २२ तथा प इ ाएली सै याने
पु हा श शाली होऊन जेथे यांनी प ह या दवशी लढाई लावली होती,
या ठकाणीच ूहरचना केली. २३ आ ण इ ाएली लोक वर गेले आ ण
परमे रासमोर सं याकाळपयत रडले. आ ण यांनी परमे रास वचारले,
“आमचा बंधू ब यामीन या या लोकांशी लढ यास मी पु हा जावे काय?”
परमे र हणाला, “ यां यावर ह ला करा.” २४ हणून स या दवशी
इ ाएली सै य ब या मनी सै या व चालून गेले. २५ स या दवशी,
ब या मनी लोक ग यातून यां या व बाहेर आले, आ ण यांनी इ ाएली
सै यातील अठरा हजार मनु यांना मारले, हे सव तलवार ने लढाईचे श ण
घेतलेले होते. २६ नंतर सव इ ाएली सै य आ ण सव लोक चढू न बेथेल येथे
गेले आ ण रडले, आ ण यांनी तेथे परमे र देवासमोर बसले. यांनी या
दवशी सं याकाळपयत उपास केला, आ ण परमे रास होमापण व शां यपणे
अपण केले. २७ आ ण इ ाएली लोकांनी परमे र देवाला वचारले, कारण
या दवसात देवा या कराराचा कोश तेथे होता. २८ आ ण अहरोनाचा पु
एलाजार याचा पु फनहास या दवसात याची सेवा करत होता. “आ ही
आपला बंधू ब यामीन या या लोकां व लढ यास परत जावे काय कवा
थांबावे?” ते हा परमे र देव हणाला, “तु ही चढू न जा; कारण उ ा मी
तु हाला यांचा पराजय कर यास मदत कर न.” २९ मग इ ाएल लोकांनी

ग या या भोवताली गु त थळ माणसे ठे वली. ३० मग तस या दवशी
इ ाएली लोक ब या मना या लोकां व लढले, आ ण पूव माणे यांनी
ग याजवळ ूहरचना केली. ३१ ते हा ब यामीनी लोक गेले आ ण इ ाएल
लोकां व
लढले आ ण यांना नगरापासून काढू न घेऊन र ने यात
आले. यांनी काही लोकांस मार यास सुरवात केली. यातला एक र ता
बेथेलास आ ण सरा ग याकडे जातो, याम ये इ ाएलांपैक सुमारे तीस
पु ष शेतात यांनी मारले; ३२ ब या मनी लोकांनी हटले, “ यांचा पराजय
झाला आहे, आ ण प ह यासारखे ते आम यापुढून पळू न जात आहेत.”
परंतु इ ाएली सै य हणाले, “आपण मागे पळू आ ण यांना नगरात या
र या पासून र काढू न आणू.” ३३ सव इ ाएली सै य यां या जागेव न
उठले आ ण यांनी बआल-तामार येथे लढाईसाठ ूहरचना केली. नंतर जे
इ ाएली सै य गु त थळ लपून बसले होते ते आप या जागेव न, मारे गबा
येथून अचानक उठले. ३४ सव इ ाएलातले नवडलेले दहा हजार पु ष
ग यापुढे आले आ ण भयंकर लढाई झाली, तथा प ब या म यांना समजले
न हते क , आप ी आप याजवळ येऊन ठे पली आहे. ३५ ते हा परमे र
देवाने ब या मनाला इ ाएलापुढे परा जत केले. या दवशी ब या म यांचे
पंचवीस हजार शंभर पु ष मारले गेले. या सवाना तलवार ने लढ याचे
श ण दे यात आले होते. ३६ ब या मनी लोकांनी पा हले क आपण
परा जत झालो आहोत. हे असे झाले क इ ाएली मनु यांनी ग यावर जे दबा
ध न ठे वले होते, यांचा भरवसा धरला हणून ती ब या मनी मनु यांपुढून
बाजूला झाली. ३७ नंतर दबा ध न बसणारे उठले आ ण पटकन ते ग यात
गेले आ ण यांनी यां या तलवार ने नगरात राहणा या येकाला ठार
मारले. ३८ आता दबा धरणारे आ ण इ ाएली सै यात सांके तक खूण
ठरली होती क यांनी नगरातून उं च धुराचा उं च लोळ चढवावा. ३९ आ ण
इ ाएली सै य लढाईत मागे फ लागले; आता ब या म याने ह याला
सुरवात केली आ ण इ ाएलांतली सुमारे तीस माणसे मारली. आ ण यांनी
हटले, “खा ीने पा ह या लढाईसारखे ते आम यापुढे परा जत झालेत.”
४० परंतु नगरातून धुराचा लोळ उं च चढू लागला, ते हा ब या म यांनी आप या
पाठ मागे वळू न पा हले आ ण संपूण नगरातून धुराचा लोळ आकाशात चढत
अस याचे यांना दसले. ४१ नंतर इ ाएली सै य मागे उलटू न यां यावर
ह ला चढवला. ब या मनी माणसे फार घाबरली, कारण यांनी पा हले क ,
आप यावर अ र आले आहे, हे यां या ल ात आले. ४२ या तव ते
इ ाएला या सै यापुढून राना या वाटेने नसटू न पळाले; तथा प लढाईने
यांना गाठले. इ ाएला या सै याने बाहेर येऊन, जेथे कोठे ते गावातून बाहेर
नघाले होते तेथे यांना मारले. ४३ यांनी ब या म यांना चोहोकडू न वेढले
आ ण नोहा येथपासून ते यां या पाठ स लागले; यांनी ग यासमोर पूवकडे
यांना पायदळ तुडवून मारले. ४४ ब या मनातले अठरा हजार सै नक मारले
गेले; ती सव माणसे लढाईत पटाईत होती. ४५ जे मागे फरले ते रानात
र मोन खडकाकडे पळू न गेले. तथा प यांनी यातले पाच हजार पु ष
र यावर वेचून मारले, आ ण गदोमापयत यांचा पाठलाग क न यातले
दोन हजार पु ष आणखी मारले. ४६ या दवशी ब या मनातले जे सव पडले
ते तलवार ने लढाईचे श ण घेतलेले आ ण अनुभवी असे पंचवीस हजार
पु ष होते; ते सव लढाईत स शूर लोक होते. ४७ परंतु सहाशे पु ष
फ न रानात र मोन खडकावर पळू न गेले. आ ण ते र मोन खडकावर चार
म हने रा हले. ४८ नंतर इ ाएली सै यांनी मागे फ न ब या मनी लोकांवर
ह ला केला आ ण नगरातली सव माणसे व गुरेढोरे आ ण जे काही यांना
सापडले ती येक गो यांनी तलवार ने मारली, आ ण यां या मागातील
येक नगर यांनी आग लावून जाळू न टाकले.
इ ाएली मनु यांनी म पात अशी शपथ वा हली होती क ,
२१ आता
“आम यातला कोणीही आप या मुली ब या मनाला ल नासाठ
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देणार नाही.” २ नंतर लोक बेथेल नगरास गेले आ ण सं याकाळपयत
देवापुढे बसून रा हले, आ ण मो ाने आवाज क न फार : खाने रडले. ३
ते मो ाने हणाले, “हे इ ाएला या देवा परमे रा, इ ाएलात असे का
झाले क आज इ ाएलातून एक वंश नाहीसा झाला आहे.” ४ नंतर स या
दवशी लोकांनी पहाटेस लवकर उठू न तेथे वेदी बांधली, आ ण होमापण व
शां यपण य केले. ५ इ ाएली लोक हणाले, सव इ ाएली वंशांतला
जो कोणी मंडळ त परमे राजवळ चढू न आला नाही, असा कोण आहे?
कारण जो कोणी परमे राजवळ म पात चढू न आला नाही. या वषयी
अशी मह वाची शपथ केली होती क , “ते हणाले, जे कोणी आले नाहीत
यांना अव य जवे मारावे.” ६ इ ाएला या लोक आपला भाऊ ब यामीन
या वषयी कळवळा क न हणाले, “आज इ ाएलातून एक वंश कापला
गेला आहे; ७ जे उरलेले आहेत यां यासाठ कोण प नीची तरतूद कर ल?
कारण आ ही परमे राजवळ शपथ वा हली क , आ ही आप या मुल पैक
कोणीही यांना ल नासाठ देणार नाही.” ८ यांनी हटले, इ ाएला या
वंशांतला जो कोणी “ म पात परमे र देवा जवळ चढू न आला नाही; असा
कोण आहे?” ते हा याबेश गलादातला कोणीही मंडळ त आला न हता हे
यांना कळले. ९ कारण लोकांची मोजणी घेतली गेली, ते हा पाहा, याबेश
गलादात राहणा यांपैक कोणीही तेथे आला न हता. १० मंडळ ने शूर असे
बारा हजार पु ष सूचना देऊन याबेश गलादाकडे पाठवले, “आ ण तु ही
जाऊन यां यावर ह ला करा आ ण ि यांना व पु ांनासु ा तलवार ने
मारा. ११ हे करा, तु हाला जे करायचे ते हेच क सव पु ष आ ण जचा
पु षाशी ल गक संबंध आला आहे ती येक ी, यांचा नाश करावा.”
१२ ते हा याबेश गलादा या राहणा यांम ये यांचा पु षाशी संबंध आला
न हता, अशा चारशे कुमार यांना मळा या आ ण यांनी यांना कनान
देशात शलो छावणीत आणले. १३ ते हा सव मंडळ ने र मोन खडकावर जे
ब या मनी लोक राहत होते यां याकडे नरोप पाठवून यां याशी शांतीचे
बोलणे केले. १४ ते हा ब या मनी माघार आले, आ ण यांनी याबेश
गलादात या ि या यांना प नी क न द या; परंतु या सवाना या पुर या
नाहीत. १५ लोकांस ब या मना वषयी : ख वाटले. कारण क , परमे राने
इ ाएला या वंशांत फाटाफूट केली होती. १६ या तव मंडळ या वड लांनी
हटले, जे उरलेले यांना प नी मळ या वषयी आ ही काय करावे? कारण
यांनी “ब या मनी ि यांना मा न टाकले होते.” १७ आणखी यांनी
हटले, इ ाएलापासून एक वंश नाश होऊ नये, “ हणून ब या मना या
उरले यांना वतन मळावे. १८ आ ही आप या क येतून यांना ि या क न
देऊ शकत नाही. कारण इ ाएला या लोकांनी अशी शपथ वा हली होती
क , जो ब या मनाला प नी क न देतो, तो शा पत होईल.” १९ नंतर ते
हणाले, “ शलोम छावणीम ये परमे र देवासाठ दरवष सण असतो, ते
बेथेल या उ रेस, जो र ता बेथेलापासून शखेमास चढू न जातो, या या
पूवकडे आ ण लबानो या द णेस आहे.” २० यांनी ब या मनी लोकांस
अशी आ ा दली क , “तु ही ा म यांम ये जा आ ण लपून राहा. २१ मग
जे हा शलोत या मुली नाचायला नघतील, ते हा तु ही ा म यांतून बाहेर
नघून येकाने आप यासाठ शलोत या क येतून प नी क न यावी,
आ ण मग ब या मना या देशास परत मागे जावे. २२ जे हा यांचे वड ल
कवा यांचे भाऊबंद एक होऊन आम याजवळ नषेध कर यास येतील,
ते हा आ ही यांना सांगू, तु ही यांना रा ा, आम यावर कृपा करा!
कारण लढाईत आ हांला यां यातील एकएकासाठ प नी मळाली नाही.
आ ण तु ही शपथे वषयी दोषी नाहीत, कारण तु ही वतः यांना तुम या
मुली द या नाहीत.” २३ या तव ब या मना या लोकांनी तसे केले, आ ण
आप या सं ये माणे क या पकडू न प नी क न घेत या. नंतर ते माघार
आप या वतनावर गेले, आ ण तेथे नगरे बांधून याम ये रा हले. २४ यानंतर
इ ाएली लोक तेथून आपाप या वंशाकडे व आपाप या वतनावर परत गेले.
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२५ या दवसात इ ाएलावर कोणी राजा न हता.

वाटे, ते कर त होता.
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क शा ते रा य करत असता या देशात काळ पडला
१ मगआ णअसेय झाले
दातील बेथलेहम
े नगरातील कोणी एक मनु य आपली प नी व
दोन पु ांसह मवाब देशी गेला. २ या मनु याचे नाव अलीमलेख व या या
प नीचे नाव नामी होते, आ ण या या दोन पु ांची नावे महलोन व ख लोन
होते. ते ए ाथी हणजे य दा ांतातील बेथलेहम
े नगरात होते. ते मवाब देशी
राहायला गेले. ३ नामीचा पती अलीमलेख मरण पावला आ ण त या दोन
पु ांबरोबर ती मागे रा हली. ४ या दोघांनी दोन मवाबी ि या प नी हणून
के या. एक चे नाव अपा व सर चे नाव थ होते. ते तेथे जवळपास दहा वष
रा हले. ५ मग महलोन व ख लोन मरण पावले. या माणे नामी आपला
पती व दोन पु यां यामागे एकटी रा हली. ६ परमे राने आप या लोकांस
अ न पुर वले आहे आ ण मदत केली आहे हे तने ऐकले ते हा आप या
दो ही सुनांसह ती मवाब देशातून परत य दा देशात जायला नघाली. ७
ती आप या दो ही सुनांसह राहत होती या ठकाणा न परत य दा देशास
जायला नघाली. ८ नामी आप या दो ही सुनांना हणाली, “तु ही दोघी
आपआप या आई या घर जा. तु ही जशी मृतांवर आ ण मा यावर दया
केली तशीच परमे र तुम यावर करो. ९ परमे र करो आ ण तु हाला स या
पती या घर वसावा मळो.” मग तने यांचे चुंबन घेतले व या मो ाने रडू
लाग या. १० या तला हणा या, “नाही, आ ही तुम याबरोबर तुम या
लोकांकडे येणार.” ११ नामी हणाली, “मा या मुल नो, परत जा, तु ही
मा याबरोबर का येता? मा या पोटी का आणखी पु आहेत क ते तुमचे
पती होतील? १२ मा या मुल नो माघार जा; मी आता हातार झाले आहे,
पती कर याचे माझे वय नाही. जर मला पती मळ याची आशा आहे असे मी
हटले तर व आज रा ीच तो मळाला आ ण जर मला पु ही झाले, १३
तर ते मोठे होईपयत तु ही यांची वाट पाहाल का? तु ही आता ल न न
करता पती शवाय रहाल का आ ण याची वाट पहाल का? मा या मुल नो,
तु हाला होणा या ःखासाठ मी फार ःखी होत आहे, कारण परमे राचा
हात मा या व
फरला आहे.” १४ मग त या सुना मोठा आवाज काढू न
पु हा रडू लाग या. अपाने आप या सासूचे चुंबन घेतले, पण थ त या
जवळ रा हली. १५ ती तला हणाली, “ऐक, तुझी जाऊ आप या लोकांकडे
व आप या देवांकडे परत गेली आहे, तर तूही आप या जावे या मागून जा.”
१६ थ हणाली, “मला सोडू न जा आ ण मा यापासून र जा असे मला
सांगू नका; तु ही जथे जाल तथे मी येईन, तु ही जथे रहाल तथे मी राहीन
आ ण तुमचे लोक ते माझे लोक व तुमचा देव तो माझा देव. १७ तु ही मराल
तेथे मी मरेन व तथेच मला पुरले जाईल. मरणा शवाय कशानेही तुमचा
माझा वयोग झाला तर परमे र मला श ा करो कवा यापे ा अ धक
करो.” १८ थने आप याबरोबर जा याचा ढ न य केला आहे हे नामीने
पा हले ते हा तने त यासोबत वाद ववाद कर याचे थांबवले. १९ मग या
दोघी बेथलेहम
े ात पोहच या. बेथलेहम
े ात आ यावर सव नगर यां यासाठ
खूप गलबलून गेले आ ण ि या हणू लाग या, “हीच का ती नामी?” २०
आ ण ती यांना हणाली, “मला नामी (मनोरमा) हणू नका, तर मला मारा
( : खदायक) हणा कारण सवसमथाने मला फारच लेशमय वागवले
आहे. २१ मी भरलेली गेले आ ण परमे राने मला रकामी परत आणले,
परमे राने मा या व सा दली आहे आ ण या सवसमथाने मला :
खत केले आहे तर तु ही मला नामी का हणता?” २२ या माणे नामी तची
मवाबी सून थ हला घेऊन मवाब देशातून परत आली आ ण या बेथलेहम
े
नगरात आ या ते हा सातू या हंगामास आरंभ झाला होता.
या पतीचा एक नातेवाईक होता; तो अलीमलेख या या कुळातला
२ नामी
असून मोठा धनवान मनु य होता, याचे नाव बवाज असे होते. मवाबी
२

थ नामीला हणाली, “मला शेतात जाऊ ा, हणजे याची कृपा ी
मा यावर होईल या यामागे मी धा याचा सरवा वेचीत जाईन.” ते हा
तने हटले, “मा या मुली, जा.” ३ मग ती नघून शेतात गेली आ ण
कापणी करणा यां या मागे धा य वेचू लागली, ते हा असे झाले क , शेता या
या भागात ती गेली तो अलीमलेखा या कुळातला बवाज याचा होता. ४
आ ण पाहा, बवाज बेथलेहम
े गावातून शेतात परत आला, ते हा तो कापणी
करणा यांना हणाला, “परमे र तु हाबरोबर असो,” आ ण यांनी उ र दले
“परमे र तुला आशीवा दत करो.” ५ मग बवाज कापणी करणा यां या
देखरेख करणा या दासास हणाला, “ही त ण ी कोण आहे?” ६ कापणी
करणा यांवर देखरेख करणा या दासाने हटले, “नामीबरोबर मवाब देशा न
आलेली ही मवाबी क या आहे. ७ ती मला हणाली, ‘कृपा क न कापणी
करणा यां या मागून प ांमधला सरवा मला वेचू ा.’ ती सकाळपासून
आतापयत तो वेचीत आहे, आ ाच येथे थोडा वेळ मा व ांती घे यासाठ
ती येथे आली आहे.” ८ बवाज थला हणाला, “मुली, तू माझे ऐकतेस
ना? तू स या या शेतात सरवा वेचायला जाऊ नकोस, येथेच मा या काम
करणा या त ण ि यांबरोबर राहा. ९ हे या शेताची कापणी करत आहेत
याकडे नजर ठे वून यां यामागून जा. मी या लोकांस तुला ास देऊ नये
अशी सूचना दली आहे ना? आ ण तुला तहान लाग यास पा या या
भां ाकडे जाऊन नोकरांनी जे पाणी भ न ठे वले यातील पाणी पी.” १०
ते हा ती बवाजापुढे दंडवत घालून हणाली, “मज पर या ीवर कृपा ी
क न माझा समाचार घेतला याचे कारण काय?” ११ बवाज तला हणाला,
“तुझा पती मरण पाव यापासून तू आप या सासूशी कशी वागलीस आ ण
तू आप या आई-व डलांना व ज मदेश सोडू न तुला जे लोक प र चत नाहीत
अशा लोकात तू आलीस ही स व तर मा हती मला मळाली आहे. १२
परमे र तु या कृतीचे फळ तुला देवो. या या पंखाचा आ य करावयास तू
आली आहेस तो इ ाएलाचा देव परमे र तुला पुरे पा रतो षक देवो.” १३ मग
ती हणाली, “मा या भू, आपली कृपा ी मजवर रा ावी. मी आप या
कोण याही दासी या बरोबर ची नसून आपण मा याशी ममतेने बोलून माझे
समाधान केले आहे.” १४ भोजन करतेवेळ बवाज तला हणाला, “इकडे ये,
भाकर खा. या कढ त आपली भाकर बुडव.” कापणी करणा यां या पं ला
ती बसली व याने तला रडा दला. तो तने पोटभर खा यावर काही
श लक रा हला. १५ ती सरवा वेचावयास नघाली ते हा बवाजाने आप या
ग ाला सां गतले, “ तला प ांत वेचू ा, मना क नका. १६ आ ण
चालता चालता प ांतून मूठमूठ टाकत जा; तला वेचू ा, तला धमकावू
नका.” १७ तने या कारे सं याकाळपयत सरवा झो डला याचे एफाभर
सातू नघाले. १८ ते घेऊन ती नगरात गेली. तने काय वेचून आणले ते त या
सासूने पा हले. तसेच तने पुरे इतके खाऊन उरलेले आणले होते तेही तला
दले. १९ त या सासूने तला वचारले, “आज तू कोठे सरवा वेचला? आ ण
हे काम कोठे केलेस? याने तुला मदत केली, याचे क याण होवो.” मग
आपण कोणा या शेतात आज काम केले ते तने सासूला सां गतले. ती
हणाली, “ या या शेतात आज मी काम केले याचे नाव बवाज आहे.” २०
नामी आप या सुनेला हणाली, “ या परमे राने जवंतावर व मृतांवरही
आपली दया कर याचे सोडले नाही, तो याचे क याण करो. नामी तला
आणखी हणाली, हा मनु य आप या नातलगांपैक आहे, एवढेच न हे तर
आपले वतन सोड व याचा यास अ धकार आहे.” २१ मग मवाबी थने
सां गतले; “तो मला असेही हणाला क , ‘माझे गड सव कापणी करत
तोपयत या या मागोमाग राहा.’” २२ नामी आपली सून थ हला हणाली,
“मुली, तू या याच नोकर ण बरोबर जावे, इतरां या शेतात तू लोकांस दसू
नये हे बरे.” २३ या कारे सातूचा आ ण ग हाचा हंगाम संपेपयत तने
बवाजा या नोकर ण बरोबर सरवा वेचला; आ ण ती आप या सासूबरोबर
रा हली.
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तला हणाली, “मा या मुली, तुझे चांगले होऊन
३ तुलथचीा वसासासू नामी
ासाठ एखादे थळ मळावे हणून मला शोध करावयास
नको काय? २ तर हे पाहा, या या नोकर ण बरोबर तू रा हलीस तो बवाज
आपला नातलग न हे काय? तो आज रा ी ख यात सातू उफणणार आहे.
३ तर तू शु हो, सुगंधीत तेल लाव आ ण व
बदलून ख यात जा, पण
याचे खाणे पणे संपेपयत तू या या नजरेला पडू नकोस. ४ तो कोठे झोपतो
ते पा न ठे व आ ण तो झोपला हणजे तू जाऊन या या पायावरचे पांघ ण
काढू न तेथे झोपून राहा. मग काय करावयाचे ते तोच तुला सांगेल.” ५ ती
हणाली, “तु ही सांगता ते सव मी कर न.” ६ तने ख यात गे यावर
आप या सासू या सांग या माणे केले. ७ खाणे पणे झा यावर याचे मन
स न होऊन तो जाऊन धा या या राशी या बाजूला झोपला. मग ती गुपचूप
जाऊन बवाजा या पायावरचे पांघ ण काढू न तेथे झोपली. ८ मग म यरा
झा यावर तो दचकून जागा झाला आ ण वर डोके क न पाहतो तो आप या
पायापाशी कोणी ी झोपलेली आहे असे या या ीला पडले. ९ ते हा तो
तला हणाला, “तू कोण आहेस?” ती हणाली, “मी आपली दासी थ
आहे, या आप या दासीला आप या पांघ णाखाली या. कारण आमचे
वतन सोड व याचा अ धकार आप याला आहे.” १० तो हणाला, “मुली,
परमे र तुझे क याण करो, तू प ह यापे ा स या वेळेस अ धक ेमळपणा
दाख वलास; कारण धनवान कवा गर ब अशा कोण याही त णा या मागे तू
गेली नाहीस. ११ तर मुली भऊ नकोस, तू हणतेस तसे मी तु यासंबंधाने
करतो; कारण मा या गाव या सव लोकांस माहीत आहे क तू सदगुणी
ी आहेस. १२ मी तुझे वतन सोडवावयास जवळचा नातलग आहे खरा,
तथा प मा या नही जवळचा आणखी एक नातलग आहे. १३ तू रा भर येथे
राहा आ ण सकाळ तो तु यासंबंधाने नातलगाचे काम कर यास तयार
झाला तर बरेच आहे, यास ते क दे. पण तु यासंबंधाने तो नातलगाचे
काम कर यास तयार झाला नाही, तर परमे रा या ज वताची शपथ, ते मी
कर न. सकाळपयत झोपून राहा.” १४ ती या या पायाशी झोपून रा हली
आ ण मग मनु य मनु यास ओळखेल इतके उजाडेल या या अगोदर उठली,
कारण बवाजाने तला सां गतले होते क ख यात कोणी ी आली होती हे
कोणाला कळता कामा नये. १५ तो तला हणाला, “तु या अंगावरची चादर
आणून पस न धर.” तने ती पसर यावर याने सहा मापे सातू मोजून त या
पदरात टाकले व त या खां ावर ठे वले. मग तो गावात गेला. १६ सासूकडे ती
आली ते हा ती तला हणाली, “मा या मुली, कसे काय झाले?” ते हा या
मनु याने जे केले ते तने तला सगळे सां गतले. १७ तने सां गतले, “सहा
मापे सातू याने मला दले. तो हणाला, ‘आप या सासूकडे रका या हाताने
जाऊ नको.’” १८ ती हणाली, “मुली, या गो चा कसा काय प रणाम
होतो हे समजेपयत तू व थ राहा. कारण आज तो मनु य या गो ीचा शेवट
लाव या शवाय शांत राहणार नाही.”

लागेल, ते अशासाठ क मृताचे नाव या या वतनाला चालावे.” ६ ते हा तो
जवळचा नातलग हणाला, “मा या याने ते वतन खंडणी भ न सोडवता
येत नाही; सोडवले तर मा या वतनाचे मा याकडू न नुकसान होईल, हणून
माझा खंडून घे याचा अ धकार तू घे.” ७ वतन खंडणी भ न सोड व याची
व याची अदलाबदल क न करार प के कर याची पूव इ ाएलात अशी
प त होती क मनु य आप या चपला काढू न स याला देत असे. ८ तो
जवळचा नातलग बवाजाला हणाला, “तूच ते वकत घे,” आ ण असे हणून
याने आप या चपला काढ या. ९ बवाज या वड लजनांना व सव लोकांस
हणाला, “आज तु ही सा ी आहात क जे काही अलीमलेखाचे आ ण
ख लोन व महलोन यांचे होते ते सव मी नामी या हातून घेतले आहे. १०
याखेर ज महलोनाची ी मवाबी थ माझी प नी हणून मी तचा वीकार
करतो; ते यासाठ क मृताचे नाव या या वतनात कायम रहावे, मृताचे नाव
या या भाऊबंदातून व गाव या वेशीतून न होऊ नये, आज तु ही या वषयी
सा ी आहात.” ११ ते हा वेशीतील सव लोक व वड ल जन हणाले,
“आ ही सा ी आहो, ही जी ी तु या घर येत आहे तचे परमे र इ ाएल
घरा याची थापना करणा या राहेल आ ण लेआ ां या माणे करो; ए ाथा
येथे भरभराट आ ण बेथलहेमात क त होवो. १२ आ ण तामारे या पोटी
य दापासून झाले या पेरेसा या घरा यासारखे तुझे घराणे या नववधू या
पोटी परमे र जे संतान देईल या या ारे होवो.” १३ मग बवाजाने थशी
ल न केले व ती याची प नी झाली. तो त यापाशी गेला ते हा परमे रा या
दयेने त या पोटी गभ रा न तला पु झाला. १४ ते हा तेथील ि या
नामीला हणा या, “परमे र ध यवा दत असो, कारण याने तुला जवळ या
नातलगा शवाय रा दले नाही, याचे नाव इ ाएलात स होवो. १५ तो
तुला पु हा जीवन देणारा व वृ ापकाळ सांभाळणारा असा होईल, कारण जी
सून तु यावर ीती करते, जी सात मुलांपे ा तुला अ धक आहे, तला तो
झाला आहे.” १६ ते हा नामीने ते बालक घेतले आ ण आप या उराशी ध न
ती याची दाई झाली. १७ “नामीला पु झाला” असे हणून शेजारण नी
याचे नाव ओबेद ठे वले. तो इशायाचा पता व दावीदाचा आजोबा झाला. १८
पेरेशाची वंशावळ: पेरेस हे ोनाचा पता झाला, १९ हे ोन रामचा पता
झाला, राम अ मीनादाबाचा पता झाला, २० अ मीनादाब नहशोनाचा पता
झाला, नहशोन स मोनाचा पता झाला, २१ स मोन बवाजाचा पता झाला,
बवाज ओबेदाचा पता झाला, २२ ओबेद इशायाचा पता झाला आ ण इशाय
दा वदाचा पता झाला.

बवाज वेशीत जाऊन बसला; इत यात बवाज या जवळ या
४ आता
नातलगाब ल बोलला होता तोसु ा तेथे आला, ते हा हा यास हणाला,
“ म ा, येथे येऊन बस.” ते हा तो तेथे जाऊन बसला. २ मग गावातील
दहा वड ल जनांना बोलावून तो हणाला, “तु ही इकडे येऊन बसा” आ ण
तेसु दा बसले. ३ मग तो या जवळ या नातलगाला हणाला, “मवाब
देशातून नामी आली आहे; ती तुझा माझा बंधू अलीमलेख या या शेताचा
भाग वकत आहे, ४ आ ण तुला हे कळवावे व येथे या बसले यांसमोर आ ण
मा या वड लजनांसमोर तू तो वकत यावा. तो जर खंडणी भ न सोडवशील
तर मला सांग, हणजे मला कळे ल, कारण खंडून घे यास तु या शवाय
कोणी नाही, तु यानंतर मी आहे.” तो हणाला, “मी खंडून घेईन.” ५
मग बवाज हणाला, “ या दवशी ते शेत नामी या हातून वकत घेशील
या दवशी मृताची प नी मवाबी थ ह याकडू नही तुला ते वकत यावे
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या ड गराळ देशातील रामाथाईम-सोफ म या नगरामधील
१ एएकाईमा
पु ष होता व याचे नाव एलकाना होते. तो यरोहामाचा मुलगा तो
एली चा मुलगा तो तोहचा मुलगा तो सूफाचा मुलगा तो एलकाना ए ाईमी
होता. २ यास दोन ि या हो या, एक चे नाव ह ना व सर चे नाव प न ना
होते. प न नेला लेकरे होती परंतु ह नेला न हती. ३ तो पु ष आप या
नगरा न तवष शलो येथे सै यांचा देव परमे र ाची उपासना करायला
व य करायला जात असे. तेथे एलीचे दोन पु हफनी व फनहास देवाचे
याजक होते. ४ य करायचा दवस आला हणजे एलकाना आपली प नी
प न ना हला व तची सव मुले त या सव मुली यांना मांसाचे वाटे देत
असे. ५ परंतु ह नेला तो पट वाटा देत असे कारण ह नेवर तो जा त ीती
करत असे, पण परमे राने तची कुस बंद केली होती. ६ परमे राने तची
कुस बंद के यामुळे तला ख न कर यासाठ तची सवत तला फारच
चडवत असे. ७ ती तवष असेच कर त असे, ती आप या प रवारासोबत
परमे रा या मं दरात जाई ते हा तची सवत तला असाच ास देई हणून ती
रडत असे व काही खात नसे. ८ ते हा तचा पती एलकाना तला नेहमी
हणत असे, “ह ना तू कां रडतेस? तू का खात नाहीस? आ ण तुझे मन का
: खीत आहे? मी तुला दहा मुलांपे ा जा त नाही काय?” ९ मग अशाच
एका संगी, यांनी शलो येथे खाणे पणे संपव यावर ह ना उठली. आता
एली याजक परमे रा या घरा या दाराजवळ या आप या आसनावर बसला
होता. १० ते हा ती खूप : खीत अशी होती आ ण ती परमे राजवळ ाथना
क न फार रडली. ११ ती नवस क न हणाली, “हे सै या या परमे रा
जर तू आप या दासीचे ःख पाहशील व माझी आठवण करशील व तु या
दासीला वसरणार नाहीस व दासीला पु ष संतान देशील तर मी यास
या या आयु या या सव दवसात परमे रास देऊन टाक न आ ण या या
डो यावर व तरा फरवणार नाही.” १२ आ ण असे झाले क ती परमे रा या
पुढे ाथना कर त असता एलीने त या त डाकडे पा हले. १३ ह ना तर
आप या मनात बोलत होती. तचे ओठ मा हालत होते पण तची वाणी
ऐकू येत न हती हणून ती म पऊन नशेत बोलत असेल असे एलीला
वाटले. १४ ते हा एली तला हणाला, “ कती वेळ तू म ा या नशेत म त
राहशील? तू म ाचा अंमल आप यापासून र कर.” १५ ते हा ह ना उ र
देऊन हणाली, “असे नाही, मा या वामी, मी : खीत आ याची ी
आहे. ा रस कवा म मी याले नाही, तर मी आपला जीव परमे रा
पुढे ओतत आहे.” १६ “आपली दासी
ी आहे असे तू समजू नका
कारण मी मा या यातना व लेश यांमुळे आतापयत बोलले आहे.” १७
मग एली उ र देत हणाला, “शांतीने जा; इ ाएलाचा देव या याजवळ जे
मागणे तू मा गतले आहेस ते तो तुला देवो.” १८ ती बोलली, “आप या
दासीवर तुमची कृपा ी होऊ ा.” मग ती ी नघून आप या वाटेने गेली
आ ण तने अ न सेवन केले व पुढे तचे त ड उदास रा हले नाही. १९ आ ण
सकाळ यांनी उठू न परमे राची उपासना केली; मग ते नघून रामा येथे
आप या घर परतले. आ ण एलकानाने आपली प नी ह ना हला जाणले व
परमे राने तची आठवण केली. २० नेमलेली वेळ आ यावर ह ना गरोदर
रा हली व तने मुलाला ज म दला आ ण तने याचे नाव शमुवेल असे ठे वले;
ती हणाली कारण मी यास परमे रापासून मागून घेतले. २१ पु हा एकदा
तो पु ष एलकाना, आप या सव कुटु बं ासहीत परमे रास वा षक य अपण
करायला व आपले नवस फेडायला वर गेला. २२ परंतु ह ना वर गेली नाही;
ती आप या नव याला हणाली, “मुलाचे ध तोड पयत मी वर जाणार नाही;
यानंतर मग मी यास नेईन, जेणेक न तो परमे रापुढे हजर होईल व तो तेथे
कायम व ती कर ल.” २३ ते हा तचा पती एलकाना तला हणाला, “तुला

बरे वाटते ते कर; तू याचे ध तोड पयत राहा; केवळ परमे र आपले वचन
था पत करो.” मग ती ी घर रा हली व आप या मुलाचे ध तोड पयत
तने यास तनपान दले. २४ आ ण याचे ध तोड यावर तने तीन गो हे व
एक एफाभर सपीठ व ा रसाचा एक बुधला घेऊन आपणाबरोबर यास
शलो येथे परमे रा या मं दरात नेले; ते हा मूल अजून लहानच होते. २५
मग यांनी एक गो हा कापला आ ण मुलाला एलीकडे आणले. २६ आ ण
ती हणाली, “हे मा या भू! आपला जीव जवंत आहे; मा या भू, जी
ी परमे राची ाथना कर त येथे तुम याजवळ उभी रा हली होती, ती
मीच आहे. २७ या मुलासाठ मी ाथना केली आ ण जी माझी मागणी
मी परमे रापाशी मा गतली होती ती याने मला दली आहे. २८ मी तो
परमे रास दला आहे; तो जगेल तोपयत तो परमे रास सम पत केलेला
आहे.” ते हा तेथे एलकाना व यां या कुटु बं ाने परमे राची उपासना केली.
हणाली, “माझे मन परमे रा या ठायी आनंद
२ मगपावतह नाआहे;ाथनामाझेकशगन परमे
रा या ठायी उं च केले आहे; माझे मुख
मा या श ू व धैयाने बोलत आहे, कारण तू केले या तारणाने मी आनंदीत
होत आहे. २ परमे रासारखा कोणी प व नाही, कारण तु या शवाय
कोणी नाही, आम या देवासारखा खडकही कोणी नाही, ३ अ त ग व पणाने
आणखी बढाई मा नका; तुम या त डातून उ टपणाचे भाषण न नघो.
कारण परमे र ानाचा देव आहे; या याकडू न कृ ये तोलली जातात.
४ परा मी पु षांची धनु ये मोडलेली आहेत, परंतू जे अडखळले यांनी
बल प कमरबंद वे ीला आहे. ५ जे तृ त होते ते अ नासाठ मोलमजुर
कर त आहेत; आ ण जे भुकेले होते ते तसे रा हले नाहीत. वांझ होती
तने सात मुलांस ज म दला आहे, परंतु फार लेकरे आहेत ती अश
झाली आहे. ६ परमे र जवे मारतो व जवनात आणतो. तो अधोलोकास
नेतो व वर आणतो. (Sheol h7585) ७ परमे र गर ब करतो व ीमंतही
करतो. तो न करतो, तसेच तो उं चही करतो. ८ तो गर बाला धुळ तून
वर उठवतो; तो भका याला उ कर ाव न उठवून उभे करतो; यासाठ
क यांना राजपु ाबरोबर बसवावे आ ण यांना वारसाने स मानाचे आसन
मळावे. कारण पृ वीचे खांब परमे राचे आहेत; याने यावर जग ठे वले
आहे. ९ तो आप या व ास ठे वणा या लोकांचे पाय संभाळ ल, परंतु
अंधारात शांत ठकाणी ठे वले जातील, कारण साम याने कोणी मनु य वजय
मळ वणार नाही. १० देवाशी वरोध करणा यांचे तुकडे तुकडे केले जातील;
आकाशांतून तो यां या व द मेघगजना कर ल. परमे र पृ वी या शेवट या
टोकावर असले यांचा याय कर ल; तो आप या राजाला साम य देईल
आ ण आप या अ भ ष ाचे शग उं च कर ल.” ११ मग एलकाना रामा येथे
आप या घर गेला. आ ण तो लहान मुलगा एली याजकासमोर परमे राची
सेवा क लागला. १२ एलीची मुले नालायक माणसे होती; ते परमे रास
ओळखत न हते. १३ लोकां या बाबतीत याजकांची अशी र त होती क कोणी
मनु य य अपण क लागला क , मांस शजत असतानाच याजकाचा चाकर
मांस उचल यासाठ तीन अणकुचीदार टोकाचा काटा आप या हातात घेऊन
येई १४ तो परातीत कवा पाते यांत कवा कढईत कवा गंगाळात तो काटा
घुसवत असे आ ण तो काटा जे सव ध न काढ , ते याजक आपणासाठ
घेई. जे इ ाएली लोक शलो येथे येत या सवाना ते तसेच करत असत १५
यांनी चरबी जाळ या या आधीच याजकाचा चाकर येऊन य करणा याला
हणत असे क , “याजकासाठ मांस भाज यास दे कारण तो तु यापासून
शजलेले मांस घेणार नाही तर फ क चे घेईल.” १६ जर या मनु याने
यास असे हटले क , “अगोदर ते चरबी जाळतील मगच तुला पा हजे तेवढे
तू घे” तर तो हणे असे नाही, “पण तू आताच दे नाही तर मी ते बळजबर ने
घेईन.” १७ हे या त णाचे पाप परमे रा यासमोर फार मोठे होते कारण
यामुळे देवासाठ अपण आण याचा लोकांस तर कार वाटू लागला. १८
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परंतु शमुवेल बाळ तर तागाचे व एफोद घालून देवाची सेवा कर त होता.
१९ याची आई या यासाठ लहान अंगरखा कर त असे आ ण येक वष
आप या पतीबरोबर वा षक य करावयास येई यावेळ यास तो देत असे.
२० एलकानाला व या या प नीला एली आशीवाद देऊन हणत, “असे
या प नीपासून परमे र तुला संतान देवो” कारण जे तने देवाकडे वनंती
क न मा गतले यास परत दले मग ते आप या घर जात असत. २१ आ ण
परमे राने ह नेला पु हा मदत केली ती गरोदर झाली. तने तीन मुलांना व
दोन मुल ना ज म दला दर यान या काळात शमुवेल बाळ परमे रासमोर
वाढत गेला. २२ आता एली फार हातारा झाला होता आ ण आपले पु सव
इ ाएलाशी कसे वागले आ ण दशनमंडपा या वेशदाराजवळ या ि या
सेवा कर त यां यापाशी ते कसे नजले हे सव याने ऐकले. २३ ते हा तो
यांना हणाला, “तु ही अशी कृ ये का करता? कारण तुमची वाईट कृ ये या
सव लोकांपासून मी ऐकली आहेत. २४ मा या मुलांनो असे क , नका
कारण जी बातमी मी ऐकतो ती चांगली नाही; तु ही परमे रा या लोकांस
आ ाभंग करायला लावता. २५ जर कोणी एक पु ष स या व पाप
कर ल तर परमे र याचा याय कर ल. पण जर पु ष परमे रा या व
पाप कर ल तर यासाठ कोण म य थी करेल?” पण ते आप या बापाचे
श द ऐकेनात कारण यांना जवे मारावे असा देवाचा हेतू होता. २६ शमुवेल
बाळ हा मोठा झाला आ ण परमे रा या व मनु या या कृपेत वाढत गेला.
२७ आता देवाचा एक पु ष एलीकडे येऊन यास हणाला, “परमे र असे
हणतो, तु या पूवजांचे घराणे मसरात फारो या दा यात राहत असता मी
यास गट झालो नाही काय? २८ आ ण याने माझा याजक हावे मा या
वेदीकडे धूप जाळायला वरती जावे मा यासमोर एफोद धारण करावे हणून
मी यास सव इ ाएला या वंशातून नवडू न काढले नाही काय? आ ण
इ ाएला या लोकांनी अ नीतून केलेली सव अपणे मी तु या पूवजां या
घरा याला दली नाहीत काय? २९ तर तु ही जो माझा य व जे माझे अपण
मी जथे राहतो तथे आ ा पले आहे, यांना तु ही का लाथ मारता? आ ण
माझे लोक इ ाएलां या सव अपणातील जी उ म यांकडू न आपणाला
पु कर यास मा यांपे ा आप या मुलांचा तू का अ धक आदर करतोस?
३० यामुळे इ ाएलांचा परमे र हणतो, क तुझे घराणे व तु या बापाचे
घराणे मा यासमोर नरंतर चालेल असे मी हटले खरे; परंतु आता परमे र
असे हणतो, ही गो मा यापासून र होवो कारण जे माझा आदर करतात
यांचा आदर मी कर न आ ण जे मला तर कार करतात यांचा अवमान
होईल. ३१ पाहा असे दवस येत आहे क , यात मी तुझे साम य व तु या
व डला या घरा याचे साम य कापून टाक न आ ण तु या घरा यात कोणी
हातारा होणार नाही. ३२ जर इ ाएलाला जे सव चांगले दले जाईल तर
जथे मी राहतो या जागी ःख पाहशील आ ण तु या घरा यात सवकाळ
कधी कोणी हातारा होणार नाही. ३३ आ ण तुझा जो पु ष मी आप या
वेदीपासून काढू न टाकणार नाही, यास जवंत राखले जाईल यासाठ क ,
तो तुझे डोळे ीण करणारा व तु या मनाला खेद देणारा होईल. आ ण
तु या घरा याची सव संतती ऐन त णपणात मरेल. ३४ आ ण तुझे दोघे पु
हफनी व फनहास यां यावर जे येईल तेच तुला च ह होईल; ते दोघेही एकाच
दवशी मरतील. ३५ मी आपणासाठ व ासू याजक उभा कर न; तो मा या
मनात व मा या मनांत जे आहे या माणे कर ल. मी याचे घराणे न त
थापीन; आ ण तो मा या अ भ ष राजासमोर नरंतर चालेल. ३६ असे
होईल क तु या घरा यातील येक जण जो कोणी रा हलेला आहे तो येऊन
या या तुक ासाठ व भाकर या तुक ासाठ या यापुढे नमन कर ल
आ ण हणेल क , मी तुला वनंती करतो मला भाकर चा तुकडा खा यास
मळावा हणून मला याजकपदातले एखादे काम दे.”

1 शमुवेल

वेल बाळ एली या हाताखाली देवाची सेवा कर त होता. परमे राचे
३ शमु
वचन या दवसात मळ झाले होते; वारंवार भ व यसूचक ांत होत
न हते. २ या वेळेस असे झाले क , एली आप या ठकाणी झोपला होता,
आ ण याची ी मंद झा यामुळे यास डो यांनी चांगले दसत न हते; ३
आ ण देवाचा दीप अजून वझला न हता, आ ण देवाचा कोश परमे रा या
मं दरात होता, तेथे शमुवेल झोपला होता. ४ परमे राने शमुवेलाला हाक
मारली, ते हा तो हणाला, “मी येथे आहे.” ५ मग शमुवेल एलीकडे धावत
जाऊन हणाला, “मी येथे आहे, कारण तु ही मला हाक मारलीत.” आ ण
एलीने हटले, “मी बोलावले नाही परत जाऊन झोप.” हणून शमुवेल परत
जाऊन झोपला. ६ पु हा परमे राने, “शमुवेला,” अशी हाक मारली. ते हा
शमुवेल उठू न एलीकडे जाऊन हणाला, “मी येथे आहे, कारण तु ही मला
हाक मारलीत.” एलीने उ र दले, “मा या मुला मी तुला बोलावले नाही;
परत जाऊन झोप.” ७ शमुवेलाला तर अजून परमे राचा काही अनुभव
आला न हता, आ ण परमे राचा संदेश अजून यास गट झालेला न हता.
८ मग परमे राने शमुवेलाला पु हा तस याने हाक मारली. ते हा तो पु हा
उठू न एलीकडे जाऊन हणाला, “मी येथे आहे, कारण तु ही मला हाक
मारलीत.” ते हा एलीला समजले क , परमे राने मुलाला हाक मारली आहे.
९ मग एली शमुवेलाला हणाला, “तू जाऊन पु हा झोप; आ ण जर याने
तुला पु हा हाक मारली, तर असे हण, हे परमे रा बोल कारण तुझा दास
ऐकत आहे.” मग शमुवेल परत जाऊन आप या जागी झोपला. १० आ ण
परमे र आला आ ण उभा रा हला; याने प ह या वेळे माणे, “शमुवेला
शमुवेला,” अशी हाक मारली. ते हा शमुवेल हणाला, “बोल तुझा दास ऐकत
आहे.” ११ परमे र शमुवेलास हणाला, “पाहा इ ाएलात मी अशी एक गो
करणार आहे क , जो कोणी ती ऐकेल या येकाचे कान भणभणतील. १२
एली या घरा या वषयी जे मी सां गतले, ते मी सव आरंभापासून शेवटपयत
मी या या व पूण कर न. १३ कारण मी यास सां गतले क जो अ याय
यास मा हत आहे, यामुळे मी या या घरा याला नरंतर यायदंड कर न
कारण या या मुलांनी आपणावर शाप आणला तर याने यांना आवरले
नाही. १४ यामुळे एली या घरा या वषयी मी अशी शपथ केली आहे क य
व अपण यांकडू न एली या घरा याचा अ याय कधीही र होणार नाही.” १५
नंतर शमुवेल सकाळपयत झोपला; मग याने परमे रा या मं दराची दारे
उघडली. पण शमुवेल एलीला हा ांत सांगा यास घाबरत होता. १६ मग
एलीने शमुवेलाला हाक मा न हटले, “मा या मुला शमुवेला.” ते हा शमुवेल
हणाला, “हा मी येथे आहे.” १७ मग याने हटले, “तो तु याशी काय
बोलला? मी तुला वनंती करतो ते मा यापासून लपवून ठे वू नको. जे काही
याने तुला सां गतले यातले काही जर तू मा यापासून लपवून ठे वशील
तर परमे र तुझे तसे व यापे ा अ धकही करो.” १८ ते हा शमुवेलाने
सवकाही यास सां गतले; या यापासून काही लपवून ठे वले नाही. मग एली
हणाला, तो “परमे रच आहे. यास बरे वाटेल ते तो करो.” १९ आ ण
शमुवेल वाढत गेला आ ण परमे र या या बरोबर होता आ ण याने याचा
एकही भ व य वषयक श द स यात अपयशी होऊ दला नाही. २० शमुवेल
परमे राचा नयु केलेला भ व यवादी आहे असे दानापासून बैर-शेबापयत
सव इ ाएलांना समजले. २१ शलोत परमे राने पुन; दशन दले, कारण
याने शलो येथे वचना ारे वतःला शमुवेलाला गट केले.
ेलाचा श द सव इ ाएलांकडे आला. आता इ ाएल
४ आप लण, शमुांशीवलढायला
गेले आ ण यांनी एबन-एजराजवळ तळ दला
व प ल ांनी अफेक येथे तळ दला. २ प ल ांनी इ ाएला व
लढाई केली; आ ण लढाई पसर यावर इ ाएल प ल ापुढे परा जत
झाले; आ ण यांनी रणांगणात सुमारे चार हजार पु ष मारले. ३ मग
लोक छावणीत आ यावर, इ ाएलांचे वड ल हणाले, “आज परमे राने
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आ हांस प ल ां यापुढे परा जत का केले? आपण परमे राचा सा पटाचा
कोश शलो न आप याकडे आणू, अशासाठ क याने येथे आ हाबरोबर
येऊन आम या श ू या साम यापासून आ हास सुर त ठे वावे.” ४ मग
लोकांनी शलोकडे माणसे पाठवली, आ ण क बा या वर राहणारा सै यांचा
परमे र या या सा पटाचा कोश तेथून आणला आ ण तेथे एलीचे दोन
पु हफनी व फनहास हे परमे रा या करारा या कोशाबरोबर होते. ५
परमे रा या कराराचा कोश छावणीत आला, ते हा सव इ ाएल लोकांनी
असा मोठा ज लोश केला क , भू मही दणाणली. ६ ते हा प ल ी या मो ा
ओरड याचा आवाज ऐकून हणाले, “इ यां या छावणीत हा मोठा पुकारा
कशाचा असेल?” मग यांना कळले क , परमे राचा कोश छावणीत आला
आहे. ७ ते हा प ल ी घाबरले, कारण ते हणाले, “परमे र छावणीत आला
आहे आ हास हायहाय! कारण असे कधी पूव घडले नाही. ८ आ हास
हायहाय! या समथ देवां या परा मी हातातून आ हास कोण सोडवील?
यांने मस यांना रानांत सव वेग या कार या पीडांनी मारले तो परमे र
हाच आहे. ९ अहो प ल ांनो धैय धरा, व शूर हा; जसे इ ी तुमचे दास झाले
तसे तु ही यांचे दास होऊ नये हणून शूर होऊन लढा.” १० प ल ी लढले,
आ ण ते हा इ ाएलांचा पराभव झाला. ते येकजण आपाप या घराकडे
पळू न गेले व फार खूप मोठ हानी झाली कारण इ ाएलांचे तीस हजार
पायदळ सै य मारले गेले. ११ आ ण यांनी देवाचा कोश घेतला आ ण एलीचे
दोन मुले हफनी व फनहास हे मरण पावले. १२ या दवशी एक ब या मनी
पु ष आपली व े फाडू न आप या म तकावर धूळ घालून सै यांतून शलो
येथे धावत आला. १३ आ ण तो आला ते हा पाहा एली र या या बाजूला
आप या आसनावर बसून वाट पाहत होता कारण देवा या कोशाक रता
काळजीने याचे मन कांपत होते; आ ण या मनु याने नगरात येऊन ते
वतमान सां गतले ते हा सव नगर मो ाने ओरडू लागले. १४ आ ण एलीने
ओरड याचा आवाज ऐकून हटले, “हा ग गाटाचा श द काय आहे?” मग
या मनु याने उतावळ ने येऊन एलीला सां गतले. १५ ते हा एली अ ् या णव
वषाचा होता आ ण याचे डोळे मंद झा याने यास दसत न हते? १६ आ ण
तो पु ष एलीला हणाला, “मी सै यातून पळू न आलो.” मग हा हणाला,
“मा या मुला काय झाले आहे?” १७ ते हा याने वतमान आणले होते,
याने उ र देऊन हटले, “इ ाएल प ल ापुढून पळाले व लोकांचा मोठा
वध झाला आ ण तुझे दोघे पु हफनी व फनहास हे मरण पावले आ ण
देवाचा कोश श ूने पळवून नेलेला आहे.” १८ आ ण असे झाले क , याने
देवा या कोशाचा उ लेख केला, इत यात हा आप या आसनाव न दारा या
बाजूला मागे पडला. तो हातारा व जाड पु ष अस याने याची मान मोडू न
तो मेला. याने चाळ स वष इ ाएलाचा याय केला होता. १९ ते हा याची
सून फनहासाची प नी गरोदर होती ती सूत होणार होती; देवाचा कोश
नेलेला आहे व आपला सासरा व आपला पती हे मरण पावले आहेत असे
वतमान ऐकताच ती लवून सूत झाली कारण तला कळा लाग या हो या.
२० आ ण त या मरणा या वेळेस या बाया त याजवळ उ या हो या यांनी
तला हटले, “ भऊ नको, कारण तू पु ाला ज म दला आहे.” परंतु तने
उ र केले नाही व ल दले नाही. २१ तने मुलाचे नांव ईखाबोद असे ठे वून
हटले क , “इ ाएलापासून वैभव नघून गेले आहे!” कारण देवाचा कोश
पळवून नेलेला होता, आ ण तचा सासरा व तचा पती हे मरण पावले होते.
२२ आ ण ती हणाली, “इ ाएलापासून वैभव गेले आहे, कारण देवाचा कोश
नेलेला आहे.”
प ल यांनी देवाचा कोश घेतला होता तो यांनी एबन-एजरा न
५ आता
अ दोदास नेला. आ ण प ल यांनी देवाचा कोश घेतला तो यांनी
२

दागोना या देवळात नेऊन दागोना याजवळ ठे वला. ३ जे हा अ दोदकर
स या दवशी पहाटेस उठले, ते हा पाहा, परमे रा या कोशापुढे दागोन

भूमीवर पालथा पडला होता. ते हा यांनी दागोन उचलून घेऊन या या
ठकाणी परत ठे वला. ४ पण ते स या दवशी पहाटेस उठ यावर, पाहा,
परमे रा या कोशापुढे दागोन भूमीवर पालथा पडला आहे आ ण दागोनाचे
डोके व या या हाताचे दो ही पंजे तुटलेले उं ब यावर पडले आहेत. दागोनाचे
धड तेवढे यास रा हले होते. ५ हणून, आजपयत, दागोनाचे याजक व
दागोना या घरात येणारे ते अ दोदकर दागोना या उं बर ावर पाय ठे वत
नाहीत. ६ मग अ दोदकरांवर परमे राचा भार हात पडला व याने यांचा
नाश केला, हणजे अ दोदाला आ ण यां या देशातील लोकांस गाठ या
पीडेने पीडले. ७ ते हा अ दोदकरांनी जे काही घडत आहे ते ओळखले, ते
हणाले, “इ ाएला या देवाचा कोश आ हाम ये रा नये कारण याचा हात
आ हांवर व आम या दागोन देवा व भार झाला आहे.” ८ मग यांनी
माणसे पाठवून प ल ां या सव अ धका यांना आपणाकडे एकवट क न
हटले, “इ ाएला या परमे रा या कोशाचे आ ही काय करावे?” ते बोलले,
“इ ाएला या देवाचा कोश गथाला यावा.” मग यांनी इ ाएला या देवाचा
कोश तेथे नेला. ९ परंतु असे झाले क यांनी तो तेथे ने यावर, परमे राचा
हात या यावर पडू न या नगरात मोठा ग धळ उडाला. याने नगरातली लहान
आ ण मोठ माणसे यांना पीडले. आ ण यां या अंगावर गाठ उठ या. १०
मग यांनी देवाचा कोश ए ोनाला पाठवला; परंतु, असे झाले क , “देवाचा
कोश ए ोन येथे येताच ए ोनकर ओरडू न हणाले आ हांला व आम या
लोकांस मारायला इ ाएला या देवाचा कोश यांनी आम याकडे आणला
आहे.” ११ मग यांनी माणसे पाठवून प ल ां या सव अ धका यांना एक
केले; ते यांना हणाले, “इ ाएला या देवाचा कोश या याजागी परत
पाठवून ा, यासाठ क , याने आ हास व आम या लोकांस मा नये.”
कारण तेथे सव नगरात मरणाचे भयंकर भय पसरले होते; देवाचा जबरद त
हात यां यावर पडला होता. १२ जी माणसे मरण पावली नाहीत यास
यांना गाठ ने पीडले, आ ण नगराचा आ ोश वर आकाशापयत गेला.
परमे राचा कोश प ल ां या देशात सात म हने रा हला.
६ आता
आ ण मग, प ल ांनी याजकांना व यो त यांना बोलावून याने हटले,

२

“परमे रा या कोशाचे आ ही काय करावे? तो या या ठकाणी कसा
पाठवावा हे आ हास सांगा.” ३ ते हणाले, “तु ही इ ाएला या देवाचा कोश
माघार पाठवाल तर तो अपणां या भेट शवाय पाठवू नका; तर याबरोबर
दोषापण अव य पाठवावे. मगच तु ही नरोगी हाल, आ ण याचा हात
तु हाव न अ ापपयत का र होत नाही हे तु हास समजेल.” ४ ते हा ते
हणाले, “जे दोषापण याबरोबर आ ही पाठवावे ते काय असावे?” यांनी
उ र दले, “प ल ांचा सरदारां या सं ये माणे पाच सो या या गाठ व
पांच सो याचे उं दीर; कारण तु हा सवावर व तुम या अ धका यांवर एकच
पीडा आली आहे. ५ हणून तु ही तुम या गाठ या आकाराची व तुमचे
जे उं दीर शेताचा नाश करतात या या तकृती तयार करा आ ण तु ही
इ ाएला या देवाचा गौरव करा कदा चत तो आपला हात तु हाव न, व
तुम या देवाव न, व तुम या भूमीव न काढेल. ६ मसर लोक व फारो यांनी
जशी आपली मने कठ ण केली तशी तु ही आपली मने कशाला कठ ण
करता? जे हा तो यां याशी कठोरपणे वागला आ ण याने यांना जाऊ
दे याची परवानगी दली नाही, परंतु नंतर ते नघून गेले नाहीत काय? ७ तर
तु ही एक नवी गाड तयार करा आ ण यां या वर कधी जू ठे वले नाही
अशा दोन भ या गायी घेऊन गाड ला जुंपा व यांची वासरे यां यापासून
वेगळ क न घर आणा. ८ मग परमे राचा कोश घेऊन गाड वर ठे वा.
आ ण तु ही दोषापण हणून या सो या या तीकृती ड यात घालून या या
एकाबाजूला ठे वा. यानंतर, ती गाड परत पाठवून ा आ ण त या मागाने
तला जाऊ ा. ९ आ ण पाहा, बेथ-शेमेशाकडे या या मागाने तो गेला, तर
याने आ हावर हे मोठे अ र लावले आहे तो परमे रच आहे हे जाणा;
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याउलट, जर गेला नाही, तर जे आ हासोबत घडले ती आकि मत घटना
आहे असे आ ही समजू.” १० मग या मनु यांनी तसे केले, हणजे, यांनी
दोन भ या गायी घेऊन गाड ला जुंप या आ ण यांची वासरे घर बांधून
ठे वली. ११ मग यांनी परमे राचा कोश आ ण या याबरोबर तो ड बा
सो याचे उं दीर व यां या गाठ या तकृती गाड त ठे व या. १२ मग या
गायी नीट वाट ध न बेथ-शेमेशा या र याने गे या; मागाने जाताना या
मो ाने हंबरत चाल या उजवीकडे कवा डावीकडे फर या नाहीत. आ ण
प ल ांचे अ धकार बेथ-शेमेशा या सीमेपयत यां यामागे गेले. १३ ते हा
बेथ-शेमेशाचे शेतकर खो यात आप या ग हाची कापणी कर त होते; आ ण
यांनी आपली ी वर क न कोश पा हला, ते हा तो पा न ते आनंद पावले.
१४ मग गाड यहोशवा बेथ-शेमेशकर या या शेतात येऊन जेथे एक मोठा
दगड होता तेथे उभी रा हली. मग, यांनी गाड ची लाकडे तोडली आ ण या
गायी परमे रास होमापण अशा अपण के या. १५ ले ांनी देवाचा कोश, व
याबरोबर यात सो या या तमा हो या तो डबा, हे उतरवून या मो ा
दगडावर ठे वले. बेथ-शेमेशा या मनु यांनी या दवशी परमे रास होमापणे व
य अपण केले. १६ आ ण हे पा ह यानंतर प ल ांचे पांच सरदार याच
दवशी ए ोनास परत गेले. १७ परमे रास प ल ांनी या सो या या गाठ
दोषापण हणून पाठव या या अशा: अ दोदकरता एक, ग जाकरता एक,
अ कलोनाकरता एक, गथकरता एक, ए ोनाकरता एक. १८ आ ण जो
मोठा दगड यावर यांनी परमे राचा कोश ठे वला तेथपयत प ल ांची जी
नगरे, हणजे तटबंदीची नगरे व खेड पाड ही, या पांच सरदांराची होती,
यां या सं ये माणे ते सो याचे उं दीर होते. तो दगड आजपयत यहोशवा
बेथ-शेमेशकर यां या शेतात आहे. १९ मग परमे राने काही बेथ-शेमेशकर
मनु यांना मारले कारण यांनी परमे रा या कोशा या आत पा हले होते.
याने स र जण मारले. परमे राने लोकांस फार मोठा तडाखा दला, यामुळे
लोकांनी शोक केला. २० ते हा बेथ-शेमेशाची माणसे बोलली, “प व
परमे र या यासमोर कोणा याने उभे राहवेल? याने आ हापासून वरती
कोणाकडे जावे?” २१ मग यांनी कयाथ-यार मा या र हवाशांकडे त
पाठवून हटले, क , “प ल ांनी परमे राचा कोश माघार आणला आहे;
तु ही खाली येऊन तो आपणाकडे वरती या.”
कयाथ-यार माची माणसे आली, आ ण यांनी परमे राचा कोश
७ मग
नेला, आ ण तो टेकड वर अबीनादाबा या घरात आणून ठे वला. यांनी
याचा मुलगा एलाजार याला परमे राचा कोश राखायला प व केले. २
कोश कयाथ-यार मात येऊन रा हला या दवसापासून, ब त काळ लोटला,
हणजे वीस वष झाली. इ ाएला या सव घरा याने शोक केला आ ण
परमे राकडे वळ याची इ छा केली. ३ शमुवेल इ ाएला या सव घरा याशी
बोलला तो हणाला, “जर तु ही आप या सव मनाने परमे राकडे परत
वळता, तर आपणापासून परके देव आ ण अ ारोथ र करा, तु ही आपली
मने परमे राकडे लावा, आ ण केवळ याचीच सेवा करा, हणजे तो तु हास
प ल ां या हातून सोडवील.” ४ मग इ ाएली लोकांनी बआल व अ ारोथ
काढू न टाकले, आ ण केवळ परमे राचीच आराधना क लागले. ५ आ ण
शमुवेल हणाला, “सव इ ाएलांस म पा येथे एकवट करा, हणजे मी
तु हासाठ परमे रास वनंती कर न.” ६ मग ते म पात जमले आ ण यांनी
पाणी काढू न परमे रा या समोर ओतले. या दवशी यांनी उपास केला
आ ण हटले, “आ ही परमे रा या व पाप केले आहे.” ते हा शमुवेलाने
तेथे इ ाएली लोकांचे वाद ववाद मटवले आ ण लोकांचे मागदशन केले. ७
आता इ ाएलाची लोक म पांत जमले आहेत असे प ल यांनी ऐकले, ते हा
प ल यांचे अ धकार इ ाएलावर चढाई क न आले. इ ाएल लोकांनी
जे हा हे ऐकले, ते हा ते प ल ांना घाबरले. ८ नंतर इ ाएली लोक
शमुवेलाला हणाले, “आमचा देव परमे र याने आ हास प ल ां या हातून
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सोडवावे हणून याकडे आ हासाठ धावा कर याचे थांबवू नका.” ९ मग
शमुवेलाने एक ध पणारे कोक घेऊन याचे संपूण होमापण परमे रास
केले; आ ण शमुवेलाने इ ाएलासाठ परमे राचा धावा केला आ ण ते हा
परमे राने यास उ र दले. १० आ ण शमुवेल होमापण अपण करत
होता, ते हा प ल ी इ ाएलाशी लढायला जवळ आले; परंतु या दवशी
परमे राने प ल ा व मो ा आवाजात गडगडाट क न यास घाबरे
केले व ग धळात टाकले आ ण इ ाएलापुढे यांचा पराभव झाला. ११ ते हा
इ ाएलाची माणसे म पातून नघून प ल ां या पाठ स लागली आ ण
बेथ-कारापयत यांना मार त गेली. १२ मग शमुवेलाने एक दगड घेतला
आ ण म पा व शेन या या दर यान तो उभा केला आ ण यास एबन-एजर
असे नाव देऊन हटले, “येथपयत परमे राने आमचे साहा य केले आहे.”
१३ असे प ल ी पराभूत झाले आ ण ते इ ाएला या सीमेत आणखी आले
नाहीत. शमुवेला या सव दवसात परमे राचा हात प ल ां या व होता.
१४ आ ण ए ोनापासून गथपयत, जी नगरे प ल
ांनी इ ाएलापासून
घेतली होती ती इ ाएलास परत मळाली; आ ण यांचा देश इ ाएलाने
प ल ां या हातातून परत घेतला. यानंतर इ ाएल व अमोर यां याम ये
शांतता होती. १५ शमुवेलाने आप या आयु या या सव दवसात इ ाएलाचा
याय केला. १६ तो येक वष बेथेलास, गलगालास, व म पात अनु माने
जाई. आ ण या सव ठकाणी इ ाएलाचा याय कर . १७ आ ण रामा येथे
तो परत माघार येत असे, कारण तेथे याचे घर होते आ ण तेथे सु दा याने
इ ाएलाचे वाद ववाद मटव याचे काम केले. तेथे याने परमे रास अपणे
अपायला वेदी बांधली.
हा शमुवेल हातारा झाला ते हा याने आपले पु इ ाएलावर
८ जेयायाधीश
नेमले.
या या थम ज मले या मुलाचे नाव योएल
२

व स याचे नाव अबीया असे होते; बैर-शेबा येथे ते यायाधीश होते. ३
परंतु याचे पु या या मागाने चालत नसत, तर ते अ ामा णक लाभां या
पाठ मागे लागले होते. ते लाच घेऊन वपर त याय कर त असत. ४ मग
इ ाएलाचे सव वड ल जमून रामा येथे शमुवेलाकडे आले. ५ आ ण ते यास
हणाले, “पाहा तु ही वयोवृ झाले आहात आ ण तुमचे पु तुम या मागाने
चालत नाहीत. आता सव रा ां माणे आमचा याय करायला आ हावर राजा
नेमा.” ६ परंतु, “आमचा याय करायला आ हांला राजा ा,” असे जे यांनी
हटले, याब ल शमुवेलाला वाईट वाटले. हणून शमुवेलाने परमे राकडे
ाथना केली. ७ ते हा परमे राने शमुवेलास हटले, “लोक सांगतात या
सवबाबतीत तू यांचा श द ऐक; कारण यांनी तुला नाकारले नाही, तर
मला नाकारले आहे. ८ मी यांना मसरातून वर आणले या दवसापासून
आजपयत जी सव कामे यांनी केली या माणे यांनी हे केले आहे, मला
सोडू न अ य देवाची सेवा यांनी केली, आ ण तसेच यांनी तु याशी केले
आहे.” ९ तर आता यांचे ऐक; तथा प तू या याशी खडसावून बोल आ ण
जो राजा या यावर रा य कर ल याची र त यांना समजावून सांग. १० मग
शमुवेलाने, या लोकांनी राजा मा गतला होता यांना, परमे राची सव वचने
सां गतली. ११ तो यांना हणाला, “जो राजा तु हावर रा य कर ल याची
र त अशी होईल; तो तुमचे पु घेऊन आप या रथांसाठ व आपले घोडे वार
हो यासाठ ठे वील आ ण या या रथांपुढे ते धावतील. १२ तो यांना आपले
हजारांचे सरदार नेमून ठे वील. जमीन नांगरायला, आपली पके कापायला,
आ ण आपली लढाईची श े व आपली रथांची श े करायला ठे वील.
१३ तो तुम या मुली सुगंधी
े तयार करणा या, वयंपा कणी, आ ण
भटारखा यात काम करणा या हो यास घेईल. १४ तुमची जी उ म ती शेते,
तुमचे ा मळे , आ ण तुमचे जैतूनाचे मळे घेऊन, ते तो या या चाकरांना
देईल. १५ तो तुमची पीके व तुमचे ा मळे यांचा दशमांश घेऊन, तो आप या
कारभा यांना देईल. १६ तुमचे दास आ ण तुम या दासी व तुमचे उ म त ण
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व तुमची गाढवे घेऊन, ते तो आप या कामाला लावील. १७ तुम या मढरांचा
दशमांश तो घेईल व तु ही याचे दास हाल. १८ यानंतर तु ही आपणासाठ
नवडले या राजामुळे ओरडाल; परंतु परमे र या दवसात तु हास उ र
देणार नाही.” १९ पण लोक शमुवेलाचा श द ऐकायला नाका न हणाले,
“असे नाही! आ हांवर राजा पा हजेच २० हणजे आ ही इतर सव रा ांसारखे
होऊ, आ ण आमचा राजा आमचा याय कर ल व आ हापुढे चालून आम या
लढाया लढेल.” २१ शमुवेलाने जे हा लोकांनी दले या उ राचे सव श द
ऐकून परमे रास ऐकवले; २२ मग ते हा परमे र शमुवेलाशी बोलला, “तू
यांचा श द ऐकून या यांवर रा य करायला राजा नेमून ठे व.” ते हा शमुवेल
इ ाएला या मनु यांना हणाला, “तु ही येकजण आपाप या नगरास
परत जा.”
वंशातील एक पु ष होता याचे नांव क श; तो अबीएलाचा
९ बमुलयामीन
गा, तो सरोराचा मुलगा, तो बखोराचा मुलगा, तो अ फयाचा मुलगा
होता. तो ब या मनी पु ष मोठा परा मी होता. २ आ ण याचा शौल नावाचा
मुलगा त ण व सुंदर होता. इ ाएला या संतानाम ये या या न कोणी
सुंदर न हता. सव लोक या या खां ास लागत इतका तो उं च होता. ३
आ ण शौलाचा बाप क श, याची गाढवे हरवली. ते हा क श आपला मुलगा
शौल याला हणाला, “आता तू ऊठ व चाकरांपैक एकाला आपणाबरोबर
घे; आ ण जाऊन गाढवांचा शोध कर.” ४ मग तो ए ाईमा या ड गराळ
देशातून जाऊन शलीशा ांतातून गेला, परंतु ती सापडली नाहीत. मग
ते शालीम ातांतून गेले, परंतु येथे ती यांना सापडली नाहीत. नंतर ते
ब यामी यां या ांतातून गेले परंतु यांना ती सापडली नाहीत. ५ ते सूफ
ांतातून आ यावर शौल आप या बरोबर या चाकराला हणाला, “चला
आपण माघारे जाऊ, नाहीतर माझा बाप गाढवांची काळजी सोडू न आमचीच
काळजी करायला लागेल.” ६ ते हा तो चाकर यास हणाला, “आता पाहा
या नगरात देवाचा पु ष आहे. तो पु ष खूपच स मा य आहे; जे तो सांगतो
ते सव पूण होतेच. तर आता आपण तेथे जाऊ; हणजे आपण कोण या
मागाने पुढे जावे हे कदा चत तो आप याला सांगेल.” ७ मग शौल आप या
चाकराला हणाला, “पण पाहा आपण जर जाऊ तर या मनु यास आपण
काय घेऊन जावे? कारण आप या झोळ त या भाकर संप या आहेत आ ण
परमे रा या मनु यास भेट दे यासाठ काही रा हले नाही. आप याजवळ
काय आहे?” ८ ते हा चाकराने शौलाला उ र देऊन हटले, “पाहा मा या
हातात पाव शेकेल पे आहे; ते मी परमे रा या मनु यास देईन, हणजे तो
आमची वाट आ हास सांगेल.” ९ (पूव इ ाएलात कोणी परमे राजवळ
वचारायला जात असताना असे हणत, “चला आपण
ाकडे जाऊ.”
कारण याला आता भ व यवादी हणतात यास पूव ा असे हणत.)
१० मग शौल चाकराला हणाला, “तुझे बोलणे ठ क आहे चल आपण
जाऊ.” ते हा या नगरात देवाचा पु ष होता तेथे ते गेले. ११ ते टेकड वर
नगराकड या चढणीवर जात होते ते हा मुली पाणी भरायला बाहेर जाताना
यांना भेट या. ते यांना हणाले, “ ा (पाहणारा) येथे आहे काय?” १२
यांनी यांना उ र देऊन हटले, “तो आहे; पाहा तुम या पुढेच तो नघाला
आहे. लवकर जा. तो नगरात आला आहे कारण आज लोकांस उं च थानी
य करायचा आहे. १३ तु ही तो जेवायला उं च थानी चढू न जा या या आधी,
नगरात जातानाच तुमची आ ण याची भेट होईल. तो ये या या अगोदर
लोक जेवणार नाहीत, कारण तो य ाला आशीवाद देतो मग बोलावलेले
जेवतात. तर आता तु ही वर जा, कारण या वेळेस याची भेट होईल.” १४
मग ते नगराकडे चढू न गेले आ ण ते नगरात जाऊन पोहचतात, तो यांनी
पाहीले क , शमुवेल उं च थानी चढू न जायला नघताना या याकडे येत आहे.
१५ शौला या ये यापूव एक दवस अगोदर, परमे राने शमुवेलाला कट
केले होते क : १६ “उ ा सुमारे या वेळेस ब या मनी ांतातून एक पु ष मी

तु याकडे पाठवीन, आ ण माझे लोक इ ाएल यांचा राजा हो यास यास तू
अ भषेक कर. तो प ल ां या हातून मा या लोकांस सोडवील; कारण मी
आप या लोकांकडे पा हले आहे आ ण यांची आरोळ मा याकडे आली
आहे.” १७ शमुवेलाने शौलाला पा हले, ते हा परमे र यास हणाला, “पाहा
या मनु या वषयी मी तुला सां गतले तो हाच आहे! हा मा या लोकांवर
रा य कर ल.” १८ मग शौल शमुवेलाजवळ वेशीत येऊन हणाला, “मी
तु हास वनंती करतो याचे (पाहणा याचे) घर कोठे आहे ते मला सांगा.”
१९ ते हा शमुवेलाने शौलाला उ र देऊन हटले, “ ा (पाहणारा) मीच आहे.
मा या पुढे उं च थानी वर चला, हणजे आज तु ही मा याबरोबर जेवाल.
तु या मनात जे आहे ते सव सांगून सकाळ मी तुला जाऊ देईन. २० आ ण
तुझी जी गाढवे तीन दवसांपूव हरवली होती यांची तू काळजी क नको,
कारण ती सांपडली आहेत. आ ण इ ाएला या सव अ भलाषा कोणाकडे
आहेत? तु याकडे व तु या व डला या सव घरा याकडे क नाही?” २१
ते हा शौलाने उ र देऊन हटले, “मी ब यामीनी, इ ाएला या वंशाम ये
सवा न धाक ा वंशातला नाही काय? आ ण ब या मना या वंशाम ये सव
घरा यांपे ां माझे घराणे लहान आहे क नाही? तर तु ही मा याशी असे
कसे बोलता?” २२ मग शमुवेलाने शौलाला व या या चाकराला बरोबर
घेऊन भोजनशाळे त आणले. आ ण आमं तांम ये यांना मु य ठकाणी
बसवले; ते सुमारे तीसजण होते. २३ ते हा शमुवेल आचा याला हणाला,
“जो वाटा मी तुला दला होता व या वषयी मी तुला हटले होते क , हा तू
आप याजवळ वेगळा ठे व, तो आण.” २४ ते हा वयंपा याने फरा व यावर
जे होते ते घेऊन शौलापुढे ठे वले. मग शमुवेल हणाला, “पाहा जे राखून
ठे वले होते! ते खा, कारण नेमले या वेळेपयत ते तु यासाठ राखून ठे वलेले
आहे.” कारण आता तू हणू शकतोस क , मी लोकांस बोलावले आहे. अशा
र तीने, या दवशी शौल शमुवेलाबरोबर जेवला. २५ ते उं च थानाव न खाली
नगरात आ यावर याने घरा या धा यावर शौलाशी संभाषण केले. २६ ते
पहाटेस उठले व उजाड या या वेळेस असे झाले क , शमुवेलाने शौलाला
घरा या धा यावर बोलावून हटले, “मी तुला पाठवून ावे हणून ऊठ. ते हा
शौल ऊठला, मग तो व शमुवेल असे दोघेजण बाहेर गेले.” २७ ते खाली
नगरा या शेवटास जात असता, शमुवेल शौलाला हणाला, “चाकराला
आप यापुढे चालायला सांग, परंतु मी तुला देवाचे वचन ऐकावावे हणून तू
येथे थोडा थांब. आ ण चाकर पुढे गेला.”
ु पी घेतली, शौला या डो यावर ओतली,
१० तेआहाणशमुयाचेवेलचुानेंबनतेलघेऊाचीन कहटले
, “परमे राने तुला आप या वतनावर
राजा हो यास अ भषेक केला हणून हे झाले क नाही? २ आज तू
मा यापासून गे यावर राहेली या कबरेजवळ ब या मना या ांतात से सह
येथे तुला दोन माणसे भेटतील ती तुला हणतील क , या गाढवांचा शोध
करायला तू गेला होतास ती सांपडली आहेत. पाहा तुझा बाप गाढवांची
काळजी सोडू न, तुझी चता कर त आहे, तो हणतो, मी आप या मुलासाठ
काय क ?” ३ मग तेथून तू पुढे जाऊन, ताबोरा या एलोनाजवळ पोहचशील.
ते हा तेथे तीन करडू नेणारा एक व तीन भाकर नेणारा एक व ा रसाची
बुधली नेणारा एक अशी तीन माणसे देवाकडे बेथेलला जात असलेली तुला
भेटतील. ४ आ ण ती तुला अ भवादन क न तुला दोन भाकर देतील या तू
यां या हातातून घेशील. ५ यानंतर परमे रा या टेकड ला हणजे जेथे
प ल ांची चौक आहे तेथे जाशील. आ ण तू तेथे नगरास पोहच यावर
भ व यवा ांचा गट आ ण यां यापुढे सतार, झांज, बासर व वीणा वाजवणारे
उं च थानाव न उतरत असता तू यांना भेटशील; ते भ व यवाणी कर त
असतील. ६ परमे राचा आ मा जोराने तु यावर येईल आ ण यां याबरोबर
तू भ व यवाणी करशील, आ ण तू बदलून नराळा पु ष होशील. ७ आता,
जे हा ही सव च हे तुला ा त होतील, ते हा असे होवो क , तुला संग
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मळे ल तसे तू कर, कारण परमे र तु याबरोबर असेल. ८ ते हा तू मा या
अगोदर खाली गलगालास जा. पाहा होमापणे अपण करायला व शां यपणाचे
य करायला मी खाली तु याकडे येईन. मी तु याकडे येऊन जे तुला करायचे
आहे ते तुला कळवीन तोपयत सात दवस तू माझी वाट पाहा. ९ आ ण असे
झाले क , शमुवेलापासून जायला याने आपली पाठ फरव यावर, परमे राने
यास सरे मन दले. आ ण ती सव च हे याच दवशी यास ा त झाली.
१० जे हा ते ड गराजवळ आले, ते हा पाहा भ व यवा ांचा गट यास भेटला
आ ण देवाचा आ मा जोराने या यावर आला व या याम ये तो भ व यवाणी
क लागला. ११ ते हा असे झाले क , यांना पूव याची ओळख होती, या
सवानी पा हले क तो भ व यव यांबरोबर भ व यवाणी करत आहे, ते
लोक एकमेकांना हणू लागले क , “क शा या मुलाला हे काय झाले? शौल
भ व यव यांपैक एक आहे काय?” १२ ते हा या ठकाणाचा कोणी एक
उ र देऊन बोलला, “ यांचा बाप कोण आहे?” याव न, अशी हण पडली
क , शौलही भ व यवा ांम ये आहे काय? १३ भ व यवाणी करणे समा त
के यावर तो उं च थानाकडे आला. १४ नंतर, शौलाचा काका यास व या या
चाकराला हणाला, “तु ही कोठे गेला होता?” तो बोलला, “आ ही गाढवांचा
शोध कर त गेलो; ती नाहीत असे पा न, आ ही शमुवेलाकडे गेलो.” १५ मग
शौलाचा काका हणाला, “मी तुला वनंती करतो शमुवेल तु हाशी काय
बोलला ते मला सांग.” १६ ते हा शौल आप या काकाला हणाला, “गाढवे
सापडली असे याने आ हास उघड सां गतले.” परंतु रा या वषयीची जी
गो शमुवेल बोलला ती याने यास सां गतली नाही. १७ मग शमुवेलाने
लोकांस म पा येथे परमे राजवळ बोलावले. १८ ते हा तो इ ाएला या
संतानाना हणाला, “परमे र इ ाएलाचा देव असे हणतो, मी मसरातून
इ ाएलास वर आणले, आ ण मस यां या हातातून व तु हास पीडणार जी
रा ये या सवा या हातातून तु हास सोडवले. १९ परंतु तुमचा परमे र,
जो वत: तुम या सव श ूपासून व तुम या संकटातून तु हास सोडवतो
यास तु ही आज नाकारले; आ ण आ हांवर राजा नेमून ठे व, असे यास
हटले. तर आता आप या वंशा माणे व आप या हजारां माणे परमे रा या
समोर उभे राहा.” २० शमुवेलाने इ ाएलाचे सव वंश जवळ आणले, ते हा
ब या मनाचा वंश नवडू न घे यात आला. २१ मग याने ब या मनाचा वंश
यातील घरा या माणे जवळ आणला; आ ण मा ीचे घराणे आ ण क शाचा
मुलगा शौल नवडू न घे यात आला. पण जे हा यांनी याचा शोध केला
ते हा तो सापडला नाही. २२ मग यांनी परमे रास आणखी वचारले क ,
“तो पु ष इकडे फ न येईल काय?” ते हा परमे राने उ र दले, “पाहा
तो सामानाम ये लपला आहे.” २३ मग यांनी धावत जाऊन यास तेथून
आणले. तो लोकांम ये उभा रा हला ते हा सव लोक या या खां ास लागत
इतका तो उं च होता. २४ ते हा शमुवेल सव लोकांस हणाला, “ याला
परमे राने नवडले यास तु ही पाहता काय? या यासारखा सव लोकात
कोणी नाही!” सव लोक ओरडू न हणाले, “राजा दीघायुषी होवो!” २५
ते हा शमुवेलाने राजा या कारभाराचे नयम आ ण कायदे लोकांस सां गतले,
आ ण ते एका पु तकात ल न परमे रा या समोर ठे वले. मग शमुवेलाने सव
लोकांस आपाप या घर पाठवून दले. २६ शौलही आप या घर गबा येथे
गेला, आ ण यां या मनाला परमे राने पश केला, अशी काही बलवान
माणसे यां याबरोबर गेली. २७ परंतु काही कुचकामी माणसे होती ती
हणाली, “हा पु ष आ हास कसा काय सोडवील?” यांनी याचा अनादर
केला व यास काही भेट आणली नाही. पण शौल शांत रा हला.
अ मोनी याने जाऊन याबेश- गलादास वेढा घातला. ते हा
११ मगयाबेशनाहाश
ांत या सव मनु यांनी नाहाशाला हटले, “आ हाशी करार कर
हणजे आ ही तुझी सेवा क .” २ ते हा नाहाश अ मोनी यांना हणाला,
“मी तु हाशी अशा अटीवर करार कर न क , मी तु हातील येकाचा

1 शमुवेल

उजवा डोळा फोडू न सव इ ाएलाची मानहानी कर न.” ३ ते हा याबेश या
व डल जनांनी यास हटले, “आ हांला सात दवसाचा अवकाश दे, हणजे
इ ाएला या सव ातांत आ ही त पाठवू. मग जर आ हास सोडवायला
कोणी येत नसला, तर आ ही बाहेर तु याकडे येऊ.” ४ आ ण या तांनी
शौला या ग याकडे येऊन या गो ी लोकां या कानावर घात या; ते हा सव
लोक मो ाने आवाज काढू न रडू लागले. ५ आ ण पाहा शौल शेतातून
गाईबैलां या मागून चालत येत होता. शौल हणाला, “लोकांस काय झाले?
हणून ते रडत आहेत?” ते हा यांनी यास याबेशातील माणसे काय हणाली
ते सां गतले. ६ ते हा शौलाने या गो ी ऐक यावर देवाचा आ मा जोराने
या यावर आला आ ण याचा राग फारच भडकला. ७ मग बैलांची जोड
घेऊन याने यांचे तुकडे तुकडे केले आ ण तां या हातून ते इ ाएला या
सव ांतात पाठवून सां गतले क , “जो कोणी शौलामागे व शमुवेला यामागे
येत नाही या या बैलांना असे कर यात येईल.” ते हा परमे राचे भय
लोकांवर पडले व ते एक मनाचे होऊन एक होऊन नघाले. ८ मग जे हा
याने बेजेकात यांची न द केली, ते हा इ ाएलाचे लोक तीन लाख होते,
आ ण य दाचे लोक तीस हजार होते. ९ ते हा जे त आले होते यांना यांनी
हटले, “याबेश- गलादा या मनु यांना असे सांगा क , उ ा सूय तापेल
ते हा तुमची सुटका होईल.” मग तांनी जाऊन याबेशा या मनु यांना तसे
सां गतले; ते हा ते आनंदीत झाले. १० मग याबेशांतील माणसे नाहाशाला
हणाली, “उ ा आ ही बाहेर तु हाकडे येऊ ते हा तु हास बरे दसेल तसे
आमचे करा.” ११ मग सकाळ असे झाले क शौलाने लोकां या तीन टो या
के या आ ण यांनी पहाटे या हर छावणीम ये येऊन दवस तापे पयत
अ मो यांवर ह ला केला आ ण यांचा पराभव केला. आ ण असे झाले क ,
जे उरले यातले दोन देखील एक एका ठकाणी रा हले नाहीत, जे वाचले
यांची पांगापांग झाली. १२ मग लोक शमुवेलाला हणाले, “शौल आ हावर
रा य कर ल काय? असे जे बोलले ते कोण आहेत? ती माणसे काढू न दे,
हणजे आ ही याना जवे मा .” १३ ते हा शौल बोलला, “आज कोणाही
मनु यास जवे मारायचे नाही कारण आज परमे राने इ ाएलास सोडवले
आहे.” १४ ते हा शमुवेलाने लोकांस हटले, “चला आपण गलगालास
जाऊन तेथे न ाने रा य थापन क .” १५ मग सव लोक गलगालास गेले
आ ण गलगालात यांनी परमे रा यासमोर शौलाला राजा केले आ ण तेथे
परमे रा यासमोर यांनी शां यपणांचे य अपण केले; ते हा तेथे शौल व
इ ाएलाची सव माणसे यांना फार आनंद झाला.
वेल सव इ ाएलास हणाला, “पाहा जे तु ही मला हणाला
१२ शमु
ती येक गो ऐकून मी तु हावर एक राजा नेमला आहे. तर
२

आता पाहा, राजा तु हापुढे चालत आहे, आ ण मी हातारा होऊन केस
पकलेला झालो आहे; पाहा, माझे पु तु हाजवळ आहेत. व मी आप या
त णपणापासून आजपयत तु हापुढे चाललो आहे. ३ मी हा येथे आहे;
परमे रासमोर व या या अ भ ष ासमोर मा या व
सा
ा. मी
कोणाचा बैल घेतला काय? मी कोणाचे गाढव घेतले काय? मी कोणाला
लबाड ने लुबाडले आहे काय? मी कोणावर जुलूम केला आहे काय? मी डोळे
बंद क न कोणाकडू न लाच घेतली काय? मा या व सा
ा, हणजे
मी याची भरपाई कर न.” ४ ते हणाले, “तु ही आ हास फसवले नाही,
आम यावर जुलूम केला नाही, कवा कोणा मनु या या हातून काही चोरले
नाही.” ५ मग तो यांना हणाला, “मा या हाती तु हास काही सापडले
नाही या वषयी आज परमे र तुम यासंबंधाने सा ी आहे आ ण याचा
अ भ ष सा ी आहे.” ते हणाले, “परमे र सा ी आहे.” ६ शमुवेल
लोकांस हणाला, “ याने मोशेला व अहरोनाला नेमले, आ ण याने तुम या
व डलांना मसर देशातून काढू न वर आणले तो तर परमे रच आहे. ७
तर आता, ि थर उभे राहा, हणजे परमे राने यायीपणाची जी सव कृ ये
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तु हासाठ व तुम या व डलांसाठ केली या वषयी मी परमे रासमोर वनंती
करतो. ८ याकोब मसरात गे यावर, तुम या वाडव डलांनी परमे राकडे
आरोळ केली. ते हा परमे राने मोशेला व अहरोनाला पाठवले, यांनी
तुम या वाडव डलांना मसरातून काढू न आणले आ ण या ठकाणी वसवले.
९ पण परमे र यांचा देव याला ते वसरले ते हा याने हासोराचा सेनापती
सीसरा या या हाती, व प ल ां या हाती, व मवाबाचा राजा या या हाती,
यांना वकले आ ण ते यां याशी लढले. १० ते हा ते परमे रास हाक मा न
हणाले, आ ही पाप केले आहे, कारण आ ही परमे रास सोडू न बआल
आ ण अ ारोथ या मुत ची सेवा केली आहे. परंतु आता तू आम या श ू या
हातातून आ हास सोड व हणजे आ ही तुझी सेवा क . ११ मग परमे राने
य बाल, बदान, व इ ताह, व शमुवेल यांना पाठवून तु हास तुम या
च कड या श ू या हातातून सोडवले आ ण तु ही व थ रा हला. १२
परंतु अ मोना या संतानाचा राजा नाहाश तु हावर आला असे तु ही पा हले,
ते हा परमे र तुमचा देव तुमचा राजा होता तर , तु ही मला हणालात क ,
असे नको तर आ हावर राजा रा य करो. १३ तर आता जो राजा तु ही
नवडला याला तु ही मा गतले, तो हा पाहा; पाहा परमे राने तु हावर राजा
नेमला आहे. १४ जर तु ही परमे राचे भय ध न याची सेवा कराल, याची
वाणी ऐकाल, आ ण परमे रा या आ े व बंड करणार नाही, तर तु ही व
तु हावर रा य करणारा तुमचा राजाही परमे र तुमचा देव याला मानीत जाल
तर बरे. १५ परंतु तु ही परमे राची वाणी न ऐकून या या आ े या व बंड
कराल, तर परमे राचा हात जसा तुम या वाडव डलां व होता, तसा तो
तुम या व द होईल. १६ तर आता तु ही वतःला सादर करा आ ण जी मोठ
गो परमे र तुम या डो यांपुढे करणार आहे ती पाहा. १७ आज ग हाची
कापणी आहे क नाही? परमे रास मी हाक मार न, अशासाठ क , याने
मेघां या गडगडाटसह पाऊस पाठवावा. मग तु ही जाणाल व पाहाल क ,
तु ही आपणासाठ राजा मागून परमे रा या ीने कती मोठे पण केले.”
१८ ते हा शमुवेलाने परमे रास हाक मारली आ ण याच दवशी परमे राने
मेघगजनासह पाऊस पाठवला. हणून सव लोकांस परमे राचे व शमुवेलाचे
फार भय वाटले. १९ ते हा अवघे लोक शमुवेलाला हणाले, “आ ही म
नये हणून, परमे र तुमचा देव या याकडे तु ही आप या सेवकांसाठ
ाथना करा. कारण आ ही राजा मागून आप या सव पापांत आणखी या
कमाची भर टाकली आहे.” २० मग शमुवेल लोकांस हणाला, “ भऊ
नका. तु ही हे सव कम केले आहे खरे, तथा प परमे रास अनुसर याचे
सोडू न भलतीकडे फ नका, तर आप या संपूण मनाने परमे राची सेवा
करा. २१ तु ही भल या गो कडे वळू नका कारण जे लाभदायक नाहीत व
यां याने तुमचे र ण करवत नाही कारण या नरोपयोगी आहेत. २२ कारण
आप या महान नावाकरता, परमे र आप या लोकांस नाकारणार नाही,
कारण तु हास आपले वत: चे लोक असे करणे परमे रास आनंददायी
वाटले. २३ मी तु हासाठ ाथना करायची सोडू न दे याने मी परमे रा या
व पाप करावे हे मा यापासून रच राहो. चांगला व सरळ माग मी तु हास
शकवीन. २४ केवळ परमे राचे भय धरा आ ण खरेपणाने वागून आप या
संपूण मनाने तु ही याची सेवा करा. कारण याने तु हासाठ केवढ महान
कृ ये केली आहेत हे तु ही ल ात या. २५ परंतु जर तु ही वाईट कर याचे
चालूच ठे वाल तर तु ही आ ण तुमचा राजा दोघे न हाल.”
रा य क लागला ते हा तो तीस वषाचा होता; याने (दोन) वष
१३ शौल
इ ाएलावर रा य के यानंतर, याने इ ाएलातून तीन हजार पु ष
२

नवडू न घेतले; यातले दोन हजार या याबरोबर मखमाशांत व बेथेला या
ड गरात होते आ ण योनाथानाबरोबर ब या मना या ग यात एक हजार
होते. बाक या लोकांस याने यां या घराकडे पाठवले, येकजण या या
तंबूकडे गेला. ३ ग यात प ल ां या सै यांना योनाथानाने परा जत केले

आ ण प ल ांनी या वषयी ऐकले. ते हा शौलाने सव मुलखात शग
वाजवून हटले, “इ यांना ऐकू ा.” ४ शौलाने प ल ां या सै याला
परा जत केले आ ण प ल ांना इ ाएलाचा तर कार वाटू लागला, असे
सव इ ाएलांनी ऐकले. यानंतर लोक शौलाजवळ गलगालात एक जमले.
५ मग तीस हजार रथ व सहा हजार रथ चालवणारे, आ ण समु ा या
वाळू सारखे असं य लोक घेऊन प ल ी इ ाएलाशी लढाई करायला जमले
आ ण यांनी मखमाशात येऊन बेथ-आवेना या पूवस तळ दला. ६ आपण
अडचणीत आलो आहो हे इ ाएलांनी पा हले. कारण लोक नराश झाले होते,
ते हा लोक गुहा, झुडपात, खडकात, वहीर त, व ख ात लपले. ७ क येक
इ ी यादने या पलीकडे गाद व गलाद या ांतात गेले. पण शौल गलगालात
तसाच रा हला आ ण सव लोक या यामागे थरथर कापत गेले. ८ शमुवेलाने
नेमले या वेळे माणे तो सात दवस थांबला परंतु शमुवेल गलगालास आला
नाही आ ण लोक शौलापासून वख न जाऊ लागले. ९ ते हा शौलाने हटले,
“होमापणे व शां यपणे इकडे मा यापाशी आणा.” मग याने होमापण
अ पले. १० याने होमापण अ प याची समा ती केली तत यात पाहा
शमुवेलाचे आगमन झाले. शौल यास भेट यास आ ण अ भवादन कर यास
बाहेर गेला. ११ ते हा शमुवेल हणाला, “तू हे काय केले आहे?” शौलाने
हटले, “कारण मी पा हले क , लोक मा यापासून नघून जाऊ लागले,
आ ण नेमले या दवसा या आत तु ही आला नाही, आ ण प ल ी मखमाश
येथे जमले आहेत, १२ हणून मी हणालो, प ल ी खाली गलगालास
मा या व येत आहेत आ ण मी परमे राची मज अ ाप मळवली नाही.
हणून मी वत: या मजबुर ने भाग पडू न होमापण अ पले.” १३ नंतर
शमुवेल शौलाला हणाला, “तू मूखपणाचे कृ य केले. परमे र तुझा देव याने
जी आ ा तुला आ ा पली ती तू मानली नाही. मानली असती तर आता
परमे राने इ ाएलावर तुझे रा य नरंतर थापले असते. १४ परंतु आता तुझे
रा य चालू राहणार नाही. परमे राने आप या मनासारखा मनु य शोधला
आहे, आ ण यास आप या लोकांचा राजा हो यास नेमले आहे, कारण
परमे राने जे तुला आ ा पले ते तू पाळले नाही.” १५ मग शमुवेल उठू न
गलगाला न ब या मनातील गबा येथे गेला. यानंतर शौलाने आपणाजवळ
जे लोक होते यांची गणना केली, ते सुमारे सहाशे होते. १६ शौल, याचा
मुलगा योनाथान व या याबरोबरचे लोक ब या मनांतील ग यात रा हले.
पण प ल ांनी मखमाशात छावणी केली. १७ प ल ां या छावणीतून
छापा मारणारे तीन टो या क न नघाले. एक टोळ आ ा या वाटेने
शुवाला या ांताकडे गेली १८ आ ण सर टोळ बेथ-होरोना या वाटेने
गेली आ ण आणखी एक टोळ जो ांत सबोईम खो याकडला आहे या या
वाटेने रानाकडे वळली. १९ ते हा इ ाएला या सव देशात कोणी लोहार
मळे ना, कारण प ल ांनी हटले होते, कदा चत इ ी आपणासाठ तलवार
कवा भाले क न घेतील. २० परंतु सव इ ाएली लोक, आपला नांगराचा
फाळ, आपली कुदळ, आपली कु हाड, आ ण व यांना धार लाव यासाठ
खाली प ल ांकडे जात. २१ नांगराचा फाळ आ ण कुदळ यांना धार
लाव याचे शु क दोन तृतीयांश शेकेल आ ण एकतृतीयांश कु हाड ला धार
दे यासाठ आ ण पराणी सरळ कर यासाठ . २२ आ ण लढाई या दवशी
असे झाले क , जे लोक शौल व योनाथान यां याजवळ होते यां यात या
कोणा याही हाती तलवार व भाला न हता. फ शौल व याचा मुलगा
योनाथान यां याजवळ ते होते. २३ प ल ांचे सै य नघून मखमाशा या
उताराकडे गेले.
े दवशी असे झाले क , शौलाचा मुलगा योनाथान आप या
१४ एक
श वाहक त णाला हणाला, “चल आपण प ल ांचे ठाणे जे
पलीकडे आहे याकडे जाऊ.” परंतु याने आप या बापाला हे सां गतले
नाही. २ शौल ग या या शेवट या भागी म ोनांत डा ळबा या झाडाखाली
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राहत होता या याजवळचे लोक सुमारे सहाशे होते; ३ एलीचा मुलगा
फनहास याचा मुलगा ईखाबोद याचा भाऊ अहीटू ब याचा मुलगा अहीया
शलोत एफोद घातलेला परमे राचा याजक हाही होता. ते हा योनाथान
गेला हे लोकांस मा हत न हते. ४ योनाथान या घाटांनी प ल ां या
ठा यावर जा यास पाहत होता या या एका बाजूला खडकाळ शखर व
स या बाजूला खडकाळ शखर होते; यात या एकाचे नांव बोसेस व
स याचे नांव सेने असे होते. ५ एक शखर उ रेकडे मखमाशासमोर व सरे
द णेकडे ग यासमोर उभे होते. ६ योनाथान आप या त ण श वाहकाला
हणाला, “चल, आपण या बेसुं यां या ठा यावर जाऊ. कदा चत परमे र
आम यासाठ काय कर ल; कारण ब तांनी कवा थोड यांनी सोडायला
परमे रास काही अडचण नाही.” ७ याचा श वाहक यास हणाला,
“जे तु या मनात आहे ते सगळे कर. तू पुढे जा, पाहा तु या आ ा पालन
कर यास मी तु याबरोबर आहे.” ८ ते हा योनाथान हणाला, “पाहा आपण
या मनु याकडे जाऊन यास गट होऊ. ९ जर ते आ हास हणतील,
‘आ ही तु हाकडे येऊ तोपयत थांबा,’ तर आ ही आप या ठकाणी उभे
रा वर या याकडे जाणार नाही; १० परंतु जर ते हणतील क , ‘वर
आ हाकडे या,’ तर आ ही वर जाऊ; कारण परमे राने यांना आम या हाती
दले आहे. हेच आ हांला च ह होईल.” ११ मग या दोघांनी आपणांला
प ल ां या ठा यातील मनु यांना गट केले. प ल ांनी हटले, “पाहा
या गुहांम ये इ ी लपले होते यातून ते नघून येत आहेत.” १२ ठा या या
मनु यांनी योनाथान व याचा श वाहक यांना उ र देऊन हटले, “वर
आ हाकडे या हणजे आ ही तु हास काही गो ी दाखवू.” ते हा योनाथान
आप या श वाहकाला हणाला, “मा यामागे वर ये; कारण परमे राने
यांना इ ाएला या हाती दले आहे.” १३ मग योनाथान आप या हातांनी व
आप या पायांनी चढू न गेला आ ण याचा श वाहक या या मागोमाग
चढू न गेला. ते हा योनाथानासमोर प ल ी पडले व या यामागून याचा
श वाहक यांना मार त गेला. १४ जो प हला वध योनाथानाने केला याम ये
एक बघा भूमीवर सुमारे वीस माणसे पडली. १५ छावणीत शेतात व सव
लोकांम ये कंप झाला, ते ठाणे व छापे मारणारेही कापले व भूमी कापली.
तेथे तर फार घबराट पसरली होती. १६ ते हा ब या मनातील ग यांत या
शौला या पहारेक यांनी पा हले क प ल ी सै याचा जमाव पांगत आहे आ ण
ते इकडे तकडे पळत आहेत. १७ मग शौल आप याबरोबर या लोकांस
हणाला, “आम यामधून कोण गेला आहे? मोजून पाहा.” मग यांनी
मोजून पा हले तर योनाथान व याचा श वाहक तेथे न हते. १८ शौलाने
अहीयाला हटले, “देवाचा कोश इकडे आण.” कारण या वेळ देवाचा
कोश इ ाएल लोकां याम ये होता. १९ असे झाले क शौल याजकाशी
बोलत असता प ल ां या छावणीतला गलबला वाढत वाढत मोठा झाला.
ते हा शौलाने याजकाला हटले, “आपला हात काढू न घे.” २० ते हा शौल
व या याजवळ ते सव लोक जमून लढाईला गेले. आ ण पाहा येक
प ल ी मनु याची तलवार आप या सोब या या व झाली हणून फार
मोठ दाणादाण उडाली. २१ ते हा जे इ ी पूव प ल ा याम ये रा हले
होते जे च कडू न या याबरोबर छावणीत गेले होते तेही शौल व योनाथान
या याबरोबर जे इ ाएल होते या याशी मळाले. २२ जी इ ाएली माणसे
ए ाईमा या ड गराळ देशांत लपली होती ती सव प ल ी पळत आहेत
हे ऐकून लढाईत या या पाठ स लागली. २३ असे परमे राने या दवशी
इ ाएलास सोडवले आ ण लढाई बेथ-आवेनाकडे गेली. २४ या दवशी
इ ाएली पु ष नराश झाले कारण शौलाने लोकांस शपथ घालून सां गतले
होते, सं याकाळपयत मी आप या श ूचा सूड घेईपयत जो पु ष काही
खाईल यास शाप लागो. हणून लोकांत या कोणी काही खा ले नाही. २५
देशातले सव लोक वनांत आले आ ण भूमीवर मध होता; २६ वनांत लोक
आले ते हा पाहा मधाचा ओघ वाहत होता. परंतु कोणी आपला हात आप या
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त डाला लावला नाही कारण लोक शपथेला भीत होते. २७ परंतु जे हा
या या व डलाने लोकांस शपथ घातली ते हा योनाथानाने ती ऐकली न हती
हणून याने आप या हाती जी काठ होती तचे टोक पुढे क न मधा या
मोहळात घालून आप या त डास लावले; मग याचे डोळे टवटवीत झाले.
२८ ते हा लोकांतील एकाने उ र क न हटले, “तु या व डलाने लोकांस
शपथ घालून न ून सां गतले क , जो कोणी आज काही अ न् खाईल यास
शाप लागो.” लोक तर थकले होते. २९ ते हा योनाथान हणाला, “मा या
व डलाने देशास खीत क न सोडला आहे. मी हा थोडा मध चाखला आ ण
पाहा माझे डोळे कसे टवटवीत झाले आहेत? ३० जर लोकांनी आप या
श ूं या मळाले या लुटीतून आज इ छे माणे खा ले असते तर कतीतर
बरे होते! कारण आता प ल ांचा आ धक मोठा घात झाला नसता काय?”
३१ या दवशी ते मखमाशापासून अयालोनापयत प ल
ांना मार त गेले.
मग लोक फार थकलेले होते. ३२ ते हा लोक लुटीवर तुटून पडले आ ण
मढरे, गुरे व वासरे घेऊन भूमीवर कापून र ास हत खाऊ लागले. ३३ ते हा
कोणी शौलास सां गतले क , “पाहा लोक र ासह मांस खाऊन परमे रा या
व पाप करत आहेत.” याने हटले, “तु ही अ व ासूपणे कृ ये करत
आहात. मोठा दगड लोटू न येथे मा याकडे आणा.” ३४ शौलाने हटले,
“लोकांम ये धावत जाऊन यांना सांगा क , येक मनु याने आपला बैल व
येक मनु याने आपली मढरे मा याकडे आणून येथे कापावी मग खावे;
र ासह खाऊन परमे रा व पाप क नका.” ते हा सव लोकांनी येक
मनु याने आपापले बैल आप या हाताने या रा ी आणून तेथे कापले. ३५
मग शौलाने परमे रास अपणे अ प यासाठ वेदी बांधली, जी प हली वेदी
याने परमे रास अपणे अ प यासाठ बांधली ती हीच होती. ३६ मग शौल
बोलला, “आपण रा ी प ल ां यामागे खाली जाऊन उ ा उजाडेपयत
या यांतली लूट घेऊ आ ण आपण यां यातील एकही पु ष रा देऊ नये.”
ते हणाले, “जे तुला बरे वाटेल ते कर.” मग याजकाने हटले आपण येथे
परमे राजवळ येऊ. ३७ मग शौलाने देवाला वचारले, “मी प ल ां या
मागे खाली जाऊ काय? तू यांना इ ाएलां या हाती देशील काय?” परंतु या
दवश देवाने काही उ र दले नाही. ३८ मग शौल हणाला, “अहो लोकां या
सव पुढा यांनो इकडे या आ ण हे पाप कशाने घडले आहे ते शोध क न पाहा.
३९ कारण परमे र जो इ ाएलाचे र ण करतो तो जवंत आहे. हणून हे
पाप माझा मुलगा योनाथान याने जर केले, तर तो ख चत मरेल.” पण सव
लोकांतील कोणीही यास उ र दले नाही. ४० मग याने सव इ ाएलांस
हटले, “तु ही एका बाजूला हा आ ण मी व माझा मुलगा योनाथान स या
बाजूला होऊ.” लोक तर शौलाला हणाले, “तुला बरे वाटेल ते कर.” ४१
मग शौल परमे र इ ाएलाचा देव, यास हणाला, “खरे ते दाखीव.” ते हा
योनाथान व शौल धरले गेले आ ण लोक सुटले. ४२ मग शौलाने हटले,
“मा याम ये व योनाथान माझा मुलगा या याम ये पण च ् या टाका.”
ते हा योनाथान धरला गेला. ४३ मग शौल योनाथानाला हणाला, “तू काय
केले आहेस ते सांग.” योनाथान यास हणाला, “मी आप या हातात या
काठ या टोकाने थोडा मध चाखला खरा, आ ण पाहा मला मरण पावले
पा हजे.” ४४ ते हा शौल हणाला, “परमे र तसे व यापे ा अ धकही
करो; योनाथाना तुला तर ख चत मरण पावले पा हजे.” ४५ मग लोक
शौलाला हणाले, “ याने इ ाएलाचे हे मोठे तारण केले तो योनाथान मरावा
काय? ते तर रच असो! परमे र जवंत आहे. या या डो याचा एक केसही
भूमीवर पडणार नाही. कारण याने परमे रा याबरोबर काम केले आहे.” या
कारे लोकांनी योनाथानाला सोडवले हणून तो मेला नाही. ४६ मग शौल
प ल ांचा पाठलाग कर याचे सोडू न वर गेला; प ल ीही आप या ठकाणी
गेले. ४७ शौलाने तर इ ाएलावर रा य कर याचे हाती घेतले; याने च कडे
आप या सव श ूशी हणजे मवाबी यां याशी व अ मोना या संतानाशी व
अदोमी यां याशी व सोबा या राजांशी व प ल ांशी लढाई केली आ ण जेथे
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कोठे तो गेला तेथे याने यांना ासून सोडले. ४८ याने परा म क न
अमालेकाला मार दला आ ण इ ाएलांना यां या लुटणा यां या हातातून
सोडवले. ४९ योनाथान, इ ी व मलक शुवा हे शौलाचे पु होते, आ ण
या या दोघी मुल ची नांवे, थम ज मलेली, मेरब आ ण धाकटीचे नांव
मीखल, ही होती. ५० शौला या प नीचे नाव अहीनवाम, ती अहीमासाची
मुलगी होती. शौलाचा काका नेर याचा मुलगा अबनेर याचा सेनापती होता.
५१ शौलाचा बाप क श; अबनेराचा बाप नेर हा अबीएलाचा मुलगा होता. ५२
शौला या सव दवसात प ल ांशी जबर लढाई चालू होती. शौल कोणी
बलवान कवा कोणी शूर मनु य पाही, ते हा तो यास आप याजवळ ठे वून
घेई.
वेल शौलाला हणाला, “परमे राने आपले लोक इ ाएल
१५ शमु
यां यावर तू राजा हावे हणून तुला अ भ ष करायला मला पाठवले
तर आता तू परमे राची वचने ऐक. २ सै यांचा परमे र असे हणतो,
इ ाएल मसरातून वर येत असता अमालेकाने यास काय केले, हणजे तो
वाटेवर या या व द कसा उभा रा हला हे मी पा हले आहे. ३ आता तू
जाऊन अमालेकाला मार आ ण यांचे जे आहे या सवाचा नाश कर यांना
सोडू नको तर पु ष व ि या मुले व बालके व गाय-बैल, मढरे व उं ट व गाढव
यांना जवे मार.” ४ मग शौलाने लोकांस बोलावून तलाईमात यांची मोजणी
केली; ते दोन ल पायदळ होते व य दातील माणसे दहा हजार होती. ५ मग
शौल अमालेका या नगराजवळ जाऊन एका खो यात दबा ध न रा हला. ६
ते हा शौलाने केनी लोकांस हटले, “अमाले याबरोबर तु हास मा नये
हणून तु ही या यांमधून नघून जा; कारण इ ाएल लोक मसरांतून आले
ते हा तु ही यां याशी नेहाने वतला.” ते हा केनी अमाले यामधून नघून
गेले. ७ मग शौलाने हवीला पासून मसरासमोर ल शूरापयत अमाले यांना
मार दला. ८ याने अमाले यांचा राजा अगाग याला जवंत धरले आ ण
या सव लोकांस तलवार या धारेखाली जवे मारले. ९ तथा प शौलाने व
लोकांनी अगागला जवंत ठे वले; तसेच मढरे, बैल, पशु, कोकरे, असे जे
काही चांगले ध पु ते राखून ठे वले यांचा अगदीच नाश केला नाही; परंतु जे
टाकाऊ आ ण न पयोगी होते या सवाचा यांनी संपूण नाश केला. १०
ते हा परमे राचे वचन शमुवेलाकडे आले, ते हणाले, ११ “मी शौलाला राजा
केले याचे मला : ख होत आहे. कारण तो मला अनुसर याचे सोडू न मागे
वळला आहे आ ण याने मा या आ ा पाळ या नाहीत.” मग शमुवेलाला राग
आला आ ण याने सार रा परमे राचा धावा केला. १२ शमुवेल शौलाला
भेट यासाठ पहाटेस उठला. ते हा कोणी शमुवेलाला सां गतले क , शौल
कमलास आला होता आ ण पाहा आपणासाठ मारक उभा न परतला व
खाली गलगालास गेला आहे. १३ मग शमुवेल शौलाकडे आला, आ ण शौल
यास हणाला, “परमे र तु हास आशीवा दत करो! मी परमे राची आ ा
पूणपणे पाळली आहे.” १४ ते हा शमुवेल हणाला, “तर मढरांचे ओरडणे
मा या कानी पडते व गाय-बैलांचे हंबरणे मी ऐकतो ते काय आहे?” १५ मग
शौल हणाला, “लोकांनी ती अमाले यांपासून आणली. कारण यांनी मढरे
व गुरे यातील उ म ती परमे र तुमचा देव याला य अपण कर यासाठ
राखून ठे वली आहेत. पण आ ही बाक चा पूणपणे नाश केला.” १६ ते हा
शमुवेलाने शौलाला हटले, “तू थांब, हणजे या गे या रा ी परमे राने
मला काय सां गतले.” ते मी तुला ऐकवतो. शौल यास हणाला, “बोला!”
१७ मग शमुवेल हणाला, “तू आप या
ीने लहान होतास ते हा तुला
इ ाएला या वंशांचा मु य कर यात आले नाही काय? आ ण परमे राने
तुला इ ाएलावर राजा केले” १८ परमे राने तुला तु या मागावर पाठवून
सां गतले क , जा या पापी अमाले यांचा नाश कर. ते नाहीसे होईपयत
यां याशी लढाई कर. १९ तर मग तू परमे राचे वचन का पाळले नाही? तू
तर लुट पकडू न परमे रा या ीने जे वाईट ते का केले? २० ते हा शौल

शमुवेलाला हणाला, “मी परमे राचे वचन खरोखरच पाळले व या मागावर
परमे राने मला पाठवले याम ये मी चाललो आ ण अमाले यांचा नाश
क न अमालेकाचा राजा अगाग याला मी घेऊन आलो आहे. २१ परंतु यांचा
नाश करायचा होता अशी जी लुटीची मढरे व गुरे यातली उ म ती लोकांनी
परमे र तुझा देव याला गलगालात य कर यासाठ ठे वून घेतली.” २२
शमुवेल हणाला, “परमे रास आपले वचन पाळ याने जतका आनंद होतो
ततका आनंद होमापणांनी व य ांनी होतो काय? पाहा य ापे ा आ ा
पालन करणे आ ण मढरां या चरबीपे ा वचन ऐकणे अ धक चांगले आहे.
२३ कारण बंडखोर जा गीर या पापासारखी आहे आ ण ह हा पणा,
मूत पूजा व घोर अ याय, मूत करणे यासारखा आहे. तू परमे राचे वचन
नाकारले यामुळे राजा हणून याने तुला नाकारले आहे.” २४ मग शौल
शमुवेलाला हणाला, “मी पाप केले आहे; कारण मी परमे राची आ ा
व तुझी वचने मोडली आहेत, ते यामुळे क , लोकांचे भय ध न मी यांचे
ऐकले. २५ तर मी तुला वनंती करतो, मा या पापीची मा कर, आ ण मी
परमे राची आराधना करावी हणून मा याबरोबर परत ये.” २६ शमुवेल
शौलाला हणाला, “मी तु याबरोबर परत जाणार नाही; कारण तू देवाचे
वचन ध कारले, आ ण परमे राने तुला इ ाएलावर रा य कर यापासून
ध कारले आहे.” २७ शमुवेल जायला वळला ते हा शौलाने या या झ याचा
काठ धरला व तो फाटला. २८ ते हा शमुवेलाने यास हटले, “परमे राने
आज इ ाएलाचे रा य तु यापासून फाडू न घेऊन तुझा शेजार जो तु यापे ा
बरा यास दले आहे. २९ तसेच, इ ाएलाचे साम य तो आहे, तो खोटे
बोलणार नाही कवा याचे मन बदलणार नाही; कारण मन बदलणारा असा
तो मनु य नाही.” ३० ते हा शौल हणाला, “मी पाप केले आहे. तर आता
मी तुला वनंती करतो मा या लोकां या व डलांसमोर व इ ाएलासमोर तू
माझा स मान कर आ ण परमे र तुझा देव याचे भजन पूजन मी करावे
हणून मा याबरोबर परत ये.” ३१ मग शमुवेल वळू न शौला या मागे आला
आ ण शौलाने परमे राचे भजन पूजन केले. ३२ मग शमुवेल हणाला,
“अमाले याचा राजा अगाग याला मा याकडे आणा.” ते हा अगाग डौलाने
या याकडे आला, आ ण अगागाने हटले ख चत मरणाचे कडू पण नघून
गेले आहे. ३३ ते हा शमुवेल हणाला, “जसे तु या तलवार ने ि यांना
बालकां वर हत केले आहे, तशी बायकांम ये तुझी आई बालका वर हत
होईल.” मग शमुवेलाने गलगालात परमे रा या समोर अगागाचे तुकडे
तुकडे केले. ३४ यानंतर शमुवेल रामा येथे गेला आ ण शौल आप या
घर शौला या ग यास गेला. ३५ शमुवेल आप या मरणा या दवसापयत
शौलाला भेटायला आणखी गेला नाही; तर शमुवेलाने शौलासाठ शोक
केला; आपण शौलाला इ ाएलांवर राजा केले हणून परमे र अनुतापला.
परमे राने शमुवेलाला सां गतले क , “मी इ ाएलावर रा य
१६ मग
कर यापासून शौलाला नाकारले आहे, तर तू कती काळ यासाठ
शोक करशील? आप या शगात तेल भ न चल. इशाय बेथलहेमी या याकडे
मी तुला पाठ वतो. कारण मी या या एका मूलाला मा यासाठ राजा हणून
नवडले आहे.” २ ते हा शमुवेल हणाला, “मी कसा जाऊ? जर शौल
ऐकेल तर तो मला जीवे मार ल.” मग परमे र हणाला, “एक कालवड
आप याबरोबर घे आ ण मी देवाकडे य कर यास आलो आहे असे हण. ३
या य ास इशायला बोलाव. नंतर काय करायचे ते मी तुला कळवीन, आ ण
जो मी तुला सांगेन यास मा यासाठ अ भषेक कर.” ४ ते हा परमे राने जे
सां गतले ते शमुवेलाने केले आ ण मग बेथलेहम
े ास गेला. नगराचे वड लजन
भीत भीत यास भेटायास आले व यांनी यास वचारले, “तु ही शांतीनेच
आला आहात ना?” ५ याने हटले, “शांतीने; मी परमे रास य अपण
करायास आलो आहे. मजबरोबर य ास ये यासाठ तु ही शु हा.” याने
इशाय व याचे पु यांना शु के यावर यांना य ास बोला वले. ६ ते आले
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ते हा असे झाले क, याने अ लयाबास पा न वतःला हटले, “परमे राचा
अ भ ष नःसंशय हाच आहे.” ७ परंतु परमे राने शमुवेलाला हटले,
“क या या व पाकडे व या या देहा या उं चीकडे पा नको कारण मी
यास नाकार ले आहे. जसे मनु य पाहतो तसे परमे र पाहत नाही. कारण
क , मनु य बाहेर ल व प पाहतो परंतु परमे र दय पाहतो.” ८ मग
इशायाने अबीनादाबाला बोला वले आ ण यास शमुवेलापुढे चाल वले. परंतु
शामुवेलाने हटले, “यालाही परमे राने नवडले नाही.” ९ मग इशायने
श मास पुढे चाल वले. परंतु शमुवेलाने हटले. “ ालाही परमे राने नवडले
नाही.” १० असे इशायाने आप या सात पु ांना शमुवेलापुढे चाल वले. “परंतु
शमुवेलाने इशायला हटले, यांपैक कोणालाच परमे राने नवडले नाही.”
११ ते हा शमुवेलाने इशायला हटले, “तुझे सव पु आले आहेत का?”
मग तो हणाला, “आणखी एक धाकटा आहे, तो रा हला आहे. तो मढरे
राखीत आहे.” ते हा शमुवेलाने यास हटले. “ याला येथे बोलावून आण
या या ये यापूव आ ही जेवायला बसणार नाही.” १२ मग याने यास
बोलावून आणले तो तांबूस रंगाचा आ ण सुंदर डो यांचा होता आ ण याचे
प मनोहर होते. ते हा परमे राने यास हटले, “उठू न ाला अ भषेक
कर; कारण हाच तो आहे.” १३ मग शमूवेलाने तेलाचे श ग घेऊन या या
भावां याम ये यास अ भषेक केला. या दवसापासून परमे राचा आ मा
दावीदावर येऊन रा हला. यानंतर शमुवेल उठू न रामा येथे गेला. १४ मग
परमे रा या आ याने शौलास सोडले आ ण देवापासून एक
आ मा
यास ास क लागला. १५ ते हा शौलाचे चाकर यास हणाले, “आता
पाहा देवाकडू न एक आ मा तु हास ास देतो आहे. १६ आपण वणा
वाज वणारा नपुण असा एक पु ष शोधू. तशी आ ा आम या ध याने
आप यासमोर जे चाकर आहेत यास ावी. मग जे हा देवाकडू न रा मा
तु हास ास देऊ लागेल, ते हा तो आप या हाताने ती वाजवील आ ण
तु हास बरे वाटेल.” १७ मग शौलाने आप या चाकरास हटले, “जा, चांगला
वाज वणारा पु ष शोधून मा याकडे आणा.” १८ मग चाकरातून एका
त णाने उ र दले क , पाहा वाज व यात नपुण, परा मी, लढाऊ पु ष व
उ म व ा व मनोहर पाचा व याला परमे र अनुकूल आहे असा पु ष
मी प हला आहे, तो इशाय बेथलहेमी ाचा पु आहे. १९ मग शौलाने
इशायजवळ त पाठवून हटले क , “तुझा पु दावीद जो मढरे राखीत
असतो, यास मजपाशी पाठवावे.” २० ते हा इशायने भाकर ने लादलेले एक
गाढव व ा रसाचा बुधला व एक करडू घेऊन आपला पु दावीद या या
हाताने शौलाकडे पाठवले. २१ दावीद शौलाजवळ येऊन यासमोर उभा
रा हला, ते हा याची या यावर फार ीती बसली आ ण तो याचा श
वाहक झाला. २२ मग शौलाने इशायजवळ नरोप पाठवून सां गतले मी तुला
वनंती करतो क , आता दावीदाला मा या जवळ रा दे; कारण या यावर
माझी कृपा ी झाली आहे. २३ मग जे हा के हा देवापासून
आ मा
शौलावर येत असे, “ते हा दावीदाने वणा घेऊन आप या हाताने वाजवी. मग
शौल शांत होऊन बरा होई, व तो आ या यास सोडू न जाई.”
हा प ल ांनी आपले सै य लढाईसाठ एकवट केले. य दीयातील
१७ तेसोखो
येथे एक होऊन यांनी सोखो व अजेका याम ये अफसद मीमात आपली छावणी दली. २ मग शौल व इ ाएलाची माणसे
एक मळाली आ ण यांनी एला या खो यात छावणी क न प ल ांशी
लढ यास सै यरचना केली. ३ ते हा प ल ी लोक एका बाजूस ड गरावर
उभे रा हले आ ण इ ाएली स या बाजूस ड गरावर उभे रा हले आ ण
यां याम ये खोरे होते. ४ गथ या ठकाणचा ग याथ नावाचा एक यु वीर
प ल ां या छावणीतून नघाला. याची उं ची सहा हात व एक वत अशी
होती. ५ या या डो यावर पतळ टोप होता आ ण याने खवलाचे चलखत
घातलेले होते आ ण या चीलखताचे वजन तर पाच हजार पत याचे शेकेल

1 शमुवेल

असे होते. ६ या या पायांत पतळ मोजे होते आ ण खां ावर पत याची
बरची होती. ७ या या भा याची काठ सा या या तुर सारखी होती. आ ण
या या भा याचे पाते सहाशे लोखंडाचे शेकेल असे होते. या या पुढे एक
ढालवाहणारा चालला होता. ८ ते हा तो उभा रा हला आ ण इ ाएल या
सै यास हाक मा न यास हणाला, “तु ही लढाई कारायास का नघाला
आहा? मी प ल ी आहे, आ ण तु ही शौलाचे चाकर ना? तु ही आप या
मधून एक पु ष नवडा आ ण तो मा याकडे उत न येवो. ९ जर मा याशी
लढाई क न याने मला जीवे मारले तर आ ही तुमचे चाकर होऊ. परंतु जर
मी यास जीवे मारले तर तु ही आमचे दास होऊन आमची चाकर करावी.”
१० आणखी तो प ल ी हणाला, “मी आज इ ाएला या सै याची नदा
क रतो मला एक पु ष ा हणजे आ ही एकमेकांशी लढू .” ११ जे हा
शौलाने व सव इ ाएलाने या प ल ांचे हे श द ऐकले ते हा ते घाबरे होऊन
फार याले. १२ या वेळ दावीद हा य दा या बेथलेहम
े या ए ाथी इशाय
नामे मनु याचा पु होता; या मनु यास तर आठ पु होते आ ण शौला या
दवसात तो हातारा झाला होता. १३ इशायाचे तीन जे पु शौला या मागे
लढाईला गेले आ ण यांची नावे ही; प हला अलीयाब व स याचे अबीनादाब
व तस याचे श मा. १४ दावीद तर धाकटा होता आ ण तीन वड ल पु
शौलामागे गेले होते. १५ दावीद शौलापासून बेथेलहेमास आप या बापाची
मढरे राखावयास जात येत असे. १६ तो प ल ी चाळ स दवस सकाळ
व सायंकाळ लढाईसाठ जवळ येऊन उभा राही. १७ इशायाने आपला
पु दावीद ाला हटले क , “तु या भावांसाठ एक माप भाजलेले धा य
व या दहा भाकर घेऊन छावणीत आप या भावांजवळ धावत जा. १८ हे
लो याचे दहा गोळे यां या हजारांवर ल सरदारास नेऊन दे आ ण आप या
भावांचा समाचार घेऊन यांची खूण आण. १९ तुझे भाऊ शौलासोबत आहेत
आ ण सव इ ाएली एला या खो यात, प ल ांशी लढत आहेत.” २०
दावीद पहाटेस उठला आ ण एका राखणा यांकडे मढरे सोपवून इशायाने
सां गत या माणे सामान घेऊन गेला. ते हा सै य रणश द क न लढ यास
जात असता दावीद सै या या छावणी जवळ जाऊन पोहोचला. २१ इ ाएल
व प ल ांनी यां या सेना लढाईसाठ समोरासमोर स ज् के या. २२ ते हा
दावीद आप याजवळ ल सामान राखणा या या हाती ठे वून सै याकडे धावला
आ ण याने आप या भावांस सलाम केला. २३ तो यां याशी बोलत असता
पाहा तो यु वीर प ल ी ग याथ नावाचा गथकर प ल ां या सै यातून
नघून मागे हटलेले श द बोलू लागला आ ण ते दावीदाने ऐकले. २४ सव
इ ाएलांचे पु ष या मनु यास पा न पळाले आ ण फार याले. २५ मग
इ ाएलाची माणसे हणाली, “हा जो मनु य पुढे आला आहे यास तु ही
पा हले काय? तो खरेच इ ाएलाची नदा कर यास आला आहे. आ ण
जो मनु य ाला जवे मार ल यास राजा फार धन देईल आ ण आपली
क या यास देईल आ ण या या बापाचे कुटु बं नामां कत कर ल.” २६ ते हा
दावीदाने आप याजवळ उ या रा हले या लोकांस हटले, “जो मनु य या
प ल ाला मार ल आ ण इ ाएलापासून अपमान र कर ल यास काय
ा त होईल? हा बेसुनती प ल ी कोण आहे क याने जवंत परमे रा या
सै याला तु छ मानावे?” २७ मग लोकांनी यास उ र दले, जो पु ष
यास मार ल याचे असे कर यात येईल. २८ याचा भाऊ अलीयाब याने
यास या लोकांशी बोलताना ऐकले; ते हा अलीयाब दावीदावर रागावून
हणाला, “तू इकडे का आला आहेस? तू तो कळप रानात कोणा या
जवळ ठे वला? तुझा गव आ ण तु या अंतःकरणाची ाई मी जाणत आहे
लढाई पाहावी हणून तू आला आहेस. २९ ते हा दावीद हणाला मी आता
काय केले आहे? मी फ एक श द बोललो नाही काय?” ३० मग तो
या यापासून स याकडे फ न तसेच भाषण क न हटले आ ण लोकांनी
यास पूव माणे उ र दले. ३१ जे श द दावीद बोलला ते लोकांनी ऐकले
असता शौलाला सां गतले, मग याने यास बोला वले. ३२ ते हा दावीदाने
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शौलाला हटले, “ या मनु यामुळे कोणाचे दय खचू नये तुमचा सेवक
जाऊन या प ल ाशी लढेल.” ३३ ते हा शौलाने दावीदाला हटले, “ या
प ल ाबरोबर जाऊन लढाई करावयास तू श मान नाहीस. कारण तू
केवळ कोवळा त ण आहेस. तो तर या या त णपणापासून लढाईचा पु ष
आहे.” ३४ मग दावीद शौलाला हणाला, “तुमचा सेवक आप या बापाची
मढरे राखत होता, ते हा एक सह व एक अ वल यांनी येऊन एक मढ
कळपातून नेले. ३५ मग मी या या पाठ स लागून यास मारले आ ण मढ
या या जबडयातून काढले आ ण जे हा तो मा या अंगावर आला ते हा
मी याची दाढ ध न यास ठार मारले. ३६ तु या दासाने सह व अ वल
दोघांनाही जीवे मा रले. हा बेसुंती प ल ी यातील एकासारखा होईल कारण,
यांने जवंत परमे रा या सै याची नदा केली आहे.” ३७ आणखी दावीदाने
हटले, “ या परमे राने सह व अ वल यां या पं यापासून मला रा खले तो
या प ल ा या हातातून मला राखील.” मग शौलाने हटले, “जा परमे र
तु या बरोबर असो.” ३८ ते हा शौलाने आपली व े दावीदावर घातली
आ ण डो यावर पतळे चा टोप घातला आ ण या यावर चलखत घातले. ३९
दावीदाने याची तलवार आप या व ाभोवती बां धली मग तो चालू लागला.
याने कधीही ती वापरली न हती. ते हा दावीदाने शौलाला हटले, “या याने
मला चालवत नाही. कारण यास याची सवय न हती.” मग दावीदाने
शौलाला हटले, ही घेऊन मा याने चालवत नाही कारण याची पारख मी
कधी केली नाही. ते हा दावीदाने ती आप या अंगातून काढली. ४० याने
आपली काठ हातात घेऊन ओहाळातून पाच गुळगुळ त गोटे आप यासाठ
नवडू न घेतले आ ण याने या याजवळ जी मढपाळाची पशवी होती,
ती यात ते ठे वले व आपली गोफण हातात घेऊन प ल ाजवळ तो जाऊ
लागला. ४१ तो प ल ी चालत चालत दावीदाजवळ आला आ ण जो मनु य
ढाल वाहत होता तो या या पुढे चालला. ४२ या प ल ाने ी लावून
दावीदाला पा हले, ते हा याने यास तु छ मा नले कारण क , तो कोवळा
त ण, तांबूस व सुंदर चेह याचा होता. ४३ ते हा तो प ल ी दावीदाला
हणाला, “मी काय कु ा आहे? हणून काठ घेऊन मा याकडे आलास?”
या पली ाने दावीदाला आप या परमे रा या नावाने शाप दला. ४४
या प ल याने दावीदाला हटले, “मा याजवळ ये, हणजे मी तुझे शर र
आकाशातील पाखरांना आ ण रानातील वनपशूंना देतो.” ४५ दावीदाने
प ल ाला हटले, “तू तलवार, भाला व ढाल घेऊन मजवर आलास, परंतु
मी सै यांचा परमे र इ ाएला या सै यांचा परमे र याची नदा तू केली,
या या नावाने तुझवर येत आहे. ४६ परमे र या दवशी तुला मा या हाती
देईल. मी तुला जीवे मार न आ ण तुझे म तक छे दन आ ण प ल ां या
सै यांची ेते आकांशातील पाखरे व रानातील वनपशू यांस देईन. ते हा अवघी
पृ वी जाणेल क , इ ाएलाम ये परमे र आहे. ४७ हा सव समुदाय जाणेल
क , तलवार व भाला याकडू न परमे र संर ण कर त नाही. कारण लढाई
परमे राची आहे आ ण तो तु हास आम या हाती देईल.” ४८ मग असे
झाले क , तो प ल ी उठू न दावीदा जवळ येत असता दावीदाने घाई क न
प ल याला मार यास श ू या सै याकडे धावला. ४९ दावीदाने आपला हात
पशवीत घालून यातून एक गोटा काढू न गोफणीने मा रला, आ ण तो दगड
या प ल ा या कपाळात श न तो ज मनीवर पालथा पडला. ५० असे
क न दावीदाने गोफण व दगड यांनी प ल ाला जकले आ ण याचा
पराभव क न यास मा रले. परंतु दावीदा या हाती तलवार न हती. ५१ ते हा
दावीद धावत जाऊन या प ल ावर उभा रा हला आ ण याचीच तलवार
या या यानातून का ढली आ ण त याने याचे मुडंके कापून यास ठार
मारले. मग आपला यु वीर मेला आहे हे पा न प ल ी पळाले. ५२ ते हा
इ ाएल व य दीयां या मनु यांनी उठू न आरोळ मारली, आ ण खो यापयत
व ए ोना या वेशीपयत ते प ल ां या पाठ स लागले. प ल ी शाराईमा या
वाटेत गथ व ए ोनापयत जखमी होऊन पडले. ५३ मग इ ाएलाची संताने

प ल ांचा पाठलाग सोडू न माघारे आली आ ण यांनी यांची छावणी
लुटली. ५४ दावीदाने या प ल ाचे डोके घेऊन य शलेमेत आणले, पण
याची श े आप या तबूंत ठे वली. ५५ शौलाने दावीदाला या प ल ांस
लढ यास जाताना पा हले ते हा याने अबनेर सेनापती ाला हटले, “हे
अबनेरा तो त ण कोणाचा पु आहे?” मग अबनेराने हटले, “हे राजा तु या
जवाची शपथ मला माहीती नाही.” ५६ ते हा राजाने हटले, “तो त ण
कोणाचा पु आहे याची वचारपूस कर?” ५७ या प ल ाला वध यानतंर
दावीद परत आला ते हा अबनेराने यास घेऊन शौलाजवळ आणले. या
प ल ाचे डोके या या हाती होते. ५८ ते हा शौलाने यास हटले, “हे
त णा तू कोणाचा पु आहेस?” मग दावीदाने हटले, “तुमचा दास इशाय
बेथलहेमकर याचा मी पु आहे.”
हा असे झाले क , दावीदाने शौलाशी बोलणे समा त केले असता,
१८ तेयोनाथानाचा
जीव दावीदा या जवाशी जडला होता आ ण योनाथान
आप या जवा सारखी या यावर ीती क लागला होता. २ या दवशी
शौलाने यास ठे वून घेतले आ ण यास या या व डला या घरास माघार
जाऊ दले नाही. ३ मग योनाथानाने दावीदाशी मै ीचा करार केला कारण तो
आप या जवासारखी याजवर ीती कर त होता. ४ योनाथानाने आप या
अंगातील जो झगा होता तो काढू न दावीदाला दला आ ण आपले अंग व े
आ ण आपली तलवार व आपले धनु य व आपला कमरबंद ही यास दला.
५ ते हा शौल दावीदाला जेथे जेथे पाठवी तेथे तेथे तो चतुराईने वागत असे.
शौलाने यास लढाई या मनु यांवर ने मले आ ण तो शौला या चाकरा या
ीतही तो मा य झाला. ६ मग असे झाले क , ते या प ल ाला मा न
माघार आले, ते हा ि या इ ाएल या सव नगरातून गात व नाचत, डफ व
झांज वाजवीत शौल राजाची भेट यावयास नघा या. ७ या ि या नाचत
असता एकमेक स उ र देऊन असे गात हो या क , “शौलाने हजारास मारले
आ ण दावीदाने दहा हजारास मारले.” ८ ते हा शौलला फार राग आला,
आ ण या गा याने यास वाईट वाटू न याने हटले, “ यांनी दावीदाला
दहा हजारचे यश दले आ ण मला मा हजाराचे यश दले. रा या शवाय
यास आणखी काय अ धक मळवायचे रा हले?” ९ या दवसापासून पुढे
शौल दावीदाकडे संशयाने पा लागला. १० मग स या दवशी असे झाले;
देवापासून आ मा शौलावर जोराने आला ते हा तो घरात बडबडत होता.
हणून दावीद रोज या माणे आप या हाताने वा वाजवीत होता. शौला या
हाती याचा भाला होता. ११ ते हा शौलाने भाला मार यासाठ उगारला
कारण याने हटले, “मी दावीदाला मा न भतीशी खळ न.” परंतु दावीद
या या समो न दोनदा नसटू न गेला. १२ मग शौल दावीदाचे भय ध
लागला, कारण परमे र शौलाला सोडू न दावीदा या बरोबर होता. १३ शौलाने
यास आप यापासून र क न यास आप या हजारांचा सरदार क न
ठे वले. दावीद लोकां या देखत आत बाहेर जात येत असे. १४ दावीदाची
या या सव मागात भरभराट झाली, कारण परमे र या या बरोबर होता.
१५ जे हा शौलाने ब घतले याची भरभराट झाली आहे, ते हा यास याचा
धाक बसला. १६ परंतु सव इ ाएली आ ण य दी दावीदावर ीती कर त
होते, कारण क तो यां यादेखत आत बाहेर जात येत असे. १७ मग शौलाने
दावीदाले हटले, “पाहा मी आपली वड ल क या मेरब ही तुला प नी क न
देईन. मा यासाठ तू केवळ शूर हो, आ ण परमे रासाठ लढाया कर.”
कारण शौल हणाला, माझा हात याजवर न पडो, पण प ल य
ं ाचा हात
याजवर पडो. १८ ते हा दावीदाने शौलाला हटले, “मी राजाचा जावई हावे
असा मी कोण आहे? माझा जीव काय? आ ण इ ाएलाम ये मा या बापाचे
कुळ काय?” १९ परंतु असे झाले क , या वेळेस शौलाची क या मेरब
दावीदाला ायची होती ते हा ती अ ीएल महोलाथी याला प नी क न दे यात
आली. २० ते हा शौलाची क या मीखल ही दावीदावर ीती कर त असे,
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आ ण हे शौलाला सां गतले असता यास बरे वाटले. २१ ते हा शौलाने हटले,
“मी ती यास देईन आ ण ती यास पाश प होईल आ ण प ल ांचा हात
याजवर पडेल. मग शौलाने दावीदाला स यांदा हटले क , तू माझा जावई
होशील.” २२ शौलाने आप या चाकरास आ ा केली क , “तु ही दावीदाला
गु तपणे बोलून हणा, क पाहा राजा तुजवर संतु आहे आ ण याचे अवघे
चाकर तुजवर ीती करतात. तर आता राजाचा जावई हो.” २३ शौला या
चाकरांनी हे श द दावीदाला सां गतले. ते हा दावीदाने हटले क , “राजाचा
जावई होणे ही तुम या हशोबात हलक गो आहे क काय?” मी तर दीन
व तु छ असा मनु य आहे. २४ मग असे जे दावीदाने हटले ते शौला या
चाकरांनी यास सां गतले. २५ ते हा शौलाने हटले, “तु ही दावीदास असे
हणा, राजा या श ूंचा सूड उगवावा हणून प ल ां या शंभर अ वचा
या शवाय काही ड
ं ा राजा मागत नाही.” परंतु दावीदाला प ल ां या
हाताकडू न मारावे असे शौलाने इि छले होते. २६ मग या या चाकरांनी हे
श द दावीदाला सां गतले, ते हा राजाचा जावई होणे हे दावीदाले बरे वाटले.
२७ नेमलेला वेळ अ ाप समा त झालेला न हता; ते हाच दावीदाने उठू न
आप या मनु यांसह जाऊन दोनशे प ल ांस जवे मारले आ ण यां या
अ वचा आणून आपण राजाचा जावई हो यासाठ राजाजवळ या मोजून
द या; ते हा शौलाने आपली क या मीखल यास प नी क न दली. २८ मग
हे पा न शौलाला कळले क , परमे र दावीदा या बरोबर आहे आ ण शौलाची
क या मीखल हीने याजवर ीती केली. २९ ते हा शौल दावीदाला अ धक
याला आ ण शौल दावीदाचा कायमचा वैर झाला. ३० नंतर प ल ांचे
सरदार लढायास बाहेर आले आ ण असे झाले क ते आले असता दावीद
शौला या सव चाकरापे ा चतुराईने वतला आ ण याचे नाव स झाले.
तर शौलाने आपला पु योनाथान याला व आप या सव चाकरांस
१९ यानं
असे सां गतले क , दावीदाला जवे मारावे. तथा प शौलाचा पु
योनाथान याची दावीदावर फार ीती होती. २ योनाथानाने दावीदाला हटले
क , “माझा बाप शौल तुला जवे मारायास पाहत आहे. हणून आता
सकाळपयत सावध होऊन एकांती लपून राहा. ३ मी जाऊन या शेतात तू
आहेस तेथे आप या बापाजवळ उभा राहीन आ ण तु या वषयी मी आप या
बापापाशी संभाषण कर न आ ण जे पाहीन ते तुला कळवीन.” ४ ते हा
योनाथानाने आपला बाप शौल याला दावीदा वषयी बरे बोलला आ ण तो
यास हणाला क , “राजाने आपला चाकर दावीद याचे वाईट क नये कारण,
याने तुम यासाठ फार चांगली कृ ये केली आहेत. ५ यानेही आपले शर
हाती घेवून प ल ाला जवे मा रले आ ण परमे राने अव या इ ाएलासाठ
मोठे तारण केले ते तु ही ते पा न ह षत झाला; तर दावीदाला न कारण
मारताना नद ष र तु ही का पाडावे?” ६ ते हा शौलाने योनाथानाची वनंती
मानली आ ण शौलाने अशी शपथ वा हली, “परमे राची शपथ मी यास
मारणार नाही.” ७ मग योनाथानाने दावीदाला बोलावले आ ण योनाथानाने
यास या सव गो ी सां गत या. योनाथानाने दावीदाला शौलाजवळ आणले
आ ण तो या याजवळ पूव सारखा रा लागला. ८ यानंतर आणखी लढाई
झाली आ ण दावीदाने जाऊन प ल ांशी लढू न यांचा फार मोड केला
आ ण ते या यापुढून पळाले. ९ मग परमे राचा पासून आ मा शौलावर
आला आ ण तो आपला भाला हाती ध न आप या घर बसला असता दावीद
हाताने वा वाजवीत होता. १० ते हा शौलाने भा याने दावीदाला भतीशी
खळ यास पा हले, परंतु तो शौलासमो न नसटला आ ण भाला भतीम ये
घूसला. दावीदाने पळू न आपला जीव या रा ी वाचवला. ११ मग दावीदावर
टपून सकाळ यास जवे मारावे हणून शौलाने या या घरास त पाठ वले
आ ण दावीदाची प नी हे वतमान यास सांगून असे बोलली क , “जर आज
रा ी आप या जवाचे र ण तु ही करणार नाही, तर सकाळ तु ही जवे
मारले जाल.” १२ ते हा मीखलने दावीदाला एका खडक तून उतरवले आ ण
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याने पळू न जावून आप या जवाचे र ण केले. १३ मग मीखलने एक मूत
घेऊन पलंगावर ठे वली आ ण त या डोक खाली बक या या केसांची उशी
ठे वून तीजवर पांघ ण घातले. १४ जे हा शौलाने त दावीदाला धरायास
पाठ वले, ते हा तने हटले क , “तो : खनाईत आहे.” १५ मग शौलाने
दावीदाला पाहायास त पाठवून हटले क , “मी यास जीवे मारावे हणून
यास पलंगावर असतानाच मा याकडे आणा.” १६ ते त घरात आले
असता पाहा पलंगावर मूत होती व त या डोक खाली बक यां या केसांची
उशी होती. १७ ते हा शौलाने मीखलला हटले क , “तू मला का फस वले
आ ण मा या वै याने नभावून पळू न जावे हणून यास का पाठवून दले?”
मग मीखल शौलाला हणाली, “ याने मला हटले क मला जाऊ दे, मी
तुला का मारावे?” १८ या माणे दावीदाने पळू न जाऊन आप या जवाचे
र ण केले. आ ण शमुवेलाजवळ रामाम ये येऊन याने आपणाला शौलाने
जे सगळे केले होते ते सां गतले; ते हा तो व शमुवेल जाऊन नायोथात
रा हले. १९ मग शौलाला कोणी असे सां गतले क , पाहा दावीद रामा येथे
नायोथात आहे. २० ते हा शौलाने दावीदाला धरायास त पाठ वले परंतु
भ व यवा ाची मंडळ भ व यवाद कर त असता आ ण शमुवेल यां यावर
मु य आहे हे जे हा यांनी पा हले ते हा देवाचा आ मा शौला या तांवर
आला आ ण तेही भ व यवाद क लागले. २१ मग हे शौलाला सां गतले
असता, याने आणखी त पाठ वले, आ ण तेही भ व यवाद क लागले.
मग शौलाने तस या वेळेस आणखी त पाठ वले, आ ण तेही भ व यवाद
क लागले. २२ ते हा तो सु ा रामास जायास नघाला आ ण सेखूम ये
एका मो ा वहीर जवळ येऊन याने असे वचा रले क , “शमुवेल व दावीद
कोठे आहेत?” मग कोणी एकाने हटले, “पाहा ते रामात या नायोथात
आहेत.” २३ ते हा शौल रामात या नायोथात गेला आ ण देवाचा आ मा
यावर आला आ ण तो जाताना रामात या नायोथापयत भ व यवाद कर त
गेला. २४ मग यानेही आपली अंगव े काढू न शमुवेलापुढे भ व यवाद
केला आ ण तो संपूण दवस आ ण ती सव रा तो उघडा पडू न राहीला; या
कारणा तव ते हणू लागले क , शौलही भ व यव यांपैक आहे क काय?
रामा येथ या नायोथा न पळू न योनाथानाकडे येऊन हणाला,
२० दावीद
“मी काय केले आहे? माझा अपराध काय? तु या व डला यापुढे
माझे काय पाप झाले आहे क तो माझा जीव यायला पाहत आहे?” २
ते हा याने यास हटले, “असे न होवो तू मरणार नाहीस; पाहा माझा बाप
लहान मोठे काहीएक काय मला सां गत या वाचून कर त नाही. तर ही
गो माझा बाप मा यापासून कशाला गु त ठे वील? असे होणार नाही.” ३
मग दावीद शपथ वा न हणाला, “तुझी कृपा ी मा यावर आहे हे तुझा
बाप ख चत जाणतो; हणून तो हणतो, हे योनाथानाला कळू नये कळले
तर यास ःख होईल; परंतु खरोखर परमे र जवंत आहे व तुझा जीव
जवंत आहे माझा जीव मरणापासून केवळ पावलां या अंतरावर आहे.”
४ ते हा योनाथान दावीदाला हणाला “जे काही तुझा जीव इि छतो ते मी
तु यासाठ कर न.” ५ दावीद योनाथानाला हणाला, “पाहा उ ा चं दशन
आहे ते हा मला राजाबरोबर जेव यास बसणे भागच आहे; परंतु मला जाऊ
दे परवा सं याकाळपयत मी रानात लपून राहीन. ६ जर तु या व डलाने
माझी आठवण काढलीच तर सांग क , दावीदाने आपले गाव बेथलहेम येथे
जायला मा याकडे आ ह क न रजा मा गतली कारण तेथे या या सव
कुटु ब
ं ाचा वा षक य आहे. ७ जर तो, ठ क आहे असे हणेल तर तु या
दासास शांती ा त होईल. परंतु जर यास राग आला, तर याने माझे वाईट
कर याचा न य केला आहे असे जाण. ८ या तव तू आप या दासावर
कृपा कर. कारण तू आप या दासास आप याबरोबर परमे रा या करारात
आणले आहे; तथा प मा या ठायी अ याय असला तर तूच मला जवे मार; तू
आप या बापाजवळ मला का आणावे?” ९ ते हा योनाथान हणाला, “तुला
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असे न होवो मा या व डलाने तुझे वाईट कर याचा न य केला आहे असे
मला ख चत समजले तर मी ते तुला सांगणार नाही काय?” १० ते हा दावीद
योनाथानाला हणाला, “जर कदा चत तु या व डलाने तुला कठोर उ र
दले तर ते मला कोण सांगेल?” ११ योनाथान दावीदाला हणाला, “चल
आपण रानात जाऊ.” मग ते दोघे बाहेर रानात गेले. १२ योनाथान दावीदाला
हणाला, “इ ाएलाचा देव परमे र सा ी असो. उ ा कवा परवा या वेळेस
मी आप या बापाचे मन पाहीन, ते हा पाहा जर, दावीदा वषयी याचे मन
चांगले असेल तर मी तु याकडे नरोप पाठवून ते तुला कळवणार नाही काय?
१३ जर तुझे वाईट करावे असे मा या बापाला वाटले आ ण जर मी ते तुला
कळवले नाही, आ ण तू शांतीने जावे हणून मी तुला रवाना केले नाही, तर
परमे र देव योनाथानाचे तसे व यापे ा अ धक करो. परमे र जसा मा या
बापा बरोबर होता तसा तो तु या बरोबर असो.” १४ मी जवंत आहे तोपयत
माझा घात होऊ नये हणून तू परमे राची ेमदया मा यावर करावी असे
केवळ नाही, १५ तर तू आपली कृपा मा या घरा याव न कधीही काढू नको;
परमे र दावीदाचा येक श ू भूमी या पाठ व न छे न टाक ल ते हाही
ती काढू नको; १६ हणून योनाथानाने दावीदा या घरा याशी करार क न
हटले, “परमे र दावीदा या श ूं या हातून याची झडती घेवो.” १७ मग
योनाथानाने दावीदाकडू न या यावर या आप या ीती करता आणखी शपथ
वाहवली कारण जशी आप या वत: या जवावर तशी याने या यावर
ीती केली. १८ योनाथान यास हणाला, “उ ा चं दशन आहे आ ण तू
नाहीस हणून कळे ल कारण तुझे आसन रकामे राहील. १९ तू तीन दवस
तू र राही या नंतर, ते काय घडले या दवशी या ठकाणी तू लपला
होतास तेथे लवकर ऊत न, एजेल दगडाजवळ तू राहा. २० मी नशाणावर
नेम धरत आहे असे दाखवून तीन बाण या या बाजूला मार न. २१ मग
पाहा मी पोराला पाठवून हणेन जा बाणांचा शोध कर. जर मी पोराला
हणालो, पाहा बाण तु या अलीकडे आहेत ते घेऊन ये, तर तू ये; कारण
तुझे कुशल आहे आ ण तुझे वाईट होणार नाही; परमे र जवंत आहे. २२
परंतु जर मी पोराला हणेन, पाहा बाण तु या पलीकडे आहेत; तर तू नघून
जा कारण परमे राने तुला पाठवून दले आहे. २३ आ ण जी गो तू व
मी बोलतो आहे त या वषयी तर पाहा परमे र तु याम ये व मा याम ये
नरंतर सा ी आहे.” २४ मग दावीद रानात लपून रा हला आ ण चं दशन
आली ते हा राजा जेवायला बसला. २५ राजा आप या आसनावर जसा इतर
वेळ तसा भतीजवळ आसनावर बसला व योनाथान उठू न उभा रा हला
व अबनेर शौला या बाजूला बसला परंतु दावीदाची जागा रकामी होती.
२६ तर शौल या दवशी काही बोलला नाही. कारण यास असे वाटले,
यास काही झाले असेल, ख चत तो शु नसेल. २७ मग चं दशना या
स या दवशी असे झाले क , दावीदाची जागा रकामी होती आ ण शौलाने
आपला मुलगा योनाथानाला हटले, “इशायाचा मुलगा काल व आजही
जेवायला का आला नाही.” २८ ते हा योनाथानाने शौलाला उ र दले क ,
“दावीदाने बेथलहेमास जायला आ हाने मा याकडे रजा मा गतली. २९ तो
हणाला, मी तुला वनंती करतो मला जाऊ दे कारण आमचे घराणे नगरात
य करणार आहे आ ण मला मा या भावाने आ ा केली आहे हणून आता
तुझी कृपा ी मा यावर झाली तर मला मा या भावांना भेटायला जाऊ दे.
यामुळे तो राजा या पं स आला नाही.” ३० ते हा योनाथानावर शौलाचा
राग पेटला तो यास हणाला, “अरे वपर त फतूर खोर प नी या मुला तुझी
फ जती व तु या आई या नागवेपणाची फ जती हो यास तू इशाया या
मुलाशी जडलास हे मला ठाऊक नाही काय? ३१ कारण जोपयत इशायाचा
मुलगा पृ वीवर आहे तोपयत तू आ ण तुझे रा यही था पत होणार नाही.
हणून आता माणसे पाठवून यास मा याकडे आण, कारण यास ख चत
मरण पावले पा हजे.” ३२ मग योनाथानाने आपला बाप शौल याला उ र
देऊन हटले, “ याने कशासाठ मरावे? याने काय केले आहे?” ३३ ते हा

शौलाने यास मारायला भाला फेकला याव न योनाथानाला कळले क ,
आप या व डलाने दावीदाला जवे मार याचा न य केला आहे. ३४ मग
योनाथान फार रागे भ न प तून उठला. म ह या या स या दवशी याने
काही अ न खा ले नाही कारण दावीदा वषयी यास वाईट वाटले कारण
या या व डलाने याचा अपमान केला. ३५ मग असे झाले क , योनाथान
सकाळ दावीदाशी नेमेले या वेळ आप याबरोबर एक लहान पोर घेऊन
रानांत गेला. ३६ तो आप या पोराला हणाला, धाव आता मी बाण मारतो
याचा शोध कर. पोर धावत असता याने या या पलीकडे बाण मारला.
३७ जो बाण योनाथानाने मारला होता या या ठकाणावर पोर पोहचला
ते हा योनाथान पोरा या मागून हाक मा न बोलला, “बाण तु या पलीकडे
आहे क नाही?” ३८ योनाथानाने पोरा या मागून हाक मारली क , “ वरा
कर, धाव, वलंब लावू नको.” ते हा योनाथानाचा पोर बाण गोळा क न
ध याकडे आला. ३९ मग पोराला काहीच ठाऊक न हते योनाथानाला व
दावीदाला मा गो ठाऊक होती. ४० योनाथानाने आपली ह यारे आप या
पोराला दली व यास हटले, “चल ही उचलून घेऊन नगरात जा.” ४१ पोर
गे यावर दावीद द णेकड ल एका ठकाणातून उठू न भूमीवर उपडा पडला
व तीन वेळा नमला; ते हा ते एकमेकाचे चुंबन घेऊन एकमेकांसाठ रडले पण
दावीद अधीक रडला. ४२ योनाथान दावीदाला हणाला, “शांतीने जा; कारण
आपण दोघांनी परमे रा या नावाने शपथ वा न हटले आहे क मा याम ये
व तु याम ये आ ण मा या संतानाम ये व तु या संतानाम ये परमे र सा ी
सवकाळ असो” मग तो उठू न नघून गेला व योनाथान नगरात गेला.
नोब शहरात अहीमलेख याजकाजवळ आला आ ण अहीमलेख
२१ दावीद
कापत कापत दावीदाला भेटायला आला व यास हणाला, “तू एकटा
का आलास आ ण तु याबरोबर कोणी का नाही?” २ ते हा दावीद अहीमलेख
याजकाला हणाला, “राजाने मला काही काम करायला आ ा पले आहे
आ ण याने असे हटले क , या कामा वषयी मी तुला पाठवतो व जे मी तुला
आ ा पले आहे ते कोणाला समजू देऊ नको; त णांनी अम या अम या
ठकाणी असावे हणून मी यांना नेमले आहे. ३ तर आता तु या हातात
काय आहे? पाच भाकर कवा जे काही असेल ते मला मा या हाती दे.” ४
ते हा याजकाने दावीदाला उ र देऊन हटले, “मा याजवळ काही सामा य
भाकर नाही तर प व भाकर आहे; जर त णांनी आपणांस ीयांपासून र
राखले असेल तर ती यावी.” ५ दावीदाने याजकाला उ र देऊन हटले,
“ख चत हे तीन दवस झाले मी नघालो ते हापासून ि या आ हापासून र
आहेत, या त णांची पा े प व च आहेत; हा वास जर सवसामा य होता
तर , आज यांची शर रे कती अ धक माणात प व असतील.” ६ मग
याजकाने यास प व भाकर दली. कारण ताजी ऊन भाकर ठे वावी हणून
जी सम तेची भाकर परमे रा या समो न या दवशी काढलेली होती,
त यावाचून सर भाकर तेथे न हती. ७ या दवशी शौला या चाकरातील
एक पु ष तेथे परमे रा या पुढे थांबवलेला असा होता; याचे नाव दवेग; तो
अदोमी होता; तो शौला या गुरा यांचा मु य होता. ८ दावीद अहीमलेखाला
हणाला, “येथे तु याजवळ भाला कवा तलवार नाही काय? राजाचे काम
नकड चे आहे हणून मी आप या हाती आपली तलवार कवा आपली
श े घेतली नाहीत.” ९ ते हा याजक हणाला, “ग याथ प ल ी याला तू
एला या खो यात जवे मारले याची तलवार पाहा ती एफोदा या मागे व ात
गुंडाळलेली आहे. ती तू घेणार तर घे कारण त यावाचून सर येथे नाही.”
दावीद हणाला, “ त यासारखी सर नाही ती मला दे.” १० या दवशी
दावीद उठला व शौला या भीतीमुळे पळू न गथाचा राजा आखीश या याकडे
गेला. ११ ते हा आखीशाचे दास यास हणाले, “हा दावीद देशाचा राजा
आहे क नाही: शौलाने हजार व दावीदाने दहा हजार मारले आहेत; असे ते
या या वषयी एकमेकांना गाऊन हणत नाचत होते क नाही?” १२ दावीद
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हे श द आप या मनात ठे वून गथाचा राजा आखीश या यापुढे पार याला.
१३ मग या यापुढे याने आपली वतणूक पालटू न यां यासमोर वेड घेतले
आ ण तो कवाडा या फ यांवर रेघा मा लागला व आपली लाळ आप या
दाढ वर गाळू लागला. १४ ते हा आखीश आप या दासांना हणाला, “पाहा
हा वेडा आहे हे तु हास दसते तर कशासाठ तु ही यास मा याकडे आणले
आहे? १५ मा याकडे वेड माणसे कमी आहेत हणून तु ही याला मा याकडे
वेडेपण करायला आणले? याने मा या घरात यावे काय?”
दावीद तेथून नघून अ लाम गुहत
े पळू न गेला याचे भाऊ
२२ मग
व या या बापाचे घरचे सव हे ऐकून तेथे खाली या याकडे गेले.
२ कोणी अडचणीत पडलेले कोणी कजदार व कोणी

ासलेले असे सव
या याकडे एक मळाले आ ण तो यांचा सरदार झाला; सुमारे चारशे
माणसे या याजवळ होती. ३ दावीद तेथून मवाबातील म पा येथे जाऊन
मवाबा या राजाला हणाला, “मी तुला वनंती करतो परमे र मा यासाठ
काय कर ल हे मला कळे ल तोपयत मा या आई-वड लांना तु याजवळ
येऊन रा दे.” ४ मग याने यांना मवाबा या राजाकडे आणले आ ण
दावीद गडात व तीस होता तोपयत ते या याजवळ रा हले. ५ मग गाद
भ व यवादी दावीदाला हणाला, “गडात रा नको तर तू नघून य दा देशात
जा.” ते हा दावीद नघून हरेथ रानात आला. ६ दावीद व या याबरोबरची
माणसे यांचा शोध लागला असे शौलाने ऐकले. शौल तर रामात या ग यात
एशेल झाडाखाली बसला होता; याचा भाला या या हातात होता व याचे
सव चाकर उभे होते. ७ ते हा शौल आप याजवळ जे आपले चाकर उभे होते
यांना हणाला, “अहो ब या मनी लोकांनो ऐका हा इशायाचा मुलगा तु हा
येकाला शेते व ा मळे देणार आहे काय? तो तु हा सवाना हजाराचे
व शंभराचे सरदार करणार आहे काय? ८ हणून तु ही सगळे मा यावर
फतुर कर त आहा आ ण माझा मुलगा इशाया या मुलाशी करार करतो
ते हा मला कोणी कळवीत नाही आ ण तु हातला कोणी मा यासाठ खीत
होत नाही आ ण मा या मुलाने मा या चाकराला आज यासारखे मा यासाठ
टपून बसायला चेतवले आहे हे कोणी मला कळवीत नाही.” ९ मग दवेग
अदोमी जो शौला या चाकरांसोबत उभा होता, याने उ र देऊन हटले, “मी
इशाया या मुलाला नोब येथे अहीटू बाचा मुलगा अहीमलेख या याकडे येताना
पा हले; १० याने या यासाठ परमे रास वचारले व यास अ न दले आ ण
ग याथ प ल ी याची तलवार यास दली.” ११ ते हा राजाने अहीटू बाचा
मुलगा अहीमलेख याजक याला व या या व डला या सव घरा यातले जे
याजक नोब येथे होते यांना बोलवायला माणसे पाठवली आ ण ते सव
राजाकडे आले. १२ ते हा शौलाने हटले, “अहीटू बा या मुला आता ऐक.”
तो हणाला, “मा या भू मी येथे आहे.” १३ शौल यास हणाला, “तू
आ ण इशायाचा मुलगा अशा तु ही दोघांनी मा यावर फतुर केली तू यास
भाकर व तलवार दली आ ण या यासाठ देवापाशी वचारले यासाठ
क , याने आज यासारखे मा यावर उठू न मा यासाठ टपून बसावे?” १४
ते हा अहीमलेखाने राजाला उ र देऊन हटले, “तु या सव चाकरांम ये
दावीदासारखा कोण व ासू आहे? तो राजाचा जावई आहे व एकांती
तु याजवळ मसलतीला येत असतो व तु या घरात त ीत आहे. १५ आजच
मी या यासाठ परमे रास वचा लागलो काय? असे करणे मा यापासून
र असो; राजाने आप या दासास कवा मा या व डला या घरा यातील
कोणाला अपराध लावू नये कारण या सवातले अ धक उणे काहीच तु या
दासास ठाऊक नाही.” १६ राजा हणाला, “अहीमलेखा, तुला ख चत मरण
पावले पा हजे; तुला व तु या व डला या घरा यातील सवाना मरण पावले
पा हजे” १७ मग राजा आपणाजवळ जे शपाई उभे होते यांना हणाला,
“परमे रा या याजकां या अंगावर जाऊन यांना मारा कारण यांनीही
दावीदाचा प धरला आहे; आ ण तो पळाला असे यांना कळले असता

1 शमुवेल

यांनी मला कळवले नाही.” परंतु राजाचे चाकर परमे रा या याजकांवर
तुटून पडायला आपले हात पुढे कर नात. १८ मग राजाने दवेगाला हटले,
“तू याजकां या अंगावर चालून जा. ते हा दवेग अदोमी याजकां या अंगावर
जाऊन तुटून पडला.” या दवशी याने तागाचे एफोद नेसले या पं या शी
मनु यांना जवे मारले. १९ याने याजकांचे नोब नगर याचा तलवार या धारेने
नाश केला; पु ष ि या बालके व ता ही बाळे , आ ण गुरे, आ ण गाढवे
आ ण मढरे ही याने तलवार या धारेने जवे मारली. २० ते हा अहीटू बाचा
मुलगा अहीमलेख याचा अ याथार नांवाचा एक मुलगा सुटून दावीदाकडे
पळू न गेला. २१ शौलाने परमे रा या याजकांना जवे मारले हे अ याथाराने
दावीदाला कळवले. २२ ते हा दावीदाने अ याथाराला हटले, “दवेग अदोमी
येथे होता, याच दवशी मला समजले क , तो शौलाला ख चत सांगेल. मी
तु या व डला या घरा या या सव मनु यांस मरणास कारण झालो आहे. २३
मा याजवळ राहा भऊ नको; कारण जो मला जवे मारायला पाहतो तोच
तुला जवे मारायला पाहतो आहे. पण मा याजवळ तुझे र ण होईल.”
हा कोणी दावीदाला सां गतले क , पाहा प ल ी कई याशी लढतात
२३ तेव खळ
लुटत आहेत. हणून दावीदाने परमे रास वचारले, तो
२

हणाला, “मी जाऊन या प ल ांना मा न कई याचे र ण क काय?”
मग परमे र दावीदाला हणाला, जा प ल यांना मा न कई याचे र ण कर.
३ ते हा दावीदा या मनु यांनी हटले, “पाहा आ हास येथे य दात भय आहे;
मग आ ही कई यांकडे प ल ां या सै यावर चालून गेलो तर ते कतीतर
अ धक धोकादायक होईल!” ४ मग दावीदाने आणखी परमे रास वचारले,
आ ण परमे राने उ र देऊन हटले, “उठू न खाली कई याकडे जा, कारण
मी प ल ांस तु या हाती देईन.” ५ मग दावीद व याची माणसे कईला
येथे जाऊन प ल ांशी लढली आ ण यांनी यांची गुरेढोरे नेली व यांचा
मोठा वध केला; असे दावीदाने कईलकरास तारले. ६ यानंतर असे झाले
क , अहीमलेखाचा मुलगा अ याथार दावीदाकडे कईला येथे पळू न गेला ते हा
याने आप या हाती एफोद आणले. ७ दावीद कई याला गेला असे कोणी
सां गतले; “ते हा शौल हणाला, परमे राने तुला मा या हाती दले आहे.
कारण वेशी या व अडसरा या नगरात श न तो क डला गेला आहेस.” ८
मग कई याकडे उतरावे आ ण दावीदाला व या या मनु यांना वेढा घालावा
हणून शौलाने सव लोकांस लढाईला बोलावले. ९ आप याब ल शौल
वाईट योजीत आहे, हे दावीदाला कळले हणून तो अ याथार याजकाला
हणाला, “एफोद इकडे आण.” १० मग दावीद हणाला, “हे परमे रा
इ ाएला या देवा शौल मा यामुळे नगराचा नाश करायला कई यावर येऊ
पाहत आहे असे तु या सेवकाने ख चत ऐकले आहे; ११ तर कईलकर मला
शौला या हाती देतील काय? तु या सेवकाने ऐक या माणे शौल खाली
येईल काय? हे परमे रा इ ाएला या देवा मी तुला वनती करतो, हे तू
आप या सेवकाला सांग.” परमे र बोलला, “तो खाली येईल.” १२ मग
दावीद हणाला कईलकर मला व मा या मनु यांना शौला या हाती देतील
काय? परमे र बोलला, ते तुला या या हाती देतील. १३ मग दावीद व
याची माणसे उठू न कई यांतून नघून गेली; ती सुमारे सहाशे माणसे होती.
यांना जेथे जायला मळाले तेथे ती गेली; ते हा दावीद कई यातून पळाला
असे शौलाला कोणी सां गतले आ ण याने तकडे जायचे सोडले. १४ आ ण
दावीद रानातील गडाम ये रा लागला. तो जीफ रानात ड गराळ देशात
रा लागला. शौल न य याचा शोध कर त गेला, परंतु परमे राने यास
या या हाती दले नाही. १५ आपला जीव यायला शौल नघाला आहे
असे दावीदाने पा हले आ ण दावीद जीफ रानातील एका झाड त होता; १६
शौलाचा मुलगा योनाथान उठू न झाड त दावीदाकडे गेला आ ण याने याचा
हात परमे रा याठायी सबळ केला. १७ तो यास हणाला, “ भऊ नको
कारण माझा बाप शौल या या हाती तू लागणार नाहीस. तू तर इ ाएलावर
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राजा होशील आ ण तु याजवळ मीच प हला तुझा सहा यक होईन हे माझा
बाप शौलही जाणतो.” १८ ते हा या दोघांनी परमे रा यासमोर करार केला.
मग दावीद झाड त रा हला व योनाथान आप या घर गेला. १९ जीफ लोक
शौलाकडे गबा येथे येऊन हणाले, “यशीमोना या द णेकडे हक ला
ड गरातील झाड त गडाम ये दावीद आ हाजवळ लपून रा हला आहे क
नाही? २० तर आता हे राजा, खाली ये या या आप या सव मनोरथ माणे
खाली ये, हणजे यास राजा या हाती देणे हे आमचे काम असेल.” २१
ते हा शौल हणाला, “तु हास परमे रापासून आशीवाद मळे ल कारण तु ही
मा यावर दया केली आहे. २२ मी तु हास वनंती करतो तु ही जा आणखी
मन लावून याचा माग काढा आ ण तेथे यास कोणी पा हले याची मा हती
काढू न पाहा कारण तो फार चतुराईने वागतो असे मला कळाले आहे. २३ तर
जेथे तो लपून राहतो या सव लप या या जागा पा न यांची खा ी क न
या, मग खरे वतमान घेऊन मा याकडे परत या; यानंतर मी तु हाबरोबर
जाईन आ ण असे होईल क , तो या मुलुखात असला तर मी यास य दा या
सव हजारांतून यास डकून काढ न.” २४ मग ते उठले आ ण शौलापुढे
जीफाकडे गेले; परंतु दावीद व याची माणसे यशीमोना या द णेकडे
मावोना या रानात अराबात होती. २५ शौल व याची माणसे याचा शोध
करायला आली. हे कोणी दावीदाला सां गतले, हणून तो खडकाव न उत न
मावोना या रानात रा हला हे ऐकून शौल मावोना या रानात दावीदा या
मागे लागला. २६ शौल ड गरा या एका बाजूने चालला आ ण दावीद व
याची माणसे ड गरा या स या बाजूने चालली आ ण दावीदाने शौलापासून
पळायला घाई केली कारण शौल व याची माणसे, दावीदाला आ ण या या
मनु यांना धरायला घेर त होती. २७ परंतु एक नरो या शौलाकडे येऊन
हणाला, लवकर ये कारण प ल ांनी देशावर घाला घातला आहे. २८ ते हा
शौल दावीदाचा पाठलाग सोडू न प ल ांवर चाल क न गेला. याक रता या
जागेचे नाव सेला ह मालकोथ हणजे नसटू न जा याचा खडक असे पडले.
२९ मग दावीद तेथून वर जाऊन एन-गेदी या गडाम ये रा हला.

२४

असे झाले, शौल प ल ांचा पाठलाग सोडू न माघार आ यावर
यास कोणी सां गतले क , दावीद एन-गेदी या रानात आहे. २ ते हा
शौल सव इ ाएलातून नवडले या तीन हजार मनु यांस घेऊन रानबक या या
खडकावर दावीदाचा व या या मनु यांचा शोध करायला गेला. ३ आ ण तो
मढवा ाजवळ र यावर आला तेथे एक गुहा होती त यात शौल शौचास
गेला आ ण दावीद व याची माणसे या गुहे या अगदी आत या भागात
बसली होती. ४ ते हा दावीदा या मनु यांनी यास हटले, “परमे राने तुला
सां गतले क , पाहा मी तुझा श ू तु या हाती देईन आ ण तुला जसे बरे
दसेल तसे तू याचे करशील; तो हाच दवस आहे पाहा.” मग दावीदाने
उठू न शौला या व ाचा काठ हळू च कापून घेतला. ५ यानंतर असे झाले
क , दावीदाचे मन यास टोचू लागले. कारण याने शौलाचे व कापून
घेतले होते. ६ आ ण याने आप या मनु यांस हटले, “मी आप या ध यावर
परमे रा या अ भ ष ावर आपला हात टाकावा अशी गो परमे राने
मा याकडू न घडू देऊ नये, कारण तो देवाचा अ भ ष आहे.” ७ असे
बोलून दावीदाने आप या मनु यांना धमकावले आ ण यांना शौलावर ह ला
कर याची परवानगी दली नाही. मग शौल उठू न गुहत
े ून नघून वाटेने चालला.
८ नतर दावीदही उठू न गुहत
े ून नघाला आ ण शौला या पाठ मागून हाक मा न
बोलला, “हे मा या भू, राजा.” ते हा शौलाने आप यामागे वळू न पा हले
आ ण दावीद आपले त ड भूमीस लावून नमला ९ मग दावीदाने शौलाला
हटले, “पाहा दावीद तुझे वाईट करायला पाहतो असे लोकांचे बोलणे ते
तु ही कशाला ऐकता? १० पाहा आज तु ही आप या डो यांनी पा हले क ,
परमे राने गुहत
े आज तु हास मा या हाती दले होते. तु हास जवे मारावे
असे कोणी मला सां गतले. पण मी तु हास सोडू न दले; मी बोललो क ,

मी आपला हात मा या भूवर टाकणार नाही कारण तो देवाचा अ भ ष
आहे. ११ आणखी मा या बापा, पाहा मा या हातात तुम या व ाचा काठ
आहे तो पाहा. कारण मी तुम या व ाचा काठ कापला आ ण तु हास जवे
मारले नाही. याव न मा या ठायी ाई कवा फतूर नाही आ ण जर तु ही
माझा जीव यायला पहाता, तर मी तुम या व द पाप केले नाही, याची
खा ी क न पाहा. १२ मा याम ये व तुम याम ये परमे र याय करो;
माझा सूड परमे र तुम यावर उगवो. परंतु माझा हात तुम यावर पडणार
नाही. १३ ापासून ाई नघते अशी पुरातन लोकांची हण आहे. परंतु
माझा हात तुम यावर पडणार नाही. १४ इ ाएलाचा राजा कोणाचा पाठलाग
कर यास नघाला आहे? कोणा या पाठ स आपण लागला आहात? एका
मरण पावले या कु या या! एका पसवे या! १५ या तव परमे र यायाधीश
होऊन मा याम ये व तुम याम ये याय करो. हे पा न तो माझा वाद करो
आ ण तुम या हातून मला सोडवो.” १६ असे झाले क , दावीदाने शौलाशी हे
श द बोलणे संपव यावर, शौल हणाला, “मा या मुला दावीदा ही तुझी
वाणी आहे काय?” मग शौल गळा काढू न रडला १७ आ ण तो दावीदाला
हणाला, “मा यापे ा तू अ धक यायी आहेस, कारण तू माझे बरे केले
आहेस. परंतु मी तुझे वाईट केले आहे. १८ तू मा याशी चांगले वतन करतोस
हे तू आज उघड केले आहे. कारण परमे राने मला तु या हाती दले होते
ते हा तू मला जवे मारले नाही. १९ कोणा मनु यास याचा वैर सापडला तर
तो यास चांग या र तीने वाटेस लावील काय? तर तू आज जे माझे बरे केले
याब ल परमे र तुला उ म तफळ देवो. २० आता पाहा मी जाणतो क ,
तू ख चत राजा होशील आ ण इ ाएलाचे रा य तु या हाती था पत होईल.
२१ हणून आता तू मा याशी परमे राची शपथ वाहा क , तू मा या मागे माझे
संतान नाहीसे करणार नाहीस आ ण मा या व डला या कुळातून माझे नाव
न क न टाकणार नाहीस.” २२ ते हा दावीदाने शौलाशी शपथ वा हली. मग
शौल घर गेला आ ण दावीद व याची माणसे गडावर चढू न गेली.
ेल मरण पावला ते हा सव इ ाएल लोकांनी एक जमून
२५ शमुया वयासाठ
शोक केला आ ण यांनी यास रामा येथे या या घरात
पुरले. दावीद उठू न खाली पारान नावा या रानात गेला. २ मावोनात एक
पु ष होता याची मालम ा कामल येथे होती; तो पु ष फार मोठा होता;
याची तीन हजार मढरे व एक हजार बकर होती; तो आपली मढरे कमलात
कातर त होता. ३ या पु षाचे नाव नाबाल व या या प नीचे नाव अबीगईल
होते; याची प नी तर बु दीने चांगली व सुंदर पवती होती परंतु तो पु ष
कठोर व वाईट चालीचा होता; तो कालेबा या कुळातला होता. ४ नाबाल
आपली मढरे कातर त आहे, असे दावीदाने रानात ऐकले. ५ मग दावीदाने
दहा त णास पाठवले आ ण दावीद या त णास हणाला, “कमल येथे
जा व नाबालाकडे जाऊन मा या नावाने यास सलाम करा. ६ या सुखी
जवाला असे हणा, ‘तुला शांती असो. व तु या घराला शांती असो आ ण जे
काही तुझे आहे या अव याला शांती असो. ७ तु याकडे कातरणारे आहेत
असे मी आता ऐकले. आताच तुझे मढपाळ आ हाजवळ होते यांना आ ही
उप व केला नाही आ ण जतके दवस ते कमलात होते ततके दवस यांचे
काही हरवले नाही. ८ तू आप या त णास वचार हणजे ते तुला सांगतील;
तर या त णावर तुझी कृपा ी हावी कारण आ ही चांग या दवशी आलो”
९ मी तुला वनंती करतो जे काही तु या हाताशी येईल ते तू तु या दासांना व
तुझा मुलगा दावीद याला दे. मग दावीदाचे त ण येऊन या सव श दां माणे
दावीदा या नावाने नाबालाशी बोलून शांत रा हले. १० ते हा नाबालाने या या
चाकरांना उ र देऊन हटले, “दावीद कोण आहे? इशायाचा मुलगा कोण?
जे आपआप या ध याला सोडू न पळतात असे पु कळ चाकर या दवसात
आहेत. ११ माझी भाकर व माझे पाणी व मा या मारले या पशूंचे मांस जे मी
आप या मढरे कातरणा यांसाठ तयार केले ते घेऊन, ही जी माणसे कोठू न
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आली आहेत हे माला मा हत नाही अशांना मी ावे काय?” १२ मग दावीदाचे
त ण आप या वाटेने परत गेले आ ण माघारे येऊन यांनी हे सव श द
यास जसे या तसे सां गतले. १३ ते हा दावीद आप या मनु यांना हणाला,
“तु ही आपापली तलवार कंबरेस बांधा.” मग येकाने आपआपली तलवार
कंबरेस बांधली दावीदानेही आपली तलवार कंबरेस बांधली आ ण दावीदामागे
सुमारे चारशे मनु ये वर गेली आ ण दोनशे मनु ये सामानाजवळ रा हली.
१४ नाबालाची प नी अबीगईल हला चाकरातील एकाने सां गतले, “पाहा
दावीदाने रानातून आम या ध याला सलाम सांगायला त पाठवले. परंतु
तो यां या अंगावर धावून गेला. १५ ती माणसे तर आ हाशी फार चांगली
वागली; यांनी आ हास काही उप व केला नाही; जतके दवस आ ही रानात
यां याबरोबर रा हलो ततके दवस आमची काही हानी झाली नाही. १६
आ ही या याजवळ मढरे राखीत होतो ततके दवस ती आ हांला रा दवस
तटबंदीसारखी होती. १७ तर आता तू काय करणार हे समजून वचार कर
कारण आम या ध यावर व या या सव घरावर वाईट ये याचे ठरले आहे;
कारण या याशी कोणा याने बोलवत नाही एवढा तो वाईट आहे.” १८
अबीगईलेने घाई क न दोनशे भाकर व ा रसाचे दोन बुधले व शजवून
तयार केलेली पाच मढरे व पाच मापे रडा व खस मसाचे शंभर घड व
अं जरा या दोनशे ढेपा ही घेतली व गाढवावर लादली. १९ तने आप या
चाकरांना हटले, “मा यापुढे चला पाहा मी तुम यामागून येते.” परंतु तने
आपला पती नाबाल याला काही सां गतले नाही. २० मग असे झाले क ,
ती आप या गाढवावर बसून ड गरा या कडेने जात असता पाहा दावीद व
याची माणसे समो न येत होती आ ण यांना ती भेटली. २१ दावीदाने
हटले होते क , “रानात यांचे जे होते या सवातले हरवले नाही असे मी
यांचे राखले ते थ गेले; मा याशी ब याची याने वाईटाने परत फेड केली
आहे. २२ जे काही याचे आहे या सवातून एकही पु ष जर मी सकाळ
उजाडेपयत रा दला, तर परमे र दावीदाला तसे व यापे ा अ धक करो.”
२३ अबीगईलेने दावीदाला पा हले ते हा ती लवकर गाढवा व न उतरली
आ ण दावीदापुढे उपडे पडू न तने भूमीकडे नमन केले. २४ तने या या पाया
पडू न हटले, “मा या भू अ याय मा याकडे मा याकडेच असावा आ ण
मी तु हास वनंती करते तुम या दासीला तुम या कानी काही बोलू ा, आ ण
तु ही आप या दासीचे श द ऐका. २५ मी तु हास वनंती करते, मा या
भूने या वाईट मनु यास नाबालाला मा नये, कारण जसे याचे नाव
तसाच आहे, याचे नाव नाबाल ( हणजे मूख) असे आहे. आ ण या याठायी
मूखपणच आहे. परंतु मा या भूची त ण माणसे जी तु ही पाठवली यांना
मी तुम या दासीने पा हले नाही. २६ तर आता मा या भू परमे र जवंत
आहे आ ण तुझा जीव जवंत आहे. र पाड या या दोषापासून आ ण
आप या हाताने सूड घे यापासून परमे राने तु हास आवरले आहे. तर आता
जे तुमचे श ू व जे मा या भूचे वाईट करायला पाहतात ते नाबालासारखे
होवोत. २७ आता ही जी भेट तुम या दासीने मा या भूकडे आणली आहे
ती मा या भू यामागून चालणा या त ण मनु यांना ावी. २८ मी तु हास
वनंती करते, तु ही आप या दासी या अपराधाची मा करा; कारण माझे
भू परमे रा या लढाया लढत आहेत, हणून परमे र मा या भूचे घर
खरोखर ि थर कर ल; आ ण तु ही जवंत आहात तो पयत तुम याठाई ाई
सापडणार नाही. २९ जर मनु ये उठू न तुम या पाठ स लागले व तुमचा
जीव यायला पाहत असले, तर मा या भूचा जीव परमे र तुमचा देव
या याजवळ जीवां या समुहात बांधलेला राहील, आ ण जसे गोफणी या
खळ यातून फेकतात, तसे तुम या श ूंचे जीव तो गोफणीतून फेकून देईल.
३० असे होईल क , परमे राने तुम य वषयी जे चांगले सां गतले आहे, ते सव
तो मा या भूचे क न तु हास इ ाएलाचा अ धपती नेमील. ३१ ते हा मा या
भूने वनाकारण र पाडले व सूड घेतला ाब ल तु हास खेद होणार नाही
कवा मनाचा संताप मा या भूला होणार नाही. आ ण परमे र मा या
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भूचे बरे कर ल ते हा तु ही आप या दासीचे मरण करा.” ३२ ते हा दावीद
अबीगईलेला हणाला, “परमे र इ ाएलाचा देव याने तुला आज मला
भेटायला पाठवले तो ध यवा दत असो. ३३ तुझा बोध आशीवा दत होवो;
आज र पाड या या दोषापासून आ ण आप या हाताने सूड घे यापासून
मला जने आव रले ती तू आशीवा दत हो. ३४ कारण तुझे वाईट मी करणार
होतो ते याने मला क दले नाही तो इ ाएलाचा देव परमे र जवंत आहे;
जर तू मला भेटायला लवकर आली नसतीस तर ख चत नाबालाचा एक
पु ष देखील सकाळ उजाडेपयत जवंत रा हला नसता.” ३५ मग जे तने
दावीदासाठ आणले होते ते याने त या हातातून घेतले व तला हटले, “तू
आप या घर शांतीने जा, पाहा मी तुझी वाणी ऐकली आहे आ ण तुला मा य
केले आहे.” ३६ मग अबीगईल नाबालाकडे आली आ ण पाहा याने आप या
घर राजा या मेजवाणीसारखी मेजवाणी केली होती. ते हा नाबालाचे मन
या या आत संतु होते कारण तो म पऊन फार म त झाला होता, हणून
तने पहाट उजाडेपयत यास अ धक उणे काहीच सां गतले नाही. ३७ मग
असे झाले क , सकाळ नाबालाची नशा उतर यावर या या प नीने या
गो ी यास सां गत या ते हा याचे मन या या आत मे यासारखे झाले व
तो दगडासारखा झाला. ३८ नंतर असे झाले क , सुमारे दहा दवसानंतर
परमे राने नाबालाला मारले व तो मेला. ३९ नाबाल मेला असे दावीदाने
ऐकले, ते हा तो हणाला, “ याने मा या अपमानाचा सूड नाबालावर उगवला
आहे आ ण याने आप या सेवकाला वाईट कर यापासून आव न धरले तो
परमे र ध यवादीत असो. परमे राने नाबालाची ाई या याच म तकावर
परत घातली आहे.” मग दावीदाने अबीगईलेकडे सेवकाला पाठवून तला
आपली प नी कर या वषयीची गो काढली. ४० आ ण दावीदाने चाकर
कमलास अबीगईलेकडे येऊन तला हणाले, “दावीदाने तू याची प नी हावे
हणून आ हांला तू याकडे पाठवले आहे.” ४१ ते हा ती उठू न भूमीकडे
लवून नमली व हणाली, “पाहा तुमची दासी मा या भू या चाकरांचे पाय
धुवायला चाकर ण हो यास तयार आहे.” ४२ मग अबीगईल घाई क न
उठली व गाढवावर बसून नघाली आ ण त या पाच स या त या मागे
गे या; आ ण ती दावीदा या सेवका या मागून गेली आ ण याची प नी
झाली. ४३ दावीदाने इ ेलकर ण अहीनवामलाही प नी क न घेतले; या
दोघीही या या ि या झा या. ४४ शौलाने तर आपली मुलगी मीखल
दावीदाची प नी ग लीमातील लईशाचा मुलगा पालती याला दली होती.
लोक शौलाकडे गबा येथे येऊन हणाले, “यशीमोनासमोर
२६ जीफ
हक ला ड गरात दावीद लपला आहे क नाही?” ते हा शौल
२

उठला व आप याबरोबर इ ाएला या तीन हजार नवडक मनु यांना घेऊन
दावीदाचा शोध करायला जीफ रानात गेला. ३ शौलाने यशीमोनासमोर ल
मागाजवळ हक ला ड गरावर तळ दला; ते हा दावीद रानात राहत होता
आ ण याने पा हले क आपला पाठलाग करायला शौल रानात आला
आहे. ४ हणून दावीदाने हेर पाठवले आ ण शौल ख चत आला आहे
असे यास समजले. ५ मग दावीद उठू न शौलाने तळ दला होता या
ठकाणावर आला आ ण जेथे शौल व याचा सेनापती नेराचा मुलगा अबनेर
हे नजले होते ते ठकाण दावीदाने पा हले; शौल तर छावणीत नजला होता
व या यासभोवती लोकांनी तळ दला होता. ६ ते हा अहीमलेख ह ी व
स वेचा मुलगा अबीशय यवाबाचा भाऊ यांना दावीदाने उ र देऊन हटले,
“छावणीत शौलाकडे खाली मा याबरोबर कोण येईल?” ते हा अबीशय
हणाला, “मी तु याबरोबर खाली येईन.” ७ मग दावीद व अबीशय रा ी
लोकांजवळ गेले आ ण पाहा शौल छावणीत नजला आहे व याचा भाला
या या उशाजवळ भूमीत रोवलेला व या यासभोवती अबनेर व लोक
नजलेले आहेत. ८ ते हा अबीशय दावीदाला हणाला, “आज परमे राने
तुझा श ू तु या हाती दला आहे; तर आता मी तुला वनंती करतो मला
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भा याने एकदाच घाव मा न यास भूमीवर ठार क न दे, मी यास सरा
घाव मारणार नाही.” ९ पण दावीद अबीशयाला हणाला, “ यांचा वध
क नकोस कारण परमे रा या अ भ ष ावर आपला हात टाकून कोण
नद ष राहील?” १० दावीद हणाला, “परमे र जवंत आहे; परमे र यास
मार ल कवा याचा मर याचा दवस येईल कवा तो खाली लढाईत जाऊन
न होईल. ११ मी आपला हात परमे रा या अ भ ष ावर टाकावा असे
परमे राने मा याकडू न घडू देऊ नये; परंतु आता मी तुला वनंती करतो क ,
तू या या उशाजवळचा भाला व पा याचा लोटा घे; मग आपण जाऊ.” १२
ते हा शौला या उशाजवळू न भाला व पा याचा लोटा हे दावीदाने घेतले मग
कोणाला न दसता व कोणाला न कळता व कोणी जागा न होता ते नघून
गेले कारण ते सव झोपेत होते. परमे राकडू न या यांवर गाढ झोप आली
होती. १३ नंतर दावीद पलीकडे ड गरा या शखरावर जाऊन र उभा रा हला
आ ण या याम ये मोठे अंतर होते; १४ ते हा दावीदाने लोकांस व नेराचा
मुलगा अबनेर याला हाक मारली. तो हणाला, “अबनेरा तू उ र कर त
नाहीस काय?” ते हा अबनेराने उ र देऊन हटले, “राजाला हाक मारणारा
असा तू कोण आहेस?” १५ मग दावीद अबनेराला हणाला, “तू वीर पु ष
नाहीस काय आ ण इ ाएलात तु यासारखा कोण आहे? तर तू आपला भू
राजा या यावर पहारा का केला नाही? कारण लोकातला कोणीएक तुझा
भू राजा याचा घात करायला आला होता. १६ ही जी गो तू केली ती बर
नाही; परमे र जवंत आहे. तु ही आपला भू परमे राचा अ भ ष याला
राखले नाही, हणून तु ही मरायला यो य आहा. तर आता पाहा राजाचा
भाला व पा याचा लोटा या या उशाजवळ होता तो कोठे आहे?” १७ ते हा
शौल दावीदाची वाणी ओळखून हणाला, “मा या मुला दावीदा ही तुझी
वाणी आहे काय?” दावीद हणाला, “मा या भू राजा, ही माझी वाणी
आहे.” १८ तो हणाला, “माझा भू आप या दासा या पाठ स का लागला
आहे? मी तर काय केले आहे? मा या हाती काय वाईट आहे? १९ तर
आता मी तु हास वनंती करतो मा या भू राजाने आप या दासाचे बोलणे
ऐकावे: परमे राने तु हास मा यावर चेतवले असले तर याने अपण मा य
करावे. परंतु मनु या या संतानांनी चेतवले असले, तर ती परमे रा यासमोर
शा पत होवोत. कारण आज मला परमे रा या वतनात वाटा मळू नये हणून
यांनी मला बाहेर लावून हटले क , जा अ य देवांची सेवा कर. २० तर
आता माझे र परमे रा या सम तेपासून र भूमीवर पडू नये; कारण
जसा कोणी ड गरावर ततराची शकार करतो तसा, एका पसवेचा शोध
कर यास इ ाएलाचा राजा नघून आला आहे.” २१ ते हा शौल हणाला,
“मी पाप केले आहे; मा या मुला दावीदा माघारा ये; माझा जीव आज तु या
ीने मोलवान होता, हणून मी यापुढे तुझे वाईट करणार नाही; पाहा मी
मूखपणाने वागून फार अपराध केला आहे.” २२ मग दावीदाने असे उ र केले
क , “हे राजा पाहा हा भाला, त णातील एकाने इकडे येऊन तो यावा. २३
परमे र येक मनु यास याचा याय व याचे व ासूपण या माणे परत
करो. कारण आज परमे राने तु हास मा या हाती दले असता मी आपला
हात परमे रा या अ भ ष ावर टाकला नाही. २४ पाहा जसा तुमचा जीव
मा या ीने मोलवान होता, तसा माझा जीव परमे रा या ीने मोलवान
होवो; आ ण तो सव संकटातून सोडवो.” २५ ते हा शौल दावीदाला हणाला,
“मा या मुला दावीदा तू आशीवा दत हो” तू मोठ काय करशील व बल
होशील. मग दावीद आप या वाटेने गेला आ ण शौलही आप या ठकाणी
परत गेला.
आप या मनात हणाला, “कधीतर मी शौला या हातून
२७ दावीद
नाश पावेन; तर प ल ां या मुलखात मी पळू न जावे यापे ा मला
सरे काही बरे दसत नाही; मग शौल इ ाएला या अव या ांतात आणखी
माझा शोध कर या वषयी नराश होईल आ ण मी या या हातातून सुटने .”

२ मग दावीद उठला आ ण तो व या याबरोबर असलेली सहाशे माणसे

अशी ती मावोखाचा मुलगा आखीश, गथाचा राजा या याकडे गेला. ३ ते हा
दावीद व याची सव माणसे एकेक आप या कुटु ब
ं ासहीत गथात आखीशा
जवळ रा हली; दावीदाबरोबर या या दोघी ि या ई ेलीण अहीनवाम व
पूव नाबालाची प नी होती ती कमलीण अबीगईल या हो या. ४ आ ण
दावीद गथास पळू न गेला असे कोणी शौलाला सां गतले, मग याने याचा
शोध आणखी केला नाही. ५ दावीद आखीशाला हणाला, “तुझी कृपा ी
मा यावर झाली तर या मुलखातील कोणाएका नगरात मी तेथे रहावे हणून
मला जागा दे; तु या दासाने राजधानीत तु याजवळ का रहावे?” ६ ते हा
आखीशाने यास सकलाग दले. यामुळे सकलाग आजपयत य दा या
राजांकडे आहे. ७ दावीद प ल ां या मुलखात राहीला ते दवस एक पूण
वष व चार म हने इतके होते. ८ दावीद आ ण या या लोकांनी नर नरा या
ठकाणी ह ला क न गेशूर , गरजी, आ ण अमालेक यां यावर वा या
के या; शूराकडू न मसर देशाकडे जाताना जो देश आहे याम ये ही रा े
पूव पासून वसली होती. ९ दावीदाने या ांतातले पु ष कवा ी जवंत
ठे वले नाही; मग मढरे गुरे व गाढवे उं ट व व े ही घेऊन तो आखीशाकडे परत
आला. १० ते हा आखीश हणाला, “आज तू कोणावर घाला घातलास?”
दावीद हणाला, “य दा या द ण देशावर व यरहमेली यां या द ण
देशावर व केनी यां या द ण देशावर.” ११ दावीदाने गथाकडे वतमान
आणायला पु ष कवा ी जवंत ठे वली नाही. याने हटले, “ यांना जवंत
ठे वले तर ते आ हा वषयी सांगतील व हणतील क , दावीदाने असे असे
केले आहे.” आ ण तो प ल ां या मुलखांत रा हला ते हापासून याची
चाल अशीच होती. १२ आखीशाने दावीदावर भरवसा ठे वून हटले, “ याने
आप या इ ाएली लोकांकडू न आपणाला अगदी तु छ मानवून घेतले आहे,
हणून तो सवकाळ माझा दास होऊन राहील.”
या दवसात असे झाले क प ल ांनी आपली सै ये इ ाएलाशी
२८ लढायला
एक केली. ते हा आखीश दावीदाला हणाला, “तुला
आ ण तु या मनु यांना लढाईस मा याबरोबर यायचे हे तू ख चत समज.”
२ दावीदाने आखीशाला हटले, “तुझा दास काय कर ल हे तू ख चत
जाणशील.” ते हा आखीश दावीदाला हणाला, “याक रता तुला मी आप या
म तकाचा र क असा कायमचा ठे वीन.” ३ शमुवेल तर मेला होता व सव
इ ाएलांनी या यासाठ शोक क न यास रामा येथे या या नगरात पुरले
होते. भूते यां या पर चयाची होती अशा जाण या लोकांस व जा गरांना
शौलाने आप या देशातून हाकलून लावले होते. ४ प ल ांनी एक
जमून शूनेमात येऊन तळ दला आ ण शौलाने सव इ ाएलांस एक जमवून
गलबोवा येथे तळ दला. ५ शौलाने प ल ांचे सै य पा हले ते हा तो
याला व याचे मन फार घाबरे झाले. ६ शौलाने परमे रास वचारले ते हा
परमे राने यास व नाकडू न कवा ऊर माकडू न कवा भ व यवा ांकडू न
उ र दले नाही. ७ मग शौल आप या चाकरांना हणाला, भूत ज या
प रचयाचे आहे अशा एखा ा ीचा मा यासाठ शोध करा, “ हणजे मी
त याकडे जाऊन त याजवळ वचार न.” ते हा या या चाकरांनी यास
हटले, “पाहा भूत ज या प रचयाचे आहे अशी एक ी एन-दोर येथे
आहे.” ८ मग शौलाने वेष पालटू न नराळ व े अंगात घातली आ ण तो
आपणाबरोबर दोन माणसे घेऊन या ीकडे रा ी गेला आ ण याने तला
हटले, “तु या भूत व ेने मी तुला सांगेन यास मा यासाठ वर आण.” ९
ते हा ती ी यास हणाली, “पाहा शौलाने काय केले आहे, याने भूते
यां या प रचयाची आहेत अशा जाण यांना व जा गरांना देशातून कसे
काढू न टाकले आहे, हे तू जाणतोस तर मी मरावे असे कर यासाठ तू कशाला
मा या जवाला पाश घालतोस?” १० ते हा शौलाने त याशी शपथ वा न
हटले, “परमे र जवंत आहे, या गो ीव न तुला काही श ा होणार नाही.”
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ीने हटले, “तु यासाठ मी कोणाला वर आणू?” ते हा तो
हणाला, “मा यासाठ शमुवेलाला वर आण.” १२ या ीने शमुवेलाला
पा हले ते हा ती मो ाने ओरडली. मग ती ी शौलाला हणाली, “तू मला
का फसवले, कारण तू शौल आहेस.” १३ राजा तला हणाला, “ भऊ नको.
तू काय पाहतेस?” ते हा ती ी शौलाला हणाली, “मी दैवत भूमीतून वर
येताना पाहते.” १४ मग तो तला हणाला, “तो कोण या पाचा आहे?”
तने हटले, “ हातारा मनु य झगा घातलेला असा आहे.” ते हा तो शमुवेल
आहे असे शौल समजला आ ण तो आपले त ड भूमीकडे लववून नमला. १५
मग शमुवेल शौलाला हणाला, “तू मला वर आणून का ास दला आहे?”
ते हा शौलाने उ र केले, “मी फार संकटात पडलो आहे. कारण प ल ी
मा याशी लढाई कर त आहेत. आ ण परमे र मला सोडू न गेला आहे, आ ण
तो भ व यवा ांकडू न कवा व नांकडू न मला उ र देत नाही; मी काय करावे
हे तु ही मला कळवावे हणून मी तु हास बोलावले आहे.” १६ ते हा शमुवेल
हणाला, “परमे र तुला सोडू न गेला आहे व तुझा वरोधी झाला आहे; तर तू
कशाला मला वचारतोस?” १७ जसे परमे राने मा याकडू न तुला सां गतले
तसे याने तुझे केले आहे. परमे राने तु या हातातून रा य काढू न घेतले आहे,
आ ण तुझा शेजार दावीद याला ते दले आहे. १८ कारण तू देवाची वाणी
मानली नाही, आ ण याचा ती ोध अमालेकावर घातला नाही, हणून
आज परमे राने तुझे असे केले आहे. १९ परमे र इ ाएलास तु याबरोबर
प ल ां या हाती देईल. उ ा तू तु या मुलांसमवेत मा याजवळ असशील.
परमे र इ ाएलाचे सै य प ल ां या हाती देईल. २० ते हा शमुवेला या
श दांमुळे शौल लागलाच भूमीवर उपडा पडला आ ण फार भयभीय झाला, व
या यात काही श रा हली नाही. कारण सव दवस आ ण सार रा याने
काही भाकर खा ली न हती. २१ मग या ीने शौलाकडे येऊन तो फार
घाबरला आहे असे पा न यास हटले, “पाहा तुम या दासीने तुमची वाणी
ऐकली आहे. आ ण मी आपला जीव आप या मुठ त ध न तु ही मा याशी
जे श द बोलला ते ऐकले आहेत. २२ तर आता मी तु हास वनंती करते,
तु ही ही आप या दासीचा श द ऐका आ ण मला तुम या पुढे भाकर चा
तुकडा ठे वू ा; तो तु ही खा यासाठ क , तु ही वाटेने जाल ते हा तु हास
श असावी.” २३ परंतु याने नाका न हटले, “मी खाणार नाही.” मग
या या चाकरांनी व या ीनेही यास आ ह केला ते हा याने यांचा श द
ऐकला व तो भूमीव न उठू न पलंगावर बसला. २४ या ी या घरात पु
वास होते, ते तने मो ा घाईने कापले; तने पीठ घेतले व ते मळू न या या
बेखमीर भाकर भाज या. २५ मग तने ते शौलापुढे व या या चाकरापुढे
ठे वले आ ण ते जेवले; मग ते उठले आ ण याच रा ी नघून गेले.
प ल ांनी आपली सव सै ये अफेक येथे एक जमवली आ ण
२९ मगइ ाएली
मनु यांनी इ ेलात एका झ याजवळ छावणी दली.
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प ल ांचे सरदार आपाप या शंभरासोबत व हजांरासोबत पुढे चालले
आ ण यां या पछाड स दावीद व याची माणसे आखीशाबरोबर चालली. ३
ते हा प ल ांचे सरदार बोलले, “हे इ ी येथे काय करतात?” मग आखीश
प ल ां या सरदाराना हणाला, “इ ाएलाचा राजा शौल याचा चाकर
दावीद तो हाच आहे क नाही? तो मा याजवळ काही दवस कवा काही
वष रा हला आहे. आ ण तो मा याकडे आला या दवसापासून आजपयत
या याकडे मला काही अपराध सापडला नाही.” ४ मग प ल ांचे सरदार
या यावर फार रागावले; आ ण प ल ांचे सरदार यास हणाले, “जे
ठकाण तू या मनु यास नेमून दले येथे या या ठकाणी याने जावे हणून
यास परत जा यास सांग; याने आम याबरोबर लढाईला येऊ नये; तो
आला तर कदा चत तो लढाईत आमचा वरोधी होईल; कारण हा आप या
भूशी कशाव न समेट करणार नाही बरे? या आप या मनु यां या शरांनीच
क नाही? ५ शौलाने हजारांना मारले व दावीदाने दहा हजारांना मारले, असे
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ते नाचत व गात या या वषयी एकमेकांना हणाले, तोच हा दावीद आहे क
नाही?” ६ मग आखीशाने दावीदाला बोलावून यास हटले, “परमे र जवंत
आहे; तू सरळपणाने वागला आहेस व मा याबरोबर सै यात तुझे बाहेर जाणे
व तुझे आत येणे मा या ीने बरे आहे. आ ण तू मा याजवळ आला या
दवसापासून आजपयत तु याठायी काही वाईट मला सापडले नाही. तथा प
तू सरदारां या मनास येत नाहीस. ७ तर तू प ल ां या सरदारांना असंतू
क नये. हणून आता शांतीने नघून परत जा.” ८ ते हा दावीद आखीशाला
हणाला, “मी आपला धनी राजा या या श ूशी लढायला येऊ नये असे
मी काय केले आहे? मी तुम या पुढे आलो या दवसापासून आजपयत
तु हास आप या दासा याठायी काय सापडले आहे?” ९ ते हा आखीशाने
दावीदाला उ र देऊन हटले, “तू मा या ीने परमे रा या तासारखा
चांगला आहेस असे मी जाणतो. परंतु याने आम याबरोबर लढाईला येऊ नये
असे प ल ांचे सरदार हणाले आहेत. १० तर आता तु या ध याचे जे
चाकर तु याबरोबर आले आहेत यां यासहीत तू पहाटेस ऊठ आ ण उजेड
झाला हणजे परत माघारे जा.” ११ मग प ल ां या देशात परत जा यास
दावीद व याची माणसे मो ा पहाटेस उठली; प ल ी वर इ ेल येथे गेले.
झाले क , दावीद व याची माणसे तस या दवशी सकलागास
३० असे
आली ते हा अमालेक यांनी द ण देशावर व सकलागावर घाला
घातला होता आ ण यांनी सकलागचा पाडाव क न ते अ नीने जाळले होते.
२ यात या ि या व याम ये जे लहान मोठे होते या सवाना यांनी ध न
नेले होते; यांनी कोणालाही जवे मारले न हते, पण यांना घेऊन आप या
वाटेने गेले. ३ तर दावीद व याची माणसे नगराजवळ आली ते हा पाहा ते
अ नीने जाळलेले आहे आ ण यां या ि या आ ण यांचे पु व यां या मुली
ध न नेले या आहेत असे यांनी पा हले. ४ ते हा दावीद व या याजवळचे
लोक हेल काढू न इतके रडले क आणखी रडायला यांना श रा हली नाही.
५ दावीदा या दोघी ि या अहीनवाम इ ेलीण व पूव नाबाल कमली याची
प नी होती ती अबीगईल या ध न नेले या हो या. ६ ते हा दावीद मो ा
संकटात पडला कारण यास ध डमार करावा असे लोक बोलू लागले; कारण
सव मनु यांचे जीव आप या मुलांसाठ व आप या मुल साठ : खत झाले
होते; परंतु दावीदाने आपला देव परमे र या याकडू न आपणाला सश केले.
७ मग दावीद अहीमलेखाचा मुलगा अ याथार याजक याला हणाला, एफोद
मा याकडे आण. मग अ याथाराने एफोद दावीदाकडे आणले. ८ दावीदाने
परमे रास वचारले, तो हणाला, “जर मी या सै या या पाठ स लागलो
तर मी यांना गाठे न काय?” याने यास उ र दले क , “पाठ स लाग
कारण ख चत तू यांना गाठशील व सवाना सोडवून घेशील.” ९ मग दावीद
या याकड ल सहाशे पु ष घेऊन बसोर नदीजवळ पोहचला. जे मागे ठे वले
होते ते तेथे रा हले. १० ते हा दावीद व चारशे माणसे श ू या पाठ स लागली.
कारण दोनशे माणसे तेथे थांबली; ती इतक थकली होती क यां याने बसोर
नदी या पलीकडे जाववेना. ११ रानांत एक मसर यांना आढळला. ते हा
यांनी यास दावीदाकडे आणले. मग यांनी यास भाकर दली आ ण ती
याने खा ली व यांनी यास पाणी पाजले. १२ मग यांनी अं जरा या ढेपेचा
तुकडा व ा ाचे दोन घड यास दले मग याने खा यावर या या जवात
जीव आला कारण तीन दवस व तीन रा ी याने भाकर खा ली न हती
पाणीही तो याला न हता. १३ ते हा दावीद यास हणाला, “तू कोणाचा?
कोठला आहेस?” याने हटले, “मी मसर त ण एका अमालेक मनु याचा
चाकर आहे: तीन दवसामागे मी ख यात पडलो हणून मा या ध याने
मला सोडले. १४ आ ही करेथी यां या द ण देशावर व य दा या ांतावर
व कालेबा या द ण देशावर घाला घातला आ ण सकलाग आ ही अ नीने
जाळले.” १५ मग दावीद यास हणाला, “तू मला या टोळ कडे खाली
नेशील काय?” याने हटले, “तु ही मला जवे मारणार नाही व मा या
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ध या या हाती मला देणार नाही अशी देवाची शपथ मा याशी वाहा हणजे
मी तु हास या टोळ कडे खाली नेईन.” १६ याने यांना खाली नेले, ते हा
पाहा ते लोक अव या भूमीवर पस न खात व पीत व नाचत होते कारण
यांनी प ल ां या देशातून व य ा या देशातून पु कळ लूट घेतली होती.
१७ दावीद पहाटेपासून स या दवसा या सं याकाळपयत यांना मार त
गेला; यां यातील चारशे त ण माणसे उं टावर बसून पळाली. यां या शवाय
यां यातला कोणीएक सुटला नाही. १८ जे सव अमाले यांनी नेले होते ते
दावीदाने सोडवले व आप या दोघी ि या सोडव या. १९ लहान कवा
मोठा, मुले कवा मुली व लूट कवा जे सव यांनी नेले होते यातले काहीच
यांनी गमावले नाही; दावीदाने सव माघार आणले. २० अवघी मढरे व गुरे
दावीदाने घेतली; ती यांनी इतर सामानापुढे हाकून हटले, “ही दावीदाची लूट
आहे.” २१ मग जी दोनशे माणसे थक यामुळे दावीदा या मागे गेली नाहीत,
यांना याने बसोर नदीपाशी ठे वले होते, यां याकडे दावीद आला ते हा ती
दावीदाला भेटायला व यां याबरोबर या लोकांस भेटायला सामोर आली
आ ण दावीदाने या मनु यांजवळ येऊन यांना यांचे कुशल वचारले. २२
ते हा जी माणसे दावीदाबरोबर गेली होती यां यापैक जी वाईट व होती.
ती सव असे हणू लागली क , “ही माणसे आ हाबरोबर आली नाहीत हणून
जी लूट आ ही सोडवली त यातले काही आ ही यांना देणार नाही; फ
येकाला याची याची बायकापोरे मा देऊ. मग यांनी ती घेऊन नघून
जावे.” २३ ते हा दावीद हणाला, “मा या भावांनो जे परमे राने आ हांला
दले आहे याचे असे क नका. कारण याने आ हास संभाळले व जी टोळ
आ हावर आली ती आम या हाती दली. २४ या गो ी वषयी तुमचे कोण
ऐकेल? जो लढाईत गेला याचा जसा वाटा तसा जो सामानाजवळ राहतो
याचा वाटा होईल; यांना सारखाच वाटा मळे ल.” २५ या दवसापासून पुढे
तोच नयम झाला; याने तसा नयम व र त इ ाएलात आजपयत क न
ठे वली. २६ दावीद सकलागास आला ते हा याने य दा या व डलांकडे
आप या म ांकडे लुटीतले काही पाठवून सां गतले क , “पाहा परमे रा या
श ूं या लुटीतून तु हास ही भेट आहे.” २७ जे बेथेलात होते यांना जे द ण
देशातील रामोथात होते यांना, व जे य ीरात होते यांना; २८ जे अरोएरात
होते यांना, व जे सफमोथात होते यांना, व जे ए मोत होते यांना, २९ जे
राखासांत होते यांना, व जे येरहमेली यां या नगरांत होते यांना, व जे केनी
यां या नगरांत होते यांना, ३० जे हमात होते यांना, व जे कोराशानात होते
यांना, व जे अथाखात होते यांना, ३१ आ ण जे हे ोनात होते यांना, जेथे
दावीद व याची माणसे फरत असत या सव ठकाणाकडे याने लुटीतले
काही पाठवले.
ल ी इ ाएलाशी लढले ते हा इ
३१ पगलबोवा
ड गरात मा न पडले.

ाएल प ल

प ल ी मेले यांची व े लुटायला आले ते हा यांना शौल व याचे तघे पु
गलबोवा ड गरात पडलेले सापडले. ९ ते हा यांनी यांचे शर छे न याची
श े काढली आ ण प ल ां या देशात च कडे यां या मूत या देवळात व
लोकांस हे वतमान कळवायला यांनी माणसे पाठवली. १० यांनी याची
श े अ ारोथा या मं दरात ठे वली आ ण यांनी यांचे ेत बेथ-शाना या
भतीस टांगले. ११ प ल ांनी शौलाला जे केले या वषयी जे हा याबेशगलादा या र हवा यांनी ऐकले; १२ ते हा सव शूर पु ष उठू न रा भर चालत
गेले आ ण यांनी शौलाचे ेत व या या मुलांची ेते बेथ-शाना या भतीव न
काढू न याबेशाला आणले व तेथे ती जाळली. १३ मग यांनी यांची हाडे
घेऊन याबेशात चच या झाडाखाली पुरली आ ण सात दवस उपास केला.

ां या पुढून पळू न

२ प ल ी शौला या व या या

मुलां या पाठ स लागले; आ ण प ल यांनी शौलाचे पु योनाथान व
अबीनादाब व मलक शुवा यांना जवे मारले. ३ शौलावर लढाई भार पडली व
धनुधा यांनी यास गाठले. आ ण धनुधा यांमुळे तो फार संकटात पडला. ४
ते हा शौल आप या श वाहकाला हणाला, “तू आपली तलवार उपसून
तने मला आरपार भोसक नाही तर हे बेसुंती येऊन मला भोसकून माझी
वटंबना करतील.” परंतु याचा श वाहक मा य होईना, कारण तो फार
याला. हणून शौल आपली तलवार घेऊन त यावर पडला. ५ शौल मेला
हे पा न याचा श वाहकही या या माणेच आप या तलवार वर पडू न
मेला. ६ असे या दवशी शौल, याचे तघे पु , व याचा श वाहक आ ण
याचे सव लोक एकदम मरण पावले. ७ इ ाएलांची माणसे पळाली आ ण
शौल व याचे पु मरण पावले, हे इ ाएलाची माणसे खो या या पलीकडे
व यादने या पलीकडे होती यांनी पा हले; ते हा ती आपली नगरे सोडू न
पळाली; मग प ल ी येऊन याम ये रा हले. ८ स या दवशी असे झाले क ,
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या मृ यूनंतर, अमाले यांचा संहार क न दावीद सकलाग नगरात
१ शौला
येऊन दोन दवस रा ह यानंतर, तस या दवशी, तेथे एक त ण
२

सै नक आला. तो शौला या छावणीतील होता. याचे कपडे फाटलेले आ ण
डोके धुळ ने माखलेले होते. याने सरळ दावीदाजवळ येऊन लोटांगण
घातले. ३ दावीदाने यास वचारले, “तू कोठू न आलास?” आपण नुकतेच
इ ाएलां या छावणीतून आ याचे याने सां गतले. ४ ते हा दावीद यास
हणाला, “मग यु दात कोणाची सरशी झाली ते सांग बरे. तो हणाला,
लोकांनी लढाईतून पळ काढला. बरेच जण यु दात मरण पावले व शौल आ ण
याचा मुलगा योनाथान दोघेही ाणाला मुकले.” ५ दावीद या त णाला
हणाला, “शौल व याचा पु योनाथान हेही मरण पावले आहेत हे तुला कसे
कळले?” ६ यावर तो त ण सै नक हणाला, “योगायोगाने मी गलबोवा या
ड गरावरच होतो. तथे शौल आप या भा यावर पडलेला मला दसला.
प ल ांचे रथ आ ण घोडे वार या या अगदी नजीक येऊन ठे पले होते. ७
शौलाने मागे वळू न पा हले ते हा यास मी दसलो याने मला बोलावले
आ ण मी या याजवळ गेलो. ८ याने माझी चौकशी केली मी अमालेक
अस याचे यास सां गतले. ९ ते हा शौल हणाला, ‘मला अ यंत खापत
झाली आहे. ते हा मला मा न टाक. कारण मी मरणा या दाराशी उभा आहे.’
१० याची जखमी अव था पाहता तो वाचणार नाही हे दसतच होते, ते हा मी
याचा वध केला. मग याचा मुकुट आ ण दंडावरचे आभूषण काढू न घेतले.
वामी महाराज, याच व तू येथे तुम यासाठ मी आण या आहेत.” ११
हे ऐकून दावीदाला इतके ःख झाले क या भरात याने आपले कपडे
फाडले. या या सोबत या लोकांनीही या या सारखेच केले. १२ ःखाने
यांनी आ ोश केला. सं याकाळपयत यांनी काही खा ले नाही. शौल,
याचा मुलगा योनाथान याच माणे परमे राचे लोक हणजे इ ाएलाचे
लोक यु ात मृ युमुखी पडले याब ल यांनी शोक केला. १३ शौला या
मृ युची बातमी आणणा या या त ण सै नकाला दावीदाने वचारले, “तू
कुठला?” यावर तो हणाला, “मी अमालेक असून एका परदेशी मनु याचा
मुलगा आहे.” १४ दावीदाने यास वचारले, “परमे राने नवडले या राजाचा
वध करताना तुला भीती कशी वाटली नाही?” १५ मग दावीदाने आप या
एका त ण सेवकाला बोलावून या अमाले याचा वध कर यास फमावले.
या माणे या इ ाएली त णाने अमाले याला मारले. १६ दावीद यास
हणाला, “तु या मृ यूला तूच जबाबदार आहेस. परमे रा या अ भ ष
राजाला आपण मारले असे तू बोलून चुकला आहेस तू अपराधी आहेस.
याची तूच आप या त डाने सा दली आहेस.” १७ शौल आ ण याचा
पु योनाथान यांना उ ेशून दावीदाने एक वलापगीत हटले. १८ याने
य ांना एक शोकगीत शकवायला सां गतले हे शोकगीत धनु वलाप या
नावाने ओळखले जाते. याशार या पु तकात हे गीत ल हलेले आहे. १९ “हे
इ ाएला, तुझे स दय तु या ड गरावर न झाले. पाहा, हे शूर कसे धारातीथ
पडले! २० ही बातमी गथम ये सांगू नका. अ कलोन या र यांवर जाहीर
क नका. नाही तर, प ल ां या या क या आनंदीत होतील. नाहीतर
बेसुं या या या मुल ना आनंद होईल. २१ गलबोवा या ड गरावर पाऊस
कवा दव न पडो! तथ या शेतातून अपण कर यापुरतेही काही न उगवो!
कारण शूरां या ढाल ना तथे गंज चढला. शौलाची ढाल तेल-पा यावाचून
तशीच पडली. २२ योनाथाना या धनु याने आप या वाट या श ुंचे पा रप य
केले. शौला या तलवार ने ही आपले बळ घेतले. र ाचे पाट वाहवून यांनी
लोकांस व धले, बला ांची ह या केली. २३ शौल आ ण योनाथान यांनी
आयु यभर पर परांवर ेम केले. एकमेकांना आनंद दला मृ यूनेही यांची
ताटातूट केली नाही. ग डां न ते वेगवान आ ण सहापे ा बलवान् होते! २४
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इ ाएली क यांनो, शौलासाठ शोक करा. कर मजी व े याने तु हास
दली व ांवरचे सो याचे जर काम याने दले. २५ यु दात शूर पु ष कामी
आले. गलबोवा या ड गरावर योनाथानाला मरण आले. २६ बंधू योनाथान,
मी अ तशय ःखी असून तु यासाठ फार अ व थ आहे. तु या सहवासाचा
लाभ मला मळाला. ि यां या ेमापे ाही तुझे मा यावर ल ेम अ धक
होते. २७ या यु दात परा मी पु षांचे पतन झाले यांची श े न झाली.”
परमे रास वचारले, “मी य दातील एखा ा नगरात जाऊ
२ मगका?”दावीदाने
ते हा परमे र हणाला, “हो खुशाल जा,” दावीदाने वचारले,
कुठे जाऊ? देवाने सां गतले, “हे ोनला जा.” २ ते हा दावीद आप या दो ही
प न सह हे ोनला गेला. इ ेलची अहीनवाम आ ण कमल या नाबालची
वधवा अबीगईल या या या दोन ि या. ३ दावीदाने आप याबरोबर या
लोकांसही यां या यां या प रवारासकट सोबत घेतले. हे ोन येथे आ ण
आसपास या नगरांम ये या सवानी व ती केली. ४ य दा येथील लोक
मग हे ोनला आले आ ण यांनी दावीदाला अ भषेक क न य दाचा राजा
हणून घो षत केले. ते मग यास हणाले, “याबेश गलाद देशा या लोकांनी
शौलाला पुरले.” ५ ते हा दावीदाने याबेश गलादा या लोकांकडे त पाठवून
संदेश दला, “आपला वामी शौल याचा दफन वधी क न तु ही जो दयाभाव
दाखवला आहे याब ल परमे र तुमचे भले करो. ६ आता परमे र तुम याशी
ामा णक राहील, तुम यावर ेमाची पाखर घालील. मीही तुम याशी
दयाळू पणाने वागेन. कारण तु ही हे काम केलेले आहे. ७ आता खंबीर
राहा आ ण धैयाने वागा. आपला वामी शौल मरण पावला असला तर
य दा वंशातील लोकांनी माझा रा या भषेक केला आहे.” ८ नेरचा मुलगा
अबनेर हा शौलाचा सेनापती होता. इकडे तो शौलाचा मुलगा इश-बोशेथ
याला घेऊन महनाईम या ठकाणी आला. ९ आ ण याने ईश-बोशेथला
गलाद, अशेर, इ ेल, ए ाईम, ब यामीन आ ण सव इ ाएल यां यावर
राजा हणून नेमले. १० हा शौलाचा पु ईश-बोशेथ इ ाएलवर रा य क
लागला ते हा चाळ स वषाचा होता. याने दोन वष कारभार पा हला. पण
य दा वंशाचा पा ठबा दावीदाला होता. ११ दावीद हे ोनम ये रा य करत
होता. याने य दा या घरा यावर साडेसात वष रा य केले. १२ नेराचा
मुलगा अबनेर आ ण शौलपु ईश-बोशेथचे सेवक महनाईम सोडू न गबोन
येथे आले. १३ स वा हचा मुलगा यवाब आ ण दावीदचे सेवकही बाहेर
पडू न गबोनला आले. गबोन या तलावाशी या दोन गटांची गाठ पडली.
तलावा या दोन बाजूला दो ही सै ये उतरली. १४ अबनेर यवाबाला हणाला,
“आप यातील त ण सै नकांनी उठू न समोरासमोर येऊन दोन हात करावे,”
यवाब हणाला, “ठ क आहे होऊन जाऊ दे.” १५ ते हा दो ही बाजूचे
त ण सै नक उठले. यांनी आपापली सं या पा हली. शौलपु ईश-बोशेथ
या या बाजूने लढायला यांनी ब यामीन या वंशातील बाराजण नवडले
आ ण दावीदा या सै यातील बाराजणांना घेतले. १६ येकाने आप या
त प याचे म तक ध न या या कुशीत तलवार खुपसली. ते हा सव
एकदम पडले. हणून या जागेचे नाव “हेलकथहसूर म” असे पडले हे
थळ गबोनाम ये आहे. १७ या दवशी तेथे तुंबळ यु द झाले. दावीदा या
सै याने या दवशी अबनेर आ ण इ ाएल लोक यांचा पराभव केला. १८
यवाब, अबीशय आ ण असाएल हे स वेचे तीन पु . यापैक असाएल हा
वेगवान धावपटू होता. अगदी रानात या हर णासारखा चपळ होता. १९
याने अबनेरचा पाठलाग सु केला. अबनेरचा पाठलाग करताना याने
उजवीडावीकडे वळू न देखील पा हले नाही. २० अबनेरने मागे वळू न वचारले,
“तू असाएल ना?” २१ असाएलला इजा होऊ नये असे अबनेरला वाटत
होते. हणून तो असाएलला हणाला, “माझा पाठलाग थांबव एखा ा त ण
सै नकाला धर. याचे चलखत वतःसाठ घे.” पण असाएलने याचे न
ऐकता अबनेरचा पाठलाग चालूच ठे वला. २२ पु हा अबनेर यास हणाला,
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“हा पाठलाग थांबव नाहीतर मला तुला मारावे लागेल आ ण तसे झाले तर
तुझा भाऊ यवाब याला मी त ड दाखवू शकणार नाही.” २३ तर ही असाएल
ऐकेना. ते हा अबनेरने आप या भा याचे मागचे टोक असाएल या पोटात
खुपसले. भाला सरळ या या पोटात घूसून पाठ तून नघाला. असाएलला
तथे ता काळ मृ यू आला असाएलचा मृतदेह तथेच ज मनीवर पडलेला
होता. लोकांनी ते पा हले आ ण ते तथेच थांबले. २४ पण यवाब आ ण
अबीशय यांनी अबनेरचा पाठलाग चालू ठे वला. ते अ मा टेकड पाशी पोह चले
ते हा सूय नुकताच मावळत होता. ही टेकड गबोन वाळवंटा या र यावर ल
गहा गावासमोर आहे. २५ ब यामीन या घरा यातील लोक अबनेरकडे आले
आ ण या ड गरा या शखरावर उभे रा हले. २६ ते हा यवाबाला हाक मा न
अबनेरने यास वचारले, “आपापसातील या ाणघातक लढाया अशाच चालू
ठे वाय या आहेत का? याचे पर णाम ःखच होणार आहे हे तू जाणतोसच.
आप याच भाऊबंदांचा पाठलाग थांबवायला तु या लोकांस सांग.” २७ ते हा
यवाब हणाला, तू हे सुचवलेस ते चांगले झाले नाहीतर, देवा या जी वताची
शपथ, हे लोक सकाळ या वेळ आप याच बांधवांचा पाठलाग करत रा हले
असते. २८ आ ण यवाबाने रण शग फुंकले. या या बाजू या लोकांनी
इ ाएल लोकांचा पाठलाग थांबवला. एवढेच न हे तर यांनी पुढे इ ाएलाशी
यु दही केले नाही. २९ अबनेर आ ण या या बरोबरची माणसे यांनी रातोरात
यादन खो यातून कूच केली. नदी पार क न महनाईमला पोहोचेपयत ते
वाटचाल करत होते. ३० यवाबाने अबनेरचा पाठलाग थांबवला आ ण तो
परतला. आप या लोकांस याने एक केले ते हा असाएल ध न दावीदा या
सेवकांपैक एकोणीस जण बेप ा अस याचे यास आढळू न आले. ३१ पण
दावीदा या लोकांनी ब यामीन या कुळातील अबनेरची तीनशे साठ माणसे
मारली होती. ३२ दावीदा या लोकांनी असाएलचे दफन बेथलहेम येथे या या
वड लां या थड यातच केले यवाब आ ण याची माणसे रा भर वास क न
उजाडता हे ोन येथे पोहोचली.
आ ण शौल यां या घरा यांम ये दीघकाळ यु द चालू रा हले. काही
३ दावीद
दवसानंतर दावीदाची ताकद वाढत चालली तर शौलाचे घराणे कमकुवत
बनत गेले. २ हे ोन येथे दावीदाला पु झाले, यांचा म असा इ ेलची
अहीनवाम ह यापासून पा हला मुलगा झाला तो अ नोन. ३ सरा मुलगा
कलाब, हा कमलची नाबालची वधवा अबीगईल हचा मुलगा. अबशालोम
तसरा, गशूरचा राजा तलमय याची मुलगी माका ही याची आई. ४ अदोनीया
चौथा, ह गीथ ही याची आई, शफा ा पाचवा, याची आई अबीटल. ५
दावीदाची प नी ए ला ह यापासून सहावा इ ाम झाला. हे ोनम ये ज मलेले
हे याचे सहा पु . ६ शौल आ ण दावीद यां या घरा यात चालले या
लढायांम ये शौला या सै यातील अबनेरचे बळ वाढत चालले. ७ शौलाची
र पा नामक उपप नी असून ती अ याची मुलगी होती. ईश-बोशेथ अबनेरला
हणाला, “मा या व डलां या दासीशी तू शार रक संबध का ठे वतोस?” ८
या बोल याचा अबनेरला संताप आला. तो हणाला, मी काय य दा या
असले या कु याचे डोके आहे? शौलाशी आ ण या या घरा याशी मी
एक न रा हलेलो आहे. दावीदा या हातून मी तुमचा पराभव होऊ दला
नाही. मी व ासघात केला नाही, पण आता तू मला या ी या संदभात
दोष देत आहेस. ९ आता मा मी न त सांगतो क , परमे राने भा कत
के या माणे सव घडेल. मा या हातून आता हे सव य ात आले नाही,
तर देव खुशाल माझे वाईट करो. १० शौला या घरा याकडू न रा य काढू न
घेऊन ते दावीदाकडे सोपव याचे भा कत परमे राने केले आहे. परमे र
दावीदाला इ ाएल आ ण य दा यांचा राजा करणार आहे. दानपासून बैरशे यापयत याचे रा य असेल. ११ ईश-बोशेथ हे ऐकून इतका घाबरला
क याने अबनेरला काहीही यु र केले नाही. १२ अबनेरने ताकरवी
दावीदाला नरोप पाठवला, “या देशावर कोणी रा य करावे असे तुला

वाटते? मा याशी करार कर. हणजे इ ाएलचा राजा हणून तुला मा यता
मळवून ायला मी मदत कर न.” १३ यावर दावीद हणाला, “हे छान झाले
मी करार करायला तयार आहे. आता माझे एक मागणे आहे. शौलाची मुलगी
मीखल हला आप याबरोबर आणलीस तरच मी तुला भेटीन.” १४ शौलाचा
मुलगा ईश-बोशेथ या याकडे दावीदाने जासूदाकरवी नरोप पाठवला, “माझी
प नी मीखल हला मा याकडे पाठवून ावे. ती मला दे यात आलेली आहे.
त या ा तीसाठ मी शंभर प ल ांचा वध केला होता.” १५ ते हा ईशबोशेथने लईशाचा मुलगा पालटीयेल या याकडू न मीखलला आण यास
माणसे पाठवली. १६ पालटीयेल हा मीखलचा पती तो त या मागोमाग
ब र मपयत रडत रडत गेला. पण अबनेरने यास परत जा यास सां गतले
ते हा तो मागे फरला. १७ अबनेराने इ ाएला या वड लधा या मंडळ कडे
नरोप पाठवला, “दावीदाला राजा करावे असे तुम या मनात होते. १८ आता
ते य ात आणा परमे राने दावीदा वषयी हटले आहे, प ल ी लोक
आ ण इतर श ू यां यापासून मी मा या इ ाएल लोकांचे संर ण कर न.
माझा सेवक दावीद या यामाफत मी हे कर न.” १९ अबनेरने हे सव हे ोन
येथे दावीदा या कानावर घातले. ब यामीन घरा यातील लोकांशीही तो या
वषयी बोलला यांना आ ण इ ाएल लोकांस ते चांगले वाटले. २० एवढे
झा यावर तो आप या बरोबर वीस जणांना घेऊन हे ोन येथे दावीदाकडे
आला. दावीदाने अबनेर आ ण या या बरोबरचे हे सव लोक यांना मेजवानी
दली. २१ अबनेर दावीदाला हणाला, “महाराज, सव इ ाएल लोकांस
मी आता आप या पायाशी एक आणतो. ते तुम याशी करार करतील.
मग आप या इ छे माणे तु ही इ ाएलवर रा य कराल.” ते हा दावीदाने
अबनेरला नरोप दला. अबनेर शांततेने परत गेला. २२ इकडे यवाब आ ण
दावीदाचे लोक यु दाव न परत आले. यांनी श ूकडू न ब याच मौ यवान
व तू लुटून आण या. दावीदाने नरोप द यावर अबनेर नुकताच शांत च ाने
तेथून गेला होता. ते हा हे ोन येथे दावीदाजवळ तो अथातच न हता. २३
यवाब सवसै यासह हे ोन येथे आला. सै यातील लोक यवाबाला हणाले,
“नेरचा मुलगा अबनेर दावीदराजाकडे आलेला होता आ ण दावीदाने यास
शांत मनाने जाऊ दले.” २४ ते हा यवाब राजाकडे आला आ ण हणाला,
“हे आपण काय केलेत? अबनेर येथे आलेला असताना तु ही यास तसेच
जाऊ दलेत! असे का? २५ या नेर या मुलाला तु ही ओळखताच. याचा
याम ये कावा आहे. तो येथील बातमी काढायला आला होता.” २६ मग
दावीदाकडू न नघून यवाबाने आपले त अबनेर या मागावर पाठवले. यांनी
यास सरा व हर जवळ गाठले आ ण परत आणले. दावीदाला याची काहीच
क पना न हती. २७ हे ोन येथे यास आण यावर यवाबाने यास गु त
मसलत कर यासाठ हणून वेशी या आत घेतले आ ण अबनेर या पोटावर
वार केला. अबनेर गत ाण झाला. यवाबाचा भाऊ असाएल याला अबनेराने
मारले होते याचा यवाबाने सूड उगवला. २८ दावीदाला हे वृ समजले ते हा
तो हणाला, “नेरचा मुलगा अबनेर या या खुना या बाबतीत मी आ ण माझे
रा य नद ष आहोत, परमे र हे जाणतो. २९ यवाब आ ण याचे कुटु बं ीय या
कृ याला जबाबदार आहेत. ते हा अपराधी ते आहेत. याचे फळ यांना भोगावे
लागेल या या वंशातील लोक महारोग, पंगु व यांनी ासले जातील, यु दात
मारले जातील. यांची अ ना नदशा होईल.” ३० गबोन या लढाईत अबनेरने
असाएलला मारले. आप या भावा या वधाचे यु र हणून यवाब आ ण
अबीशय यांनी अबनेरला मारले. ३१ दावीदाने यवाब व या या बरोबरचे सव
लोक यांना सां गतले, “तुमची ही व े फाडा आ ण शोक झाला अस याचे
दाखवणार व े घाला.” अबनेर या मृ युब ल ःख
करा. ३२ यांनी
हे ोन येथे अबनेरचे दफन केले. दावीद अ यं वधीला हजर होता. अबनेर या
कबर पाशी राजा आ ण इतर सवजण यांनी वलाप केला. ३३ तेथे दावीद
राजाने हे शोकगीत हटले, “एखा ा मूढ गु हेगारा माणे अबनेर मेला, नाही
का? ३४ अबनेर, अरे, तु या हातात बे ा न ह या, पाय साखळदंडांनी
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बांधले न हते. नाही रे, तुला कपटी लोकांनी मारले.” मग पु हा सवानी
अबनेरसाठ शोक
केला. ३५ दावीदाने काही तर खाऊन यावे हणून
दवसभर लोकांनी याची मनधरणी केली. पण दावीदाने एक नधार केला
होता. सूया तापूव मी भाकर कवा त सम काहीही खा ले तर देव मला
शासन करो, मला संकटात टाको असे तो बोलला होता. ३६ लोकांनी हे
सव पा हले आ ण दावीद राजाची वतणूक पा न यांना आनंद झाला. ३७
दावीदाने नेर चा पु अबनेरला मारलेले नाही याब ल य दा आ ण इ ाएल
लोकांची खा ी पटली. ३८ दावीद राजा आप या सेवकांना हणाला, आज
एक मु य आ ण मह वाचा पुढार इ ाएलम ये मारला गेला हे तु ही जाणत
नाही काय? ३९ आज जर मी आ भ ष राजा आहे, तर मी अश आहे.
स वे या मुलांचे हे वतन मला फार ासदायक झाले आहे. परमे र यां या
गु ाब ल यांना तसेच शासन करो.
ोन येथे अबनेर मरण पाव याचे शौलाचा मुलगा ईश-बोशेथ याला
४ हेकळले
. ते हा तो आ ण इतर सव इ ाएली लोक भयभीत झाले.

२

शौला या पु ाजवळ दोन माणसे सेनानायक होती; रेखाब आ ण बाना ही
यांची नावे होती. हे र मोनचे पु . र मोन हा बैरोथचा, बैरोथ नगर ब यामीन
वंशाचे, हणून हे ही ब या मनी होत. ३ पण बैरोथ येथील सव लोक ग ईम
येथे पळू न गेले. अजूनही ते तथेच आहे. ४ शौलाचा मुलगा योनाथान याला
मफ बोशेथ नावाचा मुलगा होता. इ ेल न शौल आ ण योनाथान यां या
नधनाची बातमी आली ते हा हा मफ बोशेथ पाच वषाचा होता. श ू या
भीतीने याची दाई यास घेऊन पळाली. पळापळ त त या हातून तो खाली
पडला आ ण दो ही पायांनी अधू झाला. ५ बैरोथ या र मोनची मुले रेखाब
आ ण बाना ही पार या वेळ ईश-बोशेथ या घर गेली. ऊन अस यामुळे
ईश-बोशेथ ते हा आराम करत होता. ६ ग घे या या आ मषाने रेखाब आ ण
बाना घरात घूसले यांनी या या पोटावर वार केला; मग ते दोघेही नसटू न
गेले. ७ ते घूसले ते हा आप या शयनगृहात ईश-बोशेथ झोपला होता.
या यावर ह ला क न या दोघांनी यास ठार मारले. याचे शीर धडावेगळे
क न ते बरोबर घेतले. मग यादन या खो यातून रा भर वाटचाल करत. ८ ते
हे ोन येथे पोहोचले आ ण दावीदाला यांनी ईश-बोशेथचे म तक अपण
केले. रेखाब आ ण बाना दावीद राजाला हणाले, “शौल पु ईश-बोशेथ या
आप या श ूचे हे म तक. याने तुम या वधाचा य न केला. याब ल आज
परमे रानेच शौलाला आ ण या या कुटु ं बयांना तुम यासाठ शासन केले.”
९ पण दावीद बैरोथ या र मोनची मुले रेखाब आ ण बाना यांना हणाला,
“देवाची शपथ परमे रानेच मला आजपयत सव संकटातून सोडवले आहे.
१० यापूव ही एकदा आपण चांगली बातमी आणली आहे असे वाटू न एकाने
मला सां गतले, पाहा शौल मेला यास वाटले या बातमीब ल मी यास
ब ीस देईन पण मी यास ध न सकलाग येथे ठार केले. ११ तु हासही
आता ठार क न या भूमीव न न केले पा हजे. कारण, आप या घरात,
आप या बछा यावर झोपले या एका चांग या मनु यास तु ही ा ाने ठार
केलेत.” १२ असे हणून दावीदाने आप या त ण सै नकांना रेखाब आ ण
बाना यांना ठार करायची आ ा दली. ते हा या त णांनी यांचे हात पाय
तोडू न यांना हे ोन येथील त यापाशी टांगले. मग हे ोन येथे अबनेर या
कबर जवळच यांनी ईश-बोशेथ या म तकाचे दफन केले.
यांमधील लोक हे ोन येथे दावीदाजवळ एक
५ इआलेाएलआ याण सवयासघराहणाले
, आपण इ ाएल लोक एकाच कुटु ब
ं ातले,
एकाच हाडामांसाचेआहोत. २ शौल रा यावर होता ते हा सु दा तु हीच
यु दात आमचे नेतृ व करत होता. इ ाएलांना यु दाव न तु हीच परत आणत
होता. खु परमे र तु हास हणाला, “मा या इ ाएल जेचा तू मढपाळ
होशील. इ ाएलवर रा य करशील.” ३ मग इ ाएल मधील सव वड लधार
मंडळ दावीद राजाला भेटायला हे ोन येथे आली. दावीदाने या सवाबरोबर
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परमे रासम करार केला. यानंतर दावीदाला या सवानी इ ाएलचा राजा
हणून अ भषेक केला. ४ दावीद रा य करायला लागला ते हा तो तीस
वषाचा होता. याने चाळ स वष रा य केले. ५ हे ोनम ये य दावर याने
साडेसात वष रा य केले आ ण तेहतीस वष सव इ ाएल आ ण य दावर
य शलेमेमधून रा य केले. ६ राजाने आपले लोक बरोबर घेऊन य शलेम
येथे राहणा या यबूसी लोकांवर वार केली ते हा ते यबूसी दावीदाला
हणाले, “तू आम या नगरात वेश क शकणार नाहीस, आम या येथील
आंधळे आ ण पांगळे सु दा तु हास थोपवतील. दावीदाला आप या नगरात
वेश करणे जमणार नाही असे यांना वाटले हणून ते असे हणाले.” ७
तर पण दावीदाने सयोन क ला घेतला. दावीदपुर असे याचे नाव पडले. ८
दावीद या दवशी आप या लोकांस हणाला, “यबूसी लोकांचा पराभव
करायचा असेल तर खंदकमाग जा आ ण या आंध या पांग या दावीदा या
श ूंना गाठा. याव नच, आंधळे पांगळे यांना या देवा या घरात येता यायचे
नाही अशी हण पडली.” ९ दावीदाचा मु काम क यात होता व याचे
नाव दावीदपूर असे दले. म लो नामक भाग याने उभारला. नगरा या
आत याने आणखी ब याच इमारती उभार या. १० सवश मान परमे र
या या बाजूचा होता हणून दावीद अ धका धक साम यवान होत गेला. ११
सोरेचा राजा हराम याने आपले त दावीदाकडे पाठवले गंधसं ची झाडे,
सुतार, गवंड हे ही याने पाठवले. यांनी दावीदासाठ नवास थान उभारले.
१२ ते हा परमे राने आप याला खरोखरच इ ाएलाचा राजा केले आहे हे
दावीदाला पटले. तसेच देवाने आप या लोकांसाठ , इ ाएल रा ासाठ ,
या या (दावीदा या) रा याला मह व दले आहे, हे ही यास उमगले. १३
हे ोन न आता दावीद य शलेम येथे आला. तेथे याने आणखी ल ने केली
आ ण या याकडे आता अ धक दासी आ ण ि या हो या. य शलेम येथे
या या आणखी काही मुलांचा ज म झाला. १४ या या या य शलेम येथे
ज मले या पु ांची नावे अशी. श मुवा, शोबाब, नाथान, शलमोन, १५ इभार,
अलीशवा, नेफेग, याफ य, १६ अलीशामा, ए यादा आ ण अलीफलेट. १७
दावीदाला इ ाएल लोकांनी रा या भषेक के याचे प ल ांनी ऐकले.
ते हा यास शोधून याचा वध कर यासाठ हणून ते नघाले. पण हे वृ
समज यावर दावीद य शलेम येथील क यात आला. १८ प ल ांनी
रेफाईम या खो यात तळ दला. १९ दावीदाने परमे रास वचारले, “मी
प ल ांवर चढाई क का? तुझे साहा य मला लाभेल काय?” परमे र
उ रला, “होय प ल ां या पराभवात मी तुला खा ीने मदत कर ल.”
२० ते हा दावीद बाल-परासीम येथे गेला आ ण याने प ल
ांचा पराभव
केला. दावीद ते हा हणाला, “ खडार पडले या धरणातून पाणी घूसावे तसा
परमे र मा यादेखत श ूवर तुटून पडला.” हणूनच दावीदाने या जागेचे नाव
बाल परासीम हणजे, खडार पाडणारा भू, असे ठे वले. २१ प ल ांनी
आप या देवां या मूत या ठकाणीच टाकून द या. दावीदाने आ ण या या
मनु यांनी या तेथून हलव या. २२ प ल ांनी पु हा एकदा रेफाईम या
खो यात तळ दला. २३ दावीदाने ाथना केली. यावेळ परमे राने सां गतले,
“तेथे जाऊ नको यांना वळसा घालून पाठ मागे जा. मग तुती या झाडाजवळ
यां यावर ह ला कर. २४ तु ही झाडावर चढू न बसा. यां या सै या या
चढाईचा आवाज तु हास झाडा या श ाव न ऐकू येईल. ते हा मा झटपट
उठाव करा कारण परमे रच प ल ां या पाडावाला पुढे होईल.” २५
दावीदाने मग परमे रा या आ े माणे हालचाली के या. प ल ांचा पराभव
केला. गबापासून गेजेरपयत तो प ल ांना मार देत गेला.
पु हा इ ाएलातून नवडक तीस हजार माणसे नवडू न सै य
६ दावीदाने
तयार केले. आ ण दावीद आप याजवळ असले या सव लोकांसोबत
२

य दातील बाला येथे गेला, आ ण तेथून देवाचा कोश, यावर ते नाव, हणजे
क बां या वरती राजासनी बसणारा जो सै यांचा परमे र याचे नाव ल हले
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आहे तो देवाचा कोश वर आणायला चालला. ३ अबीनादाबा या ड गरावर ल
घरातून दावीदा या लोकांनी हा देवाचा कोश आणला. मग तो एका न ा
गाड वर ठे वला. अबीनादाबचे पु उ जा आ ण अ ो हे ती गाड हाक त होते.
४ अबीनादाबा या ड गरावर ल घरातून हा देवाचा कोश यांनी वा न आणला.
अ ो देवा या कोशापुढे चालू लागला. ५ ते हा देवदा या लाकडापासून
केलेली नाना वध वा े आ ण वीणा, सारंगी, डफ, डम , झांजा वाजवत
दावीद आ ण या या बरोबरचे सव इ ाएल लोक नाचत परमे रापुढे चालू
लागले. ६ ते सव नाखोन या ख यापाशी आले ते हा बैल अडखळ याने
देवाचा कोश गाड तून पडायला लागला. ते हा उ जाने तो सावरला. ७ पण
परमे राचा कोप या यावर होऊन उ जाला मरण आले. देवा या कोशाला
पश क न याने देवा वषयी अनादर दाखवला. ते हा करारा या कोशा
शेजार च उ जा गत ाण झाला. ८ परमे रने उ जाला ताडना दली यामुळे
दावीद फार : खी झाला आ ण याने या जागेचे नाव पेरेस-उ जा हणजे,
उ जाला शासन, असे ठे वले. आजही ते नाव च लत आहे. ९ मा दावीदाला
या दवशी परमे राचा धाक वाटू लागला तो मनात हणाला, “आता मी हा
प व कोश मा याकडे कसा आणू?” १० परमे राचा प व कोश (प व
कोशाची पेटी) आप याबरोबर दावीद नगरात आण याची दावीदाची इ छा
न हती, या ऐवजी, याने तो कोश (दावीदानगरात न हलवता) एका बाजूस
नेऊन ओबेद-अदोम ग ी या या घर ठे वला. ११ तथे परमे राचा कोश
तीन म हने होता. ओबेद-अदोमा या कुटु ब
ं ाला देवाने आशीवाद दला. १२
पुढे लोक दावीदाला हणाले, “ओबेद-अदोमा या कुटु ब
ं ाला आ ण या या
सव मालम ेला परमे राचा आशीवाद आहे.” कारण देवाचा कोश तेथेच
आहे. ते हा दावीदाने तो प व कोश या या घरातून आप याकडे आणला.
यावेळ दावीदाचा आनंद गगनात मावत न हता. १३ परमे राचा कोश वा न
नेणारे लोक सहा पावले चालून गे यावर दावीदाने एक बैल आ ण एक
ध पु गो हा यांचे अपण केले. १४ सुती एफोद घालून दावीद परमे रापुढे
नृ य करत होता. १५ दावीद आ ण सव इ ाएल लोक आनंदाने बेभान
झाले होते. नगरात परमे राचा कोश आणताना ते जयजयकार करत होते.
शग वाजवत होते. १६ शौलाची क या मीखल हे सव खडक तून पाहत
होती. परमे राचा कोश नगरात आणत असताना दावीद या यापुढे नाचत
उ ा मारत होता. मीखलने हे पा हले ते हा तला याचा वट वाटला. दावीद
वतःचे हसे क न घेत आहे असे तला वाटले. १७ या करारा या कोशासाठ
दावीदाने रा टी उभारली होती. याम ये यो य जागी इ ाएली लोकांनी तो
ठे वला. मग दावीदाने परमे रा पुढे होमापणे आ ण शां यपणे वा हली. १८
होमापणे व शां यपणे के यावर दावीदाने सवाना सवश मान परमे रा या
नावाने आशीवाद दले. १९ शवाय इ ाएला या येक ी पु षास
याने भाकर चा तुकडा, खस मसा या ढेपेचा तुकडा आ ण खजूर म त
भाकर चा तुकडा दला. मग सवजण आपाप या घर गेले. २० मग दावीद
घरातील सवाना आशीवाद ायला घरात आला. ते हा शौलक या मीखल
हने यास गाठले आ ण ती हणाली, “इ ाएला या राजाने आज आपला
स मान राखला नाही. नोकरा-चाकरांसमोर, दासीसमोर या मूखापैक च
एक अस या माणे तु ही आपले व काढलेत!” २१ ते हा दावीद तला
हणाला, “तुझे वड ल कवा तु या घरा यातील सरे कोणी या सवाना
सोडू न परमे राने मला नवडले आहे. सव इ ाएलांचा मी नेता आहे. ते हा
मी परमे रापुढे असाच नाचतगात जाणार. २२ मी या याही पुढची पायर
गाठ न. तुला आदर नसेल कदा चत् पण या दास चा तू उ लेख केलास
यांना मा याब ल आ भमान वाटतो.” २३ शौलाची क या मीखल हला
मूलबाळ झाले नाही. ती तशीच वनाप य वारली.
दावीद आप या नवीन घरात रा लागला आ ण परमे राने
७ राजा
यास भोवताल या सव श ूंपासून वसावा दला. एकदा नाथान या
२

संदे ास दावीद हणाला, “इथे मी गंधस या लाकडापासून केले या
डौलदार घरात राहतोय आ ण देवाचा कोश मा अजूनही रा टीतच आहे. या
प व कोशासाठ आता चांगला नवारा बांधायाला हवा.” ३ नाथान राजाला
हणाला, “आप या मनात आहे तसे करा. परमे राची तु हास साथ आहे.”
४ पण याच दवशी रा ी नाथानला परमे राचे वचन ऐकू आले. परमे र
हणाला, ५ “दावीद या मा या सेवकाला जाऊन सांग, ‘परमे राचा नरोप
असा आहे: मा यासाठ नवास थान बांधणारा तू न हेस. ६ मी इ ाएल
लोकांस मसरमधून बाहेर काढले यावेळ कुठ या ही घरात राहत न हतो,
मी रा टीतूनच फरलो. तेच माझे घर. ७ इ ाएल लोकांबरोबर मी जेथे जेथे
गेलो, या या ठकाणी, मा या इ ाएल लोकांचे मढपाळ हा हणून यांना
मी सां गतले या इ ाएल वंशातील कोणा याही अ धका याला “कधीही
मा यासाठ तू गंधस चे, घर का बांधले नाहीस?” असे वचारले नाही.
८ शवाय दावीदाला हे ही सांग सवश मान परमे र असे हणतो, “तू
कुरणात मढरांमागे फरत होतास ते हाच मी तुला नवडले. तेथून तुला काढू न
मी तुला इ ाएल लोकांचा राजा केले. ९ तू जेथे जेथे गेलास तेथे तेथे मी तुला
साथ दली. तु या श ूंचा तु यासाठ पाडाव केला. पृ वीवर ल इतर महान
लोकां माणे मी तुला सु स कर न. १० मा या इ ाएल लोकांसाठ मी
जागेची नवड केली. यांना राहायला ह काची जागा दली, यांना जवले
यांना जागोजागी भटकंती करायला लागू नये हणून मी हे केले. ११ इ ाएल
लोकांवर मी, परमे र, शा ते ने मले होते ते हापासून जनांनी यांना ास
दला तसे आता घडणार नाही. तु या सव शं ूपासून मी तुला शांती देतो. मी
तुला असे अ भवचन देतो क , तुझे घराणे कायमचे राजघराणे होईल. १२
तुझे जीवन संपु ात आले, हणजे तु या मृ यूनंतर तु या पूवजांशेजार तुझे
दफन होईल. पण मी तु या पु ापैक च एकाला राजा कर न. १३ तो मा या
नावा ी यथ मं दर बांधील. याचे रा य मी नेहमीसाठ मजबूत कर न. १४
मी याचा पता आ ण तो माझा पु असेल. या या हातून पाप घडले तर
मी यास मनु या या काठ ने आ ण मनु यां या पु ां या चाबकांनी शासन
घडवीन. १५ पण माझे या यावरचे ेम खं डत होणार नाही. या यावर
माझी कृपा ी राहील. शौलावर ल माझा लोभ आ ण ेम संपु ात आले.
मी तु याकडे वळलो, ते हा तु यासमोर मी यास र ढकलले. पण तु या
घरा या या बाबतीत मी असे करणार नाही. १६ राजस ा तु याच वंशात चालू
राहील याचा व ास बाळग. तुझे रा य अबा धत राहील. तुझे राजासन टकून
राहील.” १७ नाथानाने दावीदाला हा ांत आ ण देवाचे सव बोलणे ऐकवले.
१८ यानंतर दावीद आत जाऊन परमे रासमोर बसला आ ण हणाला, “हे
भू, परमे रा, मला एवढ कमत तू का देतोस? माझे घराणे तुला मह वाचे
का वाटते? तू मला एवढे मोठे का केलेस? १९ हे भू परमे रा, तु या
ीने ही केवळ लहान गो आहे; तू आप या सेवका या घरा यासंबंधाने
पुढ ल ब याच काळाचे सांगून ठे वले आहेस; भू परमे रा, हे सव तू मानवी
वहारासारखे केले आहेस. २० मी आणखी काय बोलणार? भू परमे रा,
तू तु या सेवकाला जाणतोसच. २१ तू करणार हणालास, आ ण तुला तसे
करायची इ छा आहे; ते हा या अदभुत गो ी खरोखरच घडतील. मला, तु या
सेवकाला, तू याची पूणक पनाही ायचे ठरवलेस. २२ ा तव हे मा या
भू, परमे रा, तू खरोखरच महान आहेस. जे काही आ ही आम या कानांनी
आजवर ऐकले आहे, याव न पाहता तु यासमान कोणी नाही. तु याखेर ज
अ य कोणी देव नाही. २३ पृ वी या पाठ वर इ ाएलसारखे रा नाही.
इ ाएलाची जा ही खास जा आहे. ती गुलाम होती, तला तू मसरमधून
सोडवलेस आ ण मु केलेस. तला आपली जा बनवलेस. इ ाएलांसाठ
तू महान आ ण अ ूत चम कार केलेस. २४ तू नरंतर इ ाएलाला वतः या
कवेत घेतलेस. हे परमे रा तू यांचा देव झालास. २५ आता तर परमे र
देवा, तू या तु या सेवकासाठ काही गो ी स दीस नेणार आहेस. तु या
वचना माणे कृपा क न तसेच होऊ दे. माझा वंश सतत रा य क दे. २६
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मग तु या नावाचा म हमा वाढेल. लोक हणतील, सवश मान परमे र
देवाची इ ाएलवर स ा आहे. तुझी सेवा करायला तुझा सेवक दावीद या या
घरा याला बळ मळू दे. २७ सवश मान परमे रा, इ ाएला या देवा, तूच
हे मला दाखवले आहेस तू हणालास, मी तु यासाठ घर बांधीन, हणून
मी तुझा सेवक तु यापुढे ही ाथना कर याचे साहस करत आहे. २८ भू
परमे रा, तूच आमचा देव आहेस. तु या सांग यावर माझा पूण भरंवसा
आहे. या सव चांग या गो ी मा याबाबतीत, तु या या सेवका या बाबतीत
घडणार आहेत असे तू हणालास. २९ आता मा या घरा याला आशीवाद दे.
माझा वंश सात याने चालू दे. हे भू परमे रा, तूच तसे हणाला आहेस
आम यावर तु या आशीवादाचे छ कायमचे राहील असा तुझा आशीवाद
आहे.”
तर दावीदाने प ल ांचा पराभव केला आ ण यां या राजधानी या
८ यानं
शहरावर ल यांची स ा यां या हातून काढू न घेतली. मवाबातील
२

लोकांचाही याने पराभव केला. या सवाना याने ज मनीवर पडू न रहायला
लावले आ ण दोर या सहा याने यां या रांगा के या. यापैक दोन रांगांतील
लोकांस ठार केले आ ण तस या रांगेतील लोकांस जीवदान दले. अशा कारे
मवाबातील हे लोक दावीदाचे अं कत बनले. यांनी दावीदाला खंडणी दली. ३
रहोबाचा मुलगा ह ेजर हा सोबाचा राजा होता. फरात नदीजवळ या आप या
ज मनीचा ताबा यायला, तची ह न त करायला दावीद तकडे गेला ते हा
याने या ह ेजरचा पराभव केला. ४ सतराशे घोडे वार आ ण वीसहजारांचे
पायदळ याने सोबाचा राजा ह ेजरकडू न बळकावले रथाचे शंभर घोडे
वगळता सव घो ांना याने कुचकामी क न टाकले. ५ द म कामधील
अरामी लोक सोबाचा राजा ह ेजर या मदतीला आले. या बावीस हजार
अरामी लोकांसही दावीदाने ठार केले. ६ मग याने द म कातील अरामात
आपले ब थान वसवले. हे अरामी लोकही दावीदाचे अं कत झाले आ ण
यांनी खंडणी आणली. परमे राने, दावीदाला तो जाईल तेथे यश दले.
७ ह ेजर या सै नकांकड ल सो या या ढाली दावीदाने ता यात घेऊन या
य शलेमेला आण या. ८ ह ेजर या ता यातील बेटा आ ण बेरोथा (ह ेजरची
नगरे) येथील अनेक पतळ व तुही दावीदाने आण या. ९ हमाथचा राजा
तोई याने ह ेजर या संपूण सै याचा दावीदाने पाडाव के याचे ऐकले. १०
ते हा याने आपला मुलगा योराम याला, राजा दावीद या याकडे पाठवले.
ह ेजरशी लढाईक न याचा पाडाव के याब ल योरामने याचे अ भनंदन
क न यास आशीवाद दले. (ह ेजरने यापूव तोईशी लढाया के या हो या)
योरामने सोने, चांदी आ ण पतळे या भेटव तू दावीदासाठ आण या हो या.
११ दावीदाने या ि वका न परमे रास अपण के या. या आधी या सम पत
व तूबरोबरच या ठे वून द या. आपण पराभूत केले या रा ांमधून दावीदाने
लूट आणलेली होती. १२ दावीदाने अरामी, मवाबी, अ मोनी, प ल ी आ ण
अमालेक यांचा पराभव केला. रहोबाचा मुलगा, सोबाचा राजा ह ेजर याचा
पराभव केला. १३ ार खो यातील अठरा हजार अराम चा पाडाव क न तो
परत आला ते हा याचा जयजयकार झाला. १४ अदोमम ये याने शपायांची
ठाणी बसवली. अदोम या सव ांतात अशी ठाणी बसवली. अदोमी लोक
याचे अं कत झाले. जेथे जाईल तेथे परमे राने दावीदाला वजय मळवून
दला. १५ दावीदाची स ा सव इ ाएलवर होती. याने जेला यायाने
धमाने वागवले. १६ स वेचा मुलगा यवाब सेनापती होता. अहीलुदाचा
मुलगा यहोशाफाट हा अखबारनवीस होता. १७ अहीटू बाचा मुलगा सादोक
आ ण अ याथारचा मुलगा अहीमलेख हे याजक होते. सराया कायवाह होता.
१८ यहोयादाचा मुलगा बनाया हा करेथी आ ण पलेथी यांचा मुख होता.
दावीदाचे पु मह वाचे मं ी होते.
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वचारले, “शौला या घरा यातील कोणी
अजून रा हली
९ दावीदाने
आहे का?” योनाथानासाठ मला त यावर दया दाखवली पा हजे.

२

सीबा नावाचा एक चाकर शौला या घरा यातला होता. दावीदा या सेवकांनी
यास दावीदासमोर पाचारण केले. दावीदाने यास वचारले, “तूच सीबा
काय? सीबा हणाला,” “होय, मीच तुमचा दास सीबा.” ३ ते हा राजा
हणाला, शौला या घरा यातील कोणी आहे काय? देवा या कृपेचा लाभ
यास मळाला पा हजे. सीबा राजाला हणाला, योनाथानाचा मुलगा आहे.
तो दो ही पायांनी पांगळा झाला आहे. ४ ते हा दावीदाने सीबाला याचा
ठाव ठकाणा वचारला. सीबाने सां गतले, तो लो-दबार येथे अ मीएलचा
मुलगा माखीर या या घर आहे. ५ ते हा राजा दावीदने मनु य पाठवून
यास लो-दबारा न अ मीएलचा मुलगा माखीर ा या घ न बोलावून
आणले. ६ शौलाचा पु योनाथान, याचा पु मफ बोशेथ आला आ ण
राजापुढे नतम तक होऊन उभा रा हला. मफ बोशेथ? राजाने वचारले,
मफ बोशेथ हणाला, होय, मीच तुमचा सेवक मफ बोशेथ. ७ यास दावीद
हणाला, भऊ नको; तुझे वड ल योनाथान यासाठ मी तु यावर अव य
दया कर न. तु या वड लासाठ मी एवढे कर न, तुझे आजोबा शौल यांची
सव जमीन मी तुला परत देईन आ ण तू नेहमी मा या पं ला भोजन
करावे. ८ मफ बोशेथने पु हा दंडवत घातले. तो हणाला, आपण अशा
मा यासार या मरण पावले या कु यावर कृपा ी करावी असा आपला
दास कोण आहे? ९ दावीदाने मग शौलाचा सेवक सीबा याला बोलवले.
यास तो हणाला, शौला या मालक चे जे जे काही आहे, ते मी या तु या
मालकां या नातवाला, मफ बोशेथला दले आहे. १० याची जमीन तू
कसायची. तुझी मुले आ ण सेवक यांनी एवढे केले पा हजे, तु ही शेतात पीक
काढा, हणजे तु या मालकाचा नातू मफ बोशेथ याचा यावर नवाह होईल.
पण तो नेहमी मा या पं ला जेवेल. सीबाला पंधरा पु आ ण वीस नोकर
होते. ११ सीबा दावीदाला हणाला, मी तुमचा दास आहे. मा या ध या या
राजा या कुमा माणेच मी वागेन. ते हा मफ बोशेथ दावीदा या मुलां माणेच
दावीदा या पं ला बसून जेवू लागला. १२ मफ बोशेथला मीखा नावाचा
लहान मुलगा होता. सीबा या प रवारातील सव लोक मफ बोशेथचे चाकर
झाले. १३ मफ बोशेथ दो ही पायांनी पांगळा होता. य शलेम येथे याचे
वा त होते. तो न य राजा या प स भोजन कर त असे.
राजा नाहाश मरण पावला. या यानंतर याचा
१० पुमुढले गाअ हानूमो नयाचारा यावर
आला. दावीद हणाला, हानूनाचा वड ल
२

नाहाशचा मा यावर लोभ होता याने मा यावर दया केली, हणून याचा
मुलगा हानून या याशी मी सौज याने वागेन. मग दावीदाने हानूनला पतृशोक
झाला हणून या या सां वनेसाठ आप या सेवकांना पाठवले. ते सेवक
अ मो यां या ांतात आले. ३ पण अ मोनी अ धकार यांचा वामी हानून
याला हणाले, तुम या सां वनेसाठ माणसे पाठवून दावीद तुम या वड लांचा
मान राखतोय असे तु हास वाटते का? उलट गु तपणे तुम या ांतातील
खबर काढायला याने या लोकांस पाठवले आहे. यांचा तु या व उठाव
करायचा बेत आहे. ४ ते हा हानूनने दावीदा या या सेवकांना ता यात घेतले,
आ ण यां या दा ा अ या छाट या यांची कंबरेखालची व े म यभागी
फाडू न ठे वली. एवढे क न यांना याने परत पाठवले. ५ लोकांकडू न हे
दावीदाला कळले ते हा याने आप या या सेवकांची गाठ घे यास माणसे
पाठवली. हे सेवक खूप ल जीत झाले होते. दावीदाने यांना सां गतले,
तुम या दा ा वाढू न पूववत होईपयत यर हो येथेच राहा मग य शलेम येथे
या. ६ आपण दावीदाचे श ु व ओढवले आहे हे अ मो यां या ल ात आले.
ते हा यांनी बेथ-रहोब आ ण सोबा येथील अरामी माणसे मोलाने घेतली.
अरा यांचे पायदळ वीस हजारांचे होते. शवाय यांनी, माका राजाची एक
हजार माणसे तसेच तोबाचे बारा हजार सै नक घेतले. ७ दावीदाने हे ऐकले,
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ते हा आप या लढाऊ सै यासह यवाबाला पाठवले. ८ ते हा अ मोनी लोक
बाहेर पडू न यु दाला स ज झाले व नगरा या वेशीपाशी यांनी ूह रचला,
सोबा आ ण रहोब येथील अरामी तसेच माकाचे व तोबाचे सै नक हे सव
मळू न वतं पणे यु ासाठ उभे रा हले. ९ अ मो यांनी पुढून तसेच मागून
आप याला घेरले आहे हे यवाबाने पा हले ते हा याने इ ाएलातील उ म
यो ांची नवड केली यांना अरा यां या व लढायला स ज केले. १०
मग आपला भाऊ अबीशय या या हवाली आणखी काही मनु यांना क न
अ मो याचा सामना करायला सां गतले. ११ यवाब अबीशयला हणाला,
अरामी मला भार पडत आहेत असे दसले, तर तू मा या मदतीला ये. जर
अ मोनी बल आहेत असे ल ात आले तर मी तु या मदतीला येईन. १२
ह मत बाळग आप या लोकांसाठ , देवा या नगरांसाठ आपण परा माची
शक त क . परमे र यास यो य वाटेल तसे कर ल. १३ यानंतर यवाबाने
आप या लोकांसह अरा यांवर चढाई केली. अरामी लोकांनी यां या समो न
पळ काढला. १४ अरा यांनी पलायन केलेले पाहताच, अ मोनीही अबीशय
समो न पळू न गेले आ ण आप या नगरात परतले. अ मो यांबरोबर या या
लढाई नंतर यवाब य शलेमेला परतला. १५ इ ाएलानी आपला पराभव
केला हे अरा यांनी पा हले. ते हा ते सव एक आले आ ण यांनी (मोठे
सै य उभारले) १६ ह ेजरने नदी या पलीकडे राहणा या अरा यांना एक
आण यासाठ माणसे पाठवली. हे अरामी हेलाम येथे आले. ह ेजरचा
सेनापती शोबख याने यांचे नेतृ व केले. १७ हे दावीदा या कानावर आले.
ते हा याने सव इ ाएल ना एक आणले. यादन नदी पार क न ते हेलाम
येथे गेले. तेथे अरा यांनी सव तयार नशी ह ला केला. १८ पण दावीदाने
अरा यांचा पराभव केला. अरा यांनी इ ाएल लोकां समो न पळ काढला.
दावीदाने सातशे रथांवर ल माणसे आ ण चाळ स हजार घोडे वार यांना
ठार केले. अरामी सै याचा मुख शोबख यालाही दावीदाने ठार केले. १९
ह ेजर या मांडलीक राजांनीही इ ाएलांनी केलेला हा पराभव पा हला. ते हा
यांनी इ ाएलाशी तह केला व इ ाएलांचे ते चाकर झाले. पु हा अ मो यांना
मदत करायची अरा यांनी धा ती घेतली.
त ऋतूम ये यावेळ राजे यु द मो हमांवर जातात यावेळ दावीदाने
११ वसं
यवाबाला सव नोकरा चाकरांचा लवाजमा आ ण सम त इ ाएलांना
अ मो यां या संहारासाठ पाठवले. यवाबा या सै याने अ मो यां या रा बा
या राजधानी या शहराला वेढा घातला दावीद मा य शलेम येथेच रा हला. २
सं याकाळ तो आप या पलगांव न उठला, आ ण राजमहाला या छताव न
फ लागला. तथून यास एक ी नान करताना दसली. ती अ तशय
पवान होती. ३ ते हा दावीदाने आप या सेवकवगाला बोलवून तची मा हती
काढली सेवकाने सां गतले ती अलीयमची मुलगी बथशेबा, उर या ह ी
याची प नी आहे. ४ तला आप याकडे घेऊन यायला दावीदाने नरो याला
पाठवले. ती आ यावर दावीदाने त याशी शर रसंबंध केला, नंतर नान क न
शु द होऊन ती पु हा आप या घर परतली. ५ पण बथशेबा गभवती रा हली
दावीदाला तने नरोप पाठवला तने सां गतले, मी गरोदर आहे. ६ दावीदाने
यवाबाला नरोप पाठवला क , उर या ह ीला मा याकडे पाठवा. ते हा
यवाबाने उर या ह ीला दावीदाकडे पाठवले. ७ उर या आ यावर दावीद
या याशी बोलला. उर याला याने यवाब, सव सै य, लढाई यांचे वतमान
वचारले. ८ मग दावीद उर याला हणाला, घर जा आ ण आराम कर उर या
महालातून बाहेर पडला यानंतर या यासाठ राजातफ भेट पाठव यात
आली. ९ पण उर या घर गेला नाही. तो महाला या बाहेरच दाराशी झोपून
रा हला. राजा या सेवक वगा माणेच तो तथे झोपला. १० उर या घर
परतला नस याचे सेवकांनी दावीदाला सां गतले. ते हा दावीद उर याला
हणाला, तू लांबून वास क न आला आहेस, तर तू घर का गेला नाहीस?
११ उर या दावीदाला हणाला, प व कराराचा कोश, इ ाएलचे सै नक,

आ ण य दा हे रा ांम ये राहत आहेत. माझा धनी यवाब आ ण महाराजांचे
(दावीदाचे) सेवक ही खु या मैदानात तळ देऊन आहेत. अशावेळ मीच तेवढे
घर जाऊन खाणे पणे करणे आ ण प नी या सहवासात झोपणे यो य होणार
नाही. १२ दावीद उर याला हणाला, आज या दवस इथे राहा उ ा मी तुला
यु दभूमीवर पाठवतो. उर याने या दवशी य शलेमेम येच मु काम केला.
१३ स या दवशी सकाळ दावीदाने यास भेटायला बोलावले. दावीदाबरोबर
उर याने भोजन केले. दावीदाने यास बेहोश होईपयत म पाजले पण तर
उर या घर गेला नाही. या सं याकाळ सु ा तो राजा या सेवकांबरोबरच
महाला या दाराशी झोपायला गेला. १४ स या दवशी सकाळ दावीदाने
यवाबासाठ एक प ल न ते उर याला यायला सां गतले. १५ या प ात
दावीदाने ल हले होते, आघाड वर जेथे तुंबळ यु द चालले असेल, तेथे
उर याला पाठवा. यास एक ाला तेथे सोडा, हणजे तो यु दात कामी
येईल. १६ यवाबाने नगराची टेहळ
े णी क न सवात लढव ये अ मोनी कोठे
आहेत ते पा हले, आ ण उर याला तेथे नेमले. १७ रा बा नगरातील लोक
यवाब व चालून आले. दावीदाची काही माणसे मारली गेली उर या ह ी
हा यापैक एक होता. १८ नंतर यवाबाने यु दातील ह ककतीचे स व तरवृ
संदेशवाहका ारे दावीदाला पाठवले. १९ यु दात जे जे झाले ते सव सांगायला
याने आप या नोकराला सां गतले. २० यवाब सेवकाला हणाला, कदा चत
राजा संतापून हणेल यवाबाचे सै य नगरा या इतके जवळ भडले कसे?
श ू तटा या भतीव न शरसंधान करतील हे यास ठाऊक असायला
हवे. २१ तेबेसम ये य बेशेथाचा पु अबीमलेख याला एका ीने मारले
हे आठवते ना? तने तटबंदीव न जा याची तळ उचलून अबीमलेखवर
टाकली. असे असताना हा इत या जवळ का गेला? राजा दावीद असे काही
हणाला, तर यास हे ही हणावे क , उर या ह ी हा तुमचा सेवकही याम ये
मारला गेला. २२ नरो याने दावीदाकडे जाऊन यवाबाने जे जे सांगायला
सां गतले ते सव कथन केले. २३ तो हणाला, अ मो यांनी आम यावर
मैदानात ह ला केला आ ही यांचा सामना क न यांना नगरा या वेशीपयत
पळवून लावले. २४ मग तटबंदीवर ल काही लोकांनी आप या शपायांवर
बाणांचा वषाव केला याम ये काही जण ठार झाले उर या ह ी हा तुमचा
सेवकही ाणाला मुकला. २५ दावीद या नरो याला हणाला, यवाबाला
सांग नराश होऊ नको. ह मत सोडू नको. तलवार ने कोणाचाही संहार होऊ
शकतो. रा बावर आणखी जोरदार ह ला चढवा, तु ही जकाल. यवाबाला
माझा हा नरोप सांगून ो साहन दे. २६ उर या मरण पाव याचे बथशेबाला
कळले तने प त नधनाब ल शोक केला. २७ काही काळाने तचे ःख
ओसर यावर दावीदाने सेवकाकरवी तला आप याकडे आणले. ती याची
प नी झाली आ ण या या पु ाला तने ज म दला. पण दावीदाचे हे नीच
कृ य परमे रास पसंत पडले नाही.
राने नाथानाला दावीदाकडे पाठवले. ते हा नाथान दावीदाकडे
१२ परमे
आला. नाथान हणाला, एका नगरात दोन माणसे होती एक ीमंत
होता आ ण एक गर ब. २ ीमंत मनु याकडे मढरे आ ण गुरे भरपूर होती. ३
पण गर बाकडे याने वकत घेतले या एका लहान मढ खेर ज काही न हते.
याने मढ ला खाऊ पऊ घातले. या गर ब मनु या या मुलाबाळांबरोबर ती
वाढली या याच अ नातला घास ती खाई या याच कपातले पाणी ती पई
या याच छातीवर डोके ठे वून झोपे या गर बाला ती मढ मुलीसारखीच होती.
४ एकदा एक पा णा या ीमंत मनु याकडे आला. या पा याला खाऊ पऊ
घालायची ीमंत मनु याची इ छा होती. पण आप या गुरामढरांमधून यास
काही काढू न यायचे न हते, हणून याने या गर ब मनु याची मढ घेतली.
तला मारले आ ण या पा यासाठ अ न शजवले. ५ दावीदाला या
ीमंत मनु याचा फारच राग आला. तो नाथानला हणाला, परमे राची
शपथ या मनु यास ाणदंड मळाला पा हजे ६ या मढ या चौपट पैसे याने
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भरले पा हजेत, कारण याचे हे भयंकर कृ य करताना यास दया आली
नाही. ७ ते हा नाथान दावीदाला हणाला, तूच तो मनु य आहेस. इ ाएलचा
देव परमे र हणतो, इ ाएलचा राजा हणून मी तुला अ भषेक केला,
तुला शौलापासून वाचवले. ८ याचे घरदार आ ण ि या तु या वाधीन
के या. इ ाएल आ ण य दाचा तुला राजा केले. एवढे पुरेसे न हते हणून
तुला आणखीही देत रा हलो. ९ असे असताना तू परमे राची आ ा का
मोडलीस? या या ीने वाईट असे कृ य का केलेस? उर या ह ीला तू
तलवार ने मारलेस, आ ण या या प नीचा वतःची प नी हणून ि वकार
केलास. होय, अ मो यां या तलवार ने तू याचा वध करवलास. १० ते हा
आता ही तलवार तु या कुटु बं ाचा प छा सोडणार नाही. तू उर या ह ी या
प नीचे हरण केलेस. तुला माझी पवा नाही हेच यातून दसते. ११ परमे र
हणतो, आता तु यावर संकटे कोसळतील. अडचण ना सु वात तु या
घरातूनच होईल. तु या ि या तु यापासून मी हरावून घेऊन. या तु या
एका आ ता याच हवाली कर न. तो तु या बायकां बरोबर झोपेल आ ण ही
गो सवासम घडेल. १२ बथशेबाचा उपभोग तू गुपचूप घेतलास, पण हे
मा सूया या सा ीने, सव इ ाएलादेखत होईल. १३ मग दावीद नाथानला
हणाला, मा याहातून परमे राचा मोठा अपराध घडला आहे. नाथान ते हा
दावीदाला हणाला, परमे राने हा तुझा अपराध र केला आहे. तू मरणार
नाहीस. १४ पण परमे रा या श ूंना तू याचा उपहास करायला मोठे कारण
दलेस, हणून हा तुझा पु मरेल. १५ यानंतर नाथान घर परतला. उर याची
प नी बथशेबा आ ण दावीद यांना झालेला मुलगा परमे रा या कोपामुळे खूप
आजार पडला. १६ दावीदाने बाळासाठ देवाची ाथना केली. दावीदाने
अ नपा याचा याग केला. घरात जाऊन रा भर ज मनीवर पडू न रा हला.
१७ घरातील वड लधा या मनु यांनी येऊन दावीदाला ज मनीव न उठवायचा
खूप य न केला. पण काही के या दावीद तेथून हलेना. यां याबरोबर
खायला यायलाही याने नकार दला. १८ सात ा दवशी ते मूल मरण
पावले. मुला या मृ यूची बातमी दावीदाला ायला याचे नोकर कच लागले.
ते हणाले, मुलगा जवंत असतानाही आ ही दावीदाशी बोलायला गेलो तर
तो ऐकत नसे, मग आता तर मूल मरण पावले असे आ ही सां गतले तर तो
आप या जवाचे काही बरेवाईट क न घेईल. १९ पण आप या नोकरांची
कुजबूज दावीदाने ऐकली याव न मूल गे याचे तो मनोमन उमजला. याने
नोकरांना वचारले, मूल गेले का? नोकरांनी होय हणून उ र दले. २०
ते हा दावीद ज मनीव न उठला यांने आंघोळ केली, कपडे बदलून तयार
झाला. मग आराधना कर यासाठ परमे रा या मं दरात गेला. यानंतर घर
जाऊन याने खायला मा गतले. सेवकांनी यास वाढले आ ण तो जेवला.
२१ दावीदाचे सेवक यास हणाले, तु ही असे का वागलात? मूल जवंत
असताना तु ही अ न याग केलात, शोक केलात. पण मुलगा वार यावर
मा तु ही उठलात आ ण खा लेत. २२ दावीदाने सां गतले, मूल जवंत
होते ते हा मी अ न व य केले आ ण शोक केला, कारण मला वाटले न
जाणो परमे रास माझी दया येईल आ ण बाळ जगेल. २३ पण आता ते
गेलेच. ते हा आता मी कशासाठ उपास क ? मुलाचे तर ाण मी परत आणू
शकत नाही. ते गेलेच. एक दवस मीच या या भेटीला जाईन पण तो आता
परत येणे नाही. २४ दावीदाने मग आपली प नी बथशेबा हचे सां वन केले.
त याशी याने शर रसंबंध केला. बथशेबा पु हा गरोदर रा हली. तला सरा
मुलगा झाला. दावीदाने याचे नाव शलमोन ठे वले. शलमोनावर परमे राची
ीती होती. २५ याने नाथान या संदे ामाफत दावीदाला नरोप पाठ वला.
नाथानने याचे नाव यदी ा, हणजेच देवाला य असे ठे वले. परमे रा या
वतीने नाथानने हे केले. २६ अ मो यां या रा बावर ह ला क न यवाबाने हे
राजधानीचे नगर काबीज केले. २७ यवाबाने नरो यामाफत दावीदाला नरोप
पाठवला रा बाशी लढाई देऊन मी हे जलनगर ह तगत केले आहे. २८ आता
इतर लोकांस एक आणून या शहराचा ताबा या मी घे यापूव हे करा. मी
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जर आधी ताबा घेतला तर ते नगर मा या नावाने ओळखले जाईल. २९ मग
दावीद सव लोकांस घेऊन रा बाकडे गेला. रा बा येथे लढाई क न याने
याचा ताबा घेतला. ३० यां या राजा या म तकावरचा मुकुट दावीदाने
काढला. हा मुकुट सो याचा असून याचे वजन सुमारे एक क कार होते.
याम ये मौ यवान र ने जडवलेली होती, तो मुकुट लोकांनी दावीदा या
म तकावर ठे वला. दावीदाने ब याच कमती व तू आप याबरोबर आण या.
३१ रा बा नगरातील लोकांसही याने बाहेर नेले यांना कु हाड , करवती,
लोखंड दाताळ यांनी काम करायला ठे वले. यां याकडू न जबरद तीने वीट
कामही क न घेतले. सव अ मोनी नगरांम ये दावीदाने असेच केले. नंतर
दावीद आप या सै यासह य शलेमेला परतला.
मुलगा अबशालोम याला तामार नावाची बहीण होती.
१३ दावीदाचा
ती दसायला फार सुदंर होती. दावीदाला अ नोन नावाचा आणखी
एक मुलगा होता. २ याचे तामारेवर ेम होते तामार कुमा रका होती
त याशी वावगे वाग याची याची छाती न हती. पण त या वषयी या या
मनात अ भलाषा होती. त या वषयी वचार क न तो आजार पडला. ३
अ नोनाला योनादाब नावाचा म होता. दावीदाचा भाऊ शमा याचा हा
मुलगा. योनादाब धूत होता. ४ तो अ नोनाला हणाला, दवस दवस तू ीण
होत चालला आहेस. तू तर राजपु ! खायची यायची रेलचेल असताना तू
असा अश का होत आहेस? मा यापाशी मनमोकळे कर. ते हा अ नोन
योनादाबाला हणाला, माझे तामार वर ेम आहे, पण ती माझा साव भाऊ
अबशालोमची बहीण आहे. ५ योनादाब यावर अ नोनाला हणाला, आता तू
आजार पड याचे स ग कर आ ण झोपून जा. मग वड ल भेटायला आले क
यांना सांग, तामारला मा याकडे येऊ ा. तने मला खायला घालू ा.
मा या समोरच तला एखादा खा पदाथ तयार क ा. मग तो त या
हातून मी खाईन. ६ ते हा अ नोन आजार अस याचे भासवून बछा यावर
झोपून रा हला. राजा दावीद या या समाचाराला आला. यास तो हणाला,
तामारला मा याकडे पाठवा तला इथे मा यादेखत दोन पो या क ा
आ ण मला भरवू ा. मग मी या खाईन. ७ दावीदाने तामार या दालनात
तसा नरोप पाठवायची व था केली. तामारला नोकराने नरोप दला,
आपला भाऊ अ नोन या या घर जाऊन या यासाठ खायला कर. ८
तामार ते हा आपला भाऊ अ नोन या याकडे गेली. तो पलगांवरच होता. तने
थोड कणीक घेऊन ती चांगली मळू न पो या के या. अ नोन हे सव पाहत
होता. ९ पो या तयार झा यावर त ाव न काढू न तने या अ नोनासाठ
ताटात वाढ या. पण अ नोन ते काही के या खाईना मग आप या नोकारांना
याने बाहेर नघून जा याची आ ा देऊन तथून घालवले. सव नोकर बाहेर
पडले. १० यानंतर अ नोन तामारेस हणाला, ताट घेऊन शयनगृहात ये
आ ण तेथे मला तू भरव. ते हा ती ताट घेऊन भावा या शयनगृहात गेली. ११
यास ती भरवू लागली. तोच याने तचा हात धरला. तला तो हणाला,
हे ब हणी, ये आ ण मा याजवळ झोप. १२ तामार यास हणाली, भाऊ
नको! अशी बळजबर तू मा यावर क नकोस. ही मोठ लाजीरवाणी गो
आहे. अस या भयंकर गो ी इ ाएलम ये कदा प घडता कामा नयेत. १३
मला कायम या ला जरवा या गो ीचा कलंक लागेल. लोकां या ीने तू
इ ाएलामध या अनेक मूखापैक एक ठरशील. तू कृपा क न राजाशी बोल.
तो तुला मा याशी ल न करायला अनुमती देईल. १४ पण अ नोनाने त या
बोल याकडे साफ ल केले शार रक
ाही तो त यापे ा श वान
होता. तला न जुमानता याने त यावर बला कार केला. १५ मग त याब ल
या या मनात तटकारा नमाण झाला. पूव याचे त यावर जेवढे ेम होते
यापे ा अ धक तो आता तचा ेष क लागला. याने तला ता काळ
तथून नघून जायला सां गतले. १६ तामार यास हणाली, नाही, आता
माझी अशी रवानगी क नकोस. ते तर तु या या आता या कृ यापे ाही
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वाईट होईल. पण याने तचे हणणे झटका न टाकले. १७ नोकरांना
बोलावून तो हणाला, हला आता या आता इथून बाहेर काढा आ ण दार बंद
क न टाका. १८ ते हा अ नोना या नोकराने तला तेथून बाहेर काढले आ ण
दरवाजा लावून घेतला. तामरने रंगीबेरंगी, प ाप ् यांचा पायघोळ अंगरखा
घातला होता. राजक या ल नापूव असा पोषाख करत असत. १९ तामारने
उ न मन: ि थतीत आपले कपडे फाडले आ ण डो यात राख घालून
घेतली. डो यावर हात आपटू न ती शोक क लागली. २० ते हा अबशालोम
या त या भावाने तला वचारले, तू अ नोनकडे गेली होतीस का? याने
तुला ास दला का? आता तू शांत हो तो तुझा भाऊ आहे. ते हा याचे काय
करायचे ते आ ही पा . तू याचा ास क न घेऊ नकोस, यावर तामार काही
बोलली नाही. ती शांतपणे अबशालोम या घर राहायला गेली. २१ हे सव
राजा दावीदा या कानावर गेले व तो संतापला. २२ अबशालोमला अ नोनाचा
तर कार वाटू लागला. तो अ नोनाशी एक चकार श द बोलेना. अ नोनाने
आपली ब हण तामार ह याशी जो अ त संग केला याने अबशालोम ेषाने
पेटून उठला होता. २३ दोन वषानंतर मढरांची लोकर कातरणारे अबशालोमचे
काही लोक ए ाइम जवळ ल बालहासोरम ये आलेले होते अबशालोमने
राजा या सव मुलांना ते पाहायला बोलावले. २४ अबशालोम राजाकडे जाऊन
हणाला, म ांची लोकर कातरायला माझी माणसे आलेली आहेत आप या
नोकरासहीत येऊन हे य पाहा. २५ ते हा राजा दावीद यास हणाला,
मुला आ ही सव जण येणे काही श य नाही. तु यावरही याचा भार पडेल.
अबशालोमने दावीदाची खूप आजवे केली. परंतु दावीद गेला नाही. पण याने
आपले आशीवाद दले. २६ अबशालोम हणाला, तु ही नाही तर नदान
माझा भाऊ अ नोन याला तर पाठवा. राजा दावीद हणाला, तो तर तुला
कशासाठ बरोबर यायला हवा आहे? २७ पण अबशालोमने आपला ह
सोडला नाही. शेवटी, अ नोन आ ण इतर सव मुले यांना अबशालोमाबरोबर
जायला राजा दावीदाने संमती दली. २८ अबशालोमने आप या नोकरांना
आ ा दली. तो हणाला, अ नोनावर नजर ठे वा. म ाचा आनंद घेत यास
जे हा याची नशा चढेल, ते हा मी तु हास संकेत कर न. मग या यावर
ह ला क न तु ही यास ठार करा श ेची भीती बाळगू नका. अखेर तु ही
मा या आ ेचे पालन करत आहात. धैयाने आ ण खंबीरपणाने वागा. २९
ते हा अबशालोम या नोकरांनी याचा श द पाळला. अ नोनाला यांनी ठार
केले. पण दावीदाची बाक ची सव मुले नसटली. आपाप या खेचरावर बसून
ती पळाली. ३० राजाचे पु नगरा या वाटेवर असतानाच राजा दावीदाला या
घडामोड ची खबर मळाली. ती अशी, अबशालोमने राजा या सव मुलांना ठार
केले कोणालाही यातून वगळले नाही. ३१ राजा : खाने आपले कपडे फाडू न
ज मनीवर पडू न रा हला. राजा या जवळ असणा या इतर अ धका यांनीही
आपली व े फाडली. ३२ परंतु दावीदाचा भाऊ शमा याचा मुलगा योनादाब
राजाला हणाला, सव मुले गेली असे समजू नका. फ अ नोन मरण
पावला आहे. अ नोनाने तामार या आप या ब हणीवर बला कार केला ते हा
पासूनच अबशालोम या डो यात ही योजना तयार होत होती. ३३ वामी,
सव मुले मरण पावली असे कृपा क न समजू नका. फ अ नोन गेला. ३४
अबशालोमने पळ काढला. नगरा या वेशीवर एक पहारेकर उभा होता.
याने ड गरापलीकडू न ब याच लोकांस येताना पा हले. ३५ ते हा योनादाब
राजाला हणाला, बघा मी हटले ते खरे आहे क नाही? हे पाहा राजपु
येत आहेत. ३६ योनादाबाचे बोलणे संपत आले तोच राजपु समोर आले.
ते सु दा मो ाने आ ोश करत होते. दावीद आ ण याचे आ धकार ही
शोक क लागले. रड याचा हलक लोळ उडाला. ३७ दावीद अ नोनासाठ
रोज अ ू ढाळे . अ मी रचा मुलगा तलमय गशूरचा राजा होता अबशालोम
या याकडे आ याला आला. ३८ मग अबशालोम गेशूर या राजाकडे पळू न
गेला, तथे तो तीन वष रा हला. ३९ राजा दावीद अ नोना या : खातून
सावरला, पण अबशालोम या आठवणीने तो ाकुळ होत असे.

या ओढ मुळे राजा बेचैन झालेला आहे हे स वेचा मुलगा
१४ अबशालोम
यवाब याला कळले. ते हा तकोवा शहरात नरो याला पाठवून
२

याने तेथील एका चतुर ीला बोलावणे पाठवले. तला तो हणाला, तू खूप
: खात अस याचे ढ ग कर. यास शोभेसे कपडे कर. नटू सजू नको. अनेक
दवस मृताचा शोक कर त असले या ीसारखी तू दसली पा हजेस. ३
राजाकडे जा आ ण मी सांगतो तसे या याशी बोल. यवाबाने मग तला
काय बोलायचे ते सां गतले. ४ मग तकोवा येथील ी राजाशी बोलली.
तने वत: ला ज मनीवर लवून व राजापुढे नतम तक होऊन ती हणाली,
कृपाक न मला मदत करा. ५ राजाने तची वचारपूस क न तची अडचण
जाणून घेतली. ती हणाली, मी एक वधवा ी आहे. ६ मला दोन पु होते.
एकदा शेतात यांचे भांडण लागले यांना थांबवायलाही कोणी न हते. ते हा
एकाने स याचा जीव घेतला. ७ आता सगळे घर मा या व उठले आहे.
सगळे मला हणतात, आप या भावाचा जीव घेणा या या मुलाला आम या
वाधीन कर. यास आ ही मा न टाकतो कारण याने आप या भावाला
मारले. माझा पु हा आगीत या शेवट या ठणगी सारखा आहे. यांनी मा या
पु ाचा जीव घेतला. तर ती आग न होईल. आप या व डलां या मालम ेचा
तो एकुलता एक वारस आहे. तोही गेला तर मा या मृत पतीची मालम ा
सरा कोणी हडप कर ल. आ ण या भूमीवर नाव नशाणीही राहणार नाही. ८
हे ऐकून राजा तला हणाला, मी याम ये ल घालतो तू घर जा. ९ ते हा
ती तकोवा येथील ी राजाला हणाली, माझे वामी या सग याला मी
जबाबदार आहे. मी दोषी आहे. तु ही आ ण तुमचे आसन नद ष आहेत. १०
राजा दावीद हणाला, तु या व कोणी काही बोलले तर यास मा याकडे
आण. तुला पु हा कोणी ास देणार नाही. ११ ती तकोवा येथील ी पु हा
राजाला हणाली, परमे र देवा या नावाची शपथ वा न सांगा क , या
लोकांचा तु ही बंदोब त कराल. यांना भावाचा खून के याब ल मा या
मुलाला शासन करायचे आहे. ते हा यास ध का पोहचणार नाही याचे मला
आ ासन ा. दावीद हणाला, परमे र जवंत असेपयत कोणीही तु या
पु ाला इजा करणार नाही. या या केसालाही ध का पोचणार नाही. १२
मग ती हणाली, माझे वामी, मला तुम याशी आणखी काही बोलायचे
आहे, परवानगी असावी. राजा हणाला, बोल. १३ यावर ती हणाली, तु ही
देवा या लोकां या व योजना का केली आहे? होय, तु ही असे हणालात
ते हा तु ही वत: दोषी ठरता. कारण राजाने आप या घराबाहेर घालवले या
पु ाला पु हा परत आणलेले नाही. १४ आपण सवच कधीतर मरण पावणार
आहोत. ज मनीवर पडले या पा यासारखी आपली ि थती होणार आहे.
सांडलेले पाणी पु हा भरता येत नाही. देव माशील आहे हे तु ही जाणता.
वसंर णासाठ पळाले या या बाबतीतही देवाची काही योजना असते. देव
यास आप यापासून पळायला लावत नाही. १५ वामी, हेच सांगायला
मी येथपयत आले. लोकांमुळे मी भयभीत झाले होते. मी मनाशी हणाले,
राजाशी मी बोलेन कदा चत् तोच मला मदत कर ल. १६ तो माझे ऐकून घेईल.
मला आ ण मा या मुलाला मारायला नघाले या मनु यापासून माझा बचाव
कर ल. देवाने आप याला जो वारसा दला यापासून हा मनु य आ हास
वं चत क पाहत आहे. १७ वामी, तुम या श दांनी मला दलासा मळे ल
हे मी जाणून होते. कारण तु ही देव तासारखेच आहात. बरे वाईट तु ही
जाणता आ ण देव परमे राची तु हास साथ आहे. १८ राजा दावीद या
ीला हणाला, आता मी वचारतो याचे उ र दे. मा यापासून काही
लपवून ठे वू नकोस. ती हणाली माझे वामी, वचारा. १९ राजा हणाला,
तुला हे सव बोलायला यवाबाने सां गतले ना? ती हणाली, होय महाराज,
तुमचे सेवक यवाब यांनीच मला हे सव बोलायला सां गतले. २० अ ल तपणे
सव गो ी याहाळता या ात हणूनच व प बदलून सांगायची यु
यवाबाने केली. वामी तु ही देव ता सारखेच ानी आहात. तु हास या
पृ वीवर ल सव घटना समजतात. २१ राजा यवाबाला हणाला, माझे वचन
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मी खरे कर न. आता अबशालोमला परत आणा. २२ यवाबाने राजाला
वाकून अ भवादन केले राजाचे अभी चतून तो हणाला, तु ही मा यावर
स न आहात हे मी जाणतो. माझी वनंती तु ही मा य केलीत याव न मी हे
ताडले. २३ मग यवाब गशूर येथे गेला आ ण अबशालोमला य शलेमेला
घेऊन आला. २४ पण राजा दावीद हणाला, अबशालोमला या या घर
जाऊ दे यास मला भेटता मा येणार नाही. ते हा राजाचे त ड न पाहताच
अबशालोम आप या घर परतला. २५ अबशालोम या देखणेपणाची लोक
त ड भ न शंसा करत होते. इ ाएलम ये याचा पाला तोड न हती.
या या पाया या तळ ापासून तर डो यापयत या यात कोणताही दोष
न हता. २६ येक वषा या अखेर स अबशालोम आप या मा यावर ल
केस कापून याचे वजन कर त, केसांचे ओझे होत अस यामुळे तो ते कर त
असे, ते केस राजा या वजना माणे दोनशे शेकेल भरत असत. २७ यास
तीन पु आ ण एक क या होती, या क येचे नाव तामार होते. तामार
दसायला सुंदर होती. २८ य शलेमेम ये अबशालोम पूण दोन वष रा हला.
पण या कालावधीत दावीद राजाला मा तो एकदाही भेटू शकला नाही. २९
ते हा अबशालोमने यवाबाकडे आप या सेवकाला पाठवले. आपली राजाशी
भेट घडवून आणावी असा नरोप तांकरवी यवाबाला दला. पण यवाब
अबशालोमकडे आला नाही. अबशालोमने यास पु हा बोलावणे पाठवले,
तर ही तो येईना. ३० ते हा मा अबशालोम आप या सेवकांना हणाला,
मा या शेताला लागूनच यवाबाचे शेत आहे. याम ये जवाचे पीक आले आहे
ते पेटवून ा अबशालोम या सेवकांनी या माणे यवाबा या शेतात आग
लावली. ३१ ते हा यवाब उठू न अबशालोमकडे आला, आ ण यास हणाला
“तु या सेवकांनी मा या शेतात जाळपोळ का केली?” ३२ अबशालोम
यवाबाला हणाला, “मी नरोप पाठवून तुला बोलावणे धाडले होते. तुला मी
राजाकडे पाठवणार होतो. गशूर न याने मला का बोलावले ते मी तुला यास
वचारायला सांगणार होतो. मी याचे दशन घेऊ शकत नसेन तर गशूर न मी
इथे का आलो? ते हा मला यास भेटू दे. माझा काही अपराध असला तर
याने मला मा न टाकावे. ३३ ते हा यवाब राजाकडे आला आ ण याने
अबशालोमचे मनोगत राजाला सां गतले राजाने अबशालोमला बोलावले,
अबशालोम आला याने राजाला वाकून अ भवादन केले, राजाने याचे चुंबन
घेतले.”
तर अबशालोमने वत: साठ रथ आ ण घो ांची तयार केली,
१५ यानं
तो रथातून जात असताना प नास माणसे या यापुढे धावत असत.
२ रोज लवकर ऊठू न सकाळ च तो वेशीपाशी जाई. आप या अडचणी

घेऊन नवा ासाठ राजाकडे जायला नघाले या लोकांस भेटून यां याशी
बोलत असे. चौकशी क न तो वचार , तू कोण या शहरातून आलास? तो
सांगत असे, मी इ ाएल या अमुक वंशातला. ३ ते हा अबशालोम हणे,
तुमचे हणणे खरे आहे, पण राजा तुम या अडचणीत ल घालणार नाही.
४ अबशालोम पुढे हणे, मला कोणी येथे यायाधीश हणून नेमले तर
कती बरे होईल. तसे झाले तर फयाद घेऊन येणा या येकाला मी मदत
क शकेन. यां या करणांना मी याय देऊ शकेन. ५ अशावेळ कोणी
या याजवळ येऊन यास आ भवादन क लागला, तर अबशालोम या
मनु यास म ासारखी वागणूक देई. आपला हात पुढे क न तो यास पश
कर याचे चुंबन घेई. ६ राजा दावीदाकडे याय माग यासाठ आले या
सव इ ाएलांना याने अशाच कारची वागणुक देऊन सव इ ाएलांची मने
जकली. ७ पुढे चार वषानी अबशालोम राजा दावीदाला हणाला, हे ोनम ये
मी परमे रास नवस बोललो होतो. तो फेड यासाठ मला जाऊ ा. ८
अराममधील गशूर येथे राहत असताना मी तो बोललो होतो, परमे राने मला
पु हा य शलेमेला नेले, तर मी परमे रा या सेनेला वा न घेईन असे मी
बोललो होतो. ९ ते हा राजा दावीदाने यास न त होऊन जा यास सां गतले.
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अबशालोम हे ोन येथे आला. १० पण याने इ ाएल या सव वंशाम ये हेर
पाठवून लोकांस कळवले रण शग फुंक याचे ऐक यावर अबशालोम हे ोनचा
राजा झाला आहे असा तु ही घोष करा. ११ अबशालोमने वत: बरोबर दोनशे
माणसे घेतली य शलेम सोडू न ती या या बरोबर नघाली. पण यांना
या या बेताची क पना न हती. १२ अ हथोफेल हा ते हा दावीदाचा एक
स लागार होता. हा गलो या गावाचा होता. य करत असताना अबशालोमने
अ हथोफेलला गलो न बोलावून घेतले. सव काही अबशालोम या योजने
माणे सुरळ त चालले होते. यास अ धका धक पा ठबा मळत होता. १३
एका नरो याने दा वदास वतमान सां गतले क इ ाएल या लोकांचा कल
अबशालोमकडे झुकत आहे. १४ ते हा य शलेमेम ये आप या भोवती
असले या सव सेवकांना दावीद हणाला, आता आपण पळ काढला पा हजे.
आपण येथून नसटलो नाही तर अबशालोम या तावड त सापडू . याने
पकडाय या आतच आपण तातड ने नघून जाऊ. नाही तर तो आप यापैक
कोणालाही श लक ठे वणार नाही. य शलेमे या लोकांस तो मा न टाकेल.
१५ ते हा राजाचे सेवक यास हणाले, तु ही हणाल ते करायला आ ही
तयार आहोत. १६ आप या कुटु बं ातील सवासह राजा बाहेर पडला. आप या
दहा उपप नी हो या यांना याने घराचे र ण करायला हणून मागे ठे वले.
१७ राजा आ ण या या मागोमाग सव लोक नघून गेले अगदी शेवट या
घरापाशी ते थांबले. १८ याचे सव सेवक तसेच एकूणएक करेथी, पलेथी
आ ण सहाशे ग ी राजामागोमाग चालत गेले. १९ गथ येथील इ यला राजा
हणाला, तू ही आम याबरोबर कशाला येतोस? मागे फर आ ण नवीन राजा
अबशालोम याला साथ दे. तू परकाच आहेस ही तुझी माय भूमी न हे. २० तू
कालच येऊन मला मळालास. आ ही वाट फुटेल तकडे जाणार तू कशाला
भटकत फरतोस? ते हा तु या बांधवांसह परत फर, तुला ेमाची आ ण
यायाची वागणूक मळो. २१ पण इ य राजाला हणाला परमे राची शपथ,
तु ही जवंत असेपयत मी तुमची साथ सोडणार नाही. आता जगणे मरणे
तुम याबरोबरच. २२ दावीद इ यला हणाला, मग चल तर, क ोन ओहोळा
पलीकडे आपण जाऊ. ते हा इ य आप या बरोबर या सव मुला-मनु यांसह
क ोन ओहोळा पलीकडे गेला. २३ सव लोक मो ाने आकांत करत होते.
राजाने ही क ोन झरा ओलांडला मग सवजण वाळवंटाकडे नघाले. २४
सादोक आ ण या या बरोबरचे सव लेवी देवाचा कोश घेऊन नघाले होते.
यांनी देवाचा कराराचा कोश खाली ठे वला. य शलेमेमधून सव लोक बाहेर
पडेपयत अ याथार कोशाजवळ उभा रा न अपणे अ पत होता. २५ राजा
दावीद सादोकाला हणाला, हा देवाचा कोश य शलेमेला परत घेऊन जा.
परमे राची कृपा असेल तर तो मला पु हा येथे आणेल. य शलेम आ ण हे
याचे मं दर मला पु हा पाहता येईल. २६ पण तो मा यावर स न नसेल
तर या या मनात असेल ते माझे होईल. २७ पुढे राजा सादोक याजकाला
हणाला, तू ा आहेस तू सुख प नगरात परत जा. तुझा पु अहीमास
आ ण अ याथारचा मुलगा योनाथान यांनाही घेऊन जा. २८ हा देश ओलांडून
वाळवंट लागते, या ठकाणी मी तुझा संदेश येईपयत थांबतो. २९ ते हा
देवाचा कोश घेऊन सादोक आ ण अ याथार य शलेमेला परतले आ ण
तथेच रा हले. ३० दावीद शोक करत जैतूना या ड गरावर गेला. म तक
झाकून, अनवाणी तो चालत रा हला या याबरोबर या लोकांनीही याचे
अनुकरण केले तेही रडत होते. ३१ एकाने दावीदाला सां गतले अ हथोफेल हा
अबशालोम बरोबर कार थाने करणा यांपैक आहे. ते हा दावीदाने देवाची
क णा भाकली तो हणाला, परमे रा, अ हथोफेलचा स ला न फळ ठ
दे. ३२ दावीद ड गरमा यावर पोहोचला येथे तो अनेकदा देवाची आराधना
करत असे. या वेळ शय अक यास भेटायला आला. याचा अंगरखा
फाटलेला होता. याने डो यात माती घालून घेतलेली होती. ३३ दावीद
शयला हणाला, तू मा याबरोबर आलास तर एवढे लोक आहेत याम ये
आणखी तुझा भार. ३४ पण तू य शलेमेला परतलास तर अ हथोफेलची
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मसलत तू धुळ ला मळवू शकशील. अबशालोमला सांग, महाराज मी तुमचा
दास आहे. मी तुम या वड लां या सेवेत होतो, पण आता तुमची सेवा कर न.
३५ सादोक आ ण अ याथार हे याजक तु याबरोबर असतील. राजा या
घर जे ऐकशील ते सगळे यां या कानावर घालत जा. ३६ सादोकाचा
मुलगा अहीमास आ ण अ याथारचा योनाथान हे ही यां या बरोबर आहेत.
यां या माफत तू मला खबर कळवत जा. ३७ ते हा दावीदाचा म शय
य शलेमेम ये परतला. अबशालोम ही तेथे आला.
गरमा या या थोडे पुढे गे यावर, मफ बोशेथाचा सेवक सीबा
१६ डदावीदाला
भेटला. सीबाजवळ खोगीर घातलेली दोन गाढवे होती
दोनशे भाकर , कस मसाचे शंभर घड, अं जरां या शंभर ढेपा आ ण
ा रसाचा बुधला एवढे सामान गाढवांवर लादलेले होते. २ राजा दावीदाने
“हे सव कशासाठ ? हणून सीबाला वचारले सीबा हणाला,” “राजा या
कुटु ं बयांना बस यासाठ हणून ही गाढवे आहेत, भाकर आ ण फळे
नोकरांना खा यासाठ आ ण वाळवंटात चालून थकले यांसाठ हा ा रस
आहे.” ३ राजाने यास म फबोशेथाचा ठाव ठकाणा वचारला सीबाने
सां गतले, म फबोशेथ य शलेमेम येच आहे. कारण आता मा या आजोबांचे
रा य मला इ ाएली परत देतील असे यास वाटते. ४ ते हा राजा सीबाला
हणाला ठ क आहे, जे जे मफ बोशेथ या मालक चे होते ते मी आता तुला
देत आहे. सीबा हणाला, मी आप याला नमन करतो. मी तु हास आनंद
दे यास समथ होईन अशी मी आशा करतो. ५ पुढे दावीद ब र मला आला.
ते हा शौला या घरा यातील एकजण बाहेर आला. हा गेराचा मुलगा शमी
होता. तो दावीदाला श ाशाप देत चालला होता. ६ याने दावीदावर आ ण
या या सेवकांवर दगडफेक करायला सुरवात केली. पण इतर लोकांनी
आ ण सै नकांनी च कडू न दावीदाला वेढा घातला. ७ शमी दा वदला
शाप देतच होता, चालता हो इथून, तू
आहेस तू खूनी आहेस! ८ देव
तुला शासन कर त आहे. कारण शौला या घरातील लोकांस तू मारलेस.
याचे रा य बळकावलेस. पण ते रा य परमे राने तुझा मुलगा अबशालोम
या या हवाली केले आहे. तुझे आता हाल होत आहेत कारण तू खुनी
आहेस. ९ स वेचा मुलगा अबीशय राजाला हणाला, “या मरण पावले या
कु यासार या मनु याने तु हास श ाशाप ावेत हणजे काय? वामी,
मला याचा शर छे द क ा. १० पण राजा यास हणाला, स वे या
पु ांनो मी काय क ? दा वदाला श ाशाप दे असे परमे रानेच यास
सां गतले असेल. मग यास असे कोण हणू शकेल क , तू राजाला का
शाप देत आहेस?” ११ अबीशयला आ ण इतर सव सेवकांना राजा पुढे
हणाला, माझा पोटचा मुलगा अबशालोमच मा या जवावर उठला आहे, तर
हा ब या मनी हे असे करत आहे तर याम ये नवल काय. यास हवे ते हणू
ा, कारण परमे रानेच यास सां गतले असेल. १२ मा याबाबतीत घडणारे
हे अ याय कदा चत् परमे र पाहील, आ ण शमी या या श ाशापा या
बद यात उ ा तो माझे भलेच कर ल. १३ दावीद आ ण या या बरोबरचे
लोक मग आप या वाटेने तसेच पुढे गेले. शमी यां या मागोमाग जात
रा हला. ड गरा या कडेने तो स या बाजूने जात होता. तो दा वदाब ल
खूप वाईट गो ी बोलत होता. दावीदावर तो दगड आ ण मातीही फेकत
होता. १४ राजा दावीद आ ण बरोबरचे सव लोक यादन नदीजवळ आले.
दम यामुळे ते तेथे व ांतीला थांबले. यांनी वसावा घेतला व ते ताजेतवाने
झाले. १५ अबशालोम, अ हथोफेल आ ण इ ाएलचे सव लोक य शलेम
येथे आले. १६ दावीदाचा म अक शय अबशालोमकडे आला आ ण याने
अबशालोमची तुती केली. तो हणाला, राजा चरायु होवो, राजा चरायु
होवो. १७ अबशालोम यास हणाला, हीच का तु या म ावर ल तुझी ीती?
तू ही या याबरोबर य शलेम का सोडले नाहीस? १८ शय अबशालोमाला
हणाला, परमे र याची नवड करेल यास माझा पा ठबा आहे. परमे राने

आ ण इ ाएल लोकांनी आपली नवड केली आहे. हणून मी तुम या बाजूचा
आहे. १९ पूव मी तुम या वड लां या सेवेत होतो, आता तशीच तुमची सेवा
करणार. २० अबशालोमने अ हथोफेलला वचारले आ ही काय करावे ते
सांग. २१ अ हथोफेल यास हणाला, मंदीराची राखण करायला तु या
वड लांनी यां या उपप नी येथेच ठे व या आहेत. यां याशी तू संबंध ठे व मग
तु या वड लांना तुझा तर कार वाटेल व ही गो सव इ ाएलांम ये पसरेल.
यामुळे या सवाचा तुला पा ठबा मळे ल. २२ मग सवानी राजवा ा या
धा यावर अबशालोमसाठ रा टी ठोकली. अबशालोमने आप या वड लां या
उपप नीशी ल गक सबंध ठे वले. ही गो सव इ ाएलांनी पा हली. २३
अ हथोफेलचा स ला दावीद आ ण अबशालोम या दोघांनाही उपयोगी पडला.
लोकांस याचे हणणे देवा या श दा इतके मह वाचे वाटत.
यानंतर अ हथोफेलने अबशालोमला सां गतले, मला आता बारा
१७ हजार
मनु यांची नवड क दे, हणजे आज रा ीच मी दावीदाचा
पाठलाग करतो. २ तो थकला भागलेला असताना भयभीत झालेला
असतानाच मी यास पकड न. हे पा न याचे लोक पळ काढतील फ राजा
दावीदाचा मी वध कर न. ३ बाक यांना तु या सम हजर कर न. तो मे याची
खा ी झाली क सगळे लोक त ार न करता परत येतील. ४ अबशालोम
आ ण इ ाएलमधील सव वड लधार मंडळ यांना हा बेत पसंत पडला. ५
पण तर सु दा अबशालोम हणाला शय अक यालाही बोलावून या. याचे
हणणेही मला ऐकून यायचे आहे. ६ मग शय अबशालोमकडे आला
अबशालोम यास हणाला, अ हथोफेलची योजना अशी आहे. तुला यावर
काय वाटते? तसे करावे क नाही ते सांग. ७ शय अबशालोमला हणाला,
अ हथोफेलचा स ला आता या घटकेला तर रा त नाही. ८ तो पुढे हणाला,
तुमचे वड ल आ ण यां या बाजूचे लोक चांगले बळकट आहेत हे तु ही
जाणताच. यातून ते आता प ले हरावून नेले या रानात या अ वलासारखे
चडलेले आहेत. तुमचे वड ल एक कुशल यो ा आहेत. ते भरव तीत रा भर
मु काम करणार नाहीत. ९ एखा ा गुहत
े कवा नजन ठकाणी ते कदा चत
गेले सु दा असतील. यांनी तुम या लोकांवर आधी ह ला केला तर लोक ते
ऐकून हणतील, अबशालोमचे लोक हरत चाललेले दसत आहेत. १० मग
तर सहासार या शूरलोकांचेही धैय खचेल कारण तुमचे वड ल परा मी
आहेत आ ण यां या बाजूची माणसे शूर आहेत हे सवच इ ाएल लोकांस
ठाऊक आहे. ११ ते हा मी असे सुचवतो तु ही दानपासून बैर-शेबापयत सव
इ ाएल लोकांस एक आणा हणजे वाळवंटा माणे वशाल सै य तयार
होईल मग तु ही वत: यु दात उतरा. १२ दावीद जेथे लपला असेल तेथून
आ ही यास ध न आणू ज मनीवर दव पडावे तसे आ ही या यावर तुटून
पडू दावीदाला या या बरोबर या मनु यांसहीत आ ही ठार क कुणालाही
सोडणार नाही. १३ पण दावीदाने एखा ा नगरात आ य घेतलेला असेल
तर दोरखंड आणून आ ही सव इ ाएल लोक ते नगर ओढू न दर त ढकलू,
मग एक ध डासु दा या ठकाणी श लक राहणार नाही. १४ अबशालोम
आ ण सव इ ाएल लोक हणाले, अ हथोफेलपे ा शय अक याचा स ला
चागंला आहे. आ ण तो सव लोकांस पसंत पडला, कारण ती परमे राची
योजना होती. अबशालोमला अ ल घडावी हणून अ हथोफेलचा चांगला
स ला थोपवून कुचकामी ठरव याचा तो परमे राचा बेत होता. अशा कारे
तो अबशालोमला अ ल घडवणार होता. १५ शयने हे सव सादोक आ ण
अ याथार या याजकां या कानावर घातले. अबशालोम आ ण इ ाएलमधील
वड ल मंडळ यांना अ हथोफेलने जे सुचवले ते शयने या दोघांना सां गतले.
तसेच आपण काय सुचवले तेही स व तर सां गतले. शय हणाला, १६
आता वरा करा ताबडतोब दावीदा कडे नरोप जाऊ ा नदी या उताराजवळ
रा नका असे यांना सांगा. ताबडतोब यादन नदी ओलांडून जायला सांगा
हणजे ते आ ण यां या बरोबरची माणसे पकडली जाणार नाहीत. १७
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2 शमुवेल

योनाथान आ ण अहीमास ही याजकांची मुले एन-रोगेल येथे थांबली यांना
गावात शरताना कुणी पा नये हणून एक दासी यां याकडे आली तने
यांना नरोप सां गतला तो यांनी राजा दावीदाकडे पोचवला. १८ पण एका
मुलाने योनाथान आ ण अहीमास यांना पा हले हे अबशालोमला सांगायला
तो धावत नघाला. योनाथान आ ण अहीमास तेथून चटकन् नघाले. ते
ब र म येथे एका या घर पोचले. या या घरा या अंगणात एक वहीर
होती. याम ये उत न ते लपले. १९ या मनु या या प नीने आडावर एक
चादर पस न वर धा य ओतले. यामुळे तथे धा याची रास आहे असे दसू
लागले. ते हा तथे योनाथान आ ण अहीमास लपले असतील अशी शंकाही
कोणाला आली नाही. २० अबशालोमाकड ल नोकर या घरात या ीकडे
आले. यांनी योनाथान आ ण अहीमासचा ठाव ठकाणा वचारला. ते थो ा
वेळापूव च ओहळ ओलांडून गे याचे तने यांना सां गतले. मग अबशालोमचे
ते नोकर योनाथान आ ण अहीमास यां या शोधाथ नघाले. पण ते कुठे च न
सापड यामुळे हे नोकर य शलेमेला परत गेले. २१ इकडे अबशालोमचे
नोकर नघून जातात, तो योनाथान आ ण अहीमास व हर तून बाहेर पडले.
तडक राजा दावीदाकडे जाऊन ते यास हणाले, असाल तसे नघा आ ण
नदी ओलांडून पलीकडे जा. अ हथोफेलने तुम या व द असे सां गतले आहे.
२२ ते हा दावीदाने आप या बरोबर या लोकांसह यादन नदी ओलांडली सूय
वर याय या आत सवजण पलीकडे पोह चले होते. २३ इ ाएल लोकांनी
आपला स ला मानला नाही हे अ हथोफेल या ल ात आले. याने गाढवावर
खोगीर टाकले आ ण आप या गावाकडे याण केले. घर यांची पुढली तरतूद
केली आ ण वत: ला फास लावून घेतला. या या मृ यूनंतर लोकांनी याचे
या या वड लां या कबरेतच दफन केले. २४ दावीद महनाईम येथे आला
अबशालोमने सव इ ाएल समवेत यादन नदी ओलांडली. २५ अबशालोमने
अमासा याला सेनापती केले. यवाबाची जागा अमासाने घेतली. अमासा
इ ाएली इ ाचा पु . अमासाची आई अबीगईल. स वेची बहीण नाहाश
हची ही अबीगल क या. स वे यवाबाची आई. २६ अबशालोम आ ण
या या बरोबरचे इ ाएल लोकांनी गलाद ांतात मु काम केला. २७ दावीद
महनाईम येथे आला शोबी, माखीर आ ण ब ज लय तेथेच होते. नाहाशचा
मुलगा शोबी हा अ मो यां या रा बा नगरातला होता. अ मीएलचा मुलगा
माखीर हा लो-दबार तर ब ज य गलाद येथील रोगलीमचा होता. २८ ते
हणाले, हे वाळवंटातील लोक थकले भागलेले आ ण तहानलेले भुकेलेले
असे आहेत. यांनी दावीद आ ण इतर सवजणांसाठ बरेचसे खायचे यायचे
पदाथ आणले. तसेच बछाने, भांड कुंड सु दा ते घेऊन आले. २९ ग जव,
कणीक, रडा, शगा, डाळ , वाटाणे, मध, लोणी, मढरे तसेच गाई या धाचे
पनीर याही व तू यांनी आण या.
आप या बरोबर या लोकांची शरगणती केली. मग, शंभर१८ दावीदाने
शंभर, हजार हजार मनु यांवर अ धकार , सरदार नेमले. सवाची
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याने तीन गटात वभागणी केली. यवाब, अबीशय यवाबाचा भाऊ आ ण
स वेचा मुलगा आ ण गथ येथील इ य या तघांना एकेक गटाचे मुख
हणून नेमले आ ण सवाची रवानगी केली. ते हा राजा दावीद यांना हणाला,
मी ही तुम याबरोबर येतो. ३ पण लोक हणाले नाही तु ही आम याबरोबर
येता कामा नये. कारण आ ही यु दातून पळ काढला कवा आम यातले
न मे लोक या लढाईत कामी आले तर अबशालोम या लोकांस याची
फक र नाही. पण तु ही एकटे आ हा दहाहजारां या ठकाणी आहात.
ते हा तु ही शहरात रहावे हे बरे. शवाय गरज पडली तर तु ही आम या
मदतीला येणारच. ४ ते हा दावीद राजा लोकांस हणाला, मी तुम या
हण या माणे कर न. राजा मग वेशीपाशी उभा रा हला. सै य बाहेर पडले,
शंभर आ ण हजारा या गटात ते नघाले. ५ यवाब, अबीशय आ ण इ य
यांना राजाने आ ा दली मा यासाठ एक करा, अबशालोमशी सौ यपणाने
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वागा राजाची ही आ ा सवा या कानावर गेली. ६ अबशालोम या इ ाएल
सै यावर दावीदाचे सै य चालून गेले. ए ाईमा या अर यात ते लढले. ७
दावीदा या सै याने इ ाएलाचा पराभव केला. यांची वीस हजार माणसे
या दवशी मारली गेली. ८ देशभर यु द पेटले. या दवशी तलवार ला बळ
पडली यापे ा जा त माणसे जंगलामुळे मरण पावली. ९ अबशालोमचा
दावीदा या अ धका यांशी सामना झाला, ते हा अबशालोम खेचरावर बसून
नसटायचा य न क लागला. ते खेचर एका मो ा एला वृ ा या खालून
जात असताना या या जाडजूड फां ाम ये अबशालोमचे डोके अडकले.
खेचर नघून गेले आ ण अबशालोम अधांतर ल बकळत रा हला. १० एकाने
हे पा हले आ ण यवाबाला सां गतले, अबशालोमला मी एला वृ ाव न
ल बकळताना पा हले. ११ यवाब या मनु यास हणाला, मग तू याचा
वध क न यास ज मनीवर का पाडले नाहीस? मी तुला दहा रौ यमु ा
आ ण एक प ा इनाम दला असता. १२ तो मनु य हणाला, तु ही हजार
रौ यमु ा देऊ के या अस या तर मी राजकुमाराला इजा पोचू दली नसती.
कारण तु ही, अबीशय, आ ण इ य यांना राजाने केलेला कूम आ ही
ऐकला आहे. राजा हणाला होता, लहान अबशालोमला घातपात होणार
नाही याची काळजी या. १३ अबशालोमला मी मारले असते तर राजाला
ते समजलेच असते आ ण तु ही मला श ा केली असती. १४ यवाब
हणाला, इथे वेळ दवड यात काही अथ नाही. अबशालोम अजून जवंत
असून एलावृ ात अजून तसाच लटकत होता. यवाबाने तीन भाले घेतले
आ ण ते अबशालोमवर फेकले. भाले अबशालोम या दयातून आरपार गेले.
१५ यवाबाजवळ दहा त ण सै नक याचे लढाईतील मदतनीस हणून होते.
यांनी भोवती जमून अबशालोमचा वध केला. १६ यवाबाने रण शग फुंकले
आ ण लोकांस अबशालोम या इ ाएली सै याचा पाठलाग थांबवायला
सां गतले. १७ यवाबा या मनु यांनी अबशालोमचा मृतदेह अर यातील एका
खंदकात नेऊन टाकला. यावर दगडांची रास रचून तो खंदक भ न टाकला.
अबशालोमाबरोबर आले या इ ाएल नी पळ काढला आ ण ते घर परतले.
१८ अबशालोमने राजा या खो यात पूव च एक तंभ उभारलेला होता.
आपले नाव चालवायला पु नाही हणून याने या तंभाला वत: चेच
नाव दले होते. आजही तो अबशालोम मृती तंभ हणून ओळखला जातो.
१९ सादोकाचा मुलगा अहीमास यवाबाला हणाला मला धावत जाऊन ही
बातमी राजाला सांगू दे. परमे राने या या श ूचा न: पात केला आहे हे
मी यास सांगतो. २० यवाब यास हणाला, आज तुला दावीदाकडे ही
बातमी घेऊन जाता येणार नाही. नंतर जाऊन तू सांग पण आज नको. कारण
खु राजाचा पु मरण पावला आहे. २१ मग यवाब कूश येथील एकाला
हणाला, तू पा हलेस याचे वतमान राजाला जाऊन सांग या मनु याने
यवाबला अ भवादन केले मग तो दावीदाकडे नघाला. २२ सादोकाचा मुलगा
अहीमास याने पु हा यवाबाकडे वनवणी केली. काय होईल ते होईल, पण
मलाही या कूशी या पाठोपाठ धावत जाऊ दे. यवाब हणाला मुला तू ही
बातमी नेऊन काय करणार? यासाठ काही तुला इनाम मळायचे नाही. २३
अहीमास हणाला; “काहीही होवो, मला धावत जाऊ ा.” ते हा यवाबाने
यास हटले, “धाव.” अहीमास मग यादन या खो यातून धावत नघाला.
याने या कूशीला मागे टाकले. २४ राजा वेशी या दोन दरवाजांम येच बसला
होता. ते हा पहारेकर तटबंदीवर ल छपरावर चढला. याने इकडे तकडे
पा हले ते हा यास एक मनु य धावत येताना दसला. २५ पहारेक याने
हे राजाला ओरडू न मो ाने सां गतले. राजा दावीद हणाला, तो एकटाच
असेल तर याचा अथ तो काहीतर बातमी घेऊन येत आहे. धावता धावता तो
मनु य शहरा या जवळ येऊन पोहचतो तोच, २६ पहारेक याने आणखी
एकाला धावत येताना पा हले. पहारेकर ारर काला हणाला, तो पाहा
आणखी एक मनु य एकटाच धावत येतोय ते हा राजा हणाला, तो ही
बातमी आणतोय. २७ पहारेकर हणाला, प ह याचे धावणे मला सादोकाचा
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मुलगा अहीमास या यासारखे वाटते. राजा हणाला, अहीमास चांगला गृह थ
आहे. या याजवळ चांगलीच बातमी असणार २८ अहीमासने “सव कुशल
असो, असे हणून राजाला वाकून अ भवादन केले. पुढे तो हणाला, परमे र
देवाला ध यवाद ा. धनी वामी, तुम या व द यांनी उठाव केला यांना
परमे राने पराभूत केले आहे.” २९ राजाने वचारले अबशालोमचे कुशल
आहे ना? अहीमास हणाला, यवाबाने मला पाठवले ते हा मोठ धांदल
उडालेली दसलेली, पण ती कशाब ल हे मला कळले नाही. ३० राजाने
मग यास बाजूला उभे रा न थांबायला सां गतले. अहीमास या माणे
पलीकडे झाला आ ण थांबला. ३१ मग तो कूशी आला. तो हणाला, मा या
वामीसाठ ही बातमी आहे. तुम या व प ा या लोकांस परमे राने
चांगली अ ल घडवली. ३२ राजाने यास वचारले, अबशालोम ठ क आहे
ना? यावर कूशीने सां गतले तुमचे श ू आ ण तुम या वाईटावर असलेले
लोक या सग यांची या त ण माणासा सारखी, अबशालोमासारखीच गत
होवो. ३३ याव न अबशालोम मरण पावला हे राजाला उमगले. तो फार
शोकाकुल झाला. वेशी या भतीवर बांधले या खोलीत तो गेला. तेथे यास
रडू कोसळले, आप या दालनात जाताना तो हणाला, “अबशालोम, मा या
पु ा, तु या ऐवजी मीच मरायला हवे होते मा या पु ा!”
नी ही बातमी यवाबाला सां गतली. ते यास हणाले, राजा
१९ लोकां
अबशालोमसाठ शोक करत आहे. तो फार : खात आहे.
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दावीदा या सै याने या दवशीची लढाई जकली होती. पण लोकांसाठ
मा तो : खाचा दवस ठरला राजा आप या मुला या मृ यूमुळे : खात
आहे हे ऐकून लोक फार ख न झाले. ३ ते शांतपणे नगरात परतले, यु दात
पराभूत होऊन तथून पळ काढले या लोकां माणे ते दसत होते. ४ राजा
आपला चेहरा झाकून घेऊन आपला मुलगा अबशालोम या या नावाने, मा या
मुला अबशालोमा, असा मो ाने आ ोश करत होता. ५ यवाब राजा या
नवास थानी आला आ ण यास हणाला, आप या सेवकांना तु ही आज
मान खाली घालायला लावली आहे. तुम या सेवकांनी तुमचा जीव वाचवला.
तुमचे पु , क या, प नी, प नी दासी यांचे ाण वाचवले. ६ यांनी तुमचा ेष
केला यां यावर तु ही ेम दाखवता आहात, आ ण यांनी तुम यावर लोभ
केला यांना तु ही र सारता आहात. तुमची माणसे, तुमचे सेवक यांना
तुम या ीने काही कमत नाही हे तुम या वाग याव न प झाले आहे.
आज अबशालोम जगला असता आ ण आ ही सव मरण पावलो असतो तर
तु हास फार आनंद झाला असता असे दसते. ७ आता ऊठा आ ण आप या
सेवकांशी बोला. यांना ो साहन ा. आताच उठू न तु ही हे ताबडतोब
केले नाही, तर आज रा ीपयत तुम या बाजूला एकही मनु य उरणार नाही
याची मी परमे रासम वाही देतो. आ ण हा तुम या बालपणापासून या
आयु यातला सवात मोठा आघात असेल. ८ ते हा राजा उठू न वेशीपाशी
गेला. राजा तेथे आ याची खबर सव पसरली. ते हा सव जण राजा या
दशनाला जमले. अबशालोमला पा ठबा देणारे सव इ ाएल लोक आपाप या
ठकाणी पळू न गेले होते. ९ इ ाएल या सव घरा यातील लोक आता
बोलू लागले “प ल ी आ ण आपले इतर श ू यां यापासून राजा दावीदाने
आप याला संर ण दले, पण तो अबशालोमपासून पळू न गेला.” १०
हणून अबशालोमची आपण रा य कर यासाठ नवड केली. पण तो आता
लढाईत मरण पावला आहे. ते हा आपण आता पु हा दावीदाला राजा क .
११ सादोक आ ण अ याथार या याजकांना राजा दावीदाने नरोप पाठवला,
य दातील वड लधा यांशी बोला. यांना सांगा, राजा दावीदाला गादीवर
आणायला तु ही शेवटचे घराणे का आहा? राजाने पु हा परत या वषयी सवच
इ ाएल लोकांची बोलणी चाललेली आहेत. १२ तु ही माझे बांधव, मा या
कुटु ब
ं ातीलच आहात. मग राजाला परत आणणारे तु ही शेवटचे घराणे का
आहात? १३ आ ण अमासास सांगा, तु ही मा या कुटु बं ाचाच भाग आहात.

यवाबा या जागी सेनापती हणून मी तुमची नेमणूक केली नाही, तर देव मला
शासन करो. १४ दावीदाने य दातील सव लोकां या दयाला हात घातला.
यामुळे ते सव एक दलाने राजी झाले. य दी लोकांनी राजाला संदेश पाठवला
क , तु ही आ ण तुमचे अ धकार , सेवक यांनी माघारे यावे. १५ मग राजा
दावीद यादन नदीपाशी आला. य दातील लोक यास भेटायला गलगाल येथे
आले. राजाला यादन नदी पार क न आण याचा यांचा हेतू होता. १६ गेराचा
पु शमी हा ब या मनी होता तो ब र म येथे राहत असे. य दातील लोकांसह
राजाची भेट यायला तो लगबगीने आला. १७ ब यामीन या वंशातील हजार
माणसेही या याबरोबर आली. शौला या घरा यातील सेवक सीबा हा ही
आला. आपले पंधरा पु आ ण वीस नोकर यांनाही याने बरोबर आणले.
राजा दावीदाला भेटायला हे सव यादन नदीजवळ ता काळ पोहोचले. १८
राजा या कुटु ं बयांना उत न यायला ते यादन या पलीकडे गेले. राजाला हवे
ते करायला ते तयार होते. राजा नदी ओलांडत असताना गेराचा मुलगा शमी
या या भेटीला आला. शमीने राजाला ज मनीपयत लवून अ भवादन केले.
१९ तो राजाला हणाला, वामी, मा या हातून घडले या अपराधांचा वचार
क नका. महाराज, तु ही य शलेम सोडू न गेलात ते हाची माझी कृ ये
वस न जा. २० आप या दासाने अपराध केला आहे हे आपला दास जाणून
आहे; हणून पाहा, आज मा या वामीराजां या भेटी तव अव या योसेफ
घरा यातून मीच प हला आलो आहे. २१ पण स वेचा मुलगा अबीशय
हणाला, परमे राने नवडले या राजा वषयी शमीने श ाशाप दले ते हा
यास ठारच करायला हवे. २२ दावीद हणाला, स वे या मुलानो मी तुम या
बरोबर कसे वागावे? तुमचे हे बोलणे आज मा या व आहे. इ ाएलम ये
कोणालाही ठार केले जाणार नाही कारण आज मी इ ाएलचा राजा आहे.
२३ मग राजा शमीला हणाला, तू मरणार नाहीस. आपण शमीचा वध
करणार नाही, असे राजाने शमीला वचन दले. २४ शौलाचा नातू मफ बोशेथ
राजा दावीदाला भेटायला आला. राजा य शलेम सोडू न गेला ते हा पासून तो
सुख प परतेपयत मफ बोशेथने वत: कडे फार ल केले होते. याने
दाढ केली नाही, पायांची नगा राखली नाही क कपडे धुतले नाहीत.
२५ मफ बोशेथ य शलेमे न आला ते हा राजा यास हणाला, मी तेथून
नघालो ते हा तू ही मा याबरोबर का बाहेर पडला नाहीस? २६ मफ बोशेथने
सां गतले, महाराज, मा या नोकराने, सीबाने, मला फसवले, यास मी
हणालो, मी पांगळा आहे, ते हा गाढवावर खोगीर चढव हणजे यावर बसून
मी राजाबरोबर जाईन. २७ पण याने मा याशी लबाड केली. मा या व
तुमचे कान फुंकले. पण वामी, तु ही देव तासारखे आहात. आप याला
यो य वाटेल ते करा. २८ मा या बापाचे सव घराणे वामीराजासमोर मृतवत
होते; तर आपण आप या दासाची आप या पं स बसणा यांम ये नेमणूक
केली; महाराजांजवळ आणखी दाद मागायचा मला काय ह क आहे? २९
ते हा राजा मफ बोशेथला हणाला, आता आप या अडचणी वषयी आणखी
काही सांगू नकोस. आता माझा नणय ऐक तू आ ण सीबा जमीन वभागून
या. ३० मफ बोशेथ राजाला हणाला महाराज ती सगळ जमीन खुशाल
सीबाला घेऊ ा. माझे धनी सुख प परत आला याम ये सगळे आले. ३१
गलादाचा ब ज य रोगलीम न आला. दावीदाला तो यादन नदी या पलीकडे
पोचवायला आला. ३२ ब ज यचे वय झाले होते तो शी वषाचा होता. राजा
दावीदाचा मु काम महनाईम येथे असताना याने दावीदाला अ नधा य आ ण
इतर गो ी पुरव या हो या. ीमंत अस यामुळे तो एवढे क शकला. ३३
दावीद यास हणाला, नदी उत न मा याबरोबर चल. तू य शलेमेम ये
मा याबरोबर रा हलास तर मी तुझा सांभाळ कर न. ३४ पण ब ज य
राजाला हणाला, तु हास माझे वय माहीत आहे ना? य शलेमपयत मी
तुम याबरोबर येऊ शकेन असे तु हास वाटते का? ३५ मी शी वषाचा आहे.
वाधा यामुळे मी आता ब यावाईटाची पारख क शकत नाही. खातो पतो
याची चव सांगू शकत नाही. गाणा या ी पु षां या आवाजाला दाद देऊ
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शकत नाही. राजा, मा या राजा तुम या मागे लोढणे कशाला लावून देऊ?
३६ आता मला तुम याकडू न अनु हाची अपे ा नाही. मी तुझा सेवक यादन
नदी उत न तुम याबरोबर येतो. राजाने अशा कारे या ब साने परतफेड का
करावी? ३७ पण मला पु हा परत घर जाऊ ा. हणजे मा या गावात
मी देह ठे वीन आ ण मा या आईवड लां या कबरेतच माझे दफन होईल.
पण क हानला आपला चाकर हणून बरोबर घेऊन जाऊ शकता. महाराज
आप या मज माणे यास वागवा. ३८ ते हा राजा हणाला, “तर क हाम
मा याबरोबर येईल.” तुला म न मी याचे भले कर न. तु यासाठ मी
काहीही करायला तयार आहे. ३९ राजाने ब ज यचे चुंबन घेऊन यास
आशीवाद दले. ब ज य आप या घर परतला. राजा इतर लोकांबरोबर
नदी ओलांडून पलीकडे गेला. ४० नदी ओलांडून राजा गलगाल येथे आला.
क हाम या याबरोबर होता. य दाचे सव लोक आ ण न मे इ ाएल लोक
राजाला नदी ओलांडून पोहचवायला आले. ४१ सव इ ाएल लोक राजाकडे
आले. ते हणाले, “आमचे बांधव य दी यांनी तुमचा ताबा घेऊन तु हास
आ ण तुम या कुटु ं बयांना यादन पार क न आणले असे का?” ४२ ते हा
सव य दी लोकांनी या इ ाएल लोकांस सां गतले. “कारण राजा आमचा
जवळचा आ त आहे. तु हास एवढा राग का यावा? आ ही राजाचे अ न
खा ले काय? यासाठ आ हास काही ावे लागेल? कवा याने आ हास
काही ब ीस दले काय?” ४३ इ ाएल लोक हणाले, “आम याकडे
दावीदाचे दहा ह से आहेत. ते हा तुम यापे ा आमचा या यावर जा त
ह क आहे. असे असून तु ही आम याकडे ल केलेत.” असे का? आ हास
तु छ लेखले व राजाला परत माघार आण यापूव आमचा स ला घेतला
नाही? इ ाएल पे ाही य द ची भाषा कठोर होती.
नावाचा एक मनु य तेथे होता. हा ब चा मुलगा. ब यामीन
२० शबा
घरा यातील हा शबा अगदी कुचकामी पण खोडसाळ वृ ीचा
होता. याने एकदा रण शग फुंकले आ ण लोकांस गोळा केले. आ ण यांना
हणाला, दावीदाकडे आपला भाग नाही. या इशाय या मुलात आपला वाटा
नाही. इ ाएल नो, आपाप या डे यात परत चला. २ हे ऐकून सव इ ाएल
लोक दावीदाला सोडू न ब चा मुलगा शबा या या मागे गेले. पण य दी
लोक मा यादन नदीपासून य शलेमपयत राजा या पाठ शी रा हले. ३
दावीद य शलेम येथील आप या घर परतला. आप या दहा दास ना याने
घरा या नगराणीसाठ मागे ठे वले होते यांना याने एका खास घरात ठे वले.
आ ण यां यावर पहारा ठे वला. मरेपयत या ि या तेथेच रा ह या दावीदाने
यां या उदर नवाहाची सगळ नीट व था केली पण पु हा यां याशी
संबंध ठे वले नाहीत. यामुळे शेवटपयत यांची ि थती वधवेसारखी होती.
४ राजा अमासास हणाला, य दा या लोकांस तीन दवसात येऊन मला
भेटायला सांग. यावेळ तूही बरोबर राहा. ५ ते हा अमासा य ांना बोलवून
आणायला रवाना झाला. पण राजाने सां गत यापे ा जा त वेळ यास
लागला. ६ दावीद अबीशयला हणाला, अबशालोमापे ाही हा ब चा
मुलगा शबा आप या ीने धोकादायक आहे. ते हा मा या हाताखाल यांना
घेऊन याचा पाठलाग कर. तटबंदी असले या नगरात तो जाय या आधीच
यास गाठायला हवे. एकदा तो मजबूत बंदोब त असले या नगरात शरला
क यास पकडणे अवघड जाईल. ७ ते हा यवाब, ब चा मुलगा शबा
या या पाठलागासाठ य शलेमे न नघाला. याने बरोबर आपली माणसे,
करेथी, पलेथी तसेच इतर सै नक घेतले. ८ यवाब आ ण याचे सै य
गबोनजवळ या मो ा पहाडापाशी आले ते हा अमासा यांना सामोरा
आला. यवाबा या अंगावर चलखत होते. याने कमरबंद बांधला होता आ ण
यानात तलवार होती. यवाब आमासा या दशेने चालू लागला ते हा याची
तलवार यानातून नसटू न पडली. यवाबाने ती उचलली आ ण हातात धरली.
९ याने अमासास वचारले, तुझे सव कुशल आहे ना? आ ण अमासाचे
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चुंबन घे यास यवाबाने आपला उज ा हाताने अमासाची दाढ ध न यास
पुढे खेचले. १० यवाबा या डा ा हातातील तलवार कडे अमासाचे ल
न हते. पण तेव ात यवाबाने अमासा या पोटात तलवार खुपसली, आ ण
याचा कोथळा बाहेर काढला. यवाबाला पु हा वार करावा लागलाच नाही.
अमासा गत ाण झाला. यवाब आ ण याचा भाऊ अबीशय यांनी ब चा
मुलगा शबा याचा शोध चालूच ठे वला. ११ यवाबा या सै यातील एक त ण
सै नक अमासा या मृतदेहाजवळ उभा रा हला आ ण हणाला, “यवाब
आ ण दावीदाला यांचा पा ठबा आहे यांनी यवाबामागे जावे.” १२ अमासा
र या या म याभागी र ा या थारो यात पडला होता. येणारा जाणारा
येकजण थांबून हे य पाहतोय हे या त ण सै नका या ल ात आले.
ते हा याने ते ेत र याव न ढकलत शेतात नेऊन टाकले. या यावर
एक कापड अंथरले. १३ अमासाचा देह तथून हलव यावर लोक ते सरळ
ओलांडून यवाबा या मागे चालू लागले. मग यांनी यवाबाबरोबर ब चा
पु शबा याचा पाठलाग सु केला. १४ इ ाएलां या सव वंशांमधून
जाऊन, शबा आबेल व बेथ माका येथे गेला. सव बेर ही एक येऊन
शबाला मळाले. १५ यवाब आप या मनु यांसहीत आबेल-बेथ-माका येथे
पोचला. या या सै याने नगराला वेढा दला. तटबंदीभोवती यांनी माती
कच याचा ढ ग रचला. या याव न भत पार करणे यांना सोयी कर ठरले
असते. याचबरोबर यांनी भत पाड यासाठ भतीतील दगड फोडायला
सु वात केली. १६ नगरात एक चाणा
ी राहत होती. तने नगरातून
मो ाने ओरडू न सां गतले, “माझे ऐका. यवाबाला येथे यायला सांगा.
मला या याशी काही बोलायचे आहे.” १७ यवाब त याशी बोलायला
गेला. तने यास तूच यवाब का, हणून वचारले. यवाबाने होकार भरला.
ते हा ती हणाली, माझे ऐक. यवाब हणाला, “सांग मी ऐकतोय.” १८
मग ती ी हणाली, “पूव लोक हणत, गरज पडली क आबेलम ये
यावे, हणजे मागाल ते मळते.” १९ इ ाएलमधील शांतता य, व ासू
लोकांपैक मी एक आहे. इ ाएल या एका मह वा या शहराची तु ही नासधूस
करत आहात. परमे रा या मालक या व तूची तु ही मोडतोड का करता?
२० यवाब हणाला, “मला कशाचाच नाश करायची इ छा नाही. तुम या
नगराची नासधूस मी क इि छत नाही.” २१ पण ए ाईमा या ड गराळ
देशातील ब चा पु शबा नावाचा एक मनु य तुम या नगरात आहे. दावीद
राजा व द याने बंड केले आहे. यास मा यापुढे हजर केलेत तर नगराला
ध कालावणार नाही. ते हा ती ी यवाबाला हणाली, ठ क आहे. याचे
मुंडके भतीव न तु याकडे टाक यात येईल. २२ मग तने गावातील लोकांस
शहाणपणाने आपले हणणे पटवून दले. ते हा लोकांनी ब चा पु शबा
याचे मुंडके धडावेगळे क न ते यवाबाकडे तटबंदी पलीकडे फेकले. यवाबाने
रण शग फुंकले आ ण सै याने नगर सोडले. जो तो आप या घर परतला
आ ण यवाब य शलेम येथे राजाकडे आला. २३ यवाब इ ाएलचा सेनापती
होता. यहोयादाचा मुलगा बनाया हा करेथी आ ण पलेथी यांचा मुख होता.
२४ अदोराम हा क कर लोकांचा मुख होता. अहीलुदाचा मुलगा यहोशाफाट
हा अखबारनवीस होता. २५ शबा चटणीस होता. सादोक आ ण अ याथार हे
याजक होते. २६ आ ण याईर ईरा हा दावीदाचा मु य सेवक होता.
या कार कद त एकदा काळ पडला. हा काळ तीन
२१ दावीदा
वष टकला ते हा दावीदाने परमे राची ाथना केली परमे राने
सां गतले, “शौल आ ण याचे खुनी र पपासू घराणे यावेळ या काळाला
जबाबदार आहेत. शौलने गबो यांना मारले हणून हा काळ पडला.” २
गबोनी हणजे इ ाएली न हेत ते अमोर होत इ ाएल नी यांना खापत न
कर याचे वचन दले होते. तर शौलाने गबो यां या वधाचा य न केला.
इ ाएली आ ण य दा लोकां वषयी या अ त उ साहामुळे याने तसे केले
गबो यांना एक बोलावून राजा दावीदाने यां याशी बोलणे केले. ३ दावीद
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यांना हणाला, “तुम यासाठ मी काय क ? इ ाएलाचा कलंक पुसला
जाईल आ ण तु ही या परमे रा या जेला आशीवाद ाल यासाठ मी काय
क शकतो?” ४ ते हा गबोनी दावीदाला हणाला, “शौला या घरा याने
जे केले याची सो या याने भरपाई होऊ शकत नाही. पण यासाठ
इ ाएल ना जवे मार याचाही आ हास ह क नाही.” दावीद हणाला, “ठ क
तर तुम यासाठ मी आता काय करावे?” ५ ते राजाला हणाले, “ या
मनु याने आमचा नाश केला व इ ाएली देशात राहणा या आम या सव
लोकांचा नाश कर याचे याने यो जले होते ६ या शौला या वंशातले सात
मुले आम या हवाली कर. शौलाला परमे राने राजा हणून नवडले होते.
हणून शौला या गबा ड गरावर या या मुलांना आ ही देवासम च फाशी
देऊ.” राजा दावीद हणाला, “मला हे मा य आहे. यांना मी तुम या हवाली
करतो.” ७ पण योनाथानाचा मुलगा मफ बोशेथ याला राजाने अभय दले.
योनाथान हा शौलाचा मुलगा. पण दावीदाने यास या या कुटु ं बयां या
सुर ततेचे परमे रास म न वचन दले होते, हणून मफ बोशेथला राजाने
इजा पोचू दली नाही. ८ अरमोनी आ ण मफ बोशेथ हे शौलाला अ याची
क या र पा या प नीपासून झालेली अप य शौलला मीखल नावाची क याही
होती. अ ीएलशी तचे ल न झाले होते. महोलाथी येथील ब ज याचा
हा पु . या दांप याची पाच मुलेही दावीदाने ता यात घेतली. ९ या सात
जणांना याने गबो यां या वाधीन केले. गबो यांनी यांना गबा ड गरावर
परमे रासमोर फाशी दली. ते सातजण एकदमच ाणाला मुकले यांना ठार
केले गेले ते दवस हंगामा या सु वातीचे होते. जवा या पका या सु वातीचा
तो वसंतातील काळ होता. १० अ याची क या र पा हने शोकाकुल होऊन
एक मोठे कापड या गबा या खडकावर अंथरले. ते हापासून पावसास
सु वात होईपयत ते तसेच रा दले. र पाने रा ं दवस या मृत देहांची
नगराणी केली. दवसा प यांनी आ ण रा ी जंगली जनावरांनी याचे लचके
तोडू नयेत हणून राखण केली. ११ शौलाची उपप नी व अ याची क या
र पा काय करत आहे ते लोकांनी दावीदा या कानावर घातले. १२ ते हा
दावीदाने याबेश गलाद मधील लोकांकडू न शौल आ ण योनाथान यां या
अ थी आणव या शौल आ ण योनाथान यांचा गलबोवा येथे वध झा यावर
याबोश गलादा या लोकांनी या ने या हो या. बेथ-शान मधील भतीवर
प ल ांनी या दोघांचे देह टांगले होते. पण बेथशान या लोकांनी येऊन
भरव तीतील ती ेते चो न नेली. १३ याबेश- गलाद मधून शौल आ ण
याचा पु योनाथान या दोघां या अ थी दावीदाने आण या. तसेच या
फाशी द या गेले या सात जणांचे मृतदेहही आणले. १४ शौल आ ण
योनाथाना या अ थी यांनी ब यामीन देशातील सेला येथे पुर या. शौलाचे
वड ल क श यां या कबर त या पुर या राजा या आ े बर कूम लोकांनी हे
सव केले. ते हा देवाने लोकांची ाथना ऐकली आ ण तला याने तसाद
दला. १५ प ल ांनी पु हा इ ाएलीशी यु द पुकारले ते हा दावीद आप या
लोकांबरोबर प ल ांशी यु द करायला नघाला. पण यावेळ दावीद
फार थकून गेला. १६ यावेळ तेथे रेफाई वंशातला इशबी-बनोब हा एक
बला मनु य होता. या या भा याचे वजनच तनशे शेकेल पतळ होते.
या याजवळ नवी कोर तलवार होती. दावीदाला मारायचा याने य न
केला. १७ पण स वेचा मुलगा अबीशय याने या प ल ाला मारले आ ण
दावीदाचे ाण वाचवले. ते हा दावीदाबरोबर या लोकांनी दावीदाला शपथ
घालून सां गतले, “तु ही आता लढाईवर येऊ नये. नाहीतर इ ाएल एका
मो ा ने याला मुकेल.” १८ यानंतर गोब येथे प ल ांशी आणखी एकदा
लढाई झाली. ते हा शाथी स बखय याने रेफाई वंशातील सफ याचा वध
केला. १९ गोब येथेच पु हा प ल ांशी यु द झाले. ते हा बेथलहेमचा
यारे ओरगीम याचा मुलगा एलहानान याने गथचा ग याथ याला ठार केले.
वणकरा या तुर एवढा याचा भाला होता. २० गथ येथे आणखी एक यु द
झाले. तेथे एक ध पाड पु ष होता. या या हातापायांना सहा सहा, हणजे

एकंदर चोवीस बोटे होती. हा ही रेफाई वंशातला होता. २१ याने इ ाएलाला
आ हान दले पण योनाथानाने या मनु याचे ाण घेतले. हा योनाथान हणजे
दावीदाचा भाऊ शमी याचा मुलगा. २२ ही माणसे गथ येथील रेफाई वंशातील
होती. दावीद आ ण याचे लोक यांनी यांना ठार केले.
आ ण इतर श ू यां या हातून परमे राने सोडव याब ल
२२ शौल
दावीदाने हे तु तगीत हटले; परमे र हा माझा ग, माझा गड,
२

मा या सुर ततेचा आधार. ३ “तो माझा देव मा या संर णासाठ मी या
गा या, देवा या आ याला जातो. देव हणजे माझी संर क ढाल आहे
याचे साम य माझे र ण करते. परमे र हणजे माझी लप याची जागा,
मा या सुर ततेचे ठकाण उं च ड गरात असलेले. ू र श ूपासून तो मला
वाचवतो. ४ यांनी माझी चे ा केली, पण मी मदतीसाठ परमे राचा धावा
केला, आ ण श ूपासून माझा बचाव कर यात आला. ५ श ूंना माझा
जीव यायचा होता. मृ यू या लाटा मा याभोवती थैमान घालत हो या.
मृ युसदनाला नेणा या पुरा या ल ात मी सापडलो होतो. ६ अधोलोकाचे
पाश मा या भोवती आवळले होते. मृ यूचा सापळा मा यासमोर तयार होता.
(Sheol h7585) ७ ते हा मी परमे राचा धावा केला. होय, मी यालाच शरण
गेलो देव या या मं दरात होता याने माझा धावा ऐकला. मदतीसाठ केलेला
माझा आ ोश याने ऐकला. ८ ते हा धरती डळमळली हादरली वगाचा
पाया थरथरला, कारण देवाचा कोप झाला होता. ९ या या नाकपु ांतून
धूर नघत होता. मुखातून अ नी वाला बाहेर पडत हो या ठण या बरसत
हो या. १० आकाश फाडू न परमे र खाली अवतरला. का याभोर ढगावर
उभा रा हला. ११ क बावर आ ढ होऊन तो उडत होता. तो वा यावर वार
झाला होता. १२ परमे राने दाट काळे ढग वत: भोवती तंबू सारखे वेढून
घेतले होते. याने या दाट गडगडणा या मेघाम ये पाणी भ न ठे वले होते.
१३ याचा एवढा खर काश पडला क , नखारे धगधगू लागले. १४ परमे र
आकाशातून गरजला. याचा आवाज सव म मला. १५ याने वजांचे बाण
सोडले आ ण श ूची दाणादाण उडाली. परमे राने वजा पाठव या आ ण
लोक भीतीने सैरावैरा पळाले. १६ परमे रा, तु या धमक या आवाजात तू
बोललास ते हा तु या नाकपु ातील सोसा ा या ासाने समु ाचे पाणीही
मागे हटले. समु ाचा तळ दसू लागला, पृ वीचा पाया उघडा पडला. १७ मला
परमे राने आधार दला, व न तो खाली आला. मला ध न याने संकटा या
खोल पा यातून बाहेर काढले. १८ श ू मला वरचढ होता. यांना माझा म सर
वाटला. श ू बला होता. पण परमे राने मला वाचवले. १९ मी अडचणीत
होतो ते हा श ूने मा यावर ह ला केला. पण परमे राने मला आधार दला.
२० परमे राचा मा यावर लोभ आहे, हणून याने मला सोडवले. मला याने
सुर त थळ नेले. २१ मी केले याचे फळ परमे र मला देईल, कारण मी
यो य तेच केले. मी गैर काही केले नाही, ते हा याचे चांगले फळ तो मला
देईल. २२ कारण मी परमे राचे आ ापालन केले. देवा व द कोणताही
अपराध मी केला नाही. २३ परमे राचे नणय मी नेहमी यानात ठे वतो.
या या नयमांचे पालन करतो. २४ मी या याशी नद षतेने वागत असे,
आ ण मी अधमापासून वत: ला अ ल त राखले. २५ ते हा परमे र याचे
फळ मला देणारच. कारण माझी वतणूक यो य आहे. या या ीने मी
वावगे केलेले नाही. ते हा तो माझे भले कर ल. २६ एखा ाचे आप यावर खरे
ेम असेल तर आपणही याची भरपाई ख या ेमाने क . तो आप याशी
ामा णक असेल तर आपणही ामा णक रा . २७ हे परमे रा, जे लोक
चांगले आ ण शु द आचरणाचे आहेत यां याशी तूही तसाच वागतोस. पण
आ ण कु टलांशी तू ही कु टलतेने वागतोस. २८ परमे रा, दीनांना तू
मदत करतोस, ग व ांना धडा शकवतोस. २९ परमे रा, तू माझा दीप
आहेस. मा या भोवतीचा अंधकार तू उजळवून टाकतोस. ३० परमे रा,
तु या मदतीनेच मी सै यावर चाल क शकतो. देवा या मदतीनेच मी श ूंची
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भतसु दा पार क शकतो. ३१ देवाची स ा सवकष आहे. परमे राचे
वचन कसोटीला उतरलेले आहे. या यावर भरवसा टाकणा या, सवाची
तो ढाल आहे. ३२ या परमे रा खेर ज सरा देव कोणता? या याखेर ज
भ कम ग कोण? ३३ देव माझा मजबूत ग आहे. साि वक लोकांस तो
आप या मागाने नेतो. ३४ देव मला हरणासारखे वेगाने पळ यास मदत
करतो. तो मला आ म व ास देतो. उ च थानावर तो मला अढळ ठे वतो.
३५ यु दकलेत तो मला तरबेज बनवतो. यामुळे माझे बा भ कम धनु याने
शरसंधान क शकतात. ३६ देवा, तूच मला वाचवलेस आ ण जकायला
मदत केलीस. श ूचा पाडाव कर यात मला हात दलास. ३७ मा या पायांत
बळ दे, हणजे मी न अडखळता ताठ चालू शकेन. ३८ श ूंचा न: पात
होईपयत मला यांचा पाठलाग करायचा आहे. यांचा उ छे द होई पयत मी
परतणार नाही. ३९ यांचा मी नाश केला. यांचा पराभव केला. आता ते श ू
डोके वर काढू शकणार नाहीत. होय, ते मा या पायदळ तुडवले गेले. ४०
देवा, यु दात तू मला वरचढ केलेस. श ूचा पाडाव केलास. ४१ यांना मला
पाठ दाखवायला लावलेस, हणून मी यां यावर वार क शकलो. ४२ श ू
मदतीसाठ याचना क लागले. पण कोणीही यां या मदतीला आले नाही.
यांनी परमे राचा धावाही केला यानेही यां याकडे पाठ फरवली. ४३
मा या श ूची मी खांडोळ केली. ज मनीवर या धुळ सारखा यांचा मी भुगा
केला. चखल तुडवावा तसे मी यांना तुडवले. ४४ मा यावर जे चाल क न
आले यां यापासून तू मला संर ण दलेस. यां यावर रा यकता हणून
मला नेमलेस. यांना मी कधी ब घतले न हते ती रा े माझे दास झाली. ४५
आता र देशचे लोक माझे ऐकतात जे हा ते माझी आ ा ऐकतात, ता काळ
माझा श द मानतात. माझा यांना धाक वाटतो. ४६ भीतीने ते गभगळ त
होतात. हे परदेशी लोक जथे लपून बसले होते, ती जागा सोडू न भीतीने
थरथर कापत बाहेर येतात. ४७ परमे र जवंत आहे. मा या गाची मी
तुती करतो देव महान आहे. तो माझा र णकता ग आहे. ४८ या देवानेच
मा या श ूंना धडा शकवला. लोकांस मा या शासनाम ये ठे वले. ४९ देवा,
तू माझे वै यांपासून र ण केलेस. मला वरोध करणा यांचा पाडाव कर याचे
साम य मला दलेस. ांपासून मला वाचवलेस. ५० हे परमे रा, हणून
मी रा ारा ांम ये आभारपूवक तुझी तु त तो े गाईन. तुझे नामसंक तन
कर न. ५१ परमे र राजाला यु दात वजयी करतो. आप या अ भ ष
राजाब ल परमे र खरे ेम दाखवतो. दावीद आ ण याचे वंशज यांचे तो
नरंतर क याण कर ल.”
ही अखेरची वचने; इशायपु दावीदाचा हा संदेश देवामुळे
२३ दावीदाची
याला थोरवी ा त झाली याचा हा संदेश. याकोबा या देवाचा हा
अ भ ष राजा इ ाएलाचा मधुर तो े गाणारा गायक. २ परमे राचा
आ मा मा या माफत बोलला. याचे श द मा या मुखी होते. ३ इ ाएलचा
देव हे बोलला, इ ाएलचा ग मला हणाला, “जो यायाने रा य करतो,
जो देवा वषयी आदर बाळगून रा य करतो. ४ तो मनु य सकाळ या
काशासारखा असेल, नर सकाळ असावी तसा असेल, पावसानंतर
येणा या उ हासारखा असेल. पाऊस कसा तर या यामुळे ज मनीतून
कोवळे गवत तरा न येते असा. ५ देवाने माझे घराणे बळकट व सुर त
केले देवाने मा याबरोबर एक कायमचा करार केला. तो सव नी मा या
भ याकरताच आहे याची याने खातरजमा क न घेतली. याने असा मजबूत
करार केला आ ण आता तो याचा भंग करणार नाही. हा करार हणजे
माझा उ दारच होय. हा करार हणजेच मला हवे होते ते सव काही होय.
परमे र मा या घरा याची भरभराट कर ल. ६ पण माणसे का ांसारखी
असतात. लोक काटा ध न ठे वत नाहीत, फेकून देतात. ७ याचा पश
झाला तर लाकड आ ण पंचधातूचा भाला टोचावा तशा वेदना होतात. होय
असा मनु य का ासारखा असतो. यांना आगी या भ य थानी टाकतील
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आ ण ती जळू न खाक होतील.” ८ दावीदा या पदर असले या वीरांची नावे
अशी: योशेब-ब शेबेथ तखमोनी हा रथावर या सेवकांचा मु य होता. असनी
आदीनो हणूनही यास ओळखतात. याने एका वेळ आठशे जणांना ठार
केले. ९ या या खालोखाल अहोही येथील दोदय याचा मुलगा. एलाजाराने
प ल ांना आ हान दले यावेळ दावीदाबरोबर असले या तीन वीरांपैक
हा एक. ते यु दा या तयार ने आले, पण इ ाएल सै नक पळू न गेले होते.
१० थकून अंगात ाण रा हला नाही तोपयत एलाजार प ल
ांशी लढत
रा हला. तलवार ला हात चकटेपयत याने लढा चालू ठे वला. परमे राने या
दवशी मोठा वजय घडवून आणला. एलाजारची यु दात सरशी झा यावर
मग श ू सै नकां या मृतदेहावर या व तू गोळा करायला तेवढे ते लोक तथे
आले. ११ हरार येथील आगे याचा मुलगा श मा हा ही होता. प ल ी चालून
आले ते हा एका कडधा या या शेतात हे यु द झाले. लोकांनी प ल ां
समो न पळ काढला. १२ पण श मा शेता या ऐन म यावर उभा रा हला
आ ण याने एक ाने यांना त ड दले. याने प ल ांचा पराभव केला.
परमे राने इ ाएलाला या दवशी मोठा वजय मळवून दला. १३ दावीद
एकदा अ लाम या गुहत
े होता आ ण प ल ी सै याचा तळ खाली रेफाई या
खो यात होता. यावेळ तीस शूरांपैक तघेजण दावीदाकडे जायला हणून
सरळ गुहप
े यत अ रश: सरपटत गेले. १४ नंतर एकदा दावीद गडावर
असताना प ल ांची टोळ बेथलहेम येथे होती. १५ दावीद आप या गावाचे
पाणी प यासाठ ाकुळ झाला तो हणाला, बेथलेहम
े या वेशीजवळ या
व हर तले पाणी मला कुणी आणून दले तर कती बरे होईल. १६ पण या
तीन शूरांनी प ल ां या ठा यातून धाडसाने त ड देत माग काढला आ ण
बेथलहेम या वेशीजवळ या व हर तले पाणी काढू न दावीदाला यायला
आणून दले. दावीदाने ते यायचे नाकारले. याने ते परमे रास अपण
हणून ज मनीवर ओतून दले. १७ दावीद हणाला, “परमे रा, हे पाणी
मी कसे पऊ? हे पाणी मी यायलो तर यांनी आपले ाण मा यासाठ
धो यात घातले यांचे र च मी ाशन के यासारखे होईल.” हणून तो ते
पाणी याला नाही. या तीन शूर वीरांनी यासारखी अनेक धाडसे केली.
१८ स वेचा मुलगा यवाब याचा भाऊ हणजे अबीशय. अबीशय या तीन
वीरांचा नायक होता. आप या भा याने याने तीनशे श ू सै नकांना ठार
केले. आ ण या तघांम ये नाव मळवले. १९ या तघांम ये तो सवा धक
स होता. यांचा तो नायकही होता. पण तो प ह या तघां यापैक
न हता. २० यहोयादा याचा मुलगा बनाया हाही एक होता. तो एका परा मी
मनु याचा पु होता. तो कबसेल इथून आलेला होता. बनायाने बरेच परा म
गाजवले मवाबमधील अर एल या दोन मुलांना याने मारले. एकदा बफ
पडत असताना याने गुहत
े श न सह मारला. २१ एका ध पाड मसर
मनु यासही याने मारले. या मसर मनु या या हातात भाला होता तर
बनाया या हातात फ काठ . बनायाने याचा भाला हसकावून घेतला
आ ण या याच भा याने या मसर मनु याचा जीव घेतला. २२ बनायाने
अशी बर च कृ ये केली यानेही या तघांइतकाच नावलौ कक मळवला. २३
तो तीस वीरां या तीस वीर-दावीदा या अ तशय शूर सै नकांचा गट हणजे हे
लोक होत. यापे ा तो अ धक स होता. पण तर प ह या तघां या
पदाला तो पोचला नाही. दावीदाने यास आप या अंगर कांचा मुख हणून
नेमले. २४ यवाबाचा भाऊ असाएल हा या तसातला एक होता. बाक या
वीरांची नावे पुढ ल माणे: बेथलहेममधील दोदो याचा मुलगा एलहानान,
२५ श मा हरोदी, अलीका हरोदी, २६ हेलस पलती, इ केश तकोई याचा
मुलगा ईरा, २७ अबीयेजर अनाथोथी, मबु नय शाथी, २८ सलमोन अहोही,
महरय नटोफाथी, २९ बाना नटोफाथी याचा मुलगा हेलेब, ब यामीन या
वंशातील, गबामधला र बय याचा मुलगा इ य, ३० बनाया पराथोनी, गाश
झ याजवळचा ह य, ३१ अबी-अलबोन अबाथी, अजमावेथ बर मी, ३२
अलीहाबा शालबोनी, याशेन घरा यातला योनाथान, ३३ श मा हारार , शारार

194

अरार याचा मुलगा अहीयाम, ३४ माकाथीचा मुलगा अहसबय याचा मुलगा
अलीफलेट, अ हथोफेल गलोनी याचा मुलगा अलीयम, ३५ हे ी कमली,
पारय अब ३६ सोबा मधील नाथोन याचा मुलगा इगाल, बानी यादी, ३७
सेलक अ मोनी, स वेचा मुलगा यवाब याचा श वाहक नहरय बैरोथी, ३८
ईरा इ ी, गारेब इ ी, ३९ उर या ह ी, असे एकंदर सदतीस.
ाएलवर परमे राचा पु हा एकदा कोप झाला. आ ण
२४ इदावीदाला
इ ाएलां व द चेतवले. दावीद हणाला, “आधी इ

याने
ाएल
आ ण य दा यांची शरगणती करा.” २ राजा दावीद सेनापती यवाबाला
हणाला, “दानपासून बैर-शेबापयत इ ाएल या झाडू न सव वंशातील
लोकांची मोजदाद करा, हणजे मग मला लोकसं या कती आहे ते कळे ल.”
३ पण यवाब राजाला हणाला, “आपले लोक कतीही असोत देव परमे र
यांना शतगु णत करो. तु हास हे सव पाहायला मळो पण तु हास असे
का करावेसे वाटते?” ४ पण राजा दावीदाचे श द यवाबा या श दांपे ा
भावी ठरले. आ ण यांनी यवाबाला आ ण इतर सै या धका यांना इ ाएल
जेची मोजदाद कर यास सां गतले. ते हा ते सव या कामाला लागले. ५
यादन ओलांडून यांनी अरोएर येथे तळ दला. ही जागा नगरा या उजवीकडे
होती. (नगर याजेर या वाटेवर, गाद या खो या या म यावर आहे.) ६ तेथून
ते गलादला आ ण पुढे तहतीम होदशी या देशात गेले. दा यान आ ण
तथून वळसा घेऊन सीदोन येथे गेले. ७ सोर (तायर) हा गड आ ण ह वी व
कनानी यांची नगरे इकडे ते गेले. तेथून य दा देशा या द ण दशेला बैरशेबा इथपयत गेले. ८ सगळा देश पालथा घालून ते नऊ म हने वीस दवसानी
य शलेम येथे पोहोचले. ९ यवाबाने जे या मोजदादीची यादी राजाला
दली. इ ाएलम ये तलवारधार पु ष आठ ल होते. य दात ही सं या
पाच ल होती. १० हे काम पार पाड यावर मा दावीदाला मनोमन लाज
वाटली. तो परमे रास हणाला, “मा याहातून हे मोठे पाप घडले आहे. या
मा या अपराधाब ल मला मा कर. माझा हा मोठाच मूखपणा झाला आहे.
११ दावीद सकाळ उठला, ते हा दावीदाचा संदे ा गाद याला परमे राची
वाणी कट झाली.” १२ परमे र यास हणाला, “दावीदाला जाऊन सांग,
परमे र हणतो, तु यापुढे मी तीन गो ी ठे वतो यापैक एक ची नवड कर.”
१३ गादने दावीदाकडे येऊन यास हे सव सां गतले. तो दावीदाला हणाला,
“ त हीपैक एक ची नवड कर. तु या देशात सात वष काळ पडावा,
कवा श ूंनी तीन म हने तुझा पाठलाग करावा, क तीन दवस रोगराई
पसरावी? वचार कर आ ण मी परमे रास काय सांगावे ते सांग.” १४ दावीद
गादला हणाला, “मी पेचात सापडलो आहे खरा! पण परमे र दयाळू
आहे. परमे रच मला श ा देवो लोकां या हाती मी पडू नये.” १५ ते हा
परमे राने इ ाएलवर रोगराई ओढवू दली. सकाळ तची सु वात होऊन
नेमले या काळपयत ती रा हली. दानपासून बैर-शेबापयत स र हजार माणसे
मृ युमुखी पडली. १६ य शलेमे या संहारासाठ देव ताचा हात उं चावला. पण
झा या गो ीब ल परमे रास फार वाईट वाटले. लोकांचा संहार करणा या
देव ताला परमे र हणाला, “आता पुरे तुझा हात खाली घे.” ते हा हा
देव त अरवना यबूसी या या ख याजवळ होता. १७ लोकांस मारणा या
देव ताला दावीदाने पा हले. दावीद परमे रास हणाला, “माझे चुकले मा या
हातून पाप घडले आहे. पण हे लोक मढरांसारखे मा या मागून आले. यांचे
काहीच चुकले नाही. ते हा तू मला आ ण मा या कुटु ं बयांना श ा कर.”
१८ या दवशी गाद दावीदाकडे आला. तो हणाला, “अरवना यबूसी या
ख यावर परमे रा ी यथ एक वेदी बांध.” १९ दावीदाने मग परमे रा या
इ छे नुसार गाद या हण या माणे केले. तो अरवनाला भेटायला गेला. २०
अरवनाने राजाला आ ण या या सेवकांना येताना पा हले. याने पुढे होऊन
ज मनीपयत लवून नम कार केला. २१ अरवना हणाला, “माझे वामी का
बरे आले आहेत? दावीद हणाला, तुझे खळे वकत यायला. हणजे मग मी

परमे रा यथ इथे एक वेदी बांधीन. मग रोगराई संपु ात येईल.” २२
अरवना हणाला, “ वाम नी मनाला येईल ते अपण कर यासाठ यावे.
होमबलीसाठ हे बैल आहेत. इंधनासाठ मळणीची औते आ ण बैलांचे
सामान आहे. २३ अरवना महाराज, हवे ते मी तु हास देईन, महराजांवर
परमे राची मज असावी. अशीही कामना याने पुढे
केली.” २४ पण
राजा अरवनाला हणाला नाही, “तुला मी खरे सांगतो, मी ही जमीन वकतच
घेणार आहे फुकटात मळालेले मी होमबली हणून परमे र देवाला अपण
करणार नाही.” ते हा दावीदाने खळे आ ण बैल प नास शेकेल चांदी देऊन
वकत घेतले. २५ मग तेथे परमे रा ी यथ वेदी बांधली, होमबली आ ण
शां यपणे केली. परमे राने याची ाथना ऐकली. इ ाएलवर ल रोगराई
परमे राने संपु ात आणली.
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राजा दावीद हातारा होऊन उतारवयात पोह चला होता. यांनी
१ आता
या यावर कतीही पांघ णे घातली तर यास ऊब येईना. हणून
२

याचे सेवक यास हणाले, “आपण आप या भूराजासाठ एखादी त ण
कुमार पा या. अशासाठ क तने राजाची सेवा करावी आ ण काळजी
यावी. आप या भूराजाला ऊब यावी हणून ती तु या उराशी नजेल.” ३
आ ण सेवकांनी या कामासाठ इ ाएलाम ये सुंदर त ण क यांचा शोध
सु केला. ते हा यांना शुनेम या नगरात अबीशग नावाची क या सापडली.
यांनी तला राजाकडे आणले. ४ ती अ तशय देखणी होती. तने अ तशय
काळजीपूवक राजाची शु ूषा केली. असे असले तर राजाने त याशी
ल गक संबंध ठे वले नाहीत. ५ ते हा ह गी थेचा पु अदोनीया वत: ला उं च
क न हणाला, “मी राजा होईन.” याने वत: समोर रथ, घोडे तयार केले
आ ण रथापुढे धावायला प नास माणसे ठे वली. ६ “तू असे का करतोस?”
असे हणून दा वदाने यास कधी खावलेले न हते, शवाय अदोनीया हा
दसायलाही सुंदर होता, अबशालोमानंतर याचा ज म झाला होता. ७
स वेचा पु यवाब आ ण याजक अ याथार यां याशी अदोनीयाने बोलणे
केले. यांनी अदोनीयाला अनुस न यास सहा य केले. ८ पण सादोक
याजक, यहोयादाचा पु बनाया, नाथान संदे ा, शमी रेई आ ण दा वदा या
पदर असलेले वीर, ानी अदोनीयाला अनुसरले नाही. ९ एन-रोगेलजवळ
जोहेलेथ खडकापाशी अदोनीयाने मढरे, गुरे, पु वासरे कापले व आपले
भाऊ, राजाची मुले आ ण य दातील सव लोकांस, जे राजाचे चाकर होते
यांना बोलावले. १० पण राजाचे खास शूर वीर, आपला भाऊ शलमोन,
बनाया आ ण संदे ा नाथान यांना याने बोलावले नाही. ११ ते हा शलमोनाची
आई बथशेबा ह याशी नाथान बोलला, “ह गीथेचा पु अदोनीया हा राजा
झाला, आ ण आपले वामी दावीद यांना याचा प ासु ा नाही, असे तु या
कानावर आले नाही काय?” १२ तर आता चल मी तुला स ला देतो,
अशा रतीने तू आपला जीव व तुझा मुलगा शलमोन याचा जीव वाचवशील.
१३ तर आता तू दावीद राजा कडे जा आ ण यास हण क , मा या वामी
तु ही मला वचन दले नाही काय? “ख चत तुझा पु शलमोन मा यानंतर
रा य कर ल, आ ण तोच मा या राजासनावर बसेल?” तर मग अदोनीया का
रा य कर त आहे? १४ “तुझे राजाशी बोलणे चाललेले असतानाच मी तेथे
येईन व तु या श दांची खा ी पटवून देईन.” १५ ते हा राजाला भेटायला
बथशेबा या या खोलीत गेली राजा फारच थकला होता, शुनेमची अबीशग
राजाची सेवा करत होती. १६ बथशेबाने राजाला लवून अ भवादन केले. राजा
हणाला, “तुझी काय इ छा आहे.” १७ ती यास हणाली, “महाराज, तु ही
आप या परमे र देवासम मला वचन दले आहे क , मा यानंतर शलमोन
राजा होईल व तोच या राजासनावर बसेल असे तु ही हणाला आहात. १८ तर
आता पाहा, अदोनीया राजा झाला आहे, आ ण तु ही माझे वामी महाराज,
तु हास याची मा हतीही नाही का? १९ याने तर अनेक गुरे आ ण पु पशू,
उ म मढरे कापून शां यपणाचा य केला आहे, याने सवाना आमं त केले
आहे. तुमची मुले, याजक अ याथार, सेनापती यवाब यांना याने बोलावले
आहे. पण तुमचा सेवक शलमोन याला मा बोलावणे पाठवले नाही. २०
महाराज, आता सव इ ाएल लोकांचे तुम याकडे ल लागले आहे. वत:
नंतर तु ही कोणाला राजा हणून घो षत करता याची ते वाट बघत आहेत.
२१ नाहीतर माझे वामी राजे आप या वाडव डलांसारखे झोप यावर, मी
आ ण शलमोन लोकां या ीने गु हेगार ठ .” २२ बथशेबा हे राजाशी बोलत
असतानाच, नाथान संदे ा राजाला भेटायला आला. २३ राजा या सेवकांनी
यास सां गतले, “ते हा नाथान संदे ा राजा या समोर आला” व खाली
लवून अ भवादन केले. २४ मग नाथान हणाला, “महाराज, तुम यानंतर
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अदोनीया रा यावर येणार असे तु ही घो षत केले काय? आ ण तो तुम या
राजासनावर बसेल असे तु ही ठरवले आहे काय?” २५ कारण आजच याने
खाली जाऊन गुरे, पु पशू, मढरे कापून शां यपणाचा य केला आहे तुमचे
पु , सेनापती, व अ याथार याजक यांना याचे आमं ण आहे. ते सगळे
आ ा या याबरोबर खा या प यात दंग आहेत, “राजा अदोनीया चरायु
होवो” हणून घोषणा देत आहेत. २६ पण मी, सादोक याजक यहोयादाचा
पु बनाया आ ण तुमचा सेवक शलमोन यांना मा याने बोलावलेले नाही.
२७ माझे वामी, राजा आप याकडू न हे आ हाला न सांगता झाले का?
यानंतर राजासनावर कोण बसेल? हे तु या सेवकांना कळव. २८ ते हा
राजा दावीद हणाला, “बथशेबाला पु हा मा याकडे बोलवा” या माणे
बथशेबा राजासमोर येवून उभी रा हली. २९ मग राजाने शपथपूवक वचन
दले: “परमे र देवाने आ ापयत मला सव संकटातून सोडवले आहे. देवाला
म न मी हे वचन देतो. ३० पूव मी जे वचन तुला दले या माणे मी आज
करणार आहे. इ ाएला या परमे र देवाने हे वचन ायचे मला साम य
दले, या माणे मी कबूल करतो क मा यानंतर तुझा पु शलमोन रा य
कर ल, या राजासनावर मा यानंतर तो आ ढ होईल. आजच हे मी पूण
कर ल.” ३१ बथशेबाने हे ऐकून राजाला लवून वंदन केले व हणाली, “माझे
वामीराज दावीद चरायु होवो.” ३२ मग दावीद राजा हणाला, “सादोक हा
याजक, नाथान संदे ा आ ण यहोयादाचा पु बनाया यांना येथे बोलावून
या” ते हा ते तघेजण राजा या भेटीला आले. ३३ राजा यांना हणाला,
मा या अ धका यांना सोबत या. माझा पु शलमोन याला मा या वत:
या खेचरावर बसवून खाली गीहोनाकडे जा. ३४ तेथे सादोक याजक आ ण
नाथान संदे ा यांनी यास इ ाएलचा राजा हणून अ भषेक करावा. रण शग
फुंकून जाहीर करावे क “शलमोन राजा चरायू असो.” ३५ मग यास
घेऊन मा याकडे या. तो या राजासनावर बसेल आ ण राजा हणून माझी
जागा घेईल. इ ाएल आ ण य दाचा अ धकार हावा हणून मी शलमोनला
नवडले आहे. ३६ यहोयादाचा पु बनाया राजाला हणाला, “आमेन!
परमे र, मा या वामीचा देव याला मा यता देवो. ३७ महाराज, जसा
परमे र आप याबरोबर होता. तोच परमे र तसाच शलमोना याही बरोबर
राहील, आ ण राजा शलमोन या रा याची भरभराट करो आ ण माझे वामी,
दावीद आप यापे ा याचे राजासन महान करो.” ३८ सादोक याजक,
नाथान भ व यवादी, यहोयादाचा पु बनाया आ ण राजाचे सेवक करेथी व
पलेथी यांनी खाली जाउन राजा दा वदा या सांग या माणे केले. दा वदा या
खेचरावर शलमोनाला बसवून ते गीहोन येथे गेले. ३९ सादोक याजकाने प व
मंडपातून तेल आणले. आ ण या तेलाने शलमोना या म तकावर अ भषेक
केला. यांनी कणा फुंकला आ ण सवानी “शलमोन राजा चरायू होवो”
असा एकच जयजयकार केला. ४० मग शलमोनाबरोबर सवजण नगरात
आले. येताना ते पावा वाजवत आले. लोकांस उ साहाचे, आनंदाचे भरते
आले होते. यां या ज लोषाने धरणी कंप पावली. ४१ हे चाललेले असताना
इकडे अदोनीया आ ण याची पा णे मंडळ यांचे भोजन आटपत आलेले
होते. यांनी हा क याचा आवाज ऐकला. यवाबाने वचारले, “हा कसला
आवाज? नगरात काय चालले आहे?” ४२ यवाबाचे बोलणे संपत नाही तोच
अ याथार याजकाचा पु योनाथान तथे आला. अदोनीया यास हणाला,
“ये तू भला मनु य आहेस. ते हा मा यासाठ तू चांगलीच बातमी आणली
असशील.” ४३ पण योनाथानाने अदोनीयाला उ र देऊन हणाला, “आमचा
वामी, दावीद याने शलमोनाला राजा केले आहे.” ४४ दा वदाने सादोक
याजक, नाथान संदे ा, यहोयादाचा पु बनाया, करेथी आ ण पलेथी आपले
सेवक यांना शलमोनाबरोबर पाठवले. यांनी शलमोनाला राजा या खेचरावर
बसवले. ४५ मग सादोक याजक आ ण नाथान संदे ा यांनी गीहोन येथे
शलमोन राजाला अ भषेक केला. यानंतर ते सवजण आनंदाने नगरात परतले,
नगरातील लोक यामुळे फार आनंदात आहेत. हा ज लोष यांचाच आहे. ४६
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शलमोन आता रा याचा राजासनावर बसला आहे. ४७ राजाचा सेवकवग
वामी दावीद राजाला आशीवाद देत आहे. ते हणत आहेत, राजा दावीद थोर
आहे. शलमोन या यापे ा थोर हावा अशी देवाजवळ आमची ाथना आहे
देव शलमोनाचे नाव तुम यापे ाही क तवंत करो. याचे राजासन तु या
राजासनापे ाही थोर होवो. ते हा पलंगाव नच वाकून राजा अ भवादन करत
होता. ४८ आ ण राजा हणाला, “इ ाएला या परमे र देव ध य असो.
परमे राने मा या डो यादेखत एका
ला मा या राजासनावर बसवले
आहे.” ४९ हे ऐकून अदोनीयाची आमं त पा णे मंडळ घाबरली आ ण
यांनी तेथून पळ काढला. ५० अदोनीया शलमोनाला घाबरला, व जावून
तो वेदीपाशी गेला आ ण वेदीचे दो ही शगे पकडू न बसला. ५१ कोणीतर
शलमोनाला सां गतले, “अदोनीया तुम या धा तीने प व मंडपात वेदीची
शगे ध न बसला आहे. तो तथून हलायला तयार नाही शलमोन राजाने मला
तलवार ने मारणार नाही याचे अ भवचन ावे असे तो हणत आहे.” ५२
ते हा शलमोन हणाला, “एक भला गृह थ अस याचे अदोनीयाने स द केले
तर या या केसासही इजा होणार नाही. पण या यात ता दसली तर तो
मरण पावेल.” ५३ मग राजा शलमोनाने अदोनीयाकडे आप या मनु यांना
पाठवले, ते यास राजाकडे घेऊन आले. अदोनीयाने राजा शलमोनाला वाकून
अ भवादन केले. “शलमोनाने यास घर परत जा यास सां गतले.”
मरणकाळ जवळ येऊन ठे पला होता. ते हा याने शलमोनाला
२ दाआवदाचा
ा देऊन सां गतले, “आता मी जगा या र ती माणे जाणार आहे.
२

तर तू हमंत धर, खंबीर, जबाबदार पु ष हो. ३ आता परमे र देवा या सव
आ ांचे काळजीपूवक पालन कर या या मागाने जा, परमे रा या सव आ ा,
नयम, कराराचे आदेश, व नणय काटेकोरपणे मोशे या नयमशा ात
ल ह या माणे पाळ. यामुळे तू जथे जाशील तथे, व जे काय हातात
घेशील याम ये यश वी होशील. ४ तू परमे राचे हणणे ऐक याने तो
ही मला दलेली वचने पाळ ल, जर मी सां गतले या मागाने मनापासून
आ ण ामा णकपणाने, तुझे पु चालले, तर इ ाएला या राजासनाव न
तु या वंशातला पु ष खुंटणार नाही. ५ स वेचा पु यवाब याने मा याशी
काय केले ते ल ात आहे ना? याने इ ाएल सै या या दोन सेनापत ना,
नेराचा पु अबनेर आ ण येथेरचा पु अमासा यांना ठार केले आ ण मु य
हणजे, शांतते या काळात याने हा र पात केला आहे व याची तलवार
खोचायचा कमरबंद आ ण या या पायातले सै नक जोडे यां या र ाने
र ाळलेले आहेत. ६ तु याजवळ असले या ानाने यवाबाबरोबर, जसे
तुला यो य वाटेल तसा तू वाग व याचे पकलेले केस शांतीने कबरेत उत
देऊ नको. (Sheol h7585) ७ गलादा या ब ज य या या मुलांवर दया
असू दे. यां याशी स य ठे व आ ण तु या पंगतीला यांना बसू दे. तुझा
भाऊ अबशालोम या यापासून मी पळ काढला ते हा यांनीच मला मदत
केली. ८ गेराचा पु शमी तु याजवळ आहे हे ल ात ठे व, तो ब र म मधला
ब या मनी आहे. मी महनाईमासला पळ काढला ते हा याने मा या वषयी
फार वाईट शापाचे उ गार काढले. पुढे तो मला यादन नदीजवळ भेटायला
आला. यास मी परमे रासम वचन दले क , मी तुला तलवार ने ठार
करणार नाही. ९ पण आता यास तू नद ष समजू नकोस. तू सु मनु य
आहेस, यास काय करायचे ते तुला समजते. या पकले या केसा या
हाता याला र ाचे नान घालून कबरेत पाठव.” (Sheol h7585) १० मग
दावीद मरण पावला. या या पुवजांसारखे दावीद नगरात याचे दफन झाले.
११ हे ोनवर सात वष आ ण य शलेम येथे तेहतीस वष असे एकंदर चाळ स
वष दा वदाने इ ाएलावर रा य केले. १२ आता शलमोन आप या व डलां या
दा वदा या राजासनावर बसला. व याची स ा बळकटीने थापन झाली.
१३ यानंतर ह गीथेचा पु अदोनीया शलमोनाची आई बथशेबा ह याकडे
गेला. बथशेबाने यास वचारले, “तू शांतीने आला आहेस ना?” अदोनीया

हणाला, हो, “ही शांतता भेट आहे.” १४ “मला तुम याशी काही बोलायचे
आहे.” बथशेबा हणाली, “मग बोल.” १५ अदोनीया हणाला, “एक काळ
असा होता क , हे रा य माझे होते. तु हास हे माहीत आहे. मी राजा आहे
अशीच इ ाएला या सव लोकांची भावना होती. पण पुढे सगळे बदलले.
आता माझा भाऊ गादीवर आहे. परमे रानेच याची नवड केली आहे. १६
आता माझे एक मागणे आहे. कृपाक न नाही हणू नकोस” बथशेबाने
“तुला काय हवे?” असे वचारले. १७ अदोनीया हणाला, “राजा शलमोन
तुला नाही हणणार नाही, तू सांगशील ते काहीही कर ल ते हा शुनेममध या
या अबीशग नावा या त णीशी मला ल करायची संमती हवी आहे.” १८
बथशेबा हणाली, “ठ क आहे, मी राजाशी बोलते.” १९ मग बथशेबा राजा
शलमोनाकडे अदोनीया या वतीने बोल यास गेली. तला पा ह यावर तो
उठू न उभा रा हला. मग तला वंदन क न तो राजासनावर बसला. सेवकांना
सांगून याने आईसाठ सरे राजासन आणवले. ती या या उज ा हाताला
बसली. २० नंतर बथशेबा यास हणाली, “मला एक छोटीशी वनंती
तु याजवळ करायची आहे. कृपाक न नाही हणून नकोस” राजा हणाला,
“आई, तुला काय हवे ते माग मी नकार देणार नाही.” २१ ती हणाली,
“तुझा भाऊ अदोनीया याला शुनेम या अबीशगेशी ल न क दे.” २२ राजा
शलमोन आप या आईला हणाला, “अदोनीयासाठ केवळ शुनेमकर ण
अबीशगेची मागणी कशाला करतेस? या यासाठ रा यदेखील का मागत
नाहीस, तो माझा मोठा भाऊ आहे हणून आ ण याजक अ याथार आ ण
यवाब, स वेचा यां यासाठ देखील रा य माग.” २३ मग परमे राची शपथ
घेऊन शलमोन राजा हणाला, “अदोनीयाने ही मागणी क न आप या
जीवावर संकट आणले आहे; तसे न घडले तर परमे र तसेच यापे ा
अ धक माझे करो. २४ इ ाएलचा राजा हणून परमे राने माझी नवड
केली आहे. माझे व डल दावीद यां या गादीवर याने मला बसवले आहे.
आपण दलेला श द पाळू न रा याची स ा परमे राने आम या घरा यात
ठे वली आहे. ते हा आता याची शपथ घेऊन सांगतो क अदोनीयाला आज
मृ युदंड होईल.” २५ राजा शलमोनाने यहोयादाचा पु बनायाला आ ा दली;
आ ण बनायाने बाहेर जाऊन अदोनीयाला ठार केले. २६ मग राजा शलमोन
अ याथार याजकाला हणाला, “तुलाही मी मारायला हवे पण अनाथोथ
येथ या आप या घर मी तुला जाऊ देतो. मा या व डल दावीदाबरोबर
माग मण करतांना परमे राचा प व कराराचा कोश उचलून यायला तू
मदत केलीस हणून तुला मी यावेळ जवे मारत नाही. शवाय यां या
कठ ण काळातही तू दा वदाला साथ दली आहेस” २७ शलो येथील याजक
एली आ ण याचे कुटु बं यां या वषयी देवाने असेच सां गतले होते परमे र
जे बोलला ते पूण हावे हणून, परमे रा या याजक पदाव न शलमोनाने
अ याथार याजकाला काढू न टाकले. २८ ही बातमी यवाबा या कानावर
गे यावर तो भयभीत झाला. याने अबशालोमला न देता अदोनीयाला प ठबा
दला होता. हणून तो वर त परमे रा या प व मंडपात गेला आ ण वेदीची
शगे घ ध न बसला. २९ “कोणीतर यवाब हा परमे रा या मंडपात
वेदीपाशी आहे” हे राजा शलमोनाला सां गतले. ते हा शलमोनाने यहोयादाचा
पु , बनाया यास पाठवले, तो यास हणाला, “जा, या यावर ह ला
कर.” ३० बनाया परमे रा या प व मंडपात जाऊन यवाबाला हणाला,
“तेथून बाहेर पड ही राजाची आ ा आहे.” पण यवाब हणाला “मी येथेच
मरेन.” ते हा बनायाने राजाकडे जाऊन यास हे सां गतले यवाब हणतो
मी वेदीपाशीच मरेन. ३१ ते हा राजाने बनायाला कुम केला, “तो हणतो
तसे कर यास तथेच ठार कर, मग याचे दफन कर. हणजे मग आम या
घरा यावरचा यवाबाचा कलंक पुसला जाईल. यवाबाने नरपराधांची ह या
केली तो हा कलंक होय. ३२ याने केलेला र पात परमे र या याच
शर उलटवील, माझे व डल दावीद यास नकळत नेराचा पु अबनेर आ ण
येथेरचा पु अमासा या आप यापे ा यायी व चांग या अशा दोन मनु यांना
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याने तलवार ने मारले होते. अबनेर इ ाएल सै याचा सेनापती तर अमासा
य दा सै याचा सेनापती होता. ३३ यांचा र पात यवाबा या शर या या
संतती या शर उलटवून सवदा राहील. पण दावीद, यांचे वंशज, या या
घरा यातील राजे आ ण याचे रा य यांना परमे रा या कृपेने नरंतर शांतता
लाभेल.” ३४ ते हा यहोयादाचा पु बनाया याने यवाबाला ठार केले व
वाळवंटातील या या घराजवळ याचे दफन कर यात आले. ३५ यवाबा या
जागी राजा शलमोनाने यहोयादाचा पु बनायाची सेनापती हणून नेमणूक
केली आ ण अ याथारा या जागी मु य याजक हणून सादोकाची केली. ३६
मग राजाने शमीला बोलावणे पाठवले. यास सां गतले, “इथे य शलेमाम ये
वत: साठ घर बांधून राहा. हे नगर सोडू नको. ३७ हे नगर सोडू न क ोन
झ यापलीकडे गेलास तर या गु ाब ल तुला जीव गमवावा लागेल. व
तुझे र तु या माथी असेल.” ३८ ते हा शमी राजाला हणाला, “ठ क
आहे, महाराज मी तुमचा दास तुम या सागं या माणे कर ल,” मग शमी
य शलेमेम येच पु कळ दवस रा हला. ३९ पण तीन वषानंतर शमीचे दोन
नोकर पळू न गेले. “गथचा राजा आ ण माकाचा, पु आखीश या याकडे ते
गेले, आपले चाकर गथ येथे अस याचे शमीला कोणीतर कळवले.” ४०
ते हा शमीने आप या गाढवावर खोगीर चढवले आ ण तो गथ येथे आखीश
राजाकडे आपले नोकर शोधायला नघाला. तथे ते मळा यावर यांना
याने परत घर आणले. ४१ शमी य शलेमे न गथला जाऊन आ याचे
कोणीतर शलमोनाला सां गतले. ४२ ते हा राजाने शमीला बोलावून घेतले.
शलमोन यास हणाला, “य शलेम सोडलेस तर तुझा वध होईल हे मी
तुला परमे राची शपथ घेऊन सां गतले होते ना? तू हे गाव सोडू न इतर
गेलास तर तु या मृ यूला तूच जबाबदार राहशील? आ ण तू यास कबूल
झाला होतास. तू हणतोस ते मा य आहे. ४३ परमे राची शपथ व मी तुला
दलेली आ ा तू का मानली नाहीस?” ४४ मग राजा शमीस हणाला,
“माझे व डल दावीद यांचे तू बरेच अपराध केले आहेस ते तुला माहीती आहेत
तर परमे र तु या ाईचे फळ तु या माथी आनील. ४५ पण शलमोन
राजाला परमे राचे आशीवाद राहतील. दा वदाचे रा य तो सदासवकाळ
सुर त ठे वील.” ४६ मग राजाने यहोयादाचा पु बनायाला शमीचा वध
करायची आ ा दली आ ण बनायाने ती अंमलात आणली. आता शलमोनाची
आप या रा यावर पूण पकड बसली.
मसराचा राजा फारो या या मुलीशी ल क न शलमोनाने फारोशी
३ करार
केला. शलमोनाने तला दावीद नगरात आणले. या या महालाचे
आ ण परमे राचे मं दर बांध याचे काम ते हा चालू होते. य शलेमा सभोवती
तटबंदी उभारायचे कामही शलमोनाने हाती घेतले होते. २ परमे राचे मं दर
अजून बांधून पुरे झाले न हते यामुळे लोक य ात बली अपण करायला
ड गरमा यासार या उं च ठकाणी जात. ३ राजा शलमोनही आपले व डल
दावीद यांनी सां गतले या नयमांचे मन: पूवक पालन क न परमे रावर ल
आपले ेम कट कर त असे. या गो ीखेर ज य करायला आ ण धूप
जाळायला तो उं च ठकाणी जात असे. ४ राजा गबोन हे एक मह वाचे
उं चावर ल ठकाण अस यामुळे शलमोन य ासाठ तकडे गेला. तेथे याने
एक हजार होमापणे वा हली. ५ शलमोन गबोन येथे असतानाच परमे राने
एका रा ी यास व नात दशन दले तो हणाला, माग! “तुला काय हवे
ते माग मी ते देईन.” ६ ते हा शलमोन हणाला, “तुझा सेवक हणजेच
माझे व डल दावीद यां यावर तुझी कृपा होती. ते तु या हण या माणे
वागले. ते व ासूपणाने आ ण यायाने वागले. यानंतर आज या या
मुलालाच गादीवर बसवून तू तु या महान कराराब ल मोठाच दयाळू पणा
दाखवला आहेस. ७ माझे व डल दावीदानंतर, परमे र देवा, तू मला राजा
केले आहेस. पण मी लहान मुलासारखाच आहे. मला बाहेर जायला व
आत यायला समजत नाही. ८ तू नवडले या लोकांम ये तुझा सेवक राहत
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आहे, यांचा जमाव मोठा आहे ते असं य व अग णत आहेत. ९ हणून
तु या सेवकास लोकांचा याय कर यास शहाणपणाचे मन दे, यामुळे
मला ब यावाईटामधील फरक समजेल. याखेर ज तु या एव ा लोकांचा
याय करणे कोणास श य आहे?” १० शलमोनाने हा वर मा गतला याचा
परमे रास फार आनंद झाला ११ हणून देव यास हणाला, “तू वत:
साठ दीघायु य कवा सुखसमृ दी मा गतली नाहीस. तसेच श ूंचा न:
पात हावा असे हणाला नाहीस. तू फ यायबु दी आ ण ववेक याची
मागणी केलीस. १२ ते हा तुझे मागणे मी मा य करतो. तुला ानी आ ण
शहाणपणाचे मन देतो, तुला एवढे शहाणपण लाभेल क तु यासारखा
भूतकाळात कधी झाला, नाही आ ण पुढे कधी होणार नाही. १३ आणखी तू
जे मागीतले नाही तेही मी तुला देत आहे धन आ ण वैभव ही तुला देत आहे.
तु या आयु यभर तु यासारखा कोणी सरा राजा असणार नाही. १४ जर तू
मा या दाखवले या मागाने चाललास आ ण मा या आ ा आ ण नयम
पाळलेस, जसा तुझा पता दावीद चालला, तर तुलाही मी दीघायुषी कर न.”
१५ शलमोन जागा झाला. परमे र व नात येऊन आप याशी बोलला हे
या या ल ात आले. यानंतर शलमोन य शलेमेला जाऊन परमे रा या
करारा या कोशापुढे उभा रा हला. शलमोनाने परमे रासाठ होमापण केले.
याम ये याने परमे रास शां यपणे वा हली. मग आप या सव सेवकांना
मेजवानी दली. १६ नंतर दोन वे या शलमोनाकडे आ या. राजापुढे या दोघी
उ या रा ह या. १७ यातली एक हणाली, “महाराज, ही आ ण मी एकाच
घरात राहतो. मी बाळाला ज म दला ते हा ही मा या जवळच होती. १८ तीन
दवसानंतर हने पण बाळाला ज म दला. आम याखेर ज घरात आणखी
कोणी न हते. आ ही दोघीच काय या राहत होतो. १९ एका रा ी ती बाळाला
घेऊन झोपलेली असताना तचे बाळ त याखाली चग न मरण पावले. २०
ते हा मी झोपेत असताना या रा ीच तने माझे बाळ मा या कुशीतून घेतले
आ ण ते वत: कडे ठे वून आपले मृत बालक मा या अंथ णावर ठे वले. २१
स या दवशी सकाळ उठू न मी बाळाला पाजायला घेतले तर बाळ मृत
अस याचे मा या ल ात आले. हणून मी बारकाईने याहाळले असता हे
बाळ माझे नाही असे मला आढळले.” २२ पण तेव ात ती सर
ी
हणाली, “नाही, जवंत बाळ माझे आहे, मरण पावलेले बाळ तुझे आहे.”
प हली यावर हणाली, “तू खोटे बोलतेस, मरण पावले ते तुझे बाळ आ ण
जवंत आहे ते माझे.” अशा कारे दोघीचांही राजासमोर कडा याचा वाद
झाला. २३ ते हा राजा हणाला, “एक हणते जवंत मूल माझे आ ण मरण
पावलेले बाळ तुझे आहे; सर असे हणते नाही, मरण पावलेला तो तुझा
मुलगा आ ण जवंत जो माझा मुलगा.” २४ राजाने मग आप या सेवकाला
एक तलवार घेऊन यायला सां गतले. २५ नंतर राजा हणाला, “आता
आपण असे क . या जवंत बाळावर वार क न याचे दोन तुकडे क
आ ण एक ला अधा व सर ला अधा देऊ.” २६ पण प ह या ीला, ख या
आईला, वा स याचा उमाळा आला. ती राजाला हणाली, “हे मा या वामी
नको, बाळाला मा नका ते त याकडेच रा ा.” सर
ी हणाली,
“बाळाचे दोन तुकडे करा.” हणजे आम यापैक कोणालाही ते मळणार
नाही. २७ ते हा हे ऐकून राजा हणाला, “बाळाला मा नका. यास प ह या
ी या हवाली करा. तीच खर आई आहे.” २८ राजाचा हा याय इ ाएल
लोकां या कानावर गेला. राजा या चाणा पणाब ल यांना भय वाटले.
यो य नणय घे याचे परमे राचे शहाणपण या याकडे आहे हे यां या
ल ात आले.
शलमोन सव इ ाएलाचा राजा होता. यास शासनात मदत
४ राजा
करणा या मुख अ धका यांची नावे अशी: सादोकाचा पु अज या, हा
२

याजक होता. ३ शशाचे पु अ लहोरेफ आ ण अहीया. यायालयातील
घडामोड ची टपणे ठे वणे हे यांचे काम होते. अहीलुदाचा पु यहोशाफाट
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हा बखरकार होता. ४ बनाया हा यहोयादाचा पु सेनापती होता सादोक
आ ण अ याथार याजक होते ५ नाथानचा पु अज या हा ज हा धका यांचा
मुख होता, नाथानाचा पु जाबूद याजक असून राजाचा स लागार होता. ६
अहीशार हा राजा या महालातील सव गो चा मुख होता, अ दाचा पु
अदोनीराम गुलामां या खा याचा मुख होता. ७ इ ाएलचे कारभारा या
सोयीसाठ बारा भाग पाडलेले होते. येक भागावर शलमोनाने कारभार
नेमले होते. या या भागातून अ नधा य गोळा क न राजा या कुटु ं बयांना
दे याची यांची जबाबदार होती. बारा कारभा यापैक येकावर तवष
एक म हना ही पाळ येई. ८ या बारा कारभा याची नावे अशी: बेन- र, हा
ए ाईमा या ड गराळ देशावर अ धकार होता. ९ माकस, शालबीम, बेथशेमेश व एलोन बेथ-हानान यां यावर बेन-देकेर हा कारभार . १० अ बोथ,
सोखो आ ण हेफेर या ांतावर बेन-हेसेद हा कारभार होता. ११ बेनअबीनादाब पूण दोर ांतावर होता. शलमोनाची क या टाफाथ ही याची प नी.
१२ तानख, म ग ो व पूण बेथ-शान हणजेच सारतानाजवळ इ ेल या खाली
बेथ-शानापासून आबेल-महोलापयत व यकमामा या उतारापयत अहीलुदाचा
पु बाना हा होता. १३ रामोथ- गलादावर बेन-गेबेर; हा मुख होता. गलाद
येथील मन शेचा पु याईर याची सव गावे, बाशानातले अग ब ांत हे भाग
या याकडे होते. या भागात भ कम तटबंदीची आ ण पतळे ची अडसर
असणार साठ मोठ नगरे होती. १४ इ ोचा पु अहीनादाब महनाईम ांतावर
होता. १५ नफतालीवर अहीमास होता. ( याने शलमोनाची क या बासमथ
ह याशी ल न केले होते.) १६ शयाचा पु बाना, हा आशेर आ ण आलोथ
यां यावर कारभार होता. १७ पा हाचा पु , यहोशाफाट इ साखारवर होता.
१८ एलाचा पु शमी ब यामीनचा कारभार होता. १९ उर चा पु गेबेर गलाद
ांतावर होता. अमो यांचा राजा सीहोन आ ण बाशानाचा राजा ओग हे या
ांतात राहत होते. गेबेर मा या ांताचा एकमेव कारभार होता. २० य दा
आ ण इ ाएलम ये समुं ातील वाळू सारखी ब सं य माणसे होती. ती खात,
पीत व मजा करत आनंदाने जगत होती. २१ नदीपासून ते प ल ां या
भूमीपयत व मसरा या सीमेपयत शलमोनाची स ा होती. या देशांकडू न
शलमोनाला नजराणे येत आ ण ते आयु यभर याचा आदर कर त. २२
शलमोनाला एका दवसास जेवणा या सवासाठ खालील अ नपदाथ लागत:
तीस कोर मापाचे सपीठ; साठ कोर मापाचे पीठ, २३ दहा पु गुरे कुरणावर
चरलेली वीस गुरे, शंभर मढरे, हर ण, सांबरे, भेकर, खा यायो य प ी. २४
महानदा या अलीकड ल सव देशांवर हणजे तफसाह येथून ग जापयत या
सव देशांवर व जतके राजे होते यावर याची स ा होती. या देशात सव
शांतता नांदत होती. २५ शलमोना या दवसात दानपासून बैर-शेबापयत,
य दा आ ण इ ाएलमधील सव लोक नधा तपणे व शांततेने राहत होते.
आपाप या अंजीर वृ ांखाली आ ण ा बागांम ये ते नवांत होते. २६
रथा या चार हजार घो ांसाठ पागा हो या. तसेच शलमोनाकडे बारा हजार
वार होते. २७ शवाय ते बारा कारभार येक म ह याला शलमोनाला
सव जीवनाव यक गो ी पुरवत होते. राजा या पंगतीला बसून जेवणा या
सवाना ते पुरेसे होते. २८ रथा या आ ण वार या घो ांसाठ पुरेसा पढा
आ ण सातूही ते कारभार पुरवीत. नेमले या ठकाणी येकजण हे धा य
आणून टाक . २९ देवाने शलमोनाला भरपूर शहाणपण व बु दी दली होती.
आ ण समु ा या वाळू माणे वशाल मन दले. ३० पूवकड ल सवापे ा
शलमोनाचे शहाणपण अ धक होते. मसरमध यापे ा ते थोर होते. ३१
पृ वी या पाठ वर या याइतका सू कोणी न हता. ए ाही एथान तसेच
माहोलची पु , हेमान व क यकोल व ददा, यां यापे ा तो शहाणा होता.
याचे नाव इ ाएल रा ा बाहेर सव पसरले होते. ३२ आप या आयु यात
याने तीन हजार बोध वचने आ ण पंधराशे गीते ल हली. ३३ नसगा वषयी
ही यास ान होते. लबानोनात या गंधस पासून भतीतून उगवणा या
वन पतीपयत सव त हे या झाडांचे यास ान होते. ाणी, प ी, मासे

आ ण सरपटणारे ाणी यांचेही याने वणन केले आहे. ३४ देशोदेशीचे लोक
या याकडे ानाजनासाठ येत. सव रा ांचे राजे आप या पदर या शार
मनु यांना शलमोनाकडू न ान यायला पाठवत.
हराम हा सोराचा (तायरचा) राजा होता. याने आप या सेवकांना
५ शलमोनाकडे
पाठवले कारण याने ऐकले होते क , शलमोनाचा अ भषेक
होऊन या या व डलां या जागेवर राजा झाला आहे, याचे दा वदाशी स य
होते. २ शलमोनाने राजा हरामला असा नरोप पाठवला. ३ “तु हास मा हत
आहे माझे व डल दावीद सतत यु दात गुंतलेले अस यामुळे यांना परमे र
देवासाठ मं दर बांधता आले नाही. सव श ूंना पायदळ तुडवीपयत ते
थांबले होते. ४ परंतु आता परमे राने सव बाजूंनी मा या रा याला शांतता
दली आहे. मला आता श ू कवा अ र राहीले नाही. ५ परमे राने माझे
व डल दा वदाला वचन दले होते. परमे राने सां गतले होते, ‘तु यानंतर मी
तु या मुलाला राजा कर न. तो मा या स मानाथ मं दर बांधील’ या माणे
मा या परमे र देवा या स मानाथ मं दर बाध याची माझी योजना आहे.
६ तर आता मा यासाठ तु ही तुमची माणसे लबानोन येथे पाठवा तेथील
गंधस ची झाडे यांना मा यासाठ कापायला सांगा. माझेही चाकर मी
यां याबरोबर पाठवीन. तु ही तुम या नोकरांची जी मजुर ठरवाल ती मी
देईन. तु हास मा हत आहे क आमचे लोक तुम या सीदोनी लोकांइतके
कुशल नाहीत.” ७ हरामाला शलमोनाचे श द ऐकूण फार आनंद झाला व तो
हणाला, “दा वदाला एवढा ानी पु या मो ा देशावर रा य कर यासाठ
द याब ल मी परमे राचे आभार मानतो.” ८ मग हरामने शलमोनाला असा
संदेश पाठवला, “तुझे हणणे मला कळले. देवदार आ ण गंधस ची तुला
हवी ततक झाडे मी तु या ई छे माणे देईन. ९ माझे नोकर ती लबानोनातून
समु ापयत वा न आणतील मग याचे तराफे क न तुला ह ा या ठकाणी
समु ाव न ते आणतील. तेथे ते तराफे सोडवले जातील. मग तेथून तू घे.
मा या सेवकांना अ नपुरवठा तू दला तो मा या ई छे नुसार पुरेसा असेल.”
१० हरामने शलमोनाला या या गरजे माणे सव गंधस व देवदा ची लाकडे
पुरवली. ११ शलमोनाने हरामला या या कुटु ब
ं ासाठ दरवष वीस हजार
कोर ग आ ण वीस कोर शु तेल दले. १२ परमे राने शलमोनाला कबूल
के या माणे, याने यास शहाणपण दले. आ ण हराम व शलमोन या
दोघांम ये स य नमाण झाले. या दोन राजांनी आपसात शांततेचा करार
केला. १३ शलमोन राजाने सव इ ाएल ल कावर वेठ बगार बसवला यासाठ
तीस हजार माणसे नेमली. १४ अदोनीराम नावा या मनु यास यांचा मुख
हणून नेमले. येक गटात दहा हजार माणसे होती. येक गट लबानोनात
एक म हना काम कर आ ण घर परतून दोन म हने आराम करत. १५ शी
हजार लोकांस शलमोन राजाने ड गराळ भागात कामाला लावले. यांना
पाथरवटाचे काम होते. दगड वा न नेणार माणसे स र हजार होती. १६
शलमोना या कामावर ल मु य अमलदाराखेर ज आणखी तीन हजार तीनशे
अ धकार कामकर लोकांवर देखरेख कर यास नेमले होते. १७ यांना
शलमोन राजाने मोठे , मौ यवान चरे मं दरा या पायासाठ हणून कापायला
सां गतले. ते फार काळजीपूवक काप यात आले. १८ मग शलमोन आ ण
हराम या बांधकाम करणा यांनी आ ण गबली येथ या लोकांनी ते चांगले
घडवले. मं दर उभारणीसाठ घड व चरे आ ण डके यांनी तयार केले.
त हेने शलमोनाने परमे राचे मं दर बांधायला सु वात केली.
६ अशा
इ ाएल लोकांनी मसर देशातून बाहेर नघा यापासून चारशे शी वष
झाली होती. इ ाएलाचा राजा हणून शलमोना या कारक द चे हे चौ या
वष . जीव म हना जो सरा म हना होता याम ये तो परमे राचे मं दर बांधू
लगला. २ शलमोन राजाने परमे रासाठ जे मं दर बाधंले याची लांबी साठ
हात, ं दी वीस हात व उं ची तीस हात होती. ३ मं दराची देवड ची लांबी वीस
हात हणजे मं दरा या ं दीएवढ होती, आ ण मं दरासमोर याची ं दी दहा
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हात होती. ४ मं दराला अ ं द खड या हो या या बाहेर या बाजूने अ ं द
आ ण आत या बाजूने ं द हो या. ५ मं दरा या मु य खोली या लागून
अनेक खो या एका रांगेत बांध या हो या. तसेच मं दराचे प व थान व
परमप व थान यां या भतीस लागून सभोवार मजले केले. ६ सवात
खाल या मज याची ं दी पाच हात, मध या मज याची सहा हात व वर या
मज याची सात हात होती; याने मं दरा या बाहेर या भतीस तोडे ठे वले
होते, ते अशासाठ क , मंदीरा या भतीत तु या श नयेत. ७ भती या
बांधकामात कामगारांनी चांगले मोठे चरे वापरले खाणीतूनच ते यो य मापाने
कापून काढले होते. यामुळे मं दरात ते बसवताना हातो ा, कु हाड कवा
अ य कुठ या लोखंड ह याराचा आवाज झाला नाही. ८ तळमज यावर ल
खो यांना मं दरा या द णेकडू न आत जायला वाट होती. तथून वर या
मज यांवर जायला आतून जने होते. ९ शेवटी शलमोनाचे मं दराचे बांधकाम
संपले, मं दराचा संपूण अंतभाग गंधस या लाकडाने आ छादलेला होता.
१० मं दराभोवताल या खो यांचेही काम झाले, येक मज याची उं ची पाच
पाच हात उं च होती. यातील गंधस या लाकडाचे खांब मं दराला भडले
होते. ११ परमे राचे वचन शलमोनाकडे आले तो हणाला, १२ “मा या सव
आ ा आ ण नयम तू पाळलेस तर तुझे व डल दावीद यांना कबूल केले ते
सव मी तु यासाठ कर न. १३ मी इ ाएल लोकांम ये राहील आ ण यांना
सोडू न मी जाणार नाही.” १४ शलमोनाने मं दर बांध याचे काम पूण केले.
१५ मं दरा या दगड भत ना ज मनीपासून छतापयत गंधस या लाकडाचे
आतून आ छादन होते. दगड जमीन देवदा या लाकडाने मढवलेली होती.
१६ मं दरा या आत माग या बाजूला वीस हात लांबीचा परमप व गाभारा
होता. या याही भती खालपासून वरपयत गंधस चा लाकडाने मढवले या
हो या. १७ मं दराचा मु य दशनीभाग या प व गाभा यासमोर होता. याची
लांबी चाळ स हात होती. १८ हा भाग सु दा गंधस ने मढवलेला होता.
यातून भती या दगडाचे काहीच दशन होत न हते. या लाकडावर उमललेली
फुले आ ण रानकाक ा यांचे कोर व काम केलेले होते. १९ आणखी मागे
मं दरा या अंतभागात शलमोनाने परमे रा या करारा या कोशासाठ गाभारा
करवून घेतला होता. २० याची लांबी, ं दी आ ण उं ची येक वीस हात
होती. याने तो शु सो याने मढ वलेला होता. गंधस ची केलेली वेदीही
याने सो याने मढवलेली होती. २१ शलमोनाने हा गाभारा शु सो याने
मढवला होता. खोलीसमोर याने धूप जाळायला चौथरा बांधला तोसु ा
सो याने मढवून याभोवती सो या या साख या लाव या. २२ परमप व
गाभा यासमोर या वेदीसह सव मं दर सो याने मढवून याने काम समा त
केले. २३ कारा गरांनी जैतून लाकडाचे दोन क ब देव त बनवले. यांना
पंख होते. क ब देव तांची उं ची येक दहा दहा हात होती. ते परमप व
गाभा यात ठे वले. २४ क बाचा एक पंख पाच हात व सरा पंख पाच
हात होता. एका पंखा या टोकापासून स या पंखा या टोकापयत दहा
हात अंतर होते. २५ सरा क बही दहा हात उं च होतो; दो ही क ब एका
मापाचे व एका आकाराचे होते. २६ आ ण एका क बाची उं ची दहा हात
होती, स या क बाचीही तेवढ च होती. २७ हे क ब देव त आत या
परमप व गाभा यात बसवले होते. ते एकमेकांना लागून असे ठे वले होते
क यांचे पंख खोली या बरोबर म यभागी एकमेकांना भडत होते. आ ण
बाहेर या बाजूला भती या कडेला पश करत होते. २८ हे क ब सो याने
मढवले होते. २९ दशनी भाग आ ण गाभारा यां या भत वरही क बांची
च े कोरलेली होती. खजुर ची झाडे आ ण फुलेही कोरली होती. ३० दो ही
खो यांची जमीन आतली व बाहेर ल सो याने मढवली होती. ३१ शलमोनाने
जैतूना या लाकडाचे दरवाजे क न ते परमप व गाभा याचे वेश ार हणून
लावले. दारांभोवताल या बा ा व कपाळप ी यांनी भतीचा पाचवा भाग
ापला होता. ३२ जैतून लाकडा या या दारांवर क ब देव त, खजुर ची झाडे
आ ण फुले कोरलेली असून ती सो याने मढवली होती. ३३ याने मं दरा या
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दारासाठ ही जैतून लाकडा या चौकटी बसव या हो या; याने भतीचा चौथा
भाग ापला होता; ३४ याचे दोन दरवाजे देवदा लाकडाचे होते येक
दरवा याला दोन दोन मट या हो या. ३५ यावरही पु हा क ब, खजुर ची
झाडे, उमलेली फुले यांचे कोर व काम असून ती दारे सो याने मढवली होती.
३६ मग याने आतले अंगण बाधले. याभोवती भत बांधली. दगड च यां या
तीन ओळ आ ण गंधस ची एक ओळ अशा या हो या. ३७ वषाचा चौथा
म हना जीव म ये यांनी परमे रा या मं दराचा पाया घातला. ३८ अकरा ा
वष बूल म ह यात हणजेच वषा या आठ ा म ह यात मं दराचे बांधकाम
पूण झाले. शलमोनाला मं दर बांधायला सात वष लागली. मं दराचे बांधकाम
नयो जत नमु या माणे तंतोतंत झाले.
वत: साठ महाल बांध यास तेरा वष लागली. याने
७ शलमोनाला
लबानोनगृह वनातील घरही बांधले. याची लांबी शंभर हात, ं दी
२

प नास हात व उं ची तीस हात होती. ती ईमारत गंधस या तंभा या
चार रांगावर असून येक तंभावर गंधस या तु या ठे व या हो या.
३ यावर छत हणून गंधस या लाकडाची पाटण होती. येक ओळ त
पंधरा खांब अशा पंचेचाळ स खांबांवर तु या हो या. ४ त ही मज यावर
तु या असून भत वर समोरासमोर येतील अशा खड यां या तीन ओळ
हो या. ५ दो ही टोकांना तीन तीन दरवाजे होते. दाराची कवाडे आ ण चौकटी
काटकोन चौकोनात हो या. ६ शलमोनाने एक ारमंडपही उभारला होता. हा
राजासनाचा मंडप प नास हात लांब आ ण तीस हात ं द होता. दशनी बाजूला
आधार देणा या तंभाची रांग होती. ७ मग सहासनावर बसून याय नवाडा
कर यासाठ याने एक दालन बांधून घेतले. यास याने “ यायासनाचा
मंडप” असे नाव दले होते. हे दालनही ज मनीपासून छतापयत गंधस या
लाकडाने आ छादलेले होते. ८ या याच आत या बाजूला याचे घर होते.
याची बांधणी यायासना या मंडपासारखीच होती. मसर या फारो राजाची
क या हणजे शलमोनची प नी ह यासाठ ही याने असाच महाल बांधून
घेतला. ९ या सव इमारत या बांधकामात कमती दगड चरे वापरले होते.
पुढून मागून घासून ते करवतीने यो य मापाने कातले होते. पायापासून
वळचणीपयत यांचाच वापर केला होता. अंगणाभोवताल या भतीही याच
ब मू य दगडांनी बांध या हो या. १० पायासाठ वापरलेले चरेही असेच
श त व भार होते. काह ची लांबी आठ व इतरांची दहा हात होती. ११
यां यावर आणखी चांग या तीचे चरे आ ण गंधस चे वासे होते. १२
महाल, मं दर आ ण ारमंडप यां या सभोवती भत होती. तला दगडां या
तीन च या आ ण गंधस या लाकडाची एक ओळ परमे रा या मं दराचे
आतले अंगण व या मं दराची देवड यां या माणे ही रचना होती. १३ राजा
शलमोनाने सोरा न (तायर न) हराम नावा या मनु यास नरोप पाठवून
य शलेम येथे बोलावून घेतले. १४ हरामची आई नफताली वंशातील होती.
याचे व डल सोराचे (तायरचे) होते. ते चांगले तांबट कारागीर होते. हराम
हा एक ानाने, बु ीने, आ ण कसबी तांबट होता. हणून शलमोन राजाने
यालाच बोलावून घेतले. यानेही हे आमं ण ि वकारले. राजाने हरामला
सव पतळ कारा गर वर ल मुख हणून नेमले. हरामने पतळे पासून
बनवले या सव व तू घड व या. १५ हरामने दोन पतळ तंभ घडवले.
ते तंभ अठरा हात उं चीचे होते. या येकाला वेढावयास बारा हात दोर
लागे. १६ शवाय याने या खांबा या श ावर बसव यासाठ पतळे च दोन
ओतीव कळस केले. या एकाएका कळसाची उं ची पाच पाच हात होती.
१७ या खांबा या घुमटांना आ छाद यासाठ दोन जाळ दार, साखळ ची
आ छादने केली. एकाला सात व स याला सात. १८ या कारे याने खांब
तयार क न यां या शेडंयावर येक कळसास झाक यासाठ जा यां या
एका रांगेवर डा ळबा या दोन रांगा के या. १९ जे कळस देवड या खांबां या
श ांवर होते यां या चार हात जागेत कमळांचे काम केले होते. २० हे घुमट

200

तंभावर बस वलेले होते. परड या आकारा या जाळ वर ते बसवले होते. या
सग या कळसां या भोवती रांगेने दोनशे डा ळबे लावली होती. २१ हे दोन
पतळ तंभ हरामने ारमंडपाशी लावले. द णेकड ल खांबाला याखीन
(तो थापील) आ ण उ रे कड ल खांबाला बवाज ( या या ठायी साम य)
असे नाव ठे वले. २२ कमळा या आकाराचे कळस या खांबांवर चढवले आ ण
या दोन तंभाचे काम संपले. २३ मग याने एक गंगाळसागर ओत वला
होता, याचा काठाकडला ास दहा हात होता; याचा आकार गोल असून
याची उं ची पाच हात होती व यास वेढायला तीस हात दोर लागत असे. २४
या हौदा या कडे या बाहेर या बाजूला एक प ी बसवली होती. त याखाली
पतळ रानकाक ां या दोन रांगा हो या. या काक ा हौदाचाच एक भाग
हणून एकसंधपणे क न घेत या हो या. २५ बारा पतळ बैलां या पाठ वर
हा हौद वसावलेला होता. बैलांची त डे बाहेर या बाजूला होती. तघांची
त डे उ रेला, तघांची द णेला, तघांची पूवला आ ण तघांची प मेला
होती. २६ हौदाची जाड वतभर होती; आ ण वरची कड कटो या या
कडेसारखी अथवा कमळफुलासारखी उमललेली होती. याम ये दोन हजार
बथ पाणी मावत असे. २७ मग हरामने दहा पतळ चौरंग बनवले. येक
चौरंग चार हात लांब, चार हात ं द आ ण तीन हात उं च होते. २८ चौरंग
या कारे बन व यात आले होते; यास प े लावलेले होते आ ण या प यास
सभोवार कंगोरे होते. २९ पतळ प े आ ण चौकट यां यावर सह, बैल व
क ब देव त यांचे कोर व काम होते. सह आ ण बैल यां याखाली फुलांची
वेलबु ी बसवलेली होती. ३० येक चौरंगाला पतळ धु यांवर पतळे ची
चारचार चाके लावलेली होती आ ण चारही कोप यातून श त घंगाळासाठ
पतळ आधार दलेले होते. यावरही फुलांचे सुबक काम केलेले होते. ३१
कळसा या आत या बाजूपासून वरपयत याचे त ड एक हात उं च होते हे त ड
बैठक सारखे असून याचा ास दीड हात होता, यावर काही कोर व काम
होते, या या प या गोल नसून चौकोनी हो या. ३२ चारही चाके प ां या
खाली होती व येक चाका या धु या तळाशी जोड या हो या, या येक
चाकाची उं ची दीड हात होती. ३३ रथा या चाकांसारखी ही चाके होती. आ ण
या या धु या धावा, आरे आ ण तुंबे असे सवकाही ओतीव पतळे चे होते.
३४ येक चौरंगा या चारही कोप यांना आधार दलेले होते. तेही एकसंध
होते. ३५ येक चौरंगावर अधा हात उं च गोलाकार झाकण होते, व या
झाकणाचे टेकावे व या या प या ही चौरंगाशी अंखड हो या. ३६ चौरंगाची
बाहेरची बाजू आ ण चौकट यां यावर क ब देव त, सह, खजूर ची झाडे यांचे
कोर व काम पतळे चे केलेले होते. ही न ी अगदी भरग च असून याम ये
कुठे ही मोकळ जागा न हती. शवाय भोवताली फुलांची न ी होती. ३७
हरामने अशा कारे अगदी एकसारखे एक असे दहा पतळ चौरंग घडवले.
हे सव ओतीव काम होते यामुळे ते तंतोतंत एकसारखे होते. ३८ हरामने
अशीच दहा गंगाळे केली. ती या दहा चौरंगासाठ येक एक या माणे
होती. येक गंगाळाचा ास चार हात होतो. याम ये चाळ स बथ पाणी
मावू शकत असे. ३९ याने पाच बैठक मं दरा या उ रेला आ ण द णेला
पाच व गंगाळसागर मं दरा या उजवीकडे पूव दशेला ठे व या. ४० याखेर ज
हरामने वाडगी, पावड , लहान गंगाळे बनवली. शलमोन राजाने सां गतले ते
सव हरामने केले. परमे रा या मं दरासाठ हरामने या व तू घडव या
४१ यांची यादी पुढ ल माणे: दोन तंभ तंभा या कळसांवर बसवाय या
दोन घुम ा यां या भोवती या दोन जा या ४२ या दोन जा यांसाठ
चारशे न ीदार डा ळबे तयार केली खांबा या शडयावर ल या या या
आकाराचे कळसाचे भाग झाकावया या जा यासाठ या डाळ बा या दोनदोन रांगा हो या. ४३ दहा च रग व यां यावर ल दहा गंगाळे , ४४ एक
गंगाळसागर व या याखालचे बारा बैल; ४५ याखेर ज हंडे, पातेली, पावड
अशी परमे रा या मं दरासाठ वेगवेगळ पा े शलमोन राजा या इ छे खातर
हरामने बनवले. ते सव लखलखीत पतळे च होते. ४६ सु कोथ आ ण

सारतान यां याम ये यादन नदी या तीरावर असले या मैदानावर शलमोन
राजाने हे काम करायला सां गतले. पतळ वतळवून माती या सा यात हे
ओतकाम कर यात आले. ४७ या सग यासाठ कती पतळ लागले ते
शलमोन राजाने ब घतले नाही. वजन करायचे हटले तर ते खूपच होते.
यामुळे या सव व तूंचे न क वजन कधीच माहीत झाले नाही. ४८ शलमोनाने
परमे रा या मं दरासाठ सो या याही कतीतर व तू करवून घेत या. या
अशा: सो याचे मेज (देवाची सो याची वेदी सम पत भाकर ठे व यासाठ )
४९ शु सो या या समया. (या परमप व गाभा यासमोर उजवीडावीकडे
पाच पाच लावले या हो या) सो याची फुले, दवे आ ण चमटे ही सो याची
करवली होती. ५० पेले, कातर , कटोरे, चमचे व धूपदाने ही शु सो याची
करवली होती; तसेच मं दराचा आतील भाग हणजे परमप व थान यांचे
दरवाजे व प व थाना या दारा या बजाग या सो या या बनव या हो या.
५१ परमे रा या मं दराचे हे काम शलमोन राजाने वत: या हाती घेतले ते
संपवले. मग आपले व डल दावीद यांनी सम पलेले सोने, चांदी व पा े ही
शलमोनाने आत आणून परमे रा या मं दरा या भांडारात ठे वली.
सगळ व डलधार मंडळ , सव घरा यांचे मुख आ ण
८ इवंशाएलमधील
ातील मु य यांना राजा शलमोनाने आप याबरोबर य शलेम येथे
यायला सां गतले. दावीद नगरातून हणजे सयोनेतून वरती परमे रा या
कराराचा कोश मं दरात आण यासाठ यांना याने बोलावले. २ ते हा
इ ाएलाची सव मंडळ शलमोन राजासमोर एक आली. ते हा एथानीम हा
वषाचा सातवा सनाचा मा हना चालू होता. ३ इ ाएलची सव व डलधार
मंडळ एक जमली. मग याजकांनी परमे राचा प व कराराचा कोश
उचलला. ४ याबरोबरच दशनमंडप, परमे राचा कोश, तेथील सव प व
पा े लेव नी व याजकांनी वरती वा न नेली. ५ राजा शलमोन व इ ाएलचे
सव लोक करारा या कोशासमोर आले. तेथे यांनी अनेक बली अपण केले.
तेथे यांनी इतक गुरे मढरे अ पली क यांची मोजदाद करता येणे श य
न हते. ६ मग याजकांनी परमे राचा तो कराराचा कोश आत या दालनात
ठे वला. मं दरातील परमप व गाभा या या आत क बां या पंखाखाली तो
ठे वला. ७ क बांचे पंख प व करारा या कोशावर पसरलेले होते. कोश
आ ण याचे दांडे पंखांनी झाकलेले होते. ८ हे दांडे इतके लांब होते क
परमप व गाभा यापुढ या भागात उभे राहणा यालाही यांची टोके दसत.
बाहे न पाहणा याला मा ती दसत नसत. हे दांडे अजूनही तेथे आहेत. ९
करारा या कोशा या आत दोन पा ा हो या. होरेब येथे मोशेने हे पेटी या
आता ठे वले होते. इ ाएली लोक मसर देशातून बाहेर पड यावर होरेब
या ठकाणी परमे राने यां याबरोबर करार केला होता. १० परमप व
गाभा यात प व कराराचा कोश ठे व यावर याजक तेथून बाहेर पडले,
याबरोबर परमे राचे मं दर मेघाने ापले. ११ परमे रा या तेजाने मं दर
भ न गेले, व मेघामुळे याजकांना उभे राहता येईना. १२ ते हा शलमोन
हणाला, “परमे र हणाला आहे क , मी नबीड अंधारात व ती कर न. १३
परंतु तुला युगानुयूग राह यासाठ , हे मं दर मी तु यासाठ बांधले आहे.”
१४ इ ाएल लोकांकडे वळू न राजाने यांना आशीवाद दला, ते हा ती सव
मंडळ उठू न उभी राहीली. १५ तो हणाला, “इ ाएलाचा परमे र देव ध य
असो! माझे व डल दावीद यांना हट या माणे याने वत: या हाताने ते
पूण केले परमे र मा या व डलांना हणाला, १६ मा या इ ाएली जेला
मी मसरमधून बाहेर आणले. पण या वंशातील कुठलेही नगर मी अजून
माझे नाव राख यासाठ माझे मं दर उभार यासाठ नवडले नाही. तसेच
इ ाएल लोकांचा नेता हणून अजून कोणाची नवड केली नाही. पण आता
माझा जेथे स मान होईल असे य शलेम हे नगर मी नवडले आहे, आ ण
इ ाएल लोकांचा अ धपती हणून मी दा वदाची नवड केली आहे.” १७
इ ाएला या परमे र देवा या स मानाथ मं दर बांधावे असे, माझे व डल
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दावीद यां या फार मनात होते. १८ पण परमे र माझे व डल दावीद यांना
हणाला, “मा या नामासाठ मं दर उभार याची तु या मनातील इ छा मी
जाणून आहे, अशी इ छा तू बाळगलीस ते चांगले आहे. १९ पण तु या ह ते
हे मं दराचे काम होणार नाही, तर तु या पोटी जो पु होईल तो मा या
नामासाठ हे मं दर बांधील. २० परमे र जे वचन बोलला ते याने खरे क न
दाखवले आहे. आता माझे व डल दावीद या या गादीवर मी आलो आहे.
इ ाएला या परमे र देवासाठ हे मं दरही मी बांधले आहे. २१ याम ये
प व करारा या कोशासाठ एक जागा करवून घेतली आहे. या कोशाम ये
परमे राने आप या पूवजांना मसरमधून बाहेर आणले, ते हा केलेला तो
करार याम ये आहे.” २२ शलमोन परमे रा या वेदीपुढे उभा रा हला व
इ ाएला या सव मंडळ समोर दो ही हात आकाशा या दशेने पसरले, २३ तो
हणाला, हे इ ाएला या परमे र देवा, तुजसमान सरा कोणी आकाशात
कवा पृ वीतलावर नाही. तू हा करार केलास, कारण तुझे आम यावर ेम
आहे. तू आपला करार पाळतोस, जे सेवक तू दाखवले या मागाने जातात
यां या वषयी तू दयाळू आ ण एक न असतोस. २४ माझे व डल दावीद
या आप या सेवकाला तू वचन दलेस, आ ण ते खरे क न दाखवलेस.
आप या मुखाने तू वचन दलेस आ ण तु याच हाताने ते पूण केले आहे;
अशी आज व तुि थती आहे. २५ मा या व डलांना दलेली इतर वचनेही
हे इ ाएला या देवा, परमे रा, तू खर क न दाखव तू हणाला होतास,
दावीद, तु या माणेच तु या मुलांनीही माझा माग अनुसरला, तर तुम या
घरा यातील पु षांची परंपरा कधीही खुंटावयाची नाही, एकजण नेहमी
इ ाएला या राजासनावर राहील. २६ परमे रा, इ ाएला या देवा, हा माझे
व डल दा वदाला दलेला श दही खरा ठ दे अशी माझी ाथना आहे. २७
पण परमे रा, तू खरोखरच पृ वीवर राहशील का? हे व तीण आकाश
आ ण वग यातही तू मावत नाहीस. ते हा हे मी बांधलेले मं दरही तु यासाठ
कसे पुरेल! २८ पण कृपाक न माझी ाथना व कळकळ ची वनंती ऐक. मी
तुझा सेवक आ ण तू माझा परमे र देव आहेस. आजची ही माझी ाथना
ऐक. २९ मा या नावाचा नवास या ठकाणी होईल, असे या ठकाणा वषयी
तू हटले या या ठकाणाकडे रा ं दवस या मं दराकडे तुझी ी असू दे,
जी ाथना तुझा सेवक या थळाकडे त ड क न कर त आहे ती ऐक. ३०
परमे रा, इ ाएलाचे सव लोक आ ण मी इथे येऊन तुझी ाथना क ते हा
या ाथना ऐक. तुझे वा त वगात आहे हे आ हास मा हत आहे. तेथे या
तु या कानावर पडो आ ण तू आ हास मा कर. ३१ जर एखादया
ने
आप या शेजा या व काही अपराध के यास यास शपथ यावयास
लाव यास व या तु या वेदीसमोर घेतली. ३२ ते हा ती तू वगातून ऐकून
नवाडा कर. जर तो अपराधी असेल तर यास या माणे श ा कर. आप या
सेवकाचा याय क न ास
ठरव व याची कृ ये या या माथी येवो
आ ण धा मकास नद ष ठरवून या या नद षते माणे यास ब स देऊन
याचे समथन कर. ३३ जे हा इ ाएल लोकांचा तु या व
या पापामुळे
श ूं या हातून पराभव होईल व ते यां या पापापासून मागे फरतील, तु या
नावाने प ाताप करतील, ाथना वनंती क न या मं दरात मा मागतील;
३४ ते हा वगातून तू यांचे ऐक, तुझे लोक इ ाएल यां या पापाची मा
कर आ ण जो देश तू यां या पूवजांना देऊ केला याम ये यांना तू परत
आण. ३५ यांनी तु या व पाप के यामुळे आकाशकपाटे बंद झाली व
पाऊस पडला नाही. ते हा ते जर या ठकाणाकडे त ड क न तुझी ाथना
करतील व तुझे नाव कबूल करतील व तू दीन के यामुळे तु याकडे वळतील,
३६ ते हा वगातून इ ाएली लोक व तुझे सेवक यांची वनवणी ऐकून
यां या पापांची मा कर. यांना यो य मागाने चालायला शकव, आ ण
परमे रा, तू यांना वतन हणून दले या भूमीवर पाऊस पडू दे. ३७ कधी
जमीन ओसाड होऊन यावर कोणतेही पीक येणार नाही, कवा एखादा
साथीचा रोग पसरेल. कधी टोळधाड, भेरड, घुली येऊन सगळे पीक फ त
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करतील. कधी श ू या ह याला काही ठकाणचे लोक बळ पडतील, कवा
एखा ा ख याने लोक हैराण होतील. ३८ असे कधी झा यास, एकाने
जर आप या पापाची कबुली दली कवा सव इ ाएली लोकांनी आप या
जीवाला होणारा ास ओळखून मं दराकडे हात पस न मा याचना करतील.
३९ तर यांची ाथना वगातून ऐकून यांना मा कर आ ण कृती कर.
लोकां या मनात काय आहे हे फ तूच जाणतोस. ते हा येकाचा यो य
याय नवाडा कर. ४० आम या पूवजांना तू जी भूमी दलीस तथे लोकांनी
यांचे वा त तथे असेपयत तुझा आदर ठे वून व भय ध न रहावे हणून
एवढे कर. ४१ इ ाएली लोकां शवाय तु या नावासाठ परदेशा न कोणी
आला, ४२ कारण तुझे महान नाव बलशाली हात व पुढे केलेला बा ही सव
यां या ऐक यात येणारच, व यांनी या मं दराकडे येऊन ाथना केली,
४३ तर तू वगातून यांचीही ाथना ऐक. यां या मनासारखे कर. हणजे
इ ाएली लोकां माणेच या लोकांसही तु याब ल भय आ ण आदर वाटेल.
तु या स मानाथ हे मं दर मी बांधले आहे हे मग सव लोकांस कळे ल. ४४
परमे रा, कधी तू आप या लोकांस श ूवर चढाई करायचा आदेश देशील.
ते हा तुझे लोक तू नवडले या या नगराकडे आ ण तु या स मानाथ मी
बांधले या मं दराकडे वळतील. आ ण ते तु याकडे ाथना करतील. ४५
ते हा तू आप या वगातून यांची ाथना वनती ऐक आ ण यांना मदत कर.
४६ जर लोकां या हातून तु या व
काही पाप घडले, (कारण पाप करत
नाही असा कोणीच नाही) अशावेळ यां यावर संतापून तू यांचा श ूकडू न
पराभव करवशील. श ू मग यांना कैदी क न रदेशी नेतील. ४७ तर बंदी
क न नेले या देशात गे यावर मग हे लोक झा या गो ी वचारात घेतील.
यांना आप या पापांचा प ाताप करतील तु याकडू न दयेची अपे ा करतील
आ ण ते ाथना करतील, आ ही चुकलो, आम या हातून ाई घडली
अशी ते कबुली देतील. ४८ बंदी क न नेले या श ुं या देशात असताना ते
जर अंत: करणपूवक तु याकडे वळले आ ण तू यां या पूवजांना दले या
भूमी या दशेने, तू नवडले या या नगरा या दशेने आ ण तु या स मानाथ
मी बांधले या या मं दरा या दशेने यांनी ाथना केली तर ४९ तू ती आप या
वगातील ठकाणा न यांची ाथना व वनंती ऐक व यांस याय दे. ५०
यां या सव पापांची मा कर. तु या व द पाप के याब ल यांना मा
कर. यां या श ूसमोर यां या वर दया दाखव, हणजे ते यां यावर दया
करतील, ५१ ते तुझे लोक आहेत हे आठव तू यांना मसरमधून बाहेर
आणलेस जसे काही लोखंड वतळ व याचा तापले या भ ीतून बाहेर काढले
हेच तुझे वतन होत. ५२ “तर तुझे डोळे तु या सेवका या वनंतीकडे व तु या
या इ ाएल लोकांची ाथना कृपाक न ऐक, ते तुझा धावा करतील यां या
हाकेला तसाद दे. ५३ भू परमे रा, पृ वीतलावर ल सव मनु यांमधून
नवड क न तू यांना वेगळे केले आहेस. तू तुझे अ भवचन दले आहेस.
यानुसार हे लोक तुझे वतन हावे हणून मसरमधून तू आम या पूवजांना
बाहेर नेलेस ते हा आपला सेवक मोशे या याकडू न हे काय करवून घेतलेस.”
५४ शलमोनाने आकाशाकडे हात पस न व परमे रा या वेदीसमोर गुडघे
टेकून ही सव ाथना व वनवणी परमे रास कर याचे संपव यावर तो तेथून
उठला. ५५ मग याने इ ाएल लोकांस उभे रा न उं च आवाजात आशीवाद
दला, तो हणाला. ५६ “परमे राचे तवन करा. इ ाएल लोकांस वसावा
दे याचे याने कबूल केले होते. या माणे यांने केले आहे. आपला सेवक
मोशे या यामाफत वचने दली होती. यापैक एकही श द वाया गेला नाही.
५७ आप या पूवजांना आपला देव परमे र याने जशी साथ दली तशीच तो
पुढे आप यालाही देवो. याने आ हास कधी सोडू नये व कधी यागू नये. ५८
आ ही यास अनुसरावे. या या मागाने जावे. हणजेच आप या पूवजांना
याने दले या आ ा, सव नयम, नणय यांचे आ ही पालन करावे. ५९
आजची माझी ाथना आ ण माझे मागणे परमे र सतत ल ात ठे वो. हा
राजा याचा सेवक आहे. या यासाठ आ ण इ ाएल लोकांसाठ याने एवढे
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करावे. एक दवसही याम ये खंड पडू देऊ नये. ६० परमे राने एवढे केले तर
हा एकच खरा देव आहे हे जगभर या लोकांस कळे ल या या शवाय सरा देव
नाही. ६१ तु ही सवानीही आप या परमे र देवाशी एक न आ ण ामा णक
असले पा हजे. या या सव आ ा आ ण नयम यांचे पालन केले पा हजे.
आ ा माणेच पुढेही हे सव चालू ठे वले पा हजे.” ६२ मग राजासहीत सव
इ ाएल लोकांनी परमे रासमोर य बली अपण केले. ६३ शलमोनाने बावीस
हजार गुरे आ ण एक लाख वीस हजार मढरे बली अ पली. ही शां यपणासाठ
होती. अशा कारे राजा आ ण इ ाएल लोकांनी मं दर परमे रास अपण केले.
६४ मं दरा समोरचे अंगणही राजा शलमोनाने या दवशी अपण केले. याने
तेथे होमबली, धा य आ ण आधी शां यपणासाठ अपण केले या जनावरांची
चरबी हे सव तेथे अपण केले. परमे रापुढ ल पतळे ची वेदी या मानाने लहान
अस यामुळे याने हे अंगणात केले. ६५ शलमोनाने आ ण या याबरोबर
सवानी या दवशी मं दरात उ सव साजरा केला. हमाथ खड पासून मसर या
सीमेपयत या भागातील सव इ ाएल लोक तेथे हजर होते. हा समुदाय चंड
होता. सात दवस यांनी परमे रा या साि न यात खा या प यात आ ण
मजेत घालवले. आणखी सात दवस यांनी आपला मु काम लांबवला.
अशा कारे हा सोहळा चौदा दवस चालला. ६६ नंतर शलमोनाने सवाना
घरोघर परतायला सां गतले. राजाला ध यवाद देऊन, याचा नरोप घेऊन
सवजण परतले. परमे राचा सेवक दावीद आ ण इ ाएलचे सव लोक यांचे
परमे राने क याण केले हणून ते आनंदात होते.
परमे राचे मं दर आ ण राजमहाल यांचे काम पूण केले,
९ शलमोनाने
व या या मनात जे होते या माणे याने केले. यापूव गबोनाम ये
२

परमे राने शलमोनाला दशन दले होते. या माणे पु हा स यांदा परमे राने
यास दशन दले. ३ परमे र यास हणाला, “मी तुझी ाथना ऐकली. तू
मला केलेली वनंती ऐकली. तू हे मं दर बांधलेस. मी आता ते थान प व
केले आहे. येथे माझा नरंतर स मान होत राहील. हे थानाकडे माझे मन व
ी सतत राहील. ४ तुझे व डल दावीद यां या माणेच चांग या मनाने व
सरळतेने तू मा यासमोर चाललास व मा या आ ा नयम पाळ यास, ५
तर तु या घरा यातील
च नेहमी इ ाएला या राजासनावर येईल.
तुझे व डल दावीद याला मी तसे वचन दले होते. यां या वंशजांची स ा
इ ाएलाव न कधीच खुटण
ं ार नाही. ६ पंरतु तू कवा तु या मुलाबाळांनी
हा माग सोडला व मा या आ ांचे पालन केले नाही, तु ही इतर दैवतां या
भजनी लागलात, ७ तर मा मी दले या या भूमीतून इ ाएलांना सकावून
लावीन. इतर लोकात तु ही नदेचा वषय होणार. हे मं दर मी मा या
नावासाठ प व केले आहे. पण माझे आ ापालन केले नाहीतर ते मी
नजरेआड कर न. ८ हे मं दर नामशेष होईल; ते पाहणारे तं भत होतील
आ ण हणतील, ‘परमे राने या देशाचा आ ण या मं दराचे असे का केले
बरे?’ ९ यावर इतर जण सांगतील, याला कारण या लोकांनी परमे र
देवा या याग केला. परमे राने यां या पूवजांना मसरमधून सोडवले. पण
या लोकांनी इतर देव आपलेसे केले. या दैवतां या हे भजनी लागले.
हणून परमे राने हे अ र यां यावर आणले.” १० परमे राचे मं दर
आ ण महाल या दो ह चे बांधकाम पूण हो यास राजा शलमोनाला वीस
वष लागली. ११ यानंतर शलमोनाने सोराचा (तायर) राजा हराम याला
गालील ांतातील वीस नगरे दली. कारण हरामने मं दर व राजमहाल या
दो ही या बांधकामांम ये शलमोनला खूप मदत केली होती. देवदार, गंधस चे
लाकूड तसेच सोनेही हरामने शलमोनाला लागेल तसे पुरवले होते. १२
शलमोनाने हराम सोरा न (तायर) ही नगरे पाह यासाठ हणून आला. पण
यास ती ततक शी पसंत पडली नाहीत. १३ राजा हराम हणाला, “मा या
बंधो काय ही नगरे तू मला दलीस?” या भूभागाला हरामने काबूल ांत
असे नाव दले. आजही तो भाग काबूल हणूनच ओळखला जातो. १४

हरामने राजा शलमोनाला मं दरा या बांधकामासाठ एकश वस क कार
सोने पाठवले होते. १५ शलमोन राजाने परमे राचे मं दर आ ण महाल
यां या बांधकामासाठ वेठ बगार वर मजूर लावले होते. यां याकडू न राजाने
आणखीही वा तू बांधून घेत या. म लो, य शलेम सभोवतीचा कोट तसेच
हासोर, म ग ो व गेजेर या नगरांची पुनबाधणी याने करवून घेतली. १६
मसर या फारो राजाने पूव गेजेर हे शहर यु दात घेऊन मग ते जाळू न टाकले
होते. तेथे राहणा या कनानी लोकांस याने ठार केले होते. या फारो या
मुलीशी शलमोनाने ल न केले होते. ते हा फाराने हे नगरही शलमोनाला
ल नातील आहेरादाखल दले होते. १७ शलमोनाने गेजेराखालचे बेथ-होरोनही
पु हा बांधले. १८ तसेच बालाथ, तामार ही वाळवंटातील नगरे बांधली, १९
शलमोनाने अ नधा य आ ण इतर व तूंची गोदामे, याचे रथ आ ण घोडे
यां यासाठ वेग या जागा बांध या. य शलेमाम ये, लबानोनात आ ण
आप या अ धप याखालील इतर देशात जे जे यास हवे ते ते बांधले. २०
इ ाएल लोकांखेर ज या देशात अमोर , ह ी, प र जी, ह वी, यबूसी
हेही लोक होते. २१ इ ाएल लोकांस यांचा पाडाव करता आलेला न हता.
पण शलमोनाने यांना आपले गुलाम केले. आजही यांची ि थती तशीच
आहे. २२ इ ाएल लोकांस मा शलमोनाने आपले गुलाम केले नाही.
इ ाएली लोक सै नक, सरकार अ धकार , कारभार , सरदार, रथा धपती
आ ण चालक अशा पदांवर होते. २३ शलमोनाने हाती घेतले या कामांवर
साडेपाचशे अधी क होते. मजूरांवर ते देखरेख कर त. २४ फारोची क या
आपला महाल पूण झा यावर दावीद नगरातून तेथे राहायला गेली. नंतर
शलमोनाने म लो बांधले. २५ शलमोन वषातून तीनदा वेदीवर होमबली
आ ण शां यपण कर त असे. ही वेदी याने परमे रासाठ बांधली होती. तो
परमे रापुढे धूपही जाळ त असे. तसेच मं दरासाठ लागणा या व तू पुरवत
असे. २६ एसयोन-गेबेर येथे शलमोन राजाने गलबतेही बांधली. हे नगर अदोम
देशात तांब ा समु ा या काठ एलोथजवळ आहे. २७ समु ाब ल चांगली
जाण असलेले लोक राजा हराम या पदर होते. हे खलाशी बरेचदा समु ावर
जात. हरामने यांना शलमोना या आरमारात, शलमोना या खला यांबरोबर
पाठवले. २८ शलमोनाची गलबते ओ फर येथे गेली आ ण यांनी तेथून चारशे
वीस क कार सोने शलमोन राजाकडे आणले.
रा या नावासंबंधाने शबा या राणीने शलमोनाची याती ऐकली
१० परमे
ते हा अवघड न वचा न याची कसोटी पाहायला ती आली.
२ नोकरा चाकरांचा मोठा लवाजमा आ ण सुवा सक मसा याचे पदाथ,

र ने, सोनेनाणे अशा ब याच गो ी उं टांवर ला न ती य शलेमेला आली.
शलमोनाला भेट यावर त या मनातले सवकाही तने यास सां गतले. ३
शलमोन राजाने त या सग या नांची उ रे दली. असा कुठलाच न
न हता क , याचे उ र याने दले नाही. ४ शलमोनाचे शहाणपण शबा या
राणीने पा हले याने बांधलेला सुंदर महालही तने पा हले. ५ या या
मेजावरचे खाणे, या या सेवकांचा वावर, शलमोना या कारभा याची ऊठबस
आ ण यांचे पोषाख, याचे यालेबरदार याने दले या मेजवा या आ ण
परमे रा या मं दरात केलेले य . हे सव शबा या राणीने पा हले आ ण ती
आ याने थ क झाली. ६ ती राजाला हणाली, “तु या चातुयाब ल आ ण
कारभाराब ल मी मा या देशात बरेच ऐकले होते. ते खरे आहे. ७ पण हे सव
मा या डो यांनी बघेपयत, माझा यावर व ास बसत न हता. आता असे
वाटते क ऐकले ते कमीच होते. तुझे ऐ य आ ण बुि दम ा मला लोकांनी
सां गतली यापे ा जा तच आहे. ८ तुझे लोक आ ण सेवक खरेच फार
ध य आहेत. तुझे सेवक, जे तु यासमोर ऊभे रा न, यांना तु या ानाचा
लाभ होतो ते ध य. ९ परमे र देव थोर आहे, तु यावर स न होऊन याने
तुला इ ाएलाचा राजा केले आहे. परमे र इ ाएलावर ेम करतो हणून,
नयमशा ाचे व यायाचे पालन कर यास याने तुला राजा केले आहे.” १०
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मग शबा या राणीने राजाला एकशे वीस क कार सोने, नजर केले. शवाय
मो ा माणात मसा याचे पदाथ आ ण मौ यवान हरे दले. इ ाएलाम ये
यापूव कोणी आणले नसतील इतके मसा याचे पदाथ एक ा शबा या
राणीने शलमोन राजाला दले. ११ हराम या गलबतामधून ओ फर न सोने
आले. तसेच र चंदनाचे लाकूड आ ण भार र नेही आली. १२ शलमोन
राजाने या लाकडाचा वापर परमे रा या मं दरात आ ण महालात आधाराचे
कठडे उभारायला केला. शवाय वादकांसाठ वीणा, सतार ही यातून करवून
घेत या. तसे लाकूड परत कोणी कधी इ ाएलाम ये आणले नाही क
यानंतर कोणी तसे लाकूड पा हले नाही. १३ स या देशा या रा यक याला,
जे र ती माणे भेटीदाखल ायचे ते सव शलमोन राजाने शबा या राणीला
दले. शवाय तला काय हवे ते वचा न तेही दले. यानंतर राणी आप या
लवाज यासा हत मायदेशी नघून गेली. १४ शलमोन राजाला दरसाल
जवळपास सहाशे सहास क कार सोने मळत रा हले. १५ या मालवा
जहाजांखेर ज ापार , सौदागर, अरब तानचे राजे तसेच नेमलेले सुभेदार
यां याकडू नही सोने येत रा हले. १६ शलमोन राजाने घड व सो या या दोनशे
मो ा ढाली के या. येक ढालीस सहाशे शेकेल सोने लागले. १७ तशाच
पण जरा लहान तीनशे घड व सो या या ढाली के या. या लहान ढालीस
तीन माने सोने लागले. राजाने या ढाली “लबानोनाचे वन” येथे ठे व या.
१८ शवाय राजा शलमोनाने हि तदंताचे एक श त सहासन करवले. ते
सो याने मढवले होते. १९ सहासनाला सहा पाय या हो या. याची पाठ
कमानदार होती. दो ही बाजूला हात होते. हातां या खाली दो ही बाजूला सह
होते. २० तसेच सहाही पाय यांवर दोन-दोन सह होते. असे सहासन स या
कोणा याही रा यात न हते. २१ राजा शलमोनाचे सव पेले आ ण चषक
सो याचे होते. “लबानोनाचे वनामधील” सव श ा े आ ण साम ी शु
सो याची होती. चांदीचे काहीही न हते. सोने इत या मुबलक माणात होते
क शलमोना या कार कद त लोकां या लेखी चांदीला काही कमत न हती.
२२ समु ावर राजा हरामा या जहाजांबरोबर शलमोन राजा याही ताश श
जहाजांचा एक तांडा असे, आ ण तीन-तीन वषानी ही ताश श जहाजे सोने,
चांदी, हि तदंत, वानर व मोर आणत असत. २३ शलमोन हा पृ वीतलावर ल
सवात महान राजा होता. या याकडे सवा धक वैभव आ ण बु ी चातुय होते.
२४ पृ वीवर ल सव लोक यास भेट यास उ सुक असत. देवाने शलमोनाला
दलेले बु दीचे वैभव यांना अनुभवायचे असे. २५ ठक ठकाणा न दरवष
लोक या या भेटीला येत. येताना येकजण नजराणा आणीत असे. सो या
चांदी या व तू, कपडे, श े, सुगंधी मसा याचे पदाथ, घोडे, खेचरे अशा
अनेक गो ी ते भेटीदाखल आणत. २६ शलमोन राजाकडे खूप रथ आ ण
घोडे होते. या याकडे चौदाशे रथ आ ण बारा हजार घोडे यांचा सं ह होता.
रथासाठ याने खास नगरे उभारली आ ण याम ये रथ ठे वले. काही रथ
या याजवळ य शलेमेम येही होते. २७ राजाने इ ाएलाला वैभवा या
शखरावर नेले. य शलेम नगरात चांदी जमीनीवर ल दगडध ासारखी होती
आ ण गंधस चे लाकूड ड गरटेक ांवर उगवणा या उं बरा या झाडासारखे
वपुल होते. २८ मसर व सली सया येथून शलमोन घोडे आणत असे.
शलमोन राजाचे ापार ते तांडे या तांडे खरेदी करत आ ण तेथून ते
इ ाएलम ये आणत. २९ मसरचा एक रथ साधारण सहाशे शेकेल चांदीला
पडे, आ ण घो ाची कमत दडशे शेकेल चांदी इतक पडे. ह ी आ ण
अरामी राजांना हे रथ आ ण घोडे नंतर वकत असत.
शलमोनाचे अनेक वदेशी ि ंयावर ेम जडले होते. फारो या
११ राजा
मुलीखेर ज, ह ी, मवाबी, अ मोनी, अदोमी, सीदोनी अशा पर या
देशातील ि यांनाही याने आपलेसे केले. २ परमे राने पूव च इ ाएल
लोकांस सां गतले होते “पर या देशातील लोकांशी ववाह संबंध ठे वू नका.
तसे केलेत तर ते तु हास यां या दैवतां या भजनी लावतील.” असे असूनही
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शलमोन या बायकां या ेमात पडला. ३ यास सातशे ि या हो या. ( या
सव इतर देशां या मुखां या मुली हो या) उपप नी हणून यास आणखी
तीनशे दासीही हो या. या बायकांनी यास देवापासून र जा यास भाग
पाडले. ४ तो वृ द झाला ते हा या या बायकांनी यास इतर दैवतांकडे
वळवले. आपले व डल दावीद या या माणे शलमोन परमे राशी एक न
रा हला नाही. ५ सीदोनी लोकां या अ ारोथ देवाची शलमोनाने पूजा केली.
तसेच अ मो यांचे अमंगळ दैवत मलकोम यालाही शलमोनाने भजले.
६ अशा कारे शलमोनाने परमे रा या
ीने वाईट केले. आपले व डल
दावीद यां या माणे तो परमे रास पूणपणे अनुसरला नाही. ७ कमोश या
मवाबी लोकां या अमंगळ दैवता या पूजेसाठ शलमोनाने एक पूजा थळ
बांधले. हे य शलेम नजीक या टेकड वर होते. याच टेकड वर मोलख या
अ मोनी लोकां या अमंगळ दैवतासाठ ही एक उं च थान बांधले. ८ आप या
इतर, येक देशात या बायकांसाठ ही याने अशीच पूजा थळे बांधली.
या आपाप या ठकाणी धूप जाळत आ ण आपाप या दैवतांसाठ य
करत. ९ इ ाएलचा देव परमे र या यापासून शलमोन परावृ झाला. ते हा
परमे राचा शलमोनावर कोप झाला. परमे राने शलमोनाला दोनदा दशन
दले होते. १० इतर दैवतां या मागे याने जाऊ नये असे बजावले होते.
पण शलमोनाने परमे रा या या आ ेचे उ लंघन केले. ११ ते हा परमे र
शलमोनाला हणाला, “तू आपण होऊन आप या कराराचा भंग केला
आहेस. माझी आ ा तू पाळली नाहीस. ते हा तु याकडू न रा य हसकावून
घे याची मी त ा करतो. तु या सेवकाला मी ते देईन. १२ पण तुझे व डल
दावीद यां यावर माझे ेम होते. याखातर तू हयात असेपयत मी तुलाच
रा यावर ठे वीन तुझा पु गादीवर बसेपयत वाट पाहीन. मग या याकडू न ते
घेईन. १३ तर सगळे च रा य हसकावून घेणार नाही. एकाच घरा यावर
याची स ा ठे वीन. दा वदासाठ मी एवढे कर न. तो माझा आवडता सेवक
होता. तसेच य शलेमेसाठ मला एवढे केले पा हजे कारण ते नगर मी
नवडले आहे.” १४ आ ण मग परमे राने अदोमी हदादला शलमोनाचा श ू
केले. हदाद अदोमा या राजघरा यातला होता. १५ याचे असे झाले दा वदाने
पूव अदोमाचा पराभव केला होता. यवाब ते हा दा वदाचा सेनापती होता. तो
अदोम येथे मृतांचे दफन करायला गेला. ते हा याने अदोमातील सवाची
क ल केली होती. १६ यवाब आ ण सव इ ाएल लोक यांनी अदोम येथे
सहा म हने मु काम केला. या काळात यांनी अदोम येथे कुणाही पु षाला
जवंत ठे वले नाही. १७ हदाद यावेळ अगदी लहान होता. ते हा तो मसर
येथे पळू न गेला. या या व डलांचे काही अदोमी सेवकही या याबरोबर गेले.
१८ म ाना न पुढे ते सव पारान येथे गेले. तथे यांना आणखी काही जण
येऊन मळाले. मग हे सगळे लोक मळू न मसरला गेले. मसरचा राजा
फारो या याकडे यांनी आ य घेतला. फारोने हदादला राहायला एक घर
आ ण थोड जमीन देऊ केली. या या अ नव ाची सोय केली. १९ फारोची
हदादवर मज बसली. ते हा याने आप या मे णीशी याचे ल नही लावून
दले. याची राणी तहपनेस हची ती बहीण होती. २० या तहपनेस या
ब हणीचे हदादशी ल न झाले. यांना गनुबथ नावाचा पु झाला. राणी
तहपनेस या संमतीने तो राजवा ात फारो या मुलांबरोबरच वाढला. २१
दा वदा या मृ यूची खबर हदादने मसरम ये ऐकली. सेनापती यवाब मरण
पाव याचेही यास कळले. ते हा हदाद राजा फारोला हणाला, “मला मा या
मायदेशी परत जाऊ दे.” २२ ते हा फारो यास हणाला, “येथे तुला हवे ते
सवकाही मी दले आहे. असे असताना तू परत का जातोस?” ते हा “हदादने
पु हा जाऊ दे याब ल वनंती केली.” २३ देवाने शलमोनासाठ आणखी एक
श ू नमाण केला. तो हणजे रजोन. हा ए यादाचा पु . सोबाचा राजा
हददेर याचा रजोन हा सेवक होता. या याकडू न तो पळाला. २४ दा वदाने
सोबा या सै याचा पाडाव के यानंतर, रजोनाने काही माणसे जमवली आ ण
या टोळ चा तो नायक बनला. द म काम ये जाऊन मग तो रा हला. तथला
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राजा झाला. २५ अरामावर रजोनाने रा य केले. इ ाएलाब ल यास चीड
होती, ते हा शलमोना या संपूण कार कद त याचे इ ाएलशी वैरच होते.
हदाद आ ण रजोन यांनी मळू न इ ाएलाला बराच ास दला. २६ नबाट
याचा पु यराबाम हा शलमोनाचा एक सेवक. हा ए ाईम घरा यातला
असून सरेदा नगरातील होता. या या आईचे नाव स वा. याचे व डल वारले
होते. हा यराबाम पुढे राजा या व द गेला. २७ याची कथा अशी. म लोचे
बांधकाम आ ण दावीद राजा या नगरा या तटबंदीला पडलेली खडारे
बुजव याचे काम शलमोन क न घेत होता. २८ यराबाम हा अंगा पडाने
मजबूत होता. हा या कामाला चांगला अस याचे शलमोनाने हेरले आ ण
यास योसेफ घरा यातील कामगारांचा अधी क हणून नेमले. २९ एकदा
यराबाम य शलेमे या बाहेर गेला होता. ते हा यास शलो येथील अहीया
नावाचा संदे ा वाटेत भेटला. अहीयाने नवीन अंगरखा घातला होता. या
दोघांखेर ज ते हा या भागात आणखी कोणी न हते. ३० अहीयाने आपला
अंगरखा काढला आ ण याचे फाडू न बारा तुकडे केले. ३१ मग अहीया
यराबामाला हणाला, “यातले दहा तुकडे तू वत: जवळ ठे व. इ ाएलचा
देव परमे र याने सां गतले आहे शलमोना या हातातून रा य काढू न घेऊन
यातील दहा वंशाचा अ धकार मी तुला देईन. ३२ आ ण दा वदा या घरा यात
फ एकाच वंशाची मालक श लक ठे वीन. माझा सेवक दावीद आ ण हे
य शलेम नगर यां या खातर मी एवढे कर न. इ ाएला या सव वंशांतून
मी य शलेम नगराची नवड केली आहे. ३३ शलमोनाने माझा याग केला
हणून मी या याकडू न रा य काढू न घेणार आहे. सीदो यांची देवी अ ारोथ,
मवाबाचा कमोश, अ मो याचा मलकोम या परक य दैवतांचे तो भजन
पूजन करतो. जे यो य आ ण या य ते आता तो करत नाही. मा या आ ा
आ ण नयम तो पाळत नाही. याचे व डल दावीद या प दतीने जगले तसे
याचे नाही. ३४ ते हा आता या या घरा यातून मी स ा काढू न घेत आहे.
मा शलमोन जवंत असेपयत तोच गादीवर अ धपती राहील. माझा सेवक
दावीद या याखातर मी एवढे कर न. माझे सव नयम आ ण आ ा दा वदाने
पाळ या हणून मी यास नवडले. ३५ पण या या मुला या हातून मी रा य
काढू न घेणार आहे आ ण यराबाम, दहा घरा यावर ल स ा मी तु या हाती
सोपवीन. ३६ शलमोना या मुलाची एका वंशावर ल स ा तशीच अबा धत
ठे वीन. हणजे य शलेमाम ये माझा सेवक दावीद याचा वंशजच सतत रा य
कर ल. य शलेम हे नगर मी आपले वत: चे हणून नवडले. ३७ बाक तुला
हवे तेथे तू रा य करशील. सव इ ाएलवर तुझी स ा चालेल. ३८ मा या
आ ांचे पालन करत तू यो य मागाने आयु य घालवलेस तर मी हे तुला देईन.
दा वदा माणे माझी सव आ ा आ ण नयम पाळलेस तर माझी तुला साथ
असेल. दा वदा माणेच तु याही घरा याला मी राजघराणे कर न. इ ाएल
तुला देईन. ३९ यामुळे मी दा वदा या वतणुक ची श ा मी या या मुलांना
कर न. पण काही काळापुरती, सवकाळ न हे.” ४० शलमोनाने यराबामा या
वधाचा य न केला. पण यराबामाने मसरला पलायन केले. मसरचा राजा
शशक या याकडे तो गेला. शलमोना या मृ यूपयत यराबाम तथेच रा हला.
४१ शलमोनाने स ेवर असताना ब याच मोठमो ा आ ण सु पणा या गो ी
के या. शलमोनचा इ तहास या पु तकात या सव ल हले या नाहीत काय?
४२ य शलेमेतून शलमोनाने सव इ ाएलवर चाळ स वष रा य केले ४३ मग
शलमोन मरण पावला ते हा या या पूवजांशेजार दावीद या या नगराम ये
याचे दफन कर यात आले. या या ठकाणी रहबाम रा य क लागला.
शखेम येथे गेला कारण यास राजा कर यास सव इ ाएल
१२ रहबाम
लोक तेथे गेले होते. शलमोन राजाकडू न पळा यावर नबाटाचा
२

पु यराबाम मसरम ये जाऊन राहीला होता, याने हे ऐकले, ३ लोकांनी
यास बोलावून आणले, ते हा यराबाम व सव इ ाएल लोक रहबामाकडे
येऊन यास हणाले, ४ “तु या व डलांनी कामा या ओ याखाली आ हास

भरडू न काढले. आता आमचे ओझे थोडे हलके कर. आम यावर लादलेले
मेहनतीचे जू काढ हणजे आ ही तुझी सेवा क .” ५ रहबाम हणाला, “तीन
दवसानंतर मला भेटा. ते हा मी तुम या नाचे उ र देईन.” मग लोक नघून
गेले. ६ शलमोन यां याशी स लामसलत करत असे अशी काही वृ द मंडळ
होती. यांनाच राजा रहबामाने याबाबतीत स ला वचारला. तो हणाला,
“या लोकांस मी काय सांगू?” ७ यावर ही वयोवृ द मंडळ हणाली, “तू
आज यांचा सेवक बनलास तर तेही तुझी सेवा करतील. यां याशी ेमाने,
समजुतीने बोललास तर तेही आयु यभर तुझे काम करतील.” ८ पण
रहबामाने हा स ला मानला नाही. आप या समवय क म ांना यांचे मत
वचारले. ९ रहबाम यांना हणाला, मा या व डलां या कार कद त यापे ा
“या लोकांस कामाचे जू हलके क न हवे आहे. यांना आता मी काय सांगू,
यां याशी काय बोलू?” १० ते हा ते त ण म हणाले, “ते लोक येऊन
असे हणत आहेत, ‘तु या व डलांनी आम याकडू न बेदम क करवून घेतले,
तर आता आमचे जू हलके करा.’ तर तू यांना बढाई मा न सांग, ‘मा या
व डलां या कंबरेपे ा ही माझी करंगळ जा त मोठ आहे. ११ मा या
व डलांनी तु हावर भार जू लादले. मी ते काम आणखी वाढवीन. यांनी
तु हास चाबकाचे फटकारे मारले असतील तर मी तर तु हास वचवानी श ा
कर न.” १२ रहबाम राजाने या लोकांस “तीन दवसानी यायला” सां गतले
होते. या माणे यराबाम व सव इ ाएल लोक तीन दवसानी रहबामाकडे
आले. १३ यावेळ राजा रहबाम यां याशी अ तशय कठोरपणे बोलला.
व डलधा यां या स याकडे याने ल केले. १४ म ां या स या माणे
तो बोलला. तो हणाला, “मा या व डलांनी तुम यावर क ाचे जू लादले. मी
तर तु हास आणखीच कामाला लावीन. यांनी तुम यावर आसूड उगवले,
पण ती तर तु हास वचवानी श ा कर ल.” १५ या कारे राजाने इ ाएल
लोकांचे ऐकले न हते. परमे रानेच हे घडवून आणले होते. नबाटाचा पु
यराबाम याला दलेले वचन पूण कर यासाठ परमे राने हे केले. शलो
येथील संदे ा अहीया या यामाफत परमे राने हे वचन दले. १६ नवा राजा
आपले हणणे मानत नाही, हे इ ाएली लोकां या ल ात आले. ते हा ते
राजाला हणाले, “आ ही दा वदा या घरा यातील थोडेच आहोत. काय?
नाही! इशाय या ज मनीत आ हास थोडाच वाटा मळणार आहे काय? नाही!
ते हा इ ाएल नो, जा आपाप या घर तंबूकडे जा, या दा वदा या मुलाला
आप या घरा यापुरतेच रा य क दे.” एवढे बोलून ते नघून गेले. १७ तर ही
य दा नगरांम ये राहणा या इ ाएल लोकांवर रहबामाची स ा होतीच. १८
अदोराम नावाचा एक मनु य सव कामगारांवर देखरेख करत असे. ते हा
राजा रहबामाने यास लोकांशी बोलणी करायला पाठवले. पण इ ाएल
लोकांनी या यावर इतक दगडफेक केली क तो ाणाला मुकला. ते हा
राजाने आप या रथात बसून पळ काढला आ ण तो य शलेम येथे आला.
१९ इ ाएल लोकांनी दा वदा या घरा या व द बंड पुकारले. आजही या
घरा याशी यांचे वैर आहे. २० यराबाम परत आला आहे असे इ ाएल
लोकांस कळले. ते हा यांनी सग यांची सभा भरवून यास सव इ ाएलचा
राजा हणून घो षत केले. फ एका य दा या घरा याने तेवढा दा वदा या
घरा याला आपला प ठबा दला. २१ रहबाम य शलेमेला परतला. य दा
आ ण ब यामीन यां या वंशातील सवाना याने एक केले. एकंदर एक ल
शी हजाराचे सै य जमले. इ ाएल लोकांशी लढू न शलमोनाचे रा य परत
मळवायचा रहबामाचा वचार होता. २२ शमाया नामक देवा या मनु याशी
या सुमारास परमे र बोलला. तो हणाला, २३ “शलमोनाचा पु आ ण
य दाचा राजा रहबाम, तसेच य दा आ ण ब यामीन लोक यांना जाऊन
सांग, २४ इ ाएलांनी आप या बांधवांशी तु ही लढू नये अशी परमे राची
इ छा आहे.” येक जण आपाप या ठकाणी परत जा. या सग यांचा
करता कर वता मीच होतो. या आदेशानुसार रहबामाचे सै य माघार गेले. २५
शखेम हे ए ाईमा या ड गराळ देशातील नगर होते. ते चांगले मजबूत आ ण
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सुर त क न यराबाम तेथे रा हला. पुढे याने पनुएल नगराची उभारणी
केली. २६ यराबाम मनाशीच हणाला, “हे रा य दा वदा या घरा याकडे
जा याचा संभव आहे. २७ लोक य शलेमेस परमे रा या घराकडे य
करावयास गेले तर य दाचा राजा रहबाम या याच मागे ते जातील मग ते
माझा वध करतील व पु हा य दाचा राजा रहबाम याचे पु हा: होतील.” २८
याने मग आप या स लागाराबरोबर वचार व नमय केला. “ यांनी यास
एक तोड सुचवली. यानुसार राजा यराबामाने सो याची दोन वासरे करवून
घेतली. मग तो लोकांस हणाला, तु हास य शलेमेला उपासनेसाठ जायची
गरज नाही. हे इ ाएला तु हास मसर देशाबाहेर यांनी काढले तेच हे देव.”
२९ राजाने मग एक सो याचे वास बेथेल येथे आ ण सरे दान या शहरात
बसवले. ३० पण याने हे मोठे पाप केले होते. इसाएलाचे लोक बेथेल आ ण
दान येथे वासरां या पूजेसाठ जाऊ लागले. पण हेही मोठे च पाप होते. ३१
उं चव ा या ठकाणीही यराबामाने देऊळे बांधली. यासाठ याजकही याने
फ लेवी वंशातले न नवडता इ ाएला या वेगवेग या वंशांमधून नवडले.
३२ याखेर ज याने एक नवा सणही सु केला. य दामधील व हांडणा या
सणासारखाच हा होता. पण प ह या म ह या या पंधरा ा दवसाऐवजी हा
आठ ा म ह या या पंधरा ा दवशी यराबामाने ठे वला. या दवशी हा राजा
बेथेल नगरातील वेदीवर य करत असे. तसेच याने केले या वासरांना बली
अपण करत असे. याने उं च ठकाणी बांधले या देवाळांसाठ बेथेल मधले
याजकही नेमले. ३३ अशा कारे यराबामाने इ ाएल लोकांसाठ आठ ा
म ह याचा पंधरावा दवस सण हणून ठरवला. या दवशी बेथेल या वेदीवर
तो य करत असे आ ण धूप जाळत असे.
राने आप या एका संदे ाला (देवा या मनु यास) य दा न
१३ परमे
बेथेल नगर ला पाठवले. तो तेथे पोह चला ते हा राजा यराबाम वेदी
पुढे धूप जाळत होता. २ परमे राने या संदे ाला वेदी व द बोलायची
आ ा केली होती. या माणे तो हणाला, “हे वेदी, परमे राचे हणणे असे
आहे दा वदा या कुळात योशीया नावाचा पु ज माला येईल. हे याजक
स या उं चव ावर ल ठकाणी पूजा करत आहेत. पण हे वेदी, योशीया
यांचेच देह तुला अपण कर ल. योशीया या याजकांचा वध कर ल. आता
ते तु यावर धूप जाळत आहेत खरे पण योशीया, मानवी अ थी तु यावर
जाळ ल. मग तू न पयोगी ठरशील.” ३ हे न त घडेल, अशी संदे ाने
लोकांस खूण दली. तो हणाला, “परमे राने सां गतले याची ही सा
ही वेदी तडकेल आ ण त यावरची राख खाली ओघळे ल, असे परमे राने
सां गतले आहे.” ४ राजाने जे हा देवा या मनु याचे हे वेदीब लचे बोलणे
बेथेल येथे ऐकले. ते हा यराबामाने वेदीवर ल आपला हात उचलून या
मनु याकडे नदश करत हटले, “पकडा याला” मग या हाताने याने या
मनु याकडे नदश केला होता तो हे बोलत असताना लुळा पडला. यास तो
हलवता येईना ५ तसेच, वेदी भंग पावली. यावर ल राख ज मनीवर पडली.
देवा या मनु या या त डू न परमे राचे वचन नघत होते याची ती खूण होती.
६ ते हा राजा यराबाम या संदे
ाला हणाला, “माझा हात बरा हावा
हणून तू कृपया तु या परमे र देवाची ाथना कर.” ते हा याने देवाजवळ
तशी वनंती केली आ ण राजाचा हात बरा झाला. राजाचा हात मग पूववत
झाला. ७ राजा या देवा या मनु यास हणाला, “मा याबरोबर घर चल,
काहीतर खा मग मी तुला इनाम देईन.” ८ पण हा देवाचा मनु य हणाला,
“अध रा य मला देऊ केलेस तर मी तु याबरोबर घर येणार नाही. इथे मी
अ नपाणी घेणार नाही. ९ काहीही न खा या प याब ल परमे राने मला
बजावले आहे. तसेच, येताना या र याने आलो याने परत जायचे नाही,
अशीही याची आ ा आहे.” १० या माणे तो वेग या र याला लागला.
बेथेलला येताना, या र याने आला याने तो गेला नाही. ११ बेथेल नगरात
एक वृ द देवाचा मनु य राहत होता. या या मुलांनी यास या संदे ाने
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बेथेल म ये काय केले ते येऊन सां गतले. राजाला तो संदे ा काय हणाला
तेही यांनी सां गतले. १२ ते हा देवाचा मनु य हणाला, “कोण या र याने
तो परतला?” ते हा मुलांनी आप या व डलांना य दा या संदे ाचा माग
दाखवला. १३ या वृ द संदे ाने “मुलांना गाढवावर खोगीर चढवायला
सां गतले.” या माणे यांनी के यावर संदे ा गाढवाव न नघाला. १४
हा वृ द संदे ा या देवा या माणासा या मागावर नघाला. ते हा तो एला
वृ ाखाली बसलेला आढळला. वृ द संदे ाने यास वचारले, “तूच का तो
य दा न आलेला देवाचा मनु य?” संदे ाने यावर होकार दला. १५ ते हा
वृ द संदे ा हणाला, “मा याबरोबर घर चल आम याकडे जेव.” १६ पण
हा देवाचा मनु य हणाला, “तु याबरोबर मी येऊ शकणार नाही. तसेच
तेथे खाऊ पऊ शकणार नाही. १७ तेथे काही खायचे यायचे नाही आ ण
गेलास या र याने परतायचे नाही असे परमे राने मला सां गतले आहे.”
१८ यावर तो वृ द संदे ा हणाला, “मीही तु या माणेच एक संदे ा आहे.”
आ ण पुढे याने खोटे सां गतले, “मला नुकतेच परमे रा या ताचे दशन
झाले. याने तुला मा या घर घेऊन यायला आ ण खाऊ पऊ घालायला
मला सां गतले आहे.” १९ ते हा तो देवाचा मनु य वृ द संदे ा या घर
गेला आ ण तेथे याने जेवणखाण केले. २० ते मेजावर बसलेले यास परत
आणणा या संदे ाशी परमे र बोलला. २१ वृ द संदे ा या य दातील
देवा या मनु यास हणाला, “तू परमे रा या आ ेचे उ लंघन केले आहेस,
असे परमे र हणाला, तू या या आ े माणे वागला नाहीस. २२ येथे
काहीही खायला यायला परमे राने तुला स , मनाई केली होती. तर
तू इथे आलास आ ण जेवलास. ते हा तुझे आता तु या कुटु ं बयाबरोबर
दफन होणार नाही.” २३ या देवा या माणासाचे खाणे पणे झा यावर वृ द
संदे ाने या या गाढवावर खोगीर घातले आ ण हा य दाचा संदे ा (देवाचा
मनु य) नघाला. २४ परती या वाटेवर एका सहाने या यावर ह ला चढवला
आ ण यास मा न टाकले. देवा या मनु याचा मृतदेह र यातच पडला
होता. गाढव आ ण सह या या ेताशेजार च होते. २५ इतर वाटसं नी ते
ेत आ ण जवळ उभा रा हलेला सह हे पा हले. ते हा ती माणसे गावात
आली आ ण यांनी आप या डो यांनी पा हलेली ही घटना वृ द संदे ाला
सां गतली. २६ वृ द संदे ाने या देवा या मनु यास फसवून आणले होते.
ते हा हे सव ऐकून तो हणाला, “असा हा देवाचा मनु य. याने परमे राचे
हणणे अवमानले नाही. ते हा परमे रानेच यास मारायला सहा या वाधीन
केले असावे. असे होणार हे परमे राने सां गतले होते.” २७ मग हा संदे ा
आप या मुलांना हणाला, “मा या गाढवावर खोगीर घाला.” मुलांनी याचे
ऐकले. २८ ते हा तो नघाला आ ण वाटेवर या मृतदेहापाशी आला. सह
आ ण गाढव अजूनही तथेच होते. सहाने आप या भ याला त ड लावले
न हते क गाढवाला इजा केली न हती. २९ वृ द देवा या संदे ाने तो
मृतदेह गाढवावर ठे वला आ ण मृ यूब ल शोक करायला आ ण देहाचे
दफन करायला तो गावात आणला. ३० याने तो आप याच घरा या या
दफनभूमीत पुरला. या यासाठ शोक कट केला. तो हणाला, “मा या
भावासारखाच तू मला होतास. मला फार वाईट वाटते.” ३१ मग याने याचे
दफन केले. आप या मुलांना तो हणाला, “मी मरण पाव यावर माझेही याच
ठकाणी दफन करा. मा या अ थी देवा या मनु या शेजार च वसावू ा. ३२
परमे राने या या त डू न वदवलेले सव य ात येईल. बेथेलची वेदी आ ण
शोमरोन या नगरातील उं च देवळांब ल याने सां गतलेले खरे होईल.” ३३
राजा यराबामाम ये काहीही फरक पडला नाही. तो कृ ये करतच रा हला.
वेगवेग या कुळांमध या मनु यांची तो याजक हणून नवड करत रा हला. हे
पूरो हत उं च देवळांम ये पूजा करत. याला हवे यास याजक बनता येई. ३४
या गो ीने यराबामा या घरा यास पाप लागले व यामुळे यांचा सवनाश
झाला. आ ण भूतलाव न ते न झाले.
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सुमारास यराबामाचा पु अबीया आजार पडला. ते हा
१४ याच
यराबाम आप या प नीला हणाला, “तू शलो येथे जाऊन तथ या
२

अहीया या संदे ाला भेट. मी इ ाएलचा राजा होणार हे भा कत यानेच
केले होते. तसेच वेष पालटू न जा हणजे लोक तुला माझी प नी हणून
ओळखणार नाहीत. ३ यराबामाने या या प नीला संदे ाकडे दहा भाकर ,
काही पु या आ ण मधाचा बुधला घेऊन पाठवले. मग आप या मुलाब ल
वचार. अहीया तुला काय ते सांगेल.” ४ मग यराबामाने सां गत याव न
याची प नी शलोला अहीया, या संदे ा या घर गेली. अहीया खूप
वृ द झाला होता आ ण हातारपणामुळे यास अंध वही आले होते. ५
पण परमे राने यास सूचना केली, “यराबामाची प नी आप या मुलाब ल
वचारायला तु याकडे येत आहे. तचा पु फार आजार आहे. मग अहीयाने
तला काय सांगायचे तेही परमे राने यास सां गतले. यराबामाची प नी
अहीया या घर आली. लोकांस कळू नये हणून तने वेष पालटला होता.”
६ अहीयाला दारात तची चा ल लागली ते हा तो हणाला, “यराबामाची
प नी ना तू? आत ये आपण कोण ते लोकांनी ओळखू नये हणून का
धडपड करतेस? मला एक वाईट गो तु या कानावर घालायची आहे. ७
परत जाशील ते हा इ ाएलाचा परमे र देव काय हणतो ते यराबामाला
सांग. परमे र हणतो, ‘अरे यराबाम, इ ाएला या सव जेतून मी तुझी
नवड केली. तु या हाती यांची स ा सोपवली. ८ यापूव इ ाएलावर
दा वदा या घरा याचे रा य होते. पण यां या हातून ते काढू न घेऊन मी तुला
राजा केले. पण माझा सेवक दावीद या यासारखा तू नघाला नाहीस, तो
नेहमी मा या आ े माणे वागत असे. मन: पूवक मलाच अनुसरत असे. तो
यो य असले या गो ी तो कर त असे. ९ पण तु या ह ते अनेक पातके
घडली आहेत. तु या आधी या कोण याही स ाधीशापे ा ती अ धक गंभीर
आहेत. माझा माग तू के हाच सोडू न दला आहेस. तू इतर देवदेवतां या
मूत के यास याचा मला खूप राग आला आहे. १० ते हा यराबाम, तु या
घरात मी आता संकट नमाण कर न. तु या घरातील सव पु षांचा मी वध
कर न. मग तो इ ाएलात बंदीत असो क मोकळा जसे आगीत शेण काहीही
श लक राहत नाही या माणे मी तु या घरा याचा समूळ नाश कर न.
११ यराबामा या घरात या याला नगरात मरण येईल यास कु ी खातील
आ ण शेतात, रानावनात मरणारा प यांचे भ य होईल. परमे र हे बोलला
आहे. १२ अहीया संदे ा यराबामा या प नीशी बोलत राहीला. याने तला
सां गतले, आता तू घर परत जा. तू नगरात शर याबरोबर तुझा पु मरणार
आहे. १३ सव इ ाएल लोक या यासाठ शोक करतील आ ण याचे दफन
करतील. याला र तसर मुठमाती मळे ल असा, यराबामा या घरा यातला
हाच राहील. कारण फ या याठायीच इ ाएलचा देव परमे र याला
काहीसा चांगूलपणा दसून आला आहे. १४ परमे र इ ाएलावर नवीन राजा
नेमील. तो यराबामा या कुळाचा सवनाश कर ल. हे सगळे लवकरच घडेल.
१५ मग परमे र इ ाएलाला चांगला तडाखा देईल. इ ाएल लोक याने
भयभीत होतील. पा यात या गवतासारखे कापतील. इ ाएला या पूवजांना
परमे राने ही चांगली भूमी दली. त यातून या लोकांस उपटू न परमे र
यांना यु टस नदीपलीकडे वख न टाक ल. परमे र आता यां यावर
भयंकर संतापलेला आहे, हणून तो असे कर ल. अशेरा मूत यांनी उभारली
याचा यास संताप आला. १६ आधी यराबामा या हातून पाप घडले. मग याने
इ ाएल लोकांस पापाला उ ु केले. ते हा परमे र यांना पराभूत कर ल.”
१७ यराबामाची प नी तरसा येथे परतली. तने घरात पाऊल टाकता णीच
तचा पु मेला. १८ सव इ ाएल लोकांस या या मृ यूचे : ख झाले.
यांनी याचे दफन केले. या गो ी परमे र या भा कता माणेच घड या. हे
वतव यासाठ याने याचा सेवक अहीया या संदे ाची योजना केली होती.
१९ राजा यराबामाने आणखीही ब याच गो ी के या; लढाया के या, लोकांवर
तो रा य करत रा हला. इ ाएला या राजांचा इ तहास या ंथात, याने जे जे

केले याची न द आहे. २० यराबाम बावीस वष तो राजा हणून स ेवर होता.
नंतर तो मृ यू पावला आ ण आप या पूवजांबरोबर याचे दफन झाले. याचा
पु नादाब यानंतर स ेवर आला. २१ शलमोनाचा पु रहबाम य दाचा
राजा झाला, ते हा तो ए केचाळ स वषाचा होता. य शलेमेम ये याने सतरा
वष रा य केले. परमे राने वत: या स मानासाठ सव वंशातून या नगराची
नवड केली होती. इ ाएलातील इतर नगरामधून याने हेच नवडले होते.
रहबामा या आईचे नाव नामा, ती अ मोनी होती. २२ य दा या लोकां या
हातूनही अपराध घडले या कारे परमे राने जे क नका हणून सां गतले
ते यांनी केले. परमे राचा कोप होईल, अशा चुका यां या हातून होतच
रा ह या. यां या पूवजां या पापांपे ाही यांची पापे वाईट होती. २३ या
लोकांनी उं चवटयांवर देऊळे , दगड मारके आ ण तंभ उभारले. परक य
दैवतासाठ हे सारे होते. येक टेकड वर आ ण हर ागार वृ ाखाली यांनी
हे केले व अशेरा मूत था प या. २४ परमे रा या पूजेचा एक भाग हणून
ल गक उपभोगासाठ शर र व य करणारेही पु ष वे या या देशात होते.
अशी अनेक कृ ये य दा या लोकांनी केली. या देशात यापूव जे लोक
राहत असत तेही अशाच गो ी करत. हणून देवाने यां याकडू न तो देश
काढू न घेऊन इ ाएला या लोकांस दला होता. २५ रहबामा या कार कद चे
पाचवे वष चालू असताना मसरचा राजा शशक याने य शलेमेवर वार
केली. २६ याने परमे रा या मं दरातील आ ण महालातील ख जना लुटला.
अरामाचा राजा हददेजर या या सै नकांकडू न या शलमोनाने सो या या
ढाली आण या हो या, याही याने पळव या. दा वदाने या य शलेमेम ये
ठे व या हो या. सो या या सग या ढाली याने ने या. २७ मग रहबाम
राजाने यां या ऐवजी स या ढाली के या, पण या मा पतळ हो या,
सो या या न ह या. महाला या दरवाजावर रखवाली करणा यांना याने या
द या. २८ राजा परमे रा या मं दरात जात असे ते हा येक वेळ हे शपाई
बरोबर असत. ते या ढाली वाहात आ ण काम झा यावर या ढाली ते परत
आप या ठा यात भतीवर लटकावून ठे वत. २९ य दा या राजांचा इ तहास
या ंथात राजा रहबामा या सव गो ची न द आहे. ३० रहबाम यराबाम यांचे
पर परांत अखंड यु द चाललेले होते. ३१ रहबाम मेला आ ण याचे या या
पूवजांबरोबर दफन झाले. दावीद नगरात यास पुरले. (याची आई नामा ती
अ मोनी होती) रहबामाचा पु अबीयाम नंतर रा यावर आला.
पु यराबाम इ ाएलवर रा य करत होता. या या
१५ नबाटाचा
राजेपणा या कार कद चे अठरावे वष चालू असताना, रहबामाचा पु
अबीयाम य दाचा पुढचा राजा झाला. २ अबीयाने तीन वष य शलेमेत
रा य केले. या या आईचे नाव माका ही अबीशालोमाची क या. ३
आप या व डलां याच पापांची उजळणी याने केली. आपले आजोबा दावीद
यां या माणे तो परमे र देवाशी एक न न हता. ४ दा वदावर परमे राचे
ेम होते. या याखातर याने याचा दीप य शलेमेत कायम रा दला.
यानंतर या या पु ाला उभारले, व य शलेम सुर त ठे वले. ५ दा वदाचे
वतन परमे रा या इ छे नुसार, यो य असेच होते. याने परमे रा या आ ांचे
नेहमीच पालन केले. उर या ह ीब ल घडलेले चुक चे वतन एवढाच काय तो
अपवाद. ६ रहबाम आ ण यराबाम नेहमीच एकमेकां व द लढत असत. ७
अबीयामाने आणखी जे काही केले याची न द, य दा या राजांचा इ तहास
या पु तकात आहे. अहीया या संपूण कार कद त अहीया आ ण यराबाम
यां यात लढाई चालू असे. ८ अबीयामाला या या मृ यूनंतर दावीद नगरात
पुरले. याचा पु आसा रा य क लागला. ९ यराबामा या इ ाएलवर ल
रा या या वसा ा वष आसा य दाचा राजा झाला, १० आसाने य शलेमेवर
ए केचाळ स वष रा य केले. या या आजीचे नाव माका. ती अबीशालोमाची
क या. ११ आपला पूवज दावीद या या माणेच परमे रा या मते जे यो य
तेच आसाने केले. १२ याकाळ दैवतां या नावाखाली शर र व य करणारे
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पु ष वे या होते. आसाने यांना देश याग करायला लावले. तसेच याने
आप या वाडव डलांनी केले या मूत पूणपणे हलव या. १३ आपली आजी
माका हला आसाने राणी या पदाव न र केले. अंमगळ दैवत अशेरा हची
एक मूत या आजीनेही केली होती. आसाने या मूत ची मोडतोड केली.
क ोन खो यात ती जाळू न टाकली. १४ याने उ च थानाची नासधूस
केली नाही, मा आसा आयु यभर परमे राशी एक न रा हला. १५ आसा
आ ण याचे व डल यांनी परमे रासाठ काही व तू क न घेत या हो या.
सो याचांदी या व तू आ ण आणखी काही गो ी याम ये हो या. या सव
याने वि थत मं दरात जमा के या. १६ आसा य दावर रा य कर त
असेपयत इ ाएलचा राजा बाशा या याशी या या लढाया चालत. १७
इ ाएलचा राजा बाशाने य दावर चढाया के या. आसा या देशातील
लोकांचे येणे जाणे यास थांबवायचे होते. यामुळे रामा नगर याने चांगले
मजबूत केले. १८ आसाने मग परमे रा या मं दरा या ख ज यातले आ ण
महालातले सोनेनाणे काढू न घेतले. आप या सेवकां या हाती ते सोपवून
यांना याने अरामाचा राजा बेन हदाद यां याकडे पाठवले. बेन-हदाद हा
ट मोनचा पु आ ण ट मोन हे योनचा. बेनहदादची राजधानी द म क
होती. १९ आसाने आप या संदेशात हटले होते, “माझे व डल आ ण
तुझे व डल यां यात शांततेचा करार झाला होता. आता मला तु याशी
करार करायचा आहे. तुला मी हा सो या याचा नजराणा पाठवत आहे.
इ ाएलचा राजा बाशा या याशी झाले या कराराचा तू भंग कर हणजे तो
मा या देशातून नघून जाईल.” २० राजा बेन-हदाद याने आसाशी करार
केला आ ण इयोन, दान, आबेल-बेथ-माका, गा लल सरोवरालगतची गावे,
क नेरोथ आ ण नफतालीचा ांत यां यावर चढाई करायला आपले सै य
इ ाएलावर पाठवले. २१ या ह याची बातमी बाशा या कानावर गेली.
ते हा याने रामा नगरा या मजबूतीचे काम सोडले, ते गाव सोडले आ ण
तरसा या ठकाणी तो परतला. २२ मग आसा राजाने य दातील सव जेला
मदतीसाठ पाचारण केले. एकही जण यातून सुटला नाही. ते सव रामा
येथे गेले. तथून यांनी बाशाची दगड, लाकूड वगैरे सव बांधकामसाम ी
आणली. ब यामीनमधील गबा आ ण म पा येथे या सव व तू यांनी वा न
ने या. आसाने ही नगरे चांगली भ कम केली. २३ आसाब ल या इतर
गो ी, याचे परा म, याने बांधलेली नगरे या सग यांची मा हती य दा या
राजां या इ तहास या पु तकात ल हलेली आहे. हातारपणी आसा पाया या
ख याने बेजार झाला. २४ आसाचे नधन झा यावर या या पूवजां या
दावीद या या नगरात याचे दफन झाले. यानंतर याचा पु यहोशाफाट
रा य क लागला. २५ य दाचा राजा हणून आसाचे सरे वष चालू असताना
यराबामाचा पु नादाब इ ाएलचा राजा झाला. याने इ ाएलवर दोन वष
रा य केले. २६ नादाबने परमे र वरोधी कृ ये केली. आपले व डल यराबाम
यां यासारखीच कृ ये केली यराबामाने इ ाएल लोकांसही पाप करायला
लावले होते. २७ बाशा हा अहीयाचा पु . हे इ साखारा या वंशातले. बाशाने
नादाब राजाला मारायचा कट केला. नादाब आ ण इ ाएल लोक ग बथोन
या प ल ां या नगराला वेढा घालत होते ते हाची ही गो आहे. बाशाने या
ठकाणी नादाबला ठार केले. २८ आसाचे हे य दाचा राजा हणून तसरे वष
होते. मग बाशा इ ाएलचा राजा झाला. २९ बाशा राजा झा यावर याने
यराबामा या कुळातील सवाना ठार केले. कोणाचीही याने गय केली नाही.
शलोचा संदे ा अहीया यां यामाफत परमे राने जी भ व यवाणी केली
होती तसेच हे झाले. ३० राजा यराबामाने बर च पापे केली होती, तसेच
इ ाएल लोकांसही ती करायला लावली हणून हे घडले. इ ाएलचा परमे र
देव याचा यराबामावर कोप झाला ३१ इ ाएला या राजांचा इ तहास या
पु तकात नादाबचे इतर परा म न दलेले आहेत. ३२ बाशा इ ाएलवर रा य
करत असताना य दाचा राजा आसा या याशी याचे सवकाळ यु द चालले
होते. ३३ य दाचा राजा आसा या कार कद या तस या वष अहीयाचा
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पु बाशा हा इ ाएलचा राजा झाला. तरसाम ये रा न याने चोवीस वष
रा य केले. ३४ पण परमे रा या ीने जे वाईट ते याने केले. आपले
व डल यराबाम यांनी केली तीच पातके बाशानेही केली. यराबामाने इ ाएल
लोकांसही पापे करायला लावली होती.
तर परमे र हनानीचा पु ये या याशी बोलला. हे बोलणे राजा
१६ यानं
बाशा या या व द होते. “तुला मी मोठे केले. मा या इ ाएली
२

लोकांचा नायक हणून तुला मी नेमले. पण तू यराबामा या वाटेनेच गेलास व
इ ाएल या पापाला कारणीभूत झालास. यां या पातकांनी माझा ोध
जागा झाला आहे. ३ ते हा बाशा, मी तुझा आ ण तु या कुटु ब
ं ाचा नाश
करणार आहे. नबाटाचा पु यराबाम या या घरा याचे केले तसेच मी तु या
बाबतीत कर न. ४ बाशा या कुटु बं ातील लोक नगरात या र यावर मरतील
व कु ी यांची ेते खातील. जे रानावनात मरतील ते प यांचे भ य होतील.”
५ इ ाएला या राजां या इ तहास या ंथात बाशा या इतर परा मांची
ह ककत लहीली आहे. ६ बाशा या मृ यूनंतर तरसा येथे याचे दफन
झाले. याचा पु एला हा यानंतर रा य क लागला. ७ ते हा परमे राने
हनानीचा पु ये या संदे ाला संदेश दला. हा संदेश बाशा आ ण याचे
कुटु बं ीय यां या व द होता. बाशाने परमे रा व द बर च पापे केली होती.
याचा परमे रास फार संताप आला होता. आधी यराबामा या कुटु ब
ं ाने
केले तेच बाशाने केले. बाशाने यराबामा या कुळाचा संहार केला हणून
परमे राचा कोप झाला होता. ८ य दाचा राजा हणून आसाचे स वीसावे
वष चालू असताना, एला हा राजा झाला. एला हा बाशाचा पु तरसाम ये
इ ाएलावर याने दोन वष रा य केले. ९ ज ी हा एला राजाचा अ धकार
होता. एला या एकूण रथापैक अध ज ी या ता यात होते. तर ही याने
एला व द कट केला. एला राजा तरसा येथे अरसा या घर म ा या धुंदीत
होता. अरसा हा तरसा येथील महालावरचा मु य अ धकार होता. १०
ज ीने सरळ घरात घुसून एला राजाला ठार केले. आसाचे हे य दाचा
राजा हणून स ा वसावे वष होते. एलानंतर हा ज ी इ ाएलाचा राजा
झाला. ११ ज ीने रा यावर आ याबरोबर बाशा या घरातील सवाची सूड
ऊगवला. कोणालाही जवंत ठे वले नाही. बाशा या म ांनाही याने ठार
केले. १२ बाशाब ल ये या संदे ामाफत परमे राने जी भ व यवाणी
उ चारली या माणेच ज ीने बाशा या घरा याचा नाश केला १३ बाशा
आ ण याचा पु एला यां या पापांमुळे हे झाले. यांनी वत: पापे केली
आ ण लोकां या पापांनाही ते कारण झाले. यांनी अनेक मूत के यामुळे
इ ाएलावर परमे राचा ोध झाला. १४ इ ाएला या राजांचा इ तहास या
ंथात एला या बाक या गो ी आले या आहेत. १५ आसाचे य दाचा राजा
हणून स ा वसावे वष असताना ज ी इ ाएलाचा राजा झाला. ज ीने
तरसा येथे सात दवस रा य केले. याचे असे झाले, इ ाएला या सै याने
प ल ां या ग बथोन येथे तळ दला होता. ते चढाई कर या या तयार त
होते. १६ ज ीने राजा व द केले या कार थानाची मा हती छावणीत या
लोकांनी ऐकली. याने राजाचा वध के याचे यांना कळले. ते हा सव
इ ाएलांनी अ ी याला तथ या तथे राजा केले. अ ी सेनापती होता. १७
ते हा अ ी आ ण सव इ ाएली यांनी ग बथोन सोडू न तरसावर ह ला
केला. १८ नगर क जात घेतलेले ज ीने पा हले. ते हा तो महालात घुसला
आ ण याने राजमहालाला आग लावली. महाल आ ण तो, दोघही आगीत
भ मसात झाले. १९ आप या पापांमुळेच तो मेला. परमे रा या ीने जे गैर
ते याने केले. याने यराबामा माणेच कृ ये केली. इ ाएला या लोकां या
पापांनाही यराबाम कारणीभूत झाला. २० इ ाएला या राजांचा इ तहास या
ंथात ज ी या कार थानांची आ ण बाक या गो ची मा हती आहे. एला
राजा व द तो बंड क न उठला ते हाची ह ककतही या पु तकात आहे. २१
इ ाएला या लोकांम ये दोन गट पडलेले होते. अध लोक गनथाचा पु
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त नी या या बाजूचे असून, यास राजा करावे अशा मताचे होते. उरलेले
अ ीचे चाहते होते. २२ त नी या बाजूला असले या गटापे ा अ ीला
पा ठबा देणा यांचा गट वरचढ होता. यामुळे त नी मारला गेला आ ण अ ी
राजा झाला. २३ य दाचा राजा आसा याला स ेवर आ यावर एक तसावे
वष चालू असताना, अ ी इ ाएलाचा राजा झाला. अ ीने इ ाएलावर बारा
वष रा य केले. यापैक सहा वष तो तरसाम ये होता. २४ याने शोमरोन
टेकड शेमर या याकडू न सुमारे दोन क कार पे देऊन वकत घेतली. या
टेकड वर याने नगर बांधले. शेमर या नावाव नच याने नगरचे नाव शोमरोन
ठे वले. २५ अ ी या हातूनही परमे रा या ीने वाईट, या गो ी घड या.
आप या आधी या सव राजांपे ा हा वाईट होता. २६ नबाटाचा पु यराबाम
याने जी पापे केली तीच याने केली. यराबामाने इ ाएल लोकांसही पापे
करायला लावली. यामुळे इ ाएलावर परमे र देवाचा कोप ओढवला. थ
दैवतांची याने पूजा केली हणून परमे र संतापला. २७ अ ी या इतर गो ी
आ ण याचे परा म याची ह ककत इ ाएला या राजांचा इ तहास या ंथात
ल हलेली आहे. २८ अ ी मरण पाव यावर याचे शोमरोन येथे दफन झाले.
यानंतर याचा पु अहाब हा रा य क लागला. २९ य दाचा राजा आसा
या या कारा कद या अड तसा ा वष अ ीचा पु अहाब इ ाएलचा राजा
झाला. शोमरोन या नगरातून याने इ ाएलवर बावीस वष रा य केले. ३०
परमे रा या ीने वाईट ते सव अ ीचा मुलगा अहाबाने केले. आप या
आधी या राजांपे ाही हा वतनी होता. ३१ नबाटाचा पु यराबाम याने
केले ते तर यास शु लक वाटले हणून क काय याने आणखी कृ ये
केली. एथबाल याची क या ईजबेल ह याशी याने ल केले. एथबाल
हा सीदो यांचा राजा होता. यानंतर अहाब बआल या दैवतां या भजनी
लागला. ३२ शोमरोन येथे याने बआला या पूजेसाठ देऊळ बांधले. वेदीही
बांधली. ३३ अशेरा या पूजेसाठ अहाबाने तंभ उभारला. आप या आधी या
राजापे ा या यावर इ ाएला या परमे र देवाचा कोप जा त झाला. ३४
याच काळात बेथेल या हएलने यर हो नगर पु हा बांधले. हे काम याने
सु केले ते हा याचा मोठा पु अबीराम वारला. आ ण नगराचे दरवाजे
बांधून होत आले ते हा याचा सवात धाकटा पु सगूब हा वारला. नूनचा पु
यहोशवा या यामाफत परमे राने जे भा कत केले यानुसार हे घडले.
ील त बी येथे उपर हणून राहणा यापैक एलीया हा
१७ एकगलादसंदयेे था होता.
एलीया अहाब राजाला हणाला, “मी इ ाएला या
परमे र देवाचा सेवक आहे. या या जी वताची श पथ घेवून मी हे सांगतो
क , येती काही वष पाऊसच काय दंवसु दा पडणार नाही. हे सव मा या
सांग या माणे होईल.” २ मग परमे र एलीयाला हणाला, ३ “हा भाग
सोड आ ण पूवला जा. कर थ या ओहोळापाशी लपून राहा. यादन नदी या
पूवला हा ओहोळ आहे. ४ या ओहोळाचे पाणी तू पी. कावळे तथे तुला
अ न आणून देतील. यांना मी तसे सां गतले आहे.” ५ ते हा एलीया
परमे रा या सांग या माणे यादन नदी या पूवला असले या कर थ या
ओहोळा जवळ राहायला गेला. ६ रोज सकाळ सं याकाळ यास कावळे
जेवण आणून देत. ओहोळाचे पाणी एलीया पीत असे. ७ पाऊस न हताच,
ते हा काही काळानंतर ओहोळ आटला. ८ ते हा परमे र एलीयाला हणाला,
९ “सीदोनामधील सारफथ येथे जाऊन राहा, तेथे एक वधवा राहते. तला मी
तुला अ न ायला सां गतले आहे.” १० ते हा एलीया सारफथ येथे गेला. तो
नगरा या वेशीजवळ जातो तर यास एक ी भेटली. ती वधवा होती.
ती सरपण गोळा करत होती. एलीया तला हणाला, “मला थोडे पाणी
यायला मळे ल का?” ११ ती पाणी आणायला नघाली ते हा, एलीया
तला हणाला, “मला एखादा भाकर चा तुकडाही दलास तर बरे!” १२
ते हा ती ी हणाली, “परमे र देवाची शपथ सांगते, मा याकडे भाकर
अ जबात नाही. थोडेसे पीठ श लक आहे. आ ण बरणी या तळाला थोडेसे

तेल आहे. इथे मी सरपण गोळा करायला आले. ते घेऊन मी घर जाईन,
वयंपाक कर न तो शेवटचाच. माझा पु आ ण मी जेवू आ ण मग भूकेने
म .” १३ ते हा एलीया तला हणाला, “ भऊ नकोस. घर जा आ ण
आ ा हणालीस या माणे वयंपाक कर. पण आधी जे पीठ श लक
आहे, याची लहानशी भाकर क न मला आणून दे, मग तुम या दोघांचा
वयंपाक कर. १४ इ ाएलाचा परमे र देव हणाला आहे, तु या ड यातील
पीठ कधी सरणार नाही. तु या बरणीत नेहमीच तेल असेल. पु हा परमे र
पृ वीवर पाऊस पाडेपयत असे चालेल.” १५ ते हा ती घर गेली. एलीया या
सांग या माणे तने केले. एलीया, ती आ ण तचा पु यांना बरेच दवसपयत
पुरेसे खायला मळत गेले. १६ पीठ आ ण तेल कधीच संपले नाही. एलीयाला
परमे राने जे सां गतले या माणेच हे घडत गेले. १७ काही दवसानंतर या
ीचा पु आजार पडला. ज या मालक चे ते घर होते, याचे खणे वाढत
गेले शेवटी याचा ास थांबला. १८ ते हा ती ी हणाली, “एलीया, तू
तर देवाचा मनु य आहेस, मला तुझी काही मदत होईल का? क मा या
पापांची आठवण ायलाच तू आला आहेस? क मा या मुलाला मारायला
आला आहेस?” १९ एलीया तला हणाला, “तु या मुलाला मा याकडे
आण.” मग याने या मुलाला घेतले आ ण वर या मज यावर तो गेला.
आप या खोलीत, आप या बछा यावर याने यास ठे वले. २० एलीयाने मग
ाथना केली, “परमे र देवा, या वधवेने मला त या घर आ य दला आहे.
त यावर ही वेळ का आणतोस? त या मुलाला तू मारणार का?” २१ मग
एलीयाने तीनदा या यावर पाखर घालून क न ाथना केली, “परमे र देवा
याला वाचव.” २२ एलीया या हाकेला परमे राने उ र दले. मुलाचा ाण
पु हा येऊन तो जवंत झाला. २३ एलीयाने मुलाला खाली आणले. या या
आईकडे यास सोपवून एलीया हणाला, “बघ, तुझा पु जवंत आहे.” २४
ती ी एलीयाला हणाली, “तू खरोखरच देवाचा मनु य आहेस हे मला
पटले. खरोखरच परमे र तु या श दा ारे बोलतो हे आता मला कळले.”
दवसानी, तस या वष , एलीयाकडे परमे राचे वचन
१८ तेआलेहा,पुते कळ
असे क , “जा, आ ण अहाब राजा या नजरेत ये आ ण मग
मी भूमीवर पाऊस पाडणार.” २ ते हा एलीया अहाबा या समोर जायला
नघाला. ते हा शोमरोनात भंयकर काळ होता. ३ अहाब राजाने आप या
महालाचा मुख ओब ा याला बोलावणे पाठवले. पण ओब ा परमे राचा
फार मान राखत असे. ४ जे हा ईजबेल परमे रा या सव संदे ांना ठार
करायला नघाली होती. ते हा ओब ाने शंभर संदे ांचे जीव वाचवले.
प नास जण एका गुहत
े , असे दोन गुहांम ये याने यांना लपवले व यां या
अ नपा याचीही तरतूद केली. ५ अहाब राजा ओब ाला हणाला, “देशातील
सग या पा या या ओहोळ व झ यांवर जा, कदा चत खेचरे, घोड वाचतील
एवढे गवत मळणार आ ण हणजे सव पशू मरणार नाहीत.” ६ ते हा
या दोघांनी तो देश पाहणी कर यास आपसांत वाटू न घेतला, अहाब
वत: हा एका वाटेने गेला व ओब ा स या वाटेने गेला. ७ आ ण ओब ा
वाटेत असता, एलीया अनपे ीतपणे यास भेटला. ते हा ओब ाने यास
ओळखले व जमीनीवर उपडे पडू न यास हणाला, “एलीया? वामी, खरोखर
तु हीच आहात का?” ८ एलीया हणाला, “होय, मीच आहे. आता मी इथे
अस याचे आप या ध याला सांग.” ९ ते हा ओब ा हणाला, “मी काय
अपराध केला याव न तू आप या सेवकाला जीवे मारायला अहाबा या
हाती देतोस? १० परमे र तुझा देव जवंत आहे, माझा वामीने सव
तुमचा शोध करायला पाठवले नसेल असे कुठलेच गाव कवा रा य नाही.
या ठकाणी तु ही सापडला नाहीत, असे कळले, ते हा आपण सापडलात
नाही अशी शपथ याने या रा याला व रा ाला यायला लावली. ११ आ ण
आता तु ही मला हणता, ‘जा जाऊन तु या वामीला सांग एलीया या
ठकाणी आहे.’ १२ तु ही इथे आहात हणून मी अहाब राजाला सां गतले,
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तर परमे राचा आ मा तु हास स या एखा ा ठकाणी घेऊन जाईल. अहाब
राजाला मग इथे तु ही सापडणार नाही. मग तो माझा जीव घेईल. तर मी,
तुझा सेवक, लहानपणापासून परमे राचे तवन करत आहे. १३ ईजबेल
परमे रा या संदे ांना मारत होती ते हा जे मी केले ते मा या ध याला
माहीत नाही काय? मी परमे रा या शंभर संदे ांना प नास प नास असे
गुहांम ये लपवले आ ण यांना खायला यायला पुरवले. १४ आ ण आता
तु ही हणता, ‘जा आप या ध याला सांग क एलीया या ठकाणी आहे,’
मग तो मला जीवे मार ल.” १५ यावर एलीया यास हणाला, “सै यांचा
परमे र या या समोर मी उभा राहतो तो जवंत आहे, मी ख चत या या
ीस पडेन.” १६ ते हा ओब ाने अहाबाला जाऊन सां गतले, आ ण अहाब
एलीयाला भेट यासाठ नघाला. १७ अहाबाने एलीयाला पा हले ते हा तो
यास हणाला, “इ ाएलाला त क न सोडणारा तूच का तो?” १८
एलीया यावर हणाला, “मा यामुळे इ ाएलवर संकट आलेले नाही तर तु ही
आ ण तुमचे व डल यां यामुळे ते उ वलेले आहे. कारण तु ही परमे रा या
आ ा पाळायचे सोडू न बआल दैवतां या मागे लागलात. १९ तर आता सव
इ ाएलाला, बआला या साडेचारशे संदे े व तसेच अशेरा देवी या चारशे
संदे ांनाही. जे ईजबेल मेजावर जेवणारे यांना घेऊन कमल पवतावर
ये.” २० ते हा, सव इ ाएल ना आ ण संदे ांना अहाबाने नरोप पाठवून
कमल पवतावर बोलावून घेतले. २१ ते हा एलीया सव लोकांजवळ येऊन
हणाला, “तु ही कोठवर आपले मन बदलत राहणार? जर परमे र खरा देव
असेल तर यास अनुसरा. पण बआल खरा देव असेल तर यास अनुसरा.”
लोक यावर एका श दानेही यास उ र देऊ शकले नाही. २२ मग एलीया
लोकांस हणाला, “मी, मीच फ परमे राचा संदे ा असा राहलो आहे,
पण बआलाचे चारशेप नास संदे े आहेत. २३ ते हा यांनी आ हांला दोन
गो हे ावे, यांनी आपणासाठ यातून एक गो हा नवडू न याचे तुकडे
करावे व लाकडे रचून यावर ठे वावे, मा याखाली व तव पेटवू नये. मग
मी सरा गो हा तयार क न ठे वीन व व तव लावणार नाही. २४ ते हा
तु ही आप या देवाचे नाव या व मी परमे राचे नाव घेईन, आ ण जो देव
अ नी या ारे उ र देईल तोच खरा देव.” ते हा सव लोकांनी उ र देऊन
हटले, “हे चांगले आहे.” २५ मग एलीया बआला या संदे ांना हणाला,
“तु ही बरेचजण आहात, ते हा प ह याने तु ही आपणासाठ एक गो हा
नवडू न घेऊन तयार करा आ ण व तव न लावता आप या देवाचे नाव या.”
२६ ते हा यांना दलेला गो हा यांनी घेऊन तयार केला, आ ण सकाळ
पासून पारपयत यांनी बआलाचे नाव घेऊन यास हाक मा न हटले,
“हे बाला, आम या हाकेला उ र दे.” पण कसलीही वाणी न हती आ ण
उ र देणाराही कोणी न हता. जी वेदी यांनी बांधली होती त या भोवती ते
नाचू लागले. २७ पार एलीया यांची थ ा करायला लागला. तो यांना
हणाला, “बाल खरच देव असेल तर तु ही आणखी मो ाने ाथना करा.
कदा चत् तो अजून वचारात असेल. कवा कदा चत् कामात गुंतलेला असेल.
एखादयावेळ वासात कवा झोपेत असले. ते हा आणखी मो ाने ाथना
क न यास उठवा.” २८ ते हा या संदे ांनी मोठमो ाने ाथना केली.
भा यांनी आ ण सु यांनी वत: वर वार क न घेतले. (ही यांची पूजेची
प दत होती) यांचे अंग र ाळले. २९ पार उलटली पण लाकडे पेटली
नाहीत. सं याकाळ या य ाची वेळ होत आली तोपयत ते भ व य सांगत
होते. पण काहीही घडले नाही बालाकडू न तसाद मळाला नाही. कुठलाही
आवाज आला नाही. कारण ऐकणारेच कोणी न हते! ३० मग एलीया सव
लोकांस उ ेशून हणाला, “आता सगळे मा याजवळ या.” ते हा सगळे
या याभोवती जमले. परमे रा या वेदीची मोडतोड झालेली होती. ते हा
एलीयाने आधी ते सव नीट केले. ३१ एलीयाने बारा दगड घेतले. येका या
नावाचा एकेक या माणे बारा वंशांचे ते बारा दगड होते. याकोबा या बारा
मुलां या नावाचे ते वंश होते. याकोबालाच परमे राने इ ाएल या नावाने
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संबोधले होते. ३२ परमे रा या स मानाथ हे दगड वेदी या डागडु जीसाठ
एलीयाने वापरले. मग याने वेदीभोवती एक चर खणला. सात गंलन पाणी
माव याइतक याची खोली आ ण ं दी होती. ३३ एलीयाने मग वेदीवर
लाकडे रचली. “गो हा कापला. याचे तुकडे लाकडावर ठे वले.” ३४ मग
तो हणाला, “चार घागर भ न पाणी या आ ण ते मांसा या तुक ावर
आ ण खाल या होमापणा या लाकडावर ओता.” ते झा यावर स यांदा
आ ण मग तस यांदा याने तसेच करायला सां गतले. ३५ वेदीव न वाहात
जाऊन ते पाणी खाल या चरात साठले. ३६ पार या य ाची वेळ झाली.
ते हा संदे ा एलीया वेदीपाशी गेला आ ण याने ाथना केली, “परमे रा,
अ ाहाम, इसहाक आ ण याकोब यां या देवा, तूच इ ाएलचा देव आहेस हे
तू आता स द क न दाखवावेस अशी माझी तुला वनंती आहे. हे सव तूच
मा याकडू न करवून घेतलेस हे यांना कळू दे. मी तुझा सेवक आहे हे ही
कळू दे. ३७ हे परमे रा, मा या वनवणीकडे ल दे. तूच खरा परमे र देव
आहेस हे यांना दाखव. हणजे तू यांना पु हा वत: जवळ घेत आहेस हे
यांना पटेल.” ३८ ते हा परमे राने अ नी पाठवला. य , लाकडे, दगड,
वेदीभोवतीची जमीन हे सव पेटले. भोवती या चरातले पाणी सु दा या
अ नीने सुकून गेले. ३९ सवा या देखतच हे घडले. ते हा लोकांनी जमीनीवर
पालथे पडू न “परमे र हाच देव आहे, परमे र हाच देव आहे” असे हटले.
४० एलीया हणाला, “ या बआला या संदे
ांना पकडू न आणा. यांना
नसटू देऊ नका” ते हा लोकांनी या सग यांना धरले एलीयाने मग यांना
कशोन झ याजवळ नेले आ ण तेथे सव संदे ांची ह या केली. ४१ एलीया
मग अहाब राजाला हणाला, “जा, आता तू तुझे खाणे पणे उरकून घे कारण
खूप जोराचा पाऊस पडणार आहे” ४२ ते हा अहाब राजा यासाठ नघाला.
याचवेळ एलीया कमल ड गरा या मा यावर चढू न गेला. तेथे पोह च यावर
ओणवून, गुड यात डोके घालून बसला. ४३ आ ण आप याबरोबर या
सेवकाला हणाला, “समु ाकडे पाहा” समु दसेल अशा जागी हा सेवक
गेला पण परत येऊन हणाला, “ तथे काहीच दसले नाही” एलीयाने यास
पु हा सात वेळेस जाऊन पाहायला सां गतले. ४४ सात ांदा मा सेवक परत
येऊन हणाला, एक लहानसा, मुठ एवढा ढग मला दसला. समु ाव न तो
येत होता ते हा एलीयाने या सेवकाला सां गतले, “अहाब राजाकडे जाऊन
यास रथात बसून ताबडतोब घर जायला सांग. कारण तो आ ा नघाला
नाहीतर पावसामुळे यास थांबावे लागेल.” ४५ पाहता पाहता आकाश ढगांनी
भ न गेले. वारा सुटला आ ण मुसळधार पाऊस सु झाला. अहाब आप या
रथात बसून इ ेलला परत जायला नघाला. ४६ परंतु एलीयावर परमे राचा
हात अस यामुळे, धावता यावे हणून याने आपले कपडे साव न घ
खोचले आ ण सरळ इ ेलपयत तो अहाबा या पुढे धावत गेला.
राजाने घडलेली सव ह ककत ईजबेलला सां गतली. सव
१९ अहाब
संदे ांना एलीयाने कसे तलवार ने कापून काढले तेही सां गतले.

२

ते हा ईजबेलने एलीयाला ताकरवी नरोप पाठवला. तो असा, “तू या
संदे ांना मारलेस तसे मी तुला उ ा या वेळेपयत मारणार. याम ये मला
यश आले नाहीतर देव माझे तसेच व या नही अधीक करो.” ३ एलीया हे
ऐकून घाबरला. आपला जीव वाचवायला याने पळ काढला. बरोबर याने
आप या नोकराला घेतले होते. य दामधील बैर-शेबा येथे ते गेले. आप या
नोकराला तथेच सोडू न ४ तो पुढे दवसभर वाळवंट तुडवत गेला. एका
झाडाखाली तो बसला. आता मरण यावे असे यास वाटले. एलीया हणाला,
“आता हे पुरे झाले, परमे रा! मला आता म दे मा या पूवजांपे ा मा यात
काय बरे आहे?” ५ एका झाडाखाली तो आडवा झाला आ ण यास झोप
लागली. ते हा एक देव त तथे आला एलीयाला पश क न हणाला, “उठ
हे खा.” ६ एलीया उठू न पाहतो तर नखा यावर भाजलेली एक भाकर
आ ण पा याचे मडके शेजार ठे वलेले होते. एलीयाने ते खा ले, पाणी याला
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आ ण तो पु हा झोपी गेला. ७ आणखी काही वेळाने तो परमे राचे देव त
स यांदा पु हा या याजवळ आला याने यास पश केला आ ण यास
हणाला, “ऊठ आ ण थोडे खाऊन घे, नाहीतर पुढचा मोठा वास करायला
तुला श राहणार नाही.” ८ ते हा एलीया उठला याने खा ले आ ण
पाणी याला. या अ ना या बळावर पुढे तो चाळ स दवस आ ण रा ी
चालत रा हला. देवाचा ड गर होरेब येथपयत तो चालला. ९ तथे एका गुहत
े
श न याने रा काढली. ते हा परमे र एलीयाशी बोलला. तो हणाला,
“एलीया, तू येथे का आला आहेस?” १० एलीया हणाला, “सवश मान
परमे र देवा, मी आतापयत तुझीच सेवा करत आलेलो आहे. मा याकडू न
होईल ततके मी केले पण इ ाएला या लोकांनी तु याशी केले या कराराचा
भंग केलेला आहे. यांनी तु या वेदीचा व वंस केला. तु या संदे ांना
तलवार ने मारले. मीच एकटा काय तो अजून जवंत आहे. पण आता ते
मा याही जवावर उठले आहेत.” ११ यावर परमे र एलीयाला हणाला,
“जा, या ड गरावर मा यासमोर उभा राहा. मी तु या जवळू न जातो” मग
जोराचा वारा सुटला. या सोसा ा या वा याने ड गरालाही तडे जाऊन
मोठे मोठे खडक परमे रासमोर पडले. पण या वा यात परमे र न हता.
यानंतर धरणीकंप झाला, पण तेथेही परमे र न हता. १२ धरणीकंपानंतर
अ नी कटला. पण तेथेही परमे र न हता. अ नी शम यावर मा शांत,
मंजुळ वर ऐकू आला. १३ एलीयाने हा वनी ऐकला ते हा अंगर याने
चेहरा झाकून घेऊन तो गुहे या दाराशी जाऊन उभा रा हला. “एलीया, तू इथे
का आला आहेस?” अशी वाणी यास ऐकू आली. १४ एलीया हणाला,
“सवश मान परमे र देवा, आतापयत मी तु याच सेवेत आयु य घालवले
आहे. पण इ ाएल लोकांनी आपला करार मोडला आहे. यांनी तु या वेद चा
व वंस केला. तु या संदे ांना ठार केले. मीच काय तो अजून जवंत
आहे. आ ण आता ते मा या जवावर उठलेत.” १५ ते हा परमे र यास
हणाला, “आता मागे जा आ ण वाळवंटातून जाणा या र याने द म काला
पोह चेपयत चालत जा. द म काम ये जा आ ण अरामाचा राजा हणून
हजाएलला अ भषेक कर. १६ नमशीचा पु ये याला इ ाएलचा राजा
हणून अ भषेक कर. आ ण आबेल-महोला इथला शाफाटाचा पु अलीशा
याला पुढे तुझी जागा घेणारा संदे ा हणून अ भषेक कर. १७ हजाएल
अनेक पापी मनु यांना ठार करेल. या या तलवार तून जे सुटतील यांना
ये मार ल. आ ण यातूनही कोणी नसटले तर यास अलीशा मार ल. १८
एलीया, इ ाएलम ये बआलापुढे कधी वाकले नाहीत असे सात हजार लोक
अजूनही आहेत. यांना मी जगू देईल. यांनी आयु यात कधी बालमूत चे चुंबन
घेतलेले नाही.” १९ ते हा एलीया तथून नघाला आ ण शाफाटाचा मुलगा
अलीशा या या शोधात नघाला. अलीशा ते हा आपली बैलाची बारा जोते
चालवून शेतजमीन नांगरत होता. एलीया आला ते हा अलीशा वत: हा
बारा ा जोतावर होता. एलीया अलीशाजवळ आला. एलीयाने मग आपला
संदे ाचा खास अंगरखा अलीशावर पांघरला. २० अलीशाने लगेच बैल
सोडू न दले आ ण तो एलीया या मागे धावत गेला. अलीशा यास हणाला,
“मला मा या आईवड लांचा नरोप घेऊ दे.” मग मी तु याबरोबर येतो.
एलीया हणाला, “ठ क आहे, जा पण मी तुला काय केले ते ल ात ठे व.”
२१ अलीशाने मग आप या आईवड लांसमवेत सणासुदीसारखे जेवण घेतले.
याने आपली बैलांची जोड कापली. यां या मानेवरचे जू सरपण हणून
वापरले यावर बैलांचे मांस शजवले. सव लोकांस जेवायला बोलावले. मग
अलीशा एलीया या पाठोपाठ गेला. एलीयाचा तो मदतनीस झाला.
न-हदाद अरामाचा राजा होता. याने आप या सव सै याची
२० बेजमवाजमव
केली. या या बाजूला ब ीस राजे होते. यां याकडे
घोडे आ ण रथ होते. यांनी शोमरोनला वेढा घातला आ ण यु द पुकारले.
२ इ ाएलचा राजा अहाब या याकडे नगरात बेनहदादने तांकरवी नरोप

पाठवला ३ संदेश असा होता, “बेन-हदादचे हणणे आहे, तुम याकड ल
सोने पे तु ही मला ावे. तसेच तु या ि या आ ण पु ेही मा या हवाली
करावी.” ४ यावर इ ाएला या राजाचे उ र असे होते, “महाराज मी तर
आता तुम याच ता यात आहे, हे मला मा य आहे. यामुळे जे माझे ते सव
तुमचेच आहे.” ५ अहाबाकडे हे त पु हा एकदा आले आ ण हणाले,
“बेन-हदादचे हणणे असे आहे, ‘तु याजवळचा सो याचांदीचा ऐवज तसेच
बायकामुले तू मा या वाधीन केली पा हजेस. ६ उ ाच मी मा या मनु यांचे
एक शोधपथक तकडे पाठवणार आहे. ते तु या तसेच तु या कारभा यां या
घराची झडती घेतील. यां या डो यांना जे आवडेल ते वत: या हाताने
घेतील. ती माणसे या व तू मला आणून देतील.” ७ ते हा इ ाएलचा राजा
अहाबाने आप या देशातील सव व डलधा या मनु यांची सभा घेतली. अहाब
यांना हणाला, “हे पाहा, हा मनु य माझे कसे अ न क पाहत आहे.
आधी याने मा या जवळचे सोनेचांदी तसेच माझी ि या पु े मा गतली.
यास मी कबूल झालो. आ ण आता यास सवच हवे आहे.” ८ यावर ती
व डलधार मंडळ आ ण इतर लोक अहाबाला हणाले, “ या या हण याला
मान झुकवू नको. तो हणतो तसे क नको.” ९ मग राजा अहाबाने बेनहदादकडे नरो याला सां गतले क “माझा वामी अहाब राजास सांग” तुझी
प हली मागणी मला मा य आहे. पण तु या स या आ ेचे मी पालन क
शकत नाही. बेन-हदादला या या तांनी हा नरोप सां गतला. १० ते हा
बेन-हदादकडू न अहाबाला सरा नरोप आला. या नरोपात हटले होते,
“शोमरोनचा मी पूण व वंस कर न. तथे काहीही श लक उरणार नाही.
आठवणी दाखल काही घेऊन यावे असेही मा या मनु यांना काही राहणार
नाही. असे झाले नाहीतर देव माझे तसे करो व यापे ा अ धक करो.” ११
इ ाएल या राजाचे यास उ र गेले. याम ये हटले होते. “बेन-हदादला
जाऊन सांगा क , जो चलखत चढवतो याने, जो ते उतरव याइत या दीघ
काळापयत जगतो याने इतक फुशारक मा नये.” १२ राजा बेन-हदाद
इतर राजां या बरोबर आप या तंबूत म पान करत बसला होता. यावेळ हे
त आले आ ण राजाला हा संदेश दला. याबरोबर बेनहदादने आप या
मनु यांना नगरापुढे चढाईचा ूह रचायला सां गतले. “ या माणे लोकांनी
आपाप या जागा घेत या.” १३ ते हा इकडे एक संदे ा इ ाएलाचा अहाब
राजांकडे आला. राजाला तो हणाला, “अहाब राजा, परमे राचे तुला सांगणे
आहे क , ‘एवढ मोठ सेना ब घतलीस? मी, य परमे र, तु या ह ते या
सै याचा पराभव करवीन. हणजे मग मीच परमे र अस याब ल तुझी
खा ी पटेल.” १४ अहाबाने वचारले. “या पराभवासाठ तू कोणाला हाताशी
धरशील?” ते हा तो संदे ा हणाला, “ ांत अ धका यां या हाताखाल या
त णांची परमे र मदत घेईल” यावर राजाने वचारले, “या सै याचे नेतृ व
कोण कर ल?” “तूच ते करशील” असे संदे ाने सां गतले. १५ ते हा
अहाब राजाने अ धका यां या हाताखाल या त णांची कुमक गोळा केली.
या त णांची सं या दोनशे ब ीस भरली. मग राजाने इ ाएला या सव
फौजेला एक बोलावले. ते हा ते एकंदर सात हजार होते. १६ राजा बेनहदाद आ ण या या बाजूचे ब ीस राजे पार आपाप या तंबूम ये म पान
कर यात आ ण नशेत गुंग होते. यावेळ अहाबाने ह ला चढवला. १७ त ण
मदतनीस आधी चालून गेले. ते हा “शोमरोनमधून सै य बाहेर आ याचे राजा
बेन-हदाद या मनु यांनी यास सां गतले.” १८ ते हा बेन-हदाद हणाला,
“ते ह ला करायला आले असतील कवा सलो याची कनंती करायला
आले असतील. यांना जवंत पकडा.” १९ राजा अहाबा या त णांची तुकड
नगरातून बाहेर पडली आ ण इ ाएलचे सै य मागोमाग येत होते. २० येक
इ ाएलीने समो न येणा याला ठार केले. याबरोबर अरामामधली माणसे
पळ काढू लागली. इ ाएला या सै याने यांचा पाठलाग केला. राजा बेनहदाद तर एका रथा या घो ावर बसून पळाला. २१ इ ाएल राजाने सेनेचे
नेतृ व क न अरामा या फौजेतील सव घोडे आ ण रथ पळवले. अरामाची
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मोठ क ल उडवली. २२ यानंतर तो संदे ा इ ाएल राजा अहाबाकडे गेला
आ ण हणाला, “अरामाचा राजा बेन-हदाद पुढ या वसंत ऋतुत पु हा
तु यावर चालून येईल. ते हा तू आता परत जा आ ण आप या सै याची
ताकद आणखी वाढव. काळजीपूवक आप या बचावाचे डावपेच आख.” २३
अरामा या राजाचे अ धकार यास हणाले, “इ ाएलाचा देव हा पहाडावर ल
देव आहे. आपण ड गराळ भागात लढलो. हणून इ ाएलांचा जय झाला.
ते हा आता आपण सपाटीवर लढू हणजे जकू. २४ आता तु ही असे
करायला हवे या राजांकडे सै याचे नेतृ व न देता यां या जागी सेनापती
नेमा. २५ जेव ा सेनेचा संहार झाला तेवढ पु हा उभी करा. घोडे आ ण
रथ मागवा. मग आपण सपाटीवर इ ाएली लोकांचा सामना क हणजे
जय आपलाच.” बेनहदादने हा स ला मानला आ ण सव तजवीज केली.
२६ वसंत ऋतुत बेन-हदादने अराममधील लोकांस एक आणले आ ण तो
इ ाएलवर ल ह यासाठ अफेक येथे आला. २७ इ ाएलही यु दाला स ज
झाले. अरामी सै या व द लढायला गेले. अरा यां या समोरच यांनी आपला
तळ दला. श ूसै याशी तुलना करता, इ ाएल हणजे शेरडां या दोन लहान
कळपांसारखे दसत होते. अरामी फौजेने सगळा देश ापला होता. २८
एक देवाचा मनु य (संदे ा) इ ाएला या राजाकडे एक नरोप घेऊन आला.
नरोप असा होता. “परमे र हणतो, ‘मी ड गराळ भागातला देव आहे असे
या अरामी लोकांचे हणणे आहे. सपाटीवरचा मी देव न हे असे यांना वाटते.
ते हा या मो ा सेनेचा मी तुम या हातून पराभव करणार आहे. हणजे संपूण
देशाचा मी परमे र आहे हे तु ही जाणाल.” २९ दो ही सेना सात दवस
समोरासमोर तळ देऊन बस या हो या. सात ा दवशी लढाईला सु वात
झाली. इ ाएल लोकांनी अरामाचे एक ल सै नक एका दवसात ठार केले.
३० जे बचावले ते अफेक येथे पळू न गेले. यातील स ावीस हजार सै नकांवर
शहराची भत कोसळू न पडली. बेन-हदादनेही या शहरात पळ काढला होता.
तो एका आत या खोलीत लपला होता. ३१ याचे सेवक यास हणाले,
“इ ाएलाचे राजे दयाळू आहेत असे आ ही ऐकून आहो. आपण कबंरेस
गोणताट नेसून आ ण डो याभोवती दोरखंड आवळू न इ ाएला या राजाकडे
जाऊ कदा चत् तो आप याला जीवदान देईल.” ३२ या सवानी मग गोणताट
घातले. डो याभोवती दोर बांधली आ ण ते इ ाएला या राजाकडे आले.
यास हणाले, “तुमचा दास बेन-हदाद तुम याकडे जीवदान मागत आहे.”
अहाब हणाला, “ हणजे तो अजून जवंत आहे? तो माझा बंधूच आहे.” ३३
बेन-हदादला अहाब ठार करणार नाही अशा अथाचे याने काहीतर आ ासक
बोलावे अशी बेनहदाद या बरोबर या लोकांची इ छा होती. ते हा अहाबाने
बेन-हदादला भाऊ हट यावर ते ताबडतोब, “हो, बेन-हदाद तुमचा भाऊ
जवंत आहे” अहाब हणाल, “जा आ ण यास आणा” या माणे तो आला.
मग राजा अहाबाने यास आप याबरोबर रथात बसायला सां गतले. ३४ बेनहदाद अहाबाला हणाला, “मा या व डलांनी तु या व डलांकडू न जी गावे
घेतली ती मी तुला परत कर न. मग, मा या व डलांनी शोमरोनात जशा
बाजारपेठा वसव या तशा तुला द म कात करता येतील” अहाब यावर
हणाला, “या करारावर ती तुला मु करायला तयार आहे.” ते हा या दोन
राजांनी आपसात शांतीचा करार केला. मग राजा अहाबाने राजा बेन-हदादला
मु केले. ३५ यानंतर संदे यां या श यापैक एका संदे ाने स या
संदे ाला हटले, “मला एक फटका मार.” परमे राचीच तशी आ ा होती
हणून तो असे हणाला, पण स या संदे ांने तसे करायचे नाकारले. ३६
ते हा प हला संदे ा हणाला, “तू परमे राची आ ा पाळली नाहीस. ते हा तू
इथून बाहेर पडशील ते हा सह तुझा जीव घेईल” तो सरा संदे ा तेथून
नघाला ते हा खरोखरच सहाने यास ठार मारले. ३७ मग हा प हला संदे ा
एका मनु याकडे गेला. यास याने वत: ला “फटका मारायला” सां गतले.
या मनु याने तसे केले आ ण संदे ाला घायाळ केले. ३८ या संदे ाने
मग वत: या त डाभोवती एक फडके गुंडाळू न घेतले. यामुळे तो कोण हे
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कोणालाही ओळखू येऊ शकत न हते. हा संदे ा मग वाटेवर राजाची वाट
पाहत बसला. ३९ राजा तथून जात होता. ते हा संदे ा यास हणाला, “मी
लढाईवर गेलो होतो. आप यापैक एकाने एका श ू सै नकाला मा यापुढे
आणले आ ण मला सां गतले, ‘या यावर नजर ठे व. हा पळाला तर या या
जागी तुला आपला जीव ावा लागेल कवा शंभर र ल चांदीचा दंड भरावा
लागेल.’ ४० पण मी इतर कामात गुंतलो होतो. ते हा तो मनु य पळू न गेला
यावर इ ाएलाचा राजा हणाला, या सै नकाला तू नसटू दलेस हा तुझा
गु हा तुला मा य आहे.” ते हा नकाल उघडच आहे. “तो मनु य हणाला
ते तू केले पा हजेस.” ४१ आता या संदे ाने त डावरचे फडके काढले.
इ ाएली राजाने यास पा हले आ ण तो संदे ा अस याचे याने ओळखले.
४२ मग तो संदे ा राजाला हणाला, “परमे र हणतो, मी याचा वध करावा
हणून सां गतले. यास तू मोकळे सोडलेस. ते हा आता या या जागी तू
आहेस. तू मरशील. तु या श ू या ठकाणी तुझे लोक असतील तेही जवाला
मुकतील.” ४३ यानंतर इ ाएलचा राजा शोमरोनाला आप या घर परतला.
तो अ तशय संतापला होता आ ण चतां त झाला होता.
झाले क , अहाब राजाचा राजवाडा शोमरोनात होता.
२१ नंयातरयाअसेमहालाशे
जार इ ेल येथे एक ा ाचा मळा होता. तो नाबोथ
इ ेलकर नावा या मनु याचा होता. २ एकदा अहाब नाबोथला हणाला,
“तुझा मळा मला दे. तथे मला भाजीचा मळा करायचा आहे. तुझा मळा
मा या महालाला लागूनच आहे. या या ऐवजी मी तुला आणखी चांगला
ा मळा देईन. कवा तुला हवे असेल तर याचा मोबदला मी पैशात देईन.”
३ नाबोथ अहाबाला हणाला, “मा या वाडव डलांचे वतन मी आपणास ावे
असे परमे र मा या हातून न घडवो.” ४ ते हा अहाब घर परतला. पण तो
नाबोथावर रागावलेला होता. इ ेलचा हा मनु य जे बोलला ते यास आवडले
नाही. (नाबोथ हणाला होता, “मा या कुटु ब
ं ाची ज मन मी तु हास देणार
नाही)” अहाब अंथ णावर पडला याने त ड फरवून घेतले आ ण अ नपाणी
नाकारले. ५ अहाबाची प नी ईजबेल या याजवळ गेली. यास हणाली,
“तु ही असे ख न का? तु ही जेवत का नाही?” ६ अहाब हणाला, “इ ेल
येथ या नाबोथाला मी याचा मळा मला ायला सां गतला ‘ याची पूण
कमत मी मोजायला तयार आहे कवा हवे तर सर जमीन ायला तयार
आहे हे ही मी यास सां गतले. पण नाबोथ याचा मळा ायला कबूल होत
नाही.” ७ ईजबेल यास हणाली, “पण तु ही तर इ ाएलाचे राजे आहात.
उठा, काहीतर खा हणजे तु हास बरे वाटेल. नाबोथ इ ेलकरचा मळा मी
आप याला मळवून देईन.” ८ ईजबेलने मग काही प े ल हली. प ांवर
तने अहाबाची सही केली. अहाबा या श का वाप न प ांवर तो श का
उमटवला. मग तने ही प े नाबोथा या गाव या व डलधा या मंडळ ना
आ ण थोरामो ांना पाठवली. ९ प ातला मजकूर असा होता: “एक
दवस उपवासाची घोषणा करा. मग गावात या लोकांस एक बोलवा. तथे
नाबोथ वषयी बोलणे होईल. १० नाबोथाब ल खो ा गो ी सांगणार काही
अधम माणसे जमवा. नाबोथ राजा व द आ ण देवा व द बोलला, हे आ ही
ऐकले, असे या मनु यांनी हणावे. एवढे झा यावर नाबोथला गावाबाहेर
घालवून दगडांचा वषाव क न मारा.” ११ ईजबेली या प ातील आ े माणे
इ ेलमध या गावातील वयाने आ ण मानाने व डलधा या (पु ा यांनी)
मंडळ नी ही आ ा मानली. १२ यांनी उपवासाचा हणून एक दवस
घो षत केला. या दवशी सव लोकांस सभेत बोलावले. नाबोथला सवासमोर
खास आसनावर बसवले. १३ मग, “नाबोथ देवा व द आ ण राजा व द
बोल याचे आपण ऐकले आहे” असे दोन अधम मनु यांनी सा सां गतली.
ते हा लोकांनी नाबोथला गावाबाहेर घालवले आ ण तो मरेपयत या यावर
दगडांचा वषाव केला. १४ मग या त त मनु यांनी ईजबेलकडे नरोप
पाठवला. “नाबोथचा वध झाला आहे.” असा तो नरोप होता. १५ ईजबेलने
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हे ऐकले ते हा ती अहाबाला हणाली, “नाबोथ मेला. आता तु हास नाबोथ
इ ेलकरचा हवा होता तो मळा तु ही जाऊन ता यात घेऊ शकता” जो तो पैसे
घेऊनही ता यात ायला तयार न हता नाबोथ आता जवंत नाही मेला आहे.
१६ यावर इ ेलकर नाबोथ आता मरण पावला आहे हे अहाबाने ऐकले ते हा
याने तो ा मळा आप या ता यात घेतला. १७ यावेळ परमे र एलीया
त बीशी बोलला, १८ “ऊठ शोमरोनमध या इ ाएलचा राजा अहाबाकडे जा
तो नाबोथा या ा म यात असेल. तो मळा वतन क न यायला तथे गेला
आहे. १९ अहाबाला जाऊन सांग क परमे र हणतो, ‘अहाब, नाबोथला तू
मारलेस. आता याचा मळा वतन क न यायला नघालास ते हा आता मी
सांगतो ते ऐक. नाबोथ मेला याच जागी तू सु दा मरशील या कु यांनी
नाबोथाचे र चाटले तीच कु ी याच ठकाणी तुझे र चाटतील.” २० ते हा
एलीया अहाबाकडे गेला. अहाबाने एलीयाला पा हले आ ण तो हणाला,
तुला मी पु हा सापडलो. “तू नेहमीच मा या व द आहेस” एलीया हणाला,
हो, “तुला मी पु हा शोधून काढले आहे. तुझे आयु य तू परमे राचे अपराध
कर यातच घालवलेस. २१ ते हा परमे र तुला काय सांगतो ते ऐक, मी तुझा
नाश कर न. मी तुला आ ण तु या कुटु ब
ं ातील सव पु षांना तो इ ाएलात
क डलेला असो कवा मोकळा असो यास मी ठार कर न. २२ नबाटाचा पु
यराबाम या या कुटु ब
ं ासारखीच तु या घराचीही वाताहत होईल. अहीयाचा
पु बाशा या कुटु बं ासारखीच तुझी दशा होईल. या दो ही घरा यांचा समूळ
नाश झाला. तू माझा ोध जागा केलास. इ ाएल लोकांसही पाप करायला
लावलेस.” २३ शवाय परमे र असे हणतो, “तुझी प नी ईजबेल ह या
शर रावर इ ेलम ये कु ी तुटून पडतील. २४ अहाबा या घरात या याला
कुणाला गावात मरण येईल यास कु ी खातील आ ण जो कोणी शेतात
मरेल तो प यांचे भ य होईल” २५ अहाबाने जतक पापे केली, जतके
अपराध केले तेवढे कोणीच केले नाहीत. याची प नी ईजबेल हने यास भर
द यामुळे याने परमे रा या ीने हे सव करायला लावले. २६ अहाबाने
आणखी एक पातक केले ते हणजे अमंगळ मूत ची पूजा केली. अमोर
लोकांनीही हेच केले ते हा परमे राने यां याकडू न हा देश काढू न घेऊन
इ ाएल लोकांस दला. २७ एलीयाचे बोलून झा यावर अहाबाला फार : ख
झाले. : खाने याने अंगावरचे कपडे फाडले. मग वशेष शोकव े प रधान
केली. याने अ न याग केला. याच कप ात तो झोपला. तो अ तशय
: खी आ ण ख न झाला होता. २८ परमे र एलीया त बी संदे ाला
हणाला, २९ “अहाब मा यापुढे नतम तक झाला आहे असे दसते. ते हा तो
जवंत असेपयत मी यास संकटात लोटणार नाही. याचा पु रा यावर
येईपयत मी थांबेन. मग या या घराला मी उप व देईन.”
वष इ ाएल आ ण अराम यां याम ये शांततेची गेली.
२२ पुढतसल तीन
या वष , य दाचा राजा यहोशाफाट इ ाएलाचा राजा याला
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भेटायला गेला. ३ यावेळ इ ाएला या राजाने आप या अ धका यांना
वचारले, “अरामा या राजाने रामोथ- गलाद आप याकडू न घेतले होते ते
आठवते ना? ते परत मळव यासाठ आपण काहीच का केले नाही? रामोथ
आपले असायला हवे.” ४ आ ण इ ाएल राजा यहोशाफाटाला हणाला,
“तु ही आम या बाजूने रामोथ- गलाद येथे अरामी सै याशी लढाल का?”
यहोशाफाट हणाला, “अव य माझे सै य आ ण घोडे तुमचेच आहेत.”
५ यहोशाफाटाने इ ाएला या राजास हटले, “ थम आपण परमे राचा
स ला घेतला पा हजे.” ६ ते हा इ ाएला या राजाने संदे ांची एक
सभा घेतली. ते हा तथे चारशे संदे े हजर होते. राजाने यांना वचारले,
“आपण आ ाच रामोथ- गलाद येथे अरामी फौजेवर चालून जावे का?” क
काही काळ थांबावे? संदे े हणाले, “तु ही खुशाल आ ाच ह ला करा.
परमे र तु हास जय मळवून देईल.” ७ पण यहोशाफाटाने शंका काढली,
“परमे राचा आणखी कोणी संदे ा यां या खेर ज इथे आहे का? तसा असेल

तर यालाही देवाचे मत वचारलेले बरे.” ८ इ ाएलाचा राजा हणाला,
“ या या ारे परमे राचा स ला घेता येईल तसा आणखी एक संदे ा आहे.
इ ला याचा पु मीखाया.” पण मी याचा ेष करतो. कारण तो काही
सांगतो ते हा मा याब ल कधीच चांगले भ व यकथन करत नाही. याचे
बोलणे मला अ य वाटते. यहोशाफाट हणाला, “इ ाएला या राजा, तुझे
असे बोलणे बरोबर न हे.” ९ ते हा इ ाएला या राजाने आप या एका
सेवकाला “इ लाचा पु मीखायाला घेऊन ये यास सां गतले.” १० यावेळ
इ ाएलाचा राजा व य दाचा राजा यहोशाफाट राजव े घालून सहासनावर
बसले होते. शोमरोन या वेशीजवळ यायदान चालते या ठकाणी ते होते.
सव संदे े यां या समोर उभे होते. यांचे भ व यकथन चालेले होते. ११
यां यापैक एक कनानाचा पु स क या हा होता. याने चंड श चे
तीक अशी लोखंडाची शगे केली होती. तो अहाबाला हणाला, “परमे राचे
हणणे हे आहे क ही शगे तू अरामी सै या व द लढताना वापरावीस
हणजे तू श ूचा पराभव करशील, याचा संहार करशील.” १२ मग ते सवच
भ व यवादी भ व य सांगत होते. पुढे स क या हणाला, “आता तु या
सै याने चढाई करावी. रामोथ- गलाद येथे अरामी सै यावर ह ला करावा.
वजय तुमचाच आहे. परमे र ते राजा या हाती देईल.” १३ हे चाललेले
असतानाच एक सेवक मीखाया या शोधात गेला व यास भेटून हणाला,
“राजा या यु दात वजयी होईल असे सवच संदे ांचे हणणे आहे. ते हा
तूही तसेच हणणे ेय कर ठरेल व ते सुर तपणाचे होईल.” १४ पण
मीखाया हणाला, “नाही, कदा प नाही. जे परमे र मा याकडू न वदवतो तेच
मी सांगेन. माझी तशी त ाच आहे.” १५ मीखाया मग राजाकडे आला.
राजाने यास वचारले, “मीखाया, मी आ ण राजा यहोशाफाट हात मळवणी
क ना? रामोथ- गलाद अरामा या सै यावर आता चढाई क का?” मीखाया
हणाला, “हो तु ही आ ाच ही लढाई करा. परमे र तु हास यश देईल.” १६
पण राजा यास हणाला, “तू हे परमे रा या श ने सांगत नाहीस. आप या
मनाचे सांगतो आहेस. ते हा खरे काय ते सांग परमे राचे हणणे सांग.
अशी शपथ कतीदा मी तुला देऊ?” १७ ते हा मीखायाने सां गतले, “काय
होणार ते मला दसते आहे. इ ाएलाचे सै य ड गरांवर इत तत: पसरेल.
मढपाळ नसले या मढरांसारखी यांची अव था होईल. परमे राचे हणणे
असे आहे, ‘यांना कोणी नेता नाही. यांनी सुख प घर जावे. लढाई या
भानगड त पडू नये.” १८ मग इ ाएला या राजा यहोशाफाटाला हणाला,
“पाहा, हेच बोललो होतो ना मी! हा संदे ा कधीही मा याब ल चांगले
भ व यकथन करत नाही. हा नेहमी अ य गो ीच मला ऐकवतो.” १९ इकडे
परमे राचे हणणे काय आहे ते मीखाया सांगतच होता. मीखाया हणाला,
“ऐका परमे र काय हणतो: ते पाहा परमे र वगात सहासनावर बसलेला
मी पा हला. आकाशातले याचे सव सै य या या शेजार उभे आहे. २०
परमे राने हटले, ‘अहाब राजाची कोणी फसगत करेल का? याने रामोथगलाद वर ह ला करावा असे मला वाटते. याम ये यास मरण येईल.’ ते हा
आता काय करावे याब ल देव तांम ये एकमत होईना. २१ मग यापैक
एकजण परमे राकडे गेला आ ण हणाला, ‘मी हे काम कर न.’ २२ परमे र
यास हणाला, ‘तू अहाबाची फसगत कशी करशील?’ यावर तो देव त
हणाला, ‘मी अहाबा या संदे ांम ये ग धळ माजवून देईन. यांना मी
राजाशी खोटे बोलायला वृ कर न संदे े राजाला सांगतील ते खोटे असेल.’
यावर परमे र हणाला, ‘हे चांगले झाले; जा आ ण अहाब राजाला या मोहात
पाड, तुला यश येईल. २३ मीखायाचे सांगून झाले. मग तो हणाला, ते हा
खर ह ककत अशी आहे. परमे रानेच तुम या संदे ांना खोटे बोलायला
लावले आहे. तुम यावर मोठे संकट ओढवावे असे परमे रास वाटते.” २४
मग कनानाचा पु सदक या हा संदे ा मीखायाजवळ गेला. मीखाया या
याने त डात मारले. स क या हणाला, “मा यातली परमे राची श
संपली आहे आ ण तो आता तु या माफतच बोलतो आहे अशी खरेच तुझी
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समजूत आहे?” २५ मीखाया हणाला, “लवकरच आप ी येणार आहे. ते हा
तू एका लहानशा खोलीत दडू न बसशील ते हा माझे हणणे खरे अस याचे
तु या ल ात येईल.” २६ ते हा इ ाएल या राजाने आप या एका सेवकाला
मीखायाला पकडायचा कूम केला. राजा हणाला, “याला धरा आ ण
नगरा धकार आमोन व राजपु योवाश यां याकडे घेऊन जा. २७ आ ण
यांना जाऊन सांगा, राजा हणतो, या मनु यांस बंदीत टाका व मी सुख प
परत येईपयत यास फ भाकर आ ण पाणी ा. यु दाव न मी परत
सुख प येईपयत यास तथेच रा ा.” २८ मीखाया मो ाने हणाला,
“मी काय हणतो ते सव लोकहो ऐका. राजा, तू यु दाव न जवंत परत
आलास तर परमे र मा या माफत बोलला नाही असे खुशाल समजा.” २९
नंतर इ ाएल राजा अहाब आ ण य दाचा राजा यहोशाफाट रामोथ येथे
अरामा या सै याशी लढायला गेले. रामोथ- गलाद ांतात हे यु द झाले. ३०
अहाब यहोशाफाटाला हणाला, “आपण आता यु दाचा ूह रचू. मला
राजा हणून कोणी ओळखणार नाही असे कपडे मी घालीन. पण तू मा
राजाला शोभेल असाच पोषाख कर.” अशा कारे इ ाएला या राजाने अगदी
चारचौघांसारखे कपडे क न यु दाला सु वात केली. ३१ अरामा या राजाकडे
ब ीस रथा धपती होते. या राजाने या ब ीस जणांना इ ाएला या राजाचा
शोध यायला सां गतले. राजाला ठार कर याब ल याने यांना बजावले.
३२ ते हा यु द चालू असताना या रथा धपत नी राजा यहोशाफाटाला पा हले.
“तोच इ ाएलचा राजा असे यांना वाटले.” यामुळे याचा ते वध करायला
नघाले. यहोशाफाट आरडाओरडा क लागला. ३३ हा इ ाएलचा अहाब
राजा न हे हे या रथा धपती या ल ात आ यावर यांनी यास मारले नाही.
३४ ते हा एका सै नकाने, कोणावर नेम ध न न हे असा हवेतच एक बाण
सोडला. हा बाण न क इ ाएलाचा राजा अहाब याला लागला. शर राचा जो
छोटा भाग चलखताने झाकलेला न हता तथे बाण लागला. ते हा राजा
अहाब आप या सार याला हणाला, “मला बाण लागला आहे. रथ येथून
हलव. आपण या लढाईपासून र जाऊ.” ३५ यु द मा चालूच रा हले.
राजा अहाब आप या रथात बसून रा हला. रथात टेकून बसून तो अरामा या
सै याकडे पाहत होता. यास एवढा र ाव झाला क रथा या बैठक या
भागात र ाचे थारोळे झाले. सं याकाळ या सुमारास राजाला मृ यू आला.
३६ सूया ता या वेळ “इ ाएला या सवसै याला आपाप या ांतात घरोघर
जायचा आदेश मळाला.” ३७ राजा अहाबाला अशा त हेने मरण आले.
काही जणांनी याचा देह शोमरोनाला आणला. यास यांनी तथे पुरले.
३८ शोमरोनमध या त यावर या लोकांनी अहाबा या रथ धुतला. रथातील
र कु यांनी चाटले आ ण या त यातील पा याने वे या नान कर त
असत. परमे राने जे जे होईल असे सां गतले होते तसेच न क घडले.
३९ इ ाएला या राजांचा इ तहास या ंथात राजा अहाबा या सव गो ची
न द केलेली आहे. आपला महाल सुशो भत कर यासाठ याने हि तदंत
कसे वापरले, याने नगरे उभारली याब लही या ंथात सां गतलेले आहे.
४० अहाब मरण पावला व यास या या पूवजांशेजार दफन कर यात
आले. याचा पु अह या या या जागी राजा झाला. ४१ अहाब इ ाएलाचा
राजा झा यावर चौथे वष चालू असताना यहोशाफाट य दाचा राजा झाला.
यहोशाफाट हा आसाचा पु . ४२ यहोशाफाट वया या प तीसा ा वष राजा
झाला आ ण य शलेमाम ये याने पंचवीस वष रा य केले. या या आईचे
नाव अजूबा. ती श हीची क या. ४३ यहोशाफाट चांगला राजा होता. हा
आपले व डल आसा ां या माणेच वागला. परमे रा या ीने जे यो य ते
याने केले. पण यहोशाफाटाने उं चावर ल पूजा थळे काढली नाहीत. लोक
या ठकाणी होम करणे, धूप जाळणे वगैरे करत रा हले. ४४ यहोशाफाट
राजाने इ ाएला या राजाशी शांततेचा करार केला. ४५ राजा यहोशाफाट
शूर होता. याने ब याच लढाया के या. याने जे केले याची ह ककत
य दा या राजांचा इ तहास या ंथात आहे. ४६ याचे व डल आसा रा य
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कर त असताना जे पु षगमन करणारे रा न गेले होते यांना यहोशाफाटाने
यांना हाकलून लावले. ४७ याच काळात अदोम देशाला राजा न हता. एक
कारभार च इथला कारभार पाहत असे. याची नेमणूक य दाचा राजा कर .
४८ राजा यहोशाफाटाने ताश शी काही मालवा गलबते बांधली. याम ये
याचा हेतू ओ फर न सोने आण याचा होता. पण ती तेथपयत कधी पोह चू
शकली नाहीत कारण एसयोन-गेबेर या बंदरात यांची नासधूस कर यात
आली. ४९ इ ाएलाचा राजा अहाबाचा पु अह या याने यहोशाफाटाला
मदतीचा हात दला. “ या या मनु यांबरोबर आपले खलाशी दे याची तयार
दशवली.” पण अह याची कुमक ि वकार यास यहोशाफाटाने नकार दला.
५० यहोशाफाट मरण पावला यानंतर दावीद नगरात आप या पूवजांबरोबर
याचे दफन कर यात आले. या या जागी याचा पु यहोराम रा य क
लागला. ५१ अह या अहाबाचा पु होता. यहोशाफाटा या य दावर ल
स े या सतरा ा वष अह या इ ाएलाचा राजा झाला. शोमरोन म ये याने
दोन वष रा य केले. ५२ अह याने परमे राचे अनेक अपराध केले. आपले
व डल अहाब, आई ईजबेल आ ण नबाटाचा पु यराबाम या सग यांनी
जे केले तेच याने केले. या सव रा यक यानी इ ाएली लोकांस आणखी
पापात लोटले. ५३ आप या व डलां माणेच अह यानेही बआल या अमंगळ
दैवताची पूजा केली. यामुळे इ ाएलचा देव परमे र याचा कोप ओढवला.
परमे र अहाबावर संतापला होता तसाच अह यावर संतापला.
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राजा या मृ यूनंतर मवाबाने इ ाएला व बंड केले. नंतर
१ अहाब
अह या आप या शोमरोनमध या या या माड वर या खडक या
२

जाळ तून खाली पडला व जखमी झाला. ते हा अह याने आप या सेवकांना
बोलावले आ ण यांना सां गतले. “जा, आ ण ए ोनचे दैवत बआल-जबूब
याला वचा न या, मी या ख यातून बरा होईन का.” ३ पण एलीया
त बी याला परमे राचा त हणाला, “ऊठ, राजा अह याने शोमरोना न
आपले काही त रवाना केले आहेत, यांना जाऊन भेट आ ण यांना
सांग, ‘इ ाएलात देव नाही काय, हणून तु ही ए ोनचे दैवत बआल-जबूब
याला वचारायला जात आहा? ४ ा तव परमे र असे हणतो, “ या
पलंगावर तू आहेस, तेथून तू कधीच खाली उतरणार नाही. याऐवजी, तुला
ख चत मरण येईल.” मग एलीया नघून गेला. ५ जे हा त परत अह या
राजाकडे आले. तो यांना हणाला, “तु ही परत का आलात?” ६ ते यास
हणाले, “एक मनु य आ हास भेटला व तो असे बोलला क , ‘तु हास या
राजाने पाठवले आहे या याकडे परत जाऊन यास सांगा, परमे र असे
हणतो, इ ाएलात परमे र नाही काय? जो तू ए ोनचे दैवत बआल-जबूब
या याकडे आप या सेवकांना वचारायला पाठवलेस? ा तव या पलंगावर
तू चढला आहेस, तेथून तू कधीच खाली उतरणार नाहीस. याऐवजी, तुला
ख चत मरण येईल.” ७ अह या आप या तांना हणाला, “ याने तु हास
भेटून हे सां गतले तो दसायला कसा होता?” ८ यांनी यास उ र दले,
“ याने केसांचा बनवलेला अंगरखा घातला होता आ ण कातडयाचा कंबरप ा
बांधला होता.” ते हा अह या हणाला, “तो एलीया त बीच आहे.” ९ नंतर
अह याने आपला एक सरदार प नास मनु यांसह एलीयाकडे पाठवला.
सरदार एलीयाकडे वर गेला, जथे एलीया एका ड गरा या मा यावर बसला
होता. सरदार एलीयाला हणाला, “हे देवा या मनु या (संदे ा) राजाने
सां गतले, वर त खाली ये.” १० एलीयाने या सरदाराला उ र दले, “जर मी
देवाचा मनु य (संदे ा) असेल, तर आकाशातून अ नी कट होऊन तुला
आ ण या प नास जणांना भ म क न टाको.” ते हा आकाशातून अ नी
खाली उतरला व या सरदारासह या या प नास जणांना भ म केले. ११
अह याने स या सरदाराला प नास जणांसह पाठवले. तो सरदार देखील
एलीयाला हणाला, “हे देवा या मनु या, राजाने सां गतले, वर त खाली
ये.” १२ एलीयाने यांना उ र देऊन हटले, “जर मी देवाचा मनु य (संदे ा)
असेल, तर आकाशातून अ नी कट होऊन तुला आ ण या प नास जणांना
भ म करो.” पु हा आकाशातून अ नी खाली उतरला व या सरदारासह या
प नास मनु यांना भ म केले. १३ अह याने आणखी तस या सरदारला
प नास जणांसह पाठवले. तो सरदार एलीयाकडे वर आला, व गुडघे टेकून
एलीयाला वनवणी क न हणाला, “हे देवा या मनु या, माझा आ ण
मा याबरोबरचे हे तुझे प नासदास, ांचा जीव तु या ीने मोलवान
असो. १४ खरोखरच, आधीचे दोन सरदार आ ण यां या बरोबरची माणसे
आकाशातून आले या अ नीत न झाली, पण आता माझा जीव तु या ीने
मोलवान असो.” १५ ते हा परमे राचा त एलीयाला हणाला, “ याला
भऊ नकोस, तर या याबरोबर खाली जा.” ते हा एलीया या सरदाराबरोबर
राजा अह याला भेटायला खाली गेला. १६ एलीया अह याला हणाला,
परमे र असे हणतो, “इ ाएलात वचारायला परमे र नाही काय? हणून
तू ‘ए ोनचा देव बआल-जबूबकडे वचारायला माणसे पाठवलीस? हणून
आता, या पलंगावर तू चढला आहेस, तेथून तू कधीच खाली उतरणार नाही.
याऐवजी, तुला ख चत मरण येईल.” १७ परमे राचे जे वचन एलीयाने
सां गतले होते या माणे राजा अह या मरण पावला. अह याला मुलगा
न हता, याकारणामुळे अह यानंतर यहोराम राजा झाला. य दाचा राजा

यहोशाफाट याचा मुलगा योराम या या स या वष हे झाले. १८ इ ाएला या
राजांचा इ तहास या ंथात अह याने केलेली बाक ची कृ ये ल हलेली नाहीत
काय?
झाले क , एका वावटळ ारे परमे र एलीयाला वर वगास
२ आघेणणार असे
होता, ते हा एलीया अलीशाबरोबर गलगाल न नघाला.
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एलीया अलीशाला हणाला, “कृपाक न तू येथेच थांब, कारण परमे राने
मला बेथेल येथे पाठवले आहे.” अलीशा हणाला, “परमे र जवंत आहे, व
तू जवंत आहे, मी तुला सोडणार नाही.” मग ते खाली बेथेलास गेले. ३
ते हा बेथेल येथील संदे ांचे पु अलीशाकडे येऊन यास हणाले, “आज
तु या वामीला परमे र तु यापासून घेऊन जाणार आहे, हे तुला मा हत
आहे काय?” अलीशा हणाला, “होय, मला मा हत आहे, पण या वषयी
बोलू नका” ४ एलीया अलीशाला हणाला, “कृपाक न तू येथेच थांब,
कारण परमे राने मला यर हो येथे पाठवले आहे.” पण अलीशा हणाला,
“परमे र जवंत आहे व तू जवंत आहे, मी तुला सोडणार नाही.” मग
ते यर होस आले. ५ ते हा यर हो मधील संदे ांचा समूह अलीशाकडे
येऊन हणाली, “परमे र तु या वामीला आज तु यापासून घेऊन जाणार
आहे हे तुला मा हत आहे काय?” अलीशा हणाला, “होय मला मा हत
आहे, पण या वषयी बोलू नका.” ६ नंतर एलीया अलीशाला हणाला, “तू
कृपाक न येथेच थांब, कारण परमे राने मला यादनेस पाठवले आहे.”
अलीशा हणाला, “परमे र जवंत आहे व तू जवंत आहे; मी तुला सोडणार
नाही.” ते हा ते दोघे पुढे नघाले. ७ नंतर संदे ा या मुलांतले प नास
यां या व
दशेने लांब उभे रा हले व ते दोघे यादन जवळ उभे रा हले. ८
ते हा एलीयाने आपला झगा काढला व याची घड केली, आ ण तो पा यावर
आपटला. ते हा पाणी दो ही दशेने भागले व ते दोघे कोरडया भूमीव न
चालत नदी पार क न गेले. ९ आ ण असे झाले क , नदी ओलांड यावर
एलीया अलीशाला हणाला, “परमे राने मला येथून घेऊन जाय या अगोदर
मी तु यासाठ काय करावे ते माग.” अलीशा हणाला, “कृपाक न तुम या
ठायी असले या आ याचा पट वाटा मला मळावा.” १० एलीयाने उ र
दले, “ही तर फारच क ठण गो तू मा गतलीस. तर सु ा, तु या जवळू न मी
घेतला जात असता, जर तुला मी दसलो तर हे श य आहे. पण जर नाही,
तर असे होणार नाही.” ११ एलीया आ ण अलीशा बोलत पुढे चालले होते,
तेवढयात अ नीचा रथ व अ नीचे घोडे तेथे अवतीण झाले आ ण यांनी
या दोघांना एकमेकांपासून र केले, आ ण एका वावटळ मधून एलीया
वर वगात गेला. १२ अलीशा हे पा न मो ाने ओरडला, “मा या बापा!
मा या बापा! इ ाएलचा रथ आ ण याचे घोडे वार!” याने एलीयाला पु हा
पा हले नाही. याने आपली व े ध न फाडली व याचे दोन तुकडे केले.
१३ याने एलीयाचा अंगरखा जो ज मनीवर पडला होता, उचलला, आ ण
परत यादनकाठ जाऊन उभा रा हला. १४ याने एलीयाचा झगा जो खाली
पडला होता, तो घेऊन पा यावर मारला आ ण हटले, “परमे र, एलीयाचा
देव कोठे आहे?” याने जे हा पा यावर मारले, ते हा पाणी दो ही बाजूस
भंगले आ ण अलीशा पार गेला. १५ ते हा यर हो येथील संदे ांचे पु जे
समोर होते ते यास पा न हणाले, “एलीयाचा आ मा अलीशावर आला
आहे.” आ ण ते यास भेटायला आले. यांनी यास ज मनीपयत लवून
नमन केले. १६ ते यास हणाले, “आता पाहा, तु या दासाकडे कडे प नास
ध पु माणसे आहेत. यांना जाऊन तु या वामीचा शोध घेऊ दे. कदा चत्
परमे रा या आ याने एलीयाला वर नेऊन कोठे तर ड गर कवा दर म ये
टाकले असेल.” अलीशा हणाला, “नाही, यांना पाठवू नका.” १७ पण
अलीशाला लाज वाटेपयत संदे ांनी आ ह धरला, तो हणाला, “ यांना
पाठवा.” मग यांनी प नास जणांना पाठवले, आ ण यांनी एलीयाचा तीन
दवस शोध घेतला, पण ते यास शोधू शकले नाही. १८ आ ण अलीशा
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यर होत राहत असता, ते या याकडे परत आले, ते हा तो यांना हणाला,
“जाऊ नका, असे मी तु हास सां गतले न हते काय?” १९ या नगरातील
माणसे अलीशाला हणाली, “पाहा, आ ही तुला वनंती करतो, या नगराची
प रि थती आनंददायी आहे, मा या वामी हे तु ही पाहताच आहात, पण
इथले पाणी खराब व जमीन नापीक आहे.” २० अलीशा यांना हणाला,
“एक नवीन पा घेऊन या आ ण याम ये मीठ घाला.” ते हा यांनी ते
या याकडे आणले. २१ अलीशा ते घेऊन या झ या या उगमापाशी गेला
आ ण याम ये ते मीठ टाकून हणाला, “परमे र असे हणतो, ‘आता हे
पाणी मी बरे केले आहे. आता यापुढे आणखी मृ यू कवा ना पक आणखी
होणार नाही.” २२ अलीशा बोलले या वचना माणे ते पाणी चांगले झाले
व आजपयत ते चांगले आहे. २३ नंतर अलीशा तेथून वर बेथेलास गेला.
तो वाटेने वर चालत असता, लहान मुलांनी गावातून नघून याची टगल
करायला सु वात केली. ती हणाली, “अरे टक या वर जा, ए टक या,
वर जा.” २४ अलीशाने मागे वळू न यां याकडे पा हले आ ण परमे रा या
नावाने यांना शाप दला. यानंतर दोन अ वल नी वनातून बाहेर येऊन
यां यातली बेचाळ स मुले फाडू न टाकली. २५ नंतर अलीशा तेथून कमल
ड गराकडे गेला, आ ण तथून तो परत शोमरोनास आला.
राजा यहोशाफाट या या कार कद या अठरा ा वष , अहाबाचा
३ यमुलदाचा
गा योराम शोमरोनात इ ाएलावर रा य क लागला; याने बारा
वष रा य केले. २ यहोरामाने परमे रा या ीने
अशी कृ ये केली,
पण आप या आई-व डलांसारखे याने केले नाही; याने या या व डलांनी
बआलमूत या पूजेसाठ केलेला तंभ काढू न टाकला. ३ असे असले तर
नबाटचा मुलगा यराबाम याने इ ाएलास पाप करायला लावले, या या
पापास तो चकटू न रा हला. ती याने सोडली नाहीत. ४ आता मवाबाचा राजा
मेशा कळपांचा धनी होता. तो इ ाएला या राजाला एक ल मढया आ ण
एक ल एडके लोकर सू ा देत असे. ५ पण अहाबा या मू यूनंतर, मवाबा या
राजाने इ ाएला या राजा व बंड केले. ६ या वेळेस राजा योराम शोमरोन
मधून बाहेर पडला आ ण याने सव इ ाएल लोकांस एक केले. ७ य दाचा
राजा यहोशाफाट या याकडे याने असा नरोप पाठवला क , “मवाबा या
राजाने मा या व द बंड केले आहे. तू मा याबरोबर मवाबा व लढाईला
येशील काय?” यहोशाफाटाने सां गतले, “होय, मी ज र येईन, जसा तू तसा
मी, जसे तुझे लोक तसे माझे लोक, जसे तुझे घोडे तसे माझे घोडे.” ८ नंतर
तो बोलला “कोण या वाटेने ह ला करायला जायचे?” यावर, “अदोम या
वाळवंटा या दशेने” असे यहोशाफाट ने सां गतले. ९ मग इ ाएलचा राजा,
य दा आ ण अदोमा या राजाबरोबर चालत सात दवसा या वाटेचा फेरा
के यावर, तथे यां या सै याला, घो ांना, तसेच यां याबरोबरची जनावरे
याक रता पाणी सापडले नाही. १० ते हा इ ाएलाचा राजा यहोराम हणाला,
“हे काय आहे? मवाबां या हातून पराभव प करावा हणून परमे राने
आ हा तीन राजांना एक आणले काय?” ११ परंतू यहोशाफाट हणाला,
“ या याकडू न आपण परमे राचा स ला यावा असा येथे परमे राचा
एखादा संदे ा नाही काय?” ते हा इ ाएला या राजा या एका सेवकाने
उ र दले, “शाफाटाचा मुलगा अलीशा इथेच आहे, जो एलीया या हातावर
पाणी घालत असे.” १२ यहोशाफाट हणाला, “परमे राचे वचन या या
सोबत आहे.” ते हा इ ाएलाचा राजा व यहोशाफाट आ ण अदोमचा राजा
खाली या याकडे गेले. १३ अलीशा इ ाएला या राजाला हणाला, “तुझे
माझे काय आहे? तू आप या व डलां या कवा आई या संदे ांकडे जा.”
ते हा इ ाएला या राजा अलीशाला हणाला, “नाही, कारण परमे राने
आ हा तीन राजांना एक आणले, ासाठ क मवाबाकडू न आ ही पराभूत
हावे.” १४ अलीशा हणाला, “ या परमे रा या साि न यात मी उभा राहतो,
तो सै याचा परमे र जवंत आहे. जर य दाचा राजा यहोशाफाट ा या
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उपि थतीचा मी आदर केला नसता, तर खरोखर मी तुझी दखल घेतली
नसती व तु याकडे पा हलेही नसते. १५ ते हा आता एखादा वीणावादक
मा याकडे आणा.” आ ण असे झाले क वीणावादक वाजवत असता,
परमे राचा हात अलीशावर आला. १६ मग अलीशा हणाला, “परमे र
असे हणतो: या कोर ा नदी या खो यात जागोजागी खणून ठे वा. १७
कारण परमे र असे हणतो, तु हास वारा, पाऊस काही दसणार नाही पण
तर ही हे खोरे पा याने भ न जाईल, आ ण तु ही याल, तु ही व तुम या
जनावरांनाही पाणी मळे ल. १८ कारण हे तर परमे रा या ीने सोपे आहे.
तो तु हास मवाबांवरही वजय मळवून देईल. १९ येक तटबंदी या व
चांग या बंदोब त असले या अशा नवडक नगरांवर तु ही ह ला कराल.
येक चांगला वृ तु ही तोडू न टाकाल, पा याचे झरे, व हर बुजवून
टाकाल. दगडफेक क न चांग या शेतांची नासाड कराल.” २० मग सकाळ ,
अपणा या वेळ , अदोमा या बाजूने पा याचा ल ढा आला आ ण देश पा याने
भरला. २१ राजे आप यावर ह ला करायला आले आहेत हे मवाबा या
लोकांनी ऐकले ते हा, यांनी आप याकड या यु दात उतरता ये याजो या
सव पु षांना एक केले. यु दासाठ स ज होऊन ते सीमेवर जाऊन थांबले.
२२ ते लोक या दवशी भ या पहाटे उठले ते हा उगव या सूयाची लाली
पा यात त ब बत होती. मवाबी लोकांस यां या व
दशेला असलेले
पाणी दसले असता, ते यांना र ासारखे लाल दसले. २३ ते हणाले, “हे
र आहे! या राजांची न क च आपापसात लढाई झालेली दसते, यांनी
पर परांना मारले! तर आता मवा यांनो यांना लुटायला चला.” २४ मवाबी
लोक इ ाएलां या छावणीपाशी आले असता, इ ाएल लोकांनी बाहेर येऊन
मवाबी सै यावर ह ला केला. ते हा मवाबी लोक पळत सुटले व इ ाएल
लोक यां या देशातही यांना मारत गेले. २५ इ ाएल लोकांनी यांची नगरे
उ व त केली, यां या येक शेतांत दगडांचा मारा क न ते बुजवले. यांनी
पा या या सव व हर बुजव या व सव चांगली झाडे तोडू न टाकली केली.
फ क र-हरेसमधे यांनी यांचे दगड रा दले. पण गोफण चालवणा या
सै यांनी या नगरावर ह ला केला. २६ या लढाईला त ड देणे आप याला
जड जात आहे हे मवाबाचा राजा मेशाने जाणले. ते हा याने तलवारधार
सातशे नवडक माणसे बरोबर घेतली आ ण वेढा फोडू न अदोमा या राजाला
तो मारायला नघाला पण यास ते जमले नाही. २७ मग मवाबा या राजाने
आप या थोर या मुलाला बरोबर घेतले, जो यानंतर या या गादीवर बसणार
होता. नगरा या तटबंदी या भतीवर या राजाने आप या मो ा मुलाचा
य ात बली दला. ते हा इ ाएलवर मोठा कोप झाला. मग ते मवाबाचा राजा
मेशा याला सोडू न आप या देशात परत आले.
संदे ां या मुलां या बायकांतली एक अलीशाकडे रडत आली,
४ आता
आ ण हणाली, “तुझा सेवक माझा पती मरण पावला आहे, आ ण
तुला मा हत आहे क , तुझा सेवक परमे राचे भय राखत होता. पण आता
सावकार मा या दोन मुलांना याचा गुलाम क न यायला ने यासाठ आला
आहे.” २ ते हा अलीशा तला हणाला, “मी तुला काय मदत क शकतो?
तु या घरात काय आहे ते मला सांग.” ते हा ती ी हणाली, “एका तेलाचा
बुधला सोडला तर तु या दासी या घरात काहीच नाही.” ३ ते हा अलीशा
हणाला, “आता जा आ ण तु या शेजा यांकडू न रकामी भांड उसने मागून
आण. जतके श य होतील ततके उसने आण. ४ मग घराचे दार आतून
लावून घे. फ तू आ ण तुझी मुलेच घरात राहा. ते सगळे तेल या रका या
भां ाम ये ओत आ ण ती सगळ भरलेली भांड एकाबाजूला ठे व.” ५ मग
ती ी अलीशाकडू न नघून आप या घर आली व तने आप या मागून व
आप या मुलां या मागून दार आतून लावून घेतले. यांनी त याकडे भांड
आणली आ ण ती याम ये तेल ओतत गेली. ६ अशी अनेक भांड भरली
शेवटी ती आप या मुलाला हणाली, “आणखी एक भांडे घेऊन ये.” पण तो
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तला हणाला, “आता एकही भांडे उरले नाही” यावेळ बुध यातले तेल
संपले. ७ मग ती अलीशाकडे आली आ ण तने या परमे रा या मनु यास
हे सां गतले. अलीशा तला हणाला, “आता हे तेल वक आ ण कजफेड
कर, आ ण उरले या पैशावर तू आप या मुलांचा नवाह कर.” ८ एकदा
अलीशा शूनेम येथे गेला. तेथे एक त त ी राहत होती. तने अलीशाला
आप या घर येऊन जेवायचा आ ह केला. यामुळे अलीशा जे हा तकडू न
जाई ते हा या ीकडे जेवणासाठ थांबत असे. ९ ते हा ती ी आप या
नव याला हणाली, “पाहा, मला आता कळाले आहे क , आप या येथे नेहमी
येतो तो अलीशा, परमे राचा प व मनु य आहे. १० ते हा या यासाठ वर
एक लहानशी खोली बांधू या, याम ये एक पलंग, मेज व बैठक आ ण
द ाची सोय पण क . हणजे तो जे हा येईल ते हा यास थांबायला ही
खोली होईल.” ११ मग एके दवशी अलीशा या घर आला ते हा याने या
खोलीत आराम केला. १२ ते हा अलीशाने आपला सेवक गेहजी याला, “ या
शूनेम या ीला बोलावून आणायला सां गतले.” या माणे गेहजीने या
ीला बोलावले, ती येऊन अलीशा पुढे उभी रा हली. १३ अलीशा यास
हणाला, तला सांग क , “तू आमची चांगली काळजी घेतली आहेस. ते हा
मी तु यासाठ काय क ? तु यासाठ राजाशी कवा सेनापतीशी बोलू का?”
ती हणाली, “मी मा या लोकांम ये राहते.” १४ ते हा अलीशा गेहजीला
हणाला, “मग आपण त यासाठ काय क शकतो?” गेहजी हणाला,
“ तला खरोखर मूलबाळ नाही आ ण तचा पती वृ द आहे.” १५ मग अलीशा
हणाला, “ तला बोलाव” गेहजीने पु हा तला बोलावले, ते हा ती येऊन
दाराशी उभी रा हली. १६ अलीशा तला हणाला, “पुढ ल वसंत ऋतुत
याच सुमारास तू आप या मुलाला उराशी धरशील.” ती हणाली, “नाही,
मा या वामी, तु ही परमे राचे मनु य आहात, मा याशी खोटे बोलू नका.”
१७ पण ती
ी गरोदर रा हली आ ण अलीशा हणाला या माणेच वसंत
ऋतू या वेळ तने मुलाला ज म दला. १८ मुलगा मोठा झा यावर, एके
दवशी तो आप या बापाजवळ जो कापणी करणा यां लोकांस सोबत होता
तेथे गेला. १९ तो व डलांना हणाला, “माझे डोके, माझे डोके.” यावर याचे
व डल आप या नोकराला हणाले, “याला या या आईकडे घेऊन जा.” २०
नोकराने मुलाला या या आईकडे पोचवले. पारपयत हा मुलगा आई या
मांड वर बसला होता नंतर तो मेला. २१ ते हा या ीने आप या मुलाला
परमे रा या मनु या या पलंगावर ठे वले व खोलीचे दार लावून ती बाहेर गेली.
२२ तने नव याला हाक मा न हटले, “कृपाक न एक नोकर आ ण एक
गाढव मा याकडे पाठव, हणजे मी ताबडतोब जाऊन परमे रा या मनु यास
भेटून येते.” २३ या ीचा पती तला हणाला, “आजच या याकडे का
जातेस? आज चं दशन नाही, क श बाथही नाही.” ती हणाली, “सगळे
ठ क होईल.” २४ मग गाढवावर खोगीर चढवून ती नोकराला हणाली,
“आता पटकन चल आ ण मी सां गत या शवाय मा यासाठ वेग कमी क
नको!” २५ मग ती नघून कमल ड गरास परमे रा या मनु याकडे आली.
अलीशाने तला नच येताना पा हले, ते हा याने गेहजी या आप या
नोकराला हटले, “बघ, ती शूनेमची ी येत आहे. २६ कृपाक न तला
भेटायला धावत जा आ ण तला वचार, तू व तुझा पती, तुझा मुलगा,
हे सव ठ क आहेत ना?” ती हणाली, सवकाही ठ क आहे. २७ आ ण
तने ड गरावर देवा या मनु याजवळ जाऊन याचे पाय धरले. ते हा तला
ढकल यास गेहजी जवळ आला, पण परमे रा या मनु याने हटले, “ तला
एकटे सोड, ती काळजीत आहे. परमे राने हची सम या मा यापासून
लपवली आहे, मला का हच कळवले नाही.” २८ ते हा ती हणाली, “मा या
वामी, मी तु याजवळ मुलगा मा गतला होता काय? ‘मला फसवू नको’ असे
मी हटले न हते काय?” २९ ते हा अलीशा गेहजीला हणाला, “ नघायची
तयार कर व तु या हातात माझी काठ घे, आ ण त या घर जा. जर तुला
कोणी भेटला तर यास सलाम क नको, आ ण कोणी तुला सलाम केला

तर यास उ र देऊ नको. आ ण माझी काठ या मुला या त डावर ठे व.”
३० पण मुला या आईने हटले, “परमे राची आ ण तुमची शपथ मी तु हास
सोडणार नाही!” ते हा अलीशा उठला आ ण त या मागून नघाला. ३१
गेहजी यां या आधी घर जाऊन पोहचला व याने या मुला या त डावर
काठ ठे वली पण ते मूल काही बोलले नाही कवा कोणतीच हालचाल केली
नाही. ते हा गेहजी परत अलीशाकडे गेला व यास हणाला, “मूल काही
जागे झाले नाही.” ३२ जे हा अलीशा घरात आला ते मूल मरण पावलेले
व या या अंथ णावर नपचीत पडले होते. ३३ अलीशाने खोलीत श न
दार लावून घेतले. आता खोलीत ते मूल आ ण अलीशा अशी दोघेच होती.
अलीशाने मग परमे राची ाथना केली. ३४ अलीशा या मुला या अंगावर
पालथा पडला. याने आपले त ड मुला या त डावर आ ण डोळे मुला या
डो यावर, आपले हात या या हातावर ठे वले. अशा कारे अलीशाने या
मुलावर पाखर घात यावर या मुला या अंगात ऊब नमाण झाली. ३५ मग
अलीशा उठला आ ण घरात इकडे तकडे फरला. मग पु हा वर येऊन मुलावर
पाखर घातली. मुलाला एका पाठोपाठ सात शका आ या आ ण याने डोळे
उघडले. ३६ अलीशाने गेहजीला हाक मा न या शूनेमक रणीला बोलव यास
सां गतले. याने तला बोल व यावर ती खोलीत आ यावर, अलीशा तला
हणाला, “तु या मुलाला उचलून घे.” ३७ मग तने ज मनीपयत पालथे
पडू न यास नमन केले व मुलाला उचलून घेऊन बाहेर आली. ३८ अलीशा
गलगाल येथे परत आला. ते हा या देशात काळ पडला होता. संदे ांचे
श य या यासमोर बसले होते. तो आप या सेवकाला हणाला, “एक
मोठे पातेले अ नीवर ठे व आ ण या संदे ांसाठ शाकभाजी कर.” ३९
यातील एकजण रानात शाकभाजी गोळा क न आणावयास गेला. ते हा
यास एक रानवेल दसला व याची फळे तोडू न आप या ओटीत भ न,
याने ती फळे कापून भां ात टाकली. परंतु ती कडू होती हे यांना मा हत
न हते. ४० मग ही शाकभाजी सवाना खा यासाठ वाढली. ती खाताच
सवजण ओरडू न हणाले. “देवा या मनु या, या भां ात तर मरण आहे.”
यांना ते खाता येईना. ४१ ते हा अलीशा हणाला, “थोडे पीठ आणा.” पीठ
आणून द यावर याने ते मो ा भां ात घातले. मग अलीशा हणाला,
“आता हे सग यांना वाढा.” आता याम ये काही अपायकारक रा हले
नाही. ४२ बआल-शालीश येथून एकदा एक मनु य आप या न ा पकातील
जवा या वीस भाकर देवा या मनु यासाठ घेऊन आला. तसेच कोवळ
कणसे पो यातून घेऊन आला. तो हणाला, “हे सव या लोकांस खायला दे.”
४३ याचा सेवक हणाला, “शंभर मनु यांना हे कसे पुरणार?” पण अलीशा
हणाला, “तू ते सवाना वाटू न दे. परमे र हणतो, यांनी खा यावर
यातून काही उरेल.” ४४ मग या या सेवकाने यां यासमोर ते अ न ठे वले.
परमे रा या वचना माणे यांनी ते खा यावरही काही उरलेच.
हा अरामा या राजाचा सेनापती होता. तो राजासाठ फार
५ नामान
मह वाचा मनु य होता कारण या या माफतच परमे र अरामा या
राजाला वजय मळवून देत असे. नामान चांगला शूर वीर होता खरा, पण
यास कोड होते. २ अरामी सै या या ब याच फौजा इ ाएलाम ये लढाईवर
गे या हो या, तेथून या सै नकांनी बरेच लोक गुलाम हणून ध न आणले
होते. एकदा यांनी इ ाएलामधून एक लहान मुलगीही आणली. ती पुढे
नामाना या प नीची दासी झाली. ३ ती आप या धनीणीला हणाली,
“आप या मालकांनी शोमरोनातील संदे ाला भेटावे. तो यांचे कोड
बरे करेल.” ४ कोणी तर आप या ध याला सां गतले क ती इ ाएली
मुलगी असे हणत आहे. ५ यावर अरामाचा राजा हणाला, “आ ाच जा.
इ ाएला या राजासाठ मी प देतो.” ते हा नामान इ ाएलाला नघाला.
आप याबरोबर याने दहा क कार चांदी, सो याची सहा हजार नाणी आ ण
दहा पोशाखाचे जोड घेतले. ६ आप या राजाकडू न याने इ ाएला या
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राजासाठ प ही घेतले. याम ये ल हले होते. क मा या सेवेतील नामान
याला तुम याकडे पाठवत आहे. याचे कोड बरे करावे. ७ इ ाएला या
राजाने हे प वाचले ते हा याने आपले कपडे फाडले. तो हणाला, “मी देव
आहे काय, जीवन आ ण मृ यू यावर माझी स ा नाही. याने कोड असले या
मनु यास उपचारासाठ मा याकडे का बरे पाठवावे? हा मा याशी भांडण
कर याचे कारण काढत आहे.” ८ राजाने कपडे फाडले हे देवाचा मनु य
अलीशा याने ऐकले. याने मग राजाला नरोप पाठवला, “तू आपले कपडे का
फाडलेस? यास मा याकडे येऊ दे हणजे इ ाएलाम ये संदे ा अस याचे
यास कळे ल.” ९ ते हा नामान आपले रथ, घोडे यांसह अलीशा या घरा या
दाराबाहेर जाऊन उभा रा हला. १० अलीशाने नरोप पाठवला, “तू जाऊन
यादनेत सात वेळा नान कर हणजे तुझे शर र पूव सारखे होऊन तू शु द
होशील.” ११ नामान हे ऐकून खूप रागावला आ ण नघून गेला. तो हणाला,
“पहा, मला वाटले, तो बाहेर येईल, उभा रा न आपला देव परमे र याचे
नाव घेऊन आपला हात मा या अंगाव न फरवून माझे कोड बरे कर ल.
१२ अबाना आ ण परपर या द म कातील न ा इ ाएलामधील न ाप ा
न तच चांग या आहेत. मग याम येच नान क न मी शु द होणार
नाही काय?” एवढे बोलून संतापाने नामान त ड फरवून नघून गेला. १३
मग नामानाचे सेवक या याकडे येऊन यास हणाले, “मा या प या,
संदे ाने तु हास एखादी अवघड गो करायला सां गतली असती तर तु ही
ती केली असती, नाही का? ‘ नान क न शु द हो,’ एवढेच याने आप याला
सां गतले. ते आपण का क नये?” १४ ते हा याने देवाचा मनु या या
सूचने माणे यादन नदीत सात वेळा बुड मारली. ते हा याचे शर र लहान
मुला या शर रासारखे होऊन तो शु द झाला. १५ नामान व या याबरोबरचे
लोक देवा या मनु याकडे परत जाऊन या यासमोर उभे रा हले. तो हणाला,
“पहा, सव पृ वीवर इ ाएलाबाहेर देव नाही हे आता मला कळाले आहे.
मा याकडू न कृपया, ही भेट यावी.” १६ पण अलीशाने यांना उ र दले,
“ या यापुढे मी उभा राहतो या परमे रा या जी वताची शपथ घेऊन सांगतो,
मी काहीही घेणार नाही.” याने अलीशाला पु कळ आ ह केला, पण याने
नकार दला. १७ ते हा नामान हणाला, मा यासाठ एवढे करावे. मा या
दोन खेचरावर ला न नेता येईल इतक माती ने याची मला मुभा ावी.
हणजे मी यापुढे परमे रा शवाय स या कोण याही दैवतांना होमबली
कवा य अपण करणार नाही. १८ परमे राने मला एकागो ची मा
करावी. अरामाचा राजा माझा वामी, र मोन या दैवतां या पूजेला जातो
ते हा मी यास नमन कर न ते हा परमे राने आप या दासास मा करावी.
१९ ते हा अलीशा यास हणाला, शांतीने जा. मग नामान नघून गेला.
२० तो थोड वाट चालून गे यावर अलीशा याचा नोकर गेहजी याने वचार
केला, “पाहा, मा या ध याने या अरामी नामानाकडू न भेट न ि वकारता
यावर दया केली. परमे रा या जी वताची शपथ मीच यामागे धावत जाऊन
याजपासून काहीतर घेतो.” २१ मग गेहजी नामाना या मागे नघाला. जे हा
नामानाने आप या मागून कोणाला तर पळत येताना पा हले, ते हा यास
भेटायला तो रथातून खाली उतरला व हणाला, “सगळे ठ क आहे ना?” २२
गेहजी हणाला, “हो, सगळे ठ क आहे. मा या ध याने मला पाठवले आहे.
यांनी सां गतले आहे, ‘ए ाईमा या ड गराळ देशातून संदे ांचे दोन
श य मा याकडे आले आहेत. यां यासाठ एक क कार चांदी आ ण दोन
पोशाख ा.” २३ नामानाने उ र दले, “मला तुला दोन क कार दे यास
आनंद होत आहे.” नामानाने गेहजीला आ ह क न दोन क कार चांदी या
दोन थै या बांधून दोन पोषाखासह आप या दोन सेवकां या खां ावर द या.
२४ ड गराशी आ यावर गेहजीने नोकरांकडू न ते सव घेतले आ ण यांना परत
पाठवले. नोकर माघार आले. मग गेहजीने हा ऐवज आप या घरात लपवला.
२५ गेहजी आला आ ण आपले वामी अलीशा यां यासमोर उभा रा हला
अलीशाने गेहजीला वचारले, “तू कोठे गेला होतास?” गेहजी हणाला, “मी

2 राजे

कोठे च गेलो न हतो.” २६ अलीशा यास हणाला, “नामान तुला भेटायला
आप या रथातून उतरला ते हा माझे ल तु याकडेच होते. चांदी, कपडे,
जैतूनाचे बाग, ा ाचे मळे , शेरडेमढरे, गुरेढोरे, दासदासी घे याची ही वेळ
आहे काय?” २७ नामानचा कोड तुला आ ण तु या मुलांना सवकाळ लागून
रा हल. अलीशाकडू न गेहजी नघाला ते हा याची वचा बफासारखी पांढर
शु झाली होती. गेहजीला कोड उठले होते.
संदे ाची मुले अलीशाला हणाली, “आ ही राहतो ती जागा
६ एकदा
आ हास अपुर पडते. यादन नदीवर जाऊन आ ही एकेकजण एकेक
२

तुळई आणू आ ण आप यासाठ तथे राहायला आ म बांधावा हणून
आ हास परवानगी ा. अलीशा हणाला, जा आ ण कामाला लागा.” ३
एकजण हणाला, “आम याबरोबर चला.” अलीशा हणाला, “ठ क आहे,
येतो.” ४ ते हा अलीशा या संदे ां या मुलांबरोबर गेला. ते यादन नदी
जवळ आले आ ण लाकडे तोडायला लागले. ५ तुळई तोडत असताना
एकाची लोखंड कु हाड चे पाते नसटले आ ण पा यात पडले. ते हा तो
ओरडला, “ वामी, मी तर ती उसनी मागून आणली होती.” ६ नंतर देवा या
मनु याने वचारले, “ती कोठे पडली?” ते हा याने, ती जागा दाखवली. ते हा
अलीशाने मग एक लाकूड तोडू न या जागी पा यात टाकले. याबरोबर
ते लोखंड पा यावर तरंगू लागले. ७ अलीशा हणाला, “ते उचलून घे.”
मग याने पुढे हात क न ते उचलले. ८ अरामा या राजाने इ ाएलाशी
लढाई करत असताना याने आप या सेवकाबरोबर मसलत केली, राजा
हणाला, “अमुक ठकाणी आपण तळ ावा.” ९ पण ते हा देवा या
मनु याने इ ाएला या राजाला नरोप पाठवून सां गतले, “सावध गर ने
वागा.” या ठकाणी जाऊ नका. येथे अरामी सै य चढाई करणार आहे. १०
या ठकाणी जाऊ नकोस असा देवा या मनु याने इ ाएला या राजाला
नरोप पाठवला होता, तेथे याने आपली माणसे पाठवली. असा आपला
बचाव याने एकदोनदा नाहीतर अनेकदा केला होता. ११ याव न अरामा या
राजाला संताप आला. याने पु हा आप या सेवकांना बोलवून घेतले आ ण
यांना तो हणाला, “इ ाएल या राजासाठ कोण हेर गर करत आहे ते
सांगा.” १२ ते हा या अ धका यांपैक एकजण हणाला, “ वामी, कोणीही
हेर नाही, पण आपण शयनगृहात बोलता ते श द इ ाएलाचा तो संदे ा
अलीशाच यां या राजाला सांगतो.” १३ ते हा अरामाचा राजा हणाला,
“कोठे आहे तो अलीशा. यास पकडायला मी माणसे पाठवतो!” ते हा
अरामा या राजा या सेवकांनी तो दोथानम ये अस याचे सां गतले. १४
मग अरामा या राजाने घोडे, रथ आ ण बरेचसे सै य दोथान कडे रवाना
केले. ते रा ी तेथे पोचले आ ण यांनी नगराला वेढा घातला. १५ देवा या
मनु याचा सेवक पहाटे उठला आ ण बाहेर येऊन पाहतो तो, रथ व घोडे
यांसह नगराभोवती सै य पसरलेले. अलीशाचा सेवक अलीशाला हणाला,
“ वामी, आता आपण काय करावे?” १६ अलीशा हणाला, “घाब नको!
या या सै यापे ा आपले सै य कतीतर मोठे आहे!” १७ आ ण अलीशाने
ाथना केली. तो हणाला, “हे परमे रा, मा या सेवकाचे डोळे उघड हणजे
यास नीट दसेल.” परमे राने या सेवकाचे डोळे उघडले. ते हा यास
अलीशा या भोवती अ नीचे घोडे आ ण रथ ड गरावर पसरलेले दसले. १८
हे अ नीरथ आ ण अ नीचे घोडे खाली अलीशाजवळ उतरले. अलीशाने
परमे राची ाथना क न हटले, “तू या लोकांस आंधळे क न टाकावेस
अशी मी तुला वनंती करतो.” अलीशा या या वनंतीनुसार परमे राने अरामी
सै याला आंधळे केले. १९ अलीशा या अरामी सै याला हणाला, “हा
र ता बरोबर नाही तसेच तु हास हवे ते नगरही हे न हे. मा या मागोमाग या
हणजे तु ही या या मागावर आहात तो मनु य मी तु हास दाखवतो.”
अलीशाने मग या अरामी सै याला शोमरोनला नेले. २० ते शोमरोन येथे
आले ते हा अलीशा हणाला, “परमे रा, आता यांना दसू दे. यांचे डोळे
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उघड.” परमे राने मग यांचे डोळे उघडले. ते हा या सै याला आपण
शोमरोनाम ये अस याचे कळले. २१ इ ाएल या राजाने हे अरामी सै य
पा हले. राजा अलीशाला हणाला, “बाबा, मी यांना मा का? यांना ठार
क का?” २२ अलीशा हणाला, “नाही, यांना मा नको. लढाईत यांना
पकडू न आणले यांना तलवार ने कवा धनु यबाणाने मारायचे नसते. या
अरामी सै याला खायला यायला दे. थोड भाकर आ ण पाणी दे मग यांना
आप या ध याकडे परत जाऊ दे. २३ इ ाएल या राजाने या सै या या
जेवणाची व था केली. मग या अरामी सै याचे खाणे पणे झा यावर
राजाने यांना परत पाठवले. ते सै य आप या राजाकडे परत आले. मग पु हा
अरामी सै या या टो या इ ाएलावर आ या नाहीत.” २४ यानंतर, अरामाचा
राजा बेन-हदाद याने आप या सव सै याची जमवाजमव केली आ ण शोमरोन
नगराला वेढा दला. २५ यामुळे शोमरोनाम ये महगाई वाढली. गाढवाचे
मुंडके शी पयांना आ ण कबुतराची पावशेर व ा पांच पयांना वकली
जाऊ लागली. २६ इ ाएलचा राजा एकदा शहरा या तटबंदीव न फरत
होता. ते हा एका ीने यास मो ाने ओरडू न हटले, “माझे वामी व भू
कृपाक न मला मदत करा!” २७ इ ाएलचा राजा तला हणाला, “जर
परमे र तुला मदत करत नाहीतर मी तुला कोठू न मदत क ? ख यातून
क ा कुंडातून?” २८ मग राजाने तची वचारपूस केली. ती हणाली,
“ही ी मला हणाली, तुझा मुलगा दे हणजे आज आपण यास मा न
खाऊ मग उ ा आपण माझा मुलगा खाऊ. २९ ते हा मा या मुलाला मा न
याचे मांस शजवून आ ही खा ले. स या दवशी मी तला हणाले, ‘आता
तु या मुलाला आण हणजे यास आपण खाऊ.’ पण तने आप या मुलाला
लपवून ठे वले आहे.” ३० ीचे हे बोलणे ऐकून राजा इतका थत झाला
क याने आपले कपडे फाडले. तो तेथून पुढे गेला ते हा याने गोणताट
घातलेले लोकांनी पा हले ३१ राजा हणाला, “आज दवस मावळे पयत
शाफाटचा मुलगा अलीशा याचे म तक या या धडावर रा हले तर परमे र
मला हवे ते शासन करो!” ३२ राजाने अलीशाकडे एक त पाठवला. अलीशा
आप या घरात बसला होता आ ण गावातील व डलधार मंडळ या या
बैठक त होती. हा त तेथे पोच यापूव अलीशा या लोकांस हणाला,
“हे बघा, तो इ ाएलचा घातक राजा माझा शर छे द कर यासाठ माणसे
पाठवत आहे. ते हा आता त येईल ते हा यास लोटू न दार लावून या.
या या मागोमाग या या वामी या पावलांची चा ल मला लागली आहे!”
३३ अलीशा हे बोलत असातानाच त या याजवळ आला. याने नरोप
दला “हे संकट परमे राकडू नच आले आहे. आता मी याची आणखी वाट
कशासाठ पाहावी?”
हणाला, परमे राचा हा संदेश ल पूवक ऐका, परमे र
७ अलीशा
हणतो या वेळेपयत अ नधा याची रेलचेल होईल. शवाय ते व तही
असेल. शोमरोन या वेशीजवळ या बाजारपेठेत एका शेकेलला मणभर मैदा
कवा दोन मण सातू सहज मळे ल. २ ते हा राजा या अगदी नकट असलेला
एक अ धकार अलीशाला हणाला, “परमे राने आकाशाला खडारे पाडली
तर असे घडणे श य नाही.” अलीशा यास हणाला, “आप या डो यांनी तू
ते बघशीलच पण तू मा यातले काही खाऊ शकणार नाहीस.” ३ वेशीजवळ
कोड झालेली चार माणसे बसलेली होती. ती आपापसात बोलताना हणाली,
आपण मृ यूची वाट पाहत इथे कशाला बसलो अहोत? ४ शोमरोनात अ नाचा
काळ आहे. आपण तथे गेलो तर मरणारच आहोत. इथे थांबलो तर
मरणार आहोत. ते हा आपण अरामी छावणीवरच जावे. यांनी जीवदान दले
तर जगू. यांनी मारले तर म न जाऊ. ५ ते हा ते चौघेजण सं याकाळ
अरामी सै या या तळाजवळ आले आ ण अगदी टोकाशी जाऊन पाहतात
तर तथे कोणाचाच प ा नाही. ६ परमे रा या करणीने अरामी लोकांस
आप यावर घोडे, रथ, वशाल सेना चालून येत आहे असा भास झाला ते हा

ते आपापसात हणाले, “इ ाएला या राजाने ह ी आ ण मसर राजांना
देऊन आप यावर चाल कर यास पाठवलेले दसते.” ७ आ ण अरामी
लोकांनी फार उशीर हाय या आत सं याकाळ च तेथून पळ काढला. आपले
तंबू, घोडे, गाढवे सगळे जसे या तसेच टाकून ते ते आपला जीव घेऊन तेथून
पळाले. ८ श ू या छावणीजवळ आ यावर, कोड झालेली ती चार माणसे
एका तंबूत शरली. तथे यांनी खाणे पणे केले. तथले कपडेल े आ ण
सोनेचांदी यांनी उचलली. सग या गो ी यांनी लपवून ठे व या. मग ते
स या तंबूत शरले. तथली चजव तू बाहेर काढली, सर कडे नेऊन ती
लपवली. ९ आ ण मग ते एकमेकांना हणाले, “आपण करतो ते बरे नाही.
आज आप याजवळ चांगली बातमी असून आपण ग प आहोत. सकाळ
उजाडेपयत जर आपण हे कुणाला सां गतले नाहीतर आप याला न क च
शासन होईल. ते हा आपण आता राजवा ात राहणा या लोकांस या
गो ीची वद देऊ.” १० मग कोड झालेली ही माणसे आली आ ण नगरा या
रखवालदाराला हाक मा न हणाले, “आ ही अरा यां या छावणीवर गेलो
होतो, पण तथे कोणाचीच चा ल लागली नाही. एकही मनु य तथे न हता.
तंबू मा तसेच उभे होते आ ण घोडे, गाढवे जशी या तशी बांधून ठे वली
होती. मनु यांचा मा प ा न हता.” ११ ते हा रखवालदारांनी मो ाने
पुकारा क न राजा या महालातील लोकांस ही खबर दली. १२ रा ीची वेळ
होती, पण राजा अंथ णाव न उठला आ ण आप या कारभा यांना हणाला,
“या अरामी सै याचा डाव काय आहे ते मी तु हास सांगतो. आपण भुकेले
आहोत हे यांना मा हत आहे. हणून ते छावणी सोडू न शेतात दडू न बसले
आहेत. आपण नगर सोडू न बाहेर पडलो क आप याला जवंत पकडायचे
आ ण यांनी नगरात घुसायचे असा यांचा मनसुबा दसतोय.” १३ यावर
एक कारभार राजाला हणाला, “गावात पाच घोडे अजून कसेबसे जवंत
आहेत. यां यावर बसून काहीजणांना तथे जाऊन य प र थती पा न
येऊ ा. इ ाएलाचा जो समुदाय बाक रा हला आहे या मनु यासारखी
यांची गती होईल.” १४ ते हा दोन रथ व घोडे जुंपून यांना अरामी सै यामागे
पाठवले. राजाने यांना अरामी सै या या छावणीत पाठवून य प रि थती
पा न यायला सां गतले. १५ हे लोक अरामी सै या या मागावर यादन
नदीपयत गेले. वाटेवर सव कपडे आ ण श े पडलेली यांना आढळली.
घाईघाईने पळू न जाताना अरामी लोक या व तू टाकून गेले होते. तांनी
शोमरोनला परत येऊन हे राजाला सां गतले. १६ ते हा ते लोक अरामी
छावणीकडे पळत सुटले आ ण यांनी तेथील मौ यवान चीजव तू पळव या.
येकाला भरपूर व तू मळा या परमे र हणाला होता तसेच झाले.
लोकांस एका शेकेलला मणभर मैदा कवा दोन मण सातू सहज घेता आला.
१७ आप या नकट या कारभा याला राजाने वेशीवर ारपाल हणून नेमले
पण लोक श ू या छावणीवर अ नासाठ तूटून पडले ते हा या ारपालाला
तुडवून पुढे गेले. यामुळे तो मरण पावला. अलीशा या संदे ाकडे राजा
आला होता ते हा देवा या मनु याने जे सां गतले यानुसार हे घडले. १८
अलीशाने राजाला सां गतले होते, “लोकांस मणभर मैदा कवा दोन मण सातू
शोमरोन या वेशीजवळ या बाजार पेठेत एका शेकेलला घेता येईल.” १९ पण
या कारभा याने ते हा अलीशाला सां गतले, “परमे राने आकाशाला खडार
पाडले तर हे होणार नाही!” यावर अलीशा या कारभा याला हणाला, “तू
हे सव आप या डो यांदेखत पाहशील पण तुला यातले काहीही खाता
येणार नाही.” २० या कारभा या या बाबतीत न क तसेच झाले. लोक
वेशीपाशी यास तुडवून या या अंगाव न गेले आ ण तो मेला.
ळे जो मुलगा जवंत झाला होता या मुला या आईशी अलीशा
८ अलीशामु
बोलला. अलीशा हणाला, “तू आप या कुटु ं बयासह स या देशात
जा. कारण परमे र या देशात काळ पाडणार आहे. आ ण तो सात
वष चालेल.” २ ते हा देवा या मनु या या हण या माणे तने केले.
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प ल ां या देशात ती आप या कुटु ं बयांसमावेत जाऊन सात वष रा हली.
३ सात वष उलट यावर ती प ल
ां या देशातून परत आली. मग ती
राजाला भेटायला नघाली. आपले घरदार आ ण जमीन आप याला पु हा
परत मळावी यासाठ तला राजाची मदत हवी होती. ४ अलीशा संदे ाचा
सेवक गेहजी या याशी राजा बोलत बसला होता. राजा गेहजीला हणाला,
“अलीशाने जी मोठमोठ कृ ये केली ती कृपाक न मला सांग.” ५ अलीशाने
एका मृताला पु हा जवंत कसे केले या वषयी गेहजी राजाला सांगत
असतानाच ज या मुलाला अलीशाने जवंत केले होते ती ी राजासमोर
आली. आपली जमीन आ ण घर परत मळावे यासाठ राजाची मदत
मागायला ती आली होती. गेहजी हणाला, “ वामी, हीच ती ी आ ण
अलीशाने जीवदान दले तो हाच मुलगा.” ६ राजाने या ीची वचारपूस
केली आ ण ती राजाशी बोलली. राजाने मग एका कारभा याला त या
मदतीला दले आ ण सां गतले, “ त या मालक चे आहे ते सव तला परत
ा. तसेच, ती हा देश सोडू न गेली ते हापासून आतापयतचे त या शेतातले
उ प न तला ा.” ७ अलीशा द म क येथे गेला. अरामाचा राजा बेनहदाद ते हा आजार होता. एकाने यास सां गतले, “आप या इथे एक
देवाचा मनु य आला आहे.” ८ ते हा राजा बेन-हदाद हजाएलला हणाला,
“नजराणा घेऊन या संदे ा या भेटीला जा. मी या ख यातून बरा
होईन क नाही ते परमे रास वचारायला यास सांग.” ९ ते हा हजाएल
अलीशा या भेटीला गेला. द म कातील उ मो म पदाथाचा नजराणा तो
अलीशासाठ घेऊन गेला. या गो ी याने चाळ स उं टांवर लाद या हो या.
हजाएल अलीशाकडे जाऊन हणाला, “तुमचा श य अरामाचा राजा बेनहदाद याने मला तुम याकडे पाठवले आहे. या ख यातून आराम पडेल का
असे यांनी वचारले आहे.” १० ते हा अलीशा हजाएलला हणाला, “बेनहदादला जाऊन सांग, ‘तू खा ीने बरा होशील.’ पण तो मरणार आहे असे
खरे हणजे परमे राने मला सां गतले आहे.” ११ एवढे बोलून मग देवा या
मनु याने, हजाएलास लाज वाटेपयत या याकडे टक लावून पा हले. नंतर
अलीशा रडू लागला. १२ हजाएलने यास वचारले, “मा या वामी, तु ही
का रडत आहात?” अलीशाने सां गतले, “इ ाएलवर तू अ याचार करणार
आहेस हे मला मा हत आहे हणून मला वाईट वाटते. यांची मजबूत नगरे
तू जाळशील. आप या तलवार ने यांची त ण माणसे कापून काढशील.
यां या लहान मुलांना ठार करशील यां या गरोदर बायकांना चरशील.” १३
हजाएल हणाला, “मी पडलो कु यासारखा ु मनु य एक बळामनु य
या मो ा गो ी मी कस या करणार!” अलीशा हणाला, “तू अरामाचा
राजा होणार असे परमे राने मला सां गतले आहे.” १४ मग हजाएल तथून
नघाला आ ण आप या ध याकडे आला. बेन-हदाद हजाएलला हणाला,
“अलीशा तुला काय हणाला?” हजाएल हणाला, “तु ही जगणार आहात
असे अलीशाने मला सां गतले.” १५ पण स या दवशी हजाएलने एक
रजई घेतली आ ण पा यात ती भजवली मग ती बेनहदाद या त डावर
टाकली. याने बेन-हदाद गुदमरला आ ण मरण पावला. अशा कारे हजाएल
नवा राजा झाला. १६ यहोशाफाटाचा मुलगा यहोराम य दाचा राजा होता.
इ ाएलचा राजा अहाब याचा मुलगा योराम या या कार कद चे पाचवे वष
चालू असताना यहोराम इ ाएल या रा यावर आला. १७ यावेळ यहोराम
ब ीस वषाचा होता. य शलेमेवर याने आठ वष रा य केले. १८ पण
इ ाएल या इतर राजा माणेच यहोराम वागला. परमे रा या ीने गैर अशी
कृ ये याने केली. अहाबा या घरचे लोक वागत तसाच तो वागला. याची
प नी अहाबाची मुलगी होती. १९ पण परमे राने आपला सेवक दावीद याला
वचन दलेले अस यामुळे परमे राने य ांचा नाश केला नाही. दा वदा या
वंशातीलच कोणीतर सतत गादीवर येईल असे वचन परमे राने दा वदाला
दले होते. २० यहोरामा या कार कद त अदोम फतूर क न य दापासून
वेगळा झाला. अदोमी लोकांनी वत: च राजाची नवड केली. २१ ते हा
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यहोराम आपले सव रथ व अ धका यास घेऊन साईर येथे गेला. अदोमी
सै याने यास वेढा घातला. यहोराम आ ण या या बरोबरचे लोक यांनी
यां यावर ह ला चढवला आ ण आपली सुटका केली. यहोरामाचे लोक
पळाले आ ण घर परतले. २२ अशा कारे अदोमी य दा या स ेपासून
वेगळे झाले आ ण अजूनही ते तसेच मु आहेत. सुमारास ल नानेही बंड
केले आ ण य दापासून ते मु झाले. २३ “य दा या राजांचा इ तहास” या
ंथात यहोरामाने जे जे केले याची न द आहे. २४ यहोराम मरण पावला
आ ण दावीद नगरात आप या पूवजांसोबत याचे दफन झाले. यहोरामाचा
मुलगा अह या मग रा य क लागला. २५ इ ाएलचा राजा अहाब याचा
मुलगा योराम या या कार कद या बारा ा वष यहोरामाचा मुलगा अह या
य दाचा राजा झाला. २६ यावेळ अह या बावीस वषाचा होता. याने
य शलेमेम ये एक वष रा य केले. या या आईचे नाव अथ या. इ ाएलचा
राजा अ ी याची ती मुलगी. २७ परमे राने जे क नये हणून सां गतले ते ते
अह याने केले. तो अहाबाचा जावई होता. यामुळे अहाबा या घरा यात या
लोकांसारखीच याची वागणूक होती. २८ अहाबाचा मुलगा योराम यासह
अह या रामोथ- गलाद येथे अरामाचा राजा हजाएल या यावर चढाई क न
गेला. अरा यांनी योथामाला जखमी केले. २९ आ ण रामा येथे योरामाचा
राजा हा अरामाचा राजा हजाएल या याशी लढत होता, ते हा झाले या
खापतीतून बरे हो यासाठ तो परत इ ेलास गेला. आ ण यास भेटायला
य दाचा राजा यहोराम याचा मुलगा अह या खाली इ ेलला अहाबाचा मुलगा
योराम ाला पाहायला गेला होता.
, एका त ण संदे ाला बोलावले. अलीशा यास हणाला,
९ अलीशाने
“तयार हो आ ण ही तेलाची कुपी बरोबर घे. रामोथ- गलाद येथे जा.
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येथे पोच यावर नमशीचा मुलगा यहोशाफाट याचा मुलगा ये याला शोधून
काढ. मग आत जाऊन यास या या भावांमधून उठवून आत या खोलीत
ने. ३ यानंतर ही तेलाची कुपी घेऊन या या म तकावर तेल ओत. ते हा
‘परमे र हणतो क इ ाएलचा राजा हणून मी तुला अ भषेक केला आहे,’
असे हण. एवढे झाले क धावत परत ये. तेथे थांबू नकोस!” ४ ते हा तो
त ण संदे ा रामोथ- गलाद येथे आला ५ येथे पोच यावर यास सै यातील
सरदार बसलेले आढळले. यांना तो हणाला, “तुम यासाठ एक नरोप
आहे.” ये हणाला, “आ ही सवच इथे आहोत. नरोप न क कोणासाठ
आहे?” ते हा तो त ण हणाला, “हे सरदारा, तु याशीच; माझे काम आहे.”
६ यावर ये उठू न घरात आला. या त ण संदे
ाने या या म तकावर
तेलाचा अ भषेक केला. ये ला तो हणाला, इ ाएलचा परमे र देव हणतो,
“इ ाएलचा पुढचा राजा हणून मी तुला अ भषेक करत आहे.” ७ तुमचा
राजा अहाब या या घरा याचा तू संहार करावास. अशा त हेने मी माझे
सेवक, संदे ,े परमे राचे सव सेवक यां या वधाचा सूड घेऊन ईजबेलला
शासन करणार आहे. ८ हणजे अहाबचे संपूण घराणे न होईल. अहाबा या
घरा यात एकही मुलगा जवंत राहणार नाही. मग ती इ ाएलमधील मु
असो क गुलाम. ९ नबाटचा मुलगा यराबाम तसेच अहीयाचा मुलगा
बाशा यां या घरा यासारखी अहाबा या घरा याची मी गत क न टाक न. १०
“ईजबेलला इ ेल भागात कु ी खातील. तचे दफन होणार नाही. एवढे
बोलून हा त ण संदे ा दार उघडू न पळू न गेला.” ११ ये पु हा राजा या
सरदारांम ये आला. ते हा यां यातला एकजण हणाला, “ये , सव कुशल
आहे ना? तो वेडा तु याकडे कशाला आला होता?” ये यांना हणाला, “तो
मनु य कोण आ ण याचा संदेश तु हास मा हत आहेच.” १२ ते हा ते सव
हणाले, “नाही, नाही खर काय झाले ते सांग. काय हणाला तो?” ते हा तो
त ण संदे ा काय हणाला ते ये ने सरदारांना सां गतले. ये हणाला, “तो
मला हणाला, ‘इ ाएलाचा राजा हणून परमे रा या सांग याव न मी
तुला अ भषेक करत आहे.” १३ हे ऐकून मा यांनी ताबडतोब आपले
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अंगरखे उतरवले, ये या समोर या पाय यांवर ते ठे वले आ ण शग फुंकून
ये राजा झाला अस याची घोषणा केली. १४ नमशीचा मुलगा यहोशाफाट
याचा मुलगा ये याने योरामा व द कट रचला. यावेळ , अरामाचा राजा
हजाएल या यापासून रामोथ- गलादाचे संर ण कर यासाठ योराम सव
इ ाएलांसह झटत होता. ये इ ेल येथे जातो १५ राजा योथामाने हजाएलशी
झुंज घेतली होती. पण अरामी लोकांनी योरामाला जायबंदी केले होते ते हा
जखमा भ न ये यासाठ तो इ ेलला गेला होता. ते हा ये या सग या
सरदारांना हणाला, “नवीन राजा हणून मला तुमची मा यता असेल तर
ही बातमी नगरातून इ ेलम ये जाऊ देऊ नका.” १६ योराम इ ेलम ये
आराम करत होता. ये रथात बसून इ ेलला गेला. य दाचा राजा अह या
देखील ते हा योथामाला भेटावयाला इ ेलला आला होता. १७ इ ेलम ये
बु जावर एक पहारोकर होता. याने ये ला मो ा जमाव नशी येताना
पा हले. तो हणाला, “मोठाच जमाव दसतोय” योरामाने यास सां गतले,
“कोणाला तर घो ाव न यां याकडे पाठव. ते शांतीने येत आहेत का ते
या वाराला वचारायला सांग.” १८ ते हा एक सेवक घो ाव न ये ला
सामोरा गेला. राजा योरामा या वतीने याने ये ला वचारले, “तुमचे येणे
शांततेचे आहे ना?” ये यास हणाला, “शांतीशी तुला कत नाही.
असा मा या मागेमाग ये.” पहारेक याने योथामाला सां गतले, “आपला
तकडे पाठवलेला मनु य अजून परत आलेला नाही.” १९ ते हा योथामाने
स या घोडे वाराला पाठवले, तो ये कडे आला आ ण राजा योरामा या
वतीने सलो याचे अ भवादन केले. ये हणाला, “तुला सलो याशी काय
करायचे आहे? असा मा या मागोमाग ये?” २० पहारेक याने योथामाला
सां गतले, “संदेश घेऊन गेलेला सरा मनु यही परत आलेला नाही. रथ
चालवणारा तर वे ासारखा भरधाव रथ हाकतो आहे. नमशीचा मुलगा
ये या यासारखीच ती प दत आहे. २१ योथामाने मग वत: चा रथ तयार
ठे व यास सां गतले.” ते हा सेवकाने योरामाचा रथ आणला. इ ाएलचा
राजा योराम आ ण य दाचा राजा अह या या दोघांनी आपापले रथ ये या
दशेने पळवले. इ ेलचा नाबोथ या या शेतात यांची य शी गाठ पडली. २२
ये ला पा न योरामाने यास वचारले, “ये तू शांततेसाठ च आला आहेस
ना?” ये हणाला, “तुझी आई ईजबेल हचे भचार आ ण चेटके चालू
असेपयत कसली आली आहे शांतता?” २३ योरामाने ताबडतोब आपले घोडे
वळवले आ ण पळ काढ या या तयार त तो अह याला हणाला, “अह या,
दगा आहे.” २४ पण ये ने सव श नशी धनु य ओढू न योरामाचा बरोबर
दोन बा ं याम ये वेध घेतला. बाण योरामा या दयातून आरपार गेला.
योराम रथात म न पडला. २५ ये ने आप या रथाचा सारथी बदकर याला
सां गतले, “योरामाचा मृतदेह उचल आ ण तो इ ेलचा नाबोथ ा या शेतात
फेकून दे आपण दोघे, योरामाचा बाप अहाब या याबरोबर बसून चाललो
होतो ते हा हे असे घडणार असे परमे राने सां गतले होते, ते आठवते ना?
२६ परमे र हणाला होता, ‘नाबोथ आ ण याची मुले यांचे र काल मला
दसले ते हा या शेतात मी अहाबाला श ा कर न.’ य परमे रच असे
हणाला. ते हा उचल तो मृतदेह आ ण परमे रा या हण या माणे दे टाकून
या शेतात!” २७ य दाचा राजा अह या याने ते पा हले आ ण तेथून पळ
काढला. म यात या एका घरा या बाजूने तो गेला. ये ने याचा पाठलाग
केला. ये हणाला, “अह याचाही वध करा.” ते हा ये या मनु यांनी
अह याला इ लाम जवळ या गूर या र यावर जखमी केले. ते हा अह या
म ग ोकडे पळाला पण तथेच मरण पावला. २८ अह या या चाकरांनी
याचा मृतदेह रथातून य शलेम येथे आणला. याचे यांनी दावीद नगरात
या या पूवजांशेजार दफन केले. २९ अहाबाचा पु योरामाचे इ ाएलचा
राजा हणून अकरावे वष चालू असताना अह या य दाचा राजा झाला
होता. ३० ये इ ेलला आला ते ईजबेलने ऐकले. तने चांगले साधन
केले, केशभूषा केली आ ण खडक त बसून बाहेर बघू लागली. ३१ ये ने

नगरात वेश केला. ईजबेल हणाली, ते शांतीने येत आहेत काय? “काय रे
ज ी? या या सारखेच तू ही आप या वामीला मारलेस?” ३२ ये ने
वर खडक कडे पाहत हटले, “मा या बाजूने कोण आहे? बोला!” ते हा
खडक तून दोन तीन खोजांनी या याकडे पा हले. ३३ ये यांना हणाला,
“ या ईजबेलला खाली फेका.” ते हा या खोजांनी ईजबेलला खाली फेकून
दले. भतीवर आ ण घो ांवर तचे र उडाले. घोडे त याव न चालून
गेले. ३४ ये घरात शरला आ ण याने फराळा या पदाथाचा समाचार
घेतला. मग तो हणाला, “आता या शा पत ीला या व तचे दफन
करा कारण ती राजक या होती.” ३५ लोक तला पुरायला पुढे झाले पण
यांना त या देहाचा प ा लागला नाही. फ तचे शर, पाय आ ण हाताचे
तळवे सापडले. ३६ ते हा या लोकांनी येऊन ये ला हे सां गतले. ये यांना
हणाला, “आपला सेवक एलीया त बी या या माफत परमे राने हेच
सां गतले होते. एलीया हणाला होता, ‘इ ेल या प रसरात ईजबेलचा देह
कु ी खातील.’ ३७ शेणखतासारखा ईजबेलचा देह इ ेल या भूमीवर पडेल.
लोकांस तचे ेत ओळखू येणार नाही.”
अहाबाला स र पु होते. शोमरोनातील अ धकार
१० शोमरोनात
आ ण व डलधार मंडळ यांना ये ने प े पाठवली. व इ ेल या
अ धका यांना तसेच यांनी या अहाबा या मुलांना वाढवले यांनाही पाठवली.
प ात याने ल हले. २ “हे प मळा यावर तुम या ध या या मुलांपैक जो
सग यात गुणी आ ण लायक मुलगा असेल याची नवड करा. रथ, घोडे
इ यादी तुम याजवळ आहेच. तुमचे वा त ही मजबूत शहरात आहे. ३
तुम याकडे श ा े आहेत. तु ही या मुलाची नवड कराल तो उ म व
यो य असेल यास या या व डला या सहासनावर बसवा. मग आप या
ध या या घरा यासाठ लढा ा.” ४ पण हे वाचून ती अ धकार आ ण
व डलधार मंडळ फारच घाबरली. ते सव हणाले, “योराम आ ण अह या
हे दोन राजे सु ा ये ला रोखू शकले नाहीत, ते हा आ ही काय यास
अडवणार?” ५ मग, अहाबा या घराची देखभाल करणारा अ धकार ,
नगरा धकार , व डलधार मंडळ आ ण या मुलांचे पालक यांनी ये ला
खालील माणे संदेश पाठवला, “आ ही तुझे सेवक आहोत. तू हणशील
ते आ ही क . आ ही कोणालाच राजा करत नाही. तुला यो य वाटेल ते
कर.” ६ ये ने मग या अ धका यांना आणखी एक प पाठवले. याम ये
याने ल हले, “तुमचा मला पा ठबा असेल आ ण तु ही मा या आ ेत
असाल तर अहाबा या मुलांचा शर छे द करा. साधारण याच वेळेला इ ेल
येथे यांना मा याकडे आणा.” अहाब राजाची स र मुले होती आ ण
नगरातील अ धका यांकडे ती होती. या अ धका यांनी यांना वाढवले
होते. ७ या अ धका यांना हे प मळाले ते हा यांनी या राजा या सव
स र राजपु ांना एक आणून ठार केले. मग यांची म तके टोप यांम ये
भरली. या टोप या ये कडे इ ेल या ठकाणी पाठव या. ८ नरो याने
येऊन ये ला सां गतले, “या लोकांनी राजपु ांची मुंडक आणली आहेत.”
यास ये हणाला, “नगरा या वेशीजवळ या मुंड यांचे दोन ढ ग क न
सकाळपयत तथे ठे वा.” ९ सकाळ ये नघाला आ ण लोकांपुढे उभा रा न
यांना हणाला, “तु ही नरपराध आहात. मी मा या ध या व द कट रचून
यास ठार केले. पण अहाबा या या मुलांची ह या कोणी केली? तु हीच
यांना मारलेत. १० परमे र बोलतो या माणेच सव घडते हे तु ही जाणून
घेतले पा हजे. अहाबा या कुटु बं ाब ल परमे राने एलीयाकडू न वद वले होते.
आता परमे राने आपण या गो ी क हणून सां गतले होते या सव
क न दाखव या आहेत.” ११ आ ण ये ने इ ेलमध या अहाबा या सव
कुटु ं बयांना ठार केले. सव त त माणसे, जवलग म याजक यांची
याने ह या केली. अहाबा या नातलगांपैक कोणीही जवंत रा हले नाही.
१२ इ ेल सोडू न ये शोमरोनला आला. वाटेत तो मढपाळां या तळावर
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थांबला. मढपाळ लोकर कातरतात या ठकाण या एका घरात तो गेला.
१३ य दाचा राजा अह या या या नातेवाईकांना तो भेटला. ये ने यांची
चौकशी केली, “तु ही कोण आहात?” ते हणाले, “आ ही य दाचा राजा
अह या याचे नातेवाईक. राजाची मुले आ ण राजमातेची मुले यांची वचारपूस
करायला आ ही जात आहोत.” १४ ते हा ये आप याबरोबर या लोकांस
हणाला, “यांना जवंत ता यात या.” ते हा ये या लोकांनी यांना ता यात
घेतले. ते सगळे मळू न बेचाळ स होते. बेथ-एकेद जवळ या व हर पाशी
ये ने या सवाना ठार केले. ये ने कोणालाही जवंत ठे वले नाही. १५ तथून
नघा यावर ये ला रेखाबाचा मुलगा योनादाब भेटला. तो ये ला भेटायलाच
नघाला होता. ये ने याचे कुशल वचा न हटले, “मी तुझा व ासू म
आहे, तसाच तूही आहेस ना?” यहोनादाब हणाला, “होय, मी तुझा व ासू
म आहे.” ये हणाला, “तसे असेल तर मला तुझा हात दे.” आ ण
ये ने याचा हात ध न यास आप या रथात घेतले. १६ ये योनादाबाला
हणाला, “चल मा याबरोबर. परमे राब ल मला कती उ कंठा आहे ती
बघ.” ते हा यहोनादाब ये बरोबर या या रथातून नघाला. १७ शोमरोनला
पोहोच यावर ये ने अहाबचे जे कोणी कुटु ं बय अजून जवंत होते या सवाना
मारले. एलीयाला परमे राने सां गतले होते ते सव ये ने केले. १८ ये ने मग
सवाना एक बोलावले. यांना तो हणाला, “अहाबाने बआलाची थोड सेवा
केली. पण ये मा याची बर च सेवा करणार आहे. १९ आता बआला या
सव संदे यांना आ ण याजकांना बोलावून या. तसेच जे जे बआलाची
पूजा करतात यांनाही बोलवा. याम ये कोणीही गैरहजर असता कामा नये.
बआलसाठ मला मोठा य करायचा आहे. इथे जो येणार नाही यास मी
ठार कर न हे न क ,” ये ची ही सव बतावणी होती. यास बआला या
पूजकांचा संहार करायचा होता. २० ये हणाला, “बआलसाठ प व
मे याची तयार करा.” ते हा याजकांनी याची घोषणा केली. २१ ये ने मग
इ ाएलभर संदेश पाठवला. बआलाचे सम त पूजक जमले. एकही मागे
रा हला नाही. बआला या देवळात ते आ यावर देऊळ भ न गेले. २२ व
भांडार सांभाळणा याला ये हणाला, “बआला या या सव पूजकांसाठ
व े दे.” ते हा याने सवासाठ व े दली. २३ मग ये आ ण रेखाबाचा
मुलगा योनादाब बआला या देवळात शरले. ये तेथे जमले या बआला या
सव पूजकांना हणाला, “तुम यात कोणी परमे राचा सेवक नाही ना ते
एकदा पा न खा ी क न या. बआला या पूजा करणारेच सव इथे आहेत
ना ते पाहा.” २४ य आ ण होमापणे कर यासाठ बआलाचे सव पूजक
बाला या देवळात शरले. बाहेर ये ने शीजणांना तयार ठे वले होते. यांना
ये ने सां गतले होते, “कोणालाही आतून नसटू ायचे नाही. एखादा कोणी
गेलाच तर यास जाऊ देणा याला आपला जीव गमवावा लागेल.” २५
वत: य ात होमबली अपण के यावर लगेच ज यांना आ ण सरदारांना
ये ने सां गतले, “आता, आत जा आ ण बालाची पूजा करणा यांना ठार
करा. कोणालाही देवळातून जवंत बाहेर येऊ देऊ नका.” ते हा सरदारांनी
धारदार तलवार नी सव पूजकांना ठार केले. यांनी आ ण ज यांनी बाल
देवते या पूजकांचे मृतदेह बाहेर टाकले ते बआला या देवळा या गभगृहात
गेले २६ मृती तंभ यांनी उखडू न टाकले आ ण बआलाची देऊळ जाळले.
२७ बआला या मृती तंभाचा यांनी चुराडा केला. बआला या देवळाचाही
व वंस केला. या देवळाचे यांनी साधनगृह क न टाकले. अजूनही लोक
याचा तसाच वापर करतात. २८ अशा कारे इ ाएलमधली बआलाची
पूजा ये ने मोडू न काढली. २९ पण नबाटचा मुलगा यराबाम याने जी पापे
इ ाएलाला करायला लावली यापासून ये पूणपणे परावृ झाला नाही.
बेथेल आ ण दान इथली सो याची वासरे याने उ व त केली नाहीत. ३०
परमे र ये ला हणाला, “तू चांगली काम गर केलीस. मा या मते जे उ चत
तसेच तू वागलास. अहाबा या कुटु बं ाचा मला ह ा या प दतीने तू व वंस
केलास. ते हा आता तु या पुढ या चार प ा इ ाएलवर रा य करतील.
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३१ पण परमे रा या नयमांना अनुस न मन: पूवक वतन ठे वणे ये ला

जमले नाही. यराबामा या या कृ यांमुळे इ ाएल पापा या गतत गेला ते
कर यापासून तो वत: ला थोपवू शकला नाही.” ३२ याचवेळ परमे राने
इ ाएल देशाचे लचके तोडायला सु वात केली. अरामाचा राजा हजाएल
याने इ ाएल या सव सीमांवर पराभव केला. ३३ यादन नदी या पूवकड ल
देश याने जकला गाद, रऊबेन आ ण मन शे यां या कुटु बं ां या ता यातील
देशासकट सगळा गलाद याम ये आला. तसेच आण न खो यातील
अरोएर पासून गलाद आ ण बाशानपयतचा देश हजाएलने जकला. ३४
“इ ाएल या राजांचा इ तहास” या पु तकात ये या इतर परा मांची न द
आहे. ३५ ये मरण पावला आ ण आप या पूवजांना मळाला. लोकांनी
याचे दफन शोमरोनात केले. ये चा मुलगा यहोआहाज यानंतर इ ाएलचा
राजा झाला. ३६ ये ने शोमरोन मधून इ ाएलवर अ ावीस वष रा य केले.
याची आई अथ या हने आपला मुलगा मरण पावला हे
११ अह
पा ह यावर, ती उठली आ ण सव राजसंतानाची ह या केली. पण
२

यहोशेबा, ही राजा योरामाची मुलगी आ ण अह याची बहीण. योवाश हा
राजा या अनेक मुलांपैक एक. इतर मुलांची ह या होत असताना यहोशेबाने
योवाशाला बाजूला घेतले आ ण आप या झोपाय या खोलीत लपवून ठे वले.
तने योवाश आ ण याची दाई यांना लपवले. यहोशेबा आ ण ती दाई यांनी
योवाशाला अथ या या तावड तून सोडवले हणून तो मारला गेला नाही. ३
योवाश आ ण यहोशेबा परमे रा या मं दरात सहा वष लपून रा हले. आ ण
य दावर अथ याचे रा य होते. ४ सात ा वष महायाजक यहोयादाने
अ धका यांना यां या जरे आ ण पहारेकर यां यासु ा बोलावून घेतले.
आ ण यांना आप याबरोबर परमे रा या मं दरात नेले. यहोयादाने यां याशी
शपथ व करार क न घेऊन, मग योवाश या राजपु ाला यां यापुढे आणले.
५ यहोयादाने यांना एक आ ा केली. तो हणाला, “तु हास आता मी
सांगतो तसे करायचे आहे. येक श बाथला तुम यापैक एकतृतीयांश
लोकांनी आत यायचे. राजाचे या या घरात तु ही संर ण करायचे. ६ आ ण
सरे एकतृतीयांश लोकां या गटाने सूर वेशीवर थांबायचे आ ण तस या
एकतृतीयांश गटाने पहारेक यां या मागे राहायचे. ७ आ ण श बाथ दवसास
जे सेवा करत नाही, असे दोन गट परमे रा या मं दराचे र ण करतील आ ण
राजा योवाशाला संर ण देतील. ८ राजा योवाश बाहेर जाईल व आत येईल,
तथे सतत तु ही या याबरोबर रा हले पा हजे. तु ही या याभोवती कडे
करावे व येक पहारेक या या हातात श असेल आ ण कोणीही आप या
फार जवळ आ यास तु ही यास मा न टाकावे.” ९ याजक यहोयादाने
या या आ ा द या या सवाचे या शताधीपत नी पालन केले. येक
अ धका याने आप या मनु यांना बरोबर घेतले. जी श बाथात आत येणार
होती आ ण जी श बाथात बाहेर जाणार होती हे सव लोक यहोयादाकडे
गेले. १० याजक यहोयादाने शेकडो भाले आ ण ढाली अ धका यां या
हवाली के या. दावीद राजाची परमे रा या मं दरात ठे वलेली श े ती हीच.
११ मं दरा या डा ा टोकापासून उज ा टोकापयत हे रखवालदार हातात
आपापली श े घेऊन उभे रा हले. ते वेदी आ ण मं दर यां याभोवती तसेच
राजा मं दरात येई ते हा या या भोवती उभे राहत. १२ मग यहोयादाने
योवाशाला बाहेर काढले. यास यांनी मुकुट घातला आ ण आ ापट दला.
मग यांनी यास राजा क न याचा अ भषेक केला व टा या वाजवून यांनी
“राजा चरायू होवो” हणून जयघोष केला. १३ ज यांचा आ ण लोकांचा हा
गलबला राणी अथ या या कानावर गेला. ते हा ती परमे रा या मं दरापाशी
गेली. १४ राजाची र ती माणे तंभाजवळ उभे रहायची जी जागा तथे
अथ याने राजाला उभे असलेले पा हले. नेते आ ण लोक कण वाजवीत
आहेत हे ही तने पा हले. लोकांस खूप आनंद झालेला आहे हे त या ल ात
आले. क याचा आवाज ऐकून तने नाराजी द शत कर याकरता आपली
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व े फाडली आ ण ती “ फतुर ! फतुर !” हणून ओरडू लागली. १५
ज यांवर ल अ धका यांना याजक यहोयादाने आ ा दली, “अथ याला
मं दरा या आवाराबाहेर काढावे. त या अनुयायांचा तलवार ने वध करावा.
मा परमे रा या मं दरात तो क नये.” १६ मग तला जा यासाठ यांनी
वाट केली व राज मंदीराकडे घोडे या दारातून आत येत असत या दाराने
तला बाहेर काढू न तचा यांनी वध केला. १७ यहोयादाने नंतर परमे र, राजा
आ ण लोक यां यात करार केला. राजा आ ण लोक या दोघांवरही परमे राची
स ा आहे, असे या करारात होते. यहोयादाने या खेर ज राजा आ ण लोक
यां यातही एक करार केला. राजाची लोकांबाबत असलेली कत े याम ये
होती. तसेच लोकांनी राजाचे आ ापालन आ ण अनुया य व करावे असे
याम ये हटले होते. १८ यानंतर लोक बाल या देवते या देवळात गेले.
यांनी बआला या मूत ची तसेच तेथील वे ांची नासधूस, मोडतोड केली.
यांचे तुकडे तुकडे केले बालाचा याजक म ान याला वे ांसमोरच लोकांनी
ठार केले. याजक यहोयाद याने परमे रा या मं दरावर पहारेकर नेमले. १९
सव लोकांस घेऊन तो परमे रा या मं दराकडू न राजा या नवास थानी
गेला. राजाचे वशेष जरे, सुर ा सै नक आ ण अ धकार राजाबरोबर होते.
यां यापाठोपाठ बाक चे लोक गेले. राजमहाला या वेश ारापयत ते गेले.
राजा योवाश मग सहासनावर बसला. २० लोक आनंदात होते आ ण नगरात
शांतता नांदत होती. राणी अथ याला राजा या महालात तलवार ने मारले.
२१ योवाश राजा झाला ते हा सात वषाचा होता.

पण ते चांदीची उपकरणी, का या, वाडगे, कण, सो या-चांदीची तबके या
पैशातून कर यात आले न हते, १४ तर कारा गरांनाच ते पैसे दले जात. या
पैशाने ते परमे रा या मं दराची
ती करत. १५ कोणीही या पैशाची
मोजदाद केली नाही क या पैशाचा हशोब कार गरांना वचारला नाही इतके
ते कारागीर व ासू होते. १६ परंतु दोषापणाचा पैसा व पापापणाचा पैसा
परमे रा या घरात यांनी आणला नाही, कारण तो याजकांचा होता. १७
हजाएल अरामाचा राजा होता. तो गथवर वार क न गेला. गथचा याने
पाडाव केला आ ण तो य शलेमेवर चढाई करायचा वचार क लागला. १८
योवाशा या आधी याचे पूवज यहोशाफाट, यहोराम आ ण अह या हे य दाचे
राजे होते. यांनी परमे रास ब याच प व गो ी अपण के या हो या. या
मं दरातच हो या. योवाशानेही बरेच काही परमे रास दले होते. योवाशाने ती
सव चीजव तू, घरातील तसेच मं दरातील सोने बाहेर काढले. या मौ यवान
गो ी याने अरामाचा राजा हजाएल याला पाठव या. य शलेमेला यांची भेट
झाली. हजाएलने या शहरा व द लढाई केली नाही. १९ “य दा या राजांचा
इ तहास” या ंथात योवाशा या थोर कृ यांची न द आहे. २० योवाशा या
कारभा यांनी योवाशा व द कट केला. श ला येथे जाणा या र तावर ल
म लो या घरात यांनी योवाशाचा वध केला. २१ शमाथचा मुलगा योजाखार
आ ण शोमरचा मुलगा यहोजाबाद हे योवाशाचे कारभार होते. यांनी हे
कृ य केले. दावीद नगरात लोकांनी योवाशाला या या पूवजांसमवेत पुरले.
योवाशाचा मुलगा अम या यानंतर रा य क लागला.

रा य क लागला. याने य शलेमेवर
याचा मुलगा योवाश य दाचा राजा, या या ते वसा ा वषापासून
१२ येचाळयाससातवष राा वषय केयोवाश
१३ अह
ले. योवाशा या आईचे नाव स या, ती बैरये चा मुलगा यहोआहाज शोमरोनांत इ ाएलवर रा य क लागला.
शेबा इथली होती. २ योवाशाचे वतन परमे रा या ीने उ चत असेच होते.
याने आयु यभर परमे राचे ऐकले. याजक यहोयाद याने शकवले तसे
तो वागत होता. ३ पण उं चव ावर ल पुजा थळांना याने ध का लावला
नाही. लोक य करायला, धूप जाळायला तथे जातच रा हले. ४ योवाश
याजकांना हणाला, “परमे रा या मं दराची प व व तूंचा जो काही येईल
तो सव पैसा, कोणी शरगणती झाली याचा पैसा, आ ण परमे रा या घरात
आणायला कोणा या मनात येईल तो सगळा पैसा. ५ याजकाने आपाप या
करदा यां या कडू न मळालेले पैसे यावे आ ण परमे रा या मं दरात काही
मोडतोड झाली असेत तर या पैशातून तची
ती करावी.” ६ पण योवाश
राजा या ते वसा ा वष ही याजकांनी मं दराची
ती केली नाही. ७ ते हा
मा राजा योवाशाने यहोयाद आ ण आणखी काही याजक यांना बोलावणे
पाठवले. यांना तो हणाला, “अजूनही तुम या हातून मं दराची
ती का
झाली नाही? आता आपाप या लोकांकडू न पैसे घेणे आ ण ते पैसे वापरणे
बंद करा. या पैशाचा व नयोग मं दरा या
तीसाठ च झाला पा हजे.” ८
याजकांनी लोकाकडू न पैसे घे याचे थांबव याब ल आपली सहमती दशवली
खर पण मं दराची
ती करायची नाही असेही ठर वले. ९ ते हा यहोयाद
या याजकाने एक पेटी घेतली आ ण त या झाकणाला एक भोक ठे वले.
ही पेटी याने वेदी या द ण बाजूला ठे वली. लोक परमे रा या मं दरात
शर याबरोबर ती पेटी दाराशीच होती. काही याजक उं बर ापाशीच असत
आ ण लोकांनी परमे रास वा हलेले पैसे ते उचलून या पेटीत टाकत. १०
मग लोकही परमे रा या मं दरात आ यावर पेटीतच पैसे टाकत. राजाचा
चटणीस आ ण मु य याजक अधून मधून येत आ ण पेटीत बरेच पैसे
साठलेले दसले क ते पैसे काढू न घेत. थै यांम ये भ न ते मोजत. ११ मग
तीचे काम करणा या मजुरांना ते पैसे देत. याम ये सुतार होते तसेच
परमे रा या मं दराचे काम करणारे इतर गवंड ही होते. १२ दगड फोडणारे,
दगडाचे घड व चरे बनवणारे यांना दे यासाठ तसेच लाकूड वकत घेणे
दगड घड वणे आ ण परमे रा या मं दरासाठ
तीचे इतर सामान वकत
घे यासाठ हे पैसे वापरले जात. १३ लोक परमे रा या मं दरासाठ पैसे देत.

याने सतरा वष रा य केले. २ परमे रा या ीने वाईट अशा गो ी
यहोआहाजाने के या. नबाटचा मुलगा यराबाम याने इ ाएलाला जी पापे
करायला लावली तीच यहोआहाजाने केली, याने ती सोडली नाही. ३
ते हा परमे राचा इ ाएलवर कोप झाला. अरामाचा राजा हजाएल आ ण
हजाएलचा मुलगा बेन-हदाद यां या हाती परमे राने इ ाएलची स ा
सोपवली. ४ ते हा यहोआहाजाने मदतीसाठ परमे राची याचना केली,
ते हा परमे राने याची वनंती ऐकली. अरामा या राजाने इ ाएली लोकांचा
केलेला छळ आ ण इ ाएलां या हाल अपे ा परमे राने पा ह या हो या.
५ मग परमे राने इ ाएलाला तारणारा दला. ते हा अरा यां या हातून
इ ाएल ची मु ता झाली आ ण इ ाएली लोक पूव माणेच आपाप या
मु कामी परतले. ६ तर ही यराबामा या घरा याने जी पापे इ ाएल लोकांस
करायला लावली ती करायचे काही यांनी सोडले नाही. यराबामाची सव
पापाचरणे यांनी चालूच ठे वली शोमरोनात अशेरा देवतेचे तंभ यांनी
ठे वलेच. ७ अरामा या राजाने यहोआहाजा या सै याचा पराभव केला.
सै यातील ब तेक लोकांस याने ठार केले. फ प नास घोडे वार, दहा रथ
आ ण दहा हजारांचे पायदळ एवढेच श लक ठे वले. ख यातील धा या या
मळणी या वेळ उडू न जाणा या फोलफटा माणे यहोआहाजा या सै नकांची
अव था होती. ८ “इ ाएल या राजांचा इ तहास” या पु तकात यहोआहाजाने
केलेली थोर कृ ये ल न ठे वली आहेत. ९ पुढे यहोआहाज मरण पावला
आ ण पूवजांसमवेत याचे दफन झाले. शोमरोनात लोकांनी यास पुरले.
याचा मुलगा योवाश ( कवा यहोआश) या या जागी रा य क लागला. १०
यहोआहाजाला मुलगा योवाश शोमरोनात इ ाएल या राजा झाला. य दाचा
राजा योवाश याचे ते सद तसावे वष होते. योवाशाने इ ाएलवर सोळा वष
रा य केले. ११ परमे राने जे जे क नका हणून सां गतले ते सव याने
केले. नबाटचा मुलगा यराबाम याने इ ाएलाला जी पापे करायला लावली ती
कर याचे योवाशाने सोडले तर नाहीच, उलट तोसु दा याच मागाने गेला.
१२ इ ाएल या राजांचा इ तहास या पु तकात, योवाशाने केलेले परा म
आ ण य दाचा राजा अम या या याशी झाले या लढाया यांची ह ककत
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आलेली आहे. १३ योवाशा या नधनानंतर याचे आप या पूवजांशेजार दफन
झाले. यराबाम सहासनावर आला आ ण योवाशाचे शोमरोनात इ ाएल या
राजांबरोबर दफन झाले. १४ आता अलीशा तर आजार पडला व या
आजारातच पुढे तो मरण पावला. ते हा इ ाएलाचा राजा योवाश यास
भेटायला गेला आ ण अलीशाब ल : खा तशयाने यास रडू आले. योवाश
हणाला, “मा या बापा, मा या बापा, इ ाएलचा रथ व याचे वार तुला
घे यासाठ आले.” १५ ते हा अलीशा योवाशाला हणाला, “धनु य आ ण
काही बाण घे.” ते हा योवाशाने धनु य व काही बाण घेतले १६ मग अलीशा
इ ाएला या राजाला हणाला, “धनु यावर हात ठे व.” योवाशाने या माणे
केले. अलीशाने मग आपले हात राजा या हातांवर ठे वले. १७ अलीशा यास
हणाला, “पूवकडची खडक उघड.” योवाशाने खडक उघडली. ते हा
अलीशाने यास बाण मारायला सां गतले. योवाशाने बाण सोडला. अलीशा
यास हणाला, “परमे राचा हा वजयाचा तीर होय. अरामावर ल वजयाचा
बाण. अफेक येथे तू अरा यांचा पाडाव करशील, यांना ने तनाबूत करशील.”
१८ अलीशा पुढे हणाला, “बाण घे.” योवाशाने ते घेतले. अलीशाने मग
इ ाएल या राजाला भूमीवर बाण मारायला सां गतले. योवाशाने ज मनीवर
तीन बाण मारले. मग तो थांबला. १९ देवाचा मनु य योवाशावर रागावला.
तो यास हणाला, “तू पाच सहावेळा तर मारायला हवे होतेस. तरच तू
अरा यांना पुरते ने तनाबूत क शकला असतास. आता तू फ तीनदाच
यांचा पराभव करशील.” २० अलीशाने देह ठे वला आ ण लोकांनी यास
पुरले. पुढे वसंतात मवाबी सै यातील काहीजण इ ाएलाला आले. लढाईनंतर
लूट करायला ते आले होते. २१ काही इ ाएली लोक एका मृताला पुरत
असताना यांनी या सै नकांना पा हले. ते हा या लोकांनी अलीशा या
कबरेतच तो मृतदेह टाकला आ ण पळ काढला. अलीशा या अ थ ना या
देहाचा पश होताच तो मृत पु हा जवंत झाला आ ण आप या पायावर
उभा रा हला. २२ यहोआहाजा या कार कद म ये अरामाचा राजा हजाएल
याने इ ाएलचा छळ केला होता. २३ पण परमे रासच इ ाएलची दया
आली. इ ाएलवर याने आपली कृपा ी वळवली. अ ाहाम, इसहाक
आ ण याकोब यां याशी याने केले या करारामुळे याने हे केले. परमे रास
इ ाएल लोकांचा समूळ नाश करायचा न हता. यास यांना अ ाप टाकून
ायचे न हते. २४ अरामाचा राजा हजाएल मरण पावला. यानंतर बेन-हदाद
रा य क लागला. २५ मृ यूपूव हजाएलने योवाशाचे व डल यहोआहाज
ां या कडू न यु दात काही नगरे ह तगत केली होती. पण योवाशाने ती
आता हजाएलचा मुलगा बेन-हदाद या याकडू न परत मळवली. योवाशाने
बेनहदादचा तीनदा पराभव केला आ ण इ ाएलची नगरे जकून घेतली.
राजा, यहोआहाज याचा मुलगा योवाश या या
१४ इकाराएलचा
कद या स या वष , योवाशाचा मुलगा अम या य दावर रा य
क लागला. २ अम या रा य क लागला ते हा, पंचवीस वषाचा होता;
अम याने य शलेमाम ये एकोणतीस वष रा य केले. या या आईचे नाव
यहोअदान होते; ती य शलेमची होती. ३ परमे रा या ीने जे उ चत तेच
अम याने केले, तर ही याचा बाप दावीद या या सारखे नाही. आपले व डल
योवाश यानी जे केले, तेच सव याने केले. ४ तर उं चव ावर ल पूजा थळे
न केली न हती. लोक या ठकाणी अजूनही य कर त व धूप जाळ त
होते. ५ आ ण असे झाले क , याचा बाप जो राजा होता या रा यावर
याची चांगली पकड असातानाच, आप या व डलांचे मारेकर असले या
अ धका यांचा याने वध केला. ६ परंतु या मारेक यां या मुलांना याने
मारले नाही, याऐवजी याने मोशे या नयमशा ात सां गत या माणे
केले, परमे राने जी आ ा केली क : “मुलां या गु ा करता आई-वड लांना
मृ युदंड देता कामा नये. तसेच, आईवड लांनी जे केले याब ल मुलांना
मारले जाऊ नये. याऐवजी अपराधाचे शासन अपराध करणा यालाच हावे.”
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७ याने मठा या खो यात दहाहजार अदो यांना मारले, या

त र या
लढाईत सेला नगर याने घेतले आ ण याचे नाव “यकथेल” ठे वले. अजूनही
ते याच नावाने ओळखले जाते. ८ यानंतर ये चा मुलगा यहोआहाज याचा
मुलगा, इ ाएलाचा राजा योवाश या याकडे अम याने संदेश पाठवला.
याम ये असे हटले होते, “ऊठ, समोरासमोर एकमेकांना भडू न आपण
लढू .” ९ ते हा इ ाएलाचा राजा योवाशाने य दाचा राजा अम या याला
नरोप पाठवून हटले क , “लबानोनात या काटेर झुडुपाने लबानोनात या
गंधस या वृ ाला नरोप पाठवला क , तुझी मुलगी मा या मुलाला प नी
क न दे.” पण लबानोनात या एका व यपशूने वाटेने जाताना या काटेर
झुडुपाला तुडवून टाकले. १० “तू अदोमचा पराभव केलास हे खरे, हणून
तु या मनाने तुला उं चावले आहे. तू या वषयी गौरव कर त घर राहा, तू
पडशील आ ण तु याबरोबर य दाचाही पाडाव होईल असा तू अ र ांशी
झगडा का करावा?” ११ परंतू अम याने काही ऐकले नाही. हणून इ ाएलचा
राजा योवाश याने ह ला केला, तो व य दाचा राजा अम या हे य दा या
बेथ-शेमेश येथे एकमेकांसमोर भेटले. १२ इ ाएलने य दाचा पराभव केला.
आ ण येक मनु य आपाप या घर पळाले. १३ इ ाएलचा राजा योवाश
याने अह याचा मुलगा यहोआश याचा मुलगा अम या, य दाचा राजा,
याला बेथ-शेमेश येथे पकडू न यास य शलेमेस नेले. य शलेमेत आ यावर
याने य शलेमे या तटबंदीला ए ाईमा या दरवा यापासून कोप यातील
दरवाजापयत जवळ-जवळ चारशे फुटांची भ त पाडू न टाकली. १४ याने
परमे रा या मं दरातील आ ण राजवा ा या ख ज यातील सोने, चांदी
आ ण सव पा े योवाशाने लुटली. आ ण ओलीस ठे व याकर ता माणसे
घेऊन मग तो शोमरोनास परतला. १५ य दाचा राजा अम या या याशी
झाले या या लढाईतील परा माबरोबरच योवाशाने केले या इतर महान
कृ यांचीही न द “इ ाएल या राजांचा इ तहास” या पु तकात केलेली आहे.
१६ नंतर योहोआश आप या पूवजांबरोबर झोपी गेला आ ण शोमरोनात
इ ाएलां या राजांबरोबर यास पुर यात आले. योवाशानंतर याचा मुलगा
यराबाम या याजागी गादीवर आला. १७ यहोआहाज याचा मुलगा योवाश,
इ ाएलचा राजा या या मृ यूनंतर, योवाशाचा मुलगा अम या, य दाचा राजा
पंधरा वष जगला. १८ अम याने केले या सव थोर कृ यांची न द “य दा या
राजांचा इ तहास” या पु तकात केलेली आहे. १९ यांनी य शलेमाम ये
अम या व द कट केला, ते हा तो लाखीश येथे पळाला. पण यांनी
यां यामागे लाखीशास माणसे पाठवून तेथे यास जवे मारले. २० यांनी
यास घो ावर ला न आणले, आ ण य शलेमेत दा वदा या नगरात यास
या या पूवजां या सोबत पुरले. २१ य दा या सव लोकांनी याचा बाप
अम या ा या जागी अज याला राजा केले. अज या ते हा सोळा वषाचा
होता. २२ राजा अम या या या या पूवजांबरोबर नज यानंतर. अज याने
एलाथची पु हा उभारणी केली आ ण एलाथ य दा या वाधीन केले. २३
य दाचा राजा, योवाशाचा मुलगा अम या या या पंधरा ा वषापासून
इ ाएलाचा राजा योवाश याचा मुलगा यराबाम शोमरोनांत रा य क
लागला. याने ए केचाळ स वष रा य केले. २४ याने परमे रा या ीने जे
वाईट ते केले. नबाटचा मुलगा यराबाम याची पापे, जी याने इ ाएलाला
करायला लावली यातील कोण याही पापापासून तो फरला नाही. २५ याने
इ एला या लेबो-हमाथपासून अराबा या समु ापयत भूमी परत घेतली. गथहेफेर मधला संदे ा अ म याचा मुलगा योना याला इ ाएल या परमे राने
सां गतले या माणेच हे घडले. २६ इ ाएलचे : ख फार कडू आहे. दास
काय व वतं काय, सवच अडचणीत आलेले आहेत, आ ण इ ाएलाला
साहा य करणारा कोणीच नाही असे परमे राने पा हले. २७ आ ण इ ाएलचे
नाव आकाशाखालून पुसून टाकू असे परमे र हणाला नाही. याऐवजी
परमे राने योवाशाचा मुलगा यराबाम या यामाफत इ ाएलाला तारले. २८
“इ ाएल या राजांचा इ तहास” या पु तकात यराबामा या परा मांची
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न द आहे. याचा परा म, तो कसा लढला आ ण द म क आ ण हमाथ
याने इ ाएल या भूमीला कशी घेतले. ही नगरे य दा या ता यात होती.
२९ यराबाम आप या पूवज इ ाएलचे राजे यां याबरोबर नजला, आ ण
यराबामाचा मुलगा जख या राजा हणून गादीवर आला.
ाएलचा राजा यराबाम या या कार कद या स ा वसा ा वष
१५ इय दाचा
राजा अम या याचा मुलगा अज या रा य क लागला.
२ अज या रा य क

लागला ते हा तो सोळा वषाचा होता. आ ण याने
य शलेमाम ये बाव न वष रा य केले. या या आईचे नाव यख या असून ती
य शलेमेतील होती. ३ अज याचे वतन आप या व डलां माणेच परमे राने
सां गतले तसे उ चत होते. आपले व डल अम या जसे वागले तसाच हाही
वागला. ४ उं च थानावर ल पूजा थळे याने न केली नाहीत, या ठकाणी
लोक य कर त तसेच धूप जाळ त. ५ परमे राने राजाला : ख दले
आ ण अज याला कु रोग होऊन या या मरणा या दवसापयत तो वेगळा
घर रा हला. राजाचा मुलगा योथाम या या घरावर अ धकार होऊन तोच
देशातील लोकांचा याय नवाडा क लागला. ६ अज या या रा हले या
गो ी, आ ण याने जे केले, ते सव य दा या राजांचा इ तहासा या पु तकात
ल हलेले नाही काय? ७ आ ण अज या आप या पूवजांबरोबर नजला.
यांनी यास दा वदा या नगरात या या पूवजांसोबत पूरले. याचा मुलगा
योथाम हा यानंतर राजा झाला. ८ य दाचा राजा अज या या या अड तसा ा
वष यराबामाचा मुलगा जख या याने इ ाएलवर शोमरोनात सहा म हने रा य
केले. ९ जख याने परमे रा या ीने जे वाईट तेच केले. याबाबतीत तो
आप या पूवजां माणेच वागला. नबाटचा मुलगा यराबाम याने इ ाएलाला
जी पापे करायला लावली तीच याने केली. १० मग याबेशाचा मुलगा श लूम
याने जख या व द कट क न यास लोकां या समोर मा न ठार केले.
आ ण तो या या जागेवर राजा झाला. ११ जख याने या काही इतर गो ी
के या या इ ाएल या राजांचा इ तहास, या पु तकात ल हले या आहेत.
१२ अशा र तीने परमे राचे जे वचन याने ये ला सां गतले होते ते असे क ,
“तुझे वंशज चार प ा इ ाएलवर रा य करतील,” आ ण तसेच झाले.
१३ याबेशाचा मुलगा श लूम इ ाएलचा राजा झाला ते हा, य दाचा राजा
उ जीया याचे एकोणचाळ सावे वष चालू होते. श लूमने शोमरोनात एक
म हना रा य केले. १४ गादीचा मुलगा मनहेम तरसा न वर शोमरोनास गेला
आ ण याने याबेशाचा मुलगा श लूम याला मा न ठार केले आ ण वत:
या या जागेवर राजा झाला. १५ आ ण श लूम या रा हले या गो ी, याने
केलेला कट, हे सव इ ाएल राजा या इ तहासा या पु तकात ल हलेले आहे.
१६ मनहेमने तफसाह तसेच यातले सवजण, तसेच तरसापासून या या
सीमेमधले सवजण जीवे मारले, कारण लोकांनी यास नगराची वेस उघडू न
दली नाही, हणून यांने यांना मारले. याने या नगरात या सव गभवती
ि यांनाही कापून टाकले. १७ य दाचा राजा अज या या या शासना या
एकोणचा ळसा ा वषात गादीचा मुलगा मनहेम इ ाएलवर रा य क
लागला. मनहेमने शोमरोनात दहा वष रा य केले. १८ मनहेमने परमे रा या
ीने जे वाईट तेच केले. नबाटचा मुलगा यराबाम या या या पापांमुळे
इ ाएलचा अध: पात झाला तीच पापे मनहेमने आप या आयु या या सव
दवसात केली, यापासून तो फरला नाही. १९ अ शूरचा राजा पूल देशावर
आला. ते हा पूलने आप याला पा ठबा ावा आ ण आपले रा य बळकट
करावे, या इरा ाने मनहेमने पूलला हजार क कार चांदी दली. २० हा पैसा
उभा करायला मनहेमने इ ाएलातील ीमंत लोकांवर कर बसवला. याने
येकाला प नास शेकेल चांदी कर ायला लावला. मग ही र कम याने
अ शूर या राजाला दली. ते हा अ शूरचा राजा परत फरला. इ ाएलम ये
तो रा हला नाही. २१ मनहेम या परा मांची न द इ ाएल या राजांचा
इ तहास या पु तकात नाही काय? २२ मनहेम मरण पावला आ ण आप या

पूवजांसोबत झोपी गेला. यानंतर याचा मुलगा पेक ा नवीन राजा झाला.
२३ अज या या य दावर ल रा या या प नासा ा वष मनहेमचा मुलगा
पेक ा शोमरोन मधून इ ाएलवर रा य क लागला. याने दोन वष रा य
केले. २४ परमे रा या ीने जे वाईट तेच पेक ाने केले. नबाटचा मुलगा
यराबाम या या या पापांमुळे इ ाएलचे अध: पतन झाले तीच पापे पेक ाने
केली. २५ रमा याचा मुलगा पेकह हा याचा सरदार होता. याने अग ब
व अरये आ ण गलादी लोकांतले प नास माणसे आप यासोबत घेतली,
आ ण या या व द कट क न यास शोमरोन म ये राजा या घरांत या
महालात मा न ठार केले आ ण या या जागी पेकह रा य क लागला. २६
पेक ा या सव परा मांची न द इ ाएल या राजांचा इ तहास या पु तकात
आहे. २७ रमा याचा मुलगा पेकह शोमरोनात इ ाएलवर रा य क लागला
ते हा य दाचा राजा अज या याचे बाव नावे वष होते. पेकहाने वीस वष
रा य केले. २८ परमे रा या ीने जे वाईट तेच याने केले. नबाटचा मुलगा
यराबाम या या पापांनी इ ाएलचा अध: पात झाला, या पापांपासून तो
फरला नाही. २९ पेकह इ ाएलचा राजा असताना, अ शूरचा राजा त लथपलेसर हा इ ाएलवर चाल क न आला. त लथ- पलेसरने इयोन, आबेलबेथ-माका यानोह, केदेश, हासोर, गलाद, गालील आ ण सव नफताली
ांत घेतला. तसेच तेथील सव लोकांस कैद क न अ शूरला नेले. ३०
उ जीयाचा मुलगा योथाम य दावर रा य कर त अस या या वसा ा वष ,
एला याचा मुलगा होशे याने रमा याचा मुलगा पेकह या या व द कट केला.
होशेने पेकहला ठार केले. पेकह नंतर मग होशे राजा झाला. ३१ पेकहने
जे परा म केले याची न द इ ाएल या राजांचा इ तहास या पु तकात
आहे. ३२ रमा याचा मुलगा पेकह इ ाएलम ये रा यावर आ यावर या या
स या वष , य दाचा राजा उ जीया याचा मुलगा योथाम य दावर रा य क
लागला. ३३ योथाम ते हा पंचवीस वषाचा होता. याने य शलेमाम ये सोळा
वष रा य केले. सादोकाची मुलगी य शा ही याची आई. ३४ आपले व डल
उ जीया यां या माणेच योथामही परमे रा या ीने यो य अशी कृ ये
करत होता. ३५ पण यानेही उं च थानावर ल पूजा थळे न केली नाहीत.
लोक तेथे य करत, धूप जाळत. परमे रा या मं दराला योथामाने एक वरचा
दरवाजा बांधला. ३६ य दा या राजाचा इ तहास, या पु तकात योथामाने
केले या परा मांची न द आहे. ३७ अरामाचा राजा रसीन आ ण रमा याचा
मुलगा पेकह यांना यावेळ परमे राने य दावर चालून जायला उ ु केले.
३८ योथाम मरण पावला आ ण या या पूवजांशेजार याचे दफन झाले.
दावीद नगर या आप या पूवजां या नगरात यास पुरले. यानंतर याचा
मुलगा आहाज नवा राजा झाला.
ाएलचा राजा रमा याचा मुलगा पेकह या या सतरा
१६ इयोथामाचा
मुलगा आहाज य दावर रा य क लागला.

ा वष ,
२ आहाज

ते हा वीस वषाचा होता. याने य शलेमाम ये सोळा वष रा य केले.
परमे राने जी कृ ये वाईट हणून सां गतली ती याने केली. आपला
पूवज दावीद या यासारखे तो परमे रा या ीने नीट ते तो करत नसे. ३
याऐवजी तो इ ाएला या राजां या मागात चालला. आ ण जी रा े परमे राने
इ ाएला या लोकांपुढून घालवली होती, यां या तर करणीय कमास
अनुस न याने आप या मुलाचे अ नीतून अपण केले ४ तो उं च थळ ,
टेक ांवर तसेच येक हर ागद वृ ाखाली य कर त असे व धूप
जाळत असे. ५ अरामाचा राजा रसीन आ ण इ ाएलाचा राजा रमा याचा
मुलगा पेकह य शलेमेवर वार क न आले. आ ण यांनी आहाजला घेरले,
पण ते याचा पराभव क शकले नाहीत. ६ अरामाचा राजा रसीन याने
यावेळ एलाथ हा भूभाग परत मळवला आ ण तेथून याने सव य ांना
सकावून लावले. मग अरामी लोक एलाथात था यक झाले आ ण अजूनही
यांची तथे व ती आहे. ७ अ शूरचा राजा त लथ- पलेसर या याकडे
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आहाजने तामाफत संदेश पाठवला क , “मी तुझा दास व तुझा मुलगा
आहे. अराम आ ण इ ाएलचे राजे मा यावर चाल क न आले आहेत.
ते हा मा या मदतीला वर ये आ ण मला वाचव.” ८ आहाजने याखेर ज
परमे रा या मं दरातले आ ण राजवा ा या ख ज यातले सोने पे बाहेर
काढले. ते याने अ शूर या राजाला नजराणा हणून पाठवले. ९ ते हा
अ शूर या राजाने आहाजाचे ऐकले आ ण द म कावर वार क न ते
काबीज केले आ ण तेथील लोकांस याने क र येथे पकडू न नेले. रसीन
यालाही याने ठार केले. १० अ शूरचा राजा त लथ- पलेसर याला भेटायला
आहाज द म काला गेला. ते हा तेथील वेदी याने पा हली आ ण तचा नमुना
आ ण आराखडा याने उर या या याजकाला पाठवला. ११ द म का न
आहाजने पाठवले या या नमु या माणे उर या याजकाने वेदी उभारली.
राजा आहाज द म का न परत ये यापूव याने काम पूण केले. १२ मग
राजा द म का न आला ते हा याने ती वेदी पा हली. त याजवळ जाऊन
त यावर य अपण केला. १३ या वेदीवर याने होमापण आ ण अ नापण
केले. याचे पेयापण ओतले तसेच शां यपणाचे र वेदीवर शपडले. १४
जी पतळ वेदी परमे रा या समोर होती, ती याने आपली वेदी आ ण
परमे राचे ाथनामं दर यां यामधून, काढली आ ण आप या वेदी या उ रेला
आणून ठे वली. १५ मग राजा आहाजाने उर या याजकाला आ ा केली,
“मो ा वेदीवर सकाळचे होमापण, सं याकाळचे अ नापण, देशातील सव
लोकांचे होमापण व यांचे अ नापण व यांची पेयापणे, राजाचे होमापण
व याचे अ नापण कर त जा. तसेच होमापणाचे आ ण य ाचे र या
वेदीवर शपडत जा. पतळे ची वेदी देवाला न वचार याक रता मा यासाठ
असावी.” १६ उर या याजकाने आहाज राजाची आ ा मानून या माणे
सवकाही केले. १७ मग आहाज राजाने बैठक वरले न ीकाम काढू न टाकले
आ ण गंगाळ काढले आ ण गंगाळसागर पतळ बैलांव न काढू न खाली
फरसबंदीवर ठे वला. १८ श बाथ दवसासाठ मं दरा या आत बांधलेली
आ छा दत जागा काढू न टाकली. राजासाठ असलेले बाहेरचे वेशही याने
अ शूर या राजासाठ परमे रा या मं दरापासून फरवला. १९ य दा या
राजांचा इ तहास, या पु तकात आहाजचे सव परा म ल हलेले आहेत.
२० आहाज या नधनानंतर याचे दा वदा या नगरात पूवजांशेजार दफन
कर यात आले. आहाजनंतर याचा मुलगा ह क या नवा राजा झाला.
दाचा राजा आहाज या या बारा ा वष एलाचा मुलगा होशे
१७ यशोमरोनां
त इ ाएलवर रा य क लागला. याने नऊ वष रा य
केले. २ परमे रा या ीने जे वाईट तेच तो करत असे, पण या या पूव या
इ ाएलां या राजांइतक होशेची कारक द वाईट न हती. ३ अ शूरचा राजा
श मनेसर होशेवर चाल क न आला. ते हा होशे याचा दास बनला आ ण
याने यास खंडणी भ न दली. ४ पण होशेचे आप या व द कटकार थान
चालू आहे हे अ शूर या या राजा या ल ात आले, कारण होशेने मसरचा
राजा सो या याकडे आपले त पाठवले होते. तसेच दरवष माणे यावष
होशेने खंडणीही दली न हती. ते हा अ शूर या राजाने यास अटक क न
कैदेत टाकले. ५ मग अ शूरचा राजा सव देशावर चाल क न आला व
शोमरोनावर चढू न येऊन याने शोमरोनला तीन वष वेढा घातला. ६ होशे या
नव ा वष अ शूर या राजाने शोमरोन ह तगत केले आ ण इ ाएल लोकांस
याने कैद क न अ शूरला नेले. यांना याने हलहा येथे तसेच गोजानमधील
हाबोर नदीजवळ आ ण मा लोकां या नगरात ठे वले. ७ परमे र देवा या
इ छे व द इ ाएल लोकांनी पापे केली होती, हणून असे घडले. कारण
इ ाएला या लोकांनी परमे र यांचा देव याने यांना मसरचा राजा फारो
या या जाचातून सोडवले होते, या या व द पाप केले आ ण स या
देवांचे भजन पूजन केले. ८ आ ण जी रा े परमे राने इ ाएली लोकांपुढून
सकावून लावली होती, यां या नयमां माणे आ ण इ ाएला या राजांनी
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जे नयम केले होतो या माणे ते चालत. ९ इ ाएल लोकांनी या गो ी
चांग या नाहीत या यांनी परमे र देवा व द चो न के या. पहारेक यां या
बु जापासून तर तटबंदी या नगरापयत सव ठकाणी यांनी उं च थाने
बांधली. १० येक टेकड वर आ ण येक हर ागार झाडाखाली यांनी
मृती तंभ आ ण अशेरा देवीचे खांब उभारले. ११ आ ण परमे राने जी रा े
यां या समो न घालवून दली होती, यां यासारखेच यांनी उं च थानावर
धूप जाळला आ ण परमे रास संताप येईल आशा कारची वाईट कामे
केली. या नीच कृ यांनी परमे राचा राग भडकला. १२ यांनी मूत पूजा
आरंभली. “ यांची सेवा कधीही क नये” हणून परमे राने यांना बजावले
होते. १३ इ ाएल आ ण य दा यांना समज दे यासाठ परमे राने सव
संदे े आ ण े यां या ारे सां गतले होते क , “या वाईट मागातून फरा
आ ण जे नयम तुम या पूवजांना मी आ ा पले होते व जे मी माझे सेवक
आ ण भ व यवादी यां याकडू न तु हास पाठवून दले, या सवा माणे मा या
आ ा व माझे नयम पाळा.” १४ पण यांनी काही एकले नाही. उलट
आप या पूवजांसारखाच, यांचा परमे र आपला देव या यावर व ास
न हता ह ीपणा केला. १५ परमे राचा करार आ ण याचा नयम जो
याने यां या पूवजांशी केला होता व या या सा ी या याने यांना
सा देऊन दले या हो या, यांचा यांनी अ हेर केला. ते नरथक होऊन
थते या मागे लागले. यांनी आप या भोवतालची रा े या या वषयी
परमे राने इ ाएल लोकांस आ ा केली होती क , यां यासारखे क
नका यां यामागे ते चालले होते. १६ आ ण यांनी परमे र आपला देव
या या सव आ ा सोडू न, यांनी वासरां या दोन मूत के या, अशेराचे खांब
उभारले, आ ण आकाशातील सव ता यांची आ ण बआलदेवतेची यांनी
पूजा केली. १७ यांनी आप या मुला व मुल ना ही अ नीत होम क न
अ पली. भ व याचे कुतूहल शमव यासाठ जा टोणा आ ण यो तषी यांचा
अवलंब केला. परमे राने या कृ यांचा ध कार केला तेच कर यापायी
वत: लाही वकले आ ण परमे राचा कोप ओढवून घेतला. १८ हणून
परमे र इ ाएलवर फार संतापला आ ण याने यांना आप यासमो न
घालवले, फ य दा वंश सोडू न कोणी उरले नाही. १९ य दाने देखील
परमे र आपला देव या या आ ा पाळ या नाहीत. याउलट इ ाएलांनी
जे नयम केले याचे यांनी अनुसरण केले. २० यामुळे परमे राने सव
इ ाएल वंशजांचा याग केला व यांना आपणासमो न हाकलून ीआड
करेपयत, याने यांना पीडा देऊन लुटा ं या हाती दले. २१ याने दा वदा या
घरा यापासून इ ाएल फाडू न काढला, ते हा यांनी नबाटचा मुलगा यराबाम
याला राजा केले. यराबामाने इ ाएलाला परमे रा या मागे चाल यापासून
परावृ केले आ ण यांना मोठे पाप करायला लावले. २२ यराबामाने जी
पापे केली याचे अनुकरण इ ाएल लोकांनी केले. यांनी ते सोडले नाही.
२३ अखेर परमे राने आपले सव सेवक जे भ व यवादी होते यां या ारे
सां गत या माणे इ ाएलास आप या समो न घालवले. यांना यां या
देशातून काढू न अ शूरम ये ने यात आले. आजपयत ते तेथे आहेत. २४
अ शूर या राजाने बाबेल, कूथा, अ वा, हमाथ आ ण सफरवाईम येथून
लोक आणून शोमरोनात इ ाएली लोकां या ठकाणी वसवले. या लोकांनी
शोमरोनचा ताबा घेऊन यातील नगरात ते रा लागले. २५ आ ण असे झाले
क ते तेथे व ती क न रा लागले, ते हा ते परमे राचा मान राखत न हते.
हणून परमे राने यां याम ये सह सोडले. यांनी यां यातील क येकांचा
बळ घेतला. २६ मग ते अ शूर या राजाला हणाले, “जी रा े तू नेऊन
शोमरोनमध या नगरात वसवले, यांना या देशातील परमे राचे नयम मा हत
नाहीत. हणून परमे राने यां यावर सह सोडले. आ ण पाहा, सह या
लोकांस मा न टाकत आहे, कारण यांना या देशा या परमे राचा नयम
मा हत नाही.” २७ ते हा अ शूर या राजाने आ ा दली, “जे याजक तु ही
तेथून आणले आहेत, यातील कोणाएकाला तथे घेऊन जा. आ ण यास
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तथे रा ावे व यांनी यांना या देशा या परमे राचा नयम शकवावा. २८
ते हा, शोमरोनमधून जे याजक यांनी नेले होते, यापैक एकजण बेथेल येथे
रा हला. आ ण याने लोकांस परमे राचा मान कसा राखावा ते शकवले.”
२९ परंतू येक रा ाने वत: चे देव केले, आ ण यांना शोमरोन मधील
लोकांनी बांधले या उं च थानावर ल पूजा थळाम ये ठे वले. येक रा ाने
वत: या राह या या नगरात असेच केले. ३० बाबेल लोकांनी सु कोथबनोथ ही दैवते केली; कूथातील लोकांनी नेरगल केला; हमाथमधील लोकांनी
अशीमा केली, ३१ अ वी यांनी नभज आ ण तताक केले. सफरवाईम यांनी
आपले दैवत अ मेलेक आ ण अन मेलेक यां यासाठ आप या मुलांचा
अ नीत बली दला. ३२ ते परमे रा वषयी आदर बाळगत तर , उं च थानातील
पूजा थळांसाठ यांनी आप यातूनच याजक नवडले. तथे हे याजक य
कर त. ३३ ते परमे रा वषयी आदर बाळगत असत आ ण आपाप या
दैवतांचीही पूजा कर त. आप या पूव या रा ा माणे जेथून यांना आणले
होते यां या र ती माणे ते कर त गेले. ३४ आजही ते लोक यां या पूव या
चालीर तीला चटकून आहेत. ते परमे राचा आदर बाळगत नसत व याचे
नाव इ ाएल ठे वले, या याकोबा या वंशजास याने दले या आ ा, नयम,
याय व नयमशा यां माणे ते आचरण कर त नाही. ३५ परमे राने
इ ाएल लोकांशी करार क न यांना आ ा केली होती क , “इतर दैवतांचे
भय तु ही ध नका, आ ण यां या पाया ही पडू नका व यांची सेवाही क
नका व यांना य क नका. ३६ फ परमे र देवालाच मानले पा हजे
यानेच तु हास मसरमधून बाहेर काढले तुम या र णासाठ परमे राने
आपले साम य पणाला लावले. ते हा परमे राची उपासना करा आ ण
या यासाठ य करा. ३७ याने तु हास या आ ा, नयम, करार, शकवण
ल न दली ती तु ही पाळलीच पा हजे. या सवाचे तु ही सव वेळ पालन केले
पा हजे इतर देवीदेवतांचे भय धरता कामा नये. ३८ मी तुम याशी केले या
कराराचा वसर पडू देऊ नका. इतर दैवतां या भजनी लागू नका. ३९ फ
परमे र देवालाच भजा. तरच तो तु हास सव संकटातून सोडवील.” ४० पण
इ ाएल लोकांनी हे ऐकले नाही. ते पूव माणेच वागत रा हले. ४१ आता ती
इतर रा े परमे राचा आदर ठे वतात पण वत: या देवतां या मूत चीही
पूजा करतात. यांची मुलेबाळे , नातवंडे आप या पूवजांचेच अनुकरण करत
रा हली. ती आजतागायत तशीच वागत आहेत.
मुलगा होशे, जो इ ाएलाचा राजा, या या तस या
१८ आवष णय एलाचा
दाचा राजा आहाज याचा मुलगा ह क या रा य क लागला.
२ ह क या पंचवीस वषाचा होता जे हा तो रा य क लागला. आ ण याने

य शलेमाम ये एकोणतीस वष रा य केले. या या आईचे नाव अबी. ही
जख याची मुलगी होती. ३ परमे रा या ीने जे चांगले ते तो कर त असे,
आपला पूवज दावीद कर त असे या माणे ह क याही सवकाही करत असे.
४ याने उं च थानावर ल पूजा थळे न क न टाकली. तसेच मृती तंभ,
आ ण अशेराचे खांबही तोडू न टाकले. याने मोशेने केले या पतळ सापाचे
तुकडे केले कारण या दवसांम ये इ ाएलाचे लोक यास धूप जाळत असत.
ते यास “न तान” असे हणत. ५ इ ाएलचा देव परमे र ां यावर
ह क याने भरवसा ठे वला होता, हणून या यासारखा राजा य दा या
राजांम ये या याआधी कवा या यानंतरही झाला नाही. ६ तो परमे रास
ध न रा हला. यास अनुसर याचे याने सोडले नाही परमे राने मोशेला
दले या आ ांचे याने पालन केले. ७ हणून परमे र या यासोबत होता,
आ ण जकडे तो जाई तथे याची उ नती होई. याने अ शूर या राजा व द
बंड केले व यांची सेवा केली नाही. ८ याने ग जा आ ण या या सीमेपयत
प ल ांचा पराभव केला. याने पहारेक यां या बु जा पासून तटबंदी या
नगरापयत यांना मारले. ९ आ ण ह क या राजा या चौ या वष , हणजे
इ ाएलाचा राजा, एलाचा मुलगा होशे ा या सात ा वष , असे झाले

क अ शूराचा राजा श मनेसर हा शोमरोनावर चढू न आला व यास वेढा
घातला. १० तीन वषा या अखेर स याने ते घेतले. य दाचा राजा ह क या
या या सहा ा वष हे झाले. अथातच इ ाएलचा राजा एलाचा मुलगा होशे
या या नव ा वष यांनी शोमरोन घेतले. ११ मग अ शूर या राजाने इ ाएल
लोकांस कैद क न अ शूरला नेले. यांना याने हलहा येथे, गोजानमधील
हाबोर नदीजवळ आ ण मा नगरांम ये ठे वले. १२ यांनी असे केले कारण
इ ाएल लोकांनी परमे र यांचा देव, ाचा श द पाळला नाही. तर या या
कराराचा भंग केला, हणजे परमे राचा सेवक मोशे याने जे आ ा पलेले
होते ते यांनी जुमानले नाही व याची शकवण ऐकली नाही. १३ ह क या
राजा ा या चौदा ा वष , अ शूरचा राजा स हेर ब याने य दातील सव
तटबंदी नगरांवर ह ला चढवून यांचा ताबा घेतला. १४ ते हा य दाचा
राजा ह क या याने अ शूरा या राजाला लाखीश येथे नरोप पाठवला क ,
“मा याकडू न अपराध झाला आहे, तर आता मा या पासून नघून जा. तू जे
मा यावर लादशील ते मी सहन कर न.” यावर अ शूरा या राजाने य दाचा
राजा ह क या याला तनशे क कार चांदी व तीस क कार सोने अशी
खंडणी मा गतली. १५ ते हा ह क याने परमे रा या घरात व राजा या
राजवा ातील भांडारात असणार सव चांदी यास दली. १६ मग ह क याने
परमे रा या मं दराचे दरवाजे आ ण सो या या प याने मढवलेले खांब काढू न
घेतले आ ण अ शूर या राजाला हे सोने दले. १७ पण अ शूर या राजाने
ततान व रब-सार स व रब-शाके यांना मो ा सै यासोबत लाखीशा न
य शलेमाम ये ह क या राजा कडे पाठवले. ते हा ते य शलेमेस चढू न
आले, आ ण वर या तलावा या पाटाजवळ प रटा या शेता या र यावर
उभे रा हले. १८ यांनी राजाला नरोप पाठवला ते हा, ह क याचा मुलगा
ए याक म जो घरावरचा कारभार , व शेबना चटणीस आ ण न दणी लेखक
व आसाफचा मुलगा यवाह हे यांना भेटावयास पुढे आले. १९ ते हा रबशाके
यांना हणाला, “अ शूराचा महान राजा ह क यास काय हणतो हे सांगा;
तु या आ म व ासा वषयी कसली श ता बाळगतोस? २० तू हणतोस,
लढाईसाठ पुरेशी मसलत आ ण साम य तु याजवळ आहेत, परंतू ते
केवळ पोकळ व अथहीन श द आहेत. आता तू कोणावर भरवसा ठे वतोस.
मा या व बंड कर यासाठ तुला कोणी धैय दले आहे? २१ पाहा, तू
ठे चले या बो या काठ वर हणजे मसर देशावर भरवसा ठे वतोस, अशा
काठ वर कोणी मनु य वसंबून रा हला तर ती मोडू न पडेल व हातात तेल.
जे कोणी मसराचा राजा फारो ावर व ास ठे वतात या सवाना तो तसाच
आहे. २२ तू कदा चत् असे हणशील, आ ही परमे र देवावर भरवसा ठे वतो.
पण ह क याने परमे राची उं च थाने आ ण वे ा काढू न टाक या आ ण
य दा व य शलेमेला हटले क , फ य शलेममधील याच वेदीपुढे आराधना
करावी तोच तो आहे क नाही? २३ तर आता अ शूराचा राजा माझा धनी
या यावतीने, तु याकडे घो ांवर वार हायला माणसे असतील तर तुला
दोन हजार घोडे दे याचा चांगला ताव मांडतो. २४ मा या वामी या सवात
क न सेवकाचा देखील तू पराभव क शकणार का? रथ आ ण घोडे वार
यां यासाठ तू मसरवर अवलंबून आहेस. २५ मी य शलेमचा संहार करायला
चाल क न आलोय, तो काही परमे राचा पा ठबा अस या शवाय आलो
काय? परमे र मला हणाला, या देशावर वार क न याचा पूण पाडाव
कर.” २६ ते हा ह क याचा मुलगा ए याक म, शेबना आ ण यवाह हे
सेनापतीला हणाले, “तू आप या सेवकाशी अरामी भाषेत बोल. आ हास
ती भाषा कळते. आम याशी य दी भाषेत बोलू नको. कारण तटबंदीवर ल
लोक आपले बोलणे ऐकतील.” २७ पण रब-शाके यांना हणाला, “ भूने
काही मला फ तु याशी आ ण तु या राजाशी बोलायला पाठवलेले नाही,
तटबंदीवर ल लोकांशीही मी बोलतो आहे. तुम याबरोबरच यांनाही वत: चे
मलमू चाटायची वेळ येणार आहे.” २८ मग रब-शाके य दी भाषेत मो ाने
ओरडू न हणाला, “अ शूराचा थोर राजा काय हणतो ते ऐका” २९ राजा
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असे हणतो, ह क या या भूलथापांना बळ पडू नका. मा यापासून तो
तु हास वाचवू शकणार नाही. ३० तो हणतो परमे रावर वसंबून रा नका.
ह क या तु हास सांगतो, परमे र आप याला वाचवील. अ शूराचा राजा
आप या शहराचा पराभव क शकणार नाही. ३१ पण ह क याचे ऐकू
नका. “कारण अ शूराचा राजा हणतो मा याशी तह करा आ ण मा याकडे
या. तसे केलेत तर आपाप या ा वेलीवरची, अं जरा या झाडावरची फळे
तु हास खायला मळतील. वत: या व हर चे पाणी यायला मळे ल. ३२
पुढे मी तुम या देशासार याच स या देशात, धा याचा व ा रसाचा देश,
अ नाचा व ा ी या म याचा देश, जैतून तेलाचा व मधाचा देश याम ये
मी तु हास घेऊन जाईपयत तु ही असे वागा. तरच तु ही जगाल; मरणार
नाही. आ ण ह क याचे ऐकू नका. तो तुमचे दयप रवतन क पाहत आहे,
‘परमे र आप याला वाचवेल’ असे तो हणतो. ३३ इतर दैवतांनी आपले देश
अ शूरा या राजा या तावड तून सोडवले आहेत असे अजून झाले आहे काय?
कधीच नाही. ३४ कुठे आहेत हमाथ आ ण अपद यांची दैवतं? सफरवाईम,
हेना, इ वा यांची दैवते कुठे गेले? यांनी शोमरोनचे मा यापासून र ण केले
का? ३५ इतर रा ा या दैवतांनी आपापली भूमी मा यापासून सुर त
ठे वली का? नाही मा याकडू न परमे र य शलेम वाचवणार का?” ३६ पण
लोक ग पच होते. ते सेनापतीला काहीही बोलले नाहीत. कारण “ यांनी
काहीही उ र ाचये नाही” अशी राजा ह क याची यांना आ ा होती. ३७
ह क याचा मुलगा ए याक म, जो राजवा ाचा कारभार , व चटणीस
शेबना आ ण आसाफचा मुलगा यवाह हा न दी करणारा होता हे शोकाकुल
होऊन आपली व े फाडू न ह क याकडे आले. अ शूराचा सेनापती रबशाके काय हणाला ते यांनी ह क याला सां गतले.
ऐकून राजा ह क याने या या अंगावरची व
१९ हेगोणताट
घालून तो परमे रा या मं दरात गेला.

े फाडली आ ण
२ याने आपला

घरकारभार ए याक म व चटणीस शेबना आ ण व डलधारे याजक यांना
गोणताट पांघरलेले असे आमोजचा मुलगा यशया या संदे ांकडे पाठवले.
३ ते यशयाला हणाले, “ ह क या हणतो, ‘हा संकटाचा मानहानीचा व
ध काराचा दवस आहे. मूल ज माला येत आहे पण सूतीची श नसावी
तसे झाले आहे. ४ परमे र तुझा देव कदा चत रब-शाकेचे सगळे श द ऐकेल,
याचा वामी अ शूराचा राजा याने यास जवंत देवाची नदा करायला
पाठवले आहे. आ ण जी वचने परमे र तुझा देव याने ऐकली आहेत, यांचा
कदा चत तो नषेध कर ल. हणून जे शेष रा हले आहेत या यासाठ ाथना
करा.” ५ ते हा ह क या राजाचे सेवक यशयाकडे गेले. ६ आ ण यशया
यांना हणाला, “तु या वामीला हा नरोप ा; क परमे र असे हणतो
‘मा यासाठ जे अपमानकारक उ ार अ शूर या राजा या सेनापत नी काढले
याने घाब न जाऊ नका.’ ७ पाहा, मी आता या यात एक आ मा घालीन
आ ण तो वतमान ऐकून वदेशी परत जाईल आ ण आप या देशातच यास
तलवार ने मरण येईल असे मी करणार.” ८ नंतर रबशाके परत गेला ते हा
यास अ शूराचा राजा ल ना व द लढाई करताना आढळला, कारण
तो लाखीशा न नघून गेला अस याचे याने ऐकले. ९ मग कूशाचा राजा
त हाका आप याशी लढायला येत आहे असे स हेर ब याने ऐकले. ते हा
याने राजा ह क याकडे पु हा ताकरवी नरोप पाठवून हटले, १० य दाचा
राजा ह क याला तु ही सांगा, “तु ही या परमे रावर वसंबून आहात तो,
‘अ शूरचा राजा या हाती य शलेम दले जाणार नाही, असे बोलून तुला न
फसवो.’ ११ अ शूर या राजाने इतर देशांचे काय केले ते तु ही ऐकलेच
आहे. आ ही ते पूण धुळ ला मळवले. ते हा तु हीच तेवढे वाचणार का?
नाही. १२ या रा ा या देवतांनी यांचे र ण केले नाही. मा या पुवजांनी
यांची धूळधाण केली. गोजान, हारान, रेसफ आ ण तल सरातील एदेन हे
यांनी न केले. १३ हमाथ, अपद, सफरवाईम, हेना आ ण इ वा यांचे राजे
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कुठे आहेत? यांचा पार धुरळा उडाला आहे.” १४ ह क याने जासूदां या
हातून प घेऊन ते वाचले. मग परमे रा या मं दरात जाऊन परमे रापुढे ते
उघडू न ठे वले. १५ परमे राची ाथना क न ह क या हणाला. “परमे र
देवा, क बां यावर राजासनी बसणारा तूच इ ाएलचा देव आहेस. पृ वी या
पाठ वर ल सव रा यांचा तू आ ण एकमेव तूच नयंता आहेस. आकाश
आ ण पृ वीचा तू नमाता आहेस, १६ परमे रा, माझे हणणे ऐक आपले
डोळे उघड आ ण हे प पाहा. स हेर बची जवंत परमे राचा अवमान
करणार वचने पाहा. १७ खरोखरच परमे राचा अवमान करणार वचने
पाहा. खरोखरच परमे रा असे घडले आहे. अ शूर या राजाने ही सव रा े
नामशेष केली आहेत. १८ तथले दैवत याने आगी या भ य थानी टाकले.
पण ते काही खरे देव न हते. मनु याने केले या लाकडा या आ ण दगडा या
मूत हो या. हणून तर अ शूर या राजाला या न करता आ या. १९ ते हा
परमे र देवा आता आ हास या राजापासून वाचव. हणजे तूच खरा परमे र
आहेस हे जगातील सव राजांना कळे ल.” २० आमोजचा मुलगा यशया याने
ह क याला नरोप पाठवला क , “इ ाएलचा परमे र देव असे हणतो,
‘अ शूरचा राजा स हेर ब या या वषयी तू केलेले गा हाणे मी ऐकले आहे.”
२१ “स हेर बब ल परमे राचा असा नरोप आहे. सीयोन या ( हणजेच
य शलेम या) कुमार क येने तुला तु छ लेखून तुझा अपमान केला आहे.
य शलेम क या तुझी पाठ वळली क तुझा उपहास करते.” २२ पण तू
कोणाचा अपमान केलास? कोणाला भाषण केलेस? तू हे कोणा व द
बोललास? इ ाएल या प व परमे रा व द तू गेलास. या यापे ा वरचढ
अस या या आवेशात तू असा वागलास. २३ परमे राचा अवमान करायला तू
त पाठवलेस. तू हणालास, “माझे ब सं य रथ घेऊन मी या उं च पवतावर,
लबानोना या अंतभागात आलो आहे. यांचे उं च गंधस आ ण उ म देवदा
मी तोड न. लबानोन म ये सवात उं चावर असले या घनदाट अर यात मी
पोचलो आहे. २४ मी व हर खण या आ ण न ा न ा ठकाणांचे पाणी
यालो. मसरमधील न ा सुकवून तो देश मी पादा ांत केला.” २५ तू असे
हणालास खरा, पण परमे र काय हणाला ते तू ऐकले नाहीस काय?
“पूव , फार पूव च मी हे सव योजले होते आ ण आता या माणेच घडत
आहे. मजबूत नगर उ व त होऊन तथे नुसती दगडांची रास उरली आहे,
हे तु याहातून घडले ते मा यामुळेच. २६ तेथील लोक समथ न हते. ते
घाबरलेले आ ण ग धळलेले होते. शेतातले गवत आ ण पीक सरसकट
कापले जावे तसे ते होते. घरा या धा यावरच गवत पूण वाढ याआधीच
करपून जावे तशी यांची ि थती होती. २७ तू कधी व थ बसतोस, कधी
लढाईवर जातोस आ ण कधी घर परततोस, तसेच मा या व द कधी
उठतोस ते मला मा हत आहे. २८ मा या व द तू उठलास, तुझे उ म
बोलणे मी ऐकले. ते हा, मी आता तु या नाकात वेसण घालतो आ ण त डात
लगाम अडकवतो. मग तुला माघारे वळवून या र याने आलास याच
वाटेने तुला परत फरवतो.” २९ “मी तु या साहा यासाठ येणार आहे याची
खा ी पटावी हणून हे च ह देतो. या वष आपोआप धा य उगवेल ते तु ही
खाल. स या वष या या बयाणातून उगवेल ते खाल. पण तस या वष
मा तु ही वत: पेरणी कराल यातून धा य काढा. ा ाची लागवड करा
आ ण ा े खा.” ३० य दा या घरा यातील उर यासुर या लोकांचा वंश
वाढेल. ३१ कारण काहीजण बचावतील. ते य शलेमेतून बाहेर पडतील.
सीयोन ड गरातून काहीजण येतील. परमे रा या ती आवेशामुळे असे
घडेल. ३२ “अ शूर या राजाब ल परमे र असे हणतो, तो या शहरात
पाऊल टाकणार नाही या नगरावर तो बाण सोडणार नाही आप या ढाली तो
येथे आणणार नाही. या शहर या तटबंदीवर ह ला कर यासाठ तो कच याचे
ढ ग रचणार नाही. ३३ तो आ या वाटेने परत जाईल. या शहरात तो येणार
नाही असे परमे र हणतो. ३४ या नगराचे र ण क न यास मी वाचवीन.
मा यासाठ आ ण माझा सेवक दावीद या यासाठ मी हे कर न.” ३५ या
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रा ी परमे राचा त बाहेर पडला आ ण यांने अ शूरां या छावणीतली एक
ल पं या शी हजार माणसे मारली. सकाळ लोक उठू न पाहतात तर सव
ेतांचा खच पडलेला. ३६ ते हा अ शूरचा राजा स हेर ब ननवे येथे, जथे
तो अगोदर होता तथे नघून गेला. ३७ एक दवस स हेर ब आपले दैवत
न ोख या या देवळात पूजा करत होता. ते हा याचीच मुले अ मेलेक
आ ण शरेसर यांनी यास तलवार ने मारले. मग ते अरारात देशात नघून गेले.
स हेर ब या जागी याचा मुलगा एसरह ोन रा य क लागला.
सुमारास ह क या आजार पडू न मरणास टेकला. ते हा
२० याच
आमोजचा मुलगा यशया हा संदे ा या याकडे येऊन हणाला,
“परमे राचे हणणे आहे, ‘तु या घराची तू व था कर, कारण तू मरणार,
वाचणार नाहीस.” २ ते हा ह क याने आपले त ड भतीकडे वळवले आ ण
परमे राची ाथना क न तो हणाला. ३ “परमे रा, मी तुझी मन: पूवक
सेवा केली आहे हे ल ात असू दे. तु या ीने जे उ चत तेच मी केले.”
ते हा ह क या फार रडला. ४ यशया मधला चौक ओलांडून शहरा या बाहेर
जा यापूव पु हा यास परमे राचे श द ऐकू आले. परमे र हणाला, ५
“पु हा मागे फर आ ण मा या जेचा नेता ह क या या याशी बोल.”
यास हणावे, “तुझा पूवज दावीद याचा परमे र देव हणतो: तुझी ाथना
मी ऐकली आहे आ ण तुझे अ ू पा हले आहेत. ते हा मी तुला बरे करतो,
तस या दवशी तू परमे राचे मं दर चढू न जाशील. ६ तुला मी आणखी
पंधरा वष आयु य दले आहे. अ शूर या राजा या हातून तुझी आ ण या
नगराची मी सोडवणूक कर न. या नगराचे मी र ण कर न वत: साठ तसेच
माझा सेवक दावीद याला मी दले या वचनासाठ मी हे कर न.” ७ मग
यशया हणाला, “अंजीराचे म ण क न ते या या ख या भागावर लावा.”
ते हा यांनी अंजीरांचे म ण क न ह क या या ख या भागावर याचा
लेप दला. ते हा ह क या बरा झाला. ८ ह क या यशयाला हणाला,
“परमे रा या कृपेने मा या कृतीला उतार पडेल आ ण तस या दवशी
मी परमे राचे मं दर चढू शकेन याब ल काही खूण देता येईल का?” ९
यशया हणाला, “तुला काय हवे बोल. सावली दहा पावले पुढे जाऊ कवा
मागे येऊ दे? परमे राने तु या बाबतीत जे घडेल असे कबूल केले आहे
याची ही खूण आहे.” १० ह क या हणाला, “सावली दहा पावले पुढे
जाणे वाभा वक आहे. ते हा तसे नको, ती दहा पावले मागे यावी.” ११ मग
यशया संदे ाने परमे राची ाथना केली या कारे परमे राने आहाजाची
सावली दहा पावले मागे घेतली. जथून ती पुढे गेली होती तथेच ती पूववत
आली. १२ यावेळ बलदानचा मुलगा बरोदख-बलदान हा बाबेलचा राजा
होता. याने ह क याकडे प े आ ण भेटव तू पाठव या. ह क या आजार
अस याचे याने ऐकले होते. १३ ह क याने या याकडू न आले या मनु यांचे
आगत वागत केले. यांना आप या घरातील सव मौ यवान व तू दाखव या.
सोने, चांदी, मसा याचे पदाथ, कमती अ रे, श ा े असा आपला सव
ख जना यांना दाखवला. आप या घरातील आ ण रा यातील कोणतीही
गो याने यांना दाखवायची श लक ठे वली नाही. १४ ते हा यशया संदे ा
राजाकडे येऊन हणाला, “हे लोक कोण? यांचे काय हणणे आहे?”
ह क या हणाला, “हे फार लांब या ांतातून बाबेलमधून आले आहेत.”
१५ यशयाने वचारले, “ यांनी या घरातले काय काय पा हले?” ह क याने
सां गतले, “ यांनी सगळे च पा हले. माझे सगळे भांडार मी यां यापुढे उघडे
केले.” १६ ते हा यशया ह क याला हणाला, “आता परमे राचा हा नरोप
ऐक. १७ तु या घरातील सव चीजव तू आ ण तु या पूवजांनी जमवलेले
सव धन आ ा बाबेलला ने यात येईल. ती वेळ आता येऊन ठे पली आहे.
काही हणता काही मागे उरणार नाही. ही परमे राची वाणी आहे. १८
बाबेलचे लोक तु या मुलांना घेऊन जातील. ती मुले बाबेल या राजवा ात
खोजे बनून राहतील.” १९ ते हा ह क या यशयाला हणाला, “परमे राचे

हणणे यो यच आहे.” तो पुढे हणाला, “ नदान मा या कार कद त तर
शांतता लाभेल ना?” २० शहराला पाणीपुरवठा करणार तळ आ ण कालवे
यां यासकट ह क याने जी काम गर बजावली तची न द य दा या राजांचा
इ तहास या पु तकात आहे. २१ ह क या नधन पावला आ ण याचा
पूवजांशेजार याचे दफन झाले. याचा मुलगा मन शे गादीवर आला.
शे रा य क लागला ते हा तो बारा वषाचा होता. याने
२१ मन
य शलेमेवर पंचाव न वष, रा य केले. या या आईचे नाव हेफसीबा.
२ परमे राने जे क

नका हणून सां गतले तेच याने केले. इतर रा े
करत तसे अमंगळ आचरण मन शेने केले (आ ण इ ाएली आले यावेळ
याच रा ांना परमे राने तेथून सकून लावले होते.) ३ ह क याने न
केलेली उं च थानावर ल पूजा थळे मन शेने पु हा बांधली, तसेच याने
बआलदेवतेसाठ वेदी बांधली आ ण इ ाएलचा राजा अहाब या या माणे
अशेरा देवीचे तंभ उभारले. मन शे न ांची ही पूजा करत असे. ४ आ ण
या वषयी परमे राने सां गतले होते क , “मी आपले नाव य शलेमेत
ठे वीन,” तेथे परमे रा या घरात मन शेने वे ा बांध या. ५ या खेर ज
परमे रा या मं दरा या दो ही चौकांत मन शेने आकाशातील न ांसाठ
वे ा बांध या. ६ आप या मुलाचाच बली देऊन मन शेने यास वेदीवर
जाळले. जा टोणा, मं तं , भूतवै यां यामाफत भ व य जाणून यायचा
मन शेला नाद होता. परमे राने जे जे गैर हणून सां गतले ते ते मन शे करत
गेला. याने परमे राचा कोप झाला. ७ मन शेने अशेराचा कोर व पुतळा
क न तो मं दरात ठे वला. या मं दरा वषयी दावीद आ ण दा वदाचा मुलगा
शलमोन यांना परमे र हणाला होता, “इ ाएलमधील सव वंशातून, या
नगरांमधून मी य शलेमची नवड केली आहे. य शलेममधील मं दरात मी
माझे नाव कायमचे ठे वीन. ८ इ ाएल लोकांस या भूमीतून बाहेर पडावे लागू
नये याची मी द ता घेईल. मा या सव आ ा तसेच मोशेची शकवण यांनी
तंतोतंत पाळली, तर यांची इथेच या भूमीत व ती राहील.” ९ पण लोकांनी
परमे राचे ऐकले नाही. इ ाएल लोक इथे ये यापूव कनानमधील रा ांनी जी
वाईट वतणूक केली यापे ाही मन शेचे वतन न होते. इ ाएल लोक या
भूमीत आले ते हा या रा ांना परमे राने न केले होते. १० ते हा परमे राने
आप या सेवक संदे ांना हे सांगायला सां गतले, ११ “य ांचा राजा
मन शे याने अ यंत न कृ ये केली आहेत. या या आधी या अमो यापे ाही
याचे वागणे भयंकर आहे. या या या मूत पुढे याने य दालाही पाप
करायला लावले आहे. १२ ते हा इ ाएलाचा परमे र हणतो, ‘य शलेम
आ ण य दा यांना मी आता अशा संकटा या खाईत लोटीन क ते ऐकूनच
लोकांस ध का बसेल. १३ शोमरोनचे मापनसू आ ण अहाबा या घरा याचा
ओळं बा मी य शलेमेवर धर न. थाळ घासूनपुसून पालथी क न ठे वावी तशी
मी य शलेमची गत कर न. १४ मी आप या वतनांत या रा हले यांचा याग
क न यांना यां या श ू या ता यात देईन. ते यांना यु दातील लुटी माणे व
भ य असे होतील. १५ मी जे जे क नका हणून बजावले ते ते यांनी केले
याचे हे फळ होय. यांचे पूवज मसरमधून बाहेर पडले, या दवसापासूनच
यांनी मला संताप आणला आहे. १६ शवाय मन शेने अनेक नरपरा यांची
ह या केली. संपूण य शलेम याने र लां छत केले. य ांना याने जी पापे
करायला लावली ती वेगळ च. परमे राने जे क नका हणून सां गतले ते
मन शेने य दाला करायला लावले.” १७ मन शेची पापे आ ण इतर कृ ये
य दा या राजांचा इ तहास, या पु तकात ल हलेली आहेत. १८ मन शे
मरण पावला आ ण याचे आप या पूवजां या शेजार दफन झाले. आप या
घरा या बगी यात यास पुरले. या बागेचे नाव “उ जाची बाग” या या जागी
याचा मुलगा आमोन रा य क लागला. १९ आमोन रा य क लागला
ते हा बावीस वषाचा होता. याने य शलेमेवर दोन वष रा य केले. या या
आईचे नाव मशु लेमेथ ही यटबा येथील हा स याची मुलगी. २० आपले
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व डल मन शे यां या माणेच आमोननेही परमे रा या ीने गैर कृ ये केली.
२१ तो आप या व डलांसारखाच होता. व डलांनी या देवतांची पूजाअचा
केली यांचीच पूजा आमोननेही आरंभली. २२ आप या पूवजांचा परमे र
देव याचा माग याने सोडला आ ण परमे रा या इ छे व द वागला. २३
आमोन या सेवकांनी या या व द कट क न या या घरातच राजाला ठार
केले. २४ आ ण यांनी आमोनशी फतुर केली, या सेवकांना देशातील
लोकांनी जवे मारले. मग आमोनचा मुलगा योशीया याला लोकांनी राजा
केले. २५ आमोनने जी इतर कृ ये केली ती सव “य दा या राजांचा इ तहास”
या पु तकात ल न ठे वलेली आहेत. २६ उ जा या बागेत आमोनचे दफन
कर यात आले. आमोनचा मुलगा योशीया राजा झाला.

राजा योशीया याने तु हास परमे राचा कौल यायला पाठवले. योशीयाला हे
सांगा: ‘इ ाएलाचा देव परमे राची वचने तू ऐकलीस. हा देश आ ण येथील
लोक यां या वषयी मी सां गतले ते ऐकलेस. १९ तू मृ मनाचा आहेस. या
गो ी ऐकून तुला : ख झाले. य शलेमेवर अ र येईल असे मी हणालो
ते हा शोकाने तू व े फाडलीस आ ण रडलास. हणून मीही तुझे ऐकले
आहे.” हे परमे राचे श द आहेत. २० “ती तुझी तु या पूवजांशी भेट क न
देईन. तुला मरण येईल आ ण तू सुखाने कबर त पडशील. य शलेमेवर
येणारे अ र तुला आप या डो यांनी पाहावे लागणार नाही.” मग याजक
ह क या, अहीकाम, अखबोर, शाफान, असाया यांनी हा संदेश राजाला
सां गतला.

रा य क लागला ते हा आठ वषाचा होता. याने
योशीया याने य दा आ ण य शलेम येथील सव व डलधा यांना
२२ योशीया
२३ राजा
य शलेमाम ये एकतीस वष रा य केले. या या आईचे नाव यदीदा.
नरोप पाठवून बोलावून घेतले. मग राजा परमे रा या मं दरात
२

ती बसकाथमधील अदाया याची मुलगी. २ योशीयाचे वतन परमे रा या
ीने नीट ते तो कर त असे. आपला पूवज दावीद या या माणे तो चालला.
परमे रा या शकवणुक माणेच वागला. देवाला जसे पा हजे तेच याने
केले. ३ मशु लामचा मुलगा अस या याचा मुलगा शाफान चटणीस,
याला योशीया राजाने कार कद या अठरा ा वष परमे रा या मं दरात
पाठवले आ ण सां गतले. ४ “ तथे तू महायाजक ह क या या याकडे जा.
ारपालांनी लोकांकडू न गोळा केलेले पैसे या याजकाकडे जमा हायला
हवेत. हा परमे रा या मं दरात जमा झालेला पैसा आहे. ५ परमे रा या
मं दरा या कामावर देखेरख करणा यांना याजकांनी यातील पैसे ावेत.
मं दराची
ती करणा या कारा गरांना दे यासाठ या पैशाचा व नयोग
हावा. ६ सुतार, गवंड , पाथरवट यांना तसेच लाकूड घेणे, चरे घडवणे
यासाठ पैसे ावेत. ७ पण यांना दले या पैशाचा हशोब मागू नये कारण
ही मंडळ व सनीय आहे.” ८ महायाजक चटणीस शाफान याला हणाला,
“मला परमे रा या मं दरात नयमशा ाचे पु तक सापडले आहे.” मग ते
पु तक याजक ह क याने शाफानला दले. शाफानने ते वाचले. ९ शाफानने
परत येऊन राजाला सव वतमान सां गतले. तो हणाला, “तु या सेवकांनी
मं दरातील सव पैसा एक क न तो परमे रा या मं दरा या कामावर देखरेख
करणा यांना यांनी दला आहे.” १० पुढे शाफान राजाला हणाला, “याजक
ह क या याने हे पु तकही मला दले.” शाफानने ते राजाला वाचून दाखवले.
११ नयमशा ातील वचने ऐकून राजाने अ त : ख द शत कर यासाठ
आपली व े फाडली. १२ मग राजाने याजक ह क या, शाफानचा मुलगा
अहीकाम, मखायाचा मुलगा अखबोर, शाफान चटणीस आ ण सेवक
असाया यांना आ ा केली क , १३ “आता जाऊन परमे राचा कौल या.
मी, आपले लोक आ ण सव य दा यां या वतीने यास या पु तकातील
वचनां वषयी वचारा. परमे राचा आप यावर कोप झाला आहे. कारण
आप या पूवजांनी या पु तकातील वचनांचा भंग केला आहे. आप यासाठ
ल न ठे वले या सव गो ी यांनी आचरणात आण या नाहीत. १४ मग
ह क या याजक, अहीकाम, अखबोर, शाफान, असाया हे सव दा या
संदे ीकडे गेले. हरहसचा मुलगा तकवा याचा मुलगा श लूम याची ती प नी.
श लूम याजकां या कप ांचे खाते सांभाळ , दा य शलेमाम ये स या
भागात राहत होती. हे सवजण त याकडे गेले आ ण त याशी बोलले.”
१५ ते हा दा यांना हणाली, इ ाएलचा देव परमे र हणतो: तु हास
मा याकडे याने पाठवले यास सांगा, १६ “परमे राचे हणणे आहे क , हा
देश आ ण तेथे राहणारे लोक यां यावर आता मी अ र आणणार आहे.
य दा या राजाने या पु तकात वाचली तीच संकटे येतील.” १७ य दा या
लोकांनी माझा याग केला. इतर दैवतांपुढे यांनी धूप जाळला. यांनी मला
संताप आणला, यांनी अनेक मूत ही के या. हणून या देशावर माझा राग
आहे. न वझवता येणा या अ नीसारखा माझा संताप असेल. १८ “य दाचा
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गेला. या या मागोमाग य दा आ ण य शलेम येथे राहणारे लोकही गेले.
अगदी सामा य मनु यापासून याजक, संदे े यां यासार या मह वा या
पयत झाडू न सवजण राजा या बरोबर गेले. मग राजाने परमे रा या
मं दरात सापडलेले कराराचे पु तक काढू न यातील सव वचने सग यांना
ऐकू जातील अशी वाचली. ३ तंभाजवळ उभे रा न राजाने परमे राशी
करार केला. “ याने परमे राची सव वचने, करार, नयम पाळायचे कबूल
केले.” पु तकात ल हलेले सव मनोभावे पाळायचे याने आ ासन दले.
राजाने केले या या कराराला पा ठबा दश व यासाठ सवजण उठू न उभे
रा हले. ४ मग बआलदैवत, अशेरा, न े यां या पूजेसाठ केलेली सव पा े
परमे रा या मं दरातून बाहेर काढ यात यावीत अशी आ ा राजाने ह क या,
इतर याजक आ ण ारपाल यांना दली. मग याने ती य शलेम बाहेर या
क ोन या शेतात जाळली व यांची राख बेथेल येथे नेली. ५ य दा या राजांनी
याजक हणून जी माणसे नवडली होती ती सामा य माणसे होती, आहरोन
कुळातली न हती! हे भ याजक य दा या सव नगराम ये तसेच य शलेम
सभोवती या गावांतून उं च थानावर ल पूजा थळांपुढे सरास धूप जाळत होते.
बआल, सूय, चं , न े आ ण आकाशातील इतर तारे यां यासाठ ते धूप
जाळत. मग ह क याने या याजकांवर बंदी घातली. ६ योशीयाने परमे रा या
मं दरातून अशेराचा तंभ काढू न तो य शलेमेबाहेर क ोन खो यात नेऊन
जाळू न टाकले. नंतर याने जळले या भागा या तुक ांची राख केली. ती
सामा य लोकां या थड यांवर वख न टाकली. ७ परमे रा या मं दरातील
पु ष वे यांची घरे योशीयाने उ व त केली. बायकाही या घरांचा वापर
करत आ ण अशेरा या देवते या स मानाथ लहान तंबू आ छादने तयार करत
असत. ८ योशीयाने य दा नगरातील सव याजक आणले व गबापासून बैरशे यापयत या उं च थानात धूप जाळला होता ती
केली. दरवाजांची
उं च थाने, जो नगराचा अ धकार यहोशवा या या वेश या वेशाजवळ
होती ती याने मोडली. ९ तर याजक परमे राची वेदी जी य शलेमेत होती
ती याकडे चढू न जात न हते, पण आप या भावांम ये बेखमीर भाकर
खात होते. पण राजाने ही उं च थाने मोडली आ ण याजकांना य शलेमेला
आणले. नगरा धकार यहोशवा या या वेशीजवळची डावीकड ल उं च थानेही
योशीयाने उ व त केली. १० ह नोम या मुलाचे खोरे या ठकाणी तोफेत हे
एक ठकाण होते. तेथे लोक मोलख या दैवताला आप या मुलांचा बली देत
आ ण वेदीवर यांना जाळत. योशीयाने हे थान पु हा वापरता येऊ नये असे
क न टाकले. ११ पूव या राजांनी परमे रा या मं दरा या वेश ाराशी
एक रथ आ ण काही घोडे ठे वलेले होते. नाथान-मेलेक या अ धका या या
खोलीजवळ ही जागा होती. हे घोडे आ ण रथ सूथ दैवतां या स मानाथ
य दा या राजाने दले होते. योशीयाने हे घोडे तेथून हलवले आ ण रथ
जाळू न टाकला. १२ आहाज या इमारती या ग चीत पूव य दा या राजांनी
वे ा बांध या हो या. परमे रा या मं दरा या दो ही चौकातही मन शेने
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वे ा बांध या हो या. योशीयाने या सव वे ांची मोडतोड क न क ोन या
खो यात यांचे भ नावशेष टाकून दले. १३ य शलेमजवळ या व वंस गर
नावा या पहाडावर इ ाएलाचा राजा शलमोनने काही उ च थाने पूव बांधली
होती. पहाडा या ती द णेला होती. सीदो यांची अमंगळ देवी अ ारोथ,
मवा यांची अमंगळ दैवत कमोश आ ण अ मो यांची अमंगळ देवता मलकोम
यां यासाठ ही उ च थाने याने बांधली होती. पण ही सव थाने राजा
योशीयाने
केली. १४ याने सव या सव मृती तंभ आ ण अशेराचे खांब
यांची पार मोडतोड केली आ ण या ठकाणावर मृत मनु यां या अ थी
पस न टाक या. १५ नबाटचा मुलगा यराबाम याने बांधलेली बेथेलमधली
वेदी आ ण उ च थानेही योशीयाने उ व त केली. या यराबामाने इ ाएलाला
पाप करायला लावले होते. योशीयाने या बांधकामांची मोडतोड क न याची
अगदी माती केली. अशेरा तंभही याने जाळू न टाकला. १६ योशीयाने
ड गरावर इकडे तकडे पा हले ते हा यास काही कबर दस या. ते हा
याने माणसे पाठवून यातील हाडे आणली. ती हाडे याने वेदीवर जाळली
आ ण ते थान अप व केले. संदे ाने जो परमे राचा संदेश घो षत केला
होता या माणेच हे झाले. यराबाम वेदीजवळ उभा असताना संदे ाने हे
सां गतले होते. पु हा पा हले ते हा योशीयाला संदे ाची कबर दसली. १७
योशीयाने वचारले, “हे थडगे कोणाचे?” ते हा गावातील लोकांनी यास
सां गतले, “हे य दातून आले या देवा या मनु याचे थडगे. तू बेथेल या वेदीची
जी दशा क न टाकलीस याब ल याने फार पूव च भा कत केले होते.” १८
ते हा योशीया हणाला, “या थड याला ध का लावू नका, तेथील अ थी
हलवू नका.” मग यांनी या या अ थी शोमरोना न आले या संदे ा या
अ थ बरोबर रा द या. १९ शोमरोन या नगरामधील उ च थानांवर ल सव
दैवतेही योशीयाने उ व त केली. ही दैवते इ ाएल या राजांनी बांधली
होती आ ण यामुळे परमे राचा कोप झाला होता. बेथेलमधील वेदी माणेच
योशीयाने या दैवतांची गत क न टाकली. २० शोमरोन मधील उ च थानां या
सव याजकांना योशीयाने ठार केले. या वेदीवरच याने यांना मारले.
वेदीवर मनु यांची हाडे जाळली. अशा कारे सव पूजा थळांची मोडतोड
क न मग तो य शलेमेला परतला. २१ राजा योशीयाने सव लोकांस आ ा
केली, “करारात ल हले आहे या प दतीने तुम या परमे र देवासाठ
व हांडण सण साजरा करा.” २२ इ ाएलवर यायाधीश रा य करत होते
ते हापासून लोकांनी व हांडण सण अशा प दतीने साजरा केला न हता.
य दा या कवा इ ाएल या कोण याही राजाने या न म उ सव केला
न हता. २३ योशीयाचे राजा हणून अठरावे वष चालू असताना लोकांनी
परमे रास उ ेशून य शलेमेत व हांडण सण साजरा केला. २४ य दा
आ ण य शलेमाम ये लोक पूजत असले या मां क (भूतसंचार ) चेटक ,
गृहदेवता आ ण अनेक अमंगळ गो चा नाश योशीयाने केला. परमे रा या
मं दरात याजक ह क याला जे नयमशा ाचे पु तक सापडले या बर कूम
योशीयाने हे केले. २५ योशीयासारखा राजा यापूव झाला न हता. योशीया
पूणपणे परमे राचा उपासक बनला मोशे या कराराचे पालन योशीयाइत या
काटेकोरपणे कुठ याच राजाने केले न हते. आ ण यानंतरही तसा राजा
झाला नाही. २६ पण तर ही य दावर ल परमे राचा राग ओसरला नाही.
मन शे या वतनाब ल अजूनही यास राग होता. २७ परमे र हणाला, “मी
इ ाएलांना सकावून लावले तसेच य ांना कर न यांना मी नजरेपुढून
घालवीन. य शलेमचाही मी याग कर न. मीच ते नगर नवडले हे खरे पण
तेथील मं दराची मी मोडतोड कर न. माझे नाव राखणार जागा असे याच
थळाब ल मी हणत होतो.” २८ “य दा या राजांचा इ तहास या पु तकात
योशीया या इतर गो ची ह ककत आहे.” २९ योशीया या कार कद त,
मसरचा राजा फारो-नखो याने फरात नदीजवळ अ शूर या राजावर वार
केली. ते हा योशीया फारो-नखोवर चाल क न गेला. पण म ग ो येथे फारोनखोने यास पा हले आ ण ठार केले. ३० योशीया या सेवकांनी याचा

मृतदेह रथात घालून म ग ो न य शलेमेला आणला. यास या या कबर त
पुरले. मग देशातील लोकांनी याचा मुलगा यहोआहाज याला अ भषेक
केला आ ण यास पुढचा राजा केले. ३१ यहोआहाज ते हा तेवीस वषाचा
होता. याने य शलेमेवर तीन म हने रा य केले. या या आईचे नाव हमूटल
ल ना या यमया याची ती मुलगी. ३२ यहोआहाज परमे रा या ीने गैर
वागला. याचे वतन आप या पूवजांसारखेच होते. ३३ फारो-नखोने हमाथ
देशातील र ला येथे यहोआहाजाला बे ा घात या. यामुळे यहोआहाजाला
य शलेमाम ये रा य करता येईना. फारो-नखोने य दाकडू न एक हजार
क कार चांदी आ ण एक क कार सोने जबरद तीने वसूल केले. ३४
फारो-नखोने योशीयाचा मुलगा ए याक म याला राजा केले ए याक म
गादीवर आला. ए याक मचे नाव फारो-नखोने बदलून यहोयाक म केले;
आ ण यहोआहाजाला मसरला नेले. यहोआहाज तेथे मरण पावला. ३५
यहोयाक माने फारोला सोनेचांदी दले तर फारो नखोयास दे यासाठ
सामा य लोकांवर कर बसवला. ते हा येकाला आप या वाटचे थोडे
सोने पे ावे लागले. यहोयाक माने मग फारो नखोयास पैसे दले. ३६
यहोयाक म राजा झाला ते हा पंचवीस वषाचा होता. याने य शलेमेवर
अकरा वष रा य केले. या या आईचे नाव जबूदा. ती मा येथील पदाया
याची मुलगी. ३७ यहोयाक मचे वतन परमे रास न पटणारे होते. आप या
पूवजां माणेच तो गैर वागला.
मा या काळात बाबेलचा राजा नबुख ने सर य दात आला.
२४ यहोयाक
यहोयाक माने तीन वष याचे मांड लक व प करले आ ण नंतर
फतूर होऊन याने बंड केले. २ यहोयाक म व द परमे राने खा दी,
अरामी, मवाबी आ ण अ मोनी लोकां या टो या पाठव या. आप या
संदे ांकरवी परमे राने जे घडेल हणून सां गतले होते आ ण या माणेच
घडत होते. य दा या संहारासाठ या टो या हो या. ३ य दा आप या
नजरेसमो न नाहीसा हावा हणून परमे रा या आ ेने हे झाले. मन शेची
पापे याला कारणीभूत होती. ४ मन शेने अनेक नरपरा यांची ह या केली.
सारे य शलेम यां या र ाने माखले. या पापांना परमे राजवळ मा
न हती. ५ यहोयाक माने बाक जे काही केले याची न द “य दा या राजांचा
इ तहास” या पु तकात आहे. ६ यहोयाक मा या मृ यूनंतर याचे आप या
पूवजांशेजार दफन झाले. याचा मुलगा यहोयाखीन रा य क लागला. ७
मसर या नदीपासून फरात नदीपयत, पूव मसर या ता यात असलेला
सगळा देश बाबेला या राजाने बळकाव यामुळे मसरचा राजा मसरदेश
सोडू न आला नाही. ८ यहोयाखीन राजा झाला ते हा तो अठरा वषाचा होता.
याने य शलेमेवर तीन म हने रा य केले. या या आईचे नाव ने ा. ती
य शलेमे या एलनाथानची मुलगी. ९ यहोयाखीनाने आप या व डलां माणेच
परमे रा या ीने गैर वतन केले. १० यावेळ बाबेलचा राजा नबुख ने सर
या या कारभा यांनी य शलेम नगराला वेढा दला. ११ नंतर नबुख ने सर
बाबेलचा राजा या नगरात आला. १२ य दाचा राजा यहोयाखीन बाबेल या
या राजा या भेटीला आला. यहोयाखीनाची आई, याचे कारभार , व डलधार
मंडळ , सरदार हेही लोक या याबरोबर होते. ते हा बाबेल या राजाने
यहोयाखीनाला आप या ता यात घेतले. नबुख ने सर या कार कद या
आठ ा वष हे झाले. १३ य शलेमे या परमे रा या मं दरातली आ ण
राजवा ातली सव मौ यवान चीजव तू नबुख ने सरने ह तगत केली.
इ ाएलाचा राजा शलमोनाने परमे रा या मं दरात ठे वलेली सव सुवणपा े
याने मोडू न तोडू न टाकली. हे परमे रा या भा कता माणेच झाले. १४
नबुख ने सरने य शलेमेमधील सगळ व डलधार मंडळ आ ण धनवान
लोक यांना कैद केले. दहाहजार लोकांस याने कैद केले. कुशल कामगार
आ ण कारा गर यांनाही याने पकडले. अगदी गर बातला गर ब मनु य
वगळता कोणालाही मोकळे ठे वले नाही. १५ यहोयाखीनाला नबुख ने सरने
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बाबेलला कैदी हणून नेले. राजाची आई, ि या, सेवक, आ ण गावातील
त त लोक यांनाही य शलेमेत याचे कैदी होते. १६ सात हजाराचे सै य,
एक हजार कुशल कामगार आ ण कारागीर यांनाही याने नेले. हे सव लोक
यु दात वाकबगार, तयार होते. यांना राजाने बाबेलला कैदी हणून नेले.
१७ बाबेला या राजाने म या याला राजा केले. हा यहोयाखीनाचा काका.
याचे नाव बदलून स क या असे ठे वले. १८ स क या रा य क लागला
ते हा एकवीस वषाचा होता. याने य शलेमेवर अकरा वष रा य केले.
या या आईचे नाव हमूटल. ती ल ना शहरातील यमया याची मुलगी. १९
स क या यहोयाक मा माणेच वतनाने वाईट होता. परमे रा या आ े व द
तो वागला. २० ते हा परमे राने संतापाने य शलेम आ ण य दा यांची
हकालप ी केली. नंतर स क याने बाबेला या रा या व बंडखोर केली.
स क याने बाबेला या राजा व द बंड केले आ ण या या आ ा
२५ पाळ
याचे याने नाकारले. यामुळे बाबेलचा राजा नबुख ने सर
आप या सै यासह य शलेमेवर चाल क न गेला. स क या या कार कद चे
ते नववे वष, दहावा म हना, दहावा दवस होता. नबुख ने सर या सै याने
य शलेमेला वेढा देऊन लोकांचे येणे जाणे रोखले. मग याने नगराभोवती
कच याचे अडसर नमाण केले. २ स क या राजा या कार कद चे अकरावे
वष उजाडेपयत या नगराला वेढा चालू रा हला. ३ काळाने प रि थती बकट
झाली होती. चौ या म ह या या नव ा दवसापयत नगरातील सामा य
मनु याची अ ना नदशा झाली. ४ मग नगरा या तटाला एक खड पाड यात
आली; दो ही तटां याम ये जी वेस राजा या बागेजवळ होती या वाटेने
सव यो े रातोरात पळू न गेले; नगरास खा ांचा वेढा पडलाच होता; इकडे
राजाने अराबाचा र ता धरला. ५ खा दी सै याने राजाचा पाठलाग केला
आ ण यांना यर होजवळ गाठले. ते हा स क याचे सै य यास एकटा
सोडू न पळू न गेले. ६ बाबेल देशा या लोकांनी राजा स क याला ध न
र ला येथे आप या राजाकडे नेले. या लोकांनी स क याला जबर शासन
कर याचे ठरवले. ७ यांनी स क या या मुलांना या या नजरेसमोर जवे
मारले. नंतर स क याचे डोळे काढले आ ण यास जेरबंद क न बाबेलला
नेले. ८ बाबेलचा राजा नबुख ने सर या या कार कद या एको णसा ा
वष , पाच ा म ह यात सात ा दवशी नबूजरदान य शलेमेवर चाल क न
आला. नबुजरदान हा राजा या उ म, नवडक सै याचा नायक होता. ९
या नबुजरदानने परमे राचे मं दर, राजवाडा आ ण य शलेममधील सव
घरे जाळू न टाकली. मोठमोठे वाडेही याने उ व त केले. १० मग खा दी
सै याने य शलेमची तटबंदी पाडली. ११ नगरात अजून असलेले लोक
बाबेला या रा याकडे फतून गेलेले लोक व उरलेले लोक यांना गार ांचा
नायक नबूजरदानाने ता यात घेतले आ ण यां यापैक जे शरण यायला
तयार होते यां यासह सवाना कैदी हणून नेले. १२ अगदीच द र ी लोकांस
तेवढे याने तेथेच रा दले. ा मळे आ ण शेतीची देखभाल कर यासाठ
याने यांना तथे ठे वले. १३ परमे रा या मं दरातील सव पतळ पा ांची
खा दी सै याने मोडतोड केली. पतळ खांब, ढकलगा ा, मोठमोठ पतळ
घंगाळ यांची मोडतोड क न ते पतळ यांनी बाबेलला नेले. १४ इतर पा े,
फावड , वाती काप या या का या, प या, पतळ था या ही परमे रा या
मं दरातली सव उपकरणेही यांनी घेतली. १५ अ नीपा े, वाडगे, सोनेचांदी या लोभापायी सो या याची भांड ही नबुजरदानने ह तगत केली.
१६ अशा कारे, नबुजरदानने बळकावले या व तू दोन पतळ तंभ. एक
मोठे पतळ घंगाळ परमे रा या मं दरासाठ शलमोनने करवून घेतले या
ढकलगा ा, यांत इतके पतळ होते क याचे वजन करणे श य न हते.
१७ येक तंभाची उं ची स ावीस फूट यावर ल कळस साडे चार फूट उं चीचे
तेही पतळ असून यावर जाळ काम आ ण डा ळबाची न ी होती, दो ही
तंभ अगदी सारखेच होते. १८ नबुजरदानने लोकांस मं दरातून खाली नेले व
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मु य याजक सराया यम याजक सफ या आ ण तीन ारपाल १९ आ ण
शहरातून एक सै या धकार अजूनही नगरात असलेले राजाचे पांच स लागार
सै या धका याचा स चव. हा जनगणना मुख असून सै नकांची नवड करत
असे. शहरात सापडलेली साठ माणसेही याने घेतली. २० बाबेलातील
र ला येथे नबूजरदानाने या सवाना राजासमोर हजर केले. २१ बाबेला या
राजाने या सवाची हमाथ देशातील र ला येथे ह या केली. अशा कारे य दी
यांना आप या भूमीतून बंदीवान हणून जावे लागले. २२ बाबेलचा राजा
नबुख ने सरने काही लोकांस य दातच रा दले. याम ये एकजण होता
याचे नाव गद या. हा अहीकामचा मुलगा आ ण अहीकाम शाफानचा.
या गद याला नबुख ने सरने य दा ांतावर अ धकार हणून नेमले. २३
नथ याचा मुलगा इ माएल, कारेहाचा मुलगा यहोहानान आ ण नटोफाथी
त मेथाचा मुलगा सराया व माकाथीचा मुलगा याज या हे सै यातील सरदार
होते. यांनी बाबेला या राजाने गद याला अ धकार के याचे ऐकले हणून ते
यास भेटायला म पा येथे आले. २४ गद याने या सवाना शपथ दली
आ ण तो यांना हणाला, “खा दी अ धका यांचे भय बाळगू नका. या
देशातच रा न बाबेला या राजाची सेवा करा, हणजे तुमचे भले होईल.” २५
अलीशामचा मुलगा नथ या याचा मुलगा इ माएल हा राजसंतानांपैक होता.
याने आणखी दहाजणांसमवेत सात ा म ह यात गद यावर ह ला केला
आ ण सव य दी तसेच खा दी यांना म पा येथे ठार केले. २६ मग सव
सै या धकार आ ण लोक मसरला पळू न गेले. खा दी लोकां या धा तीने
क न पदावर असले यापासून े पदावर असले यांपयत सव पळाले. २७
पुढे अबील मरोदख हा बाबेलचा राजा झाला. याने य दाचा राजा यहोयाखीन
याची कैदेतून सुटका केली. यहोयाखीनाला तोपयत तु ं गात पडू न सदतीस
वष झाली होती. अबील मरोदखने स ेवर आ यावर बारा ा म ह या या
स ा वसा ा दवशी हे सुटकेचे काम केले. २८ या याशी याने चांगले
बोलून बाबेलात जे राजे या या बंदीत होते याने यां या न यास दरबारात
उ चासन दले. २९ अबील मरोदखने यास तु ं गातले कपडे बदलायला
लावले. पुढे आयु यभर यहोयाखीन अबील मरोदख या शेजार मेजावर बसून
जेवत असे. ३० अबील मरोदख राजाने यास पुढे या या आयु यभर रोज
जेवण दले.
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यतेथ, ५२ अहलीबामा, एला, पीनोन, ५३ कनाज, तेमान म सार, ५४
मा दीएल, ईराम, हे अदोमाचे नेते झाले.

शेथ, अनोश, केनान, महललेल, यारेद, हनोख, मथुशलह,
ही इ ाएलाचे पु असे, रऊबेन, शमोन, लेवी, य दा, इ साखार,
१ आदाम,
लामेख, नोहा, शेम, हाम आ ण याफेथ. याफेथाचे पु ः गोमर, २
जबुलून, दान, योसेफ, ब यामीन, नफताली, गाद व आशेर. एर,
२

४

३

५

मागोग, मा , यावान, तुबाल, मेशेख, तीरास ६ गोमरचे पु आ कनाज,
र फाथ, तोगामा ७ यावानाचे पु अलीशा, ताश श, क ीम, दोदानीम.
८ हामाचे पु कूश, म ाईम, पूट व कनान. ९ कूशचे पु सबा, हवीला,
स ता, रामा, सा तका, रामाचे पु शबा आ ण ददान. १० कूशाने न ोदाला
ज म दला, जो पृ वीवरचा प हला जगजे ा बनला. ११ म ाईमने लूदीम,
अनामीम, लहाबीम, ना तुहीम १२ पा ुसीम, का लूहीम ( यां यापासून
प ल ी झाले) व कफतोर म यांना ज म दला. १३ आ ण कनानाचा ये पु
सीदोन व यानंतर हेथ, १४ यबूसी, अमोर , गगाशी, १५ ह वी, आक ,
शीनी १६ अवादी, समार , हमाथी हे होत. १७ एलाम, अ शूर, अप द, लूद
आ ण अराम, ऊस, ल, गेतेर आ ण मेशेख हे शेमचे पु . १८ शेलहचा पता
अप द आ ण एबरचे पता शेलह. १९ एबरला दोन पु झाले. एकाचे नाव
पेलेग होते, कारण या या दवसात पृ वीची वभागणी झाली. पेलेग या
बंधूचे नाव य ान. २० य ानने अलमोदाद, शेलेफ, हसमावेथ, येरह, २१
हदोराम, ऊजाल, द ला, २२ एबाल, अबीमाएल, शबा, २३ ओफ र, हवीला,
योबाब यांना ज म दला. हे सव य ानाचे पु होते. २४ शेम, अप द,
शेलह, २५ एबर, पेलेग, रऊ २६ स ग, नाहोर, तेरह, २७ अ ाम हणजेच
अ ाहाम. २८ इसहाक आ ण इ माएल ही अ ाहामचे पु . २९ ही यांची
नावे, इ माएलचा थम ज मलेला नबायोथ मग केदार, अदबील, मबसाम,
३० म मा, मा, म सा, हदद, तेमा ३१ यतूर, नापीश, केदमा. हे सव
इ माएलाचे पु . ३२ अ ाहामाची उपप नी कटू रा हचे पु ज ान, य ान,
मदान, म ान, इ बाक, शूह यांना ज म दला. य ानला शबा व ददान हे पु
झाले. ३३ एफा, एफर, हनोख, अबीदा, ए दा हे म ानचे पु . या सवाना
कटू राने ज म दला. ३४ इसहाक हा अ ाहामाचा पु . एसाव आ ण इ ाएल
हे इसहाकाचे पु . ३५ एसावाचे पु अलीपाज, रगुवेल, यऊश, यालाम,
कोरह. ३६ अलीपाजचे पु तेमान, ओमार, सपी, गाताम, कनाज. याखेर ज
अलीपाज आ ण त ना यांना अमालेक नावाचा पु होता. ३७ नहाथ, जेरह,
श मा, म जा हे रगुवेलाचे पु होत. ३८ लोटान, शोबाल, सबोन, अना,
दीशोन, एसर व दीशान हे सेईराचे पु . ३९ होर आ ण होमाम हे लोटानाचे
पु . लोटानाला त ना नावाची बहीणही होती. ४० आ यान, मानहाथ,
एबाल, शपी आ ण ओनाम हे शोबालचे पु . अ या आ ण अना हे सबोनचे
पु . ४१ दशोन हा अनाचा पु आ ण ह ान, ए बान, य ाण, करान हे
दीशोनाचे पु . ४२ ब हान, जावान, याकान हे एसेराचे पु . ऊस व अरान हे
दीशानाचे पु . ४३ इ ाएलाम ये या राजांनी रा य केले या या कतीतर
आधी अदोम येथे हे राजे होते. यांची नावे बौराचा पु बेला, बेला या नगराचे
नाव दी हाबा. ४४ बेला या नधनानंतर जेरहचा पु योबाब राजा झाला.
योबाब ब ा येथील होता. ४५ योबाबा या नधनानंतर या या जागी शाम
राजा झाला. हा तेमानी देशातील होता. ४६ शाम या मृ यूनंतर बदादचा पु
हदाद याने रा य केले. याने मवाबा या देशात म ानचा पराभव केला.
हदाद या नगराचे नाव अवीत होते. ४७ हदाद मरण पाव यावर सा ला राजा
झाला. हा मा ेका येथील होता. ४८ सा ला मरण पाव यावर या या जागी
शौल रा यावर आला. हा नदीवर या रहोबोथाचा होता. ४९ शौल मरण
पाव यावर अकबोराचा पु बाल-हानान राजा झाला. ५० बाल-हानान मरण
पाव यावर हदाद राजा झाला. या या मु य नगराचे नाव पाई असे होते.
हदाद या प नीचे नाव महेटाबेल. ही मा ेद हची क या. मा ेद मेजाहाबची
क या. ५१ पुढे हदाद मरण पाव यानंतर अदोमाचे सरदार त ना, आ वा,
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ओनान व शेला, ही य दाचे पु . बथ-शूवा या कनानी ीपासून यास
झाली. य दाचा थम ज मलेला पु एर हा परमे रा या ीने वाइट होता
यामुळे एरला याने मा न टाकले. ४ य दाची सून तामार हला पेरेस आ ण
जेरह हे पु झाले. य दाचे हे पाच पु होते. ५ हे ोन आ ण हामूल हे पेरेसचे
पु होते. ६ जेरहला पाच पु होते. ते हणजे ज ी, एथान, हेमान, क कोल
व दारा. ७ ज ीचा पु कम . कम चा पु आखार, याने देवा या सम पत
व तूं वषयी अपराध केला आ ण इ ाएलांवर संकटे आणली. ८ एथानाचा
पु अज या होता. ९ यरहमेल, राम आ ण कलुबाय हे हे ोनाचे पु होते. १०
अ मीनादाब हा रामचा पु . अ मीनादाब हा नहशोनचा पता. नहशोन हा
य दा या लोकांचा नेता होता. ११ नहशोनचा पु स मा. बवाज हा स माचा
पु . १२ बवाज ओबेदाचा पता झाला आ ण ओबेद इशायाचा पता झाला.
१३ इशायास ये पु अलीयाब, सरा अबीनादाब आ ण तसरा शमा, १४
चौथा नथनेल, पाचवा र ाय, १५ सहावा ओसेम, सातवा दावीद यांचा पता
झाला. १६ स वा आ ण अबीगईल या यां या ब हणी अबीशय, यवाब आ ण
असाएल हे तघे स वेचे पु होते. १७ अमासाची आई अबीगईल अमासाचे
पता येथेर हे इ माएली होते. १८ हे ोनचा पु कालेब, य रयोथाची क या
अजूबा ही कालेबची प नी. या दोघांना पु झाली येशेर, शोबाब आ ण अद न
हे अजूबाचे पु . १९ अजूबा मे यानंतर कालेबने ए ाथ ह याशी ल केले.
यांना पु झाला. याचे नाव र. २० रचा पु उर . ऊर चा पु बसालेल.
२१ नंतर हे ोनाने, वया या साठा ा वष माखीर या क येशी ल न केले.
माखीर हणजे गलादाचा पता या यापासून तला सगूब झाला. २२
सगूबचा पु याईर. याईराची गलाद ांतात तेवीस नगरे होती. २३ पण गशूर
आ ण अराम यांनी याईर व कनाथ यांची शहरे याच माणे आसपासची साठ
शहरेही घेतली. ती सव, गलादाचा पता माखीर या या वंशजाची होती. २४
हे ोन हा कालेब ए ाथ येथे मृ यू पाव यानंतर याची प नी अबीया ह या
पोटी तला तकोवाचा पता अ शूर हा झाला. २५ यरहमेल हा हे ोनचा थम
ज मलेला पु . राम, बुना, ओरेन, ओसेम व अहीया ही यरहमेलचे पु होती.
२६ यरहमेलला सर प नी होती, तचे नाव अटारा. ती ओनामाची आई होती.
२७ यरहमेलाचा थम ज मलेला पु राम याचे पु मास, यामीन आ ण
एकर हे होत. २८ श मय व यादा हे ओनामाचे पु . नादाब आ ण अबीशूर
हे श मयचे पु . २९ अबीशूरा या प नीचे नाव अबीहाईल. यांना अहबान
आ ण मोलीद ही दोन पु झाले. ३० सलेद आ ण अ पईम हे नादाबचे पु .
यापैक सलेद पु न होताच मेला. ३१ अ पईमचा पु इशी. इशीचा पु
शेशान. शेशानचा पु अहलय. ३२ श मयचा भाऊ यादा याला येथेर आ ण
योनाथान हे दोन पु होते. येथेर पु न होताच मेला. ३३ पेलेथ आ ण जाजा
हे योनाथानाचे पु , ही यरहमेलची वंशावळ होती. ३४ शेशानला पु न हते,
फ क या र ने होती. शेशानकडे मसरचा एक नोकर होता. याचे नाव
यरहा. ३५ शेशानने आपली क या आपला सेवक यरहाला याची प नी
हणून क न दली. त या पोटी यास अ ाय झाला. ३६ अ ाय नाथानाचा
पता झाला आ ण नाथान जाबादाचा पता झाला. ३७ जाबाद एफलालचा
पता झाला, एफलाल हा ओबेदचा पता झाला. ३८ ओबेद ये चा पता
झाला, ये अज याचा पता झाला. ३९ अज या हेलसचा पता झाला.
आ ण हेलस एलासाचा पता झाला. ४० एलास स मायाचा पता झाला,
स माय श लूमचा पता झाला. ४१ श लूम यक याचा पता झाला, यक या
अलीशामाचा पता झाला. ४२ यरहमेलाचा भाऊ कालेब याचे पु . यापैक
मेशा हा थम ज मलेला. मेशाचा पु जीफ. मारेशाचा पु हे ोन. ४३
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कोरह, त पूर, रेकेम आ ण शमा हे हे ोनचे पु . ४४ शमाने रहम याला ज म
दला, रहमाचा पु यकम. रेकेमचा पु श मय. ४५ श मयचा पु मावोन.
मावोन हा बेथ-सूरचा पता. ४६ कालेबला एफा नावाची उपप नी होती. तला
हारान, मोसा, गाजेज हे पु झाले. हारान हा गाजेजचा पता. ४७ रेगेम,
योथाम, गेशान, पेलेट, एफा व शाफ हे यहदायचे पु . ४८ माका ही कालेबची
उपप नी हला शेबेर आ ण त हना हे पु झाली. ४९ तला म ानाचा पता
शाफ आ ण मखबेना व गबा यांचा पता शवा हे ही तला झाले. अखसा ही
कालेबची क या. ५० ही कालेबची वंशावळ होती. ए ाथेचा थम ज मलेला
पु र याचे पु . कयाथ-यार माचा पता शोबाल, ५१ बेथलेहम
े चा पता
स मा आ ण बेथ-गेदेरचा पता हारेफ. ५२ कयाथ-यार मचा पता शोबाल
याचे वंशज हारोवे, मनुहोथमधील अध लोक, ५३ आ ण कयाथ-यार ममधील
घराणेने इ ी, पूथी, शुमाथी आ ण म ाई हे ती होत. यापैक म ाईपासून
सराथी आ ण ए ाबुली हे झाले. ५४ स माचे वंशज बेथलेहम
े व नटोफाथी,
अटरोथ-बेथयवाब, अध मानहथकर आ ण सार लोक. ५५ शवाय तराथी,
शमाथी, सुकाथी ही याबेसम ये राहणार लेखकांची घराणी. हे नकलनवीस
हणजे रेखाब घरा याचा मूळपु ष ह मथ या या वंशातली केनी लोक होते.
ण हे ोनात दावीदा या पु ांचा ज म ते हे होते. अहीनवाम इ ेलकर ण
३ आहजपासू
न अ नोन हा जे ; अबीगईल कमलकर ण हचा पु दानीएल
हा सरा, २ ग शूरचा राजा तलमय याची मुलगी माका हचा पु अबशालोम
हा तसरा पु , ह गीथचा पु अदोनीया हा चौथा. ३ अबीटलचा पु शफा ा
हा पाचवा. दावीदाची प नी ए ला हचा इ म हा सहावा. ४ दावीदा या या
सहा पु ांचा ज म हे ोन येथे झाला. दावीदाने तेथे साडेसात वष रा य केले.
य शलेम येथे याने तेहतीस वष रा य केले. ५ अ मीएलची क या बथशूवा
ह यापासून दा वदाला य शलेम शहरात चार पु झाले. शमा, शोबाब,
नाथान आ ण शलमोन हे तचे पु . ६ इतर नऊ पु ; इभार, अलीशामा,
एलीफलेट, ७ नोगा, नेफेग, याफ य, ८ अलीशामा, ए यादा, एलीफलेट. ९
ही दावीदाची मुले होती, याम ये या या उपप नीपासून झाले या पु ांचा
नावाचा उ लेख केलेला नाही. तामार ही यांची ब हण होती. १० शलमोनाचा
पु रहाबाम होता. रहबामाचा पु अबीया होता. अबीयाचा पु आसा.
आसाचा पु यहोशाफाट. ११ यहोशाफाटाचा पु योराम. योरामाचा पु
अह या होता. अह याचा पु योवाश होता. १२ योवाशाचा पु अम या
होता. अम याचा पु अज या होता. अज याचा पु योथाम होता. १३
योथामाचा पु आहाज होता. आहाजाचा पु ह क या, ह क याचा पु
मन शे. १४ मन शेचा पु आमोन होता, आमोनचा पु योशीया होता. १५
योशीयाचे पु थोरला योहानान, सरा यहोयाक म. तसरा स क या, चौथा
श लूम. १६ यहोयाक मचे पु यख या आ ण याचा पु स क या होता.
१७ यख याला बा बलोनम ये कैद के यानंतर यास झाले या मुलांची नावे
श तीएल, १८ म क राम, पदाया, शेन सर, यक या, होशामा व नद या. १९
पदायाचे पु ज बाबेल, शमी. ज बाबेलचे पु मशु लाम आ ण हन या.
शलोमीथ ही यांची ब हण होती. २० ज बाबेलाला आणखीही पाच पु
होती. हशूबा, ओहेल, बरे या, हस ा, यूशब-हेसेद ही ती होत. २१ पल ा हा
हन याचा पु आ ण पल ाचा पु यशया, यशयाचा रफाया, रफायाचा
अणान. अणानचा पु ओब ा. ओब ाचा पु शख या. २२ शख याचे वंशज
शमाया, शमायाचे सहा पु शमाया, ह ू श, इगाल, बार हा, नर ा आ ण
शाफाट. २३ नर ा याला तीन पु ए योवेनय, ह क या आ ण अ काम.
२४ ए योवेनयला सात पु होते. यांची नावे होद ा, ए याशीब, पलाया,
अ कूब, योहानान, दलाया, अनानी.
दा या मुलांची नावे पेरेस, हे ोन, कम , र आ ण शोबाल.
४ यशोबालचा
पु राया याचा पु यहथ. यहथाचे पु अ मय आ ण लहद.
२
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एटामाची पु . यां या ब हणीचे नाव ह सलेलपोनी होते. ४ पनुएलाचा
पु गदोर आ ण एजेरचा पु शा ही रची पु . र हा ए ाथाचा थम
ज मलेला पु आ ण बेथलेहम
े ाचा बाप होता. ५ अ शूरचा पु तकोवा.
तकोवाला दोन ि या हो या. हेला आ ण नारा. ६ नाराला अ जाम,
हेफेर, तेमनी आ ण अह ार हे पु झाले. ७ सेरथ, इसहार, ए ान हे
हेलाचे पु . ८ ह कोसाने आनूब आ ण सोबेबा यांना ज म दला. हा मचा
पु अहरहेल या या घरा यांचे कुळही कोसच होते. ९ याबेस आप या
भावांपे ा फार आदरणीय होता. या या आईने याचे नाव याबेस ठे वले.
ती हणाली, “कारण या यावेळ मला अस
सववेदना झा या.” १०
याबेसाने इ ाएला या देवाची ाथना केली. याबेस हणाला, “तू खरोखर
मला आशीवाद देशील. मा या देशा या सीमा वाढ वशील. मा यावर संकट
येऊन मी ःखीत होऊ नये हणून तुझा हात मा यावर राहील तर कती
चांगले होईल.” आ ण देवाने याची वनंती मा य केली. ११ शूहाचा भाऊ
कलूब. कलूबचा पु महीर. महीरचा पु ए ोन. १२ बेथ-राफा, पासेहा आ ण
त ह ना ही ए ोनचे पु . त ह नाचा पु ईर-नाहाश. हे रेखा येथील लोक होत.
१३ अथ नएल आ ण सराया हे कनाजचे पु . हथथ आ ण योनोथाय हे
अथ नएलाचा पु . १४ योनोथायने अ ाला ज म दला आ ण सरायाने
यवाबला ज म दला. यवाब हा गे-हराशीम जे कुशल कारागीराचे मूळपु ष
होय. तेथील लोक कुशल कारागीर अस यामुळे यांनी हे नाव घेतले. १५
यफु ने याचा पु कालेब. कालेबचे पु हणजे इ , एला आ ण नाम. एलाचा
पु कनाज. १६ जीफ, जीफा, ती या आ ण असरेल हे यह ललेलाचे पु .
१७ ए ाचे पु येथेर व मरद, येफेर व यालोन. मेरेदाची मसर प नीने मयाम,
श माय आ ण ए मोवाचा पता इ बह यांना ज म दला. १८ या या य दी
प नीला गदोराचा पता येरेद, सोखोचा पता हेबेर आ ण जानोहाचा पता
यकूथीएल हे झाले. हे ब याचे पु होते, फारोची मुलगी ब या ज याशी
मेरेदाने ल न केले होते. १९ होदीयाची प नी ही नहमाची बहीण होती. हचे पु
गाम कईला आ ण माकाथी ए मोवा यांचे पता होते. २० अ नोन, र ना,
बेन-हानान, तलोन हे शमोनाचे पु . इशीचे पु जोहेथ आ ण बेन-जोहेथ.
२१ य दाचा पु शेला या यापासून लेखाचा पता एर, मारेशाचा पता लादा,
आ ण तलम कापडाचे कसबाचे काम करणारे अ बे या घरा यातली ही कुळे
झाली. २२ तसेच या यापासून योक म, कोजेबा येथील लोक योवाश आ ण
मवाबीवर अ धकार चालवणारे साराफ व याशूबी-लेहम
े हे ज मले. फार जु या
बातमीतून ही न द घेतली आहे. २३ शेलाचे वंशज हे कुंभार असून ते नेताईम
आ ण गदेरा येथे राजा या चाकर त होते. २४ नमुवेल, यामीन, य रब, जेरह,
शौल हे शमोनाचे पु . २५ शौलाचा पु श लूम. श लूमचा पु मबसाम.
मबसामचा पु म मा. २६ म माचा पु ह मूएल. ह मूएलचा पु ज कूर.
ज कूरचा पु शमी. २७ शमीला सोळा मुले आ ण सहा मुली हो या. पण
शमी या भावांना फारशी पु बाळे झाली नाहीत. य दातील घरा यां माणे
यांचे घराणे वाढले नाही. २८ शमी या वंशजातील लोक बैर-शेबा, मोलादा
व हसर-शुवाल. २९ ब हा, असेम, तोलाद, ३० बथुवेल, हमा सकलाग,
३१ बेथ-मका-बोथ, हसर-सुसीम, बेथ- बर व शाराइम येथे राहत होते.
दावीदा या कारक द पयत ही यांची नगरे होती. ३२ यांचे गांव एटाम, अईन,
र मोन, तोखेन आ ण आशान अशी या पाच नगरांची नावे. ३३ बालापयत
याच नगरां या आसपास या खे ापा ांमधूनही ते राहत होते. आप या
वंशावळ ची न दही यांनीच ठे वली. ३४ यां या घरा यातील व डलाची नांवे
मेशोबाब, य लेक, अम याचा पु योशा, ३५ योएल, ये हा यो श याचा पु ,
सरायाचा पु यो श या, अ सएलचा पु सराया, ३६ ए योवेनाय, याकोबा,
यशोहाया, असाया, अदीएल, यशी मएल, बनाया, ३७ जीजा हा शफ चा
पु . शफ हा अ लोनचा पु , अ लोन यदायाचा पु , यदाया श ीचा पु ,
आ ण श ी शमायाचा पु . ३८ यांची नावे येथे दाखल केली आहेत ते सव
आपआप या कुळांचे मुख होते. यां या घरा याची झपाटयाने वाढ झाली.
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३९ ते खो या या पूवला गदोर या सीमेबाहेरही जाऊन पोह चले. आप या

कळपांना चरायला गायराने हवे हणून ज मनी या शोधात ते गेले. ४० यांना
वपुल व चांगली गायराने मळाली. तो देश मोठा असून शांत व व थ होता.
हामाचे वंशज पूव या भागात राहत असत. ४१ ह क या य दाचा राजा होता
यावेळची ते लोक गदोरपयत आले आ ण हाम या लोकांशी यांनी लढाई
केली. हाम या लोकां या रा ा यांनी उ व त के या. तेथे राहणा या
मूनी लोकांसही यांनी ठार केले. आजही या भागात मूनी नावाचे लोक
आढळत नाहीत. ते हा या लोकांनी तेथे व ती केली. मढरांसाठ गायराने
अस याने ते तेथे रा हले. ४२ शमोना या घरा यातील पाचशे माणसे सेईर
ड गरावर या या ने याबरोबर गेली. इशीचे पु पल ा, नर ा, रफाया
आ ण उि जयेल हे होते. ४३ काही अमालेक लोकांचा यातूनही नभाव
लागला ते तेवढे अजून आहेत. यांना शमो यांनी ठार केले. ते हापासून
सेईरम ये अजूनही शमोनी लोक राहत आहेत.
न इ ाएलाचा थोरला पु होता. पण याने आप या प यांचे
५ रऊबे
अंथ ण अशु केले हणून या या जे पणाचे अ धकार योसेफा या
पु ांना दले. हणून थोरला पु हणून याची न द नाही. २ य दा
आप या भावांपे ा परा मी होता आ ण पुढार पण या यापासून आले. पण
ये पणाचे अ धकार योसेफाला मळाले होते. ३ इ ाएलाचा थोरला पु
रऊबेन याचे पु हनोख, प लू, हे ोन आ ण कम . ४ योएलाचे वंशज हे
होते: योएलाचा पु शमाया होता. शमायाचा पु गोग होता. गोगचा पु
शमी होता. ५ शमीचा पु मीखा होता. मीखाचा पु राया होता. रायाचा पु
बाल होता. ६ बालाचा पु बैरा होता. अ शूरचा राजा त गथ- प नेसर याने
कैद केले. बैरा रऊबेन वंशाचा नेता होता. ७ योएलाचे भाऊ आ ण यांची
घराणी यांची न द वंशावळ या न दीव नच येथे केली आहे. ईयेल मु य,
जख या, ८ योएलाचा पु शमा याचा पु आजाज याचा पु बेला. नबो
आ ण बाल-मौन पासून ते अरोएर पयत राहत होते. ९ फरात नदी या जवळ
अगदी पूवला वाळवंटा या कडेपयत यांनी व ती केली होती. कारण गलाद
ांतात यां या गुरेढोरांची फार वाढ झाली होती. १० शौला या कारक द त
बेला या लोकांनी हगार लोकांशी लढाई क न यांचा पराभव केला. ते
गलादा या पूवकड ल सव देशात यां याच तंबूत रा हले. ११ यां या जवळच
गाद घरा यातील लोक बाशान ांतात सलेखा येथपयत राहत होते. १२
योएल हा बाशानाला मु यनायक होता. सरा शाफाम. मग यानय व शाफाट.
१३ यां या प या या घरा यातले यांचे नातलग मीखाएल, मशु लाम,
शबा, योरय, याकान, जीया आ ण एबर हे सात. १४ हे अबीहाईलचे वंशज.
अबीहाईल र चा पु . र यारोहाचा पु आ ण यारोहा गलादाचा. गलाद
मीखाएलचा. मीखाएल यशीशा याचा पु . यशीशाया यहदोचा पु . यहदो
बूजाचा पु . १५ अही हा अ दीएलचा पु . अ दीएल गूनीचा पु . अही हा
या घरा याचा मुख. १६ ते गलादात व बाशाना या गावात, शारोन या
गायरानात आप या सीमात राहत होते. १७ य दाचा राजा योथाम या या
दवसात आ ण इ ाएलाचा राजा यराबाम यां या दवसात या सवाची
मोजणी वंशाव यांव न झाली होती. १८ मन शे या वंशातील अध लोक
आ ण रऊबेनी व गादी लोकांमधून ढाली, तलवार , धनु यबाण च वेचाळ स
हजार सातशे साठ सै नक यु द श ण घेतलेले होते. १९ हगार , यतूर,
नापीश, नोदाब या लोकांशी यांनी लढाया के या. २० आ ण ते यां याशी
लढत असता यांना साहा य मळाले ते हा हगार व यां याबरोबर या सव
लोकांचाही यांनी पराभव केला. कारण यांनी लढाई या वेळ देवाला हाक
मारली व यांनी या यावर भरवंसा ठे वला होता हणून याने यांना तसाद
दला. २१ यांनी यांची जनावरे यासह, प नास हजार उं ट, दोन लाख प नास
हजार मढरे, दोन हजार गाढवे आ ण एक लाख माणसे मळवले. २२ पु कळ
श ू मारले गेले कारण देव यां यासाठ लढला. यांना कैद क न नेईपयत ते

तथेच रा हले. २३ बाशानापासून बाल-हम न, सनीर आ ण हम न ड गर
येथपयत मन शे या अ या वंशातील लोकांनी व ती केली. तेथे यांची सं या
बर च वाढली. २४ मन शे या घरा याचे मुख, एफेर, इशी, अलीएल,
अ ीएल, यमया, होद ा, यहदीएल, हे सव बलवान, धैयवान आ ण स द
पु ष, आपाप या घरा यांचे ते पुढार होते. २५ पण ते आप या पूवजां या
देवा व द अ व ासू रा हले. देवाने यां यासमो न यांना न केले होते या
देशा या लोकां या देवामागे लागून यांनी भचार केला. २६ इ ाएला या
देवाने अ शूरचा राजा पूल व त गथ- प नेसर याना इषला पेटवले. याने
मन शेचा अधा वंश, रऊबेन आ ण गाद घरा यातील लोकांस कैद केले.
यांना हलह, हाबोर, हारा आ ण गोजान नदीजवळ आणले. ते हापासून
आजपयत ते तेथे राहत आहेत.
आ ण मरार हे लेवीचे पु . अ ाम, इसहार, हे ोन
६ गेआषणन,उिकहाथ
जयेल हे कहाथाचे पु . अहरोन, मोशे, मयाम हे अ ामचे
२

३

पु . नादाब, अबी , एलाजार व इथामार हे अहरोनाचे पु . ४ एलाजाराचा पु
फनहास, फनहासचा अबीशूवा. ५ अबीशूवाचा पु बु क . बु क चा पु
उ जी. ६ उ जीने जर ा याला ज म दला आ ण जरहयाने मरायोथला. ७
मरायोथ हा अम या याचा बाप. आ ण अम या अहीटू बचा. ८ अहीटू बचा पु
सादोक. सादोकाचा पु अहीमास. ९ अहीमासचा पु अज या. अज याचा
पु योहानान. १० योहानानाचा, पु अज या, शलमोनाने य शलेमाम ये
मं दर बांधले ते हा हा अज याच याजक होता. ११ अज या याने अम या
याला ज म दला. अम याने अहीटू बला. १२ अहीटू बचा पु सादोकाचा
पु श लूम. १३ श लूमचा पु ह क या. ह क याचा पु अज या. १४
अज या हणजे सरायाचे पता. सरायाने यहोसादाकला ज म दला. १५
परमे राने नबुख ने सरा या हातून य दा आ ण य शलेम यांचा पाडाव
केला ते हा यहोसादाक यु दकैदी झाला. १६ गष म, कहाथ आ ण मरार हे
लेवीचे पु . १७ ल नी आ ण शमी हे गष मचे पु . १८ अ ाम, इसहार,
हे ोन, उि जयेल हे कहाथाचे पु . १९ महली आ ण मूशी हे मरार चे पु .
लेवी कुळातील घरा यांची ही नावे. प या या घरा या माणे यांची वंशावळ
दलेली आहे. २० गष मचे वंशज असे, गष मचा पु ल नी. ल नीचा
पु यहथ. यहथया पु ज मा. २१ ज माचा पु यवाह. यवाहाचा इ ो.
इ ोचा पु जेरह. जेरहचा या ाय. २२ कहाथाचे वंशज असे, कहाथचा पु
अ मीनादाब. अ मीनादाबचा कोरह. कोरहचा पु अ सीर. २३ अ सीरचा पु
एलकाना आ ण एलकानाचा पु ए यासाफ. ए यासाफचा पु अ सीर. २४
अ सीरचा पु तहथ, तहथचा पु उर एल. उर एलचा उ जीया. उ जीयाचा
शौल. २५ अमासय आ ण अहीमोथ हे एलकानाचे पु . २६ एलकानाचा
पु सोफय. सोफयचा पु नहथ. २७ नहथचा पु अलीयाब. अलीयाबाचा
यरोहाम. यरोहामाचा एलकाना. एलकानाचा पु शमुवेल. २८ थोरला योएल
आ ण सरा अबीया हे शमुवेलाचे पु . २९ मरार चे पु , मरार चा पु
महली. महलीचा ल नी. ल नीचा पु शमी. शमीचा उ जा. ३० उ जाचा
पु शमा शमाचा ह गीया आ ण याचा असाया. ३१ कराराचा कोश
तंबूत ठे व यावर दावीदाने परमे रा या घरात गायनासाठ काही जणांची
नेमणूक केली. ३२ य शलेमेत शलमोन परमे राचे मं दर बांधीपयत ते
दशनमंडपा या नवासमंडपासमोर गायनपूवक सेवा कर त व ते आप या
कामावर मानुसार हजर राहत. ३३ गायनसेवा करणा यांची नावे, कहाथ
घरा यातील वंशज, हेमान हा गवई. हा योएलाचा पु . योएल शमुवेलचा पु .
३४ शमुवेल एलकानाचा पु . एलकाना यरोहामाचा पु . यरोहाम अलीएलचा
पु . अलीएल तोहाचा पु . ३५ तोहा सूफाचा पु . सूफ एलकानाचा पु .
एलकाना महथचा पु . महथ अमासयाचा पु . ३६ अमासय एलकानाचा
पु . एलकाना योएलाचा पु . योएल अज याचा पु . अज या सफ याचा
पु . ३७ सफ या तहथचा पु . तहथ अ सीरचा पु . अ सीर ए यासाफचा
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पु . ए यासाफ कोरहचा पु . ३८ कोरह इसहारचा पु . इसहार कहाथचा
पु . कहाथ लेवीचा आ ण लेवी इ ाएलाचा पु . ३९ आसाफ हेमानाचा
नातलग होता. हेमान या उजवीकडे आसाफ उभा रा न सेवा कर त असे.
आसाफ हा बरे या याचा पु . बरे या शमाचा पु . ४० शमा मीखाएलचा
पु . मखाएल बासेया याचा पु . बासेया म क या याचा पु . ४१ म क या
एथनीचा पु , एथनी जेरहचा पु जेरह हा अदाया याचा पु . ४२ अदाया
एतानाचा पु . एथाना हा ज मा याचा पु . ज मा शमीचा पु . ४३ शमी
यहथ याचा पु . यहथ हा गष म याचा पु . गष म लेवीचा पु . ४४ मरार चे
वंशज हेमान आ ण आसाफ यांचे नातलग होते. गाताना यांचा गट हेमान या
डावीकडे उभा राहत असे. एथान हा कशीचा पु . कशी अ दीचा पु . अ दी
म लूखचा पु . ४५ म लूख हश याचा पु . हश या अम याचा पु . अम या
हा ह क या याचा पु . ४६ ह क या अमसीचा पु . अमसी बानीचा पु .
बानी शेमर पु . ४७ शेमेर महलीचा पु . महली मूशीचा पु , मूशी मरार चा
पु मरार हा लेवीचा पु . ४८ आ ण यांचे भाऊ लेवी देवा या घरा या
मंडपा या सव सेवेस नेमलेले होते. ४९ अहरोन व याचे पु हे होमवेदीवर
आ ण धूपवेदीवर अपणे कर त असत. देवाचा सेवक मोशे याने जे आ ा पले
या माणे परमप व थाना या सव कामासाठ व इ ाएल लोकांकरता
ाय
कर त. ५० अहरोनाचे वंशज असे मोजले, अहरोनाचा पु एलाजार.
एलाजाराचा पु फनहास. फनहासचा पु अबीशूवा. ५१ अबीशूवाचा
पु बु क . बु क चा पु उ जी. उ जीचा पु जर ा. ५२ जर ाचा पु
मरायोथ. मरायोथचा पु अम या. अम याचा पु अहीटू ब. ५३ अहीटू बचा
पु सादोक आ ण सादोकाचा पु अहीमास. ५४ अहरोना या वंशाला
नेमून दलेले राह याचे थान खालील माणे होते. कहाथ कुळाची प हली
च नघाली. ५५ य दा देशातील हे ोन नगर आ ण या या आसपासची
कुरणे यांना मळाली. ५६ यापुढची जागा आ ण हे ोन नगराजवळची खेड
यफु नेचा पु कालेब याला मळाली. ५७ अहरोना या वंशजांना हे ोन हे नगर
मळाले. हे ोन हे आ यनगर होते. याखेर ज यांना ल ना, य ीर, ए मोवा,
५८ हीलेन या या कुरणासह, दबीर या या कुरणासह. ५९ आशान, यु ा,
आ ण बेथ-शेमेश ही नगरे यां या आसपास या कुरणासकट मळाली.
६० ब यामीन या वंशातील लोकांस गबा, अ लेमेथ, अनाथोथ ही नगरे
यां या आसपास या कुरणासकट मळाली. कहाथा या वंशजांना तेरा नगरे
मळाली. ६१ कहाथा या उरले या काही वंशजांना च ् या टाकून मन शे या
अ या वंशांतून दहा नगरे मळाली. ६२ गष म या वंशजातील कुळांना तेरा
नगरे मळाली. ही यांना इ साखार, आशेर, नफताली आ ण बाशान मधील
काही मन शे या वंशां या घरा यांकडू न मळाली. ६३ मरार या वंशजांतील
कुळांना बारा नगरे मळाली. रऊबेनी, गाद आ ण जबुलून यां या घरा यांतून,
च ् या टाकून यांना ती मळाली. ६४ ही नगरे व भोवतालची जमीन इ ाएल
लोकांनी मग लेव ना दली. ६५ य दा, शमोन आ ण ब यामीन यां या
घरा यातून, च ् या टाकून, लेवी वंशजांना ती नगरे दे यात आली. ६६
ए ाईमा या वंशजांनी काही नगरे कहाथा या वंशजांना दली. ती ही च ् या
टाकून ठरव यात आली. ६७ ए ाइमा या ड गराळ देशातील आ याची
नगरे शखेम व याचे कुरण, तसेच गेजेर व याचे कुरण, ६८ यकमाम, बेथहोरोन, ६९ अयालोन आ ण गथ- र मोन ही नगरे कुरणा या ज मनीसकट
यांना मळाली. ७० मन शे या अ या वंशातून इ ाएलांनी आनेर आ ण
बलाम ही गावे कुरणासह कहाथा या वंशा या लोकांस दली. ७१ गष म या
वंशजांना बाशानातले गोलान आ ण अ ारोथ हे यां या भोवताल या
कुरणासह, मन शे या अ या वंशाकडू न मळाले. ७२ याखेर ज गष म या
वंशजांना केदेश, दाबरथ, रामोथ, आनेम ही नगरे भोवताल या कुरणासह
इ साखारा या वंशजांकडू न मळाली. ७३ रामोथ या या कुरणासह आ ण
आनेम या या कुरणासह. ७४ माशाल, अ दोन, कोक, रहोब ही नगरे,
कुरणासह, आशेर वंशातून गष म कुटु बं ांना मळाली. ७५ कोक कुरणासह
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आ ण रहोब कुरणासह दली. ७६ गालीलमधले केदेश, ह मोन, कयाथाईम
ही कुरणासह नगरे नफताली या वंशातून गष म वंशाला मळाली. ७७ आता
उरलेले लेवी हणजे मरार लोक यांना योकनीम, कता, र मोनो आ ण
ताबोर ही नगरे जबुलून या वंशाकडू न मळाली. नगराभोवतीची ज मनही
अथातच मळाली. ७८ यादने या पलीकडे यर होजवळ, यादन नदी या पूवला
रऊबेनी वंशाकडू न बेसेर कुरणासकट, यहसा भोवताल या कुरणासकट, ७९
कदेमोथ कुरणासकट आ ण मेफाथ कुरणासकट दली. ८० मरार कुटु बं ांना
गाद वंशाकडू न गलाद येथील रामोथ, महनाईम कुरणासकट; ८१ हेशबोन,
याजेर ही नगरे देखील आसपास या गायरानासकट मळाली.
चार पु होते. यांची नावे अशी, तोला, पुवा, याशूब
७ इआसाखारला
ण श ोन. उ जी, रफाया, यर एल, यहमय, इबसाम आ ण
२

शमुवेल हे तोलाचे पु . आपाप या प या या घरा यात मुख होते. ते
आ ण यांचे वंशज हे शूर लढव ये होते. यांची सं या वाढू न दावीदा या
दवसापयत बावीस हजार सहाश इतक झाली. ३ इ ा हा उ जीचा
पु . मीखाएल. ओब ा. योएल आ ण इ शीया हे इ ाचे पाच पु . हे
ही आपाप या घरा यांचे मुख पु ष होते. ४ यां या घरा यात छ ीस
हजार सै नक यु दाला तयार होते असे यां या वंशाव यांनी मोजलेले होते.
कारण यां या ि या आ ण पु पु कळ होते. ५ इ साखारा या सव
घरा यांम ये मळू न स या श हजार लढव ये वंशाव यांनी मोजलेले होते.
६ ब यामीनाला तीन पु होते. बेला, बेकर आ ण यदीएल. ७ बेलाला पाच
पु होते. ए बोन, उ जी, उि जयेल, यर मोथ आ ण ईर हे ते पाच होत. ते
आपाप या घरा यांचे मुख होते. यां यात बावीस हजार चौतीस सै नक
होते. ८ जमीरा, योवाश, अ लयेजर, ए योवेनय, अ ी, यरेमोथ, अबीया,
अनाथोथ व अलेमेथ हे बेकेरचे पु . ९ आपाप या घरा यांचे मुख कोण
ते यां या वंशाव यांनी मोजलेले. वीस हजार दोनशे सै नक होते. १०
यदीएलचा पु ब हान. ब हानचे पु , यऊश, ब यामीन, ए द, कनाना,
जेथान, ताश श व अहीशाहर. ११ यदीएलचे पु हे यां या घरा याचे मुख
होते. यां याकडे सतरा हजार दोनशे सै नक यु दाला तयार होते. १२ शु पीम
आ ण पीम हे ईरचे वंशज आ ण अहेरचा पु शीम. १३ यह सएल,
गूनी, येसर आ ण श लूम हे नफतालीचे पु . हे सव ब हेचे वंशज. १४
मन शेचे पु , अ येल हा याची अरामी उपप नीपासून झाला. माखीर
हणजे गलादाचा पता. १५ पीम आ ण शु पीम या लोकांपैक एका
ीशी माखीरने ल न केले. या ब हणीचे नाव माका होते. मन शे या स या
वंशजाचे नाव सलाफहाद होते. यास फ क याच हो या. १६ माखीरची
प नी माका हला पु झाला. तने याचे नाव पेरेस ठे वले. या या भावाचे
नाव शेरेश. शेरेशचे पु ऊलाम आ ण रेकेम. १७ ऊलामचा पु बदान. हे
झाले गलादाचे वंशज. गलाद हा माखीरचा पु . माखीर मन शेचा पु .
१८ माखीरची बहीण ह मोलेखेथ हला इशहोद, अबीयेजेर आ ण महला हे
पु झाले. १९ अ ान, शेखेम, लखी आ ण अनीयाम हे शमीदचे पु . २०
ए ाईमाची वंशावळ पुढ ल माणेः ए ाईमाचा पु शूथेलाह. शुथेलहचा
पु बेरेद. बेरेदाचा पु तहथ. तहथाचा पु एलादा. एलादाचा पु तहथ.
२१ तहथचा पु जाबाद. जाबादचा पु शुथेलह. गथ नगरात वाढले या
काही लोकांनी एजेर एलद यांना ठार मारले. कारण ते दोघे गथ या लोकांची
गुरेढोरे चोर यास गेले होते. २२ एजेर आ ण एलद हे ए ाईमाचे पु होते.
एजेर आ ण एलद यां या नधनाचा शोक याने बरेच दवस केला. या या
बांधवांनी याचे सां वन केले. २३ मग ए ाईमाचा प नीशी संबंध येऊन
याची प नी गभवती रा हली आ ण तने एका पु ाला ज म दला. याने
याचे नाव बर या ठे वले. कारण या या घरा यात शोकां तका झाली होती.
२४ याची क या शेरा होती. हने खालचे आ ण वरचे बेथ-होरोन आ ण
उ जन-शेरा ही बांधली. २५ रेफह हा ए ाईमाचा पु . रेफहचा पु रेशेफ.
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रेशेफचा पु तेलह. तेलहचा पु तहन. २६ तहनचा पु लादान. लादानचा
पु अ मी द. आ मी दचा अलीशामा. २७ याचा पु नून आ ण नूनचा पु
यहोशवा. २८ ए ाईमा या वंशजांची वतने आ ण गावे पुढ ल माणे या
या ठकाणी ते राहत होते. बेथेल व या या जवळपासची गावे. पूवला नारान,
प मेस गेजेर आ ण आसपासची खेड , शखेम आ ण या या आसपासची
खेड अगदी सरळ अ या व या भोवताल या देशापयत. २९ मन शे या
सीमेला लागून असलेली बेथ-शान, तानख, म ग ो, दोर ही नगरे व यां या
भोवतालचा देश एव ा भागात इ ाएलचा पु योसेफ याचे वंशज राहत
होते. ३० इ ना, इ ा, इ ी, बर या हे आशेरचे पु . यांची बहीण सेराह. ३१
हेबेर, मलक एल, हे बर याचे पु . मालक एलचा पु बजा वथ. ३२ यफलेट,
शोमर, होथाम हे पु आ ण शूवा ही बहीण यां या हेबेर हा पता होता. ३३
पासख, ब ाल, अ थ हे यफलेटचे पु . ३४ अही, राहागा. य बा व अराम
हे शेमेराचे पु . ३५ शेमेरचा भाऊ हेलेम. याचे पु सोफह, इ ना, शेलेश
आ ण आमाल. ३६ सोफहचे पु सूहा, हनफेर, शूवाल, बेर व इ ना, ३७
बेसेर, होद, श मा, शलशा, इ ान, बैरा. ३८ यफु ने प पा, अरा हे येथेरचे
पु . ३९ आरह, हि नएल व र या हे उ लाचे पु . ४० हे सव आशेरचे वंशज.
ते आपाप या घरा यांचे मुख होते. यां या वंशाव यांनी मोजलेले असे ते
स वीस हजार लढव ये पु ष यां यात होते.
ला हा ब यामीनचा ये पु . आशबेल हा सरा आ ण अहरह हा
८ बेतसरा.
चौथा नोहा व पाचवा राफा. आ ण बेलाचे पु अ ार, गेरा,
२

३

अबी द, ४ अबीशूवा, नामान, अहोह, ५ गेरा, शफूफान आ ण राम हे
बेलाचे पु . ६ ए दाचे पु गबा येथ या पतृकुलाचे मुख होते. यास
पाडाव क न मानाहथ येथे नेले. ७ नामान, अहीया व गेरा यांस याने कैदी
क न नेले. यास उ जा व अ ह द हे झाले. ८ शहर यमाने मवाबात आप या
प नी शीम आ ण बारा यांना घट फोट दला. यानंतर यास स या एका
प नीपासून अप ये झाली. ९ याची प नी होदेश ह यापासून यास योबाब,
स या, मेशा, म काम, १० यऊस, श या, ममा हे पु झाले. ते आप या
प या या घरा यांचे मुख होते. ११ शीम पासून शहर यमाला अबीटू ब
आ ण ए पाल हे पु झाले. १२ एबर, मशाम शमेद, बर या आ ण शमा हे
ए पालाचे पु . शमेदने ओनो आ ण लोद व या आसपासची गावे वसवली.
१३ बर या आ ण शमा हे अयालोनमधील घरा यांचे मुख होते. यांनी गथ
येथील र हवा यांना सकावून लावले. १४ हे बर याचे पु : अ ो, शाशक,
यरेमोथ, १५ जब ा. अराद, एदर, १६ मीखाएल, इ पा, योहा हे बर याचे
पु . १७ जब ा, मशु लाम, ह क , हेबेर, १८ इ मरय, इ लीया, योबाब
हे ए पालचे पु . १९ याक म, ज ी, ज दी, २० एलीएनय, सलथय,
अलीएल, २१ अदाया, बराया, श ाथ हे शमीचे पु २२ इ पान, एबर,
अलीएल, २३ अ दोन, ज ी, हानान, २४ हन या, एलाम, अनथोथीया, २५
इफदया, पनुएल हे शाशकचे पु होत. २६ श शरय, शह या, अथ या, २७
यारे या, एलीया, ज ी हे यरोहामाचे पु . २८ हे सव आपाप या घरा यांचे
मुख होते. ते य शलेम येथे राहत होते. २९ गबोनाचा पता यइएल. तो
गबोनाम ये राहत होता. याची प नी माका. ३० याचा ये पु अ दोन.
सूर, क श, बाल, नादाब, ३१ गदोर, अ ो, जेखर आ ण मकलोथ ही इतर
अप ये. ३२ शमा हा मकलोथचा पु . आप या य शलेममधील बांधवां या
जवळच हे सव राहत होते. ३३ क शचा पता नेर. क श शौलाचा पता.
आ ण शौल योनाथान, मलक शुवा, अबीनादाब, ए बाल यांचा पता. ३४
योनाथानाचा पु मर बाल. मर बाल मीखाचा पता. ३५ पीथोन, मेलेख,
तरेया आ ण आहाज हे मीखाचे पु . ३६ यहोअ ाचे वड ल आहाज. यहोअ ा
आलेमेथ, अजमावेथ व ज ी यांचा पता होता. ज ी हा मोसाचा पता होता.
३७ बनाचा पता मोसा. बनाचा पु राफा. राफाचा एलासा. एलासाचा
आसेल. ३८ आसेलला सहा पु होते. ते हणजे अ ीकाम, बोख , इ माएल,

शा या, ओब ा, हान. ३९ आसेलचा भाऊ एशेक. याचे पु : ये पु
ऊलाम, सरा यऊश आ ण तसरा अलीफलेत. ४० ऊलामचे पु शूर आ ण
उ म धनुधर होते. पु , नातवंडे मळू न दडश जण होते. हे सव ब यामीनाचे
वंशज होते.
माणे केलेली आहे. इ ाएला या
९ इराजााएलाया यापु सवतकातलोकांतीचीलन दहलेवंशलावळ
ी आहे. यां या पापामुळे य दा या
लोकांस बाबेल येथे कैद क न ने यात आले. २ यापैक जे सग यात आधी
आप या, नगरात येऊन रा हले ते हणजे इ ाएल लोक याजक, लेवी आ ण
मं दरातील कामकर वग. ३ य शलेमाम ये राहणा या य दा, ब यामीन,
ए ाईम आ ण मन शे घरा यातील लोक राहत होते. ४ ऊथय हा अ मी दचा
पु . अ मी द हा अ ीचा पु . अ ी इ ीचा पु . इ ी बानीचा पु . बानी
पेरेस या वंशजांपैक . पेरेस हा य दाचा पु . ५ य शलेमाम ये राहणारे
शलोनी लोक असे, ये पु असाया आ ण याचे पु . ६ य शलेममधील
जेरह चे वंशज हणजे यऊवेल आ ण याचे एकंदर सहाशे न वद भाऊबंद.
७ ब यामीन घरा यातील लोक: स लू हा मशु लामचा पु . मशु लाम
होद ाचा पु . होदवा ह सनुवाचा पु . ८ इबनया हा यरोहामाचा पु . एला
उ जीचा पु . उ जी म ीचा पु . मशु लाम शफा ाचा पु . शफा ा
रगुवेलचा पु रगुवेल इबनीया याचा पु . ९ याचे नातेवाइक वंशावळ या
यादीत ल हले ते एकंदर नऊश छप न होते. हे सव आपाप या घरा यांचे
मुख होते. १० य शलेममधील याजक यदया, यहोयार ब, याखीन, अज या.
११ अज या हा ह क याचा पु . ह क या मशु लामचा पु . मशु लाम
सादोकाचा. सादोक मरायोथचा आ ण मरायोथ अहीटू बचा पु . अहीटू ब हा
देवा या मं दरावर ल मुख अ धकार होता. १२ यरोहामाचा पु अदाया होता.
यहोराम हा पश रचा पु . पश र म क याचा, आ ण अदीएलचा पु मसय.
अदीएल यहजेराचा पु , यहजेरा मशु लामचा पु , मशु लेम म श लेमीथचा,
म श लेमीथ इ मेराचा पु . १३ असे एकंदर एक हजार सातशे साठ याजक
होते. ते आपाप या घरा यांचे मु य होते. देवा या मं दरातील सेवे या कामात
फार वीण होते. १४ य शलेममधील लेवी घरा यातले लोक ह शूबचा पु
शमाया. ह शूब अ ीकामचा पु . अ ीकाम हश याचा पु . हश या हा
मरार या वंशातला. १५ याखेर ज बकूबकर, हेरेश, गालाल आ ण मत या हे
ही य शलेमाम ये राहत होते. म या मीखाचा पु . मीखा ज ीचा पु .
ज ी आसाफचा पु . १६ ओब ा शमाया याचा पु . शमाया गालालचा पु .
गालाल य थूनचा पु . याखेर ज आसा याचा पु बरे या हाही तेथे राहत
होता. आसा एलकानाचा पु . हा नटोफाथी लोकां या जवळ या छो ा
गावांम ये राहत होता. १७ य शलेममधील ारर क श लूम, अ कूब,
त मोन, अहीमान आ ण यांचे नातलग. श लूम हा यां यावरचा मु य. १८
हे लोक आता राजा या पूवकड या वेश ारापाशी उभे असतात. हे लेवी या
वंशातले होते. १९ श लूम हा कोरे याचा पु . कोरे हा ए यासाफचा पु .
ए यासाफ कोरहचा पु . श लूम आ ण याचे भाऊबंद हे ारपाल होते. ते
कोरहा या वंशातले होते. नवासमंडपा या ारर णाचे काम यां याकडे
होते. आप या पूवजां माणेच ते परमे रा या छावणीवर कामदार असून
दारपालाचे काम पार पाडत होते. २० पूव फनहास ारपालाचा मुख होता.
फनहास हा एलाजाराचा पु . परमे र या या बरोबर होता. २१ मशेले या
याचा पु जख या “दशनमंडपाचा” ारपाल होता. २२ नवासमंडपाचे
र ण करणारे असे एकंदर दोनशे बारा नवडक ारर क होते. आपाप या
गावां या वंशाव यांम ये यांची नावे ल हलेली आहेत. यांचा व ासूपणा
पा न दावीद आ ण शमुवेल संदे ा यांनी यांची नेमणूक केली होती २३
परमे रा या मं दरा या, नवासमंडपा या वेश ारांवर राखण कर याची
जबाबदार या ारपालांची आ ण यां या वंशजांची होती. २४ पूव, प म,
उ र, द ण अशी चार दशांना वेश ारे होती. २५ आसपास या गावांम ये
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राहणारे ारपालांचे नातेवाईक वेळोवेळ यां या मदतीला येत. आले क
सलग सात दवस मदतीला राहत. २६ या सव ारपालांचे नायक व चार लेवी
ारपालांकडे होते. देवा या मं दरातील खो या आ ण ख जना यांची जपणूक
कर याचे काम यांचे होते. २७ देवा या मं दरावर पहारा कर यासाठ ते
रा भर यासभोवती जागे राहत. दररोज सकाळ मं दराचे दरवाजे उघड याचे
काम यां याकडे होते. २८ यां यातले काहीजण मं दरात उपयोगात येणा या
पा ांची देखभाल करत. ती पा े बाहेर काढताना आ ण पु हा आत ठे वताना
ते ती मोजून ठे वत असत. २९ आ ण यां यांतले काहीजण सामानावर
व प व थाना या सव पीठ, ा रस, तेल, धूप, सुवा सक
आण
साधनांची काळजी घे यास यावर नेमलेले होते. ३० याजकांचे काही पु
सुवा सक
ाचे म ण कर याचे काम करत असत. ३१ ले ातला एक
म या, जो श लूम कोरही याचा थोरला पु होता. अपणा या भाकर
तयार कर या यांचा मुख होता. ३२ कहाथी या वंशातील यांचे काही भाऊ,
येक श बाथवार सम ते या भाकर तयार कर या यांचे मुख होते. ३३
ले ां या घरा यांचे मुख गायक होते ते मं दरातील खो यांत राहत होते.
कारण जे हा ते कामातून मोकळे होत असत, यांना रा ं दवस आपले नेमून
दलेले काम करावे लागत असे. ३४ हे ले ां या घरा यांतील मुख होते,
जशी यांची वंशाव यांम ये न द केली होती. ते य शलेमात राहत होते. ३५
गबोनाचा पता ईयेल गबोनात राहत होते. या या प नीचे नाव माका होते.
३६ ईये या या ये पु ाचे नाव अ दोन. सूर, क श, बाल, नेर आ ण नादाब
याची आणखी पु , ३७ गदोर, अ ो, जख या आ ण मकलोथ ही याचीच
अप ये. ३८ मकलोथ शमामाचा पता होता. तेसु दा य शलेमेम ये आप या
भाऊबंदाजवळच राहत होते. ३९ नेर हा क शाचा पता होता. क श शौलाचा
पता होता. शौल योनाथान, मलक शुवा, अबीनादाब आ ण ए बालाचा पता
होता. ४० मर बाल हा योनाथानाचा पु . मीखा हा मर बालाचा पु . ४१
पीथोन, मेलेख आ ण तरहेया हे मीखाचे पु . ४२ आहाज याराचा पता होता.
यारा आलेमेथ, अजमावेथ आ ण ज ी यांचा पता होता. ज ीन मोसाचा
पता होता. ४३ मोसा बनाचा पता होता. बना रफायाचा पता होता. रफाया
एलासाचा पता होता. एलासा आसेलाचा पता होता. ४४ आसेलाला सहा
पु झाले. यांची नावे अ ीकाम, बोख , इ माएल, शा या, ओब ा आ ण
हानान. ही आसेलाची अप ये होती.
इ ाएला व लढले. प ल ांपुढून येक इ ाएल
१० आमनु णयानेप लपळी काढला
आ ण गलबोवात बरेच लोक म न पडले.

२

प ल ांनी शौल आ ण याचे पु यांचा पाठलाग चालूच ठे वला. यांना
पकडले आ ण ठार केले. योनाथान, अबीनादाब आ ण मलक शुवा या या या
पु ांना प ल ांनी मारले. ३ शौला व
यांनी घनघोर यु द केले आ ण
तरंदाजानी यास गाठले. तो तरंदाजामुळे अस यातनेत होता. ४ नंतर
शौल आप या श वाहकाला हणाला, “तुझी तलवार काढ आ ण तने
मला जोराने आरपार भोसक. नाहीतर हे बेसुंती येऊन मा याशी वाइट र तीने
वागतील.” पण याचा श वाहक तसे कर यास तयार झाला नाही, तो फार
घाबरला होता. हणून शौलाने वत: ची तलवार काढली आ ण त यावर
तो पडला. ५ जे हा या या श वाहकाने शौल मेला हे पा हले, ते हा
याच माणे यानेही तलवार उपसून यावर पडला व मेला. ६ अशा कारे
शौल आ ण याचे तीन पु व या या घरातील सव सद यांना एक मरण
आले. ७ जे हा खो यात राहणा या येक इ ाएल मनु याने पा हले क ,
शौल व याचे पु मरण पावले आहेत आ ण यांनी पळ काढला. ते हा
यांनीही आपली नगरे सोडू न पळ काढला. नंतर प ल ी आले आ ण याम ये
रा लागले. ८ मग असे झाले क , स या दवशी प ल ी मृतां या अंगावर ल
मौ यवान चीजव तू लुटायला आले. ते हा गलबोवा ड गरावर यांना शौल
आ ण याचे पु यांचे मृतदेह सापडले. ९ यांनी याचे कपडे आ ण याचे
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म तक व चलखत काढू न घेतले. ही बातमी आप या मूत ना आ ण लोकांस
कळवायला यांनी प ल ां या देशभर त पाठवले. १० यांनी याचे
चलखत आप या देवा या मं दरात आ ण शर दागोना या मं दरात टांगले.
११ प ल
ांनी शौलाचे जे केले होते ते सव जे हा याबेश गलाद नगरातील
लोकांनी ऐकले. १२ ते हा यां यातील सव सै नक शौल आ ण याची अप ये
यांचे मृतदेह आणायला नघाली. ते मृतदेह यांनी याबेश येथे आणले. याबेश
येथे एका मो ा एला वृ ाखाली यांनी यां या अ थी पुर या आ ण सात
दवस उपवास केला. १३ शौल परमे राशी अ व ासू होता हणून यास
मरण आले. याने परमे राने दले या सूचना यांचे पाळन केले नाही, परंतु
भूत व ा वीण कडे स ला वचार यास गेला. १४ याने परमे राकडू न
मागदशन घेतले नाही. हणून परमे राने यास मारले आ ण इशायाचा पु
दावीद या याकडे रा य सोपवले.
इ ाएल लोक हे ोन येथे दावीदाकडे आले व ते यास
११ मगहणालेसव, “पहा,
आ ही तु याच मांसाचे व हाडाचे आहोत. मागील
२

दवसात, शौल जे हा आम यावर राजा होता, ते हा लढाईत तू इ ाएलाचे
नेतृ व केले आहेस. परमे र तुझा देव तुला हणाला, ‘तू मा या इ ाएल
लोकांचा मढपाळ होशील आ ण मा या इ ाएल लोकांवर रा य करशील.”
३ असे इ ाएल लोकांचे सव वड ल राजाकडे हे ोन येथे आले आ ण दावीदाने
परमे रासमोर यां याशी हे ोनात करार केला. ते हा यांनी दावीदाला
इ ाएलावर राजा हो यास अ भषेक केला. या कारे शमुवेलाने सां गतलेले
परमे राचे वचन खरे ठरले. ४ दावीद व सव इ ाएल लोक य शलेम हणजे
यबूस या ठकाणी गेले. आता या देशाचे र हवासी यबूसी लोक तेथे राहत
होते. ५ यबूसचा र हवासी दावीदाला हणाला, “तू येथे येणार नाहीस.”
पण तर ही दावीदाने सयोनचा क ला घेतला. हेच दावीदाचे नगर आहे. ६
दावीद हणाला, “जो कोणी यबूसी लोकांवर थम ह ला कर ल तोच माझा
सेनापती होईल.” स वेचा पु यवाब याने थम ह ला केला हणून यास
सेनापती कर यात आले. ७ मग दावीदाने क यातच आपला मु काम
केला हणून याचे नाव दावीद नगर पडले. ८ याने या नगराला चोहीकडू न
हणजे म लोपासून ते सभोवार मजबूत कोट बांधला. नगराचा रा हलेला
भाग यवाबाने मजबूत केला. ९ दावीद अ धका धक महान होत गेला कारण
सेनाधीश परमे र या याबरोबर होता. १० हे दावीदाजवळ या पुढा यांतील
होते, इ ाएला वषयी परमे रा या वचना माणे यास राजा करावे हणून
सम त इ ाएलाबरोबर या या रा यात खंबीर रा हले. ११ दावीदाकड ल
उ म सै नकांची यादी: याशबाम, हा हखमोनीचा पु , तीस जणांचा सेनापती
होता. याने एका संगी आप या भा याने तीनशे मनु यांना ठार मारले. १२
यानंतर दोदय अहोही याचा पु एलाजार तघा परा मी वीरांपैक एक
होता. १३ पसद मीम येथे हा दावीदाबरोबर होता. प ल े तेथे एक होऊन
लढावयाला आले होते. तेथे शेतात जवाचे पीक होते आ ण प ल ांपुढून
सै य पळू न गेले होते. १४ ते हा यांनी या शेतात उभे रा न या प ल ांना
कापून काढले आ ण र ण केले. परमे राने यांची सुटका क न यांना
मोठा वजय मळवून दला. १५ एकदा, दावीद अ लाम या गुहत
े होता.
प ल ांचे सै य तेथून खाली रेफाईम या खो यात होते. यावेळ तीस
वीरांपैक तघेजण गुहत
े असले या दावीदाकडे खडक उत न गेले. १६
आणखी एकदा दावीद या या क यांत, गुहत
े , असताना प ल ांचे सै य
बेथलेहम
े म ये होते. १७ ते हा दावीदाला पा याची फार उ कट इ छा झाली.
तो हणाला, “बेथलेहम
े या वेशीजवळ वहीर आहे त यातले पाणी जर मला
कोणी आणून दले तर कती बरे होईल!” १८ यावर या तघांनी प ल ां या
छावणीतून मो ा हमतीने वाट काढली, बेथलेहम
े या वेशीजवळ या
व हर तील पाणी काढले आ ण ते यांनी दावीदाला आणून दले. परंतु याने
ते पाणी प यास नकार दला. याने ते ज मनीवर ओतून परमे रास अपण
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केले. १९ तो हणाला “हे देवा, असले काम मा याकडू न न होवो या या
मनु यांनी आपले जीव धो यात घातले यांचे हे र मी यावे काय? यांनी
आपला जीव धो यात घालून ते आणले आहे.” याने ते प यास नकार
दला. या तीन शूरांनी हे कृ ये केले. २० यवाबाचा भाऊ अबीशय हा या
तघांचा मुख होता. याने आप या भा याने तीनशे जणांचा तकार केला
आ ण यांना ठार केले. या तघा सै नकांबरोबर याचा उ लेख नेहमीच केला
जातो. २१ या तघांपे ा याचा मान जा त झाला आ ण यास यांचा नायक
कर यात आले, तर पण, याची कत या तीन सु स द सै नकासारखी
झाली नाही. २२ कबसेल येथला एक बलवान मनु य होता, याचा पु
यहोयादा बनाया याने पु कळ परा म केले. याने मवाबातील अर एला या
दोन पु ांना ठार केले. बफ पडत असताना गुहत
े श न याने सहाचा वध
केला. २३ मसर या एका मजबूत सै नकालाही याने ठार मारले. हा सै नक
साडेसात फूट उं चीचा होता. या याजवळ चांगला लांब आ ण भ कम भाला
होता. वणकरा या मागावर ल तुळईएवढा हा भाला होता. बनायाजवळ
फ गदा होती. बनायाने या सै नका या हातून भाला हसकावून घेतला
आ ण यानेच या मसर सै नकाला ठार केले. २४ यहोयादाचा पु बनाया
याने असे बरेच परा म केले. याने अगदी तीन शूरवीरासारखे नाव मळवले
होते. २५ तीस शूरांपे ा बनाया अ धक स माननीय होता. पण तो या
तघां या पदास पोहचला नाही. दावीदाने बनायाला आप या अंगर कांचा
मुख हणून नेमले. २६ सै यातील शूर सै नक यवाबाचा भाऊ असाएल,
बेथलेहम
े या दोदोचा पु एलहानान, २७ हरोर श मोथ, हेलस पलोनी,
२८ तकोइ या इ केशचा पु ईरा, अनाथोथचा अबीयेजर २९ स बखय
शाथी, ईलाय अहोही. ३० महरय नटोफाथी, बाना नटोफाथी याचा पु
हेलेद, ३१ ब या मनां या संतानांमधला गबोथकर र बय याचा पु इ य,
बनाया पराथोनी, ३२ गाश या झ यांजवळचा रय, अबीएल अबाथी, ३३
अजमावेथ बह मी, अलीहाबा शालबोनी. ३४ हामेश गजोनी याचे पु ,
शागे हरार याचा पु योनाथान, ३५ हरार साखार याचा पु अहीयाम,
ऊरचा पु अलीफल, ३६ हेफेर मखेराथी, अहीया पलोनी, ३७ हे ी कमली,
एजबयचा पु नारय. ३८ नाथानचा भाऊ योएल, ह ीचा पु मभार, ३९
सेलक अ मोनी, स वेचा पु यवाब याचा श वाहक नहरय बैरोथी, ४०
ईरा, इ ी, गारेब, इ ी, ४१ उर या ह ी, अहलयाचा पु जाबाद. ४२ शीजा
रऊबेनी याचा पु अदीना हा रऊबे याचा अ धकार व तीस शूरांपैक एक,
४३ माकाचा पु हानान आ ण योशाफाट मथनी, ४४ उ जीया अ राथी,
होथाम अरोएर याचे पु शामा व ईयेल. ४५ श ीचा यदीएल योहा तीसी
आ ण याचा भाऊ योहा ४६ अलीएल महवी व एलानामचे पु यर बय आ ण
योश ा व इ मा मवाबी, ४७ अलीएल, ओबेद आ ण यासीएल मसोबायी.
पु शौल या या भीतीने दावीद सकलागला, लपून
१२ कराहतशाचाअसताना
या याकडे आलेली माणसे ही होती. ते या या
सै नकांपैक असून लढाईत मदत करणारे होते. २ धनु यबाण चालवणे
कवा गोफणगुंडा मारणे या गो ी ते डा ा व उज ा दो ही हातांनी कर त
होते. ब यामीन या वंशात जे शौलाचे नातेवाईक होते. ३ अहीएजर हा
यां यातला मुख होता. मग योवाश, गबा येथील शमा याचे हे पु यानंतर
य जएल आ ण पेलेट. हे अजमावेथ याचे पु . अनाथोच येथील बराका व
ये . ४ गबोन येथील इ माया हा तीन वीरांपैक एक आ ण या तीन वीरांचा
मुख. गदेराथ लोकामधून यमया, यह जएल, योहानान आ ण योजाबाद. ५
एलूजय, यर मोथ, बा या, शम या, ह फ शफ ा ६ एलकाना, इि शया,
अजरेल, योबेजर आ ण याशबाम हे कोरहाचे वंशज, ७ तसेच यरोहाम
गदोर याचे पु योएला आ ण जब ा. ८ गादी यां यातील काही लोक
दावीदाकडे तो वाळवंटातील गढ त असताना आले. ते चांगले शूर लढव ये
होते. ढाल व भालाफेक हाताळणारे होते. यांची त डे सहा या त डासारखी

भयानक होती. ते ड गरावर ल हरणासारखे वेगाने धावणारे होते. ९ गाद
वंशातील एजेर हा सै याचा मुख होता. ओब ा सरा, अलीयाब तसरा. १०
म म ना चौथा माकांवर तर यमया पाच ा वर होता. ११ अ य सहावा,
अलीएल सातवा, १२ योहानन आठवा, एलजाबाद नववा, १३ यमया दहावा,
मखब नय अकरावा. १४ हे गादी सै यातील सरदार होते. यां यातला जो
लहान तो शंभरावर आ ण जो मोठा तो हजारांवर होता. १५ वषा या प ह या
म ह यात यादन नदी थड भ न वाहत होती ते हा यांनी ती ओलांडून
जाऊन खो यात राहणा यांना यांनी पार पूवला आ ण प मेला पळवून
लावले. १६ ब यामीन आ ण य दा वंशातील लोकही दावीदाला गढ त येऊन
मळाले. १७ दावीदाने यांचे वागत केले व यांना तो हणाला, “मला
मदत करायला तु ही शांतीने आला असाल तर तु ही मला सामील होऊ
शकता. पण मा या हातून काही अपराध झालेला नसताना कपट करायला
आला असलात तर आम या पूवजांचा देव ते पा न याचा नषेध करो.” १८
अमासय या यावर आ मा आला, तो तीस जणांचा मुख होता. तो हणाला
“दावीदा, आ ही तुझे आहोत. इशाया या मुला, आ ही तु या बाजूचे आहोत.
शांती, तुला शांती असो! तुला मदत करणा यांनाही शांती असो, कारण तुझा
देव तुला मदत करतो.” ते हा दावीदाने यांना आप यात सामावून घेतले
आ ण यांना सै याचे अ धकार केले. १९ मन शेचे काहीजणही दावीदाला
येऊन मळाले. तो प ल य
ं ाबरोबर शौलाशी लढायला गेला ते हा ते आले.
पण यांनी प ल ांना फारशी मदत केली नाही. कारण प ल ां या
पुढा यांनी आपसात स ला क न यांनी दावीदाला परत पाठवून दले. ते
हणाले, “दावीद जर आपला धनी शौल या याकडे परत गेलाच तर आप या
जीवाला धोका होईल.” २० तो जे हा सकलागला गेला. या याबरोबर
आलेले मन शेचे लोक अदनाह, योजाबाद, यदीएल, मीखाएल, योजाबाद,
अली , आ ण सलथय. हे सव मन शे वंशातील सरदार होते. २१ लुटा ं या
टोळ व द त ड ायला यांनी दावीदाला मदत केली. ते लढणारे माणसे
होते. दावीदा या सै यात ते अ धकारपदावर चढले. २२ देवा या सै यासारखे
मोठे सै य होईपयत दावीदा या मदतीला येणा यांत दवस दवस भर पडत
गेली. २३ आ ण परमे रा या वचना माणे हे ोन नगरात शौलाचे रा य
दावीदा या हाती ावे हणून सश सै नक या याकडे आले. २४ य दा या
घरा यातील सहा हजार आठशे, सै नक ढाल आ ण भाले यांसह लढाईस
सश होते. २५ शमोना या कुळातून सात हजार शंभर लढाईस तयार
असे शूर सै नक होते. २६ लेवी या कुळातून चार हजार सहाश शूर वीर
होते. २७ अहरोना या घरा याचा पुढार यहोयादा होता. या याबरोबर
तीन हजार सातशे लोक होते. २८ सादोक त ण बलवान आ ण धैयवान
वीर असून या या व डला या घरा यातील बावीस सरदार याने बरोबर
आणले होते. २९ ब यामीन या वंशातील तीन हजार जण होते. ते शौलाचे
नातेवाईक होते. तोपयत ते ब तेक शौला या घरा याशी एक न होते. ३०
ए ाइमा या घरा यातील आप या व डलां या घरा यात नावाजलेले असे
वीस हजार आठशे शूर सै नक होते. ३१ मन शे या अ या वंशातील अठरा
हजार लोक दावीदास राजा कर यास आले. यांची नावे न द यात आली.
३२ इ साखारा या घरा यातील दोनशे जाणती व जबाबदार माणसे आली.
इ ाएलने के हा काय करणे यो य आहे हे समज याचे यांना चांगले ान
होते. यांचे भाऊबंद यां या आ ेत होते. ३३ जबुलून घरा यातले प नास
हजार अनुभवी सै नक तयार होते. सव श े ते कुशलतेने हाताळू शकत.
दावीदाशी ते एक न होते. ३४ नफताली या घरा यातून एक हजार सरदार
आले. यां याबरोबर ढाली आ ण भाले बाळगणारे सदतीस हजार लोक
होते. ३५ दान या वंशातून अ ावीस हजार जण यु दाला तयार होते. ३६
आशेर वंशातून चाळ स हजार सै नक यु दावर जायला तयार असे होते. ३७
यादन नदी या पूवकड ल रऊबेनी, गादी आ ण मन शे या अ या वंशातील
एक लाख वीस हजार लोक सव कार या ह यारांसह स ज होते. ३८ हे
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सवजण परा मी होते. दावीदाला इ ाएलाचा राजा करायचे याबाबतीत इतर
इ ाएल लोकांची एकवा यता होती. हणूनच ते हे ोन येथे एक आले.
इ ाएलमधील इतर लोकांचीही दावीदाने राजा हावे हीच इ छा होती. ३९
यांनी तेथे दावीदाबरोबर तीन दवस घालवले. खा याचा व प यांचा आ वाद
यांनी घेतला, कारण यां या नातलगांनी या याबरोबर सव अ नपुरवठा
देऊन पाठवले होते. ४० याखेर ज इ साखार, जबुलून, नफताली अशा
आसपास या भागात राहणा यांनी गाढव, उं ट, खेचरे, व गाई बैल यां या
पाठ वर ला न अनेक खा पदाथ आणले. कणीक, अंजीरा या ढेपा, मनुकांचे
घोस, ा रस, तेल, गाई बैल व मढरे असे बरेच काही आणले. कारण
इ ाएलम ये उ सव चालला होता.
हजारांचे आ ण शंभरांचे सेनापती यापैक येक पुढार
१३ दावीदाने
यांचा स ला घेतला. मग दावीदाने इ ाएलमधील सव मंडळ स
२

हटले. “तु हास जर हे यो य वाटत असेल आ ण आपला देव परमे र
या याकडू न हे असेल तर आपले भाऊ, इ ाएला या सव देशात रा हलेले
आहेत यास आपाप या नगरांत व खे ांत यां याबरोबर जे याजक
आ ण लेवी आहेत यांना आपणाकडे एक जम यास यां याकडे त
पाठवू. ३ आप या देवाचा कोश आपणाकडे पु हा आणू. शौल रा य करत
असताना आपण याचा शोध केला नाही.” ४ ते हा सव मंडळ ने या गो ी
कर याची सहमती दली कारण ती गो सव लोकां या ीने बरोबर होती. ५
कयाथ-यार मा न देवाचा कोश आण यासाठ दावीदाने मसरमधील शीहोर
नदीपासून लेबो हमाथ या देशापयत पसरले या सव इ ाएल लोकांस
एक जमवले. ६ क बांवरती राहणारा देवाचा कोश, याला परमे र देवाचे
नाव ठे वले आहे तो, य दातील बाला हणजेच कयाथ-यार म येथून आणावा
हणून दावीदासह सव इ ाएली तकडे चढू न वर गेले. ७ मग यांनी देवाचा
कोश अबीनादाबा या घरातून काढू न, तो न ा गाड वर ठे वला. उ जा आ ण
अ ो हे दोघेजण ही गाड हाकत होते. ८ दावीद आ ण सव इ ाएल आप या
सव श ने देवापुढे ज लोष करत चालले होते. ते तु तगीते गात, वीणा,
सतार, डफ झांजा, कण इ यादी वा े वाजवत ते चालले होते. ९ कदोना या
ख यापयत ते पोहचले. ते हा गाड ओढणारे बैल अडखळले. ते हा उ जाने
कोश धर यास हात पुढे केला. १० ते हा परमे राचा उ जावर कोप भडकला
व उ जाने कोशाला हात लावला हणून याने यास मारले आ ण तेथे तो
देवासमोर मेला. ११ परमे राने उ जाला असा मार दला. याचे दावीदाला
वाईट वाटले. ते हापासून आजपयत या ठकाणाचे नाव पेरेस-उ जा असे
आहे. १२ दावीदाला या दवशी देवाची भीती वाटली. तो हणाला, “आप या
घर मी देवाचा कोश कसा आणू?” १३ यामुळे दावीदाने दावीद नगरात तो
कोश आणला नाही, पण तो ओबेद-अदोम गी ी या या घरात एकाबाजूला
नेऊन ठे वला. १४ मग देवाचा कोश ओबेद-अदोम या या घरात तीन मा हने
रा हला. परमे राने या या घराला आ ण याचे जे काही होते या सग याला
आशीवा दत केले.
राजा हराम याने दावीदाकडे त पाठवले आ ण
१४ नंयाखेतर रसोराचा
ज याने गंधस चे लाकडे, गवंड , सुतार दा वदासाठ याने
घर बांधले. २ ते हा, परमे राने आप याला इ ाएलावर राजा केले आहे
हे दावीदाला समजले आ ण इ ाएला या लोकांसाठ देवाने याचे रा य
उं चावले. ३ य शलेम मध या आणखी काही ि यांशी दावीदाने ल ने केली.
आ ण तो आणखी पु पौ ाचा पता झाला. ४ य शलेमेम ये ज मले या
या या या मुलांची नावे अशी: श मुवा, शोबाब, नाथान, शलमोन, ५ इभार,
अलीशवा, ए पलेट, ६ नोगा, नेफेग. याफ य, ७ अलीशामा, बे यादा,
अलीफलेट. ८ आता सव इ ाएलावर राजा हो यासाठ दावीदाला अ भषेक
केला आहे हे प ल ांना जे हा कळाले ते हा ते दावीदाचा शोध करायला
नघाले. पण दावीदाला ही बातमी कळाली ते हा तो यां याशी लढायला
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नघाला. ९ आ ण प ल ांनी रेफाईम या खो यात राहणा या लोकांवर
छापे मा न यांना लुटले. १० मग दावीदाने देवाला वचारले. तो हणाला,
“प ल ांवर मी ह ला क काय? मला तू यां यावर जय देशील काय?”
परमे राने यास सां गतले “ह ला कर, मी यांना तु या हाती न क च
देईन.” ११ मग दावीद आ ण याची माणसे बालपरासीम येथपयत जाऊन
पोचली आ ण तेथे यांने यांचा पराभव केला. तो हणाला, “देव पुरा या
पा या या ल ा माणे मा या हाताने मा या श ूवर तुटून पडला आहे.”
या ठकाणाचे नाव बाल-परासीम असे पडले आहे. १२ प ल ांनी आपले
देव तथेच टाकले. आ ण दावीदाने या मूत जाळू न टाक याची आ ा दली.
१३ रेफाईम या खो यात राहणा या लोकांवर प ल
ांनी पु हा एकदा ह ला
केला. १४ दावीदाने पु हा देवाला मदतीसाठ वचारले. देव यास हणाला “तू
यां यावर ह ला करायला जाशील ते हा समो न जाऊ नकोस तर वळसा
घेऊन तुती या झाडांसमोर या यावर चालून जा. १५ तुती या झाडां या
श ांमधून तुला सै य चाल क न जा याचा आवाज ऐकशील ते हा लढाईला
पुढे नघून जा. कारण देव प ल ांवर ह ला करायला पुढे नघाला आहे.”
१६ दावीदाने देवा या सांग या माणे केले. दावीदाने आप या लोकांसह
प ल ांचा पाडाव केला. गबोनापासून गेजेरपयत यांनी प ल ां या
सै याला झोडपून काढले. १७ यामुळे दावीदाची क त सव देशात पसरली.
परमे राने सव रा ात याची दहशत नमाण केली.
दावीद नगरात वत: साठ घरे बांधली. तसेच याने देवाचा
१५ दावीदाने
कोश ठे व यासाठ एक थान तयार केले व यासाठ तंबू केला. मग
२

दावीद हणाला, “फ लेव नाच देवाचा कोश वा न आण याची परवानगी
आहे. या कामासाठ आ ण सवकाळ परमे राची सेवा कर यासाठ च यांची
नवड झाली आहे.” ३ मग दावीदाने परमे रा या कोशासाठ जे ठकाण
तयार केले होते तेथे तो वर आण यासाठ सव इ ाएल लोकांस य शलेमेत
एक जमा केले. ४ दावीदाने अहरोनाचे वंशज आ ण लेवी यांनाही एक
जमवले. ५ कहाथा या घरा यातील उर एल यांचा मुख होता व याचे
नातेवाईक असे एकश वीस माणसे होती. ६ मरार या कुळातला असाया हा
यांचा नेता होता व याचे नातेवाईक दोनशे वीस माणसे होती. ७ गष म या
घरा यातला योएल हा यांचा मुख होता व याचे नातेवाईक असे एकशेतीस
माणसे होती. ८ अलीसाफान या घरा यापैक यांचा नेता शमाया होता
व याचे नातेवाईक दोनशे माणसे होते. ९ हे ोना या वंशातला अलीएल
यां या नेता होता व याचे नातेवाईक शी माणसे होते. १० उि जयेला या
घरा यातला अमीनादाब हा मुख होता व याचे नातेवाईक एकश बारा
माणसे होती. ११ दावीदाने मग सादोक आ ण अ याथार याजकांना बोलावले.
आ ण तसेच उर एल, असाया, योएल, शमाया, अलीएल आ ण अमीनादाब
या लेव नाही बोलावून घेतले. १२ दावीद यांना हणाला, “तु ही लेवी
घरा यांचे मुख आहात. तु ही आप या भावांसहीत आपणास प व करा.
यासाठ क , इ ाएलाचा देव परमे र या या कोशासाठ मी तयार केले या
जागेत तु ही तो आणावा. १३ प ह या वेळ तु ही तो उचलून आणला न हता.
आपण आपला देव परमे र या या वधीचे पालन केले नाही कवा याचा
धावा आ ही केला नाही, हणून याने आप याला श ा दली.” १४ याव न
याजक व लेवी यांनी इ ाएलाचा देव परमे र याचा कोश आण यासाठ
आपणांस प व केले. १५ मोशेने परमे रा या वचना माणे आ ा केली होती
या माणे ले ांनी देवा या कोशास लावले या या या का ा आप या
खां ावर घेऊन वा हला. १६ दावीदाने लेवी या मुखांना आ ा केली क ,
सतार, वीणा, ही तंतूवा े, झांजा, ही संगीत वा े मो ाने वाजवून आनंदाने
उं च वराने गायन करणारे असे तुम या भावांतले गायकांची नेमणूक करा.
१७ लेव नी मग हेमान आ ण याचे भाऊ आसाफ आ ण एथान यांना नेमले.
हेमान हा योएलाचा पु . आसाफ बरे याचा पु . एथान कुशायाचा पु . हे
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सवजण मरार या घरा यातले होते. १८ याखेर ज लेवीचा आणखी एक
गट होता. जख या, बेन, यजीएल, शमीरामोथ, यहीएल, उ नी, अलीयाब,
बनाया, मासेया, म या, अलीफलेह, मकनेया, ओबेद-अदोम आ ण ईयेल
हे ते होत. हे ारपाल होते. १९ हेमान, आसाफ आ ण एथान हे गाणारे, यांना
पतळे या झांजा मो ाने वाजवायला नेमले होते. २० जख या, अजीएल,
शमीरामोथ, यहीएल, उ नी, अलीयाब, मासेया, बनाया हे अलामोथ या
सुरावर तंतूवा े वाजवायला नेमले होते. २१ म या, अलीफलेह, मकनेया,
ओबेद-अदोम, ईयेल आ ण अज या हे शमीनीथ सुरावर वीणा वाजव या या
कामावर होते. २२ लेव चा मुख कन या हा मु य गायक होता. गायनात
नपुण अस यामुळे या यावर ही काम गर होती. २३ बरे या आ ण
एलकाना हे कोशाचे र क होते. २४ शब या, योशाफाट, नथनेल, अमासय,
जख या, बनाया आ ण अ लयेजर हे याजक देवा या कोशापुढे चालताना
कण वाजवत होते. ओबेद-अदोम आ ण यहीया हे कोशाचे आणखी दोन
र क होते. २५ अशा कारे दावीद, इ ाएलमधील वड लजन, हजारांवरचे
सरदार हे परमे रा या कराराचा कोश ओबेद-अदोमा या घरातून उ साहाने
आण यासाठ तकडे गेले. २६ परमे राचा करार कोश उचलून आणणा या
ले ांना देवाने साहा य केले. यांनी सात बैल आ ण सात मढे यांचे य ापण
केले. २७ कराराचा कोश वा न नेणा या सव ले ांनी तलम व ाचे अंगरखे
घातले होते. गायक मुख कन या आ ण इतर सव गायक यांनी तलम झगे
घातले होते. दावीदाने तागाचे एफोद घातले होते. २८ अखेर सव इ ाएल
लोकांनी परमे राचा कराराचा कोश आणला. जयघोष करत रण शगा या
नादांत, कण, झांजा, सतार , वीणा अशी तंतूवा े वाजवत यांनी तो आणला.
२९ पण परमे रा या कराराचा कोश दावीद नगरात पोहचला ते हा शौलाची
क या मीखल हने खडक तून बाहेर पा हले. तने दावीद राजाला नाचताना,
ज लोष करताना पा न तने आप या अंतःकरणात यास तु छ लेखले.
दावीदाने उभारले या तंबूम ये आत आणून
१६ ठेयांवला.नी देमगवाचायांकोश
नी देवापुढे होमापणे आ ण शां यपणे अ पली. मग
२

होमापणे आ ण शां यपणे अ प याचे समा त के यावर दावीदाने परमे रा या
नावाने लोकांस आशीवाद दला. ३ मग याने इ ाएलातील येक ीपु षाला एकएक भाकर, एक मांसाचा तुकडा आ ण खस मसांची एकएक
ढेप वाटू न दली. ४ मग दावीदाने काही लेव ची परमे रा या कोशापुढे सेवा
कर यास आ ण इ ाएलाचा देव परमे र याचे गुणगान गाणे, याचे आभार
मानणे, तुती करणे हे यांचे काम नेमून दले. ५ आसाफ हा प ह या
गटाचा मु य होता. याचा गट झांज वाजवीत असे. जख या स या गटाचा
मुख होता. इतर लेवी उि जयेल, शमीरामोथ, यहीएल, म या, अलीयाब,
बनाया, ओबेद-अदोम, आ ण ईयेल. हे सतार आ ण वीणा वाजवत असत.
६ बनाया आ ण याह जएल हे याजक नेहमी देवा या करारा या कोशापुढे
कण वाजवत असत. ७ ते हा या दवशी प ह याने दावीदाने आसाफाला
आ ण या या भावांना परमे राची उपकार तुती करायला हे गीत गा यास
दले. ८ परमे राचे तवन करा. या या नावाने हाक मारा. रा ांस याची
कृ ये कळवा. ९ याचे गायन करा, याचे तुतीगान करा. या या सव
आ चयकारक कृ यां वषयी बोला. १० या या प व नावाचा अ भमान धरा.
जे परमे रास शोधतात यांचे अंतःकरण आनंदीत होवो. ११ परमे रास
व या या साम याला शोधा. नरंतर या या सम तेचा शोध करा. १२
याने केले या आ चयकारक कृ यांची आठवण करा. या या त डचे याय
आ ण चम काराची कृ ये यांचे मरण करा. १३ याचा सेवक इ ाएल
याचे वंशजहो, याने नवडले या, याकोबा या लोकांनो, १४ तो परमे र,
आमचा देव आहे. याचे याय सव पृ वीवर आहेत. १५ या या कराराचे
सवकाळ मरण करा. याने हजारो प ांस आ ा पलेले याचे वचन
आठवा. १६ याने अ ाहामाशी केले या कराराची आठवण ठे वा. आ ण याने

इसहाकाशी आपली शपथ वा हली. १७ याकोबासाठ याने तोच नयम
केला. आ ण इ ाएलाशी सवकाळचा करार केला. १८ तो हणाला, “मी
तुला कनान देश तुम या वतनाचा वाटा असा देईन.” १९ मी हे हणालो
यावेळ तु ही सं येने अगदी थोडे होता, फार थोडके होता, पर या देशात
उपरे असे होता. २० तु ही एका रा ातून स या रा ात भटकत होता.
एका रा यातून स यात जात होता. २१ पण याने कोणाकडू नही यांना
: ख होऊ दले नाही. याने यां यासाठ राजांना श ा दली. २२ तो
राजांना हणाला, “मा या अ भ ष ांना पश क नका. मा या संदे ांना
इजा क नका.” २३ पृ वीवर ल सम त लोकहो, परमे राचे तवन करा.
याचे तारण दवस दवस सवाना सांगा. २४ या या गौरवाची कृ ये सव
रा ांना कळवा सव रा ाला या या आ यकारक कृ ये जाहीर सांगा. २५
परमे र थोर व परम तु य आहे. आ ण सव दैवतांपे ा याचेच भय धरणे
यो य आहे. २६ कारण सव रा ांतले सगळ दैवते हणजे नुस या मूत
आहेत. पण परमे राने आकाश नमाण केले. २७ म हमा आ ण ताप
या यापुढे आहेत. साम य आ ण आनंद या या थानी आहेत. २८ अहो
लोकां या कुळांनो परमे रा या म ह याची आ ण साम याची तुती करा. २९
परमे रास या या नावाचे यो य ते गौरव ा. या यापुढे आपली अपणे
आणा. पा व यानेयु होऊन परमे राची आराधना करा. ३० या यासमोर
सव पृ वीचा भीतीने थरकाप होतो पण याने पृ वीला ि थर थापले आहे. ते
हलवता येणार नाही. ३१ पृ वी उ हा सत होवो आ ण आकाश आनं दत
होवो; रा ामध या लोकांस सांगा क , “परमे र रा य करतो.” ३२ समु
आ ण यातले सवकाही आनंदाने गजना करो शेत व यातील सवकाही
उ सव करोत. ३३ अर यातील वृ परमे रासमोर हषभ रत होऊन गातील
कारण सा ात तोच पृ वीचा याय करायला आला आहे. ३४ परमे राचे
उपकार मरण करा, कारण तो चांगला आहे. कारण याची दया सवकाळ
टकणार आहे. ३५ आ ण हणा, “हे आम या तारणा या देवा, आ हास
तार. आ हास एक क न इतर रा ापासून सोड व. आ ण तु या प व
नावाची उपकार तुती करावी आ ण तु या तुतीने वजयी हावे.” ३६
इ ाएलाचा देव परमे र अनादी काळापासून अनंतकाळापयत ध यवा दत
असो. सव लोकांनी “आमेन” हणून परमे राचे तवन केले. ३७ मग
आसाफ आ ण याचे भाऊ यांनी कोशापुढे दररोज या कामा माणे न य
सेवा करावी हणून दावीदाने यांना परमे रा या करारा या कोशासमोर
ठे वले. ३८ या कामात यांना मदत कर यासाठ दावीदाने ओबेद-अदोम
यां याबरोबर अडु स नातेवाईकांना याम ये समा व केले. य थूनाचा
पु ओबेद-अदोम, ाना होसासोबत, ारपाल केले होते. ३९ सादोक
याजक आ ण या याबरोबरचे इतर याजक यांनी गबोन येथील उ च थानी
असले या परमे रा या नवासमंडपासमोर सेवा कर यास नेमले. ४०
ते दररोज सकाळ आ ण सं याकाळ होमापणासाठ असले या वेदीवर
परमे रास होमापणे करत असत. परमे रा या नयमशा ात जे ल हले
आहे, याने इ ाएलांस आ ा के या माणे ते सव करावे हणून यांना
नेमले होते. ४१ आ ण यां याबरोबर हेमान, य थून व बाक चे नावे घेऊन
नवडले यांनी परमे राची उपकार तुती करावी, कारण याची दया सवकाळ
टकणार आहे. ४२ हेमान आ ण य थून यांना झांजा वाजवणे, कण फुंकणे
व देवासाठ इतर वा ांवर संगीत वाजवणे यांचे ते मुख होते. य थूनाचे पु
ारर क होते. ४३ नंतर सव लोक आप या घर परत गेले आ ण दावीदही
आप या घरास आशीवाद दे यासाठ परत गेला.
झाले क , राजा दावीद आप या घर राहत होता, तो
१७ आनाथानण असे
संदे ास हणाला, “पहा, मी गंधस या घरात राहत
आहे, पण परमे राचा कराराचा कोश मा अजूनही एका तंबूतच राहत
आहे.” २ ते हा नाथान दावीदास हणाला, “जा, तु या मनात जे आहे
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ते कर, कारण देव तु याबरोबर आहे.” ३ पण याच रा ी देवाचे वचन
नाथानाकडे आले व हणाले, ४ “जा आ ण माझा सेवक दावीद याला सांग,
परमे र असे हणतो, मला राह यासाठ तू घर बांधायचे नाही. ५ कारण मी
इ ाएलांस वर आणले या दवसापासून आजपयत मी मं दरात रा हलेलो
नाही. याऐवजी, मी व वध ठकाणी, तंबूतून व मंडपातूनच राहत आलो
आहे. ६ सव इ ाएलाबरोबर या या ठकाणांम ये मी फरत आलो तेथे
तेथे यांना मा या लोकांचे पालन कर यासाठ मी नेमले या इ ाएला या
पुढा यांतील कोणा एकालाही ‘मा यासाठ तु ही गंधस चे घर का बांधले
नाही, असा एक श द तर मी कधी बोललो काय?’” ७ “तर आता, माझा
सेवक दावीद याला सांग क , ‘सवश मान परमे राचे असे हणणे आहे”
क , तू मा या इ ाएल लोकांचा अ धपती हावे हणून मी तुला गायरानातून,
मढरां या मागून काढू न घेतले. ८ आ ण जेथे कोठे तू गेलास या ठकाणी मी
तु याबरोबर होतो आ ण तु या सव श ूंना तु यापुढून कापून टाकले. आ ण
पृ वीवर जे कोणी महान लोक आहेत यां या नावासारखे मी तुझे नाव कर न.
९ मा या इ ाएल लोकांस मी एक जागा नेमून देईन आ ण यांना या ठकाणी
ि थर कर न, हणजे ते आप या वतः या जागी राहतील व यांना कसलाही
ास होणार नाही. पूव सारखे
लोक यां यावर जुलूम करणार नाही.
१० मी मा या इ ाएल लोकांवर यायाधीश नेमले होते या दवसापासून ते
जसे यांना ास देणार नाही. आ ण मी तु या सव श ूंचा मोड कर न, मी
तुला आणखी सांगतो क , परमे र तुझे घर बांधील. ११ आ ण असे होईल
क जे हा तुझे दवस प रपूण होऊन तू आप या पूवजाकडे गे यावर, मी
तु यानंतर तु या वंशातून जो तुझा पु , यास मी उभे कर न, मी याचे
रा य थापीन. १२ तो मा यासाठ घर बांधील आ ण मी याचे सहासन
सवकाळ था पत कर न. १३ मी याचा पता होईन आ ण तो माझा पु
होईल. तु यापूव शौल रा य करत होता. या यावरची मी माझी कृपा ी
काढू न घेतली तशी तु यावरची माझी कृपा ी र करणार नाही. १४ मी
यास मा या घरात आ ण रा यात सवकाळ ठे वीन, याचे राजासन सवकाळ
थापीन. १५ नाथान दावीदाशी बोलला आ ण याने यास सव वचने व
संपूण दशनाब ल स व तर सां गतले. १६ नंतर दावीद राजा आत गेला व
परमे रासमोर जाऊन बसला; तो हणाला, “हे परमे र देवा, मी कोण आहे,
आ ण माझे घराणे काय क तू मला येथपयत आणले आहे?” १७ आ ण
हे देवा, तु या ीने ही केवळ लहान गो होती, पण तू तु या सेवका या
घरा वषयी भ व यात येणा या ब याच दवसांब ल बोलला आहेस. व हे
परमे र देवा, मला तू भ व यातील प ा दाखव या आहेत. १८ तु या
सेवकाचा तू स मान केला आहेस. आणखी मी, दावीद, तुला काय बोलू?
तु या सेवकाला तू वशेष ओळख दली आहेस. १९ हे परमे रा, तु या
सेवकासाठ व तुझा वतःचा हेतू पूण हावा, हणून तू या सव महान गो ी
गट कर यासाठ अदभुत कृ ये केलीस. २० हे परमे रा, जे सव आ ही
आजवर आम या कानांनी ऐकले या माणे तुजसमान कोणी नाही आ ण
तु या शवाय कोणीच देव नाही. २१ आ ण तु या इ ाएल लोकांसारखे सरे
कोठले रा पृ वीवर आहे यांना तू, आपलेच लोक हावेत, हणून देव वतः
यांना मसरातून सोडव यास गेला; या तु या लोकांस तू मसरातून सोडवले
त या देखत महान व भयानक कृ ये क न तू आपले नाव केले. यांना
तू मसरातून सोडवले होते, या तु या लोकांपुढून इतर रा ांस घालवून
दले. २२ तू इ ाएलांना आपले वतःचे लोक सवकाळासाठ क न ठे वले
आ ण परमे रा तू यांचा देव झालास. २३ हणून आता, हे परमे रा, तु या
सेवकाला आ ण या या घरा याला तू हे वचन दले आहेस, ते सवकाळ
था पत कर. तू बोलला आहेस तसे कर. २४ तुझे नाव सवकाळ था पत
हावे व थोर केले जावे, असे हणून, सेनाधीश परमे र इ ाएलाचा देव आहे.
दावीद, तुझा सेवक याचे घराणे तु यासमोर था पत हावे. २५ कारण,
मा या देवा, तू आप या सेवकास हे गट केले क , तू या यासाठ घर
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बांधशील. याक रता तु या सेवकाला, तु याकडे ाथना कर याचे धैय
मळाले आहे. २६ आता हे परमे रा, तूच देव आहेस आ ण तु या सेवकाला
हे चांगले अ भवचन दले आहे. २७ तर आता, संतु होऊन तु या सेवका या
घरा याला तु यापुढे सवकाळ राह याचा आशीवाद दला आहे. हे परमे रा,
तू, आशीवाद दलास आ ण ते सवकाळ आशीवा दत आहे.
असे झाले क , दावीदाने प ल ांवर वार केली आ ण
१८ यानंयांचतारपराभव
केला. याने प ल ां या हातातून गथ आ ण यांची
गावे घेतली. २ मग याने मवाबाचा पराभव केला आ ण मवाबी लोक
दावीदाचे सेवक झाले आ ण यास कर देऊ लागले. ३ मग सोबाचा राजा
ह ेजर आप या रा याची सीमा फरात नदीपयत ि थर कर यास जात असता
दावीदाने हमाथाजवळ याचा पराभव केला. ४ दावीदाने या याकडू न एक
हजार रथ, सात हजार सारथी, आ ण वीस हजार पायदळ एवढे घेतले.
दावीदाने रथा या जवळपास सव घो ां या शरा तोड या पण यातून शंभर
रथाचे घोडे मा याने शाबूत ठे वले. ५ जे हा द म क नगरातील अरामी
लोक सोबाचा राजा ह ेजर या या मदतीला आले, यां यापैक बावीस हजार
लोकांसही दावीदाने जवे मारले. ६ नंतर अराममधील द म कात दावीदाने
ब थान बस वले. अरामी लोक दावीदाचे सेवक होऊन यास कर देऊ लागले.
अशा कारे दावीद जेथे जेथे जात असे तेथे परमे र यास जय देत असे. ७
ह ेजरा या सेवकां या सो या या ढाली दावीदाने काढू न घेत या आ ण या
य शलेमेला आण या. ८ ह ेजराची नगरे टमथ आ ण कून यातून दावीदाने
पु कळ पतळही ह तगत केले. हे पतळ वाप न नंतर शलमोनाने पतळ
समु , गंगाळ व तंभ आ ण पतळ भांड बनवली. ९ जे हा दावीदाने
सोबाचा राजा ह ेजर या या सव सै याचा पराभव के याची बातमी तोवू
हमाथ नगराचा राजा याने ऐकली. १० ते हा याने हदोराम या आप या
पु ाला दावीद राजाचे ेमकुशल वचार यासाठ आ ण याचे अ भनंदन
कर यासाठ या याकडे पाठवले, कारण दावीद ह ेजरा व द लढला व
याचा पराभव केला, तोवू आ ण ह ेजर यां यात लढाया होतच असत.
हदोरामने आप याबरोबर सोने, पे, पतळ याची भांड आणली. ११ जे
सोने पे याने सव रा ांपासून, अदोम, मवाब, अ मोनी, प ल ी आ ण
अमालेक यां यापासून घेतले होते, ती भांड ही दावीद राजाने परमे रास
सम पली. १२ स वेचा पु अबीशय याने ार खो यात अठरा हजार अदोमी
लोकांस मारले. १३ अदोमाम ये अबीशयने मजबूत ब थान बस वले आ ण
सव अदोमी दावीदाचे सेवक झाले. परमे राने दावीदाला जेथे कोठे तो गेला
तेथे यास जय मळवून दला. १४ दावीदाने सव इ ाएलावर रा य केले
आ ण याने या या सव लोकांचा यो य याय करत असे व नी तने वागत
असे. १५ स वेचा पु यवाब हा दावीदा या सै याचा मु य अ धकार होता.
अहीलुदाचा पु यहोशाफाट अखबारनवीस याचा अ धकार होता. १६
अहीटू बचा पु सादोक आ ण अ याथारचा पु अबीमलेख याजक होते.
शवूशा हा नयमशा श क होता. १७ यहोयादाचा पु बनाया हा करेथी व
पलेथी लोकांवर ल जबाबदार अ धकार होता. दावीदाचे पु राजाचे मु य
स लागार होते.
असे झाले क , अ मो याचा नाहाश राजा या या मृ यू
१९ आझालाण वयानंयातरयाजागी
याचा पु राजा झाला. दावीदाने हणाला,
२

“नाहाशाचा पु हानून या यावर मी दया कर न. कारण या या प याने
मा यावर दया केली होती.” असे हणून दावीदाने हानून या सां वनेसाठ
आपले त अ मोनी लोकां या देशी पाठवले. ३ ते हा अ मो यांचे सरदार
हानूनाला हणाले क , “दावीदाने तुझे सां वन कर याकरता कवा तु या मृत
प याचा मान केला असे तुला वाटते का? याने या लोकांस तुझा देश
पाह यास आ ण हेर गर करायला पाठवले आहे. यास तुझा ांत उ व त
करायचा आहे.” ४ हे ऐकून हानूनाने दावीदा या तांना अटक केली आ ण
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यांचे मुंडन केले. यांची कमरेपयतची व ेही फाडली आ ण यांना वाटेला
लावले. ५ मग कोणी जाऊन दावीदाला ही बातमी सां गतली, ते हा याने
भेट यास माणसे पाठवली, कारण या मनु यांना मोठ लाज वाटली आ ण
राजाने यांना नरोप पाठवला तुम या दा ा वाढेपयत तु ही यर हो येथे रहा
मग इकडे या. ६ जे हा अ मो यांनी पा हले क , दावीदाला आ ही गध असे
झाले आहोत, ते हा हानून आ ण अ मोनी लोकांनी मेसोपटे या व अराम
माका व सोबा येथून रथ आ ण सारथी मोलाने आण यासाठ एक हजार
क कार पे पाठवले. ७ अ मो यांनी ब ीस हजार रथ व माका या राजा व
याचे लोक मोलाने ठे वले; ते हा यांनी येऊन मेदबा नगराजवळ तळ दला.
अ मोनी आप या नगरातून एक होऊन लढायला आले. ८ दावीदाने हे
ऐकले ते हा याने यवाबाला आ ण या या सव सै यासकट पाठवले. ९
अ मोनी लोक बाहेर पडले व लढाईसाठ यांनी नगरा या वेशीजवळ मांडणी
केली. आलेले राजे मैदानात एक कडे उभे होते. १० सै या या दोन तुक ा
आप या व द उ या ठाकले या असून यातली एक आप यामागे व एक
पुढे आहे हे यवाबाने पा हले. ते हा याने इ ाएलातील चांग या लढव यांना
नवडले आ ण अरामी सै या व द यांची वि थत मांडणी केली. ११
उरले या इ ाएली सै याला आपला भाऊ अबीशया या हाती सोपवले आ ण
याने या सै याची अ मो या व द लढ यास मांडणी केली. १२ यवाब
हणाला, “अरामाचे सै य जर मा यापे ा बलवान ठरले तर अबीशय तू मला
सोडव. पण अ मोनी सै य तु यापे ा बलवान ठरले तर मी तुला सोडवीन.
१३ बलवान हो, व आप या लोकांसाठ आ ण देवा या या नगरांसाठ लढताना
आपण साम य दाखवू, मग परमे राचे जे काय चांगले उ ेश आहेत तसे तो
करो.” १४ मग यवाब व या या सै यातील शपाई अरामी सै या व द
लढाई कर यास चालून गेले, ते हा इ ाएला या सै यापुढून पळाले. १५
अरामाचे सै य माघार घेऊन पळू न जात आहे हे पाहताच अ मो यांनीही
पलायन केले. अबीशय आ ण याचे सै य यां याकडे यांनी पाठ फरवली.
अ मोनी आप या नगरात परतले आ ण यवाब य शलेमेला परत आला. १६
आ ण इ ाएलपुढे आपला पराभव झाला आहे हे अरामी सरदारांनी पा हले
ते हा यांनी जासूद पाठवून फरात नदीपलीकड ल आप या लोकांस बोलवून
घेतले. शोफख हा ह ेजर या अरामी फौजेचा सेनापती होता. १७ अरामी
लढाईची जमवाजमव करत आहेत हे दावीदाने ऐकले ते हा याने सव इ ाएल
लोकांस एक जमवले आ ण यादन नदीपलीकडे जाऊन अरा यां या समोर
ूह रचला व ते या याशी लढले. १८ इ ाएल लोकांसमो न अरा यांनी
पळ काढला. दावीदाने व या या सै याने सात हजार अरामी सारथी आ ण
चाळ स हजार अरामी सै य यांना ठार केले. अरामी सै याचा नेता शोफख
यालाही यांनी मा न टाकले. १९ आ ण इ ाएलाने आपला पाडाव केला
आहे हे जे हा ह ेजरा या सव सेवक व राजांनी पा हले ते हा यांनी दावीदाशी
तह केला व ते याचे चाकर झाले. हणून अरामी पु हा अ मोनी लोकांस मदत
कर यास घाबरले. अशा र तीने अरामी लोक अ मोन ना मदत कर यास
तयार न हते.
झाले क , राजे लढाईला बाहेर पडतात अशावेळ हणजे
२० आवषारंणभअसेी यवाबाने
सै य घेऊन अ मो यां या नगरात शरले आ ण
यांनी तो देश उ व त केला. मग यांनी रा बा नगराला वेढा घातला. पण
दावीद य शलेमेम येच रा हला. यवाबाने रा बा नगरावर ह ला केला व यांचा
पराभव केला. २ दावीदाने, यां या राजा या डो यावर ल मुकुट काढला.
या सो या या र नज डत मुकुटाचे वजन एक क कार होते. तो दावीदा या
डो यावर ठे व यात आला. यांना या नगरातून मो ा माणात पु कळ लूट
मळाली. ३ या नगरातील लोकांस बाहेर काढू न यां याकडू न करवती,
कु हाही, लोखंड दाताळे या ह यारांनी कराय या क ा या कामाला जुंपले.
अ मो यां या सव नगरांम ये दावीदाने हेच केले. मग दावीद आ ण याचे सै य

य शलेमेला परतले. ४ यानंतर असे झाले क गेजेर येथे इ ाएल लोकांचे
प ल ांशी यु द झाले. या लढाईत स बखय शाथी याने स पय याला
ठार मारले. तो रेफाई वंशातला होता. व प ल ी लोक यांना शरण आले. ५
पुढे पु हा एकदा प ल ांशी लढाई झाली. यावेळ याईराचा पु एलहानान
याने गथ या ग याथचा भाऊ लहमी याला ठार केले. या या भा याची
काठ वणक या या तुळईसारखी होती. ६ गथ येथे प ल ांशी पु हा एकदा
लढाई झाली. या गावात एक मोठा उं च मनु य होता. या या हातापायांना
येक सहासहा, अशी एकंदर चोवीस बोटे होती. तोही रेफाई या वंशातला
होता. ७ याने इ ाएल सै याची नदा केली ते हा दावीदाचा भाऊ शमी याचा
पु योनाथानाने यास ठार केले. ८ ही गथ रेफाई या नगरातील संतती होती.
आ ण ते दावीदा या व या या सै या या हाताने यांना मार यात आले.
ण सैतान इ ाएला व द उठला व याने दावीदाला इ ाएलाची
२१ आमोजणी
कर यास भाग पाडले. दावीद यवाबाला आ ण सै या या
२

अ धका यांना हणाला, “जा बैर-शेबापासून दानापयत सव इ ाएल लोकांची
मोजणी करा आ ण मग मला यांची एकंदर सं या मा हत हावी हणून
मला परत येऊन अहवाल ा.” ३ यवाब हणाला “परमे र आपले सै य
आहे यापे ा शंभर पटीने अ धक वाढवो. पण मा या भू राजा, ते सव
मा या ध याचे सेवा करत नाही का? मग मा या ध याला हे का पा हजे?
इ ाएलावर याने दोष का आणावा?” ४ पण राजाचा श द यवाबा व द
अं तम होता, यामुळे यवाब नघून गेला आ ण सव इ ाएलातून फरला.
मग य शलेमाला परत आला. ५ मग यवाबाने दावीदाला एकंदर लढाई
करणा यांची मोजणी सां गतली. इ ाएलात अकरा लाख तलवार काढणारे
पु ष होते. य दात चार लाख स र हजार पु ष होते. ६ पण लेवी आ ण
ब यामीन यां या घरा यांची मोजदाद केली न हती, कारण यवाबाला राजा या
आ ेचा अ यंत तटकारा आला होता. ७ देवाला या कृतीमुळे वाईट वाटले
हणून याने इ ाएलावर मारा केला. ८ मग दावीद देवाला हणाला, “मी ही
गो क न महान पाप केले आहे. आता आप या सेवकाचे अपराध र कर,
कारण मी फार मूखपणाची कृती केली आहे.” ९ परमे र दावीदाचा संदे ा
गादला हणाला, १० “जाऊन दावीदाला सांग, ‘परमे राचे हणणे असे
आहे, मी तु यापुढे तीन पयाय ठे वतो. यातील एक नवड.” ११ मग गाद
दावीदाकडे गेला व यास हणाला, “परमे राचे हणणे असे आहे, ‘ यातून
एक नवड. १२ तीन वषाचा काळ पडावा, कवा तीन म हने तु या श ूने
तलवार ने तुझा पाठलाग करावा आ ण तुझा नाश करावा कवा इ ाएला या
सव देशात परमे राचा त लोकांचा संहार कर त असताना देशात तीन दवस
परमे राची तलवार हणजे मर असावी? तर आता, याने मला पाठवले,
यास मी काय उ र ावे ते तू ठरवून मला सांग.” १३ मग दावीद गादला
हणाला, “मी गंभीर अडचणीत आहे. मला लोकां या हातात पड यापे ा
परमे रा या हातात पडू दे, कारण या या दयेची कृती फार महान आहे.”
१४ ते हा परमे राने इ ाएलावर मर पसरवली आ ण याम ये स र हजार
लोक मृ युमुखी पडले. १५ य शलेमेचा नाश कर यास देवाने त पाठवला.
तो तचा नाश करणार, हे परमे राने पा हले व हानी कर यापासून याचे मन
बदलले. तो या नाश करणा या ताला हणाला, “पुरे झाले, आता तुझा
हात मागे घे.” यावेळ परमे राचा त अणान यबूसी या या ख याजवळ
उभा होता. १६ दावीदाने वर पा हले व ते हा यास परमे राचा त आकाश व
पृ वी यां याम ये उभा असलेला दसला. या या हातात उपसलेली तलवार
असून याने ती य शलेमेवर उगारलेली होती. ते हा गोणताट घातलेले
दावीद आ ण वड ल ज मनीकडे त ड क न खाली पडले. १७ दावीद देवाला
हणाला, “सै याची मोजणी कर याचा कूम मी दला होता क नाही?
मीच हे पाप केले आहे, मीच हे काम केले आहे. पण या मढरांनी काय
केले आहे? हे परमे रा मा या देवा, मी वनंती करतो तुझा हात मा यावर
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व मा या घरा यावर पडू न तू आ हास श ा दे, पण तु या लोकांस या
मर ने श ा देऊ नको.” १८ मग परमे रा या ताने गादला आ ा केली
क , तू दावीदाला सांग, दावीदाने वर जाऊन अणान यबूसी या या ख यात
परमे रासाठ एक वेदी बांधावी. १९ मग गादाने परमे रा या नावाने बोलून
जे सां गतले याव न दावीद वरती गेला. २० अणान ते हा ग हाची मळणी
करत होता, तो मागे वळला व याने देव ताला पा हले. तो व याचे चारही
पु या याबरोबर होते ते लपले. २१ आ ण दावीद अणानाकडे आला, ते हा
अणानाने वर ी क न व दावीदाला पा हले. तो ख यातून नघाला आ ण
याने दावीदाला त ड ज मनीपयत लववून नम कार केला. २२ मग दावीद
अणानला हणाला, “हे खळे मला वकत दे. याची पूण कमत मी तुला
देईन. लोकांव न मर बंद हावी हणून तेथे मी परमे राकरता वेदी बांधीन.”
२३ अणान दावीदाला हणाला, “मा या वामी राजाला जे काही तुम या
ीने जे चांगले आहे ते करा. पाहा, होमापण कर यासाठ मी बैल, तसेच
वेदीवर ल होमात जाळ यासाठ मळणीची लाकडे, आ ण अ नापणासाठ
ग हे सव मी तु हास देईन.” २४ ते हा राजा दावीद अणानाला हणाला,
“नाही, मी तुला याची पूण कमत देऊनच वकत घेईन. कारण जे तुझे
आहे ते मी परमे रासाठ घेणार नाही. आ ण कमत द यावाचून घेतलेले
होमापण मी अपण करणार नाही.” २५ आ ण दावीदाने या जागेसाठ
अणानाला सहाश शेकेल सोने दले. २६ दावीदाने तेथे परमे राकरता वेदी
बांधली आ ण यावर याने होमापणे आ ण शां यपणे अपण केली. याने
परमे रास हाक मारली व याने वगातून होमापणा या वेदीवर अ नी पाठवून
उ र दले. २७ मग परमे राने देव ताला आ ा केली आ ण याने आपली
तलवार यानात परत घातली. २८ या वेळेस, जे हा दावीदाने पा हले क
अणान यबूसी या ख यात परमे राने आप याला उ र दले ते हा याने तेथे
य केले. २९ कारण मोशेने रानात केलेला परमे राचा नवासमंडप आ ण
होमापणाची वेदी, याकाळ गबोनाम ये उ च थानावर होती. ३० पण
परमे रा या ता या तलवार या भीतीने दावीद देवापुढे माग वचारायला
जा यास घाबरत होता.
दावीद हणाला, “हेच ते परमे र देवाचे मं दर आहे. इ ाएलांची
२२ मगहोमापणाची
वेदीही इथेच केली जाईल.” इ ाएलम ये जे परदेशी
२

लोक राहत होते या सवाना दावीदाने या या सेवकांना आ ा देऊन एक
बोलवून घेतले. देवाचे मं दर बांध यासाठ दगडाचे चरे घडव याचे काम
यां यावर सोपवले. ३ दावीदाने दरवाजांसाठ खळे आ ण बजाग यासाठ
लागणारे लोखंड पुरवले व याने वजन करता येणार नाही इतके पतळ,
४ सीदोन आ ण सोर या नगरांतील लोकांनी गंधस चे पु कळ लाकूड
दावीदाकडे आणले आ ण ते लाकूड तर एवढे आले क यांची मोजदाद
करणे कठ ण होते. ५ दावीद हणाला, “माझा पु शलमोन अजून त ण व
अननुभवी आहे आ ण परमे राचे मं दर मा वशेषतः उ कृ बांधले गेले
पा हजे, याक रता क सव इतर देशात सु स द आ ण वैभवशाली असे झाले
पा हजे. हणून मी या या बांध याची तयार कर न.” असे हणून दावीदाने
आप या मृ यूपूव बर च तयार केली. ६ मग याने आपला पु शलमोन
याला बोलावले. इ ाएलचा देव परमे र या यासाठ मं दर बांध याची याने
यास आ ा दली. ७ दावीद शलमोनाला हणाला, “मा या मुला, माझा
देव परमे र या या नावासाठ मं दर बांध याची माझी इ छा होती. ८ पण
परमे र मा याकडे आला व हणाला, तू ब याच लढाया के यास आ ण
याम ये पु कळ र पाडले. ते हा तुला मा यासाठ मं दर बांधता येणार
नाही. कारण तू मा यापुढे भूमीवर पु कळ र पाडले आहे. ९ मा तुला
पु होईल तो शांती य मनु य असेल. मी यास या या सव श ूपासून
येक बाजूने वसावा देईन. कारण याचे नाव शलमोन असे होईल आ ण
इ ाएलांस या या दवसात मी शांतता आ ण व थता देईन. १० तो
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मा या ी यथ मं दर बांधील. तो माझा पु आ ण मी याचा पता होईन.
याचे राजासन मी इ ाएलावर सवकाळापयत था पत कर ल.” ११ “आता
मा या मुला, परमे र तु याबरोबर असो व तुला यश वी करो. याने तुला
सां गत या माणे तू परमे र देवाचे मं दर बांध. १२ जे हा इ ाएलावर तो
तुला अ धकार देईल ते हा परमे र देवाचे नयम पाळायला फ परमे रच
तुला अंत ान आ ण समजूतदारपणा देवो. १३ इ ाएलसाठ परमे राने
मोशेला जे नयमशा सां गतले ते तू न वसरता पाळ हणजे तू यश वी
होशील. बलवान हो व धैय धर. घाब नको कवा नाउमेद होऊ नको. १४
पाहा, परमे रा या मं दरासाठ मी खूप क ाने एक ल क कार सोने
आ ण दहा ल क कार पे आ ण पतळ व लोखंड यांचा मो ा माणात
साठा क न तयार केली आहे. मी दगड, लाकूडसु दा पुरवले आहे. तू या
सवात अ धक भर घाल. १५ तु याजवळ पु कळ कामगार आहेत. पाथरवट,
गवंड आ ण सुतार, आ ण सव कार या कामाम ये कुशल असे शार
लोक आहेत. १६ जे कोणी सोने, पे, पतळ, लोखंड यावर काम क
शकतात, अशी असं य माणसे तु याबरोबर आहेत. ते हा आता कामाला
सुरवात कर. परमे र तु याबरोबर आहे.” १७ दावीदाने इ ाएलामधील सव
पुढा यांनासु दा आपला पु शलमोन याला सहकाय कर याची आ ा केली.
तो हणाला, १८ “तुमचा देव परमे र तु हासोबत आहे. आ ण येक बाजूने
याने तु हास शांतता दली आहे. कारण याने देशातले राहणारे मा या हाती
दले आहेत, परमे रा यापुढे आ ण या या लोकां या आता हा देश ता यात
आला आहे. १९ ते हा आता अंत: करणपूवक तु ही परमे र तुमचा देव याचा
शोध करा. उठा व परमे र देवाचे प व मं दर बांधा. कारण परमे रा या
नावासाठ जे मं दर बांधायचे आहे याम ये मग परमे रा या कराराचा कोश
आ ण देवाची इतर प व व तू आणून ठे वा.”
दावीद हातारा झाला होता आ ण या या आयु या या
२३ आता
शेवट या दवसात होता, ते हा याने आपला पु शलमोन याला
इ ाएलाचा राजा केले. २ याने इ ाएलमधील सव पुढार मंडळ , याजक
आ ण लेवी यांना एक बोलावून घेतले. ३ तीस आ ण या न अ धक वय
असले या लेव ची याने गणना केली. यांची सं या एकंदर अडतीस हजार
होती. ४ यां यातले, चोवीस हजार लेवी परमे रा या मं दरा या कामावर
देखरेख करणारे होते आ ण सहा हजार अ धकार आ ण यायाधीश होते.
५ चार हजार ारपाल होते आ ण दावीद हणाला, मी जी वा े आराधना
करायला करवून घेतली या या साथीने परमे राची तुती करणारे चार
हजार होते. ६ लेवीचे पु गेष न, कहाथ आ ण मरार यां या घरा यानुसार
दावीदाने सव लेव ची तीन गटांम ये वभागणी केली. ७ गेष न घरा यात
लादान आ ण शमी हे दोघे होते. ८ लादान याला तीन पु . यहीएल हा
थोरला. नंतर जेथाम व योएल. ९ शमीचे पु असे शलोमोथ, ह जएल व
हारान. लादान या घरा यांचे हे मुख होते. १० शमीला चार पु . यहथ,
जीजा, यऊश आ ण बर या. ११ यहथ हा यांपैक मोठा, सरा जीजा, यऊश
आ ण बर या यांना मा फार संतती न हती यामुळे यांचे दोघांचे मळू न
एकच घराणे धरले जाई. १२ कहाथाला चार पु होते: अ ाम, इसहार, हे ोन
आ ण उि जयेल. १३ अहरोन आ ण मोशे हे अ ामचे पु अहरोन आ ण
या या वंशजाची खास कामाकरता नवड केली गेली होती. परमे रा या
उपासने या प व कामा या तयार साठ यांना कायमचे वेगळे काढले
गेले होते. परमे रापुढे धूप जाळणे, परमे राचे याजक हणून सेवा करणे,
लोकांस आशीवाद देणे अशी यांची कामे होती. १४ मोशे हा देवाचा संदे ा
होता. याचे पु लेवी या वंशातच गणले जात. १५ गेष म आ ण अ लयेजर हे
मोशेचे पु . १६ शबुएल हा गेष मचा थोरला पु . १७ रह या हा अ लयेजरचा
थोरला पु . हा एकुलता एक होता. रह याला मा बर च अप य झाली. १८
शलोमीथ हा इसहारचा प हला पु . १९ हे ोनचे पु या माणे: यर या मोठा,
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अम या सरा, यह जएल तसरा, यकमाम चौथा. २० उि जयेलाचे पु :
प हला मीखा आ ण नंतरचा इि शया. २१ महली आ ण मूशी हे मरार चे
पु . एलाजार आ ण क श हे महलीचे पु . २२ एलाजाराला क या र नेच
झाली. यास पु न हता. या क यांचे ववाह ना यातच झाले. या ल न
होऊन क शा या घरा यात गे या. २३ मूशीचे पु : महली, एदर आ ण
यरेमोथ. २४ हे झाले लेवीचे वंशज आपाप या घरा यां माणे यांची मोजणी
झाली. ते घरा यांचे मुख होते. यां यापैक येका या नावाची न द
झालेली आहे. जे वीस कवा या न अ धक वयाचे होते यांनी परमे रा या
मं दरात सेवा करणे हे यांचे काम. २५ दावीद हणाला, “इ ाएलाचा देव
परमे र या यामुळे लोकांस शांती लाभली आहे. परमे र य शलेमेला
कायम या वा त ासाठ आला आहे. २६ ते हा लेव ना नवासमंडप आ ण
उपासनेतील सेवेचे इतर पा े सतत वाह याची गरज पडणार ह नाही.” २७
लेवी कुळातील वंशजांची मोजदाद करणे ही दावीदाची इ ाएल लोकांस
अखेरची आ ा होती. यानुसार वीस वष आ ण यापुढ ल वया या मनु यांची
मोजणी झाली. २८ अहरोना या वंशजांना परमे रा या मंदीरातील सेवेत
मदत करणे हे लेवीचे काम होते. मं दराचे आवार आ ण बाजू या खो या
यांची देखभाल ही यां याकडे होती. मं दरातील सव प व गो ी शु द ठे वणे
ही यांची जबाबदार होती. देवा या मं दरातील हे काम ते करत असत. २९
मं दरातील सम पत भाकर मेजावर ठे वणे, पीठ, अ नापण कर या या व तू
बेखमीर भाकर यावर यांची देखरेख होती. याखेर ज, त ावर भाजलेले,
मळलेले सवकाही स द करणे, मोजून मापून या व तूंची तयार करणे हे ही
काम यां याकडे होते. ३० ते रोज सकाळ सं याकाळ परमे राचे आभार
मानायला आ ण याची तुती करायला उभे राहत. ३१ आ ण परमे रास
श बाथ दवशी, चं दशना या आ ण नेमले या सणा या दवशी ठरले या
सं ये माणे नेहमी परमे रापुढे सव होमापणे अपण कर यास हजर राहत.
३२ ते दशनमंडप, प व थानाचे मुख होते. आ ण यांचे सहकार अहरोनाचे
वंशज यांना ते परमे रा या मं दरा या सेवेत मदत करत होते.
या वंशजांची वगवार नादाब, अबी एलाजार व इथामार.
२४ अहरोना
पण नादाब आ ण अबी हे दोघे आप या प या या आधीच मरण
२

पावले. यांना अप य ही न हती. ते हा एलाजार आ ण इथामार हेच याजक
झाले. ३ दावीद व एलाजारा या वंशातला सादोक आ ण इथामार यां या
वंशातला अहीमलेख यांनी यां या नेमणुक माणे यां या सेवेसाठ यांची
वाटणी केली. ४ इथामारापे ा एलाजारा या वंशजात वड लधार मुख
मंडळ अ धक नघाली. एलाजारा या वंशजात सोळा जण तर इथामार या
वंशजात आठ जण मुख होते. ५ दो ही वंशजातील पु षांची नवड च ् या
टाकून केली. काहीजणांना प व थाना या देखभालीचे अ धकार आ ण
देवाकडचे अ धकार असे केले. हे सवजण एलाजार आ ण इथामार यां या
वंशजातलेच होते. ६ आ ण ले ांतला लेखक, नथनेलाचा पु शमाया याने
राजा व अ धकार , सादोक याजक, अ याथारचा पु अहीमलेख, याजक
आ ण लेवी यां या घरा यातील मुख ा यासमोर यांची नावे ल हली.
च ् या टाकून एलाजारा या कुळा या वंशातून नवड कर यात येई आ ण
पुढ या वेळेला इथामार यां या कुळातील वंशातून नवड कर यात येई. ७
प हली च यहोयार बाची नघाली. सर यदायाची, ८ तसर हार माची,
चौथी सोर माची, ९ पाचवी म क याची, सहावी मया मनाची, १० सातवी
ह कोसाची, आठवी अबीयाची. ११ नववी येशूवाची, दहावी शक याची, १२
अकरावी ए या शबाची, बारावी याक माची १३ तेरावी पाची, चवदावी
येशेबाबाची, १४ पंधरावी ब गाची, सोळावी इ मेराची. १५ सतरावी हेजीराची,
अठरावी हि पसेसाची, १६ एकोणीसावी पथ ाची, वसावी यहेजकेलाची,
१७ एक वसावी याखीनाची, बा वसावी गामूलची, १८ ते वसावी दलायाची
आ ण चो वसावी मा याची. १९ परमे रा या मं दरात सेवा कर यासाठ

या सवाची माने नेमणूक कर यात आली. इ ाएलचा परमे र देव याने
अहरोनाला जे नयम घालून दले याच नयमांचे पालन यांनी मं दरा या
सेवेसाठ केले. २० लेवी या इतर वंशजांची नावे खालील माणे: अ ाम या
वंशातील शूबाएल; शूबाएलचे वंशज: यहदाया. २१ रह याचे वंशज: रह या या
वंशात इि शया मु य. २२ इसहार वंशजापैक : शलोमोथ. शलोमोथा या
वंशजातून: यहथ. २३ हे ोनचा थोरला पु यर या, हे ोनचा सरा पु
अम या, यह जएल तसरा आ ण चौथा यकमाम. २४ उि जयेला या वंशातला
मीखा. मीखा या वंशातला शामीर. २५ मीखाचा भाऊ इि शया, इि शयाचा
पु जख या. २६ मरार चे वंशज: महली आ ण मूशी. याजीयाचा वंशज बनो.
२७ मरार चे वंशज: याजीयापासून बनो व शोहम व ज कूर व इ ी. २८
महलीपासून: एलाजार हा महलीचा पु . याला अप य न हते. २९ क शाचे
वंशज: यरहमेल. ३० महली, एदर आ ण यर मोथ हे मूशीचे पु . हे लेवी
होते, यां या घरा या माणे यांची यादी कर यात आली. ३१ राजा दावीद,
सादोक, अहीमलेख आ ण याजक व लेवी घरा यातील मुख यां यासमोर
यांनी च ् या टाक या. घरा यातील े मुलाने क न ाबरोबर च ् या
टाक या. यांनी अहरोन या या वंशजा माणेच च ् या टाक या.
आ ण नवासमंडपा या अ धका यांनी मळू न आसाफा या
२५ दावीद
मुलांना एका खास कामासाठ नवडले. हेमान व य थून ही ती
अप ये. वीणा, सतार आ ण झांजा ही वा े, वाजवून देवाचा संदेश देणे
असे यां या कामाचे व प होते. हे काम करणा या लोकांची यादी:
२ आसाफा या वंशातले: ज कूर, योसेफ, नथ या आ ण अशेराला, हे
आसाफाचे पु रा या या देखरेखीखाली आसाफा या मागदशनाखाली संदेश
देत होते. ३ य थूनाचे वंशज: गद या, सार , यशया, हश या व म या
हे सहाजण, आपला पता य थून या या मागदशनाखाली वीणा वाजवून
परमे राचे उपकार मरण आ ण तवन क न संदेश देत असे. ४ हेमानाचे
वंशज: बु क या, म या, उि जयेल, शबुएल, यर मोथ, हन या, हनानी,
अ लयाथा, ग ती, रोममती-एजेर, या बकाशा, म लोथी, होथीर आ ण
मह जयोथ. ५ हेमान हा राजाचा संदे ा होता, हे सव हेमानाचे पु शग
वाजवायला होते. देवाने हेमानाला चौदा मुले आ ण तीन मुली देऊन स मानीत
केले. ६ हे सव आप या प या या मागदशनाखाली परमे रा या घरात
ही अप ये झांजा, सतार आ ण वीणा वाजवून गीते गा यासाठ आ ण
देवा या घरातील सेवेसाठ होते. आसाफ, य थून व हेमान हे राजा या
देखरेखीखाली होती. ७ ते आ ण यांचे नातेवाईक गायनकलेत पारंगत व
परमे रासाठ गायनाचे श ण घेतलेले दोनशे अ ाऐश जण होते. ८
यांनी लहानथोर, गु - श य सवानी आप या कामासाठ सार याच च ् या
टाक या व कामे वाटू न घेतली. ९ ते हा आसाफा या मुलां या संबंधीत:
प हली च योसेफाची नघाली; सर गद याची याची अप ये आ ण
भाऊबंद यां यातून बाराजणांना घेतले. १० तसर च ज कूरचे पु आ ण
भाऊबंद यां यामधून, बाराजणांना घेतले. ११ चौथी च इ ीची, याचे पु
आ ण आ त यां यामधून बाराजणांना घेतले. १२ पाचवी नथ याची याचे पु
व नातलग यामधून बाराजण. १३ सहावी च बु क याची. याचे पु आ ण
भाऊबंद यांमधून बाराजण. १४ सातवी यशरेलाची. याचे पु आ ण भाऊबंद
यांमधून बाराजण. १५ यशयाची आठवी. या च नुसार पु आ ण भाऊबंद
यामधून बाराजण. १६ नववी म याची. याचे पु आ ण नातलग यामधून
बाराजण. १७ दहावी शमीची. याचे पु आ ण नातलग यांमधून बाराजण.
१८ अकरावी अजरेलाची. याचे पु आ ण नातलाग यांमधून बाराजण.
१९ बारावी हश याची. याचे पु आ ण याचे नातलग यांमधून बाराजण.
२० तेरावी शूबाएलाची. याचे पु आ ण नातलग यांमधून बाराजण. २१
चौदावी म याची. याचे पु आ ण नातलगामधून बाराजण. २२ पंधरावी
यरेमोथची. याचे पु आ ण नातेवाईक यांमधून बारा. २३ सोळावी हन याची.
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याचे पु आ ण भाऊबंद यांमधून बाराजण. २४ सतरावी या बकाशाची.
याचे पु आ ण नातलग यांमधून बाराजण. २५ अठरावी हनानीची. याचे
पु आ ण नातलग यांमधून बाराजण. २६ एकु णसावी म लोथीची. याचे
पु आ ण आ त यांमधून बाराजण. २७ वसावी अलीयाथची. याचे पु
आ ण नातलगामधून बाराजण. २८ एक वसावी होथीरची. याचे पु आ ण
नातलग यांमधून बाराजण. २९ बावीसावी ग तीची. याचे पु आ ण
नातलग यांमधून बाराजण. ३० ते वसावी मह जयोथची. याचे पु आ ण
भाऊबंद यांमधून बाराजण. ३१ चो वसावी रोममती-एजेरची. याचे पु आ ण
नातलगामधून बाराजण.
ारपालांचे गट: हे पहारेकर कोरहा या वंशजातील होते. यांची नावे
२६ अशी:
आसाफा या वंशातील कोरहाचा पु मेशेले या. मेशेले या
२

याला पु होते. जख या हा यातला मोठा. यदीएल सरा, जब ा तसरा,
यथ नएल चौथा ३ एलाम पाचवा, यहोहानान सहावा, ए योवेनय सातवा.
४ ओबेद-अदोम, याची अप ये. शमाया थोरला, यहोजाबाद सरा, यवाह
तसरा, साखार चौथा, नथनेल पाचवा, ५ अ मीएल सहावा, इ साखार
सातवा, पउलथय आठवा. देवाची ओबेद-अदोमावर खरोखच कृपा ी
होती. ६ शमाया हा ओबेद-अदोमाचा पु . यालाही पु संतती होती. हे
पु साम यवान अस यामुळे यांची आप या घरा यावर स ा होती. ७
अथनी, रफाएल, ओबेद एलजाबाद, अली आ ण सम या हे शमायाचे पु .
एलजाबादचे भाउबंद सव कार या कामात कुशल होते. ८ हे सव ओबेदअदोमाचे वंशज याची अप ये, पु ष नातेवाईक असे सवच नवासमंडपा या
सेवेत बलवान व परा मी होते. ओबेद-अदोमाचे एकंदर बास वंशज होते. ९
मेशेले याचे पु आ ण भाऊबंद मळू न अठराजण होते. ते सव परा मी
होते. १० मरार या वंशातला होसा. श ीला ये पद दले होते. हा ज माने
ये न हता, पण या या प याने यास मु य केले होते. ११ ह क या
सरा. टब या तसरा. जख या चौथा. होसास पु आ ण भाऊबंद मळू न
तेराजण होते. १२ यांना ारपालां या गटांवर मुख नेमलेले होते. आप या
इतर भाऊबंदा माणेच ारपालांनाही परमे रा या मं दरातील सेवेचे काम
नेमून दलेले होते. १३ एकेका दरवाजा या र णाची जबाबदार एकेका
घरा याकडे दलेली होती. एकेका दारासाठ च टाकून हे काम सोपवले
गेले. याम ये वयाने लहान मोठा असा भेदभाव न हता. १४ शेले या या
वाटणीला पूवकडचे दार आले. याचा पु जख या या यासाठ नंतर च
टाक यात आली. हा समजदार मं ी होता. उ रे या ारासाठ याची नवड
झाली. १५ ओबेद-अदोमा या वाटणीला द ण दरवाजा आला. मौ यवान
चीजव तू ठे वले या भांडाराचे र ण कर याचे काम ओबेद-अदोमा या
मुलांकडे आले. १६ शु पीम आ ण होसा यांची नवड प म दरवाजासाठ
आ ण श लेकेथाची चढणी या वाटेवर ल दरवाजासाठ झाली. येक
घरा यासाठ पहारेकर था पत केले होते. १७ पूवला सहा लेवी, उ रेला
त दनी चार, द णेला त दनी चार आ ण भांडारा या र णासाठ दोन
जो ा हो या. १८ प मेकड ल शवारावर चारजण पहारा देत, चारजण या
दशेने जाणा या र यावर आ ण दोन शवारात असत. १९ हे दारपालांचे वग
होते. कोरहाचे वंशज आ ण मरार र चे वंशज यांनी ते भरले होते. २० देवा या
मं दरातील भांडारावर आ ण सम पत व तूं या भांडारावर ले ातला अहीया
हा मुख होता. २१ लादान हा गेष ना या वंशातील. यहीएली हा लादान या
घरा यातील मुखांपैक एक होता. २२ जेथाम आ ण याचा भाऊ योएल हे
यहीएलीचे पु होते. परमे रा या मं दरातील भांडारावर देखरेख ठे वणारे होते.
२३ अ ामी, इसहार , हे ोनी आ ण उि जयेली यां या कुळांतूनसु दा आणखी
काही मुखांची नेमणूक कर यात आली. २४ मोशेचा पु गेष म, याचा पु
शबुएल हा भांडारावर देखरेख करणारा नायक होता. २५ अ लयेजराकडू न
याचे भाऊबंद: अ लयेजाराचा पु हा रह या होता. रह याचा पु यशया.
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यशयाचा पु योराम. योरामाचा पु ज ी. आ ण ज ीचा पु शलोमोथ.
२६ दावीद राजा व प या या मुखांनी व हजारांचे व शंभरांचे सेनापती आ ण
सै याचे सरदार यांनी मं दरासाठ सम पत केले या व तू या भांडारावर
शलोमोथ आ ण याचे भाऊबंद देखरेख करत होते. २७ यु दात मळाले या
काही लूटीपैक यांनी परमे रा या मं दरा या
तीसाठ सम पत केली.
२८ शमुवेल संदे ा, क शचा पु शौल आ ण नेरचा पु अबनेर, स वेचा पु
यवाब यांनी परमे रास सम पत केले या येक प व व तूंचे र णही
शलोमोथ आ ण याचे भाऊबंद करत असत. २९ इसहारा या वंशजापैक
कन या व याची अप ये इ ाएलां या सुर ा व थेचे मुख होते. ते
अ धकार व यायधीश होते. ३० हे ोनी वंशातला, हश या व याचे भाऊबंद,
एक हजार सातशे शूर वीर, यादने या अ लकडे प मेस, परमे रा या
सेवेसाठ व राजा या कामासाठ इ ाएलावर देखरेख करत होते. ३१ हे ोनी
यां या वंशातला यर या हा यां या वंशाचा मुख होता, या या घरा याव न
याची मोजणी केली. दावीदा या रा या या कार कद या चाळ सा ा वष
यांचा तपास केला आ ण यांना गलाद मध या याजेर नगरात कतबगार
अशी माणसे आढळली. ३२ आपाप या घरा यांचे मुख आ ण परा मी
असे दोन हजार सातशे नातलग यर याला होते. देवा या येक कायासाठ
आ ण रा याचे कामकाज यासाठ , रऊबेनी, गादी आ ण मन शेचा अधा वंश
यां यावर देखरेख करणारे असे हे दोन हजार सातशे जण दावीदाने नेमले.
वंशजां या घरा यातील मुखांची यादी हणजे हजारांचे
२७ हीव शंइ भाएल
रांचे सरदार, याच माणे सै याचे अ धकार , हे राजाची
सेवा अनेक मागाने करत. येक सै याचा गट हे वषा या सव म ह यात
सेवा करत असे. येक गटात चोवीस हजार माणसे होती. २ प ह या
म ह या या प ह या गटाचा मुख याशबाम हा होता. याशबाम ज दीएलचा
पु . याशबाम या गटात चोवीस हजार जण होते. ३ तो पेरेस या वंशातला
होता. प ह या म ह या या सव सेना धका यांचा याशबाम मुख होता. ४
अहोह इथला दोदय स या म ह या या सै याचा मुख असून म लोथ हा
यांचा नायक होता. या या गटात चोवीस हजार माणसे होती. ५ तस या
म ह याचा तसरा सेनापती बनाया. हा यहोयादाचा पु . यहोयादा हा मु य
याजक होता. बनाया या अ धप याखाली चोवीस हजार माणसे होती. ६ हाच
तो बनाया जो तीसांतला शूर व तीसांवर मुख होता. याचा पु अ मीजाबाद
बनाया याच गटात होता. ७ चौ या म ह याचा चौथा सेनापती यवाबाचा
भाऊ असाएल. यानंतर याचा पु जब ा हा पुढे आप या सेनापती झाला.
या या तुकड त चोवीस हजार पु ष होते. ८ श थ हा पाचवा सेनापती.
पाच ा म ह याचा हा सेनापती इ ाही होता. या या तुकड त चोवीस हजार
पु ष होते. ९ इरा हा सहा ा म ह याचा सहावा सेनापती. हा इ केशाचा
पु असून तकोई नगरातला होता. या या तुकड त चोवीस हजार लोक
होते. १० सात ा म ह याचा सातवा सेनापती हेलस पलोनी हा होता. हा
ए ाइमा या वंशातला होता. या या तुकड त चोवीस हजार लोक होते. ११
आठ ा म ह याचा आठवा सरदार जेरह वंशातला स बखय शाथी हा होता.
या या तुकड त चोवीस हजार जण होते. १२ नव ा म ह याचा नववा सरदार
ब या मनी वंशातला अबीयेजर अनाथोथी हा होता. या या गटात चोवीस
हजार सै नक होते. १३ दहा ा म ह याचा दहावा सेनापती महरय. हा जेरह
कुळातला असून नटोफाथी इथला होता. या या तुकड त चोवीस हजार पु ष
होते. १४ अकरा ा म ह याचा अकरावा सेनापती बनाया. हा पराथोनचा
असून ए ाइमा या वंशातला होता. या या गटात चोवीस हजार पु ष होते.
१५ बारा ा म ह याचा बारावा मुख हे दय. या अथ नएल कुळातला आ ण
नटोफाथी इथला होता. या या तुकड त चोवीस हजार लोक होते. १६
इ ाएला या वंशाचे हे मुख असे होते: रऊबेन ज ीचा पु अ लयेजर.
शमोन: माकाचा पु शफ ा. १७ लेवी कमुवेलचा पु हश या. अहरोन:
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सादोक. १८ य दा अली . हा दावीदाचा एक भाऊ, इ साखार: मीखाएलचा
पु अ ी. १९ जबुलून ओब ाचा पु इ माया. नफताली: अ ीएलाचा
पु यर मोथ. २० ए ाईम वंशाचा अज याचा पु होशेथ. प म मन शेः
पदायाचा पु योएल. २१ गलादात या मन शे या अ या वंशाचा अ धकार
जख याचा पु इ ो. ब यामीन वंशाचा अ धकार अबनेरचा पु यासीएल.
२२ दान वंशाचा यरोहामाचा पु अजरेल. हे झाले इ ाएलां या वंशाचे मुख.
२३ दावीदाने इ ाएलमधील पु षांची मोजदाद करायचे ठरवले. इ ाएलाची
लोकसं या आकाशातील ता यांएवढ कर न असे परमे राने सां गतले होते
हणून इ ाएलांची लोकसं या वाढली होती. ते हा दावीदाने वीस वषाचे
आ ण या न कमी वयाचे पु ष यांची मोजणी केली नाही. २४ स वेचा
पु यवाब याने मोजदाद करायला सु वात केली पण तो ते काम पूण क
शकला नाही. देवाचा इ ाएला या लोकांवर कोप झाला. यामुळे ही मोजणी
दावीद राजा या बखर त न दवलेली नाही. २५ राजा या मालम ेची जपणूक
करणारे आ धकार पुढ ल माणे: अदीएलाचा पु अजमावेथ हा राजा या
भांडारांचा मुख होता. उ जीयाचा पु योनाथान शेतात या, नगरात या,
गावात या आ ण क यात या भांडारांचा मुख होता. २६ कलूबचा पु
ए ी हा शेतात काम करणा यांवरचा मुख होता. २७ रामा येथील शमी
रामाथी हा ा ी या म यांवर होता. ा ी या म यां या उ प नावर व
ा रसा या को ांवर ज दी शफमी हा होता. २८ गदेर हा बाल-हानान
जैतूनाची झाडे आ ण प मेकड या ड गराळ भागातली उं बराची झाडे याचा
मुख होता. योवाश जैतूना या तेला या कोठाराचा मुख होता. २९ आ ण
श य शारोनी हा शारोनात चरणा या गुरांचा मु य होता. अदलयचा पु
शाफाट हा द याखो यातील गुरांवरचा मु य होता. ३० ओबील इ माएली हा
उं टांवरचा मुख होता. येह ा मेरोनोथ गाढवांवर मु य होता. ३१ याजीज
हगार मढरांवर मु य होता. दावीद राजा या मालम ेचे हे सव अ धकार होते.
३२ दावीदाचा काका योनाथान हा सू मं ी आ ण लेखक होता. हखमोनी
याचा पु यहीएल या यावर राज पु ा या लालनपालनाची जबाबदार होती.
३३ अ हथोफेल राजाचा मं ी आ ण शय राजाचा म होता. हा अक
लोकांपैक होता. ३४ अ हथोफेलाची जागा पुढे यहोयादा आ ण अ याथार
यांनी घेतली. यहोयादा हा बनायाचा पु . यवाब हा राजाचा सेनापती होता.
इ ाएलातील सव अ धकार , वंशावंशाचे मुख,
२८ दावीदाने
पाळ पाळ ने राजाचे काम करणारे सरदार, हजारांचे सरदार व
शंभरांचे सरदार, राजा या व या या मुलां या सव संप ीवर ल व धनावर ल
अ धकार , अंमलदार, शूर वीर आ ण लढव ये यांना य शलेमेत एक
बोलावले. २ नंतर राजा दावीद यां यापुढे उभा रा न हणाला, “मा या
बांधवांनो आ ण लोकांनो, माझे ऐका परमे राचा कराराचा कोश ठे व यासाठ
आ ण देवा या पादासनासाठ एक वसा ाचे घर बांधावे असा माझा मानस
होता. या या बांधकामासाठ मी तयार ही केली होती. ३ पण देव मला
हणाला, ‘तू मा या नावासाठ मं दर बांधायचे नाही. कारण तू एक लढव या
आहेस आ ण र पाडले आहेस.’ ४ इ ाएलाचा देव परमे र याने मला
सवकाळ इ ाएलाचा राजा हो यासाठ मा या व डला या सव घरा यातून
मला नवडू न घेतले आहे. कारण याने य दा या वंशातून मा या प याचे
घराणे मुख हावे अशी याने नवड केली. ५ देवाने मला भरपूर पु संतती
दली आहे. या पु ांमधून इ ाएलावर परमे रा या रा या या राजासनावर
बसायला माझा पु शलमोनाला नवडले आहे. ६ याने मला हटले तुझा
पु शलमोन हाच माझे मं दर आ ण अंगणे बांधील. कारण मी यास माझा
पु हणून नवडले आहे आ ण मी याचा पता होईन. ७ मा या आ ा
आ ण नयम यांचे पालन आज या माणे याने न वसरता केले तर या या
रा याला मी सवकाळ थैय देईन. ८ तर आता सव इ ाएल बांधवांनो,
परमे रासमोर आ ण तुम यासमोर मी सांगतो क आपला देव परमे र

या या सव आ ा काटेकोरपणे पाळा. यासाठ क तु ही हा चांगला देश
वतन क न यावा आ ण आप यानंतर तो आप या वंशजास सवकाळचे
वतन हणून ावा. ९ हे शलमोना, मा या पु ा, आप या वड लां या देवाला
जाणून घे. पूण अंतःकरणाने व मनोभावाने याची सेवा कर. तू हे कर
कारण परमे र सवाची अंत: करणे पारखतो आ ण आप या येका या
वचारा या सव क पना यास कळतात. जर तू याचा शोध करशील तर
तो तुला सापडेल, पण जर तू यास सोडशील, तर तो तुझा कायमचा
याग कर ल. १० परमे राने याचे प व थानासाठ मं दर बांध यासाठ
तुझी नवड केली आहे हे ल ात ठे व. बलवान हो आ ण हे कर.” ११
दावीदाने आपला पु शलमोन याला मं दराचे दारमंडप, याची घरे, यातील
इमारती, कोठारा या खो या, वर या मज यावरची आ ण आत या बाजूची
दालने, दयासनाचे थान यांचा आराखडा दला. १२ यास दैवी आ या या
ेरणेने जे काही ा त झाले याचा आराखडा हणजे परमे रा या मं दरा या
अंगणाचा आ ण चोहोकड या खो यांचा आ ण देवा या मं दरा या भांडारांचा
व प व व तूं या भांडारांचा. १३ याजक आ ण लेवी यां या गटांची मा हती व
परमे रा या मं दरा या सेवे या सव कामाची आ ण परमे रा या मं दरातील
सव उपयोगात येणार उपकरणे याब लची जबाबदार यांना नेमून दली.
१४ सो या या पा ांसाठ , सव कार या सेवे या सव पा ांसाठ सो याचे
वजन दले. या या सव पा ांसाठ सव कार या सेवे या पा ांसाठ
याचे वजन दले. १५ सो या या दप तंभासाठ व या या द ासाठ ,
एकेक दप तंभ व या या द ासाठ सो याचे वजन दले आ ण या या
दप तंभासाठ एकेका दप तंभा या कामा माणे एकेका दप तंभासाठ व
त या द ासाठ याचे वजन दले. १६ आ ण सम ते या भाकर या
मेजासाठ एकेका मेजासाठ सो याचे आ ण या या मेजासाठ याचे
वजन दले. १७ शु सो याचे काटे, याले, वा ा व येक सुरईसाठ सोने
आ ण या या वा ासाठ लागणारे पे, एकेका वाटीसाठ लागणारे पे
यांचे वजन दले. १८ धूपवेदीसाठ शु द केले या सो याचे आ ण जे क ब
आपले पंख पस न परमे रा या कराराचा कोश झाक त होते यां या रथा या
नमु या माणे सो याचे वजन दले. १९ दावीद हणाला, “हे सव काय मी
परमे रा या मागदशना माणे आ ण या सव परेषा याने मला समजावून
सां गतले या आहेत या मी ल न ठे व या आहेत.” २० दावीद शलमोनाला
पुढे हणाला “बलवान हो आ ण धैय धर. काम कर. कारण परमे र देव
हणजे माझा देव तु यासोबत आहे, ते हा घाब नको. परमे रा या घराचे
सव काम पुरे़ होईपयत तो तुला सोडणार नाही व टाकणार नाही. २१ देवा या
मं दरा या सेवे या कामाला याजक आ ण लेवी यांचे वग नेमले आहेत.
सव कार या कामांत कोण याही कार या सेवेसाठ वखुशीने व नपुण
कारा गर कामात मदत कर यास तु याबरोबर आहेत. अ धकार आ ण सव
लोक तु या आ ा मान यास तयार असतील.”
दावीद सव इ ाएल समुदायाला हणाला, “माझा पु शलमोन
२९ राजा
यालाच देवाने नवडले आहे. तो अजून सुकुमार व अनुभवी आहे.
पण हे काम फार मह वाचे आहे. हे भवन काही मनु यांसाठ न हे तर
परमे र देवासाठ आहे. २ मा या देवा या मं दरासाठ मी मा या श ने
सव म सो या या व तूंसाठ सोने व चांदी या व तूसाठ चांदी, पतळे या
व तूसाठ पतळ, लोखंडा या व तूंसाठ लोखंड, लाकड सामानासाठ
लाकूड, जडावा या कामासाठ गोमेद, पाषाण, व वधरंगी मौ यवाने र ने
आ ण संगमरवर दगड हे ही वपुलतेने दले आहे. ३ आता कारण मी माझे
च देवा या मं दराकडे लावले आहे. हणून प व मं दरासाठ मी जी ही
तयार केली या शवाय आणखी माझा वैय क सो या, याचा ठे वाही देत
आहे. ४ तीन हजार क कार ओफ रचे शु द सोने, सात हजार क कार
नभळ पे मी दले. मं दरा या भती या याने झाकाय या आहेत. ५
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कुशल कारा गरांनी मं दरातील त हेत हे या व तू करा ा हणून यासाठ
लागणारे सोने व पे मी दले. आता तु हा इ ाएल पैक कती जण आज
परमे रासाठ काही ायला तयार आहात?” ६ ते हा, वड लधार मंडळ ,
इ ाएल वंशाचे मुख सरदार, अ धकार , राजसेवेतील कारभार यासवानी
आपाप या ब मोल व तू देणगीदाखल द या. ७ देवा या नवास थाना या
सेवेसाठ यांनी दले या व तू पाच हजार क कार सोने, दहा हजार
क कार पे, अठरा हजार क कार पतळ, आ ण एक लाख क कार
लोखंड दले. ८ यां याकडे मौ यवान र ने होती यांनी ती परमे रा या
मं दरासाठ दली. गेष न घरा यातील यहीएल या या हाती ती दली. ९ या
सव लोकांनी अगदी मनापासून वखुशीने परमे रास अपण दले. यामुळे
सवानी आनंद केला. राजा दावीदही फार आनंदीत झाला. १० या समुदायापुढे
दावीदाने परमे राचे तु तगीत हटले, “हे परमे रा, इ ाएला या देवा,
आम या प या, सदासवकाळ तू ध य आहेस.” ११ हे परमे रा, म हमा,
परा म, शोभा, वजय आ ण वैभव ही सव तुझीच आहेत कारण आकाशात
व पृ वीवर जे काही आहे ते तुझेच आहे. हे परमे रा, हे रा य तुझेच आहे. या
सग या न उ च पदास पोहचलेला तूच आहेस. १२ संप ी आ ण स मानही
तु याकडू न आहेत. तूच सवावर अ धकार करतोस. स ा आ ण साम य
तु या हातांत आहे. कोणालाही थोर आ ण बलवान करणे तु याच हातात
आहे. १३ देवा, आ ही तुझे आभार मानतो आ ण तु या तापी नावाची
तुती करतो. १४ या सग या गो ी वखुशीने अपण कर याची श
असणारा मी कोण? कवा हे लोक तर कोण? तु यामुळेच या आम याकडे
आ या. तु याकडू न मळाले तेच आ ही तुला परत करत आहोत. १५
आम या पूवजां माणेच आ ही सु दा परदेशी व वासी आहोत. आमचे
पृ वीवरचे दवस सावलीसारखे आहेत आ ण पृ वीवर टकून राह याची
काही आशा नाही. १६ हे परमे रा, आम या देवा, तु या प व नावा या
स मानासाठ तुझे मं दर बांधायला या सग या गो ी आ ही जमा के या. ही
साम ी तु यामुळेच ा त झालेली आहे. जे आहे ते सगळे तुझेच आहे. १७
हे देवा, लोकांची अंतःकरणे तू पारखतोस आ ण सरळपण तुला आवडते
हे मी जाणतो. मी शु द आ ण ामा णक मनाने हे सगळे तुला आनंदाने
अपण करत आहे. हे सगळे तुझे लोक इथे हजर आहेत आ ण या सव
व तू वखुशीने अपण के या आहेत हे मी आनंदाने पा हले आहे. १८ हे
परमे र अ ाहाम, इसहाक आ ण इ ाएल या आम या पूवजांचा तूच देव
आहेस. तू आप या लोकां या अंतःकरणा या ठायी हे वचार व या क पना
नरंतर राहतील व यांची मने तु याकडे लागतील असे कर. १९ माझा पु
शलमोन याने तु या आ ा, नयम आ ण वधी यांचे अंतःकरणपूवक पालन
करावे, आ ण या सव गो ी करा ा आ ण या मं दराची मी तयार केली
आहे ते बांधावे. २० तेथे जमले या सव लोकांस दावीद हणाला, “आता
आप या परमे र देवाला ध यवाद ा.” ते हा आप या पूवजांनी याची
उपासना केली या परमे रास लोकांनी ध यवाद दले. राजा या आ ण
परमे रा या स मानाथ ते नतम तक झाले. २१ स या दवशी लोकांनी
परमे रास य अपण केले. यांनी होमापणे वा हली. एक हजार बैल, एक
हजार एडके, एक हजार कोकरे आ ण याबरोबर पेयापणे यांनी अपण
केली. शवाय सव इ ाएलासाठ यांनी आणखीही पु कळच य केले. २२
मग परमे रासमोर सव लोकांनी मो ा आनंदाने खाणे पणे केले. दावीदाचा
पु शलमोन याला यांनी स यांदा राजा हणून परमे रातफ अ धपती
हो यासाठ शलमोनाला आ ण याजक हणून सादोकाला अ भषेक केला
गेला. २३ यानंतर परमे रा या राजासनावर शलमोन थानाप न झाला.
शलमोनाने आपला पता दावीदाची जागा घेतली. राजा हणून तो यश वी
ठरला. इ ाएलचे सव लोक शलमोनाचे आ ापालन करत. २४ एकूणएक
सरदार, सै नक आ ण राजा दावीदाची सव अप ये शलमोन राजा या अधीन
झाले. २५ परमे रने शलमोनाला सव इ ाएला या देखत फार थोर केले.
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आ ण पूव इ ाएला या कोण याही राजाला न हते असे राजाला ऐ य
मळाले. २६ इशायाचा पु दावीद याने संपूण इ ाएलावर चाळ स वष
रा य केले. २७ दावीदाने इ ाएलावर रा य केले तो काळ चाळ स वषाचा
होता. तो हे ोन नगरात सात वष राजा होता. मग य शलेमाम ये याची
कारक द तेहतीस वषाची होती. २८ पुढे वृ द झा यावर दावीदाला मृ यू
आला. यास सफल आ ण दीघ आयु य लाभले. वैभव आ ण स मान यांची
यास कमतरता न हती. यानंतर या या पु शलमोन राजा झाला. २९ राजा
दावीदाचा इ तहास प ह यापासून शेवटपयत संदे ा शमुवेल या या ंथात
आ ण संदे ा नाथाना या ंथात तसेच गाद या संदे ा या ंथात ल हलेला
आहे. ३० याचे परा म आ ण याची कारक द, इ ाएल आ ण सव देश
यां यावर या काळात आलेले संग याची हक कत या ंथांम ये आहे.

248

2 इ तहास

र देव सोबत अस याने दा वदाचा पु शलमोन एक बला
१ परमे
रा यकता झाला व परमे राने यास फार साम यवान केले.

२

शलमोन सव इ ाएल लोकांशी हणजेच, सरदार, अ धकार , यायाधीश,
इ ाएलमधील वाडवड लां या घरा यांचे मुख या सवाशी बोलला. ३
मग तो आ ण या या बरोबरची ही सव मंडळ गबोन येथील उ च थानी
गेली. कारण परमे राचा दशनमंडप तेथे होता, कारण परमे राचा सेवक
मोशे आ ण इ ाएल लोक रानात असतांना मोशेने तो बनवला होता. ४
दा वदाने देवाचा कोश कयाथ-यार मा न वर य शलेम येथे आणला होता.
य शलेमेम ये तो ठे व यासाठ दा वदाने जागा तयार केली होती. करारा या
कोशासाठ याने य शलेमेम ये एक तंबू उभारला होता. ५ राचा पु उर
याचा पु बसालेल याने पतळ वेदी केली होती. ती वेदी गबोन येथील
परमे रा या नवसमंडपासमोर होती, हणून शलमोन आप याबरोबर या
इ ाएल लोकांसह गबोन येथे परमे राचा स ला घे यासाठ गेला. ६
दशनमंडपाजवळ परमे रासमोर पतळ वेदी होती तेथे शलमोनाने एक हजार
होमापणे केली. ७ या रा ी देवाने शलमोनाला दशन दले तो हणाला,
“शलमोना, तुला काय हवय ते माग!” ८ शलमोन परमे रास हणाला,
“माझे पता दावीद यां यावर तुझी फार कृपा ी होती, यां या जागी तू
मला राजा हणून नवडलेस. ९ आता, हे परमे र देवा, तू माझे पता दावीद
यांना दलेले वचन पूण कर, कारण या रा ांचा तू मला राजा केले आहेस,
या या जेची सं या पृ वीवर ल माती या रज: कणांसारखी वपुल आहे.
१० या लोकांस उ चत मागाने ने यासाठ मला शहाणपण आ ण ान दे,
तु या एव ा ब सं य लोकांवर रा य करणे कोणाला जमणार?” ११
ते हा परमे र देव शलमोनाला हणाला, “हे तु या मनात होते, आ ण तू
धनसंप ी, ऐ य कवा स मान यांची मागणी केली नाहीस तसेच तुझा ेष
करणा या श ूंचाही न: पात हावा असेही मा गतले नाहीस, तसेच वत:
साठ दीघायु य मा गतले नाहीस तर यांचा मी तुला राजा केले या जेवर
रा य करता यावे हणून तू शहाणपण आ ण ान मा गतलेस; १२ आता तुला
ान व बु ी दे यात आली आहेत; तु या पुव या कोणाही राजाला मळाले
नाही व तु यानंतर कोण याही राजाला मळाले नाही एवढे ऐ य, संप ी
व ब मान मी तुला देईन.” १३ मग शलमोन गबोना या उ च थाना न,
दशनमंडपासमो न य शलेमेस आला, व इ ाएलावर रा य क लागला.
१४ शलमोनाने घोडे आ ण चौदाशे रथ यांची जमवाजमव केली. या याकडे
बारा हजार घोडे वार जमा झाले. यांना याने रथासाठ जागा असले या
नगरांम ये ठे वले, व काही जनांना याने आप याजवळ य शलेम येथेच ठे वून
घेतले. १५ राजाने य शलेमेम ये चांदी व सो याचा एवढा संचय केला क , ते
दगडां माणे वपुल झाले तसेच गंधस चे लाकूड प मेकड ल ड गराळ
भागात उं बराचे लाकूड जसे वपुल होते तसे केले. १६ मसर आ ण यू येथून
शलमोनाने घोडे मागवले होते. राजाचे ापार यू येथे घोडयांची खरेदी
करत. १७ यांनी येक रथ सहाशे शेकेल चांदीला व येक घोडा दडश
शेकेल चांदीला या माणे मसरामधून ही खरेदी क न मग ते हेच रथ आ ण
घोडे ह ी व अरामी राजांना वकले.
रा या नावासाठ एक मं दर तसेच वत: साठ एक राजमहालही
२ परमे
बांधायची शलमोनाने आ ा केली. ड गरातून दगडांचे चरे काढायला
२

शी हजार लोक आ ण ते वा न ने यासाठ याने स र हजार मजूर नेमले.
मजुरां या कामावर देखरेख कर यासाठ शलमोनाने तीन हजार सहाशे
मुकादम नेमले. ३ सोराचा राजा हराम याला शलमोनाने नरोप पाठवला,
“माझे पता दावीद यांना जशी यांचे नवास थान बांधायला उपयोगी पडावे
हणून तु ही गंधस चे लाकूड पाठवले होते. तशीच मदत मला करा. ४ मी

मा या परमे र देवा या नावा या स मानाथ एक मं दर बांधणार आहे. तेथे
आ ही रोज परमे रासमोर सुगंधी धूप जाळू तसेच एका खास मेजावर प व
भाकर ठे वू. शवाय, रोज सकाळ सं याकाळ श बाथा या दवशी येक नव
चं दशनी आ ण आमचा देव परमे राने नेमून दले या सहभोजना या दवशी
आ ही होमापणे क इ ाएल लोकांनी सवकाळ पाळायचा हा नयमच आहे.
५ आमचा परमे र हा सव इतर देवतांपे ा े आहे हणून मी या यासाठ
भ मं दर उभारणार आहे. ६ परमे रासाठ नवास थान बांधणे कोणाला
कसे श य आहे? जे हा वग कवा संपूण व ही यास सामावून यायला
अपुरे आहे. ते हा या यासाठ हणून मं दर बांधणारा मी कोण? मी आपला
या या ी यथ धूप जाळ यासाठ फ एक ठकाण बांधू शकतो एवढेच. ७
तर, सोने, चांदी, पतळ आ ण लोखंड या धातुकामात वीण असा कारा गर
तु ही मा याकडे पाठवून दलात तर बरे. यास जांभळे , कर मजी आ ण
नळे व तयार करता यावे. कोर व कामाचेही यास ान असावे. मा या
प याने, दावीदाने नवडले या इतर कारा गरांबरोबर तो इथे य दा आ ण
य शलेमेत काम कर ल. ८ लबानोनातून मा यासाठ गंधस , देवदार आ ण
र चंदन यांचे लाकूड इ यादी पाठवावे. लबानोनातील तुझे लाकूडतोडे चांगले
अनुभवी आहेत हे मला माहीत आहे तुम या सेवकांसमवेत माझे सेवक
राहतील. ९ मी बांधायला घेतलेले मं दर चांगले वशाल आ ण सुंदर होणार
अस यामुळे मला मो ा माणावर लाकूड लागणार आहे. १० लाकडांसाठ
वृ तोड करणा या तुम या सेवकांना मी पुढ ल माणे मोबदला देईन: वीस
हजार कोर ग , वीस हजार कोर जव, वीस हजार बुधले ा रस आ ण वीस
हजार बुधले तेल.” ११ मग सोराचा राजा हरामाने शलमोनाला लखीत उ र
पाठवले. याम ये याने असा नरोप पाठवला क , शलमोना, परमे राचे
आप या जेवर ेम आहे. हणून तर याने तुला यांचा राजा हणून नेमले.
१२ हराम पुढे हणाला, “इ ाएलाचा परमे र देव ध य असो. वग आ ण
पृ वीची न मती यानेच केली. दावीद राजाला याने सू पु दला आहे.
शलमोना, तू सू आ ण समजदार आहेस. तू परमे रासाठ मं दर तसेच
वतःसाठ राजवाडा बांध याची तयार कर त आहेस. १३ रामबी नावाचा
एक कुशल व ववेक कारागीर मी तु याकडे पाठवतो. १४ याची आई
दान वंशातील असून याचे पता सोर नगरातले होते. हा कारागीर सोने,
चांदी, पतळ, लोखंड, दगड आ ण लाकूड यां या कामात तरबेज आहे.
जांभळे , नळे आ ण अ यंत तलम असे उं ची कर मजी व कर यातही तो
नपुण आहे. यास सां गतले या कोण याही गो ीची यो य न ी, को न
काढू शकतो. तो तु या आ ण तु या प या या, माझा वामी दावीद या या
कसबी कारा गरांबरोबर काम कर ल. १५ मा या वाम नी ग , जव, तेल
आ ण ा रस दे याचे कबूल केले आहे ते सव आम या नोकरांना ावे. १६
लबानोनातून तु हास हवे ततके लाकूड झाडे तोडू न पाठवू. ड यांचे तराफे
क न आ ही ते इथून समु माग यापो येथे पोहोचते क . तेथून ते तु ही
य शलेमेला यावे.” १७ शलमोनाचा पता दावीद याने जशी इ ाएलातील
सव उप या लोकांची गणना केली होती, या माणे शलमोनाने गणती केली.
या गणनेत यांना एक लाख ेप न हजार सहाशे उपरे लोक मळाले. १८
शलमोनाने यापैक स र हजार जणांना ओझी वाहायला नवडले आ ण शी
हजार लोकांस ड गरातून दगड काढाय या कामासाठ नवडले. उरले या
तीन हजार सहाशे उप यांना या काम करणा यांवर देखरेख करणारे मुकादम
हणून नेमले.
म येथील मो रया ड गरावर शलमोनाने परमे राचे मं दर बांधायला
३ यसु शले
वात केली. शलमोनाचे पता दावीद यांना परमे राने याच मो रया
ड गरावर दशन दले होते. दावीदाने योजनापुवक तयार क न ठे वले या
जागेवर शलमोनाने मं दर बांधले. ही जागा हणजे अणान यबूसीचे खळे
होय! २ आप या कार कद या चौ या वषात या स या म ह या या स या
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दवशी शलमोनाने कामाला सु वात केली. ३ शलमोनाने बांधायला घेतले या
परमे रा या मं दरा या पायाची मोजमापे अशी: हा पाया साठ हात लांब
आ ण वीस हात ं द होता. ते हा च लत असलेले जुने यु बट प रमाण
याने वापरले होते. ४ मं दरा या समोर ल ारमंडपाची लांबी वीस हाथ असून
ा या ं दीशी जुळणार होती. याची उं ची देखील वस हाथ होती. याची
आतील बाजू शलमोनाने शु सो याने मढवली होती. ५ मं दरातील मु य
दालना या छतास याने देवदा या फ या बसव या. यावर शलमोनाने
सो याचा प ा चढवला आ ण यावर खजुर ची झाडे व साख या को न
काढ या ६ मौ यवान र ने जडवून याने मं दरा या स दयात भर घातली
याम ये उपयोगात आणलेले सोने पवाइमचे होते. ७ मंदीरा या तुळया, दाराचे
खांब, भती, दरवाजे हे मं दराचे आतले भागही शलमोनाने सो याने मढवले.
भत वर याने क ब कोरले. ८ यानंतर शलमोनाने मं दरातला अ यंत प व
गाभारा बांधला. हे अ यंत प व थान वीस हात लांब आ ण वीस हात ं द
होते. मं दराइतक च याची ं दी होती. गाभा या या भतीही शलमोनाने
सो याने मढव या. हे एकंदर सहाशे क कार सोने होते. ९ सो या या
ख यांचे वजन प नास शेकेल एवढे होते. वर या मज यावरची दालने ही
शलमोनाने सो याने मढवली. १० अ यंत प व गाभा यात बसव यासाठ
शलमोनाने दोन क ब घडवले. हे क बही कारा गरांनी सो याने मढवले.
११ क बां या एकेका पंखाची लांबी पाच हात होती. यांची एकंदर लांबी
वीस हात एवढ होती. पा ह या क बाचा पाच हात लांबीचा एक पंख
दालना या एका बाजू या भतीला पश करत होता तर सरा पाच हात
लांबीचा पंख स या क बा या एका पंखाला. १२ आ ण स या क बाचा
सरा पाच हात लांबीचा पंख दालना या स या भतीला पश करत होता.
१३ अशा कारे क बां या पंखानी वीस हात एवढे अंतर ापलेले होते. हे
क ब प व गाभा याकडे त ड क न उभे होते. १४ न या, जांभ या व
कर मजी रंगा या लोकर चा व तलम सुताचा पडदा क न घेऊन शलमोनाने
यावरही क ब करवून घेतले. १५ मं दरासमोर शलमोनाने दोन तंभ उभारले.
येक तंभ प तीस हात उं च होते. यां यावरचे कळस येक पाच हात
उं चीचे होते. १६ शलमोनाने साख या क न या कळसांवर ठे व या. या
साख यांना याने कलाकुसर हणून शंभर सुशो भत डा ळबे लावली. १७
हे तंभ मं दरासमोर डा ाउज ा हाताला उभे केले. उज ा बाजू या
खांबाला शलमोनाने याखीम (सं थापक) आ ण डावीकड या खांबाला बवाज
(साम यवान) अशी नावे दली.
पतळे ची वेदी बनवली. तीची लांबी तीस हात, ं दी तीस हात
४ शलमोनाने
व उं ची दहा हात होती. याने ओतीव पतळे चे एक गंगाळदेखील केले.
२

हे गोल असून याचा ास दहा हात होता. याची उं ची पाच हात आ ण
याचा कडेचा पर घ तीस हात होता. ३ येक एक हाता या अंतरावर या
गंगाळा या खाल या कडेला सव दहा दहा बैलां या च कृती घडवले या
हो या. गंगाळ घडवतानाच एकसंध तुक ातून ते बनवले होते. ४ बारा
घड व बैलांनी हे श त गंगाळ तोललेले होते. तीन पुवभीमुख होते, तीन
उ रा भमुख तीन प मा भमुख, तीन द ण भमुख व गंगाळ यां यावर होते
सव बैलांचा पा भाग आतील बाजूकडे होता. ५ या पतळ गंगाळाची जाड
हाता एवढ असून, याचे गोलाकार त ड उमलले या कमलपु पासारखे होते.
याम ये तीन हजार बुधले पाणी मावू शकत होते. ६ याखेर ज शलमोनाने दहा
त ते बनवली. ती याने या गंगाळा या उज ा बाजूला पाच आ ण डा ा
बाजूला पाच अशी बसवली. होमापणात ावया या व तू धुवून घे यासाठ
ही दहा त ते होती. पण मु य पतळ गंगाळ मा याजकां या वापरासाठ ,
होते. ७ शलमोनाने सो याचे दहा दप तंभही यां या वधीनुसार बन वले,
आ ण मं दरात डावीकडे पाच व उजवीकडे पाच असे ठे वले. ८ तसेच दहा
मेज बनवून पाच डावीकडे आ ण पाच उजवीकडे अशा प तीने ठे वले.
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शवाय सो याचे शंभर वाडगे बनवले. ९ याखेर ज शलमोनाने याजकांसाठ
एक दालन व एक श त दालन आ ण दरवाजे केले. दालनांत उघडणारे
दरवाजे मढव यासाठ पतळ वापरले. १० एवढे झा यावर आ नेयला दशेस
मं दरा या उजवीकडे याने ते मोठे पतळ गंगाळ ठे वले. ११ हराम या
कारा गराने हंडे, फावड व शपड यासाठ वाडगे बनवले. देवा या मंदीराचे जे
काम यास शलमोनासाठ करायचे होते ते याने पूण केले. १२ दोन तंभ,
तंभावरचे कळस, यावर ल जा यांची दोन सुशोभने हे काम हरामने केले
होते. १३ या जाळ दार आ छादनांवर ल चारशे शो भवंत डा ळबे हरामनेच
केली होती. येक जाळ वर डा ळबा या दोन ओळ हो या. तंभावरचे
कळस या जा यांनी आ छादलेले होते. १४ तवया आ ण तवयांवरची
गंगाळ याने घडवली होती. १५ मोठे पतळ गंगाळ आ ण यास आधार
देणारे बारा बैल हरामनेच केले. १६ शलमोनासाठ हरामाने हंडे, फावड ,
मांस खा यासाठ काटे इ यादी परमे रा या मं दरातली उपकरणे केली
यासाठ लखलखीत, उजळ पतळ वापरलेले होते. १७ या सव गो ीसाठ
शलमोनाने आधी चकणमातीचे साचे बन वले. यासाठ सु कोथ आ ण
सरेदा यां यामधली, यादन खो यातली माती वापरली. १८ शलमोनाने
मो ा माणात ही भांड बनवीली. यासाठ लागले या पतळाचे वजन
कोणालाच समजले नाही. १९ याखेर ज आणखी काही गो ी शलमोनाने
देवा या मं दरासाठ के या. सो याची वेदी, व सम पत भाकर ठे व याची मेजे
ही केली. २० सो याचे दीपवृ आ ण दवे करवून घेतले. आत या सवात
प व गाभा या या समोर योजना के या माणे लाव यासाठ हे दवे होते.
२१ या त र फुले, दवे आ ण नखारे उचल याचे चमटे शु सो याचे
होते. २२ कात या, वाडगी, कटोरे, चमचे, धुप जाळावयाची पा े शलमोनाने
शु सो याची बनवीली याच माणे मं दराची दरवाजे, अ यंत प व अशा
गाभा यातली दरवाजे, आ ण मु य दालनाचे दरवाजे हे ही सो याचे होते.
रतीने शलमोनाने ठरवलेले परमे रा या मं दराचे सव काय समा त
५ अशा
झाले. आपले पता दावीद यांनी मं दरासाठ दले या सव व तू याने
आत आण या. सो या या या सव व तू आ ण इतर सामानसुमान मं दरा या
कोषागारात याने आणून ठे वले. २ पुढे शलमोनाने, परमे रा या कराराचा
कोश दावीदाचे नगर, हणजेच सीयोनमधून, आण यासाठ इ ाएलातील
सव वड लधार मंडळ , आपाप या घरा यांचे मुख, यांना य शलेम येथे
बोलावून घेतले. ३ सात ा म ह यातील, मंडपा या सणा या दवशी सव
इ ाएल लोक शलमोनाकडे आले. ४ सव इ ाएलाचे वयोवृ एक त
आ यावर लेव नी कराराचा कोश उचलून घेतला. ५ याजक आ ण लेवी यांनी
मळू न कोश य शलेमेला आणला. दशनमंडप आ ण तेथे असलेली सव
प व पा े यांनी बरोबर आणली. लेवी वंशातील याजकांनी ती आणली.
६ राजा शलमोन आ ण इ ाएलाचे लोक करारा या कोशाला सामोरे गेले
कोशासमोर यांनी मोजता येणार नाहीत इत या मढरांचे आ ण गुराढोरांचे
बली अपण केले. ७ एवढे झा यावर, मं दरा या आत या नेमले या
ठकाणी तयार करवून घेतले या सवात प व गाभा यात याजकांनी तो
परमे रा या कराराचा कोश क बां या पखां या खाली ठे वला. ८ कोशावरती
क बां या पखांनी आपले छ धरले होते. कोश आ ण तो वा न ने याचे
दांडे यांनी झाकले. ९ यांचे दांडे एवढे लांब होते क यांची टोके प व
गाभा यासमोर कोशातून बाहेर आलेली दसतील, पण बाहे न ते दसू
शकत न हते. आजपयत ते तेथे आहेत. १० दोन दगड पा ांखेर ज या
करार कोशात काहीही न हते. होरेब पवतावर मोशेने या दोन पा ा या
करारा या कोशात ठे व या हो या. इ ाएल लोक मसरातून बाहेर पड यावर
परमे राने यां याशी जो करार केला तो याच होरेब पवतावर केला. ११
एवढे झा यावर याजक गाभा यातून बाहेर आले. तेथे उपि थत असणारे सव
प व झाले होते. ते सव गटागटांम ये वभागले. आतून बाहेर आ यावर ते
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पु हा प व झाले. १२ मग सव लेवी गायक वेदी या पूवला उभे रा हले
आसाफ, हेमान आ ण य थूनचे सव गायक वग हजर होते. यांचे पु आ ण
भाऊबंददेखील आले होते. यासवानी शु तलम व े घातली होती झांजा,
सारं या आ ण वीणा ही वा े हातात घेवून वेदी या पुव टोकाकडे उभे होते.
या लेवी गायकांबरोबर ऐकशे वीस याजक होते आ ण ते कण वाजवत होते.
१३ गायन आ ण वादन एका सुरात चालले होते. एका सुरात यांनी परमे राचे
तवन केले आ ण यास ध यवाद दले. कण, झांजा आ ण इतर वा ा सोबत
यांनी उ च वरात परमे राची तुती केली. यां या गायनाचा आशय असा
होता: “परमे राची तुती करा कारण तो चांगला आहे. याची खर ीती
सवकाळ राहते.” ते हा परमे राचे सव मं दर मेघाने भ न गेले. १४ या
मेघामुळे याजकांना तेथे सेवेला उभे राहता येईना, कारण परमे रा या तेजाने
देवमं दर भ न गेले होते.
शलमोन हणाला, “मी नबीड अंधकारात वास कर न असे परमे र
६ मगहणाला
आहे. परमे रा, तु या नवासासाठ मी हे वशाल घर
२

बांधले आहे, तेथे तू चरकाल राहावेस.” ३ मग शलमोनाने मागे वळू न
सव इ ाएल समुदायांना आशीवाद दला. आ ण ते सव उभे राहीले. ४
शलमोन पुढे हणाला, “इ ाएला या परमे र देवाचे तवन करा. माझे
पता दावीद यां याशी तो जे बोलला ते याने खरे क न दाखवले आहे.
परमे र देवाने असे वचन दले होते.” ५ मी मा या लोकांस मसरातून
बाहेर आण यानंतर इ ाएल वंशातील कोणतेही नगर मी मा या नावाचे घर
तथे बांधले जावे हणून नवडले नाही. तसेच, मा या इ ाएल लोकांचे
आ धप य कर यासाठ कोणाएकाची नवडही केली नाही. ६ पण आता
य शलेम हे थान माझे नाव तेथे रहावे यासाठ मी नवडले आहे आ ण
दावीदाला इ ाएल लोकांवर नेमले आहे. ७ “इ ाएलाचा देव परमे र या या
ी यथ माझे पता दावीद यांना मं दर बांधायचे होते. ८ पण परमे र यांना
हणाला, ‘दावीद मा या नावाने म दर बांधायचा वचार तु या मनात आला हे
चांगले झाले. ९ पण ते तू बांधू शकत नाहीस पण तुझा पु जो तु यापासून
ज मला तो हे काम कर ल.’ १० आता परमे राने कबूल केले तसेच झाले
आहे व माझे पता दावीद यां या जागी मी इ ाएल लोकांचा राजा झालो
आहे. ‘मी इ ाएलचा राजा आहे असे होईल’ हे वचन परमे राने दले होते,
आ ण मी इ ाएलाचा देव परमे र या या नावाने मं दर बांधले आहे. ११
मी कराराचा कोश मं दरात ठे वला आहे. इ ाएल या लोकांशी परमे राने
केलेला करार या कोशात आहे.” १२ शलमोन, परमे रा या वेदीसमोर उभा
रा हला. तेथे जमले या सव इ ाएल लोकांपुढे तो उभा होता. याने आपले
बा पसरले. १३ बाहेर या दालनात येक पाच हात लांब, पाच हात ं द
आ ण तीन हात उं च असलेला एक पतळ चौरंग शलमोनाने तयार केला व
मंडपा या म यभागी ठे वला. यावर चढू न तो सम त इ ाएल लोकांसमोर
गुडघे टेकून बसला आ ण याने आकाशाकडे हात पसरले. १४ शलमोन
हणाला, “हे इ ाएला या परमे र देवा, वगात कवा पृ वीवर तु यासारखा
सरा कोणीही देव नाही. तुझे जवाभावाने अनुसरण करणा या आ ण
यो य आचरण करणा या तु या सेवकांना तुझे ेम आ ण तुझी कृपा यांचे
दलेले वचन पाळणारा तू परमे र आहेस.” १५ दावीद याला दलेले वचन तू
पाळलेस. दावीद माझे पता होते तू आप या मुखानेच यांना वचन दलेस
आ ण आज आप या हाताने ते य ात आणले आहेस. १६ तसेच आता,
हे इ ाएल या परमे र देवा, दावीद या सेवकाला दलेले हे वचनही खरे
कर. तू असे हणाला होतास: मा यासम इ ाएल या राजासनावर न
चुकता तु या वंशातीलच कोणीतर येत जाईल. मा तु या मुलांनी मा या
नयमशा ा माणे काटेकोर वतन केले पा हजे. तु या माणेच यांनीही
माझा करार पाळला पा हजे. १७ ते हा आता, हे इ ाएला या परमे र देवा,
तुझे हे श द खरे होऊ देत. आपला सेवक दावीद याला तू तसा श द दला

आहेस. १८ परमे र पृ वीवर लोकांम ये व ती क शकत नाही ही गो ,
हे देवा, आ हास माहीत आहे. आकाश आ ण या पुढचे अवकाशही तुला
सामावून यायला असमथ आहेत. या मी बांधले या मं दरातही तू मावू शकत
नाहीस हे आ ही जाणतो १९ पण माझी एवढ ाथना ऐक. मी क णा
भाकतो तजकडे ल दे. परमे र देवा, माझी हाक ऐक. मी तुझा एक दास
आहे. २० या मं दराकडे अहोरा तुझी ी असो असे मी तुला कळकळ ने
वनवतो. तुझे नाव इथे राहील असे तू हणाला होतास, मी या मं दराकडे त ड
क न ाथना कर न ते हा ती तू ऐक. २१ तु या इ ाएल लोकांनी तसेच मी
केले या ाथना तू ऐक. या ाथना थळाकडे त ड क न आ ही ाथना
क ते हा त याकडे तू ल दे. तु या आकाशातील थानाव न इथे तुझे
ल असू दे. आम या ाथना ऐक आ ण आ हास मा कर. २२ एखा ाने
आप या शेजा याचा काही अपराध के याचा आरोप या यावर आला आ ण
तो तुझे नाव घेऊन आपण नद ष आहोत असे सांगू लागला तर तो वेदीसमोर
तसे शपथ घेऊन सांगत असतांना, २३ तू वगातून ऐक तु या सेवकाचा
यो य याय नवाडा कर या या हातून अपराध घडला असेल यास शासन
कर या यामुळे इतरांना जसा ास झाला तसाच याला होऊ दे आ ण याचे
वागणे उ चत होते तो नद ष अस याचे स द कर. याचे तफळ यास दे.
२४ इ ाएल लोकांनी तु या व द पाप के यामुळे जर श ूंनी तु या इ ाएल
लोकांचा पराभव केला आ ण अशावेळ इ ाएल लोक तु याकडे येऊन
तु या नावाने ाथना क लागले, या मं दरात येऊन वनवणी क लागले
तर. २५ तू वगातून ते ऐकून इ ाएल लोकां या पापांची मा कर. तू यांना
आ ण यां या पूवजांना दले या भूमीवर यांना पु हा परत आण. २६ जर
इ ाएल लोकांनी पाप के यामुळे आकाश बंद होऊन पज यवृ ी झालीच
नाही यावेळ प ातापाने इ ाएल लोकांनी मं दरा या दशेने पाहत ाथना
केली, आ ण तू केले या श ेमुळे अपराध करणे थांबवले, २७ तर वगातून
यांचे ऐक आ ण यां या पापांची मा कर. इ ाएल लोक तुझे दास आहेत.
यांना जग याचा स माग दाखव. तु या भूमीवर पाऊस पाड. कारण हा देश
तू आप या लोकांस वतन क न दला आहे. २८ कदा चत् एखादयावेळ
काळ, भयानक साथीचा रोग, कवा पकांवर रोग अथवा टोळ, नाकतोडे
यांची धाड अशी काही आप ी कवा लोकां या राह या नगरांवर श ूंचा
ह ला झा यास, रोगराई आ यास, २९ तुझे इ ाएल लोक तुझी क णा
भाकतील आ ण ाथना करतील. जो कोणी आपले लेश कवा : ख
ओळखून, या मं दरा या दशेने बा उभा न ाथना क लागेल. ३० ते हा
तू ते वगातून ऐक. जेथे तू राहतोस. तू ऐकून यांना मा कर. येका
मनु याचा मनोदय तुला माहीत अस यामुळे याला जे यो य असेल यास ते
दे. मानवाचे मन फ तूच ओळखतोस. ३१ असे झाले हणजे तू आम या
पूवजांना दले या या भूभागावर यांची व ती असेपयत लोक तुझे भय
बाळगतील आ ण तुझे ऐकतील. ३२ जर तु या इ ाएल जेपे ा वेगळा
असा कोणी उपराही कदा चत् र देशा न इथे आलेला असेल. तु या नावाची
महती, आ ण तुझे साम यशाली बा यां यामुळे तो आलेला असेल. याने
येऊन या मं दराकडे पाहत ाथना केली तर, ३३ तू ती वगातून ऐक. याची
मागणी पुरव. हणजे इ ाएल लोकां माणेच पृ वीवर ल इतर लोकांसही
तु या नावाचा म हमा कळे ल आ ण यांना तु या वषयी आदर वाटेल. व मी
बांधलेले हे मं दर तु या नावाचे आहे ते पृ वीवर ल सव लोकांस कळे ल. ३४
श ूंशी लढावयास जर तू आप या लोकांस स या ठकाणी पाठवशील
आ ण तथून ते तू नवडले या या नगरा या आ ण मी बांधले या मं दरा या
दशेने पाहत ाथना क लागतील. ३५ तर तू वगातून यांची ाथना ऐक
आ ण यां या वनंती माणे यांना मदत कर. ३६ पाप कोणा या हातून होत
नाही? ते हा लोक तु या व द पाप करतील जे हा तुझा यां यावर कोप
होईल. तू श ूंकरवी यांचा पाडाव करशील, बंदी हणून यांना बळजबर ने
इथून र या कवा एखा ा जवळ या ठकाणी नेले जाईल. ३७ पण तथे
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यांचे दयप रवतन होऊन, परभूमीत कैदी होऊन पडलेले ते वनवणी क न
हणतील, आ ही चुकलो, आम या हातून पाप घडले आहे. आ ही राचरण
केले आहे. ३८ असतील तथून ते अंतःकरणातून तुला शरण येतील. या
देशा या तू या या पूवजांना दले या देशा या दशेने आ ण तू नवडले या
नगरा या दशेने पाहत ते ाथना करतील. तु या नावाक रता मी बांधले या
या मं दरा या दशेने पाहत ते ाथना करतील. ३९ ते हा तू तु या वगातील
नवास थानातून ऐक; यां या ाथना व वनंतीकडे कान दे, यांना मदत
कर. यांनी तु या व द पाप केले आहे अशा तु या लोकांस मा कर. ४०
आता, हे परमे रा, माझी तुला वनवणी आहे क तू तुझे कान आ ण डोळे
उघड. आ ही इथे बसून जी ाथना करणार आहोत ती ल पूवक ऐक. ४१
आता, हे परमे र देवा, तुझे साम य मरवणा या या करारा या कोशाजवळ,
आप या व ाम थानी तू ये. तुझे याजक उ दाराने भू षत होवोत. तु या
चांगूलपणात तूझे भ हष पावोत. ४२ “हे परमे र देवा, तु या अ भ ष
राजाचा ि वकार कर. तुझा एक न सेवक दावीद याचे मरण असू दे.”
ाथना संप याबरोबर वगातून अ नी खाली उतरला
७ शलमोनाची
आ ण याने होमबली आ ण य ापणे भ मसात केली. परमे रा या
लखलखीत तेजाने मं दर भ न गेले. २ या तेजाने दपले या याजकांनाही
परमे रा या मं दरात जाता येईना. ३ सरळ वगातून अ नी खाली येणे आ ण
परमे राचे तेज मं दरावर पसरणे या गो ी इ ाएला या सम त लोकांनी
पा ह या. ते हा यांनी ज मनीपयत लवून नमन केले, परमे रास ध यवाद
दले आ ण ते हणाले, “परमे र चांगला आहे याची कृपा सवकाळ राहते.”
४ शलमोनाने आ ण सव इ ाएल लोकांनी परमे रापुढे य केले. ५ राजा
शलमोनाने बावीस हजार बैल आ ण एक लाख वीस हजार मढरे यांचा य
केला. अशा कारे लोकांनी व राजाने देवा या घरा साठ समपण केले. ६
याजक आप या कामाला स द झाले. परमे रा या भजनाची वा े घेऊन
लेवीही उभे रा हले. राजा दा वदाने ही वा े परमे रा या तवनासाठ क न
घेतली होती. “परमे राचे तवन करा कारण याची कृपा सनातन आहे” असे
याजक आ ण लेवी गात होते. लेवी या समोर उभे रा न याजक कण वाजवत
होते. सव इ ाएल लोक तथे उभे होते. ७ परमे रा या मं दरासमोरचे मधले
दालन शलमोनाने प व केले. या जागी याने होमापणे आ ण शां यपणांची
वपा वा हली. होमापणे, अ नापणे आ ण वपा यांचे माण एवढे चंड होते
क पतळ वेदीवर ते सव मावेना हणून मधले दालन याने वापरले. ८
शलमोन आ ण इ ाएल लोक यांनी सात दवस हा सण साजरा केला.
हमाथ या वेशीपासून ते मसर या झ या पयत या भागातले सगळे इ ाएल
लोक इथे आ यामुळे शलमोनबरोबरचा जमाव खूपच मोठा होता. ९ आठ ा
दवशी यांनी प व सभा घेतली कारण या आधी सात दवस यांनी सण
साजरा केला होता व समपणे सात दवस वेदीवर ठे वली होती, ती फ
परमे रा या उपासनेसाठ वापरायची होती. सात दवस यांनी सण साजरा
केला. १० सात ा म ह या या ते वसा ा दवशी शलमोनाने लोकांस
घरोघर परतायला सां गतले. दावीद, शलमोन आ ण इ ाएल लोक यां यावर
परमे राने कृपा के यामुळे लोक आनंदी झाले होते. यांची अंत: करणे
आनंदाने भ न गेली होती. ११ परमे राचे मं दर आ ण राजगृह बांध याचे
काम शलमोनाने पार पाडले. परमे राचे मं दर आ ण आपले नवास थान
यां याबाबतीत योजले या सव गो ी याने यश वीपणे पूण के या. १२ नंतर
एकदा रा ी परमे राने शलमोनाला दशन दले. तो शलमोनाला हणाला,
“शलमोना तुझी ाथना मी ऐकली आहे. हे थळ य गृह हणून मी नवडले
आहे. १३ कधी जर पज यवृ ी होऊ नये हणून मी आकाशमाग बंद केला,
धा य फ त करायला टोळधाड पाठवली कवा मा या लोकांम ये रोगाराईचा
सार केला १४ आ ण अशावेळ लोकांनी न होऊन माझा धावा क न
मा या दशनाची इ छा बाळगली, राचाराचा याग केला तर मी वगातून
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यां या हाकेला उ र देईन. यांना यां या पापाची मा करेन आ ण यांची
भूमी संकटमु कर न. १५ आता माझी ी या ठकाणी वळलेली आहे.
इथे होणा या ाथना ऐकायला माझे कान उ सुक आहेत. १६ हे मं दर मी
माझे हणून नवडले आहे माझे नाव येथे सदासवकाळ रहावे हणून मी हे
थान प व केले आहे माझी ी आ ण माझे च नेहमी या मं दराकडे
लागलेले असेल. १७ शलमोना, तुझे पता दावीद यां या माणेच तू मा याशी
वागलास, मा या आ ांचे पालन केलेस, माझे वधी आ ण नयम पाळलेस,
१८ तर मी तुला समथ राजा बनवील आ ण तुझे रा य महान होईल. तुझे पता
दावीद यांना मी तसे वचन दले आहे. यांना मी हटले होते, ‘दावीद तु या
घरा यातील पु षच इ ाएला या राजपदावर आ ढ होईल.’ १९ पण जर
मा या आ ा आ ण नयम तू पाळले नाहीस. इतर दैवतांची उपासना व सेवा
केलीस, २० तर मा मी दले या या भूमीतून इ ाएल लोकांस मी सकावून
लावीन. मा या नावा ी यथ असलेले हे प व मं दर मी सोडू न जाईन.
इतकेच न हे तर यांना मी देशाम ये नदेचा वषय कर न. २१ एकेकाळ पू य
मान या गेले या या मं दराव न जाणा या येणा या येकाला आता आ य
वाटेल. ते लोक हणतील, ‘हा देश आ ण हे मं दर यांची अशी अव था
परमे राने का केली बरे?’ २२ ते हा यांना इतर लोक सांगतील, ‘कारण
आप या पूवजांचा देव परमे र याचे या इ ाएल लोकांनी ऐकले नाही. या
लोकांस या परमे रानेच मसरातून बाहेर आणले. तर हे इतर दैवतां या
भजनी लागले. यांनी यांची उपासना व सेवा केली. यांनी मूत पूजा सु
केली. हणून इ ाएल लोकांवर परमे राने हे अ र आणले.’”
राचे मं दर आ ण आपले घर बांधायला शलमोनाला वीस वष
८ परमे
लागली. मग हरामाने दलेली नगरे शलमोनाने वस वली या नगरांम ये
२

काही इ ाएल लोकांस व ती कर यास मुभा दली. ३ पुढे शलमोनाने,
हमाथ-सोबा हे नगर जकून घेतले. ४ वाळवंटातील तदमोर, हे नगरही याने
वसवले कोठारांसाठ हणून याने हमाथामधली नगरे बांधली. ५ वरचे बेथहोरोन आ ण खालचे बेथ होरोन यांचीही उभारणीही शलमोनाने केली ती
याने भ कम तटबंदीची नगरे केली यांना मजबूत कोट, वेशी आ ण अडसर
क न, ६ बालाथ नगर व अ य कोठारे असलेली गावे यांची शलमोनाने
पुनरचना केली. रथ ठे व यासाठ तसेच घोडे वारां या व तीसाठ ही याने
गावे वसवली. य शलेम, लबानोन व आप या आ धप याखालील सव
देशात शलमोनाने आप या गरजेनुसार बांधकामे केली. ७ इ ाएल लोक
राहत असले या देशात अनेक परके लोकही होते. ते हणजे ह ी, अमोर ,
प र जी, ह वी आ ण यबूसी यांना शलमोनाने वेठ बगार केले. ८ हे लोक
मूळचे इ ाएल न हते या देशात रा न गेले या लोकांचे ते वंशज होते
आ ण इ ाएल लोकांनी यांना अजून न केले न हते. ते अजूनही आहेत. ९
इ ाएल लोकांपैक कोणालाही शलमोनाने वेठ बगार साठ स केली
नाही. ते याचे यो दे होते. ते सै या धकार , रथा धपती, वारांचे अ धकार
असे होते. १० काही इ ाएली लोक तर शलमोना या अ धका यांवर अंमल
गाजवणारे होते. असे मुख अ धकार अड चशे होते. ११ शलमोनाने
फारो या क येला, त यासाठ बांधले या महालात दावीद नगरा न आणले.
शलमोन हणाला, “ या या ठकाणी परमे राचा करार कोश ठे व यात
आला, ती सव थाने प व आहेत, ते हा मा या प नीने इ ाएलचा दावीद
या या नगरात रा नेये.” १२ मग शलमोनाने वेदीवर परमे रास होमापणे
केली. मं दरा या वेशमंडपासमोरच शलमोनाने ती वेदी बांधली होती. १३
मोशे या आ े माणे शलमोन रोज होमापणे कर श बाथा या दवशी, नवचं
दशनीला, वषभरात या तीन सणांना होमापणे करायची असत. बेखमीर
भाकर चा सण, स ताहांचा सण, आ ण मंडपाचा सण हे तीन वा षक
सण होत. १४ आप या प या या सूचना शलमोनाने तंतोतंत पाळ या
परमे रा या सेवेसाठ याने याजकवगा या नेमणुका के या लेव ना यांची
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कामे पार पाडायला नेमले. तु तगीते हणणे आ ण मं दरा या चाकर तील
रोजची सेवाकाय बजाव यात याजकांना मदत करणे ही लेवीची कामे होती.
याखेर ज शलमोनाने येक वेश ाराशी ारपालां या गटां या नेमणुका
के या. परमे रास मानणा या दा वदाने अशाच सूचना द या हो या. १५
याजक आ ण लेवी यांना शलमोनाने या सूचना द या याम ये इ ाएल
लोकांनी बदल केला नाही क आ ाभंग केला नाही. मौ यवान व तू जतन
कर या वषयी या आ ांचाही यांनी बदल केला नाही. १६ शलमोनाची सगळ
कामे स दीस गेली. मं दरा या कामाला सु वात के यापासून ते संपेपयत
यांचे वि थत नयोजन केले होते. अशा र तीने परमे रा या मं दराचे काम
पूण झाले, व ते उपयोगात आणले जाऊ लागले. १७ यानंतर शलमोन लाल
समु ानजीक या अदोम देशातील एसयोन-गेबेर आ ण एलोथ या नगरांत
गेला. १८ हरामाने या याकडे आपली गलबते पाठवली. समु पयटनात
तरबेज अशा हरामा या सेवकांनीच ती नेली. शलमोना या चाकर तील
लोकांबरोबर, हे सेवक ओ फर येथे गेले, आ ण तेथून चारशे प नास क कार
सोने आणून, यांनी ते शलमोनाला दले.
क त शबा या राणी या कानावर गेली ते हा याची कठ ण
९ शलमोनाची
पर ा घे यासाठ ती य शलेमास आली. त याबरोबर मोठा लवाजमा
होता. मसा याचे पदाथ, सोनेनाणे, मौ यवान र ने या गो ी उं टांवर ला न तने
सोबत आण या हो या शलमोनाची भेट घेऊन ती या याशी मनात या गो ी
बोलली. तला शलमोनाला बरेच न वचारायचे होते. २ शलमोनाने त या
सव नांची उ रे दली. यास यातले काहीच अवघड वाटले नाही. याने
उ र दले नाही असा कोणताच न उरला नाही. ३ शबा या राणीने या या
सू पणाचा यय घेतला, याचा महाल पा हला. ४ या या मेजावर ल
अ नपदाथ तने पा हले, या या मुख कारभा याची बैठक पा हली. यांची
कायप दती आ ण यांचे पोशाख पा हले. शलमोनाचे यालेबरदार आ ण
यांचे पोशाख, परमे रा या मं दरातील शलमोनाने केलेली होमापणे हे सव
तने पा हली आ ण या दशनाने ती थ क झाली. ५ मग ती राजा शलमोनाला
हणाली, “तु या काम गर ची आ ण शहाणपणाची जी वणने मी मा या
देशात ऐकली ती खर च आहेत. ६ इथे येऊन वतः अनुभव घेईपयत मला या
गो वर व ास बसत न हता. आता मी य मा या डो यांनी पाहीले
आहे. खरे तर तु या सू पणाची थोरवी न यानेही मा यापयत पोचली
न हती. तु याब ल जे ऐकले यापे ाही तू महान आहेस. ७ तुझे लोक व
तु या सेवेत सदैव त पर असलेले तुझे सेवक, तुझी माणसे आ ण अ धकार
फार ध य आहेत. तु या सेवेत असतानाच यांना तु या शहाणपणाचा लाभ
होतो. ८ तुझा देव परमे र ाची तुती असो. तो तु यावर स न आहे आ ण
आप या वतीने याने तुला राजा हणून सहासनावर बसवले आहे. परमे राचे
इ ाएलावर ेम आहे आ ण इ ाएलावर याचा कायमचा वरदह त आहे
जे उ चत आ ण या य ते कर यासाठ याने तुला राजा केले आहे.” ९
शबा या राणीने मग राजा शलमोन याला एकशेवीस क कार सोने, अनेक
मसा यांचे पदाथ आ ण मौ यवान र ने यांचा नजराणा दला. तने दले तसे
मसा यांचे पदाथ व व तू शलमोनाला कधीच कोणाकडू न मळाले न हते.
१० हराम आ ण शलमोन यां या सेवकांनी ओ फर येथून सोने आणले.
र चंदनाचे लाकूड आ ण मौ यवान र नेही यांनी आणली. ११ परमे रा या
मं दरा या आ ण राजमहाला या पाय या तसेच गायकां या वीणा व सतार
यासाठ शलमोनाने हे र चंदन वापरले. र चंदनाचा वापर क न बनवले या
इत या सुंदर व तू यापूव य दात कधी कोणी पा ह या न ह या. १२
शबा या राणीला जे हवे ते राजा शलमोनाने देऊ केले. याने जे देऊ केले ते
तने आणले या नजरा यापे ा जा तच होते मग शबाची राणी आप या
ल ाज यासा हत आप या देशात परतली. १३ शलमोनाला वषभरात जेवढे
सोने मळे याचे वजन सहाशे सहास क कार एवढे असे. १४ याखेर ज,

फर ते ापार आ ण व े ते खूप सोने आणत. अरब तानचे राजे आ ण
वेगवेग या देशांचे सुभेदार सोने चांदी आणत, ते वेगळे च १५ सो याचे प े
ठोकून दोनशे मो ा ढाली राजा शलमोनाने के या. अशा येक ढालीला
सहाशे शेकेल वजनाचा सो याचा प ा लागला. १६ याखेर ज अशा घड व
सो या या तीनशे ढाली याने के या. यांना येक तनशे शेकले सोने
लागले. या सो या या ढाली याने लबानोना या अर यमहालात ठे व या. १७
राजा शलमोनाने हि तदंताचे मोठे सहासन बनवले व सहासना या वरचा
भाग मागे गोलाकार होता. ते शु सो याने मढवले. १८ या सहासनाला
सहा पाय या हो या. बैठक या दो ही बाजूला हात टेकवता येतील अशी
सहासनाला सोय होती. आ ण यास लागून येक एक सहाचा पुतळा
होता. १९ सहा पाय यांपैक येक पायर या दो ही बाजूला एकेक असे
एकंदर बारा सह होते. स या कोण याही रा यात असे सहासन न हते. २०
राजाची सव पेयपा े सो याची होती लबानोना या अर यमहालातील सव
घरगुती वापराय या व तू शु सो याने घडवले या हो या. शलमोना या
काळात चांदी फारशी मौ यवान मानली जात नसे. २१ राजाकडे समु ांवर
गलबतांचा ताफा हरामा या ता यासोबत होता. तीन वषातून एकदा हा ताफा
सोने, चांदी व ह तीदंत ा माणे मोर व वानरे आणत. २२ वैभव आ ण ान
याबाबतीत पृ वी या पाठ वर ल कोण याही राजापे ा शलमोन महान झाला.
२३ या या स लामसलतीचा लाभ यायला सव ठकाणचे राजे शलमोनाकडे
येऊ लागले. परमे रानेच शलमोनाला जो सू पणा दला होता तो पहावयास
ते येत असत. २४ हे राजे दरवष येताना शलमोनासाठ नजराणे घेऊन येत.
याम ये सो या या या व तू, कपडे, चलखते, मसाले, घोडे आ ण खेचरे
ांचा समावेश असे. २५ घोडे आ ण रथ यां यासाठ शलमोनाकडे चार हजार
ब थाने होती. या यापदर बारा हजार वार होते. यांची सोय याने मु ाम
वसवले या नगरात आ ण वत: ला लागतील तेव ाची य शलेमाम ये
केली होती. २६ फरात नदीपासून प ल ां या देशापयत आ ण मसरची
सीमा येथपयत या सव राजावर शलमोनाचा अ धकार होता. २७ य शलेमचा
राजा शलमोनाकडे चांदी ही दगडध डे असावे इतक आ ण गंधस ची झाडे,
खो यात या उं बरा या झाडांइतक वपुल होती. २८ मसर आ ण इतर
देशामधून लोक शलमोनासाठ घोडे आणत. २९ शलमोनाने सु वातीपासून
शेवटपयत या सव गो ी के या या नाथान या संदे ा या इ तहासात
तसेच, अहीया शलोनी या या संदेशलेखात आ ण इ ो या भ व यावादया या
इ ोची दशने याम ये न दवले या आहेत. नबाटाचा पु यराबाम या वषयीही
इ ोने ल हलेले आहे. ३० शलमोनाने य शलेमेत इ ाएलवर चाळ स वष
रा य केले. ३१ मग तो आप या पूवजांना मळाला. लोकांनी याचे दावीद
नगरात दफन केले. शलमोनाचा पु रहबाम हा पुढे शलमोना या जागी रा य
क लागला.
शखेम येथे गेला कारण यास राजा कर यासाठ सव इ ाएल
१० रहबाम
लोक तेथे गेले होते. यावेळ यराबाम मसरम ये होता कारण
२

याने राजा शलमोनापुढून पळ काढला होता. यराबाम हा नबाटाचा पु .
रहबाम राजा होणार हे याने ऐकले हणून तो मसर न आला. ३ ते हा
इ ाएल लोकांनी यराबामालाही आप याबरोबर ये यास सां गतले. अशा
त हेने यराबाम आ ण सव इ ाएल लोक रहबामाकडे आले. यास ते हणाले,
“रहबामा, ४ तुम या प याने आमचे जू फार भार केले होते तर आता
आप या प याने लादलेली कठ ण सेवा व आ हावर ल भार जू आता हलके
करा हणजे आ ही तुम या आ ेत रा .” ५ यावर रहबाम यांना हणाला,
“तु ही तीन दवसानी परत या.” ते हा लोक नघून गेले. ६ राजा रहबामाने
मग आपला पता शलमोना या पदर असणा या वड लधा या मंडळ शी
चचा केली. रहबाम यांना हणाला, “मी या लोकांस काय उ र ावे?
याबाबतीत मला तुमचा स ला हवा आहे.” ७ ते हा ती वयोवृ द मंडळ
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रहबामाला हणाली, “तू या लोकांशी ेमाने वागलास, यांना संतु केलेस
आ ण यां याशी गोड बोललास तर ते चरकाल तुझी सेवा करतील.” ८ पण
रहबामाने यांचा हा स ला मानला नाही तो मग आप या पदर असले या
आ ण आप याबरोबर लहानाचे मोठे झाले या त ण मंडळ शी बोलला. ९
रहबाम यांना हणाला, “तु ही मला काय स ला ाल? आपण लोकांस
काय सांगावे? यांना आपले ओझे हलके क न हवे आहे. मा या प यानी
यां या मानेवर ठे वलेले जू आता यांना मी हलके करायला हवे आहे.” १०
ते हा या या पढ ची ती युवा मंडळ रहबामाला हणाली, “तुम याकडे
आले या लोकांस तु ही असे सांगावे. लोक तु हास हणाले क , मानेवर जू
ठे व या माणे तुम या व डलांनी आ हास कठोर जणे जगायला लावले.
तु ही आता ते हलके करावे असे आ हास वाटते पण रहबाम, तु ही यांना
असे सांगावे, माझी करंगळ मा या प या या कमरेपे ा जाड असेल.
११ मा या प याने तुम यावर फार ओझे लादले ना! मी तर ते अ धकच
भार करणार आहे; मा या प याने तु हास चाबकांचे फटकारे मारले, मी
तर तु हास वचवांनी शासन कर न.” १२ “यराबाम आ ण सव लोक तीन
दवसानी रहबामाकडे आले.” राजा रहबामाने यांना तसेच सां गतले होते. १३
रहबाम यां याशी यावेळ उ टपणे बोलला. मो ांचा स ला याने मानला
नाही. १४ त णांनी दले या स या माणे तो बोलला तो लोकांस हणाला,
“मा या प याने तुम यावर फार ओझे लादले ते मी अ धकच भार कर न.
यांनी तु हास चाबकाने शासन केले असेल पण मी तर तु हास वचवांनी
शासन कर न.” १५ राजा रहबामाने लोकांचे ऐकून घेतले नाही. तो असे
बोलला कारण हा बदल परमे रानेच घडवून आणला होता. अहीया माफत
परमे र यराबामाशी जे बोलला होता ते य ात यावे हणूनच याने अशी
वेळ येऊ दली. अहीया हा शलोनी लोकांपैक होता आ ण यराबाम नबाटाचा
पु होता. १६ राजा रहबामाने आप या हण याकडे ल केले हे इ ाएल
लोकां या ल ात आले. ते राजाला हणाले, “आ ही काय दावीदा या
घरा यातले आहोत का? मुळ च नाही! इशायचा पु आमचा वतन भाग आहे
का? नाही! ते हा इ ाएल लोकांनो, आपण आपले आपाप या घर जाऊ या
दावीदा या पु ाला आप या घर यांवरच रा य क ा.” सव इ ाएल लोक
मग घरोघर गेले. १७ पण य दा या नगरांम ये राहणारे काही इ ाएल लोक
होते. रहबाम यां यावर रा य करत रा हला. १८ हदोराम हा वेठ बगारांवरचा
मुकादम होता. रहबामाने यास इ ाएल लोकांकडे पाठवले. पण इ ाएल
लोकांनी या यावर दगडफेक क न यास मरेपयत मारले. इकडे रहबामाने
रथाचा आ य घेतला आ ण वरेने पळ काढला. तो य शलेमेला पळू न गेला.
१९ ते हापासून आजतागायत इ ाएलाचे दावीदा या घरा याशी बंड केले
आहे.
शलेमेला आ यावर रहबामाने एक लाख शी हजार उ म यो दे
११ यजमवले
. य दा आ ण ब यामीन या घरा यांमधून यानेही नवड
केली. इ ाएलाशी यु द क न वत: कडे रा य खेचून आण यासाठ
यानेही जमवाजमव केली. २ पण परमे राचा मनु य शमाया या याकडे
परमे राचा संदेश आला. परमे र यास हणाला, ३ “शमाया, य दाचा
राजा, शलमोन पु रहबाम या याशी तू बोल तसेच य दा आ ण ब यामीन
इथ या इ ाएल लोकांशीही बोल. यांना हणावे. ४ परमे राचे हणणे असे
आहे आप या बांधवांशी लढू नका. येकाने घर जावे. मीच हे सव हायला
कारणीभूत आहे.” ते हा राजा रहबाम आ ण याचे सै य यांनी परमे राचा
संदेश मानला आ ण ते परत गेले. यराबामावर यांनी ह ला केला नाही. ५
रहबाम य शलेमेम ये रा हला. ह यांचा तकार करायला स ज अशी
भ कम नगरे याने य दात बाधली. ६ बेथलेहम
े , एटाम, तकोवा, ७ बेथ-सूर,
शोखो, अ लाम, ८ गथ, मारेशा, जीफ, ९ अदोरइम, लाखीश, अजेका, १०
सरा, अयालोन व हे ोन या तटबंदी असले या नगरांची डागडु जी केली. य दा
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आ ण ब यामीन मधली ही नगरे चांगली भ कम कर यात आली. ११ क ले
मजबूत झा यावर रहबामाने यां यावर नायक नेमले. अ नसाम ी, तेल,
ा रस यांचा साठा याने तेथे केला. १२ येक नगरात ढाली आ ण भाले
यांचा पुरवठा क न गावे अ धकच मजबूत केली. य दा आ ण ब यामीन
मधील ही नगरे आ ण तेथील लोक यांना रहबामाने आप या नयं णाखाली
ठे वले. १३ सव इ ाएलामधील याजक आ ण लेवी रहबामाशी सहमत होते.
ते यास येऊन मळाले. १४ लेव नी आपली शेती आ ण मालम ा सोडली
आ ण ते य दा व य शलेम येथे आले. परमे रा ी यथ याजकाचे काम
करायला यराबाम आ ण याचे पु यांनी लेव ना हाकलून लावले हणून ते
आले. १५ यराबामाने बोकड आ ण वासरे यां या मूत उ च थानी थापन
के या आ ण यां या पूजेसाठ आपले याजक नवडले. १६ इ ाएल या
सव वंशातील जे लोक इ ाएलचा देव परमे र या याशी एक न होते ते
ही, लेव नी इ ाएल सोड यावर, यां या पुवजांचा देव परमे रास य ापणे
कर यासाठ य शलेमेला आले. १७ यामुळे य दाचे रा य बळकट झाले.
यांनी शलमोनाचा पु रहबाम याला तीन वष पा ठबा दला. या काळात
यांनी दावीद आ ण शलमोन यां यासारखेच आचरण ठे वले. १८ रहबामाने
दावीदपु यर मोथ आ ण इशायपु अलीयाब ाची क या अबीहाईल
ां यापासून झालेली महलथ ह याशी ववाह केला; १९ महलथापासून
रहबामाला यऊश, शम या आ ण जाहम हे पु झाले. २० मग रहबामाने
माकाशी ववाह केला. माका ही अबशालोमची क या. माकाला रहबामापासून
अबीया, अ थय, जीजा आ ण शलोमीथ हे पु झाले. २१ रहबामाचे आप या
इतर प नी आ ण उपप नी यां यापे ा माकावर अ धक ेम होते. माका
अबशालोमची नात. रहबामाला अठरा प नी आ ण साठ उपप नी हो या.
यास अ ावीस पु आ ण साठ क याहो या. २२ माकाचा पु अबीया याला
रहबामाने सव भावडांम ये अ म दला. कारण यास राजा करावे अशी
याची इ छा होती. २३ रहबामाने मो ा चतुराईने आप या सव पु ांना
य दा आ ण ब यामीन येथील भ कम तटबंदी असले या नगरांम ये वख न
ठे वले. यांना उ म रसद पुरवली. यांची ल ने लावून दली.
साम य वाढले. याने आपले रा य बळकट केले.
१२ रहबामाचे
पण याचबरोबर याने आ ण इ ाएल लोकांनी परमे रा या
नयमशा ाचे पालन कर याचे थांबवले. २ रहबामा या कार कद या
पाच ा वष शशकने य शलेमेवर ह ला चढवला. शशक हा मसरचा राजा
होता. रहबाम आ ण य दाचे लोक यांनी परमे राचा माग सोड यामुळे असे
झाले. ३ शशककडे बारा हजार रथ, साठ हजार घोडे वार आ ण असं य
पायदळ होते. या या सै यात लुबी, सु क , कुशी हे मसरातून आलेले लोक
होते. ४ य दातील भ कम नगरांचा पाडाव के यावर शशकने आपले सै य
य शलेमेला आणले. ५ ते हा शमाया हा संदे ा रहबाम आ ण य दा या
व डलधा या मंडळ कडे आला. शशक या धा तीने ही सव वड लधार मंडळ
य शलेमेला जमली होती. शमाया रहबामाला आ ण या सवाना हणाला,
“परमे राचे हणणे असे आहे रहबाम, तू आ ण य दाचे लोक यांनी माझा
याग केला आहे. तुमचे आचरण मा या नयमां या व द आहे. ते हा मीही
तु हास सोडू न शशक या हाती दले आहे.” ६ ते हा इ ाएलाचे सरदार
आ ण राजे यांनी प ाताप क न ते वन झाले. “परमे र यायी आहे.”
असे यांनी उदगार काढले. ७ ते न झाले आहेत हे परमे राने पा हले. ते हा
पु हा शमायाला परमे राचा संदेश आला. परमे र यास हणाला, “राजा
आ ण ही मंडळ मा यापुढे न झा यामुळे मी यांचा नाश करणार नाही.
थो ाफार माणात मी यांना मु कर न. शशक माफत य शलेमेला मी
मा या कोपाचे ल य करणार नाही. ८ पण य शलेमचे लोक शशकचे चाकर
होतील. माझी सेवा आ ण इतर देशांतील राजाची सेवा यामधला भेद यांना
कळावा हणून ते याचे अं कत होतील.” ९ शशकने य शलेमेवर वार
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केली आ ण परमे रा या मं दरातील ख जना लुटून नेला. शशक हा मसरचा
राजा होता. राजमहालातील ख जनाही याने लुटला. शलमोनाने केले या
सो या या ढाली याने ह तगत के या. १० या सो या या ढालीऐवजी
रहबामाने पतळे या ढाली के या. या याने महालाचे संर ण करणा या
ारपालांना द या. ११ राजा परमे रा या मं दरात जात असे ते हा ते ढाली
घेऊन पुढे होत. नंतर या पहारेदारां या खोलीत ठे वून देत. १२ रहबाम
असा न झा यामुळे परमे राचा या यावर ल राग कमी झाला. याचा
परमे राने पूण नायनाट केला नाही. शवाय य दात थोडा चांगुलपणाही
श लक होता. १३ रहबामाने य शलेमाम ये आपले साम य वाढवले व
रा य केले. तो रा यावर आला ते हा ए के चाळ स वषाचा होता. याने
य शलेमाम ये सतरा वष रा य केले, इ ाएल या सव वंशांमधून परमे राने
य शलेमची नवड केली होती. आपले नाव रहावे हणून याने य शलेम
नवडले होते. रहबामा या आईचे नाव नामा; नामा अ मोनीण नगरातली
होती. १४ रहबामाने वाईट गो ी के या कारण परमे रा या आ ांचे पालन
कर या वषयी याने मनात न य केला न हता. १५ शमाया हा संदे ा आ ण
इ ो हा ा यां या इ तहासात रहबामाने आप या कारक द त केले या
सव गो ची पूण ह ककत आहे. शमाया आ ण इ ो वंशाळ चा इ तहास
लहीत. रहबाम आ ण यराबाम या दोघांम ये न य लढाया होत. १६ रहबामाने
मृ यूनंतर आप या पूवजांबरोबर व ांती घेतली. दावीद नगरात याचे दफन
झाले. याचा पु अबीया राजा झाला.
ाएलचा राजा यराबामा या कार कद या अठरा ा वष अबीया
१३ इय दाचा
राजा झाला.
याने य शलेमेत तीन वष रा य केले.
२

मीखाया ही अबीयाची आई गबा नगरातील उर एलची ती क या. अबीया
आ ण यराबाम यां याम ये लढाई झाली. ३ अबीया या सै यात नवडक चार
लाख बलवान व धाडसी यो दे होते. अबीयाने लढाईत यांचे नेतृ व केले.
यराबामाकडे आठ लाख सै नक होते. यराबाम अबीयाशी यु द करायला
स ज झाला. ४ ए ाइमा या ड गराळ देशातील समाराइम पवतावर
उभे रा न अबीया हणाला, “यराबाम आ ण सम त इ ाएल लोकांनो,
ऐका, ५ दावीद आ ण याचे पु यांनी इ ाएलवर सवकाळ रा य करावे
असा इ ाएला या परमे र देवानेच यांना आ धकार दला आहे हे यानात
या,” देवाने दा वदाशी तसा मठाचा करारच केला आहे. ६ पण नबाटाचा
पु यराबामाने याचा वामी जो राजा या या व द बंड केले. नबाट हा
दावीदाचा पु शलमोना या सेवकांपैक एक होता. ७ मग कुचकामी आ ण
वाईट मनु यांशी यराबामाशी दो ती झाली. यराबाम आ ण ही वाईट माणसे
शलमोनाचा पु रहबाम जे हा या या व होती. रहबाम जे हा त ण
आ ण अनुभवी होता. यास यराबाम आ ण याचे अधम म यां यावर
वचक बसवता आला नाही. ८ आता तु ही लोकांनी परमे राचे रा य हणजे
दा वदा या पु ाची स ा असले या रा याचा पराभव कर याचा न य केला
आहे. तुमची सेना मोठ आहे आ ण यराबामाने तुम यासाठ देव हणून
बनवलेली सो याची वासरे तुम याकडे आहेत. ९ परमे राचे याजक आ ण
लेवी यांना तु ही हाकलून लावले नाही का? हे याजक अहरोनाचे व लेवीचे
वंशज आहेत यां या जागी तु ही आपले याजक नेमले नाही का? अशा गो ी
इतर देशातले लोक करतात. कोणीही उठू न एक गो हा कवा सात एडके
आणून वत: वर सं कार केला क तो जे खोटे देव आहेत यांचा याजक
बनतो. १० “पण आम यासाठ परमे र हाच आमचा देव आहे. आ ही
या याकडे पाठ फरवलेली नाही. याचा याग केलेला नाही. परमे राची
सेवा करणारे याजक अहरोनाचे वंशज आहेत लेवी यांना परमे रा या सेवेत
मदत करतात. ११ परमे रास ते होमापणे करतात, तसेच दररोज सकाळ
सं याकाळ सुवा सक धूप जाळतात. मं दरातील शु मानले या मेजावर
सम पत भाकर मांडतात रोज सं याकाळ ते सो या या दीपवृ ावर ल दवे

लावतात. आ ही आप या परमे र देवाची काळजीपूवक सेवा करतो. पण
तु ही परमे रास सोडले आहे. १२ पाहा खु परमे र आम या बाजूचा आहे.
तोच आमचा शा ता असून याचे याजक आम या बाजूला आहेत. तु ही
जागे हावे व परमे राकडे यावे हणून देवाचे याजक कण वाजवत आहेत.
इ ाएल लोकांनो, आप या पूवजांचा परमे र ा या व द लढू नका,
कारण याम ये तु हास यश येणार नाही.” १३ पण यराबामाने सै या या
एका तुकड ला अबीया या सै यामागे दबा ध न राहायला सां गतले. ा कारे
ते य दा या आघाड स होते व यांनी अबीया या सै याला पाठ मागून वेढा
घातला. १४ य दातील या सै याने जे हा आप या भोवताली पा हले ते हा
यराबामा या सै याने आप याला मागून पुढून वेढ याचे यां या ल ात
आले. ते हा य दा लोकांनी परमे राचा धावा सु केला आ ण याजकांनी
कण वाजवले. १५ मग अबीया या सै यातील लोकांनी जयघोष केला
याचवेळेस देवाने यराबामा या सै याचा पराभव केला. अबीया या य दा
सै याने यराबामा या इ ाएली सै याचा पाडाव केला. १६ इ ाएल लोकांनी
य दासमो न पळ काढला देवाने य दा या हातून इ ाएल लोकांचा पराभव
केला. १७ अबीयाने केले या या दा ण पराभवात इ ाएलचे पाच लाख यो दे
मारले गेले. १८ अशा कारे यावेळ इ ाएल लोक हरले आ ण य दा जकले.
आप या पूवजां या परमे र देवावर वसंबून रा ह यामुळेच य दा सै याने
वजय मळवला. १९ अबीया या सै याने यराबामा या सै याचा पाठलाग
केला. बेथेल, यशाना आ ण ए ोन ही नगरे आ ण यां या आसपासची खेड
एवढा देश यराबामाकडू न अबीया या सै याने जकला. २० अबीया या
हयातीत पु हा यराबाम डोके वर काढू शकला नाही. परमे राने यराबामावर
हार केला आ ण तो मेला. २१ अबीयाचे साम य मा वाढले. याने चौदा
प नी के या. यास बावीस पु आ ण सोळा क या झा या. २२ इ ो या
भ व या ा या न द व ांम ये अबीयाने केले या इतर सव गो ी ल न
ठे वले या आहेत.
पुढे आप या पूवजांसोबत चर व ांती मळाली. दावीद
१४ अबीयाला
नगरात लोकांनी याचे दफन केले. याचा पु आसा हा यानंतर
रा य क लागला आसा या कार कद त लोकांस दहा वष शांतता लाभली.
२ आसाने परमे र देवा या ीने चांगले आ ण उ चत असा कारभार केला.
३ याने मूत पूजेसाठ वापरात येणा या पर या वे ा काढू न टाक या.
उ च थाने पाडली आ ण प व मानले जाणारे तंभ फोडू न टाकले. आसाने
अशेरा देवीचे खांबही उद व त केले. ४ याने य दी लोकांस परमे र
देवाला अनुसरायची आ ा केली. यां या पूवजांचा देव तोच. या परमे राने
घालून दले या आ ा आ ण नयम पाळायला फमावले. ५ य दा या
सग या नगरांमधली उ च थाने आ ण धूप जाळाय या वे ा आसाने काढू न
टाक या. आसा या कारक द त यामुळे रा यात शांतता नांदत होती. ६ या
काळात आसाने य दात भ कम तटबंदीची नगरे बांधली. परमे राने शांतता
द यामुळे या काळात आसा यु दमु रा हला. ७ आसा य दातील लोकांस
हणाला, “ही नगरे बांधून याभोवती तटबंदी क . यांना कोट, बु ज, वेशी
आ ण अडसर क . या देशात आपण राहत आहोत, तो आपलाच आहे.
परमे र देवाला अनुसर यामुळे हा देश आप याला मळाला आहे. याने
आप याला वा यही दले आहे.” ते हा यांनी ते बांधले व यश मळ वले.
८ आसा या सै यात य दा या वंशातील तीन लाख जण आ ण ब यामीन
वंशातील दोन लाख शी हजार पु ष होते. य दा लोकांकडे मो ा ढाली
आ ण भाले होते. ब या मनाकडे लहान ढाली हो या. तसेच धनु यबाण होते.
हे सव परा मी आ ण बलवान लढव ये होते. ९ पुढे जेरहने आसावर वार
केली. जेरह हा कूशी होता या याकडे दहा लाख सै नक आ ण तीनशे रथ
होते. जेरह आप या सै याला घेऊन मारेशा नगरापयत आला. १० आसा
या याशी सामना करायला नघाला. मारेशा जवळ या सफाथा या खो यात
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यांची लढाई सु झाली. ११ आसा आप या परमे र देवाला हाक मा न
हणाला, “परमे रा, या बला सेनेपुढे बलांना तूच मदत क शकतोस.
तूच आम या मदतीला उभा राहा. आ ही तु यावर भरवसा ठे वून आहोत.
तुझे नाव घेऊनच आ ही या वशाल सेनेला त ड देणार आहोत. परमे र
देवा, तु यावर कोणी वच व मळवू नये.” १२ मग परमे राने आसा या
य दा सेनेकडू न कूशी सै याचा पराभव करवला. कूशी सै याने पळ काढला.
१३ आसा या सै याने गरारपयत कुश चा पाठलाग केला. याम ये कूश ची
एवढ ाणहानी झाली क पु हा लढाईला उभे राहायचे बळ यां यात रा हले
नाही. परमे रापुढे आ ण या या सै यापुढे ते पार धुळ स मळाले. आसा या
लोकांनी कूश या मौ यवान व तू लुट या. १४ गरार या आसपास या सव
गावांचा आसा या सै याने पराभव केला. तथ या लोकांनी परमे राची
धा ती घेतली. या गावांम ये लुट यासारखे बरेच काही होते. ते आसा या
सै याने घेतले. १५ मढपाळां या व यांवर आसा या सै याने धाड घातली.
तेथून यांनी बर च मढरे आ ण उं ट घेतले आ ण ते य शलेमेला परतले.
आ याचा संचार झाला.
१५ ओदेअजदाचायापुआसाअजयायाभेयाटीलायातगेलपरमेा आराण याहणाला,
“आसा मी काय
२

हणतो ते ऐक. य दा आ ण ब यामीन लोकहो, तु हीही ऐका. जर तु ही
परमे राबरोबर रा हलात तर तो तुम याबरोबर राहील. जर तु ही याचा
शोध केलात तर तो तु हास भेटल
े . पण तु ही यास सोडलेत तर तो ही
तु हास सोडेल. ३ इ ाएलाला दीघकाळ पयत खरा देव असा न हता,
तसेच शकवायला याजक कवा नयमशा न हते ४ पण अडचणीत
सापड यावर इ ाएल लोक पु हा इ ाएलाचा परमे र या याकडे वळाले.
यांनी देवाचा शोध घेतला आ ण यांना तो सापडला. ५ या धकाधक या
काळात कोणीही सुर तपणे वास क शकत न हता. सग याच देशाम ये
अराजकाची ि थती होती. ६ देश असोत क नगरे सगळ एकमेकां व द
लढत होती. कारण परमे राने सव कार या संकटानी यांना त केले होते.
७ पण आसा, तू व इ ाएल लोकहो तु ही हतबल होऊ नका, धीर सोडू नका.
य दाने ब या मनांनो हमतीने वागा. तुम या स तनाचे फळ तु हास मळे ल.”
८ आसास या श दांनी आ ण ओदेद या संदे
ा या संदेशाने धीर आला.
याने य दा आ ण ब यामीन येथील अमंगळ मूत हटव या. ए ाइमचा जो
ड गराळ देश याने ता यात घेतला होता या देशात या गावांमध या
मूत पूणपणे काढू न टाक या. मं दरा या वेश ारातील परमे रा या वेदीची
डागडु जी केली. ९ मग याने य दा आ ण ब यामीन येथील सव लोक तसेच
ए ाइम, मन शे व शमोन वंशातील जे लोक इ ाएल रा ातून य दात आले
होते यांना एक बोलावले. आसाचा देव परमे र या या सोबत आहे हे
पा न लोक मो ा सं येने आले. १० आसा या कार कद या पंधरा ा
वषा या तस या म ह यात आसा आ ण हे सव लोक य शलेमाम ये एक
जमले. ११ यांनी सातशे गुरे, सात हजार मढरे व बकरे यांचे बली परमे रास
अपण केले. ही गुरे आ ण लूट यांनी श ू कडू न आणली होती. १२ तथे
यांनी जवाभावाने परमे र देवाची सेवा कर याचा नधार
केला.
यां या पूवजांचाही देव हाच होता. १३ जो इ ाएलाचा देव परमे र याची सेवा
करणार नाही यास ठार कर याचे ठरवले. मग अशी
लहान असो क
मोठ , ी असो क पु ष १४ आसा आ ण हे सव लोक यांनी परमे रापुढे
शपथ वा हली. यांनी मो ाने जयघोष केला. कण आ ण रण शगे या
वा ांचा नाद केला. १५ मनोभावे शपथ घेत यामुळे सव य दा लोकांस
मनापासून आनंद झाला. एक च ाने ते परमे रास शरण गेले. यांनी देवाचा
शोध घेतला असता तो यांना सापडला होता. परमे राने यांना च बाजूनी
वा य दले. १६ आसा राजाने आपली आजी माका हलाही राजमाता
पदाव न र केले. कारण तने अमंगळ अशा अशेरा देवी या मूत ची थापना
केली होती. याने ती मूत मोडू न तोडू न क ोन खो यात जाळू न टाकली. १७
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याने इ ाएलातील उ च थाने काढू न टाकली नाहीत तर ही आसा आमरण
परमे राशी एक न रा हला. १८ मग याने व या या प याने परमे रासाठ
करवून घेतले या सो याचांदी या प व व तू पु हा मं दरात आण या. १९
आसा या प तीस वषा या कार कद त मग पु हा यु द झाले नाही.
या रा या या छ सा ा वष इ ाएलाचा राजा बाशाने
१६ आसा
य दावर वार केली. बाशा हा इ ाएलचा राजा रामा हे नगर नवडू न
याने याची मजबुती केली. य दाचा राजा आसा या याकडे कोणालाही
ये याजा याला तबंध हावा हा याचा यामागचा हेतू होता. २ ते हा
आसाने परमे रा या मं दरा या भांडारातून व राजमहालातून सोने आ ण चांदी
काढू न घेतली. अरामाचा राजा बेन-हदाद द म काला राहत होता. आसाने
या याकडे सोने, आ ण चांदी पाठवून यास नरोप पाठवला, ३ “आपण
आपसात एक करार क आप या दोघां या प याम येही तसा करार केलेला
होता मी मा याकडचे सोने व पे तु याकडे पाठवत आहे. इ ाएलचा
राजा बाशा या याबरोबरचा तुझा करार मोड हणजे तो मा याकडे पाठ
फरवेल आ ण मला त करणार नाही.” ४ बेन-हदाद आसा या गो ीशी
सहमत झाला. याने इ ाएली नगरांवर आपले सै याचे सरदार पाठवले.
या सरदारांनी ईयोन, दान आबेल-मईम या नगरांवर ह ला केला कोठारे
असले या नफताली या नगरांवरही यांनी चढाई केली. ५ या चढायांचे वृ
बाशा या कानावर गेले. ते हा याने रामा शहरा या मजबुतीचे काम अधवट
सोडू न दले. ६ राजा आसाने मग सव य दी लोकांना बोलावले. बाशा ने रामा
नगर बांध यासाठ वापरलेले दगड, लाकूड ही साम ी ह तगत केली. यांनी
ती गबा आ ण म पा या नगरां या बांधकामासाठ वापरली. ७ यावेळ
हनानी नावाचा ा य दाचा राजा आसा या याकडे आला व यास हणाला,
“आसा तू मदतीसाठ तु या परमे र देवावर भरवंसा न ठे वता अरामा या
राजावर अवलंबून रा हलास. तू परमे राचे साहा य यायला हवे होतेस.
पण तू परमे राचा धावा केला नाहीस हणून अरामाचे सै य तु या हातातून
सुटून गेले आहे. ८ कूशी आ ण लुबी यांचे सै य तर केवढे बला होते!
यां याकडे कतीतर रथ आ ण वार होते पण ते हा तू परमे रावर भरवंसा
ठे वलास आ ण परमे राने तुला वजय मळवून दला. ९ अ खल पृ वीवर
परमे राचे ने नर ण कर त असतात जे कोणी सरळ मनाने या याशी
वततात अशांना तो आपले पाठबळ देतो. पण तू मा मूखपणा केला आहेस.
ते हा यापुढे तुला लढायांना त ड ावे लागेल.” १०
ा या या बोल याचा
आसास राग आला व ोधा या भरात याने यास तु ं गात डांबले. याच
काळात आसा काही लोकांशी फार नदयतेने वागला. ११ आसाची सव
कृ ये इ ाएल व य दी राजांचा इ तहास या पु तकात ल हलेले आहेत. १२
आप या रा या या एकोणचाळ सा ा वष आसा पाया या ख याने बेजार
झाला. याचा आजार खूप बळावला तर याने ख यात परमे राचा धावा
केला नाही. याने वै ांकरवी इलाज क न घेतला. १३ आप या कार कद या
ए केचाळ सा ा वष आसा मरण पावला व आप या पूवजांबरोबर याने
चर व ांती घेतली. १४ दावीद नगरात याने आधीच वत: साठ क न
घेतले या कबर त लोकांनी याचे दफन केले. व वध सुवा सक
ेआण
मसाले घातले या बछा यावर लोकांनी यास ठे वले. या या स माना ी यथ
यांनी मोठा जाळ केला.
या जागी आता यहोशाफाट य दाचा राजा झाला. यहोशाफाट
१७ आसा
हा आसाचा पु इ ाएलाशी त ड देता यावे हणून यहोशाफाटाने
आपले बळ वाढवले. २ याने य दा या सव तटबंदी या नगरांम ये सै या या
तुक ा ठे व या आसाने काबीज केले या ए ाइमा या नगरांम ये तसेच
य दाम ये याने तटबंदी असलेली ठाणी वसवली. ३ यहोशाफाटाला
परमे राचा पा ठबा होता कारण लहान वयातच याने आपले पूवज दावीद
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यां यासारखी स कृ ये केली होती. तो बआल देवते या भजनी लागला
नाही. ४ आप या पूवजां या देवालाच तो शरण गेला. परमे रा या आ ा
याने पाळ या इतर इ ाएल लोकांसारखा तो वागला नाही. ५ परमे राने
यहोशाफाटाकरवी रा य बळकट केले. य दा या लोकांनी यहोशाफाटासाठ
नजराणे आणले यामुळे यास धन तसेच ब मान मळाला. ६ परमे रा या
मागाने वाटचाल कर यात यहोशाफाटाचे मन रमले. य दा ांतातील
उ च थाने आ ण अशेरा देवी या मूत याने काढू न टाक या. ७ आप या
रा या या तस या वषात याने सरदारांना नगरांमधून य दी लोकांस शकवण
ायला पाठवले. बेन-हईल, ओब ा, जख या, नथनेल आ ण मीखाया
हे ते सरदार होते. ८ यां याबरोबर शमाया, नथ या, जब ा, असाएल,
शामीरामोथ, यहोनाथान, अदोनीया, तोबीया आ ण तोब अदोनीया या
लेवीचीही याने रवानगी केली. अलीशामा व यहोराम हे याजकही याने
पाठवले. ९ हे सरदार, लेवी आ ण याजक सव लोकांस शकवले. परमे रा या
नयमशा ाचे पु तक यांनी बरोबर घेतले होते. य दातील गावोगावी
जाऊन ते लोकांस शकवत गेले. १० य दा या आसपास या राजस ांनी
परमे राची धा ती घेतली, यामुळे यांनी यहोशाफाटाबरोबर यु द केले
नाही. ११ क येक प ल यांनी यहोशाफाटासाठ चांदी या भेटी आण या.
काही अरबी शे याम ा घेऊन येत. यांनी असे सात हजार सातशे मढेरे
आ ण सात हजार सातशे बोकड यास दले. १२ यहोशाफाटाचे साम य
असे दवस दवस वाढत चालले. याने य दात क ले आ ण कोठारांची
नगरे बांधली. १३ य दा या नगरात याची भरपूर कामे चालत असत.
य शलेमाम ये यहोशाफाटाने चांगली बळकट, धीट लढाऊ माणसेही ठे वली.
१४ आपाप या घरा यां माणे यांची गणती झालेली होती. ती पुढ ल माणे
य दातील सरदार असे अदना हा तीन लाख सै नकांचा सेनापती होता. १५
यहोहानाना या हाताखाली दोन लाख शी हजार सै नक होते. १६ ज ीचा
पु अम या हा या खालोखाल दोन लाख यो दाचा मु य होता. याने
आपण न परमे रा या सेवेला वा न घेतले होते. १७ ब या मनां या वंशातील
सरदार असे: ए यादा या अख यार त दोन लाख सै नक धनु यबाण आ ण
ढाल वापर यात तरबेज होते. ए यादा हा एक अ तशय शूर यो दा होता. १८
यहोजाबादाकडे यु दस ज असे एक लाख शी हजार पु ष होते. १९ ही
सव फौज राजा यहोशाफाट या या सेवेत होती. याखेर ज य दा या सव
नगरांमधील क यांवर याने माणसे नेमली होती.
भरपूर धनदौलत आ ण ब मान मळाला. राजा
१८ यहोशाफाटाला
अहाबा या घरा याशी सोयर क जुळवून याने यां याशी सलोखा
केला. २ यानंतर काही वषानी यहोशाफाट शोमरोन येथे अहाबा या भेटीला
गेला. या संगी यहोशाफाट आ ण या याबरोबरचे लोक यां या ी यथ
अहाबाने बरेच बैल आ ण शे याम ा यांचे बली दले. अहाबाने
यहोशाफाटाला रामोथ- गलादावर चढाई कर यास वृ केले. ३ अहाब यास
हणाला, “रामोथ- गलादावर ल वार त तूही मा याबरोबर सहभागी होशील
का?” अहाब इ ाएलचा राजा होता आ ण यहोशाफाट य दाचा. यहोशाफाट
यास हणाला, “तू आ ण मी काही वेगळे नाही. माझी माणसे ती तुझीच
माणसे. आ ही अव य लढाईत भाग घेऊ.” ४ यहोशाफाट इ ाएला या
राजाला पुढे असेही हणाला, “पण यापुव परमे राचा आदेशही घेऊ
या.” ५ ते हा इ ाएलाचा राजा अहाबाने सुमारे चारशे संदे ांना बोलावून
वचारले, आ ही रामोथ- गलादावर वार करावी क नाही? ते हा ते संदे े
राजा अहाबाला हणाले, “ज र जा. कारण देव राजाला जय देईल.” ६ पण
यहोशाफाट हणाला, “यां याखेर ज परमे राचा संदे ा इथे कोणी आहे
का? परमे रास या या संदे ामाफतच आपण वचारायला हवे.” ७
ते हा इ ाएलाचा राजा यहोशाफाटाला हणाला, “इथे तसा एकजण आहे.
या या माफत आपण परमे रास वचा शकतो. पण मला या याकडू न

कधीच अनुकूल संदेश मळत नाही. नेहमी तकूल संदेशच तो मला देतो,
यामुळे मला याचा ेष वाटतो. याचे नाव मीखाया. तो इ लाचा पु .” पण
यहोशाफाट हणाला, “अहाब, तू असे हणू नकोस.” ८ ते हा इ ाएला या
राजाने आप या एका कारभा याला बोलावून “इ लाचा पु मीखाया याला
लगेच घेऊन यायला सां गतले.” ९ इ ाएलचा राजा अहाब आ ण य दाचा
राजा यहोशाफाट राजव े प रधान क न शोमरोन नगरा या वेशीजवळ या
ख यात आपाप या सहासनांवर वराजमान झाले होते. यां यासमोर
ते चारशे संदे े भ व यकथन करत होते. १० कनानचा पु सदक या
याने लोखंडाची शगे क न आणली होती. तो हणाला, “परमे र हणतो
‘अरामी लोकांचा या शगां या सहा याने तु ही नाश कराल.’” ११ इतर
सव संदे ांनीही तेच सां गतले. ते हणाले, “रामोथ- गलाद वर चालून
जा. तु ही वजयी हाल. परमे र तु या हातून हणजे राजा या हातून
अरा यांचा पराभव कर ल.” १२ मीखायला आणायला गेलेला नरो या यास
हणाला, “मीखाया, ऐक सग या संदे ांचे हणणे एकच आहे. राजाची
सरशी होईल असे ते हणतात. ते हा तूही तसेच हणावेस. तू ही चांगले
उ ार काढ.” १३ पण मीखाया हणाला, “परमे राची शपथ तो जे हणेल,
तसेच मी बोलणार.” १४ मीखाया मग अहाब राजाकडे आला. राजा यास
हणाला, “मीखाया, आ ही रामोथ- गलादावर वार करावी क नाही?”
मीखाया हणाला, “खुशाल चढाई करा. व वजयी हा तो एक महान वजय
असेल.” १५ राजा अहाब मीखायला हणाला, “परमे राचे नाव उ चा न
स य तेच सांग असे मी कतीदा तुला शपथ घेऊन सां गतले!” १६ यावर
मीखाया राजाला हणाला, “मढपाळा वना मढरे असावीत तसे मी इ ाएल
लोकांस ड गरांवर वखुरलेले पा हले. परमे र हणाला, यांना कोणी मालक
नाही. ही आपाप या घर सुख प जावोत.” १७ इ ाएलचा राजा अहाब
यहोशाफाटाला हणाला, “मीखाया मला कधीच परमे राचा शुभसंदेश
देत नाही. तो नेहमी तकूलच बोलतो असे मी तुला हणालोच होतो.”
१८ मीखाया हणाला, “तु ही सवजण परमे राचा संदेश काय आहे तो
ऐका परमे रास मी आप या सहासनावर बसलेले पा हले, वगातील सव
सेना या या उज ा व डा ा हाताला उभी होती.” १९ परमे र हणाला,
“इ ाएलचा राजा अहाब याला रामोथ- गलादावर ह ला करायला कोण
बरे यु ने वृ कर ल? हणजे अहाबा या तेथेच शेवट होईल.” आ ण
एकजण हणाला या मागाने स याने हटले या मागाने, २० “मग एक
आ मा पुढे आला आ ण परमे रासमोर उभा रा न हणाला, मी अहाबाला
भुलवून टाकतो. परमे राने या आ याला वचारले कसे बरे?” २१ ते हा
तो हणाला, “अहाबा या संदे ां या त डू न अस य वदवणारा आ मा
असे मी प घेईन. ते हा परमे र यास हणाला, तू अहाबाला मोहात
पाडू शकशील, चल जा आप या काम गर वर.” २२ “अहाब, आता तूच
पाहा. परमे राने तु या संदे ां या त ड अस य बोलणा या आ याचा
संचार केला आहे. तु यावर अ र येणार असे परमे राने बोलून दाखवले
आहे.” २३ तेव ात कनानाचा पु सदक याने पुढे होऊन मीखाया या
थोबाड त मारले. तो हणाला, “मीखाया, मला सोडू न परमे राचा आ मा
तु याशी बोलायला गेला तो कोण या दशेने?” २४ मीखाया हणाला,
“पाहा, घरा या अगदी आत या खोलीत तू लपायला पळ काढशील ते हा
तुला ते कळे ल.” २५ इ ाएलाचा राजा हणाला, “मीखायाला नगराचा
सुभेदार आमोन आ ण राज पु योवाश यां याकडे घेऊन जा २६ आमोन
आ ण योवाश यांना हणावे, राजाचे हणणे असे: मीखायाला कैदेत टाका.
मी यु दाव न सुख प परतेपयत यास कैदयांना दे यात येणार भाकर व
पाणी ा.” २७ मीखाया हणाला, “अहाब तू लढाईनंतर सुख प परत
आलास तर परमे र मा या ारे बोललेला नाही असे खुशाल समज. लोकहो,
माझे हे श द ल ात ठे वा.” २८ इ ाएलचा राजा अहाब आ ण य दाचा
राजा यहोशाफाट यांनी रामोथ- गलादावर ह ला चढवला. २९ इ ाएलाचा
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राजा यहोशाफाटाला हणाला, “मी यु दात जातांना वेषांतर करतो. तू मा
राजव ेच घाल.” आ ण या माणे राजा अहाबाने वेषांतर केले आ ण
दोनही राजे लढाईला भडले. ३० अरामा या राजाने आप या रथावर या
सरदारांना आ ा केली होती क , “इ ाएलचा राजा अहाब या यावरच फ
ह ला करा. बाक लहानथोर कोणाशीही लढू नका.” ३१ या सरदारांनी
यहोशाफाटाला पा हले ते हा यांना वाटले, “हाच अहाब इ ाएलचा राजा.”
हणून ते यहोशाफाटाकडे वळले. पण यहोशाफाट मो ाने ओरडला आ ण
परमे र या या मदतीला आला. याने या सरदारांना यहोशाफाटापासून र
वळवले. ३२ हा इ ाएलचा राजा नाही असे सरदारां या ल ात आले ते हा
यांनी याचा पाठलाग सोडू न दला. ३३ पण कोणी एका सै नकाने सहज
हणून, ल य न त न करता, धनु यातून एक बाण सोडला आ ण तो
न क चलखता या सां यातून इ ाएला या राजा या शर रात तला. अहाब
आप या सार याला हणाला, “मागे वळ आ ण मला यु द भूमीतून बाहेर
काढ. मी जखमी झालो आहे.” ३४ या दवशी घनघोर यु द झाले. अरा याकडे
त ड क न इ ाएलाचा राजा अहाब आप या रथात सं याकाळपयत टेकून
बसला. सं याकाळ सुया ता या वेळेस तो मरण पावला.
दाचा राजा यहोशाफाट य शलेमाम ये आप या घर सुख प
१९ यपरतला.
हनानीचा पु ये हा ा होता तो राजा यहोशाफाटाला
२

सामोरा गेला. ये यहोशाफाटाला हणाला, “ ां या मदतीला तू का
गेलास? परमे राचा ेष करणा यांब ल तुला आपुलक का वाटावी?
हणूनच परमे राचा तु यावर कोप झाला आहे.” ३ पण तू काही चांग या
गो ीही के या आहेस. या देशातून तू अशेराचे खांब हटवलेस आ ण
परमे रास अनुसरायचे तू मन: पूवक ठरवले आहेस. ४ यहोशाफाट
य शलेमाम ये राहत असे, याने पु हा एकदा बैर-शेबापासून ए ाइमा या
ड गराळ देशापयत फ न लोकां या भेटी घेत या. याने लोकांस पु हा
एकदा यां या पूवजांचा देव परमे र या याकडे वळवले. ५ तसेच याने
य दाम ये आ ण य दा या येक तटबंदी या नगरांत यायाधीश नेमले. ६
यहोशाफाटाने या यायाधीशांना सां गतले, “तु ही जे करायचे ते वचारपूवक
करा. कारण लोकांसाठ न हे तर परमे रासाठ तु ही याय करत आहात.
तुम या नणयाला याची साथ असेल. ७ तु ही सवानी परमे राचे भय
बाळगावे. तु ही जे काही कराल ते सांभाळू न काळजीपूवक करा कारण
आपला परमे र देव यायी आहे. लोकां या बाबतीत तो प पाती नाही.
आ ण लाच घेऊन याय फरवणे हे ही या या नीतीत बसत नाही.” ८
यानंतर यहोशाफाटाने य शलेमाम ये काही परमे राचे लेवी, याजक तसेच
इ ाएल घरा यांतील वय कर मंडळ यांना यायाधीश हणून नेमले.
परमे रा या नयमांना अनुस न यांनी य शलेमामध या र हवा यां या
वादांचा नकाल लावायचा होता. ते य शलेमेत राहीले ९ यहोशाफाटाने यांना
आ ापूवक सां गतले क , “परमे राचे भय ध न न कपट र तीने आ ण
मन: पूवक ही सेवा करा. १० खुनाचा वाद, कायदा, नयम, आ ा, कवा
एखादा याय यासंबंधी तुम याकडे वाद येतील. हे वाद नगरात राहणा या
तुम या बांधवांकडू नच उपि थत केले जातील. अशा सवबाबतीत येक
वेळ लोकांस सांगा क यांनी परमे रा व द पाप क नये. हे तु ही न ेने
पार पाडले नाहीत तर तुम यावर आ ण या तुम या भाऊबंदांवर परमे राचा
कोप ओढवेल. एवढे करा हणजे तुम या मनात अपराधभाव राहणार नाही.
११ अम या हा मु य याजक आहे. परमे रा या बाबतीत या सव गो म ये
याचे वच व राहील आ ण इ माएलचा पु जब ा, राजा या बाबतीत या
सव गो ी वषयी मुख यार हणून नेमलेला आहे. जब ा हा य दा वंशाचा
अ धकार आहे. लेवी हे लेख नक कारभार हणून तुम या दमतीला आहेत.
जे जे कराल ते धैयाने करा. उ चत तेच करणा यांना परमे राची साथ असो.”
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तर मवाबी, अ मोनी आ ण काही मऊनी लोक यु दा या हेतूने
२० यानं
यहोशाफाटावर चालून आले. काही लोकांनी येऊन यहोशाफाटाला
२

खबर दली क , “मृतसमु ा या पलीकडू न अराम देशाकडू न मोठ सेना
तुम यावर चाल क न येत आहे. ती हससोन-तामार!” हणजेच एन-गेदी
येथे येऊन ठे पली सु दा. ३ यहोशाफाट घाबरला आ ण याने याबाबतीत
परमे रास काय करावे, असे वचारायचे ठरवले. याने य दाम ये सवासाठ
उपवासाची घोषणा केली. ४ ते हा य दातून, य दा या सव नगरांमधून लोक
य दा या साहा याची परमे राकडे याचना करायला जमले. ५ यहोशाफाट,
परमे रा या मं दरात नवीन अंगणासमोर होता. य दा आ ण य शलेमे या
लोकांम ये तो उभा रा हला. ६ तो हणाला, “आम या पूवजां या परमे र
देवा, वगातील परमे र तूच आहेस. सव रा ामध या सव रा यांचा तूच
शा ता आहेस. सगळे साम य आ ण स ा तु या ठायी आहे. कोणीही
तु या व द जाऊ शकत नाही.” ७ तूच आमचा परमे र आहेस या
देशातील र हवा यांना तू हाकलून लावलेस. तु या या इ ाएलादेखतच तू हे
केलेस. तुझा म अ ाहाम या या वंशजांना तू ही भूमी कायमची बहाल
केलीस. ८ अ ाहामाचे वंशज या देशात रा हले आ ण तु या नावाक रता
यांनी मं दर बांधले. ९ ते हणाले, तलवार, शासन, रोगराई कवा काळ
यां या पाने आम यावर अ र कोसळले असता आ ही या मं दरासमोर,
आ ण तु यापुढे उभे रा . या मं दराला तुझे नाव दले आहे, “संकटा या वेळ
आ ही तुझा मो ाने धावा क , आमची हाक ऐकून तू आ हास सोडव.”
१० “पण यावेळ अ मोन, मवाब आ ण सेईर पवत या भागातले हे लोक
आहेत. इ ाएल लोक मसर न आले ते हा इ ाएल लोकांस तू यां या
देशात वेश क दला नाहीस. यामुळे इ ाएल लोकांनी तकडे पाठ
फरवली आ ण यांचे उ चाटन केले नाही. ११ पण ते हाच यां या नायनाट न
के याचे हे काय फळ मळाले पाहा, ते आ हास आम या देशातून सकावून
लावायला नघाले आहेत. हा देश तू आ हास बहाल केला आहेस. १२ हे
देवा, या लोकांस चांगले शासन कर. आम यावर चाल क न येणा या या
भ या थोर या सेनेला त ड ायचे साम य आम यात नाही. आ हास काही
सुचेनासे झाले आहे. हणून आमचे डोळे तु याकडे लागलेले आहे.” १३
य दातील सव मंडळ आप या प नी आ ण ता ा मुलांसकट सव अप यांना
घेऊन परमे रासमोर उभी होती. १४ ते हा यहजीएल या यात परमे रा या
आ याचा संचार झाला. यहजीएल हा जख याचा पु . जख या बनायाचा
पु . बनाया यईएलाचा पु . आ ण यईएल म याचा पु . यहजीएल लेवी
असून आसाफ या वंशातला होता. या सभेत १५ यहजीएल हणाला,
“राजा यहोशाफाट, तसेच य दा आ ण य शलेममधील र हवा यांनो, मी
काय हणतो ते ऐका. परमे राचा संदेश असा आहे. एवढ मोठ सेना
पा न घाब न जाऊ नका कवा काळजी क नका. हे यु द तुमचे न हे तर
परमे राचे यु द आहे. १६ उ ा यांचा सामना करायला जा आ ण लढा. ते
सीस या खड तून वर येत आहेत. दर या टोकाला य एल वाळवंटा या
स या बाजूला तुमची यां याशी गाठ पडेल. १७ तु हास या लढाईत लढावे
असे लागणारच नाही. आप या जागी ठाम उभे राहा. परमे राने तुमचे
र ण केलेले तु हास आढळू न येईल. य दा आ ण य शलेम लोकहो, भऊ
नका, चता क नका. परमे र तुम यासोबत आहे. ते हा उ ा यां यावर
चालून जा.” १८ यहोशाफाटाने म तक भूमीपयत लववले. य दा आ ण
य शलेममधील सव लोक यांनी परमे रापुढे दंडवत घातले. या सवानी
परमे राची आराधना केली. १९ कहाथ आ ण कोरह या घरा यांतील लेवी
इ ाएल या परमे र देवाची भजने हण यास उभे रा हले. उ च वरात
यांनी परमे राची भजने हटली. २० यहोशाफाटाचे सै य भ यासकाळ
तकोवा या वाळवंटात गेले. ते नघत असताना यहोशाफाट समोर उभा
रा न यांना हणाला, “य दा आ ण य शलेम नगरांमधील लोकहो, ऐका.
आप या परमे र देवावर दा ठे वा आ ण खंबीरपणे उभे राहा. परमे रा या
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संदे ांवर व ास ठे वा. जय तुमचाच आहे.” २१ यहोशाफाटाने लोकांस
ो साहन दले व सूचना द या. परमे राचे तवन करणार माणसे याने
नवडली. परमे र प व आ ण क याणकार आहे हणून याचे तवन
कर यासाठ याने या गायकांना नेमले. यांनी सै यासमोर उभे रा न
तु तगीते हटली. ते हणाले, “परमे राचे तवन करा कारण याची
ीती सवकाळ आहे.” २२ लोकांनी देवाची तु तगीते हण यास सु वात
के याबरोबर परमे राने य दावर चाल क न आले या अ मोनी, मवाबी
आ ण सेईर पवतांतील लोकांशी ग नमी का ाने लढणार फौज मो या या
जागी बसवली. २३ अ मोनी आ ण मवाबी लोक सेईर पवतात या लोकांशी
लढू लागले. अ मो यांनी आ ण मवा यांनी यांचा पुरता संहार केला.
सेईरात या लोकांचा बीमोड के यानंतर यांनी एकमेकांचा नाश केला. २४
य दी लोक वाळवंटातील टेहळणी या बु जापाशी आले. श ूचे वशाल
सै य कुठे दसते का हे ते पा लागले पण यांना फ ज मनीवर वखुरलेले
मृतदेह तेवढे दसले. कोणीही जवंत रा हला न हता. २५ यहोशाफाट आ ण
याचे सै य लुटीसाठ मृतदेहापाशी आले. याम ये यांना खूप, धन, आ ण
मौ यवान व तू मळा या. या यांनी वत: ला घेत या. लूट एवढ होती
क ती यहोशाफाट आ ण याचे लोक यांना नेता येईना. ती ेतांमधून
काढू न यायला यांना तीन दवस लागले. २६ चौ या दवशी यहोशाफाट
आ ण याचे सै य बराखा या खो यात जमले. या ठकाणी यांनी परमे रास
ध यवाद दले. हणून आजही या खो याचे नाव आशीवादाचे खोरे असे आहे.
२७ मग यहोशाफाटाने सम त य दा आ ण य शलेम लोकांस य शलेम
येथे माघार नेले. परमे राने यां या श ूंचा पाडाव के यामुळे यां यात
आनंदी आनंद पसरला होता. २८ य शलेमेला येऊन ते सतार , वीणा व
कण घेऊन परमे रा या मं दरात गेले. २९ परमे राने इ ाएला या श ू
सै याशी लढा दला हे ऐकून सव देशांमध या सव रा यांम ये परमे रा वषयी
धाक नमाण झाला. ३० यामुळे यहोशाफाटा या रा यात शांतता नांदली.
देवाने यहोशाफाटाला सव बाजूंनी वा य दले. ३१ यहोशाफाटाने य दा
देशावर रा य केले. रा यावर आला ते हा तो प तीस वषाचा होता. याने
य शलेमेवर पंचवीस वष रा य केले. यहोशाफाटा या आईचे नाव अजूबा
ही श हीची क या. ३२ आपले पता आसा यां या माणेच यहोशाफाट
यो य मागाने वागला. याने माग सोडला नाही. परमे रा या ीने भले तेच
यहोशाफाटाने केले. ३३ पण उ च थाने काढ यात आली न हती. लोकांनीही
आपले मन आप या पूवजां या परमे राकडे वळवले न हते. ३४ हनानीचा
पु ये या या बखर म ये यहोशाफाटा या बाक या कृ यांची संपूण न द
आहे. इ ाएल या राजांचा इ तहास या ंथात या गो चा समावेश क न
यांची न द केली आहे. ३५ इ ाएलचा राजा अह या या याशी पुढे य दाचा
राजा यहोशाफाट याने करार केला. यहोशाफाट ने हे वाईट केले. ३६ ताश श
नगराला जाय या गलबतांब ल हा करार होता. एसयोन-गेबेर येथे यांनी या
गलबतांची बांधणी केली. ३७ पुढे अ लयेजर ने यहोशाफाटा व द भ व य
सां गतले. मारेशा नगरातला दोदावा याचा अ लयेजर हा पु . तो हणाला,
“यहोशाफाट, तू अह याशी हात मळवणी केलीस हणून परमे र तु या
कामांचा व वंस कर ल.” आ ण जहाजे फुटली. यामुळे यहोशाफाट आ ण
अह या यांना ती ताश शला पाठवता आली नाहीत.
ढे यहोशाफाट मरण पावला. यास या या पूवजांजवळ दावीद
२१ पुनगरात
दफन केले. यहोशाफाटा या जागी याचा पु यहोराम
या याजागी राजा झाला. २ अज या, यहीएल, जख या, अज या मीखाएल व
शफ ा हे यहोरामाचे भाऊ, व यहोशाफाटाचे पु . यहोशाफाट हा इ ाएलाचा
राजा होता. ३ यहोशाफाटाने आप या पु ांना य दातील तटबंदी या
नगरांखेर ज सो या या या आ ण अ य कमती व तू भेटीदाखल द या.
यहोराम मा ये पु अस यामुळे यास याने रा य दले. ४ यहोराम

आप या प या या जागी गादीवर आला आ ण स ाधीश बनला. याने
आप या सव भावांचा तसेच इ ाएलमधील काही व डलधा यांचा तलवार ने
वध केला. ५ वया या ब सा ा वष स ेवर येऊन यहोरामाने य शलेमाम ये
आठ वष रा य केले. ६ अहाबा या घरा या माणे, इ ाएल या राजां या
वतनूक माणेच याचे वागणे होते. कारण अहाबा या क येशी यहोरामाने
ल न केले होते. परमे रा या ीने वाईट अशा गो ी याने के या. ७
पण परमे राने दा वदाला वचन दलेले अस यामुळे परमे र दा वदा या
घरा याचे उ चाटन क शकत न हता. दा वदा या वंशाचा दवा सतत
तेवत राहील असा परमे राने दा वदाशी करार केला होता. ८ यहोरामा या
कारक द त अदोमने य दा या स े व द बंड पुकारले. अदोम या लोकांनी
वत: आपला राजा नवडला. ९ ते हा आपले सव सेनापती आ ण रथ
यां यासह यहोराम अदोमवर चाल क न गेला. अदोमी सै याने यांना
वेढा घातला. पण यहोरामाने रा ीची वेळ साधून यां यावर तह ला
केला. १० ते हापासून आजतागायत अदोमची य दाशी बंडखोर चालू आहे.
ल ना नगरातील लोकांनीही यहोरामाची स ा झुगारली. यहोरामाने आप या
पूवजांचा देव परमे र याचा याग के यामुळे असे झाले. ११ यहोरामाने
य दातील पहाडांवर ाथनेसाठ उ च थाने बांधली आ ण य शलेमेतील
लोकांना भचार मतीने चालायला लावले. अशा कारे यहोरामाने य दी
लोकांस परमे रापासून र नेले. १२ एलीया या संदे ाकडू न यहोरामाला
असा संदेश आला: तुझे पूवज दावीद यांचा परमे र हणतो, “यहोरामा,
तुझे आचरण आपले पता यहोशाफाट यां या सारखे नाही. य दाचा राजा
आसा या यासारखे तुझे वतन नाही. १३ उलट तू इ ाएल या राजांचा क ा
गरवला आहेस. य दा आ ण य शलेममधील लोकांस तू परमे रा या
इ छे व द वागायला लावले आहेस. अहाब आ ण याचे घराणे यांनी हेच
केले. ते परमे राशी एक न रा हले नाहीत. तू वत: या भावांची ह या
केलीस. ते तु यापे ा वतणुक ने चांगले होते. १४ ते हा परमे र आता
तु या लोकांस जबर शासन करणार आहे तुझी अप ये प नी, मालम ा यांना
परमे र श ा करणार आहे. १५ तुला आत ांचा भयंकर आजार होईल
आ ण तो दवसे दवस बळावेल. याम ये तुझी आतड बाहेर पडतील.”
१६ कूशी लोकां या शेजारचे अरब आ ण प ल ी लोक यांना परमे राने
यहोरामा व द भडकावले. १७ या लोकांनी य दावर वार केली आ ण
यांनी राजा या महालातली सगळ घनदौलत लुटून नेली. यहोरामा या प नीअप यानाही यांनी पळवून नेले. फ यहोआहाज हा सग यात धाकटा
पु तेवढा बचावला. १८ या सग या घडामोड नंतर परमे राने यहोरामाला
आत ां या असा य अशा रोगाने आजार केले. १९ या आजारात दोन
वषानी यांची आतड बाहेर आली. अस वेदना होऊन तो मरण पावला.
लोकांनी या या वडलां या स मानाथ जसा मोठा अ नी पेटवला होता तसा
यहोरामा या स मानाथ पेटवला नाही. २० यहोराम स ेवर आला ते हा
ब ीस वषाचा होता. याने य शलेमाम ये आठ वष रा य केले. या या
मृ यूचे कोणालाही : ख झाले नाही. लोकांनी दावीद नगरातच याचे दफन
केले, पण राजासाठ असले या कबरेत न हे.
या जागी य शलेमे या लोकांनी यहोरामाचा सवात धाकटा
२२ यहोरामा
पु अह या याला राजा केले. यहोरामा या छावणीवर ह ला करायला
आले या अरबी लोकांबरोबर जे लोक आले होते यांनी यहोरामा या इतर
सव थोर या पु ांना मा न टाक यामुळे य दात अह या रा य क लागला.
२ यावेळ अह या बेचाळ स वषाचा होता. याने य शलेमेवर एक वष
रा य केले. या या आईचे नाव अथ या व ती अ ीची नात. ३ अह याची
वागणूकही अहाबा या घरा या माणेच होती. कारण अह या या आईने
यास राचरण कर यास वृ केले. ४ अहाबा या कुटु ं बयांनी केले तसेच,
परमे रास मा य नसलेले पापाचरण अह याने केले. अह या या प या या

259

2 इ तहास

मृ यूनंतर अहाबा या घरा याने यास स ला ायला सु वात केली. याचे हे
स ले अह या या भ याचे न हते. या अयो य स यामुळेच या यावर
मृ यू ओढवला. ५ अहाब कुटु बं ा या मसलतीनुसार अह या राजा योरामा या
बरोबर अरामाचा राजा हजाएल या याशी लढ यास रामोथ- गलाद येथे गेला.
योराम हा इ ाएलचा राजा अहाब याचा पु . योराम या लढाईत अरा याकडू न
जखमी झाला. ६ तो हजाएलाशी रामा येथे लढताना अरामी लोकां या हातून
जे घाय यास झाले होते ते बरे हावेत हणून तो इ ेल येथे गेला. अहाबाचा
पु यहोराम हा इ ेल येथे आजार होऊन पडला होता हणून य दाचा राजा
यहोराम ाचा पु अज या या या समाचारास गेला. ७ अह या ( कवा
यहोआहाज) योथामाला भेटायला आलेला असतांना परमे राने अह याला
मृ युमुखी केले. याचे असे झाले क आ याबरोबर अह या योरामाबरोबर
नमशीचा पु ये याला भेटायला गेला. अहाबा या घरा या या नाशासाठ
परमे राने ये ची योजना केली होती. ८ अहाबा या घरा याला शासन
कर त असता ये ला य दाचे सरदार आ ण अह या या सेवेत असलेले
अह याचे आ त आढळले. या सरदारांना आ ण आ तांना ये ने ठार केले. ९
यानंतर ये ने अह याचा शोध घेतला. ये या मनु यांनी यास तो शोमरोनात
लपाय या य नात असताना पकडले. अह याला यांनी ये समोर हजर
केले, नंतर यांनी यास ठार केले आ ण याचे दफन केले. ते हणाले,
“अह या हा यहोशाफाटाचा वारस. यहोशाफाट जवाभावाने परमे रास
शरण गेला होता.” य दाचे रा य सांभाळ याइतके अह याचे घराणे समथ
रा हले न हते. १० अथ या ही अह याची आई. तने आपला पु मरण
पावला आहे हे पा ह यावर तीने य दा या सव राजवंशाचा संहार केला. ११
पण राजाची क या यहोशबाथ हने अह याचा पु योवाश याला लपवले.
योवाश आ ण याची दाई यांना तने आत या शयनगृहात ठे वले. यहोशबाथ
ही राजा यहोरामाची क या आ ण यहोयादा या याजकाची प नी. अह या
तचा भाऊ यहोशबाथाने योवाशाला लपव यामुळे अथ या यास मा
शकली नाही. १२ परमे रा या मं दरात यास याजकां या सहवासात सहा
वष लपवून ठे वले होते. या काळात अथ याने या जागेवर रा य केले.
सात ा वषानंतर आपले साम य दाखवले. याने
२३ यहोयादाने
यरोहामाचा पु अज या यहोहानानाचा पु इ माएल, ओबेदचा
पु अज या, अदायाचा पु मासेया आ ण ज ीचा पु अलीशाफाट या
मु य अ धका यांशी करार केला. २ यांनी य दाभर फ न य दा या
नगरात वखुरले या लेव ना आ ण इ ाएल या कुल मुखांना एक आणले.
मग ते सव य शलेम येथे गेले. ३ तेथे देवा या मं दरात सव समुदायाने
राजाशी करार केला. यहोयादा या लोकांस हणाला, “परमे र दावीदा या
संतती वषयी जे बोलला आहे यास अनुस न राजाचा पु गादीवर येईल. ४
आता तु ही करायचे ते असे: तुम यापैक जे एक-तृतीआंश याजक आ ण
लेवी श बाथा या दवशी कामाला येतात यांनी मं दरावर पहारा करावा.
५ एकतृतीयांश लोकांनी राजमहालावर पहारा करावा, आ ण उरले या
एकतृतीयांश लोकांनी वेशीपाशी असावे. यां याखेर ज बाक सव लोकांनी
परमे रा या मं दरा या दालनात रहावे. ६ कोणालाही परमे रा या मं दरात
येऊ देऊ नये, याजक व सेवा करणारे लेवी यांनीच मा आत यावे कारण
ते याच कामासाठ नेमलेले आहेत. पण इतरांनी परमे राने नेमून दलेली
आपआपली कामे करायची आहेत. ७ लेव नी राजाला सव बाजूंनी घेराव
घालावा. येकाजवळ आपली तलवार स ज असावी. कोणी मं दरात
घुसायचा य न के यास यास ठार करावे. सवानी राजाची सावलीसारखी
सोबत करावी. ८ लेवी आ ण य दा या सव लोकांनी यहोयादा या याजकाने
या आ ा के या या सवाचे पालन केले. यहोयादाने याजकांपैक कोणाचीही
गय केली नाही. यामुळे श बाथा या दवशी आळ पाळ ने आत येणा या व
कामाव न बाहेर जाणा या सवाची व था केली.” ९ दावीद राजाचे भाले,
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छो ा आ ण मो ा ढाली ही श े देवा या मं दराम ये ठे वलेली होती.
यहोयादा याजकाने शंभर सै नकां या तुक ां या मुखांना या द या. १०
आ ण यांनी कुठे , कसे उभे राहायचे ते सां गतले. येकाजवळ आपआपले
श होते. मं दरा या सरळ उज ा कोप यापासून डा ा बाजूपयत ही
श धार माणसे उभी रा हली. वेदी, मं दर आ ण राजा यां याजवळ ती
उभी होतीच. ११ मग यांनी राज पु ाला बाहेर आणले आ ण या या
म तकावर मुकुट चढवला. या या हाती आ ापट दला. योवाशाला यांनी
राजा केले. यहोयादा आ ण याचे पु यांनी यास अ भषेक केला. “राजा
चरायु होवो” असे ते सवजण हणाले. १२ लगबगीने जाणा या लोकांचा
गलबला आ ण राजाचा जयजयकार अथ याने ऐकला. ते हा ती लोकांकडे
परमे रा या मं दरात आली. १३ पाहते तो तला राजा दसला. वेश ाराशी
तो राज तंभाजवळ उभा होता. कण वाजवणारे कारभार आ ण लोक
राजाजवळ उभे होते. देशभरचे लोक कण वाजवून आनंद
करत होते.
गाणारे वा े वाजवत होते आ ण यांनी हटले या तवनगीतापाठोपाठ
लोक गात होते. ते हा आपली ती नापसंती दाख व यासाठ अथ याने
आपले कपडे फाडले आ ण “ फतुर ! फतुर !” असे ती ओरडली. १४
याजक यहोयादा याने सेनापत ना पुढे आणले. यांना तो हणाला, “ तला
सै या या रांगांमधून बाहेर काढा. त या मागे जो जाईल यास तलवार ने
मा न टाका.” मग याजकाने सै याला आ ा दली क, “परमे रा या
मं दरात अथ याचा वध क नका.” १५ राजमहाला या घोडावेशीजवळ
अथ या पोहोचताच सै नकांनी तला पकडले आ ण या ठकाणी तला
जवे मारले. १६ यहोयादाने मग सव लोक आ ण राजा यां याबरोबर एक
करार केला. आपण सव परमे राचे लोक आहोत असा तो करार होता.
१७ मग सवजण बआल देवते या मं दरात गेले आ ण या मूत ची यांनी
नासधूस केली. तथ या इतर मूत आ ण वेदीदेखील मोडू न तोडू न टाक या.
बआल या वेदीपुढेच यांनी बआलचा याजक म ान याला ठार केले.
१८ यहोयादाने मग परमे रा या मंदीरातील याजकांची नेमणूक केली. हे
याजक लेवी होते आ ण दावीदाने यांना मं दराचे मुख यारपद दले होते.
मोशे या नयमशा ा माणे परमे रास होमबली अपण करणे, हे यांचे काम
होते. दावीदा या आ ेनुसार आनंदाने गायन करत यांनी होमबली अपण
केले १९ कोणीही अशु तेने मं दरा या आत येवू नये, हणून यहोयादाने
परमे रा या मं दरा या वेश ाराशीच ारपाल नेमले २० सव सै या धकार ,
लोकनायक, सरदार आ ण सव जा यांना यहोयादाने आप याबरोबर घेतले.
मग याने राजाला परमे रा या मं दराबाहेर काढले. तथून वर या वेशीतून ते
राजमहालात पोचले. तेथे यांनी राजाला सहासनावर बसवले. २१ अथ याचा
तलवार ने वध झाला यानंतर य दातील लोकांम ये आनंदी आनंद पसरला
आ ण य शलेम नगर शांत झाले.
राजा झाला ते हा सात वषाचा होता. याने य शलेमाम ये
२४ योवाश
चाळ स वष रा य केले. या या आईचे नाव स या. ही बैरशेबा नगरातली होती. २ यहोयादा हयात असेपयत योवाशाची वागणूक
परमे रा या ीने उ चत अशी होती. ३ यहोयादाने योवाशाला दोन प नी
क न द या. यास अप ये झाली. ४ पुढे योवाशाने परमे रा या मं दराची
पु हा उभारणी कर याचे ठरवले. ५ ते हा याने याजक आ ण लेवी यांना
बोलवून घेतले आ ण यांना तो हणाला, “य दामधील सव गावांम ये जा
आ ण इ ाएल लोकांकडू न पैसे जमा करा. या पैशातून देवा या मं दरा या
तीचे काम हाती या.” या कामाला वलंब लावू नका पण लेव नी
याबाबतीत त तरता दाखवली नाही. ६ ते हा राजा योवाशाने मु य याजक
यहोयादा याला बोलावून घेतले आ ण वचारले क , “लेवीना तू य दा आ ण
य शलेमेतून कर गोळा करायला का लावले नाहीस? परमे राचा सेवक मोशे
आ ण इ ाएली लोक यांनी हा कर आ ापटा या तंबूसाठ हणून वापरलेला
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आहे.” ७ पूव अथ या या पु ांनी परमे रा या मं दरात घुसून तथ या
प व व तू बआल दैवतां या पूजेसाठ वापर या हो या. अथ या ही एक
ी होती. ८ राजा योवाशा या आ ेव न एक पेटी तयार क न ती
परमे रा या मं दरा या वेश ाराशी ठे व यात आली. ९ लेव नी मग य दा व
य शलेमेम ये ते जाहीर केले. परमे रासाठ बसवलेला कर भरायला यांनी
लोकांस सां गतले. इ ाएल लोक वाळवंटात असताना परमे राचा सेवक
मोशे याने तो इ ाएल लोकांवर बसवला होता. १० ते हा अ धका यांनी आ ण
लोकांनी मो ा आनंदाने कर आणून पेटीत जमा केला. पेटी भरेपयत ते पैसे
देत गेले. ११ पेटी भरली क लेवी राजा या कारभा यांकडे ती जमा करत.
पैशाने भरलेली ती पेटी पा न राजाचे स चव आ ण मु य याजकाचा कारभार
येऊन यातले पैसे काढू न घेत. पेटी पु हा प ह या जागी नेऊन ठे वली जाई.
असे अनेकदा होऊन मुबलक पैसा जमा झाला. १२ राजा योवाश आ ण
यहोयादा यांनी मग ही र कम परमे रा या मं दराचे काम करणा यां या
हवाली केली. या लोकांनी परमे रा या मं दरा या जीण दारासाठ कसबी
सुतार, कोर व काम करणारे, लोखंड, पतळ या धातूचे काम करणारे कारागीर
यांना मजुर वर कामाला घेतले. १३ या कामावर देखरेख करणारे लोक
अ तशय व ासू होते. परमे रा या मं दरा या जीण दाराचे काम पूण झाले.
देवाचे मं दर पु हा पूव सारखेच नीटनेटके आ ण प ह यापे ा भ कम झाले.
१४ कारा गरांचे काम आटोप यावर उरलेली र कम यांनी योवाश आ ण
यहोयादा यांना आणून दली. या पैशातून परमे रा या मं दरातील सेवेची
उपकरणे आ ण होमबलीसाठ वापरायची पा े बन व यात आली. यांनी
या त र सो या याचे कटोरे व इतर पा े तयार केली. या परमे रा या
मं दरात यहोयाद जवंत असेपयत याजक दररोज होमबली अपण करत
असत. १५ पुढे यहोयादा वयोवृ द झाला. तो दीघायुषी होऊन मरण पावला.
मृ युवेळ याचे वय एकशेतीस वष इतके होते. १६ दावीद नगरात इतर
राजां या कबर शेजार च लोकांनी याचे दफन केले. देवासाठ आ ण या या
मं दरासाठ याने इ ाएलम ये ब याच चांग या गो ी आप या हयातीत
के या हणून लोकांनी याचे या ठकाणी दफन केले. १७ यहोयादा मरण
पाव यावर य दा या सरदारांनी राजा योवाशाला येऊन मुजरा केला. राजाने
याचे ऐकून घेतले. १८ पुढे राजा आ ण हे सरदार यांनी परमे र देवा या
मं दराचा याग केला. यांचे पूवज या परमे र देवाला शरण गेले होते पण
यांनी अशेरा देवीचे खांब आ ण इतर मूत यांची पूजा सु केली. राजा
आ ण सरदार यां या या अपराधांमुळे य दा आ ण य शलेमे या लोकांवर
देवाचा कोप झाला. १९ लोकांस परत आप याकडे वळवायला परमे राने
यां याकडे संदे ांना पाठवले, संदे ांनी लोकांस परमे रा या ोधाची
पूवक पना दली पण लोक ऐकेनात. २० ते हा जख याम ये परमे रा या
आ याचा संचार झाला. जख या हा यहोयादा या याजकाचा पु . जख या
लोकांपुढे उभा रा न हणाला, देव हणतो, “तु ही परमे रा या आ ांचे
उ लंघन का करता? तु हास यश येणार नाही. तु ही परमे राचा याग
केलात. आता परमे रही तु हास सोडू न देत आहे.” २१ पण लोकांनी
जख या व द कट केला. राजाने लोकांस जख याचा वध कर याचा कूम
दला. ते हा लोकांनी यास दगडफेक क न मारले. हे यांनी परमे रा या
मं दरा या दालनातच केले. २२ जख याचे पता यहोयादा यांनी दाखवलेले
सौज य राजा योवाश वसरला. यहोयादाचा पु जख या याला राजाने ठार
केले. जख या मृ यूपूव हणाला, “हे पा न परमे र तुला शासन करो.”
२३ वष अखेर ला अरामा या सै याने योवाशावर ह ला केला. य दा आ ण
य शलेमेवर ह ला क न यांनी सव सरदारांची ह या केली. तेथील सव धन
लुटून यांनी ते द म का या राजाकडे पाठवले. २४ अरा यां या सै यात
फार थोडे लोक होते तर य दा या मो ा सेनेवर परमे राने यांना वजय
मळवून दला. आप या पूवजांचा देव परमे र याचा य दा लोकांनी याग
के यामुळे परमे राने योवाशाला हे शासन केले. २५ अरामी सेना योवाशाला

घायाळ अव थेत सोडू न गेले ते हा योवाशा या सेवकांनीच या या व द
कट केला. यहोयादा या याजका या पु ाला, जख याला योवाशाने जीवे
मार यामुळे ते या कार थानाला वृ झाले. योवाशाला यांनी या या
श येवरच ठार केले. दावीद नगरात लोकांनी यास मूठमाती दली. पण
राजां या दफन भूमीत याचे दफन केले नाही. २६ जाबाद आ ण यहोजाबाद
हे ते फतूर सेवक. जाबाद या आईचे नाव शमथ. ही अ मोनची होती.
यहोजाबादा या आईचे नाव श थ. ही मवाबी होती. २७ योवाशाचे पु ,
यास दलेली मोठ श ा आ ण याने केलेला देवा या मं दराचा जीण दार
या वषयी राजां या बखर त राजा वषयी ल हले आहे. योवाशाचा पु अम या
हा यानंतर राजा झाला.
या राजा झाला ते हा पंचवीस वषाचा होता. नंतर याने
२५ अम
य शलेमाम ये एकोणतीस वष रा य केले. या या आईचे नाव
यहोअदान, ती य शलेमची होती. २ याची वतणूक परमे रास पटेल अशी
होती पण याम ये मन: पूवकता न हती. ३ अम या श शाली राजा झाला
मग याने आप या वडलां या मारेक यांची ह या केली. ४ पण यां या
पु ांना याने ठार केले नाही कारण याबाबतीत मोशे या नयमशा ातली
आ ा याने पाळली. परमे राची आ ा अशी आहे, “मुलां या अपराधासाठ
माता पतांना आ ण माता प यां या अपराधासाठ पु ांना मृ युदंड देऊ नये.
या या हातून अपराध झाला या
लाच देहदंड हावा.” ५ अम याने
सव य दा लोकांस एक केले आ ण यां या घरा यांवर सेनापती आ ण
सेनानायक यां या नेमणुका के या. सम त य दा आ ण ब यामीन सै नकांवर
या मुखांचा अंमल होता. यु दात भाग घे यासाठ कमान वीस आ ण
यापुढ ल वयाचे सै नक नवडले. भाले आ ण ढाल नी स ज असे एकंदर
तीन लाख सै नक यु दाला तयार होते. ६ यां याखेर ज आणखी एक
लाख सै याची कुमक अम याने इ ाएलकडू न मागवली. यासाठ याने
शंभर क कार चांदी एवढ कमत मोजली. ७ पण यावेळ देवाचा एक
मनु य अम याकडे येऊन यास हणाला, “हे राजा, इ ाएल या सै याला
आप याबरोबर घेऊ नकोस. ए ाइमा या वंशजांना हणजेच इ ाएल या
लोकांस परमे राची साथ नाही. ८ तू भले कतीही तयार क न लढाईत
उतरलास तर तुझा जय पराजय होणे देवा याच हातात आहे.” ९ यावर
अम या या देवा या मनु यास हणाला, “पण इ ाएली सै याला मी शंभर
क कार चांदी देऊन बसलो आहे, याचे काय?” देवाचा मनु य हणाला,
“परमे राकडे अलोट संप ी आहे, तो तुला यापे ा कतीतर जा त देऊ
शकेल.” १० ते हा अम याने इ ाएल या सै याला ए ाइमला परत पाठवले,
या कृ यामुळे इ ाएली सै य, य दाचा राजा आ ण य दाचे लोक यां यावर
संतापले आ ण रागाने घर परतले. ११ यानंतर अम याने मोठे धाडस क न
अदोम देशातील मठा या खो यावर ह ला चढवला. अम या या सै याने
या ठकाणी सेईर मधील दहा हजार लोकांस ठार केले. १२ य दी लोकांनी
दहा हजार जणांना बं दवान केले. यांना ध न पवत मा यावर नेले आ ण
एव ा उं चीव न यांचा कडेलोट केला. खाल या दगडध ांवर यांचे
देह छ न वि छ न होऊन पडले. १३ नेम या याचवेळ अम याने परत
पाठवले या इ ाएली सै याने य दातील काही नगरांवर ह ला चढवला.
यांनी बेथ-होरोनपासून सरळ शोमरोनपयत गावे उ व त केली, तीन
हजार लोकांस जवे मारले आ ण मौ यवान चीजव तू लुट या. अम याने
आप याला लढाईत सामील क न न घेत यामुळे हे इ ाएली सै य भडकले
होते. १४ अदो यांचा पाडाव क न अम या आप या नगरात परतला. येताना
याने सेईर येथील लोकां या देवा या मूत बरोबर आण या आ ण यांची
पूजाअचा सु केली. या दैवतांना वंदन क न तो यां यापुढे धूप जाळू
लागला. १५ या कृतीमुळे परमे राचा अम यावर कोप झाला. परमे राने
संदे ाला अम याकडे पाठवले. संदे ा राजाला हणाला, “अम या, या
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लोकां या दैवतांची पूजा तू का करत आहेस? या दैवतांना तर वत: याच
लोकांचे तु यापासून र ण करता आले नाही.” १६ अम या संदे ा या
या बोल यावर हणाला, “आ ही तुला राजाचा स लागार हणून नेमलेले
नाही, ते हा तू ग प रहावे हे चांगले नाहीतर जवाला मुकशील.” संदे ा
ग प बसला पण नंतर हणाला, “देवाने तुझा नाश करायचे न त केले
आहे. कारण तू क नये या गो ी के यास आ ण माझे ऐकले नाहीस.”
१७ य दाचा राजा अम या याने यावर आप या स लागारांबरोबर वचार
व नमय केला. मग योवाशाला याने नरोप पाठवला क , “आपली एकदा
य यु दात गाठ पडली पा हजे.” योवाश हा यहोआहाजाला पु आ ण
यहोआहाज ये चा, ये इ ाएलचा राजा होता. १८ इ ाएलचा राजा योवाश
याने य दाचा राजा अम या या याकडे आपले उ र पाठवले. योवाशाने
ांत दला तो असा: “लबानोन मध या एका काटेर झुडुपाने लबानोना या
एका गंधस ला नरोप पाठवला क , ‘तु या क येचे मा या पु ांशी ल न
हावे.’ पण तेव ात ते झुडुप तथून जाणा या एका व यपशू या पायाखाली
तुडवले गेले. १९ मी अदोमचा पराभव केला. असे तू खुशाल हण. तू हे
ौढ ने हणतो आहेस खरे पण तू आप या घर व थ बसावेस हे बरे.
वत: ला उगीच अडचणीत पाडू नकोस! पण तू तसे केलेस तर तू वत:
या आ ण याबरोबर य दा या नाशाला कारणीभूत होशील.” २० पण
अम याने या नरोपाला दाद दली नाही. य दा या लोकांनी अदोमी लोकां या
दैवताचे भजन पूजन सु के यामुळे इ ाएलकडू न य दाचा पराभव करायचे
परमे राने योजले होते. २१ ते हा इ ाएलचा राजा योवाश आ ण य दाचा
राजा अम या यांची बेथ-शेमेश नगरात समोरासमोर गाठ पडली. बेथ-शेमेश
य दातच आहे. २२ इ ाएलने य दाचा पराभव केला. झाडू न सव य ांनी
या लढाईतून पळ काढला. २३ इ ाएलाचा राजा योवाशाने बेथ-शेमेश येथे
य दाचा राजा अम याला पकडले आ ण य शलेमेला नेले. अम या या
प याचे नाव योवाश. योवाशाचे पता यहोआहाज. योवाशाने ए ाइम
वेशीपासून कोप या या वेशीपयतची य शलेमे या तटबंदीची चारशे हात
लांबीची भत पार मोडू न तोडू न टाकली. २४ सव सोने व पे तसेच मं दरातील
उपकरणे, भांड देखील याने ह तगत केली. देवा या मं दरातील व तूंची
देखभाल कर याची जबाबदार ओबेद-अदोमची होती. राजमहालातील व तूही
योवाशाने लुट या. काहीजणांना बं दवान केले. या सग यासह तो शोमरोनला
परतला. २५ यहोआहाजाचा पु इ ाएलाचा राजा योवाश या या मृ यूनंतर
अम या पंधरा वष जगला. अम याचे पता हणजे य दाचा राजा योवाश. २६
य दा आ ण इ ाएलमधील राजांचा इ तहास या पु तकात, अम याने बाक
जे जे केले याची संपूण ह ककत आली आहे. २७ अम याने परमे राचे
आ ापालन करायचे थांबव यावर य शलेमे या लोकांनी या या व द कट
केला. ते हा तो लाखीश येथे पळू न गेला. पण लोकांनी या या मागावर
माणसे पाठवून याचा तेथे वध केला. २८ अम याचा मृतदेह मग लोकांनी
घो ावर लादला आ ण य दा या नगरात आणून यास पूवजाशेजार पुरले.
याचा पु उ जीया याला य दा या लोकांनी अम या या
२६ अम
गादीवर बसवले. उ जीया ते हा सोळा वषाचा होता. उ जीयाने
२

एलोथ नगर पु हा बांधून काढले आ ण य दा या वाधीन केले. अम या या
मृ यूनंतरची ही घटना. ३ उ जीया सोळा वषाचा असताना राजा झाला पुढे
याने य शलेमेवर बाव न वष रा य केले. या या आईचे नाव य ख या
ती य शलेमची होती. ४ उ जीयाचे वतन परमे रा या ीने यो य असे
होते. आपले पता अम या यां या माणे याने देवाचे अनुसरण केले. ५
जख या या हयातीत उ जीयाने देवाचे अनुसरण केले. आदरपूवक परमे रास
मानणे यास जख याने शकवले, उ जीया असे वागत असे तोपयत परमे र
देवाने उ जीयाचे क याण केले. ६ उ जीयाने प ल ांबरोबर यु द केले.
गथ, य ने व अ दोदचे कोट पाडू न टाकले अ दोद जवळ व प ल ां या
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व तीत इतर उ जीयाने नगरे वसवली. ७ प ल ,े गुरबालमधले अरब
आ ण मऊनी यां याशी झाले या लढायांम ये परमे राने उ जीयाला साहा य
केले. ८ अ मोनी लोक उ जीयाला कर देत असत. उ जीयाचे साम य इतके
वाढले क याची क त मसर या सीमेपयत पोहोचली. ९ य शलेमाम ये
कोप यातली वेस, खो याची वेस आ ण कोट वळसा घेतो तेथे उ जीयाने
बु ज बांधून तटबंदीला बळकटी आणली. १० वाळवंटातही याने टेहळणी
बु ज बांधले. अनेक व हर खण या. ड गराळ भागात आ ण सपाटीवर
याची बर च गुरेढोरे होती. तसेच तेथील सुपीक भागात शेतकर होते.
ा बागां या देखरेखेसाठ देखील याची माणसे होती. उ जीयाला शेतीची
आवड होती. ११ उ जीया या सै यात चांगले लढव ये होते. ईयेल हा
चटणीस आ ण मासेया हा कारभार हे दोघे यांची गटागटात वभागणी
करत. हन या या एका सेनानायक या हाताखाली हे दोघेजण होते. ईयेल
आ ण मासेया यांनी केले या गणती माणे सै य टोळ टोळ ने लढाईवर जाई.
१२ सै यात एकंदर दोन हजार सहाशे मुख लढव ये नेतृ व कर त. १३ श ूवर
तुटून पडणा या तीन लाख सात हजार पाचशे वीरां या सै याचे ते मुख
होते. राजा या बाजूने ते श ूवर चालून जात. १४ या सव सेनेला उ जीयाने
ढाली, भाले, शर ाणे, चलखते, धनु य आ ण गोफणगुंडे अशी श ा े
दली. १५ काही शार कारा गरांनी शोधून काढलेली यं ेही उ जीयाने
य शलेमाम ये बनवून घेतली. ती याने बु जांवर आ ण तटा या कोप यावर
बसवली. ही यं े बाण व मो ा दगडांचा मारा कर त असत. उ जीया फार
स द झाला. उ जीयाचे नाव यामुळे सव र पसरले. याची कुमक वाढली
आ ण तो बलवान झाला. १६ पण साम य वाढ यावर तो ग व झाला
आ ण यामुळे याचा नाश ओढवला. परमे रावर याची न ा रा हली नाही.
धूप जाळ यासाठ असले या वेदीवर धूप जाळ यासाठ तो परमे रा या
मं दरात गेला. १७ ते हा याजक अज या आ ण आणखी परमे राचे शी
धैयवान याजक या यापाठोपाठ तथे गेले. १८ यांनी उ जीयाची चूक
दाखवून दली. ते यास हणाले, “उ जीया, परमे रास धूप जाळणे हे तुझे
काम न हे. तू ते क नकोस. अहरोनाचे वंशज आ ण याजक यांचेच ते
काम आहे. धूप जाळ या या या प व कामासाठ ते नेमलेले आहेत. ते हा
या प व गाभा यातून तू बाहेर ये. परमे रा या आ ेचे तू उ लंघन केले
आहेस. परमे र देवाकडू न तुझा गौरव होणार नाही.” १९ पण उ जीयाला या
बोल याचा राग आला. या या हाती धूपपा होते. याजकांवर तो संतापला
असताना पाहता पाहता या या कपाळावर कोड उठले. परमे रा या मं दरात
धूप जाळ या या वेदी या जवळ याजकांसम च हे घडले. २० मु य याजक
अज या आ ण इतर याजक उ जीयाकडे बघतच रा हले. या या कपाळावरचे
कोड यांनी पा हले. याबरोबर यांनी उ जीयाला तातड ने मं दराबाहेर
घालवले. परमे राने शासन के यामुळे उ जीयाही लगेचच चालता झाला.
२१ राजा उ जीया कु रोगी झाला. परमे रा या मं दरात यास म जाव होता.
तो एका वतं घरात रा लागला. याचा पु योथाम हा राजघरा याचा
कारभार बनला आ ण लोकांचे शासन क लागला. २२ उ जीयाची इतर
सव कृ ये आमोजाचा पु यशया संदे ा याने अथपासून इथपयत ल हलेली
आहेत. २३ उ जीया मरण पावला आ ण या या पूवजांजवळ याचे दफन
झाले. राजासाठ असले या दफनभूमी या शेजार या जागेत यास पुरले.
कारण तो कु रोगी होता. उ जीया या नंतर याचा पु योथाम राजा झाला.
राजा झाला ते हा पंचवीस वषाचा होता. याने य शलेमेवर
२७ योथाम
सोळा वष रा य केले; या या आईचे नाव य शा ती सादोकाची
क या. २ योथाम परमे रा या ीने उ चत तेच कर त असे. आपले पता
उ जीया यां या माणेच तो परमे रा या आ ेत रा हला. पण याचे पता
जसे परमे रा या मं दरात धूप जाळायला गेले तसे मा याने केले नाही.
लोकांचे वाईट मागाने जाणे चालूच होते. ३ परमे रा या मं दराचा वरचा
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दरवाजा योथामाने पु हा करवला. ओफेल या कोटावर याने बरेच बांधकाम
केले. ४ य दा या ड गराळ देशात नगरे वसवली. जंगलात क ले आ ण
बु ज बांधले. ५ अ मो याचा राजा आ ण यांचे सै य यां यावर योथामाने
चढाई केली आ ण यांचा पराभव केला. यामुळे पुढ ल तीन वष अ मोनी
योथामाला शंभर क कार चांदी, दहा हजार कोर ग आ ण तेवढेच जव
दरवष देत असत. ६ परमे र देवाने सां गत या माणे मन: पूवक आचरण
के यामुळे योथामचे साम य वाढले. ७ याने केले या इतर गो ी आ ण
लढाया यांची हक कत इ ाएल व य दा राजांचा इ तहास या पु तकात
ल हलेली आहे. ८ योथाम गादीवर आला ते हा पंचवीस वषाचा होता. याने
य शलेमाम ये सोळा वष रा य केले. ९ पुढे योथाम मरण पावला आ ण
याचे या या पूवजाशेजार दफन केले गेले. दावीद नगरांत लोकांनी यास
पुरले. योथामा या जागी आहाज हा याचा पु रा य क लागला.
राजा झाला ते हा वीस वषाचा होता. याने य शलेमाम ये
२८ आहाज
सोळा वष रा य केले. आपला पूवज दावीद वागला तसे आहाजचे
वतन न हते. याचे आचरण परमे रास मा य होणारे न हते. २ इ ाएला या
राजांचा याने क ा गरवला. याने बआल देवते या ओतीव मूत बनव या.
३ बेन ह नोम या खो यात याने धूप जाळला. आप या पोट या पु ांना याने
अ नीम ये आ ती देवून बली दले. या देशात राहणारे लोक जे भयंकर पाप
कर त तेच याने केले. इ ाएल लोकांनी या भूमीवर पाऊल ठे वले ते हा
परमे राने या लोकांस तेथून घालवले होते. ४ आहाजने उं च थानी, ड गरावर
तसेच येक हर ागार वृ ाखाली य केले आ ण धूप जाळला. ५
आहाज या या पापांमुळे परमे र देवाने अरामा या राजा या हातून आहाजाचा
पराभव कर वला. अरामा या राजाने व या या सै याने आहाजाचा पाडाव
क न य दा या लोकांस कैद केले व द म काला नेले. इ ाएलचा राजा
पेकह या याकडू नही परमे राने आहाजाचा पराभव करवला. ६ पेकह या
प याचे नाव रमा या. पेकह या सै याने एका दवसात य दाचे एक लाख
वस हजार शूर सै नक ठार केले. आपले पूवज या परमे र देवाला शरण
गेले या परमे राची साथ सोड यामुळे य दी लोकांचा असा पराभव झाला.
७ ज ी हा ए ाइममधला एक शूर यो दा. याने राजा आहाजाचा पु
मासेया, राजमहालाचा मुख कारभार अ ीकाम आ ण राजा या खालोखाल
स या मांकाचा अ धकार एलकाना यांना ठार मारले. ८ इ ाएला या
सै याने य दात राहणा या दोन लाख जणांना पकडू न नेले. हे सव यांचे
नातलगच होते या कै ांम ये ि या व बालकेही होती. तसेच य दातील
कमती व तूही लुटून ने या. ही लूट आ ण बं दवान यांना ता यात घेऊन ते
शोमरोन येथे आले. ९ तथे ओदेद नावाचा परमे राचा एक संदे ा होता.
शोमरोनला आले या इ ाएली सै याला तो भेटला. ओदेद यांना हणाला,
“तुम या पूवजांचा देव परमे र या यामुळे तु ही य दी लोकांचा पराभव
क शकलात कारण परमे राचा य ांवर कोप झाला होता. पण तु ही
अ तशय नीच प दतीने य ांची क ल केलीत. यामुळे आता परमे रा या
ोधाचा रोख तुम यावर आहे. १० य दा या व य शलेमे या लोकांस गुलाम
कर याचा तुमचा मानस आहे. परमे रा या ीने तु ही हे अपराध केले आहे.
११ आता माझे ऐका. पकडू न आणले या या आप या बंधू-भ गन ना परत
पाठवून ा. परमे रास तुमचा अनावर संताप आला आहे.” १२ ए ाइमा या
काही मुख मंडळ नी इ ाएल या सै नकांना लढाईव न परतताना पा हले.
ते हा या मुखांनी सै नकांना भेटून चांगली समज दली. योहानानाचा पु
अज या, म श लेमोथचा पु बरे या, श लूमचा पु य ह क या, आ ण
हदलाईचा पु अमास ही ती नेते मंडळ होत. १३ ती इ ाएली सै याला
हणाली, “य दा या कै ांना इकडे आणू नका. तसे केलेत तर तो परमे राचा
आपण केलेला मोठा अपराध ठरेल. आप या पापांम ये यामुळे आणखी भर
पडेल. इ ाएलावर परमे राचा कोप होईल.” १४ ते हा या सै नकांनी कैदी

आ ण लुटलेली चीजव तू हे इ ाएल लोकां या आ ण या मुखां या हवाली
केले. १५ ते हा अज या, बरे या, य ह क या आ ण अमासा यांनी पुढे होऊन
कै ांना जवळ केले. यातील उघ ा नाग ा लोकांस यांनी लुटीतले
कपडेल े दले. जे अनवाणी होते यांना पाद ाणे दली. या सवाना यांनी
खाऊ पऊ घातले. एवढे झा यावर या मुखांनी यां या जखमा बांध या व
चालायचे ाण नसले या कै ांना गाढवावर बसवले आ ण या सवाना यांनी
यर हो या यां या गावी घर नेऊन सोडले (यर होला खजुर या झाडांचे
नगर असेही हणतात). मग ते शोमरोनला परतले. १६ याचवेळ अदोम या
लोकांनी य दावर चढाई क न यांचा पाडाव केला. अदो यांनी य दी लोकांस
कैद क न नेले. ते हा राजा आहाजने अ शूर या राजाकडे मदत मा गतली.
१७ कारण अदोमी लोकांनी पुनः येऊन य दात मार देऊन काही लोक
बंदी क न नेले होते. १८ प ल ांनीही ड गराळ तळवटी या भागात या
गावांवर आ ण द ण य दावर ह ला केला. बेथ-शेमेश, अयालोन, गदेरोथ,
सोखो, त ना आ ण ग जो ही गावे यां या आसपास या खे ांसह
काबीज केली. व तेथे ते राहायला गेले. १९ परमे राने य दाला संकटानी
जेर ला आणले कारण इ ाएलाचा राजा आहाज याने वाईट वतन केले
होते. आहाजाने परमे रा व महापाप केले होते. २० त गथ- प नेसर
हा अ शूराचा राजा. याने आहाजला मदत कर याऐवजी ासच दला.
२१ आहाजने परमे रा या मं दरातील, राजमहालातील तसेच सरदारां या
घरातील धनदौलत घेऊन अ शूर या राजाला दली पण याचाही फायदा
झाला नाही. २२ या संकटकाळात आहाज या वाईट वतनात आणखी भरच
पडली. तो परमे रापासून रावला. २३ द म का या लोकां या दैवतांसाठ
याने य केले. या द म कांनी यास हरवले होते. ते हा याने वचार केला,
“अरामाचे लोक या देवाची पूजा करतात ते देव यांना साहा य करतात.
ते हा मी ही यां यासाठ य केले तर ते मला सोडवतील.” हणून आहाज
या दैवतांना शरण गेला. या या या कृ यांमुळेच याचा आ ण इ ाएल
लोकांचा नाश होत गेला. २४ आहाजने देवा या मं दरातली सगळ उपकरणे
गोळा क न यांची मोडतोड क न व हेवाट लावली. परमे रा या मं दराची
दारे याने बंद क न घेतली. वे ा के या आ ण या य शलेमाम ये चौका
चौकात बसव या. २५ य दातील सव गावांम ये इतर देवतां या पूजेला धूप
जाळ यासाठ हणून उं च थाने केली. अशा कारे वागून आप या पूवजां या
परमे र देवाचा याने ोध ओढवून घेतला. २६ आहाजची सव कृ ये इ ाएल
व य दी राजांचा इ तहास या पु तकात ल हलेले आहेत. २७ आहाज मरण
पावला आ ण या या पूवजांशेजार याचे दफन झाले. य शलेम नगरात
लोकांनी यास पुरले. पण इ ाएल या इतर राजांचे जेथे दफन झाले या
जागी मा न हे. आहाजाचा पु ह क या हा पुढे राजा झाला.
ह क या वया या पंच वसा ा वष राजा झाला. याने य शलेमाम ये
२९ एकोणतीस
वष रा य केले. या या आईचे नाव अबीया. ती जख याची
क या. २ ह क याची वागणूक परमे रा या ीने उ चत अशी होती.
आपला पूवज दावीद या या माणेच याचे वतन सुयो य असे. ३ ह क याने
परमे रा या मं दराचे दरवाजे उघडले आ ण
ती क न ते मजबूत केले.
राजा झा याबरोबर आप या कारभारा या प ह या म ह यातच याने हे केले.
४ सव याजक आ ण लेवी यांना याने एक बोलावले आ ण मं दरा या
पूवकड ल मोक या चौकात यांची सभा घेतली. ५ तो यांना हणाला,
“लेवी हो, ऐका! देवा या सेवेसाठ प व हा. या प व कायासाठ परमे र
देवा या मं दराची स दता करा. परमे र हा आप या पूवजांचा देव आहे.
प व थानातूनही अशु पणा काढू न टाका. ६ आप या पूवजांनी परमे राची
संगत सोडली आ ण आपला देव परमे र या या ीने वाईट ते केले या या
मं दराकडे पाठ फरवली. ७ यांनी मं दराचे वेश ार बंद केले आ ण
दवे वझू दले. इ ाएला या परमे रा या प व गाभा यात परमे रासाठ
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धूप जाळणे, होमापणे करणे बंद पडले. ८ हणून य दा व य शलेमे या
लोकांवर परमे र कोपला. याने लोकांस शासन केले. परमे राचा ोध
पा न इतर लोक व मयच कत झाले आ ण घाबरले. य दी लोकांब ल
यांना तर कार आ ण शरम वाटली. ही व तुि थती तु हास माहीत आहे.
तु ही ती पाहतच आहात. ९ हणूनच यु दात आपले पूवज मारले गेले.
आप या ि या, मुले कैदी झाले. १० हणून मी, ह क या, इ ाएल या
परमे र देवाशी करार करणार आहे. हणजे आप यावर याचा राग राहणार
नाही. ११ ते हा पु ांनो आता, आळसात वेळ घालवू नका. परमे राने
या या सेवेसाठ तुमची नवड केली आहे. मं दरात याची सेवाचाकर
करणे, धूप जाळणे यासाठ तु हास याने नवडले आहे.” १२ ते हा जे
लेवी कामाला लागले ते पुढ ल माणे: कहाथ घरा यातले अमासयाचा पु
महथ आ ण अज याचा पु योएल. मरार कुळातला अ दीचा पु क श
आ ण यह लेलेलाचा पु अज या, गष नी कुळातला ज माचा पु यवाह
आ ण यवाहाचा पु एदेन, १३ अलीसाफान या घरा यातील श ी आ ण
ईएल आसाफ या घरा यातील जख या व म या. १४ हेमान या कुळातील
यहीएल आ ण शमी, य थून या कुळातील शमाया आ ण उि जयेल. १५
मग या लेव नी आप या भाऊबंदांसह एक येऊन मं दरा या शु तेसाठ सव
तयार केली. परमे राने राजामाफत केलेली आ ा यांनी पाळली. मं दरा या
व छतेसाठ ते आत शरले. १६ परमे रा या मं दरात जेव ा अशु आ ण
तथ या वातावरणाशी वसंगत व तू यांना सापड या या सग या गोळा
क न यांनी मं दरा या अंगणात आणून ठे व या. तेथून या उचलून यांनी
क ोन खो यात नेऊन टाक या. १७ प ह या म ह या या तपदेला लेव नी
प व ीकरणा या कामाला सु वात केली. आठ ा दवशी ते परमे रा या
मं दरा या वेश ारापयत आले. परमे रा या मं दराची सव त हेची शु ता
होऊन ते प व हायला आणखी आठ दवस लागले. प ह या म ह या या
सोळा ा दवशी यांचे काम पूण झाले. १८ यानंतर ते राजा ह क या
या याकडे गेले. राजाला ते हणाले, “परमे राचे मं दर, होमापणाची वेदी
आ ण यावर ल सव भांडे आ ही शु केले आहेत. सम पत भाकर चे मेज
आ ण याची सव उपकरणेही शु केली आहेत. १९ राजा आहाजने आप या
कार कद त गैरवतनातून जी उपकरणे फेकून दली होती यांचीही शु ी
क न आ ही ती मांडली आहेत. ती आता परमे रा या वेदीसमोरच आहेत.”
२० स या दवशी सकाळ , नगरातील सव सरदारांना बरोबर घेऊन राजा
ह क या परमे रा या मं दरात गेला. २१ यांनी सात बैल, सात मढे, सात
कोकरे आ ण सात बोकड पापापणासाठ आणले. य दाचे रा य, परमे राचे
प व थान आ ण य दा यां या शु ी ी यथ हे ाणी होते. अहरोनाचे
वंशज असले या याजकांना ह क याने ते ाणी परमे रा या वेदीवर अपण
करायची आ ा केली. २२ या माणे याजकांनी बैल कापले आ ण यांचे र
वेदीवर शपडले. मग मढे कापून यांचे र वेदीवर शपडले. मग यांनी
कोकरे कापली आ ण यांचे र वेदीवर शपडले. २३ यानंतर याजकांनी
राजा व समुदाय यां यापुढे बोकडांना आणले. हे बोकड पापापणासाठ होते.
याजकांनी बोकडांवर हात ठे वून यांना मारले. २४ बोकडांचे र वेदीवर
शपडू न याजकांनी पापापण केले. इ ाएलाब ल ाय त हो यासाठ
हणून हे वधी याजकांनी केले. सम त इ ाएल लोकांसाठ होमापण आ ण
पापापण करावे अशी राजाची आ ा होती. २५ दावीद, राजाचा ा गाद
आ ण संदे ा नाथान यां या आ े माणे राजा ह क याने झांजा, सतार व
वीणा वाजव यासाठ परमे रा या मं दरात लेवीची नेमणूक केली. परमे राने
संदे ांमाफत तशी आ ा केली होती. २६ या माणे दावीदाची वा े घेऊन
लेवी आ ण कण घेऊन याजक उभे रा हले २७ मग ह क याने वेदीवर
होमापण कर याची आ ा केली. यास सु वात होताच परमे राचे भजन
तवनही सु झाले. कण आ ण इ ाएलचा राजा दावीद याची वा े यांचा
गजर सु झाला. २८ होमापण चालू असेपयत समुदाय अ भवादन करत
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होता. गायक गात होते आ ण कण वाजवणे चालू होते. २९ होमापणाचे
वधी झा यावर राजा ह क यासह सव लोकांनी म तके लववून परमे राची
आराधना केली. ३० ह क या आ ण सरदार यांनी ले ांना परमे राची तो े
गा याची आ ा केली. ते हा यांनी दावीद आ ण ा आसाफ यांनी रचलेली
तो े हटली. या तवनांनी ते आनंदीत झाले. सवानी लवून नम कार क न
देवाची आराधना केली. ३१ ह क या हणाला, “य दातील लोकहो, तु ही
आता वत: ला परमे रा या हवाली केले आहे. ते हा जवळ येऊन य ाची
आ ण उपकार मरणाची अपणे आणा.” ते हा लोकांनी ती अपणे आणली.
यांना हवी होती यांनी मनोभावे होमापणेही आणली. ३२ मं दरात एकंदर
होमापणे आणली गेली याची मोजदाद पुढ ल माणे: स र बैल, शंभर मढे,
दोनशे नर कोकरे. यांचे परमे रास होमापण कर यात आले. ३३ सहाशे बैल
आ ण तीन हजार शेरडेमढरे हे परमे रास वा हलेले पशू. ३४ होमबलीसाठ
आणले या एव ा पशूंची कातड काढणे, कापणे हे तेव ा याजकां या
आवा याबाहेरचे होते. ते हा यां या बांधवांनी लेव नी यांना या कामात
मदत केली आ ण इतर याजक पुढ या सेवेसाठ प व हो या या तयार ला
लागले. प व हो या या बाबतीत याजकांपे ा लेवी अ धक काटेकोर होते.
३५ होमबली पु कळ होते. शां यपणां या पशूंची चरबी आ ण पेयापणेही
वपुल होती. या कारे परमे रा या मं दरातील उपासना मवार था पत
झाली. ३६ परमे राने आप या जेसाठ हे जे सव घडवून आणले यामुळे
ह क या आ ण सगळे लोक आनंदीत झाले. हे सव इत या जलद घडू न
आले हणून यांना वशेषच आनंद झाला.
आ ण य दामधील सव लोकांस नरोप पाठवले;
३० तसेह कच एयानेाइमइ ाएल
आ ण मन शे या लोकांस प े ल हली. इ ाएलाचा
परमे र देव यां या ी यथ व हांडणाचा सण साजरा करायला य शलेमातील
परमे रा या मं दरात यावे असे याने या नरोप प ां ारे कळवले. २
य शलेम येथील मंडळ आ ण सव सरदार यां याशी वचार व नमय क न
राजा ह क याने व हांडणाचा सण स या म ह यात साजरा करायचे ठरवले.
३ सणासाठ पुरेशा याजकांचे प व ीकरण झाले न हते तसेच य शलेमाम ये
सगळे लोक जमले न हते हणून नेहमी या वेळेला हा सण साजरा करता
येणे श य न हते. ४ ते हा राजासह सव मंडळ ना ही गो पसंत पडली. ५
बैर-शेबापासून दान पयत इ ाएलभर यांनी दवंड पटली क परमे र देव
ा या ी यथ व हांडणासाठ य शलेमेला यायला सव लोकांस आवाहन
कर यात आले. मोशे या नयमशा ात सां गतले या पारंपा रक प दतीने
ब सं य लोकांनी फार वषात हा सण साजरा केला न हता. ६ यामुळे
नरो यांनी राजाचा संदेश इ ाएल आ ण य दाभर फरवला. याचा मसुदा
असा होता: “इ ाएल लोकहो, अ ाहाम, इसहाक आ ण इ ाएल (याकोब)
यां या परमे र देवाकडे परत फरा. हणजे अ शूर राजां या तावड तून
सुटून जे सुख प रा हले आहेत यांना परमे र जवळ कर ल. ७ आपले
पता कवा भाऊबंद यांचे अनुकरण क नका. परमे र यांचा देव होता,
पण यांनी या याकडे पाठ फरवली. ते हा यां या वषयी परमे राने
इतरां या मनात घृणा नमाण केली व यांना नदेला वृ केले. यामुळे
झालेली दशा तु ही पा हली आहेच. ८ आप या पूवजांसारखे ताठर बनू
नका. मनोभावे परमे रास शरण जा मं दरा या प व गाभा याकडे या.
परमे राने ते प व थान कायमचे प व केले आहे. परमे र देवाची सेवा
करा. तरच परमे राचा तुम यावर भडकलेला कोप शांत होईल. ९ तु ही
परमे राकडे परत फरलात तर याने तुम या भाऊबंदांना आ ण लेकरांना
कैद क न नेले यांना दयेचा पाझर फुटेल आ ण तुमचे भाऊबंद आ ण लेकरे
आप याकडे परत येतील. परमे र तुमचा देव दयाळू आ ण कृपाळू आहे.
या या आस याला गेलात तर तो तुमचा ध कार करणार नाही.” १०
ए ाइम आ ण मन शे या देशात नरोपे गावोगाव फरले. ते पार जबुलून
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पयत गेले. पण लोकांनी मा उपहासाने वागून यांची हेटाळणी केली. ११
आशेर, मन शे आ ण जबुलून मध या काह नी मा असे न करता वन तेने
य शलेमेला याण केले. १२ पुढे परमे रा या कृपेनेच असे घडू न आले क
राजा ह क या आ ण याचे सरदार यां या आ े माणे वागायला य दाचे
लोक तयार झाले. अशा र तीने यांनी देवाचा श द पाळला. १३ स या
म ह यात बेखमीर भाकर चा सण साजरा कर यासाठ लोक चंड सं येने
य शलेमेत जमले. तो एक वशाल समुदाय होता. १४ य शलेम मध या
खो ा ना ा दैवतांसाठ उभारले या वे ा तसेच धूप जाळाय या वे ा या
लोकांनी उखडू न टाक या आ ण क ोन खो यात नेऊन टाकून द या. १५
स या मा ह या या चौदा ा दवशी यांनी व हांडणा या य पशूचा बली
दला. याजक आ ण लेवी यांनी ते हा लि जत होऊन वत: ला प व केले
आ ण होमबली परमे रा या मं दरात आणले. १६ देवाचा मनु य मोशे या
नयमशा ात सां गत या माणे ते आपाप या जागी थानाप न झाले.
याजकांनी लेवी या हातून र घेऊन ते वेदीवर शपडले. १७ येथे जमले या
पु कळशा लोकांनी वत: चे शु ीकरण केलेले न हते यामुळे व हांडणाचे
य पशू मारायचा यांना अ धकार न हता. अशांसाठ ते काम लेव नाच करावे
लागत होते. लेव नी सव य पशूंचे परमे राकरता शु ीकरण केले. १८
ए ाइम, मन शे, इ साखार आ ण जबुलून इथून आले या ब याच लोकांनी
व हांडणासाठ यो य त हेने वत: चे शु ीकरण केलेले न हते. ही प दत
मोशे या नयमशा ाला सोडू न होती. पण ह क याने यां या वतीने ाथना
केली. १९ तो हणाला, “परमे र देवा, तू भला आहेस. तुझी आराधना यो य
त हेने हावी असे या लोकांस मनापासून वाटते. पण धमशा ा माणे यांनी
शु ीकरण केलेले नाही. यांना मा कर. आम या पूवजांपासूनचा तूच
आमचा देव आहेस. अ यंत प व थाना या नयमा माणे यां यापैक कोणी
प व झालेले नसले तर तू यांना मा कर.” २० राजा ह क याने केलेली
ाथना परमे राने ऐकली आ ण लोकांस मा केली. २१ इ ाएला या
जेने य शलेमाम ये बेखमीर भाकर चा सण सात दवस साजरा केला.
लोक आनंदात होते. लेवी आ ण याजक यांनी रोज मन: पूवक परमे राची
तु त तो े गाईली. २२ परमे राची सेवा कशी करावी याचे उ म ान
असले या लेव ना राजा ह क या उ ेजन देत होता. सणाचे सात दवस
आनंदात घालवत लोकांनी शां यपणे वा हली आ ण आप या पूवजां या
परमे र देवासमोर पापाची कबूली दली. २३ व हांडणाचा सण आणखी
सात दवस साजरा करावा असे सवानुमते ठरले. या माणे यांनी आनंदाने
साजरा केला. २४ य दाचा राजा ह क याने एक हजार बैल आ ण सात
हजार मढरे व पुढा यांनी एक हजार बैल व दहा हजार मढरे या समुदायाला
दली. यासाठ ब याच याजकांना प व हावे लागले. २५ य दातील सव
लोक, याजकवग, लेवी, इ ाएलमधील समुदाय तसेच इ ाएलातून य दात
आलेले वदेशी वासी हे सवजण अ तशय खुशीत होते. २६ य शलेमाम ये
आनंद पसरला होता. इ ाएलचा राजा दावीद याचा पु शलमोन या या
कार कद नंतर आजतागायत असा आनंदाचा संग कधी घडलाच न हता.
२७ याजक व लेवी यांनी उठू न लोकांस आशीवाद दे याची परमे रास ाथना
केली. परमे राने यांचे ऐकले. यांची ाथना वगातील आप या प व
थानी परमे रास ऐकू गेली.
त हेने व हांडणा या उ सवाची समा ती झाली. य शलेमेम ये
३१ अशा
यासाठ जमलेले इ ाएल लोक य दात आपाप या गावी परतले.
तथे गे यावर यांनी दैवतां या दगड मूत फोडू न टाक या. या परक य
दैवतांची पूजा होत असे. अशेरा या मुत ही यांनी उखडू न टाक या. य दा
आ ण ब यामीन ांतातील सव उं च थाने आ ण वे ा यांनी उ व त के या.
ए ाइम आ ण मन शे या देशातील लोकांनीही तेच केले. इतर देवतां या
ाथनेसाठ बनव यात आले या सग या गो चा यांनी नाश केला. व

ते हाच सव इ ाएल लोक घरोघर गेले. २ ले ाची आ ण याजकांची अनेक
गटाम ये वभागणी केलेली होती. यापैक येक गटाला आपआपले वशेष
कामकाज नेमून दलेले होते. राजा ह क याने या सवाना आपला कारभार
हाती यायला सां गतले. होमापणे व शां यपणे वाहणे हे लेवीचे व याजकांचे
नेमलेले काम होते. तसेच मं दरा या वेश ाराजवळ परमे राची तु त तो े
हणणे व परमे रा या मं दरात सेवा करणे हे ही यांचे काम होते. ३ य ात
अपण कर यासाठ हणून ह क याने आप या पशुधनातील काही पशू
दले. सकाळ सं याकाळ या होमापणा खातर यांचा उपयोग कर यात
आला. श बाथ, चं दशने व इतर उ सव काय या दवशीही होमापणे होत
असत. हे परमे रा या नयमशा ात लहीले आहे. ४ आप या उ प नातील
ठरा वक ह सा लोकांस लेवी व याजक यांना ावा लागत असे, तो यांनी
ावा अशी य शलेमेतील लोकांसाठ आ ा राजा ह क याने केली. यामुळे
नयतकाय नवधपणे परमे रा या नयमशा ानुसार करणे याजकांना
व लेव ना श य झाले. ५ ही आ ा सव जे या कानी गेली. याबरोबर
इ ाएल लोकांनी आपले धा याचे पीक, ा , तेल, मध आ ण इतर बागायती
उ प न या सग याचा एक दशांश भाग आणून दला. ६ य दातील नगरवासी
इ ाएली व य दी लोकांनीही आपली गुरे आ ण शे याम ा यांचा दहावा
ह सा जमा केला. परमे राक रता आखून दले या जागेत धा या याही
राशी यांनी आणून ओत या. यांनी या सव व तूंचे ढ ग रचले. ७ लोकांनी
या सव व तू आणून टाकायला तस या म ह यात सु वात केली आ ण
सात ा म ह यात हे काम संपले. ८ राजा ह क या आ ण इतर सरदार
यांनी जे हा या राशी पा ह या ते हा यांनी परमे रास आ ण इ ाएला या
जेला ध यवाद दले. ९ राजाने मग याजकांना आ ण लेव ना या गोळा
झाले या व तूं वषयी वचारले. १० ते हा सादोकाचा घरा यातला मु य
याजक अज या ह क याला हणाला क , “लोक परमे रा या मं दरात
धा य व या सग या गो ी अपण करायला लाग यापासून आ हास पोटभर
खायला मळू लागले आहे. अगदी तृ त होईपयत खाऊनही एवढे उरले
आहे. परमे राने आप या लोकांस आशीवाद दला आहे, हणून तर इतके
श लक राहीले आहे.” ११ ह क याने मग याजकांना परमे रा या मं दरात
कोठारे तयार ठे वायला सां गतली. याची आ ा अंमलात आणली गेली.
१२ याजकांनी परमे रासाठ अपण केले या व तू धा याचा अथवा पशूंचा
दहावा ह सा, इतर काही वा हले या गो ी आत आण या आ ण मं दरातील
कोठारात जमा के या. कोन या लेवी हा या भांडारावरचा मुख अ धकार
होता. शमी या या हाताखाली होता. शमी कोन याचा भाऊ होता. १३
यहीएल, अज या, नहथ, असाएल, यर मोथ, योजाबाद, अलीएल, इ म या,
महथ व बनाया यां यावर कोन या आ ण शमी या दोन भावांची देखरेख
होती. राजा ह क या आ ण देवा या मं दराचा मुख अ धकार अज या यांनी
या मनु यांची नवड केली. १४ लोकांनी देवाला वखुशीने अपण केले या
सग या गो वर कोरेची देखरेख होती. परमे रास वा हले या या गो चे
वाटप कर याची जबाबदार या यावर होती. तसेच परमे रास आले या
प व भेटव तूंची वाटणी कर याचेही काम याचेच होते. कोरे पूवकड या
वेश ाराचा ारपाल होता. या या प याचे नाव इ नाना लेवी. १५ एदेन,
म यामीन, येशूवा, शमाया, अम या व शख या हे कोरेचे मदतनीस होते.
याजक राहत या नगरात ते न ेने आपली सेवा जू करत. याजकां या
येक गटांमधील आपाप या भाऊबंदांना यां या वाटणीचा ह सा देत. हे
वाटप करताना ते लहान मोठा अशा सवानाच सारखाच भाग देत असत. १६
लेवी घरा या या इ तहासात यांची नावे न दलेली होती असे, तीन वष कवा
यापे ा जा त वयाचे जे लेवी पु ष परमे र या मं दरात नेमून दले या
दैनं दन कामासाठ जात यांना यांची वाटणी हे मदतनीस देत. अशा कारे
लेवी या येक गटाला काम नेमून दलेले होते. १७ याजकांना यां या
वाटणीचा ह सा मळत असे. या लेवीची आपाप या पतृकुळा माणे न द
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झाली होती यांना आ ण कमान वीस वष कवा यापे ा वयाने मो ा
असले या लेव ना यांची वाटणी मळत असे. यां यावर ल जबाबदार चे
व प आ ण यांचा गट यावर याचे माण ठरत. असे. १८ या लेवीची
वंशाव यांम ये न द झालेली होती या सवा या अप यांना, प न ना पु व
क या यांनाही आपापला ह सा मळे . परमे रा या सेवेसाठ ते नेहमीच
प व होऊन त तर असत हणून यांना हे दले जाई. १९ अहरोन वंशातील
काही याजकांची लेवी राहत असत या गावांम ये शेत- शवारे होती. काही
अहरोनाचे वंशज नगरांम येही राहत होते. ते हा या नगरातील मनु यांची
नावा नशी नवड क न यांना आप या उ प नातला वाटा या अहरोन
वंशजांना ायला नवडले होते. वंशावळ त न दवलेले सवजण आ ण पु ष
लेवी यांना हा वाटा मळे . २० राजा ह क याने अशा कारे य दात चांगली
काम गर केली. परमे र देवा या ीने जे यो य, बरोबर आ ण स य ते याने
केले. २१ हाती घेतले या येक कामात यास यश आले, उदाहरणाथ,
देवा या मं दरातील उपासना, नयमशा ाचे पालन, परमे रास शरण जाणे.
ह क याने हे सव मनापासून केले यास यश लाभले.
ा ठे वून केले या सग या गो ी
३२ ह यक ातयानेउतरपरमेयावररावरअ शूभरवंरचासराजा
स हेर ब य दावर चाल क न
आला. नगरा या तटबंदी बाहेर याने आप या सै यासह तळ ठोकला.
आतील नगरांचा पाडाव क न ती जकून यायचा याने बेत केला. २
य शलेमेवर ह ला करायला स हेर ब आला आहे हे ह क याला कळले.
३ ते हा तो आप या सरदारांशी आ ण सै या या अ धका यांशी बोलला.
यां या साहा याने व यां याशी मसलत क न राजाने नगराबाहेर या झ यांचे
पाणी अडवायचा एकमताने नणय घेतला. या सवानी यास मदत केली. ४
झरे आ ण आप या ांतामधून वाहणार नदी लोकांनी एक येऊन अडवली.
ते हणाले, “अ शूर या राजाला आ ा इथवर आ यावर यास मुबलक पाणी
का मळावे?” ५ ह क याने पुढ ल उपाययोजनेने य शलेमची मजबुती
वाढवली. तटबंदीची भत या ठकाणी ढासळली होती तथे बांधून काढली.
भतीवर बु ज बांधले. तटबंदी बाहेर सरा मजबूत कोट केला. दावीद
नगरातील म लो नावा या बू जाची मजबूती केली. श े आ ण ढाली
आणखी करवून घेत या. ६ ह क याने जेवर सेना नायकां या नेमणुका
के या, आ ण नगरा या वेशीजवळ या चौकात यांची सभा घेऊन यां याशी
उ ेजनपर बातचीत केली. ७ ह क या यांना हणाला, “ हमत बाळगा
आ ण ढ राहा. अ शूर या राजाची कवा या या वशाल सेनेची धा ती घेऊ
नका. आपली ताकद यां यापे ा जा त आहे. ८ अ शूर या राजाजवळ
फ मनु यबळ आहे. आप या बाजूला तर सा ात परमे र देव आहे. तोच
आप याला मदत कर ल.” आप या यु दात तोच लढेल अशा कारे य दाचा
राजा ह क याचे धीराचे बोलणे ऐकून लोकांचा यावर व ास बसला आ ण
यांना प आला. ९ अ शूरचा राजा स हेर ब याने लाखीशाचा पराभव
कर या या हेतूने आप या सै यासह लाखीश नगराजवळ तळ दला होता.
तेथून याने य दाचा राजा ह क या आ ण य शलेममधील य दी लोक
यां यासाठ आप या सेवकांमाफत नरोप पाठवला. १० सेवक हणाले
क , “अ शूरचा राजा स हेर ब याचा संदेश असा आहे. य शलेमेला वेढा
पडला असताना कशा या भरवंशावर तु ही तथे राहता?” ११ ह क याचा
हा तु हास फसव याचा डाव आहे. य शलेमाम ये अडकून तु ही तहानभुकेने
ाकुळ होऊन मरावे असा याचा अंतताः हेतू आहे. तो तु हास हणतो,
“अ शूर या राजापासून आपला देव परमे र आपले र ण कर ल.” १२
पण यानेच परमे राची उं च थाने आ ण वे ा काढू न टाक या. तु हा य दी
आ ण य शलेमे या लोकांस याने सां गतले क तु ही फ एकाच वेदीवर
उपासना केली पा हजे आ ण धूप जाळला पा हजे. १३ मा या पूवजांनी
आ ण मी इतर देशांत या लोकांची कशी अव था क न टाकली ती तु हास

2 इ तहास

माहीत आहे. या देशांतले दैवते काही आप या लोकांस वाचवू शकले
नाहीत. मलाही ते यांचा नाश कर यापासून परावृ क शकले नाहीत. १४
मा या पूवजांनी इतर देशांचा नाश केला. यां या सव देवांपैक आप या
लोकांस वनाशातून सोडवणारा असा कोणी देव होता काय? तर तुमचा
देव तर तु हास मा या साम यापासुन वाचवू शकेल असे वाटते का? १५
ह क या या बतावणीला बळ पडू नका व या यावर व ास ठे ऊ नका.
आम या पासून आप या जेचे र ण कर यात कोण याच रा ा या दैवताला
अ ा प यश आलेले नाही. ते हा तुमचा संहार कर याला तुमचे दैवत मा या
हातून तु हास वाचवू शकेल असे समजू नका. १६ अ शूर या राजा या
सेवकांनी परमे र देवाची आ ण देवाचा सेवक ह क या याची नदानाल ती
केली. १७ स हेर बन या दासांनी प ांम ये इ ाएलाचा देव परमे र या वषयी
अपमानकारक मजकूरही ल हला. तो असा होता. “इतर देशां या दैवतांना
मी केले या संहारापासून आप या जेला वाचवता आले नाही. तसेच
ह क याचा देवही मला या या जेचा नाश कर यापासून थोपवू शकणार
नाही.” १८ मग अ शूर या राजा या सेवकांनी तटबंदीवर उ या असले या
य शलेमे या लोकांस घाबरव यासाठ ह ू भाषेत मो ाने आरडाओरडा
केला. असे क न य शलेम नगर ता यात यायचा यांचा वचार होता.
१९ जगभरचे लोक या दैवतांची पूजा करतात या दैवतां वषयी हे सेवक
वाईटसाईट बोलत रा हले. हांतानी बनवीले या मुत या व य शलेमे या
परमे रासही या सेवकांनी या देवतां याच रांगेला बसवले. २० यामुळे राजा
ह क या आ ण आमोजचा पु यशया संदे ा यांनी या नावर वगाकडे
त ड क न मो ाने ाथना केली. २१ ते हा अ शूर या राजा या छावणीवर
परमे राने आपला त पाठवला. या ताने अ शूरांचे सगळे सै य, यातील
सरदार आ ण अ धकार यांना मा न टाकले. एवढे झा यावर अ शूरचा राजा
माघार घेऊन आप या देशात परत गेला. या या जेला याची शरम वाटली.
राजा या या दैवता या देवळात गेला. तथे या या पोट या पु ांना तलवार ने
याने ठार केले. २२ अशा कारे परमे राने अ शूरचा राजा स हेर ब आ ण
याचे सै य यां यापासून ह क या आ ण य शलेमचे लोक यांचे संर ण
केले. परमे रास ह क याची आ ण य शलेमे या जेची काळजी होती.
२३ ब याच जणांनी परमे रास वाह यास भेटव तू य शलेमेत आण या.
य दाचा राजा ह क या या यासाठ ही नजराणे आणले. या घटनेपासून सव
रा ांना ह क याब ल आदर वाटू लागला. २४ या काळातच ह क याला
आजारपणाने घेरले आ ण तो मरणास न झाला. याने परमे राची ाथना
केली. परमे र या याशी बोलला या कारे परमे राने यास एक संकेत
दला. २५ पण ह क याला गव वाटू लागला होता. यामुळे याने परमे राने
दाखवले या दयाळू पणाब ल यास ध यवाद दले नाहीत. या गो ीमुळे
ह क यावर आ ण य दा व य शलेमे या लोकांवर परमे र कोपला. २६
परंतु य शलेमेचे लोक आ ण ह क या यांचे दयप रवतन झाले आ ण
यांची वतणूक बदलली. यां यात न ता आली. यामुळे ह क या या
हयातीत परमे राचा रोष यां यावर ओढवला नाही. २७ ह क याची
भरभराट झाली, यास मान स मान मळाला. चांदी, सोने, कमती र ने,
मसा याचे पदाथ, ढाली इ यादी नाना त हे या व तू ठे व यासाठ याने
कोठारे केली. २८ धा य, नवीन म , तेल या लोकांकडू न आले या गो ी
ठे वायलाही कोठारे बांधली, गुरेढोरे आ ण म ा आप या कळपासाठ
क डवाडे बांधले. २९ ह क याने नवीन नगरे वसवली. सव त हेचे पशू आ ण
मढरे यांचे कळप या याकडे होते. देव दयेने ह क याला समृ दी आली.
३० याच ह क याने गीहोनचा य शलेम मधला वरचा वाह अडवून यास
दावीद नगरा या प मेकडू न सरळ खाली आणले होते. ह क याला याने
हाती घेतले या येक कायात यश मळाले. ३१ एकदा देशात घडले या
चम कारां वषयी चौकशी करायला बाबेल या अ धपत नी या याकडे राज त
पाठवले. ते हा ह क याची पारख करावी आ ण याचे मन जाणून यावे
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हणून देवाने यास एकटे सोडले. ३२ ह क याने केले या इतर गो ी आ ण
याचा लोकां वषयीचा दयाळू पणा, याची धा मक कृ ये, याची परमे रा
ती एक न ा या वषयी आमोजचा पु यशया संदे ा याचे ांत आ ण
य दा व इ ाएल राजांचा इ तहास या ंथांम ये ल हलेले आहे. ३३ ह क या
मरण पावला आ ण याचे या या पूवजांशेजार दफन झाले. दा वदा या
वंशजां या कबर पाशी उं च भागावर लोकांनी याचे दफन केले. ह क या
मरण पावला ते हा य दा आ ण य शलेममधील लोकांनी यास स मानपूवक
नरोप दला. ह क या या जागी याचा पु मन शे गादीवर आला.
शे य दाचा राजा झाला ते हा बारा वषाचा होता. याने
३३ मन
य शलेमेम ये पंचाव न वष रा य केले. यांचे आचरण परमे रा या
२

ीने वाईट असे होते. वाईट वतणुक मुळे या देशांना परमे राने इ ाएलपुढून
सकून लावले यां या न थांचेच मन शेने अनुकरण केले ३ ह क याने
जी उं च थाने उ व त केली होती तच मन शेने पु हा बांधली. याने बआल
देवतांसाठ वे ा के या आ ण अशेराचे तंभ उभे केले. न ांपुढे नतम तक
होऊन तो या तारांगणांची पूजाही करत असे. ४ परमे रा या मं दरात याने
या इतर दैवतांसाठ वे ा बांध या. “माझे नाव य शलेमाम ये चरकाल
राहील” असे याच मं दराब ल परमे राने हटले होते. ५ या परमे रा या
मं दरा या दो ही अंगणांत मन शेने सव न ांसाठ वे ा बांध या. ६ बेन
ह नोम या खो यात याने आप या पोट या पु ांचा य ात बली दला.
जा टोणा, चेटूक यातही तो पारंगत होता. चेटूक करणारे आ ण मृता याशी
संबंध ठे वणारे यां याशी मन शेचे संबंध होते. परमे राने न ष द मानलेली
बर च कृ ये मन शेने केली. या या या गैरवतनामुळे परमे राचा संताप
झाला. ७ मन शेने एका कोर व मूत ची थापनाही देवा या मं दरात केली.
या मं दरा वषयी दावीद व याचा पु शलमोन यांना देव असे हणाला होता,
“या मं दरात आ ण य शलेमेम ये माझे नाव चरकाल राहील. इ ाएल या
सव कुळांमधून मी य शलेमेला नवडले. ८ यां या पूवजांना कबूल केले या
देशातून मी आता इ ाएल लोकांस बाहेर पडू देणार नाही. पण यांना
दले या आ ा मा यांनी कसोशीने पाळ या पा हजेत. मोशे ारे यांना
दले या वधी, नयम व आ ा यांनी पाळायला हवेत.” ९ मन शेने मा
य दा लोक आ ण य शलेमचे लोक यांना राचरणाला वृत केले. इ ाएल
लोकांपूव या रा ांना परमे राने सकावून लावले यां यापे ाही हे लोक
राचरणी होते. १० परमे र मन शेशी व इतर लोकांशी बोलला पण कोणीही
परमे राचे ऐकले नाही. ११ ते हा अ शूर या राजा या सेनापतीकरवी
परमे राने य दावर ह ला केला. या सेनापत नी मन शेला आक ांनी
जखडू न पकडले. या या हातात पतळ बे ा ठोक या. अशा र तीने
मन शेला कैद क न यांनी बाबेलला नेले. १२ मन शेचे हाल झाले ते हा
याने परमे र देवाची क णा भाकली. या या पूवजां या देवासमोर मन शे
न झाला. १३ याने देवाची ाथना केली व मदतीसाठ याचना केली.
मन शेचा धावा ऐकून परमे रास याची दया आली. हणून यास पु हा
य शलेमेला आणून परमे राने यास गादीवर बसवले. परमे र हाच खरा देव
आहे हे ते हा मन शेला पटले. १४ या घटनेनंतर मन शेने दावीद नगराभोवती
आणखी एक कोट बांधला. हा कोट गीहोन या प मेकड ल खो यात मासळ
दरवाजाजवळ ओफेल टेकड सभोवती असून खूप उं च होता. य दामधील
सव तटबंदी या नगरांम ये याने अ धकार नेमले. १५ पर या देवतां या मूत
याने हटव या. परमे रा या मं दरातील मूत काढू न टाकली. मं दरा या
टेकड वर तसेच य शलेमाम ये बांधले या वे ांही काढू न य शलेम नगराबाहेर
टाकून द या. १६ नंतर याने परमे राची वेदी थापन केली आ ण यावर
शां यपणे आ ण उपकार मरणाची अपणे वा हली. सम त य दी लोकांस
याने इ ाएलाचा परमे र देव याची उपासना करायची आ ा केली. १७ लोक
अजूनही उं च थानी य कर तच होते पण आता ते फ यां या परमे र

देवा ी यथ कर त होते. १८ मन शेची बाक ची कृ ये तसेच याने केलेली
देवाची ाथना तसेच परमे र देवा यावतीने े या याशी जे बोलले ती वचने
हे सगळे इ ाएल या राजां या बखर त ल हलेले आहे. १९ मन शेची ाथना
आ ण परमे रास याचे गा हाणे ऐकून क णा वाटणे हे यां या बखर त
आहे. मन शेला उपरती हो यापूव ची याची पापे व वाईट काम, उं च थाने
व अशेरा तंभ जथे उभारले ती थाने कोर व मूत याचेही तपशील याच
बखर त आहेत. २० पुढे मन शे मरण पावला व पूवजांबरोबर याचे दफन
झाले. या या राजमहालातच लोकांनी यास पुरले. या या जागी याचा पु
आमोन रा य क लागला. २१ आमोन बा वसा ा वष य दाचा राजा झाला.
तो य शलेमेम ये दोन वष गादीवर होता. २२ परमे रा या ीने न ष द
अशी कृ ये याने केली. आपले पता मन शे यां या माणेच तो परमे रा या
इ छे व द वागला. प यानी क न घेतले या कोर व मूत पुढे य क न
आमोनाने यांची पूजा केली. २३ पुढे याचे पता मन शे जसे परमे रास
न पणे शरण गेले तसा तो गेला नाही. उलट आमोनाची कृ ये वाढतच
चालली. २४ आमोन या सेवकांनी कट रचून याची या या महालातच ह या
केली. २५ पण राजा आमोन व द कार थान करणा यांचा य दी लोकांनी
काटा काढला. मग आमोनचा पु योशीया याला लोकांनी राजा केले.
राजा झाला ते हा आठ वषाचा होता. याने य शलेमेम ये
३४ योशीया,
एकतीस वष रा य केले. याने वतन यो य कारचे होते परमे राची
२

या याकडू न जशी अपे ा होती तसेच तो वागला आपला पूवज दावीद
या या माणे याने स कृ ये केली. स मागाव न तो ढळला नाही. ३
आप या कार कद या आठ ा वष च तो आपला पूवज दावीद या या
परमे रा या भजनी लागला. योशीयाने लहान वयातच हा माग प करला
आ ण कार कद या बारा ा वष य दा आ ण य शलेमेला शु केले,
उं च थाने, अशेरा देवीचे खांब, कोर व आ ण ओतीव मूत यांची मोडतोड
केली. ४ लोकांनी या या समोरच बआलदेवतां या मूत फोडू न टाक या.
वर या भागात असले या धूप जाळ या या वे ा योशीयाने उ व त के या.
अशेरा या मूत ओतीव आ ण कोर व मूत चाही याने पार चुराडा क न
टाकला आ ण हे चूण, या लोकांनी बआल देवतांसाठ य केले यां या
कबर वर पसरले. ५ बआल देवतांची पूजा करणा या याजकां या अ थी
देखील याने यां याच वे ांवर जाळू न टाक या. अशा कारे याने य दा
आ ण य शलेमला शु केले. ६ मन शे, ए ाइम, शमोन, नफताली
येथपयत या शहरांतून आ ण यां या आसपास या पड क जागेत याने
हेच केले. ७ याने वे ा मोडू न टाक या, अशेरा खांबांची मोडतोड क न
चूण केले धूपा या वे ा उखडणे ही इ ाएलभरची मोहीम उरक यावर
योशीया य शलेमेला परतला. ८ योशीयाने रा याची सू े हाती घेत या या
अठरा ा वष शाफान, मासेया, आ ण योवाह यांना परमे र देवाचे मं दर
तीसाठ पाठवले. शाफान या प याचे नाव अस या, मासेया हा नगराचा
कारभार होता आ ण योवाहाचे पता योवाहाज. योवाह हा बखरकार होता.
य दा आ ण मं दर यां या शु ीकरणासाठ मं दरा या डागडु जीचे हे काम
योशीयाने अंगावर घेतले. ९ ही माणसे ह क या या मु य याजकाकडे
गेली. मन शे, ए ाइम आ ण उव रत सव इ ाएलातून लोकांनी देवा या
मं दरासाठ दलेला पैसा लेवी ारपालांनी जमा केला होता. सव य दा ांत,
ब या मनचा देश आ ण य शलेमेतून देखील यांनी पैसे जमा केले होते. ही
र कम ह क याकडे यांनी सुपूत केली. १० मग, परमे रा या मं दरा या
बांधकामावर देखरेख करणा यांना लेव नी हे पैसे दले आ ण परमे रा या
मं दराची
ती कर यासाठ कामगारांना दले. ११ तासलेले चरे, लाकूड
यां या खरेदीसाठ गवंड , सुतार या लोकांस पैसे दे यात आले. मं दरा या
तीसाठ आ ण कड पाटासाठ लाकूड लागले. य दाचा राजांनी यापूव
मं दराची यो य देखभाल न के यामुळे मं दरा या इमारती जीण झा या हो या.
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१२ कामगारांनी मन लावून काम केले. यहथ व ओब ा हे मरार कुळातील

लेवी देखरेख करत होते. कहाथी वंशातील जख या आ ण मशु लाम हे ही
देखरेखी या कामावर होते. वा े वाजव यात नपुण असलेले लेवीसु दा
होते. १३ ते कारा गरांवर आ ण मजुरांवर देखरेख करत होते. चटणीस,
कारभार आ ण ारपाल हणून काही लेवी काम करत होते. १४ परमे रा या
मं दरातील पैसा लेवी बाहेर आणत असताना ह क या या याजकाला
मोशे ारे आलेला नयमशा ाचा ंथ सापडला. १५ ह क याने शाफान
चटणीसास असे सां गतले क, “परमे रा या मं दरात मला नयमशा ाचा
ंथ सापडला आहे.” मग ह क याने शाफानाला तो ंथ दला. १६ शाफानने
तो योशीयाकडे आणला. राजाला तो हणाला, “तुझे सेवक तु या आ े माणे
वागत आहेत. १७ परमे रा या मं दरातील पैसा घेऊन यातून ते देखरेख
करणा यांना आ ण मजुरांना वेतन देत आहेत” १८ शाफान पुढे राजाला
हणाला, “याजक ह क याने मला हे पु तक दले आहे.” शाफानने मग
राजाला पु तकातील मजकूर वाचून दाखवला. १९ तो नयमशा ंथ ऐकत
असता राजा योशीयाने आपले कपडे फाडले. २० आ ण ह क या, शाफानचा
पु अहीकाम, मीखाचा पु अ दोन, चटणीस शाफान आ ण आपला सेवक
असाया यांना योशीयाने आ ा केली क . २१ “मा या आ ण इ ाएल व
य दा येथे आता श लक असले या लोकां या वतीने परमे रास जाऊन
वचारा. या पु तकातील वचनां वषयी यास वचारा. आप या पूवजांनी
परमे राचे हणणे न जुमान यामुळे परमे राचा आप यावर कोप झाला
आहे. आप या पूवजांचे वतन या पु तकातील वचनांना अनुस न न हते.”
२२ ह क या आ ण राजाचे सेवक दा नावा या संदे ीकडे गेले. दा
ही श लूमची प नीश लूम ताकहतचा आ ण ताकहत इ ाचा पु . इ ा
राजा या व ागाराचा मुख होता. दा य शलेमे या नवीन भागात राहत
होती. ह क या आ ण राजाचे सेवकांनी तला सव जे घडले ते सां गतले. २३
दा यांना हणाली, “इ ाएलाचा परमे र देव याचे हणणे असे आहे.”
राजा योशीयाला हणावे: २४ परमे र हणतो, “या देशावर आ ण इथे
राहणा या लोकांवर मी कोप आणणार आहे.” य दा या राजाला जे पु तक
वाचून दाखव यात आले. यातील मजकुरात आहेत ती सव संकटे यां यावर
ओढवतील. २५ मा याकडे पाठ फरवून इतर देवतांपुढे यांनी धूप जाळला
हणून मी असे करणार आहे. आप या कृ यांमुळे लोकांनी मला सतं त
केले आहे. या ोधाचा अंगार यां यावर बरसेल आ ण तो शांत होणार
नाही. २६ पण य दाचा राजा योशीया याला सांग, यानेच तुला मा याकडे
पाठवले आहे क तू नुकतेच जे ऐकलेस या वषयी इ ाएलाचा परमे र
देव हणतो: २७ योशीयाने, प ातापाने देवासमोर वन झाला. खेदाने
आपले कपडे फाडलेस. तू रडलास. तू मृ अंत: करणाचा अस यामुळे
२८ तु या पूवजांकडे मी तुला नेईन. तुला शांत मरण येईल. या देशावर
आ ण लोकांवर जी संकटे कोसळतील ती तुला पाहायला लागणार नाहीत.
ह क या आ ण राजाचे सेवक यासवानी हा नरोप राजाला येऊन सां गतला.
२९ ते हा राजा योशीयाने य दा आ ण य शलेममधील सव वयोवृ ांना
भेटीसाठ एक बोलावले. ३० राजा परमे रा या मं दरात गेला. य दातील
सव जा, य शलेममधील सव थोर तसेच सामा य माणसे, याजक आ ण
लेवी हे सव राजासोबत होते. परमे रा या मं दरात सापडले या करारा या
ंथातील सव वचने तेथे राजाने यांना वाचून दाखवली. ३१ मग राजा उभा
रा हला. याने परमे राशी करार केला. परमे रास अनुसरायचे, याचे आ ा,
नयम आ ण वधी पाळायचे याने कबूल केले. हे सव याने मन: पूवक
करायचे मा य केले. नयमशा ातील वचनां माणे वागायचे कबूल केले. ३२
मग याने य शलेम आ ण ब यामीन मधील लोकांसही या करारपालनात
सामील क न घेतले. य शलेमचे लोक आप या पूवजां या देवाचा करार
पाळू लागले. ३३ इ ाएलम ये वेगवेग या देशांमधील व वध मूत हो या.
पण या सव अ न मूत योशीयाने फोडू न तोडू न टाक या. इ ाएल लोकांस
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याने परमे र देवाची सेवा करायला लावले. आ ण योशीया जवंत असेपयत
लोक आप या पूवजांचा देव परमे र याचीच उपासना करत होते.
योशीयाने य शलेमात परमे रा ी यथ व हांडणाचा उ सव
३५ राजा,
केला. प ह या म ह या या चौदा ा दवशी व हांडणाचा य पशू
कापला गेला. २ परमे रा या मं दराची कामे पार पाड यासाठ योशीयाने
याजक नेमले आ ण यां या कायात यांना ो साहन दले. ३ इ ाएली
लोकांस श ण देणा या आ ण परमे रा या सेवेसाठ प व होणा या
ले ांना योशीया हणाला, “दावीद पु शलमोनाने बांधले या या मं दरात
प व करार कोश ठे वा. दावीद इ ाएलचा राजा होता. यापुढे प व करारकोश
वारंवार खां ाव न वा नका. परमे र देवाची सेवा करा. देवाची जा हणजे
इ ाएलचे लोक यांची सेवा करा. ४ आपआप या घरा यां माणे तुमचा
जो म ठरला आहे यानुसार मं दरातील सेवेसाठ स द हा. इ ाएलाचा
राजा दावीद आ ण याचा पु राजा शलमोन यांनी आखून द या माणे
आपआपली कत े पार पाडा. ५ आपआप या घरा यां या वगवार माणे,
भाऊबंदांबरोबर प व थानी उभे राहा. हणजे तु हास आपापसात सहकाय
करता येईल. ६ व हांडणाचे य पशू कापा, परमे रासाठ वत: चे
प व ीकरण करा. इ ाएल बांधवांसाठ य पशू तयार ठे वा. परमे रा या
आ े माणे सवकाही पार पाडा. या आ ा परमे राने आप याला मोशे ारे
द या आहेत.” ७ व हांडणासाठ योशीयाने तीस हजार शेरडेमढरे जे तेथे
उपि थत होते यांना य पशू हणून इ ाएल लोकांस दली; याखेर ज तीन
हजार दले. हे पशुधन या या खाजगी मालम ेतील होते. ८ या उ सवा
न म योशीया या सरदारांनीदेखील लोकांस, लेव ना आ ण याजकांना
पशूंचे आ ण व तूंचे मु वाटप केले. मु य याजक ह क या, जख या
आ ण यहीएल हे देवा या मं दराचे मुख कारभार होते. यांनी दोन हजार
सहाशे शेरडेमढरे आ ण तीनशे बैल एवढे पशू व हांडणाचे बली हणून
याजकांना दले. ९ कोन या आ ण याचे भाऊ शमाया व नथनेल यांनी तसेच
हश या, ईयेल व योजाबाद यांनी लेव ना पाच हजार शेरडेमढरे व पाचशे
बैल व हांडणाचे य पशू हणून दले, कोन या इ यादी मंडळ ले ाची
मुख होती. १० व हांडणा या उपासनेची सव स दता झा यावर याजक
आ ण लेवी आपाप या जागी थानाप न झाले. तशी राजा ाच होती. ११
व हांडणाचे कोकरे मारली गेली. या पशूंची कातड काढू न र याजकांना
दले. लेव कडू न मळालेले हे र याजकांनी वेदीवर शपडले. १२ यांनी मग
हे बैल परमे रास होमापण कर यासाठ वेगवेग या घरा या या लोकांकडे
वाधीन केले. हा अपणाचा वधी मोशे या नयमशा ात सां गत या माणे
करायचा होता. १३ लेव नी व हांडणा या य पशूंचे मांस व धवत भाजले.
पाते यात, हं ांत आ ण कढई म ये यांनीही प व ापणे शजवली आ ण
त परतेने लोकांस ती नेऊन दली. १४ हे काम उरक यावर लेव ना वत:
साठ आ ण अहरोनाचे वंशज असले या याजकांसाठ मांस मळाले. कारण
हे याजक होमबली आ ण चरबी अपण कर यात रा पडेपयत गुंतले होते.
१५ आसाफ या घरा यातील लेवी गायक राजा दा वदाने नेमून दले या
आपाप या जागांवर उभे होते. आसाफ, हेमान आ ण राजाचा संदे ा य थून
हे ते होत. येक वेश ारावर ल ारपालांना आपले काम सोडायची गरज
न हती कारण यां या लेवी बांधवांनी व हांडणा या सणाची यां यासाठ
करायची सगळ तयार केली होती. १६ ते हा राजा योशीया या आ ेनुसार
परमे रा या उपासनेची सव तयार या दवशी पूण झाली. व हांडणाचा
उ सव झाला आ ण परमे रा या वेदीवर होमबली अपण कर यात आले.
१७ सव उपि थत इ ाएल लोकांनी व हांडणाचा आ ण बेखमीर भाकर चा
सण सात दवस साजरा केला. १८ शमुवेल संदे ां या काळापासून हा
सण एव ा मो ा माणात साजरा झाला न हता. इ ाएल या कुठ याच
राजा या कारक द त हे झाले न हते. राजा योशीया, याजक, लेवी, य दा
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आ ण इ ाएलातून आलेले लोक आ ण य शलेमची जा यांनी व हांडणाचा
उ सव थाटामाटाने केला. १९ योशीया या कार कद या अठरा ा वष
हा व हांडणाचा उ सव झाला. २० योशीयाने मं दरासाठ सव चांग या
गो ी के या. पुढे मसरचा राजा नखो, फरात नदीजवळ या ककमीश
नगरा व द लढावयास सै यासह चालून आला. योशीया यास लढाईसाठ
सामोरा गेला. २१ पण नखोने आप या वक लांमाफत यास कळवले क ,
य दा या राजा योशीया, मला तु याशी कत नाही. मी तु याशी लढायला
आलेलो नाही. मा या श ूंवर चालून आलो आहे. देवानेच मला वरा करायला
सां गतले. परमे राची मला साथ आहे ते हा तू ास घेऊ नकोस. तू मला
वरोध केलास तर देव तुझा नाश कर ल. २२ पण योशीया मागे हटला
नाही. याने नखोला त ड ायचे ठरवले. आ ण वेष पालटू न तो लढाईत
उतरला. देवा या आ े वषयी नखोने जे सां गतले ते योशीयाने ऐकले नाही.
तो म ग ो या खो यात यु दासाठ स ज झाला. २३ या लढाईत योशीयावर
बाणांचा वषाव झाला. तो आप या सेवकांना हणाला, मी घायाळ झालो
आहे, मला इथून घेऊन जा. २४ ते हा सेवकांनी योशीयाला या या रथातून
उतरवून याने तथे आणले या स या रथात बसवले आ ण योशीयाला
यांनी य शलेमेला नेले. य शलेमेम ये योशीयाला मरण आले. या या
पूवजांना पुरले तेथेच योशीयाला पुर यात आले. योशीया या मृ यूने य दा
आ ण य शलेमे या लोकांस फार : ख झाले. २५ यमयाने योशीया
ी यथ शोकगीते ल हली आ ण गा यली. ती वलापगीते आजही इ ाएलचे
ीपु ष गातात. योशीयाची ही गीते नरंतर गा याचा यांनी ठरावच केला.
वलापगीता या पु तकात ही ल हलेली आहेत. २६ योशीयाची बाक ची कृ ये
आ ण परमे रा या नयमशा ा मानेची चांगली कृ ये २७ हणजे याची
सव इतर कृ ये इ ाएल व य दी राजांचा इ तहास या पु तकात ल हलेले
आहेत.
नी य शलेमेचा नवा राजा हणून यहोआहाजाची
३६ यनवडदा कयाे ली;लोकांयोआहाज
हा योशीयाचा पु . तो य दाचा राजा
२

झाला ते हा तेवीस वषाचा होता. याने य शलेमेम ये तीन म हने रा य
केले. ३ यानंतर मसर या राजाने य शलेमे या राजाला पद युत केले
व देशावर शंभर क कार चांदी आ ण एक क कार सोने एवढ खंडणी
लादली. ४ मसर या राजाने आहाजाचा भाऊ ए याक म याला य दा आ ण
य शलेमेचा राजा केले. यानंतर याचे नामांतर क न यहोयाक म असे ठे वले
आ ण यहोआहाजाला नखोने मसरला नेले. ५ यहोयाक म पंच वसा ा
वष य दाचा राजा झाला. याने य शलेमाम ये अकरा वष रा य केले.
यहोयाक माने परमे र देवा या ीने वाईट गो ी के या. याने परमे र
देवा व द पाप केले. ६ बाबेलचा राजा नबुख ने सर याने य दावर ह ला
केला. याने यास कैद केले आ ण यास बे ा ठोक या. तशा अव थेत
यास नबुख ने सरने बाबेलला नेले. ७ नबुख नेने सरने परमे रा या
मं दरातील काही व तू ह तगत क न या बाबेलला ने या आ ण वत: या
घरात ठे व या. ८ यहोयाक मा या इतर गो ी, याची कृ ये आ ण याचे
अपराध हे सव इ ाएल व य दी राजांचा इ तहास या पु तकात ल हलेले
आहेत. यहोयाक मा या जागी याचा पु यहोयाखीन रा य क लागला. ९
यहोखदीन य दाचा राजा झाला ते हा अठरा वषाचा होता. य शलेमाम ये
याची कार कद तीन म हने आ ण दहा दवस होती. परमे रास अमा य
असलेले वतन क न याने पाप केले. १० राजा नबुख ने सरने वषारंभी
काही सेवक पाठवून यहोयाखीनाला परमे रा या मं दरातील ब मोल
ख ज यासह बाबेलला आणवले. यहोयाखीना या व डलांचा भाऊ स क या
याला नबख ने सरने य दा व य शलेमचा राजा केले. ११ स क या
य दाचा राजा झाला ते हा एकवीस वषाचा होता. याने य शलेमेम ये अकरा
वष रा य केले. १२ परमे रा या ीने न असे याने केले. परमे राचे

आदेश संदे ा यमया या याकडू न येत असत. या यापुढेही सदक या
वन झाला नाही आ ण यमयाचे याने ऐकले नाही. १३ स क याने
नबुख ने सर व द उठाव केला. नबुख ने सरने पूव स क या कडू न
वत: शी एक न तेची शपथ वाहवली होती. स क याने ते हा देवाची शपथ
घेऊन तसे वचन दले होते. पण तर ही स क याने आडमुठेपणा केला आ ण
आपला आयु य म बदलून इ ाएल या परमे र देवाचे आ ापालन करायचे
नाकारले. १४ याच माणे याजकांचे मुख, आ ण य दातील व डलधार
मंडळ यांचे राचरण वाढत चालले आ ण यांनी अ धका धक पातके केली.
ते परमे रा या बाबतीत अ मा णक झाले. इतर देशांची अमंगळ कृ यांची
उदाहरणे यांनी समोर ठे वली. या मुखांनी य शलेमामध या परमे राने
प व केले या मं दराची धूळधान केली. १५ यां या पूवजां या परमे र
देवाने लोकांस सावध कर यासाठ मो ा नकड ने संदे े पाठवले. आप या
जे वषयी आ ण मं दरा वषयी या या मनात क णा होती हणून परमे र
असे वागला. यांचा अथवा मं दराचा नाश होऊ नये असे परमे रास वाटत
होते. १६ पण या परमे रा या जेने मा संदे ांची टर उडवली. यांनी
देवा या संदे ां या सांग याकडे ल केले. देवा या संदेशांची हेटाळणी
केली. अखेर देवाचा ोध अनावर झाला. आता याचा संताप थोपवता येणे
अश य झाले. १७ ते हा खा दी राजाला देवाने य दा व य शलेमेवर वार
करायला लावले. याने मं दरात असले या त णांनाही ठार केले. य दा व
य शलेममधील लोकांवर याने दयामाया दाखवली नाही. लोकांस जवे
मारताना त ण, कुमार , वृ द ी-पु ष, यावर याने तलवार चालवावी.
देवानेच नबुख ने सराला य दा व य शलेमे या लोकांस शासन करायची
मुभा दली होती. १८ देवा या मं दरातील लहानमोठ सव पा े व नधी,
आ ण राजा व याचे सरदार ांचे नधी ही सव तो बाबेलास घेऊन गेला. १९
यांनी देवा या घराला आग लावली, य शलेमची तटबंदी उ व त केली,
राजा आ ण सरदार यां या मालक ची घरे जाळली. य शलेम येथील येक
मौ यवान व तू लुटून नेली कवा न केली. २० अजूनही हयात असले या व
तलवार पासून वाचले या लोकांस नबुख ने सरने बाबेलला नेऊन गुलाम
केले. पुढे पारसाचे रा य येऊन यांनी बाबेलचा पराभव करेपयत हे गुलाम
तेथेच रा हले. २१ अशा कारे, यमयाकडू न इ ाएलाब ल परमे राने जे
वदवले ते य ात घडले. परमे र यमया ारे हणाला होता: हे ठकाण
स र वष नमनु य आ ण उजाड राहील. लोकांनी न पाळले या श बाथा या
भरपाईसाठ असे होईल. २२ कोरेश पारसाचा राजा असताना प ह याच वष
परमे राने यास एक फमान काढायला ेरणा दली. यमया या त डू न
वदवलेली भ व यवाणी य ात ये यासाठ परमे राने यालाही फूत
दली. कोरेशने आप या ताकरवी रा यभर असा संदेश पाठवला क , २३
“पारसचा राजा कोरेश हणतो; वगातील परमे र देव याने मला या पृ वीचा
स ाट केले आहे. या यासाठ य दातील य शलेमेम ये मं दर बांध याची
जबाबदार ही मा यावर सोपवली आहे. आता तुम यापैक देवाला मानणारे
सवजण नधा तपणे य शलेमेला जाऊ शकता, परमे र देव तुम याबरोबर
असो.”
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2 इ तहास

ए ा

राजा कोरेश ा या कार कद या प ह या वष यमया या
१ पारसाचा
त डू न परमे राने दलेले वचन पूण हावे याकर ता परमे राने राजा
कोरे या या आ याला ेरणा दली. कोरेशाने या या रा याम ये घोषणा
केली, याने जे सां गतले व ल हले होते ते असे आहे. २ “पारसाचा राजा
कोरेश हणतो, वगातील परमे र देवाने पृ वीवर ल सव रा ये मला दली
आहेत आ ण य दातील य शलेमात याचे मं दर बांध यासाठ याने मला
नवडले आहे. ३ जो इ ाएलाचा देव परमे र या या सव लोकांपैक जो
कोणी तु हाम ये आलेला आहे, याचा देव तु हासोबत आहे. तु ही य दातील
य शलेमास वर जाऊन, जो इ ाएलाचा व य शलेमेचा देव, या परमे र
देवासाठ मं दर बांधावे. ४ तसेच रा यातील इतर भागात जे कोणी वाचलेले
लोक आहेत, यांनी या भागातून य शलेमेत देवा या मं दरासाठ वखुशीचे
अपण देऊन सोने, चांदी व धन, गुरेढोरे इ यादी गो ीचा यांना पुरवठा
करावा.” ५ ते हा य दा व ब या मना या घरा यातील मुखांनी, याजक
व लेवी आ ण येकजण यांना देवाने ेरणा दली होती ते उ साहाने
परमे राचे मंदीर बांध यासाठ य शलेमेला जा यास स झाले. ६ जे लोक
यां या सभोवती राहत होते, यांनी मं दरा या कामासाठ सोने व चांदी या
व तू, धन, जनावरे, मौ यवान व तू व खुशीचे अपण देऊन सहा य केले. ७
य शलेम मधून परमे रा या मं दरातील जी पा े नबुख ने सराने काढू न
आप या वतः या देव-घरात ठे वली होती, ती कोरेश राजाने बाहेर काढली.
८ ती पारसाचा राजा कोरेशाने, आपला ख जनदार म दाथ या या हाती
दली. याने ती शेशब सर या य दी अ धका याला मोजून दली. ९ यांची
सं या या माणे होती: तीस सो या या पराती, एक हजार चांदी या पराती,
एकोणतीस सु या, १० तीस सो या या वा ा, चारशे दहा चांदी या वा ा,
आ ण एक हजार इतर पा े, ११ सो याची व चांदीची सव मळू न एकूण पाच
हजार चारशे पा े होती. ते हा शेशब सराने बाबेलमधून य शलेमेस गेले या
बंदीवासातील कै ांसोबत ही सव पा े आणली.
लचा राजा नबुख ने सराने बाबेलास नेलेले य शलेम आ ण
२ बाबे
य दा ांतातील बंद कैदी मु होऊन आपाप या नगरात परतले.

२

ज बाबेलाबरोबर आलेले ते हे येशूवा, नहे या, सराया, रएलाया, मदखय,
बलशान, म पार, ब वई, र म व बाना. इ ाएली लोकांची यादी येणे
माणे. ३ परोशाचे वंशज दोन हजार एकशे बाह र. ४ शफा ाचे वंशज
तीनशे बहा र. ५ आरहाचे वंशज सातशे पंचाह र. ६ येशूवा व यवाब
यां या वंशजातील पहथ-मवाबाचे वंशज दोन हजार आठशे बारा. ७ एलामाचे
वंशज एक हजार दोनशे चौप न. ८ ज ूचे वंशज नऊश पंचेचाळ स. ९
ज काईचे वंशज सातशे साठ. १० बानीचे वंशज सहाशे बेचाळ स. ११
बेबाईचे वंशज सहाशे तेवीस. १२ अजगादाचे वंशज एक हजार दोनशे बावीस.
१३ अदोनीकामाचे वंशज सहाशे सहास . १४ ब वईचे वंशज दोन हजार
छप न. १५ आदीनाचे वंशज चारशे चौप न. १६ ह क या या घरा यातील
आटेराचे वंशज अ ा णव. १७ बेसाईचे वंशज तीनशे तेवीस. १८ योराचे
वंशज एकशे बारा. १९ हाशूमाचे वंशज दोनशे तेवीस. २० गबाराचे वंशज
पंचा णव. २१ बेथलहेमातील लोक एकशे तेवीस. २२ नटोफातील लोक
छप न. २३ अनाथोथतील लोक एकशे अ ावीस. २४ अजमावेथातील
लोक बेचाळ स २५ कयाथ-आर म, कफ रा आ ण बैरोथ येथील लोक
सातशे ेचाळ स. २६ रामा व गबा मधील लोक सहाशे एकवीस. २७
मखमासातील लोक एकशे बावीस. २८ बेथेल आ ण आय येथील लोक
दोनशे तेवीस. २९ नबोतील लोक बाव न. ३० म वीशाचे लोक एकशे छप न.
३१ स या एलामाचे लोक एक हजार दोनशे चौप न. ३२ हार म येथील लोक
तीनशे वीस. ३३ लोद, हादीद आ ण ओनो येथील लोक सातशे पंचवीस. ३४
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यर होतील लोक तीनशे पंचेचाळ स. ३५ सनाहाचे लोक तीन हजार सहाशे
तीस. ३६ याजक येशूवा या घरा यातील यदयाचे वंशज नऊश याह र. ३७
इ मेराचे वंशज एक हजार बाव न. ३८ पशूहराचे वंशज एक हजार दोनशे
स ेचाळ स. ३९ हार माचे वंशज एक हजार सतरा. ४० लेवी, होद ा या
घरा यातील येशूवा व कदमीएल यांचे वंशज चौ याह र. ४१ मं दरातील
गायक आसाफचे वंशज एकशे अ ावीस. ४२ मं दरा या ारपालांचे वंशज,
श लूम, आटेर, त मोन, अ कूवा, हतीता आ ण शोबाई यांचे वंशज एकूण
एकशे एकोणचाळ स. ४३ मं दरातील नेमून दलेली सेवा, सीहा, हसूफा,
त बाबोथ यांचे वंशज. ४४ केरोस, सीहा, पादोन. ४५ लबाना, हगबा, अकूबा,
४६ हागाब, श लाई, हानान. ४७ ग ेल, गहर, राया, ४८ रसीन, नकोदा,
ग जाम, ४९ उ जा, पासेह, बेसाई, ५० अ ना, मऊनीम, नफसीम. ५१
बकबुक हकूफ, हर र, ५२ ब लूथ, महीद, हषा, ५३ बाक स, सीसरा,
तामह, ५४ नसीहा, हतीफा. ५५ शलमोना या सेवाकांचे वंशज, सोताई,
हसोफरत, प दा, ५६ जाला, दाक न, ग ेल, ५७ शफा ा, ह ील, पोखेरेथह सबाईम, आमी ५८ मं दरातील चाकर आ ण शलमोन या सेवकांचे नेमून
दलेले काम करणारे वंशज एकूण तीनशे या णव होते. ५९ तेल-मेलह,
तेल-हषा, क ब, अ ान, इ मेर या ठकाणां न काहीजण य शलेमेला आले
होते पण आपण इ ाएला या वंशातलेच पूवज आहोत हे ते स क शकले
नाहीत. ६० दलाया, तोबीया आ ण नकोदाचे वंशज सहाशे बाव न. ६१
आ ण याजकांचे वंशज: हबया, ह कोस, ब ज य ( याने ब ज य गलादी
या या मुल पैक एक मुलगी प नी क न घेतली होती आ ण यास याचे
नाव पडले होते.) ६२ आप या घरा याची वंशावळ यांनी न दपु तकात
शोधून पा हली पण यांना ती सापडली नाही हणून यांनी यांचे याजकपण
अशु केले. ६३ याकर ता अ धपतीने यांना सां गतले क , उर म व थु मीम
घातलेला याजक मंजूर होईपयत यांनी प व अपण खाऊ नये. ६४ सव
समुदाय एकंदर बेचाळ स हजार तीनशे साठ इतका होता. ६५ याम ये
यां या सात हजार तीनशे सदतीस दासदासी यांचा आ ण मं दरातील दोनशे
गायकांचा यांचा समावेश नाही. ६६ यांचे घोडे सातशे छ ीस, खेचरे दोनशे
पंचेचाळ स. ६७ यांचे उं ट चारशे प तीस. यांची गाढवे सहा हजार सातशे
वीस होती. ६८ हे सवजण य शलेमेत परमे रा या मं दराजवळ आले. मग
अनेक घरा या या मुखांनी मं दरा या बांधकामासाठ खुशीने भेटी द या.
६९ या वा तू या कामासाठ यांनी आप या श
माणे दलेली दाने ती
अशी: सोने एकस हजार दा रक, चांदी पाच हजार माने, आ ण याजकांचे
झगे शंभर. ७० या कारे याजक, लेवी आ ण इतर काही लोक, गायक,
ारपाल आ ण यांना मं दरातील सेवा नेमून दली होती ते आपाप या नगरांत
रा हले. इ ाएलातील सव लोक आपाप या नगरांत व ती क न रा हले.
बं दवासातून परत यानंतर आपाप या नगरात सातवा
३ इम हनााएलीसु लोक
झा यावर, ते सवजण एकमनाने य शलेमेत एक जमले.

२

योसादाकाचा मुलगा येशूवा आ ण याचे भाऊ याजक व श तीएलाचा मुलगा
ज बाबेल आ ण याचे भाऊ यांनी उठू न इ ाएला या देवाला होमापणे
अ प यासाठ , देवाचा मनु य मोशे या या नयमशा ात आ ा प या माणे
वेदी बांधली. ३ मग यांनी जुना पाया तसाच ठे वून यावर वेदीची थापना
केली कारण यांना देशातील लोकांची खूप भीती वाटत होती. त यावर ते
परमे रास सकाळ सं याकाळ होमापणे अपण क लागले. ४ मग यांनी
मंडपाचा सण शा ात ल ह या माणे पाळला आ ण येक दवसाची
होमापणे या या वधी माणे जशी नेमलेली होती तशी रोज अपण केली. ५
यानंतर दररोजचे होमापण, चं दशन या कारे परमे राने प व केले या सव
नेमले या सणांचे होमापण याबरोबर वखुशीने करायचे सव अपण केले.
६ अशा कारे, अजून मं दराचा पाया बांधून झालेला नसतांनाही सात ा
म ह या या प ह या दवसापासून परमे रास होमापण अपण करायला
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सु वात केली. ७ यांनी दगडकाम करणा यांना आ ण सुतारांना चांदी दली
आ ण यांना पारसाचा राजा कोरेश या या परवानगीने गंधस ची लाकडे
लबानोनातून याफो या समु ास आणावी हणून सोर आ ण सीदोना या
लोकांस अ न, पेय व तेलही दले. ८ श तीएलाचा मुलगा ज बाबेल आ ण
योसादाकाचा मुलगा येशूवा व याचे भाऊ, जे याजक व लेवी होते यांनी व
बंदीवासातून परत य शलेमेस आले होते या सवानी स या वष स या
म ह यात कामाला सु वात केली. जे लेवी वीस वषाचे व या न अ धक
वयाचे होते यांना परमे रा या मंदीरा या कामाची देखरेख कर यासाठ
नेमले होते. ९ येशूवा आपले मुले आ ण याचे भाऊ, कदमीएल आ ण
याची मुले, य दाचे वंशज हेनादाद आ ण याचे मुले व याचे भाऊ जे लेवी
यां यासहीत देवा या मं दरात कारा गरांवर देखरेख कर यास उभे रा हले.
१० जे हा बांधणा यांनी परमे रा या मं दराचा पाया घातला ते हा इ ाएलचा
राजा दावीद या या आ े माणे याजकांनी आपला याजक य पोषाख घालून
हाती कण घेतले व झांजा वाजवणारे लेवी, आसाफाची मुले परमे रा या
तवनासाठ आपाप या जागी उभे रा हले. ११ “तो चांगला आहे! इ ाएलावर
याची दया सवकाळ आहे.” तुती आ ण उपकार मानत अशी गीते यांनी
गाईली. मं दराचा पाया घातला गेला हणून यांनी परमे राचा जयजयकार
केला. यांनी मो ाने घोषणा द या. १२ पण यावेळ वृ याजक, लेवी
आ ण व डलां या घरा यांतील मु य मंडळ यां यातले पु कळजण जे हा
या मं दराचा पाया या या डो यासमोर घातला गेला ते हा ते मो ाने रडू
लागले, कारण प हले घर यांनी पा हले होते. इतर लोकांचा आनंदाने जयघोष
चालू होता. १३ हा आवाज ब याच रपयत ऐकू जात होता. एकंदर आवाज
एवढा मोठा होता क , यातला रड याचा आवाज कोणता व आनंदाचा
आवाज कोणता हे ओळखू येत न हते.
दा आ ण ब यामीन यांचे काही श ू होते. यांनी ऐकले क ,
४ यबं दवासातू
न आलेले लोक इ ाएलाचा देव परमे र याचे मं दर बांधत
आहेत. २ ते हा ते ज बाबेल आ ण घरा यांचे मुख यां याकडे येऊन
हणाले, “आ हासही तु हासोबत बांधकाम क ा. तुम या माणेच आ हीही
तुम या देवाला शोधतो. आ ण अ शूरचा राजा एसरह ोन याने आ हास या
जागी आण यापासून तुम या देवासाठ आ ही अपण कर त आलो आहोत.”
३ पण ज बाबेल, येशूवा आ ण यां या व डलां या घरा याचे मुख यांना
हणाले, “तु ही न हे तर इ ाएलचा देव परमे र याचे मं दर फ आ हासच
बांधायचे आहे. पारसाचा राजा कोरेश याची तशी आ ा आहे.” ४ या देशाचे
लोक य दी लोकांचे हात कमजोर क लागले. ते बांधकामा वषयी य दी
लोकांस भीती घालू लागले. ५ पारसा या कोरेश राजाची सव कारक द संपून
दारयावेश राजा स ेवर येईपयत यांची योजना उधळू न लाव यासाठ ते
वक लाला लाचही देत. ६ नंतर अह ेरोशा या रा या या सुरवातीलाच यांनी
य दा व य शलेम यात या राहणा यां व आरोप प ल न पाठवले. ७
अतहश ता या दवसात ब ाम, म दाथ, ताबेल व यांचे साथीदार यांनी
पारसा या राजाला प ल हले. हे प अरामी लपीत लहीले असून व
अरामी भाषांतर त केले होते. ८ यानंतर मु य सेनापती र म आ ण लेखक
शमशय यांनी य शलेम येथील लोकां व अतहश त राजाला लहीले. ९
मु य अ धकार र म, लेखक शमशय आ ण यांचे बाक चे सहभागी दनाई
लोक, टपली, अफश , अखवी, बाबेली, सुसा येथील एलामी, यांनी एक प
ल हले; १० आ ण, जे यांना जाऊन मळाले यांना आसनपर या थोर
आ ण बला राजाने शोमरोनात आ ण नदी या देशात आणून वसवलेले
होते. ११ जे प यांनी राजा अतहश त यास पाठवले याची त हीच आहे:
“नदी या देशात राहणारे आ ही तुमचे सेवक: १२ राजा अतहश त यास,
आ ही तु हास कळवू इि छतो क , तु ही पाठवून दलेले य दी कैदी येथे
य शलेमेस आले आहेत. ते बंडखोर नगर बांधत आहे. यांनी भतीचे काम

पूण केले आहे आ ण पायाची
ती केली आहे. १३ आता राजाला हे
समजावे क , जर हे नगर बांधले आ ण हे भतीचे काम पूण झाले क , ते
लोक तु हास खंडणी व कर देणार नाहीत, परंतु यामुळे राजाची हानी होईल.
१४ ख चत आ ही राजाचे मीठ खातो. कारण राजाचा कोणताही अपमान
झालेला पाहणे आ हास यो य वाटत नाही. हणून आ ही तुला कळवीत
आहोत. १५ तु या प या या न द-पु तकात शोधून पाहा आ ण याव न हे
नगर बंडखोर आहे राजांना व ांताला उप व करणारे आहे आ ण पुरातन
काळापासून याम ये लोक बंड कर त असत. या कारणासाठ या नगराचा
नाश कर यात आला होता. १६ आ ही राजाला कळवतो क , हे नगर आ ण
यासभोवतालची भत बांधून पूण झाली क नदी या पलीकडे तुमचे काहीच
राहणार नाही.” १७ यावर राजाने पुढ ल उ र पाठवले र म, शमशय आ ण
याचे शोमरोनातले साथीदार व नदी या पलीकडे राहणारे बाक चे लोक,
“यांना शांती असो. १८ तु ही पाठवले या प ाचा अनुवाद क न मला वाचून
दाखव यात आले. १९ याकर ता मी चौकशी कर याचा आदेश दला आ ण
ते हा असा शोध लागला क , मागील दवसात राजा या व बंड कर त
आ ण याम ये बंड व फतुर के याचे कार तेथे सतत घडत आले आहेत.
२० य शलेमेवर परा मी राजांनी रा य केले आ ण नदीपलीकड या सव
देशावर अ धकार कर त होते. या राजांना लोक कर व खंडणी देत असत.
२१ आता तु ही या लोकांस काम थांबव याचा कूम दला पा हजे. मी
आ ा देईपयत या नगराचे बांधकाम होऊ नये. २२ तर हे कर याची हयगय
क नका हणून काळजीपूवक राहा. राजाचे नुकसान होईपयत हानी का
वाढू ावी?” २३ मग राजा अतहश तने पाठवलेले फमान र म, शमशय
आ ण यां याबरोबरचे लोक यांना वाचून दाखव यात आली. यांचे साथीदार
ताबडतोब य शलेममधील य ाकडे गेले आ ण यांनी स ने बांधकाम
थांबवले. २४ यामुळे य शलेममधील मं दराचे काम थ गत झाले. पारसाचा
राजा दारयावेश या या कार कद या स या वषापयत ते तसेच रा हले.
ण इ ोचा मुलगा जख या हे संदे े देवा या नावाने
५ ययावेदाळव हाय गयशलेआममधील
य ांना भ व य सांगत असत. ते हा
२

श तीएलचा मुलगा ज बाबेल आ ण योसादाकाचा मुलगा येशूवा यांनी
य शलेममधील मं दरा या कामाला सु वात केली, देवा या सव संदे ांनी
यांना उ ेजन दले. ३ यावेळ ततनइ हा नदी या पलीकड ल ांताचा
अ धकार होता. तो शथर-बोजनइ आ ण यांचे सोबती ज बाबेल, येशूवा
आ ण इतर जे बांधकाम करत होते यां याकडे गेले. यांना यां याकडे
येऊन हणाले, “तु हास हे मं दर व भत पु हा बांधायला परवानगी कोणी
दली?” ४ ते असेही हणाले, “हे बांधकाम करणा या मनु यांची नावे
काय आहेत?” ५ तर ही य दी ने यांवर देवाची कृपा ी होती. यामुळे
राजा दारयावेशाला ही खबर लेखी कळवून याचे उ र येईपयत यांना
मं दराचे काम थांबवता आले नाही आ ण बांधकाम चालूच रा हले. ६ नदी या
अलीकड ल अ धकार ततनइ, शथर-बोजनइ आ ण यांचे साथीदार मा यवर
लोक यांनी राजा दारयावेशला जे प पाठवले याची ही त आहे. ७ यांनी
अहवाल पाठवला, याम ये ल हले होते, राजा दारयावेश “सव कुशल
असो ८ हे राजा, आ ही य दा ांतात महान परमे रा या मं दराकडे गेलो.
य दातील लोक मोठे दगड वाप न हे मं दर न ाने बां धत आहेत. भतीत
लांब ं द लाकडे घालत आहेत. य दी लोक हे काम मोठया झपा ाने आ ण
मेहनत घेऊन करत आहेत. ते झटू न काम कर त अस यामुळे लवकरच
बांधकाम पुरे होईल. ९ या कामा या संदभात आ ही तेथील वड लधा यांकडे
चौकशी केली. यांना वचारले, ‘तु हास हे मं दराचे बांधकाम करायला कोणी
परवानगी दली?’ १० आ ही यांची नावेही वचा न घेतली. यांचे पुढार पण
करणा यांची नावे तु हास कळावीत हणून आ ही यांची नावे वचारली. ११
यांनी उ र दले, ‘आ ही आकाश आ ण पृ वी या देवाचे सेवक आहोत.
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फार पूव इ ाएला या एका थोर राजाने बांधून पूण केले या मं दराचेच
आ ही पु हा बांधकाम करत आहोत.” १२ आम या पूवजां या वागणुक ने
वगातील देवाला चडवून संत त केले. ते हा याने यांना बाबेलचा राजा
नबुख ने सर खा दी या या हाती दले आ ण याने मं दराचा व वंस केला
आ ण लोकांस कैद क न बाबेलला नेले. १३ कोरेश बाबेलचा राजा झा यावर
प ह या वषातच याने मं दराची पु हा उभारणी कर याचा वशेष कूमनामा
काढला. १४ तसेच, देवा या मं दरातून जी सो या याची पा े होती ती
नबुख ने सराने य शलेमत या मं दरातून काढू न बाबेल या देवळात ठे वली
होती. राजा कोरेशने ती शेशब सर या वाधीन केली. यास कोरेश राजाने
अ धकार हणून नेमले होते. १५ तो यांना हणाला, “ही पा े घे आ ण
य शलेमातील मं दरात ठे व. देवाचे मं दर या या ठकाणावर पु हा बांध.”
१६ ते हा शेशब सरने य शलेमात येऊन मं दराचा पाया घातला आ ण
ते हापासून आजतागायत ते काम चाललेले आहे पण अजून पूण झालेले
नाही. १७ ते हा आता जर राजाला चांगले वाटले तर य शलेमात मं दर पु हा
बांध याची राजा कोरेशाने खरोखरच आ ा दली आहे का ते बाबेला या
राजभांडारात चौकशी करावी. मग राजाचा याबाबतीत काय नणय आहे ते
आ हास कळवावे.
शाने बाबेल या ऐ तहा सक कागदप ांचा शोध
६ तेघे हायाचाराजाआदेदारयावे
श दला. मेदी ांतातील अखमथा राजवा ात एक
२

गुंडाळ सापडली. त यावर ल हले होते. ३ “कोरेश राजा या कार कद या
प ह या वष य शलेममधील मं दरा या बाबतीत राजाने असा आदेश दला
क , जेथे य अपण कर त या ठकाणी देवाचे मं दर बांधावे. ‘मं दराचा
पाया बांधून काढावा. या या भतीची उं ची साठ हात आ ण ं दी साठ
हात असावी. ४ मो ा दगडांचे तीन थर आ ण मो ा लाकडाचा एक थर
असावा. याचा खच राजा या घरातून केला जावा. ५ देवा या घरातील
सो या याची पा े जी नबुख ने सराने य शलेमे या मं दरातून काढू न
बाबेलला आणली आहेत ती परत करावी. ती तू य शलेमास पाठवावी आ ण
देवा या घरात जमा करावी.’ ६ आता नदीपलीकड ल ततनइ, शथर-बोजनइ
आ ण तुमचे साथीदार अ धकार जे नदीपलीकडे आहा ते तु ही तेथून र हा.
७ देवा या घराचे काम चालू ा. य दी अ धकार आ ण य दी वड लांनी
हे देवाचे मं दर या या जागी पु हा बांधावे. ८ आता माझा आदेश असा
आहे. देवाचे मं दर बांध यासाठ य दी वड लजनांसाठ पूण खच राजा या
नधीतून नदी या पलीकड ल येणा या खंडणीतून या मनु यांना दे यासाठ
वापरावा. यासाठ क , यांनी यांचे काम थांबवू नये. ९ वगातील देवा या
होमापणासाठ या लोकांस जे काही लागेल ते बैल, मढे, कोकरे आ ण
य शलेमेमधील याजकांना मागतील ततके ग , मीठ, ा रस तेल या
व तू यांना रोज या रोज न चुकता ा. १० हे करा यासाठ क , यांनी
वगातील देवाला अपण आणावे आ ण राजासाठ , मा यासाठ व मा या
मुलासाठ देवाकडे ाथना करावी. ११ मी तु हास आ ा करतो क , जो कोणी
मा या आ ेचे उ लंघन कर ल या या घराचे लाकूड काढू न या यावर यास
टांगावे. या अपराधामुळे याचे घर कच याचा ढग करावा. १२ य शलेमेतील
देवा या या मं दराचा नाश कर यास कवा उ लंघन करणारा जो कोणी
राजा असो कवा लोक आपले हात लावतील यांचा नाश जो देव तेथे राहतो
तो कर ल. मी दारयावेश हा कूम कर त आहे. तो पूणपणे पाळावा.” १३
नदी या पलीकड ल अ धकार ततनइ, शथर-बोजनइ आ ण यांचे सोबती
यांनी राजा दारयावेशा या आदेशा या येक गो ीचे पालन केले. १४
य ांचे वड ल बांधणीचे काम कर त रा हले. हा गय हा संदे ा आ ण इ ोचा
मुलगा जख या यांनी ो साहन द यामुळे याम ये यांना यश आले.
इ ाएला या देवा या आ े माणे आ ण पारसाचे राजे कोरेश, दारयावेश व
अतहश त यां या आदेशानुसार यांनी मं दर बांधून पूण केले. १५ हे मं दर
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राजा दारयावेशा या कार कद या सहा ा वष अदार म ह या या तृतीयेला
पूण झाले. १६ इ ाएल लोकांनी, याजक, लेवी, बं दवासातून आलेले यांनी
देवा या मं दराची त ापना आनंदाने केली. १७ त ापने या वेळ यांनी
शंभर बैल, दोनशे मढे, चारशे कोकरे होमात अपण केले. तसेच इ ाएला या
पापापणासाठ बारा बकरेही अपण केले. इ ाएला या बारा घरा यासाठ
येक एक असे ते होते. १८ य शलेममधील या मं दरा या सेवेसाठ यांनी
मोशे या पु तकात ल ह या माणे, याजकांची आ ण ले ाची यां यायां या वगानुसार योजना केली. १९ बं दवासातून परत आले या लोकांनी
प ह या म ह या या चौदा ा दवशी व हांडण सण पाळला. २० व हांडण
सण साजरा कर यासाठ याजक आ ण लेवी यानी एक च ाने वत: ला शु
केले. कैदेतून आले या सव लोकांसाठ व आप यासाठ यांनी व हांडणाचा
कोकरा बली दला. २१ बं दवासातून परतून आले या सम त इ ाएल
लोकांनी व हांडणाचे भोजन केले. इ ाएलाचा देव परमे र याला शोधायला
जे देशातील लोकां या अशु तेपासून र होऊन यां याकडे आले होते यांनी
ते खा ले. २२ बेखमीर भाकर चा सण यांनी उ साहाने सात दवस साजरा
केला. कारण देवा या, इ ाएला या देवा या मं दरा या कामात यांचे हात
मजबूत करायला परमे राने अ शूर या राजाचे मन यां याकडे फरवून
यांना आनंदीत केले.
तर, पारसाचा राजा अतहश त या या कारक द त, ए
७ यानं
सरायाचा मुलगा, अज याचा मुलगा, ह क याचा मुलगा,

ा, जो
२ जो
श लूमचा मुलगा, जो सादोकाचा मुलगा, जो अहीटू बचा मुलगा, ३ जो
अम याचा मुलगा, जो अज याचा मुलगा आ ण जो मरायोथचा मुलगा,
४ जो जर ाचा मुलगा, जो उ जीचा मुलगा, आ ण जो बु क चा मुलगा
५ जो अबीशूवाचा मुलगा, जो फनहासचा मुलगा आ ण जो एलाजाराचा
मुलगा, जो मुख याजक अहरोन याचा मुलगा. ६ हाच ए ा बाबेला न
गेला. परमे र इ ाएलचा देव याने जे मोशेचे नयमशा दले होते याम ये
ए ा नपुण नयमशा
श क होता. परमे र देवाचा हात या यावर
अस यामुळे याने जे काही मा गतले ते सव राजाने यास दले. ७
राजा अतहश त या या कार कद या सात ा वष , काही इ ाएली लोक
आ ण याजक, लेवी, गायक, दारपाल व यांना मं दरा या सेवेसाठ नेमले
होते, तेसु दा वर य शलेमेला गेले. ८ रा या या कार कद या सात ा
वषा या पाच ा म ह यात ए ा य शलेमेत आला. ९ प ह या म ह या या
प ह या दवशी याने बाबेल सोडले. देवाचा चांगला हात या याबरोबर
अस यामुळे, तो पाच ा म ह या या प ह या दवशी य शलेमेला पोह चला.
१० ए ाने परमे रा या नयमशा ाचे मन: पूवक अ ययन क न याचे
पालन कर यास, व इ ाएलांस यातील नयम व वधी शक व यात आपले
मन लावले. ११ राजा अतहश ताने, ए ा, जो याजक व जो परमे र देवाने
इ ाएलांस दले या नयमशा ाचा श क होता, यास दलेला हा आदेश
होय; १२ “ वगातील देवाचा नयमशा ाचा श क व याजक ए ा यास,
राजांचा राजा अतहश त याजकडू न, १३ मी असा आदेश देत आहे क ,
मा या रा यातील इ ाएल लोक आ ण यांचे याजक व लेवी, यां यापैक
या कोणाला तु याबरोबर य शलेमेला जा याची इ छा असेल, याने
जावे. १४ तुजजवळ जे देवाचे नयमशा आहे या माणे य दा आ ण
य शलेम या वषयी तपास करावा हणून राजा व याचे सात स लागार
तुला पाठवत आहोत. १५ इ ाएलचा देव याचे घर य शलेमम ये आहे.
याला तू सोनेचांदी वखुशीने अपण केले आहे. ते तू यावेस. १६ जे लोक
तसेच याजक आप या देवाचे घर जे य शलेमेत आहे यासाठ वखुशीने
अपण कर त असतील यां या वखुशी या अपणाबरोबर जे सोनेचांदी सव
बाबेल ांतात तुला मळे ल ते सवही यावे. १७ या पैशातून तू बैल, मढे,
कोकरे घे. तसेच या सोबतची अ नापणे आ ण पेयापणेही वकत घे. मग
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ती य शलेमेमधील तुम या देवा या मं दरातील वेदीवर अपण कर. १८
यातून उरले या या सो या याचा वापर तू आ ण तुझे भाऊबंद यांना
यो य वाटेल या माणे आप या देवाला आवडेल तसा करा. १९ तुम या
देवा या मं दरातील उपासनेसाठ जी पा े दली आहेत, ती तू य शलेमेस
यापुढे सोपवून दे. २० देवा या मं दरासाठ आणखी क याची गरज असेल
जे तुला ावे लागेल तर ते तू मा या ख ज यातून याचा खच कर. २१
आता, मी, राजा अतहश त, असा आदेश काढतो क नदीपलीकड या सव
ख जनदारांनी जे काही ए ा तु हाजवळ मागेल ते पूण ावे, २२ ए ाला
ाय या गो ी पुढ ल माणे: चांदी शंभर क कारपयत, ग शंभर कोरपयत,
ा रस शंभर बथपयत, तेल शंभर बथपयत, अमयाद मीठ ावे. २३ वग य
देवाचा हा आदेश आहे, हे सव वगातील देवा या घरासाठ भ ने करावे.
देवाचा मा यावर व मा या मुलां या रा यावर कोप का होऊ ावा? २४
आ ही तु हास कळवतो क , मं दरातील सव याजक, लेवी, गायक, ारपाल,
मं दरातील नेमलेले सेवेकर आ ण देवा या मं दरातील सेवक यां याकडू न
कोणताही कर, खंडणी, जकात घेऊ नये. २५ ए ा देवाने जे ान तुला
दले या यायोगे तू शा ते व धा मक आ ण यायाधीश यांची नेमणूक कर.
तु या देवाचे नयम जाणणा या नदी या पलीकड ल लोकांचे ते यायाधीश
होतील. आ ण यांना देवाचे नयम माहीत नाहीत अशांना ते शकवतील.
२६ जो कोणी तुम या देवा या आ ा कवा राजाचे आदेश पाळणार नाही
यास शासन झाले पा हजे. यास मृ युदंड, ह पार, मालम ेची ज ती, कैद
करायचे ते याने केले या गु ा या व पावर अवलंबून राहील.” २७
परमे र आम या पूवजांचा देव ध यवा दत असो. य शलेमेमधील जे देवाचे
मं दर ते शो भवंत करावे अशी इ छा देवानेच राजा या मनात घातली. २८
आ ण राजा, याचे स लागार आ ण सव परा मी अ धकार यांची मा यावर
कृपा ी होईल असे केले आहे आ ण परमे र माझा देव याचा हात मा यावर
होता. मी इ ाएलातील पुढार मा याबरोबर जा यासाठ जमवले.
अतहश त राजा या कारक द त पूवजां या
८ आघराणयाचेबाबेलमुखन मायांचयाबरोबर
ी नावे ही आहेत. फनहासा या वंशातला गष म,
२

इथामार या वंशातला दानीएल, दावीदा या वंशातला ह ू श, ३ शख या या
वंशातील परोशा या वंशातला जख या, आ ण या याबरोबर पु षातले एकशे
प नास. ४ पहथ-मवाबा या वंशातला जर ा याचा मुलगा ए यहोवेनय आ ण
या याबरोबरचे दोनशे पु ष, ५ शख या या वंशतला यहजोएलचा मुलगा
आ ण या याबरोबर तीनशे पु ष, ६ आदीन या वंशतला योनाथानाचा मुलगा
एबद आ ण या याबरोबचे प नास पु ष, ७ एलामा या वंशातला अथ याचा
मुलगा यशाया आ ण या याबरोबरचे स र पु ष. ८ शफा ा या वंशातला
मीखाएलचा मुलगा जब ा आ ण या याबरोबरचे शी पु ष, ९ यवाबा या
वंशातील यहीएलचा मुलगा ओब ा आ ण या याबरोबर दोनशे अठरा पु ष,
१० बानी या वंशातला यो स याचा मुलगा शलो मथ आ ण या याबरोबरचे
एकशे साठ पु ष, ११ बेबाई या वंशातील बेबाईचा मुलगा जख या आ ण
या याबरोबरचे अ ावीस पु ष. १२ अजगाद या वंशातला ह काटानाचा
मुलगा योहानान आ ण या याबरोबरचे एकशेदहा पु ष, १३ अदोनीकाम या
वंशातले शेवटचे हणजे अलीफलेट, येऊएल, शमाया आ ण यां याबरोबरचे
साठ पु ष, १४ आ ण ब वई या वंशातले उथई, ज बूद यां याबरोबरचे
स र पु ष. १५ मी यांना अहवाकडे वाहणा या काल ाजवळ जमवले.
या ठकाणी आमचा तीन दवस मु काम होता. तेथे मी लोकांची व याजकांची
तपासणी केली पण तेथे लेवीचे कोणीही वंशज सापडले नाहीत. १६
ते हा, अ लयेजर, अर एल, शमाया, एलनाथान, यार ब, एलनाथान, नाथान,
जख या, आ ण मशु लाम या मुखांना आ ण योयार ब व एलनाथान या
श कांना मी नरोप पाठवून बोलवून आणले. १७ का स याचा मु य
इ ो या याकडे मी यांना पाठवले. यास आ ण या या नातलगांना काय

सांगायचे हे मी यांना सां गतले. जे मं दरात सेवाचाकर करणारे का स यात
राहत होते यांनी देवा या घरात सेवाचाकर कर यासाठ आम याकडे
माणसे पाठवावीत. १८ देवाचा आम यावर चांगला हाथ अस यामुळे इ ो या
नातलगांनी आम याकडे इ ाएलाचा मुलगा लेवी याचा मुलगा महली या या
वंशातला एक शहाणा मनु य आणला, आ ण शेरे याचे पु आ ण याचे
भाऊ असे एकंदर अठराजण आले. १९ मरार वंशातील हश या आ ण
यशाया आ ण यांचे भाऊ व यांचे मुले असे एकंदर वीस जण आणले. २०
शवाय यांनी मं दरात या सेवा चाकर साठ दोनशे वीस जणांना पाठवले.
या लोकां या पूवजांना दावीदाने आ ण मुख अ धका यांनी लेवीचे मदतनीस
हणून नवडले होते. या सवाची नावे यादीत ल हलेली होती. २१ तथे अहवा
काल ाजवळ मी सवानी उपवास करावा अशी घोषणा केली. देवापुढे न
हावे आ ण आमची मुलेबाळे , साधनसंप ी यां यासह आमचा पुढचा वास
सुख प हावा. २२ वासात या सुर ततेसाठ राजाकडे सै नक आ ण
घोडे वार मागायचा मला संकोच वाटला. कारण आ ही राजा अतहश तला
हणालो होतो, “जो देवावर व ास ठे वतो याची देव पाठराखण करतो.
पण देवाकडे पाठ फरवली तर देवाचा कोप होतो.” २३ हणून आ ही
उपवास आ ण देवाची ाथना केली. देवाने आमचा धावा ऐकला. २४ ते हा
मी याजकांम ये जे मुख होते अशा बारा जणांची नवड केली. मी शेरे या,
हश या आ ण यांचे आणखी दहा भाऊ यांची नवड केली. २५ मं दरासाठ
दे यात आलेले सोने, चांदी आ ण इतर व तू देवा या घरासाठ जे अपण
राजा अतहश त, याचे मं ी, मुख अ धकार , आ ण इ ाएल लोकांनी
वखुशीने अ पले होते ते तोलून दले. २६ मी यां याकडे सहाशे क कार
चांदी, शंभर क कार चांदीची तबके, शंभर क कार सोने. २७ शवाय
एक हजार दा रकांचे सो या या वीस वा ा व चांगली चकचक त पतळे ची
सो याएवढ मोलवान दोन पा े ही तोलून दली. २८ मग मी यांना हणालो,
“तु ही तसेच या व तू देखील परमे र देवा या ीने प व आहेत. लोकांनी
हे सोने व चांदी आप या पूवजांचा देव परमे र या यासाठ वखुशीचे अपण
आहे. २९ या गो ी य शलेममधील परमे रा या मं दरा या मुखां या
हवाली करेपयत यांची जबाबदार तुम यावरच आहे. तु ही या व तू मु य
लेवी आ ण इ ाएला या व डलां या घरा यां या हाती सोपवा. यांचे वजन
क न या गो ी य शलेमेमधील मं दरा या खो यांम ये ठे वतील.” ३०
यावर, ए ाने वजन क न दले या खास भेटव तू आ ण सोने व चांदी
याजकांनी व लेव नी ता यात घेत या. य शलेमेमधील देवा या घरात
यांना घेऊन जा यास सांग यात आले. ३१ प ह या म ह या या बारा ा
दवशी आ ही अहवा काल ापासून य शलेमेला जायला नघालो. देवाची
आम यावर कृपा अस यामुळे याने वैर आ ण वाटमारे यां यापासून आमचे
संर ण केले. ३२ आ ही य शलेमेला पोहचलो. तेथे तीन दवस व ांती
घेतली. ३३ चौ या दवशी देवा या मं दरात ते सोने, चांदी व इतर व तू
वजन क न उर या याजकाचा मुलगा मरेमोथ यां याकडे दे यात आ या.
ते हा फनहासचा मुलगा एलाजार तसेच येशूवाचा मुलगा योजाबाद आ ण
ब नुईचा मुलगा नोअ ा हे लेवी, एवढे जण मरेमोथ बरोबर होते. ३४ आ ही
येक गो ीची मोजणी, वजन केले आ ण एकंदर वजनाची न द केली. ३५
यानंतर बं दवासातून परत आले या य ांनी इ ाएला या देवाला होमापणे
वा हली. सव इ ाएलाकर ता बारा बैल, शहा णव मढे, स याह र नर
कोकरे, पापापणासाठ बारा बोकड एवढे सगळे यांनी परमे रास होमापण
केले. ३६ मग या लोकांनी राजाने दलेला आदेश राजा या अ धका यांना
तसेच नदी या अलीकडे भागावर या अ धका यांना दले. ते हा या सव
अ धका यांनी इ ाएल लोकांस आ ण देवा या घराला सहा य केले.
गो ी झा यावर अ धकार मा याकडे येऊन हणाले, “इ ाएल
९ यालोक,सवयाजक
आ ण लेवी हे इतर देशा या लोकांपासून वेगळे राहत
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नसून व ते कनानी, ह ी, प र जी, यबूसी, अ मोनी, मवाबी, मसर आ ण
अमोर यां या माणेच घृणा पद कृ ये करतात. २ कारण यांनी आपणाला
व आप या मुलांना यां या काही ि या क न घेत या आहेत आ ण प व
लोक इतर देशा या लोकांबरोबर मसळू न गेले आहेत. आ ण अ धकार
व नेते हेच थम याम ये अ ामा णक आहेत.” ३ जे हा हे मी ऐकले, मी
माझा अंगरखा आ ण व े फाडली. डो यावरचे आ ण दाढ चे केस उपटले.
नंतर मी शरमेने खाली बसलो. ४ ते हा या अ व ासूपणा वषयी ऐकून जे
सव इ ाएली लोक देवा या वचनाने थरथर कापत होते ते मा याभोवती
जमले आ ण सं याकाळची अपणांची वेळ होईपयत मी तथे शरमेने खाली
बसून रा हलो. ५ सं याकाळची अपणांची वेळ झाली ते हा मी अंगावरची
व े आ ण अंगरखा फाटलेला अशा अपमानीत ि थतीत मी गुडघे टेकून
व माझा देव परमे र या यापुढे हात पस न बसलो. ६ मी हणालो, “हे
देवा, तु याकडे पाह याची मला लाज वाटत आहे; मला लाज वाटते कारण
आम या पापांची सं या आम या म तकाव न गेली आहे; आमचे अपराध
वाढू न वगापयत पोहचले आहेत. ७ आम या वाडव डलां या वेळेपासून
आतापयत आ ही महान पापांचे दोषी आहोत. आम या अपराधांमुळे आमचे
राजे आ ण याजक यांना या ज गक राजा या हाती तलवार व बंदीवास,
लुटालुट आ ण मुखल जेला, आज आ ही जसे आहोत तसे दलेत. ८
आम या देवाने आमचे डोळे काशीत केले आहेत. आम या दा यपणात
आ हास दलासा दलास. परमे र आमचा देव याने आ हावर कृपा केली
आहे. तू आम यापैक काहीजणांना वाचवून अवशेष ठे वले आहे. आ ण
या या प व थानात आम या पायांना खुंटीचा आधार दला आहे. ९
आ ही गुलामच आहोत. तर आमचा देव आ हास वसरला नाही. पण याने
आम यावर करारा माणे व ास यो यता दाखवली. आम या देवाचे उ व त
झालेले मं दर पु हा बांध यास यांना नवीन श
दली यासाठ पारसा या
राजाची आम यावर कृपा होईल असे केलेस. य दा आ ण य शलेमे या
संर णासाठ भत बांधावी हणून तू सा कार झालास. १० परंतु आम या
देवा, आता यानंतर आ ही काय बोलावे? कारण आ ही तु या आ ा वस न
गेलो आहोत. ११ या आ ा, तुझे सेवक जे संदे े यां यामाफत तू आ हास
द यास. जे हा तू हणालास, तु ही या देशात वेश क न ता यात घे यास
जात आहात तो अशु देश आहे. तो या देशा या लोकां या अमंगळ कृ यांनी
अशु झाला आहे. यांनी तो देश या टोकापासून या टोकापयत आप या
अशु तेने भ न टाकला आहे. १२ यामुळे आता तुम या मुली यां या
मुलांना देऊ नका. यां या मुली तुम या मुलांना क नका आ ण कधी
यांची शांती आ ण सुि थती मळव याचा य न क नका यासाठ क ,
तु ही बलशाली होऊन या देशाचे उ म फळ खावे, अशा र तीने आप या
मुलांबाळासाठ तो देश सवकाळासाठ ता यात यावा. १३ आम या वाईट
कृ यामुळे आ ण महान दोषामुळे हे सव आ हावर आ यानंतर, हे आम या
देवा आम या अपराधां या मानाने तू आ हास केलेले शासन कमीच आहे
आ ण तू आ हास वाचवून अवशेष ठे वले. १४ आ ही पु हा तु या आ ा
मोडू न अमंगळ लोकांशी सोयर क करावी काय? काहीही श लक राहणार
नाही, कोणीही नसटणार नाही असा आमचा संपूण नाश कर पयत तुझा
ोध आम यावर पेटणार नाही काय? १५ हे परमे रा, इ ाएला या देवा, तू
यायी आहेस. तू आज या माणे आ हास वाचवून अवशेष ठे वले आहेस.
पाहा, आ ही इथे तु यापुढे आम या अपराधामुळे आहोत, यामुळे तु यापुढे
कोणाला ह उभे राहता येत नाही.”
करत असतांना आ ण पापांची कबुली देत असतांना
१० एदेवाा यााथना
मं दरापुढे पडू न रडत व आ ोश करत होता यावेळ इ ाएली
बायका-पु ष, मुले यांचा मोठा समुदाय या या भोवती जमला होता ते लोक
मो ाने रडत होते २ यावेळ एलाम वंशात या यहीएलाचा मुलगा शख या
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ए ाला हणाला, “आपण देवा व अपराध केला आहे आ ण स या
देशातील पर या ि यांसोबत राहत आहो. तर आता या वषयी इ ाएलाला
अजून आशा आहे. ३ तर आता, भू या मसलती माणे आ ण आम या
देवा या आ ेव न थरथर कापतात यां या मता माणे सव या ि या आ ण
यांची संतती यांना देशाबाहेर घालवून दे याची आप या देवाशी करार करावा.
हे नयमशा ा माणे करावे. ४ आता ऊठ ही तुझी जबाबदार आहे. आ ही
तु याबरोबर आहोत. धैय धर आ ण हे कर.” ५ ते हा ए ा उठला, मुख
यजाक, लेवी आ ण सव इ ाएली लोक यां याकडू न यांनी या वचना माणे
वागावे अशी शपथ घेतली. यांनी वचन दले. ६ मग ए ा देवा या मं दरा या
समोर या भागातून उठू न ए याशीबाचा मुलगा यहोहानान या या खोलीत
गेला. यहोहानाने ए ा समोर अ नपा याला पशही केला नाही. कारण तो
बंदीवासातून आले या अ व ासणा यासाठ शोक कर त होता. ७ मग याने
य दा आ ण य शलेमे या येक ठकाणी बोलावणे पाठवले. बं दवासातून
आले या सम त य दी लोकांस याने य शलेमेम ये जमायला सां गतले. ८
आ ण जो कोणी अ धका यां या आ ण वड लां या मसलती माणे तीन
दवसा या आत य शलेमेला येणार नाही याची सव मालम ा ज त होईल
आ ण पकडू न नेले या अशा मो ा मंडळ तून या लोकांस ह पार करावे. ९
यानुसार य दा आ ण ब यामीन यां या घरा यातील सव पु षमंडळ तीन
दवसा या आत य शलेमात जमली. तो नव ा म ह याचा वसावा दवस
होता. हे सव लोक देवा या घरा या चौकातील चंड पाऊसामुळे आ ण
देवा या वचनामुळे थरथर कापत उभे होते. १० ए ा याजक यां यासमोर
उभा रा न हणाला, “तु ही देवाचे वचन पाळले नाही. पर या ि यांशी
तु ही ववाह केलेत. या कृ यामुळे इ ाएला या अपराधात तु ही भर टाकली
आहे. ११ तर आता तु ही परमे र आप या पूवजांचा देव या याजवळ
पाप कबूल क न यास इ छे माणे ते करा. देशात या लोकांपासून आ ण
पर या ि या यां यापासून वेगळे हा.” १२ यावर या जमावाने मो ा
आवाजात उ र दले क , “तू जसे सां गतले तसे आ ही क . १३ पण
आ ही पु कळजण आहोत शवाय हा पावसाळा आहे यामुळे आ हास
बाहेर थांब याची श नाही. हे काम एकदोन दवसाचे नाही. कारण
या करणात आ ही मो ा माणात मयादेचे उ लंघन केले आहे. १४
या समुदाया यावतीने आम यातूनच काह ना अ धकार नेमावे. येक
नगरात यांनी पर या बायकांशी ल ने केली आहेत यांनी य शलेमेला
नेमले या वेळ यावे या नगरातील यायाधीश आ ण वड ल मंडळ यांनीही
यां याबरोबर यावे. असे झाले क मग देवाचा आम यावरचा ोध जाईल.”
१५ असाएलाचा मुलगा योनाथान आ ण तकवाचा मुलगा यह या या गो ी
व उभे रा हले आ ण तसेच मशु लाम व श बथई ले ांनी यांना पा ठबा
दला. १६ बंदीवासातून आले या लोकांनी हे केले. ए ाने येक घरा यातून
एकेका मुख
ची नेमणूक केली. या येका या नावाने नवडले
गेली. हे नयु केलेले सवजण दहा ा म ह या या प ह या दवशी येक
करणाचा बारकाईने वचार करायला बसले १७ आ ण प ह या म ह या या
प ह या दवशी म ववाहांची चौकशी समा त झाली. १८ याजकां या
या वंशजांनी परक य ि यांशी ववाह केले यांची नावे पुढ ल माणे,
योसादाकाचा मुलगा येशूवा या या वंशातील आ ण या या भाऊबंदां या
वंशातील मासेया, अ लयेजर, यार ब, गद या. १९ यासवानी आपाप या
बायकांना पाठवून ायचे कबूल केले आ ण दोषाब ल कळपातला एडका
अपण केला. २० इ मेर या वंशातले हनानी व जब ा, २१ हार म या वंशातले
मासेया, एलीया, शमाया, यहीएल व उ जीया, २२ पशूहर या वंशातले
ए योवेनय, मासेया, इ माएल, नथनेल, योजाबाद, एलासा. २३ ले ांपैक
योजाबाद, शमी, कलाया उफ कलीता, पथ ा, य दा आ ण अ लयेजर.
२४ गायकांपैक ए याशीब, ारपालांमधले, श लूम, तेलेम, ऊर . २५
इ ाएलामधले परोशा या वंशातले र या व य जीया, म क या, मयानीन,
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एलाजार, म क या, बनाया. २६ एलाम या वंशातले म या, जख या,
यहीएल, अ दी, यरेमोथ व एलीया, २७ ज ू या वंशातले ए योवेनय,
ए याशीब, म या, यरेमोथ, जाबाद, अजीजा, २८ बेबाई या वंशातील
यहोहानान, हन या, ज बइ, अथलइ २९ बानी या वंशातील मशु लाम,
म लूख, अदाया, याशूब, शाल आ ण रामोथ. ३० पहथ-मवाब या वंशातील
अदना, कलाल, बनाया, मासेया, म या, बसालेल, ब नुई, मन शे, ३१
आ ण हार म या वंशातील अ लयेजर, इ शीया, म क या, शमाया, शमोन,
३२ ब यामीन, म लूख, शम या. ३३ हाशूम या वंशातील म नई, म था,
जाबाद, अलीफलेट, यरेमई, मन शे, शमी, ३४ बानी या वंशातले मादइ,
अ ाम, ऊएल ३५ बनाया, बेदया, कलूही, ३६ व या, मरेमोथ, ए याशीब.
३७ म या, म नई, व यासू ३८ बानी व ब नइ, शमी, ३९ शले या, नाथान,
अदाया, ४० मखनदबइ, शाशइ, शारइ. ४१ अजरएल, शेले या, शम या ४२
श लूम, अम या, योसेफ, ४३ नबो या वंशातील ईयेल, म या, जाबाद,
ज बना, इ ो, योएल, बनाया. ४४ वर ल सवानी पररा ीय बायकांशी ल ने
केली होती. यापैक काह ना आप या बायकांकडू न संतती झाली होती.
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नहे या

याचा पु नहे या याची ही वचनेः आता असे झाले क , अतहश त
१ हख
राजा या कारक द या वसा ा वष कसलेव म ह यात मी, शूशन या
राजवा ात होतो. २ माझा हनानी नावाचा एक भाऊ आ ण य दातील काही
लोक तेथे आले. यां याकडे मी तेथे बं दवासातून सुटका झाले यापैक जे
य दी बाक चे रा हले होते यां या वषयी आ ण य शलेमा वषयी मी यांची
वचारपूस केली. ३ यांनी मला सां गतले, “बं दवासातून सुटका होऊन
ांतात राहणारे हे लोक मो ा बकट प रि थतीत आहेत आ ण यांची
अ त ा होत आहे, कारण य शलेमची तटबंदी कोसळू न पडली आहे आ ण
तसेच त या वेशी जळू न खाक झा या आहेत.” ४ आ ण हे ऐकताच मी
खाली बसलो व रडू लागलो आ ण क येक दवस मी शोक व उपवास
केला आ ण वग य देवापुढे ाथना केली. ५ मी हणालो, हे परमे रा,
वगातील देवा, तू महान व भय द देव आहेस. तु यावर ीती करणा या
आ ण तु या आ ांचे पालन करणा या लोकांशी केलेला आपला करार
पाळतोस व यांजवर क णा करतोस. ६ तुझा सेवक अहोरा तुझी ाथना
करत आहे, ती तू कृपाक न डोळे उघडू न पाहा आ ण कान देऊन ऐक,
तु या सेवकां या हणजेच इ ाएला या वतीने मी ाथना करत आहे. आ ही
इ ाएल लोकांनी तु या व द जी पापे केली आहेत, ती मी कबुल करतो क ,
मी व मा या वड लां या घरा याने पाप केले आहे. ७ आ ही तु या व
अ तशय वाईट वतन केले आहे. तुझा सेवक मोशे याला तू दले या आ ा,
शकवण आ ण नयम यांचे पालन आ ही केले नाही. ८ कृपया तुझा सेवक
मोशे याला सां गतलेले वचन तू आठव. यास तू हणाला होतास, “जर तु ही
अ व ासू रा हलात तर मी तु हास स या रा ांम ये पांगवून टाक न, ९ पण
तु ही मा याकडे परत आलात व मा या आ ा पाळ यात आ ण तसे कराल
तर आकाशा या अंतापयत जर पांगलेले असाल तर मी यांना तेथून एक
कर न. मा या नावासाठ हणून जे ठकाण मी नवडले तेथे मी यांना परत
आणीन.” १० आता हे तुझे सेवक असून आ ण तुझे लोक आहेत, यांना तू
आप या चंड साम याने व आप या बलवान हाताने सोडवलेस. ११ ते हा,
हे परमे रा, मी तुला वनवणी करतो क , तु या सेवका या ाथनेकडे आ ण
जे तुझे सेवक तु या नावाचे भय ध न आदर दाख वत आहेत या सेवकांची
ही ाथना तू ऐक. आता आज तु या सेवकाला यश दे आ ण या मनु यावर
याची कृपा ी होईल असे कर. मी राजाचा पेला धरणारा असा सेवक होतो.
त राजा या कार कद या वसा ा वष नीसान म ह यात याने
२ अतहश
ा रस नवडला होता आ ण मी ा रस घेतला आ ण तो राजाला दला.
यापूव मी कधी या या उपि थतीत असताना उदास झालो न हतो. २ हणून
राजाने मला वचारले, “तुझा चेहरा असा उदास का दसतो? तू आजार
दसत नाहीस. तू तर मनातून : खी दसतोस.” मग मी फार घाबरलो. ३ मी
राजाला हणालो, “राजा चरायु होवो! मा या पूवजां या जेथे कबर आहेत ते
नगर उ व त झाले आहे, नगरा या वेशीसु दा आगीत भ म झा या आहेत,
तर माझा चेहरा उदास का होणार नाही?” ४ यावर राजा मला हणाला,
“तु यासाठ मी काय करावे असे तुला वाटते?” मी वगातील देवाची ाथना
केली. ५ मग मी राजाला उ र दले, “महाराजांची मज असेल आ ण
आप या दासावर आपली कृपा ी झाली असेल तर मला मा या पूवजां या
कबर जेथे आहेत या य दातील य शलेमास जाऊन नगराची पु हा बांधणी
कर यास पाठवा.” ६ (राणीसु ा या याजवळच बसलेली होती) राजाने
मला वचारले, “तुला या कामासाठ जाऊन यायला कती दवस लागतील?
तू परत के हा येशील?” राजा मला आनंदाने पाठ व यास तयार झाला जे हा
मी यास वेळ ठरवून दली. ७ मग मी राजाला असेही हणालो, “राजाची
मा यावर मज असेल तर माझी आणखी एक वनंती आहे. मी य दा देशी

नहे या

पोहचेपयत नदी या प मेकड ल देशातून जाऊ दे या वषयी तेथ या
अ धका यां या नावा नशी प े ावीत. ८ ाथनामं दरा या भोवताल या व
नगरा या भती आ ण माझे घर यां यासाठ मला मजबूत लाकूड लागणार
आहे. यासाठ राजाचा वना धकार आसाफ याला प ावे.” राजाने मला
तशी प े आ ण मी मा गतले ते सवकाही दले. देवाची मा यावर कृपा
अस यामुळे राजाने हे दले. ९ मग मी नदी या प मेकडे असले या,
देशा या अ धका यांकडे गेलो आ ण यांना राजाने दलेली प े दली.
राजाने मा यासोबत सै यातले अ धकार आ ण घोडे वारही पाठवले होते.
१० होरोनी शहराचा सनब लट आ ण अ मोनी तोबीया यांना माझा बेत ऐकून
माहीत होता, इ ाएल या मदत शोध यासाठ कोणी एकजण आला आहे
हणून ते खूप नाराज झाले. ११ याक रता मी य शलेमेला गेलो आ ण तेथे
तीन दवस होतो. १२ मग मी रा ी उठलो, मी काहीजणांना घेऊन बाहेर
पडलो. य शलेमसाठ काही कर याचा जो वचार देवाने मा या मनात
घातला होता याब ल मी कोणाला काही सां गतले नाही. मी या यावर
बसलो होतो तो सोडू न मा याबरोबर कोणताही पशू न हता. १३ मी रा ी
खोरे वेशीने बाहेर पडू न अजगरा या झ याकडे, उ करडा वेशीकडे जाऊन
य शलेमची मोडलेली तटबंदीची भत आ ण यातील आगी या भ य थानी
पडलेली वेश ारे यांची पाहाणी केली. १४ मग कारंजाचे वेश ार आ ण
राजाचा तलाव यां याकडे गेलो. पण माझा घोडा पलीकडे जाऊ शकेल
इतक ही जागा न हती. १५ ते हा मी रा ी भतीची बारकाईने तपासणी करत
खो यातून वेशीतून आत शरलो आ ण परत फरलो. १६ मी कोठे गेलो आ ण
मी काय केले हे अ धका यांना मा हत न हते आ ण य दी, याजक, राजाचे
कुटु ब
ं ीय, अ धकार आ ण जे बांधकामाचे काम करणार होते यां यापैक
कोणालाही मी काही बोललो न हतो. १७ मग मी या सगळयांना हणालो,
“इथे आप याला काय ास आहे तो तु ही पाहतच आहात. य शलेम उजाड
आ ण उ व त झाले आहे व या या वेशी आगीत जळू न गे या आहेत.
चला, आता आपण य शलेमची तटबंदी पु हा बांधू या, हणजे आपली
आणखी अ त ा होणार नाही.” १८ देवाची मा यावर कृपा अस याचे
व राजा मा याशी काय बोलला ते मी यांना सां गतले. ते हा ते हणाले,
“आपण आताच उठू आ ण बांधू!” हणून आ ही या स कायाला सु वात
केली. १९ पण आ ही पु हा बांधकाम करत अस याची खबर होरोनाचा
सनब लट, अ मोनी अ धकार तोबीया आ ण अरबी गेशेम यांना लागली
ते हा यांनी अगदी नीच पातळ वर जाऊन आमचा उपहास केला. आ ण ते
हणाले, “हे काय करताय तु ही? राजा व द बंड करणार आहात का?”
२० पण मी यांना असे हणालो “ वगातील देवच आ हास यश देईल. आ ही
देवाचे सेवक असून आ ही हे नगर पु हा उभा . पण य शलेमात तुमचा
काहीएक अ धकार, वाटा व ऐ तहासीक ह क नाही.”
ए याशीब आप या याजक भावांबरोबर उठला आ ण
३ मगयांनमुी मढेय याजक
वेस बांधली. यांनी ती प व क न दरवाजे या याजागी
बसवले. हमेआ बु जापयत आ ण हनानेल बु जापयत ती यांनी प व
केली. २ यानंतर यर हो या लोकांनी बांधले आ ण यानंतर इ ीचा पु
ज कूर याने बांधकाम केले. ३ ह सना या मुलांनी म यवेस बांधली.
तुळया घात या व दरवाजे बसवले, या दरवाजांना क ा आ ण अडसर
घातले. ४ ह कोस उर याचा पु मरेमोथ याने या तटबंदी या पुढ या भागाची
डागडू जी केली. उर या हा ह कोस याचा पु . बरे याचा पु मशु लाम
याने या या पुढ या भागाचे काम केले. बरे या मशेजबेलचा पु बानाचा
पु सादोक याने यापुढ ल भागाची
ती केली. ५ तकोवा या लोकांनी
भती या यापुढ या भागाची डागडू जी केली, पण तकोवा या ने यांनी
मा आपला रा यपाल नहे या या यासाठ काम करायला नकार दला.
६ यहोयादा आ ण मशु लाम यांनी जु या वेशीची
ती केली. यहोयादा
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पासेहाचा पु आ ण मशु लाम बसोदयाचा पु . यांनी तुळया बसव या
आ ण दरवाजे बजाग यांनी जोडले, नंतर क ा व अडसर बसवले. ७
गबोन आ ण म पा येथील लोकांनी भती या पुढ ल भागाचे काम केले.
गबोन मधला मल या आ ण मेरोनोथ येथला यादोन आ ण गबोन आ ण
म पा येथील लोकांनी हे काम केले. गबोन आ ण म पा हा भाग फरात
नदी या प मेकड ल भागा या अ धका या या स ेखाली होता. ८ हरह
याचा पु उि जयेल याने पुढ या भागाची डागडु जी केली, उि जयेल सोनार
होता आ ण हन या हा सुगंधी
े करणा यांपैक होता. या लोकांनी ं द
कोटापयत य शलेमेची मजबुती केली. ९ रचा पु रफाया याने भतीचा
पुढ ल भाग बांधून काढला. य शलेमे या अ या भागाचा हा रा यपाल होता.
१० ह मफाचा पु यदाया याने भती या पुढ या भागाचे काम केले. आप या
वत: या घरालगत या भतीची डागडु जी याने केली. या या पुढचा भाग
हशब याचा पु ह ूश याने डागडु जी केली. ११ हार मचा पु म क या आ ण
पहथ-मवाबचा पु ह शूब यांनी पुढ या भागाची
ती केली तसेच भ ी
बु ज ही बांधला. १२ ह लोहेशचा पु श लूम याने यापुढचा भाग
त
केला. या कामात या या क यांनी यास मदत केली. श लूम य शलेमे या
अ या भागाचा अ धकार होता. १३ हानून नावाचा एकजण आ ण जानोहा
येथे राहणारे लोक यांनी खो या या वेशीची
ती केली. ही वेस बांधून
यांनी दारे बजागा यांवर उभी केली. मग या दारांना यांनी क ा व अडसर
घातले. यांनी उ करडा वेशीपयत एक हजार हात लांबीची
ती केली.
१४ रेखाबाचा पु म क या याने ही उ कर ाची वेस बांधली, म क या
बेथ-ह करेम या ज ाचा रा यपाल होता. याने वेस
त केली आ ण
दरवाजे बजाग यांसह लावले, या दरवाजांना क ा, अडसर घातले. १५
म पा ज ाचा अ धकार कोलहोजेचा पु श लून याने झरावेशीची
डागडु जी याने केली. याने वेस बांधून तला छ पर केले आ ण वेशीचे दरवाजे
बजाग यांसह लावले. मग दारांना क ा व अडसर बसवले. शवाय याने
राजा या बागेलगत या शेलह तळयाची भतही बांधली. दावीद नगरातून
पाय या उतर या या ज यापयत याने डागडु जी केली. १६ अजबूकचा पु
नहे या याने पुढचा भाग
त केला. नहे या बेथ-सूर या अ या ज ाचा
अ धकार होता. दावीदा या कबरेसमोर या भागापयत याने डागडु जी केली.
तसेच बांधून काढलेला तलाव आ ण वीरगृह इथपयत याने काम केले.
१७ लेवी घरा यातील लोकांनी पुढचे काम केले. बानीचा पु र म या या
हाताखाली या लोकांनी काम केले. हश याने पुढ या भागाची डागडु जी
केली. नहे या कईला ज ाचा अ धकार होता. याने आप या ज ातफ
या के या. १८ या या भावांनी हेनादादचा पु बवाई, कईला या अ या
भागाचा अ धकार व भाऊबंधानी डागडु जी केली. १९ नंतर येशूवाचा पु
एजेर याने पुढचे
तीचे काम पार पाडले. एजेर म पाचा रा यपाल होता.
श ागारापासून भती या कोप यापयत या भत तीचे काम याने केले.
२० ज बईचा पु बा ख याने पुढची
ती केली. बा खने खूप मेहनत
घेऊन कोप यापासून पुढे ए याशीबा या घरा या वेश ारापयतचे काम
केले. ए याशीब हा मु य याजक होता. २१ ह कोसचा पु उर या. उर याचा
पु मरेमोथ याने ए याशीबा या घरा या दारापासून सरळ घरा या शेवटपयत
भतीचे काम केले. २२ भती या पुढ या भागाची
ती य शलेमभोवती
राहणा या याजकांनी केली. २३ ब यामीन आ ण ह शूब यांनी आपाप या
घरासमोर ल भत
त केली अन याचा पु मासेया. मासेयाचा पु
अज या. याने आप या घरालगत या भतीचे
तीचे काम केले. २४
हेनादादचा पु ब नुई याने अज या या घरापासून, भतीचे वळण आ ण
पुढचा कोपरा येथपयतचे काम केले. २५ उजई याचा पु पलाल याने
बुरजालगत या भती या वळणापासूनची
ती केली. हा बु ज राजा या
वर या घराजवळ होता. हणजेच राजा या पहारेक यां या चौकालगत होता.
यानंतर परोशाचा पु पदाय याने
ती केली. २६ ओफेल टेकड वर

राहणारे मं दराचे सेवेकर (नथीमीम) यांनी जलवेशी या पूवपयत आ ण
त या नजीक या बु जापयतचे भत तीचे काम केले. २७ पुढे तकोवा या
लोकांनी मो ा बु जापासून ते सरळ ओफेल टेकड पयतचा उरलेला भाग
त केला. २८ घोडा वेशीवरचा भाग याजकांनी
त केला. येक
याजकाने आपाप या घरापुढ या भागाची
ती केली. २९ इ मेराचा पु
सादोक याने आप या घरापुढ या भतीची डागडु जी केली. शख याचा पु
शमाया याने पुढचा भाग
त केला. शमाया हा पूववेशीचा राखणदार
होता. ३० शले याचा पु हन या याने आ ण सालफचा सहावा पु हानून
याने भतीची पुढची
ती केली. बरे याचा पु मशु लाम याने आप या
घरापुढची भत
त केली. ३१ मं दराचे सेवेकर आ ण ापार यां या
घरापयत या भती या भागाची
ती सोनारांपैक म क या याने केली. हा
भाग तपासणी वेशीसमोर येतो. भती या कोप यावर ल खोलीपयत या
भतीची
ती म क याने केली. ३२ कोप यावर ल खोली आ ण मढरांची
वेस यां या दर यान या भतीची
ती सोनार आ ण ापार यांनी केली.
काढत आहोत हे सनब लटाने ऐकले.
४ आते हाहीतोयफारशलेसंमतचाापलाकोटआबांणधूननाराज
झाला व याने य ांचा उपहास
करायला सु वात केली. २ सनब लटाने आपले भाऊबंद आ ण शोमरोन
येथील सै य यां या उपि थतीत, तो हणाला, “हे बळे य दी काय करत
आहेत? ते आपणासाठ नगर था पत करतील काय? ते य करतील काय?
एका दवसात सगळे बांधकाम पुरे करतील काय? या उ कर ातून आ ण
घाणीतून ते पु हा दगडांना सजीव करतील काय?” ३ तोबीया अ मोनीची
सनब लटाला साथ होती आ ण तो हणाला, “जर एक लहानसा को हा
यावर चढू न गेला तर तो ही दगड भत पाडू न टाक ल.” ४ आम या देवा,
ऐक कारण आमचा तर कार होत आहे. यांचे टोचून बोलणे यां याम तक
उलट आण. या देशात ते बंदीवासात आहेत याम ये यांची लूट होवो. ५
यां या अपराधांची मा क नकोस. तसेच तु या डोळयांदेखत केले या
पापांची मा क नकोस. कारण बांधकाम करणा यांसमोर यांनी तुला
राग आणला आहे. ६ य शलेमचा कोट आ ही बांधला. व सव कोट अ या
उं चीपयत तयार झाला कारण लोकांनी मनापासून काम केले. ७ पण जे हा
सनब लट, तोबीया, अरबी, अ मोनी आ ण अ दोदी यांचा मा फार संताप
झाला. लोकांनी य शलेमे या भतीचे काम सु च ठे वले आहे हे यांनी ऐकले.
भतीला पडलेली भगदाडे ते बुजवत आहेत हे ही यां या कानावर आले.
८ ते हा या सवानी एक येऊन आ ण य शलेमे व द ह ला कर याचा
कट केला आ ण तेथे ग धळ उडव याचा यांनी बेत केला. ९ पण आ ही
आम या देवाची ाथना केली. आ ण यांना त ड ायला स ज असावे हणून
आ ही रा ं दवस पहारा कर यासाठ भत वर राखणदार नेमले. १० मग
यावेळ य दी लोक हणाले, “भार वाहकांची श कमी झाली आहे.
वाटेत खूपच घाण आ ण केरकचरा साचला आहे आ ण कोटाचे बांधकाम
आ ही चालू ठे वू शकत नाही.” ११ आ ण आपले श ू हणतात, “य ांना
काही समजाय या कवा दसाय या अगोदरच आ ही यां यात शरकाव
केलेला असेल आ ण आ ही यांना मा न टाकू हणजे कामच थांबेल.”
१२ यावेळ जे य दी यां याजवळ राहत होते ते चोहोकडू न आम याकडे
आले आ ण आम या व
यांनी जी योजना केली होती या वषयी इशारा
देऊन दहा वेळा बोलले. १३ ते हा मी कोटाभोवताल या सवात सखल
जागां या मागे काहीजणांना ठे वले. येक कुटु बं ाला ठरा वक जागेवर नेमले.
यां याजवळ तलवार , भाले आ ण धनु य ही श े होती. १४ सगळ
प रि थती मी डो यांखालून घातली. आ ण मग उभा रा न मी मह वाची
घराणी, अ धकार आ ण इतर लोक यांना हणालो, “आप या श ूंची भीती
बाळगू नका. आमचा भू, परमे र जो महान आ ण साम यशाली आहे,
याचे मरण करा. आपले भाऊबंद, मुले, मुली, आप या ि या आ ण
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घरेदारे यां यासाठ लढा.” १५ आपले बेत आ हास कळू न चुकले आहेत हे
आम या श ूंनी ऐकले आ ण देवाने यांचे बेत धुळ ला मळवले हे यांना
समजले. ते हा आ ही पु हा कोटा या कामाला लागलो. जो तो आपाप या
ठकाणी जाऊन आप या वा ाचे काम क लागला. १६ या दवसापासून
माझे न मे सेवक फ तटबंदीचे काम करत होते आ ण उरलेले न मे
लोक भाले, ढाली, धनु य, यासह चलखत घालत, सव य दी लोकां या
पाठ मागे अ धकार उभे होते. १७ बांधकाम करणारे आ ण यांचे मदतनीस
यां या एका हातात बांधकामाची अवजारे तर स या हातात श े होती. १८
तलवार कमरेला बांधूनच येकजण बांधकाम करत होता. सावध गर या
इशा याचे रण शग वाजवणारा मनु य मा या शेजार च होता. १९ मग मी
मुख घराणी, अ धकार आ ण इतर लोक यां याशी बोललो. यांना मी
हणालो “ही एक चंड काम गर आहे आ ण आपण भतीलगत वखुरलेलो
आहोत. एकमेकापासून लांब अंतरावर आहोत. २० ते हा क याचा आवाज
कानी पडताच या ठकाणी धावत या. तेथे एक गोळा हा. आपला
देवच आप यासाठ लढेल.” २१ अशा कारे आ ही य शलेमे या कोटाचे
काम चालूच ठे वले. अध लोक हाती भाले घेऊन पहाटेपासून ते सरळ रा ी
आकाशात चांद या दसेपयत उभे असत. २२ यावेळ मी लोकांस असेही
हणालो, “ येक बांधकाम करणा याने आप या मदतनीसासह रा ी
य शलेमे या आत रा हले पा हजे. हणजे रा ी ते राखणदार हणून आ ण
दवसा कामगार हणून काम करतील.” २३ मी, माझे बंधू, माझे सेवक,
आ ण मा यामागून चालणारे राखणदार कोणीही आपले कपडे बदली करत
नसत आ ण पा याला जातानासु ा आ ही येकजण आपले श धारण
कर त असे.
यांनी आ ण यां या बायकांनी आप या य दी बांधवां व द
५ तेत हाारमनुकरायला
सु वात केली. यां यापैक काहीजण हणू लागले,
२

“मुले व मुल सहीत आ ही बरेचजण आहोत. आ हास खायला मळावे
आ ण आ ही जवंत रहावे यासाठ आ हांला धा य तर मळाले पा हजे.” ३
काहीजण हणत होते “ काळ असताना धा यासाठ आ हास आमची
शेते, ा मळे आ ण घरे गहाण टाकावी लागत आहेत.” ४ काही असे सु ा
हणत, “आमची शेते आ ण ा मळे यां यावर ला राजाचा कर भर यासाठ
आ हास पैसे उसने यावे लागत आहेत. ५ आम या बांधवाचे व आमचे
र मांस एकच आहे आ ण यां या अप यांसारखीच आमची अप ये आहेत.
तर सु ा आ हांला आमची अप ये गुलाम हणून वकावी लागत आहेत.
काह ना तर आप या क यांना गुलाम हणून वकणे भाग पडलेले आहे.
आ ही असहा य आहोत कारण आमची शेती आ ण ा मळे आता इतर
लोकां या मालक चे आहेत.” ६ जे हा मी यां या या त ार आ ण यांचे
हे श द ऐकले ते हा मला अ तशय संताप आला. ७ मग मी यावर वचार
क न मग ीमंत कुटु बं े आ ण कारभार यां याकडे गेलो. यांना हणालो,
“तु ही आप या बंधूकडू न ाज घेत आहात” मग मी सव लोकांस सभेम ये
एक बोलावले ८ आ ण यांना मी हणालो, “आपले य दी बांधव इतर
देशाम ये गुलाम हणून वकले गेले होते. यांना पु हा वकत घेऊन मु
कर याचे आपण सवतोपर य न केले. परंतु तु ही यांना गुलामासारखे
वकत आहा!” ते लोक ग प रा हले आ ण यांना काही बोलायला जागा
उरली नाही. ९ मी असेही हणालो, “तु ही जे करत आहात ते बरोबर नाही.
जी रा े आमचे वैर आहेत यांची नदा टाळ यासाठ तु ही देवा वषयी भय
बाळगून चालावे क नाही? १० तसेच मी, माझे सेवक, माझे भाऊ यांस पैसे
आ ण धा य उधार देत आहोत. पण यावरचे ाज यांना स ने ायला
लावणे थांबवले पा हजे. ११ यांची शेती, ा मळे , जैतूनाचे मळे आ ण घरे
तु ही यांना याच दवशी परत करा. यां याकडू न ट केवार ने घेतलेले पैसे,
धा य, नवीन ा रस आ ण तेल जे तु ही कजाऊ दलेत ते तु ही यांना परत
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करा.” १२ मग ते हणाले “ यां याकडू न घेतलेले सवकाही आ ही परत क
व अ धक काही मागणार नाही. आ ही तु या हण यानुसार वागू.” मग मी
याजकांना बोलावून घेतले आ ण यांनी वचन द या माणे मी यांना शपथ
यावयास लावली. १३ मग मी आपला पदर झटकून हणालो, “आपले वचन
जो पाळणार नाही यास देव यांना यां या घरातून आ ण मालम ेपासून
झटकून टाक ल. तो मनु य सव वाला मुकेल.” ते सव हणाले, “आमेन!”
मग यांनी परमे राचे गुणगान केले. आप या वचना माणे लोक वागले. १४
शवाय, य ां या भूमीवर रा यपाल हणून माझी नेमणूक असताना या
काळात मी अथवा मा या भाऊबंदांनी रा यपाला या दजाचे अ न घेतले
नाही. अतहश त राजा या कार कद या वसा ा वषापासून ब सा ा
वषापयत मी अ धकार होतो. मी य दाचा बारा वष अ धकार होतो. १५ पण
मा या आधी सतेवर असलेले रा यपाल लोकांवर भार बोजा ला दत व
यां यापासून भाकर , ा रस घेऊन आणखी येक चाळ स शेकेल पे
घेत असत. यांचे सेवक देखील लोकांवर जुलूम कर त असत. पण मी तसे
केले नाही कारण मला देवाचे भय होते. १६ मीसु ा तटबंदी या कामात
सतत होतो आ ण आ ही जमीन वकत घेतली नाही. आ ण माझे सव सेवक
काम कर यासाठ एक आलो. १७ मा या मेजावर य दी आ ण अ धकार
यां यातले दीडशे माणसे शवाय आसपास या रा ातून जे आ हाकडे आले
तेही जेवत असत. १८ आता येक दवशी एक बैल, सहा नवडक मढरे
आ ण प ीही तयार कर त असत, व येक दहा दवसानी सव कारचे
ा रस मुबलक माणात आणत आ ण तर ही, मी रा यपालाकडू न अ नाचा
भ ा मा गतला नाही, कारण लोकांवर कामाचा बोजा खूप भार होता. १९ हे
मा या देवा, जे मी या देशा या लोकांकरता केले याचे तू मरण क न माझे
बरे कर.
जे हा मी भत बांध याचे सनब लट, तोबीया, गेशेम हा अरब
६ आता
आ ण आमचे इतर श ू यांनी असे ऐकले क , भतीतली भगदाडे मी
बुजवली पण वेशीचे दरवाजे अजून बसवले गेले न हते, २ ते हा सनब लट
आ ण गेशेम यांनी मला असा नरोप पाठवला क , “नहे या, ये. आपण
एकमेकांना ओनो या मैदानात या एखा ा गावात एक भेटू.” पण यांचा
हेतू मला इजा कर याचा होता. ३ ते हा मी मा या नरो यांमाफत असा
नरोप पाठवला क , “एका मह वा या कामात अस यामुळे मी खाली येऊ
शकत नाही. तु हास भेटायला आ यामुळे काम थांबावे असे मला वाटत
नाही.” ४ सनब लट आ ण गेशेम यांनी हाच नरोप मा याकडे चार वेळा
पाठवला. आ ण मी ही यांना येक वेळ हेच उ र पाठवले. ५ मग, पाच ा
वेळ सनब लटाने आप या मदतनीसाकरवी हाच नरोप मला दला. यावेळ
या याकडे उघडे प होते. ६ याम ये असे लहीले होते. रा ांम ये एक
अफवा पसरली आहे आ ण गेशेमही हेच हणत आहे क , तू आ ण य दी
मळू न राजा व द बंड कराय या बेतात आहात. हणूनच तु ही य शलेमे या
तटबंदीची बांधकामे करत आहात. तू य दी लोकांचा नवा राजा होणार अशी
अफवा आहे. ७ “य दात राजा आहे, असे वत: ब ल घो षत करायला तू
य शलेमाम ये संदे े नेमले आहेस. नहे या, राजा अतहश त या हे सगळे
कानावर जाईल हे मी तुला बजावून ठे वतो. ते हा, ये आपण एकदा भेटून
याब ल बोलू.” ८ ते हा मी सनब लटाला उलट उ र पाठवले क , “तू
हणतोस तसे काही चाललेले नाही. या केवळ तु याच मनात या क पना
आहेत.” ९ आमचे श ू आ हास भीती दाखवायचा य न करत होते. ते
मनात हणत होते, “य दी घाबरतील आ ण काम चालू ठे व याची उमेद
यां यात राहणार नाही आ ण भतीचे काम पुरे होणार नाही.” मग मी ाथना
केली, “देवा, मला बळ दे.” १० मी एकदा दलायाचा पु शमाया या या घर
गेलो. दलाया हा महेतबेलचा पु . शमायाला आप या घर च थांबून रहावे
लागले होते. तो हणाला “आपण देवा या मं दरात भेटू. आत प व जागेत
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जाऊन आपण दरवाजे बंद क , कारण ते तुला ठार मारायला येत आहेत. ते
आज रा ीच तुला ठार मारायला येतील.” ११ पण मी शमायाला हणालो,
“मा यासार याने पळू न का जावे? जीव वाच व यासाठ मा यासार या
मनु याने मं दरात का जावे? मी जाणार नाही.” १२ शमायाला देवाने पाठवले
न हते हे मला माहीत होते, पण तर ही याने मा या व द भाक त केले
कारण तोबीया आ ण सनब लटाने यास याब ल पैसे चारले होते. १३
मला हैराण क न घाबरवावे यासाठ शमायाला पैसे दले जात होते. घाब न
जाऊन लपून बस यासाठ मं दरात जा याचे पाप मा या हातून हावे अशी
यांची इ छा होती. तसे झाले असते तर माझी अ त ा करायला आ ण
माझी अपक त करायला मा या श ूंना ते एक कारण मळाले असते. १४
देवा, कृपाक न तोबीया आ ण सनब लट यांची आठवण ठे व आ ण यांनी
केलेली कृ ये आठव. मला भय दाखवणार नोव ा ही संदे ी आ ण इतर
संदे े यांचेही मरण असू दे. १५ मग अलूल म ह या या पंच वसा ा दवशी
य शलेमे या भतीचे काम बाव न दवसानी समा त झाले. १६ हे आम या
सव श ूंनी व आम या भोवत या सव रा ांनी पा हले ते हा यांना भीती व
लाज वाटली. कारण आम या देवा या मदतीने हे काम झा याचे यां या
ल ात आले. १७ या दवसात य दातील ीमंत लोक तोबीयाला सारखी
प े पाठवत होते आ ण तोबीया यांना उ रे देत होता. १८ य दातील ब याच
लोकांनी या याशी ामा णक राहायचे यास वचन दले होते. कारण,
आरहाचा पु शख या याचा तोबीया हा जावई होता. तोबीयाचा पु योहानान
याचे मशु लाम या क येशी ल झाले होते. मशु लाम हा बरे याचा पु . १९
तोबीया कती चांगला आहे हे ही माणसे मला सारखी सांगत. आ ण मी काय
करत असे ते तोबीयाला सांगत असत. मला भयभीत कर यासाठ मग
तोबीया मला प े पाठवी.
दीचे काम पुरे झाले मग आ ही वेशीवर दरवाजे बसवले.
७ तेआहाणतटबंारपाल
व गायक आ ण लेवी यांची नेमणूक कर यात आली.
२ यानंतर माझा भाऊ हनानी याला मी य शलेमचा अ धकार सोपवला.

हन या नावा या स या एकाला गढ चा मु या धकार हणून नवडले.
कारण तो अ यंत ामा णक होता आ ण इतरांपे ा देवाब ल तो अ धक
भय बाळगत असे. ३ आ ण मी यांना हणालो, “सूय ताप या शवाय
वेशीचे दरवाजे उघडू नयेत. ारपाल पहारा देत असताना, दरवाजे लावून
यांना अडसर घाला. य शलेमाम ये राहणा यांमधून पहारेक यांची नवड
करा, यापैक काहीजणांना नगरा या र णासाठ मो या या जागी ठे वा.
आ ण इतरांना आपाप या घराजवळ पहारा क ा.” ४ आता नगर चांगले
व तीण आ ण मोकळे होते. पण व ती अगदी कमी होती आ ण घरे अजून
पु हा बांधून काढली गेली न हती. ५ मा या देवाने सरदार, अ धकार आ ण
लोक यांची वंशावळ माणे गणती करावी हणून एक जमावे असे देवाने
मा या मनात घातले. जे प ह याने वर आले यां या वंशावळयांची नाव नशी
मला सापडली, आ ण याम ये जे ल हले होते ते हे. ६ बं दवासातून परत
आलेले या ांतातले लोक असे. बाबेलचा राजा नबुख ने सर याने या
लोकांस बाबेलला कैद क न नेले होते. हे लोक य शलेम आ ण य दा
येथे परतले. जो तो आपाप या गावी गेला. ७ ज बाबेल बरोबर परत
आले ते लोक असे: येशूवा, नहे या, अज या, रा या, नहमानी, मदखय,
बलशान, म पेरेथ ब वई, न म आ ण बाना. इ ाएलचे जे लोक परतले
यांची नावे आ ण सं या पुढ ल माणे: ८ परोशाचे वंशज दोन हजार एकशे
बहा र, ९ शफा ाचे वंशज तीनशे बहा र, १० आरहचे वंशज सहाश
बाव न. ११ येशूवा आ ण यवाब यां या वंशावळ तील पहथ-मवाबाचे वंशज
दोन हजार आठश अठरा, १२ एलामाचे वंशज एक हजार दोनशे चौप न, १३
ज ूचे वंशज आठशे पंचेचाळ स, १४ ज काईचे वंशज सातशे साठ. १५
ब नुईचे वंशज सहाश अ े चाळ स, १६ बेबाईचे वंशज सहाश अ ावीस १७

अजगादचे वंशज दोन हजार तीनशे बावीस, १८ अदोनीकामचे वंशज सहाश
स स . १९ ब वईचे वंशज दोन हजार स स , २० आदीनाचे वंशज सहाश
पंचाव न, २१ ह क या या कुटु ब
ं ातील आटेराचे वंशज अ ा णव, २२
हाशूमाचे वंशज तीनशे अ ावीस. २३ बेसाईचे वंशज तीनशे चोवीस, २४
हा रफाचे वंशज एकशे बारा, २५ गबोनाचे वंशज पंचा णव, २६ बेथलहेम
आ ण नटोफा येथील माणसे एकशे अ ा शी. २७ अनाथोथाची माणसे
एकशे अ ावीस, २८ बेथ-अजमावेथाची माणसे बेचाळ स, २९ कयाथयार म, कफ रा व बैरोथयातली माणसे सातशे ेचाळ स, ३० रामा आ ण
गबातली माणसे सहाशे एकवीस. ३१ मखमाशाची माणसे एकशे बावीस,
३२ बेथेल आ ण आय येथली माणसे एकशे तेवीस, ३३ स या नबोची
माणसे बाव न, ३४ स या एलामाची माणसे एक हजार दोनशे चौप न. ३५
हार माचे वंशज तीनशे वीस, ३६ यर होचे वंशज तीनशे पंचेचाळ स, ३७
लोद, हादीद व ओनो याचे वंशज सातशे एकवीस, ३८ सनाहाचे वंशज तीन
हजार नऊश तीस. ३९ याजक पुढ ल माणे: येशूवा या घरा यातली यदया
याचे वंशज नऊश याह र ४० इ मेराचे वंशज एक हजार बाव न, ४१
पश राचे वंशज एक हजार दोनशे स ेचाळ स, ४२ हार माचे वंशज एक
हजार सतरा. ४३ लेवी: होदया या कुळातली कदमीएल या घरा यातील
येशूवाचे वंशज चौ याह र ४४ गाणारे: आसाफाचे वंशज एकशे अ े चाळ स,
४५ ारपाल: श लूम, आटेर, त मोन, अ कूब, हतीता, शोबाचे वंशज एकशे
अडतीस. ४६ हे मं दराचे वशेष सेवेकर : सीहा, हशूफा, तबायोथ, यांचे
वंशज, ४७ केरोस, सीया, पादोन ४८ लबाना, हगाबा, स माई ४९ हानान,
ग ेल, गहार. ५० राया, रसीन, नकोदा ५१ ग जाम, उ जा. पासेहा ५२
बेसई, मऊनीम, नफूशेसीम. ५३ बकबूक, हकूफ, ह राचे ५४ बसलीथ,
महीद, हशा ५५ बाक स, सीसरा, तामह ५६ नसीहा आ ण हतीफा ५७
शलमोन या सेवकांचे वंशज: सोताई, सोफेरेथ, पर दा ५८ याला, दाक न,
ग ेल ५९ शफा ा, ह ील, पोखेरेथ-ह सबाईम आ ण आमोन. ६० मं दराचे
सेवेकर आ ण शलमोना या सेवकांचे वंशज मळू न तीनशे या णव होते.
६१ तेल-मेलह, तेल-हषा, क ब, अ ोन व इ मेर या गावांमधून काही लोक
य शलेमेला आले होते पण आपली घराणी मूळ इ ाएलामधलीच आहेत हे
यांना स क न सांगता येत न हते. ते लोक असेः ६२ दलाया, तोबीया
आ ण नकोदायांचे वंशज सहाशे बेचाळ स. ६३ आ ण याजकांपैक ः हबाया,
ह कोस, ब ज या ( गलादा या ब ज या या क येशी ल करणा याची
गणाना ब ज या या वंशजात होई). ६४ काही असे होते क यांना आप या
वंशावळ चा इ तहास शोधूनही सापडला नाही. हणून ते अशु ठ न यास
याजकां या यादीतून काढू न टाकले. ६५ अ यंत प व अ न या लोकांनी
खाऊ नये अशी रा यपालाने यांना आ ा दली. ऊर म व थु मीम घातले या
मु य याजकाने याबाबतीत देवाची अनु ा घेईपयत या अ नातले काही
खायचे न हते. ६६ सव मंडळ तले मळू न एकंदर बेचाळ स हजार तीनशे साठ
लोक होते. ६७ याम ये यां या सात हजार तीनशे सदतीस ी-पु ष सेवक
व दोनशे पंचेचाळ स गायक व गा यका हो या. ६८ यां याजवळ सातशे
छ ीस घोडे, दोनशे पंचेचाळ स खेचरे, ६९ चारशे प तीस उं ट आ ण सहा
हजार सातशे वीस गाढवे होती. ७० घरा यां या काही मुखांनी या कामाला
मदत हणून दान दले. रा यपालाने एक हजार दा रक सोने, प नास वा ा,
याजकांसाठ पाचशे तीस व े दली. ७१ काही घरा या या मुखांनी
कामाला सहा य हणून भांडाराला वीस हजार दा रक सोने आ ण दोन
हजार दोनशे माने पे देखील दले. ७२ इतर सव लोकांनी मळू न वीस
हजार दा रक सोने, दोन हजार माने पे आ ण याजकांसाठ स स व े
दली. ७३ अशा कारे याजक, लेवी या घरा यातील लोक, ारपाल, गायक
आ ण मं दरातील सेवेकर आपाप या गावी ि थरावले. इतर इ ाएल लोकही
आपाप या गावी था यक झाले. आ ण सात ा म ह यापयत सव इ ाएल
लोक वत: या गावांम ये ि थर थावर झाले.
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नहे या

इ ाएल लोक पाणीवेशी या समोर या मोकळया जागेत एक
८ सव
जमले. या सवानी शा ी ए ाला परमे राने इ ाएल लोकांस दलेले
मोशेचे नयमशा ाचे पु तक आणावयास सां गतले. २ ते हा ए ाने तेथे
जमले या लोकांसमोर नयमशा आणले. या वषा या सात ा म ह याचा
तो प हला दवस होता. या सभेला ी-पु ष आ ण यांना वाचलेले ऐकून
समजत होते असे सवजण होते. ३ ए ाने या नयमशा ातून पहाटेपासून
पारपयत मोठया आवाजात वाचून दाखवले. ए ा पाणीवेशीसमोर या
मोकळया चौकाकडे त ड क न उभा होता. सम त ीपु षांना आ ण
वाचलेले ऐकून समजत होते इतपत मोठे असले या सवापुढे याने वाचले.
सव लोकांनी नयमशा ाचे हे पठण काळजीपूवक आ ण ल देऊन ऐकले.
४ ए ा शा ी एका उं च लाकड मंचावर उभा होता. खास या संगाकरताच
तो करवून घेतला होता. म त य, शेमा, अनाया, उर या, ह क या आ ण
मासेया हे ए ा या उज ा बाजूला उभे होते तर पदाया, मीशाएल, म खीया,
हाशूम, ह ब ाना, जख या, आ ण मशु लाम हे डावीकडे होते. ५ आ ण ए ाने
ंथ उघडला. ए ा उं च मंचावर सवासमोर उभा अस यामुळे सगळयांना तो
दसत होता. ए ाने नयमशा ाचा ंथ उघड याबरोबर लोक उभे रा हले.
६ ए ाने थोर परमे राची तुती केली ते हा सव लोकांनी आपले हात वर
क न “आमेन! आमेन!” हणून उ र दले. मग सवानी खाली वाकून,
म तक ज मनीपयत लववून परमे रास वंदन केले. ७ बाजूला उभे असलेले
लेवी घरा यातील लोक समुदायाला नयमशा समजावून सांगत होते.
या लेवीची नावे अशी: येशूवा, बानी, शेरे या, यामीन, अ कूब, श बथई,
होदीया, मासेया, कलीता, अज या, योजाबाद, हानान व पेलाया, ८ या
लेव नी देवा या नयमशा ाचा ंथ वाचला. याचा अथ प क न लोकांस
समजेल असा उलगडू न सां गतला आ ण याचे पठण चालले होते ते लोकांस
समजावे हणून यांनी हे ववरण केले. ९ यानंतर नहे या हा रा यपाल,
याजक व श क ए ा आ ण लोकांस प ीकरण क न सांगणारे लेवी हे
लोकांस बोलले. ते हणाले, “तुमचा परमे र देव याचा हा प व दवस आहे.
आज : खी रा नका कवा शोक क नका.” कारण नयमशा ातील
देवाची वचने ऐकत असताना लोक रडू लागले होते. १० नहे या हणाला,
“आता जा आ ण सु ास अ न खा, गोड पेये या. यांना असे खाणे पणे
करता आलेले नाही यांना आप यातले काही खा -पेय पाठवा. परमे राचा
हा प व दवस आहे. : खी रा नका, कारण परमे राचा आनंदच तुमचे
साम य आहे.” ११ लेवी घरा यातील लोकांनी जमले या लोकांस शांत
केले. आ ण हणाले, “शांत हा, आजचा दवस प व आहे. शोक क
नका.” १२ मग सव लोक मेजवानी यायला गेले. खा पेयात यांनी इतरांना
सहभागी क न घेतले. अ तशय आनंदात यांनी हा वशेष दवस साजरा
केला. परमे राची वचने यांना अखेर समजली. १३ यानंतर या म ह या या
स या दवशी सव घरा यांचे मुख ए ा शा ीला तसेच याजकांना व
लेव ना भेटायला गेले. नयमशा ाची वचने ल पूवक ऐक यासाठ ते
जमले. १४ परमे राने मोशे ारे लोकांस हे नयमशा दले. याम ये यांना
अ यासातून असे सापडले क , वषा या सात ा म ह यात इ ाएल लोकांनी
या सणा दर यान ता पुर या तंबूत रहावे. १५ लोकांनी सव नगरांम ये आ ण
य शलेमभर फ न अशी घोषणा करावी क , “ड गराळ भागाम ये जाऊन
वेगवेगळया कार या जैतून वृ ां या फां ा आणा ा. देवदा , खजुर
आ ण सावली देणा या वृ ां या फां ा आणा ा आ ण यांचे ता पुरते
मांडव उभारावेत. नयमशा ात सां गत या माणे करावे.” १६ ते हा लोक
बाहेर पडले आ ण यांनी फां ा आण या आ ण यापासून वत: साठ
आप या धा यावर आ ण वतः या अंगणात, देवा या मं दरा या अंगणात,
पाणीवेशी या चौकात आ ण ए ाईम वेशी जवळही यांनी मांडव घातले. १७
बं दवासातून परत आले या सवानी मांडव उभारले व याम ये ते रा हले.
नूनचा पु येशूवा या या काळापासून ते या काळापयत इ ाएल नी हा

नहे या

मंडपाचा सण साजरा केला न हता. सवाना अ तशय आनंद झाला होता. १८
त दवशीही, प ह या दवसापासून शेवट या दवसापयत ए ा देवा या
नयमशा ाचे पु तक वाचीत होता. यांनी सात दवस हा सण साजरा केला
आ ण नयमानुसार वधीपूवक आठ ा दवशी सभा भ न पाळला.
याच म ह या या चो वसा ा दवशी सव इ ाएल लोक
९ आता
उपवासासाठ गोणपाट घालून व डो यांत धूळ घालून एक जमले.
२ इ ाएली वंशजांनी वतःला परक यांपासून वेगळे केले. ते उभे रा हले

आ ण यांनी आप या वतः या पापांची आ ण आप या पूवजां या वाईट
कृ यांची कबुली दली. ३ ते आप या जागेवर उभे रा हले आ ण आपला देव
परमे र या या नयमशा ाचे पु तक वाचत रा हले. पुढे आणखी सहा तास
यांनी आप या पातकांची कबुली दली आ ण आपला देव परमे रापुढे
नमन केले. ४ मग लेवी असलेले येशूवा, बानी, कदमीएल, शब या, बु नी,
शेरे या बानी, आ ण कनानी ज यावर उभे रा हले आ ण यांनी खूप मोठयाने
परमे र देवाचा धावा केला. ५ मग येशूवा, बानी, कदमीएल, बानी, हशब या,
शेरे या, होदीया, शब या आ ण पथ ा हे लेवी हणाले, “उभे राहा आ ण
आपला परमे र देव याचे तवन सदासवकाळ करा. लोक तु या वैभवशाली
नावाचे तवन करोत आ ण तुझे नाम तुती आ ण आशीवाद यां या पलीकडे
उं चावले जावो. ६ तू परमे र आहे. तूच एक आहेस. तू आकाश, अ यु च
आकाश, याबरोबर सव देव त लढाईसाठ यांची रचना क न नमाण
केलेस आ ण ही पृ वी आ ण त यातील सवकाही आ ण समु आ ण
यातले सव काही तू केले. तू या सवाना जीवन देतोस आ ण वगातील
देव तांची सेना तुझी उपासना करते. ७ हे परमे रा, तूच देव आहेस. याने
अ ामाची नवड केली आ ण बाबेलमधील (खा ां या) ऊर नगरातून तू
बाहेर काढू न यास अ ाहाम असे नाव दले. ८ तो तु याशी न ावान आहे
असे पा न या याशी तू करार केलास क , कनानी, ह ी, अमोर , प र जी,
यबूसी आ ण गगाशी यांचा देश या या वंशजांना ायचे वचन दलेस.
आ ण तू ते पाळलेस. कारण, तू यायी आहेस. ९ मसरमधील आम या
पूवजां या यातना तू पा ह यास. आ ण यांनी तांब ा समु ाजवळ केलेला
धावा तू ऐकलास. १० फारोला तू चम कार दाखवलेस. याचे अ धकार
आ ण याची जा यां यासाठ आ यकारक कृ ये केलीस. कारण तुला
मा हत होते क , मसर देशातील लोक यां याशी गवाने वागत होते. पण
तू आप या नावासाठ केले ते आजवर आहे. ११ यां या डोळयांदेखत तू
तांबडा समु भागून दाखवलास. आ ण ते समु ामधून कोर ा ज मनीव न
चालत गेले आ ण यांचा पाठलाग करणा यांना खोल समु ात फेकून दलेस
जसा एखादा दगड खोल पा यात बुडावा. १२ दवसा तू यांना मेघ तंभाने
मागदशन केलेस आ ण रा ी अ नी तंभाने यां या वाटेवर काश दला
अशासाठ क या काशात ते चालू शकतील. १३ मग तू सीनाय पवतावर
उतरलास आ ण यां याशी आकाशातून बोललास आ ण तू यांना यो य
नणय, खर शकवण, चांगले नयम आ ण आ ा द यास. १४ तु या प व
श बाथाचा यांना प रचय क न दलास आ ण तुझा सेवक मोशे या या
ह ते तू यांना आ ा, नयम आ ण धमशा
दलेस. १५ ते भुकेले होते
हणून तू यांना आकाशातून अ न दलेस. ते तहानलेले होते, हणून यांना
खडकातून पाणी दलेस. आ ण तू यांना हणालास क , मी शपथपूवक
तु हास दले या वचनद ज मनीचा ताबा या. १६ पण ते आ ण आमचे
पूवज उ म होऊन ताठ मानेचे बनले आ ण यांनी तु या आ ा ऐक याचे
नाकारले. १७ यांनी ऐक याचे नाकारले व तू जी आ यकारक कृ ये
यां याम ये केलीस याचा वचार यांनी केला नाही परंतु ते ह ी झाले. आ ण
यां या बंडखोरपणामुळे यांनी पु हा गुलाम गर प कर यास एक पुढार
नेमला. पण तू माशील, दयाळू , कृपाळू , सहनशील, ेमळ व मंद ोध असा
देव आहेस हणून तू यांना सोडले नाहीस. १८ यांनी ओतीव धातुपासून
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वासरांची मूत केली आ ण आ हास मसर देशातून सोडवणारा हाच देव
असे ते हणाले आ ण यांनी खूप नदा केली तर तू यांचा याग केला
नाहीस. १९ तू कृपावंत आहेस. हणूनच तू यांना वाळवंटात सोडू न दले
नाहीस. दवसा तू यां याव न मेघ तंभ काढू न घेतला नाहीस. तू यांना
माग दाखवत रा हलास. रा ीही तू यां यावरचा अ नी तंभ काढू न टाकला
नाहीस यां या पुढचा माग उजळत तू यांना वाट दाखवीत रा हलास. २०
यांना शहाणपण ये यासाठ तू यांना आपला सदा मा दलास; यां या
त डचा मा ना तू काढू न घेतला नाहीस, यांना तहान लागली असता पाणी
दलेस. २१ चाळ स वष तू यांचे वाळवंटात पालनपोषण केलेस आ ण यांना
कशाचीही उणीव भासली नाही. यांचे कपडे जीण झाले नाहीत यां या
पावलांना सूज आली नाही. २२ यांना तू रा ये आ ण लोक दलेस. फार
लोकव ती नसलेली लांबलांबची ठकाणे दलीस. हेशबोनचा राजा सीहोन व
बाशानाचा राजा ओग या दोघां या देशाचे वतन यांना ता यात मळाले.
२३ यां या वंशजांची सं या तू आकाशातील तारका माणे वपुल केलीस
आ ण यांना या देशात आणले. तू सां गत यावर यां या पूवजांनी तो
देश ता यात घेतला. २४ या वंशजांनी या देशात जाऊन याचा ताबा
घेतला. तेथे राहणा या कना यांचा यांनी पराभव केला आ ण तूच हा पराभव
करवलास. हे देश, तथले लोक आ ण राजे यांना यां या हातात देऊन
मन मानेल तसे वागू दलेस. २५ यांनी मजबूत नगरांचा क जा घेतला
आ ण सुपीक देश मळवला, उ म व तूनी भरलेली घरे यांनी ता यात
घेतली, खोदले या व हर यांना मळा या. ा मळे , जैतूनाची झाडे आ ण
पु कळशी फळझाडे यांचा यांनी ताबा घेतला, खाऊन पऊन ते तृ त झाले,
पु झाले. तु या महान चांगुलपणामुळे ते आनंदीत झाले. २६ आ ण मग
यांनी आ ाभंग क न तु या व द बंड केले. तु या शकवणीचा यांनी
याग केला, या संदे ांनी तु याकडे परत वळ यासाठ सां गतले यांचा
यांनी वध केला आ ण यांनी तु या व भयंकर राचरण केले. २७ हणून
तू यांना श ू या ता यात दलेस. श ूने यांना फार हैराण केले. अडचणीत
सापड यावर आम या पूवजांनी मदतीसाठ तुझा धावा केला आ ण वगातून
तू यांचा धावा ऐकलास. तू फार कनवाळू आहेस. हणून यांची श ूपासून
सुटका केलीस. २८ मग नवांतपणा लाभ यावर आम या पूवजांनी पु हा ती
कृ ये करायला सु वात केली. ते हा तू श ूकडू न यांचा पाडाव करवलास
आ ण शासन करवलेस. यांनी मदतीसाठ तुझा धावा केला. तो तू वगातून
ऐकलास आ ण तु या दये तव अनेकदा यांना सोडवलेस. २९ यांनी पु हा
तु या नयमाकडे वळावे हणून तू यास बजावलेस. तर ह ीपणाने वागून
यांनी तु या आ ा ऐक याचे नाकारले. जो कोणी तु या आ ा पाळतो तो
जवंत राहतो. पण यांनी तु या व द पाप केले. यांनी आ ापालन केले
नाही, परंतु यांनी ल दले नाही व यांनी या ऐक याचे ह नाकारले. ३०
अनेक वष तू यांची गय केली. आप या आ याने संदे ा ारे तू यांना
बजावलेस. पण यांनी ऐकले नाही. ते हा यांना तू शेजार ल देशात या
लोकां या हवाली केलेस. ३१ पण तू दयाळू आहेस हणून तू यांचा समूळ
संहार केला नाहीस, यांचा तू याग केला नाहीस कारण देवा, तू कृपाळू
आ ण दयाळू आहेस. ३२ हे आम या देवा, महान, परा मी व भयावह देवा,
आपला करार व दया कायम राखणा या देवा, आम यावर अनेक आप ी
आ या यांना छो ा समजू नकोस आ ण आमचे राजे आ ण नेते, आमचे
याजक आ ण संदे े या सवावर अ र आले. अ शूर राजा या काळापासून
आजतागायत भयानक गो ी ओढव या. ३३ पण देवा, आम या बाबतीत जे
घडले या सगळया गो या बाबतीत तुझे खरे होते. तुझे बरोबर होते आ ण
आ ही ाई केली आहे. ३४ आमचे राजे, नेते, याजक आ ण पूवज यांनी
तुझे नयमशा पाळले नाही. तु या आ ा ऐक या नाहीत. तू दले या
सूचनाकंडे यांनी ल केले. ३५ वत: या रा यात राहत असताना देखील
आम या पूवजांनी तुझी सेवा केली नाही. यांनी कृ ये करायचे थांबवले

नाही. तू यांना बहाल केले या अनेक उ मो म गो चा यांनी उपभोग
घेतला. सुपीक जमीन आ ण वशाल देश याचा यांनी उपभोग घेतला. पण
तर ही वत: या वाईट कृ यांना यांनी आळा घातला नाही. ३६ आ ण आता
आ ही गुलाम झालो आहोत. या भूमीत, आम या पूवजांनी इथली फळे
चाखावी आ ण इथे पकणा या चांग या गो चा आ वाद यावा हणून तू
यांना दले या या भूमीत आ ही गुलाम आहोत. ३७ या ज मनीत मुबलक
पीक येते पण आ ही पाप केले, यामुळे तू आम यावर नेमले या राजां या
पदर च हे पीक जाते. या राजांचे आम यावर आ ण आम या गुराढोरांवर
नयं ण आहे. ते मन मानेल तसे वागतात. आ ही मो ा संकटात आहोत.
३८ या सगळया गो मुळे आ ही लेखी करार करत आहोत. यावर राजपु ,
लेवी आ ण याजक यांची नावे श कामोतब केले या द ताऐवजावर आहेत.”
द करारातील नावे पुढ ल माणेः ांता धपती हख याचा
१० पुया मोहरबं
नहे या आ ण याजक सदक या यांनी सही केली, सराया,
२

अज या, यमया, ३ पश र, अम या, म खीया. ४ ह ूश, शब या, म लूख,
५ हार म, मरेमोथ, ओब ा, ६ दानीएल, ग नथोन, बा ख, ७ मशु लाम,
अबीया, मयामीन, ८ मा या, ब गई, आ ण शमाया. यांनी या करारावर
आप या नावाची मु ा उठवली यापैक ही याजकांची नावे झाली. ९ आ ण
लेवी: अज याचा पु येशूवा, हेनादाद या घरा यातला ब नुई, कदमीएल,
१० आ ण यांचे भाऊ: शब या, होदीया, कलीता, पलाया, हानान, ११
मीखा, रहोब, हश या, १२ ज कूर, शेरे या, शब या, १३ होदीया, बानी,
बनीनू. १४ लोकांचे नेते: परोश, पहथ-मवाब, एलाम, जा ू, बानी. १५ बु नी,
अजगाद, बेबाई, १६ अदोनीया, ब वई, आदीन, १७ आटेर, ह क या,
अ जूर, १८ होदीया, हाशूम, बेसाई, १९ हा रफ, अनाथोथ, नोबाई, २०
म पीयाश, मशु लाम, हेजीर, २१ मशेजबेल, सादोक, य वू ा. २२ पल ा,
हानान, अनया, २३ होशेया, हन या, ह शूब. २४ ह लोहेश, प हा, शोबेक,
२५ र म, ह बना, मासेया, २६ अहीया, हानान, अनान, २७ म लूख, हार म
आ ण बाना. २८ उरले या लोकांनी जे याजक, लेवी ारपाळ गायक व
मं दरात काम करणारे लोक आ ण देवाचे नयमशा पाळायची शपथ
घेऊन देशोदेशी या लोकांतून जे वेगळे झाले होते या सवाना, यास बु ी व
समजूत होती अशा ीयां, पु व क या यासह वेगळे झाले. २९ याचबरोबर
यां या सव ि या, आ ण सावधानपणे ऐकू शकतील आ ण समजू शकतील
असे यांचे सव पु आ ण क या. या सव लोकांनी आपले बांधव आ ण
मह वा या
समवेत परमे र देवाचे जे नयमशा देवाचा सेवक मोशे
या याकडू न दले होते ते पाळ याची शपथ घेतली. आ ण जर आपण देवाचे हे
नयमशा पाळले नाही तर आप यावर अ र े कोसळ यासंबंधीचा शापही
यांनी ि वकारला. ३० आम या भोवत या देशातील लोकांम ये आ ही
आम या क यांचे ववाह होऊ देणार नाही तसेच यां या क या ह आम या
पु ांसाठ क न घेणार नाही असे आ ही वचन देतो. ३१ श बाथ दवशी
कवा स या कोण याही प व दवशी आम या भोवती या देशातील
लोकांनी धा य कवा इतर काही व तू वकायला आण या तर यांची खरेदी
आ ही करणार नाही. येक सात ा वष आ ही जमीन पड त ठे वू. तसेच
यावष सव देणेक यांना आ ही ऋणातून मु क . ३२ मं दरा या सेवे या
सव आ ा पाळायची जबाबदार आ ही घेत आहोत. देवा या मं दराची
काळजी घे यासाठ हणून एकतृतीयांश शेकेल आ ही दरवष देऊ. ३३
मं दरातील मेजावर याजकांनी ठे वाय या अ नापणाची सम पत भाकर, रोजचे
अ नापण आ ण होमापण, श बाथ, चं दशन आ ण नेमलेले सण या दवशी
करायची अपणे, इ ाएल या ाय तासाठ करायची प व ापणे आ ण
पापापणे, देवा या मं दरा या कामी येणारा खच या पैशातून ावा. ३४
मं दरात लाकडाची अपणे आणावी हणून याजक, लेवी व सव लोक यांनी
च ् या टाक या आहेत. या च ् यांनुसार येक कुटु बं ाने परमे र देवा या
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वेदीवर जाळ यासाठ नयमशा ात ल ह या माणे लाकूड आणायचे
आहे. ३५ आम या शेतातले प हले पीक आ ण नर नरा या फळझाडांची
थमफळे दरवष परमे रा या मं दरात आण याचे हे आ ही वचन देतो. ३६
आमचा थम पु आ ण आमची गुरेढोरे, शेळया म ा यांचे थम पलू यांना
आ ही आम या देवा या मं दरात सेवेला असले या याजकांकडे आणू. ३७
तसेच परमे रा या मं दरातील कोठारांसाठ याजकांकडे पठाचा प हला
उं डा. धा यापणाचा प हला भाग, आम या सव वृ ां या फळांचा प हला
बहर, नवीन काढलेला ा रस आ ण तेल यांचा प हला भाग, या गो ी आणू.
तसेच लेव ना आम या पकातला एक दशांश भाग देऊ. कारण आ ही
काम करत असले या सव नगरांतून आम या उ प नाचा दहावा भाग लेवी
घेतात. ३८ लेवी या धा याचा ि वकार करताना अहरोना या वंशातील एखादा
याजक यां याबरोबर असावा. मग लेव नी यां या वंशातील लोकांनी देवा या,
मं दरात आणावा व मं दरा या कोठारांम ये जमा करावा. ३९ इ ाएल लोक
आ ण लेवी यां या वंशातील लोकांनी धा य, नवीन ा रस आ ण तेल
यांची अपणे कोठाराम ये आणावीत. मं दरासाठ लागणा या सव गो ी तेथे
असतात तसेच सेवा करणारे याजक, गायक आ ण ारपाल यांचेही वा त
तथे असते. आ ही आप या देवा या मं दराची उपे ा करणार नाही.
चे नेते जे य शलेम नगरात राहत होते आ ण बाक या
११ इलोकांाएलीपैकलोकां
दहात या एकाने प व य शलेम नगर येथे रहावे आ ण
उरले या नऊ जणांनी आपाप या गावी व ती करावी असे ठरव यासाठ
च ् या टाक या. २ आ ण जे लोक वखुशीने य शलेमेम ये राहायला तयार
झाले. यांना लोकांनी आशीवाद दले. ३ जे ांताचे अ धकार य शलेमात
रा हले ते हेच होते. पण काही इ ाएल लोक, याजक, लेवी, मं दराचे
सेवेकर व शलमोना या सेवकांचे वंशज य दातील आपआप या नगराम ये
व वतनात राहत होते. ४ य शलेमेम ये काही य दी आ ण ब यामीनी
घरा यातील
राहत हो या. य शलेमाम ये आलेले य दाचे वंशज
पुढ ल माणेः उ जीयाचा पु अथाया, जख याचा पु , अम याचा पु
आ ण अम या शफा ाचा. शफा ा महललेलचा. महललेल हा पेरेसचा
वंशज. ५ बा खचा पु मासेया (बा ख हा कोल-होजचा पु , कोलहोजे
हजायाचा पु , हजाया अदायाचा, अदाया योयार बचा, योयार ब जख याचा
आ ण जख या शलोनीचा पु .) ६ पेरेसचे सव पु जे य शलेमाम ये
राहत होते यांची सं या चारशे अडु स होती. हे सव शूर पु ष होते.
७ य शलेमाम ये राहायला गेलेले ब यामीनचे वंशज असेः मशु लामचा
पु स लू (मशु लाम योएदाचा पु , योएद पदायाचा, पदाया कोलायाचा
पु , कोलाया मासेयाचा, मासेया ईथीएलचा आ ण ईथीएल यशायाचा) ८
यशाया या पाठोपाठ ग बई आ ण स लाई होते. ते एकंदर नवशे अ ावीस
जण होते. ९ ज ीचा पु योएल यांचा मुख होता आ ण हसनुवाचा पु
य दा, हा य शलेम नगराचा यम अ धकार होता. १० याजकांपैक ः
योयार बचा पु यदया, याखीन, ११ ह क याचा पु सराया ( ह क या
मशु लामचा पु , मशु लाम सादोकाचा, सादोक मरायोथचा, मरायोथ
अहीटू बचा. अहीटू ब देवा या मं दराचा अ ध क होता.) १२ आ ण यांचे
आठशे बावीस भाऊबंद मं दराचे काम करत होते. आ ण यरोहामाचा पु
अदाया (यरोहाम पल याचा पु . पल या अ सीचा, जख याचा पु , जख या
पश रचा आ ण पश र म क याचा). १३ म क याचे दोनशे बेचाळ स हे
सवजण आपाप या पतृकुळांचे मुख होते अजरेलचा पु अमशसइ अजरेल
अहजईचा पु , अहजई म श लेमोतचा, म श लेमोथ इ मेरचा १४ आ ण
इ मेरचे एकशे अ ावीस हे सव शूर सै नक होते. हगदोलीमचा पु ज दीएल
यांचा अ धकार होता. १५ लेवी पुढ ल माणेः ह शूबचा पु शमाया,
ह शूब अ ीकामचा पु , अ ीकाम हश याचा, हश या बु नीचा १६ श बथई
आ ण योजाबाद हे दोघे ले ांचे मुख होते आ ण देवा या मं दराबाहेर या
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कारभाराचे ते मुख होते. १७ म या, हा मीखाचा पु मीखा ज दीचा
आ ण ज दी आसाफचा. आसाफ गानवृंदाचा मुख होता. ईश तुती आ ण
ाथनागीते हणताना तो आरंभ कर व लोक पाठोपाठ हणत व बकबु या
भाऊबंदांम ये याचा अ धकार सरा होता आ ण श मूवाचा पु अ दा,
श मूवा गालालाचा पु , गालाल य थूनाचा १८ या प व नगरात दोनशे
चौ या शी लेवी राहायला गेले. १९ य शलेमाम ये गेलेले ारपाल असेः
अ कूब, त मोन आ ण यांचे भाऊबंद एकशे बहा र होते. २० बाक चे
इ ाएली लोक आ ण याजक तसेच लेवी य दा या वेगवेगळया नगरांम ये
आपाप या व डलोपा जत वतनांम ये रा हले. २१ मं दराचे सेवेकर ओफेल
टेकड वर राहत. सीहा आ ण ग पा हे या सेवेक यांचे मुख होते. २२ बानीचा
पु उ जी हा य शलेममधील लेवीचा मुख होता. बानी हश याचा, हश या
म याचा, म या मीखाचा पु . उ जी हा आसाफचा वंशज. आसाफचे
वंशज गायक असून देवा या मं दरातील सेवेची जबाबदार यां यावर होती.
२३ ते राजा ा पाळत. गायकांनी दररोज काय करायचे ते आ ेत सां गतलेले
असे. २४ राजाचा कूम काय आहे हे पथ ा लोकांस सांगत असे. पथ ा हा
मशेजबेल याचा पु . मशेजबेल जेरह या वंशातला होता. जेरह य दाचा
पु . २५ य दातील काही लोक या खे ात आ ण आप या शेताम ये
राहत ती अशीः कयाथ-आबात व या या आसपासची खेड . दबोन आ ण
या या भोवतालची खेड . यक सेल आ ण या भोवतालची खेड , २६ आ ण
येशूवा, मोलादा, बेथ-पेलेत ही नगरे व यां या आसपासची खेड , २७ हसरशुवाल, बैर-शेबा आ ण यां या भोवतालची खेड . २८ सकलाग, मकोना
व यां या भोवतालची गावे, २९ एन- र मोन, सरा, यमूथ ३० जानोहा,
अ लम ही नगरे आ ण यां या आसपासची खेड , लाखीश आ ण या या
भोवतालची शेतीवाड , अजेका आ ण याभोवतीची खेड . अशा कारे य दाचे
लोक बैर-शेबापासून ह नोम या खो यापयत या भागात राहत होते. ३१
गबातील ब यामीन या कुळातले वंशज मखमाश, अया, बेथेल ही नगरे
व या भोवतालची खेड ३२ अनाथोथ, नोब, अन या, ३३ हासोर, रामा,
ग इम, ३४ हादीद, सबोइम, नब लट, ३५ लोद, ओना आ ण कारा गरांचे
खोरे येथे राहत होते. ३६ लेवी या कुळातील य दाचे काही गट ब यामीनां या
देशात गेले.
तीएलाचा पु ज बाबेल आ ण येशूवा यां याबरोबर ते जे
१२ शयाजक
आ ण लेवी आले ते हे आहेतः सराया, यमया, ए ा,

२

अम या, म लूख ह ूश, ३ शख या, र म मरेमोथ. ४ इ ो, ग नथोई,
अबीया, ५ मयामीन, मा ा, बलगा, ६ शमाया, योयार ब, यदया. ७
स लू आमोक, ह क या, यदया, हे लोक येशूवा या कार कद त, याजक
आ ण यांचे नातलग यांचे मुख होते. ८ लेवी असेः येशूवा, ब नुई,
कदमीएल, शेरे या, य दा, आ ण म या, हे लोक तसेच म याचे नातेवाईक
देवा या तुती तो ांचे मुख होते. ९ बकबु या आ ण उ नी हे यांचे
नातलग होते. देवा या तुती तो ां या वेळ हे दोघे यां या पलीकडे उभे
राहत. १० येशूवा योयाक मचा पता. योयाक म ए याशीबाचा ज मदाता.
ए याशीबाचा पु योयादा. ११ योयादाने योनाथानाला ज म दला आ ण
योनाथानाने य वाला. १२ योयाक म या काळात याजकां या घरा यांचे
मु य असलेले लोक पुढ ल माणे: सराया या घरा याचा मुख मराया.
यमया या घरा याचा मुख हन या १३ ए ा या घरा याचा मुख मशु लाम.
अम या या घरा याचा मुख यहोहानान. १४ म लूखी या घरा याचा मुख
योनाथान शब या या घरा याचा मुख योसेफ. १५ हार म या घरा याचा
मुख अदना. मरामोथ या घरा याचा मुख हेलकइ. १६ इ ो या घरा याचा
मुख जख या. ग नथोन या घरा याचा मुख मशु लाम. १७ अबीया या
घरा याचा मुख ज ी. म यामीन आ ण मोव ा यां या घरा याचा मुख
प तय. १८ बलगा या घरा याचा मुख श मूवा शमाया या घरा याचा
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मुख यहोनाथान. १९ योयार ब या घरा याचा मुख म नय. यदया या
घरा याचा मुख उ जी. २० स लू या या घरा याचा मुख क लय
आमोक या घरा याचा मुख एबेर २१ ह क या या घरा याचा मुख हश या
यदया या घरा याचा मुख नथनेल. २२ ए याशीब, योयादा, योहानान व
य वा यां या काळात जे ले ां या आ ण याजकां या घरा यांचे मुख
होते यांची नावे पारसी राजा दारयावेश या या कार कद त ल न ठे वलेली
आहेत. २३ लेवी घरा यातील वंशजां या कुटु बं मुखांची नावे ए याशीबाचा
पु योहानान या या काळापयत इ तहासा या पु तकात ल हलेली आहेत.
२४ ले ांचे मुख असे होतेः हश या, शेरे या, कदमीएलचा पु येशूवा,
आ ण यांचे भाऊ देवाची गौरव गीते आ ण तो े गा यासाठ यां या
पलीकडे उभे राहत. समूह समुहाने दाद देत कारण देवाचा मनु य दावीद याची
तशीच आ ा होती. २५ दरवाजां या पलीकड या कोठारांवर पहारे करणा या
ारपालांची नावे अशी: म या, बकबु या, ओब ा, मशु लाम, त मोन
अ कूब, २६ हे ारपाल योयाक म या कार कद त सेवेत होते. योयाक म
हा येशूवाचा पु आ ण येशूवा योसादाकाचा. नहे या हा अ धकार आ ण
ए ा हा याजक व लेखक यां याच काळात ारपाल होते. २७ य शलेमची
तटबंदीची भत लोकांनी समपण केली. यांनी सव ले ांना य शलेमेला
एक आणले. य शलेमची भत अपण कराय या समारंभासाठ हे लेवी
आपाप या गावां न आले. देवाची तुतीगीते आ ण ध यवादगीते गा यासाठ
ते आले. यांनी झांजा, सतार व वीणा ही वा े वाजवली. २८ शवाय सव
गायक देखील य शलेम भोवताल या नटोफाथी ांतातून य शलेमेला आले.
२९ नटोफा, बेथ- गलगाल, गबा आ ण अजमावेथ ही ती गावे होत. य शलेम
भोवताल या देशात या गायकांनी आप यासाठ ही छोटी गावे वसवली
होती. ३० नंतर याजक व लेवी यांनी समारंभपूवक वत: चे शु दीकरण केले.
यानंतर यांनी बाक चे लोक, वेशी, य शलेमची भत यांनाही शु कर याचा
समारंभ केला. ३१ य दा या ने यांना मी वर जाऊन तटबंदीवर थांबायला
सां गतले आ ण देवाला ध यवाद दे यासाठ गायकांचे दोन मोठे वृंदही मी
नेमले. यातील एक गट राखे या ढगा या वेशीकडे उजवीकडे असले या
भतीवर गेला. ३२ होशया आ ण य दाचे न मे अ धकार यां या मागोमाग
गेले, ३३ आ ण अज या, ए ा, मशु लाम, ३४ य दा, ब यामीन, शमाया,
यमया हे ही यां या पाठोपाठ गेले. ३५ काही याजकांचे पु यां यापाठोपाठ
रण शग वाजवत भतीकडे नघाले. जख या देखील यां यामागे नघाला.
आसाफाचा पु ज कूर, ज कूरचा पु मखाया, मखायाचा पु म या,
म याचा पु शमाया, शमायाचा पु योनाथान, योनाथानाचा पु जख या.
३६ आसाफचे भाऊ हणजे शमाया, अजरेल, मललई, गललई, माई नथनेल,
य दा, हनानी हे ही वा े घेऊन नघाले. ही वा े देवाचा मनु य दावीद याने
केली होती. ए ा हा लेखक यां यापुढे होता. ३७ झ या या वेशीपाशी
ते पोह चले. पाय या चढू न ते दावीदनगरापयत गेले. नगरा या तटबंदी या
भतीवर ते होते. दावीदा या घराव न चालत जाऊन ते पा या या वेशीकडे
गेले. ३८ तुती गाणा या गायकांचा सरा गट स या दशेला, डावीकडे
नघाला. भती यावर ते पोहोचेपयत मी यां या पाठोपाठ होतो. अध लोकही
यां या मागोमाग गेले. भटृ यां या गाव न ते ं द कोटाकडे गेले. ३९ मग
ते पुढ ल वेश व न गेले. ए ाईमाची वेस जुनी वेस, म यवेस. हनानेल
बु ज आ ण हमया बु ज यां याव न ते पुढे गेले. मढरां या वेशीपयत जाऊन
पहा या या वेशीजवळ ते थांबले. ४० मग तुती गाणा या गायकांचे दो ही
समूह देवा या मं दरात आपाप या जागी गेले. मी मा या जागी न या
अ धका यांसमवेत उभा रा हलो. अ धका यांपैक न यांनी मं दरातील
आपाप या जागा घेत या. ४१ मग याजक आपाप या जागी उभे रा हले:
ए याक म, मासेया, म यामीन, मखाया, ए योएनाई, जख या, हन या
या याजकांजवळ यांचे रण शग होते. ४२ मग मासेया, शमाया, एलाजार,
उ जी, यहोहानान, म खीया, एलाम व एजेर हे याजक मं दरात आपाप या

जागी उभे रा हले. मग य ा या अ धप याखाली या दो ही गायक गटांनी
गायनाला सु वात केली. ४३ या खास दवशी याजकांनी बरेच य केले
आ ण आनंदो सव केला, सवजण अ तशय आनंदात होते. कारण देवाने
सवाना आनंदीत केले होते. ि या आ ण बालकेसु दा अ तशय हषभ रत
झाली होती. रवर या लोकांसही य शलेम मधला आनंदाचा ज लोष ऐकू
येत होता. ४४ या दवशी भांडार, अपणे, थमफळे दशांश यां या कोठारांवर
अपणे गोळा कर यासाठ लोकां या नेमणुका के या. या अपणातील
काही भाग याजक व लेवी यां यासाठ नयमशा ा माणे होता. समोर
उ या असले या याजक व लेवी यां यासाठ य दातील लोकांनी आनंद
केला. ४५ याजक आ ण लेवी यांनी देवासाठ करायची ती सव कृ ये केली.
लोकां या शु ीकरणाचे वधी पार पाडले. दावीद आ ण शलमोन यां या
आ ेव न गायक व ारपाल यांनी आपली काम गर बजावली. ४६ फार पूव ,
दावीदा या आ ण आसाफा या काळ गायकांचे मुख नेमले होते आ ण
या याजवळ देवाची तुतीगीते आ ण ध यवादगीते होती. ४७ अशा कारे
ज बाबेल आ ण नहे या यां या काळात सम त इ ाएली लोकांनी गायक
आ ण ारपाल यां यासाठ रोज या रोज लागेल ते दले. इतर ले ांसाठ ही
लोकांनी काही भाग बाजूला ठे वला. आ ण अहरोना या वंशजांसाठ ले ांनी
काही भाग वेगळा ठे वला.
मोशेचे पु तक सव लोकांस ऐकू जाईल अशा कारे
१३ मोया दवशी
ाने वाचले गेले. या पु तकात यांना हा नयम ल हलेला
आढळला: कोण याही अ मोनी आ ण मवाबी
ला देवा या लोकांम ये
कधीही मसळता येणार नाही. २ या लोकांनी इ ाएली लोकांस अ न आ ण
पाणी दले न हते. परंतु बलामाने इ ाएल ना शाप ावा हणून यांनी यास
पैसेही देले होते. पण आप या देवाने या शापाचे आशीवादात पांतर केले.
३ हा नयम ऐकताच वदेशी लोकांस इ ाएलातून वेगळे कर यात आले.
४ यापूव च याजक ए याशीबाला मं दरा या भांडारावर नेम यात आले.
तो तोबीयाचा नातलग होता. ए याशीबाने तोबीयासाठ एक मोठे भांडार
तयार केले होते जेथे पूव धा यापणे, धूप, मं दरातील पा े व इतर व तू
ठे व या जात. ५ जे लेवी, गायक व ारपाल यां यासाठ लागणारा धा याचा
दशामांश, नवीन ा रस, ऊद, पा े आ ण तेल या सम पत अंशांची अपणे
तेथे ठे वली जात. ६ परंतु हे घडताना मी य शलेमेम ये न हतो. बाबेलचा
राजा अतहश त या या कार कद या ब सा ा वष मी बाबेलला गेलो
होतो. नंतर मी राजाकडे रजा मा गतली, ७ आ ण मी य शलेमेला परतलो.
ए याशीबा या अ न वतनाची बातमी मला कळाली. देवा या मं दरात
ए याशीबाने तोबीयाला खोली दलेली होती. ८ मला खूप राग आला आ ण
तोबीयाचे सगळे सामान मी खोलीबाहेर फेकून दले. ९ या खो या शु क न
यायची मी आ ा दली आ ण देवा या मं दरातील पा े, व तू, अ नापणे, ऊद
वगैरे मी पूववत तथे ठे वले. १० लोकांनी ले ांना यांचा वाटा दलेला नाही हे
ही मला कळले. यामुळे लेवी आ ण गायक मंदीर सोडू न आपाप या शेतांवर
कामाला गेले होते. ११ हणून मी आ धका यांना वचारले क “देवा या
मंदीराकडे ल का झाले आहे?” मग मी सव ले ांना बोलवून घेतले आ ण
मं दरातील आपाप या जागी आपाप या कामावर जायला सां गतले. १२
यानंतर य दातील सव लोकांनी पकाचा एक दशांश वाटा, नवीन ा रस
आ ण तेल मं दरात आणले. या सगळया गो ी कोठारात ठे व यात आ या.
१३ कोठारांवर या मनु यांना मी नेमलेः शले या हा याजक, सादोक श क,
आ ण पदाया नावाचा लेवी. म याचा पु ज कूर याचा पु हानान याला
यांचा मदतनीस हणून नेमले. ते व ासू होते. आप या नातलगांना नेहमी
लागणा या व तूंचे वाटप करणे हे यांचे काम होते. १४ देवा, मी केले या या
गो चे मरण असू दे. मा या देवाचे मं दर आ ण तथली सेवेसाठ मी जी
चांगली कामे केली आहेत ती पुसून टाकू नकोस. १५ य दात या काळात
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नहे या

मी श बाथ दवशी लोकांस ा रसासाठ ा े तुडवताना पा हले. धा य
आणून ते गाढवांवर लादताना मी पा हले आ ण ा रस, ा े, अंजीर आ ण
इतर ब याच जड व तू श बाथ दवशी य शलेमेम ये आणत होते. ते हा मी
यांना वरोध केला कारण केला श बाथ दवशी ते अ नधा याची व कर त
होते. १६ सोरे नगरातील काही लोक य शलेमाम ये राहत होते आ ण ते
मासे आ ण सव कार या व तू श बाथ दवशी य शलेमेम ये य दी व
इतर लोकांस आणून वकत. १७ य दातील पुढा यांना मी वरोध केला
यांना मी हणालो, “तु ही फार वाईट गो क न श बाथाला अप व कर त
आहात. १८ तुम या पूवजांनी याच गो ी के या आहेत ना? हणूनच देवाने
आप यावर आ ण आप या नगरावर अ र आणले आहे ना? श बाथ दवस
अप व क न तु ही इ ाएलावर आणखी संकटे आणावयास पाहता.”
१९ येक श बाथ दवसापूव रा ी अंधार पड यानंतर य शलेमे या वेशी
कडेकोट बंद करा ात आ ण श बाथ दवस होऊन गे याखेर ज यांचे
दरवाजे उघडायचे नाहीत असा आदेश दला. माझे काही चाकर मी वेशीवर
उभे केले ते यासाठ क , श बाथ दवशी कोणताही माल य शलेमेम ये
येणार नाही. २० एकदोन वेळेला ापा यांना आ ण सव कारचा माल
वकणा या व े यांना य शलेमेबाहेर रा ी रहावे लागले. २१ मी यांना
दरडावून हणालो, “कोटा या भतीलगत रा ी मु काम का करता? पु हा
तु ही तसे के यास तु हास पकड यात येईल.” ते हापासून ते पु हा श बाथ
दवशी आले नाहीत. २२ मग मी लेव ना यां या शु ीकरणाची आ ा दली
आ ण येऊन यांना वेश ची राखण कर यास सां गतले. यामुळे श बाथ
दवसाचे पा व य राखले जाईल. मा या देवा या कृ यांसाठ माझी आठवण
ठे व आ ण मजवर दया कर कारण तु या कराराचा व ासूपणा मा यावर
आहे. २३ या काळात मा या असेही ल ात आले क काही य दी लोकांनी
अ दोदी, अ मोनी आ ण मवाबी यांशी ल ने केली होती. २४ आ ण यांची
मुले अ दोदी भाषा अधवट बोलत परंतु यांना य दी भाषा येत न हती, पण
इतर लोकां या भाषेपैक एक भाषा ते बोलत. ते आपआप या जातीची
म भाषा बोलत होते. २५ आ ण मी यां याशी वाद केला आ ण यांना
शाप दला. आ ण काह ना मारहाण क न यांचे केस उपटले. यांना देवाची
शपथ यायला लावून, हणालो, “तु ही आप या क या यां या पु ांना देऊ
नका आ ण आप या पु ांना कवा आपणांला यां या क या प नी क न
घेऊ नका. २६ अशा ववाहांमुळेच शलमोना या हातून पाप झाले. पु कळ
रा ात या यासारखा कोणी राजा न हता. तो आप या देवाला य होता
आ ण देवाने सव इ ाएलावर यास राजा केले. पण अ य जाती या ि यांनी
यालाही पापात पाडले. २७ तुमचे ऐकून आ ही हे घोर पातक करावे काय?
पर या ि यांशी ल न क न आप या देवा व
व ासघातक कृ य करावे
काय?” २८ योयादा हा मु य याजक ए याशीब याचा पु , योयादाचा एक
पु होरोना या सनब लटचा जावई होता. यासाठ यास मी मा यासमो न
हाकून लावले. २९ हे मा या देवा, यांनी याजकपणाला अप व केले आहे.
याजकपणाचा आ ण लेवीपणाचा करार यांनी मोडला आहे हणून यांची
आठवण कर. ३० या माणे मी यांना सव परक यांपासून शु केले आ ण
लेवी व याजक यांना यांची कामे आ ण जबाबदा या ठरवून द या. ३१
लाकडाचे अपण व थमफळ आण याची वेळ मी ठरवून दली. हे मा या
देवा, मा या हतासाठ , माझी आठवण कर.

नहे या
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ेरोश राजा या कार कद त (अह ेरोश राजा भारत देशापासून
१ अह
कूश देशापयत या एकशे स ावीस ांतांवर रा य करत होता),

२

असे झाले क , या दवसात शूशन या राजवा ातील राजासनावर राजा
अह ेरोश बसला होता. ३ आप या कार कद या तस या वष , याने
आपले सव धान आ ण सेवक यांना मेजवानी दली. पारस आ ण मा
या ांतांमधले सै या धकार आ ण सरदार या यासमोर उपि थत होते.
४ यांना याने पु कळ दवस हणजे एकशे शी दवसपयत आप या
वैभवी रा याची संप ी आ ण आप या महान तापाचे वैभव याने सवाना
दाख वले. ५ जे हा ते दवस संपले, ते हा राजाने सात दवसपयत मेजवानी
दली. शूशन राजवाडयातील सव लोकांस, लहानापासून थोरांपयत होती,
ती राजा या राजवा ातील बागे या अंगणात होती. ६ बागे या अंगणात
तलम सुताचे पांढरे व जांभळे शोभेचे पडदे टांगले होते. हे पडदे पांढ या
जांभळया दो यांनी या या क ांम ये अडकवून संगमरवर तंभाला
लावले होते. तेथील मंचक सो या याचे असून तांब ा, पांढ या व का या
संगमरवर पाषाणां या आ ण इतर रंगीत मू यवान ख ां या न ीदार
फरशीवर ठे वले होते. ७ सो या या पे यांतून पेयपदाथ वाढले जात होते.
येक पेला अि दतीय असा होता आ ण राजा या उदारपणा माणे राजक य
ा रस पु कळच होता. ८ हे पणे नयमानुसार होते. कोणी कोणाला आ ह
कर त नसे. येक आमं ता या इ छे माणे करावे अशी राजाने आप या
राजमहालातील सव सेवकांना आ ा केली होती. ९ व ती राणीनेही राजा
अह ेरोश या या राजमहालातील ि यांना मेजवानी दली. १० मेजवानी या
सात ा दवशी राजा अह ेरोश ा रस या याने उ हासीत मनःि थतीत
होता. ते हा आप या सेवा करत असले या म मान, बजथा, हरबोना,
बगथा, अवगथा, जेथर आ ण कखस, या सात खोजांना आ ा केली क , ११
व ती राणीला राजमुकुट घालून आप याकडे आणावे. आपले सव अ धकार
व सरदार यां यासमोर तची सुंदरता दाखवावी अशी याची इ छा होती.
कारण तचा चेहरा अ त आकषक होता. १२ पण या सेवकांनी जे हा राणी
व तीला राजाची ही आ ा सां गतली ते हा तने ये यास नकार दला. ते हा
राजा फार संतापला; याचा ोधा नी भडकला. १३ ते हा काळ जाणणा या
सु मनु यांना राजाने हटले, कारण कायदा आ ण याय जाणणारे अशा
सवा यासंबंधी स ला यायची राजाची था होती. १४ आता यास जवळची
होती यांची नावे कशना, शेथार, अदमाथा, ताश श, मेरेस, मसना ममुखान. हे
सातजण पारस आ ण मा मधले अ यंत मह वाचे अ धकार होते. राजाला
भेट याचा यांना वशेषा धकार होता. रा यातले ते सवात उ च पदावर ल
अ धकार होते. १५ राजाने यांना वचारले “राणी व तीवर काय कायदेशीर
कारवाई करावी? कारण तने अह ेरोश राजाची जी आ ा खोजांमाफत दली
होती तचे उ लंघन केले आहे.” १६ ममुखानाने राजा व अ धका यांसम
हटले, व ती राणीने केवळ अह ेरोश राजा व चुक चे केले नाही, पण
रा यातील सव सरदार व अह ेरोश राजा या ांतातील सव जे व केले
आहे. १७ राणी व ती अशी वागली हे सव ि यांना समजेल. ते हा यांना
आप या पत ला तु छ मान यास ते कारण होईल. या हणतील, अह ेरोश
राजाने राणीला आप यापुढे आण याची आ ा केली पण तने नकार दला.
१८ राणीचे कृ य आजच पारस आ ण मा इथ या अ धका यां या ि यां या
कानावर गेले आहे. या ि याही मग राजा या अ धका यांशी तसेच वागतील.
यातून अनादर आ ण संताप होईल. १९ जर राजाची मज अस यास,
राजाने एक राजक य फमान काढावे आ ण याम ये काही फेरबदल होऊ
नये हणून पारसी आ ण मा यां या काय ात ते ल न ठे वावे. राजा ा
अशी असेल क , व तीने पु हा कधीही राजा अह ेरोश या समोर येऊ नये.

तसेच त यापे ा जी कोणी चांगली असेल तला राजाने प राणी करावे. २०
जे हा राजा या या वशाल सा ा यात ही आ ा एकदा जाहीर झाली क ,
सव ि या आपाप या पतीशी आदराने वागतील. लहानापासून थोरापयत
सवा या ि या आप या पत चा मान ठे वतील. २१ या स याने राजा आ ण
याचा अ धकार वग आनंदीत झाला. ममुखानची सूचना राजा अह ेरोशने
अंमलात आणली. २२ राजा या सव ांतात, येक ांताकडे या या
या या लपी माणे व येक रा ाकडे या या या या भाषे माणे याने
प े पाठवली क , येक पु षाने आप या घरात स ा चालवावी, हा आदेश
रा यातील येक लोकां या भाषेत दे यात आला होता.
अह ेरोशचा राग शमला, याने व तीची
२ याआ गोण ीतनेझाजेयानंकायतर,केराजा
ले याचा वचार केला. त या व
दले या
आदेशाचा ह याने वचार केला. २ ते हा राजा या सेवेतील त ण सेवक
यास हणाले क , राजासाठ त ण, सुंदर कुमार चा शोध यावा. ३
आप या रा यातील येक ांतातून राजाने एकेक अ धकार नेमावा, या
अ धका यांनी सव सुरेख व सुंदर कुमार कांना शूशन राजवा ात अंत:
पुरात ठे वावे. तेथे राजाचा अ धकार हेगे, या या नगराणीखाली ीयांना
यां या ता यात ावे आ ण याने यांना यांची स दय साधने ावीत.
४ यां यामधून मग जी त ण क या राजाला पसंत पडे ल तला व ती या
जागी राणीपद मळावे. राजाला ही सूचना आवडली आ ण याने ती मा य
केली. ५ ब यामीना या घरा यातील मदखय नावाचा एक य दी शूशन
शहरात होता. तो याईराचा पु आ ण याईर शमईचा पु आ ण शमई क श
याचा पु होता. ६ बाबेलचा राजा नबुख ने सर याने य दाचा राजा यख या
या याबरोबर जे लोक पकडू न नेले होते यां याम ये यालाही य शलेमे न
पकडू न नेले होते. ७ तो आप या चुल याची क या हद सा, हणजे ए तेर,
हची काळजी घेत असे. कारण तला आईवड ल न हते. मदखयाने तला
आपली वतःची क या मानून वाढवले होते. ती त ण ी सुंदर बां याची
आ ण अ तशय पवती होती. ८ जे हा राजाची आ ा लोकांपयत पोच यावर,
पु कळ मुल ना शूशन राजवा ात आणून हेगे या देखभालीखाली ठे व यात
आले. या मुल म ये ए तेरही होती. हेगे राजा या जनानखा याचा मुख
होता. ९ यास ती त णी आवडली आ ण त यावर याची कृपा ी झाली.
याने तला ताबडतोब स दय साधने पुरवली आ ण त या अ नाचा भाग
दला. याने राजा या राजवा ातील सात दासी नेमून तला द या आ ण
तला व त या सात त ण दास ना याने अंत: पुरातील उ म जागा राह यास
दली. १० मदखयाने बजाव यामुळे ए तेरने आप या लोकां वषयी व
नातलगां वषयी कोणालाही सां गतले न हते. ११ आ ण ए तेर कशी आहे व
तचे काय होणार हे जाणून घे यासाठ मदखय येक दवशी अंतःपुरा या
अंगणासमोर फे या घालीत असे. १२ ि यांसाठ केले या नयमा माणे,
बारा म हने झा यावर, अह ेरोश राजाकडे जा याची पाळ एकेका त णीला
येत असे. तला बारा म हने स दय पचार यावे लागत. यापैक सहा म हने
गंधरसा या तेलाचे तर सहा म हने सुंगधी
े आ ण साधने यांचे उपचार
होत असत. १३ आ ण राजाकडे जाय या वेळ अशी प दत होती, अंत:
पुरातून राजमं दरात जा यासाठ जे काही ती मागे ते तला मळत असे. १४
सं याकाळ ती राजाकडे जाई आ ण सकाळ ती स या अंतःपुरात परत
येत असे. तथे शाशगज नावा या खोजा या हवाली केले जाई. शाशगज हा
राजा या उपप नीची देखरेख करणारा खोजा होता. राजाला जी क या पसंत
पडेल तला तो नांव घेऊन बोलावत असे. एरवी या मुली पु हा राजाकडे जात
नसत. १५ आता ए तेरची राजाकडे जायची पाळ आली ते हा ि यांचा
र क राजाचा खोजा हेगे याने जे तला दे याचे ठर वले होते या न अ धक
काही मागून घेतले नाही. (मदखयाचा चुलता अबीहाईल याची क या जला
मदखयाने क या मानले होते) आता या कोणी ए तेरला पाहीले या सवाची
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कृपा ी त यावर झाली. १६ ते हा अह ेरोश राजा या महालात ए तेरची
रवानगी झाली. तो राजा या कार कद या सात ा वषातला दहावा हणजे
तेबेथ म हना होता. १७ इतर सव मुल पे ा राजाने ए तेरवर अ धक ीती
केली. आ ण इतर सव कुमार न तजवर याची मज बसली व त यावर
कृपा ी झाली. ते हा राजा अह ेरोशने ए तेर या म तकावर राजमुकुट
घालून व ती या जागी तला राणी केले. १८ आपले सव मुख अ धकार
सेवक यांना राजाने ए तेरसाठ मोठ मेजवानी दली. सव ांतांम ये याने
लोकांस कर माफ जाहीर केली. आप या उदारपणा माणे याने लोकांस
ब ीसे दली. १९ आता सव मुली स यांदा एक जम या ते हा मदखय
राज ार बसला होता. २० ए तेरने आपले लोक व नातलगा वषयी कोणाला
कळू दले न हते. कारण मदखयाने तला तसे बजावले होते. तो तचा सांभाळ
करत असताना ती याचे ऐकत असे तशीच ती अजूनही या या आ ेत होती.
२१ मदखय राज ार बसलेला असताना, ब थान व तेरेश वेश ारातील
राजाचे अ धकार , राजावर ल रागाने, राजा अह ेरोशला मा न टाक याचा
कट क लागले. २२ पण मदखयाला यांचा बेत कळ यामुळे याने राणी
ए तेरला खबर दली. राणी ए तेरने मदखयाला या कटाचा सुगावा लागला
असे राजाला सां गतले. २३ मग या बातमीचा तपास कर यात आला आ ण
खबर खर अस याचे आढळू न आले आ ण या दोघा पु षांना फाशी दे यात
आले आ ण या सव गो ी राजासम राजां या इ तहासा या ंथात न दवून
ठे व यात आ या.
झा यानंतर अह ेरोश राजाने ह मदाथा अगागी
३ यायाचासवपु घडामोड
हामान ाला बढती देऊन गौरव केला. या याबरोबर या
सव अ धका यांपे ा वरचे आसन यास दले. २ राजा या आ ेनुसार
राज ारावर ल राजाचे सव सेवक हामानाला नमन व मुजरा क न मान
देऊ लागले. पण मदखय यास नमन कवा मुजरा कर त नसे. ३ ते हा
वेश ारावर ल राजा या इतर सेवकांनी मदखयाला वचारले, “राजाची आ ा
तू का पाळत नाहीस?” ४ राजाचे सेवक यास दररोज हेच वचा लागले
तर याने मुजरा करायची राजा ा पाळली नाहीच. ते हा असे झाले क ,
मदखयाचे हे करणे चालेल कवा नाही हे पाहावे हणून यांनी हामानाला
सां गतले; आपण य दी अस याचे याने या सेवकांना सां गतले होते. ५
जे हा मग मदखय आप याला नमन व मुजरा करत नाही हे हामानाने पा हले
ते हा तो संतापला. ६ पण फ मदखयाला जवे मारणे यास अपमानकारक
वाटले. कारण मदखयाचे लोक कोण होते, ते यांनी हामानाला सां गतले होते,
हणून अह ेरोशा या रा यात या सव या सव य दी लोकांस कसे मारता
येईल याचा वचार तो क लागला. ७ अह ेरोश राजा या कारक द या
बारा ा वष या प ह या म ह याम ये, हामानाने वशेष दवस आ ण म हना
नवड यासाठ च ् या टाक या, या च ् या ते रोज व येक म ह यांम ये
टाकत होते यानुसार अदार हा बारावा म हना यांनी नवडला. ८ मग हामान
राजा अह ेरोशकडे येऊन हणाला, राजा अह ेरोश, तु या सा ा यात सव
ांतांम ये व श गटाचे लोक वखरलेले व पांगलेले आहेत. इतरांपे ा यांचे
कायदे वेगळे आहेत. शवाय ते राजाचे कायदे पाळत नाहीत. हणून यांना
रा यात रा देणे राजा या हताचे नाही. ९ “जर राजाची मज अस यास,
या लोकांचा संहार कर याची आ ा ावी आ ण दहा हजार क कार पे
राजा या ख ज यात आणावे, हणून मी ते तोलून राजाचे काम पाहणा यां या
हातांत देतो.” १० ते हा राजाने आपली राजमु ा बोटातून काढू न य ांचा श ू
ह मदाथा अगागी याचा पु हामानाला दली. ११ राजाने हामानास हटले,
“तुला चांदी दली आहे व लोकही दले आहेत; तुला बरे वाटेल तसे यांचे
करावे.” १२ यानंतर प ह या म ह या या तेरा ा दवशी राजा या लेखकांना
बोलावले. राजाचे त नधी, येक ांताचे सुभे व सग या लोकांचे सरदार
यांस यांनी हामाना या आ े माणे येक ांता या लपीत व येक

ए तेर

जाती या लोकां या भाषेत ल न पाठ व यात आली. राजा अह ेरोश या
नावाने यांनी ते ल हले आ ण यावर राजाची मोहर केली. १३ जासुदांनी
ही प े राजा या सव ांतात नेऊन दली. एकाच दवशी हणजे अदार
म ह या या, बारा ा म ह या या तेरा ा दवशी त ण व वृ द माणसे,
ि या, मुले अशा सव य ांचा नाश करावा, यांना ठार करावे व यांचा
नायनाट करावा. यांची सव मालम ा लुटून यावी हणून ल न पाठवले.
१४ हा आदेश असले या प ाची त कायदा हणून येक ांतातून हा
कायदा लागू होणार होता आ ण रा यात या सव लोकांस तो कळव यात
आला, जेणेक न या दवशी सव लोकांनी तयार असावे. १५ राजा या
कूमानुसार सव जासूद तातड ने नघाले. शूशन राजावा ातून हा कूम
नघाला. राजा आ ण हामान पेयपान करायला बसले पण शूशन नगर मा
ग धळू न गेले.
ते सव मदखयाला समजले, ते हा याने आपली व े फाडली
४ जेआझाले
ण गोणताटाची व े प रधान क न डो याला राख फासली. तो
बाहेर नगराम ये आ ण मोठयाने आ ोश करत आ ण ःखाने रडत नघाला.
२ पण तो फ राजा या वेश ारापयतच पोचू शकला, कारण गोणताटाची
व े घातले या कोणालाही राज ारातून आत जा यास मनाई होती. ३
राजाचा कूम या या ांतात पोचला तेथे तेथे य ांम ये शोककळा
पसरली आ ण ते आ ोश क लागले. उपवास क न आ ण मोठयाने ते
आकांत क लागले. डो यात राख घालून आ ण गोणताटाची व े घालून
ब तेक य दी राखेत पडू न रा हले. ४ जे हा ए तेर या दासी आ ण तचे
सेवक खोजे त याकडे आले आ ण यांनी तला मदखया वषयी सां गतले,
ते हा राणी ए तेर अ तशय : खी आ ण नाराज झाली. गोणताटा या ऐवजी
घालायला तने मदखयाकडे व े पाठवली, पण याने ती ि वकारली नाहीत.
५ ए तेरने मग हथाकाला बोलावले, हा त या सेवेसाठ नवडलेला राजा या
खोजांपैक एकजण होता. हे काय व कशासाठ आहे हे समजावे हणून
मदखयाकडे जाऊन चौकशी कर याची तने यास आ ा दली. ६ ते हा
राज ारासमोर या नगरात या मोकळया जागेत मदखय होता तथे हथाक
गेला. ७ मदखयाने मग यास जे घडले ते सव सां गतले. य ांचा वध
कर याब ल राजा या ख ज यात नेमक कती चांदी जमा करायचे हामानाने
वचन दले आहे ते ही याने हथाकला सां गतले. ८ य ां या वधाची आ ा
शूशन नगरात दली होती या राजा ेची तही तला दाखव यासाठ दली.
ए तेरने राजाकडे जाऊन आप या लोकांसाठ दयेची याचना व वनंती करावी
ही जबाबदार याने त यावर सोपवली. ९ हणून हथाकाने ए तेरकडे येऊन
तला, मदखयाने जे सां गतले ते सव कळवले. १० मग मदखयासाठ ए तेरने
हथाकाजवळ नरोप दलाः ११ ती हणाली, “मदखय, राजाचे सव अ धकार
आ ण राजा या देशातील सव लोक हे जाणून आहेत क न बोलावता जो
राजाकडे जाईल या
साठ मग तो पु ष असो क ी, राजाचा एकच
कायदा आहेः तो हणजे मृ यूदंड. मा राजाने आपला सुवण राजदंड या
पुढे के यास हा कायदा अंमलात आणला जात नाही. राजा या तेव ा
कृतीने या मनु यास जीवदान मळते. आ ण मला तर राजाकडू न गे या तीस
दवसात बोलावणे आलेले नाही.” १२ मग ए तेरचा हा नरोप मदखयाला
मळाला. १३ मदखयाला तचा नरोप मळा यावर याने ए तेरला आपले
उ र पाठवले. “राजमहालात राहतेस हणून तू य दी लोकांतून सुर त
सुटशील असे समजू नकोस. १४ तू आ ा ग प बसलीस तर य ांना स या
ठकाणा न सुटका आ ण मु
मळे ल, पण तुझा आ ण तु या प या या
घरा याचा मा नाश होईल. कोणी सांगावे, या अशा काळासाठ च कदा चत
तुझी राणी हणून नवड झाली असेल.” १५ ते हा ए तेरने मदखयाला हे
उ र पाठवले: १६ “जा, शूशनमध या सव य ांना एक घेऊन ये आ ण
मा यासाठ सवजण उपास करा. तीन दवस आ ण तीन रा काहीही खाऊ
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पऊ नका. मी तुम यासारखाच उपास कर न, तसेच मा या दासीदेखील
करतील. आत जाणे नयमा माणे नसतानाही मी तशीच राजाकडे जाईन.
मग मी मरण पावले तर मरण पावले.” १७ ते हा मदखय नघून गेला आ ण
ए तेरने यास जे करायला सां गतले तसे याने केले.
तस या दवशी ए तेरने आपली राजव े प रधान केली आ ण ती
५ राजमहाला
या आत या भागात जाऊन उभी रा हली. राजमं दरात
घरा या दरवाजासमोर राजा सहासनावर बसला होता. २ यामुळे राजाने
ए तेर राणी चौकात उभी रा हलेली पा हली. ते हा त यावर याची कृपा ी
झाली. आप या हातातला सो याचा राजदंड याने त या दशेने पुढे केला.
ते हा ए तेरने जवळ जाऊन राजदंडा या स या टोकाला पश केला. ३ मग
राजाने तला वचारले, “ए तेर राणी तुला काय पा हजे? तुझी वनंती काय
आहे? अगदी अ या रा याएवढ तुझी मागणी असली तर ती मळे ल.” ४
ए तेर हणाली, “महाराजां या मज स आले तर मी आज आप यासाठ
भोजन तयार केले आहे. यास राजाने हामानास घेऊन यावे.” ५ ते हा
राजा हणाला, “हामानाला ताबडतोब घेऊन या हणजे आ हास ए तेर या
हण या माणे जाता येईल.” राजा आ ण हामान मग ए तेरने तयार केले या
भोजनास गेले. ६ ते ा रस घेत असताना पु हा राजाने ए तेरला वचारले
“तुझी वनंती काय आहे? ते तुला मळे ल. तुझी मागणी काय आहे? ती
अ या रा याएवढ असली तर सु दा ती मा य होईल.” ७ ए तेरने उ र
दले, “माझे मागणे आ ण माझी वनंती हीच आहे क , ८ जर महाराजाची
मा यावर कृपा ी झाली असेल तर राजा आ ण हामान यांनी उ ाही यावे.
उ ा मी राजासाठ आ ण हामानासाठ आणखी एक मेजवानी देईन आ ण
मग राजाने हट या माणे मला जे काय मागायचे ते मी उ ा मागेन.” ९
हामान या दवशी अ तशय आनंदात आ ण चांग या मन: ि थतीत नघाला.
पण राजवा ा या दरवाजाजवळ आपणास पा न मदखय उठला नाही क
थरथर कांपला नाही, हे हामानाने पा हले ते हा यास याचा अ तशय संताप
आला. १० तर ही आप या रागाला आवर घालून हामान घर आला. मग
आपले म आ ण याची प नी जेरेश यांना याने बोलावले. ११ आप या
ऐ याची बढाई मारायला हामानाने सु वात केली आ ण आपली पु संतती,
राजाने केलेले आपले अनेक कारचे स मान, राजाने आप याला दलेले
सव च अ धकाराचे थान या सग यांची तो बढाई मा लागला. १२
हामान हणाला, “एवढेच नाहीतर ए तेर राणीने आज दले या मेजवानीला
राजाबरोबर मा या शवाय कोणालाच बोलावले नाही. आ ण पु हा उ ाही
राणीने मला राजाबरोबर बोलावले आहे. १३ पण तो य दी मदखय जोपयत
राज ाराशी बसलेला पाहत आहे तोपयत हे सव थ आहे.” १४ मग
हामानाची प नी जेरेश आ ण याचे सगळे म यास हणाले, “ याला फाशी
दे यासाठ एक खांब उभारायला सांग, तो प नास हात उं च असावा. मग
सकाळ राजाला यावर मदखयाला फाशी ायला सांग. यानंतर राजाबरोबर
खुशाल मेजवानीला जा हणजे तुला आनंद होईल.” हामानाला ही गो
आवडली हणून याने फाशीचा खांब क न घेतला.
झोप उडाली. ते हा याने एका सेवकाला इ तहासाचा
६ यांथ राआणी राजाची
याची आ ा केली आ ण मग राजापुढे मो ाने वाच यात
आला. २ राजा अह ेरोशाला राज ारावर पहारा करणा या ब थान आ ण
तेरेश या दोन सेवकांनी राजाचा वध कर याचा कट रचला होता या या वषयी
मदखयाने सां गतले होते अशी न द होती. ३ यावर राजाने वचारले,
“मदखयाचा याब ल स मान व गौरव कसा केला गेला?” ते हा सेवक
राजाला हणाले, “ या यासाठ काहीच केले गेले नाही.” ४ राजा हणाला
“चौकात कोण आहे?” हामान तर आपण जो खांब मदखयाला फाशी
दे यासाठ तयार केला होता ते राजाला सांग यास राजा या घरा या
बाहेर या अंगणात आला होता. ५ राजाचे सेवक यास हणाले, “हामान

अंगणात उभा आहे” ते हा राजा हणाला, “ याला आत घेऊन या.” ६
हामान आत आला ते हा राजाने यास वचारले, याचा राजाने स मान
करावा असे राजा या मज स आ यास या मनु यासाठ काय करावे?
हामानाने मनात या मनात वचार केला, “मा यापे ा कोणाचा अ धक
मान करावा हणून राजा या मज स येणार?” ७ ते हा हामान राजाला
हणाला, “राजाला याचा स मान करायचा आहे या यासाठ हे करावे, ८
राजाने वतः प रधान केलेले राजव े आणावे. राजा या घो ावर बसतो तो
घोडाही आणावा. राजा या म तक ठे वतात तो राजमुकुट आणावा. ९ मग
राजा या एखा ा मह वा या अ धका या या हाती राजव े आ ण घोडा या
गो ी सोपवा ात. राजाला याचा स मान करायचा आहे या या अंगावर या
अ धका याने ती व े घालावीत आ ण यास घो ावर बसवून नगरातील
र यावर फरवावे. या अ धका याने या
ला पुढे घेऊन नेताना घो षत
करावे क राजाला याचा स मान करायचा असतो या यासाठ असे केले
जाते.” १० मग राजा हामानाला हणाला, तू बोलला या माणे “लवकर
व आ ण घोडा घेऊन मदखय य दी राज ाराजवळच बसलेला आहे याचे
तसेच कर. जे सव तू बोलला आहेस यातले काही एक रा देऊ नकोस.”
११ मग हामानाने व
आ ण घोडा घेऊन मदखयाला ते व घालून यास
घो ावर बसवून नगरातील र यातून फरवले. या यापुढे चालून याने
घोषणा दली, “राजाला याचा स मान कर यास आवडते या मनु यासाठ
असे केले जाते.” १२ एवढे झा यावर मदखय राज ाराशी परतला. पण
हामान आपले त ड झाकून शोक कर त घाईने घर गेला. १३ आपली प नी
जेरेश आ ण आपले सगळे म यांना याने जे जे झाले ते सगळे सां गतले,
हामानाची प नी आ ण यास स ला देणारे बु ीमान म यास हणाले
“मदखय य दी असेल तर या यावर तुमचे वच व होणे श य नाही. पण
या यापुढे तुमचा अध: पात खचीतच होणार.” १४ हे सगळे या याशी
बोलत असतानाच राजाचे खोजे आले. ए तेरने तयार केले या मेजवानीला
हामानास आणायला यांनी घाई केली.
मेजवानीला गेले.
७ तेमेजहावानीराजाया याआ णस याहामानदवशी,राणीते एा तेरसरकडेघेत असताना,
राजाने पु हा

२

ए तेरला वचारले, ए तेर राणी, “तुझी वनंती काय आहे? ती मा य केली
जाईल. तुझी मागणी काय आहे? ती अ या रा याएवढ असली तर ती
मा य कर यांत येईल.” ३ ते हा ए तेर राणी हणाली, “राजा, मा यावर
आपली कृपा ी झाली असून आपली मज असेल तर मला व मा या
लोकांसही जवदान ावे. एवढेच माझे मागणे आहे. ४ कारण, आमचा नाश
हो यासाठ , मारले जा यासाठ व नाहीसे हावे यासाठ मी आ ण माझे
लोक वकले गेलो आहोत. आमची नुसती गुलाम हणून व झाली असती
तर मी ग प रा हले असते. तर या श ूला राजाची हानी भ न देऊ शकले
नसते.” ५ ते हा राजा अह ेरोशाने राणी ए तेरला वचारले, “असे तुम या
बाबतीत धाडस करणारा मनु य कोण व तो कोठे आहे?” ६ ए तेर हणाली,
“तो आप या समोरच आहे. हाच तो हामान आमचा श ू!” ते हा राजा
आ ण राणीसमोर हामान भयभीत झाला. ७ राजाला अ तशय संताप आला.
ा रस तसाच टाकून तो उठला आ ण बाहेर राजबागेत गेला, पण हामान
आपले ाण वाचव याची याचना करत आत राणी ए तेरजवळ उभा रा हला.
राजाने आपले वाईट कर याचे ठरवले आहे असे याने पा हले. ८ मग जेथे
ा रस दला गेला होता या दालनाम ये, राजा बागेतून येऊन उभा रा हला
मेजवानी या, या आसनावर ए तेर बसली होती यावर हामानाला पडताना
राजाने पा हले. ते हा संतापून राजा हणाला, “मी घरात असतानाच राणीवर
जबरद ती करणार आहेस क काय?” राजा असे हणा याबरोबर सेवक
आत आले आ ण यांनी हामानाचे त ड झाकले. ९ नंतर हरबोना नावाचा
राजा या सेवकातील एक अ धकार , हणाला “ या मदखयाने राजाचे र ण
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कर यासाठ खबर दली होती या यासाठ हामाना या घराजवळ प नास
हात उं चीचा खांब उभारला आहे.” राजा हणाला “ याच खांबावर यास
फाशी ा.” १० ते हा मदखयासाठ उभारले या खांबावर हामानाला फाशी
दे यात आली. मग राजाचा ोध शमला.
याच दवशी अह ेरोश राजाने य ांचा श ू असले या हामाना या
८ मालक
ची सव मालम ा राणी ए तेरला दली. आ ण मदखय राजाकडे
आला कारण याचे ए तेरशी काय नाते आहे ते तने राजाला सां गतले.
२ राजाला आपली मु ा हामानाकडू न परत मळाली होती. ती आप या
बोटातून काढू न राजाने मदखयाला दली. मग ए तेरने मदखयाला हामाना या
मालम ेचा मुख नेमले. ३ ए तेर मग राजाशी पु हा बोलली. ती या या
पाया पडू न रडू लागली. अगागी हामानाने य ांचा नायनाट कर याची
आखलेली योजना राजाने र करावी हणून यास वनंती क लागली.
४ मग राजाने आपला सो याचा राजदंड ए तेरपुढे केला; ए तेर उठली आ ण
राजापुढे उभी रा हली. ५ ती हणाली, “जर राजा या मज स आ यास,
आ ण मजवर तुमची कृपा ी झाली अस यास, जर राजाला ही गो यो य
वाटली आ ण यां या ीने मी यास आवडले तर ह मदाथा अगागी याचा
पु हामान याने सव ांतातील य ांचा नायनाट कर याचे पाठवलेले प े
र करणारा आदेश लहावा. ६ कारण मा या लोकांवर आलेली आप ी
पा न मी कशी सहन क ? मा या नातेवाईकांचा नाश मी कसा सहन क
शकेन?” ७ राजा अह ेरोशाने राणी ए तेर आ ण मदखय य दी यांना उ र
दले. राजा यांना हणाला, “हे, पहा, हामान य ां व द होता हणून
याची मालम ा मी ए तेरला दली आ ण मा या शपायांनी यास फाशी
दले आहे. कारण तो य ांवर ह ला करणार होता. ८ आता राजा या
नावाने य ां वषयी सरा आदेश लहा आ ण मग या कमावर राजाची
मोहर उमटवा. कारण राजा या नावाने ल हलेले लेख आ ण यावर झालेली
राजाची मोहर कोणालाही र करता येत नाही.” ९ राजा या लेखकांना
ताबडतोब बोलव यात आले, तस या हणजे शवान म ह या या ते वसा ा
दवशी हे झाले. सव य दी आ ण भारतापासून कूशपयत या एकशस ावीस
ांतांमधील अ धपती, अ धकार आ ण सरदार यांना उ ेशून मदखयाने दलेले
य दयां वषयी असलेले सव आदेश या लेखकांनी ल न काढले. येक
ांता या भाषेत ते ल ह यात आले. येक भा षक गटा या भाषेत यांचा
अनुवाद कर यात आला. य ां या भाषेत आ ण यां या लपीत ते आदेश
ल हले गेले. १० मदखयाने राजा अह ेरोशा या नावाने प े ल न यावर
राजाची मोहर क न ती राजा या तबे यात वाढले या सरकार वेगवान घोडे,
यां या वारांबरोबर पाठवले. ११ राजाने या प ात सव नगरातील य ांनी
एक जमावे आ ण वसंर णासाठ उभे रहावे; यांना जे लोक व ांत
उप व करतील, यां या सव सै याचा, ि यांचा, मुलांचाही नाश करावा व
यांना ठार मारावे व यांना नाहीसे करावे, यांची लूट क न यावी. १२
अह ेरोश राजा या सव ांतांत एकाच दवशी, बारा ा म ह या या हणजे
अदार म ह या या, तेरा ा दवशी य ांवर कारवाई करायची असे ठरले
होते. १३ जो लेख कूम हणून येक ांतात ायचा होता याची त सव
लोकांस जाहीर झाली, क य ांनी या दवशी श ूचा सूड उगव यासाठ
तयार रहावे. १४ राजा या घो ांवर वार होऊन जासूद तातड ने नघाले. ते
वेळ न गमावता जायला नघाले. राजाचा हाच आदेश शूशन राजधानीतही
दला गेला. १५ मदखय राजाकडू न नघाला. याने राजाकडचा वशेष पोषाख
घातला होता. याची व े नळया आ ण पांढ या रंगाची होती. मोठा सो याचा
मुकुट याने घातला होता. तलम सणाचा जांभळा झगा याने वर चढवला
होता. शूशन नगराम ये आनंदाने जयघोष कर यात आला. १६ य ां या
ीने ती पवणी होती. यामुळे या दवशी ज लोषाचे वातावरण होते. १७
या ांतात आ ण या नगरात राजाची आ ा पोहोचली तथे य ांम ये
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आनंद झाला आ ण यांनी भोजनसमारंभ क न शुभ दन हणून पाळला. या
देशाचे बरेच लोकही य दी झाले. कारण यांना य ांची भीती वाटू लागली.
बारा ा म ह या या हणजे अदार म ह या या तेरा ा दवशी
९ आता
लोकांस राजा या आ ेचे व कूमाचे पालन करायचे होते, य ां या
श ूंनी यां यावर वरचढ हो याची आशा धरली होती पण या या उलट झाले,
जे य ांचा ेष करत होते या श ूंपे ा य दी आता वरचढ झाले होते. २
आप याला ने तनाबूत क पाहणा या लोकांचा जोरदार तकार करता यावा
हणून राजा अह ेरोश या रा यातील सव ठकाणचे य दी आपआप या
नगरात एक आले. यामुळे यां या वरोधात जायची कोणाम येच ताकद
न हती हणून य ांना ते लोक घाबरले. ३ शवाय, सव ांतामधले अ धकार ,
अ धपती, सरदार, आ ण राजाचे कारभार यांनी य ांना सहा य केले,
कारण ते सगळे मदखयाला घाबरत होते. ४ मदखय राजवा ातील मोठा
असून याची कत रा यातील सवापयत पोहचली होती, मदखयाचे
साम य उ रो र वाढत गेले. ५ य ांनी आप या सव श ूंचा पाडाव केला.
तलवार चालवून यांनी श ूला ठार केले व श ूंचा व वंस केला. आपला
तर कार करणा या श ूचा आप या इ छे माणे समाचार घेतला. ६ शूशन
या राजधानी या शहरात य ांनी पाचशेजणांचा वध क न धु वा उडवला. ७
शवाय यांनी पुढ ल लोकांस ठार केले. पश दाथा, दलफोन, अ पाथा,
८ पोराथा, अद या, अर दाथा, ९ पम ता, अर सई, अर दय, वैजाथा, १०
हे हामानाचे दहा पु होते. ह मदाथाचा पु हामान य ांचा श ू होता.
य ांनी या सवाना ठार केले खरे, पण यांची मालम ा लुटली नाही. ११
तटबंदी असले या शूशनम ये, या दवशी कती जण मारले गेले ते राजाला
सांग यात आले. १२ ते हा राजा ए तेर राणीला हणाला, “हामाना या
दहा पु ासहीत य ांनी शूशनम ये पाचशे लोकांस मारले. आता राजा या
इतर ांतांत काय करावे अशी तुझी इ छा आहे? तुझी काय वनंती आहे?
ती मा य कर यात येईल. तुझी काय मागणी आहे? ती तु यासाठ मा य
कर यात येईल.” १३ ए तेर हणाली, “राजाची मज असेल तर शूशनम ये
य ांना आज यासारखेच उ ा क ावे आ ण हामाना या दहा पु ांचे देहही
खांबावर टांगावे.” १४ ते हा राजाने तशी आ ा दली. शूशनम ये तोच कायदा
स या दवशीही चालू रा हला. हामाना या दहा मुलांना टांगले गेले. १५ अदार
म ह या या चौदा ा दवशी शूशनमधील य दी एक जमले आ ण यांनी
शूशनमध या तीनशे जणांना जवे मारले पण यां या संप ीची लूट केली
नाही. १६ यावेळ राजा या ांतांमधले य दीदेखील आप या संर णासाठ
एक जमले आ ण आप या श ुपासून यांना वसावा मळाला. जे यांचा
ेष करत होते या पंचाह र हजार लोकांस यांनी ठार केले, पण यांनी
यांना ठार केले यां या मालम ेला हात लावला नाही. १७ अदार म ह या या
तेरा ा दवशी हे घडले चौदा ा दवशी य ांनी व ांती घेतली आ ण तो
दवस यांनी आनंदो सवाचा व मेजवाणीचा ठर वला. १८ परंतु शूशनमधील
य दी अदार म ह या या तेरा ा आ ण चौदा ा दवशी एक आले होते.
मग पंधरा ा दवशी यांनी आराम केला. पंधरावा दवस यांनी मेजवाणीचा
व आनंदो सवाचा ठर वला. १९ हणून खेडोपाड राहणारे जे य दी गावकूस
नसले या गावात राहतात ते अदार या चतुदशीला पुर म हा सण साजरा
करतात. यांचा सण चतुदशीला असतो. या दवशी ते मेजवा या देतात आ ण
भेटव तूंची देवाणघेवाण करतात. २० मदखयाने जे घडले याची न द केली
आ ण याने राजा अह ेरोश या ांतातील जवळ व र या सव ांतातील
य ांना प े पाठवली, २१ दरवष अदार म ह याचा चौदावा आ ण पंधरावा
दवसही अग याने पाळावा, २२ या दवशी य ांना आप या श ूंपासून
वसावा मळाला हणून या दवशी आनंदो सव साजरा करावा. या म ह यात
यां या शोकाचे पांतर आनंदात झाले. हणून हा म हनाही उ सवासारखा
साजरा करावा. या म ह यात यां या आ ोशाचे पांतर आनंदो सवा या
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दवसात झाले. मदखयाने सव य ांना प े ल हली. सणासुदीचे दवस
हणून याने हे दवस यांना साजरे करायला सां गतले. या दवशी यांनी
मेजवा या ा ात, भेटव तूंची देवाणघेवाण करावी आ ण ग रबांना भेटव तू
ा ात. २३ मदखयाने यांना ल हले होते या माणे य ांनी सुरवात केली
होती तो उ सव यांनी पुढेही चालू ठे वला. २४ ह मदाथाचा पु अगागी
हामान सव य ांचा श ू होता. याने य ांचा नायनाट कर याचे कपटी
कार थान रचले होते. य ां या संहारासाठ याने च टाकून दवस ठरवला
होता. २५ परंतु राजासमोर ही गो आली ते हा याने अशी लखीत आ ा
काढली क , कपटी हामानाने य दी लोकां व रचले या कार थानाचा दोष
यां या माथी मारावा आ ण यास व या या पु ांना फाशी दे यात यावी.
२६ या तव पूर या श दाव न “पुर म” असे हणत, हणून या दवसास
“पुर म” नाव पडले. कारण या प ाम ये ल हले या सव गो ी, यांनी
पा हलेले सव काही आ ण या याबाबतीत जे घडले होते यामुळे य ांनी
ही था ि वकारली. २७ य ांनी नवीन र त व कत ि वकारले. ही र त
आप यासाठ , आप या वंशजासाठ व जो येकजन यांना जोडलेले आहे
तो. आपण हे दोन दवस येक वष साजरे करावेत. ते यां या नयमानुसार
आ ण येकवष याच वेळ साजरे करावे. २८ येक पढ आ ण येक
कुटु ब
ं या दवसाची आठवण ठे वते. सव ांतांम ये आ ण सव नगराम ये
हा दवस साजरा केला जातो. पुर मचे हे दवस साजरे कर याची था
य दी कधीही सोडणार नाहीत. य ांचे वंशजही हा सण नेहमी ल ात
ठे वतील. २९ मग अबीहाईल ची क या राणी ए तेर आ ण य दी मदखय यांनी
पुर म वषयी एक फमान ल हले. हे सरे प ही पूणपणे स य आहे हे स द
कर यासाठ यांनी ते फमान राजा या पूण अ धकारा नशी काढले. ३०
राजा अह ेरोशा या रा यातील एकशेस ावीस ांतांमधील सम त य ांना
मदखयाने प े ल हली. याम ये शांतीची स य वचने होती. ३१ पुर म साजरा
करायला लोकांस सांग यासाठ मदखयाने ही प े ल हली. आ ण हा नवीन
सण के हा साजरा करायचा हे ही याने सां गतले. य दी मदखय आ ण राणी
ए तेर यांनी य ांसाठ आदेश पाठवले होते. य ांम ये आ ण यां या
वंशजाम ये हा दोन दवसाचा सण प का जावा हणून या दोघांनी ही
कृती केली. इतर सणां या दवशी जसे ते उपवास क न आ ण शोक क न
तो सण आठवणीने पाळतात तसा हा सण यांनी इथून पुढे पाळावा. ३२
पुर मचे नयम ए तेर या आ ेने ठर व यात आले. आ ण या गो ची लेखी
न द ंथात झाली.
अह
१० मग
बसवला.

ेरोश राजाने देशावर व समु ालगत या लोकांवर कर
२ याची साम याची व परा माची जी कृ ये, यांची आ ण

मदखयाचे मह व, राजाने यांना थोर केले ते पारस आ ण मा राजां या
इ तहासा या ंथात ल हले आहेत. ३ राजा अह ेरोशा या खालोखाल
य दी मदखयाचे थान होते. याचे य दी बांधव यास फार मान देत. कारण
लोकां या भ यासाठ तो खूप मेहनत घेई. या या सव लोकांशी शांततेने
बोलत असे.
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परमे राचे नाव ध य असो.” २२ या सव ि थतीतही, ईयोबाकडू न पाप घडले
नाही, देवाने चूक केली आहे असे काही तो मुखासारखा बोलला नाही.

देशात एक पु ष राहत होता याचे नाव ईयोब होते, तो सा वीक
दवशी देवपु परमे रासमोर येऊन उभे राहीले, यां याम ये
१ ऊस
२ पुसैतहाानहीएके परमे
व सरळ होता, तो देवाचा आदर कर त असे व वाईटापासून र राही.
रासमोर हजर झाला होता.
परमे र सैतानाला
२

ईयोबाला सात मुले आ ण तीन मुली झा या. ३ ईयोबाजवळ सात हजार
मढरे, तीन हजार उं ट, बैलां या पाचशे जो ा, आ ण पाचशे गाढवी होती.
या याकडे पु कळ चांगले सेवकही होते. पूवमधील सव लोकांम ये तो
अ तशय थोर पु ष होता. ४ येकाने ठरवले या दवशी याची मुले
आपाप या घर भोजन समारंभ कर त असत आ ण या सवासोबत खाणे
आ ण पणे करावयास यां या त ही ब हण नाही बोलवत असत. ५
जे हा भोजनसमारंभाचे दवस पूण झा यावर, ईयोब यांना बोलवून यांची
देवासाठ पु हा शु ी कर . तो मो ा पहाटेस लवकर ऊठे आ ण या या
येक मुलासाठ होमापण कर त असे, तो हणत असे, “कदा चत मा या
मुलांनी पाप केले असेल आ ण यां या मनात देवाचा तर कार केला
असेल.” ा माणे ईयोब न य कर त असे. ६ एक दवस असा आला क
या दवशी देवपु परमे रासमोर येऊन उभे राहीले, यां याम ये सैतानही
तेथे आला. ७ परमे र सैतानास हणाला, “तू कोठू न येत आहेस?” नंतर
सैतानाने परमे रास उ र दले आ ण हणाला, “पृ वीवर हडू न फ न
आ ण त यावर खाली-वर चालत जाऊन आलो आहे.” ८ परमे र सैतानास
हणाला, “तू माझा सेवक, ईयोब या याकडे ल दलेस काय? पृ वीत
या यासारखा सरळ आ ण साि वक, देव भ व तेपासून र राहणारा
असा कोणीही मनु य नाही.” ९ नंतर सैतानाने परमे रास उ र दले आ ण
हणाला, “ईयोब देवाचे भय ऊगीच बाळगतो काय? १० तू या या भोवती,
या या घरासभोवती, आ ण या या सव वा या येक बाजूस कुंपण घातले
आहेस ना? तू या या हातां या कामांस यश दले आहेस, आ ण भूमीत
याचे धन वाढत आहे. ११ पण जर तू आपला हात पुढे क न या याजवळ
असणा या सव वावर टाकशील तर तो आ ाच तु या त डावर तुझा याग
कर ल.” १२ परमे र सैतानास हणाला, “पाहा, याचे सव जे काही आहे
ते तु या अ धकारात आहे, फ यास तु या हाताचा पश क नको.”
मग सैतान परमे रापुढून नघून गेला. १३ एक दवस असा आला क ,
जे हा याची मुले आ ण या या मुली यां या मो ा भावा या घरात जेवत
होते व ा रस पीत होते. १४ ते हा एक नरो या ईयोबाकडे आला आ ण
हणाला, “बैल नांगर त होते आ ण यां याबाजुस गाढवी चरत हो या, १५
शबाई लोकांनी यां यावर ह ला केला आ ण यांना घेवून गेले. खरोखर,
यांनी तलवार या धारेने नोकरांना मा न टाकले, हे तुला सांग यासाठ मीच
नभावून आलो आहे.” १६ प हला हे सांगत असतांनाच सरा आला आ ण
हणाला, “आकाशातून दैवी अ नीचा वषाव झा यामुळे मढरे आ ण चाकर
जळू न गेले, आ ण मीच तेवढा बचावून तुला सांगायला आलो आहे.” १७
तो बोलत असतांनाच, आणखी सरा आला आ ण हणाला, “खा ांनी
तीन टो या क न, यांनी उं टावर ह ला केला, आ ण ते यांना घेवून गेले.
होय, आ ण यांनी तलवार या धारेने नोकरांना मा न टाकले, आ ण हे
तुला सांगावयास मीच नभावून आलो आहे.” १८ आ ापयत तो हे सांगत
असतांनाच, आणखी एक आला आ ण हणाला, “तुझी मुले आ ण मुली
यां या मो ा भावा या घरात खात होते व ा रस पीत होते. १९ ते हा
रानाकडू न वादळ वारे आले आ ण या घरा या चार कोप यास धडकले,
आ ण ते या त णावर पडले आ ण ते मरण पावले, केवळ मीच यातून
बचावलो व तुला सांग यास इथे आलो.” २० ते हा ईयोबाने ऊठू न, याचा
झगा फाडला, याने डो याचे मुंडन केले, भूमीकडे त ड क न पालथा पडला
आ ण देवाची उपासना केली. २१ तो हणाला, “मी मा या माते या ऊदरातून
न न आलो, आ ण पु हा तेथे न न जाईल. परमे राने दले, व परमे राने नेले,
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हणाला, “तू कोठू न येत आहेस?” सैतानाने परमे रास उ र दले आ ण
हणाला, “पृ वीवर हडू न फ न आ ण येथून तेथून चालत जाऊन परत
आलो आहे.” ३ नंतर परमे र सैतानाला हणाला, “माझा सेवक ईयोब
या याकडे तूझे ल गेले का? पृ वीवर या यासारखा कोणीही नाही,
तो साि वक आ ण सरळ मनु य आहे, तो देवाचे भय धर तो आ ण
गो पासून र राहतो. जर या या व द कोणतेही कारण नसतांना याचा
नाश कर यास तू मला तयार केले, तर ही याने आपली साि व ा अंखड
ध न ठे वली आहे.” ४ सैतानाने परमे रास उ र दले, आ ण हटले,
“कातड साठ कातड , खरोखर मनु य वतः या जीवासाठ आपले सवकाही
देईल. ५ परंतु जर तू तुझा हात लांब क न या या हाडांना आ ण शर राला
पश केलास, तर तो तु या त डावर तुझा नकार कर ल.” ६ परमे र
सैतानाला हणाला, “पाहा, तो आता तु या हाती आहे, मा याचा जीव
राखून ठे व.” ७ मग सैतान परमे रा या उपि थतीतून नघून गेला आ ण
याने ईयोबाला तळपायांपासुन डो यापयत वेदनांनी भरले या फोडांनी
पी डले. ८ ईयोबाने वतःचे अंग खाज व यासाठ खापराचा तुकडा घेतला
आ ण तो राखेत जाऊन बसला. ९ नंतर याची प नी यास हणाली, “तु ही
अजूनही तुमची साि व ा ध न ठे वली आहे का? तु ही देवाचा याग करा
आ ण मरा,” १० परंतू तो तला हणाला, “तू मूख ीसारखी बोलत आहेस.
देवा या हातातून आपण चांगलेच घेतले पाहीजे वाईट नाही काय?” तू असाच
वचार करतेस ना? या सव बाबतीत ईयोबाने या या बोल या ारे पाप केले
नाही. ११ ईयोबाचे तीन म हणजे अलीफज तेमानी, ब दद शूही आ ण
सोफर नामाथी या त ही म ांनी या यावर आले या संकटा वषयी ऐकले
होते, ईयोबाला भेटून या यासोबत शोक कर यास आ ण याचे सां वन
करावे याब ल यांचे एकमत झाले, ते हा ते आपआप या ठकाणा न आले.
१२ जे हा यांनी
न आपले डोळे वर क न पा हले ते हा यांनी यास
आळखले नाही, ते मो ाने रडले, येकाने आपआपला वतःचा झगा
फाडला आ ण हवेत धूळ उडवली आ ण वतः या डो यावरही घेतली.
१३ मग ते या याबरोबर सात दवस आ ण सात रा ी जमीनीवर बसून
रा हले, आ ण या याशी एक श दही कोणी बोलले नाही कारण याचा शोक
अ तशय ती होता असे यांनी पाहीले.
आपले त ड उघडले आ ण आप या ज म दवसास शाप
३ यानंदला.तर, ईयोबाने
तो (ईयोब) हणाला, “मी या दवशी ज मलो तो दवस न
२

३

होवो, मुलाची गभधारणा झाली अशी जी रा हणाली ती भ म होवो. ४ तो
दवस अंधकारमय होवो, देवाला याचे व मरण होवो, यावर सुय काश
पडला नसता तर फार बरे झाले असते. ५ मृ यूची सावली आ ण अंधार यास
आप या वतःचा समजो, ढग सदैव यावर राहो, जी येक गो दवसाचा
अंधार करते ती यास खरेच भयभीत करो, ६ ती रा काळोख घ पकडू न
ठे वो, वषा या दवसांम ये ती आनंद न पावो. म ह या या तथीत तची गणती
न होवो. ७ पाहा, ती रा फलीत न होवो, त यातून आनंदाचा वनी न येवो.
८ जे ल ाथानाला जाग व यात नपुण आहेत ते या दवसास शाप देवो.
९ या दवसा या पहाटेचे तारे काळे होत. तो दवस काशाची वाट पाहो
पण तो कधी न मळो, या या पाप यास उषःकालाचे दशन न घडो. १०
कारण तने मा या जननीचे ऊदर ार बंद केले नाही, आणखी हे ःख मा या
डो यापासून लपवीले नाही. ११ उदरातुन बाहेर आलो ते हाच मी का मरण
पावलो नाही? मा या आईने मला ज म देताच मी का ाण यागला नाही?
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१२ त या मांडयानी माझा ि वकार का केला? कवा मी जगावे हणून त या

तनांनी माझा ि वकार का केला? १३ तर मी आता न त खाली पडू न
राहीलो असतो, मी झोपलो असतो आ ण व ांती पावलो असतो. १४
पृ वीवर ल राजे आ ण स लागार, यांनी आप यासाठ कबरा बांध या या
आता उ व त झा या आहेत. १५ कवा या राजकुमारांनी आपली घरे सो या
यांनी भरली यां या बरोबरच मलाही मरण आले असते तर बरे झाले
असते. १६ कदा चत मी ज मापासूनच मृत मूल का झालो नाही, कवा काश
न पा हलेले अभक मी असतो तर बरे झाले असते. १७ तेथे गे यानंतरच
ास दे याचे थांब वतात. तेथे दमले यांना आराम मळतो. १८ तेथे कैदीही
सहज एक राहतात, तेथे यांना गुलाम बन वणा यांचे ओरडणे ऐकू येत
नाही. १९ लहान आ ण थोर तेथे आहेत, तेथे गुलाम यां या मालकापासून
मु आहेत. २० दशेतील लोकांस काश का द या जातो, जे मनाचे
कटू आहेत अशांना जीवन का दले जाते, २१ याला मरण पाहीजे यास
मरण येत नाही, : खी मनु य गु त ख ज यापे ा मृ यू या अ धक शोधात
असतो? २२ यास थडगे ा त झाले हणजे ते हष त होतात, यास अ त
आनंद होतो? २३ या पु षाचा माग लपलेला आहे, देवाने या पु षाला
कुपंणात ठे वले आहे अशाला काश का मळतो? २४ मला जेवणाऐवजी
उसासे मळत आहेत! माझे क हने, पा यासारखे बाहेर ओतले जात आहे.
२५ या गो ना मी घाबरतो याच गो ी मा यावर येतात. मी याला यालो
तेच मा यावर आले. २६ मी न त नाही, मी व थ नाही, आ ण मला
वसावा नाही. तर आणखी पीडा येत आहे.”
तेमानीने उ र दले आ ण तो हणाला, “जर कोणी
४ अलीफज
तु यासोबत बोल याचा य न केला, तर तू : खी होशील का? परंतू
२

बोल यापासून वत: ला कोण आवरेल? ३ पाहा, तू पु कळांना शकवले
आहेस. तू अश हातांना श
दली आहेस. ४ तू तु या श दांनी खाली
पडणा यांना सावरले आहेस. तू अश गुडघे बळकट केले आहेस. ५ पण
आता संकटे तु यावर आली आहेत, आ ण तू खचला आहेस, ते तुला पश
करतात. आ ण तू ासात पडतोस. ६ तु या देव भ पणाची तुला खा ी नाही
काय, तुझी सा वीक ा तु या आशेचे माग नाही काय? ७ मी तुला वनती
करतो, कोणी न पाप कधी नाश पावला का? कवा चांग या लोकांचा कधी
न: पात झाला का? या या वषयी तू वचार कर. ८ मी असे पाहीले आहे क
जे घोर अ यायाची नांगरणी कर तात, आ ण क पेरतात ते तशीच कापणी
करतात. ९ देवा या ासाने ते नाश पावतात. या या रागाने ते भ म होतात.
१० सहाची गजना, सहाचा व ाळ वनी न होतो, त ण सहाचे दात
उपटले जातात. ११ हातारा सह शकार न मळा यामुळे मरण पावतो,
स हणीचे छावे सगळ कडे पांगतात १२ आता मा याकडे एक गु त नरोप
आला, आ ण मा या कानी याची कुजबुज पडली. १३ जे हा लोक गाढ
झोपेत असतात, मी रा ी या ांता या वचारात असतो, १४ मी घाबरलो
आ ण माझा थरकाप झाला. माझी सगळ हाडे थरथरा कापू लागली. १५
एक आ मा अगदी मा या चेह याजवळू न गेला आ ण मा या शर रावरचे केस
उभे रा हले. १६ तो आ मा न ल उभा रा हला, पण याचा आकार मला
दसू शकला नाही, मा या डो यांसमोर एक आकार होता, तेथे शांतता
होती आ ण वाणी असे बोलताना मी ऐकली. १७ म य मनु य देवापे ा
नतीमान असू शकतो काय? मनु य या या नमा यापे ा अ धक शु
असू शकतो काय? १८ पाहा, जर देव या या सेवकावर व ास ठे वत
नाही. जर यास या या तांम ये काही दोष आढळतो, १९ तर जे माती या
घरात राहतात यां या वषयी हे कती स य आहे, यां या घरांचा पाया
धुळ त आहे, ते पंतगासारखे तत या लवकर चरडले जातात? २० आ ण
सकाळपासून सं याकाळपयत ते नाश पावतात, ते कायमचे न होतात व

कोणीही यां याकडे ल देत नाही. २१ यां या तंबू या दो या वर खेच या
जात नाही काय? ते मरतात, शहाणपणा न मळवताच मरतात.”
आरोळ मार, तुला उ र देईल असा कोण आहे? असा कोण
५ “आता
एक धा मक आहे का या याकडे तू जावे? मूख मनु याचा राग
२

यास मा न टाकतो, जळफळाट मुखाला ठार मारतो. ३ मी मूख
स
मुळावलेले पाहीले, परंतु अचानक मी या या घराचा तर कार केला. ४
याची मुले सुर ततेपासून फार र आहेत, ते शहरा या वेशीत चरडले
जातील. यांना तारणारा कोणीही राहणार नाही ५ भुके या मनु यांनी याची
उभी पके खाऊन टाकली, का ाकुटयात वाढलेले धा यही लोकांनी सोडले
नाही, लोभी मनु यांनी सवकाही नेले. ६ अडचणी मातीतून येत नाहीत,
कवा संकटे रानातून उगवत नाहीत. ७ परंतू जशा ठण या वर उडतात,
तसा मनु य वतःहा व न नमाण करतो. ८ परंतू मा यासाठ , मी वतःह
देवाकडेच वळलो असतो, या याकडे मी माझे गा हाने कबूल केले असते.
९ तो या आ यकारक गो ी करतो, या या अ ुत गो ची सीमा नाही.
१० तो पृ वीवर पाऊस देतो. आ ण शेतांवर पाणी पाठवतो. ११ तो न
लोकांस उ च थानी बसवतो आ ण जे राखेत बसून शोक करतात यांना
तो सुर ीत उठवतो. १२ तो धूताचे काय न फळ करतो, हणजे यां या
हांताचे कट स दीस जाणार नाहीत. १३ तो शहा यास या याच धुतते या
जा यात अडक वतो, तो शार ल का या मसलती लवकर संपु ात आणतो.
१४ यांचा भर दवसाच अंधराशी सामना होतो, दवसा म या ात ते रा
अस यासारखे चाचपडतात. १५ यां या मुखांतील तलवार पासून तो दर ी
मनु यास, आ ण बलंवता या हातातून गरजवंत मनु यास सोडवतो १६ हणून
द र ी मनु यास आशा आहे, आ ण अ याय आपले त ड बंद करते. १७ पाहा,
या मनु याला देव
त करतो तो सुखी आहे, हणून सवश माना या
श ेचा अवमान क नकोस. १८ तोच जखम करतो आ ण नंतर तोच प ी
बांधतो. तो जखमा करतो आ ण नंतर या याच हाताने बरे करतो. १९ सहा
संकटामधून तो तुझा बचाव कर ल, खरोखर, सातही संकटात, तुला पश
करणार नाही. २० काळात (अवषण) तो तुला मृ यूपासून आ ण लढाईत
तलवार पासून वाचवेल. २१ जभे या ःखदायी वा यापासून तू झाकला
जाशील, आ ण वनाश तू यावर येईल ते हा तू यास भणार नाहीस. २२ तू
वनाशात व काळात (अवषण) हसशील. आ ण तुला रानपशूंची भीती
वाटणार नाही. २३ तु या भूमीतील पाषाणाशीही तुझा करार होईल, जंगली
पशूशीही तू शांतीने राहशील २४ तुला समजेल तुझा तंबू या याम ये सुर त
आहे, तू तु या कळपाची पाहणी करशील आ ण तुला काही कमतरता
आढळणार नाही. २५ तुझे घराणे समृ द होईल. वनातील कुरणासारखी
तुझी संतती वाढेल असे तू पाहाशील. २६ जशी कापणी या वेळ वाळलेली
ग हाची पढ मळणीसाठ आणतात तसा तू वयोवृ द होऊन कबरेत येशील.
२७ पाहा, आ ही या सा यांचा अ यास केला आहे आ ण ते सव खरे आहे.
हणून तू आमचे ऐक. आ ण यातून वत: साठ काही शक.”
उ र दले आ ण हणाला, “अहो, जर तु ही फ
६ नंमातरयाईयोबाने
यातना तोल या, जर मा या शोकाला तराजूत मोजले. तर ते
२

३

आता समु ात या वाळू पे ा जड आहे. यामुळेच काय माझे श द थ आहे.
४ या सवश मानाचे बाण मा यात आहेत. मा या ाण वषाला पऊन
घेत आहे, देवाने वतः याची दहशत मा या व द स ज केली आहे ५
वनातील गाढवाला गवत मळा यावर ते ओरडते काय? कवा ग हाणीत
चारा असता बैल भुकेने हबंरतो काय? ६ याला चव नाही असे मठा शवाय
खातात काय? कवा अं ात या पांढ या भागाला काही चव असते काय?
७ याला मी पश कर यास नाकारले, ते मा यासाठ तर करणीय अ न
झाले. ८ अहो, मा या वनंती माणे मला मळाले आ ण माझी आशा
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देव पूण कर ल तर कती बरे! या गो ी ह ात या देवाने मला द या
अस या. ९ जर देवा या ई छे त आले तर याने मला चरडू न टाकावे, याने
आपला हात मजव न काढू न यावा आ ण या जीवनातून मला मु करावे.
१० तशाने मा या ःखाचा पर हार होईल, जर मी ासात असतो तर
मी ःखात आनंद कर न, कारण जो प व आहे याचे श द मी कधीही
नाकारले नाही. ११ माझी काय श आहे क मी वाट पाह याचा य न
क ? माझा अंत काय, क मी वतःला आव न ध ? १२ माझी श
पाषाणासारखी आहे काय? कवा माझे शर र पतळे चे बनलेले आहे काय?
१३ मा यापासुन मला कोणतेही साहा य होत नाही हे स य नाही काय, आ ण
ान मा यापासून हरावून घे यात आले नाही काय? १४ कमजोर
वर
संकट आले, याने सवश मान देवाचे भय धरणे सोडू न दले, तर सु ा
या या म ाने व ासूपण दाखवावा. १५ बंधूनो, तु ही मा यासाठ वाळवंटी
देशासमान व कधी न वाहणा या ओ ा माणे आहात. १६ या यावर बफ
अस या कारणाने ते गढू ळ झाले आ ण जे बफाम ये वतःला लप वतात
असे तु ही आहात. १७ जे हा ते बाहेर फेकले जातात ते न होतात, जे हा
उ णता वाढते ते जागेवरच वतळू न जातात. १८ यांचा गट यां या मागाने
वास कर त असता ते पा यासाठ बाजूला वळतात ते सुकले या देशात
भटकतात आ ण नंतर नाश पावतात. १९ तेमा या गटाने तेथे तपास केला.
शबा या का फ याने आशेने याचा शोध घेतला. २० याची अपे ाभंग
झाली कारण यांना पाणी सापड याची खा ी होती, ते तेथे गेले परंतु ते तेथे
फसले. २१ आता तु ही म मा यासाठ काहीच नाही, तु ही माझी भयानक
प रि थती पाहीली आ ण घाब न गेला आहात. २२ मला काही ा असे
मी हणालो का? कवा आप या संप ीतून मला काही ब ीस ा? २३
कवा ‘मा या वरोधका या हातून माझे र ण करा? कवा, ू र लोकांपासून
खंडणी देऊन वाचवा!’ असे मी तु हास हटले का? २४ आता तु ही मला
समज ा आ ण मी शांत होईन. माझी काय चूक झाली ते मला दाखवा. २५
ामा णक श द कती : ख देणारे असतात! परंतु तुमचे वाद ववाद, मला
कसे धमकावतील? २६ तु ही माझे श द नाकार याची योजना केली आहे
का? नराश करणा या मनु याचे श द वा यासारखे आहेत का? २७ खरोखर,
पोर या मुलांवर जुगार खेळता, आ ण तु ही ापा यासारखे म ांबरोबर
घासाघीस करता. २८ पण आता मा याकडे ल पूवक पाहा. खा ीने मी
तुम या त डासमोर खोटे बोलणार नाही. २९ मी तु हास वनंती करतो तु ही
आता कडक धोरण सोडू न ा तुम याबरोबर अ याय होणार नाही. खरोखर,
कडक धोरण सोडू न ा, कारण माझे येय नतीचे आहे. ३० माझा जीभेवर
काही वाईट आहे काय? मा या त डाला अधमाचा फरक समजत नाही
काय?”
मनु यास पृ वीवर खूप क करावे लागतात क नाही? याचे
७ “आयुयेकय मजु
रा या आयु यासारखे असते क नाही? गुलामा माणे
२

मनु यास काम के यानंतर सं याकाळ सावलीची गरज भासते. मनु य काम
के यानंतर पगारा या दवसाची वाट बघणा या मजुरा माणे आहे. ३ हणून
माझे अनेक महीने हालअपे ातून गेले आहेत, मा या वा ाला क ाचीच रा
आली आहे. ४ जे हा मी झोपी जातो, मी वतःला हणतो? रा के हा
नघून जाईन? आ ण के हा मी ऊठे न? एकसारखा मी तळमळतो दवस
उजाडेपयत. ५ माझे शर र क ांनी आ ण माती या ढेकळानी भरलेले
आहे, माझी कातड सोलवटलेली आ ण वाह या जखमांनी भरलेली आहे. ६
माझे दवस वणक या या मागापे ा भरभर जातात आ ण माझे आयु य
आशे शवाय संपते. ७ देवा, माझे आयु य हणजे केवळ ास आहे हे आठव,
माझे ने काही चांगले पाहणार नाही. ८ देवाचे डोळे मा यावर आहेत, या या
डो यांना मी पु हा दसणार नाही, देवाचे डोळे माझा शोध करतील परंतू मी
नसणार. ९ ढग दसेनासा होतो आ ण नघून जातो. याच माणे मनु य
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मरतो आ ण थड यात पुरला जातो. तो पु हा कधीही परत येत नाही. (Sheol
h7585) १० तो या या घरात कधीही परत येणार नाही. याची जागा यास
ओळखणार नाही. ११ ते हा मी ग प बसणार नाही, मी मा या आ या या
लेशातून बोलेन, मा या जवा या कडू पणातून मी बोलेन. १२ तू मा यावर
पहारा का कर त आहेस? मी समु आहे का? कवा समु ी रा स आहे? १३
माझे अंथ णच मला व थता देऊ शकेल. माझा बछानाच मला व ांती
आ ण वा य देईल. १४ ते हा तू मला भयानक व नांनी घाबरवतोस.
आ ण तु या ांतांनी मला भय वाटते. १५ हणून जग यापे ा गुदम न
मरणे मी पसंत करतो. १६ मी मा या जीवनाचा तर कार करतो. मी आशा
सोडू न दली आहे. मला जग याची आस नाही. मला एकटा सोडू न दे.
मा या जीवनाला काही अथ नाही. १७ मनु य तुला इतका मह वाचा वाटतो,
तू यास इतका आदर का दाखवावास, तू याची दखल तर का घेतोस. १८ तू
यास रोज सकाळ का भेटतोस आ ण णा णाला याची पर ा का
घेतोस? १९ तू मा यावरची आपली नजर काढ त नाहीस, थुंक गळ यासही
तू मला वेळ देत नाहीस, असे कोठवर चालणार? २० तू लोकांवर नजर
ठे वतोस. मी पाप केले असले तर मी आता काय क शकतो? तू मला तुझे
ल य का बनवत आहेस, मी तु यासाठ एक सम या बनलो आहे का? २१
तू मला मा या घोर अ यायाची आ ण माझा आ ाभंगाची मा का क न
टाक त नाहीस? मी आता असाच धुळ त पडू न राहणार तू नंतर माझा शोध
घेशील पण मी अि त वात नसेल.”
ब दद शूहीने उ र दले आ ण हणाला, “तू कती वेळपयत
८ नंअसातर बोलत
राहणार आहेस? तुझे श द सोसा ा या वा यासारखे कती
२

वेळेपयत उडत राहतील. ३ देव नेहमीच यायी असतो का? सवश मान
देव बरोबर असले या धा मक गो ी कधीच बदलत नाही काय? ४ तु या
मुलांनी देवा व द काही पाप केले असेल हणून देवाने यांना यां या
पापाची श ा केली. ५ परंतु आता तू या याकडे ल दे आ ण या
सवश मान देवाची दयेसाठ आवजून ाथना कर. ६ तू जर चांगला आ ण
सरळ असलास तर तुला मदत कर यासाठ तो वर त येईल. तुझे कुटु ब
ं
तुला परत देईल. ७ जर तुझी सु वात लहान असली, तर तुझी अं तम
ि थती अ धक मोठ असेल. ८ मी तुला वनंती करतो व डलां या वेळेची
मा हती वचार, यांनी जो शोध लावला तो तु यासाठ लागू क न घे. ९
आपण अगदी कालच ज माला आलो आहोत आ ण काहीच मा हत नाही,
कारण छाये माणे आपले पृ वीतलावरचे दवस आहेत. १० ते काय तुला
शक वणार आ ण सांगणार नाहीत काय? काय ते या या अंतकरणातून
बोलणार नाही का? ११ ल हाळ चखला शवाय उं च वाढू शकतात का?
गवत (बो ) पा याशीवाय उगवू शकेल का? १२ ते अजूनही हरवे आहेत
आ ण कापले नाही, ते स या झाडापे ा लवकर सुकून जातात. १३ हणून
नाि तक मनु याची आशा, जे सव देवाला वसरतात याचा माग सु ा न
होईल. १४ याचा भरवसा न होतो. आ ण याचा व ास को या या
जा यासारखा तकला आहे. १५ तो आप या घरावर टेकला असता परंतू ते
यास आधार देऊ शकणार नाही, याने ते पकडू न धरले असता ते ि थर
राहायचे नाही. १६ तो सूय काश मळाले या वन पतीसारखा हरवागार
आहे, त या फां ा सव बागेत पसरतात. १७ तची मुळे खडकाभोवती
आवळली जातात आ ण खडकावरही उगव याचा य न करतात. १८ परंतु
जर हा
या जागेव न हलवला गेला तर तो न होतो, मग ती जागा
यास नाका न हणेल ‘मी तुला कधी पा हले नाही.’ १९ पाहा अशा र तीने
वागणा या व ब ल हाच आनंद आहे क त याच जागी धुळ तून सरे
उगवतील. २० पाहा, देव नरागस लोकांस सोडू न देत नाही. तसेच तो वाईट
मनु यांना मदतही करत नाही. २१ देव तुझे त ड हा याने भ न टाकेल आ ण
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तुझे ओठ आनंदाने ओरडतील! २२ जे तुझा ेष करतात ते ल जेची व
घालतील, मनु यांची रा टी न होइल.”

े

ईयोब उ र देऊन हणाला, “तू जे काही हणत आहेस ते खरे
९ मग
अस याची जाणीव मला आहे, परंतु देवापुढे मनु य कसा बरोबर ठरेल?
२

३ मनु य देवाशी वाद घालू शकत नाही. देव हजार

न वचा शकतो आ ण
मनु यास या या एकाही नाचे उ र देता येत नाही. ४ देव खूप व ान
आहे आ ण याची श अमयाद आहे. देवाचे मन कठ ण क न कोण
नभावेल? ५ तो ो धत झाला क पवत हलवतो आ ण लोकांस ते कळत
देखील नाही. ६ तो पृ वीचा थरकाप कर यासाठ भूकंप पाठवतो. आ ण
पृ वीचा पायाच हलवून टाकतो. ७ तोच तो देव आहे, जो सूयाला उगवू नये
हणून सांगतो आ ण तो उगवत नाही, आ ण ता यांनी चमकू नये हणून
तो लपवून ठे वतो. ८ याने एक ाने आकाश नमाण केले. तो सागरा या
लाटांवर चालतो. ९ देवाने स त ष, मृग ीष व कृ का यांना नमाण केले.
द णेकडचे आकाश ओलांडणारे हही यानेच नमाण केले. १० तोच
देव आहे याने आ ययकारक अनाकलनीय गो ीही न म या. खरोखरच
देवा या अ ुत कृ यांची सीमा नाही. ११ पाहा, देव जे हा मा या जवळू न
जातो ते हा मी यास बघू शकत नाही. तो जातो तर याची महानता मला
समजत नाही. १२ देवाने जर काही घेतले तर यास कोणीही अडवू शकत
नाही. तू काय कर त आहेस? असे यास कोणी वचा शकत नाही. १३ देव
याचा ोध काबूत ठे वणार नाही. राहाबाचे मदतनीससु दा यास घाबरतात.
१४ हणून मी देवाशी वाद घालू शकत नाही. या याशी काय बोलावे ते मला
सुचणार नाही. १५ मी न पाप आहे, पण मी यास उ र देऊ शकणार नाही.
मी केवळ मा या देवाची कृपा ी मळावी हणून याचना क शकतो. १६
मी हाक मार यानंतर याने उ र दले असते. तर याने माझे ऐकलेच अशी
माझी खा ी झाली नसती. १७ तो मला चरड यासाठ वादळे पाठवील.
आ ण काहीही कारण नसता तो मला जखमा देईल. १८ तो मला माझा ास
परत घेऊ देणार नाही. हणून तो मला अ धक क देईल. १९ कोण श मान
आहे जर आपण बोलतो तर देव सवश मान आहे, आ ण जर आपण याया
वषयी बोलतो, तर यास यायालयात कोणी आणू शकेल काय? २० मी
धम जर असलो, माझेच मुख मला अपराधी बनवते. मी प रपूण जर असलो,
तर पण माझे बोलणेच माझी अपूणता माणीत करते. २१ मी न पाप
आहे, पण काय वचार करावा ते मला कळत नाही. मी मा याच आयु याचा
ध कार करतो. २२ मी वत: शीच हणतो: सग या याच बाबतीत हे
घडते. पापी लोकांसारखेच न पाप लोकही मरतात. देवच सग यांचे जीवन
संपवतो. २३ काहीतर भयानक घडते आ ण न पाप मनु य मरतो ते हा देव
यास फ हसतो का? २४ जे हा एखादा वाईट मनु य स ा बळकावतो
ते हा जे घडते आहे ते बघ यापासून देव पुढा यांना र ठे वतो जर नाही, तर
तो कोण आहे जो असे करतो? २५ माझे दवस एखा ा धावपटू पे ाही
वेगाने धावतात. माझे दवस उडू न जातात, याम ये कुठे ही सुख दसत नाही.
२६ ल हाळाची बनवलेली बोट जशी वेगात जाते तसे माझे दवस वेगात
सरतात. ग डाने आप या भ यावर झडप घालावी या माणे माझे दवस
अ तशय वेगात जातात. २७ मी जर हणालो, क माझे : ख वसरेन, मी
चेह यावर हा य आणेन, मी त ार करणार नाही. आ ण आनंदी होईल. २८
मला माझा : खाचे भय वाटायला हवे. कारण मला मा हत आहे, नद ष
गनणार नाहीस. २९ मी आधीच अपराधी ठरवला गेलो आहे. मग य न तर
कशाला करायचे? ३० मी माझे अंग बफाने धुतले आ ण हात साबणाने
व छ केले. ३१ तर ही देव मला घाणी या ख ् यात ढकलेल. नंतर माझे
वत: चे कपडे देखील माझा तर कार करतील. ३२ देव मा यासारखा
मनु य नाही. हणूनच मी यास उ र देऊ शकत नाही. आ ही यायालयात
एकमेकांना भेटू शकणार नाही. ३३ आम यात कोणी असा यायाधीश नाही.

जो आ हा दोघांना सार याच यायाने तोलेल. ३४ देवा या श ेची छड
मा यापासून र करणारा कोणी यायाधीश नाही या या धाकामुळे मला
भयभीत हो यापासून वाचवणारा कोणी नाही. ३५ असे जर झाले तर देवाला
न घाबरता मला जे काही हणायचे आहे ते मी हणू शकेन. परंतु आता मा
मी तसे क शकत नाही.”
जीवीताचा कंटाळा आला आहे, मी मु पणे त ार
१० माकर यान. आमाझायाला
आ मा कडू पणेतून बोलेन. मी देवाला हणेन, मला
२

उगाच दोष देऊ नकोस. तू मजशी वरोध का करतो ते मला सांग. ३ मला क
दे यात तुला सुख वाटते का? तु या न मती वषयी तुलाच आ था नसावी
असे वाटते, क वाईट लोकांनी या मसलती के या या बाबतीत तू समाधानी
आहेस का? ४ तुला मानवी डोळे आहेत का? लोकांस दसते ते तुला दसते
का? ५ तुझे दवस मनु या या आयु याइतकेच थोडे आहे, कवा तुझे वष
हे लोकां या वष सारखे आहे. ६ तू मा या चुका शोधत असतोस, माझी
पापे धुंडाळ त असतोस. ७ मी न पाप आहे हे तुला मा हत आहे. आ ण
तु या हातातून मला कोणीही वाचवू शकणार नाही. ८ तु या हातांनी माझी
न मती केली, मा या शर राला आकार दला, आता तेच हात मा याभोवती
आवळले जात आहेत आ ण माझा नाश कर त आहेत. ९ मी वनंती करतो,
वचार कर जरा आठव तू मला मातीसारखे बनवलेस. आता तूच परत माझी
मातीत मळवणार आहेस का? १० तू मला धासारखे ओतलेस आ ण दही
घुसळणा या माणे तू मला घुसळू न काढले आहेस ना? ११ हाडे आ ण नायू
यांनी तू मला एक बांधलेस. आ ण तू मला कातड चे व मांसाचे कपडे
चढ वलेस. १२ तू मा यात ाण ओतलेस आ ण मा याशी अं यत दयाळू
रा हलास. तू माझी काळजी वा हलीस आ ण मा या जीवाचे र ण केलेस.
१३ परंतु तू हे तु या दयात लपवून ठे वलेस तू तु या दयात याची गु तपणे
आखणी केलीस हे मला मा हत आहे. तु या मनात हेच होते याची जाणीव
मला आहे. १४ जर मी पाप करतो ते हा तू मा यावर नजर ठे वतोस कारण
यामुळेच मा या पापाब ल तू मला श ा करशील १५ पाप के यावर
मी अपराधी असेन आ ण मा या ीने ते फारच वाईट असेल. परंतु मी
न पाप असूनही माथा उं च क शकत नाही. मला खूप लाज वाटते आ ण मी
ग धळू न जातो. १६ मी जे हा यश वी होतो आ ण मला गव चढू लागतो ते हा
सह जशा टपून बसून शकार करतो तशी तू माझी शकार करतोस. तू तुझे
साम य पु हा मा या व द दाख वतोस. १७ माझी चूक स द कर यासाठ
तू मा या व नवीन सा ीदार आणतोस. आ ण मा यावरचा तुझा राग
अ धकच भडकेल, तू मा या व द सै याची आणखी कुमक पुन: पु हा
आणशील. १८ तू मला ज माला तर का घातलेस? आ ण मी कुणा या
ीस पड याआधीच मरण पावलो असतो तर बरे झाले असते. १९ मी
जगलोच नसतो तर बरे झाले असते. मा या माते या उदरातून मला सरळ
थड यातच नेले असते तर कती चांगले झाले असते. २० माझे आयु याचे
दवस थोडे नाहीत काय? हणून तू मला एकटे सोड. २१ जथून मी परत येवू
शकणार नाही तथे, अंधार आ ण मृ यू या जागी जा यापूव जो काही थोडा
वेळ मा यासाठ उरला आहे याम ये मला थोड व ांती मळे ल. २२ जेथे
काळोख, नबीड अंधार आहे, अशा मृ युछाये या देशात मी सांग या वणा
जाईल, जेथे काश हा म यरा ीसारखा आहे.
या सोफरने उ र दले आ ण तो हणाला, “श दां या
११ नंयातरभडनामाथी
माराला उ र ायलाच हवे? सग या बोल यात हा मनु य
२

बरोबर ठरतो का? ३ तुझा गवा या बडबड ने सरे चूप होतील का? जे हा
तू आम या श णाची नदा करशील, तुला कोणी फजीत करणार नाही
काय? ४ तू देवाला हणतोस, माझे मानणे खरे आहे, आ ण तु या नजरेत
मी नद ष आहे. ५ अहो, परंतु, देवाने बोलावे आ ण तु या व
याने ओठ
उघडावे. ६ तो (देव) तुला ानाचे रह य दाख वतो! चातुराईत तो (देव)

293

ईयोब

महान आहे. तु या अ याया या मानाने तुला जेवढ श ा करायला हवी
तेवढ तो करत नाही हे तू समजावे. ७ तू देवाला खरोखर च समजू शकतोस
असे तुला वाटते का? या सवश मान देवाला समजणे अश य आहे. ८
याचे शहाणपण आकाशा या उं चीइतके आहे, तू काय क शकतोस? ते
अधोलोकापे ा खोल आहे. तू काय जाणू शकतोस? (Sheol h7585) ९ तो
पृ वीपे ा मोठा आहे आ ण सागरापे ा महान आहे. १० फरत असता याने
एखा ास पकडू न अटकेत टाकले, जर याने एखा ाचा याय करावयाचे
ठरवले तर यास कोण अडवू शकेल? ११ यास चुक चे लोक माहीत आहेत,
तो या वाईट गो ी बघतो या यास समजत नाही काय? १२ परंतु मूख
मनु यास शाहाणपण समजत नाही, यांना समजेल रानटी गाढव मनु यास
ज म देईल. १३ परंतु तू तु या मनाची तयार केली पा हजेस आ ण तू
तुझे हात याची उपासना कर यासाठ देवा या दशेने उचलले पा हजेस.
१४ तु या हाती असले या अधमाला तू र ठे वले पा हजेस. तु या डे यात
वाईट गो ना थारा देऊ नकोस. १५ तरच तू न त या याकडे त ड वर
क न बघू शकशील. ल जे या कोण याही च हा वणा, खरोखर, तू खंबीर
आ ण भीती शवाय उभा राहशील. १६ तू तुझे : ख वसरशील, तुझे :
ख नचरा झाले या पा यासारखे वा न जाईल. १७ भर पार या सूय
काशापे ाही तुझे आयु य चमकदार होईल. आयु यातील अंधार सकाळ या
सूय काशा माणे चमकेल. १८ तुला सुर त वाटेल कारण तथे आशा
असेल. खरोखर, सभोवती सुर ा पा न तू बे फकार आराम करशील. १९ तू
व ांती घे यासाठ आडवा होशील आ ण तुला कोणीही ास देणार नाही.
खरोखर, तु याकडे पु कळ लोक मदतीसाठ येतील. २० वाईट लोकांचे डोळे
थकतील. परंतु यांना संकटापासून सुटकेचा माग नाही, यांची आशा यांना
मृ यूकडे नेईल.”
तर ईयोबने उ र दले आ ण हणाला, “तु हीच फ शहाणे लोक
१२ नंआहात,
याम ये काही शंका नाहीत, तुम याबरोबरच शहाणपणही
२

म न जाईल. ३ माझे ही मन तुम या मनाइतकेच चांगले आहे, मीही तुम या
इतकाच शार आहे. अहो खरेच, अशा कार या गो ी कोणासही मा हत
नाहीत? ४ मा या शेजा यांना मी हस याचा वषय झालो आहे. ते हणतात,
याने देवाकडे ाथना केली आ ण यास याचे उ र मळाले! मी चांगला
आ ण न पाप मानव आहे, पण तर ही ते मला हसतात. ५ जो कोणी सुखी
आहे, या या मते संकट हे दैव आहे, जो संकटात पडत आहे, यां या
वचारा माणे तो अ धक तर कारास पा आहे. ६ परंतु चोरांचे तंबू समृ द
होतात. आ ण जे लोक देवाला ोध आणतात ते नभय राहतात. केवळ
यां या वत: चे हातच यांचे देव आहेत. ७ पण आता पशूंस वचार, ते तुला
शकवतील, आकाशात उडणा या प यांना वचार आ ण ते तु हास सांगतील.
८ कवा पृ वीशी बोला, ती तुला शकवेल. समु ातील मासे तुला कळवतील
क, ९ या सव गो ी परमे रा या हाताने के या, यांना जीवन दले हे मा हत
नाही असा, यां या म ये कोण ाणी आहे. १० जगणारा येक ाणी आ ण
ास घेणारा येक मनु य देवा या अ धप याखाली असतो. ११ या माणे
जभेला अ नांची चव समजते, तसेच कानास श दातील फरक कळणार नाही
का १२ वृ द माणसे शहाणी असतात. दीघायु याने समजुतदारपणा येतो. १३
देवा या ठायी ान आ ण साम य आहेत. या याजवळ चांगला उपदेश
आ ण समजूतदारपणाही आहे. १४ देव जे हा एखादी गो उ व त करतो
ते हा लोकांस ती परत उभारता येत नाही. देवाने जर एखा ाला तु ं गात
टाकले तर लोक याची सुटका क शकत नाहीत. १५ पहा, जर याने पाऊस
पडू दला नाही तर पृ वी सुकून जाईल आ ण जर याने पावसास मोकळे
सोडले तर सार पृ वी जलमय होऊन जाईल. १६ या या ठायी ान आ ण
साम य आहेत. जकणारे आ ण हरणारे सवच देवा या अ धन आहेत. १७ तो
रा यमं यांना खात अनवाणी पायांनी घेवून जातो, तो यायाधीशास मूख
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ठरवतो. १८ तो राजाचा अ धकार काढू न घेतो, या या कमरेस बंधन लावतो.
१९ तो याजकांचे साम य काढू न घेतो आ ण मं दरातील सेवकांना फारसे
मह व देत नाही. २० तो व ासू उपदेशकाचा उपदेश काढू न टाकतो, आ ण
वृ ांची व ा काढू न घेतो. २१ तो राजकुमारावर तर काराची ओतनी करतो
आ ण स ेचे बंधन काढू न टाकतो. २२ तो अंधारातील रह ये गट क रतो.
मृ यूलोकात या काळोखापे ा अ धक काळोख असले या ठकाणी तो
काश पाठवतो. २३ तोच महान रा बनवतो आ ण तोच यांना न ही करतो.
तो देशांना मोठे होऊ देतो आ ण नंतर यातील लोकांस न करतो. २४ देव
ने यांना मूख बनवतो. तो यांना वाळवंटात इकडे तकडे मागहीन भटकायला
लावतो. २५ काशा वना ते अंधारात चाचपडतात, तो यांना दा यायले या
मनु या सारखा झोकां ा खाणारा बनवतो.”
“हे सव मी पूव पा हले आहे, मा या कानांनी हे ऐकले आहे
१३ पाहा,
व या सव गो ी मला समजतात. तुला जेवढे माहीत आहे तेवढेच
२

मलाही माहीत आहे, मी तुम या न काही कमी नाही. ३ मला सवश मानाशी
बोलायचे आहे, मला देवाबरोबर मा या कारणा वषयी बोलायचे आहे. ४
तु ही तघेजण खोटे बोलून तुमचे अ ान लपवीत आहात. या वै ाला
कुणालाही बरे करता येत नाही अशा न पयोगी वै ासारखे तु ही आहात. ५
अहो, तु ही ग प बसावे अशी माझी इ छा आहे. ती तु हास करता ये याजोगी
सवात शहाणपणाची गो असेल. ६ आता मा या यु वादाकडे ल
ा,
मा या ओठाची फयाद ऐका. ७ तु ही देवासाठ खोटे बोलाल का? या या
कर ता तु ही कपटाचे भाषण करणार काय? ८ तु ही मा या व द देवाचा
बचाव कर त आहात का? तु ही मुळ च यायाने वागत नाहीत तो देव आहे
हणून तु ही याची बाजू घेत आहात. ९ जर देवाने अगदी जवळू न तुमची
तपासणी केली तर, यास काहीतर चांगले आढळे ल का? तु ही लोकांस
जसे मूख बनवू शकता तसेच देवालाही बनवू शकाल असे तु हास वाटते का?
१० तु ही जर एखादा मनु य मह वाचा आहे हणून यायालयात याची बाजू
घेतलीत तर देव तुम यावर टीका करेल हे तु हास माहीत आहे का? ११ देवाचे
मोठे पण तु हास घाबरवत नाही काय? याचा धाक तु हास वाटणार नाही
काय? १२ तुमचे यु वाद कुचकामाचे आहेत. तुमची उ रे कवड मोलाची
आहेत, तुमची तटबंदी ही मातीपासून बनलेली आहे. १३ आता जरा ग प बसा
आ ण मला बोलू ा! माझे जे काही होईल ते मला मा य आहे. १४ मी माझे
मांस माझाच दातात धरेन मी मा याच हातात माझेच जीवन धर न? १५ पहा,
जर याने मला मा न टाकले, तर मी या यावरच व ास ठे वीन. असे
असले तर , मी या यासमोर माझा मागाची मांडणी कर न. १६ कारण ढ गी
या या पुढे येणार नाही हे माझे तारण होईल. १७ देवा, तू माझे सांगणे
काळजी पूवक ऐक, माझी घोषणा तुझा कानी येऊदे. १८ आता पहा, मी
मा या बचावाला स द झालो आहे. मी माझे मु े काळजीपूवक मांड न.
मला माहीत आहे क मी न पाप आहे हे मी दाखवून देईन. १९ यायालयात
मा या व ध वाद ववाद करेल असा कोण आहे? आ ण माझी चुक आहे हे
तू येऊन स केलेस हणून मी ग प बसेन व ाण यागेन. २० देवा, तू
माझासाठ फ दोन गो ी कर, आ ण यानतर तु या मुखापासून मी वत:
ला लपवणार नाही. २१ मा या व ध असलेला तुझा हात कडू न घे, आ ण
तु या भयानक गो नी मला भयभीत कर याचे थांबव. २२ नंतर मला हाक
मार. मी तुला ओ देईन कवा मला बोलू दे आ ण तू मला उ र दे. २३ मी
कती पापे केली आहेत? मी काय चुका के या आहेत? तू मला माझी पापे
आ ण मा या चुका दाखव. २४ तू आपले मुख मा या पासून का लपवत
आहेस? आ ण मला तु या श ूसारखे का वागवीत आहेस? २५ मी वा यावर
उडणारे एक पान मा आहे. तू गवता या एका काड चा प छा पुर वतोस
का? २६ तू मा या व द फार कटू गो ी ल ह या. मी त णपणात जी पापे
केली याब ल तू मला क भोगायला लावतो आहेस. २७ तू मा या पायात

294

बे

ा घात या आहेस. मा या येक पावलावर तू पाळत ठे वतोस, माझी
येक हालचाल तू टपतोस. २८ हणून मी कुजले या लाकडासारखा,
कसर ने खा ले या कापडासारखा ीण होत चाललो आहे.”
ी पासून ज मलेला आहे. आपले आयु य अगदी कमी
१४ “मानव
आ ण क ांनी भरलेले आहे. तो फुलासारखा फुलतो व खुड या
२

जातो, याचे आयु य छायेसारखे आहे ती थोडा वेळ असते आ ण नंतर
नाहीशी होते. ३ अशाकडे तुझे डोळे लागतील काय? अशा मला तू आप या
यायसनासमोर नेतोस काय? ४ अशु ांतून शु पदाथ कोण काढ ल?
कोणीही नाही. ५ मनु याचे आयु य मया दत आहे, मनु याने कती जगायचे ते
तूच ठरवतोस. तूच याची मयादा न त करतोस आ ण ती तो बदलू शकत
नाही. ६ तू याजवर नजर ठे वणे बंद कर, हणजे यास शांती मळे ल, मजुर
जसे रोज भरतो तसे यास याचे दवस भ दे हणजे तो आनंद पावेल. ७
वृ ाला तोडू न टाकले तर या याबाबतीत आशा असते. ते पु हा वाढू शकते
यास नवीन फां ा फुटतच राहतात. ८ याची मुळे जर ज मनीत जुनी झाली
आ ण याचे खोड ज मनीत म न गेले. ९ तर ते पा यामुळे पु हा जवंत
होते. आ ण यास नवीन रोपासार या फां ा फुटतात. १० परंतु मनु य मरतो
आ ण तो संपतो. खरोखर मनु य मरतो ते हा तो कोठे जातो. ११ जसे तलाव
पा या शवाय सुकून जातात, तसे नदी पा या शवाय आटते. १२ मनु य मरतो
ते हा तो झोपतो आ ण पु हा कधीही उठत नाही. आकाश नाहीसे होईपयत
मरण पावलेला मनु य उठणार नाही. मनु य ाणी या झोपेतून कधी जागा
होत नाही. १३ तू मला अधोलोकापासून लपव, संकटा पासून वाचव, आ ण
तुझा राग नवळे पयत तू मला तथे लपवावेस. नंतर तू माझी मदत नय मत
क न माझी आठवण करशील तर कती बरे होईल. (Sheol h7585) १४ मरण
पावलेला मनु य पु हा जवंत होऊ शकतो का? मी माझी सुटका होईपयत
वाट बघत राहीन. १५ तू मला हाक मारशील आ ण मी तुला उ र देईन. मग
जे तू मला नमाण केलेस तो मी तुला मह वाचा वाटेन. १६ पण स या तू
माझे येक पाऊल मोजीत आहेस व मा या येक पापा वर नजर ठे वीत
आहेस. १७ तू माझी पापे एखा ा पशवीत बांधून ठे वली आहेत, माझे पाप
झाकून ठे वीली आहेस. १८ ड गर पडतात आ ण न होतात. मोठमोठे खडक
जागीच फुटतात. १९ खडकाव न वाहणारे पाणी यांची झीज करते. पुरामुळे
ज मनीवरची माती वा न जाते. याच माणे मनु याची आशा न होते. २० तू
नेहमीच याचा पराभव करतोस, तू तेथून नघून जातोस. तू यास : खी
करतोस आ ण याला मरणासाठ सोडू न देतो २१ यां या मुलांना ब मान
ा त झाला तर ते यास समजत नाही. या या मुलांनी काही चुका के या
तर या यास कधी दसत नाहीत. २२ फ या या वत: या शार रक :
खाची जाणीव असते. आ ण याचे अतंयाम केवळ वत: साठ रडते.”
तेमानीने उ र दले आ ण हणाला, “शहाणा
१५ नंमनुतरय,अलीफज
वायफळ शहाणपणाचे उ र देणार काय, आ ण पूव कड ल
२

वा याने वतःला भरेल का? ३ तो यात काही लाभ नाही अशा न पयोगी
कारणा तव बोलेल काय कवा जे सांग यास यो य नाही असा उपदेश
करेल काय? ४ खरोखर, तू देवाचा आदर करणे सोडले आहेस, या या
भ त तू खीळ घालत आहेस. ५ तुझे पाप तु या मुखाला बोल यास
शक वते, तू तु यासाठ अधमाची जीभ नवडली आहे. ६ मी न हे, तुझेच
वमुख तुला दोषी मानत आहे. खरोखर, तुझे वत: चेच ओठ तु या व द
सा देतात ७ तूच थम मनु य असा ज माला आलास काय? टेक ा
नमाण हाय या आधीच तू ज मलास का? ८ तू देवा या गु त मसलती
ऐक यास का? केवळ तूच एक शहाणा मनु य आहेस असे तुला वाटते का?
९ आ हास समजत नाही असे तुला काय माहीती आहे? आ हास अवगत
नाही असे काय तुला माहीत आहे? १० केस पांढरे झालेले लोक आ ण वृ द
आम याशी सहमत आहेत. होय, तु या व डलांपे ा वृ द असलेले लोक

आम यात आहेत. ११ देवाने केलेले सां वन आ ण तुजशी केलेली सौ य
भाषण तुला तु छ वाटतात काय? १२ तुझे मन तुला का माग
कर त
आहे? तू डोळे का फर वतोस, १३ तू असा तुझा आ मा देवा या व द का
फरवतोस आ ण तु या त डा वाटे असे श द का येतात. १४ मनु य तो
काय, जो न कलंक असेल? ी पासून ज मलेला मनु य तो न पाप कसा
असणार? १५ पहा, देवा या नजरेत आकाशही व छ नाही, खरोखर, देव
या या प व जनांचाही व ास करत नाही. १६ असा मनु य जो अधम
पा यासार या पतो, अशु आ ण अ ामा णक असा मनु य तो काय? १७
माझे ऐक, मी तुला समजावून सांगतो, मी पा हले या गो ी तु हास सांगतो.
१८ व ानांनी या गो ी मला सां गत या, या मी तुला सांगतो. व ाना या
पूवजांनी यांना या गो ी सां गत या. यांनी मा यापासून कुठलीही गु त
गो लपवून ठे वली नाही. १९ ती भूमी या या पूवजांना दलेली होती, यात
एकटेच राहत होते, आ ण या मधून कोणी परदेशी कधीही जाऊ शकत
न हते. २०
मनु याचे सव दवस वेदनात फरवले जातात, जुल याचे
जीवनाची वष यातना भोग यासाठ च असतात. २१ भीतीचा आवाज या या
कानात आहे, जे हा तो समृ ीत असेल, नाश करणारा या यावर येईल. २२
अंधारातून बाहेर ये याची तो खा ी करत नाही, या याक रता तलवार वाट
पाहत आहे. २३ ते कुठे आहे? असे हणत तो भाकर साठ इकडे तकडे
भटकतो, अंधकाराचा दवस हाताशी आहे हे तो जाणतो. २४ संकटे आ ण :
ख यास भ ा बनवतात, हाल कर यासाठ तयार असले या राजा माणे ते
या या व यश पावतात. २५ कारण याने देवा या व
याचा हात
उगारला आहे, आ ण सवश मान देवा या व तो गवाने वागत आहे.
२६ हा
मनु य ताठ मानेन, जड उं च वाटे असलेली ढाल घेऊन देवाकडे
धावतो, २७ याचा चेहरा याने आप या चारबीने जर झाकून घेतला आ ण
आपली चरबी याने कंबरेत साठवली, २८ आ ण उ त शहरात राहतो, या
घरात माणसे राहतात, आ ण आ ा ते मातीचे ढ ग हो यास तयार आहे.
२९ तर तो ीमंत होणार नाही, याची संपती पण टकणार नाही, याची
सावली पण यास सोडू न जाईल. ३० याची काळोखापासून सुटका नाही,
आ नीने या या फां ा सुकतील, देवा या मुख ासाने तो र जाईल. ३१
न पयोगी गो वर याने व ास ठे वून वत: चीच फसवणूक क न घेऊ
नये. नरउपयोगीता याचे ब ीस होईल. ३२ आयु य संप या या आधीच
मनु य हातारा आ ण शु क झालेला असेल. तो पु हा कधीही हर ा न
होणा या फांदीसारखा असेल. ३३ न पकलेले ा जसे अकाली गळू न
पडतात या वेलीसारखा तो होईल, जैतून झाडा या फुला माणे याची फुले
गळतील. ३४ अध याचे घराणे फळ पू होणार नाही लाचलुचूपताचे तंबू
आगीत भ मसात होतात. ३५ ते अपकाराची गभधारणा करतात आ ण
अधमास ज म देतात, यां या उदरात लबाड चा गभ आहे.”
उ र दले आ ण हणाला, “या सव गो ी मी पूव
१६ नंऐकतर ईयोबाने
या आहेत, तु ही सव वायफळ सां वनकत आहात. तुमची
२

३

वायफळ श द कधीही संपत नाहीत. तु हास काय झाले आहे क, तु ही
या माणे उ र देता? ४ जर तुम यासारखे मलाही बोलता आले असते, तर जे
आता तु ही हणत आहात तेच मीही हणू शकलो असतो. मी तुम या व द
शहाणपणा या गो ी सांगू शकलो असतो आ ण माझे डोके तुम यासमोर
हलवू शकलो असतो. ५ अहो मी तु हास मा या मुखाने मी धीर दला असता.
आ ण मा या ओठाने तुमचे सां वन केले असते. ६ परंतु मी काहीही बोललो
तर मा या यातना कमी होत नाहीत. पण मी बोललो नाहीतर मा या यातना
कमी कशा होणार? ७ खरोखरच तू माझी श
हरावून घेतली आहेस. तू
मा या सव कुटु ब
ं ाचा नाश केला आहेस. ८ तू मला खूप बार क व अश
केले आहे हणून मी अपराधी आहे असे लोकांस वाटते. ९ देव मा यावर
ह ला करतो. तो मा यावर रागावला आहे आ ण तो माझे शर र छ न
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व छ न करतो. तो मा या व द दात खातो, मा या श ूचे डोळे मा याकडे
तर काराने बघतात. १० लोक मा या भोवती जमले आहेत. ते माझी थ ा
करतात व त डावर मारतात. ११ देवाने मला
लोकां या वाधीन केले
आहे. याने ू र मनु यांना मला ास ायची परवानगी दली आहे. १२ मी
अगदी मजेत होतो, पण देवाने मला चरडू न टाकले. हो याने माझी मान
पकडली आ ण माझे तुकडे तुकडे केले याने माझा नशा यासारखा उपयोग
केला. १३ याचे धनुधार मला घेरतात. तो मा या कंबरेत बाण सोडतो तो
दया दाखवीत नाही. तो माझे प ाशय धरतीवर रकामे करतो. १४ देव
मा यावर पु हा पु हा ह ला करतो. सै नका माणे तो मा यावर चाल क न
येतो. १५ मी फार : खी आहे हणून मी : खाचे कपडे घालतो. मी इथे
धुळ त आ ण राखेत बसतो आ ण मला पराभूत झा यासारखे वाटते. १६
रड यामुळे माझा चेहरा लाल झाला आहे. मा या पाप यांवर मरणाची छाया
आहे. १७ तर ही मा या हातून कोणा याही कारची हसा झाली नाही,
आ ण मा या ाथना शु द आहेत. तर असे झाले. १८ हे धरती, माझे र
लपवू नकोस. मा या रड याला व ांती थान देऊ नकोस. १९ वगात
कदा चत् मा या बाजूचा कुणीतर असेल. जो माझी या सवसमथासमोर
हमी घेईल. २० माझे म माझा उपहास करतात, पण माझे डोळे देवासमोर
अ ू ढाळतात. २१ जशी एखादी
आप या म ासाठ वाद ववाद करते
तसा तो मा या वषयी देवाबरोबर बोलतो. २२ जे हा काही वष जातील, ते हा
मी पु हा कधीही परतून न येणा या जागी जाणार आहे.”
आ मा भंगला आहे आ ण माझे दवस संपले आहे, कबर
१७ “माझा
मा यासाठ तयार आहे. खा ीने नदक मा याबरोबर आहेत,
२

माझे डोळे नयमीत यांचे भडकणे पाहत राहतात. ३ मला आता शपथ दे,
तु याम ये तूच मला जामीन हो, सरे कोणीही नाही जो मला मदत कर ल?
४ तू मा या म ांची मने समज यास बंद क न टाकलीस, तर ही तू यांना
मा यावर वजयी होऊ देऊ नकोस. ५ जो आप या म ांशी धोका क न
यास लुटी माणे पर यां या हाती देतो, या या मुलांचे डोळे जातील. ६
याने माझे नाव सव लोकांसाठ नदा असे केले आहे. ते मा या त डावर
थुंकतात. ७ : ख आ ण यातना यांनी माझे डोळे अंधुक झाले आहेत,
माझे शर र छाये माणे अ तशय बार क झाले आहे. ८ यामुळे चांगले लोक
फार थत झाले आहेत. देवाची पवा न करणा या लोकांमुळे न पाप
लोक थत होतात. ९ पण चांगली माणसे मा यायाने जीवन जगत
राहतात. याचे हात नमळ तो अ धका धक साम यवान होत जाईल. १०
पण तु ही सव एक या आ ण या सग यात माझीच चूक आहे हे मला
दाखवून ा तुम यापैक कोणीही व ान नाही. ११ माझे आयु य संपत
चालले आहे. मा या योजना धुळ ला मळव या गे या आ ण माझी आशा
न झाली. १२ माझे म ग धळू न गेले आहेत. यांना रा दवसासारखी
वाटते. अंधकारापे ा काश जवळ आहे असे ते हणतात. १३ थडगेच माझे
नवीन घर असेल अशी मी आशा करतो. अंधा या थड यांत माझे अंथ ण
घाल याची इ छा मी धरतो. (Sheol h7585) १४ जर मी गतस हणालो तू
माझा बाप क ांना हणालो तू माझी आई कवा माझी ‘बहीण’ १५ तर
आता माझी आशा कोठे आहे? मा या आशे वषयी, हणाल तर ती कोणाला
दसेल? १६ माझी आशा मा याबरोबरच मृ युलोकात जाईल ते हा मातीत
एकदाच आ हास वसावा मळते.” (Sheol h7585)
ब ददने उ र दले आ ण हणाला, तू तुझे बोलणे
१८ नंबंतदरकर!शूहीशांयात राहा
आ ण ल दे. आ हास काही बोलू दे. आ ही
२

३

पशूसारखे आहोत असे तू का समजतोस, आ ही का तु या ीने अशु
झालोत? ४ रागाने वत: स फाडू न टाकणा या, तु यामुळे पृ वी ओस पडेल
काय, कवा खडक याची जागा सोडेल का? ५ खरोखर, “ मनु याचा
काश नाहीसा होईल. याचा अ नी पेटणे बंद होईल. ६ यां या घरातला
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काश अंधकारमय होईल. यां या जवळचा दवा वझेल. ७ याची पाऊले
पु हा दमदारपणे व भरभर पडणार नाहीत. तो हळु हळु चालेल आ ण अश
बनेल. या या मसलती याचा अध: पात करतील. ८ याचेच पाय यास
साप यात अडकवतील. तो खडकाळ मागाने चालला आहे. ९ सापळा
याची टाच पकडेल. यास घटृ पकडू न ठे वेल. १० ज मनीवरची दोर यास
जा यात अडकवेल. सापळा याची या या मागातच वाट बघत असेल. ११
दहशत चोहोबाजूंनी याची वाट पाहत आहे. भीती या या येक पावलावर
पाठलाग कर त आहे. १२ वाईट संकटे या यासाठ भुकेली आहेत. व वंस
आ ण अ र तो पड याचीच वाट पाहत आहेत. १३ भयानक रोग याचे
अवयव तोडू न खाईल. खरोखर, मृ यूचा जे पु याचा नाश कर ल. १४
या या घरा या सुर ततेपासून र नेला जाईल. यास भया या राजापुढे
हजर कर यासाठ र नेले जाईल. १५ जे याचे न हते ते या या डे यात वास
करतील या या घरात सव जळते गंधक वखरतील. १६ याची खालची
मुळे सुकून जातील आ ण वर या फां ा मरतील. १७ पृ वीवर ल लोकांस
याची आठवण राहणार नाही. आता याचे नाव रस यावर पण कोणी घेत
नाही. १८ लोक यास काशापासून र अंधारात ढकलतील. आ ण याना
या जगातून पळवून लावतील. १९ यास मुले आ ण नातवंडे असणार नाहीत.
तो जेथे राहतो तथे कोणी उरणार नाही. २० प मेकडचे लोक जे हा या
मनु याचे काय झाले ते ऐकतील ते हा यांना ध का बसेल. आ ण पूवकडचे
लोक भयाने कं पत होतील. २१ मनु या या घराचे खरोखरच असे होईल.
जो देवाला ओळखत नाही या याबाबतीत असेच घडेल.”
उ र दले आ ण हणाला, “तु ही मला कती
१९ नंवेळतर माईयोबने
या जीवाला ास देणार आहात? आ ण श दांनी मला
२

मोडणार आहात? ३ तु ही आतापयत दहा वेळा माझा अपमान केला आहे.
तु ही कठोरतेने मा याबरोबर वागता याची लाजही बाळगत नाही ४ जर
खरच मी काही चुक केली असेल तर, ती चुक माझी मला आहे. ५ तु ही
मा यापे ा चांगले आहात एवढेच तु हास दाखवायचे आहे, माझी संकटे
मा या चुक मुळेच नमाण झाली आहेत असे तु ही (उगीचच) हणता. ६ मग
तु हास हे माहीती पा हजे क, देवानेच मला पकड यासाठ जाळे टाकले
आहे. ७ ‘पाहा, असे मी ओरडतो क मी चुक चे केले आहे, पण कोणी ऐकले
नाही. मी मदतीसाठ जोरात ओरडलो तर याय मळत नाही. ८ मी पुढे जाऊ
नये हणून देवाने मा या मागात अडथळा आणला. याने मा या मागावर
अंधकार पाडला आहे. ९ देवाने माझी त ा धुळ ला मळवली. आ ण
याने मा या डो यावरचा मुकुट काढू न घेतला. १० माझा सवनाश होईपयत
देव मला चा ही बाजूंनी झोडपतो. एखादे झाड मुळासकट उपटू न काढावे
या माणे याने मा या आशा उपटू न टाक या आहेत. ११ याचा ोध
मला जाळ त आहे, तो मला याचा एक श ू असे संबोधतो. १२ याचे सै य
मा यावर ह ला कर यासाठ पाठवतो ते मा याभोवती मोचा उभारतात,
आ ण ते मा या डे याभोवती छावणी टाकतात. १३ याने मा या भावांना
मा यापासुन फार र केले आहे, मा या सवाना र ठे व याचा अनुभव याने
मला दला आहे. १४ माझे नातलग मला सोडू न गेले आहेत, मा या जवळचे
म मला वसरले आहेत. १५ मा या घर येणारे पा णे आ ण मा या दासी
मला परका आ ण परदेशातला समजतात, मी यां या ीने उपरा झालो
आहे. १६ जर मी मा या मुखाने याचना केली, मा या नोकराला बोलावले,
तर तो मला उ र देत नाही, १७ माझी प नी मा या ासाचा तर कार
करते, माझे वतःचे भाऊ आ ण ब हणी माझा तर कार करतात. १८
लहान मुलेदेखील मला चडवतात, जे हा मी बोलायला जातो ते हा ते मा या
व बोलतात. १९ माझे जवळचे म देखील माझा तर कार करतात.
माझे यां यावर ेम आहे ते लोक देखील मा या व द गेले आहेत. २०
मी इतका कृश झालो आहे क माझी कातड हाडांवर लोबंते, मी केवळ
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दाता या कातड ने बचावलो आहे. २१ माझी दया येऊ ा, म ांनो, तु हास
माझी दया येऊ ा! कारण देवाचा हात मजवर पडला आहे. २२ तु ही माझा
छळ असा कर त आहात जसे तु ही देव आहात. मा या देहाला सतत ास
दे याचा तु हास कंटाळा येत नाही का? २३ अहो, मी जे बोलतो ते कुणीतर
ल न ठे वावे! अहो, ते पु तकात नमुद क न ठे वायला हवेत. २४ अहो, मी
जे बोलतो ते लोखंड कलमाने श यावर कवा पाषाणावर को न कायम
करायला हवे. २५ माझा तारण करणारा जवंत आहे याची मला खा ी आहे.
आ ण शेवटी तो या पृ वीतलावर येऊन उभा राहील. २६ मी जे हा माझे शर र
सोडू न जाईन ते हा आ ण माझी कातड न होईल ते हा सु दा मी देवाला
पा शकेन. २७ मी देवाला बघेन, तर मी वत: च यास पाहीन, माझे डोळे
यास पाहतील, आ ण ते पर यासारखे राहणार नाही. माझा अतंरा मा झुरत
आहे. २८ या सग याचे मूळ मा याकडेच आढळू न आले आहे, हणून याचा
छळ कोण या कारे करावा असे तु ही हणाल. २९ तर तु हास तलवार ची
भीती वाटायला हवी, कारण रागामुळे तलवार ने शासन होते, याव न तु हास
कळे ल क याय आहे.”
नामाथी उ र देऊन हणाला, “माझे वचार मला
२० नंउतरर सोफर
ायला भाग पाडत आहेत. कारण याब लची काळजी मा या
२

मनात आहे. ३ तु या उ रांनी तू आमचा अपमान केला आहेस, परंतु उ र
कसे ायचे ते माझे मन मला शकवते जी मा या समज यापलीकडे आहे.
४ तुला हे स य ाचीन काळापासुन माहीती आहे, जे हा देवाने मनु याची
थापना पृ वीवर केली, ते हा पासून, ५ ांचा जयजयकार फार कमी
काळासाठ असतो, अध याचा आनंद केवळ णक असतो. ६ याचा
माहात य गगनाला जाऊन भडेल, आ ण याचे म तक ढगांपयत पोहोचू
शकेल. ७ परंतु या या व े माणे याचा नाश होईल. जे लोक यास
ओळखतात ते वचारतील, ‘तो कुठे गेला?’ ८ तो एखा ा व नासारखाउडू न
जाईल व तो कोणालाही सापडणार नाही. यास घालवून दे यात येईल
आ ण एखा ा रा ी या व नासारखा तो वसरलाही जाईल. ९ या लोकांनी
यास पा हले होते, यांना तो पु हा दसणार नाही. याचे कुटु बं पु हा कधी
या याकडे बघणार नाही, १०
मनु याने गर ब लोकांकडू न जे काही
घेतले होते ते याची मुले परत करतील. मनु याचे वत: चे हातच याची
संप ी परत करतील. ११ तो त ण होता ते हा याची हाडे मजबूत होती.
परंतु आता इतर अवयवां माणे यांची सु दा माती होईल. १२ ाला वाईट
गो ी चांग या वाटतात. तो यांची चव नीट कळावी हणून या आप या
जभेखाली ठे वतो. १३ मनु यास वाईट गो ी आवडतात हणून तो यांना
सोड त नाही. तो या आप या त डात ठे वतो. १४ परंतु या वाईट गो ीच
या या पोटात वष होतील. या या आत याचे सपा या वषासारखे जहर
होईल. १५ याने धन गळले तर तो ती ओकून टाक ल, देव यास ती
पोटातून ओकायला भाग पाडेल. १६ तो फुरशाचे वष चोखील, सपाचा दंशच
यास मा न टाक ल. १७ नंतर मधाने आ ण धाने भ न वाहाणा या न ा
बघ याचे सौ य तो अनुभवू शकणार नाही. १८ याचा नफा परत करणे
भाग पडेल. याने जे सुख मळव यासाठ क केले ते सुख भोग याची
परवानगी यास मळणार नाही. १९ कारण याने गर बांना क दले. यांना
वाईट वागवले. याने यांची काळजी घेतली नाही. यां या व तू हसकावून
घेत या. स यांनी बांधलेली घरे यांनी बळकावली. २० कारण यास माहीती
आहे यास कोणतेच समाधान नसते. हणून यास आप या कोण याही
गो ी वषयी नभावून जाता येणार नाही. २१ तो खातो ते हा काहीही श लक
ठे वीत नाही. याचे यश टकणार नाही. २२ जे हा भरपूर असेल ते हा तो
संकटानी दबून जाईल. गर बीम ये असणा यांचे हात या यावर येतील. २३
मनु याने यास हवे ततके खा यानंतर देव याचा ोधा नी या यावर
फेकेल. देव ावर या या श ेचा पाऊस पाडेल. २४ मनु य तलवार ला

भऊन पळू न जा याचा य न करेल. परंतु पतळ बाण याचा बळ घेईन.
२५ पतळ बाण या या शर रातून आरपार जाईल. याचे चकाकणारे टोक

याचे प ाशय भेदील आ ण तो भयभीत होईल. २६ या या ख ज यावर
पूण कोळोख येईल. मानवाने उ प न केला नाही असा अ नी याचा नाश
करेल. या या घरात या सव व तूंचा नाश करेल. २७ आकाश याचा अधम
कट कर ल, पृ वी या या व द सा देईल. २८ पुराने या या घरातील
संप ी न होईल, देवा या ोधा या दवशी याची संप ी वा न जाईल. २९
देवाकडू न नेमलेला हा मनु याचा वाटा आहे, देवाने ठे वलेले हे याचे वतन
आहे.”
उ र दले. “मी काय हणतो ते नट ऐक हणजे
२१ नंमाझेतर सांईयोबाने
वन होईल. मी बोलेन ते हा तू थोडा धीर धर, माझे बोलणे
२

३

संप यावर तू माझी थ ा क शकतोस. ४ माझी लोकां व द त ार काय
आहे? मी अधीर का होऊ नये? ५ मा याकडे बघ व आ यच कत हो, व
तुझे हात तू आप या त डावर ठे व. ६ मा यावर आले या ांसाचा वचार
करायला लागलो हणजे मला भीती वाटते आ ण मा या शर राचा थरकाप
होतो. ७ मनु यांना जा त आयु य का असते? ते वृ द आ ण यश वी का
होतात? ८ आ ण याचे वंशज या या डो यासमोर थापीत होतात, आ ण
या या डो यासमोर याची मुलेबाळे नांदतात. ९ यांची घरे भतीपासून
सुर त असतात, देवाची काठ या यांवर पडत नाही. १० यां या बैलाचे
जो पादन असफल होत नाही. यां या गाय ना वासरे होतात आ ण यांची
वासरे अकाली मृ युमुखी पडत नाहीत. ११ ते आप या मुलांना वासरा माणे
बाहेर खेळायला पाठवतात. यांची मुले सभोवती नाचत असतात. १२ ते डफ
आ ण वीणे या आवाजावर गातात आ ण ते पावांचा नाद ऐकुण आनंदी
होतात. १३ ते यांचे दवस भरभराटीत घालवतात, नंतर ते शांतपणे खाली
अधोलोकात जातात. (Sheol h7585) १४ ते देवाला हणाले, आ हास एकटे
सोड आ हास तु या ाना या मागाची इ छा नाही. १५ सवश मान कोण
आहे, क याची उपासना आ ही करावी? याची ाथना क न आ हास
काय लाभ? १६ पाहा, याची भरभराट या या वतः या हाती नाही?
मनु याचा स ला मा यापासुन र असो. १७ वांरवार ाचा दप वझवला
जातो, याची वप ी यां यावर येते? आ ण असे क तीतर वेळ घडते
क , देव या या ोधाने यांची पीडा यांना वाटू न देतो. १८ ते कतीदा
वा यापुढे धसकटासारखे होतात, कवा ते वादळाने उडाले या भूशासारखे
होतात. १९ पण तू हणतोस देव व डलां या पापाब ल मुलाला श ा करतो.
तर याने यालाच तफळ ावे हणजेच यास याचा दोष कळे ल. २०
या या डो यांनीच तो आपला नाश पाहो, तो सवश मान देवा या रागाचे
ाशन करो. २१ जे हा या या आयु याची म त कमी कर यास येईल,
ते हा या या मरणानंतर तो या या पर वाराची काळजी कशी कर ल?
२२ देवाला कोणी ान शकवू शकते का? तो तर उ च पदावर असले या
लोकांचाही याय नवाडा करतो. २३ एखादा मनु य या या पूण श तच
मरतो, पुणपणे शांतीत आ ण सहजतेने. २४ याची भांड धाने आ ण याची
हाडे म जारसाने ओलसर आहेत. २५ सरा मनु य मना या कटू पणात मरतो,
याने कधीच चांगले अनुभवलेले नसते. २६ शेवटी हे दोघेही बरोबरच मातीत
जातील. कडे यांना झाकून टाकतील. २७ पाहा, मला तुमचे वचार माहीती
आहेत, कोण या चुकांनी मला : ख ायची तुझी इ छा आहे हे मला माहीत
आहे. २८ तू कदा चत् हणशील ‘आता राजाचे घर कोठे आहे?
या
तंबूत राहतो तो कोठे आहे. २९ तू कधीच वास करणा या लोकांस वचारले
नाहीस काय? ते काय च ह देतील हे तुला ठावूक नाही काय, ३० मनु य
नाशा या दवसासाठ ठे वलेला आहे, आ ण यास ोधा या दवशी बाहेर
आणतील. ३१ या या त डावर याचा माग कोण कट कर ल? याने जे
केले याची परत फेड कोण कर ल? ३२ नंतर यास कबरेकडे नेतील, या या

297

ईयोब

थड यावर पहारा ठे वतील. ३३ खो यातील ढेकळे यास गोड लागतील, सव
लोक या या पाठ मागे जातील जसे असं य लोक होऊन गेले तसे ते सव
या या मागे जातील ३४ मग तुम या मुखपणाने तु ही माझे सां वन कसे
क शकता, हणून तुमची उ रे काहीच नाही ती मुखपणाची आहेत.”
अलीफज तेमानीने उ र दले व तो हणाला, “देवासाठ
२२ मग
मनु य उपयु होऊ शकेल काय? ानी मनु य देवाला उपयोगी
२

होऊ शकतो काय? ३ तुम या धा मक जग याने सवसमथाला काही आनंद
होतो काय? तू चांगला राहीलास तर यास काही लाभ होईल काय? ४ तो
तुझा भ भाव पा न तुझा नषेध करतो आ ण तुला यायाकडे नेतो का? ५
तुझे पाप मोठे नाही काय? तु या ाईला अंत नाही ना? ६ तू वनाकारण
आप या भावाचे गहाण अडकवून ठे वले, उघ ांची व े तू हरावून घेतली.
७ तू थकले यास पाणी दले नाही आ ण भुके या लोकांस अ न दले नाही.
८ जर तू, श मान मनु य असशील, सव भूमी तुझी असेल, जर तू एक
स मानीत मनु य असशील. ९ तू वधवांना काहीही न देता घालवून दले
असशील, पोर याचे बा मोडले असशील. १० हणूनच तु या भोवती
सापळे आहेत आ ण अचानक आले या संकटानी तू घाब न जात आहेस.
११ हणूनच सव इतका अंधार आहे क तुला काही दसत नाही आ ण तू
पुरा या पा याने चोहोबाजूंनी वेढला आहेस. १२ देव उं च वगात नाही काय?
तारे कती उं चावर आहेत ते बघ, ते क ती उं च आहेत. १३ आ ण तू हणतो
देवाला काय माहीती आहे? दाट अंधारा या आडू न तो कसा याय करतो. १४
दाट ढग यास झाकत आहेत, हणजे याने आप याला बघू नये. १५ तू
जूनाच माग धरणार आहेस काय, यावर जण चालले. १६ यांची वेळ
ये यापूव च यांचा नाश कर यात आला, यांचा पाया नदीसारखा वा न
गेला. १७ जे देवाला हटले, ‘आम या पासून नघून जा तो सवश मान
देव आ हास काय क शकतो?’ १८ आ ण यानेच यांची घरे चांग या
व तूंनी भरली होती. परंतू ाची योजना मा यापासुन र आहे. १९ धा मक
यांचा नाश पा न संतोष पावतील. नद ष यांचा उपहास करतात. २०
आ ण हणतात खरोखरच आम या व
जे उठले यांचा नाश झाला
आहे. यांची संप ी आगीत न होत आहे. २१ तू आता देवाला शरण जा.
या याशी सलोखा कर. तू हे केलेस तर तुला खूप चांग या गो ी मळतील.
२२ मी तुला वनंती करतो या या त ड या सूचनांचा ि वकार कर. याचे
श द आप या दयात ठे व. २३ तू सवश मान देवाकडे परत येशील, तर
तुझी बांधणी होईल. जर तू अधाम कता आप या तंबूपासून र ठे वशील.
२४ तु याजवळ असले या संप ीला मातीमोल मानशील, तू तु या सवात
चांग या ओफ र या सो याला दर त या दगडाएवढ कमत देशील. २५
हणजे सवश मान देवच तुझे धन असा होईल आ ण तो तुला मोलवान पे
असा होईल. २६ ते हा तू सवश मान या ठायी आनंद पावशील, तू तुझे
मुख देवाकडे वर करशील. २७ तू याची ाथना करशील आ ण तो तुझे
ऐकेल आ ण तू आपले नवस फेडशील. २८ जी गो तू मनात आणशील
ते हा ती स दीस जाईल. काश तु या मागात चमकेल. २९ देव गव ांना
न कर ल, आ ण तो न ल काची सुटका कर ल. ३० जो नद ष नाही
यालाही तो वाचवतो, तु या हाता या नमळतेमुळे ते बचावले जातील.”
उ र दले व तो हणाला, “तर ही मी आज कडवटपणे
२३ नंततरारईयोबने
कर न? कारण माझा ास मा या वलापा न भार आहे.
२

३

देवाला कुठे शोधावे ते मला माहीत असते तर मी या या ठकाणापयत
जाऊन पोहचलो असतो ४ मी देवाला माझी फयाद सां गतली असती.
मा या मुखाने सतत वाद घातला असता. ५ याने मा या यु वादाला कसे
युतर दले असते ते मला कळले असते. तो मला काय हणाला ते मी
ल ात घेतले असते. ६ या या महान साम याने याने मा या व द वाद
केला असता का? नाही; तर याने मा याकडे ल दले असते. ७ तेथे सरळ
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मनु यांनी या याशी वाद केला असता. हणजे मी मा या यायाधीशापासुन
सुटलो असतो. ८ पाहा, मी पूवकडे गेलो, पण तो तीथे न हता, मी प मेकडे
गेलो, पण मी यास पाहीले नाही. ९ उ रेकडे तो काय कर त असला, तर
मला तो दसू शकत नाही. आ ण द णेकडेही, जेथे तो वतःस लप वतो
यामुळे तेथेही तो मला दसत नाही. १० परंतु माझा माग यास कळाला
आहे, जे हा तो माझी पर ा घेतो, ते हा मी सो यासारखा असेन. ११ या या
पावलावर माझी पावले पडत आहेत, मी याचा माग धरला आहे व यापासून
वळालो नाही. १२ मी या या ओठां या आ ेचे पालन कर यापासुन मागे
वळालो नाही, मी संप ी माणे मा या दयात देवा या मुखातून बाहेर
पडणारे श द ठे वले आहेत. १३ परंतु देव कधी बदलत नाही, यास कोण
बदलेल. या या मना या ई छे माणे तो करतो. १४ कारण तो मा यासाठ
याचा कुम चाल वतो, मा यासाठ या या ब याच योजना आहेत. १५
या तव, मी या या उप थीतीला घाबरतो, जे हा मी या याब ल वचार
करतो, मला याची भीती वाटते. १६ यामुळे देवाने माझे दय कमजोर
केले आहे, आ ण सवश मानाने मला भयभीत केले आहे. १७ काय मी
अंधकाराने काढू न टाकला गेलो नाही काय? आ ण गडद अंधकाराने माझे
मुख झाकले गेले नाही काय.”
या सवश मानाने यायवेळ का नेमून ठे वली नाही? यास
२४ “ओळखणा
यांना या याय दवसाची का तती येत नाही? आ ण
२

काही जण ह दश वणा या खुणा सरकवतात. लोक पशूंचे कळप चो न
वच: या रानात चरायला नेतात. ३ ते अनाथ मुलांची गाढवे चोरतात. ते
वधवेचा बैल गहाण हणून ठे वतात. ४ ते गरजंवताना यां या मागापासून
बहकवतात. सग या पृ वीवर ल गर बांना या ांपासून लपून रहावे लागते.
५ गर ब लोक वाळवंटात हडू न अ न शोधणा या मोकाट गाढवा माणे आहेत
ते काळजीपूवक अ नाचा शोध घेतात. यां या मुलाबाळांना जंगल अ न
पुरवते. ६ गर ब लोक रा ीपयत इतरां या शेतात कापणी करतात, आ ण ते
ां या पकातील ा े वेचतात. ७ यांना रा ी कप ां शवाय झोपावे
लागते. थंड पासून र ण कर यासाठ यां याजवळ पांघ ण नसते. ८
ते ड गरावर ल पावसाने भजतात, आ य नस याकारणाने ते खडकांना
कवटाळू न बसतात. ९ लोक तनपान करणारे बाळ आई जवळू न घेतात.
ते गर बा या याने काढले या कजाब ल तारण हणून यांची मुले ठे वून
घेतात. १० ते कपडे नस यामुळे उघडेच असतात, ते स यां या धा यां या
प ा वाहतात पण वत: मा उपाशीच राहतात. ११ ते आवारा या आत
तेल काढतात, ते ां या ा कुंडात ा तुडवतात तर ते ता हाले राहतात.
१२ शहरात मरणास टेकले या मनु यांचे : खद रडणे ऐकू येते, घायाळाचा
आ मा आरोळ मारतो, परंतु देव यां या ारथनेकडे ल देत नाही. १३
काही लोक काशा व बंड करतात. देवाला काय हवे आहे हे जाणून
यायची यांची इ छा नसते. देवा या इ छे माणे जगणे यांना आवडत नाही.
१४ खुनी सकाळ लवकर उठतो आ ण गर ब व असहा य लोकांस ठार मारतो
तो रा ी या वेळ चोरासारखा असतो. १५ या मनु यास भचार करायचा
आहे तो रा ीची वाट बघतो. तो हणतो, ‘मला कोणीही बघणार नाही’ पण
तर ही तो याचा चेहरा झाकतो. १६ रा ी या वेळ अंधार असतो ते हा
लोक स यांची घरे फोडतात. पण दवसा ते वत: ला यां या घरांत क डू न
घेतात. ते काशाला टाळतात. १७ या ांना काळ कुटृ रा सकाळसारखी
वाटते. या भयंकर काळोखाची भयानकता यांना चांगलीच माहीत असते.
१८ पुरात जशा व तू वा न जातात तशी
माणसे वा न नेली जातात,
यां या ज मनीला शाप दला जातो, यां या शेतात काम कर यास कोणीही
जात नाहीत. १९ हवा यात या बफापासून मळालेले यांचे पाणी उ ण
आ ण कोरड हवा शोषून घेते. या माणे या पापी लोकांस थड यात नेले
जाते. (Sheol h7585) २० या उदराने यास ज म दला ती वस न जाईल,
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याची आठवण राहणार नाही, या माणे पणा झाडासारखा मोडू न पडेल.
माणसे वांझ बायकांना ास देतात यांना मुले झालेली नाहीत, ते
वधवांसाठ काही चांगले कर त नाहीत. २२ तर देव आप या साम याने
बलवानास राखतो, याला जग याचा भरवसा नाही तो उठतो, २३ देव ांना
आपण सुर त आहेत असा वचार कर यास भाग पाडतो आ ण या वषयी
ते आनंदी होतात. २४ ते उं चावले जातात परंतू थो ा काळापुरते नंतर ते
जातात. खरोखर, ते खचून जातात, ते इतर सवा माणे काढू न टाकले जातात.
आ ण ते कणसा या शे ां माणे कापून टाकले जातात. २५ या गो ी ख या
नाहीत असे कोण हणतो, मी खोटे बोललो हे कोण स द करेल? माझे
बोलने नरथक आहे हे कोण दाखवून देईल?”
२१

र ब दद शूहीने उ र दले व तो हणाला, “अधीकार चालवणे
२५ नंवतभीती
दाखवणे हे देवाकडेच आहे, तो वगा या उ च थानाम ये
२

शांती राखतो. ३ या या सै याची मोजणी कर ता येईल काय? कोणावर
याचा काश पडत नाही? ४ मनु य देवापुढे नतीमान कसा ठरेल?
ीपासुन ज मलेला नमळ कसा ठरेल, व यास ि वकारले जाईल. ५ पाहा,
या या ीने चं सु दा तेजोमय नाही. या या ीला तारे देखील प व
वाटत नाहीत. ६ मग मनु य कती कमी आहे, एखा ा अळ माणे आहे. तो
जंतू माणे आहे.”

मानेल काय? आ ण तो देवाला सवदा हाक मारेल काय? ११ मी तु हास
देवा या हाता वषयी शक वल, सवश माना या योजना मी तुम यापासून
लपवणार नाही. १२ पाहा, तु ही सवानी हे पा हले आहे, मग तु ही असे
नरथक का बोलता? १३ देवाने वाईट लोकांसाठ हीच योजना आखली
होती. आ ण सवश मानाकडू न जुल यास हेच वतन मळते. १४ यास खूप
मुले असतील परंतु याची मुले तलवार ने मरतील, मनु या या मुलांना
पुरेसे खायला मळणार नाही. १५ राहीलेली सव मुले साथीने मरतील, आ ण
यां या वधवा वलाप करणार नाहीत. १६ मनु यास इतक चांदी मळे ल
क ती यास मातीमोल वाटेल, यास इतके कपडे मळतील क ते यास
माती या ढगा माणे वाटतील. १७ जर तो कपडे कर ल ते धा मक अंगावर
घालतील, नद ष याची चांदी यां याम ये वाटू न घेतील. १८ तो याचे घर
को यासारखे बांधतो, रखवालदाराने बांधले या झोपड सारखे ते असते. १९
तो ीमंत ि थतीत अंग टाकतो, परंतू सवदा असे राहणार नाही, तो उघडू न
बघेल ते हा सव गेलेले असेल. २० भय यास पा या माणे घेवून जाईल,
वादळ यास रा ी घेवून जाईल. २१ पूवचा वारा यास वा न नेईल आ ण
तो जाईल वादळ यास या या घरातून उडवून लावेल. २२ तो वारा यास
फेकून देईल आ ण थांबणार नाही, तो या या हातातून नसटू न जा याचा
य न कर ल. २३ ते हा लोक टा या वाजवतील आ ण याची थ ा करतील,
या या ठकाणातून यास पळवून लावतील.”

र ईयोबाने उ र दले आ ण हणाला, “बल हन असले यास
“खरोखर चांदी मळते अशा खाणी आहेत, सोने शु कर याची
२६ नंतूतकसे
साहा य केले, श नसले या बा न
ं ा तू कसे सोड वले. २८
जागा असते. ज मनीतून लोखंड काढतात, पाषाणामधून तांबे
२

३ बु दीनसले यास तू कसा स ला दलास, आ ण तू यास केवढे

ान
कळ वले. ४ तू कोणा या सा ायाने हे श द बोललास? तु यातुन कोणाचे
मन गट झाले. ५ ब ददने उ र दले, मृत झाले याची ेते जल नधी या
खाली नजन थळ थरथरा कापत आहेत. ६ देवापुढे अधोलोक न न आहे,
या यापुढे वनाश थान वत: ला झाकून घेवू शकत नाही. (Sheol h7585) ७
याने उ रेकड ल नभोमंडळ शु य आकाशावर पसरवले आहे, आ ण याने
पृ वी नराधार टांगली आहे. ८ त या गडद मेघात तो पाणी बांधून ठे वतो, तर
या या ओ याने मेघ फाटत नाही. ९ तो चं ाचा चेहरा झाकतो आ ण यावर
आपले मेघ पसर वतो. १० याने पा या या पृ भागावर एक वतुळाकार
सीमा कोरली आ ण काश व अंधकार यां याम ये तीजरेखा आखली. ११
या या धमक ने आकाश तंभ थरथरतात आ ण भयचक त होतात. १२ तो
आप या साम याने समु ि थर करतो, तो आप या ानबलाने राहाबाला
छ न भ न करतो. १३ याचा न: ास आकाशातील वादळ व छ करतो
या या हातांनी पळू न जाणा या सापाला न केले. १४ पाहा, या या या
मागाचा केवळ कडा आहे, कती हळू वार आ ही याचे ऐकतो! परंतू या या
बलाची गजना कोण समजू शकेल?”
र ईयोब ने आपले बोलणे पुढे चालू ठे वले आ ण हणाला,
२७ नंत“जसे
देव जवंत आहे, तो मा याबाबतीत अ यायी होता, या
२

सवश मान देवाने मा या जीवाला : ख दले आहे, ३ जोपयत मा यात
जीव आहे आ ण देवाचा जवंत ास मा या नाकात आहे तोपयत, ४ माझे
ओठ वाईट गो ी बोलणार नाहीत आ ण माझी जीभ खोटे सांगणार नाही. ५
तु ही बरोबर आहात हेही मी कधी मा य करणार नाही. मी नरपराध आहे
हेच मी मरेपयत सांगत राहीन. ६ मी या चांग या गो ी के या यांना मी
चकटू न राहीन. चांगले वागणे मी कधीही सोडणार नाही. मरेपयत माझे
मन मला कधीही खाणार नाही. ७ माझे श ू ासारखे होवो, अ नतीमान
मनु यासारखे ते मा यावर उठो. ८ कारण देव वरहीत राहणा यांना देव
जीवनातून छे दतो तर यांची काय आशा आहे, याचा जीव याने काढू न
घेतला हणजे यास काय आशा आहे? ९ देव याची आरोळ ऐकेल काय?
जे हा या यावर संकटे येतील, १० तो सवश माना या ठायी आनंद

२

वतळवले जाते. ३ मनु य अंधाराचे नवारण करतो, अगदी खोलवर जाऊन,
गडद अंधारातील व मृ यूछायेतील पाषाणाचा तो शोध कर तो. ४ लोकां या
राह या या जागेपासून तो र खाण खणतो, जथे आजपयत कोणाचेही
पाऊल गेले नसेल तथे तो जातो, तो दोर ला ल बकळतो इतरांपे ा खूप
खोल जातो. ५ जसे ज मनीकडे पाहा, त यातून आपणास अ न मळते,
जसे अ नीने तला उलटवले जाते. ६ ज मनी या खालचे पाषाण हणजे जेथे
नीलमणी मळतात, आ ण या मातीम ये सोने असते. ७ प यांना या
वाटां वषयी काही मा हती नसते, कोण याही ब हर ससा या या डो यांनी
या वाटा पा हले या नसतात. ८ रानटी जनावरे या वाटांव न गेलेली
नसतात, सहही या वाटेने गेलेला नसतो. ९ मनु य कठ ण खडकावर हात
टाकतो, तो ते ड गर पूण मुळापासून उलटवून टाकतो. १० ते खडकातून
बोगदा खणतात, आ ण यांचे डोळे खडकातला ख जना बघतात. ११ ते
पा याचे वाह बंद करतात हणजे यातून पा ण बाहेर पडत नाही, ते
दडले या व तू बाहेर काशात आणतात. १२ पण मनु यास शहाणपण कुठे
मळे ल? समजूतदारपणा शोध यासाठ आप याला कुठे जावे लागेल? १३
शहाणपण कती मोलाचे आहे हे मनु याला कळत नाही, पृ वीवरचे लोक
जमीन खणून शहाणपण शोधू शकत नाहीत. १४ पृ वीवर ल मोठे खोल
जलाशय असे हणते, ‘मा याम ये ते नाही.’ सागर हणतो, ‘मा याजवळ ही
ते नाही.’ १५ तु ही सोने देऊन ते वकत घेऊ शकत नाही, ते वकत
घे यासाठ जगात तेवढ चांदी नाही. १६ तु ही ओफ र या सो याने कवा
मौ यवान गोमेद कवा नीलम याने शहाणपण वकत घेऊ शकत नाही.
१७ शहाणपण सो यापे ा कवा फ टकापे ा मौ यवान असते, सो यात
जडवलेले मौ यवान खडेही शहाणपण वकत घेऊ शकत नाही. १८ शहाणपण
पोव यापे ा व फ टकापे ाही मौ यवान आहे, माणकापे ा ही याचे
मोल अ धक आहे. १९ इ थओ पयातील (कूश) पीतमणी या या बरोबर चा
नाही, शु द सो याने तु ही तो वकत घेऊ शकत नाही. २० मग शहाणपणा
कुठू न येते? समजूतदारपणा आप याला कुठे मळे ल? २१ पृ वीवर ल सव
जवंत ा यापासून शहाणपण लपवून ठे वले आहे, आकाशातले प ीसु दा
ते बघू शकत नाहीत. २२ मृ यू आ ण वनाश हणतात, ‘आ हास शहाणपण
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सापडले नाही, आ ही याब ल या फ अफवाच ऐक या आहेत.’ २३
फ देवालाच शहाणपणाकडे नेणारा माग माहीत आहे, फ देवालाच तो
कुठे आहे हे माहीत आहे. २४ देवाला पृ वीचे अगदी शेवटचे टोकसु दा
दसू शकते, यास आकाशाखालचे सवकाही दसते. २५ देवाने वा याला
यांची श
दली, सागराला कती मोठे करायचे ते यानेच ठरवले. २६
पावसास कोठे पाठवायचे ते यानेच ठरवले आ ण वादळाने कुठे जायचे तेही
यानेच ठरवले. २७ ते हा देवाला शहाणपण दसले आ ण याने याचा
वचार केला, शहाणपणाचे मू य कती आहे ते याने पारखले आ ण या
शहाणपणाला संमती दली. २८ आ ण देव लोकांस हणाला, परमे राची
भीती बाळगा व यास मान ा हेच शहाणपण आहे, वाईट गो ी क नका
तोच समजूतदारपणा आहे.”
बोलणे सु ठे वले तो हणाला “अहो, काही म ह यांपूव
२९ ईयोबने
मी जसा होतो तसा असतो तर, कती बरे झाले असते ते हा देव माझी
२

काळजी घेत होता, ३ ते हा देवाचा काश मा यावर काशत होता, आ ण
मला अंधारातून चालताना काश दाखवत होता. ४ अहो, मा या चाग या
फलदायी दवसाची मी आशा करतो. या दवसात मा यावर देवाचे म वाचे
कृपाछ होते. ५ जे हा सवश मान देव मा याबरोबर होता आ ण माझी
मुले मा याजवळ होती या दवसाची मी आशा धरतो. ६ या दवसात माझे
आयु य अ तशय चांगले होते. मी माझे पाय मलईत धूत असे. मा याकडे
उ म कारची पु कळ तेल होते. ७ या दवसात मी नगरा या वेशीपयत
जात असे आ ण नगरात या वृ दांबरोबर सावज नक ठकाणी बसत असे. ८
सगळे लोक मला मान देत. मला येताना बघून त ण मा या वाटेतून बाजूला
होत आ ण वृ द उठू न उभे राहत. मला आदर दे यासाठ ते उठू न उभे राहत
असत. ९ अ धकार बोलणे थांबवीत आ ण इतरांना शांत राह याची सूचना
दे यासाठ त डावर बोट ठे वीत. १० सरदार मनु य सु दा बोलताना यांचा
आवाज लहान कर त. होय, ते हा यांची जीभ टाळू ला चकट यासारखी
वाटे. ११ लोक मा या बोल याकडे ल देत. आ ण मा याब ल चांगले
बोलत असत. मला भेटणारा येकजण माझी तुती कर . १२ का? कारण
जे हा एखादा गर ब मदतीची याचना करायचा ते हा मी यास मदत कर त
असे आ ण पोर या मुलाकडे ल ायला कोणी नसले तर मी यास मदत
कर त असे. १३ मृ युपंथाला लागलेला मनु य मला आशीवाद देत असे. मी
गरजू वधवांना मदत कर त असे. १४ स याने जगणे हणजे जणू माझे
व होते. माझे यो य वागणे हणजे माझा अंगरखा आ ण डो यावरची
पगड होती. १५ मी आंध यांची ी होतो. यांना जथे जायचे असेल तथे
मी घेऊन जात असे. मी अपंगांचे पाय होतो यांना हवे तथे मी उचलून
घेऊन जात असे. १६ गर ब लोकांस मी व डलांसारखा वाटत असे. मला
माहीत नसले या लोकांसदेखील मी मदत कर त असे. मी कोटात याय
मळवून दे यासाठ यांना मदत कर त असे. १७ मी लोकांचे साम य
न केले. मी नरपराध लोकांचा यां यापासून बचाव केला. १८ मला नेहमी
वाटायचे मी खूप वष जगेन, मला वत: या घरातच मृ यू येईल. १९ मी
खूप पाणी शोषून घेऊ शकणार मुळे असले या व या या फां ा दवाने
ओ या झाले या आहेत अशा झाडासारखा असेन, असे मला वाटत असे.
२० मा याठायी असलेला माझा स मान नेहमी टवटवीत आहे, आ ण मा या
श चे धनु य मा या हातात नवे केले जात आहे. २१ पूव लोक माझे ऐकत
असत मा या उपदेशाची वाट पाहत ते शांत बसत. २२ मी माझे बोलणे
संपव यानंतर ऐकणा यांना आणखी काही बोलायचे नसे. माझे श द यां या
कानावर हळू वारपणे पडत. २३ पावसाची वाट पा ह यासारखी ते मा या
बोल याची वाट पाहात. वसंतात या पावसासारखे ते माझे श द पऊन
टाकत. २४ काही लोकांनी आशा सोडू न दली होती. परंतु मी यां याबरोबर
हसलो. मा या हा याने याना बरे वाटले. २५ मी यांचा मुख असूनही
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यां याबरोबर राह याचे ठरवले. आप या सै याबरोबर तळ ठोकून बसले या
राजासारखा : खी असले यांचे सां वन करणा या राजासारखा मी होतो.”
तु आता मा यापे ा लहान माणसे देखील माझी थ करत
३० “परं
आहेत, आ ण याचे वाडवड ल यांना मी मा या म ांची राखण
करणा या कु यांम ये देखील ठे वले नसते. २ या त णांचे वड ल मला
मदत कर या या ीने अगदीच नकामी आहेत. ते हातारे झाले आहेत
आ ण दमले आहेत. आता यांचे नायू टणक आ ण जोमदार रा हलेले
नाहीत. ३ ते मृत ाय झाले आहेत. खायला नस यामुळे यांची उपासमार होत
आहे व हणून ते वाळवटांतील धूळ खात आहेत. ४ ते वाळवटांतील ारझुडपे उपटू न घेतात. रतम नावा या झाडाची मुळे खातात. ५ यांना स या
मनु यांपासून र ठे व यात येते. ते चोर व दरोडेखोर अस या माणे लोक
यां यावर ओरडत असतात. ६ यांना नदी या कोर ा पा ात, ड गराळ
भागातील गुहत
े कवा ज मनीतील ववरात रहावे लागते. ७ ते झाडाझुडपात
आ ोश करतात. काटेर झुडपात एकमेकां या आ याने राहतात. ८ ते काड
इतकेही मोल नसलेले लोक आहेत. काहीही नाव नसले या या लोकांस
यां या देशातून हाकलून दले आहे. ९ अशा लोकांची मुले माझी चे ा
करणार गाणी गातात. यां या ीने माझे नाव हणजे एक शवी आहे.
१० ते त ण माझा तर कार करतात ते मा यापासून लांब उभे राहतात. ते
मा यापे ा उ च आहेत असे यांना वाटते. ते मा या त डावर थुंकतात सु दा.
११ देवाने मा या धनु याची यंचा काढू न घेतली आ ण मला बळा बनवले.
ती त ण माणसे वत: ला न थोप वता रागाने मा या व द वागतात. १२ ते
मा या उज ा भागावर वार करतात. ते मा या पायावर वक न पाडतात.
एखा ा शहरावर सै याने चालून जावे तसे मला वाटते. मा यावर ह ला क न
माझा नाश कर यासाठ मा या तटबंदीला मातीचे चढाव बांधतात. १३ मी
पळू न जाऊ नये हणून ते र यावर पहारा देतात. माझा नाश कर यात यांना
यश मळते. कुणा या मदतीची यांना गरज नसते. १४ ते भतीला भोक
पाडतात. ते यातून आत घुसतात आ ण मा यावर दरड कोसळतात. १५
भीतीने माझा थरकाप झाला आहे. वा याने सगळे काही उडू न जावे या माणे
यांनी माझी त ा उडवून लावली आहे. माझी सुर तता ढगां माणे
नाहीशी झाली आहे. १६ माझे आयु य आता गे यातच जमा आहे आ ण मी
लवकरच मरणार आहे. : खानी भरले या दवसानी मला वेढून टाकले आहे.
१७ माझी सगळ हाडे रा ी खतात. वेदना मला कुरतडणे थांबवत नाहीत.
१८ देवाने मा या कोटाची ग या माणे खेचून माझे कपडे आकारहीन केले
आहेत. १९ देवाने मला चखलात फेकून दले आ ण माझी राख व कचरा
झाला. २० देवा, मी मदतीसाठ तुझी याचना करतो पण तू उ र देत नाहीस.
मी उभा राहतो व तुझी ाथना करतो पण तू मा याकडे ल देत नाहीस. २१
देवा, तू मा याशी फार नीचपणे वागतोस. तू तु या बळाचा उपयोग मला :
ख दे यासाठ करतोस. २२ देवा, तू सोसा ा या वा याने मला उडवून
लावतोस. देवा तू मला वादळात फेकून देतोस. २३ तू मला मा या मृ यूकडे
घेऊन जात आहेस हे मला माहीत आहे. येक जवंत मनु यास मरावे
हे लागतेच. २४ परंतु जो आधीच : खाने पोळला आहे आ ण मदतीची
याचना कर त आहे यास कोणी अ धक : ख देणार नाही. २५ देवा, मी
संकटात सापडले यांसाठ मदतीची याचना केली होती हे तुला माहीत आहे.
गर बांसाठ माझे दय तीळ तीळ तुटत होते हे ही तुला माहीत आहे. २६ परंतु
मी जे हा चांग याची अपे ा कर त होतो ते हा मा या वा ाला वाईट गो ी
आ या. मला उजेड हवा होता ते हा अंधार मळाला. २७ मी आतून अगदी
मोडू न गेलो आहे. मा या वेदना कधीच थांबत नाहीत आ ण वेदना आणखी
येणारच आहेत. २८ मी सदैव : खी असतो, पण मला वा य लाभत नाही.
मी लोकां यात उभा रा न मदतीसाठ ओरडतो. २९ को ांना मी भाऊ,
आ ण शहामृगांना सोबती असा झालो आहे. ३० माझी कातड काळ पडली
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आहे आ ण शर र तापाने फणफणले आहे. ३१ माझे वा शोक गा यासाठ च
लावले गेले आहे, मा या बासर तून रड याचेच सूर उमटत आहेत.”
मा या डो यांशी करार केला आहे, मग मी अ भलाषेने कसे
३१ “मी
एखा ा कुमार कडे बघू? व न देवाकडू न कोणता वाटा मळणार
२

आहे, कोणता वारसा सवश मान उ च देवाकडू न ा त होणार? ३ मी
असा वचार आप ी ही अ नतीमानांसाठ आहे, आ ण अनथ हा पणा
करणा यांसाठ आहे. ४ देव माझे सव माग पाहत नाही का? आ ण माझे
सव पाऊल मोजत नाही का? ५ जर मी अस याने चाललो असेल, जर
मा या पाऊलांनी कपट कर याची घाई केली असेल, ६ मला समपातळ या
तराजूने तोलून ा हणजे देवाला मा या ामा णकपणा कळू न येईल. ७ मी
जर यो य मागापासून र गेलो असेन, जर माझे मन मा या डो यामागे
जात असेल, जर मा या हातांस अशु तेचा दाग चकटला असेल. ८ तर मी
पेरलेले सरा खावो, खरोखर मा या शेतातील पीक उपटू न टाकले जावो.
९ जर माझे मन स या
ीकडे आक षत झाले असेल, जर मी आप या
शेजा या या दाराकडे या या प नीची वाट बघत थांबलो असेल. १० तर
माझी प नी स या मनु यासाठ दळण करो, आ ण सर माणसे त यावर
खाली धुकतो. ११ कारण ते भयकर पणाचे कृ य होईल; खरोखर या
याय धशांनी श ा करावी असे हे कृ य आहे. १२ ल गक पाप मा या
सव वाचा नाश कर ल. सव वाचा होम करणार ती आग आहे. १३ मा या
ी व पु ष चाकरांनी मा या व द वाद ववाद केला असेल, ते हा मी
यायाने वाग याचे मा य केले नाही, १४ तर मी जे हा देवासमोर जाईन ते हा
मी काय क ? देवाने मा या वाग याचा जाब वचारला तर मी काय उ र
देऊ? १५ याने मला गभात नमाण केले यानेच यांना घडवले नाही का?
यानेच आप या सवाची गभात न मती केली नाही का? १६ मी गर बांना
यां या ई छे पासून रोखले असेल. कवा मी जर वधवांना रडव यास यांचे
डोळे शणवले असेल. १७ आ ण जर मी मा या अ नाचे सेवन एक ाने
केले असेल, आ ण मी पोर यांना नेहमी अ न दले नसेल, १८ ( याऐवजी
मा या ता यापासून मा याबरोबर पोरके बापाकडे जसे मुले वाढतात
तसे वाढले आहेत) आ ण मी वधवांची काळजी लहाणपणापासुन वाहीली
आहे. १९ जे हा मला कपडे नाहीत हणून : खी होणारे लोक दसले कवा
कोट नसलेले गर ब लोक दसले. २० यांनी मला अंत: करणापासून कधी
आशीवाद दले नाही कारण यांना मी मा या म ांची लोकर यांना उबदार
ठे व यासाठ वापरली नाही. २१ माझे समथक शहरा या दरवाजाजवळ जवळ
पा न जर मी पोर यावर हात उगारत असेल २२ मी जर कधी असे केले तर
माझा हात मा या खां ांपासून नखळू न जावो आ ण माझा हात मा या
खां ा या सां यातून तुटून पडो. २३ परंतु यापैक मला देवा या श ेची
भीती वाटते, हणून मी यापैक कोणतीही गो करत नाही. २४ जर मी
सो याला माझी आशा केले, ‘तू माझी आशा आहेस असे’ मी शु द सो याला
कधीच हटले नाही. २५ मी ीमंत होतो पण मला याचा अ भमान न हता.
मी खूप पैसे कमावले पण मी सुखी झालो नाही. २६ जर मी चमक या
सूयाला प हले, कवा चं या या तेजात चालतांना पा न, २७ माझे मन
गु तपणे आक षत होऊन यांची पूजा कर या कर ता मी मा या हाताचे
चुंबन घेतले असते तर २८ ते सु दा श ा कर यासारखेच पाप आहे. कारण
ते सवश मान देवाचा व ासघात के यासारखे झाले असते. २९ मा या
श ूंचा पाडाव झा याचा मला कधीच आनंद वाटला नाही. कवा मा या
श ूंवर संकट कोसळ यामुळे मी यांना कधी हसलो नाही. ३० (खरोखर,
मा या श ूंना शाप देऊन आ ण यां या मरणाची इ छा क न मी मा या
त डाला कधी पाप करायला लावले नाही.) ३१ मी अप र चतांना अ न देतो,
असा कोण आहे याने ईयोबाचे अ न खा ले नाही? ३२ परदेशी लोकांस
रा ी या वेळ शहरातील चौकात झोपायला लागू नये हणून मी यांना

मा या घर बोलावतो. ३३ इतर लोक यांचे पाप लप व याचा य न करतात
परंतु मी माझा अपराध लप व याचा कधीच य न केला नाही. ३४ कारण
मला लोकांची भीती आहे, मला प रवारा या तर काराची भीती वाटते.
हणून मी शांत आहे आ ण घराबाहेर जात नाही. ३५ अहो, माझे कुणीतर
ऐकावे असे मला वाटते. पाहा, मला माझी बाजू मांडू ा, सवश मान देवाने
मला उ र ावे अशी माझी इ छा आहे. या या ीने मी काय चूक केली
ती याने ल न काढावी असे मला वाटते. ३६ खरेच, मी ती खूण मा या
ग याभोवती घालेन. मी ती राजमुकुटा माणे मा या म तकावर ठे वेन. ३७
याने जर असे केले तर मी जे काही केले याचे प ीकरण देऊ शकेन.
एखा ा पुढा या माणे माझे म तक उं च क न मी याकडे येऊ शकेन. ३८
मी स याकडू न याची जमीन हसकावून घेतली नाही. माझी जमीन चो न
घेतली आहे असा आरोप मा यावर कोणीही क शकणार नाही. ३९ जर
मी पका या ध यास मोबदला न देता ते खा ले असेल व या या मृ युला
कारणीभूत झालो असेल, ४० तर मा या शेतात ग आ ण सातू या ऐवजी
काटे आ ण गवत उगवू दे ईयोबचे श द इथे संपले.”
यांनी ईयोबाला उ र दे याचे थांब वले, कारण तो
३२ नंयातरयाया तीनवतः मनुया नजरे
म ये नतीमान होता. नंतर राम घरा यातील
२

बरखेल बूजी याचा पु अली याचा राग भडकला, देवापे ा वतःला नद ष
ठर व याब ल ईयोबावर याचा राग भडकला. ३ अली चा राग आणखी
या या तीनही म ावर भडकला कारण ईयोबासाठ यांना कोणतेही उ र
सापडले नाही, आ ण तर ही ते ईयोबाला दोष देत राहीले होते. ४ सरे लोक
या यापे ा वयाने मोठे अस या कारणाने अली ने ईयोबास बोल यास
वाट पा हली. ५ तथा प, जे हा अली ने बघीतले क, या तीन पु षांकडे
काहीही उ र नाही हे पा न, याचा राग भडकला. ६ मग बरखेल बूजी
याचा पु अली याने उ र दले, तो हणाला, मी त ण आहे व तु ही वृ
आहात. हणून मी तु हास बोल याची ह मत केली नाही आ ण माझे मत
बोलून दाखवले नाही. ७ मी हणालो, जा त दवस पा हले यांनी बोलले
पाहीजे, जा त वष घातले यांनी ान शकवावे. ८ परंतु देवाचा आ मा
मनु यात असतो, सवसमथाचा ास यास समजबु ी देतो. ९ मनु य महान
असला हणजेच तो ानी असतो असे नाही, जे वयाने मोठे आहेत यांनाच
यायाची जाण आहे असेही नाही. १० या कारणामुळे मी तु हास हणतो,
मा याकडे तु ही ल ा, मी देखील माझे ान तु हास सांगेन. ११ पाहा, मी
तुम या श दांची वाट पाहीली, जे हा तु ही काय बोलावे हे वचार कर त
असता, मी तुमचे वाद ववाद ऐकले आहेत. १२ खरे पाहता, मी तु याकडे
ल लावले, परंतू, पाहा, तुम यापैक असा कोणीही नाही का जो ईयोबाला
समजावेल कवा या या श दांना तीसाद देईल. १३ संभाळा, आ हास ान
सापडले असे हण यास धजू नको! देव ईयोबाला हरवील, म य मनु य हे
क शकत नाही. १४ ईयोबाने याचे श द मा या वरोधात वापरले नाहीत,
हणून मी तुम या श दांनी यास उ र देणार नाही. १५ हे तीनही माणसे
मुके झाले आहेत, आता ते ईयोबाला उ र देऊ शकत नाहीत. १६ ते बोलत
नाहीत हणून मी वाट पाहावी काय? ते शांत उभे आहेत आ ण काहीच उ र
देत नाहीत. १७ नाही, मी मा या बाजूने उ र देईल, मी माझे ान यांना
शकवीन. १८ मा याजवळ पु कळ श द आहेत, माझा आ मा मला फुत
देत आहे. १९ पाहा, माझे मन बंद क न ठे वले या ा रसा माणे झाले
आहे, नवीन ा रसा या बूध या णाणे ते फुट यास आले आहे. २० मी
बोललो तर मला बरे वाटेल, मी माझे ओठ उघडेल आ ण उ र देईल. २१ मी
कोणाची बाजू घेणार नाही, कवा कोण याही मनु यांनी खुशामत करणार
नाही. २२ खुशामत कशी करावी ते मला माहीती नाही, जर मी तसे केले
असेल तर, माझा नमाता मला लवकर घेवून जाईल.
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मी तुला वनंती करतो, माझे बोलने ऐक. माझे सव श दांकडे
३३ “ईयोब,
ल दे. पाहा, मी आता बोलायला माझे मुख उघडले आहे,
२

माझी जीभ मा या त डात हालू लागली आहे. ३ माझे श दच मा या अंत:
करणाचे ामा णकपण सांगतील, मा या ओठांना जे माहीती आहे, तेच
ते ामा णकपणे बोलतील. ४ देवा या आ याने मला नमाण केले आहे,
मला सवश मान देवा या ासा वारे जीवन मळाले आहे. ५ तुला श य
झाले तर मला उ र दे, मा याशी वाद घाल याकरता तुझी उ रे तयार
ठे व. ६ पाहा, देवासमोर मी आ ण तू सारखेच आहोत, मलाही माती पासून
उ प न केले आहे. ७ पाहा, माझी दरारा तुला घाबरवणार नाही, माझा दाब
तुला जड होणार नाही. ८ तू जे बोललास ते मी न त ऐकले, मी तु या
श दांचा आवाज असे हणतांना ऐकला, ९ ‘मी शु द आहे, मी नरपराध
आहे, मी काहीही चूक केली नाही मी नद ष आहे, आ ण मा याम ये पाप
नाही. १० पाहा, देव मा यावर ह ला कर याची संधी पाहतो देवाने मला
श ू माणे वागवले आहे. ११ देवाने मा या पायला साखळदंड बांधले देव
माझी येक हालचाल बघतो.’ १२ पाहा, मी तुला उ र देईल तू या बाबतीत
चुकतो आहेस, देव कोण याही मनु यापे ा महान आहे. १३ तू या याशी का
वाद घालत आहेस? तो आप या कोण याही करणीचे कारण सांगत नाही.
१४ देव एकदा बोलतो, होय दोनदा बोलतो, तर मनु य याकडे ल देत
नाही. १५ देव लोकांशी रा ी ते गाढ झोपेत असताना व नात कवा ांतात
बोलत असेल, जे हा मनु य गाढ झोपेत असतो. १६ नंतर देव मनु याची
कानउघडणी करतो, आ ण या या धमक ने घाबर वतो. १७ मनु यास यांना
पापा या हेतूपासून मागे ओढ यासाठ , आ ण गव न कर याचेही सांगतो.
१८ देव गततून मनु याचे जीवन वाच वतो, या या जीवनाला मरणापासून
वाच वतो. १९ मनु याला केले या श ेमुळे अंथ णात पडू न : ख भोगत
असेल वेदनेने याची सगळ हाडे तळमळतात. २० नंतर तो मनु य खाऊ
शकत नाही चांग या अ नाचासु दा यास तर कार वाटतो. २१ याचे शर र
इतके ीण होते क तो जवळ जवळ दसेनासा होतो. याची सगळ हाडे जी
कधी दसली नाही ती आता दसतात. २२ खरोखर, तो मृ यूलोकाजवळ
येऊन ठे पतो आ ण याचे जीवन मरणपंथाला लागलेले असते. २३ परंतू
एखादा देव त जर याचा म य थ झाला, म य थ, हजारो देव तापैक एक,
यास चांगला माग दाखवणारा. २४ आ ण देव त या याशी दयेने वागेल,
आ ण देवाला सांगेल. ‘या मनु यास मृ युलोकात जा यापासून वाचव या या
पापाची कमत मोज याचा सरा एक माग मला सापडला आहे.’ २५ मग
याचे शर र पुन: बालकासारखे जोमदार बनेल. तो त णपणी जसा मजबूत
होता तसाच पु हा होईल. २६ तो देवाची ाथना करेल आ ण देव यास दया
देईल. हणजे तो देवाचे मुख आनंदाने पाहील. नंतर तो मनु य पु हा चांगले
जीवन जगायला लागेल. २७ नंतर तो लोकांस कबुली देईल. तो हणेल, ‘मी
पापकम केले. मी पाप केले चांग याचे वाईट केले. पंरतू मा या पापाला
श ा झाली नाही. २८ याने मा या आ याला मृ युलोकात जा यापासून
वाचवेल. मा या जीव नयमीत याचा काश पाहील. २९ पाहा, देव या गो ी
मनु यासाठ करतो, दोनदा, होय तीनदा, ३० या या जीवाला मृ युलोकात
जा यापासून वाचव यासाठ असे करतो हणजे याचे जीवन काशाने
काशीत होते. ३१ ईयोबा, मी काय हणतो याकडे ल दे. माझे ऐक! तू
ग प रहा आ ण मला बोलू दे. ३२ पण ईयोबा, जर तुला माझे बोलणे पटत
नसेल तर तू खुशाल बोल. मला तुझे मु े सांग. कारण मला तुझे बोलणे
सुधारायचे आहे. ३३ परंतु ईयोबा, तुइयाजवळ बोल यासारखे काही नसेल
तर माझे ऐक. तू ग प रहा आ ण मी तुला शहाणपण शकवेन.”
बोलणे चालूच ठे वले तो हणाला, “शहा या
३४ नंमनुतर यांअलीनो मीने आपले
काय सांगतो ते ऐका शार मनु यांनो, मा याकडे
२

ल
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आ ण तुम या कानांवर जे श द पडतात ते यांना पारखता येतात. ४ ते हा
आपण आता काय याय आहे ते नवडू न घेवू काय चांगले आहे ते आपण
सग यांनी बरोबर शकू या. ५ ईयोब हणतो, मी न पाप आहे, आ ण
देव मा याबाबतीत यायी नाही. ६ मी नरपराध आहे, परंतु मा या व द
लागलेला नकाल मला खोटारडा ठरवतो मी नरपराध असूनही मला खूप
क भोगायला लागले. ७ ईयोबासारखा आणखी कोणी आहे का? जो नदा
पा या माणे ाशन करतो. ८ तो जे वाईट करतात यां याशी मै ी करतो,
आ ण यास ांबरोबर राहायला आवडते, ९ तो असे हणतो, ते मनु या या
कामाचे नाही, जर देवाला खुश करायला लागला तर यास यापासून काहीही
मळणार नाही. १० तु हास समजू शकते, हणून तु ही माझे ऐका. देव
कधीही ाई करणार नाही. तो सवश मान कधीच पाप करणार नाही.
११ एखादा मनु य जे काही करतो याब ल देव याची परतफेड कर तो.
देव लोकांस यां या लायक माणे देतो १२ खरोखर, हे देव कधीच वाईट
कर त नाही, तो सवश मान कधीच यायाला वरोध कर त नाही. १३
देवाला कोणीही पृ वीवरचा अ धकार हणून नवडले नाही. सग या जगाची
काळजी देवावर कोणी सोपवली नाही. १४ याचे च वतःकडेच असते,
आ ण याने आपला आ मा आ ण ास वतः या ठायी परत घेतला १५
नंतर सव शर रे एक ीत नाश पावतील मनु य परत मातीस मळे ल. १६
जर तु ही शहाणे असाल तर मी काय हणतो याकडे ल
ाल मा या
त ड या श दाकडे कान दे १७ जो मनु य यायी हो यासंबंधी तर कार
करतो तो कधीच रा यकता होऊ शकत नाही. ईयोब, देव श मान आ ण
चांगला आहे. तू यास अपराधी ठरवू शकशील असे तुला वाटते का?
१८ एक देवच असा आहे जो राजांना तु ही कवड मोलाचे आहात. आ ण
‘तु ही
आहात.’ असे ा यांना हणतो. १९ देव इतरांपे ा पुढा यांवर
अ धक ेम कर त नाही. देव गर ब मनु यापे ा ीमंतांवर अ धक ेम करत
नाही? कारण ते सव या या हाताची कृती आहेत. २० माणसे अ यारा ी
एकाएक म न जातात. ते आजार पडतात आ ण मरतात. अगदी श शाली
लोकसु दा, कारण नसताना मरतात. २१ लोक जे करतात ते देव बघतो देव
मनु याची येक हालचाल बघत असतो. २२ जगात कुठे ही अशी अंधार
जागा नाही जथे वाईट माणसे देवापासून लपून बसू शकतील. २३ देवाला
लोकांची अ धक पर ा घे यासाठ वेळ ठरव याची गरज नसते लोकांचा
याय नवाडा कर यासाठ यांना समोर आण याची गरजही देवाला भासत
नाही. २४ श शाली लोकांचा तो चुराडा करतो, आ ण यां या थानी
सरा थापीतो, यास यांना न वचार याची गरज वाटत नाही. २५
ते हा लोक काय करतात ते देवाला माहीत असते. हणूनच देव रा ीतून
ांना पराभव करतो आ ण यांचा न: पात करतो. २६ वाईट मनु यांनी जी
कृ ये केली असतील याब ल यांना श ा करतो. आ ण जथे इतर यांना
पा शकतील अशा ठकाणी देव यांना श ा करतो. २७ कारण वाईट
मनु यांनी देवाची आ ा पाळायचे थांबवले आ ण देवाला हवे ते कर याकडे
यांनी ल केले. २८ हे लोक गर बांना क देतात, आ ण मदतीसाठ
देवाकडे याचना करायला भाग पाडतात. दनांची आरोळ या या कानी गेली.
२९ देव गर बांची मदतीसाठ हाक ऐकतो. परंतु गर बांना मदत करायची
नाही असे देवाने ठरवले तर देवाला कोणी अपराधी ठरवू शकणार नाही.
देवाने जर लोकांपासून लपून राहायचे असे ठरवले तर कोणालाही तो सापडू
शकणार नाही हणजे कोणीही लोकांस पजं यात पकडू शकणार नाही. ३०
अशासाठ क , अध याचे रा य येवू नये, हणजे लोकांस कोणी जा यात
अडकवू नये. ३१ जर तो मनु य देवाला हणेल क . मी अपराधी आहे. यापुढे
मी पाप करणार नाही. ३२ जे मी बघू शकत नाही ते मला दाखव. मी जर
पाप केले असेल तर मी ते पु हा करणार नाही. ३३ तुला असे वाटते का देव
या मनु याचा पापाला श ा कर ल, देवाने आतापयत केलेले तुला आवडले
नाही? हा तुझा नणय आहे. माझा नाही. तुला काय वाटते ते मला सांग. ३४
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शहाणा मनु य मला हणेल खरोखर, येक शहाणा मनु य जो माझे ऐकतो
तो हणेल, ३५ ‘ईयोब एखा ा अ ानी मनु यासारखे बोलत आहे. तो जे
काही बोलतो ते अथहीन आहे.’ ३६ जर फ ईयोबालाच या या वादाब ल
कसोटीस लावत असू कारण तो एखा ा मनु यासारखे बोलत आहे. ३७
या या पापात याने आणखी बंडाची भर घातली आहे. तो टाळ वाज वतो
आम या म ये थ ा करतो देवा व अनेक श द बोलतो.”
ने आपले बोलणे चालू ठे वले. तो हणाला, “तू न पाप आहे
३५ अली
असा तू वचार करतोस काय? मी देवापे ा अधीक नतीमान आहे
२

असा तू वचार करतोस काय? ३ तू देवाला वचारतोस ‘जर मी नतीमान
अस याचा मला काय लाभ मळे ल? मी जर पाप केले नाहीतर यामुळे
माझे काय चांगले होणार आहे?’ ४ मी तुला उ र देतो, तू आ ण तुझे म
यांना देखील. ५ वरती आकाशाकडे बघ, तु यापे ा उं च असणा या ढगांकडे
बघ. ६ जर तू पाप केलेस तर यामुळे देवाला कसली इजा होत नाही?
तु याकडे पापां या राशी अस या तर यामुळे देवाला काही होत नाही? ७
आ ण तू खूप नतीमान असलास तर तू देवाला काही देऊ शकत नाहीस?
तु याहातून यास काहीच मळत नाही? ८ तुझे पण कदा चत मनु यास
ईजा पोहचवेल, जसा तू मनु य आहेस, आ ण तुझे नतीम वाचा कदाचीत
एखा ा मनु या या पु ाला लाभ होईल. ९ पु कळशा वाईट कृ यामुळे
लोकांस : ख झाले तर ते ओरडतील. ते साम यवान लोकांकडे जातात
आ ण मदतीची याचना करतात. १० परंतु कोणीही असे हणणार नाहीत,
मला नमाण करणारा देव कुठे आहे? जो रा ीला गीत देतो, ११ ‘देवाने
आ हास आकाशातील पशुप यांपे ा शहाणे बनवले आहे ते हा तो कुठे
आहे?’ पृ वीवर ल जंगली ा यापे ा जो मला अधीक शकवतो, १२
यामुळे यांनी देवाकडे मदत मा गतली तर देव यांना उ र देणार नाही
कारण ते लोक अ तशय ग व आहेत. १३ देव यां या तु छ याचनेकडे ल
देणार नाही सवश मान देव यां याकडे ल देणार नाही. १४ ते हा, तू
जे हा असे हणशील क देव तुला दसत नाही ते हा देव तु याकडे ल देणार
नाही तर तू याची वाट पाहत रहा! १५ तो तुला कती थोड यात उ र देईल
जर तू असे हणालास तो ोधाने कोणालाही श ा कर त नाही, आ ण तो
लोकां या गव पणाकडे फारसे ल देत नाही. १६ हणून ईयोब मुखपणाचे
बोल यासाठ याचे मुख उघडतो. तो ाना वना याचे श द बोलत राहतो.”
बोलणे चालू ठे वून हणाला, “तू मला आणखी थोडे
३६ अली
बोल याची परवानगी दे कारण मला देवा या बाजूने आणखी बोलायचे
२

आहे. ३ मी माझे ान सग यांना वाटतो देवाने मला नमाण केले आ ण
देव यायी आहे हे मी स द करेन. ४ खरोखर, माझे श द खोटे असणार
नाहीत, कोणीतर ानाने समजूतदार असा तु हाबरोबर आहे. ५ देव अ तशय
साम यवान आहे, पण तो लोकांचा तर कार कर त नाही तो साम यवान
असून फार सू आहे. ६ तो ांना वाचवीत नाही, तर तो याऐवजी जे
ःखात आहेत यां यासाठ चांगले ते करतो. ७ जे लोक यो य र तीने
वागतात यां यावर देव नजर ठे वतो. तो चांग या लोकांस रा य क देतो.
तो चांग यांना सदैव उं च करतो. ८ जर, साखळदंडानी ठे वले, जर यांना
ासा या दो यांनी बांधून ठे वले ९ आ ण यांनी काय चूक केली ते देव यांना
सांगेल. देव यांना सांगेल क यांनी पाप केले आहे. देव यांना ते ग व होते
असे सांगेल. १० तो यांचे कान या या सूचना ऐक यास उघडतो, तो यांना
अ यायापासून मागे वळवतो. ११ जर या लोकांनी देवाचे ऐकले, याची
उपासना करतील, तर ते यांचे दवस सुखाने घालतील. १२ परंतु जर यांनी
ऐकले नाही तर ते तलवार ने नाश पावतील, यांना ान न होता मरण येईल.
१३ जे लोक देवाची पवा कर त नाहीत ते सदा कटू (रागावलेले) असतात.
देवाने जर यांना बांधले तर ते देवाकडे मदत मागायला तयार नसतात. १४
ते अगदी त णपणी मरतील, यांचे जीवन कंलक त होऊन संपेल. १५ परंतु

देव : खी लोकांस यां या : खातून सोडवील वप ी या ारे कानउघडणी
करतो. १६ खरोखर, यास तुला ःखातून काढायला आवडते व अडचण
नसले या मोक या जागी नेतो, आ ण तु या जेवणा या टेबलावर भरपूर
पौ ीक अ न ठे वले असते. १७ परंतु आता तुला अपराधी ठरव यात आले
आहे, दोषारोप व याय तुलाच धरतात. १८ तू ीमंतीमुळे मूख बनू नकोस.
लाच तुला न पकडो आ ण यायापासून र घेवून जावो. १९ आता तु या
सपं ीचा तुला काही नफा होईल काय, हणजे तू ःखी होणार नाहीस
कवा तु या सव साम याचा तुला काही उपयोग होईल काय? २० स या
व पाप कर यास तू रा हो याची इ छा मनी बाळगू नकोस, लोक रा ी
पसार हो याची वेळ य न करतात. २१ काळजीपूवक रहा पापाकडे वळू
नकोस. कारण तुझी ासातून पर ा झाली आहे, हणून तू पापापासुन र
रहा. २२ पाहा, देव या या साम याने सव च आहे. या या समान कोण
श क आहे? २३ या या मागाब ल यास कोण सुचीत कर ल? ‘देवा तू
अयो य केलेस’ असे कोणी यास हणू शकत नाही. २४ याने जे काही
केले याब ल लोकांनी या या तुतीवर अनेक गाणी रचली आहेत. २५
याने काय केले ते येक मनु याला दसते. र र या देशांतील लोकांसही
देवाचे महान काय दसतात. २६ होय, देव महान आहे परंतु याची महानता
आप याला कळत नाही. आ ही या या वषाची सं या पाहाणे अश य
आहे. २७ तो पृ वीव न पाणी घेऊन याचे धुके आ ण पाऊस याम ये
पांतर करतो. २८ अशा र तीने ढग पाऊस पाडतात आ ण तो खूप लोकांवर
पडतो. २९ खरोखर, तू समजो शकतो का तो ढगांची पाखरण कशी करतो
आकाशात ढगांचा गडगडाट कसा होतो? ३० बघ, तो वजेला पृ वीवर सव र
पाठवतो आ ण समु ाचा खोल भागही याम ये येतो. ३१ तो याचा उपयोग
रा ांना काबूत ठे व यासाठ करतो आ ण यांना भरपूर अ न देतो. ३२ तो
आप या हातांनी वजेला पकडतो आ ण यास हवे तेथे पड याची तला
आ ा करतो. ३३ मेघां या गडगडाटामुळे वादळाची सूचना मळते. जनावरांना
सु दा वादळाची चा ल लागते.”
हे ऐकूण माझे दय थरथरते, ते या या जागेव न
३७ “खरोखर
सरकले आहे. ऐका! हो ऐका! देवा या आवाजाची गजना ऐका,
२

देवा या मुखातून येणारा वनी ऐका. ३ देव या या वजेला सव आकाशात
चमक यासाठ पाठवतो. ती सव पृ वीभर चमकते. ४ यानंतर आवाजाची
गजना होते, देव या या वैभवी आवाजात गजतो. वीज चमक यानंतर देवाची
गजना ऐकू येते. ५ देवाचा गडगडाटी आवाज अ ुत आहे. देव आप याला न
कळणा या महान गो ी करत असतो. ६ तो हमाला पृ वीवर पड याची
आ ा करतो. ‘पावसास पृ वीवर जोरात पड असे सांगतो.’ ७ देवाने नमाण
केले या सव लोकांस तो काय क शकतो हे कळावे हणून देव या गो ी
करतो हा याचा पुरावा आहे. ८ हणून पशू लप यास जातात, आ ण
यां या गूहत
े राहतात. ९ द णेकडू न च वादळ येते उ रेकडू न थंड वारे
येतात. १० देवा या न: ासाने बफ द या जाते आ ण पा या या व तार
धातूसारखा गोठू न जातो. ११ खरोखर, देव गडद ढगांना पा याने भरतो
तो आप या वजेचा ढग चोहोकडे पसरवतो. १२ तो ढगांना सव पृ वीभर
या या मागदशनाने पसर याची आ ा करतो देव जी आ ा देतो ती यांनी
सव पृ वी या पाठ वर पाळावी. १३ काही वेळा हे सुधारणुक कर यासाठ
असते, काहीवेळा यां या भूमीसाठ , हे सव तो घडवून आणतो, आ ण
काहीवेळा व ासा या कराराची कृती असते १४ ईयोबा, याकडे ल दे, थांब
आ ण देव या आ यकारक गो ी करतो यांचा वचार कर. १५ देव ढगांवर
आपला अ धकार कसा गाजवतो ते तुला माहीत आहे का? तो वजेला कसे
चमका वतो ते तुला माहीत आहे का? १६ ढग आकाशात कसे तरंगतात ते
तुला कळते का? देव जो ानाने प रपूण याचे आ यकम तू जाणतोस
काय? १७ तुझे कपडे गरम कसे होतात हे तुला समजते काय, द णेकडू न
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वारे वाहते ते हा सगळे काही त ध असते. १८ तो जसे आकाश पसरवतो
तसे तू क शकतो काय? जे आकाश ओतीव आरशा माणे अढळ आहे?
१९ देवाला आ ही काय सांगायचे ते तू आ हांला सांग. अंधारामुळे आ हास
आमचे भाषण रचता येत नाही. २० मला या याशी बोलायचे आहे असे तो
हणाला काय? तसे हणणे हणजे वत: चा नाश क न घेणे आहे. २१
आता, लोक सुय जे हा तापत असतो यावेळ लोक याकडे आकाशात बघू
शकत नाही वा याने ढग पळवून लावले क तो व छ आ ण चकचक त
दसतो. २२ उ रेकडू न सोनेर वैभव येते, देवा या भोवती भतीदायक
तेजोवलय असते. २३ जो सवश मान तो महान आहे आपणाला याचा
शोध लागत नाही, तो साम यवान आहे यायाने वागतो. तो लोकांस ास देत
नाही. २४ हणूनच लोक याचे भय धरतात. परंतु देव आप या शहाणपणाचा
अ भमान बाळगणा या लोकांस मान देत नाही.”
र परमे र वावटळ तून ईयोबाशी बोलला आ ण तो हणाला,
३८ नंतकोण
आहे जो मा या योजनांवर अंधार पाडतो, हणजे ाना वना
२

असलेले श द? ३ आता तू पु षासारखी आपली कंबर बांध, मी तुला न
वचार ल, आ ण तू मला उ र दे. ४ मी पृ वी नमाण केली ते हा तू कुठे
होतास? तू वत: ला इतका शहाणा समजत असशील तर मला उ र दे. ५
जग इतके मोठे असावे हे कोणी ठरवले ते सांग? मोज या या दोर ने ते
कोणी मोजले का? ६ तीचा पाया कशावर घातला आहे? तची कोन शला
कोणी ठे वली? ७ जे हा ते घडले ते हा पहाटे या ता यांनी गायन केले आ ण
देवपु ांनी आनंदाने जयजयकार केला. ८ जे हा समु पृ वी या पोटातून
बाहेर पडला ते हा दरवाजे बंद क न यास कोणी अडवला? ९ यावेळ मी
यास मेघांनी झाकले आ ण काळोखात गुंडाळले. १० मी समु ाला मयादा
घात या आ ण यास कुलुपांनी बंद केले या दरवाजाबाहेर थोप वले. ११ मी
हणालो, तू इथपयतच येऊ शकतोस या प लकडे मा नाही. तु या उ म
लाटा इथेच थांबतील. १२ तु या आयु यात तू कधीतर पहाटेला आरंभ
करायला आ ण दवसास सु हायला सां गतलेस का? १३ तू कधीतर
पहाटे या काशाला पृ वीला पकडू न
लोकांस यां या लपाय या
जागेतून सकायला सां गतलेस का? १४ पहाटे या काशात ड गरद या नीट
दसतात. दवसा या काशात या जगाचा आकार अंगर याला असले या
घड माणे ठळक दसतात १५ ांपासून यांचा काश काढू न घेतला आहे
आ ण यांचा उं च भूज मोडला आहे. १६ सागराला जथे सु वात होते तथे
अगदी खोल जागेत तू कधी गेला आहेस का? समु ा या तळात तू कधी
चालला आहेस का? १७ मृ युलोकात नेणारे दरवाजे तू कधी पा हलेस का?
काळो या जगात नेणारे दरवाजे तू कधी ब घतलेस का? १८ ही पृ वी कती
मोठ आहे ते तुला कधी समजले का? तुला जर हे सव माहीत असेल तर
मला सांग. १९ काश कुठू न येतो? काळोख कुठू न येतो? २० तू काशाला
आ ण काळोखाला ते जथून आले तेथे परत नेऊ शकशील का? तथे कसे
जायचे ते तुला माहीत आहे का? २१ तुला या सव गो ी न क च माहीत
असतील तू खूप वृ द आ ण व ान आहेस मी ते हा या गो ी नमाण के या
ते हा तू जवंत होतास होय ना? २२ मी या भांडारात हम आ ण गारा
ठे वतो तथे तू कधी गेला आहेस का? २३ मी बफ आ ण गारांचा साठा
संकटकाळासाठ , यु द आ ण लढाई या दवसांसाठ क न ठे वतो. २४ सूय
उगवतो या ठकाणी तू कधी गेला आहेस का? पूवकडचा वारा जथून सव
जगभर वाहातो तथे तू कधी गेला आहेस का? २५ जोरदार पावसासाठ
आकाशात पाट कोणी खोदले? गरजणा या वादळासाठ कोणी माग मोकळा
केला? २६ वैराण वाळवंटात देखील कोण पाऊस पाडतो? २७ नजन
देशात पावसाचे खूप पाणी पडते आ ण गवत उगवायला सु वात होते.
२८ पावसास वड ल आहेत का? दव ब कुठू न येतात? २९ हम कोणा या
गभशयातून नघाले आहे? आकाशातून पडणा या हमकणास कोण ज म
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देतो? ३० पाणी दगडासारखे गोठते. सागराचा पृ भागदेखील गोठू न जातो.
३१ तू कृ कांना बांधून ठे वू शकशील का? तुला मृगशीषाचे बंध सोडता
येतील का? ३२ तुला राशीच यो यवेळ आकाशात आणता येईल का?
कवा तुला स तऋष यां या समूहासह माग दाखवता येईल का? ३३ तुला
आकाशातील नयम माहीत आहेत का? तुला याच नयमांचा पृ वीवर
उपयोग करता येईल का? ३४ तुला मेघावर ओरडू न यांना तु यावर वषाव
करायला भाग पाडता येईल का? ३५ तुला व ुतलतेला आ ा करता येईल
का? ती तु याकडे येऊन. आ ही आलो आहोत काय आ ा आहे? असे
हणेल का? तु या सांग या माणे ती हवे तथे जाईल का? ३६ लोकांस
शहाणे कोण बनवतो? यां यात अगदी खोल शहाणपण कोण आणतो?
३७ ढग मोज याइतका व ान कोण आहे? यांना पाऊस पाडायला कोण
सांगतो? ३८ यामुळे धुळ चा चखल होतो आ ण धुळ चे लोट एकमेकास
चकटतात. ३९ तू सहासाठ अ न शोधून आणतोस का? यां या भुके या
प लांना तू अ न देतोस का? ४० ते सह यां या गुहत
े झोपतात. ते गवतावर
दबा ध न बसतात आ ण भ यावर तुटून पडतात. ४१ काव याला कोण
अ न देतो? जे हा याची प ले देवाकडे याचना करतात आ ण अ नासाठ
चार दशा भटकतात ते हा यांना कोण अ न पुरवतो?
ळ कधी ायतात ते तुला माहीत आहे का? हर णी आप या
३९ रानशे
बछ ाला ज म देताना तू पा हले आहेस का? पहाड बकर आ ण
२

हर णी कती म हने आप या पलांना पोटात वाढवतात ते तुला माहीत आहे
का? यांची ज माला यायची वेळ कोणती ते तुला माहीत आहे का? ३ ते
ाणी लोळतात सू तवेदना सहन करतात आ ण यांची प ले ज माला
येतात. ४ ती बछड शेतात मोठ होतात. नंतर ती सोडू न जातात आ ण
पु हा कधीही परतून येत नाहीत. ५ रानटी गाढवांना कोणी सोडू न दले?
यांची दोर सोडू न यांना कोणी मोकळे केले? ६ याला मी वाळवंटात घर
दले, मी यांना राह यासाठ ारभूमी दली. ७ गजबजले या शहरांना
हसतात ( याला शहरातला गजबजाट आवडत नाही) आ ण यांना कुठलाही
मनु य आव घालू शकत नाही. ८ ते ड गरात राहतात तेच यांचे कुरण आहे.
ते आपले अ न तथेच शोधतात. ९ रानटी बैल तुझी सेवा करायला तयार
होईल का? तो रा ी तु या ख यावर राहील का? १० दोर ने तुला रानटी
बैलाला ता यात करता येईल काय? आ ण तू यास तुझे शेत नांगरायला
लावू शकशील का? ११ तो खूप बलवान असतो या यावर तू भरवसा
ठे वशील काय, तू तुझे काम यां यानवर सोपवशील का? १२ तो तुझे
धा य शेतातून गोळा करेल आ ण ख यात नेईल असा भरवसा तुला वाटतो
का? १३ “शहामृगी आपले पंख आनंदाने फडफडवते परंतु तला उडता
येत नाही तचे पंख आ ण पसे माया कराय या कामी पडतात काय? १४
ती आपली अंड ज मनीत घालते आ ण ती वाळू त उबदार होतात. १५
आप या अं ांव न कोणी चालत जाईल कवा रानटी ाणी ती फोडतील
हे ती वसरते. १६ ती आप या पलांना सोडू न जाते ती जणू वत: ची
नाहीतच असे ती वागते. तची प ले मरण पावली तर तला याची पवा
नसते काम न कळ झा याचे सुख : ख तला नसते. १७ कारण मी देवाने
तला शहाणे केले नाही. आ ण मीच तला समज दली नाही. १८ परंतु ती
जे हा पळ यासाठ उठते ते हा ती घो ाला आ ण घोडे वाराला हसते, १९
तू घो ाला याची श
दलीस का? तू या या मानेवर याची आयाळ
ठे वलीस का? २० तू यास टोळा माणे लांब उड मारायला सां गतलेस का?
तो जोरात फुरफुरतो आ ण लोक यास घाबरतात. २१ तो बलवान आहे
हणून आनंदात असतो. तो आप या खुराने जमीन उकरतो आ ण धावत
यु दभूमीवर जातो. २२ तो भीतीला हसतो, तो कशालाही भीत नाही तो
यु दातून कधीही पळ काढ त नाही. २३ सै नकाचा भाता या या बाजूला
हलत असतो याचा वार जे भाले आ ण इतर श े बाळगतो ते उ हात
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चमकतात. २४ तो फार अनावर होतो. तो ज मनीवर जोरात धावतो तो
जे हा रण शग फुंकलेले ऐकतो ते हा तो एका थळ ि थर रा शकत नाही.
२५ रण शग ऐकू येते ते हा घोडा घाई करतो. यास
नही लढाईचा वास
येतो. सेनापत नी दले या आ ा आ ण यु दातले इतर अनेक आवाज यास
ऐकू येतात. २६ तू ानाने तू ससा याला पंख पस न द णेकडे उडायला
शकवलेस का? २७ आकाशात ग डाला उं च उडायला शकवणारा तूच का?
तूच यास याचे घरटे उं च पहाडावर बांधायला सां गतलेस का? २८ तो उं च
सुळ यावर राहतो तीच याची तटबंदी आहे २९ या या तटबंदीव न आपले
भ य शोधतो. ग डाला एव ा उं चीव न आपले भ य दसू शकते. ३० जेथे
लोक मरण पावलेले असतात तेथे यांची प ले र पतात.”
र ईयोबाला नयमीत बोलत राहीला, तो हणाला, “तू
४० परमे
सवश मान देवाशी वाद घातलास. तू मला चूक के याब ल दोषी
२

ठरवलेस. आता तू चुकलास हे तू कबूल करशील का? तू मला उ र देशील
का? ३ मग ईयोबने परमे रास उ र देऊन हटले, ४ मी अगदी नग यआहे.
मी काय बोलू? मी तुला उ र देऊ शकत नाही. मी माझा हात मा या त डावर
ठे वतो. ५ पाहा, मी एकदा बोललो होतो पण आता अ धक बोलणार नाही.
मी दोनदा बोललो पण मी आता अ धक बोलणार नाही. ६ नंतर परमे र
वादळातून पु हा ईयोबशी बोलला तो हणाला: ७ तू आता कंबर कसून उभा
राहा आ ण मी जे
वचारतो याची उ रे ायला स द हो. ८ मी यायी
नाही असे तुला वाटते का? मी काही चूक के याचा आरोप क न तू वत:
चे नरपरा ध व स द क पाहत आहेस. ९ तुझे बा देवा या बा इतके
श शाली आहेत का? देवा या आवाजासारखा तुझा आवाज गडगडाटी
आहे का? १० तू वत: ला महीमा व ताप यांचे भुषण कर, तेज व वैभव
हे धारण कर. ११ तु या रागाला भरती येवू दे, आ ण येक गव ास तू
खाली आण आ ण ग व लोकांस श ा क शकतोस. ग व ांना मान खाली
घालायला लावू शकतोस. १२ होय या ग व ांकडे बघ आ ण यांना न कर
वाईट लोकांस जाग या जागी चरडू न टाक. १३ यांना चखलात पु न टाक
यांचे त डे काळोखात राहतील असे यांना बांधून टाक. १४ मग मी तुझी
स यता जाणेल, मग तुझाच उजवा हात तुझा बचाव कर ल. १५ तू बेहम
े ोथ
कडे बघ. मी तुला आ ण बेहम
े ोथला एकाच वेळ नमाण केले. तो बैलासारखे
गवत खातो. १६ या या अंगात बर च श आहे. या या पोटातले नायू
खूप बळकट आहेत. १७ याची शेपटी गंधस या झाडासारखी उभी राहते.
या या पायातले नायूही बळकट आहेत. १८ याची हाडे पतळे सारखी
बळकट आहेत. यांचे पाय हणजे जणू लोखंडा या कांबी. १९ बेहम
े ोथ हा
अ तशय आ यकारक ाणी मी नमाण केला आहे. परंतु मी याचा पराभव
क शकतो. २० ड गरावर जथे जंगली ापदे खेळतात तथले गवत खातो.
२१ तो कमळा या झाडाखाली झोपतो. दलदलीत या ल हा यात लपतो.
२२ कमळाचे झाड यास आप या सावलीत लपवते तो नदीजवळ उगवणा या
एका वृ ाखाली ( वलोवृ ) राहतो. २३ नदीला पूर आला तर बेहम
े ोथ पळू न
जात नाही यादन नदीचा वाह या या त डावर आदळला तर तो घाबरत
नाही व ासात ि थर राहतो. २४ यास कोणी गळ टाकून ध शकेल. कवा
यास साप यात अडकवू शकेल.”
गळ टाकून पकडता येईल का? तुला याची
४१ तुजीभला दोरल नेाथानाला
बांधता येईल का? तुला ल ाथाना या नाकातून
२

दोर घालून यास वेसण घालता येईल का? कवा या या जब ात गळ
घालता येईल का? ३ ल ाथान तु याकडे सोडू न दे यासाठ याचना
कर ल का? तो तु याशी मृ श दात बोलेल का? ४ ल ाथान तु याशी
करार क न ज मभर तुझा दास होऊन राहील का? ५ तू प याशी जसा
खेळशील तसा ल ाथानाशी खेळशील का? तू यास दोर ने बांधशील
का? तु या मुली या याशी खेळू शकतील काय? ६ म छ मार तु याकडू न

ल ाथानाला वकत घे याचा य न करतील का? ते याचे तुकडे क न ते
ापा यांना वक याचा य न करतील का? ७ तू ल ाथाना या कातड त
कवा डो यात बर या फेकशील का? ८ तू एकदा का ल ाथानावर हात
टाकलास तर पु हा तसे कधी क शकणार नाहीस. ती कशा कारची लढाई
असेल याचा एकदा वचार कर. ९ तू ल ाथानाचा पराभव क शकशील
असे तुला वाटत असेल तर ते वस न जा. तशा आशेला जागाच नाही.
या याकडे नजर टाकताच तुझी भीतीने गाळण उडेल. १० एकही मनु य
यास जागे क न याचा राग ओढवून घे याइतका शूर नाही. “मा या व द
उभा राहणाराही कोणी नाही. ११ मला कोणी काही थम दले नाही हणून
मी यांची परत फेड क ? या नभोमंडळाखाली जे जे आहे ते सव माझे आहे.
१२ मी तुला ल ाथाना या पायां वषयी, या या श वषयी आ ण या या
ऐटदार बां या वषयी सांगेन. १३ कोणीही याची कातड छे शकत नाही.
याची जब ांत कोणाला शरता येईल? १४ ल ाथानाला याचा जबडा
उघडायला कोणीही भाग पाडू शकत नाही. या या त डात या दातांची
लोकांस भीती वाटते. १५ ल ाथाना या पाठ वर ढालीसार या खव यां या
रांगा एकमेकांना चकटू न आहेत. १६ ते खवले एकमेकांना इतके चकटले
आहेत क यातून हवासु दा जाऊ शकत नाही. १७ याचे खवले एकमेकांशी
घटृ बांधलेले आहेत. ते एकमेकांशी इतके घटृ बांधलेले आहेत क कोणी ते
ओढू न वेगळे क शकत नाही. १८ ल ाथान जे हा शकतो ते हा वीज
चमक यासारखी वाटते. याचे डोळे पहाटे या काशासारखे चमकतात. १९
या या त डातून आगीचे लोळ बाहेर पडतात. आगी या ठण या नघतात.
२० उकळ या भां ाखाली ठे वले या जळ या ल हा यातून नघतो तसा धूर
या या नाकातून येतो. २१ ल ाथाना या ासांनी कोळसे पेटतात आ ण
या या त डातून वाला बाहेर पडतात. २२ ल ाथानाची मान मजबूत
आहे. लोक यास घाबरतात आ ण या यापासून र पळत सुटतात. २३
या या कातड वर एकही मऊ भाग नाही ती लोखंडासाखी कठ ण आहे.
२४ ल ाथानाचे दय पाषाणासारखे आहे. यास भीती वाटत नाही ते
पा ासारखे आहे. जा या या खाल या तळ सारखे ते आहे. २५ ल ाथान
उठू न उभा रा हला क शूर वीरही घाबरतात ल ाथानाने यांची शेपटी
हलवली क ते पळू न जातात. २६ तलवार , भाले आ ण तीर या यावर
फेकले तर ते यास न लागता परत येतात. या श ांनी यास काहीही इजा
होत नाही. २७ तो लोखाडास गवता या काड सारखे मोडू शकतो कुजलेले
लाकूड जसे पटकन मोडते तसे तो पतळ मोडतो. २८ तो बाणांना घाब न
पळू न जात नाही वाळले या गवता माणे दगड या यावर आपटू न परत
येतात. २९ जे हा लाकड गदा या यावर आपटली जाते ते हा यास ते गवत
आपट या माणे वाटते. लोक या यावर भाले फेकतात ते हा तो हसतो. ३०
ल ाथाना या शर रावरची कातड ती ण, टणक खापरासाखी आहे. तो
चखलात कुळक फरव या माणे तास पाडतो. ३१ ल ाथान पा याला
उकळ आ या माणे हलवतो. तो यास उकळ या तेला या भां ा माणे
तो यावर बुडबुडे आणतो. ३२ ल ाथान पोहतो ते हा तो आप यामागे
माग तयार करतो. तो पाणी ढवळू न टाकतो आ ण आप यामागे पांढरा
फेस ठे वतो. ३३ पृ वीवरचा एकही पशू ल ाथानासारखा नाही. तो एक
भी त वर हत ाणी आहे. ३४ ल ाथान ग व ा याला कमी (तु छ)
लेखतो तो सग या रानटी ापदांचा राजा आहे. आ ण मी, परमे राने यास
नमाण केले आहे.”
तर ईयोबने परमे रास उ र दले, तो हणाला: “परमे रा
४२ नंसवकाही
तूच क शकतोस ते मला माहीत आहे, तू योजना आखतोस
२

या य ात कोणीही थांबवू शकत नाही. ३ तू मला वचारलेस, हा अ ानी
मनु य कोण आहे जो असे मूखासारखे बोलतो आहे? तर ही मला या गो ी
कळत न ह या या गो ी मी बोललो, यां या वषयीच मी बोलत होतो. या
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गो ी समजणे मा या आवा याबाहेरचे होते यां या वषयी मी बोलत होतो.
४ परमे रा, तू मला हणालास, ईयोब, तू ऐक, मी बोलेन, मी तुला न
वचारेन, आ ण तू मला उ र दे. ५ परमे रा, मी तु याब ल पूव ऐकले होते,
परंतु आता मी मा या डो यांनी तुला बघतो आहे. ६ आता मलाच माझी
लाज वाटते. मला प ाताप होत आहे. मी आता धुळ त आ ण राखेतबसून
प ाताप कर ल. ७ परमे राचे ईयोबाशी बोलणे झा यावर तो तेमानी या
अलीफजला हणाला, मला तुझा आ ण तु या दोन म ांचा राग आला
आहे. का? कारण तु ही मा याब ल यो य बोलला नाही. परंतु ईयोब माझा
सेवक आहे. तो मा या वषयी बरोबर बोलला. ८ हणून अलीफज, आता
सात बैल आ ण सात एडके घे. ते घेऊन मा या सेवकाकडे, ईयोबाकडे जा.
यांना मार आ ण यांचा वत: साठ होमबली अपण कर. माझा सेवक
ईयोब तुम यासाठ ाथना करेल आ ण मी या या ाथनेला उ र देईन.
मग मी तु हास यो य असलेली श ा देणार नाही. तु ही अ तशय मूख
होता हणून तु हास श ा करायला हवी. तु ही मा या वषयी नीट बोलला
नाही. परंतु माझा सेवक ईयोब मा मा याब ल अगदी यो य बोलला. ९
ते हा अलीफज तेमानी, ब दद शूही आ ण सोफर नामाथीचा यांनी देवाचे
ऐकले. नंतर परमे राने ईयोबा या ाथनेला उ र दले. १० ईयोबाने या या
म ांसाठ ाथना केली या कारे परमे राने ईयोबाला पु हा यश वी केले.
देवाने यास पूव या याकडे होते यापे ा पट दले. ११ ईयोबाचे सगळे
भाऊ आ ण ब हणी या या घर आले. ईयोबाला जो कोणी ओळखत होता
तो ही या याकडे आला. यांनी ईयोबासह भोजन घेतले. यांनी ईयोबाचे
सां वन केले. परमे राने ईयोबावर इतक संकटे आणली याचे यांना
वाईट वाटले. येकाने ईयोबाला चांदीचा तुकडा आ ण सो याची अंगठ
दली. १२ परमे राने ईयोबा या आयु या या उ राधावर या या पूवाधापे ा
अ धक कृपा केली. ईयोबाकडे आता चौदा हजार म ा, सहा हजार उं ट,
दोन हजार गायी आ ण एक हजार गाढवी आहेत. १३ ईयोबाला सात मुले
आ ण तीन मुली झा या. १४ ईयोबाने या या प ह या मुलीचे नाव यमीमा,
स या मुल चे नाव कसीया ठे वले. तस या मुलीचे नाव केरेन ह पूक ठे वले.
१५ या या मुली या देशातील सवात सुंदर मुली हो या, ईयोबाने या या
मुल ना या या मालम ेतला वाटा दला. यां या भावां माणे ईयोबा या
मालम ेतला वाटा यांना मळाला. १६ अशा त हेने ईयोब एकशे चाळ स
वष जगला. तो याची मुले, नातवंडे, पतवंडे पाहीपयत जगला. १७ नंतर
ईयोब मरण पावला. ईयोब चांगले आयु य जगला. तो अगदी वयोवृ द होऊन
मेला.”
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तो सं हता

दत आहे तो मनु य, जो ां या स याने चालत नाही, कवा
१ आशीवा
पापी जनां या मागात उभा राहत नाही, आ ण थ ा करणा यां या सभेत
बसत नाही. २ परंतु परमे रा या शा ात तो आनंद मानतो, आ ण या या
नयमशा ावर तो रा व दवस यान लावतो. ३ तो पा या या वाहाजवळ
लावले या, आप या ऋतुत फळ देणा या, याची पाने कधी कोमेजत नाहीत,
अशा झाडासारखा होईल व तो जे काही करेल ते सा य होईल. ४ परंतु
लोक असे नसतात, ते वा याने उडू न जाणा या भुशासारखे असतात. ५
हणून लोक यायात व पापी याय या सभेत उभे राहावयाचे नाहीत. ६
कारण परमे र याय या मागाला मंजूर देतो. परंतु ांचा माग न होईल.
थच का कट रचत आहेत?
२ रा पृे कावीचेबंडराजेखोरपरमेझालीराआहेव त, आव याण लोक
या अ भ ष या व एक उभे
२

झाले आहेत, आ ण रा यकत एक मळू न कट रचत आहेत, ते हणतात.
३ चला, आपण यां या बे ा तोडू न टाकू, जे यांनी आपणावर लाद या
हो या. आ ण यांचे साखळदंड फेकून देऊ. ४ परंतु तो जो आकाशांत
बसलेला आहे तो हसेल, भू यांचा उपहास करेल. ५ ते हा तो आप या
रागात यां याशी बोलेल, आ ण आप या संतापाने यांना घाबरे कर ल. ६
मी मा या प व ड गरावर, सीयोनावर, मा या राजास अ भषेक केला आहे.
७ मी परमे राचा फमान घोषीत कर न, तो मला हणाला, “तू माझा पु
आहेस.” या दवशी मी तुझा पता झालो आहे. ८ मला माग, आ ण मी
तुला रा े तुझे वतन आ ण पृ वी या सीमा तु या ता यात देईल. ९ लोखंड
दंडाने तू यांना तोडशील, कुंभारा या भां ासारखा तू यांना फोडशील. १०
हणून आता, अहो राजांनो, सावध हा; पृ वी या रा यक यानो, चूक
त
करा. ११ भय ध न परमे राची तुती करा आ ण थरथर कापून हष करा.
१२ आ ण तो तुम यावर रागावू नये, ासाठ देवा या पु ास खर न ा
ा, हणजे तु ही मरणार नाही. कारण देवाचा ोध वर त पेटल
े . जे सव
या याठायी आ य घेतात ते आशीवादीत आहेत.
तो ; जे हा तो आपला मुलगा अबशालोम या यापुढून
३ दावीदाचे
पळाला. परमे रा, माझे श ू पु कळ आहेत! पु कळ वळले आ ण
मा यावर ह ला केला आहे. २ “परमे राकडू न यास काहीएक मदत होणार
नाही,” असे मा या व बोलणारे पु कळ आहेत. सेला ३ परंतु हे परमे रा,
तू मा या सभोवती ढाल असा आहेस, तू माझे वैभव, आ ण माझे डोके वर
करणारा आहे. ४ मी माझा आवाज परमे राकडे उं च कर न, आ ण तो मला
या या प व ड गराव न उ र देईल. सेला ५ मी अंग टाकून झोपी गेलो; मी
जागा झालो, कारण परमे र माझे र ण करतो. ६ जे सवबाजूंनी मा यासाठ
टपून बसले आहेत, या लोकसमुदायला मी घाबरणार नाही. ७ हे परमे रा
उठ, मा या देवा, मला तार! कारण तू मा या सव श ूं या थोबाड त मारली
आहेस, तू ांचे दात पाडले आहेत. ८ तारण परमे रापासूनच आहे, तु या
लोकांवर तुझा आशीवाद असो. सेला.
वाजं यासाठ ; तंतुवा ावरचे दावीदाचे तो . मी तुला हाक मारतो
४ तेमुहाखमला
उ र दे, हे मा या यायीपणा या देवा. संकटात मी असता,
ते हा तू मला मु केले, मा यावर दया कर आ ण माझी ाथना ऐक. २
अहो लोकहो, तु ही कती काळ माझी क त अ त ेत पालटत राहणार?
कती काळ तु ही थतेची आवड धरणार, आ ण खो ाचा शोध घेणार?
सेला ३ परंतु हे जाणा क परमे राने देव भ स आप या कर ता वेगळे केले
आहे. मी जे हा परमे रास हाक मार न ते हा तो ऐकेल. ४ भीतीने थरथर
कापा, परंतु पाप क नका! तु या पलंगावर तू आप या दयात चतंन कर
आ ण शांत राहा. ५ यायीपणाचे य अपण करा आ ण परमे रावर आपला

व ास ठे वा. ६ बरेच असे हणतात, “आ हांला चांगुलपणा कोण दाखवेल?
परमे रा, आ हांवर तुझा मुख काश पाड.” ७ यां या धनधा याची आ ण
ा रसाची समृ दी असते, ते हा यांना जो आनंद होतो यापे ा अ धक
आनंद तू मला दला आहे. ८ मी अंथ णावर पडतो आ ण अगदी समाधानात
झोपतो, कारण परमे रा, तुच माझे र ण करतोस आ ण मला सुर त
ठे वतोस.
यासाठ ; वाजं या या साथीने गायचे दा वदाचे तो . हे
५ मुपरमेय वाजं
रा, माझे बोलणे ऐक. माझे क हणे वचारात घे. मा या देवा!
२

मा या राजा! मा या रड या या श दाकडे कान दे, कारण मी तुझी ाथना
कर त आहे. ३ परमे रा, सकाळ तू माझे रडणे ऐकशील, सकाळ मी
माझी वनंती तु याकडे व थीत र तीने मांड न व अपे ेने वाट पाहीन. ४
ख चत तू असा देव आहेस, जो वाईटाला संमती देत नाही. जन लोकांचे तू
वागत कर त नाहीस. ५ ग व तु या उप थीतीत उभे राहणार नाहीत,
ाई करणा या सवाचा तू ेष करतो. ६ खोट बोलणा याचा तू सवनाश
करतोस; परमे र हसक आ ण कपटी मनु याचा तर कार करतो. ७ पण
मी तर तु या ेमदये या वपुलतेने तु या घरांत वेश कर न, मी प व
मं दरात तु याब ल या आदरापोटी नमन कर न. ८ हे भू, मा या श ूंमुळे
तू आप या यायीपणात मला चालव, तुझे माग मा या समोर सरळ कर. ९
कारण यां या मुखात काही स य नाही, यांचे अंतयाम पणच आहे. यांचा
गळा उघडे थडगे आहे, ते आप या जीभेने आजव करतात. १० देवा, यांना
अपराधी घोषीत कर, यां याच योजना यांना पड यास कारणीभूत ठरो. तू
यांना यां या असं य गु ांब ल घालवून दे. कारण यांनी तु या व
बंड केले आहे. ११ परंतु जे सव तु याम ये आ य घेतात ते हष करोत. ते
कायमचे हष नाद करो, कारण तू यांचे र ण करतोस. यांना तुझे नाव य
आहे, ते तु याम ये आनंद करोत. १२ कारण तुच धा मकाला आशीवाद
देतोस, हे परमे रा, तू तु या कृपे या ढालीने यांना वाढवतोस.
य वाजं यासाठ ; तंतुवा ावरचे शेमीनीथ नावा या सुरावर बसवलेले
६ मुदा वदाचे
तो . हे परमे रा, रागा या भरात मला शासन क नकोस,
कवा तु या संतापात मला श ा क नकोस. २ हे परमे रा मा यावर दया
कर, कारण मी अश आहे. हे परमे रा मला नरोगी कर, कारण माझी हाडे
ठणकत आहेत. ३ माझा जीव फार घाबरला आहे. परंतू हे परमे रा, असे
कती काळ चालणार आहे? ४ हे परमे रा, कडक धोरण सोड, मा या
जीवाला वाचव! तु या ेमदये या वपुलतेने मला तार. ५ कारण मरणात तुझे
कोणीही मरण करत नाही. मृतलोकांत तुझी उपकार तुती कोण करणार?
(Sheol h7585) ६ मी मा या क ह याने दमलो आहे. रा भर मी माझे
अंथ ण आसवांनी ओले करतो. मी माझे अंथ ण अ ूंनी धुवून काढतो. ७
शोकामुळे माझे डोळे अंधूक झाले आहेत. मा या सव श ूंमुळे ते जीण झाले
आहेत. ८ अहो लोकांनो, जे तु ही अ यायाचे कृ य करता, मा यापासून
नघून जा. कारण परमे राने माझे रडणे ऐकले आहे. ९ परमे राने मा या
दयेची याचना ऐकली आहे; याने मा या ाथनेचा वीकार केला आहे. १०
माझे सव श ू लाजवले जातील आ ण फार घाबरतील. ते माघारे फरतील
आ ण अक मात लि जत होतील.
ब या मन या या बोल याव न परमे रास गाईलेले दा वदाचे
७ कशू शगायोन.
हे परमे रा, मा या देवा, मी तु याठायी आ य घेतो! माझा
पाठलाग करणा यांपासून मला वाचव आ ण मला सोडव. २ नाहीतर ते मला
सहासारखे फाडू न टाकतील. वाचवायला कोणी समथ नसणार, हणून ते
माझे तुकडे तुकडे करतील. ३ परमे रा मा या देवा, मी असे काही केले नाही
जे श ू सांगतात, मा या हाती काही अ याय नाही. ४ मा याशी शांतीने
राहणा याचे मी कधीही वाईट केले नाही. कवा मा या वरोधात जे होते
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यांना इजा केली नाही. ५ जर मी खरे सांगत नसेल तर, माझे श ू मा या
जीवा या पाठ स लागो आ ण यास गाठू न घेवो. तो माझा जीव मातीत
तुडवो आ ण माझी त ा धुळ स मळवो. ६ हे परमे रा, आप या ोधाने
उठ; मा या वरो यां या संतापामुळे उभा राहा, मा यासाठ जागा हो आ ण
तु या यायाचा आदेश जो तू आ ापीले आहे तो पूण वास ने. ७ रा ांची
सभा तु याभोवती येवो, आ ण पु हा तू यां यावरती आपले यो य ठकाण
घे. ८ परमे र रा ांचा याय करतो, परमे रा, मला समथन दे, आ ण मा या
यायीपणा माणे आ ण मा या वतः या साि वकते माणे माझा याय कर.
९ ां या वाईट कृ यांचा अंत होवो, परंतु धा मकाला था पत कर. कारण
यायी देव दय व अंतयामे पारखणारा आहे. १० जो सरळ दया यांना
तारतो या देवापाशी माझी ढाल आहे. ११ देव यायी यायाधीश आहे, असा
देव जो त दवशी यायाने रागावतो. १२ जर मनु याने प ाताप केला नाही
तर, देव या या तलवार ला धार लावणार आ ण याचा धनु य यु ासाठ
तयार करणार. १३ याने आपली ाणघातक श े तयार केली आहेत. तो
आपले अ नीबान तयार करतो. १४ यांचा वचार कर जे पणाने गरोदर
झाले आहेत. जे व वंसक योजनांची गभधारणा करतात, जे अपायकारक
लबाड ला ज म घालतात. १५ याने ख ा खोदला आ ण तो खोल खोदला,
आ ण याने जो ख ा केला याम ये तोच पडला. १६ या या अपायकारक
योजना या याच डो यावर परत येतील, आ ण याची हसा या याच
मा यावर येईल. १७ मी परमे रास या या यायीपणा माणे ध यवाद देईन,
मी परा पर परमे रा या नावाची तुती गाईन.
; ग ीथ सुरावर बसवलेले दा वदाचे तो . हे
८ मुपरमेय र,गायकासाठ
आम या देवा, तू जो आपले वैभव आकाशांवर कट करतोस,
ते तुझे नाव सव पृ वीवर कती उ कृ आहे. २ तु या श ूंमुळे, वैर व सूड
घेणा यांना तू शांत करावे हणून, बाळां या आ ण ता ा मुलां या मुखात तू
उपकार तुती उ प न केली. ३ तु या हातां या बोटांनी नमाण केले या
आकाशाकडे, चं आ ण ता यांकडे मी जे हा बघतो. ४ ते हा मनु य काय
आहे क तू याची आठवण करावी? कवा मनु यसंतान काय आहे क
तू यां याकडे आपले ल लावावे? ५ तर तू यांना वग य
पे ा
थोडेसेच कमी केले आहेस. आ ण गौरवाने व आदराने तू यास मुकुट घातला
आहे. ६ तु या हात या नमाण केले या सव गो चे तू यांना अ धप य
दलेस. तू सवकाही या या पायाखाली ठे वले आहेस. ७ सव म ा, गाय,
बैल आ ण रानातले व य पशूसु ा. ८ आकाशातील प ी आ ण सागरातील
मासे जे काही सागरा या मागातून फरते ते सव. ९ हे परमे रा, आम या
देवा, सव पृ वीत तुझे नाव कती उ कृ आहे!
; मूथ ल बेन रागावर बसवलेले दा वदाचे तो . मी
९ मामुखयागायकासाठ
सव दयाने परमे रास ध यवाद देईन; मी तु या सव अ ुत
कृ यांब ल सांगेन. २ तु याम ये मी आनंद व हष कर न, हे परा परा देवा,
मी तु या नावाचा म हमा गाईन. ३ माझे श ू माघार फरतात, ते हा ते
तु यासमोर अडखळतात आ ण नाश होतात. ४ कारण तू मा या यायाला व
मा या वादाला समथन केले आहे. तू तु या सहासनावर यायी यायाधीश
हणून बसला आहे. ५ आप या यु ा या आरोळ ने तू रा ांस भयभीत असे
केले आहेस; तू ाचा नाश केला आहेस. तू यांचे नाव सवकाळपयत
खोडले आहे. ६ जे हा तू यां या शहरांना अ ता त केले, ते हा श ूंची
ओसाड झाली आहे. यांची सव आठवण देखील नाहीशी झाली आहे. ७
परंतु परमे र अनंतकाळ असा आहे; याने याचे राजासन यायासाठ
था पले आहे. ८ तो जगाचा याय ामा णकपणाने करणार, रा ांसाठ
तो यायी असा नणय देणार आहे. ९ परमे र पी डतांना आ य ग आहे,
संकटकाळ तो बळकट ग असा आहे. १० जे तु या नावाला ओळखतात, ते
तु यावर व ास ठे वतात. कारण हे परमे रा जे तुला शोधतात यांना तू
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टाकले नाही. ११ सीयोनाम ये राहणा या लोकांनो, तु ही परमे राची तुती
करा. या महान गो ी याने के या याब ल इतर देशांना सांगा. १२ कारण
देव, जो र पाताचा सूड उगवतो, यांची आठवण आहे. तो गर बांचा आ ोश
वसरला नाही. १३ परमे रा मा यावर दया कर, जो तू मला मरणा या
दारातून उचलतोस तो तू, जे माझा ेष करतात यां यामुळे मी कसा पी डला
जात आहे ते पाहा. १४ हणजे मी तुझी तुती वण न; सयोन क ये या
दाराजवळ मी तु या तारणात हष कर न. १५ रा े यां याच खणले या खाचेत
पडली आहेत; यांनी लपून ठे वले या जा यात यांचाच पाय गुंतला आहे.
१६ परमे राने या वाईट लोकांस पकडले. परमे र वाईट कृ ये करणा यांना
श ा करतो हे ते शकले ह गायोन. १७ मृतलोकांत टाकला जाईल, जे
रा े देवाला वसरले आहेत यांचे असेच होईल. (Sheol h7585) १८ कारण जो
गरजवंत आहे, तो वसरला जाणार नाही. कवा पीडले यांची आशा कधीच
तोडली जाणार नाही. १९ हे परमे रा, ऊठ, म य मनु य आ हांवर बळ न
होवो; रा ांचा याय तु यासम होऊ दे. २० परमे रा यांना भयभीत कर;
रा े केवळ म य मनु य आहेत, हे यांना कळू दे. सेला.
परमे रा, तू र का उभा आहेस? संकटकाळ तू वत: ला का
१० हेलपवतोस?
कारण
आप या ग व पणामुळे पीडले यांचा
२

पाठलाग करतो, परंतु कृपया असे होवो क ांनी जे संक प यो जले आहेत,
याम ये ते सापडो. ३ कारण
आप या दया या इ छे चा अ भमान
बाळगतो; लोभी
स ध य हणतो व परमे रास तु छ मानतो आ ण
नाकारतो. ४
मनु य ग व असतो, ा तव तो देवाला शोधत नाही.
कारण देवाब ल यास काही काळजी नाही, हणून तो देवाचा वचार करत
नाही. ५ याचे माग उ नतीचे असतात, परंतु तुझे धा मक नयम या या
आवा याबाहेरचे आहेत, तो आप या सव श ूंवर फु कारतो. ६ तो आप या
दयात असे हणतो, मी कधीच चुकणार नाही; संपूण प ांत मा यावर
आप ी येणारच नाही. ७ याचे मुख शाप, कपट, जुलूम, हा नकारक श दांनी
भरलेले आहेत. यांची जीभ जखमी व नाश करते. ८ तो गावाजवळ टपून
बसतो, गु त ठकाणात तो नद याला ठार मारतो; याचे डोळे लाचारावर
टपून असतात. ९ जसा सह गद झाडात लपतो, तसाच तो दडू न बसतो. तो
दीनाला धरायला टपून बसतो. तो दीनाला आप या जा यात ओढू न ध न
घेतो. १० याचे बळ पडणारे ठे चले आ ण झोडले जातात. ते या या बळकट
जा यात पडतात. ११ तो आप या दयात असे बोलतो, देव आप याला
वसरला आहे, याने आपले मुख झाकले आहे, तो पाह याचा ास क न
घेणार नाही. १२ हे परमे रा, देवा, ऊठ! तू आपला हात यायासाठ चालव.
गर बांना वस नकोस. १३ देवाला तु छ का मानतो? तो मला जबाबदार
धरणार नाही, असे तो मनात का हणतो? १४ तू ते पा हले आहे, कारण
तू आप या हाती ते यावे हणून तू उप व आ ण : ख पाहतो, लाचार
तुला आपणास सोपवून देतो, तू अनाथांचा वाचवणारा आहे. १५ आ ण
वाईट मनु याचा भुज तोडू न टाक, या या वाईट कृ यांब ल यास जबाबदार
धर, याने असा वचार केला होता क तू ते शोधणार नाही. १६ परमे र
सदासवकाळ राजा आहे, रा े या या भूमीतून बाहेर घालवली आहेत. १७ हे
परमे रा, पी डतांचे तू ऐकले आहे; तू यांचे दय साम यवान केले आहे, तू
यांची ाथना ऐकली आहे. १८ पोरके आ ण पीडलेले यांचे तू र ण केले
आहे, हणजे मनु य पृ वीवर आणखी भयाचे कारण होऊ नये.
य गायकासाठ ; दा वदाचे तो . परमे राम ये मी आ य घेतो;
११ मुप यासारखे
ड गराकडे उडू न जा, असे तु ही मा या जीवाला कसे
हणता? २ कारण पाहा! सरळ दया यांना अंधारात मारावे हणून,
आपला धनु य वाकवतात आ ण आपला तीर दोर ला लावून तयार करतात.
३ कारण जर पायेच न केले, तर यायी काय करणार? ४ परमे र या या
प व वगात आहे; याचे डोळे पाहतात, याचे डोळे मनु या या संतानास
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पारखतात. ५ परमे र नतीमानाची पारख करतो. परंतू जे
व हसा
करतात यांचा तो ेष करतो. ६ तो ांवर जळते नखारे आ ण गंधकाचा
वषाव कर ल, दाहक वारा हाच यांचा वाटा असेल. ७ कारण परमे र
नतीमान आहे आ ण यास यायीपण य आहे. सरळ असलेले याचे मुख
पाहतील.

१२

मु य गायकासाठ ; शमीनीथ नावा या सुरावर बसवलेले दा वदाचे
तो . हे परमे रा, साहा य कर! कारण भ मान नाहीसा झाला
आहे. व ासू गायब झाला आहे. २ येक जन आप या शेजा यास पोकळ
श द बोलतो, येक खुशामती करणा या ओठांनी आ ण ट पी दयाने
बोलतो. ३ परमे र सव खुशामत करणारे ओठ आ ण मो ा गो ी करणार
जीभ कापून टाको. ४ हे ते आहेत जे असे हणतात, “आ ही आप या
जीभेने वजयी होऊ, जे हा आमचे ओठ बोलतील, ते हा आम यावर धनी
कोण होणार?” ५ परंतु परमे र हणतो, “ग रबां या वरोधात हसाचार
के यामुळे, गरजवंतां या क ह यामुळे, मी आता उठतो; या सुर ीतपणाची
तो वाट पाहतो, ते मी यास देईन.” ६ परमे राची वचने शु द वचने आहेत,
पृ वीवर भ ीत घालून गाळले या, सात वेळा गाळले या चांदी सारखी ती
शु आहेत. ७ हे परमे रा, तुच यांना सांभाळशील, या पढ पासून तू यांना
सवकाळ राखशील. ८ मनु यां या संतानांम ये नचपणाला थोरवी मळते
ते हा चोह कडे हडत राहतात.
; दा वदाचे तो . हे परमे रा, तू मला आणखी
१३ मुकतीय गायकासाठ
काळ वस न जाणार आहेस? कती वेळ तू आपले मुख
मा यापासून लपवणार आहे? २ पूण दवस मा या दयात : ख असता,
कती काळ मी मा या जीवाब ल चता क ? कती काळ माझे श ू
मा यावर वच व करणार? ३ हे परमे रा, मा या देवा, मा याकडे बघ,
मा या नांचे उ र दे. मला मृ यू न ा येऊ नये हणून, माझे डोळे काशीत
कर. ४ मी या यावर वजय मळवला असे मा या श ूला बोलू देऊ नको.
हणजे माझा श ू असे हणणार नाही क , मी यावर वजय मळ वला
आहे. नाहीतर माझे श ू मी ढळलो हणून उ लासतील. ५ परंतु मी तु या
ेमदयेवर व ास ठे वला आहे. माझे दय तु या तारणात हष पावते. ६ मी
परमे रासाठ गाईन, कारण याने मला फार उदारपणे वागवले आहे.
गायकासाठ ; दा वदाचे तो . मूख आप या दयात हणतो,
१४ मु“देवयनाही.”
ते
झाले आहेत आ ण यांनी घृणा पद अशी पापे
केली आहेत. चांगले करणारा कोणीच नाही. २ परमे र वगातून खाली
मनु य संतानास पाहतो क , कोणी एखादा तर समजणारा आ ण या यामागे
चालणारा आहे काय? ३ येकजण बहकून गेला आहे, ते सव ग ल छ
झाले आहेत. स कम करणारा कोणीही नाही, एकही नाही. ४ जे अ याय
करतात यांना काहीच ान नाही काय? ते भाकर खातात तसे मा या
लोकांस खातात; ते परमे रास हाक मारत नाहीत? ५ परंतु ते भीतीने
थरथर कापतील, कारण देव याय या सभेत आहे. ६ तु ही गर ब मनु याचा
अपमान क इि छत आहात, तर परमे र याचा आ य आहे. ७ अहा!
सयोनातून इ ाएलाचे तारण आले तर कती बरे होईल! जे हा परमे र
या या लोकांस दा यातून सोडवेल, ते हा याकोब आनंदी होईल आ ण
इ ाएल हष करेल.

झाले तर मागे हटत नाही, ५ जे हा तो पैसे उधार देतो ते हा ाज घेत नाही,
जो नद ष लोकां व सा दे यासाठ लाच घेत नाही. तो, जो या गो ी
करतो तो कधीही ढळणार नाही.
म ाम (सुवणगीत) हे देवा, माझे र ण कर, कारण मी
१६ दातु वदाचे
यात आ य घेतला आहे. मी परमे रास हणालो, “हे परमे रा,
२

तू माझा भू आहेस, मा याम ये असलेला चांगुलपणा तु या शवाय काहीच
नाही.” ३ पृ वीवर जे प व (संत) आहेत, ते थोर जन आहेत. यां याम ये
माझा सव आनंद आहे. ४ जे स या देवाला शोधतात, यांची : खे वाढवली
जातील. यां या देवाला मी र ाची पेयापणे ओतणार नाही. कवा यांचे
नावसु ा आप या ओठाने घेणार नाही. ५ परमे रा, तू माझा नवडलेला
भाग आ ण माझा याला आहे. माझा वाटा तुच ध न ठे वतोस. ६ मा या
क रता समारेषा सुखद ठकाणी पड या आहेत. ख चत माझे वतन सुंदर
आहे. ७ मी परमे राची तुती करतो, याने मला मागदशन केले आहे,
रा ी या वेळ माझे मन मला शक वते. ८ मी परमे रास नेहमी मा यासमोर
ठे वतो हणून मी या या उज ा हातातून कधीही ढळणार नाही. ९ यामुळे
माझे दय आनंदी आहे; माझे मन यास उं च करते. ख चत माझा देह सु ा
सुर त राहतो. १० कारण तू मा या जीवाला मृतलोकांत रा देणार नाही,
या याजवळ तुझी ेमदया आहे, यास तू अधोलोक पा देणार नाहीस.
(Sheol h7585) ११ तू मला जीवनाचा माग शकवला, तु या उपि थतीत
वपुल हष आहे, तु या उज ा हातात सुख सवकाळ आहेत.
ाथना. हे परमे रा, यायासाठ माझी वनवणी ऐक.
१७ दामा वदाची
या रड याकडे ल दे! मा या न कपट ओठातून जी ाथना
नघते त याकडे कान दे. २ तु या उपि थतीत माझा याय कर; जे खरे ते
तुझे डोळे पाहोत. ३ तू माझे दय पारखले आहे, रा ी तू झडती घेतली आहेस,
तू मला गाळू न पा हले आहे, तर तुला काही सापडत नाही, माझे त ड पाप
करणार नाही असा न य मी केला आहे. ४ मानवजाती या कृ यांसंबं धत,
तु या ओठां या वचनांकडू न मी आपणाला अ न करणा यांपासून राखले
आहे. ५ मा या पावलांनी तुझे माग घ धरले आहेत, माझे पाय घसरले
नाहीत. ६ देवा, मी तुला हाक मारतो, कारण तू उ र देतोस, तुझे कान
मा याकडे फरव आ ण माझे बोलने ऐक. ७ जो तू आप या उज ा
हाताने तु याम ये आ य घेणा यास यां या श ूंपासून वाचवतो, तो तू तुझी
आ यजनक ेमदया दाखव. ८ तु या डो यात या बुबुळा माणे माझे
र ण कर; मला तु या पंखा या सावलीखाली लपव. ९ वाईट लोक जे
मा यावर ह ला करतात, माझे श ू यांनी मला घेरले आहे, यां यापासून
माझे र ण कर. १० यांना कोणाची दया येत नाही, यांचे मुख गवाने
बोलते. ११ यांनी मा या पावलांना घेरले आहे, मला भूमीवर पाडावयास ते
आपली ी लावत आहेत. १२ एखा ाचा बळ घे यास उ सुक असणा या
सहासारखे ते आहेत, जसा त ण सह जो लपून बसला आहे. १३ परमे रा,
ऊठ! यां यावर ह ला कर! यां या त डावर यांना पाड! तु या तलवार ने तू
माझा जीव ापासून वाचव. १४ परमे रा, यांचे वैभव या जीवनातच आहे,
आ ण यांचे पोट तू आप या धनाने भरतोस, अशा मनु यांपासून तू आप या
हाताने मला वाचव. ते आप या संततीने तृ त आहेत, आ ण ते आपले उरलेले
आप या मुलाबाळांसाठ मागे ठे वतात. १५ मी यायीपणात तुझे मुख
पाहीन, जे हा मी जागा होईन, ते हा तु या दशनाने मी समाधानी होईन.

तो . हे परमे रा, तु या प व तंबूत कोण रा शकेल?
मु य गायकासाठ , परमे राचा सेवक दावीद याचे तो . परमे राने
१५ दातु वदाचे
या प व ड गरावर कोण राहील? जो नद षपणे चालतो आ ण १८
यास या या सव श ूं या हातातून आ ण शौला या हातातून
२

जे चांगले ते करतो, आ ण आप या दयात स य बोलतो तो. ३ जो आप या
जीभेने चुगली करत नाही, कवा स यांची हानी करत नाही, कवा आप या
शेजा याचा अपमान करत नाही. ४ अधमाचा तर कार करतो, परंतु जे
परमे राचे भय धरतात यांचा स मान करतो, जो वचन देऊन आपले अहीत

सोडवले, या दवशी तो या गीताची वचने परमे रापाशी बोलला, आ ण
तो हणाला. “हे परमे रा, मा या साम या, मी तु यावर ेम करतो.” २
परमे र माझा खडक माझा गढ आहे, जो मला सुर ा देतो, तो माझा देव,
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तो सं हता

माझा खडक आहे, या यात मी आ य घेतो. तो माझी ढाल आहे, मा या
तारणाचे शग आ ण माझा बळकट ग आहे. ३ जो तुती या यो य आहे,
या परमे रास मी हाक मार न, आ ण मी मा या श ूंपासून वाचवला जाईन.
४ मृ यू या दो यांनी मला घेर ले, आ ण नाशा या पुरांनी मला घाबरे केले
आहे. ५ अधोलोकां या बंधनांनी मला घेर ले, मृ यू या साप याने मला
अडकवले. (Sheol h7585) ६ मी संकटात असता, मी परमे रास हाक मारली;
मी देवाला मा या मदतीसाठ हाक मारली. याने या या प व मं दरातून
माझी वाणी ऐकली. ७ ते हा पृ वी हादरली आ ण कं पत झाली. ड गरांचे
पाये थरथर कापले आ ण हादरले, कारण देव ो धत झाला होता. ८ या या
नाकातून धूर वर चढला, आ ण या या त डातून अ नी या वाला नघा या,
याने कोळसे पेटले गेले. ९ याने आकाश उघडले आ ण तो खाली आला,
आ ण न बड अंधार या या पाया खाली होता. १० तो क बावर वार झाला
आ ण वा या या पंखांनी वर उडत गेला. ११ पावसाचे मोठे काळोख असे
मेघ याने या याभोवती तंबू असे केले, १२ या या समोर ल तेजामुळे,
गारा आ ण जळते कोळसे बाहेर पडले. १३ परमे राने आकाशात गडगडाट
केला! परा पराने आवाज उं च केला, गारा आ ण वजा बाहेर पड या. १४
परमे राने याचे बाण सोडले आ ण श ूंची दाणादाण उडाली, पु कळ
वजांनी यांना छे न टाकले. १५ ते हा जलाशयाचे तळ दसू लागले, तु या
यु ा या गदारोळाने आ ण तु या नाकपु ा या ासा या सोसा ाने हे
परमे रा, जगाचे पाये उघडे पडले. १६ तो उं चाव न खाली आला आ ण याने
मला पकडले! याने मला उसळ या पा यातून बाहेर काढले. १७ मा या
श शाली श ूंपासून आ ण माझा तर कार करणा यांपासून याने मला
सोडवले. कारण ते मा यापे ा अ धक बलवान होते. १८ मा या : खा या
दवशी ते मा या व आले; परंतु परमे र मला उचलून धरणारा होता.
१९ याने मला व तृत खु या जागेम ये मोकळे केले! याने मला तारले
कारण तो मा यामुळे संतु होता. २० मा या यायीपणा माणे परमे राने
मला पुर कृत केले आहे, याने मला पुनसंच यत केले कारण माझे हात
नमळ होते. २१ कारण मी परमे रा या मागात रा हलो आ ण ाईने
देवापासून र फरलो नाही. २२ कारण याचे धा मक नयम मा यापुढे होते
आ ण याचे नयम मी आपणापासून र केले नाहीत. २३ मी या यासमोर
नद ष असा होतो, आ ण मी वत: ला पापापासून र राखले. २४ मा या
यायीपणा माणे परमे राने पुनसंच यत केले. कारण या या डो यासमोर
माझे हात नमळ होते. २५ जो व ासयो य आहे, या याशी तू व ास
दाखवतोस, नद ष मनु याशी तू साि वकतेने वागतोस. २६ जे शु असतात
यां याशी तू शु असतोस, परंतु जे कुटील यां याशी तू कुटीलतेने वागतोस.
२७ कारण तू पी डत लोकांस वाच वले आहेस. परंतु गवाने उं चावले या
डो यांना तू खाली करतोस. २८ कारण तू माझा दवा लावशील, परमे र
माझा देव मा या अंधाराचा काश क रतो. २९ कारण तु या मदतीने मी
फौजे व जाऊ शकतो, मा या देवा या योगे मी तटाव न उड मा न
जाऊ शकतो. ३० देवाचा माग प रपूण आहे. परमे राचे वचन शु आहे.
जे या यात आ य घेतात, यां यासाठ तो ढाल असा आहे. ३१ कारण
परमे राखेर ज कोण देव आहे? आम या देवा शवाय कोण खडक आहे?
३२ तोच देव बलाने माझी कंबर बांधतो, जो माझे माग सुर त ठे वतो.
३३ तो माझे पाय ह रणीसारखे चपळ करतो आ ण मला ड गरावर ठे वतो!
३४ तो मा या हाताला यु करावयाला आ ण माझे भुज पतळ धनु य
वाकवायला शकवतो. ३५ तू मला तु या तारणाची ढाल दली आहेस,
तुझा उजवा हात मला आधार देतो आ ण तु या अनु हाने मला थोर केले
आहे. ३६ तू मा या पायांखाली व तीण असे थान केले आहे, हणजे
माझे पाय कधीही घसरणार नाहीत. ३७ मी मा या श ूंचा पाठलाग कर न
आ ण यांना पकड न. ते नाश होईपयत मी मागे फरणार नाही. ३८ मी
मा या श ूंना असे मार न क , ते पु हा उभे रा शकणार नाहीत, ते सगळे

तो सं हता

मा या पायाखाली असतील. ३९ कारण यु ाक रता तू साम याने माझी
कंबर बांधली आहे, जे मा या व उठले होते यांना तू खाली पाडले आहे.
४० तू मला मा या श ूंनाही यांची पाठ फरवायला लावली आहे, यांनी
माझा ेष केला, यांचा मी नाश केला. ४१ ते मदतीसाठ ओरडले, पण
कोणीही यांना वाचवले नाही, यांनी परमे रास आरोळ केली, पण याने
उ र दले नाही. ४२ मी मा या श ूंचे वा यावर उडणा या धुळ माणे चूण
केले, र यावर ल चखला माणे मी यांना काढू न टाकले. ४३ मी यांना
असे मारले क धुळ सारखा यांचा भुगा केला, तू मला रा ांवर म तक असे
केले आहे. जे लोक मला मा हत नाहीत ते माझी सेवा करतील. ४४ ते लोक
मा या वषयी ऐकतील आ ण लगेच मा या आ ांचे पालन करतील, ते
परदेशी मा यापुढे शरण येतील. ४५ ते परदेशी यां या लप या या जागेतून
भीतीने थरथर कापत बाहेर येतील. ४६ परमे र जवंत आहे, माझा खडक
ध यवा दत असो. मा या तारणाचा देव उं चावला जावो. ४७ हाच तो देव आहे
जो मा यासाठ सूड घेतो, तो या रा ांना मा या स ेखाली देतो. ४८ मी
मा या श ूंपासून मु झालो आहे, ख चत, जे मा या व उठले आहेत,
यां यावर तू मला उं च केले आहे. तू मला ू र मनु यांपासून वाचवले. ४९
या तव परमे रा, रा ांम ये मी तुला ध यवाद देईन, मी तु या नावाची तुती
गाईन. ५० देव आप या राजाला मोठा वजय देतो, आ ण तो आप या
अ भ ष ावर, दा वदावर व या या संतानावर सदासवकाळ कृपा करतो.
. दा वदाचे तो . आकाश देवाचा गौरव जाहीर
१९ मुकरतेय,गायकासाठ
आ ण अंतराळ या या हातचे कृ य दाख वते.
दवस
२

दवसाशी बोलतो, रा रा ीला ान कट करते. ३ संभाषण नाही, बोललेले
श दही नाही, यांचा आवाजही ऐकू येत नाही. ४ तर यांचे श द सव
पृ वीभर जातात. आ ण यांचे बोलणे जगा या शेवटापयत जाते. याने
सुयासाठ आकाशाम ये मंडप उभारला आहे. ५ सूय नव या मुलासारखा
आप या मांडवातून बाहेर येतो. आ ण साम यवान पु षा माणे तो आपली
धाव धाव यात आनंद करतो. ६ सूय एक तीजापासून उदय होतो, आ ण
स या तजापयत आकाशात पार जातो. या या उ णतेपासून कोणाचीही
सुटका होत नाही. ७ परमे राचे नयमशा प रपूण आहे, ते जीवाला
पुनजी वत करणारे आहे. परमे राचे नयम व सनीय आहेत, यांना अनुभव
नाही यांना शहाणपण देणारे आहे. ८ परमे रा या सूचना ख या आहेत.
जे दयाला हष त करतात. परमे रा या कराराचे नयम शु आहेत, ते
डोळे काशवनारे आहेत. ९ परमे राची भीती शु आहे, ती सवकाळ
टकणारे आहे, परमे राचे नयम खरे आहेत, आ ण सव यायी आहेत. १० ते
सो यापे ा ही मौ यवान आहेत. अती उ म सो यापे ाही ते शु आहेत. ते
मधा या पो यातून गळणा या, मधापे ाही गोड आहेत. ११ होय, याकडू न
तु या सेवकाला चेतावनी मळते. ते पाळ याने उ म तफळ मळते. १२
आप या वत: या चुका कोण ओळखू शकतो? मा या गु त दोषांची मला
मा कर. १३ तु या सेवकाला जाणूनबुजून केले या पापापासून राख; ती
मा यावर रा य न गाजवोत. ते हा मी प रपूण होईल, आ ण मा या पु कळ
अपराधांपासून नद ष राहीन. १४ मा या त डचे श द आ ण मा या दयाचे
वचार तु यासमोर मा य असोत. परमे रा, तू माझा खडक आहेस, मला
तारणारा तूच आहेस.
, दा वदाचे तो . परमे र तुला संकटात साहा य
२० मुकरो,य गायकासाठ
याकोबा या देवाचे नाव तुझे संर ण करो. देव या या
२

प व थानातून तु हास मदत पाठवो. तो तु हास सयोनातून साहा य
करो. ३ तो तु या सव अपणांची आठवण ठे वो, आ ण तुझे होमापण य
मा य करो. ४ तो तु या दया या इ छा मा य करो, आ ण तु या सव
योजना पूण करो. ५ ते हा आ ही तु या तारणात हष क . आ ण आम या
देवा या नावात झडे उभा . परमे र तु या सव वनं या पूण करो. ६ परमे र
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आप या अ भ ष ाला तारतो, हे मी जाणले आहे. या या तारण करणा या
उज ा हाता या साम याने, तो या या प व वगातून यास उ र देईल.
७ काही यां या रथांवर भरंवसा ठे वतात, तर काही घो ांवर, परंतु आ ही
आम या परमे र देवाला हाक मा . ८ ते खाली आणले गेले आ ण पडले,
परंतु आ ही उठू आ ण ताठ उभे रा ! ९ हे परमे रा तारण कर, आ ही
आरोळ क या दवशी राजा आ हांला उ र देवो.
, दा वदाचे तो . हे परमे रा, तु या साम यात
२१ मुराजायहषगायकासाठ
करतो! तू दले या तारणात तो कती मो ा मानाने आनंद
करतो! २ या या दयाची इ छा तू पूण केली आहेस. आ ण या या ओठांची
वनंती तू अमा य केली नाही. ३ कारण तो तुजकडे मोठे आशीवाद आणतो.
तू या या डो यावर शु सो याचा मुकुट चढवतो. ४ याने तु याकडे
जीवनाची मागणी केली आ ण तू यास न संपणारे आयु य दलेस. ५ तु या
वजयामुळे याचे गौरव थोर आहे. तू यास ऐ य व वैभव बहाल केलेस.
६ कारण तू यास सवकाळचा आशीवाद दला आहे; तू तु या सम तेत
यास हषाने आनं दत करतोस. ७ कारण राजाचा परमे रावर व ास आहे,
परा परा या ेमदयेने तो कधीही ढळणार नाही. ८ तुझा हात तु या सव
श ूला पकडणार. तुझा उजवा हात जे तुझा हेवा करतात यांना पकडेल.
९ तु या ोधसमयी तू यांना जळ या भ ीत जाळू न टाकशील. परमे र
या या ोधसमयी यांचा नाश करणार, आ ण याचा अ नी यांना खाऊन
टाकणार. १० तू यां या संतानांचा या पृ वीव न नाश करशील. ११ कारण,
या लोकांनी तु या व वाईट यो जले, यांनी अशी योजना आखली जी
यां याने यश वी झाली नाही. १२ कारण तू यांना यांची पाठ दाखवावयास
लावशील. तू आपले धनु य यां यावर चालव यास स ज करशील. १३
परमे रा तू आप या नावाने उं चावला जावो, आ ही गाऊ व तु या साम याची
तुती क .

“कु ी” मला वेढून आहेत, मला ां या घोळ यांनी घेरले आहे. यांनी
मा या हातापायाला छे दले आहे. १७ मी माझी सव हाडे मोजू शकतो. ते
मा याकडे टक लावून बघतात. १८ यांनी माझे कपडे यां यात वाटू न
घेतली आहेत, आ ण मा या कप ांसाठ ते च या टाकतात. १९ परमे रा,
मला सोडू न जाऊ नकोस तुच माझी श हो, लवकर ये आ ण मला मदत
कर. २० परमे रा माझे आयु य तलवार पासून वाचव, माझे मौ यवान
आयु य या कु यां या पं यापासून वाचव. २१ सहा या जब ापासून माझे
र ण कर. जंगली बैला या शगापासून माझे र ण कर. २२ परमे रा,
मी मा या भावांना तुझे नाव सांगेन. सभेत मी तुझे गुणगान गाईन. २३ जे
लोक परमे राचे भय धरतात, ते तु ही याची तुती करा! याकोबा या सव
वंशजांनो, यास मान ा! इ ाएला या वंशजांनो, परमे राची भीती बाळगा
आ ण याचा आदर करा. २४ कारण परमे राने संकटात सापडले यां या :
खाला तु छ मानले नाही आ ण कळस केला नाही. आ ण यांनी आपले
मुख यां यापासून लपवले नाही. जे हा पड तांनी यास आरोळ केली,
याने ऐकले. २५ परमे रा, मो ा सभेत मी तुझी तुती कर न. तुझे
भय धरणा यांपुढे मी आपले नवस फेड न. २६ गर ब लोक खातील आ ण
समाधानी राहतील. जे लोक परमे रास शोधत आहेत, ते याची तुती
करतील. तुझे दय सवकाळ जवंत राहो. २७ सव पृ वीवर ल लोक याची
आठवण करतील आ ण परमे राकडे परत येतील. सव रा ातील कुटू ब
ं
तुला नमन करतील. २८ कारण रा य परमे रचे आहे, तो जगावर अ धकार
करणारा आहे. २९ पृ वीवर ल सव समृ लोक भोजन आ ण तुती करतील.
जे आपला जीव वाचवू शकत नाही, जे सव धुळ स लागले आहेत, ते यास
नमन करतील. ३० येणार पढ याची सेवा करणार. ते यां या पुढ या
पढ ला भूब ल सांगतील. ३१ ते येतील आ ण जे ज मतील यांना ते याचे
यायीपण गट करतील, ते हणतील यानेच हे केले आहे.

दा वदाचे तो . परमे र माझा मढपाळ आहे, मला कशाचीही उणीव
मुख गायकासाठ अ येलेथ हा शहर ( हणजे पहाटेची ह रणी) या २३
२२ रागावर
भासणार नाही. तो मला हर ा कुरणात बसवतो, तो मला संथ
बसवलेले दा वदाचे तो . मा या देवा, मा या देवा तू मला
२

का सोडू न गेलास? मला तारायला आ ण मा या वेदनांचा श द ऐकायला तू
र का आहेस? २ मा या देवा, मी तुला दवसा हाक मारली परंतु तू उ र
दले नाहीस, आ ण मी रा ीही ग प बसलो नाही. ३ तर तू प व आहेस, जो
इ ाएला या तवनाम ये वसतोस. ४ आम या पूवजांनी तु यावर व ास
ठे वला. होय देवा, यांनी तु यावर व ास ठे वला आ ण तू यांना वाचवलेस.
५ देवा आम या पूवजांनी तुला मदतीसाठ आरोळ केली आ ण यांना
तू सोडवले, यांनी तु यावर व ास टाकला आ ण यांची नराशा झाली
नाही. ६ परंतू मी कटक आहे, मी मनु य नाही, जो मनु यांनी न दलेला
आ ण लोकांनी तर कार केलेला आहे. ७ सव मा याकडे बघणारे माझा
उपहास करतात; ते माझा अपमान करतात, ते यांचे डोके हलवतात. ८ ते
हणतात “तो परमे रावर व ास ठे वतो, तर परमे र यास सोडवो. याने
यास वाचवावे, कारण तो या याठायी हष पावतो.” ९ परंतु मला उदरांतून
बाहेर काढणारा तुच आहेस, मी मा या आई या तनांवर असता, तू मला
तु यावर व ास ठे वायला शकवले. १० मी गभातूनच तु यावर सोपवून
दलेला होतो. मा या आई या उदरात असतानाच तू माझा देव आहेस. ११
मा यापासून र नको रा , कारण संकट जवळच आहे. आ ण मला मदत
करायला कोणीही नाही. १२ खुप बैलांनी मला वेढले आहे, बाशाना या
बळकट बैलांनी मला वेढले आहे. १३ जसा सह आपले त ड या या भ यास
फाड यास उघडतो, तसे यांनी आपले त ड मा या व उघडले आहे.
१४ मी पा यासारखा ओतला जात आहे, आ ण माझी सव हाडे नखळली
आहेत. माझे दय मेणासारखे झाले आहे. जे मा या आत या आत वरघळले
आहे. १५ फुटले या खापरा माणे माझी श सुकून गेली आहे. माझी
जीभ टाळू ला चकटली आहे. तू मला “मृ यू या धुळ त” ठे वले आहे. १६

पा याजवळ नेतो. ३ तो माझा जीव ताजा-तवाना करतो, तो आप या
नावाक रता मला यो य मागात चालवतो. ४ मी जर अंधकाराने भरले या
दर त चालत असलो तर , मला कस याही संकटाचे भय वाटणार नाही,
कारण तू मा याबरोबर आहेस, तुझी आकड आ ण काठ माझे सां वन
करतात. ५ तू मा या श ूं या सम तेत मज पुढे मेज तयार करतोस, तू
मा या डो याला तेलाने अ भ ष केले आहे. माझा याला भ न वाहत
आहे. ६ ख चत मा या आयु याचे सव दवस हत आ ण ेमदया मा या मागे
चालतील, आ ण परमे रा या घरात मी अनंतकाळ राहीन.
तो . भूमी आ ण त यावर ल प रपूणता परमे राची
२४ दाआहेवदाचे
. जग आ ण यातील सव राहणारे परमे राचे आहेत. कारण
२

याने समु ावर तचा पाया घातला, आ ण जलांवर याने ती थापली. ३
परमे रा या ड गरावर कोण चढेल? परमे रा या प व मं दरात कोण
उभा रा शकतो? ४ याचे हात नमळ आहेत, यांचे दय शु आहे,
याने आपला जीव खोटेपणाकडे उं चावला नाही, आ ण याने पणाने
शपथ वा हली नाही. ५ तो परमे राकडू न आशीवाद ा त करेल, आ ण
यालाच या या तारणा या देवापासून यायीपण मळे ल. ६ हच पढ यास
शोधणार आहे, जी याकोबा या देवाचे मुख शोधते. ७ अहो! वेश नो, आपले
म तक उं च करा. पुवकालीन ारांनो, उं च हा, हणजे गौरवशाली राजा आत
येईल. ८ गौरवशाली राजा कोण आहे? तोच परमे र, साम यशाली आ ण
थोर आहे. ९ वेश नो, तुमची म तके उं च करा. सवकाळ या दरवाजांनो, तु ही
उं च हा, हणजे गौरवशाली राजा आत येईल. १० तो गौरवशाली राजा कोण
आहे? सेनाधीश परमे रच तो राजा आहे, तोच तो गौरवशाली राजा आहे.
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परमे रा, मी आपला जीव तु याकडे उं चावतो.
२५ दामावदाचेया देतोवा, तु. हेयात
माझा व ास आहे. मला नराश होऊ देऊ
२

नको, माझे श ू मा यावर हष न करोत. ३ तु या व ासणा याची कधी
नराशा होत नाही. परंतु जे कारण नसताना व ासघात करतात, ते लाजवले
जातील. ४ हे परमे रा तुझे माग मला कळव, मला तुझे माग शकव. ५ तू
आप या स यात मला माग दाखव आ ण मला शकव. कारण तू माझा
तारणारा देव आहेस मी रोज तुझी वाट पाहतो. ६ हे परमे रा, तु या दयाळू
कृ यांची आ ण ेमदयेची आठवण कर. ७ हे परमे रा, माझे त णपणाचे
पाप आ ण माझा बंडखोरपणा आठवू नको. तू आप या ेमदयेला अनुस न
आप या चांगुलपणामुळे माझी आठवण कर. ८ परमे र चांगला आ ण
ामा णक आहे. या तव तो पा यांस माग शकवतो. ९ तो न जणांस
यायाने मागदशन करतो. आ ण दीनांना आपला माग शकवीतो. १० जे
याचे करार आ ण वचने पाळतात यां यासाठ परमे राचे माग ेमदया व
व ासयो य आहेत. ११ परमे रा, तु या नामा तव, मा या अपराधांची मा
कर, कारण ते खूप आहेत. १२ परमे राचे भय धरतो असा मनु य कोण
आहे? भू यास सूचना देईल, क याने कोणते माग नवडावे. १३ याचे
जीवन चांगुलपणात जाईल, आ ण याची संतान भूमीचे वतन पावतील. १४
परमे राचे स य याचे अनुकरण करणा यांबरोबर असते. आ ण तो याचे
करार कळवतो. १५ मी नेहमी परमे राकडे आपली ी लावतो. कारण तो
माझे पाय जा यातून मु करतो. १६ परमे रा मा याकडे फर आ ण
मा यावर दया कर. कारण मी एकटा आ ण पीडलेला आहे. १७ मा या
दयाचा ास वाढला आहे, संकटातून मला तू काढ. १८ परमे रा, माझे :
ख आ ण क बघ, मा या सव पापांची मा कर. १९ मा या सव श ूंकडे
पाहा, कारण ते पु कळ आहेत. ते माझा कठोरपणे तर कार करतात. २०
देवा, माझे र ण कर आ ण मला वाचव. माझा तु यावर व ास आहे, ते हा
माझी नराशा क नकोस. २१ तुझा ामा णकपणा आ ण सरळपणा माझे
र ण करोत. कारण माझा तु यावर व ास आहे. २२ देवा, इ ाएला या
लोकांस यां या सव ासांपासून सोडव.
तो . हे परमे रा, माझा याय कर. कारण मी
२६ दाामावदाचेणकपणाने
चाललो आहे. मी परमे रावर न डगमगता व ास
ठे वला आहे. २ हे परमे रा, मला पारख आ ण माझे प र ण कर. मा ये
दय आ ण आतील मन नरखून पाहा. ३ कारण तुझी ेमदया सदैव
मा या डो यांपुढे आहे, आ ण मी तु या स यात चाललो आहे. ४ कपटी
लोकांबरोबर मी सहयोगी झालो नाही, कवा मी अ ामा णक लोकांत
मसळलो नाही. ५ मी या ां या सभेचा तर कार करतो. आ ण मी
ांसोबत राहत नाही. ६ मी आपले हात नद षतेने धुईन, आ ण परमे रा मी
तु या वेदीकडे वळ न. ७ अशासाठ क , मी तुझी तुती मो ाने करावी
आ ण तू केले या आ याची कृ ये सांगावी. ८ परमे रा, तुझे राह याचे घर
आ ण तुझे गौरव जथे असते, ते घर मला आवडते. ९ पा यांसोबत कवा
र पात करणा यांसोबत माझा ाण काढू न घेऊ नकोस. १० यां या हातात
कट आहे, आ ण यांचा उजवा हात लाच घे याने भरला आहे. ११ पण मी तर
ामा णकपणाने वागेन, मा यावर दया कर आ ण मला तार. १२ माझा पाय
सपाट ठकाणी उभा आहे, सभेम ये मी परमे राची तुती कर न.
तो . परमे र माझा
२७ दामी वदाचे
कोणाचे भय बाळगू? परमे

काश आ ण माझा तारणारा आहे.
रच मा या जीवाचा आ य आहे,
मी कोणाची भीती बाळगू? २ जे हा
माझे मांस खायला जवळ आले,
ते हा माझे श ू आ ण माझे वरोधक अडखळू न खाली पडले. ३ जर
सै याने मा या वरोधात तळ दला, माझे दय भयभीत होणार नाही. जर
मा या व यु द उठले, तर सु ा मी नधा त राहीन. ४ मी परमे रास
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एक गो मा गतली, तीच मी शोधीन, परमे राची सुंदरता पाह यास व
या या मं दरात यान कर यास मी मा या आयु याचे सव दवस घालवेन,
परमे रा या घरात मी व ती कर न. ५ कारण मा या संकट समयी तो
माझे लप याचे ठकाण आहे; तो मला या या तंबूत लपवेल, तो मला
खडकावर उं च कर ल. ६ ते हा मा या सभोवती असणा या श ू समोर माझे
म तक उं चावले जाईल, आ ण या या मंडपात मी सदैव आनंदाचा य
अपण करणार, मी गाईन, होय! परमे रास मी तुती गाईन. ७ परमे रा, मी
तुला आरोळ करेन ते हा माझा आवाज ऐक! मा यावर दया कर आ ण मला
उ र दे. ८ माझे दय तु या वषयी हणाले, याचे मुख शोध, हे परमे रा,
मी तुझे मुख शोधीन. ९ तू आपले मुख मा यापासून लपवू नकोस; तु या
सेवकाला रागात फटका नकोस! तू माझा सहा यकता होत आला आहेस;
मा या तारण करणा या देवा, मला सोडू कवा यागू नकोस. १० जर
मा या आईवड लांनी मला सोडू न दले तर , परमे र मला उचलून घेईल. ११
परमे रा, तू मला तुझे माग शकव. मा या वै यामुळे, मला सपाट मागावर
चालव. १२ माझा जीव श ूस देऊ नको, कारण खोटे सा ी मा या व
उठले आहेत, आ ण ते हसक ास टाकतात. १३ जीवंता या भूमीत, जर
परमे राचा चांगुलपणा पाहायला मी व ास केला नसता, तर मी कधीच
माझी आशा सोडू न दली असती. १४ परमे राची वाट पाहा; मजबूत हो
आ ण तुझे दय धैयवान असो. परमे राची वाट पाहा.
वदाचे तो . हे परमे
२८ दाकरतो.
मला ल त क

रा, मा या खडका, मी तुलाच आरोळ
नको. जर तू मला उ र दले नाहीस तर
जे थड यात जातात यांसारखा मी होईन. २ जे हा मी तुला मदतीसाठ हाक
मारतो, जे हा मी आपले हात तु या प व ठकाणाकडे उं चावतो, ते हा माझी
वनवणी ऐक. ३ जे अ याय करतात या ांबरोबर मला फरफटू नकोस. जे
यां या शेजा यांसोबत शांतीने बोलतात, परंतु यां या दयात मा वाईट
असते. ४ यां या कृती माणे आ ण यां या कृ यां या माणे यांची
परत फेड कर. ५ कारण यांना परमे राचे माग कवा या या हातची कृ ये
समजत नाहीत. तो यांना मोडेल आ ण पु हा बांधणार नाही. ६ परमे राची
तुती असो, कारण याने मा या वनवणीचा आवाज ऐकला. ७ परमे र
माझे साम य आ ण माझी ढाल आहे. माझे दय या यावर व ास ठे वते
आ ण मला मदत कर यात आली आहे. या तव माझे दय मोठा हष करते.
आ ण मी याची तुती गीत गाऊन कर न. ८ परमे र या या लोकांसाठ
बल असा आहे, आ ण तो या या अ भ ष ाला तारणाचा आ य आहे. ९
तु या लोकांस वाचव आ ण तु या वतनाला आशीवाद दे. यांचा मढपाळ हो
आ ण यांना सवकाळ वाट दाखव व यांना सदैव मा कर, यांना उचलून
घे.
तहो, परमे रास गौरव आ ण साम य आहे
२९ दाअसेवदाचेकबूलतोकरा.. वग परमे
रास या या वैभवी नावाचे ेय ा;
२

पा व याने यु होऊन परमे राची आराधना करा. ३ परमे राचा आवाज
जलांव न ऐक यात आला, गौरवशाली देव गजत आहे, परमे र पु कळ
जलांवर गजत आहे. ४ परमे राचा आवाज सामथशाली आहे, परमे राचा
आवाज चम कार क आहे. ५ परमे राची वाणी देवदार वृ ाला तोडते,
परमे र लबानोना या देवदार वृ ाचे तुकडे करतो. ६ तो लबानोनला
वासरा माणे आ ण सय नला त ण बैला माणे बागडायला लावतो. ७
परमे राची वाणी अ नी वालासह ह ला करते. ८ परमे राची वाणी
वाळवंटाला कं पत करते कादेशचे वाळवंट परमे रा या वाणीने हादरते. ९
परमे राची वाणी हरणाला सवयास लावते आ ण अर य पणहीन करते.
पण या या मं दरात सव “म हमा!” गातात १० महापुरावर परमे र राजा
बसला आहे, आ ण परमे रच सवकाळचा राजा हणून बसला आहे. ११
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परमे र या या लोकांना साम य देतो, परमे र या या लोकांना शांतीने
आशीवा दत करतो.
या वेळचे गाणे. दा वदाचे तो . हे
३० परमेतो ;रा,मं मीदरातुयाला उं चतकरथापनेन, कारण
तू मला उठू न उभे केले आहेस
आ ण मा या श ूंना मा यावर हष क दला नाहीस. २ हे परमे रा, मी
तुला मदतीस हाक मारली आ ण तू मला बरे केले. ३ हे परमे रा तू मा या
जीवाला मृतलोकांतून वर काढू न आणलेस. मी खाचेत उत नये, हणून तू
मला जवंत राखले आहे. (Sheol h7585) ४ जे तु ही व ासयो य आहा, ते
तु ही परमे रास तुती गा. याची प व ता म न या या नावाला ध यवाद
ा. ५ कारण याचा राग काही णाचा आहे, परंतु याचा अनु ह आयु यभर
आहे. रडने कदाचीत रा भर असेल, परंतु सकाळ हष होईलच. ६ मी
आ म व ासात हणालो, मी कधीही ढळणार नाही. ७ होय, परमे रा तु या
अनु हाने मला बळकट पवतासारखे थापले आहे. परंतु जे हा तू आपले
मुख लपवतोस ते हा मी भयभीत होतो. ८ परमे रा, मी तु याकडे आरोळ
केली आ ण मा या भू कडू न अनु ह मा गतला. ९ मी मरण पाव यावर
खाली थड यात गेलो तर काय लाभ? माती तुझी तुती करणार काय? ती
तुझी व ासयो यता सांगेल काय? १० हे परमे रा, ऐक आ ण मा यावर
दया कर. हे परमे रा, मला मदत करणारा हो. ११ तू माझे शोक करणे,
नाच यात पालटवला आहे. तू माझे गोणताट काढू न मला हषाचे व नेसवले
आहेत. १२ हणून माझे दय तुझी तुती गाईल आ ण शांत राहणार नाही. हे
परमे रा, मा या देवा मी तुझी सवकाळ तुती कर न.
; दा वदाचे तो . हे परमे रा, तु याम ये मी
३१ मुआ ययगायकासाठ
ध रला आहे, कधीच माझी नराशा होऊ देऊ नकोस. तु या
यायात मला वाचव. २ माझे ऐक, वर त मला वाचव, मा या आ याचा
खडक हो. माझा तारणारा बळकट ग असा हो. ३ कारण तू माझा खडक
आ ण माझा ग आहेस, तर तु या नामा तव मला मागदशन कर आ ण मला
चालव. ४ यांनी गु तपणे रचले या साप यातून तू मला उपटू न बाहेर काढ.
कारण तू माझा आ य आहे. ५ मी आपला आ मा तु या हाती सोपवून देतो,
हे परमे रा, स या या देवा, तू मला खंडून घेतले आहे. ६ जे न पयोगी
मूत ची सेवा करतात, यांचा मी तर कार करतो. परंतु मी परमे रावर
व ास ठे वतो. ७ तु या ेमदयेम ये मी आनंद आ ण हष कर न, कारण
तू माझे : ख पा हले आहेस. ८ तू मला मा या श ूं या हाती सोपवून
दले नाहीस. तू माझा पाय खु या व तीण जागेत ि थर केला आहे. ९
परमे रा, मा यावर दया कर, कारण मी : खात आहे. माझे डोळे , माझा
जीव, मा या देहासह ीण झाला आहे. १० कारण माझे आयु य : खात
आ ण क ह यात माझी वष गेली आहेत. मा या पापांमुळे माझी श
ीण झाली आहेत, आ ण माझी हाडे झजली आहेत. ११ मा या श ूंमुळे
लोक माझा तर कार करतात मा या शेजा यास माझी प रि थती भयावह
आहे, आ ण जे मला ओखळतात यांना मी भय असा झालो आहे. १२ मृत
पावले या मनु यासारखा मी झालो आहे, याची कोणी आठवण करत नाही.
मी फुटले या भां ासारखा झालो आहे. १३ कारण पु कळांनी केलीली
नदा मी ऐकली आहे, येक बाजूनी भयावह बातमी आहे, ते मा या व द
कट करत आहेत. १४ परंतु परमे रा माझा तु यावर व ास आहे. तूच
माझा देव आहेस, असे मी हणतो. १५ माझे वेळ तु या हातात आहे. मला
मा या श ूं या आ ण जे माझा पाठलाग करतात यां या हातातून सोडव.
१६ तु या सेवकावर तु या मुखाचा काश चमकू दे. तु या ेमदयेत मला
तार. १७ परमे रा, मला नराश होऊ देऊ नकोस, कारण मी तुला हाक
मारतो,
नराश केला जावो, मृतलोकांत तो नःश द होवो. (Sheol h7585)
१८ खोटे बोलणारे ओठ शांत केले जावोत, जसे ते नतीमानां या व
अस य आ ण तर काराने उ टपणे बोलतात. १९ जे तुझा आदर बाळगतात

यां यासाठ तू आपला थोर चांगूलपणा जपून ठे वला आहे, जे तु याम ये
आ य घेतात यां याक रता तू सव मानवजाती समोर घडवून आणतोस. २०
यांना आप या उपि थती या आ यात तू मनु या या कटापासून लपवशील.
हसक जीभेपासून तू यांना मंडपात लपवशील. २१ परमे र ध यवा दत
असो! कारण याने बळकट नगरात आपली आ यकारक ेमदया दाखवली
आहे. २२ मी घाईत हणालो, मी तु या नजरेसमो न छे न टाकलो आहे,
तर तू माझी मदतीची वनंती ऐकली, जे हा मी तु याकडे आरोळ केली. २३
अहो सव परमे रा या मागे चालणा यांनो, या यावर ीती करा. कारण
परमे र व ासू लोकांचे र ण करतो. परंतु तो ग व ांची परत फेड करतो.
२४ जे तु ही परमे रावर व ास करता, बलवान व धैयवान हा.
तो ; मासक ल ( श ण) या या अपराधांना मा केली
३२ दागेलवदाचे
ी आहे, याचे अपराध झाकले गेले आहेत ते आशीवा दत आहेस.
२ परमे र या या ठायी काही अपराध गणत नाही, आ ण या या आ यात

कपट नाही तो सुखी आहे. ३ मी ग प रा हलो, ते हा पूण दवस मा या,
ओरड याने माझी हाडे जजर झाली. ४ कारण रा ं दवस तुझा हात मा यावर
भार होता. उ हा यात उ णतेमुळे माझी श सुकून गेली आहे. ५ ते हा मी
परमे रासमोर माझे अपराध कबूल केले, आ ण मी माझा अपराध लपवला
नाही, मी हणालो, परमे रासमोर मी आपले पाप कबूल कर न, आ ण तू
मला मा या सव अपराधांब ल मा केलीस. ६ याच कारणा तव येक
देवभ तू पावशील ते हा तुझी ाथना करो. संकटे जे हा महापुरासारखी
येतात ते हा ती तु या भ ांपयत न क च जाणार नाहीत. ७ तू माझे
लप याचे ठकाण आहेस. तू मला संकटांपासून वाचवशील, वजया या
गीताने तू मला वेढशील. (सेला) ८ परमे र हणतो, “मी तुला बोध कर न
आ ण या मागात, तू चालावे तो मी तुला शकवीन. तु यावर माझी नजर
ठे वून मी तुला बोध कर न. ९ हणून घो ासारखा व गाढवासारखा मूख
होऊ नकोस, यांना काही समजत नाही. यांना आवर यासाठ लगाम व
बागदोर असलाच पा हजे. नाहीतर ते तुम या जवळ येणार नाहीत.” १० वाईट
लोकांस खूप : ख भोगावे लागेल, परंतु जे परमे रावर व ास ठे वतात
यां या भोवती देवा या ख या ेमाचे कडे आहे. ११ अहो यायी जनहो,
परमे रा या ठायी आनंद व हष करा. अहो सरळ जनहो हषाने तु ही ज लोष
करा.
जनहो! परमे राम ये आनंद करा, यायी लोकांनो याची
३३ यायी
तुती करा. वीणा वाजवून परमे रास ध यवाद ा; दहा तारां या
२

वा ावर याचे गुणगान गा. ३ या यासाठ नवे गीत गा; मोठा आवाज क न
कौश याने वा े वाजवा. ४ कारण परमे रचे वचन सरळ आहे, आ ण तो जे
करतो ते ामा णकपणाने करतो. ५ देवाला चांगलुपणा आ ण यायीपण
य आहे, परमे रा या ेमदयेने पृ वी भरलेली आहे. ६ परमे रा या
श दाकडू न आकाशे नमाण झाली आ ण या या मुखातील ासाने सव तारे
नमाण झाले आहेत. ७ तो समु ातील पाणी ढ गासारखे एक करतो, तो
समु कोठाराम ये ठे वतो. ८ सव पृ वी परमे राचे भय बाळगो, जगात
राहणारा येक या या भीतीत उभा राहो. ९ कारण तो बोलला आ ण
ते झाले, याने आ ा केली आ ण ते आप या ठकाणी ि थर झाले. १०
रा ांचा उपदेश परमे र मोडतो, तो लोकां या योजनांवर अ धकार करतो. ११
परंतु परमे रा या योजना सवकाळ राहतात, या या दयातील योजना
प ान प ा ि थर राहतात. १२ परमे र या रा ाचा देव आहे ते रा
आशीवा दत आहे. यांना याने आप या वतनाचे हो यास नवडले आहे ते
सुखी आहेत. १३ परमे र वगातून खाली पाहतो, तो सव लोकांस पाहातो.
१४ तो आप या राह या या ठकाणा न पृ वीवर राहणा या सव लोकांकडे
पाहतो. १५ याने सवाची दये घडवली तो या सवाची कृ ये पारखतो,
तोच तो आहे. १६ पु कळ सै य अस याने राजा तारला जात नाही. वीर

313

तो सं हता

यो ा या या साम याने वाचतो असे नाही. १७ घोडा वजयासाठ थ
आहे. या या पु कळ बळाने तो कोणाला वाचवू शकत नाही. १८ पाहा!
परमे राची ी याचे भय बाळगणा यांवर आहे. जे या या ेमदयेची आशा
धरतात, १९ यांना मरणापासून, आ ण काळापासून वाचवायला याची
ी यां यावर आहे. २० आ ही परमे राची वाट पा , तो आमचे साहा य
आ ण आमची ढाल आहे. २१ या याम ये आमचे दय हष पावते, कारण
आ ही या या प व तेत व ास ठे वतो. २२ परमे रा, आ ही तुझी आशा
धरली आहे या माणे तुझी ेमदया आ हाबरोबर असू दे.
; याने अबीमलेखापुढे आपली चया बदल यावर
३४ दायासवदाचेयानेतोहाकलू
न लावले, आ ण तो तेथून नघून गेला ते हाचे
याचे गीत. मी सव समयी परमे रास तुती देईन. मा या मुखात नेहमी
याची तुती असेल. २ मी परमे राची तुती करणार, वन ऐकतील
आ ण आनंद करतील. ३ तु ही मा याबरोबर परमे रास तुती ा. आपण
एक या या नावाला उं चावू या. ४ मी परमे राकडे मदतीसाठ गेलो
आ ण याने मला उ र दले. आ ण याने मला मा या सव भयांवर वजय
दला. ५ जे या याकडे पाहतील ते चकाकतील, आ ण यांची मुखे कधीच
ल जीत होणार नाहीत. ६ या पीडले या मनु याने आरोळ केली, आ ण
परमे राने याचे ऐकले आ ण यास या या सव संकटातून सोडवले. ७
परमे राचे भय धरणा याभोवती तो छावणी करतो. आ ण यास वाचवतो.
८ परमे र कती चांगला आहे, ाचा अनुभव घेऊन पाहा. ध य तो पु ष
जो या याठायी आ य घेतो. ९ जे तु ही याचे नवडलेले आहा, ते तु ही
परमे राचे भय धरा. याचे भय धरणा यांस कशाचीच कमतरता भासत
नाही. १० त ण सहाना देखील उणे पडते आ ण ते भुकेले होतात, परंतु जे
परमे रास शोधतात यांना कोण याही चांग या गो ची उणीव पडणार
नाही. ११ मुलांनो माझे ऐका आ ण मी तु हास परमे राचे भय कसे धरावे हे
शकवीन. १२ सुख पाह यासाठ आयु याची इ छा धरतो आ ण दवसाची
आवड धरतो तो मनु य कोण आहे? १३ तर वाईट बोल यापासून आवर,
आ ण तुझे ओठ खोटे बोल यापासून आवर. १४ वाईट कृ ये करणे सोडू न
दे आ ण चांगली कृ ये कर. शांतीचा शोध कर आ ण त यामागे लाग.
१५ परमे राची
ी नतीमानांवर आहे, याचे कान या या आरोळ कडे
असतात. १६ परंतु परमे र वाईट कृ ये करणा या व द आहे. तो यांची
आठवण पृ वीतून नाश करतो. १७ नतीमान आरोळ करतो आ ण परमे र
ते ऐकतो, आ ण तो तु हास तुम या सव संकटातून वाचवेल. १८ जे दयाने
तुटलेले आहेत, यां याजवळ परमे र आहे. आ ण तो ख न झाले या
आ यास तारतो. १९ नतीमानाचे क पु कळ आहेत, परंतू परमे र या
सवावर यांना वजय मळवून देईल. २० परमे र या या सव हाडाचे र ण
करेल. यांतले एकही हाड तो मोडू देणार नाही. २१ परंतु ाई ाला मा न
टाक ल, जो नतीमानाचा ेष करतो तो दोषी ठरवला जाईल. २२ परमे र
या या सेवका या आ यांना तारेल. या यात आ य घेणारा कोणीही दोषी
ठरवला जाणार नाही.
तो . हे परमे रा जे मा याशी वरोध करतात यां याशी
३५ दातू वदाचे
वरोध कर. जे मा या व लढतात यां या व तू लढ.
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तुझी मोठ आ ण छोटी ढाल घे, उठू न मला मदत कर. ३ जे मा या पाठ स
लागतात यां या व आपला भाला आ ण कु हाड वापर. मा या जीवास
असे हण, मी तुझा तारणारा आहे. ४ जे मा या जीवा या शोधात आहेत,
ते लाजवले जावो आ ण अ त ीत होवोत. जे माझे वाईट यो जतात ते
मागे फरले जावोत व ग धळले जावोत. ५ ते वा याने उडू न जाणा या
भूशासारखे होवोत आ ण परमे राचा त यांना पळवून लावो. ६ यांचा माग
अंधारमय आ ण नसरडा होऊ दे. परमे राचा त यांचा पाठलाग करो. ७
वनाकारण यांनी मा यासाठ आपले जाळे पसरवले आहे. वनाकारण

तो सं हता

यांनी मा यासाठ खाच खणली आहे. ८ यां यावर नाश अक मात येऊन
गाठो, यांना यां याच जा यात अडकू दे. यां याच नाशात ते पडोत. ९
परंतु मी परमे रा या ठायी आनंदी असेन, आ ण या या तारणात मी हष
कर न. १० मा या सव श ने मी हणेन, हे परमे रा, तु यासारखा कोण
आहे? जो तू साम यवान लोकांपासून गर बांना वाचवतोस. आ ण गर बांना
आ ण गरजवंताना या या लुटणा यांपासून सोडवतो. ११ अ नतीमान सा ी
उठ या आहेत; ते मा यावर खोटा आरोप लावतात. १२ मा या चांग या
ब ल ते मला वाईट परत फेड करतात. मी : खी आहे. १३ परंतू जे हा ते
आजार पडले मी तर गोणताट पर धान केले, मी यां या करता उपवास
केला, मी ाथना केली पण यांचे उ म मळाले नाही. १४ मी या याक रता
शोक केला जणू काय तो माझा भाऊ आहे. मी खाली लवून वलाप केला
जशी ती माझी आई आहे. १५ परंतु मी अडखळलो असता, यांनी एक
येऊन हष केला. मला मा हत नसता ते मा या व एक जमले. १६
आदर न बाळगता यांनी माझी थ केली. यांनी आपले दातओठ मा यावर
खा ले. १७ परमे रा, तू कती वेळ नुसता बघत राहाणार आहेस? माझा
जीव नाश करणा या ह यांपासून आ ण माझे जीवन सहापासून वाचव. १८
मो ा सभेत मी तुझी तुती करेन. लोकांम ये मी तुझी तुती करेन. १९
मा या श ूंस अ यायाने मा यावर हष क देऊ नको. २० कारण ते शांतीने
बोलत नाही, परंतु ते देशातील शांततापूण असणा यां व कपटा या गो ी
बोलतात. २१ ते आपले मुख मा या वरोधात उघडतात, ते हणतात, अहाहा,
अहाहा, आम या डो यांने हे पा हले आहे. २२ हे परमे रा, तू हे पा हले
आहेस? तर शांत रा नको. देवा, मा यापासून र रा नको. २३ हे देवा,
मा या भू, ऊठ, मा या यायासाठ आ ण वादासाठ लढ. २४ परमे रा
मा या देवा, माझे र ण कर, तु या यायीपणामुळे, यांना मा यावर हष
नको क देऊ. २५ “आ हांला हवे होते ते मळाले,” असे यांना आप या
दयात नको बोलू देऊ. “आ ही याचा नाश केला” असे यांना हणू देऊ
नकोस. २६ जे मा या वाईटावर उठले आहेत, ते सगळे ल जीत होवो आ ण
ग धळू न जावो. जे माझी थ ा करतात ते ल जेत आ ण अ त ेत झाकले
जावो. २७ जे मा या इ छे ला समथन करतात ते हषनाद करोत आ ण आनंदी
होवोत. जे आप या सेवका या क याणात हष पावतात, परमे राची तुती
असो, असे ते सतत हणोत. २८ ते हा मी तु या यायाब ल सांगेन, आ ण
तुझी तुती दवसभर कर न.
मुख गायकासाठ ; परमे राचा सेवक दावीद याचे तो . ाचा
३६ अपराध
या या दयात सांगत असतो क , या या ीत देवाचे
काही भय नाही. २ याचे अपराध उघडक स येणार नाही आ ण याचा ेष
केला जाणार नाही, अशा मात तो राहत असतो. ३ याचे श द कपटी
आ ण पापमय असतात. तो शहाणा हो यास कवा स कृ ये कर यास
इ छ त नाही. ४ तो आप या बछा यावर पडू न असता, तो अपराधा या
योजना आखतो. तो वाईट मागा या योजना करतो, तो वाईटाचा ध कार
करत नाही. ५ हे परमे रा, तुझे खरे ेम आकाशापे ाही उ ुंग आहे;
तुझी एक न ता आभाळापयत पोहचली आहे. ६ परमे रा तुझे यायीपण
उं च पवतासारखे आहे. तुझा याय खोल समु ासारखा आहे. परमे रा तू
मनु यास आ ण ा यांस दोघांस राखतो. ७ देवा! तुझी ेमदया कती
मौ यवान आहे. मानवजात तु या पंखां या साव लत आ य घेते. ८ ते
तु या घरात या समृ ीमुळे तृ त होतील. तू आप या ब मोल नदीतून यांना
मनसो प यास देशील. ९ कारण जीवनाचा झरा तु याजवळ आहे. तु या
काशात आ ही काश पा . १० राजे तुला ओळखतात यां याक रता तू
आपली ेमदया व तीण कर, तुझी सुर तता सरळांसोबत असू दे. ११
ग व ांचे पाय मा याजवळ येऊ देऊ नकोस. ाचा हात मला घालवून न
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देवो. १२ तेथे पडले आहेत, ते पाडले गेले आहेत आ ण ते कधीही उभे
रा शकणार नाहीत.
वदाचे तो . कृ ये करणा यांवर चडू नकोस, जे अनीतीने
३७ दावागतात
यांचा हेवा क नकोस. कारण ते लवकरच गवतासारखे
२

वाळू न जातील; व हर ा वन पतीसारखे सुकून जातील. ३ परमे रावर
व ास ठे व आ ण जे चांगले आहे ते कर; देशात ि थर हो आ ण व ासूपणाने
आपला वसाय कर. ४ परमे राम ये आनंद कर, आ ण तो तुला तु या
दया या इ छे माणे देईल. ५ तू आपला माग परमे रावर सोपवून दे,
या यावर व ास ठे व आ ण तो तु याकडू न कृती कर ल. ६ तो तुझे
यायीपण काशासारखे आ ण तुझा न पापपणा म या हा माणे दाखवील.
७ परमे रासमोर त ध राहा आ ण धीराने याची वाट पाहा. जर मनु य
योजना आखतो, कोणी आपले वाईट माग स ीस नेतो, तर काळजी क
नको. ८ रागावू नकोस, संताप क न घेऊ नकोस. याने फ
ास होतो. ९
कारण कृ ये करणारे नाश पावतील, परंतु जे परमे राची वाट पाहतात
यांना देशाचे वतन मळे ल. १० थो ाच काळात
नाहीसे होतील; तू
यां या ठकाणाकडे बघशील, परंतु ते सापडणार नाहीस. ११ परंतु न
पृ वीचे वतन मळवतील, आ ण मो ा समृ त ते हष करतील. १२
मनु य नतीमाना या वरोधात योजना आखतो, आ ण या या व द आपले
दातओठ खातो. १३ भू यास हसत आहे, कारण याचा दवस येत आहे, हे
तो पाहत आहे. १४ जे पीडलेले आ ण गरजवंत आ ण जे सरळ आहेत,
यांना ठार मार यास ांनी आपली तलवार उपसली आहे आ ण आपले
धनु य वाक वले आहेत. १५ परंतु यांचे धनु य मोडले जातील व यां या
तलवार यां याच दयास छे दतील. १६ अनेक लोकां या वपुलतेपे ा,
नतीमानाकडे जे थोडे ते उ म आहे. १७ कारण
लोकांचे बा मोडले
जातील परंतु परमे र नतीमानांना आधार देईल. १८ परमे र नद षास
दवसेन दवस बघतो, आ ण यांचे वतन सदैव राहील. १९ वाईट समयी ते
ल जीत होणार नाहीत. जे हा काळ येईल ते हा यां याकडे खा यास
पुरेसे असेल. २० परंतु मनु य नाश पावतील, परमे राचे श ू कुरणा या
शोभेसारखे होतील; ते नाश होतील आ ण धुराम ये नाहीसे होतील. २१
पैसे उसने घेतो परंतु याची परत फेड करत नाही. परंतु नतीमान मनु य
उदारतेने देतो. २२ जे देवाकडू न आशीवा दत झालेले आहेत, ते भूमीचे वतन
पावतील; आ ण जे या याकडू न शा पत आहेत, ते छे न टाकले जातील. २३
मनु याची पावले परमे राकडू न ि थर केली जातात, असा मनु य याचे
माग देवा या ीने शंसनीय असतात. २४ जर तो अडखळला, तर तो
खाली पडणार नाही. कारण परमे र यास आप या हाताने सावर ल. २५
मी त ण होतो आ ण आता हातारा झालो आहे; तर नतीमान टाकलेला
कवा या या मुलांस भाकर मागताना मी पा हले नाही. २६ सारा दवस तो
दयाळू पणाने वागतो आ ण उसने देतो, याची संतती आशीवा दत असते. २७
वाईटापासून फर आ ण चांगले ते कर. ते हा तू सवकाळासाठ वाचवला
जाशील. २८ कारण परमे रास याय य आहे आ ण तो व ासाने
या यामागे चालणा यांस सोडत नाही. ते सवकाळासाठ राखून ठे वलेले
आहेत. परंतु ाचे वंशज छे दले जातील. २९ नतीमान तर पृ वीचे वतन
पावतील आ ण सवकाळ याम ये व ती करतील. ३० नतीमान मनु याचे
मुख ान बोलते, आ ण याय वाढवते. ३१ या या दयात या या देवाचे
नयमशा असते, याचे पाय कधी घसरणार नाहीत. ३२ परंतु मनु य
हा नतीमान मनु यास बघतो, आ ण यास मार या या शोधात असतो. ३३
परंतु परमे र यांना
मनु या या हातात यागणार नाही. कवा जे हा
याचा याय होईल ते हा यास अपराधी ठरवणार नाही. ३४ परमे राची वाट
पाहा आ ण याचे माग पाळ. आ ण तो तुला वर उचलणार हणजे तुला भूमी
मळे ल. जे हा छे दला जाणार ते हा तू पाहशील. ३५ मी व तारले या

आ ण सश झाडासारखा एक मनु य पा हला. जो आपले मूळ ज मनीत
पसरवतो. ३६ परंतु जे हा मी या यापासून पु हा गेलो, तर तो तेथे न हता. मी
यास शोधले पण तो मला सापडला नाही. ३७ मा णक माणसाकडे ल
लाव आ ण सरळास नशाणी लाव. कारण शांततेत राह या या मनु याचे
भ व य चांगले असते. ३८ पापी तर पूणपणे नाश पावतील, परंतू ाचा
भावीकाळ छे न टाकला जाईल. ३९ नतीमानाचे तारण हे परमे राकडू न
येते, संकटसमयी तो यांचे र ण कर न. ४० परमे र यांना मदत कर ल
आ ण यांना तार ल, तो यांचा वाईट लोकांपासून बचाव करतो, कारण
यांनी परमे रा याठायी आ य घेतला आहे.
दे यासाठ , दा वदाचे तो . परमे रा, तु या ोधात मला
३८ आठवण
ताडना क नकोस, आ ण तु या कोपात मला श ा क नकोस.
२ कारण तुझे बाण मला छे दतात, आ ण तुझा हात मला खाली दाबतो

आहे. ३ माझे सव शर र तु या ोधाने आजार झाले आहे. आ ण मा या
अपराधांमुळे मा या हाडांत व थता नाही. ४ कारण मा या वाईट गो नी
मला दडपून टाकले आहे. ते मा याक रता फार जड असे ओझे झाले आहे. ५
मा या पापा या मूखपणामुळे, मा या जखमा संसगज य आ ण ग धत
झा या आहेत. ६ मी वाकलो आहे आ ण येक दवशी मानहानी होते;
दवसभर मी शोक करतो. ७ कारण ल जेने मला गाठले आहे, आ ण माझे
सव शर र आजार आहे. ८ मी ब धर आ ण पूणपणे ठे चला गेलो आहे.
आप या दया या तळमळ ने मी क हतो. ९ हे भू, तू मा या दयाची
खोल उ कंठ इ छा समजतोस, आ ण माझे क हणे तु यापासून लपले नाही.
१० माझे दय धडधडत आहे, माझी श
ीण झाली आहे आ ण माझी
ीही अंधुक झाली आहे. ११ मा या प रि थतीमुळे माझे म आ ण माझे
सोबती मला टाळतात, माझे शेजार मा यापासून लांब उभे राहतात. १२ जे
माझा जीव घेऊ पाहतात ते मा यासाठ पाश मांडतात. जे माझी हानी क
पाहतात ते दवसभर व वंसक आ ण कपटाचे श द बोलतात. १३ मी तर
ब ह यासारखा होऊन ऐकत नाही; मु यासारखा मी आपले त ड उघडत
नाही. १४ ऐकू न येणा या माणसासारखा मी आहे, या याकडे काही उ र
नाही. १५ परमे रा, ख चत मी तुझी वाट पाहीन. भू मा या देवा, तू मला
उ र देशील. १६ कारण मी जर हणालो तू उ र दले नाही, तर माझे श ू
मा यावर आनंद करतील. जर माझा पाय घसरला, तर ते भयानक गो ी
करतील. १७ कारण मी अडखळू न पड या या बेतास आलो आहे, आ ण
मी सतत यातनेत आहे. १८ मी माझा अपराध कबूल करतो; मी मा या
पापासंबंधी चताकुल आहे. १९ परंतु माझे श ू असं य आहेत; जे माझा
वाईटाने ेष करतात ते पु कळ आहेत. २० मा या चांग याची परतफेड ते
वाईटाने करतात. जर मी चांगले अनुसरलो. तर मा यावर ते दोषारोपण
करतात. २१ हे परमे रा, मला सोडू नकोस; मा या देवा, मा यापासून र
रा नकोस. २२ हे भू, मा या तारणा या, माझे साहा य कर यास वरा
कर.
य गायकासाठ ; य थूनासाठ , दा वदाचे तो . मी ठरवले “मी
३९ मुजे बोले
न याकडे ल देईन, हणजे मी मा या जीभेने पाप करणार
नाही.” २ मी त ध रा हलो, चांगले बोल यापासूनही मी आपले श द
आवरले. आ ण मा या वेदना आणखी वाईट त हेने वाढ या. ३ माझे दय
तापले, जे हा मी या गो वषयी वचार करत होतो, ते हा ते अ नी माणे
पेटले. ते हा शेवटी मी बोललो. ४ हे परमे रा, मा या जीवनाचा अंत के हा
आहे, आ ण मा या आयु याचे दवस कती आहेत हे मला कळू दे, मी कती
णभंगुर आहे ते मला दाखव. माझे आयु य कती लहान आहे ते मला कळू
दे. ५ पाहा, तू माझे दवस हाता या ं दी इतके केले आहेत. आ ण माझा
जीवनकाल तु यासमोर काहीच नाही. ख चत मनु य केवळ एक ासच
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आहे. ६ ख चत येक मनु य हा सावलीसारखा चालतो, ख चत येकजण
संप ी साठव यासाठ घाई करतो, पण यांना हे कळत नाही कोणास ते
ा त होणार. ७ हे भू, आता मी कशाची वाट पा ? तूच माझी एक आशा
आहेस! ८ मा या अपराधांवर मला वजय दे, मला मूखा या अपमानाची
व तू होऊ देऊ नको. ९ मी मुका रा हलो, मी आपले त ड उघडले नाही.
कारण हे तुच केले आहेस. १० मला जखमा करणे थांबव, तु या हाता या
माराने मी ीण झालो आहे. ११ जे हा तू लोकांस पापांब ल शकवण
करतोस. कसर माणे तू यांची श खाऊन टाकतो. ख चत सव मनु य
फ वाफ आहेत. (सेला) १२ परमे रा माझी ाथना ऐक, मा याकडे कान
लाव. माझे रडणे ऐक, कारण तु याजवळ परका, मा या पूवजांसारखा उपर
आहे. १३ तुझे मा यावर ल टक लावून बघने फरव, हणजे मी मरणा या
आधी पु हा हष त होईल.
; दा वदाचे तो . मी धीर ध न परमे राची
४० मुवाटयपागायकासाठ
हली, याने माझे रडणे ऐकले आ ण मा याकडे आपला
कान लावला. २ याने मला भयानक खाचेतून दलदली या चखलातून
बाहेर काढले, आ ण याने माझे पाय खडकावर ठे वले आ ण माझी पावले
थीर केली. ३ आम या देवाची तुती, हे नवीन गाणे याने मा या मुखात
घातले, पु कळ लोक यास पाहतील आ ण याचा आदर करतील. आ ण ते
परमे रावर व ास ठे वतील. ४ जो पु ष परमे रास आपला व ास करतो,
आ ण ग व ांना कवा जे खो ासाठ या याकडू न फरले आहेत यांना
मानत नाही, ते आशीवा दत आहेत. ५ परमे रा, मा या देवा, तू केलेली
आ याची कृ ये पु कळ आहेत. आ ण आम यासाठ तुझे वचार मोजले
जाणार नाहीत इतके आहेत. जर मी यां याब ल बोलायचे हटले तर, ते
मोज यापलीकडचे आहेत. ६ य आ ण अ नापण यांम ये तुला आनंद
नाही. परंतु तू माझे कान उघडले आहेत. होमापणे कवा पापापणे तू मागत
नाहीस. ७ हणून मी हणालो बघ, मी आलो आहे. मा या वषयी पु तकात
हे ल हले आहे. ८ मा या देवा, तुझी इ छा पूण कर यात मला आनंद आहे.
९ मो ा सभेत मी यायीपणाचे शुभवतमान घो षत केले. परमे रा, तुला
मा हत आहे. १० तुझे यायीपण मी आप या दयात लपवून ठे वले नाही.
तुझा व ासूपणा आ ण तुझे तारण मी घो षत केले. तुझी ेमदया कवा
स य मी मो ा सभेत लपवून ठे वले नाही. ११ या तव हे परमे रा, तू तुझी
दयाळू पणाची कृ ये मा यापासून आव न ध नको. तुझी ेमदया आ ण
तुझी स यता मला नेहमीच राखो. १२ कारण असं य वाईटाने मला वेढले
आहे. मी वर पाह यास स म नाही, कारण मा या अपराधांनी मला गाठले
आहे. मा या डो यावर असले या केसांपे ा ते जा त आहेत. हणून माझे
दय खचले आहे. १३ परमे रा, मला वाचवायला ह षत हो. परमे रा, मला
मदत कर यास वरा कर. १४ जे मा या जीवाचा नाश कर यास मा या
पाठ स लागले आहेत, ते लि जत केले जावोत आ ण ग धळू न जावोत. १५
हा! हा! हा! असे जे मला हणतात, ते आप या ल जेमुळे च कत होवोत. १६
परंतु जे सव तुला शोधतात, ते तु याम ये हष व आनंद करोत. या सवाना
तुझे तारण य आहे ते सव परमे राचा म हमा वाढो, असे नेहमी हणोत.
१७ मी गर ब आ ण दीन आहे, तर भू माझा वचार करतो. तू माझे साहा य
आ ण मला वाचवणारा आहेस. मा या देवा, उशीर क नकोस.
; दा वदाचे तो . जो मनु य गर बांची चता
४१ मुकरतोय गायकासाठ
तो आशीवा दत आहे. या या संकटा या दवशी परमे र
यास वाचवेल. २ परमे र यास राखेल आ ण यास जवंत ठे वेल. आ ण
पृ वीवर तो आशीवा दत होईल. परमे र यास या या श ूं या इ छे वर
सोडणार नाही. ३ तो अंथ णावर खणाईत असता परमे र यास आधार
देईल. तू याचे आजाराचे अंथ ण आरो याम ये पालटशील. ४ मी हणालो,
“परमे रा, मा यावर दया कर. माझा जीव नरोगी कर, कारण मी तु या व
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पाप केले आहे.” ५ माझे श ू मा या वषयी वाईट बोलतात. ते हणतात,
“तो कधी मरेल आ ण याचे नाव व मरणात जाईल?” ६ माझे श ू मला
पाहायला आले असता ते थ श द बोलतात. यांचे दय मा यासाठ खोटी
सा गोळा करते. जे हा ते मा यापासून र जातात तर स यांना देखील
हेच सांगतात. ७ माझे श ू मा याब ल या वाईट गो ी कुजबुजतात, ते
मा या व द वाईट गो या योजना आखतात. ८ ते हणतात, “ याला
वाईट रोग पकडू न ठे वो. हणजे तो पडू न राहो, तो कधीच उठणार नाही,
असे ते हणतात.” ९ माझा सवात चांगला म मा याबरोबर जेवला. मी
या यावर व ास ठे वला. पण आता तो मा या व गेला आहे. १० परंतू हे
परमे रा, तू मा यावर दया कर आ ण मला उठू न उभे कर. हणजे मग
मी यांची परतफेड करेन. ११ माझे वैर मा यावर जयो सोव करत नाही,
याव न मी जाणतो क , तू मा या ठायी संतोष पावतोस. १२ मला तर
तू मा या ामा णकपणात पा ठबा देतोस, आ ण सदासवकाळ आप या
मुखापुढे ठे वतोस. १३ परमे र, इ ाएला या देवाची अना दकाळापासून तर
सवकाळापयत तुती असो, आमेन, आमेन.
; कोरहा या मुलांचे मासक ल. ( श ण) जशी
४२ मुह रणीय गायकासाठ
पा या या वाहासाठ धापा टाकते, तसा हे देवा, माझा जीव
तु यासाठ धापा टाकतो. २ माझा जीव देवासाठ , जवंत देवासाठ तहानेला
आहे. मी के हा देवासमोर येऊन हजर होईन? ३ जे हा माझे श ू नेहमी मला
हणतात क , “तुझा देव कोठे आहे?” ते हा रा ं दवस माझे अ ूच माझे
अ न झाले आहे. ४ हषानादाने आ ण तुती करत, सण साजरा करणा या
पु कळांबरोबर, कसा मी या गद ला नेतृ व करत देवा या घरात घेऊन जात
असे, हे आठवून माझा जीव मा याठायी ओतला जात आहे. ५ हे मा या
जीवा तू नराश का झाला आहेस? मा याम ये तू का तळमळत आहेस?
देवाची आशा धर, कारण या या उपि थतीने होणा या तारणामुळे मी याची
अजून तुती कर न. ६ मा या देवा, मा याठायी माझा जीव नराश झाला
आहे, हणून यादन या देशापासून, हम न या ड गरा या तीन शखराव न
आ ण मसहार या टेकड व न मी तुझे मरण करतो. ७ तु या धबध या या
अवाजाने ओघ ओघाला हाक मारतो. तु या सव लहर आ ण मो ा लाटा
मा याव न गे या आहेत. ८ तर परमे र याची ेमदया दवसा अ ापील,
आ ण रा ी याचे गीत, हणजे मा या जीवा या देवाला केलेली ाथना
मा यासोबत असेल. ९ मी देवाला हणेल, मा या खडका, तू का मला
सोडले आहे? श ूं या जुलूमाने मी का शोक क ? १० “तुझा देव कुठे
आहे?” असे बोलून माझे श ू तलवार ने मा या हाडात भोसक या माणे
पूण दवस मला दोष देत राहतात. ११ हे मा या जीवा तू का नराश झाला
आहेस? मा याम ये तू तळमळत आहेस? देवाची आशा धर, कारण मा या
मुखाचे तारण आ ण माझा देव याची अजून मी तुती कर न.
आ ण भ हीन रा ा व तू माझी
४३ हेबाजूदेवमांा, डतू, माझाकारणयायतू कर,
मा या साम याचा देव आहेस; तू मला का
२

र केले आहे? श ूं या जुलूमाने मी का शोक करत फ ? ३ तू आपला
काश आ ण स य पाठवून दे, ते मला चालवोत. तु या प व ड गराकडे
आ ण मंडपाकडे ते मला मागदशन करोत. ४ ते हा मी देवा या वेदीजवळ,
देव जो माझा मोठा आनंद आहे, याकडे जाईल, आ ण हे देवा, मा या देवा,
वीणा वाजवून मी तुझी तुती कर न. ५ हे मा या जीवा तू नराश का झाला
आहेस? आत या आत तू का तळमळत आहेस? देवाची आशा धर, कारण
जो माझी मदत आ ण माझा देव याची मी आणखी तुती करेन.
; कोरहा या मुलांचे मसक ल ( श ण) हे देवा,
४४ मुआ यहीगायकासाठ
तु याब ल ऐकले आहे. आम या व डलांनी ते आ हास
सां गतले आहे, क पुरातन दवसात तू, यां या दवसात काय काय केलेस.
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२ तू तु या हाताने रा ांना घालवून दलेस, परंतु आप या लोकांस था पले, तू

लोकांस पीडले परंतु आप या लोकांस तू वाढवले. ३ कारण यांनी आप या
तलवार ने देश मळवला नाही. आ ण यां या बा नं ी यांना तारले नाही. परंतू
तुझा उजवा हात, तुझा भुज, तु या मुखा या काशाने यांना तारले, कारण
तू यां यावर अनुकूल होतास. ४ देवा, तू माझा राजा आहेस, याकोबाला
वजय मळावा हणून आ ा दे. ५ तु या मदतीने आ ही श ूला मागे ढकलू.
जे आम या व उठतात, तु या नावाने आ ही आम या श ूंना तुडवून टाकू.
६ कारण मा या धनु यबाणांवर माझा व ास नाही. कवा माझी तलवार
मला वाचवू शकेल. ७ परंतु तू आ हांला आम या श ूंपासून वाचवले आहेस.
आ ण जे आमचा ेष करतात यांना लाजवले आहेस. ८ देवा या ठायी
रोज आ ही आमचा अ भमान बाळगला आहे, आ ण तु या नावाला आ ही
सवकाळ म हमा देऊ. (सेला) ९ परंतु आता तू आ हास फेकून दले आहे,
आ ण आमची अ त ा होऊ दली आहे. आ ण तू आम या सै यासोबत पुढे
जात नाहीस. १० तू आम या श ूंपुढे आ हास मागे हट यास लावले, आ ण
आमचा ेष करणारे यां यासाठ लूट घेतात. ११ तू आ हास भ याकरता
योजले या म ासारखे केले आहे, आ ण आ हास देशात वख न टाकले
आहेस. १२ तू तु या लोकांस कवड मोलाने वकलेस, आ ण असे क न तू
आपली संप ी देखील वाढवली नाही. १३ तू शेजा यांम ये आ हांस नदा
आ ण आम या सभोवती असणा यांम ये आ हांस हस याजोगे आ ण थ ा
असे केले आहे. १४ रा ांम ये तू आ हास अपमान असे केले आहे, लोक
आ हास बघून आपले डोके हलवतात. १५ सव दवस माझी अ त ा मा या
समोर असते. आ ण मा या मुखावर या ल जेने मला झाकले आहे. १६
कारण मा या नदका या आ ण अपमाना या श दाने, श ू आ ण सुड
घेणा यांमुळे माझे मुख ल जेने झाकले आहे. १७ हे सव आम यावर आले
आहे, तर आ ही तुला वसरलो नाही, कवा करारांत खोटे वागलो नाही. १८
आमचे दय मागे फरले नाही, आमची पावले तु यापासून र गेली नाहीस.
१९ तर तू आ हास को हे राहतात या जागेत चरडलेस, आ ण मृ यूछायेने
आ हास झाकले आहेस. २० जर आ ही आम या देवाचे नाव वसरलो असेल
कवा आमचे हात अनोळखी देवाकडे पसरवले असतील, २१ तर देव हे
शोधून काढणार नाही काय? कारण तो दयातील गु त गो ी जाणतो. २२
खरोखर, आ ही दवसभर तु यासाठ मारले जात आहोत. मार यासाठ
ने या जाणा या म ां माणे आ ही आहोत. २३ भू, ऊठ तू का झोपला
आहेस? ऊठ, आ हास कायमचा सोडू न जाऊ नकोस. २४ तू आम यापासून
आपले मुख का लपवतोस? आ ण आमचे : ख आ ण आम यावरचे जुलूम
तू का वसरतोस? २५ कारण आमचा जीव धुळ स खालपयत गेला आहे,
आ ण आमचे पोट भूमीला चकटले आहे. २६ आम या साहा याला ऊठ!
आ ण तु या ेमदये तव आ हास वाचव.
; कोरहा या मुलांचे शोश नीम ( हणजे भूकमले)
४५ मुया यनावागायकासाठ
या रागावर बसवलेले म क ल ( श ण) ीतीचे तो .
माझे दय चांग या वचारांनी भ न वाहते, राजासाठ बनवलेली का े
मी मो ाने वाचेन, लेखका या लेखणीतून श द यावेत या माणे मा या
जीभेतून श द येतात. २ तू मनु या या संतानापे ा सुंदर आहेस. तु या
ओठात कृपा ओतलेली आहे, या तव देवाने तुला सवकाळ आशीवाद दला
आहे. ३ हे बलवाना, तू आपली तलवार मांड ला बांध, आपले वैभव आ ण
आपला ताप धारण कर. ४ तू आप या स याने, न तेने, यायीपणाम ये
वजयाने वार कर, तुझा उजवा हात तुला भयानक गो ी शकवेल. ५ तुझे
बाण ती ण आहेत. लोक तु या पायाखाली पडतील. तुझे बाण राजा या
श ूं या दयात आहेत. ६ देवा तुझे सहासन सवकाळासाठ आहे. तुझा
यायाचा राजदंड हा तु या रा याचा राजदंड आहे. ७ तू यायीपणावर ीती
केली आ ण ाईचा हेवा केला. या तव देवाने, तु या देवाने, हषा या तेलाने

तुला तु या सोब यांपे ा अधीक अ भषेक केल आहे. ८ तु या व ांना
बोळ, अग , ऊद आ ण दाल चनी यांचा सुगंध येतो. हि तदंता या महालातून
तंतुवा ांनी तुला आनंदीत केले आहे. ९ राजां या मुली तु या स मा य
ीयां याम ये आहेत. राणी ओ फरा या सो याने शृंगारलेली तु या उज ा
बाजूस उभी आहे. १० मुली, ल पूवक ऐक, वचार कर, आपला कान लाव.
तुझी माणसे आ ण तु या वड लां या घराला वस न जा. ११ अशाने राजा
तु या स दयाची आवड धरणार, तो तुझा वामी आहे, तू याचा आदर कर.
१२ सोराची क या तु यासाठ भेट आणील. ीमंतातील लोक तुला भेटायची
इ छा धरतील. १३ राजक या राजमहालात तेज वी आहे, तचे व सो या या
कारा गर चे आहेत. १४ तला क शदाकाम केले या व ांम ये राजाकडे
नेले जाईल. त या मागे चालणा या त या सोब तणी कुमार तु याजवळ
आण या जातील. १५ ते आनंदात व हषात ने या जातील. ते राजा या
महालात वेश करतील. १६ तु या व डलां या ठकाणी तुझी मुले रा य
करतील. यांना तू सव पृ वीत अ धपती करशील. १७ तुझे नाव सव प ा
आठवतील असे मी कर न. हणून लोक सदासवकाळ तुझी तुती करतील.
; कोरहा या मुलांचे आलामोथ सुरावर बसवलेले
४६ मुगाणेय. गायकासाठ
देव आमचा आ य आ ण साम य आहे, जो संकटात मदत
कर यास स द असतो. २ हणून जर पृ वी बदलली, जर पवत डगमगून
समु ा या दयात गेले, तर आ ही भणार नाही. ३ जर यां या लाटा
गज या आ ण खळबळ या, आ ण यां या उचंबळ याने पवत थरथरले
तर आ ही भणार नाही. ४ तेथे एक नदी आहे, तचे वाह परा परा या
प व थानाला नवासमंडपाला देवा या नगराला आनं दत करतात. ५ देव
त याम ये आहे; ती हलणारच नाही; देव तला मदत कर ल आ ण तो
हे खूप लवकरच कर ल. ६ रा े खळबळतील आ ण रा ये डगमगतील;
तो आपला आवाज उं च कर ल आ ण पृ वी वतळू न जाईल. ७ सेनाधीश
परमे र आम याबरोबर आहे. याकोबाचा देव आमचा आ य थान आहे. ८
या, परमे राची कृ ये पाहा, याने पृ वीचा नाश कसा केला आहे. ९ तो
पृ वी या सीमेपयत लढाया थांबवतो; तो धनु य तोडतो आ ण भा याचे
तुकडे-तुकडे करतो; तो रथ जाळू न टाकतो. १० शांत हा आ ण ल ात ठे वा
मीच देव आहे; रा ात मी उं चावला जाईन; मी पृ वीवर उं चावला जाईन. ११
सेनाधीश परमे र आम याबरोबर आहे; याकोबाचा देव आमचा आ य आहे.
या पु ाचे तो गीते अहो सव लोकहो! तु ही टा या वाजवा.
४७ कोरहा
वजयो सवाने देवाचा जयजयकार करा. कारण परा पर परमे र
२

भय धर यास यो य आहे; तो सव पृ वीवर थोर राजा आहे. ३ तो लोकांस
आम या ता यात देतो, आ ण रा ांना आम या पायाखाली आणतो. ४
याने आमचे वतन आम यासाठ नवडले आहे, या याकोबावर याने ीती
केली तो याचे वैभव आहे. ५ जयघोष होत असता देव वर गेला, परमे र
तुतार या आवाजात वर गेला. ६ देवाला तु तगान गा, तु त तवने गा;
आम या राजाची तु तगीते गा, तु तगीते गा. ७ कारण देव सव पृ वीचा
राजा आहे; याची तुतीपर गाणे उमजून गा. ८ देव रा ांवर रा य करतो; देव
आप या प व सहासनावर बसला आहे. ९ अ ाहामा या देवा या लोकांचे
अ धपती एक जमले आहेत; कारण पृ वीवर ल ढाली देवा या आहेत. तो
अ यंत उं च आहे.
या पु ाचे तो गीत. आम या देवा या नगरात, या या
४८ कोरहा
प व पवतावर, परमे र थोर आ ण परम तु य आहे. सयोन
२

ड गर, जो थोर राजाची नगर आहे, पृ वी या बाजूस आहे, याचे स दय
उ चतेवर, सव पृ वीवर आनंद आणते. ३ देवाने त या राजमहालांम ये
आपणास आ य ग असे गट केले आहे. ४ कारण, पाहा, राजे एक
येत आहेत, ते एक येऊन चढाई क न आले. ५ यांनी पा हले आ ण
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तो सं हता

ते वि मत झाले. ते नराश झाले आ ण पळत सुटले. ६ भयाने यांना
गाठले, भीतीने यांचा थरकाप झाला. सवणा या ी या वेदनां माणे यांना
वेदना लाग या. ७ पूवकड या वा याने तू ताश शाची जहाजे मोडलीस.
८ होय, आ ही ती गो ऐकली पण आ ही ते सवश मान परमे रा या
नगरात, आम या देवा या नगरात घडत असलेले पा हले. देव ते शहर सदैव
साम यवान बनवतो. ९ देवा, आ ही तु या मं दरात तु या ेमदयेचा वचार
करतो. १० देवा, जसे तुझे नाव आहे, तशी तुझी कत पृ वी या शेवटापयत
आहे. ११ तु या याय कृ यांमुळे, सयोन पवत आनंद करो, य दाची क या
हष करोत. १२ सयोने भोवती फरा, शहर बघा, तचे बु ज मोजा. १३ उं च
भती बघा, सयोने या राजवा ाचे वणन करा. नंतर तु ही पुढ या पढ ला
याब ल सांगू शकाल. १४ कारण हा देव, आमचा देव, सदासवकाळ आहे.
तो सवकाळ आमचा मागदशक होईल.
कोरहा या मुलांचे
४९ मुजगाचेय गायकासाठ
सव र हवासी, तु ही हे ऐका.

तो . सव लोकांनो, हे ऐका.
ीमंत दोघेही,
उ च आ ण नीच. ३ माझे मुख ान बोलेल, आ ण मा या दयातील वचार
समंजसपणाचे असणार. ४ मी ांताकडे आपले कान लावीन, मी आपली
गो वीणे सोबत सु करणार. ५ संकटा या दवसात, जे हा अ याय मा या
पायाला वेढा घालतो, ते हा मी कशाला घाब ? ६ जे आप या संप ीवर
भरवसा ठे वतात, आ ण आप या धना या वपुलते वषयी बढाई मारतात,
७ यातील कोणीही आप या भावाला खंडून घे यास समथ नाही, कवा
या यासाठ देवाकडे खंडणी देववत नाही. ८ कारण यां या जीवाची खंडणी
महाग आहे, आ ण तची भरपाई करणे कधीच श य नाही. ९ यासाठ क
यांना सवकाळ जगावे, हणजे यांचे शर र कुजणार नाही. १० कारण
सवजण बघतात क बु ीमान मरतो, मूख आ ण म तमंद न होतो. आ ण
आपली संप ी इतरांसाठ सोडू न जातात. ११ यां या मनातील वचार हे
असतात क , यांचे कुटू बं सवकाळ राहणार, आ ण या ठकाणी ते राहतात
ते प ान प ा राहणार, ते आप या भूमीस आपले नाव देतात. १२ परंतु
संप ी असणारा मनु य सवकाळ राहत नाही, तो पशूसारखाच नाश होणारा
आहे. १३ हा यांचा माग मुखपण आहे, तर यां या मागे येणारे याचे असे
हणजे मंजूर करतो. १४ ते कळपा माणे नेमलेले आहेत, जे मृतलोकांत
जातात. मरण यांचा मढपाळ आहे. सरळ यां यावर धनीपण करतील
असे साम य यांना असेल. (Sheol h7585) १५ परंतु देव मृतलोकां या
साम यापासून माझा जीव खंडून घेणार. तो मला जवळ करणार. (Sheol
h7585) १६ जे हा कोणी ीमंत होतो आ ण या या घराचे साम य वाढते, तर
तू भयभीत होऊ नको. १७ कारण तो मरेल ते हा काहीच सोबत घेऊन जाणार
नाही. याचे साम य या या मागे खाली उतरणार नाही. १८ जर तो आप या
जीवनात आप या जीवाला आशीवाद देत असेल, आ ण तू आप यासाठ
जगला असता मनु यांनी तुझी तुती केली. १९ तर तो आप या व डलां या
पढ कडे जाणार, ते कधीच काश पाहणार नाहीत. २० याकडे संप ी
आहे, परंतु यास काही समजत नाही, तर तो नाश होणा या पशूसारखा
आहे.
२ गर ब आ ण

तो . थोर परमे र देव, बोलला आहे. आ ण पृ वीला
५० आसाफाचे
त या उगवतीपासून मावळतीपयत हाक मारली. स दय प रपूणता
२

सयोनेमधून देव काशला आहे. ३ आमचा देव येईल आ ण तो शांत राहणार
नाही, या यासमोर आग नाश करत चालली आहे, आ ण या याभोवती
वादळ घ गावत आहे. ४ याने वर आकाशाला आ ण पृ वीला हाक मारली,
हणजे तो या या लोकांचा याय नवाडा कर ल. ५ देव हणतो, “मा या
भ ांनो मा याभोवती गोळा हा. यांनी य ा या दारे मा याशी करार केला
आहे.” ६ आकाश या या चांगुलपणा वषयी सांगत असते. कारण देव वतः
यायधीश आहे. ७ हे मा या लोकांनो, ऐका, आ ण मी बोलेन, मी देव आहे,
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तुमचा देव आहे. ८ मी तुम या होमापणाब ल त ार कर त नाही. तुमची
होमापणे नरंतर मा यापुढे आहेत, ९ मी तुम या गो ातून बैल घेणार नाही.
कवा मी तुम या मढवा ातून बोकड घेणार नाही. १० कारण जंगलातील
येक पशू माझा आहे, हजारो पवतावर ल सव ाणी मा याच मालक चे
आहेत. ११ उं च पवतावर ल येक प ी मला मा हत आहे आ ण भूमीवर ल
व य पशू माझे आहेत. १२ मी भुकेला असलो तर तुला बोलणार नाही,
कारण जग माझेच आहे, आ ण यातील सवकाही माझेच आहे. १३ मी बैलाचे
मांस खाणार का? मी बक यांचे र पणार का? १४ देवाला उपकार तुतीचा
य अपण कर, आ ण पर पराकडे आपले नवस फेड. १५ तू संकटात असता
मला हाक मार, आ ण मी तुला वाचवेन, आ ण तू मला गौरव देशील. १६ देव
लोकांस हणतो, तु ही लोक मा या काय ांब ल बोल याचे काय काम
आहे? आ ण तू माझा करार तु या त डाने उ चरणारा आहेस? १७ कारण तू
श ेचा तर कार करतोस, आ ण माझी वचने झुगा न देतोस? १८ तु ही
चोराला बघता आ ण या याबरोबर सहमत होता. तु ही भचार करणा या
लोकांबरोबर सहभागी होता. १९ तू वाईटाला आपले मुख देतोस, आ ण
तुझी जीभ कपट
करते. २० तु ही बसता आ ण आप या भावा व
बोलता. तू आप या स या भावाची नदा करतोस. २१ तु ही वाईट गो ी
करता आ ण तर ही मी ग प रा हलो. मी तु यासारखा आहे असे तुला वाटले,
परंतू मी तुझा नषेध करणार आ ण तु या डो यापुढे ओळ ने सवकाही
मांडणार. २२ तु ही लोक देवाला वसरला आहात. मी तु हास फाडू न
टाक यापूव च तु ही हे सारे ल ात या जर तसे घडले तर तु हास कोणीही
वाचवू शकणार नाही. २३ जो कोणी उपकार तुतीचा य अ पतो, आ ण जो
कोणी आपला माग सरळ यो जतो, यास मी देवाचे तारण दाखवेन.
य गायकासाठ ; दा वदाचे तो ; जे हा तो बथशेबापाशी
५१ मुगे यानं
तर नाथान भ व यवादी या याकडे आला ते हाचे. हे देवा,
तू आप या ेमदयेमुळे मा यावर दया कर, तु या पु कळ दयाळू पणा या
कृ यांनी मा या अपराधांचे डाग पुसून टाक. २ देवा माझे अपराध धुऊन टाक,
आ ण मला मा या पापांपासून शु कर. ३ कारण माझे अपराध मला मा हत
आहेत. आ ण माझी पातके न य मा यासमोर आहेत. ४ तु या व , फ
तु या व मी पाप केले आहे, आ ण तु या ीने जे वाईट ते मी केले आहे.
जे हा तू बोलतोस तर तू स य बोलतो. तू याय करतो ते हा यो य करतो. ५
पाहा! मी ज मापासूनच पापी आहे, आ ण पापांतच मा या आईने माझा गभ
धारण केला. ६ पाहा! तू मा या दयात स यतेची इ छा धरतो, तू मा या
दयास ानाची ओळख क न दे. ७ मला शु द कर यासाठ तू एजोब
वन पती वापर, मी शु होईन, मला धुऊन शु कर आ ण मी बफापे ा शु
होईन. ८ आनंद व हष मला ऐकू दे, हणजे तू मोडलेली माझी हाडे हष
करतील. ९ मा या पापांकडे बघू नकोस, मा या सव अपराधांचे डाग पुसून
टाक. १० देवा, मा याठायी प व दय नमाण कर. आ ण मा या म ये
थीर असा आ मा पु हा घाल. ११ तु या उपि थतीतून मला र लोटू नकोस,
आ ण तुझा प व आ मा मा यातून काढू न घेऊ नकोस. १२ तू केले या
तारणाचा आनंद मला पु हा होऊ दे, आ ण उ सुक आ याने मला साव न
धर. १३ ते हा मी पापी लोकांस तुझे माग शक वन आ ण पापी तु याकडे
प रव तत होतील. १४ हे मा या तारणा या देवा, र पाता या दोषापासून
मला मा कर, आ ण मी तु या यायीपणाब ल मो ाने ओरडेन. १५ भू,
माझे ओठ उघड, आ ण माझे त ड तुझी तुती वणन करेल. १६ कारण
य ाची आवड तुला नाही, नाहीतर मी ते दले असते, होमापणाने तुला संतोष
होत नाही. १७ देवाचा य हणजे, तुटलेले दय, तुटलेले आ ण प ातापी
दय तू तु छ मानणार नाहीस. १८ हे देवा, तू स न होऊन सयोनेचे चांगले
कर. आ ण य शलेमे या भ ती पु हा बांध. १९ ते हा यायीपणाचे य ,

318

होमापणे, आ ण सकल होमापणे तुला आवडतील. ते हा तु या वेदीवर बैल
अ पले जातील.
तो हे साम यवान पु षा, तू वाईट गो
५२ दाकावदाचे
बाळगतोस? देवा या कराराची व स नयता

चा अ भमान
येक दवशी
येते. २ अरे कपटाने काय करणा या, तुझी जीभ धारदार व त यासारखी
नाशाची योजना करते. ३ तुला चांग यापे ा वाईटाची, आ ण ामा णकपणे
बोल यापे ा अस याची अ धक आवड आहे. ४ तू कपटी जीभे, तुला
स यांचा नाश करणारे श द आवडतात. ५ या माणे देव तुझा सवकाळ
नाश कर ल; तो तुला वर घेऊन जाईल आ ण आप या तंबूतून उपटू न बाहेर
काढेल आ ण तुला जवंता या भूमीतून मुळासकट उपटू न टाक ल. ६
नतीमानसु ा ते पाहतील आ ण घाबरतील; ते या याकडे पा न हसतील
आ ण हणतील, ७ पाहा, या मनु याने देवाला आपले आ य थान केले
नाही, पण आप या वपुल संप ीवर भरवसा ठे वला, आ ण आप या
पणात वतःला प के केले. ८ पण मी तर देवा या घरात हर ागार जैतून
झाडासारखा आहे; माझा देवा या करारा या व सनीयतेवर सदासवकाळ
आ ण कायम भरवसा आहे. ९ कारण या गो ी तू के या आहेत, यासाठ
मी तु या व ासणा यां या सम ेत सवकाळ तुझे उपकार मानीन. आ ण
तु या नावात आशा ठे वली आहे कारण ते चांगले आहे.
या मनात हणतो, तेथे देव नाही.
५३ दाते वदाचेाचार तोआहेमूतखआआप
ण यांनी तर करणीय अ यायाचे कृ य
केले आहे; यात या कोणीही चांगले कृ य केले नाही. २ देव वगातून
मानवजाती या मुलांकडे पाहतो क , जर तेथे कोणी समजदार आहे, आ ण
जो देवाचा शोध घेतो. ३ यातील येकजण माघार गेला आहे; सव
झाले आहेत; यात या एकानेही चांगले कृ य केले नाही, एकानेही नाही. ४
यांनी अ याय केला, यांना काहीही मा हत न हते काय? यांनी मा या
लोकांस भाकर माणे खा ले, पण ते देवाला हाक मारत नाही. ५ तेथे
भ याचे काही कारण न हते, तर ते मो ा भयात होते; कारण तु या व
तळ देणा यांची देवाने हाडे वखुरली आहेत; असे लोक लि जत झाले आहेत
कारण देवाने यांना नाकारले आहे. ६ अहो, सयोनातून इ ाएलाचे तारण
येवो! जे हा देव आप या लोकांस बं दवासातून परत आणील, ते हा याकोब
आनंद करेल आ ण इ ाएल ह षत होईल!
वा, तू आप या नावाने मला वाचव, आ ण तु या
५४ दासामवदाचेयात तोमाझाहे देयाय
कर. हे देवा, माझी ाथना ऐक; मा या
२

श दाकडे कान दे. ३ कारण मा या व परके उठले आहेत, आ ण दयाहीन
माणसे मा या जीवा या मागे लागली आहेत; यांनी आप यापुढे देवाला
ठे वले नाही. ४ पाहा, देव माझा मदतनीस आहे; भू मा या जवाला उचलून
धरणा या बरोबर आहे. ५ तो मा या श ूंना वाईटाची परत फेड कर ल; तू
मा यासाठ आप या व ासूपणाने यांचा नाश कर. ६ मी तुला वखुशीने
अपणे अप ण; हे परमे रा, मी तु या नावाला ध यवाद देईन, कारण हे चांगले
आहे. ७ कारण याने मला येक संकटातून सोडवले आहे; माझे डोळे
मा या श ूंकडे वजयाने पाहतात.
; तंतूवा ावरचे दा वदाचे तो . हे देवा, मा या
५५ मुाथनेय कगायकासाठ
डे कान लाव, आ ण मा या वणवनीपासून लपू नकोस.

२

देवा, मा याकडे ल लाव आ ण मला उ र दे मा या संकटात मला वसावा
नाही. ३ मा या श ूं या आवाजामुळे, ा या जुलूमामुळे मी क हत आहे,
कारण ते मा यावर संकट आणतात, आ ण ेषात माझा पाठलाग करतात.
४ माझे दय फार खणाईत आहे, आ ण मृ यूचे भय मा यावर येऊन पडले
आहे. ५ भय आ ण थरथरने मा यावर आली आहेत, आ ण भयाने मला

ासले आहे. ६ मला कबूतरासारखे पंख असते तर कती बरे झाले असते. मी
र उडू न गेलो असतो आ ण व थ रा हलो असतो. ७ मी खूप र भटकत
गेलो असतो. मी रानात रा हलो असतो. ८ वादळ वा यापासून मला आ य
मळावा हणून मी लवकर पळालो असतो. ९ भू, यांना नाश कर, आ ण
यां या भाषेत ग धळ नमाण कर. कारण मी शहरात हसा आ ण भांडणे
पा हली आहेत. १० दवस रा ते भ तीवर चढू न जातात; अपराध आ ण
अनथ त याम ये आहेत. ११ पणा त याम ये काय करत आहे, जुलूम
आ ण कपट कधीही त या र यांना सोडत नाही. १२ कारण जर मा या
श ूंनी मला दोष लावला असता तर तर मला कळू न आले असते, कवा माझा
ेष करणारा जो मा या व उठला असता, तर मी वतःला याजपासून
लपवले असते. १३ परंतु मला संकटात टाकणारा तू आहेस, माझा म ,
माझा साथीदार, माझा दो त. १४ एकमेकांसोबत आपली गोड सहभा गता
होती. आपण समुदायांबरोबर चालत देवा या घरात जात होतो. १५ मृ यू
यां यावर अक मात येवो. जीवंतपणी ते मृतलोकांत खाली जावोत. कारण
यां या जग यात पण आहे. (Sheol h7585) १६ मी तर देवाला हाक
मार न, आ ण परमे र मला तार ल. १७ मी देवाशी सकाळ , पार आ ण
सं याकाळ आपले गा हाणे करेन आ ण क हेन. आ ण तो माझी वाणी
ऐकेल. १८ मा या व लढाणा यांपासून याने मला खंडूण, माझा जीव
शांततेत ठे वला आहे. कारण मा या व लढणारे पु कळ होते. १९ देव,
जो पुरातन काळापासून आहे, तो ऐकणार आ ण यांना तसाद देणार,
(सेला) ते मनु ये बदलत नाहीत; ती देवाला भीत नाहीत. २० मा या म ांनी
या या सोबत शांतीने राहणा यांवर आपला हात उगारला आहे. याने आपला
करार मोडला आहे. २१ यांचे त ड लो यासारखे आहे, परंतू याचे दय
श ु व करणारेच आहे. यांचे श द तेलापे ा बु बुळ तआहेत, तर ते बाहेर
काढले या तलवार सारखे आहे. २२ तू आपला भार परमे रावर टाक,
हणजे तो तुला आधार देईल. तो नतीमानाला कधी पडू देणार नाही. २३
परंतू हे देवा, तू यांना नाशा या खांचेत पाडू न टाकशील; घातक आ ण
कपटी मनु ये आपले अध आयु यही जगणार नाहीत, परंतू मी तु यावर
व ास ठे वीन.
तो हे देवा, मा यावर दया कर, कारण कोणीतर मला
५६ दागळूवदाचे
न टाक याची इ छा करतो; दवसभर तो मा याशी लढतो आ ण
अ याचार करतो. २ माझे श ू दवसभर मला गळू न टाक याची इ छा
करतात; कारण उ टपणे मा या व लढणारे अनेक आहेत. ३ मी जे हा
घाबरतो, ते हा मी तु यावर भरंवसा ठे वीन. ४ मी देवा या मदतीने, या या
वचनाची तुती कर न, मी देवावर भरवसा ठे वला आहे; मी भणार नाही.
मनु य माझे काय कर ल? ५ दवसभर ते मा या श दांचा वप रत अथ
करतात; यांचे सव वचार मा या व मा या वाईटासाठ असतात. ६
ते एक जमतात, ते लपतात आ ण मा या पावलावर ल ठे वतात, जसे
ते माझा जीव घे यासाठ वाट पाहतात. ७ यांना अ याय कर यापासून
नसटू न जाऊ देऊ नको. हे देवा, तु या ोधाने यांना खाली आण. ८ तू
मा या भटक याची ठकाणे मोजली आहेत आ ण माझे अ ू आप या
बाट लत ठे वली आहेत; तु या पु तकात याची न द नाही का? ९ मी तुला
हाक मार न या दवशी माझे श ू मागे फरतील; हे मला मा हत आहे, देव
मा या बाजूचा आहे. १० मी देवा या साहा याने या या वचनाची तुती
कर न. मी परमे रा या साहा याने या या वचनाची तुती कर न. ११ मी
देवावर भरंवसा ठे वीन; मी भणार नाही; मनु य माझे काय कर ल? १२ हे
देवा, तुझे नवस पूण कर याचे कत मा यावर आहे; मी तुला ध यवादाची
अपणे देईन. १३ कारण तू माझे जीवन मृ यूपासून सोडवले आहे; तू माझे
पाय पड यापासून राखले, यासाठ क , मी जीवना या काशात देवापुढे
चालावे.
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दया कर, मा यावर दया कर,
५७ दाकारणवदाचेमाझातोजीवहे हीदेवसंा,कमाटे टळूयावरन जाईपयत
तु यात आ य घेतो.
२ मी परा पर देवाकडे , जो देव मा यासाठ सवकाही करतो याचा मी धावा

कर न. ३ तो वगातून मला मदत पाठवतो आ ण मला वाचवतो, जे हा
मनु य मला गळू न टाक याची इ छा करतो ते हा तो यास धमकावतो; देव
या या कराराची व सनीयता आ ण याचा व ासूपणा मला दाखवतो. ४
माझा जीव सहा याम ये पडला आहे; यांचे दात भाले आ ण बाण आहेत,
आ ण यांची जीभ तलवार सारखी धारदार आहे अशा लोकांम ये मला
जबरद तीने रहावे लागत आहे. ५ हे देवा, तू आकाशापे ाही उं च हो; तुझा
मा हमा सव पृ वीवर होवो. ६ यांनी मा या पावलांसाठ सापळा तयार केला
आहे; माझा जीव वाकून गेला आहे; यांनी मा यासमोर खाच खणली आहे,
परंतु ते वतःच याम ये पडले आहेत. ७ हे देवा, माझे दय ि थर आहे,
माझे दय ि थर आहे; मी गाईन, होय, मी तुती गाईन. ८ हे मा या गौरवी
जीवा, जागा हो; हे सतार आ ण वीणे, जागे हा; मी पहाटेला जागे कर न. ९
हे भू, मी सव लोकांम ये तुला ध यवाद देईन; मी सव रा ांम ये तुझी तवने
गाईन. १० कारण तु या कराराची व स नयता आकाशापयत महान आहे
आ ण तुझा व ासूपणा ढगापयत पोहचतो. ११ हे देवा, तू आकाशा या वर
उं च वला जावो; तुझा म हमा सव पृ वीवर उं च होवो.

५८

दा वदाचे तो अहो अ धका यांनो, तु ही खरोखर यो य याय
करता का? अहो मनु या या मुलांनो, तु ही सरळपणे याय करता
का? २ नाही, तु ही दयात पणाचे काम करता; तु ही पृ वीवर आप या
हाताने हसा तोलून देता. ३ उदरापासूनच रावतात; ते ज म यापासूनच
खोटे बोलून बहकून जातात. ४ यांचे वष सापा या वषासारखे आहे, जो
ब हरा अस यासारखा साप आपले कान झाकतो या यासारखे आहेत;
५ गा ड कतीही कुशलतेने मं घालू लागला तर या या वाणीकडे तो
ल देत नाही, यासारखे ते आहेत. ६ हे देवा, यांचे दात यां या मुखात
पाड; हे परमे रा त ण सहा या दाढा पाडू न टाक; ७ जसे जोरात वाहणारे
पाणी नाहीसे होते तसे ते नाहीसे होवोत; जे हा ते आपले तीर मारतील ते हा
यांना टोक नस यासारखे ते होवोत. ८ गोगलगायी माणे ते होवोत जशी ती
वरघळते आ ण नाहीशी होते, जर अवेळ ज मले या ीचा गभ यास कधी
सूय काश दसत नाही या माणे ते होवोत. ९ तुम या भां ास काटे या
जळणाची आंच लाग यापूव च, ते हरवे असो वा सुकलेले,
नाहीसे
होतील. १० नी तमान जे हा देवाने घेतलेला सूड पाहील ते हा तो आनं दत
होईल; तो आपले पाय ां या र ात धुईल. ११ हणून मनु य हणेल,
“खरोखर नी तमान मनु यांना यांचे तफळ आहे; खरोखर पृ वीवर याय
करणारा देव आहे. खरोखर आहे.”

५९ दामा वदाचे
या व

तो हे देवा, मला मा या श ूंपासून सोड व; जे
उठतात यां यापासून मला र उं चावर ठे व. २ कम
करणा यांपासून मला सुर त ठे व, आ ण र पाती मनु यापासून मला
वाचव. ३ कारण, पाहा, ते मा या जीवासाठ दबा ध न बसले आहेत. हे
परमे रा, माझा अपराध कवा पातक नसता, सामथ लोक मा या व
एक गोळा झाले आहेत. ४ जर मी नद ष असलो तर ते मा याकडे
धाव याची तयार करत आहेत; मला मदत करावी हणून जागा हो व पाहा.
५ हे परमे रा, सेनाधीश देवा, इ ाएला या देवा, ऊठ आ ण सव रा ांना
श ा कर; कोण याही पापी मनु यास दया दाखवू नकोस. ६ सं याकाळ
ते परत येतात, कु यांसारखे गुरगुरतात आ ण नगराभोवती फरतात. ७
पाहा, ते आप या मुखावाटे ढेकर देतात; यां या त डचे श द तलवार आहेत.
कारण ते हणतात, आमचे कोण ऐकतो? ८ परंतु हे परमे रा, तू यांना
हसशील; तू सव रा ांना उपहासात धरशील. ९ हे मा या साम या, मी
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तु याकडे ल देईन; कारण देवच माझा उं च बु ज आहे. १० माझा देव मला
या या करारा या व सनीयतेने भेटल
े ; मा या श ूवर माझी इ छा पूण
झालेली देव मला पा देईल. ११ यांना जवे मा नको नाहीतर माझे लोक
वस न जातील; हे भू तू आमची ढाल आहेस, आप या बलाने यांची
दाणादाण कर, यांस खाली पाड. १२ कारण यां या त डचे पाप आ ण
यां या ओठांचे श द, आ ण यांनी अ भ
केलेले शाप आ ण खोटेपणा
यामुळे ते आप या अंहकारात पकडले जातात. १३ ोधात यांना न कर, ते
यापुढे नाहीसे हावेत असे यांना न कर. देव याकोबात आ ण पृ वी या
शेवटापयत रा य करतो हे यांना मा हत होवो. १४ सं याकाळ ते परत
येतात; कु यांसारखे गुरगुरतात. आ ण रा ी नगराभोवती फरतात. १५ ते
अ नासाठ वर आ ण खाली भटकतात, आ ण जर यांची तृि त झाली नाही
तर रा भर वाट पाहतात. १६ परंतु मी तु या साम या वषयी गीत गाईन;
कारण तू माझा उं च बु ज आहे आ ण मा या संकटा या समयी आ य थान
आहेस. १७ हे मा या साम या, मी तुझी तवने गाईन; कारण देव माझा उं च
बु ज आहे, माझा देव यावर मी व ास ठे ऊ शकतो.
तो हे देवा, तू आ हास टाकून दले आहेस; तू आ हास
६० दाफाडूवदाचे
न खाली टाकले आहे; आम यावर रागावला आहेस; तू आ हांस
पु हा पूवि थतीवर आण. २ तू भूमी कं पत केली आहेस; तू ती फाडू न वेगळ
केली; तचे खडार बरे कर, कारण ती हादरत आहे. ३ तू तु या लोकांस
कठ ण गो ी दाखव या आहेत; तू आ हास झगव यास लावणारा ा रस
पाजला आहे. ४ तुझा आदर करणा यास तू नशाण दले आहे, यासाठ क ,
यांनी स याकरता तो उभारावा. ५ यां यावर तू ेम करतो यांची सुटका
हावी, हणून तु या उज ा हाताने आमची सुटका कर आ ण आ हास उ र
दे. ६ देव आप या प व तेला अनुस न हणाला, मी ज लोष कर न; मी
शखेमाची वाटणी कर न आ ण सु कोथाचे खोरे मोजून देईन. ७ गलाद
माझा आहे आ ण मन शे माझा आहे; ए ाईमही माझे शर ाण आहे;
य दा माझा राजदंड आहे. ८ मवाब माझे धु याचे पा आहे; अदोमावर मी
माझे पाद ाण फेक न; मी आनंदाने प ल ावर वजयाने आरोळ मार न.
९ मला बळकट नगरात कोण नेईल? मला अदोमात कोण नेईल? १० हे देवा,
तू आ हास नाकारले नाही? परंतु तू आम या सै याबरोबर लढाईत गेला
नाहीस. ११ तू आम या श ू व आ हास मदत कर, कारण मनु याचे
सहा य न फळ आहे. १२ आ ही देवा या मदतीने वजयी होऊ; तो आम या
श ूला आप या पायाखाली तुड वल.
माझी आरोळ ऐक; मा या ाथनेकडे ल
६१ दादे. वदाचेजे हातोमाझेहे देदयवा, हतबल
होते ते हा मी पृ वी या शेवटापासून
२

तुला हाक मार न; मा यापे ा उं च जो खडक याकडे मला ने. ३ कारण तू
मा यासाठ आ य, मा या श ूपासून बळकट बु ज आहेस. ४ मी तु या
मंडपात सवकाळ राहीन; मी तु या पंखा या सावलीखाली आ य घेईन. ५
कारण हे देवा, तू माझी नवसाची ाथना ऐकली आहेस; जे तु या नावाचा
स मान करतात ते वतन तू मला दले आहे. ६ तू राजाचे आयु य वाढव;
या या आयु याची वष अनेक प ां या वषाइतक होवोत. ७ मी देवासमोर
सवकाळ राहो; तुझी ीती आ ण स य यांचे र ण करतील. ८ मी तु या
नावाची तवने सवकाळ गाईन, हणजे, मी ती दनी माझे नवस फेड त
राहीन.
तो माझा जीव नश द होऊन केवळ देवाची त ा करत
६२ दाआहेवदाचे
; या यापासून माझे तारण येते. तोच केवळ माझा खडक
२

आ ण माझे तारण आहे; तो माझा उं च बु ज आहे; मी कधीही ढळणार
नाही. ३ झुकले या भतीसार या, कोसळले या कुंपणासारखा झाले या,
एका मनु यास मार यासाठ तु ही सवजण कती काळपयत या यावर
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ह ला क न याल? ४ या या उ च पदापासून यास खाली आण यासाठ
मा ते स ला घेतात; यांना लबाड बोल यास आवडते; ते आप या मुखाने
आशीवाद देतात, पण यां या अंतःकरणातून शाप देतात. ५ हे मा या
जवा, तू केवळ देवासाठ नश द रा न त ा कर; कारण माझी आशा
या यावर लागली आहे. ६ तोच केवळ माझा खडक आ ण तारण आहे;
तो माझा उं च बु ज आहे; मी ढळणार नाही. ७ माझे तारण आ ण माझे
गौरव देवावर अवलंबून आहे; मा या साम याचा खडक आ ण माझा आ य
देवच आहे. ८ अहो लोकहो, सवदा या यावर भरवसा ठे वा; या यापुढे
आपले अंतःकरण मोकळे करा; देव आम यासाठ आ य आहे. ९ खरोखर
नीच माणसे नरथक आहेत, आ ण उ च माणसे लबाड आहेत; वजन केले
असता हलके भरतील; यांना मापले असता ते केवळ म या आहेत. १०
दडपशाहीवर आ ण चोर वर भरवसा ठे वू नका; आ ण संप त न पयोगी
आशा ठे वू नका; ११ देव एकदा बोलला आहे, मी दोनदा ऐकले आहे, साम य
देवाचे आहे. १२ हे भू, तु या ठायी ेमदया आहे. कारण येक मनु यास
याने जसे केले आहे या माणे तू तफळ देतोस.
कळकळ ने तुझा
६३ दाशोधवदाचेघेईन;तोशु कहे देआवा,णतू माझाआदेणव आहेनजलस; मीठकाणी
माझा जीव
तु यासाठ ता हेला झाला आहे; माझा देहही तु यासाठ आसुसला आहे.
२ हणून मी तुझे साम य आ ण गौरव पाह यासाठ मी आपली
ी
प व मं दराकडे लावली आहे. ३ कारण तुझी कराराची व स नयता ही
जीवनापे ा उ म आहे; माझे ओठ तुझी तुती करतील. ४ हणून मी
जवंत आहे तोपयत मी तुला ध यवाद देईन; मी आपले हात तु या नावात
उं च कर न. ५ माझा जीव म जेने आ ण चरबीने हावा तसा तृ त होईल;
माझे त ड आनंदी ओठाने तुझी तुती करतील. ६ मी आप या अंथ णावर
तु या वषयी वचार करतो आ ण रा ी या समयी यावर मनन करतो. ७
कारण तू माझे सहा य आहे, आ ण मी तु या पंखा या सावलीत आनंदी
आहे. ८ माझा जीव तुला चकटू न राहतो; तुझा उजवा हात मला आधार देतो.
९ पण जे मा या जवाचा नाश कर याचा शोध घेतात ते पृ वी या खाल या
भागात जातील. १० यांना तलवार या अ धकारात दले जाईल; यांना
को ांचा वाटा हणून देतील. ११ परंतु राजा देवा या ठायी ज लोष करेल;
जो कोणी याची शपथ घेईल तो याजवर गव करेल, पण जे कोणी खोटे
बोलतात यांचे त ड बंद होईल.
तो हे देवा, माझी वाणी ऐक, मा या गा हा याकडे कान
६४ दादे; वदाचे
मा या श ूं या भीतीपासून माझा जीव सुर त ठे व. वाईट
२

करणा या या गु त कार थानापासून, अ याय करणा या या ग धळापासून
मला लपव, ३ यांनी आपली जीभ तलवार सारखी धारदार केली आहे.
यांनी आपले बाण हणजे कडू श द मार यास नेम धरला आहे. ४ याक रता
ते गु त जागेतून जे कोणी नरपराध आहेत यां यावर मारा करतात; अचानक
ते यां यावर मारा करतात आ ण भीत नाहीत; ५ ते आपणाला वाईट
योजनेत उ तेजन देतात; ते खाजगीत एक त येऊन सापळा रच याचा
स लामसलत करतात; ते हणतात, आप याला कोण पाहील? ६ ते पापी
योजना शोधून काढतात; ते हणतात, आ ही काळजीपूवक योजना समा त
केली आहे. मनु याचे अंतःकरण आ ण अंतर क वचार खोल आहेत. ७ परंतु
देव यां यावर बाण सोड ल; अचानक ते या या बाणाने जखमी होतील. ८
यांचीच जीभ यां या व होऊन ते अडखळ वले जातील; जे सव यांना
पाहतील ते आपले डोके डोलवतील. ९ सव लोक भतील आ ण देवाची कृ ये
जाहीर करतील. ते सू तेने याने जे काही केले या वषयी वचार करतील.
१० परमे रा या ठायी नी तमान आनंद करतील आ ण या यात आ य
घेतील; सव सरळमाग या यात अ भमान बाळगतील.

वदाचे तो हे देवा, सीयोनेत तुझी
६५ दाआमचा
नवस तेथे फेड यात येईल.

तुती होवो; तुला केलेला
ाथना ऐकतोस,
या तु याकडे सव मानवजाती येते. ३ कमानी आ हांला बेजार केले
आहे. आमचे अपराध तर तूच मा करशील. ४ या मनु यास तू नवडू न
आप याजवळ आणतो तो ध य आहे, याक रता क ; याने तु या अंगणात
रहावे. तु या घरा या, तु या मं दरा या उ म पदाथानी आ ही तृ त होऊ. ५ हे
आम या तारणा या देवा, जो तू पृ वी या सव सीमांचा आ ण र समु ावर जे
आहेत यांचा भरवसा आहेस, तो तू यायीपणाने अ तआ यकारक गो नी
आ हास उ रे देतोस. ६ कारण तू आप या साम याने कंबर बांधून, पवत ढ
केले आहेत. ७ तू गजणा या समु ाला, यां या लाटां या गजनेला आ ण
लोकांचा गलबला शांत करतो. ८ जे पृ वी या अगदी शेवट या भागाम ये
राहतात ते तु या कृ या या च हांमुळे भतात; तू पूव आ ण प म यांना
आनं दत करतोस. ९ तू पृ वीला मदत कर यासाठ आला; तू तला पाणी
घालतोस; तू तला फारच समृ करतोस; देवाची नदी जलपूण आहे; तू
भूमी तयार क न मनु यजातीला धा य पुरवतोस. १० तू त या तासांना
भरपूर पाणी देतोस; तू तचे उं चवटे सपाट करतोस; तू तला पावसा या
सर नी मऊ करतोस. त यात अंकुर त झालेले आशीवा दत करतोस ११ तू
तु या चांगुलपणाने वष मुकुटमंड त करतोस; तु या रथामागील वाटेतून
पृ वीवर खाली समृ ी गाळतो. १२ रानातील कुरणावर या समृ ी गाळतात
आ ण ड गर उ लासाने वेढलेले आहेत. १३ कुरणांनी कळप पांघरले आहेत;
द यासु ा धा यांनी झाक या आहेत. ते आनंदाने आरोळ मार त आहेत
आ ण ते गात आहेत.
२ जो तू

पृ वीवर ल सवजणहो देवाचा जयजयकार करा;
या या
६६ अहो
नावाचा म हमा गा; याची तुती गौरवशाली होईल अशी करा.
२

३

देवाला हणा, तुझी कृ ये कती भी तदायक आहेत, तु या महान साम यामुळे
तुझे श ू तु या वाधीन होतात. ४ सव पृ वी तुझी आराधना करतील;
आ ण तुझी तो े गातील; ते तु या नावाची तो े गातील. ५ अहो या,
आ ण देवाची काय पहा; तो मनु यां या मुलांस आप या कृ यांनी धाक
बसवतो. ६ याने समु पालटू न कोरड भूमी केली; ते नदीतून पायांनी
चालत गेले; तेथे आ ही या यात आनंद केला. ७ तो आप या साम याने
सवकाळ रा य करतो; तो आप या डो यांनी सव रा ांचे नर ण करतो;
बंडखोरांनी आप यास उं च क नये. ८ अहो लोकांनो, आम या देवाला
ध यवाद ा, आ ण याची तुती ऐकू येईल अशी करा. ९ तो आमचा जीव
राखून ठे वतो, आ ण तो आमचे पाय सरकू देत नाही. १० कारण हे देवा, तू
आमची पर ा केली आहे; याची पर ा करतात तशी तू आमची पर ा
केली आहे. ११ तू आ हास जा यात आणले; तू आम या कमरेवर अवजड
ओझे ठे वले. १२ तू आम या डो याव न लोकांस वार कर यास लावले.
आ ही अ नीतून आ ण पा यातून गेलो, परंतु तू आ हास बाहेर काढू न श त
जागी आणले. १३ मी होमापणे घेऊन तु या घरात येईन; मी तुला केलेले
नवस फेड न. १४ संकटात असता जे मी आप या ओठांनी उ चारले आ ण
जे मी आप या त डाने बोलल, १५ मी तुला म ा या धूपास हत पु पशूंचे
होमापणे मी तुला अप ण; बोकड आ ण गो हे अप ण. १६ जे सव तु ही
देवाचे भय धरता, या आ ण ऐका, आ ण याने मा यासाठ काय केले ते मी
तु हास सांगतो. १७ मी मा या मुखाने याचा धावा केला, आ ण मा या
जीभेवर याची तुती होती. १८ जर मा या मनात अ यायाकडे मी पा हले
असते, तर भूने माझे ऐकले नसते. १९ पण देवाने ख चत ऐकले आहे; याने
मा या ाथने या वाणीकडे ल दले आहे. २० देवाचा ध यवाद होवो, याने
मा या ाथनांपासून आपले मुख फर वले नाही, कवा या या करारा या
व ासूपणापासून आपली ी वळ वली नाही.
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तो सं हता

यावर दया करावी आ ण आ हांस आशीवाद ावा.
६७ देआवानेण आम
याने आम यावर आपला मुख काश पाडावा. याक रता
२

क , तुझे माग पृ वीवर मा हत हावेत, तुझे तारण सव रा ाम ये कळावे. ३ हे
देवा, लोक तुझी तुती करोत; सव लोक तुझी तुती करोत. ४ रा े हष
करोत आ ण हषाने गावोत, कारण तू लोकांचा याय सरळपणे करशील
आ ण रा ावर रा य करशील. ५ हे देवा, लोक तुझी तुती करोत; सव
लोक तुझी तुती करोत. ६ भूमीने आपला हंगाम दला आहे आ ण देव,
आमचा देव, आ हास आशीवाद देवो. ७ देव आ हास आशीवाद देवो आ ण
पृ वीवर ल सव सीमा याचा स मान करोत.
तो देवाने उठावे; याचे वैर वखरले जावोत; जे याचा
६८ दातरवदाचेकार करतात
तेही या यापुढून पळू न जावोत. जसा धूर
२

पांगला जातो, तसे यांना र पांगून टाक; जसे मेण अ नीपुढे वतळते, तसे
जन देवापुढे न होवोत. ३ परंतु नी तमान आनं दत होवोत; ते देवापुढे
हषभ रत होवोत; ते हष त आ ण आनंदी होवोत. ४ देवाला गाणे गा, या या
नावाचे तवन करा; याची वार यादन नदी या खो यातील मैदानातून
चालली आहे या यासाठ राजमाग तयार करा; याचे नाव परमे र आहे;
या यापुढे हषभ रत हा. ५ तो पतृहीनाचा पता, वधवांचा मदतगार असा
देव आप या प व नवास थानी राहतो. ६ देव एकाक असले यास कुटु बं ात
ठे वतो; तो बं दवानास गीत गात बाहेर आणतो; पण बंडखोर तृ षत देशात
राहतात. ७ हे देवा, जे हा तू आप या लोकांपुढे गेला, जे हा तू रानातून
चालत गेलास, ८ ते हा भूमी कापली; देवा या उपि थतीत आकाशातून
पाऊसही पडला, देवा या उपि थतीत, इ ाएला या देवा या उपि थत सीनाय
पवतदेखील कं पत झाला. ९ हे देवा, तू वपुल पाऊस पाठवलास; जे हा तुझे
वतन शणलेले होते ते हा तू ते बळकट केलेस. १० तुझे लोक याम ये
रा हले; हे देवा, तू आप या चांगुलपणातून गर बांना दले. ११ परमे राने
आ ा दली, आ ण यांनी यांना घोषणा केली ते मोठे सै य होते. १२ सै यांचे
राजे पळू न जातात, ते पळू न जातात, आ ण घर राहणार ी लूट वाटू न घेते.
१३ जे हा तु ही काही लोक मढवा ाम ये पडू न राहता, ते हा याचे पंख
याने व पसे पव या सो याने मढवलेले आहेत, अशा कबुतरासारखे
तु ही आहात. १४ तेथे सवसमथाने राजांना वखरले आहे, ते हा स मोनावर
बफ पडते या माणे झाले. १५ हे महान पवता, बाशाना या पवता, उं च
बाशान पवत शखरांचा पवत आहे. १६ देवाला आप या नवासासाठ जो
पवत आवडला आहे, या याकडे हे अनेक शखरां या पवता, तू हे ाने का
पाहतोस? खरोखर, परमे र या यावरच सवकाळ राहील. १७ देवाचे रथ
वीस हजार आहेत, हजारो हजार आहेत. जसा सीनाय पवतावर प व थान,
तसा भू यां याम ये आहे. १८ तू उं चावर चढलास; तू बं दवानास र
नेले आहे; मनु याकडू न आ ण जे तु या व लढले यां यापासूनही भेटी
वीकार या आहेत, यासाठ क , हे परमे र देवा, तू तेथे रहावे. १९ भू
ध यवा दत असो, तो दररोज आमचा भार वाहतो, देव आमचे तारण आहे. २०
आमचा देव आ हास तारणारा देव आहे; मृ यूपासून सोड वणारा भू परमे र
आहे. २१ पण देव आप या श ूचे डोके आपटेल, जो आप या अपराधात
चालत जातो याचे केसाळ माथे आपटेल. २२ परमे र हणाला, मी मा या
लोकांस बाशानापासून परत आणीन, समु ा या खोल थानातून यांना
परत आणीन. २३ यासाठ क , तू आप या श ूला चरडावे, आपला पाय
यां या र ात बुडवा, आ ण तु या श ुंकडू न तु या कु यां या जभेस वाटा
मळावा. २४ हे देवा, यांनी तु या मरवणुका पा ह या आहेत, प व थानी
मा या देवा या, मा या राजा या मरवणुका यांनी पा ह या आहेत. २५
गायकपुढे गेले, वाजवणारे मागे चालले आहेत, आ ण म ये कुमार क या
लहान डफ वाजवत चाल या आहेत. २६ मंडळ त देवाचा ध यवाद करा;
जे तु ही इ ाएलाचे खरे वंशज आहात ते तु ही परमे राची तुती करा.

तो सं हता

२७ तेथे यांचा अ धकार

थम ब यामीन, क न कुळ, य दाचे अ धपती,
व या याबरोबरचे समुदाय जबुलूनाचे अ धपती, नफतालीचे अ धपती हे
आहेत. २८ तु या देवाने, तुझे साम य नमाण केले आहे; हे देवा, तू पूव या
काळ आपले साम य दाख वले तसे आ हास दाखव. २९ य शलेमातील
मं दराकरता, राजे तुला भेटी आणतील. ३० ल हा यात राहणारे वनपशू,
बैलांचा कळप आ ण यांचे वासरे ांना धमकाव. जे खंडणीची मागणी
करतात यांना आप या पायाखाली तुडव; जे लढाईची आवड धरतात यांना
वख न टाक. ३१ मसरमधून सरदार येतील; कूश आपले हात देवाकडे
पसर याची घाई कर ल. ३२ अहो पृ वीवर ल रा ांनो, तु ही देवाला गीत गा,
परमे राची तु तगीते गा. ३३ जो पुरातन काळापासून अि त वात आहे तो
आकाशां या आकांशावर आ ढ होतो; पाहा, तो आपला आवाज साम याने
उं चावतो. ३४ देवा या साम याचे वणन करा; इ ाएलावर याचे वैभव
आ ण आकाशात याचे बल आहे. ३५ हे देवा, तू आप या प व थानात
भय द आहे; इ ाएलाचा देव आप या लोकांस बल आ ण साम य देतो. देव
ध यवा दत असो.
तो हे देवा, मला तार; कारण पाणी मा या ग याशी
६९ दायेऊवदाचे
न पोहचले आहे. मी खोल चखलात बुडत आहे, तेथे मला
२

उभे राह यास ठकाण नाही; मी खोल पा यात आलो आहे, तेथे पुराचे
पाणी मा याव न वाहत आहे. ३ मा या रड याने मी थकलो आहे; माझा
घसा कोरडा पडला आहे; मा या देवाची वाट पाहता माझे डोळे शणले
आहेत. ४ वनाकारण माझा ेष करणारे मा या डो यावर ल केसांपे ाही
अ धक आहेत; जे अ यायाने माझे वैर असून मला कापून काढायला पाहतात
ते बलवान आहेत; जे मी चोरले न हते, ते मला परत करावे लागले. ५ हे
देवा, तू माझा मूखापणा जाणतो, आ ण माझी पापे तु यापासून लपली
नाहीत. ६ हे भू, सेनाधीश परमे रा, जे तुझी त ा करतात, यां या
फ जतीला मी कारण होऊ नये. हे इ ाएला या देवा, जे तुला शोधतात
यां या अ त ेला मी कारण होऊ नये. ७ कारण तु याकरता मी नदा
सहन केली आहे; लाजेने माझे त ड झाकले आहे. ८ मी आप या बंधूला
परका झालो आहे, आप या आई या मुलांस वदेशी झालो आहे. ९ कारण
तु या मंदीरा वषयी या आवेशाने मला खाऊन टाकले आहे, आ ण तुझी
नदा करणा यांनी केले या नदा मा यावर पड या आहेत. १० जे हा मी
रडलो आ ण उपवास क न मा या जवाला श ा केली, ते हा ते जसे
मा या वतःची नदा होती. ११ जे हा मी गोणपाट आपले व केले, ते हा
मी यांना उपहास असा झालो. १२ जे नगरा या वेशीत बसतात; ते माझी
नदा करतात; मी म यांचा गीत झालो. १३ पण मी तर हे परमे रा, माझी
ाथना तू, वीकारशील अशा वेळेला करतो; हे देवा, तू आप या वपुल
दयेस अनुस न व आप या तारणा या स यास अनुस न मला उ र दे. १४
मला चखलातून बाहेर काढ, आ ण याम ये मला बुडू देऊ नकोस; माझा
तर कार करणा यापासून मला वाचव. खोल पा यापासून मला काढ. १५
पुरा या पा याने मला पूण झाकून टाकू नकोस, खोल डोह मला न गळो.
खाच आपले त ड मा यावर बंद न करो. १६ हे परमे रा, मला उ र दे,
कारण तु या कराराची व स नयता उ म आहे. १७ आप या सेवकापासून
आपले त ड लपवू नकोस, कारण मी लेशात आहे; मला वर त उ र दे. १८
मा या जवाजवळ ये आ ण यास खंडून घे; मा या श ूंमुळे खंडणी भ न
मला सोडव. १९ तुला माझी नदा, माझी लाज आ ण माझी अ त ा मा हत
आहे; माझे वरोधक मा यापुढे आहेत; २० नदेने माझे दय तुटले आहे; मी
उदासपणाने भरलो आहे; माझी क व करणारा कोणीतर आहे का हे मी
पा हले, पण तेथे कोणीच न हता; मी सां वनासाठ पा हले, पण मला कोणी
सापडला नाही. २१ यांनी मला खा यासाठ वष दले; मला तहान लागली
असता आंब दली २२ यांचे मेज यां यापुढे पाश होवोत; जे हा ते सुर त
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आहेत असा वचार करतील, तो यांना सापळा होवो. २३ यांचे डोळे आंधळे
होवोत यासाठ क , यांना काही दसू नये; आ ण यांची कंबर नेहमी थरथर
कापावी असे कर. २४ तू यां यावर आपला संताप ओत, आ ण तु या
संतापाची ती ता यांना गाठो. २५ यांची ठकाणे ओसाड पडो; यां या
तंबूत कोणीही न राहो. २६ कारण याला तू दणका दला याचा ते छळ
करतात; तू यांस जखमी केलेस यां या वेदने वषयी ते स याला सांगतात.
२७ ते अ यायानंतर अ याय करतात यांना दोष लाव; तु या याया या
वजयात यांना येऊ देऊ नको. २८ जीवना या पु तकातून यांची नावे
खोडली जावोत, आ ण न तमानांबरोबर यांची नावे ल हली न जावोत. २९
पण मी गर ब आ ण : खी आहे; हे देवा, तुझे तारण मला उं चावर नेवो. ३०
मी देवा या नावाची तुती गाणे गाऊन कर न, आ ण ध यवाद देऊन यास
उं चा वन. ३१ ते बैलापे ा, शगे असले या, कवा भागले या खुरा या
गो ांपे ा परमे रास आवडेल. ३२ लीनांनी हे पा हले आहे आ ण ह षत
झाले; जे देवाचा शोध घेतात या तुमचे दय जवंत होवो. ३३ कारण परमे र
गरजवंताचे ऐकतो आ ण आप या बं दवानांचा तर कार करत नाही. ३४
आकाश, पृ वी, समु आ ण याम ये संचार करणारे येकगो याची
तुती करा. ३५ कारण देव सयोनेला तार ल आ ण य दाची नगरे पु हा
बांधील; लोक तेथे राहतील आ ण ते यां या मालक चे होईल. ३६ या या
सेवकाचे वंशजही ते वतन क न घेतील; आ ण यांना याचे नाव य आहे
ते तेथे राहतील.

७०

दा वदाचे तो हे देवा, मला सोडव. हे परमे रा, लवकर ये आ ण
मला मदत कर. २ जे माझा जीव घेऊ पाहतात, यांना लि जत
कर आ ण ग धळू न टाक; मा या यातनेत आनंद मानणारे माघार फरोत
आ ण अपमा नत होवोत; ३ जे मला अहाहा! अहाहा! असे हणतात, ते
आप या लाजेने मागे फरोत. ४ जे तुझा शोध घेतात ते सव तु याठायी
ह षत आ ण आनं दत होवोत; यांना तुझे तारण य आहे, ते देवाची तुती
असो असे नेहमी हणोत. ५ पण मी गर ब आ ण गरजवंत आहे; हे देवा,
मा याकडे वर त ये; तू माझा सहा यक आ ण मला सोडवणारा तूच आहेस.
हे परमे रा, उशीर क नकोस.
मी तु यात आ य घेतला आहे; मला कधीही लि जत
७१ हेहोऊपरमेदेऊरा,नको.
मला सोडव आ ण तु या यायीपणात मला
२

सुर त ठे व; तू आपला कान मजकडे लाव आ ण माझे तारण कर. ३
मला नेहमी आ य मळावा हणून माझा तू खडक हो; तू मला तारावयास
आ ा दली आहे, कारण तू माझा खडक आ ण ग आहेस. ४ हे मा या
देवा, तू मला ां या हातातून वाचव, अ यायी आ ण न ू र मनु या या
हातातून मला वाचव. ५ कारण हे भू, तू माझी आशा आहेस. मी लहान
मूल होतो ते हापासूनच तू माझा भरवसा आहे. ६ गभापासून तूच माझा
आधार आहेस; मा या आई या उदरातून तूच मला बाहेर काढले; माझी तुती
नेहमी तु या वषयी असेल. ७ पु कळ लोकांस मी क ा झालो आहे; तू
माझा बळकट आ य आहे. ८ माझे मुख दवसभर तु या तुतीने आ ण
स मानाने भरलेले असो. ९ मा या वृ ापकाळात मला र फेकून देऊ नको;
जे हा माझी श कमी होईल ते हा मला सोडू नकोस. १० कारण माझे
श ू मा या व बोलत आहेत; जे मा या जवावर पाळत ठे वून आहेत
ते एक त येऊन कट करत आहेत. ११ ते हणाले देवाने यास सोडले
आहे; याचा पाठलाग करा आ ण यास या, कारण यास सोडवणारा
कोणीही नाही. १२ हे देवा, तू मा यापासून र जाऊ नकोस; मा या देवा,
मा या मदतीला वरा कर! १३ जे मा या जवाचे वरोधी आहेत यांना
लि जत आ ण न कर, जे माझे अ न कर याचा य न करतात यांना
ध काराने आ ण मानहानीने झाकून टाक. १४ पण मी तु यात नेहमीच

आशा ध न राहीन, आ ण तुझी जा तीत जा त तुती कर त जाईन. १५
माझे मुख तु या यायीपणाचे आ ण तारणा वषयी सांगत राहील, जर मला
ते समजले नाही. १६ भू परमे रा या साम य कृ याबरोबर मी यां याकडे
जाईन; मी तु या, केवळ तु याच, न तम वाचा उ लेख कर न. १७ हे देवा,
तू मा या त णपणापासून मला शकवीत आला आहेस; आतासु ा तुझी
आ यजनक कृ ये सांगत आहे. १८ खरोखर, जे हा आता मी हातारा आ ण
केस पकलेला झालो आहे, ते हा पुढ या पढ ला तुझे साम य, येणा या
येकाला तुझा परा म मी सांगेपयत, हे देवा, मला सोडू नको. १९ हे देवा,
तुझे न तम व खूप उं च आहे; हे देवा, या तू महान गो ी के या आहेस, या
तु यासारखा कोण आहे? २० या तू मला अनेक भयंकर संकटे दाखवली,
तो तू मला पु हा जवंत करशील; आ ण मला पृ वी या अधोभागातून पु हा
वर आणशील. २१ तू माझा स मान वाढव; आ ण पु हा वळू न माझे सां वन
कर. २२ मी सतार वरही तुला ध यवाद देईन, हे मा या देवा, मी तु या
स याचे तवन कर न; हे इ ाएला या प व भू, मी वीणेवर तुझी ो े
गाईन. २३ मी तुझी तवने गाताना माझे ओठ हषाने आ ण जो माझा जीव तू
खंडून घेतला तोही ज लोष कर ल. २४ माझी जीभदेखील दवसभर तु या
न तम वा वषयी बोलेल; कारण यांनी मला इजा कर याचा य न केला ते
लि जत झाले आहेत, आ ण ग धळू न गेले आहेत.
देवा, तू राजाला आपले यायाचे नणय, राजा या मुलाला आपले
७२ हेयायीपण
दे. तु या लोकांचा नीतीने याय करो, आ ण तु या
२

गर ब लोकांचा याय नवाडा यायाने करो. ३ पवत लोकांसाठ शांती उ प न
करतील; टेक ा यायीपणा उ प न करतील. ४ तो लोकांतील गर बांचा
याय कर ल; गरजवंता या मुलांना तार ल, आ ण जुलूम करणा यांचे तुकडे
कर ल. ५ जोपयत सूय आ ण चं आहे, तोपयत सव प ान प ा ते
तुझा आदर करतील. ६ जसा कापले या गवतावर पाऊस पडतो, तशी
पृ वीला भजवणार पावसाची सर उत न येईल. ७ या या दवसात
न तमानाची भरभराट होवो, आ ण चं नाहीसा होईपयत वपुल शांती
होईल. ८ समु ापासून समु ापयत आ ण या नदीपासून ते पृ वी या
शेवटापयत याची स ा राहो. ९ अर यात राहणारे या यासमोर नमन
करोत; याचे श ू धूळ चाटोत. १० ताश श आ ण बेटांचे राजे खंडणी देवोत;
शबा आ ण सबा या राजांना या यासाठ भेटी आणोत. ११ खरोखर, सव
राजे या यापुढे नमन करोत; सव रा े याची सेवा करोत; १२ कारण याने
धावा करणा या गरजवंताला, आ ण गर बाला सरा कोणी मदतनीस नाही
यास मदत केली आहे. १३ तो गर ब आ ण गरजवंतांवर दया कर ल, आ ण
गरजवंताचा जीव तो तार ल. १४ तो यांचा जुलूम आ ण हसाचारापासून
यांचा जीव खंडून घेईल, आ ण यांचे र या या ीने मौलवान आहे. १५
राजा जगेल, यास शबाचे सोने दले जावो. लोक या यासाठ नेहमी ाथना
करो; देव यास दवसभर आशीवाद देवो. १६ तेथे पृ वीत पवत कळसावर
वपुल धा य येवो; तचे पीक लबानोन झाडासारखे वा या या झुळकेने डु लोत
आ ण नगरातले लोक पृ वी या गवतासारखी भरभराटीस येवो. १७ राजाचे
नाव सवकाळ टकून राहो; सूय आहे तोपयत याचे नाव पुढे चालू राहो;
या यात लोक आशीवा दत होतील; सव रा े यास ध य हणतील. १८
परमे र देव, इ ाएलाचा देव, ध यवा दत असो, तोच फ आ यकारक
गो ी करतो. १९ याचे गौरवशाली नाव सवकाळ ध यवा दत असो आ ण
सव पृ वी या या गौरवाने भरली जावो. आमेन आ ण आमेन. २० इशायाचा
मुलगा दावीद या या ाथना इथे संप या.
तो खा ीने देव इ ाएलास चांगला आहे, जे
७३ आसाफाचे
अंतःकरणाने शु आहेत. पण मा यासाठ जसे माझे पाय ब तेक
२

नसटणार होते; माझे पाय ब तेक मा या खालून नसटणार होते. ३ कारण
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जे हा मी ांचा भरभराट पा हला ते हा मी ग व ांचा म सर केला. ४ कारण
यां या मृ यूपयत यांना वेदना होत नाही, पण ते बलवान आ ण चांगले
पु असतात. ५ स या मनु या या भारापासून मु असतात; ते स या
मनु यासारखे जुलूमात नसतात. ६ अ भमानाने ते यां या ग याभोवती
असले या हारा माणे आप याला सुशो भत करतात; झ यासारखा ते
हसाचाराचे व घालतात. ७ अंध वातून असे पाप बाहेर येते; वाईट वचार
यां या अंतःकरणातून नघतात. ८ ते माझी चे ा क न वाईट गो ी बोलतात;
ते गवाने हसाचाराची धमक देतात. ९ ते आकाशा व बोलतात, आ ण
यांची जीभ पृ वीतून भटकते. १० हणून देवाचे लोक यां याकडे वळतात
आ ण यां या वचनातले पाणी भरपूर पतात. ११ ते हणतात, “देवाला हे
कसे मा हत होणार? काय चालले आहे ते देवाला कसे कळते?” १२ पाहा हे
ल ात या, हे लोक
आहेत; ते नेहमी चतामु असून धनवान झाले
आहेत. १३ ख चत मी आपले दय जपले, आ ण आपले हात नरागसतेत
धुतले हे थ आहे. १४ कारण दवसभर मी पीडला जातो आ ण येक
सकाळ श ा होते. १५ जर मी हणालो असतो क , मी या गो ी बोलेन, तर
मी या पढ या तु या मुलांचा व ासघात केला असता. १६ तर या गो ी मी
समज याचा य न केला, पण या मा यासाठ खूप कठ ण हो या. १७
मी देवा या प व थानात गेलो, आ ण नंतर यां या भ वत ाचा शेवट
मला समजून आला. १८ ख चत तू यांना नसर ा जागी ठे वतो; यांना तू
खाली नाशात पाडतोस. १९ कसे अचानक ते उ व त झाले. आ ण भयानक
दहशतीत ते संपूण न झाले. २० जागा झाले या मनु यास जसे व न
नरथक वाटते; तसे हे भू, जे हा तू जागा होशील, ते हा यांचे ते व न
तु छ मानशील. २१ कारण माझे दय ःखीत झाले होते, आ ण मी खोलवर
घायाळ झालो. २२ मी अ ानी होतो आ ण सू म ीची उणीव होती; मी
तु यापुढे मूख ा यासारखा होतो. २३ तर मी तु याबरोबर नेहमी आहे; तू
माझा उजवा हात धरला आहे. २४ तू आप या उपदेशाने मला माग दाखवशील
आ ण यानंतर तू मला गौरवात वीकारशील. २५ वगात तु या शवाय
मला कोण आहे? पृ वीवर मला तु या शवाय कोणी य नाही? २६ माझा
देह आ ण माझे दय बल होत आहेत, पण देव सवकाळ मा या दयाचे
साम य आहे. २७ जे तु यापासून र आहेत यांचा नाश होईल; जे तु याशी
अ व ासू आहेत या सवाचा तू नाश करशील. २८ पण मा या वषयी हटले,
तर देवाजवळ जाणे याम येच माझे क याण आहे. मी भू परमे रास आपले
आ य थान केले आहे. मी तुझी सव कृ ये जाहीर कर न.
तो हे देवा, तू आ हास सवकाळ का सोडू न दले
७४ आसाफाचे
आहेस? आप या कुरणातील कळपांवर तुझा कोपाि न का भडकत
आहे? २ तू ाचीनकाळ जी मंडळ वकत घेतली, जला तू आपले वारस
हो याकरता खंडणी भ न सोड वले तचे, व या सीयोन पवतावर तू व ती
केली याची आठवण कर. ३ पूणपणे व वंस झाले याकडे या, श ूने सव
प व थानाचे कसे नुकसान केले आहे ते पहा. ४ तु या सभा थानात
तुझे श ू गजना कर त आहेत; यांनी यु ाची झडे उभारले आहेत. ५ जसे
दाट झाड वर कु हाड ने छ न वछ न करणा या मनु या माणे ते यांना
दसले. ६ यांनी कु हाड ने आ ण हातोड ने सव कोर व काम तोडू न आ ण
फोडू न टाकले. ७ यांनी तु या प व थानाला आग लावली; जेथे तू राहतो
याचे पा व य
केले, धुळ स मळ वले. ८ ते आप या अंतःकरणात
हणाले, आपण ांचा नायनाट क न टाकू. यांनी देशात असलेली देवाची
सव सभा थाने जाळू न टाकली आहेत. ९ आ हास देवाकडू न कोणतेही च ह
मळाले नाही, कोणी संदे ा उरला नाही; असे कोठवर चालेल हे जाणणारा
आम याम ये कोणी नाही. १० हे देवा, श ू कती वेळ माझा अपमान
कर ल? श ू तु या नावाची नदा सवकाळ करणार काय? ११ तू आपला
हात, आपला उजवा हात का मागे आव न धरतोस? तू आपला उजवा हात
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आप या अंगर यातून काढ आ ण यांना न कर? १२ तर देव, ाचीन
काळापासून माझा राजा आहे, पृ वीवर तारणारा तो आहे. १३ तू आप या
साम याने समु भागला; तू समु ातील चंड ा यांची म तके पा यात
फोडली. १४ तू ल ाथानाचे म तक ठे चले; रानात राहणा यास तो खाऊ
घातला. १५ तू झरे आ ण वाह फोडू न उघडले; तू वाहणा या न ा कोर ा
के या. १६ दवस तुझा आहे आ ण रा ही तुझीच आहे; तू सूय आ ण
चं यां या जागी ठे वले. १७ तू पृ वी या सव सीमा ठर व या आहेत; तू
उ हाळा आ ण हवाळा केलास. १८ हे परमे रा, वै याने तु याकडे अपमान
भरकावला आहे; आ ण मूख लोकांनी तु या नावाची नदा केली आहे
याची आठवण कर १९ तू आप या कबुतराचा जीव व यपशू या वाधीन
क नकोस. आप या दडपशाहीचे जवन सवकाळ वस नकोस. २० तू
आप या कराराची आठवण कर, कारण पृ वीवर ल काळोखी देश पूण
हसाचाराची ठकाणे आहेत. २१ दडपले यास लि जत होऊन मागे फ देऊ
नको; गर ब आ ण दडपलेले तु या नावाची तुती करोत. २२ हे देवा, ऊठ,
आप या स मानाचे समथन वतःच कर; मूख दवसभर तुझा अपमान करत
आहे याची आठवण कर. २३ तु या श ूंचा आवाज वस नको, कवा तुझा
वरोध करणा यांचा ग गाट एकसारखा वर चढत आहे.
तो हे देवा, आ ही तुला ध यवाद देतो; आ ही
७५ आसाफाचे
ध यवाद देतो, कारण तू आपले साि न य गट करतो; लोक
तुझी आ यकारक कृ ये सांगतात. २ नेमले या समयी मी यो य याय
कर न. ३ जर पृ वी आ ण त यावर ल सव राहणारे सव भतीने कापत
आहेत, मी पृ वीचे खांब ि थर कर न. ४ मी ग व ांना हणालो, ग व होऊ
नका, आ ण ांना हणालो, आप या वजया वषयी धटाई क नका. ५
वजया वषयी इतक खा ी बाळगू नका; आपले डोके उं च क न बोलू नका.
६ वजय पूवकडू न न हे, प मेकडू न कवा रानातूनही येत नाही. ७ पण देव
यायाधीश आहे; तो एकाला खाली करतो आ ण स याला उं च करतो. ८
कारण परमे राने आप या हातात फेसाळलेला पेला धरला आहे, याम ये
मसाला मसळला आहे आ ण तो ओतून देतो. खा ीने पृ वीवर ल सव जन
शेवट या थबापयत पतील. ९ पण तू काय केले हे मी नेहमी सांगत राहीन;
मी याकोबा या देवाला तुती गाईन. १० तो हणतो, मी ांची सव शगे
तोडू न टाक न, पण नतीमानाची शगे उं च कर न.
संगीतकारासाठ , तंतुवा ावरचे आसाफाचे तो गीत. य दात
७६ मुदेव यकळाला
आहे, इ ाएलाम ये याचे नाव थोर आहे. शालेमम ये
२

याचा मंडप आहे, आ ण सयोनेत याची गुहा आहे. ३ तेथे याने धनु य
बाण, ढाली, तलवार आ ण इतर श े मोडू न टाकली आहेत. ४ तू जेथे
श ूंना ठार केलेस, या ड गराव न उतरताना तू तेज वी चमकतोस आ ण
तुझे वैभव कट करतोस. ५ जे दयाचे धाडसी ते लुटले गेले आहेत, ते
झोपी गेले आहेत, सव यो े असहा य झाले आहेत. ६ हे याकोबा या देवा,
तु या यु ा या आरोळ ने, रथ आ ण घोडे दो हीपण झोपी गेलेत आहेत.
७ तू, होय तुच, याचे भय धरावे असा आहेस. असा कोण आहे क तू
रागावतोस ते हा तु या ीस उभा राहील? ८ तुझा याय आकाशातून
आला, आ ण पृ वी भय भत व न: श द झाली. ९ देवा, तू, पृ वीवर ल
ख न झाले यांना तारायला, याय अमलांत आण यास उठला आहे. १०
ख चत या लोकां वषयी तुझा ो धत याय, तुला तुती मळवून देईल.
तुझा ोध तू पूणपणे गट केला आहे. ११ परमे र तुम या देवाला नवस
क न फेडा, याचे भय धरणे यो य आहे, जे तु ही या या सभोवती आहात,
यास भेटी आणा. १२ तो अ धका यां या आ याला न करतो. पृ वी या
राजांना तो भयावह असा आहे.
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तो मी आप या वाणीने देवाला हाक मार न; मी
७७ आसाफाचे
आप या वाणीने देवाला हाक मार न आ ण माझा देव माझे ऐकेल.
२ मा या संकटा या दवसात मी भूला शोधले. मी रा भर हात पस न

ाथना केली; तो ढला पडला नाही. मा या जीवाने सां वन पाव याचे
नाकारले. ३ मी देवाचा वचार करतो तसा मी क हतो; मी याब ल चतन
करतो तसा मी ीण होतो. ४ तू माझे डोळे उघडे ठे वतोस; मी इतका ाकुळ
झालो क , मा याने बोलवत नाही. ५ मी पूव चे दवस व पुरातन काळची
वष याब ल मी वचार करतो. ६ रा ीत मी एकदा गाईले या गा याची
मला आठवण येते. मी काळजीपूवक वचार करतो आ ण काय घडले हे
मी समजून घे याचा य न करतो. ७ भू सवकाळ आमचा नकार कर ल
काय? तो मला पु हा कधीच स नता दाखवणार नाही का? ८ या या
व ासाचा करार कायमचा गेला आहे का? याची अ भवचने प ान प ा
अयश वी होतील का? ९ देव दया कर याचे वसरला का? या या रागाने
याचा कळवळा बंद केला आहे का? १० मी हणालो, हे माझे ःख आहे,
आम या ती परा पराचा उजवा हात बदलला आहे ११ पण मी परमे रा या
कृ यांचे वणन कर न; मी तु या पुरातन काळ या आ यकारक कृ यां वषयी
वचार कर न. १२ मी तु या सव कृ यावर चतन कर न, आ ण मी यावर
काळजीपूवक वचार कर न. १३ हे देवा, तुझे माग प व आहेत, आम या
महान देवाशी कोणता देव तुलना करेल. १४ अ ुत कृ ये करणारा देव तूच
आहेस. तू लोकांम ये आपले साम य उघड केले आहे. १५ याकोब आ ण
योसेफ यां या वंशजाना, आप या लोकांस आप या साम याने वजय दला
आहेस. १६ हे देवा, जलाने तुला पा हले, जलांनी तुला पा हले आ ण ते
घाबरले, खोल जले कं पत झाली. १७ मेघांनी पाणी खाली ओतले; आभाळ
गडगडाटले; तुझे बाणही चमकू लागले. १८ तु या गजनेची वाणी वावट ळत
ऐक यात आली; वजांनी जग काशमय केले; पृ वी कं पत झाली आ ण
थरथरली. १९ समु ात तुझा माग व महासागरात तु या वाटा हो या, पण
तु या पावलाचे ठसे कोठे ही दसले नाहीत. २० मोशे आ ण अहरोन या या
हाताने तू आप या लोकांस कळपा माणे नेलेस.
तो अहो मा या लोकांनो, माझी शकवण ऐका,
७८ आसाफाचे
मा या त ड या वचनाकडे ल ा. मी शहाणपणाचे गीत गाईन;
२

मी पूवकाळ या गु त गो ीब ल सांगेन. ३ या आ ही ऐक या आ ण या
आ हास समज या, या आम या वाडव डलांनी आ हास सां गत या. ४
या आ ही यां या वंशजापासून गु त ठे वणार नाही. या आ ही पुढ ल
पढ ला परमे राची तु य कृ ये, याचे साम य आ ण याने केलेले आ य
कृ ये सांगू. ५ कारण याने याकोबात नबध थापले आ ण इ ाएलासाठ
नयमशा नेमले. याने आम या पूवजांना आ ा द या क , यांनी या
आप या मुलांना शकवा ा. ६ याने ही आ ा यासाठ दली क , पुढ या
पढ ने हणजे जी मुले ज माला येतील, यांनी या आ ा जाणा ा, या
आप या वतः या मुलांना सांगा ा. ७ मग ते आपली आशा देवावर
ठे वतील आ ण याची कृ ये वसरणार नाहीत परंतु या या आ ा पाळतील.
८ तर यांनी आप या पूवजासारखे ह ी आ ण बंडखोर पढ होऊ नये,
यांनी आपले अंतःकरण यो य राखले नाही, आ ण जचा आ मा देवाला
सम पत व ामा णक न हता. ९ ए ाइमाचे वंशज धनु यासह सश होती,
परंतु यांनी यु ा या दवशी पाठ फरवली. १० यांनी देवाबरोबर करार
पाळला नाही, आ ण यांनी याचे नयमशा पाळ याचे नाकारले. ११ ते
याची कृ ये व याने दाखवलेली व मयकारक गो ी ते वसरले. १२ मसर
देशात या सोअन ांतात यां या व डलां या ीसमोर याने आ यकारक
गो ी के या. १३ याने समु भागला आ ण यांना प लकडे नेले, याने
पाणी भतीसारखे उभे केले. १४ तो यांना दवसा मेघ व रा भर अ नी या
काशात माग दाख वत घेऊन जात असे. १५ याने रानात खडक फोडला,

आ ण समु ाची खोली पुरे भर यापयत यांना वपुल पाणी दले. १६ याने
खडकातून पा याचे वाह आ ण नदीसारखे पाणी बाहेर वाह वले. १७
तर ते या या व द पाप क रतच रा हले. रानात परा परा व बंड केले.
१८ नंतर यांनी आपली भूक तृ त कर यासाठ , अ न मागून आप या
मनात देवाला आ हान दले. १९ ते देवा व बोलले, ते हणाले, “देव
खरोखर आ हास रानात भोजन देऊ शकेल का? २० पहा, याने खडकावर
हार केला ते हा पाणी उसळू न बाहेर पडले, आ ण पा याचे वाह भ न
वा लागले. पण भाकरही देऊ शकेल काय? तो आप या लोकांसाठ
मांसाचा पुरवठा कर ल काय?” २१ जे हा परमे राने हे ऐकले, ते हा तो
रागावला; हणून याकोबावर याचा अि न भडकला, आ ण या या रागाने
इ ाएलवर ह ला केला, २२ कारण यांनी देवावर व ास ठे वला नाही,
आ ण या या तारणावर भरवसा ठे वला नाही. २३ तर याने वर आभाळाला
आ ा दली, आ ण आभाळाचे दरवाजे उघडले. २४ खा यासाठ याने
यां यावर मा नाचा वषाव केला, आ ण यांना आकाशातून धा य दले.
२५ देव तांची भाकर लोकांनी खा ली. याने यांना भरपूर अ न पाठवून
दले. २६ याने आकाशात पूवचा वारा वाह वला, आ ण या या साम याने
याने द णे या वा याला माग दाखवला. २७ याने यां यावर धुळ माणे
मांसाचा आ ण समु ातील वाळू माणे असं य प ांचा वषाव केला. २८ ते
यां या छावणी याम ये पडले, यां या तंबू या सव सभोवती पडले. २९ मग
यांनी ते खा ले आ ण तृ त झाले. यां या हावे माणे याने यांना दले.
३० पण अजून यांची तृ ती झाली न हती; यांचे अ न यां या तोडांतच
होते. ३१ याच णाला, देवा या कोपाने या यावर ह ला केला, आ ण
यां यातील बलवानास मा न टाकले. याने इ ाएला या त णास हाणून
पाडले. ३२ इतके झाले तर ते पाप क रतच राहीले, आ ण यांनी या या
आ यकारक कृ यांवर व ास ठे वला नाही. ३३ हणून देवाने यांचे दवस
थोडके केले; यांचे आयु य भयानक भयात संपवले. ३४ जे हा कधी देवाने
यांना पी डले, ते हा यांनी याचा शोध घे यास सुरवात केली. उ सुकतेने ते
या याकडे वळले. ३५ देव आमचा खडक आहे, आ ण परा पर देव आमचा
सोडवणारा याची आठवण यांना झाली. ३६ पण यांनी आप या मुखाने
याची खोटी तुती केली आ ण आप या जीभेने या याजवळ लबाड केली.
३७ कारण यांचे मन यां याठायी ि थर न हते, आ ण ते या या कराराशी
एक न न हते. ३८ परंतु तो दयाळू अस यामुळे यां या अपराधांची मा
करतो आ ण याने यांचा नाश केला नाही. होय, तो अनेक वेळा आपला राग
आव न धरतो, आ ण आपला सव राग भडकू देत नाही. ३९ ती केवळ देह
आहेत, वारा वा न नघून जातो आ ण तो परत येत नाही याची याने आठवण
केली. ४० यांनी कती वेळा रानात या या व द बंडखोर केली, आ ण
प डक देशात यांनी यास : खी केले. ४१ पु हा आ ण पु हा देवाला
आ हान केले, आ ण इ ाएला या प व भूला खूप : ख वले. ४२ यांनी
या या साम या वषयी वचार केला नाही, याने यांना श ूपासून कसे
सोडवले होते. ४३ मसरात जे हा याने आपली घाब न सोडणार च हे
आ ण सोअना या ांतात आपले चम कारही दाख वले ते वसरले. ४४ याने
मस यां या न ांचे र ात पांतर केले. हणून या या वाहातील पाणी
यां याने पववेना. ४५ याने चावणा या माशांचे थवे पाठवले यांनी यांना
खाऊन टाकले, आ ण बेडकांनी यांचा देश आ छादला. ४६ याने यांची
पके नाकतो ां या हवाली आ ण यां या माचे फळ टोळाला दले. ४७
याने गारांनी यां या ा वेल चा आ ण यां या उं बरा या झाडांचा नाश
बफाने केला. ४८ याने यांची गुरेढोरे गारां या व यांचे कळप वजां या
हवाली केली. ४९ यांने आप या भयंकर रागाने यां या व तडाखे दले.
याने अ र आणणा या तनीधी माणे आपला ोध, कोप आ ण संकट
पाठवले. ५० याने आप या रागासाठ माग सपाट केला; याने यांना
मरणापासून वाच वले नाही पण याने यांना मर या हवाली केले. ५१
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याने मसरम ये थम ज मलेले सव, हामा या तंबूतील यां या श चे
थम ज मलेले मा न टाकले. ५२ याने आप या लोकांस मढरांसारखे
बाहेर नेले आ ण याने या या कळपा माणे रानातून नेले. ५३ याने यांना
सुख प आ ण न भीता मागदशन केले, पण समु ाने यां या श ूंना बुडवून
टाकले. ५४ आ ण याने यास आप या प व देशात, हा जो पवत आप या
उज ा हाताने मळवला याकडे आणले. ५५ याने यां यापुढून रा ांना
हाकलून लावली, आ ण यांना यांची वतने सू ाने मापून नेमून दली;
आ ण यां या तंबूत इ ाएलाचे वंश वस वले. ५६ तर यांनी परा पर
देवाला आ हान दले आ ण या या व द बंडखोर केली, आ ण यांनी
या या आ ा पाळ या नाहीत. ५७ ते आप या पूवजा माणे अ व ासू
होते आ ण यांनी व ासघातक कृ ये केली; फस ा धनु या माणे ते
वतं पणे वळणारे होते. ५८ कारण यांनी आप या उं च जागा बांध या
आ ण देवाला ो धत केले आ ण आप या कोर व मूत मुळे यास आवेशाने
कोप वले. ५९ जे हा देवाने हे ऐकले, तो रागावला, आ ण याने इ ाएलाला
पूणपणे झडकारले. ६० याने शलोतले प व थान सोडू न दले, या
तंबूत लोकां याम ये तो राहत होता. ६१ याने आप या साम याचा कोश
बं दवासात जा याची परवानगी दली, आ ण आपले गौरव श ू या हातात
दले. ६२ याने आपले लोक तलवार या वाधीन केले, आ ण आप या
वतनावर तो रागावला. ६३ अ नीने यां या त ण मनु यास खाऊन टाकले,
आ ण यां या त ण ीयांना ल नगीते लाभली नाहीत. ६४ यांचे याजक
तलवार ने पडले, आ ण यां या वधवा यां यासाठ रड या नाहीत. ६५ मग
भू झोपेतून जागा झाले या मनु यासारखा उठला, ा रसामुळे आरोळ
मारणा या सै नकासारखा तो उठला. ६६ याने आप या श ूंना मा न मागे
हाकलले; याने यांची कायमची नामु क केली. ६७ याने योसेफाचा तंबू
नाकारला, आ ण याने ए ाईमा या वंशाचा वीकार केला नाही. ६८ याने
य दा या वंशाला नवडले, आ ण आपला आवडता सयोन पवत नवडला.
६९ उं च आकाशासारखे व आपण सवकाळ था पले या पृ वीसारखे याने
आपले प व थान बांधले. ७० याने आपला सेवक दावीदाला नवडले,
आ ण यास याने मढरां या क डवा ांतून घेतले. ७१ आपले लोक याकोब
व आपले वतन इ ाएल यांचे पालन कर यास याने यास भ या म ा या
मागून काढू न आणले. ७२ दावीदाने आप या मना या सरळतेने याचे पालन
केले, आ ण आप या हात या कौश याने यास माग दाख वला.
तो
७९ आसाफाचे
यांनी तुझे प व

हे देवा, परक रा े तु या वतनात शरली आहेत;
मं दर
केले आहे; यांनी य शलेमेचे ढगारे
केले आहेत. २ यांनी तु या सेवकांची ेते आकाशातील प यांना, व
पृ वीवर ल पशूंना तु यावर व ास ठे वणा यांचे मांस खा यासाठ दले
आहे. ३ यांनी य शलेमेभोवती पा यासारखे र ाचे पाट वाह वले आहेत;
आ ण यांना पुर यास कोणी रा हले न हते. ४ आ ही आम या शेजा यांस
नदा पद, आम या भोवताल या लोकांस थ ा आ ण उपहास असे झालो
आहोत. ५ हे परमे रा, हे कोठवर चालणार? सवकाळपयत तू रागावलेला
राहशील का? तुझी ईषा अ नीसारखी कोठपयत जळत राहील? ६ जी रा े
तुला ओळखत नाहीत, जी रा ये तु या नावाने धावा कर त नाहीत, यां यावर
तू आपला ोध ओत. ७ कारण यांनी याकोबाला खाऊन टाकले आहे,
आ ण यांनी या या खे ांचा नाश केला आहे. ८ आम या व आम या
पूवजांची पापे आठवू नकोस. तुझी क णा आम यावर लवकर होवो, कारण
आ हास तुझी नतांत गरज आहे. ९ हे आम या तारणा या देवा, तू आप या
नावा या गौरवाकरता, आ हास मदत कर; आ हास वाचव आ ण आप या
नावाकरता आम या पापांची मा कर. १० ांचा देव कोठे आहे असे रा ांनी
का हणावे? तु या सेवकांचे जे र पाडले गेले, याब लचा सूड उग व यात
आला आहे हे आम या देखत रा ांम ये कळावे. ११ कै ांचे क हणे तु या

तो सं हता

कानी येऊ दे; या मुलांना मार यासाठ नेमले आहे यांना आप या महान
साम याने जवंत ठे व. १२ हे भू, आम या शेजार रा ांनी या अपमानाने
तुला अपमानीत केले यां या पदर तो उलट सात पटीने घाल. १३ मग आ ही
तुझे लोक आ ण तु या कळपातील मढरे ते आ ही सवकाळ तुला ध यवाद
देऊ. आ ही सव प ान प ा तुझी तुती वण त जाऊ.
तो हे इ ाएला या मढपाळा, जो तू योसेफाला
८० आसाफाचे
कळपा माणे चाल वतोस तो तू ल दे. जो तू क बां यावर बसतोस,
आ हावर काश पाड. २ ए ाइम आ ण ब यामीन व मन शे यां यासमोर
तू आप या साम याने खळबळ उडव; ये व आ हास वाचव. ३ हे देवा,
तू आमचा पु हा वीकार कर; आपला मुख काश आ हावर पाड आ ण
आ ही वाचू. ४ हे परमे रा, सेनाधीश देवा, तुझे लोक ाथना कर त असता
तू कती वेळ कोपलेला राहशील? ५ तू यांना अ ूंची भाकर खावयास
दली आहे. आ ण मो ा माणात आसवे प यास दली आहेत. ६ तू
आ हास आम या शेजा यां या भांडणाचे न म करतोस, आ ण आमचे श ू
आपसात आ हास हसतात. ७ हे सेनाधीश देवा, पु हा आमचा वीकार
कर. आपला मुख काश आ हावर पाड आ ण आ हास वाचव. ८ मसर
देशातून तू ा वेल काढू न आ णला; रा ांना घालवून देऊन तो यां या भूमीत
ला वला. ९ तू याकरता जागा तयार केली; याने मूळ धरले आ ण देश
भ न टाकला. १० या या सावलीने पवत, या या फां ांनी देवाचे उ च
गंधस आ छा न टाकले. ११ याने आप या फां ा समु ापयत आ ण
आपले क ब फरात नदीपयत पाठ वले. १२ तू यांची कुंपणे कां मोडली?
यामुळे वाटेने येणारे जाणारे सगळे याचे फळ तोडतात. १३ रानडु करे येऊन
याची नासधूस करतात. आ ण रानटी पशू यास खाऊन टाकतात. १४ हे
सेनाधीश देवा, तू मागे फर; वगातून खाली बघ आ ण ल पुरव आ ण
या ा वेलीची काळजी घे. १५ हे मूळ तू आप या उज ा हाताने ला वले
आहे, जो क ब तू आपणासाठ सबळ केला आहे याचे र ण कर. १६ ती
अ नीने जळाली आहे आ ण ती तोडू न टाकली आहे; तु या मुखा या धमक ने
तुझे श ू न होतात. १७ तु या उज ा हाताला असले या मनु यावर, तू
आप यासाठ बलवान केले या मानवपु ावर तुझा हात राहो; १८ मग आ ही
तु यापासून मागे फरणार नाही; तू आ हास जवंत कर आ ण आ ही तु या
नावाचा धावा क . १९ हे परमे रा, सेनाधीश देवा, तू आ हास परत आण.
आम यावर आपला मुख काश पाड आ ण आमचा बचाव होईल.
तो देव जो आमचे साम य, यास मो ाने गा;
८१ आसाफाचे
याकोबा या देवाचा आनंदाने जयजयकार करा. गाणे गा आ ण
२

डफ वाजवा, मंजुळ वीणा व सतार वाजवा. ३ नव चं दशनाला, पौ णमेस,
आम या सणा या दवसाची सुरवात होते या दवशी एड या या शगाचा
कणा वाजवा. ४ कारण हा इ ाएलासाठ नयम आहे. हा याकोबा या
देवाने दलेला वधी आहे. ५ जे हा तो मसर देशा व गेला, ते हा याने
योसेफाम ये याने सा ीसाठ हा नयम लावला. तेथे मला न समजणार
भाषा मी ऐकली. ६ मी या या खां ावरचे ओझे काढू न टाकले आहे; टोपली
धर यापासून याचे हात मोकळे केले आहेत. ७ तू संकटात असता आरोळ
केली, आ ण मी तुला मदत केली; मी तुला मेघगजने या गु त थळातून
उ र दले; मी मर बा या पा याजवळ तुमची पर ा घेतली. ८ अहो मा या
लोकांनो, माझे ऐका, कारण मी तु हास सूचना देतो, हे इ ाएला जर तू मा
माझे ऐकशील तर बरे होईल. ९ तु याम ये परके देव नसावेत; तू कोण याही
पर या देवाची उपासना क नकोस. १० मीच तुझा देव परमे र आहे, मीच
तु हास मसर देशातून बाहेर आणले. तू आपले त ड चांगले उघड आ ण मी ते
भर न. ११ परंतु मा या लोकांनी माझी वाणी ऐकली नाही; इ ाएलाने माझी
आ ा पाळली नाही. १२ हणून मी यांना यां या हटवादी मागाने वागू दले,
अशासाठ क जे यां या ीने यो य आहे ते यांनी करावे. १३ अहा, जर

326

माझे लोक माझे ऐकतील; अहा, जर माझे लोक मा या मागाने चालतील तर
बरे होईल! १४ मग मी यां या श ूंचा वरेने पराभव कर न आ ण अ याचार
करणा या व आपला हात फरवीन. १५ परमे राचा ेष करणारे भतीने
या यापुढे दबून जातील. ते सवकाळ अपमानीत राहतील. १६ मी इ ाएलास
उ म ग खा यास देईन; मी तुला खडकात या मधाने तृ त कर न.
तो देव दैवी मंडळ त उभा आहे, तो देवां याम ये याय
८२ आसाफाचे
देतो. कोठपयत तु ही अ यायाने याय कराल? आ ण ांना
२

प पातीपणा दाखवाल? ३ गर बांना आ ण पतृहीनांना संर ण दे; या
पी डत व द र ी यां या ह काचे पालन करा. ४ या गर ब व गरजवंताना
बचाव करा. यां या ां या हातातून यांना सोडवा. ५ “ते जाणत नाहीत
कवा समजत नाहीत; ते अंधारात इकडे तकडे भटकत राहतात; पृ वीचे सव
पाये ढासळले आहेत.” ६ मी हणालो, “तु ही देव आहात, आ ण तु ही सव
परा पराची मुले आहात.” ७ तर तु ही मनु यासारखे मराल, आ ण एखा ा
सरदारासारखे तु ही पडाल. ८ हे देवा, ऊठ! पृ वीचा याय कर, कारण तू
सव रा े वतन क न घेशील.
तो हे देवा, ग प रा नकोस. हे देवा, आम याकडे
८३ आसाफाचे
ल क नको आ ण व थ रा नकोस. पाहा, तुझे श ू गलबला
२

कर त आहेत, आ ण जे तुझा ेष करतात यांनी आपले डोके उं च केले आहे.
३ ते तु या लोकां व
गु त योजना आखतात. आ ण ते एक मळू न तु या
आ तां व योजना करतात. ४ ते हणतात, “या आ ण आपण यांचा
एक रा हणून नाश क . यानंतर इ ाएलाचे नावही आणखी आठव णत
राहणार नाही. ५ यांनी एकमताने, एक मळू न मसलत केली आहे, ते
तु या व करार करतात. ६ ते तंबूत राहणारे अदोमी आ ण इ माएली,
मवाब आ ण हगार , ७ गबाल, अ मोन व अमालेकचे, प ल ी आ ण सोरकर
हे ते आहेत. ८ अ शूरानेही यां याशी करार केला आहे; ते लोटा या वंशजांना
मदत कर त आहेत. ९ तू जसे म ानाला, सीसरा व याबीन यांना कशोन
नदीजवळ केलेस तसेच तू यांना कर. १० ते एन-दोर येथे न झाले, आ ण ते
भूमीला खत झाले. ११ तू ओरेब व जेब यां यासारखे यां या उमरावांना कर,
जेबह व सलमु ना यां यासारखे यां या सव सरदारांचे कर. १२ ते हणाले,
देवाची नवास थाने आपण आप या ता यात घेऊ. १३ हे मा या देवा, तू
यांना वावटळ या धुर यासारखे, वा यापुढ ल भुसासारखे तू यांना कर.
१४ अ नी जसा वनाला जाळतो, व वाला जशी ड गराला पेटवते. १५ तसा तू
आप या वादळाने यांचा पाठलाग कर, आ ण आप या तुफानाने यांना
घाब न सोड. १६ हे परमे रा, यांची चेहरे ल जेने भर यासाठ क , यांनी
तु या नावाचा शोध करावा. १७ ते सदासवकाळ लि जत व घाबरे होवोत; ते
लि जत होऊन न होवोत. १८ नंतर तू, मा तूच परमे र, या नावाने सव
पृ वीवर परा पर आहेस असे यांना कळे ल.
या मुलांची तो े हे सेनाधीश परमे रा, तू जेथे राहतो ती
८४ कोरहा
जागा कती लाव यपूण आहे. मा या जवाला परमे रा या
२

अंगणाची खूप आतुरता लागली, असून तो अ तउ सुकही झाला आहे; माझा
जीव व देह जवंत देवाला आरोळ मार त आहे. ३ हे सेनाधीश परमे रा,
मा या राजा, मा या देवा, तु या वे ांजवळ चमणीला आपले घर आ ण
नळवीला आपली प ले ठे व यासाठ कोटे सापडले आहे. ४ जे तु या घरात
राहतात ते आशीवा दत आहेत; ते नरंतर तुझी तुती कर त राहतील. ५ या
मनु याचे साम य तु यात आहे, या या मनात सीयोनेचे राजमाग आहेत
तो आशीवा दत आहे. ६ शोका या खो यातून जाताना, यांना प या या
पा याचे झरे सापडतात. आगोटीचा पाऊस यांना पा या या तलावाने
झाकतो. ७ ते साम यापासून साम यात जातात; यातील येकजणाला
सयोनेत देवाचे दशन लाभते. ८ हे सेनाधीश परमे रा, माझी ाथना ऐक;

याकोबा या देवा, मी जे सांगतो ते माझे ऐक. ९ हे देवा, तू आमची ढाल
आहेस; अवलोकन कर, तू आप या अ भ ष ा या मुखाकडे ी लाव. १०
तु या अंगणातला एक दवस इतर ठकाणात या हजार दवसांपे ा उ म
आहे; ाई या तंबूत राह यापे ा मा या देवा या घराचा ारपाळ होणे हे
मला चांगले आहे. ११ कारण परमे र देव आमचा सूय आ ण ढाल आहे;
परमे र अनु ह आ ण गौरव देतो; जे ामा णकपणे चालतात यांना उ म ते
द यावाचून तो राहणार नाही. १२ हे सेनाधीश परमे रा, जो मनु य तु यावर
भरवसा ठे वतो तो आशीवा दत आहे.
या मुलांची तो े हे परमे रा, तू आप या देशावर अनु ह
८५ कोरहा
दाखवला आहेस; तू याकोबाला बं दवासातून परत आणले आहेस.
२ तू आप या लोकां या पापांची

मा केली आहेस. तू यांची सव पापे
झाकून टाकली आहेत. ३ तू आपला सव ोध काढू न घेतला आहे; आ ण
आम यावर ल भयंकर ोधापासून मागे फरला आहेस. ४ हे आम या
तारणा या देवा, आ हास परत आण, आ ण आम यावरचा तुझा असंतोष र
कर. ५ सवकाळपयत तू आम यावर रागावलेला राहशील का? प ान प ा
तू रागावलेला राहशील काय? ६ तु या लोकांनी तु याठायी आनंद करावा,
हणून तू आ हास परत जवंत करणार नाहीस का? ७ हे परमे रा, तु या
दयेचा अनुभव आ हास येऊ दे; तू कबूल केलेले तारण आ हास दे. ८
परमे र देव काय हणेल ते मी ऐकून घेईन. कारण तो आप या लोकांशी
व व ासू अनुयाय शी शांती करेल, तर मा यांनी मूखा या मागाकडे
पु हा वळू नये. ९ ख चत जे यास भतात यां याजवळ याचे तारण आहे;
यासाठ आम या देशात वैभव रहावे. १० दया व स य एक मळाली आहेत;
नती आ ण शांती यांनी एकमेकांचे चुंबन घेतले आहे. ११ पृ वीतून स य
बाहेर पडत आहे, आ ण वगातून न तम व खाली पाहत आहे. १२ जे उ म
ते परमे र देईल, आ ण आमची भूमी आपले पक देईल. १३ या यासमोर
नतीम व चालेल, आ ण या या पावलांसाठ माग तयार कर ल.
ाथना हे परमे रा, माझे ऐक, आ ण मला उ र दे, कारण
८६ दामी वदाची
दीन आ ण द र ी आहे. माझे र ण कर, कारण मी तुझा
२

न ावंत आहे; हे मा या देवा, तु यावर व ास ठे वणा या सेवकाचे र ण
कर. ३ हे भू, मा यावर दया कर, कारण मी दवसभर तुला हाक मारतो. ४
हे भू, आप या सेवकाचा जीव आनं दत कर, कारण मी आपला जीव वर
तु याकडे लावतो. ५ हे भू, तू उ म आहेस आ ण मा कर यास तयार
आहेस, आ ण जे सव तुला हाक मारतात यांना तू महान दया दाखवतोस. ६
हे परमे रा, मा या ाथनेला कान दे; मा या काकुळती या वाणीकडे ल
दे. ७ हे परमे रा, मी आप या संकटा या दवसात तुला हाक मार न, कारण
तू मला उ र देशील. ८ हे भू, देवांम ये तु याशी तुलना करता येईल असा
कोणीही नाही. तु या कृ यासारखी कोणीतीही कृ ये नाहीत. ९ हे भू, तू
नमाण केलेली सव रा े येतील आ ण तु यापुढे नमन करतील. ते तु या
नावाला आदर देतील. १० कारण तू महान आहेस व तू आ यकारक गो ी
करतोस; तूच फ देव आहेस. ११ हे परमे रा, मला तुझे माग शकव, मग
मी तु या स यात चालेन. तु या नावाचे भय धर यास माझे च एका कर.
१२ हे भू, मा या देवा, मी अगदी आप या मनापासून तुझी तुती कर न; मी
सवकाळ तु या नावाचे गौरव कर न. १३ कारण मा यावर तुझी महान दया
आहे; तू माझा जीव मृ यूलोकापासून सोडवला आहेस. (Sheol h7585) १४ हे
देवा, उ ट लोक मा या व उठले आहेत. हसाचार लोकांची टोळ माझा
जीव घे यास पाहत आहे. यांना तु यासाठ काही आदर नाही. १५ तर हे
भू, तू दयाळू आ ण कृपाळू देव आहेस. मंद ोध, आ ण दया व स य याम ये
वपुल आहेस. १६ तू मा याकडे वळू न मा यावर कृपा कर; तू आप या
दासास आपले साम य दे; आप या दासी या मुलाचे तारण कर. १७ हे
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परमे रा, तु या अनु हाचे च ह दाखव. कारण तू माझे साहा य व सां वन
केले आहे. मग माझा ेष करणा यांनी ते पाहावे, आ ण लि जत हावे.
राचे नगर प व पवतावर थापले आहे. याकोबा या सव
८७ परमे
तंबूपे ा परमे रास सयोनेचे ार अ धक य आहे. हे देवा या
२

३

नगर , तु या वषयी गौरवा या गो ी सां गत या आहेत. ४ राहाब आ ण
बाबेल माझे अनुयायी आहेत असे मी सांगेन. पाहा, प ल ी, सोर व कूश
हणतात यांचा ज म तेथलाच. ५ सयोने वषयी असे हणतील क , हा
येक त यात ज मला होता; आ ण परा पर वतः तला था पत कर ल.
६ लोकांची न दणी करताना, ाचा ज म तेथलाच होता असे परमे र लहील.
७ गायन करणारे आ ण वा े वाजवणारेही हणतील क , मा या सव पा याचे
झरे तु यात आहेत.”
या मुलांची तो े हे परमे रा, मा या तारणा या देवा, मी
८८ कोरहा
रा व दवस तु यापुढे आरोळ करतो. माझी ाथना ऐक;
२

मा या आरोळ कडे ल दे. ३ कारण माझा जीव लेशांनी भरला आहे,
आ ण माझे जीवन मृतलोकाजवळ आले आहे. (Sheol h7585) ४ खाचेत
खाली जातात यां यासारखे लोक मा याशी वागत आहेत; मी असहा य
मनु यासारखा आहे. ५ मला मृताम ये सोडू न दले आहे; अशा मृतासारखा
जो कबरेत पडू न राहतो, याची तू आणखी दखल घेत नाहीस, याला तु या
साम यापासून कापून टाकले आहेत, यां यासारखा मी झालो आहे. ६ तू
मला या ख यांत या खाल या भागात, काळोखात व अगदी खोल जागी
टाकले आहेस. ७ तु या ोधाचे खूप ओझे मा यावर पडले आहे, आ ण
तु या सव लाटा मा यावर जोराने आपटत आहेत. ८ तु यामुळे मा या
ओळखीचे मला टाळतात. यां या ीने माझा यांना वीट येईल असे तू केले
आहे; मी आत क डलेला आहे आ ण मी नसटू शकत नाही. ९ क ामुळे
माझे डोळे थकून जात आहेत; हे परमे रा, मी दवसभर तुला आरोळ मा रत
आहे. मी आपले हात तु यापुढे पसरत आहे. १० तू मृतांसाठ चम कार
करशील काय? जे मरण पावलेले आहेत ते उठू न तुझी तुती करतील काय?
११ तु या दयेची व ामा णकपणाची कबरेत कवा मृतां या जागी घोषणा
होईल का? १२ तु या व मयकारक कृतीचे अंधारात कवा व मरणलोक
तुझे नतीम व कळे ल काय? १३ परंतु हे परमे रा, मी तुला आरोळ मारतो;
सकाळ माझी ाथना तु यापुढे सादर होते. १४ हे परमे रा, तू माझा याग
का केलास? तू आपले मुख मा यापासून का लपवतोस? १५ मी नेहमीच
पी डत असून मा या त णपणापासूनच मरणो मुख झालो आहे; मी तु या
दहशतीने थत झालो आहे; मी काहीच क शकत नाही. १६ तुझा संत त
ोध मा याव न चालला आहे, आ ण तु या घाब न सोडणा या कृ यांनी
माझा संपूण नाश केला आहे. १७ यांनी दवसभर मला जला माणे घेरले
आहे; यांनी मला सव वी वेढून टाकले आहे. १८ तू मा यापासून येक
म ाला आ ण प र चतांना र केले आहेस. माझा प रचयाचा केवळ काळोख
आहे.
तो मी परमे रा या व ासा या करारा या कृतीचे गीत
८९ एथानाचे
सवकाळ गाईन. मी तुझी स यता भावी प ांना जाहीर कर न.
२

कारण मी हणालो आहे क , व ासाचा करार सवकाळासाठ था पत
होईल; तुझी स यता वगात तूच थापन केली आहेस. ३ मी मा या
नवडले याशी करार केला आहे, मी आपला सेवक दावीद ा याशी शपथ
वा हली आहे. ४ मी तु या वंशाजांची थापना सवकाळ कर न, आ ण तुझे
राजासन सव प ांसाठ था पन. ५ हे परमे रा, तु या व मयकारक
कृतीची तुती आकाश कर ल, तु या स यतेची तुती प व जनां या मंडळ त
होईल. ६ कारण परमे राशी तुलना होऊ शकेल असा आकाशात कोण
आहे? देवा या मुलांपैक परमे रासारखा कोण आहे? ७ प व जनां या
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सभेत याचा स मान होतो असा तो देव आहे; आ ण या या सभोवती
असणा या सवापे ा तो भतीदायक आहे. ८ हे सेनाधीश देवा, परमे रा,
हे परमे रा, तु यासारखा कोण समथ आहे? तुझी स यता तु याभोवती
आहे? ९ समु ा या खवळ यावर तू अ धकार चालवतोस; जे हा या या
लाटा उसळतात, ते हा तू यांना शांत करतोस. १० तू राहाबाला ठे चून याचा
चुराडा केलास. तू तु या बलवान बा न
ं ी आप या श ूंना पांगवलेस. ११
आकाश तुझे आहे आ ण पृ वीही तुझी आहे. तू जग आ ण यातले सवकाही
नमाण केलेस. १२ उ र आ ण द ण नमाण के या. ताबोर आ ण हम न
तु या नावाचा जयजयकार करतात. १३ तुला परा मी भुज आहे आ ण तुला
बळकट हात आहे व तुझा उजवा हात उं चावला आहे. १४ नती आ ण याय
तु या राजासनाचा पाया आहेत. कराराचा व ास आ ण स य तु यासमोर
आहेत. १५ जे तुझी उपासना करतात ते आशीवा दत आहेत. हे परमे रा ते
तु या मुख काशात चालतात. १६ ते दवसभर तु या नावाची तुती करतात,
आ ण तु या यायीपणाने ते तुला उं चावतात. १७ यां या श चे वैभव तू
आहेस, आ ण तु या कृपेने आ ही वजयी आहोत. १८ कारण आमची ढाल
परमे राची आहे; इ ाएलाचा प व देव आमचा राजा आहे. १९ पूव तू
आप या व ासणा यांशी ांतात बोललास; तू हणालास, मी एका वीरावर
मुकुट ठे व याचे ठरवले आहे; लोकांतून नवडले या एकास मी उं चावले
आहे. २० मी माझा सेवक दावीद याला नवडले आहे; मी यास आप या
प व तेलाने अ भषेक केला आहे. २१ माझा हात यास आधार देईल;
माझा बा यास बलवान कर ल. २२ कोणी श ू यास फसवणार नाही.
ांची मुले यास छळणार नाहीत. २३ मी या या श ूंना या यापुढे चरडू न
टाक न; जे याचा ेष करतात यांना मा न टाक न. २४ माझे स य आ ण
व ासाचा करार यां याबरोबर राहील; मा या नावाने ते वजयी होतील.
२५ मी याचा हात समु ावर आ ण याचा उजवा हात न ांवर ठे वीन. २६
तो मला हाक मा न हणेल, तू माझा पता, माझा देव, मा या तारणाचा
खडक आहेस. २७ आ ण मी यास माझा थम ज मलेला पु कर न,
पृ वीवर ल राजांत यास परम े कर न. २८ मी आपला व ासाचा करार
यां यासाठ सवकाळ व तार ल, आ ण यां याबरोबरचा माझा करार
सवकाळ टकेल. २९ याचे वंश सवकाळ राहील, आ ण याचे राजासन
आकाशा माणे टकेल. ३० जर या या वंशजांनी माझे नयम सोडले आ ण
मा या आदेशाचा आ ाभंग केला. ३१ जर यांनी माझे नयम मोडले आ ण
मा या आ ा पाळ या नाहीत. ३२ मग मी यां या बंडखोरांना काठ ने, आ ण
यां या अपराधांना फट यांनी श ा कर न. ३३ परंतु मी माझा व ासाचा
करार यां यापासून काढू न घेणार नाही; मी मा या वचनाशी न ावान राहीन.
३४ मी माझा करार मोडणार नाही, कवा मा या ओठांचे श द बदलणार नाही.
३५ एकदा सवासाठ मी आप या प व तेची शपथ वा हली आहे, आ ण मी
दावीदाशी खोटे बोलणार नाही. ३६ याची संतती सवकाळ राहील, आ ण
याचे राजासन मा यासमोर सूया माणे कायम राहील. ३७ ते चं ा माणे
सवकाळ टकेल. आकाशात व सनीय सा ीदार आहेत. ३८ पण तर तू
आप या अ भ ष ावर रागावलास, तू याचा याग केला, आ ण नाकारलेस.
३९ तू आप या सेवकाशी केलेला करार सोडू न दलास. तू याचा मुकुट
भूमीवर फेकून
केलास. ४० तू या या सव भती पाडू न टाक यास. तू
याचे सव क ले उ व त केलेस. ४१ सव येणारे जाणारे यास लुटतात. तो
आप या शेजा यां या तर काराचा वषय झाला आहे. ४२ तू या या श ूंचा
उजवा हात उं च केला आहे. तू या या सव श ूंना आनं दत केले आहेस. ४३
तू यां या तलवार ची धार बोथट केली आहे. आ ण यु ात यास तू टकाव
ध दला नाहीस. ४४ तू या या तेजि वतेचा शेवट केला; तू याचे सहासन
ज मनीवर खाली आणलेस. ४५ तू या या ता याचे दवस कमी केले
आहेत. तू यास ल जेने झाकले आहेस. ४६ हे परमे रा, कती वेळ? तू
आप या वतःला सवकाळ लप वणार काय? तुझा राग अ नीसारखा कती

328

वेळ जळे ल? ४७ माझे आयु य कती कमी आहे या वषयी वचार कर, तू
सव मानव पु नमाण केलेस ते थच काय? ४८ कोण जवंत रा हल
आ ण मरणार नाही कवा कोण आपला जीव अधोलोकातून सोडवील?
(Sheol h7585) ४९ हे भू, या स यतेत तू दावीदाशी शपथ वा हली, ती
तुझी पूव ची व ासा या कराराची कृ ये कोठे आहेत? ५० हे भू, तु या
सेवका व ची थ ा होत आहे; आ ण अनेक रा ाकडू न झालेला अपमान
मी आप या दयात सहन करत आहे हे तू ल ात आण. ५१ हे परमे रा,
तुझे श ू जोराने अपमान करतात; ते तु या अ भ ष ा या पावलांची थ ा
करतात. ५२ परमे रास सदासवकाळ ध यवाद असो. आमेन आ ण आमेन.

अशासाठ क , तू घस न दगडावर पडू नये. १३ तू आप या पायाखाली
सह आ ण नागाला चरडू न टाकशील; तू सह व अजगर ाला तुडवीत
चालशील. १४ तो मा याशी न ावान आहे, हणून मी यास सोडवीन; मी
यास सुर त ठे वीन कारण तो मा याशी ामा णक आहे. १५ जे हा तो
माझा धावा कर ल ते हा मी यास उ र देईन; संकटसमयी मी या याबरोबर
राहीन; मी यास वजय देईन आ ण याचा स मान कर न. १६ मी यास
दीघायु य देईन, आ ण यास माझे तारण दाखवीन.

चे तो हे भू, तू सव प ान प ा आमचे नवास थान
९० मोशे
आहेस. पवत अि त वात ये यापूव कवा पृ वी व जग नमाण

तुझे वा स य, आ ण येकरा ी तु या स यतेब ल नवेदन करणे. ३
दहा तारांचे वा , वीणेवर आ ण सतार वर संगीत वाजवणे चांगले आहे. ४
कारण हे परमे रा, तू आप या कृतीने मला ह षत केले आहे. तु या हात या
कृ यां वषयी मी आनंदाने गाईन. ५ हे परमे रा, तुझी कृ ये कती महान
आहेत, तुझे वचार फार गहन आहेत. ६ पशुतु य मनु यास ते कळत नाहीत,
कवा मूखाला ती समजत नाहीत, ७ गवता माणे उगवले, आ ण सव
वाईट करणारे भरभराटीस आले; तर ही यांचा कायमचा शेवटचा नाश
ठरलेला आहे. ८ परंतु हे परमे रा, तू तर सदासवकाळ रा य करशील. ९ हे
परमे रा, खरोखर, तु या श ूंकडे पाहा; सव वाईट करणारे वखरले आहेत.
१० पण तू माझे शग रानबैला या शगा माणे उं च केले आहेस; मला ता या
तेलाचा अ भषेक झाला आहे. ११ मा या डो यांनी मा या श ूंचा नाश
पा हला आहे; जे कम मा यावर उठतात यां या वषयी मा या कानांनी
ऐकले आहे. १२ नतीमान खजुर सारखा समृ होईल, तो लबानोनावर ल
गंधस सारखा वाढेल. १३ जे परमे रा या घरात लावले या वृ ासारखे
आहेत; ते आप या देवा या अंगणात झपा ाने वाढतील. १४ वृ पणातही
ते फळ देत राहतील; ते टवटवीत आ ण हरवे राहतील. १५ हे यासाठ क ,
परमे र सरळ आहे हे यांनी जाहीर करावे; तो माझा खडक आहे, आ ण
या याठायी काहीच अ याय नाही.

२

हो याआधीच, अना दकाळापासून ते अनंतकाळापयत तूच देव आहेस. ३ तू
मनु यास पु हा मातीस मळवतोस, आ ण तू हणतोस, “अहो मनु या या
वंशजांनो परत या.” ४ कारण हजारो वष तु या ीने, काल या गेले या
दवसासारखी, रा ी या हरासारखी आहेत. ५ पुरा माणे तू यांना झाडू न र
नेतोस आ ण ते न े माणे णक आहेत, सकाळ उगवणा या गवतासारखे
ते आहेत. ६ सकाळ ते उगवते आ ण वाढते; सं याकाळ ते न तेज होते
व वाळू न जाते. ७ खरोखर, आ ही तु या रागाने न होतो, आ ण तु या
कोपाने आ ही घाब न जातो. ८ तू आमचे अपराध आप यापुढे ठे वले आहेत.
आमचे गु त पाप तु या काशा या सम ठे वले आहे. ९ तु या ोधाखालून
आमचे आयु य नघून जाते; आमची वष उसाशा माणे वरेने संपून जातात.
१० आमचे आयु य स र वष आहे; कवा जर आ ही नरोगी असलो तर
शी वष आहे; पण तर आम या आयु यातील उ म वष सम या आ ण :
ख यां या नशाणीने भरलेले आहे. होय, ते लवकर सरते आ ण आ ही र
उडू न जातो. ११ तु या ोधाची ती ता कोणाला मा हत आहे; तुझी भती
बाळग याइतका तुझा ोध कोण जाणतो? १२ हणून आ हास आमचे
आयु य असे मोज यास शकव क आ ही ानाने जग यास शकू. १३ हे
परमे रा, परत फ र, कती वेळ तू उशीर करशील? तु या सेवकावर दया
कर. १४ तू आप या दयेने आ हास सकाळ तृ त कर हणजे आ ही आपले
सव दवस हषाने आ ण आनंदाने घालवू. १५ जतके दवस तू आ हास
पीडले या दवसा या मानाने आ ण जतक वष आ ही सम येचा अनुभव
घेतला या वषा या मानाने आ हांला आनं दत कर. १६ तुझी कृती तु या
सेवकांना, तुझे वैभव यां या मुलांना बघू दे. १७ भू, आमचा देव याची कृपा
आ हांवर असो. आम या हात या कामाला उ नती दे; खरोखर, आम या
हात या कामाला उ नती दे.
राहतो, तो सवसाम या या सावलीत
९१ जोराहील.परा परामी यापरमेआरायात
वषयी हणेन क , “तो माझा आ य आ ण
२

माझा क ला आहे, माझा देव, यावर मी व ास ठे वतो.” ३ कारण तो तुला
पार या या पाशातून आ ण नाश करणा या मर पासून तुला सोडवील. ४ तो
तुला आप या पंखानी झाक ल, आ ण तुला या या पंखाखाली आ य
मळे ल. याचे स य ढाल व कवच आहे. ५ रा ी या दहशतीचे भय, कवा
दवसा उडणा या बाणाला, ६ कवा अंधारात फरणा या मर ला कवा भर
पार नाश करणा या पटक ला तू भणार नाहीस. ७ तु या एका बाजूला
हजार पडले, आ ण तुम या उज ा हातास दहा हजार पडले, पण तर
ती तु याजवळ येणार नाही. ८ तू मा नर ण करशील, आ ण ांना
झालेली श ा पाहशील. ९ कारण परमे र माझा आ य आहे असे हणून तू
परा परालासु ा आपले आ य थान केले आहेस. १० तुम यावर वाईट
मात करणार नाही. तुम या घराजवळ कोणतीही पडा येणार नाही. ११
कारण तु या सव मागात तुझे र ण कर याची, तु या वषयी तो आप या
द तांना आ ा देईल. १२ ते तुला आप या हातांनी उचलून धरतील

तो परमे राची उपकार तुती करणे आ ण हे
९२ शपराबाथपरा, दवसाचे
तु या नावाला तुती गाणे ही चांगली गो आहे. सकाळ
२

र रा य करतो. याने ऐ याचा झगा घातला आहे; परमे राने
९३ परमे
साम याचे व घातले आहे; याने साम यासारखा कमरप ा कसला
आहे. जगही असे मजबूत थापले आहे, ते हालवले जाऊ शकत नाही.
२ तुझे राजासन ाचीनकाळापासून थापलेले आहे; तू सवकाळापासून
आहेस. ३ हे परमे रा, महासागरांनी आवाज उं चावला आहे; आपला आवाज
उं चावला आहे, महासागरा या लाटा आदळतात आ ण गजना करतात. ४
खूप जलां या, महासागरा या चंड लाटां या गजने न उ च थानी असलेला
परमे र अ धक साम यवान आहे. ५ तुझे नयम अ तस य आहेत; हे
परमे रा, तु या घराला प व ता सदासवकाळ शोभते.
रा, देवा तु याकडे सूड घेणे आहे, तु याकडे सूड घेणे आहे;
९४ हेतू परमे
हे देवा आपले तेज गट कर. पृ वी या यायाधीशा, ऊठ,
२

ग व ांना यांचे उ चत तफल दे. ३ हे परमे रा,
कती काळ,
कती
काळ वजयो सव करतील? ४ ते बडबड करतात आ ण उमटपणे बोलतात
आ ण फुशारक मारतात. ५ हे परमे रा, ते तु या लोकांस चरडतात;
जे तु या मालक चे रा आहे यांना ते पी डतात. ६ ते वधवांना आ ण
उप यांचा जीव घेतात, आ ण ते अनाथांचा खून करतात. ७ ते हणतात
क , परमे र बघणार नाही, याकोबाचा देव ल देत नाही. ८ अहो तु ही
मूख लोकांनो, समजून या; मूखानो, तु ही कधीपयत शकणार आहात?
९ याने आपला कान घड वला तो ऐकणार नाही काय? याने आपला
डोळा बन वला तो पाहणार नाही काय? १० जो रा ांना श त लावतो,
तो श ा करणार नाही का? जो मनु यांना ान शकवतो. तो अ ानी
असणार का? ११ परमे र मनु यांचे वचार जाणतो, ते
आहेत. १२ हे
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तो सं हता

परमे रा या मनु यास तू श त लावतोस, याला आप या नयमशा ातून
शक वतोस तो आशीवा दत आहे. १३ ासाठ खाच खणली जाईपयत, तू
यास संकटसमयी वसावा देशील. १४ कारण परमे र आप या लोकांस
कवा आप या वतनाला सोडू न देणार नाही. १५ कारण याय नतीमानाकडे
वळे ल; आ ण सरळ मनाचे सव तो अनुसरतील. १६ मा यासाठ कम
करणा या व कोण लढेल? अ याय करणा या व मा यासाठ कोण
उभा रा हल? १७ जर परमे राने मला मदत केली नसती, तर माझा जीव
नवांत थानी कधीच जाऊन पडला असता. १८ जे हा मी हणतो, माझा पाय
घसरला आहे, ते हा, परमे रा, तुझा व ासाचा करार मला उचलून धरतो.
१९ जे हा माझे मन खूप चता त होते ते हा तु यापसून लाभणारे सां वन
मा या जवाला आनं दत करते. २० जे पणाचे राजासन काय ाने अ र
योजते ते तु याशी संबंध ठे वाल काय? २१ ते नतीमाना या जवा व
एकवट होतात, आ ण नद यांस देहांत श ा देतात; २२ परंतु परमे र
माझा उं च बु ज आहे, आ ण माझा देव मला आ याचा खडक आहे. २३
याने यांचा अ याय यां यावरच आणला आहे; आ ण यां याच पणात
तो यांना नाहीसे कर ल. आमचा देव परमे र यांना नाहीसे कर ल.
या, आपण परमे राचा जयजयकार क ; आप या तारणाचा
९५ याहो
खडक याचा हषाने जयजयकार क . उपकार तुती कर त या या
२

साि न यात वेश क ; तुतीचे तो े गात याचा जयजयकार क . ३
कराण परमे र महान देव आहे आ ण सव देवां न तो े महान राजा
आहे. ४ या या हाती पृ वीची खोल थाने आहेत; पवताची उं च शखरेही
याचीच आहेत. ५ समु याचाच आहे, कारण यानेच तो नमाण केला,
आ ण या या हाताने कोरड भूमी घडवली गेली. ६ याहो या, आपला
नमाणकता परमे र यापुढे गुडघे टेकू, याची उपासना क , यास नमन
क ; ७ कारण तो आपला देव आहे, आ ण आपण या या कुरणातील लोक
आ ण या या हातातील मढरे आहोत. आज जर तु ही याची वाणी ऐकाल
तर कती बरे होईल. ८ मर बा येथ या माणे कवा म सा या दवशी रानात
केले तसे आपली मने कठ ण क नका, ९ ते हा तुम या व डलांनी मा या
अ धकाराला आ हान दले, आ ण जर यांनी माझी कृती पा हली होती,
तर मा या सहनशीलतेची पर ा केली. १० चाळ स वष या पढ वर मी
रागावलो, आ ण हणालो, हे बहकले या मनाचे आहेत; यांनी माझे माग
जाणले नाहीत. ११ हणून मी आप या रागात शपथ वा हली क , हे मा या
वसा ात कधीही वेश करणार नाहीत.

९६

अहो, परमे रास नवीन गीत गा; हे सव पृ वी, परमे राचे गुणगान
कर. २ परमे रास गाणे गा, या या नावाला ध यवाद ा; दवस दवस
या या तारणाची घोषणा करा. ३ रा ात याचे गौरव, या या आ यकारक
कृ यांची सव रा ात जाहीर करा. ४ कारण परमे र महान आ ण परम तु य
आहे. सव स या देवांपे ा याचे भय धरणे यो य आहे. ५ कारण रा ांचे
सव देव केवळ मूत आहेत, पण परमे राने तर वग नमाण केला. ६
वैभव व ऐ य या या साि न यात आहेत. साम य आ ण स दय या या
प व थानी आहेत. ७ अहो तु ही लोकां या कुळांनो, परमे राचे गौरव
करा; परमे राचे गौरव करा आ ण याचे साम य सांगा. ८ परमे रा या
नावामुळे याचा गौरव करा. अपण घेऊन या या अंगणात या. ९ प व तेने
सुशो भत होऊन परमे रास नमन करा. हे सव पृ वी, या यापुढे कंपायमान
हो. १० रा ांमधील लोकांस सांगा क , परमे र रा य करतो. जगसु ा ि थर
था पलेले आहे; ते हल वता येणे अश य आहे. तो सरळपणे लोकांचा याय
कर ल. ११ आकाश आनं दत होवो, आ ण पृ वी आनंदो सव करो; समु
आ ण यातील सवकाही गजना करोत. १२ शेत आ ण यातील सवकाही
आनंदो सव करोत. मग जंगलातील सव वृ आनंदाने गजर करतील. १३
सगळ न मती परमे रापुढे आनंद करो, कारण तो येत आहे; पृ वीचा याय

तो सं हता

करायला तो येत आहे; तो यायीपणाने जगाचा व या या स यतेने लोकांचा
याय कर ल.
र रा य करतो; पृ वी आनं दत होवो. अनेक ीपसमूह आनं दत
९७ परमे
होवो. ढग आ ण काळोख या याभोवती आहेत. नती व याय
२

या या सहासनाचा पाया आहेत. ३ अ नी या यापुढे चालतो, आ ण येक
बाजूने या या श ूंना न क न टाकतो. ४ या या वजांनी जग का शत
केले; पृ वी हे पा न थरथर कापली. ५ परमे रासमोर, सव पृ वी या
भूसमोर पवत मेणासारखे वतळले. ६ आकाशाने, याचा याय जाहीर
केला, आ ण सव रा ांनी याचे वैभव पा हले. ७ जे कोर व मूत ची पूजा
करतात, जे मूत चा अ भमान बाळगतात ते सव लि जत झाले. अहो सव
देवहो! या यासमोर नमन करा. ८ सयोनेने हे ऐकले आ ण आनं दत झाली,
कारण हे परमे रा, तु या यायामुळे य दा या नगरांनी आनंद केला. ९
कारण हे परमे रा, सव पृ वीवर तू परा पर आहेस. तू सव देवापे ा खूपच
उं चावलेला आहेस. १० जे तु ही परमे रावर ीती करता, ते तु ही वाईटाचा
ेष करा, तो आप या भ ां या जीवाचे र ण करतो, आ ण तो यास
ां या हातातून सोडवतो. ११ नतीमानासाठ काश आ ण जे सरळ
अंतःकरणाचे आहेत यां यासाठ हष पेरला आहे. १२ अहो नतीमानांनो,
परमे राठायी आनंदी हा. या या प व नावाला ध यवाद ा.
रास नवीन गीत गा, कारण याने आ यकारक गो ी के या
९८ परमे
आहेत; याने आप या उज ा हाताने आ ण आप या प व बा ने
आ हास वजय दला आहे. २ परमे राने आपले तारण कळवले आहे; याने
सव रा ां यासमोर आपले यायीपण उघडपणे दाखवले आहे. ३ याने
इ ाएला या घरा यासाठ आपली न ा आ ण व ासाचा करार यांची
आठवण केली; पृ वी या सव सीमांनी आम या देवाचा वजय पा हला आहे.
४ अहो सव पृ वी, परमे राचा जयजयकार करा; उ च वराने आ ण आनंदाने
गा, तु तगायन करा. ५ परमे राचे तु तगान वीणेवर करा, वीणेवर मधुर
वराने गायन करा. ६ कणा आ ण शगा या आवाजाने, परमे र राजासमोर
आनंदाने जयघोष करा. ७ समु आ ण यातील येकगो गजना करोत,
जग व याम ये राहणारे हषनाद करोत. ८ न ा टा या वाजवोत, आ ण
पवत हषनाद करोत. ९ परमे र पृ वीचा याय कर यास येत आहे; तो
यायीपणाने जगाचा आ ण सरळपणाने रा ांचा याय कर ल.
र रा य करतो; रा े कं पत होवोत. तो क बां यावर वराजमान
९९ परमे
आहे; पृ वी थरथर कापो. सयोनात परमे र महान आहे; तो सव
२

रा ां यावर उं च आहे. ३ ते तुझे महान आ ण भयचक त करणा या नावाची
तुती करोत. तो प व आहे. ४ राजा बलवान आहे आ ण तो याय य
आहे. तू सरळपणा था पला आहे; तू याकोबात याय व नती अि त वात
आणली आहेस. ५ परमे र, आपला देव याची तुती करा आ ण या या
पदासनाजवळ याची उपासना करा. तो प व आहे. ६ या या याजकाम ये
मोशे आ ण अहरोन हे होते, आ ण यास ाथना करणा यांपैक शमुवेल हा
होता. यांने परमे राची ाथना केली आ ण याने यांना उ र दले. ७ तो
यां याशी मेघ तंभातून बोलला. यांनी या या आ ा आ ण याचे नयम
पाळले. ८ हे परमे रा, आम या देवा, तू यांना उ र दलेस. तू यांना मा
करणारा देव आहेस तर यां या पापमय कृ याब ल यांना श ा कर त
होतास. ९ परमे र, आपला देव ाची तुती करा, आ ण या या प व
ड गरावर उपासना करा, कारण परमे र आमचा देव प व आहे.
वी, परमे रासाठ हषनाद करा. परमे राची सेवा
१०० हेआनंसवदानेपृ करा.
या या साि न यात आनंदाने गाणी गात या.
२

३

परमे र हाच देव आहे हे जाणून या. यानेच आ हास नमाण केले, आ ण
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आ ही याचे आहोत. आपण याचे लोक आ ण या या कुरणातील याचे
मढरे आहोत. ४ याची उपकार तुती करत या या ारात, आ ण तवन
कर त या या अंगणात वेश करा. याचे उपकार मरण करा आ ण या या
नावाला ध यवाद ा. ५ कारण परमे र चांगला आहे; याची दया सवकाळ
आहे, आ ण याची स यता प ान प ा टकणार आहे.

तू ाचीन काळ पृ वीचा पाया घातला; आकाश तु या हातचे काय आहे.
२६ ते नाहीसे होईल, पण तू राहशील; ते सव कापडा माणे जीण होतील;
कप ांसारखे तू यांना बदलशील आ ण ते नाहीसे होतील. २७ पण तू
सारखाच आहे, आ ण तु या वषाना अंत नाही. २८ तु या सेवकांची मुले इथे
कायम राहतील, आ ण यांचे वंशज तु या उपि थतीत इथे राहतील.”

तो
१०१ दातुवदाचे
ती गाईन;

तो . हे मा या जीवा परमे राचा ध यवाद कर, हे
१०३ दामा वदाचे
या सव अंतयामा, या या प व नावाचा ध यवाद कर. हे

मी ेम आ ण यायाचे गीत गाईन; हे परमे रा, मी
२ मी सु ते या मागाने चालेन. अहा, तू मा याकडे

२

कधी येशील? मी मा या घरात सचोटीने चालेन. ३ मी आप या डो यासमोर
अनु चत गो ठे वणार नाही; अनाचाराचा मी ेष करतो; तो मला बलगणार
नाही. ४ हेकेखोर लोक मला सोडतील; मी वाईटाशी न ावान राहणार नाही.
५ आप या शेजा याची गु तपणे नदानाल ती करणा याचा मी नाश कर न.
जो कोणी ग व चालीर तीचा आ ण उमट वागणूक चा आहे याचे मी सहन
करणार नाही. ६ देशातले व ासू यांनी मा याजवळ बसावे हणून माझी
नजर यां यावर राहील; जो सचोटी या मागाने चालतो तोच माझा सेवक
होईल. ७ कपट करणारे लोक मा या घरात राहणार नाहीत; लबाडाचे मा या
डो यापुढे वागत होणार नाही. ८ देशात या सव वाईटांचा मी रोज सकाळ
नाश करत जाईन; वाईट करणा या सवाना मी परमे रा या नगरातून काढू न
टाकेन.
राजवळ
१०२ परमे
आरोळ कडे ल

ाथना हे परमे रा, माझी ाथना ऐक; मा या
दे. २ मी संकटात असताना मा यापासून त ड
लपवू नकोस. मा याकडे ल दे. जे हा मी तुला हाक मारतो, मला वरेने उ र
दे. ३ कारण माझे आयु य धुरा माणे नघून जात आहे, आ ण माझी हाडे
अ नीसारखी जळू न गेली आहेत. ४ माझे दय चरडू न गेले आहे आ ण मी
गवता माणे कोमेजून गेलो आहे. मी जेवण खा यास असमथ आहे. ५ मा या
सतत या क ह यामुळे, मी फार ीण झालो आहे. ६ मी अर यात या
घुबडा माणे झालो आहे. मी ओसाड ठकाणात या ग डा माणे झालो आहे.
७ मी जागरण कर त आहे; धा यावर एकटे राहणा या एकाक प या माणे
मी आहे. ८ माझे श ू सव दवस मला टोमणे मारतात; ते माझी चे ा करतात
माझे नाव वाप न शाप देतात. ९ मी राख भाकर माणे खा ली आहे,
आ ण मा या पा यात माझे अ ू मसळले आहेत. १० कारण तु या भयंकर
ोधामुळे, तू मला वर उचलून घेऊन खाली फेकून दलेस. ११ माझे दवस
उतर या सावली माणे झाले आहेत, आ ण गवतासारखा मी कोमेजून गेलो
आहे. १२ पण हे परमे रा, तू सवकाळ राजासना ढ आहेस, आ ण तुझी
क त सव प ांसाठ सवकाळ राहील. १३ तू उठू न उभा राहशील आ ण
सयोनेवर दया करशील. त यावर दया कर याची वेळ आता आली आहे;
नेमलेला वेळ आला आहे. १४ कारण तुझे सेवक त या दगडांची आवड
धरतात, आ ण त या नासधूसाची धूळ पा न यांना कळवळा येतो. १५ हे
परमे रा, रा े तु या नावाचा आदर करतील, आ ण पृ वीवर ल सव राजे
तु या वैभवाचा स मान करतील. १६ परमे र सयोन पु हा बांधेल, आ ण तो
आप या गौरवाने गट होईल. १७ आणखी तो अनाथा या ाथनेला तसाद
देईल. तो यांची ाथना नाकारणार नाही. १८ पुढ ल पढ साठ हे ल न
ठे वले जाईल, आ ण अजून या लोकांचा ज म झाला नाही ते परमे राची
तुती करतील. १९ कारण परमे राने आप या उ च प व थानातून खाली
पाहीले आहे. परमे राने वगातून खाली पृ वीकडे पाहीले, २० तो बं दवानाचे
क हणे ऐकेल, यांना मृ यूदंडाची श ा ठरवली होती यास सोड वले. २१
नंतर सयोनेतील लोक परमे राचे नाव सांगतील, आ ण य शलेमेत याची
तुती करतील. २२ जे हा परमे राची एक सेवा कर यासाठ सगळ रा े
एक येतील. २३ याने माझी श जीवना या म येच काढू न घेतली. याने
माझे दवस कमी केले. २४ मी हणालो, “हे मा या देवा, मा या जीवना या
म येच मला काढू न घेऊ नकोस; तू येथे सव प ान प ातून आहेस. २५

मा या जीवा, परमे राचा ध यवाद कर, आ ण याचे सव उपकार वस
नकोस. ३ तो तु या सव पापांची मा करतो; तो तुझे सव आजार बरे करतो.
४ तो तुझे आयु य नाशापासून खंडून घेतो; तो तुला आप या व ासा या
कराराने आ ण क णे या कृतीने मुकुट घालतो. ५ तो तुझे आयु य उ म
पदाथानी तृ त करतो, हणून तुझे ता य ग डासारखे पु हा नवे होते. ६ जे
सव अ यायाने पीडलेले आहेत; यां यासाठ परमे र नतीचे आ ण यायाची
कृ ये करतो. ७ याने मोशेला आपले माग, इ ाएल वंशजांना आप या
कृ यांची ओळख क न दली. ८ परमे र दयाळू आ ण कृपाळू आहे; तो
सहनशील आहे; या याम ये महान कराराची व ासयो यता आहे. ९ तो
नेहमीच श ा करणार नाही; तो नेहमीच रागावणार नाही. १० तो आ हाशी
आम या पापास अनु प असे वागला नाही कवा आम या पापाला साजेसे
तफळ दले नाही. ११ कारण जसे पृ वी या वरती आकाश आहे, तसे
याचे जे भय धरतात यां यावर याची दया आहे. १२ जसे पूवपासून प म
जतक र आहे, तसे याने आम या पापाचे दोष आ हापासून काढू न टाकले
आहेत. १३ जसा पता आप या मुलांवर क णा करतो, तसा परमे र आपला
स मान करतात यावर क णा करतो. १४ कारण आ ही कसे अि त वात
आलो हे तो जाणतो, आ ही धुळ आहोत हे यास मा हत आहे. १५ मनु या या
आयु याचे दवस गवता माणे आहेत; शेतातील फुलासारखा तो फुलतो.
१६ वारा याव न वा न जातो आ ण ते नाहीसे होते, आ ण कोणीही सांगू
शकत नाही क , ते एकदा कोठे वाढत होते. १७ परंतु परमे राची करार
व स नयता याचा आदर करणा यावर अना दकालापासून अनंतकाळापयत
असते. याचा यायीपणाचा व तार यां या वंशजापयत होतो. १८ जे याचा
करार पाळतात आ ण यां या वध चे मरण ठे वून या माणे चालतात
यांना तो घडतो. १९ परमे राने आपले सहासन वगात थापले आहे,
आ ण याचे रा य येकावर स ा गाजवते. २० अहो जे तु ही याचे त
आहात, या तु हास महान साम य आहे आ ण जे याचे श द ऐकून, या या
आ ांचे आ ाधारकपणे पालन करता, ते तु ही परमे राचा ध यवाद करा.
२१ अहो परमे रा या, सव सै यांनो जे तु ही याचे सेवक आहात; ते तु ही
याची इ छा स ीस नेता ते तु ही ध यवा दत आहात. २२ परमे रा या
रा यातील सव ठकाणातील, या या सव ा यांनो याचा ध यवाद करा; हे
मा या जवा परमे राचा ध यवाद कर.
परमे राचा ध यवाद कर. हे परमे रा, मा या
१०४ हेदेवमाा, तूयाअ जवा,
यंत थोर आहेस; तू तेजि वता आ ण गौरव पांघरले
आहेस. २ जसे व ाने तसे तू आपणाला काशाने झाकतोस; तंबू या
पड ा माणे तू आकाश पसरतोस. ३ तू आप या खो यां या तु या
जलांम ये ठे वतो; तू मेघांना आपले रथ करतोस; तू वा यां या पंखावर
चालतोस. ४ तू वा याला आपले त करतोस, अ नी या वालांस आपले
सेवक करतोस ५ याने पृ वीचा पाया घातला आहे, आ ण ती कधीही
हलणार नाही. ६ तू पृ वीला व ा माणे पा याने आ छा दले आहेस;
पा याने पवत झाकले आहेत. ७ तु या धमक ने पाणी मागे सरले आहे;
तु या गजने या आवाजाने ती पळाली. ८ ती पवताव न जाऊन खाली
द रतून वाहात गेली, यां यासाठ नेमले या जागी ती जाऊन रा हली. ९
तू यांना घालून दले या मयादा यांना ओलांडता येत नाही; ते पृ वीला
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पु हा झाकून टाकणार नाहीत. १० तो द यातून झरे वाह वतो; ड गरामधून
वाह वाहत जातात. ११ ते रानात या सव पशूंना पाणी पुर वतात; रानगाढवे
आपली तहान भाग वतात. १२ नदी कनार प ी आपले घरटे बांधतात;
ते फां ाम ये बसून गातात. १३ तो आप या वर या खो यातून पवतावर
पा याचा वषाव करतो. पृ वी या या मा या फळाने भरली आहे. १४ तो
गुरांढोरासाठ गवत उगवतो, आ ण मनु यांसाठ वन पतीची लागवड करतो;
यासाठ क , मनु याने ज म नतून अ न उ प न करावे. १५ तो मनु यास
आनं दत करणारा ा रस, याचा चेहरा चमक वणारे तेल, आ ण याचे
जीवन जवंत ठे वणारे अ नही याने उ प न करावी. १६ परमे राचे वृ ,
जे लबानोनाचे गंधस याने लावले आहेत, ते रसभ रत आहेत; १७ तेथे
प ी आपली घरटी बांधतात. करकोचा देवदा चे झाड तचे घर करतो. १८
रानबक या उं च पवतावर राहतात; खडक सशांचे आ य थान आहे. १९
याने ऋतुमान समज यासाठ चं नेमला आहे; सूयाला याची मावळ याची
वेळ कळते. २० तू रा ीला काळोख करतोस, ते हा जंगलातील सव जनावरे
बाहेर येतात. २१ त ण सह आप या भ यासाठ गजना करतात, आ ण
देवाकडे आपले अ न मागतात. २२ जे हा सूय उगवतो, ते हा ते परत जातात,
आ ण आप या गुहत
े झोपतात. २३ दर यान लोक आप या कामासाठ बाहेर
जातात, आ ण ते सं याकाळपयत क करतात. २४ हे परमे रा, तुझी कृ ये
कती अ धक आ ण कती व वध कारची आहेत! ती सव तु या ानाने
केली आहेत; पृ वी तु या समृ ीने भरली आहे. २५ यावर हा समु , खोल
आ ण अफाट आहे, याम ये लहान व मोठे असं य ाणी गजबजले आहेत.
२६ तेथे याम ये जहाजे वास करतात आ ण याम ये खेळ यासाठ जो
ल ाथान तू नमाण केला तोही तेथे आहे. २७ यो य वेळ तू यांना यांचे
अ न ावे हणून ते सव तु याकडे पाहतात. २८ जे हा तू यांना देतोस, ते
जमा करतात; जे हा तू आपला हात उघडतोस ते हा यांची उ म पदाथानी
तृ ती होते. २९ जे हा तू आपले त ड लपवतोस ते हा ते ाकुळ होतात; जर
तू यांचा ास काढू न घेतला, तर ते मरतात आ ण परत मातीस मळतात.
३० जे हा तू आपला आ मा पाठवतोस, ते हा ते उ प न होतात, आ ण तू
भू देश पु हा नवीन करतोस. ३१ परमे राचे वैभव सवकाळ राहो; परमे रास
आप या न मतीत आनंद होवो. ३२ तो पृ वीवर खाली बघतो आ ण ती
थरथर कापते; तो पवताला पश करतो आ ण ते धुमसतात. ३३ मी मा या
आयु यभर परमे रास गाणे गाईन. जोपयत मी जवंत आहे तोपयत मा या
देवाचे मी गुणगान कर न. ३४ माझे वचार यास गोड वाटो; परमे राजवळ
मला आनंद होईल. ३५ पृ वीव न पापी न होवोत, आ ण आणखी न
उरोत. हे मा या जवा परमे राचा ध यवाद कर. परमे राची तुती करा.
रास ध यावाद ा. या या नावाचा धावा करा. रा ांम ये
१०५ परमे
या या कृ यांची मा हती क न ा. यास गाणे गा, याची
२

तुतीगीते गा; या या सव आ यकारक कृ यां वषयी बोला; ३ या या
प व नावाचा अ भमान बाळगा. जे परमे रास शोधतात यांचे दय आनं दत
होवो. ४ परमे र आ ण याचे साम य याचा शोध या. या या साि न याचा
सतत शोध या. ५ याने केले या आ यकारक गो ी, याचे चम कार,
आ ण या या त डचे नणय आठवा. ६ तु ही याचा सेवक अ ाहाम याचे
वंशजहो, तु ही याचे नवडलेले याकोबाचे लोकहो, ७ तो परमे र आपला
देव आहे. याचे सव नणय पृ वीवर आहेत. ८ तो आपला करार हणजे
हजारो प ांसाठ आ ा पलेले आपले वचन सवकाळ आठवतो. ९ याने हा
करार अ ाहामाबरोबर केला. आ ण याने इसहाकाशी शपथ वा हली याची
आठवण केली. १० ही याने याकोबासाठ नयम, आ ण इ ाएलासाठ
सवकाळासाठ करार असा कायम केला. ११ तो हणाला, “मी तुला कनान
देश तुझा वतनभाग असा हणून देईन.” १२ हे तो यांना हणाला ते हा ते
सं येने केवळ थोडके होते, होय फार थोडे, आ ण देशात परके होते. १३
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ते एका रा ातून स या रा ात, आ ण एका रा यातून स यात गेले. १४
याने कोणालाही यां यावर जुलूम क दला नाही; यां यासाठ याने
राजाला श ा दली. १५ तो हणाला, मा या अ भ ष ाला पश क
नका, आ ण मा या संदे ांची हानी क नका. १६ याने या देशात
काळ आणला. याने यांचा भाकर चा पुरवठा तोडू न टाकला. १७ याने
यां यापुढे एक मनु य पाठवला; योसेफ गुलाम हणून वकला गेला. १८
यांचे पाय बे ांनी बांधले होते; यास लोखंड साख या घात या हो या.
१९ याचे भाक त खरे हो या या वेळेपयत, परमे रा या वचनाने यास
यो य असे स केले. २० ते हा राजाने माणसे पाठ वली आ ण यांना
सोडवीले; लोकां या अ धपतीने यांना सोडू न दले. २१ याने यास आप या
घराचा मु य, आप या सव मालम ेवर अ धकार नेमले, २२ अशासाठ क ,
याने आप या अ धपत ना नयं णात ठे वावे, आ ण आप या व डलांस
ान शकवावे. २३ नंतर इ ाएल मसरात आले, आ ण याकोब हामा या
देशात उपर हणून रा हला. २४ देवाने आपले लोक फारच वाढवले, आ ण
यां या श ूंपे ा यांना अ धक असं य केले. २५ आप या लोकांचा यांनी
ेष करावा, आप या सेवकांशी न ू रतेने वागावे हणून याने श ूचे मन
वळवले. २६ याने आपला सेवक मोशे आ ण आपण नवडलेला अहरोन
यांना पाठ वले. २७ यांनी मसर या देशात यां याम ये अनेक च हे,
हामा या देशात याचे आ य क न दाखवली. २८ याने या देशात काळोख
केला, पण या लोकांनी या या आदेशाचे उ लंघन केले नाही. २९ याने
यांचे पाणी पालटू न र केले आ ण यांचे मासे मरण पावले. ३० यांचा देश
बेडकांनी भ न गेला, यां या अ धपत या खोलीत देखील बेडूक होते. ३१
तो बोलला, आ ण गोमाशा व उवा यां या सव देशात झा या. ३२ याने
यां या देशात वजा आ ण मेघांचा गडगडाटाने गारांचा वषाव व पाऊस
पाठवला. ३३ याने यां या ा ां या वेली व अंजीराची झाडे यांचा नाश
केला. याने यां या देशातले झाडे मोडू न टाकली. ३४ तो बोलला आ ण
टोळ आले. असं य नाकतोडे आले. ३५ टोळांनी यां या देशातली सव
हरवळ, यां या भूमीचे सव पके खा ले; ३६ याने यां या देशातले येक
थम ज मलेले, यां या साम याचे सव थमफळ ठार मारले. ३७ याने
इ ाएलांना सोने आ ण पे घेऊन बाहेर आणले; यां या मागात कोणताही
वंश अडखळला नाही. ३८ ते नघून गे याने मसराला आनंद झाला, कारण
मस यांना यांची भती वाटत होती. ३९ याने आ छादनासाठ ढग पसरला,
आ ण रा ी काश दे यासाठ अ नी दला. ४० इ ाएलांनी अ नाची मागणी
केली आ ण याने लावे प ी आणले, आ ण यांना वगातून भाकर देऊन
तृ त केले. ४१ याने खडक भागला आ ण यातून पाणी उसळू न बाहेर
आले; ते नदी माणे वाळवटांत वा लागले. ४२ कारण यास आप या
प व वचनाची, आपला सेवक अ ाहाम ाची आठवण होती. ४३ याने
आप या लोकांस आनंद कर त, या या नवडले यांना वजयो सव कर त
बाहेर आणले. ४४ याने यांना रा ांचे देश दले; यांनी लोकां या मालम ा
ता यात घेत या. ४५ ासाठ क , यांनी आपले नयम आ ण आपले
नयमशा पाळावे. परमे राची तुती करा.
राची तुती करा. परमे र चांगला आहे हणून यास
१०६ परमे
ध यवाद ा. कारण याची कराराची व सनीयता सवकाळ
टकून राहते. २ परमे रा या परा माची कृ ये कोण कथन क शकेल?
कवा याची सव तु य कृ ये कोण पूण जाहीर कर ल? ३ जे काही यो य
आहे ते करतात आ ण याची कृ ये या य आहेत ते आशीवा दत आहेत. ४ हे
परमे रा, तू जे हा आप या लोकांवर कृपा दाखवतोस ते हा माझी आठवण
कर; तू यांना जे हा तारशील मला मदत कर. ५ मग मी तु या नवडले यांचा
उ कष पा हन, परमे रा, तु या रा ां या आनंदाने मी हष कर न, आ ण
तु या वतनाबरोबर उ सव कर न. ६ आ ही आम या पूवजांसारखेच पाप
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केले; आ ही चूक केली आ ण आ ही कृ ये केली. ७ आम या व डलांनी
मसर देशात तु या आ यकारक कृ याचे मह व ओळखले नाही; यांनी
तु या करारा या व सनीयते या कृ यांकडे ल केले; तर समु ाजवळ,
लाल समु ाजवळ यांनी बंडखोर केली. ८ तर सु ा, आप या नावाक रता
याने यांचे तारण केले, यासाठ क , याने आपले साम य उघड करावे.
९ याने लाल समु ाला धमकावले आ ण तो कोरडा झाला. मग याने
यांना मैदानातून चालावे तसे खोल पा या या जागेतून नेले. १० यांचा
ेष करणा या या हातातून याने यास वाचवले, आ ण यांना यां या
श ूं या श पासून सोडवले. ११ परंतु यां या श ूंना पा याने झाकून
टाकले. यापैक एकही जण वाचला नाही. १२ नंतर यांनी या या वचनावर
व ास ठे वला आ ण यांनी याची तुती गाइली. १३ परंतु ते लवकरच
याने जे केले ते वसरले; यांनी या या सूचनेची वाट पा हली नाही. १४
रानात यांची अतृ त हाव अनावर झाली, आ ण यांनी देवाला आ हान दले.
१५ याने यांना यां या वनंती माणे दले, पण याने रोग पाठवला तो
यांचे शर र न क लागला. १६ यांनी छावणीत मोशे आ ण परमे राचा
प व याजक अहरोन यास चड स आणले. १७ जमीन भंगली आ ण तने
दाथानाला गळू न टाकले, आ ण अबीरामा या अनुयांना झाकून टाकले.
१८ यां यात अ नीने पेट घेतला; अ नीने या
ांना खाऊन टाकले. १९
यांनी होरेबात सो याचे वास केले. आ ण यांनी या ओतीव मूत ची पूजा
केली. २० यांनी गवत खाणा या बैला या मूत साठ आप या वैभवी देवाची
अदलाबदल केली. २१ ते आप या तारणा या देवाला वसरले, याने मसरात
महान कृ ये केली होती. २२ याने हामा या देशात आ यकारक गो ी के या
आ ण लाल समु ाजवळ परा मी कृ ये केली. २३ हणून तो हणाला,
आपण यांचा नाश क . जर याचा नवडलेला मोशे यास ोध यांचा नाश
कर यापासून मागे फरायला, या यापुढे खडारात उभा रा हला नसता तर
याने तसे केले असते. २४ नंतर यान फलदायी देश तु छ मानला; यांनी
या या वचनावर व ास ठे वला नाही, २५ पण आप या तंबूत यांनी कुरकुर
केली, आ ण परमे राचा श द मा नला नाही. २६ हणून याने यां या वषयी
शपथ वा हली क , मी यांना रानात म देईन. २७ यांचे वंशज रा ाम ये
वखर न, आ ण यांना पर या रा ांम ये वखरवून टाक न. २८ यांनी
बआल-पौराची पूजा केली, आ ण मरण पावले यांना अपण केलेले बली
यांनी खा ले. २९ यांनी यां या कृतीने यास कोप वले, आ ण यां यात
मर पसरली. ३० पण फनहास म य थी उठला; आ ण मर बंद झाली. ३१
हे यास नतीम व असे सव प ान प ा सवकाळ गण यात आले. ३२
यांनी मर बा येथील जलाजवळही यास संताप आणला, आ ण यांमुळे
मोशेला ःख सोसावे लागले. ३३ यांनी या यात कडवटपणा आणला,
आ ण तो अ वचाराने बोलला. ३४ परमे राने यांना आ ा द या माणे
यांनी रा ांचा नाश केला नाही. ३५ पण ते अ यजाती लोकां या रा ात
मसळले, व यांचे माग शकले. ३६ आ ण यां या मूत ची पूजा केली, ते
यां यासाठ सापळा बनले. ३७ यांनी आपली मुले आ ण मुली यांचा भुतांना
य केला. ३८ यांनी नरपरा यांचे र पाडले, यांनी आपली मुले आ ण
मुली, यांचा य यांनी कनाना या मूत स केला, यांचे र पाडले आ ण
भूमी र ाने वटाळली गेली. ३९ ते आप या कृ यांनी अशु झाले, आ ण
आप या कृत त अनाचार बनले. ४० यामुळे परमे र या या लोकांवर
रागावला, यास आप या वतः या वतनाचा वीट आला. ४१ याने यांना
रा ां या हाती दले, आ ण यांनी यांचा ेष केला यांनी यां यावर रा य
केले. ४२ यां या श ूंनी यांना पीड ले, आ ण ते यां या अ धकाराखाली
ते अधीन झाले. ४३ अनेक वेळा तो यांना मदत कर यास आला, पण ते
या या व द बंड कर त राहीले, आ ण ते आप या पापाने नीच कर यात
आले. ४४ तथा प याने यांची मदतीसाठ ची आरोळ ऐकली, ते हा याने
यां या लेशाकडे ल दले. ४५ यां यासाठ याने आप या कराराची

आठवण केली, आ ण आप या अपार दयेने सौ यता धारण केली. ४६ याने
यांचा पाडाव करणा या सवा या मनात यां यावर दया येईल असे केले. ४७
हे परमे रा, आम या देवा, आ हास तार. आ हास रा ातून काढू न एक
गोळा कर; हणजे आ ही तु या प व नावाचे आभार मानू आ ण तुझे
गुणगान क . ४८ इ ाएलाचा देव, माझा परमे र, ाचा अना दकालापासून
अनंतकालापयत ध यवाद होवो. सव लोकांनी हणावे, “आमेन.” परमे राची
तुती करा.
रास ध यावाद ा. कारण तो चांगला आहे. आ ण याची
१०७ परमे
कराराची व स नयता सवकाळ टकणार आहे. परमे राने
२

उ ारलेले, यांना खंडणी भ न याने श ू या अ धकारातून सोडवले आहे,
३ याने यांना पर या देशातून पूव व प म, उ र व द ण या दशातून
एकवट केले आहे. ४ ते रानात वैराण देशातील र याने भटकले; आ ण
यांना राह यास नगर सापडले नाही. ५ ते खूप भुकेले आ ण ता हेले
होते; आ ण ते थक ाने मूि छत झाले. ६ नंतर यांनी आप या संकटात
परमे रास हाक मारली, आ ण याने यांना यां या वप ीतून सोडवले.
७ याने यांना सरळ मागाने नेले यासाठ क , या नगरात यांना व ी
करावी ८ अहा, परमे रा या कराराची व स नयता आ ण आ यकारक
गो ी याने मनु यजातीसाठ के या याब ल लोक याचा ध यवाद करोत.
९ कारण याने ता हे या जवास तृ त केले, आ ण भुके या जवाला उ म
पदाथानी भरले. १० काही कैदी लेशाने आ ण साख यांनी जखडलेले
असता; काळोखात आ ण मरणा या छायेत बसले आहेत. ११ यांनी
देवा या वचना व द बंड केले, आ ण यांनी परा पराचे श ण नापसंत
केले. १२ यांने यांचे दय क ा ारे न केले; ते अडखळू न पडले आ ण
यांना मदत करायला तेथे कोणीही न हता. १३ ते हा यांनी आप या
संकटात परमे रास हाक मारली आ ण याने यांना यां या लेशातून
बाहेर आणले. १४ देवाने यांना अंधारातून आ ण मरणा या छायेतून बाहेर
आणले, आ ण यांची बंधणे तोडली. १५ परमे रा या कराराची व स नयता
आ ण याने मनु यजातीसाठ केले या आ यकारक गो ीब ल लोक
याचे उपकार मरण करोत. १६ कारण याने पतळे ची दारे तोडली, आ ण
लोखंडाचे गज तोडू न टाकले. १७ आप या बंडखोर या मागात ते मूख होते,
आ ण आप या पापामुळे ते पी डले होते. १८ सव उ म अ न खा याची
इ छा यांना होईना आ ण ते मरणा या दाराजवळ ओढले गेले. १९ ते हा
यांनी आप या संकटात परमे रास हाक मारली, आ ण याने यांना
लेशातून बाहेर आणले. २० याने आपले वचन पाठवून यांना बरे केले,
आ ण याने यां या नाशापासून यांना सोडवले. २१ परमे रा या कराराची
व स नयता व याने मनु यजातीसाठ केले या आ यकारक गो ब ल
लोक याचे उपकार मरण करोत. २२ ते यास आभार पी य अपण
करोत, आ ण गा यात याची कृ ये जाहीर करोत. २३ काही जहाजातून
समु वास करतात, आ ण महासागरापार वसाय करतात. २४ ते
परमे राची कृ ये पाहतात, आ ण याची अ ुत कृ ये समु ावर पाहतात. २५
कारण तो आ ा करतो आ ण वादळ उठ वतो; ते हा समु खवळतो. २६
लाटा आकाशापयत वर पोहचतात, मग या खाली खोल तळाकडे जातात.
मनु याचे धैय धो यामुळे गळू न जाते. २७ ते म ा यासारखे डु लतात आ ण
झोकां ा खातात, आ ण यांची बु ी गुंग होते. २८ ते हा ते आप या
संकटात परमे रास हाक मारतात, आ ण तो यांना यां या लेशातून
बाहेर आणून वाचवतो. २९ तो वादळ शांत करतो, आ ण लाटांना त ध
करतो. ३० समु शांत झा यामुळे ते आनंद करतात, तो यांना यां या
इि छत बंदरास आणतो. ३१ परमे रास या या कराराची व स नयता
आ ण याने मनु यजातीसाठ केले या आ यकारक गो ब ल लोक याचे
उपकार मरण करोत. ३२ लोकां या मंडळ त तो उं च वला जावो आ ण
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व डलां या सभेत याची तुती होवो. ३३ तो न ांना रान करतो, पा या या
झ यांची कोरड भूमी करतो, ३४ आ ण फलदायी ज मनीची नापीक ज मन
करतो. कारण तेथील राहणा या वाईट लोकांमुळे. ३५ तो वाळवंटाचे पा याचे
तळे करतो, आ ण कोरड भूमीतून पा याचे झरे करतो. ३६ तेथे भुके यास
वसवतो, आ ण याम ये राह यासाठ नगर बांधतो. ३७ ते नगरे बांधतात
याम ये शेते पेरतात, ा मळे लावतात, आ ण वपुल पके काढतात. ३८
तो यास आशीवाद देतो आ ण यांची खूप वाढ होते, तो यां या गुरांना कमी
होऊ देत नाही. ३९ नंतर यातनामयी अ र आ ण ःख यांमुळे ते कमी होतात
आ ण न होतात. ४० तो श ूं या अ धपतीवर अपमान ओततो, आ ण
यांना र ते नसले या रानातून भटकायला लावतो. ४१ पण तो गरजवंताना
लेशापासून सुर त ठे वतो, आ ण यां या कुटु बं ांची कळपासारखी काळजी
घेतो. ४२ सरळ मनाचे हे पाहतात आ ण आनंदी होतात, आ ण सव
आपले त ड बंद करतात. ४३ जो कोणी ानी आहे याने ा गो कडे ल
ावे आ ण परमे रा या करारा या व सनीयते या कृतीवर मनन करावे.
वदाचे तो हे देवा, माझे मन ि थर आहे; मी आदराने मा या
१०८ दामनापासू
न सं गताने गाणे गाईन. हे सतार आ ण वीणे, तु ही
२

जागृत हा. मी पहाटेला जागे कर न. ३ हे परमे रा, मी तुला लोकांम ये
ध यवाद देईन; मी रा ांम ये तुझी तुतीगान गाईन. ४ कारण तुझा महान
व ासाचा करार आकाशा न उं च आहे; आ ण तुझी स यता आकाशाला
पोहचली आहे. ५ हे देवा, तू आकांशा यावर उं चावलेला आहे. आ ण तुझी
म हमा सव पृ वीवर होवो. ६ हणून यांना तू ेम करतो यांनी वाचावे,
तु या उज ा हाताने आ हास वाचव आ ण मला उ र दे. ७ देव आप या
प व तेत हणाला, “मी उ लासेन; मी शखेम वभागीन आ ण सु कोथाचे
खोरे मोजून देईन. ८ गलाद माझा आहे आ ण मन शे माझा आहे. ए ाईमही
माझे शर ाण आहे. य दा माझा राजदंड आहे. ९ मवाब माझे नानाचे
पा आहे. अदोमावर मी आपले पाद ाण फेक न. मी प ल ीया वषयी
वजयाने आरोळ कर न.” १० तटबंदी या नगरात मला कोण घेऊन जाईल?
मला अदोमात कोण नेईल? ११ हे देवा, तू आ हास नाकारले नाही का? तू
आम या सै याबरोबर यु ास गेला नाहीस. १२ आम या श ू व आ हास
मदत दे, कारण मनु याची मदत न फळ आहे. १३ देवा या मदतीने आ ही
वजयी होऊ; तो आप या श ूला पायाखाली तुडवील.
मा या तवना या देवा, शांत रा नको.
१०९ दाकारणवदाचे आतो ण हेकपटी
मा यावर ह ला करतात; ते मा या व

२

खोटे बोलतात. ३ यांनी मला वेढले आहे आ ण मा याब ल ेषयु गो ी
सांगतात. आ ण ते वनाकारण मा यावर ह ला करतात. ४ मा या ेमा या
बद यात ते माझी नदानाल ती करतात. पण मी यां यासाठ ाथना करतो.
५ मी केले या चांग यासाठ वाईट, आ ण यांनी मा या ीतीची फेड ेषाने
केली. ६ या लोकांवर तू जन मनु यास श ूसारखा नेम; यां या उज ा
हाताकडे आरोप करणा याला उभा ठे व. ७ जे हा याचा याय होईल, ते हा
तो अपराधी हणून सापडो; याची ाथना पापच मानली जावो. ८ याचे
दवस थोडे होवोत; सरा याचा अ धकार घेवो; ९ याची मुले पतृहीन
आ ण याची प नी वधवा होवो. १० याची मुले इकडे तकडे भटकत
आ ण भीक मागत फरोत, ती आप या ओसाड ठकाणा न र जाऊन
नवेदन करोत. ११ सावकार यांचे सव व हरावून घेवो; याची कमाई
परके लुटून घेवोत; १२ यांना कोणीही दया देऊ नये; या या पतृहीन
मुलांची कोणीही क व क नये. १३ याचे वंशज कापून टाकली जावोत;
पुढ या पढ त याचे नाव खोडले जावो. १४ परमे रास या या पूवजां या
पापांची आठवण राहो. या या आईची पापे कधीही वसरली न जावोत. १५
परमे रापुढे यांचे पातक सदैव असोत; परमे र यांचे मरण पृ वीव न
काढू न टाको. १६ कारण या मनु याने कधीही दया दाख व याची पवा केली

तो सं हता

नाही, परंतु याऐवजी पीडले यांचा छळ आ ण गरजवंत व धैय खचले यांचा
वध केला. १७ यास शाप देणे आवडते, हणून तो परत या यावर आला.
याने आशीवादाचा ेष केला; हणून या यावर आशीवाद आले नाहीत. १८
याने या या व ा माणे आप याला शापाचे व पांघरले, आ ण याचे शाप
हे पा या माणे या या अंतयामात, तेलासारखे या या हाडात आले. १९
याचे शाप यास पांघरावया या व ा माणे होवो, ते नेहमी वापरावया या
कंबरप ् या माणे तो यास वेढून राहो. २० मा या आरो यास, मा या व
वाईट बोलणा यास परमे राकडू न हेच तफळ आहे २१ हे परमे रा,
माझा भू, कृपा क न तु या नावाकरता मला वागवून घे. कारण तु या
कराराची व स नयता उ म आहे हणून मला वाचव. २२ कारण मी पी डत
आ ण गरजवंत आहे, आ ण माझे दय मा याम ये घायाळ झाले आहे. २३
मी सं याकाळ या साव यां माणे दसेनासा झालो आहे; मी टोळा माणे
सकावला जात आहे. २४ उपासाने माझे गुडघे अश झाले आहेत; मी
वचा आ ण हाडे असा होत आहे. २५ माझा वरो यास मी नदेचा वषय
झालो आहे, ते जे हा मा याकडे बघतात, ते हा आपले डोके हालवतात.
२६ हे मा या परमे रा, मा या देवा, मला मदत कर; तु या करारा या
व सनीयतेने माझा उ दार कर. २७ हे परमे रा, यांनी हे जाणावे क , ही
तुझी करणी आहे, तूच हे केले आहेस. २८ जर यांनी मला शाप दला, पण
कृपा क न मला आशीवाद दे; जे हा ते ह ला करतील, ते हा ते लि जत
होतील, परंतु तुझा सेवक आनंदी होईल. २९ माझे वरोधी व ा माणे लाज
पांघरतील, आ ण ते यांची लाज झ या माणे पांघरतील. ३० मी आनंदाने
आप या मुखाने मनापासून परमे रास ध यवाद देईन; लोकसमुदायासमोर
मी याची तुती कर न. ३१ कारण तो पी डतांना धमक देणा यांपासून,
यांचे तारण करायला तो यां या उज ा हाताला उभा राहतो.
तो मा या भूला परमे र हणतो “तु या श ूंना
११० दातुझवदाचे
े पादासन कर पयत मा या उज ा बाजूला बस.” परमे र
२

हणतो, तु या साम याची काठ सयोनेपासून पुढे चालवील; तू आप या
श ूंवर रा य करशील. ३ तुझे वैभवशाली साम य दाखव या या दवशी
प व पवतावर तुझे लोक वसंतोषाने पुढे होतात, पहाटे या उदरातून आलेले
दवासारखे तुझे त ण तुला आहेत. ४ परमे राने शपथ वा हली आहे आ ण
तो बदलणार नाही, “तू मलक सदेका या कारा माणे तू सवकाळ याजक
आहेस.” ५ भू तु या उज ा हाताला आहे. तो आप या ोधा या दवशी
राजांचा वध कर ल. ६ तो रा ांचा याय नवाडा कर ल; तो ेतांनी द या
भर ल; तो अनेक रा ात ने यांना मार ल. ७ तो मागाने चालत असता
झ यातले पाणी पईल, आ ण मग तो वजयानंतर आपले डोके वर उचलेल.
राची तुती करा. सरळ जनां या सभेत आ ण मंडळ त मी
१११ परमे
परमे रास अगदी मनापासून ध यवाद देईल. परमे राचे काय
२

महान आहेत, जे सव याची आवड धरतात ते उ सुकतेने याची ती ा
करतात. ३ याचे काय ऐ यशाली आ ण वैभवशाली आहे, आ ण याचे
यायीपण सवकाळ टकून राहते. ४ या या आ यकारक गो ी आठवणीत
राहतील असे याने केले; परमे र कृपाळू आ ण दयाळू आहे. ५ तो आप या
व ास ठे वणा यांना अ न देतो. तो आपला करार नेहमी आठवतो. ६ याने
आप या लोकांस रा ांचे वतन देऊन, आपली साम याची काय दाखवली
आहेत. ७ या या हातचे काय स य व या य आहे; याचे सव वधी
व सनीय आहेत. ८ ते ामा णकपणाने आ ण यो य र तीने ने मलेले आहेत,
ते सवकाळासाठ था पले आहेत. ९ याने आप या लोकांस वजय दला
आहे; याने आपला करार सवकाळासाठ ठरवला आहे, देवाचे नाव प व
व भतीदायक आहे. १० परमे राचे भय शहाणपणाची सु वात आहे; जे
या माणे वागतात यास सुबु ी ा त होते. याची तुती सवकाळ टकून
राहील.
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राची तुती करा. जो मनु य परमे रा या आ ा पाळतो,
११२ परमे
जो या या आ ेत मोठा आनंद करतो, तो आशीवा दत आहे.

२

याचे वंशज पृ वीवर श मान होतील; धा मक आशीवा दत होतील. ३
धन व ीमंती यां या घरात आहेत; यांचे नतीम व सवकाळ टकते. ४
धा मक मनु यांसाठ अंधकारात काश चमकवतो; तो दयाळू , कृपाळू आ ण
यायी आहे. ५ जो मनु य दया करतो आ ण उसने देतो, जो ामा णकपणे
वागून आपला ापार करतो याचे चांगले होते. ६ कारण तो मनु य कधीही
हलणार नाही; नतीमान मनु याची आठवण सवकाळ राहील. ७ तो वाईट
बातमीला भणार नाही; याचा परमे रावर भरवसा असून यास खा ी आहे.
८ याचे दय न ल आहे, आप या श ूवर वजय मळालेला पाहीपयत
तो भणार नाही. ९ तो गर बांना उदारपणे देतो; याचे नतीम व सवकाळ
राहील; तो स मानाने उं च वला जाईल. १० माणसे हे पाहतील आ ण
रागावतील; तो आपले दात खाईल आ ण वरघळू न जाईल; ाची इ छा
नाश होईल.
राची तुती करा. परमे रा या सेवकांनो तु ही याची
११३ परमेतुती करा.
परमे रा या नावाची तुती करा. आतापासून
२

सदासवकाळ परमे रावचे नाव ध यवा दत असो. ३ सूया या उगवतीपासून
ते या या मावळतीपयत, परमे रा या नावाची तुती होवो. ४ परमे र
सव रा ां या वरती उं चावला जावो, आ ण याचे गौरव आकाशा यावरती
पोहचो. ५ आमचा देव परमे र यासारखे कोण आहे, या यावर कोणाचे
राजासन आहे, ६ जो व न खाली आकाश आ ण पृ वीकडे पाहतो, ७ तो
गर बांना धुळ तून वर उचलतो आ ण गरजवंताला राखे या ढगा यातून वर
काढतो. ८ अशा करता क , ते आप या अ धपती या बरोबर, आप या
अ धपत याबरोबर बसावे. ९ अप यहीन ीला घर देऊन, तो मुलांची
आनंदी आई करतो. परमे राची तुती करा.
हा इ ाएल मसरातून, याकोबाचे घराणे या परक लोकांतून
११४ जेनघाले
, ते हा य दा याचे प व थान झाला, इ ाएल याचे
२

रा य झाले. ३ समु ाने पा हले आ ण पळाला; यादन मागे हटली. ४ पवतांनी
म ांसार या, टेक ांनी कोकरासार या उ ा मार या. ५ हे समु ा, तू का
पळू न गेलास? यादने तू का मागे हटलीस? ६ पवतांनो, तु ही म ांसार या
का उ ा मारता? लहान टेक ांनो, तु ही कोकरासार या का उ ा
मारता? ७ हे पृ वी, तू भूसमोर, याकोबा या देवासमोर थरथर काप. ८ तो
खडक पा या या त यात, कठ ण खडक पा या या झ यात बदलतो.

आशीवाद देईल. १३ जे परमे राचा आदर करतात, या त ण आ ण वृ या
दोघांना तो आशीवाद देईल. १४ परमे र तु हास अ धका धक वाढवो, तो
तुमची आ ण तुम या वंशजांची वाढ करो. १५ आकाश व पृ वी ही नमाण
करणा या परमे राचा तु हास आशीवाद असो. १६ वग तर परमे राचा
आहे; पण यांने मानवजातीला पृ वी दली आहे. १७ मरण पावलेले हणजे
नवांत थानी उतरलेले कोणी ह परमे राची तुती कर त नाहीत. १८ पण
आ ही आता आ ण सदासवकाळ परमे रास ध यवाद देत रा . परमे राची
तुती करा.
करतो कारण तो माझी वाणी आ ण मा या
११६ मीवनंपरमेया दयेरावरसाठ ेमऐकतो.
कारण तो माझे ऐकतो, हणून मी
२

जवंत आहे तोपयत मी यास हाक मार न. ३ मृ यूचे दोर मा याभोवती
आवळले, आ ण मला अधोलोकां या यातना झा या, संकट व लेश मला
झाले. (Sheol h7585) ४ नंतर मी परमे रा या नावाचा धावा केला, “हे
परमे रा, मी तुला वनंती करतो, मला वाचव.” ५ परमे र कृपाळू आ ण
यायी आहे; आमचा देव कनवाळू आहे. ६ परमे र भो यांचे र ण करतो;
मी दीनाव थेत होतो ते हा याने माझे तारण केले. ७ हे मा या जवा
तू आप या व ाम थानी परत ये; कारण परमे राने तु यावर पु कळ
उपकार केले आहेत. ८ तू माझा जीव मृ यूपासून, माझे डोळे अ ूपासून,
आ ण माझे पाय अडखळ यापासून मु केले आहेत. ९ जीवंता या भू मत
परमे राची सेवा करणे मी चालूच ठे वीन. १० मी फार पी डत आहे असे
जे हा मी हणालो, तर माझा या यावर व ास आहे. ११ मी अ वचाराने
हणालो क , सगळे माणसे खोटारडे आहेत. १२ परमे राने मा यावर
केले या सव उपकाराची मी कशी परतफेड क ? १३ मी तारणाचा याला
उं चावून परमे रा या नावाने हाक मार न. १४ या या सव लोकांसमोर, मी
परमे रास केलेले नवस पूण कर न. १५ परमे रा या ीने या या भ ांचा
मृ यू अमोल आहे. १६ हे परमे रा, मी खरोखर तुझा सेवक आहे; मी तुझा
सेवक, तुझी दासी असले या ीचा मुलगा आहे; माझी बंधने तू सोडली
आहेस. १७ मी तुला उपकाराचा य अपण कर न आ ण मी परमे राचे
नाम मरण कर न. १८ मी या या सव लोकांसमोर परमे रास केलेले नवस
पूण कर न. १९ परमे रा या घरा या अंगणात, य शलेमा तु याम ये ते
फेड न. परमे राची तुती करा.
परमे राची तुती करा; अहो सव लोकांनो याची
११७ अहोतुतसवी करा.रा ांनो,कारण
याचा व ासाचा करार आम या ीने
२

रा, आमचे नको. आमचे नको, तर आप या नावाचा
११५ हेस परमे
मान कर, कारण तू दयाळू आ ण स य आहेस.
ांचा

महान आहे, आ ण याची व स नयता सवकाळ आहे. परमे राची तुती
करा.

देव कोठे आहे, असे रा ांनी का हणावे? ३ आमचा देव वगात आहे;
यास जे आवडते ते तो करतो. ४ रा ां या मूत सो या या व या या
आहेत. या मनु यां या हातचे काम आहेत. ५ या मू याना त ड आहे,
पण बोलता येत नाही; यांना डोळे आहेत, पण यांना बघता येत नाही. ६
यांना कान आहेत, पण यांना ऐकू येत नाही, यांना नाक आहे, पण यांना
वास घेता येत नाही. ७ यांना हात आहेत, पण यांना पश करता येत
नाही. यांना पाय आहेत पण या चालू शकत नाही; कवा यां या मुखाने
यांना बोलता येत नाही. ८ जे यांना बन वतात यां या माणेच, यां यावर
भरवसा ठे वणारा येकजन आहे. ९ हे इ ाएला, परमे रावर व ास ठे व.
तो यांचे सहा य आ ण ढाल आहे. १० हे अहरोना या घरा या, परमे रावर
व ास ठे व; तोच याचे सहा य आ ण ढाल आहे. ११ अहो परमे राचा
आदर करणा यांनो, परमे रावर व ास ठे वा; तोच यांचे सहा य आ ण ढाल
आहे. १२ परमे राने आमची दखल घेतली आहे आ ण आ हास आशीवाद
देईल. तो इ ाएला या कुटु बं ाला आशीवाद देईल. तो अहरोना या कुटु बं ाला

रास ध यवाद ा, कारण तो चांगला आहे, कारण याची
११८ परमे
दया सवकाळ टकणार आहे. इ ाएलाने आता हणावे,

२

२

“ याची दया सवकाळ टकणार आहे.” ३ अहरोना या घरा याने हणावे,
“ याची दया सवकाळ टकणार आहे.” ४ परमे राची उपासना करणा यांनी
हणावे, “ याची दया सवकाळ टकणार आहे.” ५ मी संकटात असता
परमे रास हाक मारली. परमे राने मला उ र दले आ ण मला सोडवले. ६
परमे र मा याबरोबर आहे; मी घाबरणार नाही; मनु य माझे काय क
शकेल? ७ माझे सहा य करणारा परमे र मा या बाजूला आहे; माझा ेष
करणा यावर वजय झालेला मी बघेन. ८ मनु यावर भरवसा ठे व यापे ा
परमे रा या आ यास जाणे अ धक चांगले आहे. ९ मनु यावर भरवसा
ठे व यापे ा परमे रास शरण जाणे हे अ धक चांगले आहे. १० सव रा ांनी
मला घेरले आहे; परमे रा या नावात मी यांचा संहार कर न. ११ यांनी
मला घेरले आहे; होय, यांनी मला घेरले आहे. परमे रा या नावात मी
यांना नाहीसे कर न. १२ यांनी मला मधमा या माणे घेरले आहे; जशी
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का ांम ये जेव ा लवकर आग लागते तेव ाच लवकर ते नाहीसे होतील.
परमे रा या नावात मी यांना नाहीसे कर न. १३ मी पडावे हणून यांनी
मा यावर ह ला केला, परंतु परमे राने मला मदत केली. १४ परमे र माझे
साम य आ ण आनंद आहे. आ ण तो माझे तारण झाला आहे. १५ उ सवाचा
आ ण तारणाचा श द नतीमाना या तंबूत ऐकू येत आहे; परमे राचा उजवा
हात वजय मळवतो. १६ परमे राचा उजवा हात उं चावला आहे; परमे राचा
उजवा हात वजय मळवतो. १७ मी मरणार नाही, पण जगेन आ ण
परमे राची कृ ये जाहीर कर न. १८ परमे राने मला जबर श ा केली;
परंतु याने मला मृ यू या हाती दले नाही. १९ मा यासाठ धा मकतेचे
दरवाजे उघडा; मी याम ये वेश कर न आ ण मी परमे रास ध यवाद देईन.
२० हे परमे राचे दार आहे; नतीमान यातून वेश करतील. २१ मी तुला
ध यवाद देईन, कारण तू मला उ र दले आहे आ ण तू माझे तारण झाला
आहेस. २२ इमारत बांधणा यांनी जो दगड नाकारला होता, तोच कोना शला
झाला आहे. २३ परमे राने हे केले आहे; आम या ीने ते अ तशय अ ुत
आहे. २४ परमे राने नेमलेला दवस हाच आहे; ात आपण आनंद व
उ लास क . २५ हे परमे रा, आ ही तुला वनंती करतो, आता आमचे
तारण कर; हे परमे रा आ ही तुला वनंती करतो, आता आमचा उ कष कर.
२६ परमे रा या नावाने येणारा ध यवा दत असो; परमे रा या घरातून आ ही
तुला आशीवाद देतो. २७ परमे र देव आहे. याने आप याला काश दला
आहे; य ाचा पशू वेदी या शगास दोर ने बांधा. २८ तू माझा देव आहेस
आ ण मी तुला ध यवाद देईन. तू माझा देव आहेस; मी तुला उं चावीन. २९
अहो, तु ही परमे रास ध यवाद ा; कारण तो चांगला आहे; कारण याची
दया सवकाळ टकणार आहे.
यांचे माग नद ष आहेत, जे परमे रा या नयमशा ा माणे
११९ चालतात
ते आशीवा दत आहेत. जे या या आ ा ामा णकपणे
२

पाळतात, जे संपूण मनाने याचा शोध घेतात ते आशीवा दत आहेत. ३ ते
चुक चे कर त नाहीत; ते या या मागात चालतात. ४ तुझे वधी आ ही
काळजीपूवक पाळावे हणून तू आ हास आ ा द या आहेत. ५ मी नेहमी
तुझे नयम पाळ यासाठ माझी वागणूक वि थत असावी, हेच माझे
मागणे आहे. ६ मी जे हा तु या सव आ ांचा वचार कर न ते हा मी कधीही
लाजणार नाही. ७ मी जे हा तुझे या य नणय शकेन, ते हा मी मनःपूवक
तुला ध यवाद देईन. ८ मी तुझे नयम पाळ न; मला एक ाला सोडू
नकोस. ९ त ण मनु य आपला माग कशाने शु द राखील? तु या वचनाचे
पालन कर याने. १० मी आप या मनापासून तुझा शोध केला आहे; तु या
आ ांपासून मला बहकू देऊ नकोस. ११ मी तु या व द पाप क नये हणून
तुझे वचन आप या दयात साठवून ठे वले आहे. १२ हे परमे रा, तू ध य
आहेस; मला तुझे नयम शकव. १३ मी आप या मुखाने तु या त डचे सव
यो य नणय जे तू कट केले ते जाहीर कर न. १४ तु या आ े या कराराचा
माग हीच माझी सव धनसंप ी असे मानून मी याम ये अ यानंद करतो. १५
मी तु या नयमांचे मनन कर न, आ ण तु या मागाकडे ल देईन. १६ मी
तु या नयमांनी आनं दत होईन; मी तुझे वचन वसरणार नाही. १७ आप या
सेवकावर दया कर याक रता क ; मी जवंत रहावे, आ ण तुझे वचन पाळावे.
१८ माझे डोळे उघड हणजे तु या नयमशा ातील अ ुत गो ी मा या
ीस पडतील. १९ मी या देशात परका आहे; तु या आ ा मा यापासून
लपवू नकोस. २० तु या यो य नणयांची सतत उ कंठा धर यामुळे माझा
जीव चरडू न गेला आहे. २१ तू ग व ांना रागावतोस, तु या आ ापासून
भरकटतात ते शा पत आहेत. २२ मा यापासून लाज आ ण मानहानी र कर,
कारण मी तु या कराराची आ ा पाळली आहे. २३ अ धपतीही मा या व
कट रचतात आ ण नदा करतात, तुझा सेवक तु या नयमांचे मनन करतो.
२४ तु या कराराची आ ा मला आनंददायी आहे, आ ण ते माझे स लागार
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आहेत. २५ माझा जीव धुळ स चकटू न आहे; आप या वचना माणे मला
नवजीवन दे. २६ मी तुला आपले माग सां गतले आ ण तू मला उ र दलेस;
तू मला आपले नयम शकव. २७ मला तु या वध चा माग समजावून दे.
यासाठ क , मी तु या आ यकारक श णाचे मनन करावे. २८ माझा जीव
ःखाने गळू न जातो; आप या वचनाने मला उचलून धर. २९ अस याचा
माग मा यापासून र कर; कृपाक न तुझे नयमशा मला शक व. ३०
मी व ासाचा माग नवडला आहे; मी तुझे यो य नणय आप यासमोर
ठे वले आहेत. ३१ मी तु या करारा या नबधास चकटू न रा हलो आहे; हे
परमे रा, मला लि जत होऊ देऊ नकोस. ३२ मी तु या आ ां या मागात
धावेन, कारण तू ते कर यास माझे दय व ता रत करतोस. ३३ हे परमे रा,
तू आप या नयमाचा माग मला शकव हणजे मी तो शेवटपयत ध न
रा हन. ३४ मला बु ी दे हणजे मी तुझे नयमशा पाळ न; मी आप या
अगदी मनापासून ते पाळ न. ३५ तू आप या आ ां या मागाने मला चालीव,
कारण याम ये चाल यास मला आनंद आहे. ३६ माझे मन तु या करारा या
नबधाकडे असू दे, आ ण अ या य लाभापासून र कर. ३७ नरथक गो ी
पाह यापासून माझे डोळे वळ व. मला तु या मागात पुनजीवीत कर. ३८
तुझा स मान करणा यांना दलेले वचन, आप या सेवकासंबंधाने खरे कर.
३९ या अपमानाची मला धा ती वाटते ती र कर, कारण तुझे नणय उ म
आहेत. ४० पाहा, मला तु या वध ची उ कंठा लागली आहे. तू मला आप या
याय वाने मला नवजीवन दे. ४१ हे परमे रा, मला तुझे अचल ेम दे. तु या
वचना माणे मला तुझे तारण ा त होवो. ४२ जो माझी थ ा करतो यास
मला उ र देता येईल, कारण मी तु या वचनावर व ास ठे वला आहे. ४३
तू मा या मुखातून स य वचन काढू न घेऊ नको, कारण मी तु या यो य
नणयाची त ा करतो. ४४ मी सदैव तुझे नयमशा , सदासवकाळ
आ ण कायम पाळ न. ४५ मी सुर तपणे चालेन, कारण मी तुझे नबध
शोधले आहेत. ४६ मी तु या वधीवत आ ेब ल राजांसमोर बोलेन, आ ण मी
लि जत होणार नाही. ४७ मी तु या आ ेत आनंद कर न, या मला अ तशय
य आहेत. ४८ या तु या आ ा मला य आहेत, याकडे मी आपले
हात उं चावीन; मी तु या नयमांचे मनन कर न. ४९ तू आप या सेवकाला
दले या वचनाची आठवण ठे व. कारण तू मला आशा दली आहेस. ५०
मा या ःखात माझे सां वन हे आहे क , तुझे वचन मला नवजीवन देते;
५१ ग व ांनी माझी टवाळ केली आहे, तर मी तु या नयमशा ापासून
भरकटलो नाही. ५२ हे परमे रा, ाचीन काळ या तु या नणया वषयी मी
वचार करतो, आ ण मी आपले समाधान करतो. ५३ तुझे नयमशा
नाकारतात, हणून संताप माझा ताबा घेतो. ५४ या घरात मी ता पुरता
राहतो; तुझे नयम मला माझे गीत झाले आहेत. ५५ हे परमे रा, रा ीत मी
तु या नावाची आठवण करतो, आ ण मी तुझे नयमशा पाळतो. ५६
हे मी आच रले आहे, कारण मी तुझे वधी पाळले आहेत. ५७ परमे र
माझा वाटा आहे; तुझे वचन पाळ याचा मी न य केला आहे. ५८ मी
आप या संपूण दयाने तु या अनु हासाठ कळकळ ची वनंती करतो;
तु या वचना माणे मा यावर कृपा कर; ५९ मी आप या मागाचे पर ण
केले, आ ण तु या कराराकडे आपले पावली वळवीली. ६० मी तु या आ ा
पाळ याची घाई केली, आ ण मी उशीर केला नाही. ६१ ा या दो यांनी
मला जा यात पकडले आहे; तर मी तुझे नयमशा वसरलो नाही. ६२
मी म यरा ी तु या या य नणयांब ल तुला ध यवाद दे यासाठ उठतो. ६३
तुझे भय धरणा या सवाचा, तुझे वधी पाळणा यांचा, मी साथीदार आहे.
६४ हे परमे रा, तु या करारा या व सनीयतेने सव पृ वी भरली आहे.
तू आपले नयम मला शकव. ६५ हे परमे रा, तू आप या वचना माणे,
आप या सेवकाचे चांगले केले आहेस. ६६ यो य नणय घे या वषयीचे
ान आ ण बु ी तू मला दे, कारण तु या आ ांवर माझा व ास आहे.
६७ पी डत हो यापूव मी बहकलो होतो, परंतु आता मी तुझे वचन पाळ त
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आहे. ६८ तू चांगला आहेस आ ण तू चांगले करतोस. मला तुझे नयम
शकव. ६९ ग व ांनी मा यावर लबाड ने चखलफेक केली आहे, पण मी
तुझे वधी अगदी मनापासून पाळ न. ७० यांचे दय कठ ण झाले आहे, पण
मला तु या नयमशा ात आनंद आहे. ७१ मी पी डत झा यामुळे माझे
चांगले झाले; यामुळे, मी तुझे नयमशा
शकलो. ७२ सोने आ ण पे
ां या हजारो तुक ापे ा, मला तु या त डचे नयमशा अ धक मोलवान
आहेत. ७३ तु या हातांनी मला नमाण केले आ ण आकार दला; मला
बु ी दे हणजे मी तु या आ ा शकेन. ७४ तुझा स मान करणारे मला
पा न हष करतील, कारण मला तु या वचनात आशा सापडली आहे. ७५ हे
परमे रा, तुझे नणय यायानुसार आहेत हे मला मा हत आहेत, आ ण तु या
स यतेने मला पी डले आहे. ७६ तू आप या सेवकाला दले या वचनानुसार,
आप या करारा या व सनीयतेने सां वन कर. ७७ मला कळवळा दाखव
यासाठ क , मी जवंत राहीन, कारण तुझे नयमशा माझा आनंद आहे.
७८ ग व लि जत होवोत, कारण यांनी माझी नदानाल ती केली आहे; पण
मी तु या वध चे मनन कर न; ७९ तुझा स मान करणारे मा याकडे वळोत,
हणजे यांना तुझे नबध कळतील. ८० मी लि जत होऊ नये याक रता माझे
दय आदराने, तु या नद ष नयमाकडे लागू दे. ८१ मी तु या वजयासाठ
उ कंठा धरतो; मी तु या वचनावर आशा ठे वली आहे. ८२ माझे डोळे तुझे
वचन पाह यास आसुसले आहेत; तू माझे सां वन कधी करशील? ८३ कारण
मी धुरात ठे वले या बुधलीसारखा झालो आहे; तर मी तुझे नयम वसरलो
नाही. ८४ तु या सेवकाचे कती वेळ वाट पाहावी लागणार आहे? जे माझा
छळ करतात. यांचा याय तू कधी करशील? ८५ गा व ांनी मा यासाठ
खाचा खणून ठे व या आहेत, तुझे नयमशा झुगारले आहे. ८६ तु या सव
आ ा व सनीय आहेत; ते लोक माझा छळ अनु चतपणे करत आहेत;
मला मदत कर. ८७ यांनी पृ वीव न माझा जवळजवळ सवनाश केला;
पण मी तुझे वधी नाकारले नाहीत. ८८ तु या करारा या व सनीयतेने
वचन द या माणे मला नवजीवन दे, याक रता क , मी तु या त डचे नबध
पाळ न. ८९ हे परमे रा, तुझे वचन वगात सवकाळ ि थर आहे; तुझे
वचन वगात ठामपणे था पत आहे. ९० तुझी स यता सदासवदा सव
प ान प ासाठ आहे; तू पृ वीची थापना केलीस आ ण हणून ती
टकून राहते. ९१ या सव गो ी आजपयत, तु या नणयात हट या माणे
रा हली आहेत, कारण सव गो ी तुझी सेवा करतात. ९२ जर तुझे नयमशा
माझा आनंद नसता, तर मा या ःखात माझा नाश झाला असता. ९३ मी
तुझे नबध कधीच वसरणार नाही, कारण या ारे तू मला सजीव ठे वले
आहे. ९४ मी तुझाच आहे; माझा उ दार कर. कारण मी तुझे नबध शोधले
आहेत. ९५ ांनी माझा नाश करायची तयार केली आहे, पण मी तु या
करारा या नबधाचा शोध घेईन. ९६ येकगो ीला याची मयादा असते हे
मी पा हले आहे, पण तु या आ ा ापक, मयादे पलीकडे आहेत. ९७
अहाहा, तुझे नयमशा मला कती य आहेत! दवसभर मी या यावर
मनन करतो. ९८ तु या आ ा मला मा या श ूंपे ा ानी करतात, कारण
तुझे नयम नेहमी मा याजवळ आहेत. ९९ मा या सव श कांपे ा मला
अ धक बु ी आहे. कारण मी तु या करारा या नबधाचे मनन करतो. १००
वयोवृ दापे ा मला अ धक कळते; कारण मी तुझे वधी पाळतो. १०१ तुझे
वचन पाळावे हणून मी आपले पाऊल येक वाईट मागापासून र ठे वतो.
या करता, मी तुझे वचन पाळावे. १०२ मी तु या नणयापासून स याबाजूला
वळलो नाही, कारण तू मला शक वले आहे. १०३ तुझे वचन मा या चवीला
कतीतर गोड आहेत, होय मा या मुखाला मधापे ा गोड आहेत. १०४
तु या वध या ारे मला बु ी ा त होते; या तव मी येक खो ा मागाचा
ेष करतो. १०५ तुझे वचन मा या पावलाकरता दवा आहे, आ ण मा या
मागासाठ काश आहे. १०६ तुझे नणय पाळ याची मी शपथ वा हली
आहे, व ती प क केली आहे. १०७ मी फार पी डत आहे; हे परमे रा तु या

वचनात वचन द या माणे मला जवीत ठे व. १०८ हे परमे रा, मा या
मुखातील वचने ही वसंतोषाची अपणे समजून वीकार कर, आ ण मला
तुझे नणय शकव. १०९ माझे जीवन नेहमीच धो यात असते, तर मी तुझे
नयमशा वसरलो नाही. ११० ांनी मा यासाठ पाश रचला आहे, पण
मी तु या वधीपासून भरकटलो नाही. १११ तुझे नबध माझे सवकाळचे
वतन हणून मी वीकारले आहे, कारण या या योगे मा या मनाला आनंद
होतो. ११२ तुझे नयम सवकाळ शेवटपयत पाळ याकडे मी आपले मन
ला वले आहे. ११३ परमे रा, जे लोक तु याशी पूणपणे ामा णक नाहीत
या लोकांचा मी तर कार करतो, पण मला तुझी शकवण आवडते. ११४
मला लपव आ ण माझे र ण कर. परमे रा, तू जे काही सांगतोस यावर
माझा व ास आहे. ११५ वाईट करणा यांनो मा यापासून र जा, यासाठ
क , मी आप या देवा या आ ा पाळ न. ११६ तू आप या वचनानुसार मला
आधार दे हणजे मी जगेन, आ ण मा या आशा लि जत होऊ देऊ नकोस.
११७ मला आधार दे हणजे मी सुर त राहीन; मी नेहमीच तु या नयमांवर
मनन कर न. ११८ तु या नयमापासून बहकले आहेत यांना तू नाकारतोस,
कारण हे लोक फसवणारे आ ण अ व सनीय आहेत. ११९ पृ वीवर ल
सव ांना तू गाळा माणे र करतो; हणून मी तु या वधीवत करारावर
ेम करतो. १२० तु या भतीने माझे शर र थरथरते, आ ण तु या या य
नणयाची भती वाटते. १२१ मी जे यो य आहे आ ण चांगले आहे तेच करतो;
माझा छळ करणा याकडे मला सोडू न देऊ नको. १२२ तू आप या सेवका या
क याणाथ जामीन हो. ग व ांना मला जाचू देऊ नकोस. १२३ तू स
केले या तारणाची व तु या या य वचनाची त ा क न माझे डोळे थकले
आहेत. १२४ तु या सेवकाला कराराची व स नयता दाखव आ ण मला तुझे
नयम शकव. १२५ मी तुझा सेवक आहे, मला तु या करारा या नबधाचे
ान हावे हणून मला बु ी दे. १२६ ही वेळ परमे रा या कायाची आहे,
कारण लोकांनी तुझे नयमशा मोडले आहे. १२७ खरोखर मी तु या आ ा
सो यापे ा, बावनकशी सो यापे ा य मानतो. १२८ या तव मी काळजी
पूवक तुझे सव वधी पाळतो, आ ण येक अस य मागाचा ेष करतो.
१२९ तुझे कराराचे नबध आ यकारक आहेत; हणूनच मी ते पाळतो. १३०
तु या वचना या उलग ाने काश ा त होतो; याने अ श तास ान
ा त होते. १३१ मी आपले त ड उघडले आ ण धापा टाक या, कारण मी
तु या आ ेची उ कंठा धरली. १३२ तू मा याकडे वळ आ ण मा यावर दया
कर, जशी तु या नावावर ीती करणा यावर तू दया करतोस. १३३ तु या
वचना माणे मला मागदशन कर; मा यावर कोण याही पापाची स ा चालू
देऊ नको. १३४ मनु या या जाचजुलमापासून मला मु कर याक रता क ,
मी तुझे वधी पाळ न. १३५ तू आपला मुख काश आप या सेवकावर पाड,
आ ण तुझे नयम मला शकव. १३६ मा या डो यातून अ ूंचे वाह खाली
वाहतात; कारण लोक तुझे नयमशा पाळत नाहीत. १३७ हे परमे रा, तू
यायी आहेस, आ ण तुझे नणय यो य आहेत. १३८ तू आपले नबध या य
व पूण व सनीय असे लावून दले आहेत. १३९ रागाने माझा नाश केला
आहे, कारण माझे श ू तुझे वचन वसरले आहेत. १४० तु या वचनाची
खूपच पारख झाली आहे, आ ण ते तु या सेवकाला य आहे. १४१ मी
उपे णीय आ ण तु छ मानलेला आहे, तर मी तुझे वधी वसरत नाही. १४२
तुझे या य व हे सवकाळ यो य आहे, आ ण नयमशा स य आहे. १४३
मला खूप संकट आ ण लेशांनी घे रले आहे, तर तु या आ ांत मला आनंद
आहे. १४४ तु या कराराचे नबध सवकाळ या य आहेत; मला बु ी दे
हणजे मी जगेन. १४५ मी संपूण मनापासून तुला हाक मारतो, हे परमे रा,
मला उ र दे, मी तुझे नयम पाळ न. १४६ मी तुला हाक मारतो; तू मला तार
आ ण मी तुझे कराराचे नयम पाळ न. १४७ मी उजड यापूव पहाटेस उठतो
आ ण मदतीसाठ आरोळ मारतो. तु या वचनात माझी आशा आहे. १४८
तु या वचनावर चतन कर यासाठ रा ी या येक हरापूव माझे डोळे
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उघडे असतात. १४९ तु या करारा या व सनीयतेने माझी वाणी ऐक; हे
परमे रा, तू आप या नणयानुसार मला जवंत ठे व. १५० जे माझा छळ
करतात ते मा याजवळ येत आहेत, पण ते तु या नयमशा ापासून फार र
आहेत. १५१ हे परमे रा, तू जवळ आहेस आ ण तु या सव आ ा स य
आहेत. १५२ तु या करारा या नबधाव न मला पूव पासून मा हत आहे क ,
ते तू सवकाळासाठ था पले आहेत. १५३ माझे : ख पाहा आ ण मला
मदत कर, कारण मी तुझे नयमशा
वसरलो नाही. १५४ तू माझा वाद
चालव आ ण माझा उ ार कर. तू आप या वचना माणे मला नवजीवन दे.
१५५ पासून तारण फार र आहे, कारण यांना तुझे नयम य नाहीत.
१५६ हे परमे रा, तुझी क णा थोर आहे, तू आप या नणयास अनुस न
मला नवजीवन दे. १५७ मला छळणारे माझे श ू पु कळ आहेत, तर मी
तु या करारा या नबधापासून मागे वळलो नाही. १५८ व ासघात यांना
पा न मला वीट आला आहे. कारण ते तुझे वचन पाळ त नाहीत. १५९ तु या
वध ना मी कती य मा नतो ते पाहा; हे परमे रा, तु या वचना माणे
करारा या व सनीयतेने मला जवंत ठे व. १६० तु या वचनाचे मम स य
आहे; तु या यायीपणाचा येक नणय सवकाळ आहे. १६१ अ धपती
वनाकारण मा या पाठ स लागले आहेत; तुझे वचन न पाळ यामुळे माझे
दय भतीने कापते. १६२ याला मोठ लूट सापडली या यासारखा मला
तु या वचना वषयी आनंद होतो. १६३ मी अस याचा ेष आ ण तर कार
करतो, पण मला तुझे नयमशा
य आहे. १६४ मी दवसातून सात वेळा
तु या या य, नणयांसाठ तुझी तुती करतो. १६५ तु या नयमशा ावर
ेम करणा यास मोठ शांती असते, यास कसलेच अडखळण नसते. १६६
हे परमे रा, मी तु या उ दाराची वाट पाहत आहे आ ण तु या आ ा मी
पाळ या आहेत. १६७ मी तु या वधीवत आ ां माणे वागलो, आ ण मला ते
अ यंत य आहेत. १६८ मी तुझे नबध आ ण तुझे वधीवत आ ा पाळ या
आहेत, कारण मी जी येकगो केली ते सव तुला मा हत आहे. १६९ हे
परमे रा, माझी मदतीसाठ ची आरोळ ऐक. तू आप या वचना माणे मला
बु ी दे. १७० माझी वनंती तु यासमोर येवो; तू वचन द या माणे मला
मदत कर. १७१ तू मला आपले नयम शक वतोस हणून मा या मुखातून
तुती बाहेर पडो. १७२ माझी जीभ तु या वचनाची तुती गावो; कारण
तु या सव आ ा या य आहेत. १७३ तुझा हात माझे साहा य कर यास
स असो, कारण तुझे नबध मी नवडले आहेत. १७४ हे परमे रा, मी
तु या तारणाची उ कंठा धरली आहे आ ण तु या नयमशा त मला आनंद
आहे. १७५ माझा जीव वाचो हणजे तो तुझी तुती कर ल; तुझे नणय मला
मदत करो. १७६ मी हरवले या मढरा माणे भरकटलो आहे; तू आप या
सेवकाचा शोध कर, कारण मी तु या आ ा वसरलो नाही.

१२०

मा या संकटात मी परमे राकडे मो ाने ओरडलो, आ ण याने
मला उ र दले. २ हे परमे रा, जे कोणी आप या ओठाने खोटे
बोलतात, आ ण आप या जभेने फसवतात यापासून माझा जीव सोड व. ३
हे कपटी जभे, तुला काय दले जाईल, आ ण आणखी तुला काय मळणार?
४ तो यो ा या धारदार बाणांनी, रतम लाकडा या जळ या नखा यावर
बाणाचे टोक तापवून तुला मार ल. ५ मला हायहाय! कारण मी ता पुरता
मेशेखात राहतो, मी पूव केदार या तंबूम ये राहत होतो. ६ शांतीचा तर कार
करणा यांबरोबर मी खूप काळ रा हलो आहे. ७ मी शांती य मनु य आहे,
पण जे हा मी बोलतो, ते यु दासाठ उठतात.
ी पवताकडे लावतो. मला मदत कोठू न येईल?
१२१ मीपरमेआपलीर जो आकाशाचा
व पृ वीचा नमाण करणारा याकडू न
२

माझी मदत येते. ३ तो तुझा पाय घस देत नाही; जो तुझे संर ण करतो
तो कधीही व थ झोपत नाही. ४ पाहा, इ ाएलाचा र णकता कधीच
झोपत नाही कवा तो डु लक ही घेत नाही. ५ परमे र तुझा र णकता आहे;

तो सं हता

परमे र तु या उज ा हाताला सावली आहे. ६ दवसा तुला सूय कवा रा ी
चं तुला नुकसान करणार नाही. ७ परमे र सव वाईटापासून तुझे र ण
कर ल; तो तु या जवाचे र ण कर ल. ८ परमे र तुला; जे सव काही तू
करशील, याम ये आता आ ण सदासवकाळ र ण कर ल.
वदाचे तो आपण परमे रा या घराला जाऊ असे ते मला
१२२ दाहणाले
, ते हा मला आनंद झाला. हे य शलेमे, तु या ारात
२

आमची पावले लागली आहेत. ३ हे य शलेमे, एक जोडले या नगर सारखी
तू बांधलेली आहेस. ४ इ ाएलास लावून दले या नयमा माणे, तु याकडे
वंश, परमे राचे वंश, परमे रा या नांवाचे उपकार मरण कर यासाठ वर
चढू न येतात. ५ कारण तेथे यायासने, दावीदा या घरा यासाठ राजासने
मांडली आहेत. ६ य शलेम या शांतीसाठ ाथना करा! तु यावर ीती
करतात यांची भरभराट होईल. ७ तु या कोटात शांती असो, आ ण तु या
राजवा ात उ नती असो. ८ माझे बंधू आ ण माझे सहकार ां याकरता,
मी आता हणेन, तुम याम ये शांती असो. ९ परमे र आमचा देव ा या
घराकरता, मी तु या हतासाठ ाथना कर न.
वगात सहासना ढ असणा या, तु याकडे मी आपली ी वर
१२३ लावतो.
पाहा, जसे दासाचे डोळे आप या मालका या हाताकडे
२

असतात, जसे दासीचे डोळे आप या माल कणी या हाताकडे असतात, तसे
आमचे डोळे आमचा देव परमे र आम यावर कृपा कर पयत या याकडे
लागलेले असतात. ३ हे परमे रा, आम यावर दया कर, आम यावर दया
कर, कारण आ ही अपमानाने भरलो आहोत. ४ सुखव तू लोकांनी केलेली
थ ा, आ ण ग व ांनी केलेली नाल ती ांनी आम या जवाला पुरेपुरे क न
टाकले आहे.
तो आता इ ाएलाने हणावे, जर परमे र आम या
१२४ दाबाजूवदाचे
ला नसता, जे हा लोक आम या व उठले, ते हा जर
२

परमे र आम या बाजूला नसता तर आम या बाजूला कोण असते, ३ जे हा
यांचा ोध आम या व पेटला, यावेळ यांनी आ हास जवंत गळू न
टाकले असते. ४ जलांनी आ हास धुवून र नेले असते; वाहाने आ हास
पूण झाकले असते. ५ मग खवळले या जलांनी आ हास बुडवले असते. ६
परमे राचा ध यवाद होवो, याने आ हास या या दातांनी फाडू दले नाही.
७ प या माणे पार यां या पाशातून आमचा जीव मु झाला आहे; पाश
तुटून आ ही मु झालो आहोत. ८ पृ वी आ ण वग नमाण करणारा
परमे र या या नावामुळे आ हास मदत मळते.
परमे रावर व ास ठे वतात; ते सयोन पवतासारखे अढळ,
१२५ जेसवकाळ
टकणारे आहेत. य शलेमे या सभोवती पवत
२

आहेत तसा परमे र या या लोकांसभोवती आता आ ण सवकाळ आहे. ३
नतीमानाचे हात ांना लागू नयेत हणून जनांचा राजदंड नतीमानां या
वतनावर चालणार नाही. नाहीतर नतीमान जे काही चुक चे आहे ते करतील.
४ हे परमे रा, जे चांगले आहेत, आ ण जे आप या दयाने सरळ आहेत
यांचे तू चांगले कर. ५ पण जे आप या वाक ा मागाकडे वळतात, परमे र
यांना वाईट करणा याबरोबर घालवून देईल. इ ाएलांवर शांती असो.
तून ध न नेले यांना परमे राने माघार आणले, ते हा
१२६ सीयोने
आ हास व नासारखे वाटले. मग आमचे मुख हा याने, आ ण
२

आमची जीभ गायनाने भरली. नंतर ते रा ांम ये हणू लागले; परमे राने
ां यासाठ महान गो ी के या आहेत. ३ परमे राने आम यासाठ महान
गो ी के या आहेत; आ ही कती ह षत झालो आहोत! ४ परमे रा, नेगेब
येथील वाहा माणे आ हास बं दवासातून परत आण. ५ जे अ ूपूण ने ांनी
पेरणी करतील ते हषाने आरोळ मा न कापणी करतील. ६ जो पेरणीसाठ
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बी घेऊन रडत बाहेर पडतो, तो पु हा हषाने आरोळ मा न आप या प
आप याबरोबर घेऊन येईल.

ा

मा या ठायी आहे. ३ हे इ ाएला, आतापासून आ ण सवकाळ तू परमे रावर
आशा ठे व.

र जर घर बांधीत नाही, तर तो जे बांधतो ते काम थ आहे.
दावीदाकरता या या सव ःखांची आठवण कर.
१२७ परमे
१३२ हेयानेपरमेपरमेरा, राकडे
जर परमे र नगर र त नाही, तर पहारेकर उभे रा न र ण
कशी शपथ वा हली, याने याकोबा या समथ

२

करतात ते थ आहे. २ तु ही पहाटे लवकर उठता, रा ी उशीराने घर येता,
कवा कठोर प र म क न भाकर खाता हे सव थ आहे कारण परमे र
आप या यजनास लागेल ते झोपेतही देतो. ३ पाहा, मुले ही परमे रापासून
मळालेले वतन आहे, आ ण पोटचे फळ या यापासून मळालेली देणगी
आहे. ४ त णपणाची मुले हे वीरा या हातातील बाणांसारखी आहेत. ५ या
मनु याचा भाता अशांनी भरला आहे, तो ध य! तो वेशीवर श ूंशी याची
बोलाचाली होत असता, ते फजीत होणार नाहीत.
परमे राचा आदर करतो, जो या याच मागाने
१२८ जोचालतोयेतोकजनध यवा
दत आहे. तू आप या हाता या माचे
२

फळ खाशील, तू आनं दत होशील; तू आशीवा दत होऊन तुझी भरभराट
होईल. ३ तुझी प नी तु या घरात फलदायी ा वेलीसारखी होईल; तुझी
मुले तु या मेजाभोवती बसले या जैतूना या रोपांसारखी होतील. ४ होय,
खरोखर, जो मनु य परमे राचा आदर करतो, तो असा आशीवा दत होईल.
५ परमे र तुला सयोनेतून आशीवाद देवो; तु या आयु याचे सव दवस
य शलेमेची उ नती तु या ीस पडो. ६ तु या मुलांची मुले तु या ीस
पडोत. इ ाएलावर शांती असो.
आता हणावे क , मा या त णपणापासून यांनी
१२९ इमा ाएलाने
यावर ह ला केला आहे. यांनी मा या त णपणापासून
२

मा यावर ह ला केला, तर ते मला परा जत क शकले नाहीत. ३
नांगरणा यांनी मा या पाठ वर नांगरले; यांनी आपली तासे लांब केली. ४
परमे र यायी आहे; याने ां या दो या कापून टाक या आहेत. ५ जे
सयोनेचा तर कार करतात, ते सव लि जत होवोत आ ण माघार फरवले
जावोत. ६ ते छपरावरचे गवत वाढ या आधीच सुकून जाते यासारखे
होवोत. ७ याने कापणी करणारा आपली मूठ भर त नाही, कवा प ा
भरणा या या कवेत ते येत नाही. ८ यां या जवळू न येणारे जाणारे हणत
नाहीत क , “परमे राचा आशीवाद तु यावर असो; परमे रा या नावाने
आ ही तु हास आशीवाद देतो.”

भूला कसा नवस केला, याची आठवण कर. ३ तो हणाला “मी आप या
घरात कवा मी आप या अंथ णात जाणार नाही. ४ मी आप या डो यांवर
झोप कवा आप या पाप यास वसावा देणार नाही. ५ परमे रासाठ
थान, याकोबा या सवसमथ देवासाठ नवासमंडप सापडेपयत मी असेच
कर न.” ६ पाहा, आ ही याब ल ए ाथात ऐकले; आ हास तो जार या
रानात सापडला. ७ आ ही देवा या नवासमंडपात जाऊ; आ ही या या
पदासनापाशी आराधना क आ ण हणू. ८ हे परमे रा, ऊठ; तू आप या
साम या या कोशासह आप या व ांती थानी ये, ९ तुझे याजक नतीम ेचे
व े पांघरोत; तुझे व ासू आनंदाने जयघोष करोत. १० तुझा सेवक
दावीदाक रता, तू आप या अ भ ष राजापासून नघून जाऊ नकोस.
११ परमे राने व सनीय दावीदाजवळ शपथ वा हली आहे; तो या या
शपथेपासून माघार घेणार नाही, मी तु या वंशातून तु या राजासनावर
एकाला बसवीन. १२ जर तु या मुलांनी माझा करार पाळला, आ ण मी
यांना शकवलेले नयम पाळले, तर यांची मुलेसु ा तु या राजासनावर
सवकाळ बसतील. १३ ख चत परमे राने सयोन नवडू न घेतली आहे;
या या व तीसाठ याने इ छा धरली आहे. १४ “ही जागा सवकाळ मा या
वसा ाची आहे; मी येथे राहीन, कारण माझी इ छा आहे. १५ मी तला
वपुलतेने अ नसाम ीचा आशीवाद देईन; मी त या गर बांना भाकर ने तृ त
कर न. १६ मी त या याजकांना तारणाचे व नेसवीन; तचे भ आनंदाने
मो ाने जयघोष करतील. १७ तेथे दावीदा या शगाला अंकुर फुटेल असे
मी कर न; तेथे मी आप या अ भ ष ासाठ दवा ठे वला आहे. १८ मी
या या श ूंला लाजेचे व े नेसवीन, परंतु याचा मुकुट चमकेल.”
तो पाहा, बंधूंनी ऐ यात एक राहणे कती चांगले
१३३ दाआवदाचे
ण आनंददायक आहे. ते डो यावर ओतले या तेलासारखे,
२

अहरोना या दाढ खालून ओघळणा या तेलासारखे, या या व ा या
काठापयत ओघळणा या ब मू य तेलासारखे आहे. ३ सीयोन ड गरावर
उतरणा या हम न पवता या द हवरासारखे आहे; कारण तेथे परमे राने
आशीवाद हणजे अनंतका लक जीवन दे याचे ठर वले आहे.

मी तुला शोकसागरातून आरोळ मार त आहे. हे
रा या सव सेवकांनो या, जे तु ही रा भर परमे
१३० हेभूपरमे, माझीरा,वाणी
१३४ परमे
ऐक; मा या वनवणी या वाणीकडे तुझे कान
मं दरात उभे राहता ते तु ही परमे रास ध यवाद
२

ल पूवक लागलेले असोत. ३ हे परमे रा, तू जर अ याय ल ात ठे वशील
तर, हे भू, तु यासमोर कोण उभा रा शकेल? ४ पण यांनी तुझे भय
धरावे, हणून तु याजवळ मा आहे. ५ मी परमे राची वाट पाहतो, माझा
आ मा वाट पाहतो, आ ण या या वचनावर मी आशा ठे वतो. ६ पहाटेची
वाट पाहणा या पहारेक यापे ा माझा जीव भूची अ धक वाट पाहतो. ७
हे इ ाएला, परमे रावर आशा ठे व. कारण परमे र दयाळू आहे, आ ण
या याजवळ वपुल उ ार आहे. ८ तोच इ ाएलास यां या सव पापांपासून
मु कर न.
तो हे परमे रा, माझे दय ग व नाही कवा माझे
१३१ दाडोळेवदाचे
उ म नाही. मी आप यासाठ मोठमो ा आशा ठे वत नाही,
कवा या मा या समज या पलीकडे आहेत अशा गो ीत मी पडत नाही. २
खरोखर मी आपला जीव नवांत व शांत ठे वला आहे; जसे ध तुटलेले बालक
आप या आईबरोबर असते; तसा माझा जीव, ध तुटले या बालकासारखा

रा या
ा. २
प व थानाकडे आपले हात वर करा; आ ण परमे रास ध यवाद ा. ३
आकाश व पृ वी यांचा नमाणकता परमे र तुला सयोनेतून आशीवाद देवो.
राची तुती करा. परमे रा या नावाची तुती करा.
१३५ परमे
परमे रा या सेवकांनो, तु ही याची तुती करा. परमे रा या
२

घरात उभे राहाणा यांनो, आम या देवा या घरा या अंगणात उभे राहाणा यांनो,
तु ही याची तुती करा. ३ परमे राची तुती करा, कारण तो चांगला
आहे; या या नावाचे गुणगान करा कारण ते करणे आनंददायक आहे.
४ कारण परमे राने याकोबाला आप यासाठ नवडले आहे, इ ाएल
या या मालम े माणे आहे. ५ परमे र महान आहे हे मला माहीत आहे,
आमचा भू सव देवां या वर आहे. ६ परमे राची जी इ छा आहे तसे
तो आकाशात, पृ वीवर, समु ात आ ण खोल महासागरात करतो. ७ तो
पृ वी या शेवटापासून ढग वर चढवतो. तो पावसासाठ वजा नमाण करतो;
आ ण आप या भांडारातून वारे बाहेर आणतो. ८ याने मसर देशातील
मनु यांचे आ ण ा यांचे दोघांचे प हले ज मलेले मा न टाकले. ९ हे मसरा,
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याने तु याम ये, फारो व याचे सव सेवक यां या व
च ह व चम कार
पाठवले. १० याने पु कळ रा ांवर ह ला केला, आ ण श मान राजांना
मा न टाकले, ११ अमो यांचा राजा सीहोन व बाशानाचा राजा ओग आ ण
कनानमध या सव रा यांचा पराभव केला. १२ यांचा देश याने वतन असा
दला, आप या इ ाएल लोकांसाठ वतन क न दला. १३ हे परमे रा, तुझे
नाव सवकाळ टकून रा हल, हे परमे रा, तुझी कत सव प ान प ा
राहील. १४ कारण परमे र आप या लोकांचा याय कर ल, आ ण यास
आप या सेवकांचा कळवळा येईल. १५ रा ां या मूत सो या व या या
आहेत, या मनु या या हाताचे काम आहेत. १६ या मू याना त ड आहे, पण
या बोलत नाहीत; यांना डोळे आहेत पण या पाहत नाहीत. १७ यांना कान
आहेत, पण या ऐकत नाहीत, यां या मुखात मुळ च ास नाही. १८ जे या
बन वतात, जे येकजण या यावर भरवसा ठे वणारे यां यासार याच या
आहेत. १९ हे इ ाएला या वंशजांनो, परमे राचा ध यवाद करा; अहरोना या
वंशजांनो, परमे राचा ध यवाद करा. २० लेवी या वंशजांनो, परमे राचा
ध यवाद करा. परमे राचा आदर करणा यांनो परमे राचा ध यवाद करा. २१
जो परमे र य शलेमेत राहतो, याचा ध यवाद सयोनेत होवो. परमे राची
तुती करा.
राची उपकार तुती करा; कारण तो चांगला आहे, कारण
१३६ परमे
याची दया सवकाळ टकून राहणार आहे. देवां या देवाची
२

उपकार तुती करा. कारण याची दया सवकाळ टकून राहणार आहे. ३
भूं या भूंची उपकार तुती करा. कारण याची दया सवकाळ टकून
राहणार आहे. ४ जो एकटाच महान चम कार करतो याची उपकार तुती
करा. कारण याची दया सवकाळ टकून राहणार आहे. ५ याने बु ीने
आकाश नमाण केले याची, उपकार तुती करा, कारण याची दया सवकाळ
टकून राहणार आहे. ६ याने जलावर पृ वी पसरवली, कारण याची दया
सवकाळ टकून राहणार आहे. ७ याने मोठा काश नमाण केला, कारण
याची दया सवकाळ टकून राहणार आहे. ८ दवसावर रा य कर यासाठ
याने सूयाची न मती केली, कारण याची दया सवकाळ टकून राहणार
आहे. ९ याने रा ीवर रा य कर यासाठ चं आ ण ता यांची न मती
केली, कारण याची दया सवकाळ टकून राहणार आहे. १० याने मसराचे
प हले ज मलेले मा न टाकले, कारण याची दया सवकाळ टकून राहणार
आहे. ११ आ ण याने इ ाएलाला यां यामधून बाहेर काढले, कारण याची
दया सवकाळ टकून राहणार आहे. १२ याने साम य हाताने आ ण बा
उभा न यांना बाहेर आणले, कारण याची दया सवकाळ टकून राहणार
आहे. १३ याने लाल समु भागला, कारण याची दया सवकाळ टकून
राहणार आहे. १४ याने इ ाएलाला यामधून पार नेले, कारण याची
दया सवकाळ टकून राहणार आहे. १५ याने फारोला आ ण या या
सै याला लाल समु ात उलथून टाकले. कारण याची दया सवकाळ टकून
राहणार आहे. १६ याने आप या लोकांस रानातून नेले, कारण याची दया
सवकाळ टकून राहणार आहे. १७ याने महान राजांना मा न टाकले,
कारण याची दया सवकाळ टकून राहणार आहे. १८ आ ण याने स
राजांना मा न टाकले, कारण याची दया सवकाळ टकून राहणार आहे.
१९ याने अमो यां या सीहोन राजाला मा न टाकले, कारण याची दया
सवकाळ टकून राहणार आहे. २० आ ण याने बाशाना या ओग राजाला
मा न टाकले, कारण याची दया सवकाळ टकून राहणार आहे. २१ आ ण
याने यांचा देश वतन असा दला, कारण याची दया सवकाळ टकून
राहणार आहे. २२ याने तो इ ाएल याचा सेवक याला वतन हणून दला.
कारण याची दया सवकाळ टकून राहणार आहे. २३ याने आम या कठ न
प रि थतीत आमची आठवण केली आ ण आ हास मदत केली, कारण
याची दया सवकाळ टकून राहणार आहे. २४ याने आ हास आम या
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श ूंवर वजय दला याची, कारण याची दया सवकाळ टकून राहणार
आहे. २५ जो सव जवंत ा यांना अ न देतो. कारण याची दया सवकाळ
टकून राहणार आहे. २६ वगातील देवाची उपकार तुती करा. कारण याची
दया सवकाळ टकून राहणार आहे.
खाली बसलो; आ ण जे हा आ ही
१३७ आसयोनेही बाबेवषयीला यावचारन ांकजे वळ
ला ते हा रडलो. तेथील वाळुं जावर
२

आ ही आम या वीणा टांग या. ३ तेथे आ हास पकडणा यांनी आ हास गाणी
गावयाला सां गतले आ ण आमची थ ा करणा यांनी आ ही यां यासाठ
करमणूक करावी हणून आ हांस हणाले, सीयोना या गा यांतले एखादे
गाणे आ हांला गाऊन दाखवा. ४ पर या देशात आ ही परमे राचे गाणे
कसे गावे? ५ हे य शलेमे, मी जर तुला वसरलो, तर माझा उजवा हात
आपले कौश य वसरो. ६ जर मी तुला वसरलो, जर मी य शलेमेला
आप या आनंदा या मु य वषया न अ धक मानले नाही तर माझी जीभ
मा या टाळू ला चकटो. ७ हे परमे रा, अदोमा व य शलेमे या या
दवसाची आठवण कर, ते हणाले, ती पाडू न टाका, पायापयत पाडू न टाका.
८ हे बाबेला या क ये, तू लवकरच ओसाड पडणार आहेस, कारण जसे तू
आ हास केले तसे, जो तुला परत कर ल तो आशीवा दत आहे. ९ जो तुझी
बालके घेऊन यांना खडकावर आपटू न ठार मारतो तो आशीवा दत होईल.
तो मी अगदी मनापासून तुझी उपकार तुती कर न;
१३८ दामी वदाचे
देवांसमोर तुझी तो े गाईन. मी तु या प व मं दराकडे
२

नतम तक होऊन, तु या कराराची व ासयो यता आ ण तु या स याब ल
तु या नावाची उपकार तुती कर न. तू आप या संपूण नावापे ा आप या
वचनाची थोरवी वाढ वली आहेस. ३ मी तुला हाक मारली याच दवशी
तू मला उ र दलेस. तू मला उ ेजन दले आ ण ते हा मा या जवाला
साम य ा त झाले. ४ हे परमे रा, पृ वीवरचे सव राजे तुझी उपकार तुती
करतील, कारण यांनी तु या मुखातील श द ऐकले आहेत. ५ खरोखर, ते
परमे रा या मागा वषयी गातील कारण परमे राचा म हमा अगाध आहे. ६
कारण परमे र थोर आहे तर तो दीनांकडे ल देतो, पण ग व ाला न
ओळखतो. ७ जर मी संकटांम ये चाललो तर तू मला सुर त ठे वतोस.
मा या श ूं या ोधावर तू आपला हात चाल वतोस; आ ण तुझा उजवा हात
माझे तारण करतो. ८ परमे र मा याबरोबर शेवटपयत आहे; हे परमे रा,
तुझी कराराची व ासयो यता सदासवकाळ आहे. तू आप या हातची कामे
सोडू न देऊ नकोस.
वदाचे तो हे परमे रा, तू माझी पर ा केली आहेस, आ ण
१३९ दातू मला
जाणतोस; मी के हा बसतो आ ण के हा उठतो ते तुला
२

मा हत आहे; तुला माझे वचार खूप नही समजतात. ३ तू माझे चालने
आ ण माझे झोपणे बारकाईने पाहतो; तू मा या मागाशी प र चत आहेस. ४
हे परमे रा, मा या मुखातून नघणारा एकही श द तुला पूणपणे मा हत नाही
असे मुळ च नाही. ५ तू मागून व पुढून मला घेरले आहेस, आ ण मा यावर तू
आपला हात ठे वला आहेस. ६ हे ान मा या क पनेपलीकडचे आहे; ते
खूप अग य आहे, ते मी समजू शकत नाही. ७ मी तु या आ यापासून
कोठे नसटू न जाऊ शकतो? मी तु या साि न यापासून कोठे पळू न जाऊ
शकतो? ८ मी जर वर आकाशात चढलो तर तथे तू आहेस; जर मी खाली
मृ यूलोकात अंथ ण केले तर , पाहा, तेथे तू आहेस. (Sheol h7585) ९ जर
मी पहाटेचे पंख धारण क न आ ण समु ा या अगदी पलीकड या तीरावर
जाऊन रा हलो तर तेथे तू आहेस. १० तर तथे ही तुझा उजवा हात मला
धरतो. आ ण तू मला हाताने ध न नेतोस. ११ जर मी हणालो, ख चत
अंधार मला लप वल, आ ण तर ही रा मा याभोवती काशच होईल. १२
काळोख देखील तु यापासून काहीच लप वत नाही. रा ही दवसासारखीच
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काशते, कारण तुला काळोख आ ण काश दो ही सारखेच आहेत. १३ तू
माझे अंतयाम नमाण केलेस; तूच मा या आई या गभात मला घडवले. १४
मी तुला ध यवाद देतो, कारण तुझी कृ ये भयचक त आ ण आ यकारक
आहेत, हे तर माझा जीव पूणपणे जाणतो. १५ मी गु त थळ नमाण होत
असता, आ ण पृ वी या अधोभागी वल ण कारे माझी घडण होत असता
माझी आकृती तुला गु त न हती. १६ तू मला गभात पड पाने असताना
पा हलेस; माझा एकही दवस उगव यापूव ते सव तु या पु तकात नमूद
क न ठे वले होते. १७ हे देवा, तुझे वचार मला कती मोलवान आहेत,
यांची सं या कती मोठ आहे. १८ मी जर ती मोजू लागलो तर ती वाळू या
कणांपे ाही जा त ठरतील. जे हा मी जागा होतो, ते हाही मी तु याजवळच
असतो. १९ हे देवा! जर तू ांना मा न टाकशील; अहो हसाचार मनु यांनो!
मा यापासून र हा. २० ते तु या व बंड आ ण कपटाने कृती करतात;
तुझे वैर तुझे नाव थ घेतात. २१ परमे रा! तुझा ेष करणा यांचा मी का
ेष क नये? तु या व द उठणा यांचा मी का तर कार क नये? २२ मी
यां या पराका ेचा पूण ेष करतो; ते माझे श ू झाले आहेत. २३ हे देवा,
माझे पर ण कर आ ण माझे मन जाण; माझी पर ा घे आ ण माझे वचार
जाणून घे. २४ मा या मनात जर काही माग असतील तर पाहा, आ ण
मला सनातन मागाने चालीव.
तो हे परमे
१४० दामनुवदाचे
यापासून मला सुर

रा, मला ांपासून सोडव; जुलमी
त ठे व. २ ते आप या मनात वाईट
योजना करतात; ते येक दवशी भांडणाला सु वात करतात. ३ यांची जीभ
सपासारखी जखम करते; यां या ओठाखाली वषार सपाचे वष आहे. ४ हे
परमे रा, मला ां या हातातून वाचव; मला जुलमी मनु यांपासून सुर त
ठे व. यांनी मला ढकल याची योजना केली आहे. ५ ग व ांनी मा यासाठ
पाश व दो या लपवून ठे व या आहेत; यांनी र या या बाजूला जाळे पसरले
आहे; यांनी मा यासाठ सापळा लावला आहे. ६ मी परमे रास हणतो, तू
माझा देव आहेस; हे परमे रा, मा या वनव यां या वाणीकडे कान दे. ७ हे
परमे रा, मा या भू, मा या तारणसाम या, मा या लढाई या दवसात तू
माझे शर ाण आहेस. ८ हे परमे रा, ां या इ छा पुरवू नको, यां या
योजना यश वी होऊ देऊ नकोस. नाही तर ते उ म होतील. ९ यांनी मला
घेरले आहे; यां या ओठापासून होणारा अनथ यां याच शर पडो. १०
यां यावर जळते नखारे पडोत; यांना अ नीत टाकले जावो, यातून यांना
उठू न वर कधीही येता येणार नाही अशा ख यात फेक यात येवो. ११ वाईट
बोलणारा पृ वीवर सुर त केला जाणार नाही; जुलमी मनु या या पाठ स
अ र एकसारखे लागेल. १२ परमे र गर बां या प ाचे, आ ण गरजवंता या
वादाचे समथन कर ल हे मला मा हत आहे. १३ ख चत नतीमान तु या
नावाची उपकार तुती करतील; सरळ मनाचे तु या सम तेत राहतील.
वदाचे तो हे परमे रा, मी तुला मो ाने ओरडू न हाक
१४१ दामारतो;
मा याकडे वरेने ये. जे हा मी तुला हाक मारतो ते हा
माझे ऐक. २ माझी ाथना तु यासमोर धुपा माणे, ती माझे हात उभारणे
सं याकाळ या अपणा माणे सादर होवो. ३ हे परमे रा, मा या मुखावर
पहारा ठे व; मा या ओठांचे ार सांभाळ. ४ अ याय करणा या मनु यांबरोबर
मी या या पापमय कायात सहभागी होऊ देऊ नकोस, जे कम करतात
यांची म ा ने मला खाऊ देऊ नकोस. ५ नतीमान मनु य मला तडाखा मारो;
ती मला दयाच होईल. तो मला
त करो. ते मा या डो यावर तेलासारखे
होईल. माझे डोके ते वीकार यास नकार देणार नाही. परंतु मा या ाथना
नेहमी लोकां या कृ या व आहेत. ६ यां या अ धपत ना क ाव न
खाली लोटू न दले आहे; ते माझी वचने ऐकतील कारण ती गोड आहेत. ७
जमीन नांगरताना आ ण ढेकळे फोडताना जशी माती वखरली जाते, तशीच
आमची हाडे अधोलोकां या त डाशी वखरली गेली आहेत. (Sheol h7585) ८

तर हे भू परमे रा, ख चत माझे डोळे तु याकडे लागले आहेत; मी तु यात
आ य घेतला आहे; माझा जीव नराधार सोडू नकोस. ९ यांनी मा यासाठ
जो पाश रचला आहे यातून व कम करणा यां या साप यातून माझे
संर ण कर. १० आप या वतः या जा यात पडोत, मी यातून नसटू न
जाईन.
तो मी आप या वाणीने परमे रास आरोळ मारतो;
१४२ दामी वदाचे
आप या वाणीने परमे राची ाथना करतो. मी आपला
२

वलाप या यासमोर ओततो; यास मी आप या सम या सांगतो. ३ जे हा
मा याठायी माझा आ मा ाकुळ झाला, ते हा तू माझा माग जाणला.
या मागात मी चाललो, याम ये यांनी मा यासाठ पाश मांडला आहे. ४
मा या उजवीकडे याहाळू न पाहा, कारण तेथे मा या वषयी कोणी पवा
करत नाही. मला कशाचाही आ य नाही; मा या जवाची काळजी घेणारा
कोणीच नाही. ५ हे परमे रा, मी तुला आरोळ मारतो; मी हणतो, तू
माझा आ य आहेस, जवंता या भू मत तू माझा वाटा आहेस. ६ मा या
आरोळ कडे ल दे, कारण माझी फार दशा झाली आहे; माझा छळ
करणा यांपासून मला सोड व, कारण ते मा यापे ा बलवान आहेत. ७
मी तु या नावाची उपकार तुती करावी, हणून माझा जीव बंदीतून काढ.
नतीमान मा याभोवती जमतील, कारण तू मा याशी चांगला आहेस.
वदाचे तो हे परमे रा, माझी ाथना ऐक; मा या
१४३ दावनवणीकडे
कान दे. तू आप या व ासाने आ ण यायीपणाने
मला उ र दे. २ तू आप या सेवकाबरोबर याय नवा ात वेश क
नकोस. कारण तु या ीने कोणीही नतीमान नाही. ३ श ू मा या जवाचा
पाठलाग कर त आहेत; यांनी माझे जीवन धुळ स मळवले आहे; पुरातन
काळ या मेले यासारखे याने मला अंधकारा या थळ राह यास ला वले
आहे. ४ मा याठायी माझा आ मा ाकुळ झाला आहे; माझे दय घाबरे
झाले आहे. ५ मी पूव चे दवस आठवतो; मी तु या सव कृ यांवर मनन
करतो; तु या हाताने स ीस नेले या कामावर वचार करतो. ६ मी ाथनेत
आपले हात तु यापुढे पसरतो; शु क भूमी माणे माझा जीव तु यासाठ
तहानेला झाला आहे. ७ हे परमे रा, वरा क न मला उ र दे कारण
माझा आ मा ीण झाला आहे. मा यापासून तू आपले मुख लपवू नकोस,
कवा लपवशील तर मी गतत उतरणा यांसारखा होईन. ८ सकाळ मला
तु या वा स याचे श द ऐकू दे, कारण मी तु यावर भरवसा ठे वला आहे.
या मागाने मी चालावे तो मला दाखव, कारण मी आपला जीव तु याकडे
उं चावतो. ९ हे परमे रा, मा या श ूपासून माझे र ण कर. मी लप यासाठ
तु याकडे धाव घेतो. १० मला तु या इ छे माणे कर यास शकव, कारण तू
माझा देव आहेस. तुझा चांगला आ मा मला सरळपणा या देशात नेवो. ११ हे
परमे रा, तु या नावाकरता मला सजीव कर. तु या यायीपणाने माझा जीव
संकटातून वर काढ. १२ तू आप या दयेने मा या श ूंचा नायनाट कर; आ ण
मा या जीवनातील सव श ूंचा नाश कर, कारण मी तुझा दास आहे.
तो परमे
१४४ दाजो वदाचे
मा या हाताला यु

र माझा खडक यास ध यवाद असो,
कर यास; आ ण मा या बोटास लढाई
कर यास श ण देतो. २ तो माझा दया नधी व माझा ग, माझा उं च बु ज
आ ण मला सोडवणारा, माझी ढाल आहे आ ण मी याचा आ य घेतो; तो
लोकांस मा या स ेखाली आणतो. ३ हे परमे रा, मानव तो काय क तू
याची ओळख ठे वावी? कवा मनु य तो काय क तू या या वषयी वचार
करावा? ४ मनु य एका ासासारखा आहे; याचे दवस नाहीशा होणा या
सावलीसारखे आहेत. ५ हे परमे रा, तू आपले आकाश लववून खाली उतर;
पवतांना पश कर आ ण यातून धूर येऊ दे. ६ वजांचे लखलखाट पाठवून,
मा या श ूला पांगवून टाक; तुझे बाण मा न, यांचा पराभव क न यांना
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माघार पाठव. ७ व न आपले हात लांब कर; महापुरातून, या पर यां या
हातून, मला सोडवून वाचव. ८ यांचे मुख अस य बोलते, आ ण यांचा
उजवा हात अस याचा आहे. ९ हे देवा, मी तुला नवे गाणे गाईन. दशतंतु
वीणेवर मी तुझी तवने गाईन; १० तूच राजांना तारण देणारा आहे; तूच
आपला सेवक दावीद याला ा या तलवार पासून वाचवले. ११ मला या
पर यां या हातातून मु कर व मला वाचव. यांचे मुख अस य बोलते; आ ण
यांचा उजवा हात अस याचा आहे. १२ आमची मुले आप या ता या या
भरांत उं च वाढले या रोपांसारखी आहेत. आम या मुली राजवा ा या
कोप यातील कोरले या खांबा माणे आहेत. १३ आमची कोठारे येक
कार या व तुंनी भरलेली असावीत. आ ण आम या शेतात आमची मढरे
सह पट, दशसह पट वाढावीत. १४ मग आमचे बैल लादलेले असावेत;
दरोडे, धरपकड व आकांत हे आम या र यात नसावेत; १५ यांना असे
आशीवाद आहेत ते लोक आशीवा दत आहेत; या लोकांचा देव परमे र
आहे ते आनंदी आहेत.
तो मा या देवा, हे राजा, मी तुझी खूप तुती कर न;
१४५ दामी वदाचे
सदासवकाळ व कायम तु या नावाचा ध यवाद कर न.

२

येक दवशी मी तुझा ध यवाद कर न. मी सदासवकाळ व कायम तु या
नावाचे तवन कर न. ३ परमे र महान आ ण परम तु य आहे; याची
महानता अनाकलनीय आहे. ४ एक पढ स या पढ पुढे तु या कृ यांची
शंसा कर त राहील, आ ण तु या परा मी कृतीचे वणन करतील. ५ ते
तु या राजवैभवाचा गौरवयु
तापा वषयी बोलतील, मी तु या अ ुत
कायाचे मनन कर न. ६ ते तु या भयावह कृ यां या परा मा वषयी बोलतील,
मी तु या म हमेचे वणन कर न. ७ ते तु या वपुल अशा चांगुलपणा वषयी
सांगतील, आ ण तु या यायीपणाब ल गाणे गातील. ८ परमे र दयाळू
आ ण कृपाळू आहे, तो मंद ोध व अ तदयाळू आहे. ९ परमे र सवाना
चांगला आहे; याची कृपा याने केले या सव कृ यांवर आहे. १० हे परमे रा,
तू केलेली सव कृ ये तुला ध यवाद देतील; तुझे भ तुला ध यवाद देतील.
११ ते तु या रा या या गौरवा वषयी सांगतील, आ ण तु या साम या वषयी
बोलतील. १२ हे यासाठ क , यांनी देवाची परा मी कृ ये आ ण या या
रा याचे वैभवयु ऐ य ही मानवजातीस कळवावी. १३ तुझे रा य युगानुयुग
राहणारे रा य आहे. आ ण तुझा रा या धकार प ान प ा टकणारा
आहे. १४ पडत असले या सवाना परमे र आधार देतो, आ ण वाकले या
सवाना तो उभे करतो. १५ सवाचे डोळे तु याकडे लागतात. आ ण तू यांना
यो य वेळ यांचे अ न देतोस. १६ तू आपला हात उघडू न येक जवंत
ा याची इ छा तृ त करतो. १७ परमे र आप या सव मागात यायी आहे;
आ ण तो आप या सव कृ यात दयाळू आहे. १८ जे कोणी याचा धावा
करतात, जे स यतेने याचा धावा करतात, या सवाना परमे र जवळ आहे.
१९ तो याचे भय धरणा यांची इ छा पुरवतो; तो यांची आरोळ ऐकून यांना
वाचवतो. २० परमे र आप यावर ेम करणा या सवाचे र ण करतो. परंतु
तो वाईटांचा नाश करतो. २१ माझे मुख परमे राची तुती कर ल. सव
मानवजात या या प व नावाचा ध यवाद सदासवकाळ व कायम करो.
राची तुती करा. हे मा या जवा, परमे राची तुती कर.
१४६ परमेमी जोपयत
जवंत आहे तोपयत परमे राची तुती कर न.
२

मला अि त व आहे तोपयत मी मा या देवाची तवने गाईन. ३ अ धपत वर
कवा या याठायी तारण नाही, अशा या मनु यजातीवर भरवसा ठे वू
नका. ४ जे हा याचा ास थांबतो, तो मातीस परत जातो; या दवशी
या या योजनेचाही शेवट होतो. ५ या या मदतीला याकोबाचा देव आहे,
याची आशा आपला देव परमे र यावर आहे, तो आशीवा दत आहे. ६
परमे राने वग आ ण पृ वी, समु आ ण यातील सवकाही नमाण केले,
तो सदासवकाळ आपले स य पाळतो. ७ तो जाचले यांचा याय नवाडा
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करतो, आ ण तो भुके यांना अ न देतो. परमे र बं दवानास मु करतो.
८ परमे र आंध यांचे डोळे उघडतो; परमे र वाकले यांना उभे करतो.
परमे र नतीमान लोकांवर ेम करतो. ९ परमे र आप या देशात पर यांचे
र ण करतो. तो पतृहीनांना व वधवा यांना आधार देतो. परंतु तो वाईटांचा
वरोध करतो. १० परमे र सवकाळ रा य करतो, हे सीयोने, तुझा देव
प ान प ा रा य कर तो. परमे राची तुती करा.
राची तुती करा, कारण आम या देवाची तुती गाणे
१४७ परमे
चांगले आहे; ते आनंददायक आहे व तुती करणे उ चत आहे.

२

परमे र य शलेम पु हा बांधतो; तो इ ाएला या वखुरले या लोकांस एक
करतो. ३ तो भ न दयी जनांना बरे करतो, आ ण यां या जखमांस प ी
बांधतो. ४ तो ता यांची मोजणी करतो; तो यां यातील येकाला यां या
नावाने हाक मारतो. ५ आमचा भू महान आ ण साम यात भयचक त काय
करणारा आहे; याची बु ी मोजू शकत नाही. ६ परमे र जाचले यास
उं चावतो; तो वाईटांना खाली धुळ स मळवतो. ७ गाणे गाऊन परमे राची
उपकार तुती करा. वीणेवर आम या देवाचे तुतीगान करा. ८ तो ढगांनी
आकाश झाकून टाकतो, आ ण पृ वीसाठ पाऊस तयार करतो, तो ड गरावर
गवत उगवतो. ९ तो ा यांना आ ण जे हा काव यांची प ले कावकाव
करतात यांना अ न देतो. १० घो ा या बलाने यास आनंद मळत नाही;
मनु या या श मान पायांत तो आनंद मानत नाही. ११ जे परमे राचा
आदर करतात, जे या या दयेची आशा धरतात यां याबरोबर तो आनं दत
होतो. १२ हे य शलेमे, परमे राची तुती कर; हे सयोने तू आप या
देवाची तुती कर. १३ कारण याने तु या वेश चे अडसर बळकट केले
आहेत; याने तु याम ये तुझी लेकरे आशीवा दत केली आहेत. १४ तो तु या
सीमां या आत भरभराट आणतो; तो तुला उ कृ ग हाने तृ त करतो. १५ तो
आपली आ ा पृ वीवर पाठवतो; याचा श द फार वेगाने धावतो. १६ तो
लोकर सारखे बफ पसरतो; तो राखेसारखे दवाचे कण वखरतो. १७ तो
आप या गारांचा बफा या चु या माणे वषाव करतो; याने पाठवले या
गार ापुढे कोण टकेल? १८ तो आपली आ ा पाठवून यांना वतळ वतो;
तो आपला वारा वाह वतो व पाणी वा लागते. १९ याने याकोबाला आपले
वचन, इ ाएलाला आपले नयम व नणय सां गतले. २० याने हे स या
कोण याही रा ासाठ केले नाही; आ ण यांनी याचे नणय जाणले नाहीत.
परमे राची तुती करा.
राची तुती करा. आकाशातून परमे राची तुती करा;
१४८ परमे
उं चाम ये याची तुती करा. या या सव देव तांनो याची
२

तुती करा; या या सव सै नकांनो, याची तुती करा. ३ सूय व चं हो
याची तुती करा; तु ही सव चमकणा या ता यांनो, याची तुती करा. ४
आकाशावर ल आकाशांनो आ ण आकाशावर ल जलांनो याची तुती करा.
५ ती परमे रा या नावाची तुती करोत. कारण याने आ ा केली आ ण
यांची न मती झाली. ६ याने ती सवकाळासाठ व कायम थापली; याने
नयम ठरवून दला तो कधीही बदलणार नाही. ७ पृ वीव न परमे राची
तुती करा. तु ही समु ातील ा यांनो आ ण सव महासागरांनो, ८ अ नी
आ ण गारा, बफ आ ण धुके, याचे वचन पूण करणारे सव वादळ वारा, ९
पवत आ ण सव टेक ा, फळझाडे व सव गंधस , १० जंगली आ ण पाळ व
ाणी, सरपटणारे ाणी आ ण उडणारे प ी, ११ पृ वीवरचे राजे आ ण सव
रा ,े अ धपती आ ण पृ वीतले सव यायाधीश, १२ त ण पु ष आ ण त ण
या, वृ आ ण मुले दो ही, १३ ही सव परमे रा या नावाची तुती करोत,
कारण केवळ याचेच नाव उं चावलेले आहे; आ ण याचे ऐ य पृ वी या व
आकाशा या वर पसर वले आहे. १४ याने आप या लोकांचे शग उं चा वले
आहे; कारण तो आप या सव व ास ठे वणा यांना, या याजवळ असले या
इ ाएला या लोकांस तुतीपा आहे. परमे राची तुती करा.
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राची तुती करा. परमे रास नवे गीत गा; व ासणा या या
१४९ परमे
मंडळ त याचे गीत गा. इ ाएल आप या नमाणक या या
२

ठायी आनंदो सव करो. सयोनेचे लोक आप या राजा या ठायी आनंद
करोत. ३ ते या या नावाची तुती नाचून करोत; ते या या तुतीचे गीत
डफाने आ ण वीणेने करो. ४ कारण परमे र आप या लोकात आनंद घेत
आहे; तो दीनांना तारणाने गौर वतो. ५ भ वजयाने हषभ रत होवोत; ते
आप या अंथ णाव न वजयासाठ गाणे गावो. ६ देवाची तुती यां या
मुखात असो, आ ण धार तलवार यां या हातात असो. ७ यासाठ क
यांनी रा ावर सूड उगवावा आ ण लोकांस श ा करावी. ८ ते यां या
राजांना साखळं दडाने आ ण यां या सरदारांना लोखंड बे ांनी बांधतील. ९
ते ल न ठे वलेला जो याय आहे तो अंमलात आणतील. हा या या सव
व ास ठे वणा यांसाठ आदर आहे. परमे राची तुती करा.
राची तुती करा. देवाची या या प व थानात तुती करा.
१५० परमे
या या साम या या वगात तुती करा. या या साम यशाली
२

कृ यांसाठ याची तुती करा; या या महान उ कृ तेसाठ याची तुती
करा. ३ शग वाजवून याची तुती करा; सतार आ ण वीणा वाजवून याची
तुती करा. ४ डफ वाजवून आ ण नाचून याची तुती करा; तंतुवा ाने
आ ण वायुवा ाने याची तुती करा. ५ जोराने झांज वाजवून याची तुती
करा; उं च आवाजाने झांज वाजवून याचे तुती करा. ६ येक ास घेणारा
परमे राची तुती करो. परमे राची तुती करा.
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राजा, दावीदाचा पु शलमोन, याची ही नतीसू े.
ान
१ इव शाएलाचा
ण शकावे, बु ी या वचनाचे ान मळवावे, सु तेचे श ण
२

३

घेऊन जे यो य, यायी, आ ण चांगले ते कर यास शकावे, ४ भो यांना
शहाणपण आ ण त णांना ान व रदश पणा ावे, ५ ानी
ने ऐकावे
आ ण याने ानात वाढावे, बु ीमान
ला मागदशन मळावे, ६ ानी
लोकांची वचने आ ण याची गूढरह ये समजावी, हणून हणी व सुवचने
ासाठ ही आहेत. ७ परमे राचे भय ानाची सु वात आहे, मूख ान
आ ण श ण तु छ मानतात. ८ मा या मुला, तू तु या व डलांची शकवण
ऐक, आ ण तू तु या आईचा नयम बाजूला टाकू नकोस; ९ ते तु या शराला
सुशो भत वे न आ ण तु या ग यात लटकते पदक आहे. १० मा या मुला,
जर पापी तुला फूस लावून यां या पापात पाड याचा य न करतो, तर
या यामागे जा यास नकार दे; ११ जर ते हणतील “आम याबरोबर ये.
आपण वध कर यास वाट बघू; आपण लपू व न कारण न पाप
वर
ह ला क . १२ जसे अधोलोक नरो यांना गळू न गतत पडणा यांसारखे
करतो तसे आपण यांना जवंतपणीच गळू न टाकू. (Sheol h7585) १३
आपणांस सव कार या मौलवान व तू मळतील; आपण इतरांकडू न जे
चो न याने आपण आपली घरे भ . १४ तू आपला वाटा आ हाबरोबर टाक,
आपण सव मळू न एकच पशवी घेऊ.” १५ मा या मुला, यां याबरोबर
या मागाने खाली जाऊ नकोस; ते जेथून चालतात याचा पशही तु या
पावलांना होऊ देऊ नकोस; १६ यांचे पाय कृ ये करायला धावतात,
आ ण ते र पाडायला घाई करतात. १७ एखादा प ी पाहत असतांना,
यास फसव यासाठ जाळे पसरणे थ आहे. १८ ही माणसे तर आप या
वतःचा घात कर यासाठ टपतात. ते आप या वतःसाठ सापळा रचतात.
१९ जो अ यायाने संप ी मळवतो या येकाचे माग असेच आहेत; अ यायी
धन यांनी ध न ठे वले आहे ते यांचाही जीव घेते. २० ान र यावर पुकारा
करते, ते उघ ा जागेवर आपली वाणी उ चारते; २१ ती गजबजले या
र या या ना याव न घोषणा करते, शहरा या वेश ारापाशी घोषणा
करते, २२ “अहो भो यांनो, जे काही तु हास समजत नाही याची कती
वेळ आवड धरणार? तु ही चे ा करणारे, कती वेळ चे ा कर यात आनंद
पावणार, आ ण मूख कती वेळ ानाचा तर कार करणार? २३ तु ही
मा या नषेधाकडे ल ा; मी आपले वचार तु हावर ओतीन; मी आपली
वचने तु हास कळवीन. २४ मी बोलावले पण तु ही ऐकायला नकार दला;
मी आपला हात पुढे केला, पण कोणीही ल दले नाही. २५ परंतु तु ही
मा या सव श णाचा अ हेर केला आ ण मा या दोषारोपाकडे ल केले.
२६ हणून मीही तुम या संकटाना हसेन, तुम यावर संकटे आलेली पा न मी
थ ा कर न. २७ जे हा वादळां माणे तुम यावर भतीदायक दहशत येईल,
आ ण तुफाना माणे तुम यावर सम या आघात करतील; जे हा संकटे आ ण
: ख तु हावर येतील. २८ ते मला हाका मारतील आ ण मी यांना उ र
देणार नाही; ते माझा झटू न शोध करतील, पण मी यांना सापडणार नाही.
२९ कारण यांनी ानाचा ेष केला; आ ण परमे राचे भय नवडू न घेतले
नाही, ३० यांनी मा या श णास नकार दला, आ ण यांनी माझी त डची
श ा अवमानली. ३१ हणून ते आप या वतणुक चे फळ खातील आ ण
आप याच योजनां या फळाने भरले जातील. ३२ कारण जो कोणी भोळा
जे हा र नघून जाईल याचा नाश होईल; आ ण मूखाचे व थपण याचा
नाश कर ल. ३३ परंतु जो कोणी माझे ऐकतो तो सुर त राहतो. आ ण
अ र ाची भती नस यामुळे व थ राहतो.”
या मुला, जर तू माझी वचने
२ मातु याजवळ
सं ह क न ठे वशील,
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वीकारशील आ ण मा या आ ा
२ ानाचे ऐकशील. आ ण ानाकडे

तुझे मन लावशील. ३ जर तू ववेकासाठ आरोळ करशील, आ ण तुझा
आवाज यासाठ मो ाने उ चारशील; ४ जर तू या माणे याचा शोध
घेशील, आ ण जसे तू गु तधन मळ व याचा य न करतो तसेच ानाचा
शोध घेशील; ५ तर तुला परमे रा या भयाची जाणीव होईल, आ ण
देवा वषयीचे ान तुला सापडेल. ६ कारण परमे र ान देतो, या या
मुखातून सु ता आ ण ान येतात. ७ जे यास संतोष वतात यांना तो पूण
ान देतो, जे ामा णकपणे चालतात यांना तो ढाल आहे, ८ तो याया या
मागाचे र ण करतो, आ ण जे या याबरोबर व सनीय आहेत या या
मागात टकून राहतील. ९ मग धम, नती व साि वकता तुला समजेल, आ ण
येक चांगला माग कळे ल. १० ान तु या दयात वेश कर ल, आ ण
तु या आ याला ान आनं दत कर ल. ११ रदश पणा तु यावर पहारा
कर ल, आ ण समंजसपणा तुला सांभाळे ल. १२ ते तुला वाईट मागापासून
सोड वल, कपटी गो ी बोलणा यापासून, सोडवायला तो तुला संभाळ ल,
१३ ते चांगले माग सोडू न, अंधकारा या मागानी चालत आहेत. १४ जे हा
ते कम करतात ते आनं दत होतात, आ ण कमा या वकृतीव न ते
उ लासतात. १५ ते वाकडे माग अनुसरतात, आ ण ते फसवणूक क न
यां या वाटा लपवतात. १६ ान आ ण रदश पणा तुला अ नतीमान
ीपासून वाचवील, जी ी धाडस करायला बघते आ ण खुशामती या
श दांनी तुती करते. १७ तने आपला त णपणाचा सोबती सोडला आहे,
आ ण आप या देवाचा करार वसरली आहे. १८ कारण तचे घर मरणाकडे
खाली वाकले आहे. आ ण त या वाटा तुला या कबरेत असले याकडे
घेऊन जातात. १९ जे सव कोणी त याकडे जातात ते पु हा माघार येत
नाहीत. आ ण यांना जीवनाचा माग सापडत नाही. २० हणून तू चांग या
लोकां या मागाने चालावे, व जे यो य मागाने जातात या यामागे जावे. २१
कारण यो य करतात तेच देशात घर करतील, आ ण जे ामा णक आहेत तेच
याम ये राहतील. २२ परंतु ांना यां या वतनातून छे न टाकले जाईल,
आ ण जे व ासहीन यांना यां या वतनापासून र नेले जाईल.
या आ ा वस नकोस, आ ण माझी शकवण तु या
३ मादयातया मुठेलवा,; माकारण
यापासून दीघायु य, वयोवृ ी आ ण शांती ही
२

तुला अ धक लाभतील. ३ व ासाचा करार आ ण ामा णकपणा तुला
कधीही न सोडो, यांना एक क न आप या ग यात बांध, ते आप या
दया या पाटीवर ल न ठे व. ४ हणजे तुला देवा या व मनु या या ीने
कृपा व सुक त ही मळतील. ५ तू आप या सव अंतःकरणाने परमे रावर
व ास ठे व. आ ण तु या वत: या ानावर अवलंबून रा नकोस; ६ तु या
सव मागात याची जाणीव ठे व, आ ण तो तु या वाटा सरळ कर ल. ७ तू
आप याच ीने ानी असू नकोस; परमे राचे भय धर आ ण वाईटापासून
र राहा. ८ हे तु या शर राला आरो य आ ण तु या हाडांना स व असे
होईल. ९ तु या संप ीने आ ण आप या सव उ प ना या थमफळाने
परमे रास मान दे, १० याने तुझी कोठारे समृ ीने भरतील आ ण तुझी
पपे न ा ा रसाने भ न वाहतील. ११ मा या मुला, परमे राची श त
तु छ मानू नको, आ ण या या शासनाचा ेष क नकोस, १२ जसा बाप
आप या आवड या मुलाला श ा करतो, तसा परमे र यां यावर ीती
करतो यांनाच तो श त लावतो. १३ या कोणाला ान सापडले तो सुखी
आहे, यास हणश सु ा ा त होते. १४ ानापासून जी काय वाढ
होते याची ा ती परत मळणा या या या ा तीपे ा चांगली आहे,
आ ण याचे फायदे उ कृ सो यापे ा चांगले आहेत. १५ ान र नांपे ा
अ धक मौ यवान आहे. आ ण तु ही यांची अपे ा कराल याची तुलना
त याशी होऊ शकणार नाही. १६ त या उज ा हातात दीघ आयु य
आहे, त या डा ा हातात संप ी आ ण स मान आहेत. १७ तचे माग
दयाळू पणाचे माग आहेत, आ ण त या सव वाटा शांती या आहेत. १८
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जे कोणी तला ध न राहतात यांना ती जीवनाचे वृ आहे, जो कोणी ते
ध न ठे वतो तो सुखी आहे. १९ परमे राने पृ वीचा पाया ानाने घातला,
परमे राने ानाने आकाश था पले. २० या या ानाने खोल जलाशय
फुटू न उघडले, आ ण ढग याचे द हवर वषते. २१ मा या मुला, सु ान आ ण
रदश पणा ही सांभाळू न ठे व, आ ण ती ीआड होऊ देऊ नकोस. २२ ते
तु या आ याला जीवन देतील. आ ण ते तु या ग याभोवती घाल याचे
कृपेचे अलंकार होईल. २३ नंतर तू आप या मागाने सुर तपणे चालशील,
आ ण तु या पायाला ठे च लागणार नाही; २४ तू जे हा झोपशील, ते हा
घाबरणार नाहीस; तू झोप घेशील ते हा तुझी झोप गोड होईल. २५ जे हा
ाकडू न नाशधूस होईल यामुळे, कवा अचानक येणा या दहशतीस घाब
नकोस; २६ कारण परमे र तु या बाजूस आहे, आ ण तुझा पाय पाशात
अडक यापासून सांभाळ ल. २७ यांचे हत करणे यो य असून ते जे हा
तु या अ धकारात अस यास, ते कर यापासून माघार घेऊ नकोस. २८
एखादी व तू तु याजवळ असता; आप या शेजा यास असे हणू नको क,
“जा, आ ण पु हा ये, आ ण उ ा मी तुला देईन.” २९ तुम या शेजा याला
ास दे याची योजना आखू नकोस. जो तु याजवळ राहतो आ ण तु यावर
व ास ठे वतो. ३० काही कारण नसताना तू एखा ा मनु याशी वाद क
नकोस, जे हा याने तुझे काहीही वाईट केलेले नाही. ३१ तू हसाचार
मनु याचा हेवा क नको कवा याचे कोणतेही माग नवडू नकोस. ३२
कारण परमे र कु टल मनु याचा तर कार करतो; परंतु सरळांना तो या या
आ म व ासात आणतो. ३३ परमे राचा शाप जनां या घरावर असतो;
परंतु तो नतीमानां या घराला आशीवाद देतो. ३४ तो थ ा करणा याची थ ा
करतो, पण तो न जनांस याची कृपा देतो. ३५ ानी स मानाचे वतनदार
होतील, पण मूख यां या ल जेत वर उचलले जातील.
आ ण सु ान समज यासाठ याकडे
४ मुललांनो,ा.व डलांमी चतुे शहासणचांऐका,
गला स ला देतो; माझी शकवण कधीही
२

वस नका. ३ जे हा मी मा या व डलाचा मुलगा होतो, मा या आई या
ीने सुकुमार व एकुलता एक होतो, ४ यांनी मला शकवले आ ण मला
हणाले, “तुझे मन माझी वचने घ ध न ठे वो; मा या आ ा पाळ आ ण
जवंत राहा. ५ ान आ ण सु ता संपादन कर; माझे श द वस नकोस
आ ण मा या मुखातले श द नाका नकोस; ६ ानाचा याग क नकोस ते
तुझे राखण कर ल; या यावर ीती कर आ ण ते तुझे र ण कर ल. ७
ान हे सवात मह वाची गो आहे हणून ान संपादन कर, आ ण आपले
सव व खचून सु ता मळव. ८ ान दयात जतन क न ठे व आ ण ते तुला
उं चावेल, जे हा तू यास आ लगन देशील तर ते तुझा स मान कर ल. ९ ते
तु या शरावर स मानाचे वे न देईल; ते तुला सुंदर मुकुट देईल.” १० मा या
मुला, ऐक आ ण मा या वचनाकडे ल दे, आ ण तु या आयु याची वष
पु कळ होतील. ११ मी तुला ानाचा माग दाख वला आहे; मी तुला सरळ
मागाने घेऊन जात आहे. १२ जे हा तू चालशील, ते हा तु या मागात कोणीही
उभा राहणार नाही. आ ण जर तू धावशील, तर तू अडखळणार नाहीस. १३
श त घ ध न ठे व, ती सोडू न देऊ नको; ते सांभाळू न ठे व, कारण ते तुझे
जीवन आहे. १४ ांचे माग आचरणात आणू नको, आ ण जे वाईट करतात
यां या मागाने चालू नको. १५ ते टाळ, याजवळ जाऊ नकोस; यापासून
मागे फ र आ ण स या मागाने जा. १६ कारण यांनी वाईट के या शवाय
यांना चैन पडत नाही आ ण कोणाला अडखळू न पाड या शवाय यांना झोप
लागत नाही. १७ कारण ते ाईने मळवलेली भाकर खातात आ ण हसेचे
म पतात. १८ परंतु यो य करणा याचा माग जो उदया या काशासारखा
आहे; म या हापयत अ धका धक काशणा यासारखा आहे. १९ पण ाचे
माग अंधकारासारखे आहेत, ते कशाशी अडखळले हे यांना समजत नाही.
२० मा या मुला, मा या वचनाकडे ल दे. माझे सांगणे ऐक. २१ ती तु या

डो यापासून जाऊ देऊ नकोस; ती तु या अंतःकरणात ठे व. २२ कारण
यांना माझी वचने सापडतात यांस ती जीवन देतात, आ ण यां या सव
देहाला आरो य देतात. २३ तुझे अंतःकरण सुर त ठे व आ ण सव द तेने
याचे संर ण कर, कारण यातूनच जीवनाचा झरा वाहतो. २४ वाकडे
बोलणे तु यापासून र ठे व, आ ण षत बोलणे सोडू न दे. २५ तुझे डोळे
नीट समोर पाहोत, आ ण तु या पाप या तु यापुढे सरळ राहोत. २६ तु या
पावलांसाठ सपाट वाट कर; मग तुझे सव माग सुर त होतील. २७ तू
उजवीकडे कवा डावीकडे र वळू नको; तू आपला पाय वाईटापासून राख.
या मुला, मा या ानाकडे ल लाव; मा या सु ानाकडे
५ माकाळजीपू
वक आपला कान लाव. हणून तू रदश पणा वषयी श ण
२

घे, आ ण तुझे ओठ तु या व ेचे र ण करतील. ३ कारण भचा रणी
ी या ओठातून मध टपकतो, आ ण तचे त ड तेलापे ा गुळगुळ त असते,
४ पण शेवटी ती दव यासारखी कडू आहे, आ ण धार तलवार सारखी
धारदार होते. ५ तचे पाय मृ यूकडे खाली जातात; तची पावले सव मागात
अधोलोकात लागतात. (Sheol h7585) ६ हणून तला जीवनाची नीट वाट
सापडत नाही. तची पावले भटकतात, ती कोठे जाते हे तला समजत
नाही. ७ आ ण आता, मा या मुलांनो, माझे ऐका; मा या त डची वचने
ऐक यापासून र जाऊ नका. ८ तू आपला माग त यापासून र राख, आ ण
त या घरा या दाराजवळ सु दा जाऊ नको. ९ गेलास तर तुझी अ ू इतरां या
हाती जाईल, आ ण तु या आयु याची वष ू रजना या हाती जातील; १०
तु या संप ीने परके मेजवाणी करतील, आ ण तु या माचे फळ स या या
घरात जाईल. ११ जे हा तुझा देह व शर र सवकाही न होईल, ते हा तु या
आयु या या शेवटी तू शोक करशील. १२ तू हणशील “मी श तीचा कसा
ेष केला, आ ण मा या अंतःकरणाने शासन कसे तु छ मानले! १३ मी
मा या श कां या आ ा पाळ या नाहीत, कवा मला शकवणा याकडे
कान दला नाही. १४ मंडळ व सभा यां यादेखत मी ब तेक पुणपणे नाश
पावलो होतो.” १५ तू आप याच टा कतले पाणी पी, तु या वतः या
व ह रतले वाहते पाणी पी. १६ तुझे झरे बाहेर सव वा न जावे काय,
आ ण तु या पा याचा वाह सावज नक चौकात वाहावा कां? १७ ते केवळ
तु यासाठ च असावेत, आ ण तु याबरोबर पर यांसाठ नसावेत. १८ तु या
झ याला आशीवाद ा त होवो, आ ण त णपणी केले या प नीसह तू संतु
रहा. १९ कारण ती सुंदर हर णी आ ण आकषक रानशेळ आहे. तचे तन
तुला सवदा आनंदाने भरोत; तू त या ेमाने नेहमी आनंदीत रहा. २० मा या
मुला, भचार ीने तुला कां आनं दत करावे; तू पर या ी या उराचे
आ लगन कां करावे? २१ मनु य काय करतो हे परमे र सवकाही पाहतो, तो
या या सव वाटांकडे ल देतो. २२ मनु यास याची वतःचीच कम
धरतात, याची पापे दोर माणे यास घ पकडतील. २३ श णाची उणीव
अस या कारणाने तो मरेल; तो आप या महान मूखपणामुळे बहकून जाईल.
ा, शेजा या या कजाला जामीनासाठ जर तू आपला पैसा
६ माबाजूयाला मुठेलवलास,
याला तू ओळखत नाही अशा कोणाला तू कजासाठ
वचन दले, २ तर मग तू आप या वचनाने पाशात अडकला आहेस, आ ण तू
आप या त ड या श दांनीच पकडला गेला आहेस. ३ ाक रता, मा या मुला,
तू हे कर आ ण आपला बचाव कर, कारण तू शेजा या या तावड त सापडला
आहेस. जा आ ण आप याला न कर आ ण आप या शेजा याला तुला मु
कर यास आ ह कर. ४ तु या डो यास झोप लागू देऊ नकोस, आ ण तु या
पाप यास गुंगी येऊ देऊ नको. ५ शका या या हातातून हर णीला; जसे
फासे पार या या हातातून प याला, तसे तू आपणाला वाचव. ६ अरे आळशी
मनु या, मुंगीकडे पाहा, तचे माग पा न शहाणा हो. ७ तला कोणी सेनापती
अ धकार , कवा राजा नाही. ८ तर ती उ हा यात आपले अ न तयार करते,
आ ण जे काय खा यास लागणारे कापणी या समयी ते जमा क न ठे वते. ९
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अरे आळशी मनु या, तू कती वेळ झोपून राहशील? तू आप या झोपेतून
के हा उठशील? १० “आणखी थोड शी झोप घेतो, आणखी थोड शी डु लक
खातो. आणखी वसावा यायला हात घड करतो.” ११ असे हणशील तर
दा र य दरोडेखोरा माणे आ ण तुझी ग रबी ह यारबंद मनु यासारखी येईल.
१२ जन व वाईट मनु य या या कपटी बोल याने जगतो, १३ याचे डोळे
मचकावतो, आप या पायांनी इशारा करतो, आ ण आप या बोटांनी खुणा
करतो. १४ या या दयात कपट असून याबरोबर तो योजना आखतो;
तो नेहमी वैमन य पसरतो. १५ यामुळे याची वप ी त णी यास गाठे ल;
कोण याही उपचारा शवाय एका णात तो तुटल
े . १६ परमे र अशा या सहा
गो चा ेष करतो, यास अशा सात गो चा वीट आहेः १७ ग व ांचे डोळे ,
लबाड बोलणार जीभ, नरपरा यांचे र पाडणारे हात, १८ मन जे वाईट
गो ी कर या या योजना आखते, पाय जे वाईट गो ी करायला वरेने धाव
घेतात, १९ लबाड बोलणारा खोटा सा ी, आ ण जो कोणी भावाभावाम ये
वैमन य पेरणारा मनु य, ा या आहेत. २० मा या मुला, तु या व डलांची
आ ा पाळ, आ ण तु या आईची शकवण वस नकोस. २१ ती नेहमी
आप या दयाशी कवटाळू न धर; ती आप या ग यात बांधून ठे व. २२ जे हा
तू चालशील, ते तुला मागदशन कर ल; जे हा तू झोपशील, ते हा ते तुझे र ण
कर ल; आ ण जे हा तू उठशील ते हा ते तु याशी बोलेल. २३ कारण ती
आ ा दवा आहेत आ ण श ण काश आहे; श तीचा दोषारोप जीवनाचा
माग आहे. २४ ते तुला अ नतीमान ीकडे जा यापासून परावृ करते,
भचार ी या गोडबो या जभेपासून तुझे र ण करते. २५ तू आप या
दयात त या सुंदरतेची लालसा ध नकोस, आ ण ती आप या पाप यांनी
तुला वश न करो. २६ वे येबरोबर झोप याने भाकर या तुक ाची कमत
चुकवावी लागते, पण स या या प नीची कमत हणून तुला तु या वतःचे
जीवन ावे लागेल. २७ मनु याने आप या छातीशी व तव ध न ठे वला
तर, याचे कपडे जळ या शवाय राहतील काय? २८ जर एखादा मनु य
नखा यांवर चालला, तर याचे पाय भाज या शवाय राहतील काय? २९ जो
कोणी आप या शेजा या या प नीबरोबर जातो तो असाच आहे; जो कोणी
त याबरोबर संबंध ठे वतो यास श ा झा या शवाय राहणार नाही. ३० जर
चोर चोर करताना पकडला तर लोक यास तु छ मानत नाही; तो भुकेला
असताना याची भूक शम व यासाठ याने चोर केली. ३१ पण तो पकडला
गेला, तर याने चोर केली या या सातपट परत देईल, तो आप या घरचे
सवच
देईल. ३२ जो भचार करतो तो बु हीन आहे; जो आप या
जवाचा नाश क इि छतो तो असे करतो. ३३ जखमा व अ त ा यास
ा त होतील, आ ण याची ल जा कधीही धुतली जाणार नाही. ३४ कारण
ई या मनु यास संत त करते; सूड उग व या या दवशी तो गय करणार
नाही. ३५ तो काही खंडणी वीकारणार नाही, आ ण यास खूप दाने दली
तर तो शांत राहणार नाही.
व, आ ण मा या आ ा आप याजवळ
७ मासाठवूयानमुलठे वा,.माझेमाश याद जपूआन ाठे पाळ
आ ण जवंत रहा, आ ण माझे
२

श ण डो यातील बा ली माणे जप. ३ ती आप या बोटांस बांध; ती
आप या दया या पाटीवर ल न ठे व. ४ “तू माझी बहीण आहेस” असे
ानाला हण, आ ण सु तेला आपले नातेवाईक हण, ५ अशासाठ क ,
भुरळ घालणा या ीपासून, ते तुला भचार ी या गोड श दांपासून
वाचवतील. ६ मा या घरा या खडक जवळ ल जा यातून मी बाहेर पा हले;
७ आ ण मी पु कळ भोळे त ण पा हले. मला त णांम ये एक त ण
दसला, जो बु हीन मनु य होता. ८ तो त ण मनु य त या कोप याजवळू न
जाणा या वाटेने जात होता, आ ण तो त या घराकडे, ९ या दवशी
सं याकाळ संधी काशात, रा ी यावेळ आ ण अंधकारात गेला. १० आ ण
तेथे ती ी यास भेटली, वे येसारखा पोशाख केलेली आ ण ती तेथे
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कशासाठ आहे हे तला मा हत होते. ११ ती वाचाळ व व छं दी असून,
तचे पाय घर राहत नाही; १२ कधी र यात, कधी बाजारात, येक
ना याजवळ ती थांबून राहते. १३ मग तने यास धरले आ ण याची चुंबने
घेतली; नल जपणे ती यास हणाली, १४ “आज मी माझी शां यपणे
केली; मी आपले नवस फेडले, १५ ासाठ मी तुला भेटायला, तुझे मुख
पाहायला उ सुकतेने बाहेर आले आ ण तू मला सापडला आहेस. १६ मी
आप या अंथ णावर, मसरातली रंगीत सुती चादर पसरली आहे. १७ मी
आपले अंथ ण बोळ, अग , दाल चनी यांनी सुवा सक केली आहे. १८ ये,
आपण सकाळपयत ीतीने भ न तृ त होऊ; आपण वेगवेग या कृत नी ेम
क न महान आनंद घेऊ. १९ माझा पती घर नाही; तो लांब या वासास
गेला आहे. २० याने वासासाठ पै याची पशवीबरोबर घेतली आहे; तो
पौ णमे या दवशी परत घर येईल.” २१ तने आप या मोहक बोल याने
याचे मन वळवले; आ ण आप या गोड बोल याने तने यास स केली.
२२ तो त यामागे चालला, जसा बैल कापला जा यास जातो, कवा जसा
हर ण साप यात पकडला जातो, २३ जसा प ी, पाशाकडे धाव घेतो,
तसा हे आप या जीवाची कमत घे यासाठ आहे हे तो जाणत नाही, कवा
तर याचे काळ ज भे न जाईपयत तसा तो त यामागे जातो. २४ आ ण
आता, मा या मुलांनो, माझे ऐका; मी काय सांगतो याकडे ल
ा. २५
तु या मनाला त या मागाकडे वळू देऊ नकोस; त या वाटांनी जाऊन बहकू
नकोस. २६ कारण तने पु कळांना घायाळ क न पाडले आहे, यांची सं या
मोजू शकत नाही. २७ तचे घर हणजे अधोलोकाकडचा माग आहे; तो
मृ यू या खो यांकडे खाली उत न जातो. (Sheol h7585)

८

ान हाक मा रत नाही काय? सु पणा तचा आवाज उं चावत नाही का?
ान तला चौकाकडे उभे
करते. ३ ते शहरा या वेश दाराजवळ, शहरा या वेशीजवळ, ती मो ाने
हाक मारते. ४ “लोकांनो, मी तु हास बोलावत आहे. आ ण मानवजाती या
मुलांसाठ आवाज उं चावते. ५ अहो भो यांनो, तु ही समंजसपणा समजून
या आ ण तु ही कोणी ानाचा ेष करता, या तु ही सुबु दयाचे हा. ६
ऐका आ ण मी उ कृ गो ी सांगणार आहे, आ ण जे हा माझे ओठ उघडतील
ते हा जे यो य आहे ते मी सांगेन, ७ कारण माझे मुख खरे आहे तेच बोलते,
आ ण मा या ओठांना वाईटाचा वीट आहे. ८ मा या त डची सव वचने
यायाची आहेत; याम ये काही वेडेवाकडे कवा फसवे गर नाही. ९ या
कोणाला समज आहे यास माझी सव वचने सरळ आहेत; या कोणाला
ान ा त झाले आहे यास माझी वचने यो य आहेत. १० पे घेऊ नका तर
मा या श णाचा वीकार करा, आ ण शु द सोने न घेता ान या. ११
कारण मी, ान, मौ यवान ख ांपे ा उ म आहे; याची आप याला ह ा
असले या कोण याही व तूशी माझी तुलना होऊ शकत नाही. १२ मी, ान,
चातुयाबरोबर राहते, आ ण व ा व ववेक ही मी ा त क न घेतली आहे.
१३ परमे राचे भय हणजे वाईटाचा ेष करणे आहे; मी गव, अ भमान,
वाईट माग व कु टल वाणी यांचा मी ेष करते. १४ चांगला स ला आ ण
सु ान ही माझी आहेत; मला ान आहे आ ण साम य ही माझी आहेत. १५
मा या ारे राजे सरदारसु ा रा य करतात आ ण सव अ धकार यायाने
कारभार चालवतात. १६ मा या ारे राजपु आ ण सरदार व सव कोणी
यायाधीश अ धकार चालवतात. १७ मा यावर जे ीती करतात यां यावर
मी ीती करते; आ ण जे मला प र माने शोधतात, यांना मी सापडते. १८
धन व स मान, टकणार संप ी व सदाचरण ही मा याजवळ आहे. १९ माझे
फळ सो यापे ा, शु सो यापे ाही उ म आहे; मी जे काही उ प न करतो
ते शु
यापे ा उ म आहे. २० जो यो य माग आहे याने मी चालते,
ती वाट यायाकडे नेते, २१ हणून जे मा यावर ेम करतात यांना मी
व डलोपा जत मळकत देते. आ ण यांची भांडारे भरते. २२ परमे राने
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२ र या याबाजूला टेकड या मा यावर,

सुरवातीपासून आप या पुरातन कृ यातले प हले कृ य असे मला नमाण
केले. २३ अना दकाली, ारंभापासून पृ वी या पूव माझी थापना झाली.
२४ जलाशय न हते, पा याने भरलेले झरे न हते. ते हा माझा ज म झाला;
२५ पवत था पत झाले यापूव , आ ण टेक ापूव , माझा ज म झाला. २६
परमे राने पृ वी व शेत कवा पृ वीवरची प हली धूळ नमाण कर याआधीच
मी ज मले. २७ जे हा याने आकाशाची थापना केली ते हा मी तथे होते,
जे हा याने जलाशयाची वतुळाकार सीमा आखली. २८ जे हा याने आकाश
वर था पत केले ते हा मी होते आ ण, जे हा जलाशयाचे झरे जोराने वा
लागले. २९ जे हा याने सागरा या पा याला सीमाब द केले ते हा ही मी
होते. पा याने या या आ ेच उ लंघन क न पस नये, आ ण जे हा याने
आ ा केली पृ वीचा पाया जेथे असायला पा हजे तेथे मी होते. ३० ते हा मी
या याजवळ कुशल कारा गर होते, दवस दवस मी आनंदाने भरत होतो, मी
या यासमोर सवदा हष कर त असे. ३१ मी या या संपूण पृ वीवर हष
कर , आ ण मनु यजाती या ठायी माझा आनंद होता. ३२ तर आता मा या
मुलांनो, माझे ऐका, जे माझे माग अनुसरतात ते ध य आहेत. ३३ माझी
शकवण ऐका आ ण शहाणे हा; ल क नका. ३४ जो माझे ऐकतो तो
सुखी होईल तो मा या दारांशी येक दवशी जागत राहतो; तो मा या
घरा या दाराजवळ मा यासाठ थांबतो. ३५ कारण याला मी सापडते,
यास जीवन सापडते, आ ण यास परमे राकडू न अनु ह मळतो. ३६ पण
जो कोणी मला शोध यास अयश वी होतो, जवाची हानी क न घेतो; जे
सव कोणी माझा ेष करतात, यांना मरण य आहे.”
आपले वतःचे घर बांधले; याम ये तने खडकाचे सात खांब
९ कोानानेन तयार
केले. तने रा ी या भोजनासाठ आपले पशू तयार केले
२

आहेत; तने आपला ा रस मसळला आहे; आ ण तने मेजही वाढू न तयार
केले आहे, तने अ न त या मेजावर ठे वले आहे. ३ तने आप या दासीकरवी
आमं ण पाठवले आहे आ ण ते नगरा या उं च थानां या टोकापासून हाक
मा न हणतेः ४ “जो अ ानी आहे तो इकडे येवो!” ती जे बु हीन आहेत
यांना हणते. ५ “या, माझे अ न खा. आ ण मी मसळलेला ा रस या.
६ तुमचे अ ानाचे माग मागे सोडा आ ण जवंत रहा; सु ाना या मागाने
चला.” ७ जो नदकाला सुबोध करतो तो अ त ेला आंम ण करतो, आ ण
जो जन मनु यास बोल लावतो तो आपले नुकसान क न घेतो. ८ नदकाला
बोल लावू नको नाहीतर तो तुझा ेष करेल; ा यास बोल लाव आ ण तो
तु यावर ेम कर ल. ९ ानी मनु यास श ण दले तर तो ानात अ धक
वाढत जाईल; नतीमान मनु यास श ण दले तर तो श णात अ धक
वाढेल. १० परमे राचे भय ानाचा उगम आहे, आ ण परमप व देवाला
ओळखणे हीच सु ता आहे. ११ कारण मा यामुळे तु या आयु याचे दवस
ब गु णत होतील, आ ण तुम या आयु याची वष वाढतील. १२ जर तु ही
ानी असलास, तर तू आपणासाठ ानी असशील, पण जर तू नदा केली
तर तूच मा तचे फळ भोगशील. १३ मूख ी ग गाट करणा यासारखी
आहे, ती अ ानी आहे आ ण तला काही कळत नाही. १४ ती त या घरा या
दाराजवळ बसते, ती नगरात या उं च थानी आसनावर बसते. १५ जे लोक
आप या वाटेने सरळ चालतात, जवळू न जाणा यांना ती हाक मा न हणते,
१६ “जो कोणी अ ानी आहे तो इकडे येवो!” जो कोणी बु हीन आहे यास
ती हणते. १७ “चोरलेले पाणी गोड लागते, आ ण गु तपणे खा लेली भाकर
चांगली लागते.” १८ पण तेथे मरण पावलेले आहेत हे यांना समजत नाही,
तचे पा णे मृतलोका या खोल थानात आहेत हे यास मा हत नाही. (Sheol
h7585)

नतीसू े आहेत. शहाणा मुलगा आप या व डलांना
१० हीसुखशलमोनाची
ी करतो, पण मूख मुलगा आप या आईला : खी करतो.
२

ाईने गोळा केलेली संप ी ही कवड मोलाची असते. पण धा मकता

मरणापासून र ठे वते. ३ परमे र चांग यांना भुकेले रा देत नाही, परंतु
तो वाईटाची कामना न फळ करतो. ४ आळशी हात मनु या या गर बीस
कारण होतात. पण उ ो याचा हात संप ी मळवतो. ५ उ हा यात जो
मुलगा पीक जमा करतो तो शहाणा आहे, परंतु जो मुलगा हंगामात झोपतो
यास ते ल जा पद आहे. ६ नतीमाना या म तक आशीवाद असतात,
पण बला कार ाचे मुख झाकतो. ७ नतीमानाची जे हा आपण आठवण
करतो, ते हा ते आपणास आनं दत करते; पण वाईट करणा याचे नाव न
होते. ८ जो समजदार आहे तो आ ा मा य करतो, परंतु बडब ा मूखाची
अधोगती होते. ९ जो कोणी ामा णकपणे चालतो तो सुर तपणे चालतो,
परंतु जो कोणी याचे माग वाकडे करतो तो कळू न येईल. १० जो कोणी डोळे
मचकावतो तो ःखास कारण होतो, बडब ा मूखाची अधोगती होते. ११
नतीमानाचे मुख जीवनाचा झरा आहे, परंतु बला कार ाचे मुख झाकतो.
१२ े ष भांडण उ प न करतो; परंतु ीती सव अपराधांवर झाकण घालते. १३
ववेकशीला या वाणीत ान सापडते, परंतु जो अ कलशू य असतो या या
पाठ स काठ च यो य आहे. १४ शहाणे माणसे ान सं ह करतात, परंतु
मूखाचे मुख हणजे अ र जवळ आणते. १५ ीमंताची संप ी हे याचे
बळकट नगर आहे; ग रबांचा नाश यां या दा र यात होतो. १६ नी तमानाचे
वेतन जीवनाकडे घेऊन जाणारे आहे; जनाचा फायदा यास पापाकडे
घेऊन जाणारा आहे. १७ जो कोणी श तीचे अनुसरण करतो तो जीवना या
मागात आहे, पण जो दोषारोपाला नकार देतो तो चुक या मागाने जातो. १८
जो कोणी ेष लपवून ठे वतो तो लबाड ओठांचा आहे, आ ण जो कोणी
नदा पसरवतो तो मूख आहे. १९ जे हा पु कळ वाचाळता असते, तेथे
पापाला कमतरता नाही, परंतु तो जे काही बोलतो ते काळजीपूवक आहे, तो
सु आहे. २० जो कोणी चांगले करतो याची ज हा शु द यासारखी
आहे; पण तेथे ा या दयात कवड कमत आहे. २१ नी तमानाचे ओठ
पु कळांचे पोषण करतात, पण मूख मरतात कारण यां यात बु ीचा अभाव
असतो. २२ परमे राचे आशीवाद चांगली संप ी आणते, आ ण याम ये तो
अ धक ःख देत नाही. २३ कम करणे मूखाला खेळ असे आहे, परंतु सु
मनु यास ानात आनंद आहे. २४
याला भतो ते या यावर येईल, पण
नी तमानाची इ छा मा य होईल. २५ वावटळ सारखे आहेत ती येऊन जाते
आ ण तसा तो नाहीसा होतो, पण जो चांगले करतो तो सवकाळ टकणा या
पायासारखा आहे. २६ जशी आंब दातांना आ ण जसा धूर डो यांना, तसा
आळशी यास पाठवणा यांना आहे. २७ परमे राचे भय आयु याचे दवस
वाढवते, पण ाचे वष कमी होतील. २८ नी तमानाची आशा यांचा आनंद
होईल, पण ाची वष कमी होतील. २९ जो कोणी ामा णक आहे परमे र
याचे र ण कर ल, कम करणा यांना तो नाशकारक आहे. ३० नी तमान
कधीही उलथून टाकले जाणार नाहीत, परंतु
देशात राहणार नाहीत.
३१ नी तमाना या मुखातून ानाचे फळ नघते, पण कपटी जीभ कापली
जाईल. ३२ नी तमानाला जे काही वीकारणीय ते यां या ओठास कळते,
पण ा या मुखास, जे कु टल बोलणे आहे ते समजते.
नसले या तराजूचा परमे रास वीट आहे, पण तंतोतंत वजनात
११ यथाथ
यास आनंद आहे. जे हा गव येतो नंतर अ त ा येते, पण वन ते
२

बरोबर ान येते. ३ सरळांचा साि वकपणा यांना मागदशन करतो, पण
व ासघात यांचा वाकडा माग यांचा नाश करतो. ४ ोधा या दवशी संप ी
न पयोगी आहे, परंतु नी तम ा तु हास मरणापासून वाचवते. ५ नद ष
ची साि वक वागणूक याचे माग सरळ करते, परंतु जन आप या
तेने पतन पावतो. ६ जे देवाला स न करतात यांचा साि वकपणा
यांना सुर त ठे वल, पण फसवणारा आप या कृतीनेच साप यात
अडकतो. ७ जे हा मनु य मरतो, याची आशा न होते; आ ण याचा
भरवसा या या श त होता तो न फळ होतो. ८ नी तमान संकटापासून
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र राहतो; आ ण या याऐवजी ती ांवर येतात. ९ अधम आप या त डाने
शेजा याचा नाश करतो, पण नी तमान आप या ानाने सुर त राहतो. १०
जे हा नी तमानाची उ नती होते ते हा नगर आनं दत होते; जे हा ांचा नाश
होतो ते हा तेथे आनंदाचा जयघोष होतो. ११ जो कोणी आप या चांग या
दानांनी देवाला संतोष वतो, ते हा नगर मोठे होते; ां या त डामुळे नगर
उ व त होते. १२ जो मनु य आप या म ाला तु छ लेखतो तो बु हीन
आहे, परंतु समजदार मनु य शांत राहतो. १३ जो कोणी नदा कर त फरतो
तो गु त गो ी उघड करतो, परंतु जो व ासू
असतो तो यावर झाकण
घालतो. १४ जेथे कोठे शहा याचे मागदशन नसते, रा पडते, पण पु कळ
स लागार अस याने वजय मळतो. १५ जो कोणी अप र चताला जामीन
राहील, याची खा ीने हानी होईल, परंतु जो कोणी या कारची शपथ
दे याचे वचन देतो, तो याचा ेष करतो, तो सुर त राहतो. १६ कृपाळू
ीस आदर मळतो, परंतु नदयी लोक संप ी घ पकडतात. १७ दयाळू
मनु य आपले हत करतो, पण जो ू र असतो तो वत: ला इजा क न घेतो.
१८
मनु य याचे वेतन मळ व यासाठ लबाड बोलतो, परंतु जो नीतीने
पेरतो याचे वेतन स याची कापणी असते. १९ जो ामा णक
नीतीने
राहतो यास जीवन मळे ल, पण जो कमामागे लागतो तो आपणावर मृ यू
आणतो. २० जे मनाचे कु टल असतात यांचा परमे रास वीट आहे, पण
यांचे माग नद ष आहेत यां या वषयी यास आनंद वाटतो. २१ ांना
शासन झा यावाचून राहणार नाही याची खा ी बाळगा, परंतु नी तमानां या
वंशजांना सुर त ठे वले जाईल. २२ डु करा या नाकात जशी सो याची नथ,
तशी तारत य नसलेली सुंदर ी समजावी. २३ जे चांगले करतात यां या
इ छे चे प रणाम चांगलेच असतात; पण ांची आशा फ
ोधच असते.
२४ तेथे कोणी एकजन बी पेरतो तो अ धक गोळा करतो; सरा पेर त नाही
तो द र ी होईल. २५ उदार मनाचा इसम समृ होतो, आ ण जो स याला
पाणी पाजतो यास वतःला ते पाज यात येईल. २६ जो मनु य याचे धा य
वकायला नकार देतो यास लोक शाप देतात, पण जो ते वकतो या या
म तक चांग या दानाचा मुकुट ा त होईल. २७ जो कोणी प र माने
चांग याचा शोध घेतो तो अनु हाचा शोध करतो, पण जो कोणी वाईटाचा
शोध घेतो यास तेच ा त होईल. २८ जो कोणी आप या ीमंतीवर व ास
ठे वतो तो पडेल, परंतु नी तमान पाना माणे झपा ाने वाढेल. २९ जो कोणी
आप या वतः या घरावर संकटे आणतो याचे वतन वारा होईल, आ ण
मूख मनु य शहा या या दयाचा सेवक होईल. ३० नी तमानाचे जीवन
वृ ासारखे आहे, पण हसाचार जीवन र नेतो. ३१ जर नी तमानाला या या
लायक माणे फळ मळते; तर जनाला व पा याला कती अ धक मळे ल!
याला श ण य यास ान य, परंतु जो कोणी शासनाचा ेष
१२ करतो
तो मूख आहे. परमे र चांग या मनु यास कृपा देतो, पण
२

वाईट योजना करणा याला तो दोषी ठरवतो. ३ तेने मनु य ि थर होत नाही,
पण नी तमानाचे उ चाटण होणार नाही. ४ स ुणी प नी आप या पतीचा
मुकुट आहे, परंतु जी कोणी लाज आणणार ती याची हाडे सड वणा या
रोगासारखी आहे. ५ नी तमाना या योजना यथा याय असतात, पण ांचा
स ला कपटाचा असतो. ६ ांचे श द र पात घडू न आण यासाठ दबा
ध न थांबतात, परंतु यायीचे श द यास सुर त ठे वतात. ७ जन उलथून
टाकले जातात आ ण नाहीसे होतात, पण नी तमानाचे घर टकते. ८
मनु याची शंसा या या सु ते माणे होते, पण जो वकृत नवड करतो
याचा तर कार होतो. ९ जो आपणास त त दाखवतो पण या याकडे
अ न नसते; यापे ा याची त ा बेताची असून फ सेवक असतो
तो चांगला समजायचा. १० नी तमान आप या ा यां वषयी या गरजांची
काळजी घेतो, पण ाचे दयाळू पणही ू र असते. ११ जो कोणी आप या
शेतात क करतो या याकडे वपुल अ न असते, पण जो नरथक योजनेमागे
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धावतो तो बु हीन आहे. १२ स यापासून चोर याची इ छा जन करतो,
पण नतीमानाचे फळ ते वतःपासून येते. १३ मनु य आप या पापी
बोल याने पाशात पडतो, पण नी तमान संकटातून नसटतो. १४ मनु य
आप या मुखा या फळाकडू न चांग या गो या योगे तृ त होतो, यास
आप या हातां या कामाचे तफळ मळे ल. १५ मूखाचा माग या या ीने
नीट असतो, परंतु सु मनु य स ला ऐकून घेतो. १६ मूख याचा राग
लागलाच दाखवतो, पण जो रदश आहे तो अपमानाकडे ल करतो.
१७ जो कोणी खरे बोलतो तो जे काय यो य आहे ते सांगतो, पण खोटा
सा ीदार लबाड सांगतो. १८ कोणी असा असतो क , तलवार भोसकावी
तसे अ वचाराचे भाषण करतो, पण सु ाची ज हा आरो य आणते. १९
स याची वाणी सवकाळ टकेल, पण लबाड बोलणार ज हा णक आहे.
२० वाईट योजणा यां या अंतःकरणात कपट असते, परंतु शांतीचा स ला
देणा यां या मनात हष असतो. २१ नी तमानावर संकटे येत नाहीत, परंतु
जनावर अडचणी येतात. २२ खोटे बोलणा या वाणीचा परमे रास वीट
आहे, पण जे कोणी ामा णकपणे राहणारे यास आनंद देतात. २३ शहाणा
मनु य आपले ान गु त ठे वतो, पण मूखाचे दय मूखपणा ओरडू न सांगते.
२४ उ ो याचे हात अ धकार चालवतील, पण आळशाला गुलामासारखे राबावे
लागेल. २५ मनु याचे दय काळजी या भाराने यास खाली दाबून टाकते,
पण चांगला श द यास आनं दत करतो. २६ नी तमान आप या म ाला माग
दाखवतो, पण ाचे माग यांना बहकावतो. २७ आळशी आपण धरलेली
शकार भा जत नाही, पण उ ोगी मनु य मौ यवान संप ी संपादन करतो.
२८ यायीपणा या मागात जीवन सापडते, आ ण यां या वाटेत मरण नाही.
लगा आप या प याचे श ण ऐकतो, परंतु नदक नषेध
१३ सुऐकतमुनाही.
आप या त ड या फळांनी मनु य चांग या गो चा
२

आनंद घेतो, पण अ व ासणा याची भूक जुलूम आहे. ३ जो आपले त ड
सांभाळतो तो आप या जीवाचे र ण करतो, परंतु जो आपले त ड उघडतो
तो वतःचा नाश क न घेतो. ४ आळशाची भूक हाव धरते पण यास काही
मळत नाही, पण उ ो याची भूक पूणपणे तृ त होते. ५ नी तमान लबाड चा
तर कार करतो, पण जन जे ला जरवाणे आहे ते करतो, आ ण वतःला
कळसवाणे करतो. ६ नी तम ा साि वक मागाने चालणा यांचे र ण करते,
पण पा याला याचे पाप उलथून टाकते. ७ जो कोणी आपणाला संप न
करतो, पण यां याजवळ मा काहीच नसते, आ ण जो कोणी सवकाही
देऊन टाकतो, खरोखर तो अजून ीमंत आहे. ८ ीमंत मनु यास जवाची
खंडणी याची संप ी आहे, पण गर ब मनु यास अशा कार या धम या
कधीच मळत नाहीत. ९ नी तमानाचा काश आनंदाने काशतो, पण ाचा
दीप मालवला जाईल. १० गवामुळे भांडण मा उ प न होतात, पण जो
चांगला स ला ऐकतो या याजवळ ान असते. ११ वाईट मागाने मळवलेले
धन कमी होत जाते, पण जो आप या हाताने काम क न पैसा कमावतो,
याचा पैसा वाढत जातो. १२ जे हा आशा लांबणीवर पडते ते हा अंतःकरण
तुटते, परंतु इ छा पूण होते ते हा ते जीवनाचे झाड आहे. १३ जो कोणी
श णाचा तर कार करतो तो वतःवर अनथ आणतो, पण जो कोणी
आ ेचा आदर करतो यास तफळ मळे ल. १४ सु ाची शकवण जीवनाचा
झरा आहे, ते तु हास मृ युपाशापासून र वळ वल. १५ सुबोध अनु ह
मळवून देतो, पण व ासघात याचा माग कधी न संपणारा आहे. १६ शहाणा
मनु य कृती कर याआधी वचार करतो. परंतु मूख मनु य या या कृतीने
तो मूख आहे हे दश वतो. १७
नरो या संकटात पडतो, पण व ासू
वक ल समेट घडवून आणतो. १८ जर एखा ाने शकायला नकार दला तर
यास गर बी आ ण लाज ा त होईल, पण जर एखादा या या शासनातून
शकला तर याचा स मान होईल. १९ इ छातृ ती जवाला गोड लागते, पण
वाईटापासून र होणे याचा मूखाना ेष वाटतो. २० शहा या लोकांबरोबर
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चाला हणजे तु ही शहाणे हाल, पण जर तु ही मूखाशी संगत केली तर
तु ही संकटात पडाल. २१ आप ी पा या या पाठ स लागते, पण जे कोणी
चांगले करतो यास तफळ मळते. २२ चांगला मनु य आप या नातवंडांना
वतन देऊन ठे वतो, पण पा यांची संप ी नी तमानासाठ साठवलेली असते.
२३ गर बांचे नांगरलेले शेत वपुल अ न देते, पण अ यायामुळे अनेकांचा
नाश होतो. २४ जर कोणी आप या मुलांना श ा करत नाही तो यांचा ेष
करतो, पण जो कोणी आप या मुलांवर ेम करतो तो काळजीपूवक यांना
श त लावतो. २५ जो चांगले करतो तो याची भूक तृ त होईपयत जेवतो,
पण ांचे पोट रकामेच राहते.
आपले घर बांधते, पण मूख ी आप या वतः या हाताने
१४ सुते खालीी पाडते
. जो सरळपणे चालतो तो परमे राचे भय धरतो,
२

पण जो कोणी आप या मागात अ ामा णक आहे तो यास तु छ मानतो. ३
मूखा या मुखातून या या गवाची काठ नघते, पण सु ाची वाणी याची
जोपासना करते. ४ गुरेढोरे नसले तर गोठा व छ राहतो, पण बैला या
बलाने वपुल पक येऊ शकते. ५ व ासू सा ीदार खोटे बोलत नाही, पण
खोटा सा ीदार मुखाने लबा ा करतो. ६ नदक ानाचा शोध करतो आ ण
काहीच मळत नाही, पण जो कोणी बु मान आहे यास ान मळवणे
सोपे आहे. ७ मूख मनु यापासून र जा, कारण या या वाणीत तुला काही
ान सापडणार नाही. ८ शहा याने आपले माग समजणे याम ये याची
सु ता आहे, परंतु मूखाचे मूखपण कपट आहे. ९ मूखाला पापापणाचे अपण
थ ा वाटते, पण सरळांम ये पर पर कृपा असते. १० दयाला आप या
वतः या खेदाची जाणीव असते, आ ण या या आनंदात पर याला भाग
नाही. ११ ा या घराचा नाश होईल, पण सरळां या तंबूची भरभराट होईल.
१२ मनु यास एक माग बरोबर आहे असे वाटते, पण याचा शेवट फ
मरणाकडे नेतो. १३ दय हसू शकते पण तर याम ये वेदना असतात,
आ ण आनंदाचा शेवट शोकात होतो. १४ जो कोणी अ व ासू आहे यास
या या वागणुक चे फळ मळे ल, पण चांग या मनु यास जे काही याचे आहे
तेच मळे ल. १५ भोळा येक गो ीवर व ास ठे वतो, पण शहाणा मनु य
आप या पावलां वषयी वचार करतो. १६ शहाणा मनु य भय धरतो आ ण
वाईटापासून र राहतो, पण मूख धटाईने इशारा वचारात घेत नाही. १७
शी कोपी मूखासार या गो ी करतो, आ ण जो वाईट योजना करतो या
मनु याचा ेष होतो. १८ भो यांना मूखपणाचे वतन मळते, पण शहाणे
ानाने वेढलेले असतात. १९ जन स जनापुढे नमतात, आ ण नी तमाना या
दारापुढे नमतील. २० गर ब मनु याचे वतःचे सोबतीसु ा ेष करतात,
पण ीमंताला खूप म असतात. २१ जो कोणी आप या शेजा याचा
तर कार करतो तो पापी आहे, परंतु जो कोणी गर बावर दया दाखवतो तो
आनंदी आहे. २२ जो
योजना आखतो तो चुक या मागाने जात नाही
का? पण जो कोणी चांगले कर याची योजना करतो, तो कराराचा व ास
आ ण व स नयता वीकारतो. २३ सव क ात फायदा आहे, पण जे हा तेथे
फ बोलतच रा हलात, ते दा र याकडे घेऊन जाईल. २४ शहा याची संप ी
याचा मुकुट आहे, पण मूखाची मूखता केवळ मूखताच आणते. २५ खरा
सा ी जीव वाचवतो, पण खोटा सा ीदार लबा ा करतो तो दगलबाज
आहे. २६ परमे रा या भयात ढ व ास आहे, आ ण या या मुलांसाठ ती
आ य थान आहेत. २७ परमे राचे भय जीवनाचा झरा आहे, याक रता
यांनी मरणा या जा यापासून र रहावे. २८ जावृ त राजाचे गौरव
सापडते, पण जे शवाय राजपु ाचा नाश आहे. २९ सहनशील मनु य खूप
समजदार असतो, पण शी कोपी मूखता उं चावतो. ३० शांत अंतःकरण
देहाचे जीवन आहे, पण म सराने हाडे कुजतात. ३१ जो मनु य गर बांवर
जुलूम करतो तो या या नमाणक याला शाप देतो, परंतु जो गरजवंतावर
दया करतो तो याचा स मान करतो. ३२ आप या वाईट कृतीने खाली

आणला जातो, पण नी तमानाला मरणा या वेळेसही आ य मळतो. ३३
बु माना या अंतःकरणात ान ि थर असते, पण मूखा या अंतयामात जे
असते ते कळू न येते. ३४ यो य ते के याने रा ाची उ नती होते, पण पाप
लोकांस कलंक आहे. ३५ शहाणपणाने वागणा या सेवकावर राजाची मज
असते, पण जो ल जा पद कृ य करतो या यासाठ याचा राग आहे.
पण कठोर श दामुळे राग उ े जत
१५ शांहोतो.ती या सुउ रानेाचीरागज हानघूसुन जातो,
ानाची शंसा करते, पण मूखाचे मुख
२

मूखपणा ओतून टाकते. ३ परमे राचे ने सव असतात, ते चांगले आ ण
वाईट पाहत असतात. ४ आरो यदायी जीभ जीवनाचा वृ आहे, परंतु कपटी
जीभ आ याला चरडणार आहे. ५ मूख आप या व डलांचे श ण तु छ
लेखतो, पण जो ववेक आहे तो चुक तून सुधारतो. ६ नी तमाना या घरात
मोठे ख जने आहेत, पण ाची कमाई यास ास देते. ७ ानाचे ओठ
व े वषयीचा सार करते, पण मूखाचे दय असे नाही. ८ ा या अपणाचा
परमे र ेष करतो, पण सरळांची ाथना याचा आनंद आहे. ९ ां या
मागाचा परमे रास वीट आहे, पण जे नीतीचा पाठलाग करतात यां यावर
तो ीती करतो. १० जो कोणी माग सोडतो या यासाठ कठोर शासन तयार
आहे, आ ण जो कोणी सुधारणेचा तर कार करतो तो मरेल. ११ अधोलोक
आ ण वनाश थान परमे रापुढे उघडे आहे; तर मग मनु यजाती या वंशाची
अंतःकरणे या या ीपुढे कती जा त असली पा हजेत? (Sheol h7585) १२
नदकाला श ेची चीड येते; तो सु ाकडे जात नाही. १३ आनंदी दय मुख
आनं दत करते, पण दया या ःखाने आ मा चरडला जातो. १४ बु मानाचे
दय ान शोधते, पण मूखाचे मुख मूखताच खाते. १५ जुलूम करणा याचे
सव दवस ःखकारक असतात, पण आनंदी दयाला अंत नसलेली मेजवाणी
आहे. १६ पु कळ धन असून याबरोबर ग धळ अस यापे ा ते थोडके
असून परमे राचे भय बाळगणे चांगले आहे. १७ पोसले या वासरा या
तर कारयु मेजवाणीपे ा, जेथे ेम आहे तेथे भाजीभाकर चांगली आहे.
१८ रागीट मनु य भांडण उपि थत करतो, पण जो रागास मंद आहे तो मनु य
भांडण शांत करतो. १९ आळशाची वाट काटेर कुंपणासारखी आहे, पण
सरळांची वाट राजमाग बनते. २० शहाणा मुलगा आप या व डलांना आनंदीत
करतो. पण मूख मनु य आप या आईला तु छ मानतो. २१ बु हीन मनु य
मूखपणात आनंद मानतो. पण जो समंजस आहे तो सरळ मागाने जातो. २२
जेथे स ला नसतो तेथे योजना बघडतात, पण पु कळ स ला देणा यांबरोबर
ते यश वी होतात. २३ मनु यास आप या त ड या समपक उ राने आनंद
होतो; आ ण यो यसमयीचे श द कती चांगले आहे! २४ सु ाने खाली
अधोलोकास जाऊ नये हणून याचा जीवनमाग वर जातो. (Sheol h7585)
२५ परमे र ग व ांची मालम ा फाडू न काढेल, परंतु तो वधवे या मालम ेचे
र ण करतो. २६ परमे र पा यां या वचारांचा ेष करतो, पण दयेची वचने
या या ीने शु आहेत. २७ चोर करणारा आप या कुटु ब
ं ावर संकटे
आणतो, पण जो लाचेचा तटकारा करतो तो जगेल. २८ नी तमान उ र
दे याआधी वचार करतो, पण ाचे मुख सव वाईट ओतून बाहेर टाकते.
२९ परमे र
ांपासून खूप र आहे, पण तो नी तमानां या ाथना नेहमी
ऐकतो. ३० ने ाचा काश अंतःकरणाला आनंद देतो, आ ण चांगली बातमी
शर राला नरोगी आहे. ३१ जर कोणीतर तु हास जीवन कसे जगावे हणून
सुधारतो याकडे ल
ा, तु ही ानाम ये रहाल. ३२ जो कोणी श ण
नाकारतो तो आप या वत: लाच तु छ लेखतो, परंतु जो कोणी शासन
ऐकून घेतो तो ान मळवतो. ३३ परमे राचे भय हे सु तेचे श ण देते,
आ ण आदरापूव न ता येते.
योजना करणे मनु या या हातचे आहे, पण या या ज हेचे
१६ मनात
उ र देणे परमे राकडचे आहे. मनु या या ीने याचे सव
२

माग शु असतात, पण परमे र आ मे तोलून पाहतो. ३ आपली कामे
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परमे रा या वाधीन करा, आ ण हणजे तुम या योजना यश वी होतील.
४ परमे राने सवकाही या या उ ेशासाठ बनवलेले आहे, जनदेखील
अ र ा या दवसासाठ केलेला आहे. ५ येक ग व मना या मनु याचा
परमे रास वीट आहे, जर ते हातात हात घालून उभे रा हले, तर यांना श ा
झा यावाचून राहणार नाही. ६ कराराचा ामा णकपणा व व सनीयता
ां या योगाने पापांचे ाय त होते, आ ण परमे राचे भय धर याने, लोक
वाईटापासून वळू न र राहतील. ७ मनु याचे माग परमे रास आवडले
हणजे, या मनु या या श ूलाही या याशी समेट कर यास भाग पाडतो.
८ अ यायाने मळवले या मो ा मळकतीपे ा, यायाने कमावलेले थोडे से
चांगले आहे. ९ मनु याचे मन या या मागाची योजना करते, पण परमे र
या या पावलांना वाट दाखवतो. १० दैवी नणय राजा या ओठात असतात,
याय करताना या या मुखाने कपटाने बोलू नये. ११ परमे राकडू न
ामा णक मोजमाप येते; पशवीतील सव वजने याचे काय आहे. १२ जे हा
राजा वाईट गो ी करतो, या गो ी यास तर कारणीय आहेत, कारण
राजासन नी तम ेनेच था पत होते. १३ नी तम ेने बोलणा या ओठाने
राजाला आनंद होतो, आ ण जे कोणी सरळ बोलतात ते यास य आहेत.
१४ राजाचा ोध मृ यू तांसारखा आहे. पण सु मनु य याचा राग शांत
कर याचा य न करतो. १५ राजा या मुखतेजात जीवन आहे, आ ण याचा
अनु ह शेवट या पावसा या मेघासारखा आहे. १६ सो यापे ा ान ा त
क न घेणे कती तर उ म आहे. यापे ा समजुतदारपणा नवडू न यावा.
१७ कमापासून वळणे हा सरळांचा राजमाग आहे, जो आप या मागाकडे
ल ठे वतो तो आपला जीव राखतो. १८ नाशापूव गव येतो, आ ण मनाचा
ताठा अधःपाताचे मूळ आहे. १९ ग व ांबरोबर रा न लूट वाटू न घे यापे ा
दीनांबरोबर वन असणे चांगले. २० जो कोणी जे काही चांगले आहे ते
शोधतो, यास शकवीले याचे नर ण करतो, आ ण जो परमे रावर
व ास ठे वतो तो आनंदीत होतो. २१ जो मनाचा सु यास समंजस
हणतात, आ ण मधुर वाणीने शकव यची मता वाढते. २२ यां याकडे
सु ान आहे यास ती जीवनाचा झरा आहे, पण मूखाचे मूखपण याची
श ा आहे. २३ सु मनु या या दयापासून या या मुखास श ण मळते;
आ ण या या वाणीत व ेची भर घालते. २४ आनंदी श द मधाचे पोळ
अशी आहेत, ती जवाला गोड व हाडांस आरो य आहेत. २५ मनु यास एक
माग सरळ दसतो, पण याचा शेवट मृ यूमागाकडे आहे. २६ कामगाराची
भूक या यासाठ काम करते; याची भूक यास ते करायला लावते. २७
नालायक मनु य खो ा उक न काढतो, आ ण याची वाणी होरपळणा या
अ नीसारखी आहे. २८ कु टल मनु य संघष नमाण करतो, आ ण नदा
करणा या जवळ या म ांना वेगळे करतो. २९ जुलमी मनु य आप या
शेजा याशी लबाड बोलतो, आ ण जो माग चांगला नाही अशात यास नेतो.
३० जो कोणी मनु य कु टल गो ी या योजणेला डोळे मचकावतो; जो आपले
ओठ आवळू न धरतो तो कम घडू न आणतो. ३१ पकलेले केस वैभवाचा
मुकुट आहे; नी तम े या मागाने चाल याने तो ा त होतो. ३२ याला
लवकर राग येत नाही तो यो ापे ा, आ ण जो आ यावर अ धकार चालवतो
तो नगर जक यापे ा उ म आहे. ३३ पदरात च ् या टाकतात, पण यांचा
नणय सव वी परमे राकडू न आहे.
ा घरात पूण मेजवानीची मुबलकता असून याम ये संघष
१७ एखा
असला तर यापे ा कोर ा भाकर चा तुकडा शांतीने खाणे उ म
आहे. २ शहाणा सेवक ल जा पद वागणा या मुलावर अ धकार चालवीन
आ ण एका भावा माणे वतनाचा भागीदार होईल. ३ चांदी मुशीत आ ण
सोने भ ीत तावून पाहतात, पण परमे र दय शु द करतो. ४ जो मनु य
वाईट करतो तो वाणीला कान देऊन ऐकतो; जे वाईट गो ी सांगतात ते
लबाड ल देऊन ऐकतो. ५ जो कोणी गर बांची थ ा करतो तो या या
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नमाणक याचा अपमान करतो, आ ण जो स या या आप ीने आनं दत
होतो यास श ा झा यावाचून राहणार नाही. ६ नातवंडे वृ ांचा मुकुट
आहेत, आ ण आईवड ल आप या मुलांस वैभव आणतात. ७ उ कृ
बोलणे मूखास शोभत नाही; तसेच रा यक याला खोटे ओठ कती तर कमी
शोभतात. ८ लाच देणा या या ीने ती जा या ख ांसारखी आहे; जकडे
तो वळतो तकडे तो यश वी होतो. ९ जो कोणी एखा ा या अपराधाकडे
ल करतो तो ेम शोधतो, पण जो कोणी गत गो ी घोकत बसतो तो
जवळ या म ास अंतरतो. १० मूखा या मनात शंभर फटके ठसतात,
यापे ा नषेध बु मान मनु या या मनावर अ धक खोलवर ठसतो. ११
वाईट मनु य केवळ बंड करायचे शोधतो, हणून ू र नरोपे या या व द
पाठव यात येईल. १२ मूखतेत खतपत असले या मूखाची भेट हो यापे ा
जचे प ले चो न नेली आहेत अशा अ वलीची गाठ पडलेली बर . १३ जो
कोणी ब याची फेड वाईटाने कर ल, या या घरातून वाईट कधी जाणार
नाही. १४ कोणीतर धरणाला छ पाडू न पाणी वा ावे, तसे भांडणाला
सुरवात हो यासारखे आहे, हणून भांडण हो यापूव च यापासून र नघून
जा. १५ जो कोणी ाला नद ष ठरवतो कवा नी तमानाला दोषी ठरवतो,
या दो ही लोकांचा परमे रास तटकारा आहे. १६ मूखाला बु ी नसताना तो
ाना वषयी श ण घे यासाठ पैसा का देतो, जे हा याची ते शक याची
मता नाही? १७ म सव वेळ ीती करतो, आ ण भाऊ संकटा या
वेळेसाठ ज मला आहे. १८ बु हीन मनु य वचनानी बांधला जातो, आ ण
या या शेजा या या कजाला जबाबदार होतो. १९ याला भांडण य यास
पाप य; जो आपले दार उं च करतो तो हाड मोड यास कारण होतो. २०
या मनु याचे दय कपटी असते याम ये काही चांगले सापडत नाही, या
कोणाची जीभ व असते तो संकटात पडतो. २१ जो कोणी मूखाला ज म
देतो, तो वतःवर ःख आणतो; जो कोणी मूखाचा पता असतो यास आनंद
नाही. २२ आनंदी दय हे चांगले औषध आहे. पण तुटलेला आ मा हाडे
शु क करतो. २३ याया या मागाचा पयोग कर यासाठ , वाईट मनु य
गु तपणे लाच वीकारतो, २४ या कोणाला समंजसपणा असतो या या
मुखापुढे ान असते, पण मूखाचे डोळे पृ वी या शेवटाकडे असतात. २५
मूख मुलगा प याला : ख आहे, आ ण जने यास ज म दला या ीला
लेश असा आहे. २६ नी तमानाला श ा करणे हे कधीही चांगले नाही;
कवा ामा णक अ धपतीस या या सरळपणामुळे मारणे चांगले नाही. २७
जो कोणी मतभाषण करतो या याकडे ान असते, आ ण याची वृ ी
शांत तो समजदार असतो. २८ मूख जर ग प बसला तर यास सु दा शहाणा
समजतात; जे हा तो याचे मुख बंद करतो, ते हा यास बु मान समजतात.
कोणी आपणास वेगळा करतो तो वतःची इ छा पूण करायला
१८ जोपाहतो;
आ ण तो सव व थ सु ते व
लढतो.
मूखाला
२

समंजसपणात आनंद मळत नाही, पण केवळ आप या मनात काय आहे हे
गट कर यात यास आनंद आहे. ३ जे हा वाईट मनु य येतो, या याबरोबर
तर कार येतो, नभ सना आ ण लाज यासह येतात. ४ मनु या या मुखाचे
श द खोल पा यासारखे आहेत; ानाचा झरा वाहणा या वाहासारखे आहेत.
५ जे कोणी चांगले करतात यांचा याय वप रत कर यासाठ , ाचा प
धरणे चांगले नाही. ६ मूखाचे ओठ यास भांडणात पाडतात, आ ण याचे
मुख मारास आमं ण देते. ७ मूखाचा नाश या या त डामुळे होतो, आ ण
याचे ओठ यास वतःला पाश होतात. ८ ग पागो ी करणा याचे श द
वा द प वा नासारखे आहेत, आ ण ते अगदी खोल पोटात शरतात. ९ जो
कोणी आप या कामात न काळजी आहे तो नाश करणा याचा भाऊ आहे.
१० परमे राचे नाव बळकट बु जा माणे आहे; नी तमान याम ये धावत
जातो आ ण सुर त राहतो. ११ ीमंताची संप ी याचे बळकट नगर आहे;
आ ण या या क पनेने तो उं च भ तीसारखा आहे. १२ मनु या या नाशापूव
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याचे अंतःकरण ग व असते, पण गौरवापूव वन ता येते. १३ जो कोणी
ऐक यापूव उ र देतो, याचे ते करणे मूखपणाचे आ ण ल जा पद असते.
१४ आजारपणात मनु याचा आ मा जवंत राहतो, पण तुटलेला आ मा
कोणा याने सोसवेल? १५ सु ाचे मन ान ा त क न घेते, आ ण शहाणा
ऐकून ते शोधून काढतो. १६ मनु याचे दान या यासाठ माग उघडते, आ ण
मह वा या मनु यांसमोर यास आणते. १७ जो सु वातीला आपली बाजू
मांडतो तो बरोबर आहे असे वाटते, पण याचा त पध येऊन यास
वचारतो. १८ च ् या टाक याने भांडणे मटतात, आ ण बलवान त पध
वेगळे होतात. १९ खवले या भावाची समजूत घालणे हे बळकट तटबंदी
असलेले शहर जक यापे ा कठ ण आहे. आ ण भांडणे राजवा ा या
अडसरासारखे आहेत. २० मनु याचे पोट या या मुखा या फळाने भरेल, तो
आप या ओठां या पीकाने तृ त होईल. २१ जीवन कवा मरण ही जीभे या
अ धकारात आहेत; आ ण या कोणाला ती य आहे तो तचे फळ खातो.
२२ या कोणाला प नी मळते यास चांगली व तू मळते, आ ण यास
परमे राचा अनु ह ा त होतो. २३ गर ब मनु य दयेची वनवणी करतो, पण
ीमंत मनु य कठोरपणाने उ र देतो. २४ जो कोणी पु कळ म करतो तो
आप याच नाशासाठ ते करतो, परंतु एखादा असा म असतो क तो
आप या भावापे ाही आपणांस ध न राहतो.
कु टल असून जो मूख आहे या यापे ा जो कोणी
१९ गरयाचीब मनुवाणीय आप
या साि वकपणाने चालतो तो उ म आहे.

२

ाना शवाय इ छा असणे सु ा चांगले नाही, आ ण जो कोणी उताव या
पायांचा आहे तो वाट चुकतो. ३ मनु याचा मूखपणा या या आयु याचा नाश
करतो, आ ण याचे मन परमे रा व संतापते. ४ संप ी खूप म ांची
भर घालते, पण गर ब मनु याचे म या यापासून वेगळे होतात. ५ खोटा
सा ीदार श ा झा यावाचून राहणार नाही, आ ण जो कोणी लबा ा करतो
तो सुटणार नाही. ६ उदार मनु यापासून पु कळ लोक मदतीसाठ वचारणा
करतात; आ ण जो कोणी दान देतो याचा येकजण म आहे. ७ गर ब
मनु याचे सव बंधू याचा ेष करतात, तर मग याचे म या यापासून
कती तर र जाणार! तो बोलत यां या पाठोपाठ जातो पण ते नघून
जातात. ८ जो कोणी ान मळवतो तो आप या जवावर ेम करतो,
जो कोणी सु ता सांभाळतो यास जे काही चांगले आहे ते मळे ल. ९
खोटी सा देणा याला श ा झा यावाचून राहणार नाही, पण जो कोणी
लबा ा करतो याचा नाश होईल. १० मूखाला आ लशानपणा शोभत नाही,
तसे सरदारांवर रा य करणे गुलामाला कतीतर कमी शोभते. ११ बु ीने
मनु य रागास मंद होतो, आ ण अपराधाकडे ल करणे याची शोभा
आहे. १२ राजाचा राग सहा या गजनेसारखा आहे, पण याचा उपकार
गवतावर पडले या द हवरासारखे आहे. १३ मूख मुलगा आप या व डलांना
अ र ासारखा आहे; आ ण भांडखोर प नी सतत गळणा या पा या या
थबा माणे आहे. १४ घर व संप ी आईवड लांकडू न आलेले वतन आहे,
पण समंजस प नी परमे रापासून आहे. १५ आळशीपणा आपणाला गाढ
झोपेत टाकतो, पण याला काम कर याची इ छा नाही तो उपाशी जातो. १६
जो कोणी आ ा पाळतो तो आप या जीवाचे र ण करतो, पण जो मनु य
आप या मागा वषयी वचार करत नाही तो मरेल. १७ जो कोणी गर बावर
दया करतो तो परमे रास उसने देतो, आ ण तो याने जे काही केले याची
परतफेड कर ल. १८ काही आशा असेल तर आप या मुलाला श ा कर,
आ ण या या मरणाची तु या जवाला काळजी वाटू देऊ नको. १९ रागीट
मनु याला दंड दला पा हजे; जर तु ही यास सोडवले, तर तु हास स या
वेळेसही सोडवावे लागेल. २० स ला ऐक आ ण श ण वीकार, हणजे तू
आप या आयु या या शेवटी सु ान होशील. २१ मनु या या मनात ब याच
योजना येतात, पण परमे राचे उ ेश ि थर राहतील. २२ ामा णकपणा

ही मनु याची इ छा असते; आ ण खोटे बोलणा यापे ा गर ब चांगला.
२३ परमे रास आदर ा तो यास पा आहे; आ ण तो जीवनाकडे नेतो,
आ ण या कोणाकडे ते आहे तो समाधानी आहे, आ ण याची संकटांनी
हानी होणार नाही. २४ आळशी आपला हात ताटात घालतो, आ ण तो
पु हा आप या त डाकडेसु ा घेऊन जात नाही. २५ नदकाला तडाखा मार
हणजे भोळा समंजस होईल, बु मानाला श दाचा मारा कर हणजे यास
ान कळे ल. २६ जो कोणी आप या प याला लुटतो, व आईला हाकलून
लावतो, तो मुलगा लाज आ ण दोष आणणारा आहे. २७ मा या मुला, जर तू
सूचना ऐक याचे थांबवले तर ाना या वचनापासून भटकशील. २८
सा ीदार यायाची थ ा करतो आ ण वाईटाचे मुख अ याय गळू न टाकते.
२९ नदकासाठ ध कार आ ण मूखा या पाठ साठ फटके तयार आहेत.
रस चे ा करणारा आहे आ ण मादक पेय भांडखोर आहे;
२० पा याने
झगणारा शहाणा नाही. राजाचा राग सहगजनेसारखा
२

असतो; जो यास राग आणतो तो आप याच जीवा व पाप करतो. ३ जो
कोणी भांडण टाळतो यास आदर आहे, पण येक मूख वाद ववादात उड
मारतो. ४ आळशी मनु य हवाळा लाग यामुळे नांगर त नाही, तो हंगामा या
वेळ पक शोधेल पण यास काहीही मळणार नाही. ५ मनु या या मनातील
योजना खोल पा यासार या असतात; पण समजदार मनु य या बाहेर
काढतो. ६ बरेच
व ासू अस याची घोषणा करतात, पण जो कोणी
व ासू आहे या
स कोण शोधून काढेल? पण खरोखरच असा
सापडणे कठ ण असते. ७ जो कोणी मनु य चांगले करतो या या
ामा णकतेने चालतो, आ ण या या मागे याची मुले यास अनुसरतात
आ ण ते सुखी होतात. ८ जे हा राजा राजासनावर बसून याय नवा ाचे
काय करतो, तो आप या डो यांनी सव वाईट गो ी उडवून टाकतो. ९ मी
आपले दय शु केले आहे, मी आप या पापापासून मोकळा झालो आहे
असे कोण हणू शकेल? १० भ न भ न अशी खोटी वजने आ ण असमान
मापे, या दो ह चा परमे रास तर कार आहे. ११ त णसु दा आप या कृतीने
आपली वतणूक शु आ ण सरळ आहे क नाही ते दाखवतो. १२ ऐकणारे
कान आ ण बघणारे डोळे , हे दो ही परमे रानेच केले आहेत. १३ झोपेची
आवड ध नकोस, धरशील तर द र ी होशील; आपले डोळे उघड आ ण
तुला भरपूर खायला मळे ल. १४ वकत घेणारा हणतो, वाईट! वाईट! परंतु
जे हा तो तेथून नघून जातो तो फुशारक मारतो. १५ तेथे सोने आहे आ ण
वपुल कमती खडे आहेत, पण ानमय वाणी मोलवान र न आहेत. १६
जो अनोळ याला जामीन राहतो याचे व ठे वून घे, जे हा तो पर यास
जामीन झाला आहे हणून यास तारणादाखल ठे व. १७ कपटाची भाकर गोड
लागते, पण यानंतर याचे त ड सव वाळूं नी भरेल. १८ स या ारे योजना
था पत होतात, हणून केवळ ाना या मागदशनाने लढाई चालू कर. १९
लावालावी करणारा गु त गो ी गट करतो, हणून बडबड करणा यांची
संगत ध नकोस. २० जर एखादा मनु य आप या आईला कवा व डलांना
शाप देईल, तर याचा दीप अंधारात वझून जाईल. २१ सुरवातीला उतावळ ने
मळवले या संप ीचा शेवट आशीवा दत होणार नाही. २२ मी चुक या
बद यात परतफेड कर न असे हणू नकोस, परमे राची वाट पाहा आ ण तो
तुझे र ण कर ल. २३ असमान वजनाचा परमे रास तर कार आहे आ ण
अ ामा णक तराजू चांगले नाही. २४ मनु या या पावलास परमे र वाट
दाखवतो. तर कोण या मागाने जावे हे यास कसे कळे ल? २५ हे प व आहे
असे उतावळ ने हणणे व असला नवस के यावर मग वचार कर त बसणे हे
मनु याने पाशात पडणे होय. २६ सु राजा ांना पाखडू न टाकतो, आ ण
मळणी कर याचे च यां यावर फरवतो. २७ मनु याचा आ मा परमे राचा
दीप होय, तो या या अंतयामा या सव भागांचा शोध घेतो. २८ कराराचा
ामा णपणा आ ण व स नयता राजाचे र ण करतात, तो ेमाने राजासन
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बळकट करतो. २९ त ण मनु याचे वैभव याचे बळ आहे. आ ण पकलेले
केस वृ ाचे स दय आहे. ३० जखम करणारे घाय आ ण वम लागणारे फटके
तेचे ालन करतात.
मन पा या या वाहासारखे परमे रा या हातात आहे; तो
२१ राजाचे
यास वाटेल तेथे वळवतो.
येक मनु याचे माग या या ीने
२

यो य असतात, परंतु परमे र अंतःकरणे तोलून पाहतो. ३ यो य व याय
करणे हे य ापे ा परमे रास अ धक मा य आहेत. ४ घमडखोर ी व
ग व मन जनां या शेतातील उपज हे पाप उ प न करतात. ५ पर मपूवक
केले या योजनांमुळे भरभराट होते, परंतु जो घाईघाईने कृती करतो तो केवळ
द र ी होतो. ६ लबाड ज हेने मळवलेली संप ी ही वाफेसारखी णभंगुर
आहे ती मरण शोधते. ७ ांचा बला कार यांना झाडू न टाक ल, कारण ते
याय कर याचे नाकारतात. ८ अपराधी मनु याचा माग वाकडा असतो,
पण जो शु आहे तो यो य करतो. ९ भांडखोर प नीबरोबर मो ा घरात
राहा यापे ा, धा या या कोप यात राहणे अ धक चांगले. १० ाचा जीव
वाईटाची हाव धरतो; या या शेजा याला तो दया दाखवत नाही. ११ जे हा
नदकास शासन होते ते हा अ ानी शहाणे होतात; आ ण जे हा सु ास
श ण मळते ते हा या या ानात वाढ होते. १२ नी तमान ा या घराकडे
ल लावतो, तो ांचा नाश कर यासाठ यांना उलथून टाकतो. १३ जो
कोणी ग रबाची आरोळ ऐकत नाही, तोही आरोळ कर ल, पण कोणी
ऐकणार नाही. १४ गु तपणे दलेली देणगी राग शांत करते, आ ण दडवलेली
देणगी ती कोप र करते. १५ यो य यायाने नी तमानाला आनंद होतो. पण
तोच कम करणा यांवर फार मोठ भीती आणतो. १६ जो कोणी ाना या
मागापासून भटकतो, यास मरण पावले यां या मंडळ त वसावा मळे ल.
१७ याला यालीखुशाली य आहे तो द र ी होतो; याला ा रस आ ण
तेल य आहे तो ीमंत होणार नाही. १८ जो कोणी चांगले करतो याची
खंडणी जन आहे, आ ण सरळांचा मोबदला व ासघातक असतो. १९
भांडखोर आ ण खूप त ार क न अशांती नमाण करणा या प नीबरोबर
राहा यापे ा वाळवंटात राहाणे अ धक चांगले. २० सु ा या घरात मोलवान
ख जना आ ण तेल आहेत, पण मूख मनु य ते वाया घालवतो. २१ जो कोणी
नी तम ा आ ण दया करतो, यास आयु य, उ नती आ ण मान मळे ल. २२
सु मनु य बलवानां या नगरा व चढतो, आ ण तो यां या संर णाचा
आ य ग पाडू न टाकतो. २३ जो कोणी आपले त ड व जीभ सांभाळतो,
तो संकटापासून आपला जीव वाचवतो. २४ ग व व घमडखोर मनु यास
उ ाम असे नाव आहे. तो गवाने उ ट कृती करतो. २५ आळशाची वासना
यास मा न टाकते; याचे हात काम कर यास नकार देतात. २६ तो सव
दवस हाव आ ण अ धक हाव धरतो, परंतु नी तमान देतो आ ण मागे ध न
ठे वत नाही. २७ जनांचे य ापण वीट आणणारे असते, तर मग तो य
हेतूने आणतो ते कती अ धक वीट असे आहे. २८ खोटा सा ीदार नाश
पावेल, पण जो कोणी ऐकतो या माणे सव वेळ तसे बोलतो. २९
मनु य आपले मुख धीट करतो, पण सरळ मनु य आप या मागाचा नीट
वचार करतो. ३० परमे रा व शहाणपण, बु कवा यु ही मुळ च
उभी रा शकत नाहीत. ३१ लढाई या दवसासाठ घोडा तयार करतात, पण
तारण परमे राकडू न आहे.
गले नाव वपुल धनापे ा आ ण सोने व चांदीपे ा ीतीयु कृपा
२२ चांनवडणे
उ म आहे. गर ब आ ण ीमंत यां यात हे सामाईक
२

आहे, या सवाचा नमाणकता परमे र आहे. ३ शहाणा मनु य संकट
येताना पा न लपतो, पण भोळे पुढे जातात आ ण यामुळे ःख सोसतात.
४ परमे राचे भय न ता आ ण संप ी, मान आ ण जीवन आणते. ५
कु टला या मागात काटे आ ण पाश असतात; जो कोणी आप या जवाची
काळजी करतो तो यापासून र राहतो. ६ मुलाने या मागात चालावे याचे
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श ण यास दे, आ ण जे हा तो मोठा होईल ते हा या मागापासून तो मागे
फरणार नाही. ७ ीमंत गर बावर अ धकार गाज वतो, आ ण जो कोणी
एक उसने घेतो तो कोणा एका उसने देणा यांचा गुलाम आहे. ८ जो कोणी
वाईट पेरतो तो संकटाची कापणी करतो, आ ण या या ोधाची काठ
तूटून जाईल. ९ जो उदार ीचा आहे तो आशीवा दत होईल कारण तो
आपले अ न ग रबांबरोबर वाटू न खातो. १० नदकाला घालवून दे हणजे
भांडणे मटतात, मतभेद आ ण अ त ा संपून जातील. ११ याला मनाची
शु ता आवडते, आ ण याची वाणी कृपामय असते; अशांचा म राजा
असतो. १२ परमे राचे ने ानाचे र क आहेत, परंतु तो व ासघात यांची
वचने उलथून टाकतो. १३ आळशी हणतो, “बाहेर र यावर सह आहे!
मी उघ ा जागेवर ठार होईल.” १४ भचार ि यांचे त ड खोल ख ा
आहे; या कोणा या व परमे राचा कोप भडकतो तो याम ये पडतो.
१५ बालका या दयात मूखता जखडलेली असते, पण श ेची काठ ती
या यापासून र कर ल. १६ जो कोणी आपली संप ी वाढ व यासाठ
गर बावर जुलूम करतो, कवा जो धनवानाला भेटी देतो, तोही गर ब होईल.
१७ ानाची वचने ऐकून घे आ ण याकडे ल दे, आ ण आपले मन मा या
ानाकडे लाव. १८ कारण ती जर तू आप या अंतयामात ठे वशील, आ ण ती
सव तु या ओठावर तयार राहतील. तर कती बरे होईल. १९ परमे रावर
तु ही व ास ठे वावा, हणून मी तुला ती वचने आज शकवली आहेत. २०
मी तु यासाठ श ण व ान ात या तीस हणी ल ह या नाहीत काय?
२१ या स या या वचनाचे व ासूपण तुला शकवावे, याने तुला पाठवले
यास व ासाने उ रे ावीत हणून नाहीत काय? २२ गर ब मनु यास
लुटू नको, कारण तो गर बच आहे, कवा गरजवंतावर वेशीत जुलूम क
नकोस. २३ कारण परमे र यांचा कैवार घेईल, आ ण या कोणी यांना
लुटले यांचे जवन तो लुटल
े . २४ जो कोणी एक
रागाने रा य करतो
याची मै ी क नकोस, आ ण जो कोणी संतापी आहे या याबरोबर जाऊ
नकोस. २५ तु ही याचे माग शकाल, आ ण गेलात तर तु ही वतःला
जा यात अडकवून याल. २६ स या या कजाला जे जामीन होतात, आ ण
हातावर हात मारणारे यां यातला तू एक होऊ नको. २७ जर तु याकडे कज
फेड यास काही नसले, तर याने तुम या अंगाखालून तुझे अंथ ण का
काढू न यावे? २८ तु या व डलांनी जी ाचीन सीमा घालून ठे वली आहे, तो
दगड र क नकोस. २९ जो आप या कामात तरबेज अशा मनु यास तू
पा हले आहे का? तो राजासमोर उभा राहील; तो सामा य लोकांसमोर उभा
राहणार नाही.
धपतीबरोबर जेवायला बसतोस, ते हा काळजीपूवक
२३ जेतु हायापुतूढअे कोण
आहे याचे नर ण कर, आ ण जर तू खादाड
२

असलास तर आप या ग याला सुर लाव. ३ या या म ा नांची हाव ध
नको, कारण ती लबाडाची खा े आहेत. ४ ीमंत हो यासाठ खूप क
क नको; तु ही आप या ानाने कोठे थांबावे समजून घे. ५ जे हा तू जो
जाणारा पैसा आहे यावर आपली नजर लावशील, आ ण अचानक ते पंख
धारण करतील, आ ण ते ग डासारखे आकाशाकडे उडू न जातील. ६ जो
कोणी तु या अ नाकडे खूप वेळ पाहतो या मनु याचे अ न खाऊ नको,
आ ण या या म ा नाची इ छा ध नको, ७ तो अशा कारचा मनु य आहे
जो अ नाची कमत मोजतो. तो तुला खा व पी! हणतो, परंतु याचे मन
तु यावर नाही. ८ जे थोडेसे अ न तू खा ले ते ओकून टाकशील, आ ण
तुम या शुभे छा थ जातील. ९ मूखा या कानात काही सांगू नको, कारण
तो तुम या शहाणपणा या श दांचा तर कार कर ल. १० जु या सीमेचा दगड
काढू नको; कवा अनाथाची शेती बळकावू नको. ११ कारण यांचा तारणारा
समथ आहे; आ ण तो यांचा कैवार घेऊन तुम या व द होईल. १२ तू
आपले मन श णाकडे आ ण आपले कान ाना या वचनाकडे लाव. १३
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मुलाला श ा कर यास अवमान क नको; कारण जर तू यास छड ने
मारले तर तो मरणार नाही. १४ जर तु ही यास छड ने मारले, तर तु ही
याचा जीव अधोलाकापासून वाचवाल. (Sheol h7585) १५ मा या मुला, तू
जर शहाणा असलास तर मग, मा या मनालाही आनंद होईल. १६ तुझे
ओठ यो य ते बोलत असता, माझे अंतयाम आनं दत होईल. १७ तु या
दयाने पात यांचा हेवा क नये, पण सारा दवस तू सतत परमे राचे भय
धर त जा. १८ कारण याम ये ख चत भ व य आहे; आ ण तुझी आशा
तोड यात येणार नाही. १९ मा या मुला माझे ऐक, आ ण सु हो आ ण
आपले मन सरळ मागात राख. २० म यांबरोबर कवा खादाडपणाने मांस
खाणा याबरोबर मै ी क नकोस. २१ कारण म पणारे आ ण खादाड
गर ब होतात, झोपेत वेळ घालवणारा च यांचे व घालील. २२ तू आप या
ज मदा या प याचे ऐक, तुझी आई हातार झाली हणून तचा तर कार
क नको. २३ स य वकत घे, पण ते वकू नको; शहाणपण, श ण
आ ण समजूतदारपणा ही वकत घे. २४ नी तमानाचा पता फार उ लासेल,
आ ण सु मुलास ज म देणारा या या वषयी आनं दत होईल. २५ तुम या
आई आ ण व डलांना तुम याबरोबर आनंदी होऊ ा. जने तुला ज म दला
तला आनंद घेऊ दे. २६ मा या मुला, तू आपले दय मला दे, आ ण तुझे
डोळे मा या मागाचे नर ण करोत. २७ कारण वे या ही खोल ख ा आहे
आ ण स या मनु याची प नी ही अ ं द ख ा आहे. २८ ती चोरासारखी वाट
बघत असते, आ ण ती मनु यजातीत व ासघात यांची सं या वाढवते.
२९ कोणाला हाय? कोणाला ःख? कोणाला लढाई? कोणाला गा हाणी?
कोणाला वनाकारण जखमा? कोणाला आर डोळे आहे? ३० जे म पीत
रगाळतात, जे म म ाचा आ वाद घे याचा य न करतात. ३१ जे हा
म लाल आहे, जे हा तो या यात चमकतो, आ ण खाली कसा सहज
उतरतो तू याकडे पा नको. ३२ पण शेवटी तो सापासारखा चावतो, आ ण
फुरशा माणे झ बतो. ३३ तुझे डोळे वल ण गो ी पाहतील; आ ण तुझे मन
वकृत गो ी उ चार ल. ३४ जो समु ाम ये आडवा पडला या यासारखा,
अथवा डोलकाठ या मा यावर जो झोपला या यासारखा तू होशील. ३५
तु ही हणाल, “ यांनी मला तडाखा दला! पण मला काही लागले नाही.
यांनी मला पटले पण मला ते जाणवले नाही. मी के हा जागा होईल? मी
पु हा याचे सेवन कर न.”

कारण मधा या पो यातून टपकणारा मध तु या जभेला गोड आहे. १४
याच माणे ान तु या जवासाठ आहे; जर तुला ते ा त झाले, तर तेथे
भ व य आहे, आ ण तुझी आशा कधीही तोडली जाणार नाही. १५ अरे ा,
नी तमाना या घरावर ह ला कर यासाठ टपून बसू नकोस. या या घराचा
नाश क नको! १६ कारण जर कोणी मनु य चांगले करतो तो सात वेळा
पडला तर , तो पु हा उठतो, पण जनांचा संकटात व वंस होईल. १७ तुझा
श ू पडला असता उ सव क नकोस, आ ण जे हा तो अडखळतो ते हा तुझे
मन आनंदीत होऊ देऊ नको. १८ उ लासले तर परमे र ते बघेल आ ण
यास ते आवडणार नाही आ ण तो आपला ोध या यापासून फरवेल.
१९ जो कोणी वाईट गो ी करतो याची काळजी क नको, आ ण
ांचा
म सर क नको. २० कारण क याला चांगले तफळ मळणार नाही
ांचा दप मालवला जाईल. २१ मा या मुला, परमे राचे आ ण राजाचे
भय बाळग. जे यां या व द बंड कर त आहेत याम ये सामील होऊ
नकोस. २२ कारण यां यावर अचानक वप ी येईल, आ ण यां या वषाचा
नाश या दोघांकडू न के हा होईल कोण जाणे? २३ हेही शहा या मनु याचे
श द आहेत. यायात प पात करणे चांगले नाही. २४ जो कोणी अपराधी
मनु यास हणेल, तू यो य आहेस; तर लोक शाप देतील आ ण रा े यांचा
ेष करतील. २५ पण जो कोणी जनाचा नषेध करतो यास आनंद होईल,
आ ण यां यावर उ म आशीवाद येईल. २६ जो कोणी ामा णकपणे उ र
देतो तो ओठांचे चुंबन देतो. २७ तू आपले बाहेरचे काम आधी कर, आ ण
शेतात येक गो वतःसाठ स ज कर, आ ण मग आपले घर बांध.
२८ न कारण आप या शेजा या व
सा देऊ नको, आ ण आप या
वाणीने फसवू नको. २९ “ याने जसे मला केले तसे मी यास कर न. मी
यास या या कर या माणे भ न देईन.” असे हणू नको. ३० मी आळशी
मनु या या शेताजवळू न, मी बु हीन मनु या या ा ा या म याजवळू न
जात होतो. ३१ ते हा या सवावर काटेर झाडे वाढली होती, याची जमीन
खाजकुइर ने झाकली होती, आ ण याची दगड भत मोडू न पडली होती.
३२ मी ते ब घतले आ ण याचा वचार क लागलो. व नंतर या गो पासून
मी धडा शकलो. ३३ “थोड शी झोप घेतो, थो ाशा डु ल या घेतो, थोड शी
व ांती यायला हात पोटाशी धरतो.” ३४ आ ण दा र य लुटा सारखे,
आ ण तुझी गरज तु यावर ह यारबंद सै यासारखी येईल.

चा म सर क नकोस, आणखी यां याबरोबर मै ीची इ छा
आणखी काही नी तसू े आहेत. य दाचा राजा
२४ धजनांनकोस.
२५ हीह शलमोनाची
कारण यांचे मन हसामय कृतीची योजना आखते,
क या या या मनु यांनी याचा न कल केली. काही गो ी
२

२

आ ण यांचे ओठ लेश दे या या गो ी बोलतात. ३ सु ाना या योगे घर
बांधता येते; आ ण समजूतदारपणाने ते ि थर राहते. ४ ाना या योगे या या
सव खो या मौ यवान आ ण स न करणा या संप ीने भर या जातात. ५
शूर मनु य बलवान असतो, परंतु जो कोणी बलवान आहे यापे ा ानी
मनु य उ म आहे. ६ कारण शहाणपणाचे मागदशन घेऊन तू यु द चालू
क शकतो; आ ण पु कळ स लागारबरोबर अस याने वजय मळतो.
७ मूखासाठ ान अ त उं च आहे; वेशीत तो आपले त ड उघडतो. ८ जो
कोणी तेथे कम कर याचे यो जतो, लोक यास योजनेचा गु हणतात. ९
मूखाची योजना पाप असते, नदकाचा मनु यांना तटकारा येतो. १० जर
तु ही संकटा या दवशी तुमचा भ ेपणा दाखवला तर, मग तुझी श
थोड च आहे. ११ या कोणाला ठार मार यासाठ र घेऊन जात असतील
तर यांना वाचव, यां या वधाची तयार झाली आहे यांचा बचाव कर याचा
होईल ततका य न कर. १२ जर तू हणशील, “तेथे! आ हांस ाब ल
काहीच मा हत न हते.” तर तू काय हणतो हे जो कोणी दये तोलून पाहतो
यास हे समजणार नाही का? आ ण जो कोणी तु या जवाचे र ण करतो
यास मा हत नाही का? आ ण देव येकाला या या या या कृती माणे
तफळ देत नाही कां? १३ मा या मुला, मध खा, कारण तो चांगला आहे,

गु पत ठे वणे याम ये देवाचे गौरव आहे, पण या गो ी शोधून काढणे याम ये
राजाचे गौरव आहे. ३ जसे उं चीमुळे आकाशाचा आ ण खोलीमुळे पृ वीचा,
तसे राजाचे मन गूढ आहे. ४ यातला गाळ काढू न टाक, आ ण धातू
कामगार याचा उपयोग या या कामासाठ क शकेल. ५ याच माणे
राजा या सा न यापासून ांना र कर हणजे याचे राजासन जे काही
चांगले आहे यांनी भ कम होईल. ६ राजासमोर वत: ची त ा मरवू
नको. आ ण थोर अ धका यां या जागी उभा रा नको. ७ कारण तु यासमोर
येणा या अ धपतीपुढे तुझा पाणउतारा कर यापे ा, “वर येऊन बस” असे
तुला हणावे हे अ धक चांगले आहे. ८ फयाद करायला जा याची घाई
क नको. ती तू केलीस तर शेवटी तु या शेजा याने तुला लि जत केले
तर प रणामी काय क असे तुला होऊन जाईल. ९ तुमचे आ ण तुम या
शेजा याचे वाद आपसात चचा क न मटव, आ ण स या या गु त गो ी
उघड क नको. १० केली तर कदा चत ऐकणारा तुझी अ त ा कर ल, व
हे षण तुला लागून राहील. ११ जसे पेर तबकात सो याचे सफरचंद,
तसे नवडक चांगले श द बोलणे. १२ जसे सो याची अंगठ कवा दा गना
शु सो यापासून करतात, तसाच दोष देणारा सु ऐकणा या या कानांना
आहे. १३ कापणी या समयी जसे बफाचे पेय, तसा व ासू त यास
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पाठवणा याला आहे कारण तो आप या ध याचा जीव गार करतो. १४ जे
लोक भेटी दे याचे वचन देतात पण देत मा कधीच नाहीत, ते पाऊस
न आणणारे ढग आ ण वारा यांसारखे आहेत. १५ धीर धर याने रा य
करणा याचे मन वळते, आ ण मऊ जीभ हाड फोडते. १६ जर तुला मध
सापडला तर तुला पुरे इतकाच खा; जा त खा ला तर तू ओकून टाकशील.
१७ शेजा या या घरात सारखे जाऊ नका, जर गेलात तर तो कंटाळू न तुमचा
तर कार करायला लागेल. १८ जो कोणी मनु य आप या शेजा या व
खोटी सा देतो. जसे यु ात सोटा, तलवार कवा ती ण बाण वापरतात
यांसारखा तो आहे. १९ संकटकाळ अ व ासणा या या बोल यावर व ास
ठे वणे, हे तुटले या दाताने खाणे कवा लचकले या पायाने चालणे ासारखे
आहे. २० जो कोणी : खी दयापुढे गीत गातो, तो थंड हवामानात अंगावर ल
कपडे काढू न टाक यासारखा, आ ण सो ावर टाकले या शर यासारखा
आहे. २१ तुमचा श ू जर भुकेला असला तर यास खायला अ न दे आ ण तो
जर ता हेला असला तर यास यायला पाणी दे; २२ असे के याने या या
म तकावर तू जळ या नखा याची रास ठे वशील, आ ण परमे र तु हास
याचे तपळ देईल. २३ उ रेकडचा वारा पाऊस आणतो; याच माणे
जो कोणी गु त गो ी सांगतो तो चेहरा ोधा व करतो. २४ भांडखोर
प नीबरोबर मो ा घरात राह यापे ा, धा या या कोप यात राहाणे अ धक
चांगले आहे. २५ तहानले या जवाला थंडगार पाणी, तसे र देशातून आलेले
चांगले वतमान आहे. २६ जसा घाणेरडा झालेला झरा कवा नासलेले कारंजे,
तसा ा यासमोर
झालेला नी तमान आहे. २७ खूप मध खाणे चांगले
नाही, स मानावर स मान शोधणे हे तसेच आहे. २८ जर मनु य वत: वर
ताबा मळवू शकत नसेल, तर तो तटबंदी मोडू न पडले या शहरासारखा
आहे.
जसे बफ कवा कापणी यावेळ पाऊस, याच माणे
२६ उमूखहाालायातस मान
शोभत नाही. जशी भटकणार चमणी आ ण
२

उडणार नळवी, या माणे वनाकारण दलेला शाप कोणावरही येत नाही. ३
घो ाला चाबूक, गाढवाला लगाम, आ ण मूखा या पाठ ला काठ आहे. ४
मूखाला उ र देऊ नको आ ण या या मूखपणात सामील होऊ नकोस, कवा
देशील तर तू यां यासारखाच होशील. ५ मूखाला उ र दे आ ण या या
मूखतेत सामील हो, नाहीतर तो आप या वतः या ीने शहाणा होईल. ६
जो कोणी मूखा या हाती नरोप पाठवतो, तो आपले पाय कापून टाकतो
आ ण तो उप व पतो. ७ पांग याचे पाय जसे खाली ल बकळतात तसे
मूखा या त डचे नी तवचन आहे. ८ मूखाला आदर देणारा, गोफणीत दगड
बांध या यासारखा आहे. ९ मूखा या त डचे नी तवचन, झगले या या हातात
तले या का ासारखे आहे. १० एखादा तरंदाज येकाला जखमी करतो,
तसेच जो मूखाला कवा जवळू न आ या गे यास मोलाने काम करायला
लावतो तो तसाच आहे. ११ जसा कु ा आप या वतः या ओक कडे फरतो.
तसा मूख आपली मूखता पु हा करतो. १२ आप या ीने वतःला शहाणा
समजतो असा कोणी तु या पाह यात आहे का? यापे ा मूखाला अ धक
आशा आहे. १३ आळशी मनु य हणतो, “र यावर सह आहे!” तेथे उघ ा
जागेम ये सह आहे. १४ दार जसे बजागर वर फरते, तसा आळशी मनु य
अंथ णावर लोळत असतो. १५ आळशी आपला हात ताटात घालून ठे वतो,
आ ण तर यास आपला हात त डापयत ने यास श नसते. १६ ववेक
ी असणा या सात मनु यांपे ा आळशी मनु य आप या ीने शहाणा
समजतो. १७ जो स यां या वादात पडू न संत त होतो, तो जवळू न जाणा या
कु याचे कान ध न ओढणा यासारखा आहे. १८ जो कोणी मूखमनु य जळते
बाण मारतो, १९ तो अशा मनु यासारखा आहे जो आप या एका शेजा याला
फसवतो, आ ण हणतो, मी वनोद सांगत न हतो काय? २० लाकडा या
अभावी, अ नी वझतो. आ ण जेथे कोठे ग पाट पा करणारे नसतील तर
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भांडणे थांबतात. २१ जसे लोणार कोळसा जळ या कोळ याला आ ण
लाकडे अ नीला, याच माणे भांडण पेटवायला भांडखोर लागतो. २२
ग पाट पा करणा याचे श द वा द प वा नासारखे असतात. ते पोटा या
आंतील भागापयत खाली जातात. २३ जसे वाणी कळव याची आ ण
दय असणे, हे माती या पा ाला याचा मुलामा द यासारखे आहे. २४ जो
कोणी बंधाचा ेष करतो तो आप या ओठांनी आप या भावना लपवतो,
आ ण तो आप या अंतयामात कपट बाळगतो; २५ तो वन पणे बोलेल,
पण या यावर व ास ठे वू नका, कारण या या दयात सात घृणा आहेत;
२६ तर याचा ेष कपटाने झाकला जाईल, आ ण
पणा मंडळ समोर
उघड केला जाईल. २७ जो कोणी ख ा खणतो तो त यात पडेल, आ ण जो
ध डा लोटतो या यावर तो उलट येईल. २८ लबाड बोलणार ज हा आपण
चरडू न टाकले या लोकांचा ेष करते, आ ण फाजील तुती करणारे त ड
नाशाला कारण होते.
बढाई मा नकोस, कारण एक दवस काय घेऊन येईल
२७ उहे तुालवषयी
ा मा हत नाही. तु या वतः या मुखाने न हे तर स याने
२

तुझी तुती करावी, तु याच ओठांनी न हे तर पर याने तुझी तुती करावी,
३ दगड खूप वजनदार असतो आ ण वाळू वजनाने भार असते, पण मुखाला
डवचणे या दो हीपे ा भार असते. ४ ोधाचा ू रपणा आ ण कोपाचा पूर
पण म सरापुढे कोण उभा रा शकेल? ५ गु त ेमापे ा उघड नषेध चांगला
आहे. ६ म ाने केलेले घाव व ासू आहेत, पण श ू तुमची वपुलतेने चुंबणे
घेतो. ७ जो कोणी पूण तृ त आहे यास मधा या पोळाचा कंटाळा येतो,
भुके याला येक कडू गो गोड आहे. ८ जसा प ी आप या घर ापासून
भटकतो, तसा मनु य जेथे कोठे राहतो तेथून चुकून भलतीकडे जातो. ९
सुगंधी
आ ण सुवास दय आनंदीत करतात. पण म ाचा गोडपण
या या स यापे ा उ म आहे. १० वतः या आ ण आप या व डलां या
म ांना सोडू नकोस; आ ण आप या संकटा या दवशी भावा या घर
जाऊ नको. रवर या आप या भावाकडे जा यापे ा जवळचा शेजार
चांगला आहे. ११ मा या मुला, शहाणा हो आ ण माझे मन आनंदीत कर,
नंतर जो कोणी मा यावर टीका करेल यास मी उ र देईन. १२ शहाणा
मनु य संकटाला पाहतो आ ण वतःला लपवतो, पण भोळे पुढे जातात
आ ण यांना याची कमत ावी लागते. १३ जो पर या या कजासाठ पैसे
ठे वून जामीन झाला आहे याचे व ठे वून घे; पण जे हा तो भचार
ीसाठ जामीन होतो यास तारणादाखल ठे व. १४ जो कोणी पहाटेस उठू न
आप या शेजा याला मो ा आवाजात आशीवाद देतो, तो यास शाप असा
गणला जाईल. १५ पावसा या दवसात सतत गळणारे ठपके, भांडखोर
प नी सारखीच आहेत. १६ तला ता यात ठे वणे हणजे वा याला ता यात
ठे व यासारखे आहे, कवा आप या हातात तेल पकडू न ठे व याचा य न
करणे. १७ लोखंड लोखंडाला धारदार करते; तसा मनु य आप या म ाचा
चेहरा धारदार करतो. १८ जो कोणी अं जरा या झाडाची नगा राखतो तो
याचे फळ खाईल. आ ण तसेच जो कोणी आप या ध याचे र ण करतो
याचा मान होईल. १९ जसे पा यात मनु या या चेह याचे त बब जशाचे
तसे दसते, तसेच मनु याचे दय मनु याचे त बब दाख वते. २० मृतलोक
आ ण वनाश थान ही कधीही तृ त होत नाही. याच माणे मनु याचे डोळे
कधी तृ त होत नाही. (Sheol h7585) २१ यासाठ मूस आ ण सो यासाठ
भ ी आहे; आ ण तसे मनु याची तुतीने पारख केली जाते. २२ जर तू
मूखाला कुटले या धा याबरोबर उखळात घालून मुसळाने कुटले, तर याची
मूखता या यापासून जाणार नाही. २३ तू आप या शेरडामढरांना एक
जमून यांची ि थती जाणून खा ी कर. आ ण आप या कळपाकडे नीट ल
दे. २४ संप ी कायम टकत नाही. मुकुट तर सव प ान प ा टकेल
काय? २५ गवत जाते आ ण पु हा नवीन उगवते. आ ण ड गरावर ल हरवळ
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कापून गुरांढोरासाठ गोळा कर यात येते. २६ व ासाठ कोकरे आहेत,
आ ण बकरे शेताचे मोल आहेत. २७ बकर चे ध तु या खा यासाठ व तु या
घर यां या खा यासाठ , आ ण तु या दास या पोषणापुरते तु याजवळ
आहे.
हा कोणीएक पाठलाग करत नसले तर जन र पळतात, पण
२८ जेनी तमान
सहासारखे नभय राहतात. देशा या अपराधांमुळे याचे
२

पु कळ अ धपती होतात; पण जे हा समंजस आ ण सु ानी माणसा या
हातून यांची सुि थती दीघकाळ राहते. ३ जो रा य करणारा पु ष ग रबांना
जाचतो, तो काहीहीअ न न ठे वणा या पावसासारखा आहे. ४ जे कोणी
नयम मोडणारे ते जनांची तुती करतात, पण जे नयम पाळतात ते
यां या व
लढतात. ५
मनु यांना याय समजत नाही, पण जे
परमे रास शोधतात यांना सवकाही कळते. ६ ीमंत पु ष असून याचे
माग वाकडे अस यापे ा, गर ब पु ष असून जो या या ामा णकपणात
चालतो तो उ म आहे. ७ जो कोणी मुलगा नयमाचे पालन करतो तो शार
असतो, पण जो खादाडाचा सोबती आहे तो आप या व डलांना लाज आणतो.
८ जो कोणी आपले धन खूप जा त ाज लावून वाढवतो याची संप ी जो
कोणी ग रबांवर दया करतो या स यासाठ साठवतो. ९ जर एखा ाने
आपला कान नयम ऐक यापासून र फरवला, याची ाथनासु ा वीट
आणणार होईल. १० जो कोणी सरळांना बहकावून वाईट मागाकडे नेईल,
तो आप या वतः या ख ् यात पडेल, पण जे नद ष आहेत यांना चांगले
वतन मळे ल. ११ ीमंत मनु य आप या वतः या ीने शहाणा असतो,
पण गर ब मनु य याला समंजसपणा आहे यास शोधून काढतो. १२
नी तमानांचा वजय होतो ते हा तेथे मोठा नावलौ कक होतो, पण जे हा जन
उठला, हणजे लोक वतः लपून बसतात. १३ एखा ाने आपले पाप लपवले
तर याची उ नती होत नाही, पण एखा ाने या या पापांची कबुली दली
आ ण ते सोडू न दले तर या यावर दया दाखव यात येईल. १४ जर एखादा
वाईट कर यात नेहमी घाबरतो तो सुखी आहे, पण जो कोणी आपले
दय कठोर करतो तो संकटात पडतो. १५ गर ब लोकांवर रा य करणारा
अ धकार , गजणा या सहासारखा कवा ह ला करणा या अ वलासारखा
आहे. १६ जो कोणी अ धकार ानहीन असतो तो ू र जुलूम करणारा आहे,
पण जो अ ामा णकपणाचा ेष करतो तो दघायुषी होतो. १७ जर एखादा
मनु य र पाताचा अपराधी आहे तर तो शवगतत आ य शोधेल, पण यास
कोणीही परत आणणार नाही. आ ण यास कोणीही मदत करणार नाही. १८
जो सरळ मागाने चालतो तो सुर त राहतो, पण याचे माग वाकडे आहेत
तो अचानक पडतो. १९ जो कोणी आपली शेती वतः करतो यास वपुल
अ न मळते, पण जो कोणी नरथक गो चा पाठलाग करतो यास वपुल
दा र य येते. २० व ासू मनु यास महान आशीवाद मळतात, पण जो कोणी
झटपट ीमंत हो याचा य न करतो यास श ा झा यावाचून राहणार
नाही. २१ प पात दाखवणे हे चांगले नाही, तर भाकर या तुक ासाठ
मनु य चुक चे कर ल. २२ कंजूस मनु य ीमंत हो याची घाई करतो, पण
आपणावर दा र य येईल हे यास कळत नाही. २३ जो कोणी आप या
जभेने खोटी तुती करतो; याऐवजी जो कोणी ध कारतो यालाच नंतर
अ धक अनु ह मळे ल. २४ जो कोणी आप या आई व डलांना लुटतो आ ण
हणतो “ ात काही पाप नाही,” पण जो कोणी नाश करतो याचा तो
सोबती आहे. २५ लोभी मनु य संकटे नमाण करतो, पण जो परमे रावर
व ास ठे वतो याची भरभराट होते. २६ जो कोणी आप या दयावर भरवसा
ठे वतो तो मूख आहे, पण जो कोणी ानात चालतो तो धो यापासून र
राहतो. २७ जो कोणी गर बाला देतो यास कशाचीही उणीव पडणार नाही,
पण जो कोणी यांना पा नदेखील न पा ह यासारखे करतो या यावर खूप

शाप येतील. २८ जे हा उठतात, माणसे वतःला लपवतात, पण जे हा
न होतात ते हा नी तमान वाढतात.
ा मनु यावर खूप दोष असूनही, जो आपली मान ताठ
२९ जरकरतो,एखातो अचानक
तुटतो आ ण यावर काही उपाय चालत नाही.
२ जे हा नी तमानाची वाढ होते, लोक आनं दत होतात, पण जे हा जन

अ धकार चालवतात ते हा लोक शोक करतात. ३ या कोणाला ानाची
आवड आहे तो आप या प याला आनं दत करतो, पण जो कोणी वे येशी
सोबत करतो तर तो आप या संप ीचा नाश करतो. ४ राजा यायाने देश ढ
करतो, पण जो कोणी लाचेची मागणी करतो तो याचे वाटोळे करतो. ५
जो कोणी मनु य आप या शेजा याची फाजील तुती करतो, तो या या
पावलासाठ जाळे पसरतो. ६ मनु य आप या वतः या पापाने पाशात
पडतो, पण नी तमान गाणे गाऊन आनं दत होतो. ७ नी तमान ग रबां या
वादासाठ वनंती करतो; जनाला तो समज याची बु ी नसते. ८ थ ा
करणारे शहराला पेटवतात; पण सु जन ोधापासून र नघून जातात. ९
जर सु मनु याचा मूखाशी वाद असला तर, मुख रागावला कवा हसला तर
काही व थता नसते. १० र पपासू साि वकाचा ेष करतात, आ ण सरळ
मनु यास ठार मार यासाठ ते याचा शोध घेतात. ११ मूख आप या मनातील
सारा राग गट करतो, पण शहाणा मनु य तो आव न धरतो आ ण शांत
राहतो. १२ जर अ धका याने खो ा गो कडे ल दले, तर याचे सगळे
अ धकार वाईट होतात. १३ गर ब मनु य आ ण जुलूम करणारा या दोघांम ये
एक गो समान आहे; परमे र दोघां याही डो यांना ी देतो. १४ जर
राजाने गर बांचा याय स याने केला, तर याचे राजासन सवकाळ था पत
होईल. १५ छड आ ण सुबोध ान देतात, पण मोकळे सोडलेले मूल आप या
आईला लाज आणते. १६ जे हा वाढतात, ते हा अपराध वाढतात; पण
धा मकांना यांचे वतन पाहावयास मळते. १७ आप या मुलाला श त लाव
आ ण तो तुला वसावा देईल आ ण तो तुझा जीव आनं दत कर ल. १८ जेथे
कोठे भ व यसूचक ांत न झा यास लोक अनावर होतात, पण जो कोणी
नयम पाळतो तो सुखी होतो. १९ दास श दाने सुधारत नाही, कारण जर
यास समजले तर तो तसाद देणार नाही. २० कोणी आप या बोल यात
उतावळा आहे अशा मनु यास पाहतोस काय? तर या यापे ा मूखा वषयी
अ धक आशा आहे. २१ जर कोणी आप या दासास बालपणापासून लाडाने
वाढवले तर या या शेवटी तो ासदायकच होईल. २२ रागावलेला मनु य
संकटे आणतो; आ ण ोधी मनु याकडू न पु कळ अपराध घडतात. २३ गव
मनु यास खाली आणतो, पण जो कोणी वन आ याचा असतो याचा
आदर होतो. २४ जो कोणी चोराचा भागीदार होतो, तो वतःचाच श ू आहे; ते
शपथेखाली ठे वले जातात आ ण ते काहीच बोलू शकत नाही. २५ मनु याची
भीती पाश प होते, पण जो कोणी परमे रावर व ास ठे वतो तो सुर त
राहतो. २६ पु कळजन अ धपतीची मज संपाद याचा शोध करतात, पण
परमे रच लोकांचा याय करतो. २७ अ ामाणीक मनु याचा धा मकाला वीट
येतो; आ ण सरळमाग मनु याचा ाला वीट येतो.
े चा मुलगा आगूर याची वचने हणजे देववाणी आहेत. या
३० याक
पु षाने इथीएलाला, इथीएलाने उकालाला सां गतले, ख चत मी
२

खूप ू र आहे मनु य नाही; मला मानवजाती माणे समजदार बु ी नाही. ३ मी
ान शकलो नाही, आ ण जो प व याचे ान मला नाही. ४ आकाशापयत
चढू न कोण गेला आहे आ ण खाली उतरला आहे? कोणी वा याला आप या
जळ त एकवटू न घेतला आहे? कोणी आप या कप ात जलाशय बांधून
ठे वला आहे? पृ वी या सव सीमा कोणी था प या आहेत? याचे नाव काय
कवा या या मुलाचे नाव काय? खा ीने ते तुला मा हत आहे काय? ५
देवाचा येक श द पारखलेला आहे, जे या या आ यास येतात यांची
तो ढाल आहे. ६ या या वचनात काही भर घालू नको, घालशील तर तो
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तुझा दोष उघड कर ल आ ण तू लबाड ठरशील. ७ मी तु याजवळ दोन
गो ी मागतो, मी मर यापूव या मला दे याचे नाका नको. ८ पोकळ गव
आ ण लबा ा मा यापासून र कर; मला खूप ीमंत कवा खूप गर ब क
नकोस. मला आव यक तेवढेच अ न दे. ९ माझी जर अतीतृ ती झाली तर मी
तुला नाकार न आ ण परमे र कोण आहे? असे हणेन; मी जर द र ी रा हलो
तर मी कदा चत् चोर करेन. आ ण मा या देवा या नामाची नदा करेन. १०
सेवकाची नदानाल ती या या ध याजवळ क नको, करशील तर तो तुला
श ाशाप देईल आ ण तू अपराधी ठरशील. ११ आप या प याला शाप
देणारा, आ ण आप या आईला आशीवाद देत नाही अशी एक पढ आहे,
१२ यां या
ीने आपणाला शु समजणार , पण यांनी वतःची घाण
धुतलेली नाही अशी एक पढ आहे. १३ यांचे डोळे कतीतर ग व आहेत,
आ ण यां या पाप या वर चढले या आहेत अशी एक पढ आहे. १४
गर बांना पृ वीतून व गरजवंताना मनु यामधून खाऊन टाकायला, जचे दात
तलवार सारखे व ज या दाढा सु यांसार या आहेत अशी एक पढ आहे.
१५ जळवे या दोन मुली आहेत, या दे, व दे अशा ओरडतात. तीन गो ी
कधीही समाधानी नसतात, चार गो ी, कधीही पुरे हणत नाही. १६ मृ यूची
जागा, वांझ उदर, पा याने तहानलेली पृ वी आ ण जो अ नी पुरे कधी हणत
नाही. (Sheol h7585) १७ जो डोळा प याची चे ा करतो, कवा या या
आईची आ ा पाळणे तु छ मानतो, यांचे डोळे खो यातले डोमकावळे टोचून
बाहेर काढतील आ ण यास गधडाची प ले खाऊन टाकतील. १८ मला
तीन गो ी फार आ या या वाटतात, चार गो ी, या मी समजू शकत
नाही. १९ आकाशात उडणा या ग डाचा माग; दगडावर चालणा या सापाचा
माग, समु ा या दयात जाणा या जहाजाचा माग, आ ण त ण ीबरोबर
पु षा या संबंधाचा माग, २० हा भचार ि चा माग असा आहे; ती
खाऊन त ड पुसते, आ ण हणते मी काही चुक चे केले नाही. २१ तीन गो ीने
पृ वी कांपते, आ ण चार गो ी तला सहन होत नाहीत. २२ जे हा दास राजा
होतो, अ नाने तुडुंब पोट भरलेला मूख; २३ ववाह झालेली ासदायक ी;
माल कणीची वारस झालेली दासी. २४ पृ वीवर या चार गो ी अगदी लहान
आहेत; पण या अ तशय शहाणपणा या आहेत. २५ मुं या अगदी लहान
आ ण बल असतात, पण तर ही या उ हा यात आपले अ न साठवतात.
२६ ससे हे सश
ाणी नाहीत, पण ते खडकात आपले घर करतात. २७
टोळांना राजा नसतो, पण तर ही ते सव टोळ टोळ ने बाहेर जातात. २८
पाल आपण हातानी पकडू शकतो, तर ती राजा या महालात सापडते. २९
जे आप या चाल यात डौलदार असतात असे तीन ाणी आहेत, चौघांची
आपली चाल याची ढब सुरेख आहे, ३० सह सव ा यात सग यात
बलवान आहे तो कोणापासूनही मागे फरत नाही. ३१ गवाने चालणारा
क बडा, बोकड; आ ण याचे सै य या याजवळ आहे असा राजा. ३२ जर तू
गवाने ताठ हो याचे मूख व केले कवा ता यो जली तर आपला हात
आप या मुखावर ठे व. ३३ कारण जसे ध घुसळ याने लोणी नघते, आ ण
नाक पळ याने र नघते, तसे राग चेतव याने भांडणे नमाण होतात.

आपले त ड उघड. ९ तू आपले मुख उघड आ ण जे यो य आहे याचा यो य
र तीने याय कर, आ ण ते गर ब व गरजू आहेत यांची बाजू मांडून यांना
याय कर. १० शार व काय म प नी कोणाला सापडेल? पण तचे मोल
मौ यवान ख ांपे ा अ धक आहे. ११ त या पतीचे मन त यावर भरवसा
ठे वते, तो कधीही गर ब होणार नाही. १२ ती आप या आयु या या सव
दवशी या यासाठ चांग या गो ी करते आ ण अ न करत नाही. १३ ती
लोकर आ ण ताग नवडते, आ ण आप या हातांनी आनंदाने काम करते. १४
ती ापा या या जहाजासारखी आहे, ती आपले अ न न आणते. १५ रा
गेली नाही तोच ती उठू न, आप या कुटु बं ासाठ अ न शजवते, आ ण नोकर
मुल ना काय करायचे ते काम वाटू न देते. १६ ती शेता वषयी वचार क न ते
वकत घेते, ती आप या हातां या माने ा ाचे मळे लावते. १७ ती वतःला
बल प पोशाख घालते, आ ण आपले बा बळकट करते. १८ आपला उ ोग
फायदेशीर आहे हे तला कळते; सव रा ी तचा दवा वझत नाही. १९ ती
आपला हात चातीला लावते, आ ण ती गुंडाळलेला दोरा धरते. २० ती आपला
हात नेहमी गर बांसाठ उघडते; ती गरजवंतास दे यास आपला हात पुढे
करते. २१ आप या कुटु बं ासाठ तला बफाचे भय वाटत नाही, कारण तचे
सव कुटु ब
ं कर मजी व पांघरलेले असते. २२ ती आप या अंथ णावर
टाकायला चादर आ ण पांघरायला तलम तागाचे जांभळे व तयार करते.
२३ तचा पती वेशीत, देशात या व डलांम ये बसलेला असता यास लोक
ओळखतात. २४ ती तागाची व े करते आ ण ते वकते, ती ापा यांना
कमरबंध पुरवते. २५ बल व आदर तचे व आहेत, आ ण ती येणा या
काळाम ये आनंदी रा शकते. २६ त या मुखातून सु तेचे बोल नघतात.
आ ण दयेचा नयम त या जभेवर आहे. २७ ती कधीही आळशी नसते; ती
आप या कुटु बं ा या मागाकडे ल देते, आ ण आळसाची भाकर खात नाही.
२८ तची मुले उठतात आ ण ती यांना जे काही आनंद देईल ते देते; तचा
पती तची शंसा क न, हणतो, २९ “पु कळ ि यांनी चांगले केले आहे,
पण तू या सवा न उ कृ आहेस.” ३० लाव य फसवे आहे आ ण स दय हे
थ आहे, पण तू जी ी परमे राचे भय धरते तची शंसा होते. ३१ त या
हाताचे फळ तला ा, आ ण त या कृ यांनी भर वेशीत तची शंसा होवो.

लमुएल राजाची वचने आहेत या या आईने यास शकवलेली
३१ हीदेववाणीः
ऐक, मा या मुला? ऐक, मा या पोट या मुला? ऐक,
२

मा या नवसा या मुला? ३ तू आपली श ि यांना देऊ नको, कवा
आपले माग राजांचा नाश करणा यास देऊ नको. ४ हे लमुएला, ा रस
पणे हे राजांना शोभत नाही, आ ण मादक पेय कोठे आहे? असे हणणे
अ धपत ना शोभत नाही. ५ ते याले तर कायदा काय हणतो ते वस न
जातील, नंतर ते गर बांचा याय उलटा करतील. ६ जो नाशास लागला आहे
यास मादक पेय दे. आ ण ख न जवाला ा रस दे. ७ याने पऊन आपले
दा र य वसरावे आ ण याने आपले सव लेश वसरावे. ८ जो कोणी
वतःसाठ बोलू शकत नाही यां यासाठ बोल, गर बां या ह कांसाठ

नी तसू े
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८ मी मा यासाठ सोने आ ण चांदी, राजे व रा े यां या संप ीचा सं ह केला.

श काकडू न आलेली वचने आहेत, जो य शलेमेतील राजा आ ण
१ हीदावीदाचा
वंशज होता. श क हे हणतो, धु या या वाफेसारखी,
२

वा यातील झुळूकेसारखी येक गो नाहीशी होईल, पु कळ न मागे ठे वून
जातील. ३ भूतलावर मानवजात जे सव क करते यापासून यास काय
लाभ? ४ एक पढ जाते, आ ण सर पढ येते, परंतु पृ वीच काय ती
सवकाळ राहते. ५ सूय उगवतो आ ण तो मावळतो. आ ण जेथे तो उगवतो
तेथे आप या थानाकडे पु हा वरेने मागे जातो. ६ वारा द णेकडे वाहतो
आ ण उ रेकडे वळतो, नेहमी या यामागाने सभोवती जाऊन फ न आ ण
पु हा माघार येतो. ७ सव न ा सागरात जाऊन मळतात पण सागर कधीही
भ न जात नाही. या थानाकडू न न ा वाहत येतात, तेथेच या पु हा
जातात. ८ सव गो ी क मय आहेत. आ ण कोणीही याचे प ीकरण क
शकत नाही. डोळे जे काय पाहतात याने यांचे समाधान होत नाही, कवा जे
काय कानाने ऐकतो यानेही यांची पूतता होत नाही. ९ जे काही आहे तेच
होणार, आ ण जे केले आहे तेच केले जाईल. भूतलावर काहीच नवे नाही.
१० कोणतीही अशी गो आहे का या वषयी असे हणता येईल, पाहा, हे
नवीन आहे? जे काही अि त वात आहे ते फार काळापूव अि त वात होते,
आ हांपूव या युगाम ये आधीच ते आले आहे. ११ ाचीन काळ घडले या
गो ी कोणा या ल ात राहत नाहीत. आ ण यानंतर या गो ी घडणार
आ ण भ व यात या गो ी घडतील यादेखील आठवणीत राहणार नाही.
१२ मी श क आहे, आ ण य शलेमेम ये इ ाएलावर राजा होतो. १३
आकाशाखाली जे सवकाही करतात याचा मी ानाने अ यास केला आ ण
यांचा शोध घे याकडे मी आपले च लावले. देवाने मनु यां या पु ामागे
याचा शोध घे याचे बकट क लावून दले आहेत. १४ भूतलावर जी काही
कामे चालतात ती मी पा हली आ ण पाहा, ते सव वायफळ आहेत आ ण
वा याचा पाठलाग कर यासारखे ते आहे. १५ जे वाकडे आहे ते सरळ क
शकत नाही! जे गमावले आहे ते जमेस ध शकत नाही! १६ मी आप या
मनाशीच बोलून हणालो, “पाहा, मा या आधी या राजांनी य शलेमेवर
रा य केले या सवापे ा मी अ धक ान ा त क न घेतले आहे. मा या
मनाने महान ान व व ा यांचा अनुभव घेतला आहे.” १७ याक रता ान
समजायला आ ण वेडेपण व मूखपण जाणायला मी आपले मन लावले, मग
हेही वा याचा पाठलाग कर यासारखे आहे असे मी समजलो. १८ कारण
वपुल ानात अ धक खेद आहे आ ण जो कोणी ानात वाढतो तो ःख
वाढवतो.
हटले, “आता ये, मी आनंदा ारे तुझी पारख करतो.
२ मीहणूआपन आनंयादमनात
ाचा उपभोग घे पण पाहा, हे सु ा केवळ ता पुर या हवे या
झुळकेसारखे आहे.” २ मी हा या वषयी हटले, ते वेडेपण आहे. आ ण
आनंदा वषयी हटले, याचा काय उपयोग आहे? ३ जे मनु यास चांगले,
जे यांनी आकाशाखाली आप या आयु याचे सव दवस करावे ते मी
शोधून पाहीपयत माझे मन मला ाना या योगाने वाट दाखवीत घेऊन जात
असताही, मी आपली इ छा ा रसाने कशी पुर करावी आ ण मूखपणा या
आचारांचे अवलंबन कसे करता येईल याचा मी आप या मनाशी शोध केला.
४ नंतर मी महान गो ी करायला सु वात केली. मी वतःसाठ घरे बांधली,
आ ण वत: साठ ा ाचे मळे लावले. ५ मी बागा लाव या आ ण मोठमोठे
बगीचे केले. मी सव कारची फळझाडे याम ये लावली. ६ झाडे लावले या
वनास पाणी पुरवावे हणून मी आपणासाठ तलाव नमाण केले. ७ मी
पु ष आ ण ी गुलाम वकत घेतले. मा या महालातही गुलामांचा ज म
झाला. मा यापूव य शलेमेत रा य केले या कोणाही राजाजवळ न हते
एवढे अ धक गुरांचे आ ण शेरडामढरां या कळपाचे मोठे धन मजजवळ होते.

मा यासाठ गाणे हणणारे ी-पु ष मा याजवळ होते आ ण मानवजातीस
आनंदीत करणारे सव होते जसे पु कळ ि या ठे व या. ९ जे मा यापूव
य शलेमेत होते या सवापे ा अ धक धनवान व महान झालो आ ण माझे
ान मा याबरोबर कायम रा हले. १० जे काही मा या डो यांनी इि छले, ते
मी यां यापासून वेगळे केले नाही. मी माझे मन कोण याही आनंदापासून
आवरले नाही, कारण मा या सव क ांमुळे माझे मन आनंदीत होत असे;
आ ण मा या सव प र माचे फळ आनंद हेच होते. ११ नंतर मी आप या
हाताने केलेली सव कामे जी मी पार पाडली होती, आ ण काय साधायला मी
जे म केले होते याकडे पा हले, परंतु पु हा सवकाही थ होते आ ण
वायफळ य न करणे असे होते; भूतलावर याम ये तेथे काही लाभ नाही.
१२ मग मी ान, वेडेपणा व मूखपणा याकडे ल दे यास वळलो. कारण
जो राजा आ यानंतर या या मागून येणारा राजा काय कर ल? जे काही
याने यापूव केले तेच तो करणार. १३ नंतर मला समजायला लागले जसा
अंधारापे ा काश जतका उ म आहे तसे मूखतेपे ा ान हतकारक
आहे. १४ ानी मनु य काय करतो हे याचे डोळे पाहत असतात, पण मूख
अंधारात चालतो, असे असून सवाची एक सारखीच गती असते. असेही मी
समजलो. १५ मग मी आप या मनात हणालो, मूखा वषयी जे काय घडते,
ते मा याही बाबतीत घडेल, मग जर मी फार ानी झालो तर या यात काय
फरक पडेल? मी आप या मनात अनुमान काढले, हे सु ा थच आहे.
१६ मूखा माणेच ा याची आठवण सवकाळपयत राहणार नाही. कारण
पुढे येणा या दवसात सवकाही अगदी वस न जातील हणून शहाणा
मनु य मूखासारखाच मरतो. १७ यामुळे मला जीवनाचा तर कार वाटला.
जे काम भूतलावर कर यात येते याचे मला वाईट वाटले. सव गो ी थ
आहेत आ ण वायफळ य न कर यासारखे आहेत. १८ माझे अपार क ,
जे मी भूतलावर केले याचा मी तर कार क लागलो. कारण जो मनु य
मा यामागून येईल या याकडे ते सोडू न मला जावे लागणार. १९ आ ण तो
मनु य शहाणा असेल क मूख असेल कोणाला मा हत? परंतु माझे सव म,
जे मी भूतलावर केले आहेत आ ण यात मी आपणास ान दाखवले आहे,
यावर तो अ धकार चालवील. हेही थ आहे. २० हणून जे माझे म
भूतलावर केले होते या वषयी माझे मन नराश झाले. २१ कारण याचे
म ानाने, व ेने आ ण कौश याने होतात असा मनु य कोण आहे? तर
यासाठ याने काही म केले नाहीत या या वा ास ते ठे ऊन सोडू न
जावे हेही थच आहे आ ण मोठ शोकां तका आहे. २२ कारण मनु य
सूया या खाली जे सव म करतो आ ण आप या मनाने जे य न करतो
याकडू न यास काय फायदा होतो? २३ कारण मनु या या कामाचा येक
दवस ःखदायक आ ण तणावपूण असतो. रा ीदेखील या या मनास
वसावा मळत नाही. हेही वायफळच आहे. २४ मनु याने खावे, यावे आ ण
म क न आप या जवास सुख ावे यापे ा यास काहीही उ म नाही.
हे ही देवा या हातून घडते असे मी पा हले. २५ कारण मा यापे ा कोण
उ म भोजन कर ल अथवा कोण देवापासून वेगळे रा न कोण या कारचा
सुखाचा उपभोग घेईल? २६ जो मनु य देवासमोर चांगला आहे यास तो
ान, व ा आ ण आनंद देतो. परंतु तो पा याला क देतो, अशासाठ क
याने सं ह करावा व साठवून ठे वावे आ ण जो देवासमोर चांगला आहे यास
ते ावे. हेही थ आ ण वायफळ य न कर यासारखे आहे.
येक गो ीला नेमलेला समय असतो आ ण आकाशाखाली येक
३ कायाला
समय असतो. ज माला ये याची आ ण मर याचीही वेळ
२

असते. रोप लाव याची आ ण ते उपटू न टाक याचीही वेळ असते. ३ ठार
मार याची आ ण बरे कर याची पण वेळ असते. मोड याची वेळ आ ण
बांध याचीही वेळ असते. ४ रड याची वेळ आ ण हस याचीही वेळ असते.
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शोक कर याची वेळ आ ण नाच याचीही वेळ असते. ५ ध डे फेकून
दे याची वेळ असते आ ण ध डे गोळा कर याची वेळ असते. स या लोकांस
आ लगन दे याची वेळ आ ण आ लगन आव न धर याची वेळ असते. ६
गो ी पाह याची वेळ असते आ ण पाहणे थांबव याची वेळ असते. गो चा
सं ह कर याची वेळ असते आ ण या फेकून दे याचीही वेळ असते. ७
व फाड याचीही वेळ असते. आ ण ते शव याचीही वेळ असते. शांत
बस याचीही वेळ असते आ ण बोल याचीही वेळ असते. ८ ेम कर याचीही
वेळ असते आ ण ेष कर याचीही वेळ असते. यु द कर याची वेळ असते
आ ण शांती कर याचीही वेळ असते. ९ काम करणारा जे म करतो
यास याम ये काय लाभ मळतो? १० देवाने मानवजातीला जे काय पूण
कर यास दले ते मी पा हले आहे. ११ देवाने आप या समयानुसार येक
गो अनु प अशी बनवली आहे. याने या या मनात अनंतकाला वषयीची
क पना नमाण केली आहे. तर देवाचा आ दपासून अंतापयतचा काय म
मनु य समजू शकत नाही. १२ यांनी जवंत असेपयत आनंदीत रहावे व
चांगले ते कर त रहावे या न यास काही उ म नाही असे मला समजले. १३
आ ण येक मनु याने खावे, यावे आ ण या या सव कामातून आनंद
कसा मळवावा हे देवाचे दान आहे. १४ देव जे काही करतो ते सवकाळ
राहणार आहे असे मी समजतो. या यात अ धक काही मळवू शकत
नाही आ ण या यातून काही कमीही क शकत नाही. कारण लोकांनी
या याजवळ आदराने यावे हणून देवाने हे सारे केले आहे. १५ जे काही
अि त वात आहे ते यापूव च अि त वात होते. आ ण जे काही अि त वात
यावयाचे आहे ते यापूव च अि त वात होते. देव मानवजातीला दडले या
गो ी शोध यास लावतो. १६ आ ण पृ वीवर यायाचे थान ब घतले तर तेथे
ता अि त वात होती. आ ण नी तम वा या थानात पा हले तर तेथे नेहमी
ता सापडते. १७ मी आप या मनात हटले, देव येक गो ीचा व येक
कामाचा यो यसमयी सदाचरणी आ ण
लोकांचा याय कर ल. १८ मी
मा या मनात हटले, देव मानवजातीची पारख करतो यासाठ क आपण
पशुसारखे आहोत हे यास दाखवून ावे. १९ जे मानवजातीस घडते तेच
पशुसही घडते. जसे पशू मरतात तसे लोकही मरतात. ते सव एकाच हवेतून
ास घेतात, पशुपे ा मानवजात वरचढ नाही. सवकाही केवळ थ नाही
काय? २० सव काही एकाच थानी जातात. सवकाही मातीपासून आले
आहेत आ ण सवकाही पु हा मातीस जाऊन मळतात. २१ मानवजातीचा
आ मा वर जातो आ ण पशुचा आ मा खाली ज मनीत जातो क काय हे
कोणाला माहीत आहे? २२ मग मी पा हले क , मनु याने आप या कामात
आनंद करावा यापे ा काही उ म नाही. कारण हा याचा वाटा आहे. कारण
तो म न गे यावर जे काही होईल ते पाहायला यास कोण परत आणील?
लूम भूतलावर कर यात येतात ते पा हले.
४ मीपीडपुलेहायांएकदाया अजे सवुकडेजाचजु
पाहा. तेथे यांचे समाधान करणारा कोणी नाही.
याजवर जाचजुलूम करणा यां या हातात बळ आहे. पण पीड ले यांचे
समाधान करणारा कोणी नाही. २ हणून मी मरण पावले यांचे अ भनंदन
करतो. जे आज जवंत आहेत, व अ ाप जगत आहेत यांचे न हे, ३ जो अजून
उ प न झाला नाही, जे वाईट कृ ये भूतलावर करतात ते याने पा हलेच नाही,
तो या दोघांपे ा बरा आहे असे मी समजतो. ४ नंतर मी पा हले क , सव
क व कारा गर चे येक काम असे आहे क , यामुळे याचा शेजार याचा
हेवा करतो. हेही थ आहे व हे वायफळ य न कर यासारखे आहे. ५ मूख
हाताची घड घालून व थ बसतो आ ण काही काम करत नाही, याचा देह
याचे अ न आहे. ६ परंतु भरले या दोन मुठ पे ा व वायफळ य नापे ा
व थपणे काय क न मूठभर लाभ मळ वणे हे चांगले आहे. ७ मग मी
पु हा नरथकतेब ल वचार केला, भूतलावर ल थ गो ी पा ह या. ८ तेथे
अशा कारचा कोणी मनु य आहे, तो एकटाच असून यास सरा कोणी
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नाही. यास मुलगा कवा भाऊ नाही. परंतु तेथे या या क ाला अंत नाही.
मळकती या धनाने या या ने ाचे समाधान होत नाही. तो वतःशीच वचार
क न हणतो, मी इतके क कोणासाठ कर त आहे? आ ण मा या जवाचे
सुख हरावून घेत आहे? हेही थ आहे, वाईट क मय आहे. ९ एकापे ा
काम करणारे दोन माणसे बर आहेत. कारण यां या एक माने ते चांगले
वेतन मळवू शकतात. १० जर एखादा पडला तर याचा सरा म यास
उचलतो. पण जो एकटाच असून पडतो यास उचल यास कोणी नसते,
या यामागे ःख येते. ११ आ ण जर दोघे एक झोपले तर यांना ऊब येऊ
शकते. परंतु एक ाला ऊब कशी काय येऊ शकेल? १२ जो मनु य एकटा
आहे यास कोणी भार झाला तर याचा तकार दोघांना करता येईल. तीन
पदर दोर सहसा तुटत नाही. १३ गर ब पण शहाणा असलेला त ण नेता हा
वृ द आ ण मूख राजापे ा चांगला असतो. तो वृ द राजा यास दले या
इशा यांकडे ल देत नाही. १४ कदा चत तो त ण राजा ज माने गर ब असेल
कवा तो तु ं गातून रा य करायला बाहेर आला असेल. १५ तथा प, जे सव
जवंत भूतलावर चालतात यांना मी पा हले, जो सरा त ण या या जागी
राजा हणून उभा रा हला ते यास शरण गेले. १६ या सव लोकांचा हणजे
या सवावर तो अ धकार झाला यांचा, काही अंत न हता. तर जे लोक पुढे
होणार आहेत ते या या वषयी आनंद करणार नाहीत. ख चत ही पर ि थती
थ आहे आ ण हे वायफळ य न कर यासारखे आहे.
वा या मं दर जातोस ते हा आप या वागणूक कडे ल दे.
५ जेतेथहाे ऐकतू देयास
जा. ऐकणे हे मूखा या य ापे ा चांगले आहे. जीवनात ते
वाईट करतात हे ते जाणत नाही. २ तु या मुखाने बोल याची घाई क नको,
आ ण देवासमोर कोणतीही गो उ चारायला तुझे मन उतावळे क नको. देव
वगात आहे पण तू तर पृ वीवर आहेस. हणून तुझे श द मोजकेच असावे.
३ जर तु हास पु कळ गो ी कराय या आहेत तर तु ही याब ल काळजी
करता, तु हास ब तक न वाईट व ने पडतात. आ ण तु ही पु कळ श द
बोलता, संभा ता अ धक मूख गो ी बोलत जाता. ४ जर तू देवाला नवस
केला असेल तर तो फेडायला वेळ लावू नको. देव मूखाब ल आनंदी नसतो.
जो नवस तू केला असेल याची फेड कर. ५ काहीतर नवस क न याची
पूतता न कर यापे ा कसलाच नवस न करणे हे चांगले आहे. ६ आप या
मुखामुळे आप या शर राला शासन होऊ देऊ नको. याजकां या ताला
असे हणू नकोस, तो नवस माझी चूक होती. तु या चुक या नवसामुळे
देवाने तु यावर का को पत हावे, देवाला कोपवून तु या हातचे काम का
न करावे? ७ कारण पु कळ व नात, पु कळ श दात, अथहीन वाफ
असते. तर तू देवाचे भय धर. ८ जे हा काही ांतात गर ब लोकांवर जुलूम
होत आहे आ ण याय व यो य वागवणूक यांना मळत नाही तर आ य
वाटू न घेऊ नका. कारण वर मनु यावर या नही व र ांची नजर असते. ९
आणखी, पृ वीचे फळ येकजणासाठ आहे आ ण राजा वतः शेतातील
उ प न घेतो. १० जो यावर ेम करतो तो याने समाधानी होत नाही.
आ ण जो संप ीवर ेम करतो यास नेहमीच अ धक हाव असते. हे सु ा
थ आहे. ११ जशी समृ ी वाढते, तर तचे खाणारेही वाढतात. आप या
डो यांनी पाह या शवाय तेथे मालकाला संप ीत काय लाभ आहे? १२
काम करणा या मनु याची झोप गोड असते, तो थोडे खावो कवा अ धक
खावो, पण ीमंत मनु याची संप ी यास चांगली झोप येऊ देत नाही. १३ जे
मी भूतलावर पा हले असे एक मोठे अ र आहे, ते हणजे ध याने आप या
अ हतास आपले राखून ठे वलेले धन होय. १४ जे हा ीमंत मनु य आपले
धन अ न संगामुळे गमावतो, यामुळे या या वतः या मुलाला, याला
याने वाढवले आहे, यास ायला या या हातात काहीही राहत नाही.
१५ जसा मनु य आप या आई या उदरातून न न ज मला, जसा तो आला
तसाच, तो न न परत जाईल. आप या कामापासून आप या हातात काहीही
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घेऊन जाऊ शकत नाही. १६ सरे एक मोठे अ र च आहे तो जसा आला
तसाच सवतोपर परत जाईल, हणून जो कोणी वायफळ काम करतो यास
काय लाभ मळतो? १७ तो या या आयु यभर अंधारात अ न खातो आ ण
ख नतेने शेवटी तो आजार आ ण रागीट बनतो. १८ मी पा हले आहे ते पाहा;
मनु याने खावे, यावे आ ण देवाने याचे जे आयु य यास दले आहे यातील
सव दवस तो या उ ोगात भूतलावर म करतो याम ये सुख भोगावे हे
चांगले आ ण मनोरम आहे, हे मनु यास नेमून दलेले काम आहे. १९ जर
देवाने एखा ाला संप ी, मालम ा आ ण या गो चा उपभोग घे याची श
दली असेल तर याने याचा उपभोग घेतला पा हजे. या याकडे या गो ी
आहेत यांचा ि वकार याने केला पा हजे, आ ण याचे कामही आनंदाने
केले पा हजे. ती देवाने दलेली भेट आहे. २० मनु यास जग यासाठ खूप
वष नसतात. हणून याने आयु यभर या सग या गो ची आठवण ठे वली
पा हजे. देव यास याचे आवडते काम कर यात गुंतवून ठे वील.
भूतलावर एक अ र पा हले. आ ण ते मनु यासाठ भार च असते.
६ जेदेमीव कोणा
मनु यास खूप संप ी, धनदौलत आ ण मानस मान एवढा
२

देतो क तो मनु य जे इि छतो ते सव यास मळते, कसलीही उणीव पडत
नाही. परंतु नंतर देव यास याचा आनंद घे याची श देत नाही. याऐवजी
कोणीतर अनोळखी या गो चा उपयोग करतो. हे थ आहे, अ तशय
वाईट पीडा आहे. ३ जर कोणा मनु याने शंभर मुलांस ज म दला आ ण
पु कळ वष जगला आ ण या या आयु याचे वष पु कळ असली, परंतु
याचा जीव चांग या सुखाने समाधान पावला नाही आ ण यास स मानाने
दफन केले नाही. तर या यापे ा मृत ज मलेले बाळ खूप बरे आहे. असे मी
हणतो. ४ जसे ते ज मलेले बाळ नरथक आहे आ ण अंधकारात नाहीसे
होते व याचे नाव लपलेलेच राहते. ५ या बाळाने कधीही सूय पा हला नाही
कवा यास काहीच माहीत नाही, यास या मनु यापे ा अ धक वसावा
आहे. ६ तो मनु य कदा चत दोन हजार वष जर जगला. पण तो चांग या
गो चा उपभोग घे यास शकला नाही तर येकजण या जागी जातात
याच जागी तो पण जाईल. ७ मनु याचे सव म पोटासाठ आहेत. तर
याची भूक भागत नाही. ८ मूखापे ा शहा याला काय अ धक फायदा
होतो? याच माणे जो गर ब असून स या लोकांसमोर कसे वागावे हे
याला समजते यास तर काय फायदा? ९ जे डोळे पा न याम ये समाधान
मानतात ते चांगले आहे मन इकडे तकडे भटकणा या हावेपे ा ते बरे. हे
सु दा वाफच आहे. व वा याचा पाठलाग करणा याचा य न कर यासारखे
आहे. १० जे काही झाले याचे नाव पूव च ठे वलेले आहे आ ण मनु य काय
आहे हेही कळलेले आहे. याज न जो समथ या याशी यास झगडता
येणार नाही. ११ अ धक श द बोल याने अ धक नरथकता वाढते. याम ये
मनु यास काय लाभ? १२ मनु य आप या नरथक आयु याचे छाया प
दवस घालवतो. याम ये यास काय लाभ होतो ते कोणास ठाऊक? कारण
या या मरणानंतर पृ वीवर काय होईल हे मनु यास कोण सांगेल?
सुगंधी
ापे ा चांगले नाव असणे हे उ म आहे, आ ण
७ जकमती
म दवसापे ा मरण दवस उ म आहे.
मेजवाणी या घर
२

जा यापे ा, शोक कर या या या घर जाणे उ म आहे, जवंतांनी हे मनात
बबवून ठे वावे. हणून जवंत हे मनात ठसवून राहील. ३ हा यापे ा शोक
करणे चांगले आहे. कारण चेहरा ख न अस याने नंतर दयात आनंद
येतो. ४ शहा याचे मन शोक करणा या या घरात असते, पण मूखाचे मन
मेजवाणी या घरात असते. ५ मूखाचे गायन ऐक यापे ा शहा याची नषेध
वाणी ऐकणे उ म आहे. ६ भां ाखाली जळत असले या का ां या
कडकड यासारखे मूखाचे हसणे आहे. हे सु ा थच आहे. ७ पळवणूक
खा ीने शहा या मनु यास मूख करते आ ण लाच मन
करते. ८ एखा ा
गो ी या सु वातीपे ा तचा शेवट उ म आहे. आ ण आ यात ग व

असले या लोकांपे ा आ यात सहनशील असलेला उ म आहे. ९ तू
आप या आ यात रागावयाला उतावळा असू नको. कारण राग हा मूखा या
दयात वसतो. १० या दवसापे ा पूव चे दवस बरे होते, हे का? असे
हणू नको. कारण या वषयी तू शहाणपणाने हा न वचारत नाही. ११
आम या पूवजापासून आ हास वतनाबरोबर मळाले या मौ यवान व तूपे ा
शहाणपण अस यास अ त उ म आहे. या कोणाला सूय दसतो यांचा
फायदा होतो. १२ कारण जसा पैसा र णाची तरतूद करतो तसेच ानपण
र णाची तरतूद क शकते. परंतु जो कोणी शहाणपणाने ान मळवतो
याचा फायदा हा आहे क , ते जीवन वाच वते. १३ देवा या कृ यांचा वचार
कराः जे काही याने वाकडे केले आहे ते कोणा याने सरळ करवेल? १४ जे हा
समय चांगला असतो, ते हा या समयात आनंदाने राहा. परंतु जे हा समय
वाईट असतो, ते हा हे समजाः देवाने एका या बरोबर तसेच या या बाजूला
सरेही क न ठे वले आहे. या कारणामुळे भ व यात यानंतर काय घडणार
आहे ते कोणालाही कळू नये. १५ मी मा या अथहीन दवसात पु कळ गो ी
पा ह या आहेत. तेथे नी तमान लोक जे यां या नीतीने वागत असताना
देखील न होतात, आ ण तेथे वाईट लोक वाईटाने वागत असतानाही खूप
वष जगतात. १६ वनी तमान होऊ नका, वतः या ीने शहाणे होऊ नका.
तू आप या वतःचा नाश का क न घेतो? १७ तेचा कवा मूखतेचा
अ तरेक क नका, तुमची वेळ ये या आधीच तु ही का मरावे? १८ तू हे ान
ध न ठे वावे ते चांगले आहे, आ ण नीतीपासून आपला हात मागे काढू न घेऊ
नकोस. जो देवाचे भय धरतो तो या या सव बंधनातून नभावेल. १९ एका
शहरातील दहा अ धका यांपे ा ान शहा या मनु यास अ धक बलवान
करते, २० जो कोण चांगले करतो आ ण कधीही पाप करत नाही. असा या
पृ वीवर एकही नी तमान मनु य नाही. २१ बोललेले येक श द ऐकू नका.
कारण तुमचा नोकर कदा चत तु हास शाप देताना ऐकाल. २२ याच माणे,
तु या वतः या मनास तुला मा हत आहे तु ही सु दा इतरांना वारंवार शाप
दले आहेत. २३ मी हे सव मा या ानाने स केले. मी हणालो, मी
ानी होईन, परंतु ते मा यापासून रच रा हले होते. २४ ान जे आहे ते
र व फारच खोल आहे. ते कोण शोधू शकेल? २५ मी माझे मन अ यास
आ ण नर ण याकडे वळवले. आ ण ान आ ण व तुि थतीचे प ीकरण
शोधले, आ ण मला हे कळाले क ,
असणे हा मूखपणा आहे. आ ण
मूखासारखे वागणे हा शु वेडेपणा आहे. २६ मला मृ यूपे ाही अ धक कडू
अशी पाश प असलेली ी सापडली, तचे दय पूण पाश व जाळ आहे,
आ ण तचे बा साख यांसारखे आहेत. जो कोणी देवाला स न करतो तो
त यापासून नसटतो. पण पापी मा त याकडू न पकडला जातो. २७ मी
काळजीपूवक काय शोधून काढले, उपदेशक हणतो, मी वा त वकतेचे
प ीकरण कर यासाठ एका मागून एक गोळाबेर ज शोधून एक के या.
२८ मी मा या मनात अजूनही याचा शोध कर त आहे, परंतु मला हे मा
सापडले नाही. मला हजारात एक नी तमान मनु य मळाला. पण मला सव
ि यात एकही सापडली नाही. २९ मला यातून सापडले क , देवाने मनु यास
सरळ असे नमाण केले पण तो अनेक योजनां या मागे गेले आहे.
ानी मनु य कोण आहे? जीवनात काय घटना घडणार आहे हे कोणाला
८ समजते
? मनु यातील ान याचे मुख काशीत करते आ ण या या
मुखाचा कठ णपणा बदलतो. २ मी तु हास स ला देतो क , राजाची आ ा
पाळा कारण याचे संर ण कर याची तू देवाची शपथ घेतली आहे. ३
या या समो न जा याची घाई क नको आ ण जे काही चुक चे आहे यास
पाठ बा देऊ नको. कारण राजा या इ छे ला येईल तसे तो करतो. ४ राजा या
श दाला अ धकार आहे, हणून यास कोण हणेल, तू काय करतो? ५ जो
राजा या आ ा पाळतो तो अ न टाळतो. शहा या मनु याचे मन यो य वेळ
व यायसमय समजते. ६ येक गो ीला यो य उ र मळ याचा आ ण
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त या दश व याचा समय आहे. कारण मनु या या अडचणी मो ा
आहेत. ७ पुढे काय होणार आहे कोणाला मा हत नाही. काय होणार आहे हे
यास कोण सांगू शकेल? ८ जीवना या ासास थांबून धर याचा अ धकार
कोणालाही नाही; आ ण कोणालाही या या मरणा या दवसावर अ धकार
नाही. यु द चालू असताना कोणाचीही सै यातून सुटका होत नाही, आ ण
ाई या या दासास सोडवणार नाही. ९ मी या सग या गो ी पा ह या
आहेत. आ ण कोणतेही काम जे भूतलावर कर यात येत आहे याकडे मी
आपले ल लावले आहे. एक समय आहे याम ये सरा मनु य आप या
वाईटासाठ स यावर अ धकार करतो. १० मी ांना सावज नक र या
पुरताना ब घतले. यांना प व जागेतून नेले आ ण पुरले आ ण यांनी
या शहरात कामे केली तेथील लोक यांची तुती करत होते. हेसु ा
न पयोगी आहे. ११ जे हा वाईट गु ाब ल श ेचा कूम होऊनही ती
लवकर अंमलात आणली जात नाही. यामुळे मानवजातीचे मन वाईट
कर याकडे त पर असते. १२ पापी शंभर कृ य करेल आ ण तर ही तो
भरपूर आयु य जगला. असे असले तर मला मा हत आहे जे देवाचा स मान
करतात, जे या यासम यास मान देतात हे अ धक चांगले आहे. १३
पण ाचे हत होणार नाही. यास दीघायु य लाभणार नाही. यांचे दवस
णभंगूर सावलीसारखे असतील. कारण तो देवाला मान देत नाही. १४
पृ वीवर आणखी एक नरथक गो घडते, असे काही नी तमान असतात क ,
ां या करणीमुळे यांची जी ि थती हावी ती यांची होते आ ण असे काही
असतात क , नी तमाना या करणीमुळे यांची जी ि थती हावी ती यांची
होते. मी हे हणतो हेही थ आहे. १५ मग मी आनंदाची शफारस केली,
कारण मनु याने खावे, यावे व आनंद करावा यापे ा सूया या खालती यास
काही उ म नाही. कारण या या आयु याचे जे दवस देवाने यास पृ वीवर
दले आहेत याम ये या या माम ये हे या याजवळ राहील. १६ जे हा
ान समजायला आ ण जे काय पृ वीवर चालले आहे ते पाहायला जे हा मी
आपले मन लावले. कारण अहोरा या या डो यास डोळा लागत नाही
असेही लोक असतात. १७ ते हा देवाचे सव काम पा न मला समजले क , जे
काम भूतलावर कर यात येत आहे ते मनु यास पुरते शोधून काढता येत
नाही, कारण ते शोधून काढायला मनु याने कतीही म केले तर ते यास
सापडणार नाही आ ण या त र , कोणी ानी मनु याने, मी ते जाणीन,
असे जर हटले, तर यास ते सापडणार नाही.
सग या गो चा काळजीपूवक वचार केला. नी तमान आ ण
९ मीानीया माणसे
व यांचे काय समज याचा प पणे य न केला. ते
सव देवा या हातात असते. कोणीतर आपला तर कार कवा ेम कर ल
याब ल काहीही माहीत नसते. २ जे काही घडते ते सवास सारखेच घडते.
नी तमान आ ण , चांगला आ ण वाईट, शु आ ण अशु , य करणारा
आ ण य न करणारा, या सवाची सारखीच गती होते. चांगला मनु य पापी
मनु यासारखाच मरेल. शपथ वाहणा याची, तशीच शपथ वाह यास घाबरतो
याची दशा सारखीच होते. ३ जे काही सूया या खालती कर यात येत आहे
याम ये एक अ न आहे. सवाचा शेवट सारखाच होतो. मानवजाती या
मनात सव ता भरलेली असते. ते जवंत असतात तोपयत यां या मनात
वेडेपण असते. मग यानंतर ते मेले यास जाऊन मळतात. ४ जो मनु य
अजून जवंत आहे या याबाबतीत आशेला जागा आहे. पण हे हणणे खरे
आहे. जवंत कु ा मरण पावले या सहापे ा चांगला असतो. ५ जवंताना
ते मरणार आहेत हे माहीत असते. पण मरण पावले यांना काहीच माहीत
नसते. मरण पावले यांना कुठलेच ब स मळत नाही. कारण यांचे मरण
वसरले आहे. ६ यांची ीती, ेष व म सर ही कधीच न होऊन गेली
आहेत, आ ण जे काही सूया या खालती कर यात येत आहे, याम ये
यांना पु हा कधीही जागा नाही. ७ तु या मागाने जा, आनंदाने आपली

उपदेशक

भाकर खा आ ण आनंदीत मनाने आपला ा रस पी, कारण देवाने तुझी
चांगली कृ ये साजर कर यास मा यता दली आहे. ८ सवदा तुझी व े
शु असावी आ ण तु या डो यास तेलाचा अ भषेक असावा. ९ तु या
थते या आयु याचे जे दवस याने तुला सूया या खालती दले आहेत
याम ये, तु या थते या सवच दवसात, तुझी प नी जी तुला य आहे
त याबरोबर तू आनंदाने आपले आयु य घालीव, कारण आयु यात, आ ण तू
या आप या उ ोगात सूया या खालती म करतोस तेथेही तुझा वाटा हाच
आहे. १० जे काही काम तु या हाती पडेल ते सव तू आप या साम याने
कर. कारण या कबरेत आपण सव जाणार आहोत याम ये काम, वचार,
ान आ ण शहाणपणही नसते. (Sheol h7585) ११ मी सूया या खालती
काही कुतुहला या गो ी पा ह या. वेगाने धावणारा शयत जकत नाही,
सवश मान लढाई जकतो असे नाही. शहा याला अ न खाता येते असे
नाही. समंजसास संप ी मळते असे नाही, आ ण ा यावरच अनु ह होतो
असे नाही. याऐवजी समय व संधी या सवावर पर णाम होतात. १२
कोणालाही याचा मृ यू समय माहीत नाही, जसा मासा मरणा या जा यात
सापडतो, कवा साप यात अडकणा या प या माणे, याच माणे जनावरे,
मानवजात अ र ा या समयी, तो यां यावर अचानक येऊन पडला हणजे
साप यात अडकतो. १३ हे ानही मी भूतलावर पा हले आहे आ ण हे
मला फार मह वाचे वाटते. १४ थोडे लोक असलेले एक लहान शहर होते.
एक महान राजा या शहरा व द लढला आ ण याने याचे सै य या
शहराभोवती ठे वले. १५ पण या शहरात एक व ान होता. तो व ान गर ब
होता. पण याने आप या ानाने या शहराचा बचाव केला. सगळे काही
संप यानंतर लोक या गर ब मनु यास वस न गेले. १६ मग मी नणय
केला, बळापे ा ान े आहे पण गर बा या ानाला तु छ मानतात आ ण
याचे श द ऐकत नाही. १७ व ान मनु याने शांतपणे उ चारलेले काही
श द हे मूख राजाने ओरडू न सां गतले या श दांपे ा चांगले असतात. १८
शहाणपण हे यु दात या तलवार आ ण भाले यापे ा चांगले असते. पण
एक मूख अनेक चांग यांचा नाश करतो.
पावले या माशा गं याचे सुगंधी तेल गधीत करतात.
१० जसेयाचमरण
माणे थोडासा मूखपणा खूपशा शहाणपणाचा आ ण स मानाचा
नाश क शकतो. २ शहा याचे मन या या उजवीकडे आहे. पण मूखाचे मन
या या डावीकडे असते. ३ जे हा मूख र याव न चालतो याचे वचार
अधवट असतात. तो मूख आहे हे येकाला दसते. ४ तुमचे व र तुम यावर
रागावले आहेत हणून तु ही तुमची कामे सोडू नका. शांत रा ह याने मोठा
अस संताप शांत होतो. ५ एक अनथ तो मी पृ वीवर पा हला आहे,
अ धका या या चुक ने येतो ते मी पा हले आहे. ६ मूखाना नेतेपदाची जागा
दली जाते, आ ण यश वी मनु यांना खालची जागा दली जाते. ७ मी दासास
घो ाव न जाताना पा हले, आ ण जे यश वी लोक होते यांना दासा माणे
ज मनीव न चालताना पा हले. ८ जो कोणी ख ा खणतो, तोच याम ये
पडू शकतो आ ण जो कोणी भत तोडू न टाकतो यास साप चाव याची
श यता असते. ९ जो कोणी दगड फोडतो यास यामुळे इजा होऊ शकते.
आ ण जो लाकडे तोडतो तो संकटात असतो. १० लोखंड ह यार बोथटले
व यास धार लावली नाही तर अ धक जोर लावावा लागतो. परंतु काय
साध यासाठ ान उपयोगाचे आहे. ११ जर सपावर मं योग हो यापूव तो
डसला तर पुढे मां काचा काही उपयोग नाही. १२ शहा या या त डची वचने
कृपामय असतात. परंतु मूखाचे ओठ यालाच गळू न टाकतील. १३ या या
मुखा या वचनांचा ारंभ मूखपणा असतो. आ ण या या भाषणाचा शेवट
अपाय करणारे वेडेपण असते. १४ मूख वचने वाढवून सांगतो, पण पुढे काय
येणार आहे हे कोणाला मा हत नाही. या यामागे काय होईल ते यास कोण
सांगेल? १५ मूख म क न थकतो, कारण नगराला जा याचा माग तो
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जाणत नाही. १६ हे देशा, तुझा राजा जर बालकासारखा असला, आ ण तुझे
अ धपती सकाळ मेजवाणीला सुरवात करतात तर तुझी केवढ दशा! १७
पण जे हा तुझा राजा उ चकुलीनांचा मुलगा आहे, आ ण तुझे अ धपती
नशेसाठ नाहीतर श साठ सुसमयी जेवतात ते हा तुझा देश आनंदीत
आहे. १८ जर एखादा मनु य कामा या बाबतीत खूप आळशी असेल तर
याचे घर गळायला लागेल आ ण याचे छत कोसळू न पडेल. १९ लोक
हस याकरता मेजवाणी तयार करतात, ा रस जीवन आनंदीत करतो.
आ ण पैसा येकगो ीची गरज पुरवतो. २० तू आप या मनातही राजाला
शाप देऊ नको. आ ण ीमंताला आप या झोप या या खोलीतही शाप देऊ
नको. कारण आकाशातले पाख तुझे श द घेऊन जाईल, आ ण जे काही
प ी आहेत ते गो ी पसरवतील.

लोकांस ान शकवीत गेला. याने अ यास व नर ण क न व पु कळ
हणीचा संच केला. १० उपदेशकाने प व स याची सरळमाग वचने शोधून
ल ह याचा य न केला. ११ ानाची वचने आर सारखी आहेत. श काची
या या हणी या सं हातील वचने खोल ठोकले या ख यांसारखी आहेत.
ती एकाच मढपाळाकडू न शक व यात आली आहेत. १२ मा या मुला,
याखेर ज अ धक सावध रहा. पु कळ पु तके रच याला, काही अंत नाही.
खूप अ यास देहाला थकवा आणेल. १३ या वषयाचा शेवट हाच आहे, सव
काही ऐक यानंतर, तू देवाचे भय धर आ ण या या आ ा पाळ. कारण सव
मानवजातीचे सारे कत हेच आहे. १४ देव सग या कृ यांचा याय कर ल,
याबरोबर येक गु त गो ीचा, मग ती वाईट असो कवा चांगली.

भाकर जलावर सोड. कारण पु कळ दवसानी तुला ते पु हा
११ आपली
मळे ल. तू सात आठ लोकांस वाटा दे. कारण पृ वीवर कोण या
२

वाईट गो ी घडतील याची तु हास क पना नाही. ३ जर ढग पावसाने
पूण भरलेले असतील; तर ते पृ वीवर वतःला र करतात, आ ण जर
झाड उ रेकडे वा द णेकडे पडले तर ते जेथे पडले तेथेच राहील. ४ जो
वारा पाहत राहतो तो पेरणार नाही. जो ढगांचा रंग पाहत राहतो तो पेरणी
करणार नाही. ५ जसा वारा कोठू न येतो हे तुला मा हत नाही, आई या गभात
बाळाची हाडे कशी वाढतात हेही जसे तुला कळत नाही तसेच सव काही
नमाण करणा या देवा या कायाचे आकलन तुला करता येणार नाही. ६
सकाळ च आपले बी पेर, सं याकाळ ही हात आव नकोस. कारण यातून
कोणते फळास येईल हे कवा ते अथवा दो ही मळू न चांगले होतील हे तुला
माहीत नसते. ७ काश खरोखर गोड आहे, आ ण सूय पाहणे डो यांस
आनंददायक गो आहे. ८ जर मनु य कतीही वष जगला तर तो या सवात
आनंद करो, पण तो ये या या अंधकारा या दवसाचा वचार करो, कारण
ते पु कळ होतील. जे सव येते ते थच आहे. ९ हे त णा, तू आप या
ता यात आनंद कर. तु या ता या या दवसात तुझे दय तुला आनंदीत
करो, आ ण तू मनास वाटेल या मागाने व नजरेस येईल तसा चाल. पण
या सवाब ल देव तुझा याय कर ल. हे तु या ल ात असू दे. १० या तव
आप या मनातून राग र कर, आ ण आप या शर रातील वेदनेकडे ल देऊ
नको. कारण ता य व साम य ही थ आहेत.
या ता या या दवसातसु ा आप या नमाणक याला
१२ तूमर.आपअनथाचे
दवस ये यापूव , आ ण ते हा अशी वष ये यापूव
तू हणशील, याम ये मला काही सुख नाही. २ सूय, चं आ ण तारे
यां या काशापूव अंधकार वाढेल आ ण पावसानंतर काळोखे ढग परत
येतील. ३ यावेळ महालाचे पहारेकर थरथरतील आ ण बळकट मनु य
वाकतील, आ ण दळणा या ि या थांबतील कारण या थो ा आहेत,
आ ण या खड यातून पाहणा या आहेत यांना प दसणार नाही. ४
यासमयी जे हा र यातील दरवाजे बंद होतील आ ण जा याचा आवाज
थांबेल, ते हा प या या श दाने मनु य बथरेल, आ ण मुल या गायनाचा वर
लु त होईल. ५ ते हा मनु यास उं चावर या ठकाणांची आ ण र यावर ल
पुढ ल धो यांची भीती वाटेल, आ ण ते हा बदामाचे झाड फुलेल, आ ण
ते हा टोळ वतःपुढे भार असा वाटेल, आ ण ते हा वाभा वक इ छा बल
होईल. नंतर मनु य आप या सनातन घरास जातो, आ ण शोक करणारे
र यात फरतात. ६ तू आप या नमाणक याचे मरण कर, याची तार
तुट यापूव कवा सो याचा कटोरा चेप यापूव , अथवा झ याजवळ घागर
फुट यापूव , अथवा पा याचा रहाट व हर कडे मोडला जाईल, ७ या
ठकाणापासून ती आली, माती परत मातीला मळे ल, आ ण देवाने दलेला
आ मा याजकडे परत जाईल. ८ उपदेशक हणतो, धु याची वाफ, येक
गो न होणार वाफ आहे. ९ उपदेशक ानी होता आ ण हणून तो
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उपदेशक

गीतर न

गीतर न आहे: (त णी आप या यकराशी बोलत
१ हेआहेशलमोनाचे
) तू माझे मुखचुंबन घे, कारण तुझे ेम ा रसापे ा उ म आहे.
२

३

तु या अ भषेका या तेलाचा सुगंध मोहक आहे, तुझे नाव दरवळणा या
सुवासासारखे आहे. यामुळेच त णी तु यावर ेम करतात. ४ मला
तु याबरोबर ने आ ण आपण पळू न जाऊ. (त णी वतःशीच बोलते) राजाने
मला या या अंतःपुरात आणले आहे. (त णी त या यकराबरोबर बोलत
आहे) मी आनंदीत आहे. मी तु या वषयी आनंदीत आहे. मला तुझे ेम साजरे
क दे. ते ा रसापे ा चांगले आहे. ५ (ती ी स या ीबरोबर बोलते)
अहो, य शलेमे या क यांनो, मी काळ सावळ पण सुंदर आहे. मी केदार या
तंबूसारखी काळ आ ण शलमोना या पड ासारखी सुंदर आहे. ६ मी काळ
आहे हणून मा याकडे टक लावून पा नका. कारण सूयाने मी होरपळले
आहे. माझे वतःचे भाऊ मा यावर रागावले होते. यांनी मला ा ां या
म याची राखण कर यास ठे वले. परंतु मी आप या वत: या ा म याची
काळजी घेतली नाही. ७ (ती ी त या यकराबरोबर बोलत आहे) मा या
जीवा या यकरा, मला सांग: तो तू तुझा कळप कोठे चारतोस? तू तु या
कळपाला पार कोठे वसावा देतोस? तु या सोब यां या कळपाजवळ
भटकणा यांसारखी मी का हावे? ८ ( तचा यकर तला उ र देतो) हे परम
सुंदर , जर तुला काय करायचे ते माहीत नाही तर मा या कळपा या मागे जा.
तु या लहान बक यांना मढपाळा या तंबूजवळ या कुरणात चार. ९ मा या
ये, फारो या रथा या घो ांत या एका घोड शी मी तुझी तुलना करतो.
१० तुझे सुंदर गाल सो याने अलंकृत केले आहेत. तुझी मान मो यां या हारांनी
सुंदर दसत आहे. ११ मी तु यासाठ चांदीचे टके ला वलेले सो याचे दा गने
करेन. १२ (ती ी वतःशीच बोलते) राजा आप या पलंगावर असता मा या
जटामांसीचा सुगंध पसरला. १३ मा या व थळांम ये रा भर वसावलेला,
माझा यकर मा या ग यात असले या गंधरसा या पुड सारखा मला आहे.
१४ माझा यकर एन-गेदीमधील ा ा या म याजवळ ल मदी या फुलां या
गु छासारखा आहे. १५ ( तचा यकर त याशी बोलतो) पाहा मा या ये,
तू कती सुंदर आहेस! तू फारच सुंदर आहेस. तुझे डोळे कबुतरासारखे आहेत.
१६ (त णी आप या यकराशी बोलते) पाहा, मा या यकरा, तू देखणा
आहेस, तू कती देखणा आहेस. आपला बछाना कती आ हाददायक आ ण
सुखावह आहे. १७ आप या घरा या तु या गंधस या लाकडा या आहेत.
आ ण छताचे वासे देवदा या लाकडाचे आहे.
ी त या यकराशी बोलत आहे) मी शारोनाचे कुंकुमपु प आहे.
२ (ती
दर तले कमलपु प आहे. (पु ष त याशी बोलतो) जसे काटेर झाडांत
२

कमलपु प, तसे माझे ये इतर मुल म ये तू आहेस. ३ ( ी वतःशी
बोलते) जसे सफरचंदाचे झाड वनात या झाडांम ये तसा माझा यकर इतर
पु षांम ये आहे. या या सावलीत मला बसायला खूप आनंद झाला. आ ण
या या फळाची चव मला गोड लागली. ४ याने मला मेजवानी या घरात
आणले, आ ण मा यावर या या ेमाचा झडा फडकावला. ५ (ती ी त या
यकराबरोबर बोलते) मनुकांची पोळ देऊन मा यात श आणा. सफरचंद
खाऊ घालून मला ताजेतवाने करा. कारण मी ेम वराने अश झाले आहे.
६ (ती ी वतःशी बोलते) याचा डावा हात मा या डो याखाली आहे आ ण
याचा उजवा हात मला आ लगन देत आहे. ७ (ती ी स या ीशी बोलत
आहे) य शलेमे या क यांनो, तु हास वनातील हर णीची आ ण रानमृगांची
शपथ घालून सांगते क , आमचे ेम करणे होईपयत तु ही यय आणू
नका. ८ (ती ी वतःशी बोलत आहे) मी मा या ाण याचा आवाज
ऐकत आहे. तो येत आहे, ड गराव न उ ा मारत, टेक ांव न बागडत
येत आहे. ९ माझा यकर मृगासारखा, हर णी या पाडसासारखा आहे.

गीतर न

आम या भती या मागे उभा आहे, खडक तून डोकावणा या, झरो यातून
पाहणा या मा या यकराला बघा. १० माझा यकर मा याशी बोलला
आ ण हणाला, मा या ये, ऊठ, मा या सुंदर , ये आपण र जाऊ या! ११
बघ आता हवाळा संपला आहे. पाऊस आला आ ण गेला. १२ भूमीवर फुले
दसत आहेत, प यांची गा याची वेळ आली आहे. आ ण आम या देशात
कबुतरांचा आवाज ऐकू येत आहे. १३ अं जरा या झाडावर ल हरवे अंजीर
पकवीत आहे. आ ण ा वेलीस फुले आली आहेत. ती सुगंध पसर त
आहे. अगे माझे ये, माझे सुंदर , ऊठ आपण आता र जाऊ या. १४
मा या कबुतरा, उं च क ावर या खडकात लपले या, पवतात लपले या
मा या कबुतरा, मला तुझे मुख पा दे. मला तुझा आवाज ऐकू दे. तुझा
आवाज अ तशय गोड आहे आ ण तुझा चेहरा खूप सुंदर आहे. १५ (ती ी
आप या यकराबरोबर बोलत आहे) आम यासाठ को ांना पकडा. लहान
को ांनी ा म यांचा नाश केला आहे. कारण आमचे ा ांचे मळे फुलले
आहेत. १६ (ती ी वतःशी बोलत आहे) माझा यकर माझा आहे आ ण
मी याची आहे. तो आपला कळप कमळां याम ये चार त आहे. १७ (ती
ी त या यकरांबरोबर बोलत आहे) शळो याची वेळ येईपयत, आ ण
साव या लांब पळू न जातील तोपयत, तू फरत राहा. मा या ाण या,
वयोगा या पवतावर हर णासारखा कवा ह रणी या पाडसासारखा परत
फ र.
बोलते) रा ी या वेळ मी मा या श येवर पडले असता,
३ (तीया यावरी वतःशी
माझा जीव ेम करतो, याची उ कंठा मला लागली. मी यास
उ कटतेने शोधले; पण तो मला सापडला नाही. २ मी वतःशीच हणाले, मी
उठू न, शहरासभोवती, र यावर आ ण चौकांत फ न मा या ाण याला
शोधीन. मी यास शोधले पण मला तो सापडला नाही. ३ शहरात पहारा
देणा या पहारेक यांना मी सापडले. मी यांना वचारले, “मा या ाण याला
तु ही पा हलेत का?” ४ मी पहारेक यांना सोडू न नघाले होते. इत यात
या यावर माझा जीव ेम करतो तो माझा ाण य मला सापडला. मी
यास धरले. मी यास जाऊ दले नाही. मी यास मा या आई या घर नेले.
जने माझे गभधारण केले त या खोलीत आणीपयत मी यास सोडले नाही.
५ (ती
ी स या ीशी बोलत आहे) य शलेमे या क यांनो, रानत या
ह रणी आ ण मृगी यां या सा ीने मी शपथ घालून सांगते. आमचे ेम करणे
संपत नाही, तोपयत याम ये यय आणू नका. ६ (ती त णी वतःशीच
बोलते) गंधरस व ऊद ापा याकड ल सव चूणानी सुवा सक
े यां या
सुगंधाने अशी धुरा या खांबासारखी, रानातून येणार ती ही कोण आहे? ७
पाहा, ती शलमोनाची पालखी येत आहे. या यासभोवती साठ सै नक आहेत,
ते साठजण इ ाएला या सै नकांपैक आहेत. ८ ते सगळे नपुण लढव ये व
तलवारधार आहेत. रा ी येणा या कोण याही संकटाचा मुकाबला करायला
ते तयार आहेत. ९ राजा शलमोनाने वत: साठ लबानोनी लाकडाची पालखी
तयार केली. १० याचे खांब चांदीचे केले. पाठ सो याची केली. बैठक
जांभ या रंगा या कापडाने मढवली. याचा अंतभाग य शलेमे या क यांनी
ेमाने सजवला आहे. ११ (ती ी य शलेमे या ि यांशी बोलत आहे)
सीयोने या क यांनो बाहेर या, आ ण राजा शलमोनाला पाहा. या दवशी
याचे ल झाले, या दवशी या या आईने या या म तकावर ठे वलेला
मुकुट पाहा. या दवशी तो खूप आनंदी होता.
त याशी बोलत आहे) अहा! ये, तू सुंदर
४ (आहेयास! तूीचाखूप सुयकर
ंदर आहेस. तु या बुर या या आतून तुझे डोळे कबुतर
असे आहेत. तुझे केस गलाद पवता या उताराव न जाणा या शेर ा या
कळपा माणे हेलकावणारे आहेत. २ लोकर कात न धुतले या म ा वर
आ या आहेत, यात या येक स जुळे आहे. यां यापैक कोणालाही
हरावून घेतलेले नाही. या या कळपासारखे तुझे दात आहेत. ३ तुझे
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ओठ कर मजी रंगा या धा या माणे आहेत. तुझे मुख सुंदर आहे. तु या
बुर या या आत, तुझे गाल दोन बाजू डा ळबा या दोन फोड माणे आहेत. ४
तुझी मान दा वदाने श गारासाठ बांधले या मनो या माणे आहे. या यावर
सै नकां या एक हजार ढाली व कवचे लटकत आहेत. ५ हर णीची जी
जुळ , जे दोन पाडस कमलपु पां याम ये चरतात यां यासारखी तुझी दोन
व थळे आहेत. ६ दवस शेवट या घटका मोजत आहेत आ ण साव या र
पळत आहेत. तेव ा वेळात मी या गंधरसा या पवतावर, ऊदा या टेकड वर
जाईन. ७ ये, तू सगळ च फार सुंदर आहेस. तु यात कुठे ही काहीही
दोष नाही. ८ लबोनान मधून मा या वधू, तू मा याबरोबर ये. लबानोनातून
मा याबरोबर ये; अमाना या शखराव न मा याबरोबर ये, सनीर व हम न
यां या शखराव न मा याबरोबर ये, सहा या गुहत
े ून, च या या पवताव न
मा याबरोबर ये. ९ अगे मा या ब हणी, मा या वधू, तू माझे दय हरण केले
आहेस. तु या ने कटा ाने, तु या ग यात या हारातील एका र नाने तू
माझे दय चोरले आहेस. १० मा या ये, मा या वधू, तुझे ेम फार सुंदर
आहे. तुझे ेम ा रसापे ा चांगले आहे. तु या अ राचा वास इतर सुगंधी
ापे ा चांगला आहे. ११ मा या वधू, तु या ओठातून मध गळतो. तु या
जभेखाली मध आ ण ध आहे. तु या कप ांना लबानोना या वासासारखा
गोड सुवास आहे. १२ मा या ये, मा या वधू, तू तर बंद केले या बागेसारखी
आहेस. तू बंद असले या झ यासारखी, श का मारले या कारं यासारखी
आहेस. १३ तुझी रोपे मोलवान फुले असलेला डा ळबाचा मळा अशी आहेत.
याम ये कापराची व जटामांसीची झाडे, १४ मदी, जटामांसी, केशर, वेखंड व
दाल चनी इ याद नी भरले या बागेसारखे आहेत. तुझे अवयव उदाची झाडे,
गंधरस व अग व इतर सुगंधी झाडांनी भरले या बागेसारखे आहेत. १५ तू
बागेत या कारं यासारखी, ता या पा या या व हर सारखी, लबानोना या
पवताव न वाहात जाणा या पा यासारखी आहेस. १६ (त णी आप या
यकराबरोबर बोलते) उ रेकड या वा या, ऊठ! द णवा या ये, मा या
बागेव न वाहा. तचा गोड सुगंध सव पसरव. माझा सखा या या बागेत
येवो आ ण या या आवड ची फळे खावो.
त याशी बोलत आहे) माझे ब हणी, माझे वधू, मी
५ (मा याीचाबागेयकर
त गेलो. मी माझा गंधरस व माझी सुगंधी
े जमा केली
आहेत. मी माझा मध मधा या पो यासहीत खा ला आहे. मी माझा ा रस
व ध यालो आहे. म ांनो, खा. मा या यांनो; या, मनसो या. २ (ती
त णी वतःशी बोलते) मी झोपलेली आहे. पण माझे दय व नात जागे
आहे. माझा यकर दार वाजवतो आ ण हणतो, माझे ब हणी, मा या ये,
मा या कबुतरा, मा या वमले! माझे डोके द हवराने ओले झाले आहे. माझे
केस रा ी या दव ब ने ओलसर झाले आहेत. ३ (त ण ी वतःशी बोलते)
मी माझा पोषाख काढू न टाकला आहे. तो पु हा मी कसा अंगात घालू?
मी माझे पाय धुतले आहेत. ते मी कसे मळवू? ४ पण मा या यकराने
फटीतून हात घातला, आ ण माझे दय या यासाठ कळवळले. ५ मा या
यकराला दार उघडायला मी उठले. ते हा मा या हातास दारा या कड वर ल
गंधरस लागला. मा या बोटांव न याचा व गळत होता. ६ मी मा या
यकरासाठ दार उघडले. पण माझा यकर त ड फरवून नघून गेला होता.
तो गेला ते हा माझा जीव गळू न गेला. मी यास शोधले पण तो मला सापडला
नाही. मी यास हाक मारली पण याने मला उ र दले नाही. ७ शहरावर
पहारा करणा या पहारेक यांना मी दसले. यांनी मला मारले, जखमी केले.
कोटावर या पहारेक यांनी माझा अंगरखा घेतला. ८ (ती ी या शहरातील
ि यांशी बोलत आहे) य शलेमे या क यांनो! मी तु हास शपथ घालून
सांगते, जर तु हास माझा यकर सापडला, तर कृपाक न यास सांगा क ,
मी ेमामुळे आजार झाले आहे. ९ ( या शहरातील ि या या त णीशी
बोलत आहेत) अगे ि यांतील सवात सुंदर ! तुझा यकर इतर यकरां न

अ धक चांगला आहे तो कसा काय? तू आ हास अशी शपथ घालतेस
तर तु या यकरांत इतरांपे ा अ धक ते काय आहे? १० (त णी या
शहरातील ि यांशी बोलत आहेत) माझा यकर गोरापान व लालबुंद आहे.
तो दहा हजारात े आहे. ११ याचे म तक शु द सो या माणे आहे. याचे
केस कुरळे आहेत आ ण ड मकाव यासारखे काळे आहेत. १२ याचे डोळे
झ याजवळ या कबुतरासारखे आहेत, धात धुतले या कबुतरासारखे आहेत,
कोदंणात जडले या मोलवान ख ासारखे आहेत. १३ याचे गाल सुगंधी
झाडाचे वाफे, सुगंधी फुलझाडांचे ताटवे असे आहेत, अ रासाठ वापर यात
येणा या फुलांसारखे आहेत. याचे ओठ कमलपु पा माणे असून यातून
गंधरस वतो. १४ याचे हात र नांनी जडवले या सो या या कांबी माणे
आहेत. याचे पोट नीलमणी जडवले या मऊ हि तदंतफलकासारखे आहे.
१५ याचे पाय सो याचा पाया असले या संगमरवर खांबासारखे आहेत.
याचे प लबानोनासारखे आहे. ते गंधस झाडासारखे उ कृ आहे. १६
होय, य शलेमे या क यांनो, माझा यकर हाच माझा सखा आहे. याची
वाणी सवात गोड आहे. तो सव वी सुंदर आहे.
मेतील ी त णीशी बोलत आहे) ि यांतील सवात सुंदर !
६ (यतुझाशलेयकर
कोठे गेला आहे? तुझा यकर कोण या दशेने गेला
आहे हणजे, तु याबरोबर आ ही यास शोधावयाला येऊ? २ (ती त ण
ी वतःशीच बोलते) माझा यकर आप या बागेत सुगंधी झाडां या
वा यांकडे, बागेत आपला कळप चारायला आ ण कमळे वेच यास गेला
आहे. ३ मी आप या यकराची आहे. तो यकर माझा आहे. तो आपला
कळप कमलपु पात चारत आहे. ४ ( ीचा यकर त याशी बोलत आहे)
मा या ये, तू तरसा नगर माणे सुंदर आहेस. य शलेमेसारखी सु प
आहेस. वजा फड कवणा या सेनेसारखी भयंकर आहेस. ५ तू आपले डोळे
मा यापासून फर व, यांनी मला घाबरे केले आहे. जो शेरडांचा कळप गलाद
पवता या बाजूवर बसला आहे यासारखे तुझे केस आहेत. ६ या म ा
धुत या जाऊन वरती आ या आहेत, यांत या येक ला जुळे आहे, आ ण
यांतली कोणी प ले वेगळ झाली नाही, यां या कळपासारखे तुझे दात
आहेत. ७ तु या बुर या या आत तुझी कान शले डा ळबा या फोड सारखी
आहेत. ८ ( ीचा यकर वतःशीच बोलतो) साठ रा या आ ण शी
उपप नी, आ ण अग णत कुमार असतील. ९ पण माझे कबुतर, माझी
सव कृ एकच आहे, ती त या आईची एकुलती एक वशेष मुलगी आहे,
आप या जननीची आवडती आहे. मा या नगरातील क यांनी तला पा हले
आ ण तला आशीवा दत हटले, रा यांनी आ ण उपप न नीसु दा तची
तुती केली. १० ती पहाटे माणे चमकते आहे, ती चं ासारखी सुंदर आहे.
सूयासारखी तेज वी आहे; आ ण आकाशात या सै या माणे भयंकर आहे.
ती पूणपणे आक षत क न घेणार कोण आहे? ११ खो यातील हरवीगार
झाडेझुडपे बघायला, ा ा या वेली फुल या आहेत क काय, डा ळबांना
फुले आले आहेत क काय, ते बघायला मी आ ोडा या म यातून गेले. १२
मी खूप आनंदीत होते, जसे मला राजपु ा या रथात बसवले होते. १३ ( या
ीचा यकर त याशी बोलत आहे) मागे फर, परत ये, हे शुलेमक रणी
प रपूण ी, मागे फर, मागे फर हणजे आ ही तुला बघू शकू, (ती त ण
ी यकराला हणते) या प रपूण ीकडे तु ही टक लावून का पाहता?
जसे मी दोन नृ य करणा या या रांगेत नृ य करत आहे काय?
यकर त याशी बोलतो) हे राजक ये, या चपलांमधे तुझे
७ (पायया सुंदरीचादसतात.
कुशल कारा गरा या हात या दा ग यासारखा तु या
मा ांचा बांक आहे. २ तुझी बबी गोल कपासारखी आहे, याम ये म
ा रसातील उणीव कधीही नसावी. तुझे पोट सभोवती कमलपु ये ठे वले या
ग हा या राशीसारखे आहे. ३ तुझी व थळे त ण ह रणी या जु या
पाडसांसारखी आहेत. ४ तुझी मान हि तदंती मनो यासारखी आहे. तुझे डोळे
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बाथ-र बीम या वेश ाराजवळ असले या हेशबोन या त यांसारखे आहेत.
तुझे नाक द म काकडे बघणा या लबानोना या मनो यासारखे आहे. ५
तुझे म तक कमलासारखे आहे; आ ण तु या म तकावरचे केस जांभ या
रेशमासारखे आहेत. तुझे लांब मोकळे केस राजालासु दा बांधून ठे वतात. ६
अगे ये, आनंदाकरता तू कती सुंदर आहेस व कती गोड आहेस. ७ तुझी
उं ची खजुर या झाडासारखी आ ण तुझे व या या फळां या घोसासारखे
आहेत. ८ मी वचार केला, मी खजुर या झाडावर चढेन, या या फां ांना
धर न. तुझी व थळे ा ा या घोसासारखी आ ण तु या ासाचा सुगंध
सफरचंदासारखा असू दे. ९ तुझे चुंबन सवात उं ची ा रसा माणे आहे.
तो घशात नीट उतरतो व झोपले यां या ओठांव न सहज गळतो. १० (ती
त ण ी आप या यकराबरोबर बोलते) मी आप या यकराची आहे,
याचे मन मा यावर बसले आहे. ११ मा या यकरा, ये आपण बाहेर
पटांगणांत जाऊ. आपण खे ात रा घालवू. १२ आपण सकाळ लवकर
उठू न ा ा या म यात जाऊ. ा ा या वेली फुल या आहेत क नाहीत ते
पा . आ ण जर डा ळब बहरत असतील तर यकरा, तेथे मी तुला माझे
ेम अपण कर न. १३ पु दा ीचा सुवास सुटला आहे, आ ण आप या
दाराजवळ नाना कारची न ा जु या बारांची उ म फळे आली आहेत.
मा या ाण या ती मी तु यासाठ जतन क न ठे वली आहेत.

तुझा आवाज ऐकत आहेत. मलाही तो ऐकू दे! १४ (ती त ण ी त या
यकराशी बोलते) मा या यकरा वरा कर. सुगंधी झाडां या पवतावर
हर णासारखा, त ण हर णी या पाडसासारखा तू हो.

या यकराबरोबर बोलते) मा या आईचे तनपान
८ (तकेले णया माी आप
या बंधूसारखा तू असतास तर कती बरे होते. तू मला बाहेर
भेट यास मी तुझे चुंबन घेतले असते आ ण मग माझा कोणीही अपमान
केला नसता. २ मी तुला मा याबरोबर चालवून आई या घरात आणले
असते. तू मला शकवले असते. मी तुला मसाला घातलेला ा रस आ ण
मा या डा ळबाचा रस यायला दला असता. ३ याचा डावा हात मा या
डो याखाली असता आ ण याचा उजवा हात मला आ लगन देत असता. ४
(ती ी स या ीशी बोलते) य शलेमे या क यांनो, मी तु हास शपथ
घालते. मा या ेमानंदात यय आणू नका. समाधान होईपयत रा ा. ५
(य शलेमेतील ी बोलते) आप या यकरावर टेकत रानातून येणार ही
ी कोण आहे? (ती त ण ी आप या यकराशी बोलते) मी तुला
सफरचंदा या झाडाखाली उठवले, तेथे तु या आईने तुझे गभधारण केले,
तेथे तने तुला ज म दला, ती तुला सवली. ६ तू आप या दयावर
श या माणे, आप या बा वर श यासारखी मला ठे व. कारण ेम
मृ यूसारखेच श शाली आहे. ेमसंशय मृतलोकासारखा कठोर आहे.
याची वाला, अ नी वालेसारखी, कब ना दी त केलेला तो अ नीच आहे.
(Sheol h7585) ७ असले ेम महाजलां यानेही वझवणार नाही. महापुरांनी
तला बुडवून टा कता येणार नाही. जर मनु याने ेमासाठ आप या घरची
सगळ संप ी दली तर , ती यापुढे अगदी तु छ होय. ८ ( या त ण
ीचा बंधू यां या वषयी बोलतो) आ हास एक लहान बहीण आहे, आ ण
त या व थळांची अजून पूण वाढ झालेली नाही. आम या या ब हणीस
ल नाची मागणी होईल या दवशी आ ही काय करावे? ९ ती जर भत
असती तर, आ ही त याभोवती चांदीचा मनोरा उभारला असता. ती जर दार
असती तर, त या भोवती आ ही गंधस या फ यांनी झाकले असते. १०
(ती त ण ी वतःशीच बोलते) मी भत आहे आ ण माझी व थळे
बु जासारखे होते. हणून मी आप या यकरा या ीने पूण समाधानी
आहे. ११ (ती त णी वतःशी बोलते) बाल-हामोन येथे शलमोनाचा एक
ा ाचा मळा होता. याने तो मळा राखणा यां या वाधीन केला, या या
फळांसाठ येकाला एक हजार शेकेल ावे लागत. १२ माझाही एक
ा ीचा मळा आहे. तो माझाच आहे तो मा यापुढे आहे. हे शलमोना, याचे
हजार तुझे होतील, आ ण दोनशे जो राखतात यांचे होतील. १३ ( ीचा
यकर त याशी बोलत आहे.) जी तू बागेत राहतेस. या तु या मै णी
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यशया

याचा मुलगा यशया ाने य दा व य शलेम ा वषयी उ जीया,
१ आमोज
योथाम, आहाज व ह क या या य दी राजां या काल कद या काळात
पुढे घडू न येणा या गो वषयीचा ांत पा हला. २ हे आकाशा, ऐक
आ ण हे पृ वी ल पूवक कान दे; कारण परमे र हे बोलला आहेः “मी
लेकरांचे पालनपोषण क न यांना वाढ वले, परंतु यांनी मज व बंडखोर
केली. ३ बैल आप या ध याला ओळखतो, आ ण गाढव आप या मालकाचे
खा याचे कुंड ओळखतो, परंतु इ ाएल ओळखत नाही, इ ाएलास समजत
नाही.” ४ अहाहा! हे रा , पापी, कृ यां या भाराने खाली दबलेले लोक,
जनांची संतती,
ाचाराने वागणार मुले! यांनी परमे रास सोडू न
दले आहे, इ ाएला या प व परमे रास यांनी तु छ लेखले आहे. यांनी
वतःस या यापासून र केले आहे. ५ तु ही अजूनही का मार खाता?
तु ही अ धका धक बंड का करता? तुमचे संपूण म तक आजार व संपूण
अंतःकरण कमकुवत आहे. ६ पाया या तळ ापायापासून डो यापयत
याला खापत झाली नाही असा भाग राहीला नाही; फ जखमा व घाव
आ ण ता या उघ ा जखमा आहेत; या व छ के या नाहीत, प ी बांधून
या झाक याही नाहीत कवा तेलाने उपचार केला नाही. ७ तुमचा ओसाड
झाला आहे; तुमची नगरे जळू न गेली आहेत. तुम या देखत परक यांनी तुमची
शेते उ त केली आहेत. परक यांनी ती नासधूस क न, उलथून सोडू न
दली आहेत. ८ सयोनाची क या ही ा ा या म यातील खोपटीसारखी,
काकड या बागेतील पडवीसारखी, वेढा दले या नगरासारखी झाली आहे. ९
जर सेनाधीश परमे राने आ हासाठ थोडेही श लक ठे वले नसते तर आमची
अव था सदोम व गमोरा या नगरांसारखी झाली असती. १० सदोमा या
अ धका यांनो, परमे राचा वचन ऐका; गमोरा या लोकांनो आम या देवा या
नयमशा ाकडे ल य ा. ११ परमे र हणतो, “तुमचे असं य य बली
मा या काय कामाचे? जळाले या मढरांची अपणे, ा यांची चरबी ही मला
आता पुरेशी झाली आहेत; आ ण तसेच बैल, क करे, कवा शे या यां या
र ाने मला संतोष होत नाही;” १२ जे हा तु ही मजसमोर सादर हो यास
येता, माझी अंगणे आप या पायाखाली तुड वता? असे कर यास तु हास
कोणी सां गतले? १३ पु हा नरथक अशी अपणे आणू नका; धुपाचा मला
तटकारा आहे. तुमचे नवचं दशन व श बाथ मेळे, असे पापी मेळे मी खपवून
घेत नाही. १४ तुमची चं दशने व तु ही नेमलेले सण यांचा माझा जीव ेष
करतो; यांचे मला ओझे झाले आहे; तो सहन क न मी थकलो आहे. १५
हणून जे हा तु ही ाथनेत हात पसरता, ते हा मी आपले डोळे तु हापासून
झाक न; जर तु ही पु कळ ाथना के या, तर ही मी या ऐकणार नाही;
तुमचे हात न पापां या घाता या र ाने पूणपणे भरले आहेत. १६ वतःला
धुवा, व छ करा; तुमची कृ ये मा या नजरेपासून नाहीशी करा; वाईट
करणे सोडा; १७ चांगले कर यास शका; याय मळवा, पी डतांची मदत
करा, पतृहीनांना याय ा, वधवांचे र ण करा. १८ परमे र हणतो,
“आता या, व एकमेकांशी संवाद क न हे जाणून या; जर तुमची पातके
लाखेसारखी लाल असली, तर ही ती बफा माणे शु होतील; जर ती
कर मजी रंगासारखी लाल असली, तर ती शु लोकर सारखी होतील.
१९ जर तुमची इ छा असेल व तु ही मा या आ ा पाळाल, तर तु हास या
भूमीपासून चांगले खावयास मळे ल. २० परंतु जर तु ही नाकाराल व बंड
कराल, तर तलवार तुमचा नाश कर ल,” कारण परमे र आप या मुखाने हे
बोलला आहे. २१ व ासू नगर वे या कशी झाली! ती जी क पूणपणे यायी
होती, धा मकतेने प रपूण होती, पण ती आज खु यांनी भ न गेली आहे. २२
तुमची चांदी अशु झाली आहे, तुम या ा रसात पाणी मसळले आहे. २३
तुमचे सरदार बंडखोर व चोरांचे साथीदार आहेत; येकाला लाच घेणे य

आ ण नजरा यां या मागे धावणे आवडते. ते अनाथांचे र ण कर त नाहीत
कवा वधवांची कायदेशीर दयेची बाजूही घेत नाहीत. २४ यांकर ताच भू,
सेनाधीश परमे र, इ ाएलाचा साम यशाली देव हे हणतो क ः “ यांचा
नाश होवो! मी मा या वरोधकांचा सूड घेईन, आ ण मा या श ू व मी
वतः बदला घेईन; २५ मी तुज व आपला हात वळवून, तुझे शु ीकरण
क न तु यातील न पयोगी गो ी काढू न सव कारची अशु ता र कर न.
२६ मी तुझे सव यायधीश पूव जसे होते तसे कर न, तुझे सव स लागार
सुरवातीस जसे होते तसे कर न, यानंतर तुला नी तमानांची व ासू नगर
हणतील.” २७ सयोनेचा यायाने उ ार होईल व त यातील प ातापी
लोकांचा धा मकतेने उ ार होईल. २८ बंडखोर व पापी यांचा एक चुराडा
होईल व यांनी परमे राचा याग केला यांचाही तसाच चुराडा होईल. २९
“तु हास प व वाटणा या एला या झाडाची तु हास लाज वाटेल, आ ण
तु ही नवडले या बागा तु हास ल जा पद होतील. ३० कारण तु ही पाने
कोमजले या एला या झाडा माणे, व पाणी नसले या बागेसारखे हाल. ३१
बला मनु य वाळले या झाडा या ढलपी माणे बल होईल व याची
कामे जाळा या लहानशा ठणगीसारखी राहतील; ती दो ही एक जाळ यात
येतील, तो यास कोणीही वझवणार नाही.”
म व य दा या वषयी या गो ी ांता ारे आमोज याचा मुलगा
२ ययशयाशलेयास
ा त झा या. शेवट या दवसात, परमे राचे ड गरावर ल
२

मं दर, पवता या सवात उं च जागी थाप यात येईल, आ ण ते ड गरावर उं च
होईल; व सव रा े याकडे लोटतील. ३ “चला, आपण वर परमे रा या
ड गरावर जाऊ, याकोबा या देवा या मं दरात जाऊ, हणजे तो आ हास
याचे माग शकवील व आपण या या मागात चालू” असे पु कळ लोक
हणतील. कारण सयोनेतून धमशा व य शलेमेतून देवाचे वचन बाहेर
येईल. ४ तो रा ांम ये याय कर ल व अनेक लोकांब ल नणय देईल, ते
आप या तलवार मोडू न याचे फाळ बनवतील व आप या भा यांचे कोयते
करतील, यानंतर रा रा ांवर तलवार उगारणार नाही कवा यु कला सु ा
अवगत करणार नाही. ५ याकोबा या घरा या, ये, आ ण आपण परमे रा या
काशात चालू. ६ कारण तू तु या लोकांचा हणजे याकोबा या घरा याचा
याग केला आहेस, कारण ते पूवकड ल लोकां या चाली रतीने भरले आहेत
आ ण ते प ल ा माणे शकुन पाहणारे आहेत, व ते परदेशी लोकां या
पु ांबरोबर हात मळवणी करतात. ७ यांची भूमी चांदी व सो याने भरग च
झाली आहे; यां या ीमंतीला सीमा रा हलेली नाही, यांची भूमी घोडे व रथ
यांनी भरलेली असून यासही सीमा उरलेली नाही. ८ तसेच यांची संपूण
भूमी मूत नी भरलेली आहे; ते वह ते बन वले या कलाकृतीची, वतः या
बोटांनी बन वले या गो ीची पूजा करतात. ९ ते लोक पाया पडतील,
आ ण वैय क खाली पडतील; हणून यांचा ि वकार क नका. १०
खडकाळ जागी जा व परमे रा या भयापासून व या या वैभवी गौरवापासून
ज मनीत लप. ११ याया या या दवशी ग व मनु याची ी नीच केली
जाईल, व याचा गव खाली कर यात येईल, आ ण फ परमे राचेच नाव
उं चावले जाईल. १२ कारण सेनाधीश परमे राचा दवस, येक ग व व
उं चावलेला यां या वरोधात, येक उ म
या वरोधात येईल व तो
नम वला जाईल. १३ आ ण लबानोनातील देवदा ची सव उं च झाडे, आ ण
बाशानातील सव अ लोनाची झाडे यां या वरोधात, १४ आ ण सव उं च पवत
व उं चावले या टेक ा यां या वरोधात, १५ आ ण येक उं च बु ज व
येक अभे भत यां या वरोधात, १६ आ ण ताश शातील सव जहाजे व
समु पयटन करणा या सव सुंदर नौका यां या वरोधात येईल. १७ या
दवशी मनु याचा गव उतरवला जाईल, याचा ताठा गळू न पडेल; फ
परमे रच उं चावला जाईल. १८ सव मूत पूणपणे न होतील. १९ परमे र
जे हा पृथीवर हाहाकार कर यास उठे ल ते हा परमे रा या भयामुळे व
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या या तेजा या भ तेमुळे लोक खडकातील गुहत
े व ज मनीतील भगदाडात
शरतील. २० या दवशी लोक यां या चांदी या व सो या या मूत या
यांनी यांची पूजा करावयास बन व या या र फेकून देतील, ते या मूत
रवर उं दरांजवळ व वटवाघूळ यां याकडे फेकून देतील. २१ जे हा परमे र
पृ वीला घाब न सोड यास उठे ल, ते हा परमे रा या भयावह कृतीमुळे व
या या तेजामुळे लोक खडका या गुहत
े व जीण होऊन फुटले या खडका या
कपार त शरतील. २२ याचे जीवन नाकपु ातील ासात आहे, या
मनु यावर व ास ठे व याचे थांबवा, कारण यास काय जमेस धरायचे?
भू, सेनाधीश परमे र, य शलेम व य दा यां यापासून आधार
३ पाहा,
व टेका काढू न घेत आहे, हणजे भाकर चा संपूण साठा आ ण संपूण
पाणी पुरवठा काढू न घेत आहे; २ श मान पु ष, यो ा, यायधीश, संदे ा,
यो तषी, वड ल, ३ प नासांचा क तान, त त नाग रक, मं ी, कूशल
कारागीर व नपुण जा गार. ४ “मी फ युवकास यांचे अ धकार हणून
नेमीन, आ ण युवक यां यावर रा य करतील. ५ सव लोक दडपशाहीमुळे
धा तावतील; येकजण स यामुळे, येक
या या शेजा यामुळे;
लेकरे उ ामपणे वयोवृ ांचा वरोध करतील, अधोगती झालेले त ीतांना
आ हान करतील. ६ आप या व डला याच घरात कोणी आप या भावाला
जबरद तीने हणेल, आ ण तु याजवळ झगा आहे; तू आमचा शासक हो व
तु या हाताखाली हे नाश होऊ दे. ७ या दवशी तो ओरडू न हणेल, ‘मी
बरे करणारा होणार नाही, मा याजवळ भाकर व व ही नाहीत, तु ही
मला लोकांचा शासक क नका.’” ८ कारण य शलेमेचा नाश झाला आहे,
व य दा पतन पावला आहे, कारण यांचे बोलणे व कृती परमे रा या
वरोधात आहे, या या उ च अ धकाराचा अपमान करत आहे. ९ यां या
चेह यावर ल हावभाव यां याच व सा देतात; आ ण सदोमा माणे
ते यां या पापा वषयी या गो ी सांगतात; ते या लपवीत नाहीत. यांचा
नाश होवो! कारण यांनी वतःवर आप ी आणली आहे. १० नी तमानास
सांगा क यांचे भले होईल; कारण ते आप या कृत चे फळ खातील. ११
पा याचा नाश होवो! याचे वाईट होईल, कारण याने आप या हाताने जे
केले, ते यास मळे ल. १२ मा या लोकांनो; लेकरे तु हावर जुलूम करतात व
ि या यां यावर रा य करतात. मा या लोकांनो, तुमचे पुढार तु हास यो य
मागापासून र नेतात, व तुम या मागा वषयी तु हास ग धळात टाकतात. १३
परमे र याय कर याक रता यायसभेत उभा रा हला आहे, या या लोकांचा
याय कर याक रता तो उभा रा हला आहे. १४ परमे र वड ल जन व या या
लोकांचे अ धकार यां यावर याय कट कर ल. तु ही ा ीचा मळा खाऊन
टाकला आहे; ग रबांची लुटलेली मालम ा तुम या घरांम ये आहे. १५ तु ही
मा या लोकांचा संपूण नाश का कर ता व ग रबांना अ तशय यातना का देता?
असे भू, सेनाधीश परमे र हणतो. १६ परमे र हणतो सयोने या क या
अहंकार आहेत, आ ण या ताठ मानेने आपले डोके उं चावून चालतात व
आप या डो यांनी णयचे ा करतात, जातांना या चोखंदळपणा करतात व
आप या पायांनी पजणाचा णझुण आवाज करतात. १७ हणून सयोने या
क यां या डो यात भू देव रोग त ख ज उ प न कर ल, आ ण परमे र
यांचे ट कल कर ल. १८ या दवशी भू यांचे सुंदर असे पायातील दा गने,
डो याचे बंध, गळयातील चं कोर हार, १९ कणफुले, कंकणे, आ ण घुंगट;
२० शरभूषणे, पजणे, कमरप े, सुगंधी
ांचा ड या, आ ण भा यवान
आकषणे काढू न टाक ल. २१ तो अंग ा, नथी दा गने; २२ सणाचे व े,
आवरणे, ओढ या, हातातील बटवे; २३ हातातले आरसे, तलम सणाचे
व , डो यावर ल व े, आ ण ओढ या काढू न टाक ल. २४ तेथे गोड
सुगंधा ऐवजी गध; कमरप ् या ऐवजी र सी, आकषक केशरचने ऐवजी
ट कल, झ याऐवजी तरटाचे व , आ ण स दया या जागी डाग राहतील.
२५ तुझे पु ष तलवार ने पडतील व वीर पु ष यु ात पाडले जातील. २६
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य शलेमे या वेशी शोक व वलाप करतील; आ ण ती एकटी असेल व
ज मनीवर बसून राहील.
सात ि या एका पु षाला ता यात घेऊन हणतील आमचे
४ यावतःचेदवशी
च अ न आ ही खाऊ, आमचे वतःचेच कपडे आ ही घालू परंतु
आमची ल जा र कर याक रता आ हास तुझे नाव घेऊ दे. २ या दवशी
परमे राचे रोपटे सुंदर व गौरवी होईल. इ ाएलात राहणा याक रता भूमीचे
फळ च व व आनंददायी होईल. ३ यानंतर जो कोणी सयोनात राहील, जो
कोणी य शलेमेत बाक राहील, येक जण जो कोणी ये शलेमेत जवंत
असा गणला जाईल यास प व असे हणतील, ४ या वेळेस परमे र
सयोने या क यांची अशु ता र करेल, आ ण य शलेमे या गभातील
र ाचे डाग या या याया या आ याने व वलंत अ नी या आ याने
व छ कर ल ते हा हे होईल. ५ नंतर परमे र सयोन पवता या संपूण
जागेवर व त या मे यां या जागेवर दवसा ढग व धूर, आ ण रा ी जळ या
अ नी या वालेचा काश, परमे रा या वैभवाचे छत, नमाण कर ल. ६
दवसा उ णतेपासून आ यासाठ सावली व आसरा, आ ण वादळ व पाऊस
यापासून आ छादन असे ते होईल.
गाणे गाऊ
५ मलाा म माया यावषयीचेयासाठ
हे गीत आहे. मा या

ा, मा या
या या
याचा ा मळा अ तशय
सुपीक ड गरावर आहे. २ मा या म ाने खणून जमीन साफसूफ केली.
त याम ये अ तशय उ म ती या ा ाची लागवड केली. याने म या या
म यभागी एक टेहळणी बु ज बांधला आ ण याम ये ा कुंड ह खणले,
मग याने ा े ावी या अपे ेत होता पण यातून रान ा े नघाली. ३
हणून आता, “य शलेमेम ये राहणा यांनो व य दात या पु षांनो, माझा
आ ण मा या ा म याचा याय करा. ४ मी मा या ा म यासाठ
जे केले आहे, यापे ा मी आणखी करायला पाहीजे असते? चांगले ा
यावे हणून मी याकडे पा हले असता, याने का रान ा े उ प न केले?
५ आता मी मा या ा म याचे काय करणार आहे ते तु हास सांगतो.
म या या संर णासाठ लावलेले काटेर कुंपण काढ न. मी यास कुरण
असे कर न, या या आवाराची दगड भत फोडू न टाक ल आ ण ती पायाने
तुडवीली जाईल. ६ मी तो उजाड कर न, यास ख ची करणार नाहीत व
कुदळणार नाहीत, पण तण व काटेकुटे फुटतील, तेथे पाऊस न पाड याची
मी ढगांना आ ा कर न.” ७ कारण सेनाधीश परमे राचा ा मळा हणजे
इ ाएल घराणे होय. आ ण य दाचे पु ष हे यातील आनंददायी लागवड
होय. याने यायाची वाट पा हली, परंतु याऐवजी, तेथे मारणे; यायीपणाची
वाट पा हली, परंतू याऐवजी, मदतीचा आ ोश आढळू न आला. ८ जे घराला
घर आ ण आपण देशाम ये रहावे हणून जागा न उरेपयत शेताला शेत
लावतात, यांना हाय हाय! ९ सेनाधीश परमे र मा याशी बोलला, “तेथे
खूप घरे रकामी होतील, मोठ व सुंदर घरे राहणा यां शवाय ओसाड पडतील.
१० दहा एकर ा मळा एक बाथ रस देईल, आ ण एक होमर बी केवळ
एक एफा उपज देईल. ११ सकाळ उठू न म ा या शोधास लागणा यांनो
तु हास हाय हाय! जे तु ही म ापानाने धुंद होऊन रा ी उ शरापयत जागत
राहता. १२ म , सारंगी, डफ, बासर आ ण इतर वा े यां या संगतीत तु ही
मेजवा या करता पण यांना परमे राची काय यांना दसत नाहीत, कवा
या या हातची कामे ते वचारात घेत नाहीत. १३ या तव माझे लोक ाना या
अभावामुळे पाडावपणांत गेले आहेत, यांचे अ धकार भुकेले आहेत आ ण
यां या समुदायाला प यास पाणी नाही. १४ या तव मृ यूने आपली भुक
वाढवली आहे आ ण आपले त ड मोठे उघडले आहे. आ ण यांचे उ म लोक,
यांचा समुदाय, यांचे अ धकार , आ ण यां यातील मौजमजा करणारे
आ ण आनंदी, हे अधोलोकात जातील.” (Sheol h7585) १५ मनु यास खाली
आणले आहे, महान मनु य न केला गेला आहे, आ ण गव ांचे डोळे
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खालावले आहेत. १६ सेनाधीश परमे र आप या यायात उं चावला जातो,
आ ण देव जो प व आहे आप या यायीपणा ारे आपणाला प व कट
करतो. १७ मग म ा यां या कुरणात अस यासारखे चरतील, आ ण
ीमंतां या ओसाड भूमीवर कोकरे चरतील. १८ जे रतेपणा या दो यांनी
अ याय ओढतात आ ण जे गाड या दोरांनी पाप ओढतात यांना हाय हाय!
१९ जे असे हणतात, “देव घाई करो, तो वर त कृती करो, हणजे आ ही ते
झालेले पा , आ ण इ ाएला या प व या या योजना आकार घेऊन येवोत,
हणजे या आ ही जाणावे. यांना हायहाय!” २० जे चांग यास वाईट
आ ण वाईटास चांगले हणतात. ते काशाला अंधार व अंधाराला काश
हणून याचे त न ध व करतात, जे कडु पणाला गोड असे व गोडला कडु
असे सादर करतात, यांना हाय हाय! २१ जे वत: या नजरेत आपणास
शहाणे समजतात आ ण आप या मताने वचारवंत आहेत यांना हायहाय!
२२ जे म प याम ये वजेते आहेत आ ण म ाचे म ण कर यात जे
वीण आहेत, यांना हायहाय! २३ जे पैशासाठ ाला यायी ठर वतात,
आ ण नद षाला या या अ धकारांपासून वं चत ठे वतात, यांना हायहाय!
२४ या तव या माणे आग धसकट खाऊन टाकते आ ण जसे सुके गवत
आगी या जाळात राख होऊन पडते, या माणे यांचे मूळ कुजणार आ ण
यांचा बहर धूळ सारखा उडला जाईल. कारण यांनी सेनाधीश परमे राची
आ ा मान यास, नकार दला आ ण इ ाएला या प व देवा या संदेशाचा
यांनी तर कार केला. २५ हणून परमे राचा ोध या या लोकांवर पेटला
आहे, आ ण याने आपला हात, यां यावर उगा न यांना श ा केली
आहे. ड गरसु दा भीतीने कापले आहेत आ ण यांची मृतदेह कच या माणे
र यावर पडली आहेत. हे सव असूनही देवाचा राग शांत झाला नाही, पण
याचा हात लोकांस श ा कर याकर ता उगारलेलाच राहील. २६ तो र या
रा ांना खूण हणून झडा उं च कर ल आ ण पृ वीवर यांसाठ तो शीळ
वाजवील, पाहा ते वरेने आ ण तातड ने येत आहेत. २७ यां या म ये
कोणीच थकलेला व ठे च लागलेला असणार नाही, यांचा कमरबंद कधीच
सैल पडणार नाही, आ ण यां या पाद ाणांचे बंद कधीच तुटणार नाहीत.
२८ यांचे बाण ती ण आहेत आ ण यांचे धनु ये वाकलेली आहेत. यां या
घो ांचे खूर गारगोटी सारखे आहेत आ ण यां या रथाचे चाक वादळा
माणे आहेत. २९ यांची गजना जणूकाय सहा या गजनेसारखी असणार,
त ण सहासारखे ते गजना करतील. ते गजतील आ ण आप या भ याला
पकडू न खेचत नेतील, वाचवणारा कोणीच नसेल. ३० या दवशी जसा
समु गजना करतो या माणे ते आप या भ या व गजना करतील. जर
कोणी भूमीकडे ी लावली तर पाहा अंधार व संकट आ ण त यावर ल
अ ांनी काश जाऊन अंधार झालेला आहे.
जीया राजा मरण पावला या वष मी भूला सहांसनावर बसलेले
६ उपाहीले
; तो उं च आ ण उं च चढ वलेला होता; आ ण या या झ या या
सो यांनी मंदीर भ न गेले होते. २ या याबाजूला सराफ म होते; येकाला
सहा पंख होते; दोह नी येकजण आपला चेहरा झाक त; आ ण दोह नी
आपले पाय झाक ; आ ण दोह नी उडे. ३ येकजण स याला हाक मार त
आ ण हणत, “प व , प व , प व , सेनाधीश परमे र! या या गौरवाने
सव पृ वी भ न गेली आहे.” ४ जे कोणी घोषणा कर त होते यां या वाणीने
दरवाजे व उं बरठे हादरले, आ ण मं दर धुराने भ न गेले. ५ ते हा मी हणालो,
“मला हाय हाय आहे! कारण मी आता मरणार आहे. कारण मी अशु
ओठांचा मनु य आहे, आ ण मी अशु ओठां या लोकात राहतो, कारण
मा या डो यांनी राजाला, परमे रास, सेनाधीश परमे रास पाहीले आहे.”
६ मग सराफ मामधील एक मा याकडे उडत आला; या या हातात एक
धगधगीत इंगळ होता, तो याने एका चम ाने वेदीव न उचलला होता. ७
याने तो मा या त डाला पश केले आ ण हटले, “बघ, ाने तु या ओठांना

पश केला आहे; तुझा दोष काढू न टाक यात आला आहे आ ण तु या
पापाची भरपाई झाली आहे.” ८ मी भूची वाणी बोलताना ऐकली ती अशी,
“मी कोणाला पाठवू; आम यासाठ कोण जाईल?” मग मी हणालो, “मी
येथे आहे; मला पाठव.” ९ तो हणाला, “जा आ ण या लोकांस सांग, ऐका,
पण समजू नका; पाहा, पण हण क नका. १० यांनी डो यांनी पा नये
कवा कानांनी ऐकू नये आ ण या या दयाने समजू नये, आ ण मग पु हा
वळू नये व बरे होऊ नये हणून या लोकांचे दय कठ ण कर, आ ण यांचे
कान बहीरे, आ ण डोळे आंधळे कर.” ११ ते हा मी हटले, “ भू, असे कती
वेळपयत?” याने उ र दले, “नगरे चरडू न उ व त आ ण र हवाशां वर हत
होईपयत, आ ण घरे लोक वरहीत व जमीन उजाड वैराण होईपयत, १२
आ ण परमे र लोकांस खूप र घालवून देईपयत आ ण देशात एकाक पण
येईपयत. १३ तेथे दहा ट के जर उरले तर पु हा ते नगर नाश होईल.” तर
एला कवा अ लोन ही झाडे तोड यावर यांचा बुंधा राहतो या या बुं यात
प व बीज आहे.
राजा आहाज, जो योथामाचा पु व योथाम हा उ जीयाचा पु ,
७ ययादाचाया कारक
दत अरामाचा राजा रसीन व इ ाएलाचा राजा पेकह, जे
रमा याचा पु , हे य शलेमावर लढाई कर याकर ता चालून गेले, परंतु
यांची यावर सरशी झाली नाही. २ दावीदा या घरा याला कळ व यात
आले क , अराम आ ण ए ाईम हे एक झाले आहेत. ते हा रानातील वृ
वा याने कापतात तसे आहाज आ ण या या लोकांची मने भीतीने कंपीत
झाली. ३ मग परमे र यशयाला हणाला, “आहाजाला भेट यासाठ तू
तुझा मुलगा शआरयाशूब याजबरोबर धो या या शेताकडे जाणा या र यावर
जेथे वर या त याचे पाणी मळते तेथे जा. ४ यास सांग, सावध हो, शांत
रहा, भऊ नको कवा या दोन जळ या कोलीतांमुळे रसीन, अराम, आ ण
रमा याचा पु पेकह यां या उ
ोधामुळे खचून जाऊ नको. ५ अराम,
ए ाईम, व रमा या या पु ाने तुम या व
योजना केली आहे, ते
हणतात, ६ आपण य दावर चालून जाऊ व यास घाबरे क , याची
तटबंदी फोडू न तेथे ताबेला या पु ाला राजा क . ७ भू परमे र हणतो,
असे काही होणार नाही; असे काही घडणार नाही, ८ कारण अरामाचे शीर
द म क व द म काचे शीर रसीन आहे. पास वषा या आत ए ाईम भंग
पावेल व तेथील लोक एक रा हणून राहणार नाहीत. ९ ए ाईमाचे शीर
शोमरोन आ ण शोमरोनाचे शीर रमा याचा पु आहे. तू जर व ासात ि थर
रा हला नाहीस तर खा ीने तू सुर ीत राहणार नाहीस.” १० परमे र पु हा
आहाजाशी बोलला, ११ “तुझा देव परमे र याला च ह माग, खाली पाताळात
माग कवा वर आकाशात माग.” १२ परंतु आहाज हणाला, “मी मागणार
नाही कवा परमे राची पर ा पाहणार नाही.” १३ मग यशयाने उ र दले,
“दावीदा या घरा या, ऐक लोकां या धीराला तु ही कसोटीला लावले ऐवढे
पुरे नाही काय? मा या देवा या सहनशीलतेला पण तु ही कसोटीला लावावे
काय? १४ हणून भू वतः तु हास एक च ह देईल, पहा, एक त ण ी
गभवती होऊन मुलाला ज म देईल, आ ण यास इ मानुएल हे नाव देईल. १५
तो वाईटाला नाकार ल आ ण चांगले ते पसंत करणे हे जे हा यास समजेल
ते हा तो लोणी व मध यांचे सेवन कर ल. १६ कारण या मुलाला वाईट
नाका न व चांगले ते पसंत करावे हे कळू लाग याआधीच या दोन राजांची
तुला धा ती पडली आहे यांची भूमी उजाड होईल. १७ ए ाईम य दापासून
वेगळा आला ते हापासून आले नाहीत असे दवस परमे र तु यावर, तु या
लोकांवर आ ण तु या व डला या घरा यावर आणील; तो अ शूर या राजाला
तुज व आणील.” १८ यावेळ मसर या र या ओ ांमधून माशीला
व अ शूर देशातील मधमाशीला परमे र शीळ घालून बोलावील. १९ या
सग या खो यात व खडका या कपार त सग या काटेर झुडपात व सव
कुरणांत तळ देतील. २० यावेळ भू अ शूर या राजाचा एका भा ाने
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घेतले या व त या माणे उपयोग क न, तुम या डो या या व पायां या
केसांचा मुंडण कर ल तो तुमची दाढ देखील तासून काढ ल. २१ या दवशी
मनु य एक कालवड व दोन म ा पाळ ल. २२ आ ण या पु कळ ध
देतील हणून तो लोणी खाईल, कारण देशात मागे राहीलेला येक मनु य
लोणी व मध खाईल. २३ यावेळ जेथे हजार शेकेल चांदी या ना याएव ा
कमतीची हजार ा वेली हो या, तेथे तण आ ण काटेकुटे या त र
काहीही राहणार नाही २४ माणसे तेथे बाण घेऊन शकार साठ जातील
कारण सव भूमी तण व काटेकुटे यांनी भरलेली असते. २५ या टेक ांवर
कुदळ नी खणून शेती कर त या सवापासून ते काटेर झुडपां या भीतीमुळे
र राहतील, पण गुरेढोरे व मे ा तेव ा चर यासाठ तेथे जातील.
र मला हणाला, “एक मोठ पाटी घे आ ण त यावर महेर८ परमे
शालाल-हाश-बज असे लही.” मा याक रता सा ीसाठ उर या
२

याजक व यबरेखाचा मुलगा जख या या व ासू सा ीदारास मी बोलावून
घेईन. ३ मी एका संदे ीकडे गेलो. ती गभवती होऊन तला मुलगा झाला मग
परमे र मला हणाला, “ याचे नाव महेर-शालाल-हाश-बज असे ठे व. ४
कारण लेकराला आई, बाबा, अशी हाक देता ये या आधीच अ शूरचा राजा
पुढे द म काचे धन व शोमरोनाची लूट घेऊन जाईल.” ५ परमे र मा याशी
पु हा बोलला, ६ “हे लोक शलोहाचे संथ पाणी नापसंत करतात, आ ण
रसीन व रमा याचा मुलगा यां या सोबत आनंदी होतात. ७ हणून भू
लवकरच यां यावर नदी या जलांचा मोठा व श शाली ल ढा, हणजेच
अ शूर या राजाला या या सव वैभवाने यां यावर आणील. तो आपले
सव पाट व कडा भ न वाहील. ८ आ ण तो पुढे वाहत य दात शरेल व
यास बुडवेल, पुराचे पाणी वाढत व पसरत तुम या ग याला लागेपयत
येईल. हे इ मानुएला, याचे पसरलेले पंख तुझी सव भूमी ापून टाक ल.”
९ अहो लोकांनो यु द करा, पण तुमचा चुराडा होईल. र या सव देशांनो
ऐका; यु ासाठ सश
हा पण तुमचा चुराडा होईल; वतःला सुस ज
करा पण तुमचा चुराडा होईल. १० योजना करा, पण ती थ कर यात
येईल; कूम करा, पण तो अमलांत येणार नाही, कारण देव आ हाबरोबर
आहे. ११ परमे राने मला आप या हाताने बळकट ध न असे बजावून
सां गतले होते क या लोकां या मागाने जाऊ नको, तो हणाला, १२ “हे
लोक कोण याही गो ीला कार थान हणतात यास कार थान हणू नका,
ते याला भतात यास तु ही भऊ नका आ ण घाब नका. १३ सेनाधीश
परमे र, यास प व घो षत क न तु ही याचा स मान करा, तु ही याचे
भय धरा आ ण तोच एक असा प व आहे, क तु हास याचा धाक वाटावा.
१४ तो एक प व थान होईल; परंतु इ ाएला या दो ही घरा याला तो ठे च
लागणारा ध डा व अडख याचा खडक आ ण य शलेमेतील र हवा यास
पाश व सापळा असा होईल. १५ पु कळ लोक यावर ठे चा खातील, पडतील
व फुटतील, पाशांत अडकून पकड या जातील.” १६ माझी सा प क
बांध, न द अ धकृतपणे श कामोतब क न मा या श यांना दे. १७ मी
परमे राची ती ा कर न, जो याकोबा या घरा यापासून आपले त ड
लप वतो; मी याची ती ा कर न. १८ पाहा, मी व मुले जी परमे राने मला
दली ती इ ाएलास च हे व चम कारांसाठ जो सै याधीश परमे र सीयोन
पवतावर वसतो याने ठे वली आहेत. १९ ते तु हास हणतील, “भूतवै व
मां क यांचा स ला या” जे काहीतर बरळतात व मं पुटपुटतात. परंतु
लोकांनी यां या देवाचा स ला यावा काय? २० हणून तु ही नयमशा
व वधी याकडे ल दले पाहीजे! ते अशा गो ी बोलत नाहीत कारण
यांना भात काश नाही. २१ ते अ तशय त व भुकेले असे देशातून
जातील. जे हा ते भुकेले होतील ते हा संतापून आ ण यां या राजाला व
देवाला आपली त डेवर क न शाप देतील. २२ ते पृ वीकडे ी टाकतील

यशया

आ ण पाहा वप ी अंधकार व : खाचे नराशेचे का र यांना दसेल. ते
अंधकारा या भूमीत लोटले जातील.
ती यावर ल वप ी घालवून दे यात येईल. मागील
९ जीकाळफार यानेासातजबुहोती
लून व नफताली ांताची, अ त ा केली, पण पुढ ल
काळ समु ाकड ल भाग, यादने या पलीकडचा भाग रा ांचा गालील यांची
तो त ा कर ल. २ जे अंधकारात चालत होते अशा लोकांनी मोठा काश
पाहीला आहे; जे कोणी मृ यु छाये या देशात राहत होते अशावर काश
पडला आहे. ३ तू रा ाची वृ ी केली आहे तू यांचा आनंद वाढवला आहे,
हंगामा या वेळ जसा आनंद होतो, लूट वाटू न घेतांना जसा आनंद होतो तसा
ते तु यासमोर आनंद कर त आहेत. ४ कारण म ाना या दवसा माणे,
यां या भाराचे जू, यां या खां ावरचा दंडा, याजवर जुलूम करणा या या
काठ चा तू चुराडा केला आहे. ५ कारण यु ा या ग धळात फरलेले येक
जोडे व र ाने माखलेली व े जाळ यात येतील ती अ नीला भ होतील.
६ कारण आ हासाठ बाळ ज मले आहे, आ हांला पु दला आहे; आ ण
या या खा ांवर स ा रा हल; आ ण यास अ ूत मं ी, समथ देव, सनातन
पता, शांतीचा राजा असे हणतील. ७ या या शासना या वृ ीला व
शांतीला अंत राहणार नाही, दावीदा या सहासनावर बसून याचे सा ा य
यायाने व धा मकतेने था पत व ि थर कर यासाठ तो या वेळे पासून
सदासवकाळ चालवील, सेनाधीश परमे राचा आवेश हे स ीस नेईल. ८
भूने याकोबा या व संदेश पाठवीला; आ ण तो इ ाएला या ठायी
ा त झाला आहे. ९ सव लोकांस कळू न येईल ए ाईम व शोमरोना या
र हवाशांस सु ा, जे गवाने व उ ामपणाने हणतात, १० “ वटा पड या
आहेत, पण आ ही तासले या दगडांनी पुनः बांधु; उं बराची झाडे तोडू न
टाकली आहेत, पण आ ही यां या जागी गंधस लावू.” ११ हणून परमे र
या या व
याचा श ू रसीन याला उठवील, आ ण या या श ूंना
चेतवील; १२ पूवकडू न अरा यांस व प मेकडू न प ल ांस उघ ा त डाने ते
इ ाएलास फ त करतील, कारण या या ोधामुळे परमे र थांबणार नाही,
परंतु मार यासाठ याचा हात अजूनही उगारलेला राहील. १३ तर ही लोक
याने यांना फटका दला या देवाकडे वळणार नाहीत, कवा सेनाधीश
परमे राचा शोध घेणार नाहीत. १४ हणून परमे र इ ाएलाचे शीर व शेपूट,
तालवृ ाची फांदी व ल हाळा एका दवसात छाटू न टाक ल. १५ नेता आ ण
वड ल हे डोके होत; व जो संदे ा लबा ा शकवतो तो शेपूट होय. १६ जे
या लोकांस मागदशन कर तात ते यांना चूक चा माग दाखवतात, आ ण
जे यां या मागे जातात यांना गळू न टाकतात. १७ हणून यां या त ण
मनु यांमुळे भूला संतोष होणार नाही कवा यां या अनाथ व वधवांचा
कळवळा यास येणार नाही, कारण येक जन देवाला न मानणारा व वाईट
करणारा आहे, आ ण येक मुख मुखते या गो ी बोलते. या सवामुळे याचा
ोध कमी होत नाही परंतु याचा हात फटका दे यासाठ उगारलेला राहील.
१८
ता अ नी सारखी जळत राहते, ती काटेकुटे व काटेझुडपे खाऊन
टाक ते; वनातील दाट झाड तही ती पेट घेते, ज या धुराने लोक वर चढतात.
१९ सेनाधीश परमे रा या कडे व न वाहणा या ोधामुळे भूमी र पळू न गेली
आहे, लोक आगीला तेला माणे आले आहेत, आप या भावाचीही कोणी
मनु य गय कर त नाही. २० ते उज ा हाताचे मांस कापून खातील आ ण
तर ही भूकेलेच राहतील; ते डा ाहाताचे मांस खातील पण तृ त होणार
नाहीत. येक जन वतः या बा च
ं े मांस खातील. २१ मन शे ए ाईम
फ त कर ल, आ ण ए ाईम मन शेला; आ ण दोघे मळू न य दावर चढाई
करतील. कारण हे सव होऊनही परमे राचा ोध कमी होणार नाही, परंतु
मार यासाठ अजूनही या या हात उगारलेला राहील.
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कोणी अ यायकारक कायदे करतात आ ण प पाती कूम
१० जेकाढतात
यांना ध कार असो. ते गरजूंना याय मळू देत
२

नाहीत आ ण मा या लोकांतील ग रबांचे ह क हरावून घेतात, वधवांना
लूटतात आ ण पतृहीनांना आपले भ य करतात. ३ याया या दवशी जे हा
व वंस न येईल ते हा तु ही काय कराल? मदतीक रता कोणाकडे पळाल
आ ण तुमची संप ी कोठे ठे वाल? ४ बं दवानांम ये पायाशी दबून राहणे व
वधले यांम ये पडू न राह या शवाय काही राहणार नाही, कारण या सवामुळे
परमे राचा ोध कमी होणार नाही परंतु मार यासाठ याचा हात उगारलेला
राहील. ५ मा या ोधाचा सोटा, याचा उपयोग मी काठ माणे माझा राग
कर यासाठ करतो, या अ शूरास ध कार असतो. ६ मी यास उ ट
रा ा व पाठवत आहे. आ ण या यावर माझा ोध काठोकाठ भ न
वाहत आहे यां याकडे पाठवत आहे. मी यास लूट कर यासाठ अपहरण
कर यासाठ आ ण र यावर ल चखला माणे तुड व यासाठ आ ा कर न.
७ परंतु हा याचा उ ेश नाही कवा असे याचे वचार नाहीत. पु कळ
रा ांचा नाश क न यांना मटवून टाकावे असे या या मनात आहे. ८ तो
हणतो, “माझे सव सरदार राजे नाहीत काय? ९ कालनो ककमीशासारखे
नाही काय? हमाथ अपदासारखे नाही काय? शोमरोन द म कासारखे नाही
काय? १० मूत पूजक रा यावर मा या हाताने वजय मळवला आहे, यां या
कोर व मूत य शलेम आ ण शोमरोनापे ा मो ा हो या. ११ शोमरोन
व यातील न पयोगी मूत चे जसे मी केले, तसे मी य शलेम व यातील
मूत चे करणार नाही काय?” १२ सीयोन ड गर व य शलेम यासंबंधीचे
आपले काय संपले ते हा भू हणेल, अ शूर या राजा या उ म दयाचे
भाषण व या या गव
ीला मी श ा कर न. १३ कारण तो हणतो,
“मा या श ने व अकलेने मी वागलो आहे. मी सु आहे, व रा ां या
सीमा मी काढू न टाक या आहेत, यांची भांडारे मी लुटली आहेत व शूर
वीरा माणे जे सहांसनावर बसतात यांना खाली पाडले आहे. १४ प ा या
घर ातून मळावे तसे रा ांचे धन मा या हाती लागले आहे, व प ांनी टाकून
दलेली अंड कोणी गोळा करतो या माणे मी सव पृ वी एकवट केली आहे.
कोणी यां या पंखाची फडफड केली नाही कवा त ड उघडले नाही क
चव चव केली नाही.” १५ कु हाड तचा उपयोग करणा यापुढे घमड कर ल
काय? करवत तला चालवणा यापे ा अधीक फुशारक मारेल काय? काठ
उगारणा याला काठ ने उचलावे कवा लाकड दां ाने एखा ाला उचलावे
तसे हे आहे. १६ हणून सै याचा परमे र भू या या शूर यो ांम ये
कमजोर पाठवील; आ ण या या गौरवा या भावाने अ नी सारखी वाला
पेटल
े . १७ इ ाएलाची योती अ नी होईल, आ ण यांचा प व भू वाला
होईल; तो याचे काटेकूटे व काटेझुडपे एका दवसात जाळू न खाक कर ल.
१८ परमे र याचे रान व सुपीक भूमी यांची शोभा यां या देह व आ मा या
दोहोसहीत फ त कर ल; जे हा रोगी मनु य खंगत जातो या माणे हे होईल.
१९ रानात इतके थोडे वृ उरतील क , एखादे मुलदेखील यांना मोजू शकेल.
२० या दवशी, इ ाएलाचा अवशेष, याकोबा या घरा यातील बचावलेले,
यांनी यांना पराजीत केले यांचा आ य घेणार नाहीत, तर इ ाएलाचा जो
प व परमे र या याकडे खरोखर येतील. २१ याकोबाचा अवशेष समथ
देवाकडे परत येईल. २२ कारण जर तुझे लोक इ ाएल, समु तीर या वाळू
सारखे असले तर यां यातले बचावलेले तेवढे परत येतील. ओत त भ न
वाहणा या यायीपणामुळे व वंसाचे फमान नघाले आहे २३ कारण सेनाधीश
भू परमे र, सव भूमीवर नेमलेला वनाश आण या या तयार त आहे. २४
हणून सेनाधीश भू परमे र हणतो, “मा या सीयोन नवासी लोकांनो,
अ शूराला भऊ नका, तो तुला छड ने मार ल व मसराने के या माणे
तु यावर काठ उगारेल. २५ यास भऊ नको, कारण थो ाच वेळात
तु यावरचा माझा राग नघून जाईल व तो यां या वनाशासाठ पुढे जाईल.
२६ मग सेनाधीश परमे र यां यावर, म ानाचा ओरेब खडकाजवळ पराभव

आला या माणे, चाबूक चालवील, तो याची काठ समु ावर आ ण मसरात
के या माणे उगारेल. २७ या दवशी, तु या खा ांवर ल याचे ओझे आ ण
तु या मानेवर ल याचे जूं काढ यात येईल,” तु या माने या पु तेमुळे ते जू
भंग पावेल. २८ श ू अयाथास आला आहे व म ोनातून पुढे गेला आहे;
आ ण याने मखमाशात आपले अ नधा य साठवून ठे वले आहे. २९ यांनी
घाट पार केला आहे व गबा येथे मु काम केले आहे. रामा थरथर कापत आहे
व शौलाचा गबा पळू न गेला आहे. ३० ग लीमा या क ये, मो ाने शोक
कर! हे लईशा, ल दे! तू बचार अनाथोथ! ३१ मदमेना पळत आहे, व
गेबीमातील र हवासी आ यासाठ पळत आहेत. ३२ आज या दवशीच तो
नोबास थांबेल सीयोन क ये या ड गराला, य शलेमे या टेकड ला आप या
हाताची मूठ दाखवील. ३३ पाहा, सेनाधीश भू परमे र, फां ा भयंकर
र तीने आदळतील अशा छाटू न टाक ल; उं च झाडे तोडले जातील, व उ मत
आहे यास खाली आण यात येईल. ३४ रानातील गद झाड तो कु हाड ने
छाटू न टाक ल, व लबानोन परा मी या हातून पतन पावत आहे.
या बुं याला अंकुर फुटेल, व या या मुळातून नघाले या
११ इशाया
शाखेला फळ येईल.
परमे राचा आ मा, सु ानाचा व
२

समंजसपणाचा आ मा, मागदशन व साम याचा आ मा, परमे रा या ानाचा
व भयाचा आ मा याजवर येईल, ३ परमे राचे भय याचा हष हास होईल;
या या डो यांनी काय पा हले याव न तो याय करणार नाही, या या
कानांनी काय ऐकले याव न तो नणय करणार नाही. ४ याउलट तो दीनांचा
याय चांगुलपणाने कर ल व पृ वीवर ल दनांचा यथाथ नणय कर ल. तो
आप या मुख दंडाने पृ वीला तडाखा देईल. आ ण फुंकराने ांना ठार
कर ल. ५ धा मकता याचा कमरबंद असेल, आ ण व ास याचा कमरवे न
होईल. ६ लांडगा कोकरासोबत राहील, आ ण च ा करडांजवळ बसेल.
वास , त ण सह व पु बैल एक राहतील लहान मुल यांना चालवील. ७
गाय व अ वल एक चरतील, आ ण यांचे ब चे एक लोळतील. सह
बैला माणे कडबा खाईल. ८ ता हे बाळ सापा या वा ळाजवळ खेळेल
आ ण धपीते बालक सापा या बळात आपला हात घालील. ९ मा या
संपूण प व ड गरावर ते उप व देणार नाहीत व नासधूस करणार नाहीत;
कारण सागर जसा जलपूण आहे तशी परमे रा या ानाने पृ वी प रपूण
होईल. १० या दवशी, इशायाचे मूळ लोकांसाठ वज नशानी असे उभे
होईल. रा े यास शोधून काढतील, आ ण याचे व ाम थान वैभवशाली
होईल. ११ या दवशी, असे होईल क भू आप या अ शूर, मसर, प ोस,
कूश, एलाम, शनार, हमाथ व भूसमु ातील या या उवर त लोकांस परत
मळ व यासाठ आपले हात लांब कर ल. १२ तो रा ांसाठ नशाण उभार ल
व इ ाएलातून ब ह कृत केले या आ ण य दातील वखुरले यांस पृ वी या
चारही दशांकडू न एक कर ल. १३ तो ए ाइमाचे वैर संपवेल, आ ण
य दाचे जे वरोधी यांचा बमोड करेल. ए ाइम य दाचा ेष करणार नाही,
आ ण य दा ए इमाशी वरोध करणार नाही. १४ याउलट ते प मेकड ल
प ल ां या टेक ांवर झडप घालतील, आ ण एक तपणे पूवकड ल
लोकांस लुटतील. अदोम व मवाब यां यावर ते हमला करतील आ ण
अ मोनाचे लोक यां या आ ा पाळतील. १५ परमे र मसरा या समु ाची
खाड भागील. आप या उ ण ासाने फरात नदीवर आपला हात चालवील,
आ ण जोडे घालून तला ओलांडता येईल अशा र तीने तला सात फाटयांम ये
वभागील. १६ इ ाएल मसर देशातून वर आला, ते हा याच माणे या या
अव श लोकांस अ शूरातून परत यास हमर ता होईल.
तू हणशील, “हे परमे रा, मी तुला ध यवाद देतो यासाठ
१२ कया तूदवशी
मा यावर कोप केला होता, तो तुझा कोप नवळला आहे वर तू
माझे सां वन केले आहे. २ पाहा, देव माझे तारण आहे; मी याजवर भाव
ठे वीतो व भणार नाही, कारण परमे र, होय परमे र माझे बल व गीत आहे.

369

यशया

तो माझे तारण झाला आहे.” ३ तु ही आनंदाने तारण कुपातून पाणी काढाल.
४ या दवशी तु ही हणाल, “परमे रास ध यवाद ा व या या नावाचा
धावा करा; लोकांम ये याची कृ ये जाहीर करा; याचे नाम थोर आहे अशी
घोषणा करा. ५ परमे रास गा, कारण याने गौरवी कृ ये केली आहेत;
हे सव पृ वीवर माहीत होवो. ६ अगे सीयोन नवा सनी गजर कर आ ण
आनंदाने आरोळ मार, कारण इ ाएलाचा प व तो तु याठायी थोर आहे.”
पु यशया याने बाबेला वषयी ि वकारलेली घोषणा.
१३ आमोजाचा
उघडया ड गरावर इशारा देणारा वज उभारा, यांना मोठयाने हाक
२

मारा, यांनी सरदारां या ारात यावे हणून यांना हाताने खुणवा. ३ मी
आप या प व केले यांस आ ा केली आहे, होय, मा या ोधा तव मी
मा या परा मी लोकांस, तसेच गवाने उ लासीत होणा या मा या लोकांस
बोला वले आहे. ४ अनेक लोकां या समुदाया या ग गाटा माणे, अनेक
रा ां या राजा या एक जम या माणे ड गरात गलबला होत आहे. सेनाधीश
परमे र लढाईसाठ फौज तयार करत आहे. ५ ते र देशातून, दगंतापासून
येत आहेत. परमे र या या याया या श ांसहीत संपूण देशाचा नाश
करावयास येत आहे. ६ आ ोश करा, कारण परमे राचा दवस समीप आहे;
सवसमथाकडू न वनाशासहीत तो येत आहे. ७ यामुळे सव हात गळाले
आहेत, आ ण येक दय वरघळले आहे; ८ ते अगदी घाबरतील; सूत
होणा या ी माणे वेणा व वेदना यांनी यांना घेरले आहे. ते व मयाने
एकमेकांकडे पाहतील; यांची मुखे वाले या मुखांसारखी होतील. ९ पाहा,
ोध आ ण संतापाने भ न वाहणारा रोष, असा परमे राचा दवस येत
आहे अशासाठ क देश उजाड आ ण त यातून पा यांचा नाश करायला
येत आहे. १० आकाशाचे तारे आ ण न े आपला काश देणार नाहीत.
अ णोदयापासूनच सूय अंधकारमय होईल आ ण चं काशणार नाही.
११ मी जगाला यां या वाईटासाठ आ ण
ांला यां या अपराधासाठ
श ा कर न. मी ग व ांचा उ टपणा आ ण नदयांचा गव उतरवील. १२
मी पु षांना उ कृ सो यापे ा अ धक मळ कर ल आ ण मानवजात
ओफ र या शु द सो या न शोध यास क ठण कर ल. १३ हणून मी आकाश
हाद न सोड ल, व पृ वी त या थानाव न हाल वली जाईल, सेनाधीश
परमे राचा संताप आ ण या या ती ोधाचा दवस येईल. १४ शकार
झाले या ह रणा माणे कवा मढपाळ नसले या मढरा माणे, येक मनु य
आप या वतः या लोकाकडे वळे ल आ ण आप या देशाकडे पळू न जाईल.
१५ जो कोणी सापडे ल यास मार यात येईल आ ण जो कोणी पकडला
जाईल यास तलवार ने मार यात येईल. १६ यां या डो यादेखत यांची
बालके आपटू न तुकडे तुकडे कर यात येतील. यांची घरे लुटली जातील
आ ण यां या ि यांवर बला कार होतील. १७ पाहा, मी यां या व मा
लोकांस ह ला कर यासाठ उठवीन, ते याब ल पवा करणार नाहीत
कवा ते सो याने आनंदीत होणार नाही. १८ यांचे बाण त णांना भे न
जातील. ते बालकांवर दया करणार नाहीत आ ण मुलांना सोडणार नाहीत.
१९ आ ण रा याचे अ धक कौतुक, खा ां या वैभवाचा अ भमान अशी
बाबेल, तला सदोम आ ण गमोरा माणे देवाकडू न उलथून टाक यात येईल.
२० ती कधी वस वली जाणार नाही आ ण प ान प ापासून त याम ये
कोणी राहणार नाहीत. अरब आपले तंबू तेथे ठोकणार नाहीत कवा मढपाळ
आपले कळप तेथे वसा ास नेणार नाहीत. २१ परंतु रानातील जंगली पशू
तेथे पडतील. यांची घरे घुबडांनी भरतील; आ ण शहामृग व रानबोकड तेथे
उ ा मारतील. २२ तरस यां या क यात आ ण को हे या या सुंदर
महालात ओरडतील. तची वेळ जवळ आली आहे आ ण त या दवसास
वलंब लागणार नाही.
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र याकोबावर दया कर ल; तो इ ाएलाची पु हा नवड कर ल
१४ परमे
आ ण यांना यां या वतः या देशात थापील. परके यां यात
सहभागी होतील आ ण ते वतः याकोबा या घरा याला जडू न राहतील. २
रा े यांना आप या वतः या ठकाणावर आणतील. मग इ ाएलाचे घराणे
यांना परमे रा या देशात दास व दासी क न ठे वतील. यांनी यास बं दवान
क न नेले होते यास ते बंदीत ठे वतील आ ण ते आप या पीडणा यावर
रा य करतील. ३ या दवशी तु या ःखापासून आ ण यातनेपासून आ ण
तुजवर लादलेले कठ ण दा यापासून परमे र तुला वसावा देईल, ४
बाबेला या राजा व चे हे टोचणारे गाणे तू हणशील, “जाचणा याचा कसा
नाश झाला आहे, ग व ाचा वेष संपला. ५ ाची काठ , अ धका याचा
जो राजदंड, तो परमे राने मोडला आहे. ६ जो ोधाने लोकांस नरंतर
ठोसे मारत असे, तो रागाने रा ावर रा य कर त असे, कोणाला आडकाठ
घालता येईना असा ह ला करत असे तो परमे राने मोडला आहे. ७ सव
पृ वी वसावा पावली आहे आ ण शांत झाली आहे; यांनी गाणे गाऊन
उ सावाला सुरवात केली आहे. ८ लबानोनाचे गंधस बरोबर देवदा वृ सु दा
तु यावर ह षत होतात; ते हणतात, ‘तू खाली पडलास ते हापासून लाकडे
कापणारा आ हावर चढू न आला नाही.’ ९ जे हा तू अधोलोकात खाली
जाशील ते हा तुला भेट यास ते उ सुक आहे. तो तुजसाठ पृ वीवर ल म न
गेले या सव राजांना उठवील, सव रा ां या राजांना आप या सहासनाव न
उठवीत आहे. (Sheol h7585) १० ते सव बोलतील आ ण तुला हणतील,
‘तू आम यासारखा अश झाला आहे. तू आम या सारखा झाला आहे.
११ तुझा थाटमाट, तु या तंतुवा ां या आवाज अधोलोकात खाली जात
आहे. तु याखाली अ या पसर या आहेत आ ण कडे तुला झाकत आहेत.’
(Sheol h7585) १२ हे ददी यमान ता या, भातपु ा, तू आकाशातून खाली
कसा पडला आहेस! या तू रा ांस जकले, तुला तोडू न कसा ज मनीवर
टाकला आहे! १३ जो तू आप या मनात हणालास, ‘मी आकाशात वर
चढेन, देवा या तांरागणा यावर उ च थानी मी माझे सहासन कर न, आ ण
उ रे या अगदी शेवट या भागात मी मंडळ या पवतावर बसेन. १४ मी
मेघा या उं ची यावरती चढेन; मी परा पर देवासारखा होईन.’ १५ तथा प तुला
आता खाली अधोलोकात, खोल खळ यात आणले आहे. (Sheol h7585) १६
जे तु याकडे नरखून पाहतील; तु याब ल वचार करतील. ते हणतील,
‘ याने पृ वी थरथर काप वली व रा ये डळमळ वली तो हाच का पु ष? १७
जो जग रानासारखे कर त असे, यांची नगरे उलथून टाकत असे आ ण
यांने या या कै ांना आप या घर जाऊ दले नाही तो हाच का?’ १८ सव
रा ांचे राजे, यां यातील सव, गौरवाने येकजण आप या वतः या कबरेत
नजले आहेत. १९ पण, तुला फेकून दले या फांदी माणे तु या कबरेतून
काढू न बाहेर फेकले आहे. जे तलवार ने भोसकलेले, खाचेत या दगडांम ये
खाली उतरले जातात, तसे तू मृ युने झाकला आहेस. २० जसे पाया खाली
तुडवलेले मृत शर र, तुला कधीच यां याबरोबर पुर यात येणार नाही, कारण
तू आप या देशाचा नाश केला आहे. तू आपले लोक वधले आहेत, जे वाईट
करणा यांची मुले आहेत आ ण यांचा कधी पु हा उ लेख होणार नाही.” २१
यां या पूवजां या अ यायामुळे यां या मुलांसाठ तु ही क ल कर याची
तयार करा, हणजे ते उठणार नाहीत आ ण पृ वी ता यात घेणार नाहीत
व संपूण जग नगरांनी भरणार नाही. २२ “मी यां या व उठे न,” असे
सेनाधीश परमे र जाहीर करतो. “मी बाबेलापासून नाव, वंशज आ ण
भावी प ा ांना तोडू न टाक न,” हे परमे र जाहीर करतो. २३ मी तला
घुबडाची मालम ा व पा याचे तळे असेही कर न, आ ण मी तला नाशा या
झाडू ने झाडू न टाक न, असे सेनाधीश परमे र जाहीर करतो. २४ सेनाधीश
परमे राने शपथ वा न हणाला, खा ीने, माझे जे उ ेश आहेत, या माणे
होईल; आ ण जसे मी योजले तसेच होईल. २५ मी आप या देशात अ शूराला
तोड न आ ण मा या पवतावर यास पायाखाली तुडवीन. नंतर याचे जोखड
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यां याव न नघेल आ ण याचे ओझे यां या खां ाव न र सारले जाईल.
२६ संपूण पृ वीसाठ यो जलेला उ ेश हाच आहे आ ण जो हात सव रा ांवर

उगारलेला आहे तो हात हाच आहे. २७ कारण सेनाधीश परमे राने हा
संक प केला आहे; तो कोण थांबवू शकेल? याचा हात उगारलेला आहे,
आ ण तो कोणा याने मागे वळवू शकेल? २८ राजा आहाजा या मृ यू या
वषात ही घोषणा आली. २९ अगे प ल ी, तुला मारणार काठ मोडली आहे
हणून आनंद क नको. कारण सापा या मुळातून फुरसे नघेल आ ण उडता
आ या सप याचे फळ होईल. ३० गर बाचे थम ज मलेले खातील, आ ण
गरजवंत सुर तेत पडू न राहतील. मी तुझे मूळ उपासमार ने मार न तो तुझे
उरलेले सव मा न टाक ल. ३१ वेशीनो मो ाने आ ोश करा; नगरांनो
आरोळ करा. प ल ी तू सव वतळू न जाशील. कारण उ रेकडू न धुराचे ढग
येत आहे आ ण तेथे या या सै यात मागे राहणारा कोणी नाही. ३२ तर या
रा ा या ताला कोण एक उ र देईल? परमे राने सीयोन थापले आहे
आ ण या या लोकांतले पीड त याम ये आ य घेतील.
लची घोषणा. खरोखर, एका रा ीत मवाबाचे आर वैराण
१५ मवाबाब
आ ण नाश कर यात आले; खरोखर एका रा ीत मवाबाचे क र वैराण
आ ण नाश कर यात आले. २ दीबोनाचे लोक मं दरापयत, उ च थानावर
रड यास चढू न गेले; नबो व मेदबा यां यासाठ मवाब वलाप करत आहे.
यां या सवाची डोक मुं डलेली आहेत व यां या सवा या दा ा कापले या
आहेत. ३ ते आप या र यात गोणताट पांघ न आहेत; आप या घरा या
धा यावर आ ण आप या चौकात येकजण आ ोश कर त आहेत, अ ू
गाळ त आहेत ४ हेशबोन व एलाले आरोळ मारत आहेत; यांचा आवाज
याहसापयत ऐकू जात आहे. यामुळे मवाबाचे श धार माणसे आरो या
देत आहेत; यांचा जीव यां यात थरथरत आहे. ५ मवाबाकरता माझे दय
ओरडते; तचे शरणाथ सोअर आ ण एगलाथ-श लशीया येथवर पळू न गेले
आहेत. लूहीथ या चढणीवर ते रडत रडत चढत आहेत; होरोनाईमा या वाटेवर
यां या नाशासाठ मो ाने आ ोश कर त आहेत. ६ पण न ीमाचे पाणी
आटले आहे; गवत सुकून गेले आहे आ ण नवीन गवत नाहीसे झाले आहे;
काहीच हरवे नाही. ७ या तव यांनी वाढवलेली वपुलता आ ण साठवलेले
आहे ते, वाळुं जा या ओ ापलीकडे घेऊन जात आहेत. ८ मवाबा या
देशाम ये सगळ कडे रडणे चालले आहे; यांचा आकांत ए लाइमापयत
आ ण बैर-एलीमापयत यांचा आ ोश पोहचला आहे. ९ दीमोनाचे पाणी
र ाने भरले आहेत; पण मी दीमोनावर अ धक जा त संकटे आणीन. जे
मवाबापासून नसटले आहेत आ ण जे देशात बाक आहेत यां यावर सह
ह ला करतील.
सेलापासून रानापयत देशावर रा य करतो यास तु ही
१६ जोसीयोनक
ये या पवतावर कोकरे पाठवा. कारण वखरले या
२

घर ा माणे, भटकणा या प या माणे, मवाबा या ि या आण न नदी या
उताराजवळ भटकतील. ३ सूचना दे, याय अंमलात आण; पार तू
आपली सावली रा ीसारखी कर; शरणाथ स लपीव; शरणाथ चा व ासघात
क नकोस. ४ मवाबामधील नवा सतास, तु यात रा दे; तू यांना नाश
करणा यापासून लप याचे ठकाण हो. कारण जुलूम करणारा थांबेल आ ण
नासधूस बंद होईल. यांनी तुडवले ते देशातून नाहीसे होतील. ५ व ासा या
कराराने सहासन था पत होईल; आ ण दावीदा या तंबूतून कोणीएक
न ावान तेथे बसेल. तो धा मकतेने याय शोधील आ ण या माणे याय
देईल. ६ आ ही मवाबा या गवा वषयी, यां या उ टपणा वषयी, याची
फुशारक व संतापा वषयी ऐकले आहे. पण यांची फुशारक नरथक आहेत.
७ यामुळे मवाब मवाबाकरता आकांत कर ल, येकजण आकांत कर ल.
क र-हेरेसेथा या मनुकां या ढेपांसाठ जे पूणपणे उ व त झाले आहे तु ही
यासाठ शोक कराल. ८ हेशबोनाची शेते व याच माणे स मे या ा वेली

सुकून गे या आहेत. रा ां या अ धपत नी नवडले या ा वेली पायदळ
तुडव या आहेत या याजेरास पोहच या आ ण रानाम ये पस न गे या
हो या. यांचा क ब चोहोकडे पस न समु ा या पार गेला होता. ९ यामुळे मी
खरोखर याजेराबरोबर स मे या ा वेलीकरता रडेल. मी आप या अ ूंनी
हेशबोन व एलाले तु हास पाणी घालीन. कारण तु या शेतातील उ हाळ
फळांनी आ ण तु या कापणी या आनंदा या आरोळ चा मी शेवट केला
आहे. १० उपवनातील फळ झाडांपासून आनंद व उ लास नाहीसा झाला
आहे; आ ण तुम या ा म यात तेथे गायनाचा व आनंदाचा गजर होत
नाही. ापार दाबून म काढ याचे वसाय करणार नाही; ा ां या
हंगामातील आनंदाचा गजर मी बंद केला आहे. ११ यामुळे मवाबाकरता माझे
अंतःकरण आ ण क र हेरेसासाठ माझे अंतयाम तंतुवा ासारखे उसासे
टाकतात. १२ जे हा मवाब वतः उं च थानावर जाताना थकेल आ ण ाथना
करायला या या मं दरात वेश कर ल, तर याची ाथना काहीच स ीस
नेणार नाही. १३ पूव या काळ मवाबा वषयी जे वचन परमे र बोलला आहे
ते हेच आहे. १४ पु हा परमे र बोलला, “तीन वषा या आतच, मवाबाचे
गौरव नाहीसे होईल; यांचे लोक पु कळ असूनही, अवशेष फार थोडे आ ण
ु लक राहील.
द म का वषयीची घोषणा. पाहा, द म क हे एक नगर हणून
१७ राहणार
नाही; ते नासाड चा ढ ग होईल. अरोएराची नगरे पूण
२

सोडू न जातील. ती कळपासाठ प ड याची जागा होईल आ ण यांना
कोणी घाबरवणार नाही. ३ ए ाइमापासून तटबंदीची नगरे नाहीशी होतील.
द म कापासून याचे रा य आ ण अरामाचा अवशेष ही नाहीसे होतील, ही
इ ाएल लोकां या गौरवासारखी होतील, असे सेनाधीश परमे र हणतो. ४
या दवसात असे होईल क , याकोबाचे वैभव वरळ होईल आ ण याचा
पु देह सडपातळ होईल. ५ जे हा जसे कापणी करणारा उभे धा य गोळा
करताना आ ण या या हाताने कणसे कापतो तसे होईल. जसे रेफाईमां या
खो यात कोणी कणसे टपतो तसे होईल. ६ जसे जे हा जैतून झाड हल वले
असता यावर काही फळे श लक राहतात, दोन कवा तीन फळे सवा न
उं च श ावर राहतात, चार कवा पाच या या उं चावर या फलदायी फां ावर
राहतात, असे परमे र इ ाएलाचा देव हणतो. ७ या दवशी लोक आप या
उ प नक याकडे पाहतील आ ण यांचे डोळे इ ाएला या एका प व
भूकडे लागतील. ८ आप या हातां या कामाकडे, ते वे ांकडे पाहणार
नाहीत कवा आप या बोटांनी केले या अशेरा तंभ आ ण सूयमूत याकडे ते
पाहणार नाहीत. ९ या दवसात यांची बळकट नगरे ड गरा या मा यावर ल
वनराई या उतारावर सोडले या ठकाणांसारखी, जी ठकाणे इ ाएल
लोकां यामुळे यांनी सोडली होती यासारखी होतील, आ ण तेथे ती ओस
पडतील. १० कारण तू आप या तारणक या देवाला वसरलास आ ण
आप या साम या या खडकाकडे ल केले. यामुळे तू र य रोपे लावली
आ ण नसटू न अपर चीत वासास नघाला. ११ या दवशी तू ला वले आ ण
कुंपण घातले व मशागत केली. लवकरच तुझे बीज वाढले, परंतु याचा
हंगाम ःखा या व भार शोका या दवशी अयश वी होईल. १२ समु ा या
गजने माणे गजना करणारा पु कळ लोकांचा समुदाय आ ण महापुरा या
जलां या ग गाटासारखी ग गाट करणार रा ांची गद यांना हायहाय! १३ रा े
महापुरा या ब त जलां या ग गाटा माणे ग गाट करतील, परंतु देव यांना
धमकावील ते हा ते र पळतील आ ण वा यापुढे ड गरावर या भुसासारखे व
वादळापुढे धुळ सारखा यांचा पाठलाग होईल. १४ ते हा पाहा, सं याकाळ
दहशत! आ ण पहाटेपूव ती नाहीशी होते; जे आ हांला लुटतात यांचा हा
वाटा आहे, आ ण जे आ हास लुबाडतात यांचा ह सा हाच आहे.
ल सळसळणा या पंखा या देशा हायहाय;
१८ कूजोशातीलसमुनातूांनया, लपलीकड
हा यां या पा ातून जलावर वक ल पाठवतो.
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यशया

शी गती तांनो, या उं च आ ण मन मळावू रा ांकडे, जे लोक भीतीपासून
र व जवळ आहेत यां याकडे, जे बलवान व अ ज य रा , याची भूमी
न ांनी वभागली आहे या याकडे जा, ३ अहो जगात या सव र हवा यांनो
आ ण जे कोणी पृ वीवर राहणा यांनो, जे हा पवताव न नशाण उं च व यात
येईल ते हा पाहा; आ ण जे हा कणा फुंक यात येईल ते हा ऐका. ४
परमे राने मला हे सां गतले आहे क , जसे सूया या काशात उकळणार
उ णता असते अथवा जसे कापणी या उ हात द हवरयु अ येते, तसे मी
आप या नवास थानातून शांतपणे नर ण कर न. ५ कापणी यापूव ,
जे हा बहार संप यावर फुले ा ात पकू लागतात, ते हा तो कोय याने
डहा या कापील व खाली काढू न टाकेल आ ण पसरले या फां ा काढू न
टाकेल. ६ पवतावर ल प यांसाठ आ ण पृ वीवर ल जनावरांसाठ या
एक टाकून ठे व या जातील. उ हा यात प ी याम ये राहतील आ ण
थंड त पृ वीवर ल जनावरे यावर हवाळा घालवतील.” ७ या वेळेला, उं च
आ ण मन मळावू लोक, भीतीपासून र व जवळ असे बलवान व अ ज य
रा , या रा ाची भूमी न ांनी वभागलेली आहे ते, सेनाधीश परमे राचे
नाव दले या थळ हणजे सीयोन ड गरावर सेनाधीश पमे राला वतःचा
नजराणा हणून अपण कर यास येतील.
मसरा वषयी घोषणा. पाहा, परमे र, वेगवान मेघावर वार होऊन
१९ मसराकडे
येत आहे; मसरा या मूत या यापुढे थरथरतील आ ण
मस यांचे दय आत या आत वतळे ल. २ देव हणतो, मी मस यांना
मसरा व
चथावेल, ते माणसे आप या भावा व , आ ण आप या
शेजा या व ; नगर नगरा व आ ण रा य रा या व लढेल. ३ मसराचा
उ साह या याम ये कमजोर होईल. मी यांचा स ला न कर ल, जर ते
मूत ना, मृत मनु या या आ याला, व मां काजवळ व भूतवै ांचा स ला
शोधतील. ४ “मी मस यांना एका कठोर ध या या हातात देईन आ ण
एक साम यवान राजा यां यावर रा य कर ल. असे भू सेनाधीश परमे र
हणतो. ५ समु ाचे पाणी पूण कोरडे पडेल आ ण नदी आटेल व र होईल.”
६ न ांना गध येईल; मसराचे वाह कमी होतील आ ण सुकून जातील.
बो व ल हाळे सुकून जातील ७ नीलजवळचे बो , नील या मुखाजवळची
आ ण नीलजवळ सव पेरलेली शेते सुकून जातील, धुळ त बदलतील आ ण
वा याने उडू न जातील. ८ कोळ वलाप आ ण शोक करतील व जे सव नील
नदीत गळ टाकणारे शोक करतील यासारखे जे पा यावर जाळ पसरतात ते
ःखीत होतील. ९ जे पजलेला ताग तयार करतात आ ण जे पांढरे कापड
वणतात ते न तेज होतील. १० मसरचे व कामगार चरडले जातील;
जे सव मोलासाठ काम करतात ते नाउमेद होतील. ११ सोअनाचे सरदार
पूणपणे मूख आहेत. फारोचे शहाणे स लागार बु हीन झाले आहेत. तु ही
फारोला कसे हणू शकता, मी ानाचा मुलगा, ाचीन काळ या राजाचा
मुलगा आहे? १२ मग ते, तुझी सु माणसे कोठे आहेत? तर आता यांनी
तुला सांगावे आ ण सेनाधीश परमे राने मसराब ल काय योजले आहे ते
यांनी समजावे. १३ सोअनाचे सरदार मूख बनले आहेत, नोफाचे सरदार
फसले आहेत; जे त या गो ाची कोन शला असे आहेत यांनी मसराला
चुक या मागाने नेले आहे. १४ परमे राने यां याम ये वकृतीचा आ मा
मसळला आहे आ ण जसा म पी आप या ओकार त लटपटत चालतो
तसे यांनी सव कामात जे तने केले, मसराला चुक या मागाने नेले आहे.
१५ तेथे मसरासाठ डोके कवा शेपूट, झाव याची फांदी कवा ल हाळा
कोणीही एक काहीच क शकत नाही. १६ या दवशी मसर बायकांसारखे
होतील. ते थरथर कापतील आ ण भयभीत होतील कारण सेनाधीश परमे र
आपला हात वर उं चावेल तो यां यावर उगार ल. १७ य दाची भूमी मसराला
लटपट व याचे कारण होईल. जे हा कोणीएक तची आठवण यास क न
देईल, ते घाबरतील, परमे राने यां या व जी योजना आखली आहे
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यामुळे असे होईल. १८ या दवशी मसर देशाम ये पाच नगरे कनानाची
भाषा बोलतील आ ण ती सेनाधीश परमे रापुढे एक न तेची शपथ वाहतील.
यातील एका नगरास सूयाचे नगर हणतील. १९ या दवशी मसर देशा या
म ये परमे रासाठ एक वेदी होईल आ ण या या सीमेवर परमे रासाठ
एक दगड तंभ होईल. २० ही मसर देशात सेनाधीश परमे राचे च ह
व सा अशी होतील. कारण ते जुलूमामुळे परमे राकडे जे हा आरोळ
मारतील ते हा तो यां यासाठ एक तारणारा व संर णकता पाठवील,
आ ण तो यांना सोडवील. २१ या काळ परमे र मस यांस ओळख क न
देईल आ ण मसर परमे रास ओळखतील. ते य व अपणासह उपासना
करतील आ ण बली अपण करतील. ते परमे रास नवस करतील आ ण तो
पूण करतील. २२ परमे र मसराला पीड ल, पीड ल व बरे ही कर ल. ते
परमे राकडे परत येतील; तो यांची ाथना ऐकेल व यांना बरे कर ल. २३
या दवसात मसरातून अ शूराकडे महामाग होईल आ ण अ शूर मसरात
व मसर अ शूरात येईल; आ ण मसर अ शू यां या बरोबर उपासना
करतील. २४ या दवसात इ ाएल मसराशी व अ शूराशी मळालेला असा
तसरा सोबती होईल; तो पृ वी याम ये आशीवाद होईल. २५ सेनाधीश
परमे राने यांना आशीवाद दला. मसर माझे लोक व अ शूर मा या हातचे
कृ य व इ ाएल माझे वतन आशीवादीत असो.
ापती ततान अ दोदास आला, हणजे जे हा अ शूराचा
२० राजाया वषसगसेननयाने
यास पाठवले, याने अ दोदा व लढाई क न
ते घेतले. २ या वेळेला आमोजाचा मुलगा यशयाशी परमे र बोलला आ ण
हणाला, “जा व तु या कंबरे पासूनचे गोणपाटाचे व काढू न टाक व तु या
पायातील जोडे काढ.” याने तसे केले, तो न न व अनवाणी चालला. ३
परमे र हणाला, “माझा सेवक यशया या माणे मसरा वषयी आ ण
कूशा वषयी च ह व शकुन असा तीन वष न न व अनवाणी चालला आहे, ४
या माणे मस यांना लाज वाटावी हणून अ शूरचा राजा मसर या कै ांना
व कूशा या तड पार केले या त णांना व वृ ांना, न न आ ण अनवाणी
आ ण यांचे कु ले उघडे क न नेईल. ५ जो कूश यांची आशा आ ण जो
मसर देशाचे वैभव यामुळे ते हताश व लि जत होतील.” ६ या दवशी
या समु कना यावर ल राहणारे लोक हणतील, “खरोखर, हा आम या
आशेचा ोत, या याकडे साहा यासाठ व अ शूरा या राजापासून र ण
कर यासाठ आ ही पळालो तो असा आहे, तर आ ही कसे सुटून जाऊ?”
ाजवळ या राणा वषयी ही देववाणी. जसा द णेचा वादळवारा
२१ समु
सव काही खरडू न नेतो या कारे तो रानांतून, भयंकर देशातून येत
आहे. २ : खदायक असा ांत मला दे यात आला आहे, व ासघातक
मनु य व ासघाताने करार करतो, आ ण नाश करणारा नाश करतो. हे
एलामा वर जा आ ण ह ला कर, हे मा ा वेढा घाल, मी तचे सव उसासे
थांबवीन. ३ या तव मा या कंबरेत वेदना भर या आहेत, सुती वेदने माणे
तडफडणा या ी माणे या वेदनांनी मला पकडले आहे. जे मी ऐकले
यामुळे मी खाली वाकलो आहे, जे मी पा हले यामुळे मी वचलीत झालो. ४
माझे दय धडधडते, थरकाप मा यावर हावी होतो. रा मला कती सुखावह
वाटे, ती आता मला भेद न टाकणार झाली असून. ५ यांनी मेज तयार
केला, यांनी कापड पसरवले आ ण खा ले व याले, उठा, अ धका यांनो,
आप या ढाल ना तेल लावा. ६ जा, या ठकाणी एक पहारेकर ठे व असे
भूने मला सां गतले, तो जे काही पाहणार याची वाता सांगावी. ७ जे हा
तो रथ, घोडे वार, गाढवावर बसलेले, उं टावर बसलेले पाहील, ते हा याने
सतक व सावधान असायला हवे. ८ पहारेकर सहनाद क न हणाला,
हे भू, पाहा या या बु जावर मी रोज दवसभर उभा असतो आ ण पूण
रा मी आप या चौक वर उभा राहतो. ९ आ ण जोड जोड ने चालणा या
घोड वारांचे एक सै य येत आहे. याने हटले, बाबेल पडली, पडली, आ ण
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त या सव कोर व देव मूत चा पूण पणे नाश होऊन ते ज मनीस मळा या
आहेत. १० हे मा या मळणी केले या आ ण ख यांतील धा या! मा या
ख यातील लेकरा! सेनाधीश परमे र, इ ाएलाचा देव, ाकडू न जे काही मी
ऐकले, ते तु हास घोषीत केले. ११ मा वषयीचा घोषणा, सेईर येथून मला
कोणी मला हाक मारतो, पहारेक या, रा ी काय रा हल? पहारेक या, रा ी
काय रा हल? १२ पाहारेकर हणाला, सकाळ येते व रा ही येते, जर तु ही
वचाराल तर वचारा आ ण परत या. १३ अरे बया वषयी घोषणा, ददानी या
का फ यालो, अरब तान या रानांत तु ही रा घालवणार. १४ अहो तेमा या
राहणा यांनो, तहानले यांना पाणी आणा, पळू न गेले यांना भाकर घेऊन
भेटा. १५ कारण ते तलवार , वाकवलेले धनु य, काढले या तलवार आ ण
यु ा या दडपणापासून पळाले आहेत. १६ कारण परमे राने मला सां गतले,
एका वषा या आत, जसा मोलकर एका वषासाठ नयू केला जातो, याच
कारे केदारचे वैभव तु ही संपलेले पाहाल. १७ फ थोडेच धनुधार , वीर
यो ा केदार म ये उरतील, कारण इ ाएलाचा देव परमे र हे बोलला आहे.
ा या खो या वषयी ही देववाणी; तु ही सव घर या माळ वर
२२ जातांतआहा,
याचे काय कारण आहे? एक ग गाटाने भरलेले शहर,
२

आंनदाने भरलेली नगर , तु यातील जे तलवार ने ठार केलेले नाहीत आ ण जे
यु ात मारले गेले नाहीत. ३ तुझे सव अ धकार एक होऊन पळाले, यांना
धनुधारांनी धरले आहे, तु याम ये जे सापडले या सवाना यांनी एकवट
क न बांधले, ते र पळाले आहेत. ४ या तव मी हणालो, मा याकडे पा
नका, मी क ाने रडेन, मा या लोकां या मुली या नाशाब ल माझे सां वन
क नका. ५ कारण हा ग गाटाचा, पायाखाली तुडव याचा आ ण गडबड चा
दवस सेनाधीश परमे र, भू याजकडू न ांता या खो यात आला आहे.
या दवशी लोक भती फोडतील आ ण ड गराकडे ओरडतील. ६ एलामाने
मनु यांचा रथ आ ण घोडे वार घेऊन बाणांचा भाता वा हला, आ ण क राने
ढाल उघड केली. ७ आ ण असे झाले क तुझे नवडलेले खोरे रथांनी
भ न गेले आ ण घोड वार वेश जवळ आपापली जागा घेतील. ८ याने
य दावर ल र ण काढू न घेतले आहे, आ ण या दवशी तू वनांतील घरांत
श ांवर ी लावली. ९ दा वदा या नगराला पु कळ भगदाडे पडलेली तु ही
पा हले आहे, आ ण तु ही खाल या त यातील पाणी जमा केले. १० तू
य शलेमे या घरांची मोजदाद केली, आ ण भत बळकट कर यासाठ तू घरे
फोडली. ११ दोन भती या म ये हौद बांधून जु या त या या पा यासाठ
सोय केली. पण तू शहर बांधना याचा वचार केला नाही, याने या ब ल
पूव च यो जले होते. १२ या दवसात सेनाधीश परमे र हणाला, रडावे,
शोक करावा व ट कल पाडावे आ ण गोणताट घालावे. १३ परंतू याऐवजी,
पाहा, उ सव आ ण हष, बैल मारणे, मढरे कापणे, मांस खाणे व ा रस
पणे चालले आहे. आपण खाऊ व पऊ, कारण उ ा आप याला मरायचेच
आहे. १४ आ ण सै या या परमे राने मा या कानात हे सां गतले क ,
जर तू मेलास, तर या तु या पापांची मा केली जाणार नाही. सेनाधीश
परमे र असे हणतो. १५ सेनाधीश परमे र, भू असे हणतो, हा कारभार
शेबना, जो राजा या घरावर नेमला आहे, याकडे जा व यास बोल; १६
तू येथे काय कर त आहेस? तू कोण आहेस? जसा कोणी आपली कबर
उं च ठकाणांत खोदतो आ ण आपले राह याचे थान खडकाम ये करतो
तशी तू आपणासाठ कबर खोदीत आहेस. १७ पाहा, परमे र परा मी
मनु यासारखा तुला फेकून देईल आ ण तुला घ धर ल. १८ तो तुला गुंडाळू न
चडु सारखा मो ा देशात फेकून देईन, तू आप या ध या या घरात अ त ा
असा आहेस तो तू मरशील, आ ण तु या गौरवाचे रथ तेथेच राहतील. १९
भू परमे र हणतो मी तुला उ च पदाव न काढू न टा कल तुझे उ च पद
हसकावून घेईल. तू खाली ओढला जाशील. २० आ ण या दवशी असे
होईल ह क याचा पु ए याक म यास मी बोलावीन. २१ तुझा झगा मी

यास घालीन आ ण तुझा कमरबंध यास देईन व तुझे अ धकर मी या या
हाती देईन. य शलेमे या राहणा यांना व य दा या घरा याला पता असा
होईल. २२ दा वदा या घरा याची क ली मी या या खां ावर ठे वीन, तो
उघड ल आ ण कोणीच ते बंद करणार नाही, आ ण जे काही बंद कर ल ते
कोणीच उघडू शकणार नाही. २३ यास मी सुर ीत ठकाणी ख या माणे
प का कर न, आ ण तो आप या प या या घराला वैभवशाली राजासन असे
होईल. २४ या या प या या घरा यातील सव गौरव, मुले व संतती, सव
लहान पा े, पे यापासून सुरईपयत सव भांड त यावर टांगून ठे वतील. २५
सेनाधीश परमे र असे हणतो, मग असे घडेल क , भतीत प का केलेला
खळा असतो तो श या जवळ ढला होउन पडेल व जो भार त यावर होता
तो छे दला जाईल, कारण परमे र हे बोलला आहे.
वषयी देववाणी, ताश श या जहाजान , आ ोश करा कारण
२३ सोर
तुम या जहाजासाठ बंदर व तुम यासाठ घर नाही, असे क ीम या
देशापासून यांना गट कर यात आले आहे. २ समु तीर या र हवा यांन ,
आ यच कत हा, तु ही सीदोनाचे ापार , जे तु ही समु ाव न वास
करता, यां या तनीध नी तु या गरजा पूरव या. ३ आ ण महान जलांव न
नाईल नदीकाठ पकलेले सव पीक, समु ा पलीकडू न आणलेले सीहोर या
भागातले धा य ते सोर याकर ता आणले; ती रा ांची बाजारपेठ होती. ४
हे सीदोना ल जीत हो, कारण समु , समु ातील परा मी, बोलला आहे,
तो हणतो, “मी सुती वेदना द या नाहीत व मी सवले ह नाही, मी
त ण पु ष वाढवले नाहीत व त ण ना लहा या या मो ा के या नाहीत.”
५ मसर देशात हे वतमान कळे ल ते हा तेथे सोर नवा सया साठ मोठा
शोक केला जाईल. ६ ताश शास पार जा, समु तीर राहणा यांनो तु ही
आकांत करा. ७ अ त आनंदी, सुखी व वैभवशाली नगर , हे तुम या बाबतीत
घडले आहे, पूव या काळापासून ती स द व नावजलेली होती, पण आता
तीचेच पाय तला परदेशात घेऊन जात आहेत. ८ मुकुट देणार हे सोर,
याचे ापार अ धकार आहेत, याचे वाणी पृ वीतले त ीत आहेत, या
वषयी हे कोणी योजीले? ९ सव शोभे या वैभवाला डाग लाव यासाठ व
पृ वीत या सव त ांना अ त ीत कर यासाठ सेनाधीश परमे राने हे
यो जले आहे. १० हे ताश श या क ये नील नदी माणे आपली भूमी नांगर.
सोर म ये तुला ापार ठकाण नाही. ११ परमे राने आपला हात समु ावर
उगारला आहे आ ण याने रा ये हालवून टाकली. याने कनानाचे सव ग न
कर याची आ ा दलेली आहे. १२ तो हणतो, “हे कलंक त
झालेली
सीदोन क ये तू येथून पुढे आनंदीत होणार नाहीस, उठ, साय स पार कर,
पण तेथेही तुला आराम मळणार नाही.” १३ खा दयांचा देश पाहा तो आता
नामशेष आहे, अ शूर देशातील लोकांनी यास ओसाड कर यासाठ जंगली
पशु या वा धन केले आहे यांनी यांचे बू ज वेढा दे यासाठ थापले
आहेत व याचे ढ गारे बनवतील, समु ावर संचार करणा यानो रडा शोक करा
कारण तुम या बंदराचा नाश झाला आहे याचा पुण व वंस केलेला आहे.
१४ ताश श या जहाजांनो हाय हाय करा वलाप करा कारण तुमचे बंदर
पूण पणे नाश पावलेले आहे. १५ या दवसात असे घडेल क सव जगाला
सोराची व मृती सतर वषपयत पडेल, सोर देशाची कोणालाच आठवण
राहणार नाही तो पयत एका राजाची कार कद संपेल. १६ हे वसरले या वे ये,
वीणा घे आ ण नगरात फर, ती छान कारे वाजव, तुझी आठवण हावी
हणून खुप गाणी गा. १७ स र वषा या शेवटी असे होईल क परमे र देव
सोराची मदत कर ल, ते हा ते आप या वेतनाकडे फरेल, आ ण भूमी या सव
पाठ वर पृ वीत या सव रा यांशी भचार करेल. १८ त या ापाराचा
माल व याचे वतन परमे रास प व होईल, ते वतन साठवले जाणार नाही
व राखून ठे वले जाणार नाही, तर जे परे रासमोर राहतात यांनी भरपूर खावे
व टकाऊ व घालावे हणून यां यासाठ याचा ापा याचा माल येईल.
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परमे र पृ वीला ओसाड व रकामी कर त आहे, तो यातील
२४ पाहा
राहणा यांची पागांपांग कर त आहे. आ ण जशी लोकांची तशी
२

याजकांची, जशी सेवकाची तशी ध याची, जशी दासीची तशी त या
ध नणीशी, जशी वकत घेणा याची तशी वकणा याची, जशी उसणे
देणा याची तशी उसणे घेणा याची, जशी उधार घेणा याची तशी जो यास
उधार देतो याची ि थती होईल. ३ पृ वी पूणपणे उ व त केली जाईल
आ ण नागा वली जाईल, कारण परमे र हे वचन बोलला आहे. ४ मेघ
पाऊस पाड त नाही हणून, पृ वी सुकून गेली आहे, पाणी आटू न गेले आहे
पृ वीवर ल स जन हणवणा या पापी लोकांनी तचा नाश केला आहे. ५
पृ वीवर या लोकांनी परमे राने दलेले व ध व नयमांचे पालन केले नाही,
वध चे अ त मण केले, आ ण सावकालीक करार मोडला आहे. ६ यामुळे
सावका लक करार शा पत झाला आहे व तेथे राहणारे दोषी आढळले आहेत.
यांना याचे फळ भोगावे लागत आहे; शापाचा प रणाम हणून पु कळ लोक
भ म होतील व फार थोडे उरतील. ७ नवीन ा रस वाळू न गेला, ा वेल
सुकले आहेत, सव आनंदो सव करणारे क हत आहेत. ८ डफांचा आनंदी
आवाज आ ण हषाने जे मौजमजा कर त ते थांबले आहेत, वीणेचा आनंद बंद
केला आहे. ९ ते आता म पीता-पीता गाणी गाणार नाहीत, आ ण यांना जे
म पीतात ती आता कडू होईल. १० अंदाधूंदी असलेली नगर मोडू न पडली
आहे, येक घर बंद आ ण रकामे आहे. ११ ा रसामुळे चौका चौकात
रडणे आहे. सव हष अंधकारमय आहे, भूमीचा आनंद नाहीसा झाला आहे.
१२ नगरात ओसाड उरली आहे, आ ण दरवा याचा नाश झाला आहे. १३
ा ांचा हंगाम सपं यावर व जैतून वृ हल व यावर, झाडावर जशी थोड शी
फळे उरतात तशी या देशाची अव था झालेली असणार तसे पृ वीवर ल
सव रा ांचे होईल. १४ ते आपला आवाज उं चावतील आ ण परमे राचे
ऐ य ओरडतील, आ ण समु ाव न मो ाने आरोळ मारतील. १५ या तव
पूवत परमे राचे गौरव करा, आ ण सागरातील ीपांम ये इ ाएलाचा देव
परमे र, या या नावाला गौरव ा. १६ पृ वी या सीमेतून आ ही अशी गीते
ऐकली आहेत क , “धा मकास वैभव असो.” पण मी हणालो, मी वाया
गेलो आहे, मी र वाया गेलो आहे, मला हाय हाय! कारण व ास घातक ने
व ासघात केला आहे, होय, व ास घात याने व ास घात केला आहे. १७
पृ वीतील राहणा यांनो, भीती व खांच आ ण पाश ही तु यावर आहेत. १८
जो भीती या आवाजापासून पळे ल तो खांचेत पडेल, आ ण जो खांचेमधून वर
नघेल तो पाशात पडेल. वगा या खड या उघड या आहेत, आ ण पृ वीचे
पाये हालत आहेत. १९ पृ वी अगदी मोडू न गेली आहे, पृ वी फाटली आहे.
पृ वी फार हसकर तीने हलवली आहे. २० पृ वी एखा ा म यासारखी
झोकां ा खाईल, आ ण एखा ा टांग या बछा या माने झोके खाईल, तचा
अपराध त यावर भार होईल ते हा ती पडेल आ ण पु हा उठणार नाही. २१
या दवशी असे होईल क परमे र उं च ठकाणी असले या सै याला उं च
ठकाणी, आ ण पृ वी या राजांना पृ वीवर श ा करेल. २२ यांना एक त
क न अंधार कोठड त आ ण कारागृहात बंद क न ठे वील, नंतर यांचा याय
केला जाईल. २३ नंतर सेनाधीश परमे र सीयोनातील आपला राजासनावर
आ ढ होईल ते हा या या तेजाने चं तांबूस होईल व सूय फका पडेल, तो
सयोन पवताव न आप या व डलांसमोर वैभवाने य शलेमेत रा य कर ल.
रा, तू माझा देव आहेस, मी तुला उं च कर न, मी तुझी
२५ हेतुपरमे
ती कर न. कारण तू अ ूत कृ ये केली आहेस, जे संक प तू
पूव च योजून ठे वले होते, ते तू आप या प रपूण व ासा या ारे घडवून
आणले आहेस, २ कारण तू श ूं या नगराला ढ ग केले आहेस, तटबंदी या
नगराला ओसाड असे केले आहेस, आ ण पर यांचे महाल असे ते नगर
रा हले नाही. ३ याक रता साम यवान लोक तुझे गौरव करतील व नदयी रा े
तुला भीतील. ४ कारण तू गोरगर बांचा र णकता आहेस, गरजूंना यां या
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ःखा या समयी तू संर क असा आहेस. जे हा नदय चा फटका भ तीला
लागणा या वादळासारखा असतो, ते हा तू उ हा या तापात यांची सावली
व सकंटा या वादळात यांचा नवारा असा आहेस. ५ उ हा या तापाने
तापलेली भूमी मेघा या छायेने थंड होते, तसे जे नदय श ू आहेत ां या
गजना शांत करशील ६ ते हा या सीयोन ड गरावर हणजेच ये शलेमेत
सेनाधीश परमे र आप या लोकांस मेजवानी तेथे उ मो म चवदार पदाथ
असतील मांसाचे म ज सहीत तुकडे असतील, तसेच चवदार ा मध दे यात
येईल ते सव खाऊन पऊन तृ त होतील. ७ यावेळ पापाचे मेघपटल व
मृ यूछायेचे सावट तो या ड गराव न लोकांपासून र कर ल व यांना मोकळे
कर ल. ८ तो मरणाला कायमचे नाहीसे कर ल, परमे र सवा या डो यांचे
अ ू पुसून टाक ल देशातील यां या लोकांवर ल सव अ याय अपमान र
कर ल परमे र देव हे बोलला आहे हे तो कर लच. ९ सव लोक या दवशी
हणतील व घोषणा देऊन सांगतील, “पाहा हा आमचा देव आहे या यावर
आमचा व ास आहे याची आ ही वाट पाहातो, कारण तोच आमचे तारण
करणारा आहे, हा आमचा परमे र आहे, आ ही सव आंनदी आहो कारण
या याकडू न आ हांला तारण ा ती होईल. १० कारण परमे राचा हात
य शलेमेला आश वाद दे यासाठ सयोन पवताव न उचलला जाईल व
याचे आश वाद सदैव य शलेमेतील लोकांबरोबर राहतील, पण मवाब
गवता माणे पायाखाली तुडवील जाईल व फेक या जाईल. ११ पा यात
पोहणारा पोह यासाठ हातांनी पाणी सारतो तसेच देव यांना र सार ल व
यांचा सव अ भमान, गव व सव राचार याचा नाश क न यांचा शेवट
कर ल. १२ मवाबाची उं च तटबंदी व सुर ीत ठकाणे न कर ल.
गीत गातील, आ हास बळकट शहर आहे,
२६ देयावानेदवशीया यया दाभ तदेशनाातवहेतटबं
दीना तारण असे केले आहे. वेशी
२

उघडा हणजे नतीमान रा जो व ास पाळतो, ते आत येतील. ३ परमे रा,
तु यावर वसंबून असणा यांना आ ण तु यावर व ास ठे वणा यांना, तू खर
शांती देतोस. ४ सवकाळ परमे रावर व ास ठे व, कारण भू परमे र,
या या ठायी सवकाळचा खडक आहे. ५ कारण जे अ भमानाने राहतात
यांना तो खाली आणील, तो उं च गढांना, खाली आणणार, तो तला
भूमीपयत खाली नीच करणार, तो तला धुळ स मळवणार. ६ दीन ब यांचे
पाय व द र यांचे पाय यांना तुडवतील. ७ सरळपण हा नतीमानाचा
माग आहे, जो तू सरळ आहेस तो तू नतीमानाची वाट सपाट करतो. ८
होय, परमे रा, तु या याया या मागात आ ही तुझी वाट पा हली आहे,
आम या जीवाची इ छा तु या नावाकडे, तु या मरणाकडेच आहे. ९
येक रा ीबरोबर तु याशी एक प हो याची आमची इ छा आहे, माझा
आ मा मा याम ये आतुरतेने तुला शोधीन, कारण जे हा तुझा याय या
पृ वीवर येतो, ते हा या जगातील राहणारे यायीपण शकतात. १० पापी
मनु यावर तू फ दयाच कर त रा हलास तर तो कधीच यायीपण शकणार
नाही. सरळपणा या भूमीत तो तेनेच वागणार, आ ण परमे राचा म हमा
पाहणार नाही. ११ परमे रा, तुझा हात उं चावलेला आहे, पण यांनी याकडे
ल दले नाही. तु या लोकांब ल असलेला तुझा आवेश ते पाहतील आ ण
फ जत होतील. तुझे श ू न क च यां याच आगीत भ मसात होतील. १२
परमे रा, तू आम यासाठ शांती ठरवशील, कारण खरच तू आमची सव
कामे आम यासाठ पूण केले आहेत. १३ परमे र आमचा देव, तुला सोडू न
इतर देवतांनी आ हावर रा य केले. पण आ ही फ तुझीच तुती करतो.
१४ ते मृत आहेत, ते जवंत नाहीत; ते ेते आहेत, ते उठणार नाहीत. खरोखर,
तू यांना दंड देऊन यांचा नाश केला आहेस आ ण यांची आठवण तू न
केली आहेस. १५ हे परमे रा, तू रा वाढवले आहेस, तू रा वाढवले आहे,
तू स मानीत आहेस, तू भूमी या सव सीमा व ता रत के या आहेत. १६
परमे रा, संकटात असताना ते तुझे मरण करतात. तुझी श ा यां यावर
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असता यांनी तु यापुढे ाथना केली. १७ जे हा एखादी ी सूतीची
वेळ जवळ आली हणजे ती वेदनेने व हळते आ ण आप या वेदनांम ये
ओरडते, भू, तसे आ ही तु यापुढे आहोत. १८ याच माणे आ ही गरोदर
होतो, आ ही सूतीवेदनेम ये होतो, पण आ ही फ वा याला ज म दला.
पृ वीत आ ही काही तारण केले नाही, आ ण जगातील राहणारे पडले
नाहीत. १९ तुझे मरण पावलेले जवंत होतील, आमचे मृत शर रे उठतील. जे
धुळ त था यक झाले ते तु ही जागे हा आ ण आनंदाने गायन करा. कारण
तु यावर ल द हवर हे भातीचे जवनदायी द हवर आहे, पृ वी तचे भ
त यातील मृत बाहेर टाक ल.” २० मा या लोकांनो, आपाप या खो यांत
जा आ ण दारे लावून या. ोध टळू न जाईपयत थोडा वेळासाठ लपा.
२१ कारण पाहा, परमे र पृ वीत या राहणा यां या अ यायाब ल श ा
कर यास आपले थान सोडू न येत आहे. मार या गेले यांचे र पृ वी गट
करेल, आ ण आप या वधले यांना यापुढे झाकून ठे वणार नाही.
ल ाथान जो चपळ सप, जो वाकडा सप ल ाथान
२७ यायासदवशी
परमे र आप या कठोर व मो ा व ढ तलवार ने श ा
करणार आ ण समु ातील ाणी यास मार ल. २ ते हा लोक र य
ा म याब लचे गाणे हणतील. ३ “मी परमे र, तची नीगा राखणारा, मी
येक णी तला पाणी घातले; यामुळे कोणीही तला खावणार नाही,
हणून मी रा दवस तचे राखण करतो. ४ मी रागवलेलो नाही, लढाईत
मा यापुढे का ांची झाडे व काटेर झाडे कोण ठे वील! पण यु दात मी
या या व चाल क न जाईल आ ण मी यास जाळू न न क न टाक न.
५ अथवा याने मा याशी समेट करावा हणून याने मा या संर णाला
धरावे, याने मा याशी शांती थापीत करावी. ६ येणा या दवसात याकोब
मुळावेल, इ ाएल उमलेले व यास नवीन पालवी फुटेल, आ ण ते जगाची
पाठ फळांनी भरतील.” ७ काय परमे राने याकोबावर आ ण इ ाएलावर
ह ला केला, जसा याने यां यावर ह ला करणा यांवर ह ला केला? अथवा
यांनी यांचा वध केला आहे यां या वधा माणे यांचा वध कर यात आला
आहे काय? ८ याच कारे तु ही याकोब आ ण इ ाएलाला र पाठवून अचूक
मापदंडांनी यांचा वरोध केला आहे. पुव या वा या या दवशी यांना तो
चंड वा याने र करतो. ९ याकर ता याकोबा या अपराधांना मा कशी
केली जाईल, आ ण याचे पाप र कर याचे फळ हेच आहे. तो वेदीचे सव
दगड खडू या चूण केले या चुनख ासारखे करेल, आ ण तसेच अशेरा
देवीचे खांब कवा धूप वेदीही उ या राहणार नाहीत. १० कारण तटबंदी
असलेले शहर नाश झाले आहे आ ण व ती असलेले राणासारखी सोडू न
दलेली आहे. वास तेथे चरेल आ ण तेथे बसेल आ ण या या फां ा
खाऊन टाकेल. ११ या या फां ा सुकतील ते हा या तोड या जातील,
ि या या सरपणासाठ वापरतील. कारण हे लोक समजदार नाहीत.
हणून यांना घड वणारा देव ा तव यां यावर दया करणार नाही, आ ण
यांचा नमाणकरता यां यावर कृपा दाखवणार नाही. १२ या दवशी असे
होईल क , परमे र फरात नदीपासून सुरवात क न मसर या नदीपयत या
आप या पकाची मळणी कर ल, आ ण तु ही इ ाएल या लोकांनो एक
गोळा केले जाणार. १३ या दवशी मोठा कणा वाजेल, आ ण ते हा अ शूर
देशाम ये नाश होणारे आ ण मसर देशात जे घालवले आहेत ते येतील.
आ ण य शलेमेस प व पवतावर परमे रास पुजतील.
म यांनो तुम या गवा या मुकुटाला हायहाय! आ ण
२८ एधुंद ाइममधील
झाले या सु पक खो या या मा यावर ल मोठ शोभा देणारे
जे कोमेजणारे फुल यास हायहाय! २ पाहा! परमे राकडे परा मी
आ ण बलवान असा एक आहे. तो गार पटी माणे आहे. न करणा या
वादळा माणे, आ ण चंड ढगफूटी माणे, तो पृ वीला आप या हाताने
ताडना करेल. ३ ए ाइममधील म ा यांचा अ भमानी मुकुट पायाखाली

तुडवला जाईल. ४ या या वैभवशाली स दयाचे कोमेजणारे फूल, जे
खो या या मा यावर आहे, उ हा यात झाडावर थम आले या अं जरां माणे
याची ि थती होईल, याकडे पाहणारा पाहतो ते हा तो या या हातांत
असतानांच तो खाऊन टाकतो. ५ या दवशी सेनाधीश परमे र आप या
लोकां या उरले यांना सुंदर मुकुट असा होईल. ६ आ ण जो याय करत
बसतो यास तो यायाचा आ मा आ ण जे वेशीजवळ लढाई मागे हटवतात
यांना तो परा म असा होईल. ७ पण हे सु ा ा रसाने हेलकावे खात
आहेत, आ ण मादक म ानी अडखळत आहेत. याजक व संदे े सवच
जण ा रस व म पऊन धुंद झाले आहेत आ ण म ाने यांना गळू न
घेतले आहे. ते म ाने अडखळू न पडत आहेत आ ण ते ांतात मतात,
ते याय कर यात अडखळतात. ८ खरोखर सव मेजे ओकार ने भरलेली
आहेत, कोठे ही व छ जागा रा हलेली नाही. ९ तो कोणाला ान शकवील?
आ ण तो कोणाला नरोप समजावेल? धापासून र केले यांना कवा
तनपानापासून र केले यांना काय? १० कारण नयमा वर नयम, नयमावर
नयम, ओळ वर ओळ, ओळ वर ओळ, इथे थोडे, तथे थोडे, असे आहे.
११ खरच, तोत या ओठांनी आ ण अ य भाषेने तो या लोकांशी बोलेल.
१२ पूव तो यांना हणाला, “येथे व ांती आहे, थकले यांना येथे येऊन
व ांती घेऊ ा, आ ण हे उ साहवधक आहे.” पण ते काही ऐकेनात.
१३ लोकांस परमे राचे बोलणे पर या भाषेसारखे अनाकलनीय वाटले.
कूमावर कूम, कूमावर कूम, नयमावर नयम, नयमावर नयम, थोडे
इकडे, थोडे तकडे, एक धडा तकडे. लोकांनी वत: ला पा हजे ते केले.
हणून ते मागे पडू न पराभूत झाले, ते साप यात अडकले आ ण पकडले
गेले. १४ याक रता, जे तु ही थ ा करता, आ ण जे तु ही य शलेमेवर
रा य करता, ते तु ही परमे राचे वचन काय हणते ते ऐका. १५ तु ही
हटले, “आ ही मृ यूबरोबर करारनामा केला आहे. अधोलोकाशी आ ही
करार केला आहे हणून आ हांला श ा होणार नाही, जे हा बुडवणार
श ा पार केली जाईल ते हा ती आम यापयत येऊ शकणार नाही; कारण
आ ही कपटा या मागे लपलो आहोत व अस याला आपले आ य केले
आहे.” (Sheol h7585) १६ यासाठ परमे र, माझा भू हणतो, “पाहा,
मी सयोनेत आधार शला, पारखलेला ध डा, कोप याचा मोलवान ध डा,
थीर पाया हणून घालतो. जो कोणी यावर व ास ठे वेल, तो लाजवला
जाणार नाही. १७ मी याय मोजमापाची काठ , आ ण नतीम ा हा ओळं बा
असे कर न, ते हा गारपीट खो ांचे आ य झाडू न टाक ल, आ ण पूराचे
पाणी लप या या जागा झाकून टाक ल.” १८ तुमचा मृ यूशी असलेला
करारनामा वरवला जाईल आ ण अधोलोकाशी तुमचा झालेला करार र
केला जाईल. जे हा कोपाचा पूर पार केला जाईल, या ारे तु ही झाकले
जाल. (Sheol h7585) १९ जे हा तो पार जाईल ते हा तो तुला झाकून टाकेल.
आ ण रोज रोज सकाळ , दवसा आ ण रा ी तो पार जाईल. आ ण जे हा
संदेश कळे ल, तर ते भयच असे होईल. २० कारण अंथ ण पाय पसरावयास
खूप लहान आहे, आ ण पांघ ण पांघरायला पुरत नाही एवढे ते अ ं द आहे.
२१ जसा परासीम ड गराम ये परमे र उभा रा हला होता, जसा तो गबोन
दर त रागावला होता या माणे तो रागावेल. अशासाठ क याने आपले
काय, याचे अ ूत कृ य आ ण याचे व मयकार कृ य करावे. २२ तर
आता तु ही थ ा क नका, नाहीतर तुमची बंधणे घ कर यात येतील.
कारण पृ वीवर नाश हो याचा ठराव, मी सेनाधीश परमे रापासून ऐकला
आहे. २३ मी सांगत असलेला संदेश ल पूवक ऐका, सावध असा, माझे
श द ऐका. २४ पेरणी कर यासाठ शेतकर सतत शेत नांगरतो का? तो
सतत मशागत करतो का? २५ याने जमीन तयार के यावरच तो काळे जरे
टाकतो व जरे वखरतो, तो ग रांगेत आ ण जव नेमले या ठकाणी आ ण
या या काठाला का ा ग पेर त नाही काय? २६ कारण याचा देव यास
सूचना देतो, तो यास सु पणे शकवतो. २७ शवाय, काळे जरे घणाने
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मळत नाही, कवा त यावर गाड चे चाक फरवले जात नाही, पण काळे जरे
काठ ने आ ण जरे दंडाने झोडतात. २८ भाकर साठ धा य दळतात, पण ते
नीट दळले जात नाही. आ ण जर या या गाड चे चाक व याचे घोडे ते
वखरतात तर तो ते दळ त नाही. २९ सेनाधीश परमे र, जो संक पात सुंदर
आहे आ ण ानाने े आहे. या याकडू न हे आहे.
एल, अर एल, हणजे ते शहर यात दा वदाने तळ दला, तला
२९ अरहायहाय!
वषाला वष जोडा, सण फ न येवोत. पण मी अर एलला
२

श ा कर न आ ण यामुळे ती : ख व शोक कर ल, आ ण ती मला
अर एलासारखी होईल. ३ मी तु यासभोवती तळ घालून तुला वेढ न, आ ण
मी तु याभोवती मजबूत कुंपण घालीन आ ण तु या व वेढा उभार न. ४
तू नीच केली जाशील आ ण भूमीव न बोलशील. तुझा आवाज धुळ तून
कमी नघतील, तुझा आवाज भूमीतून बाहेर नघणा या भूतासारखा असेल,
आ ण तुझा श द धुळ तून आ या माणे येईल. ५ तु या श ूंचा समुदाय
धुळ या कणांसारखा आ ण नदयांचा समुदाय उड या भुसासारखा होईल
आ ण हे एका णांत एकाएक घडणार. ६ सेनाधीश परमे राकडू न, भूकंप,
मोठ गजना व मोठे वादळ, वावटळ आ ण खाऊन टाकणार अ नी, यांनी
तुला शासन कर यात येईल. ७ ते सव रा ी या आभासासारखे असेल,
अनेक रा ातील समुदाय अर एल व लढतील, ते त यावर आ ण त या
गावर ह ला करतील. ८ हे असे असणार क एक भुकेला मनु य आपण
खात आहे असे व न पाहतो, पण जे हा तो जागा होतो तर याचे पोट
रकामेच असते. हे असे असणार क ता हेला व न पाहतो क तो पीत आहे,
पण तो जागा होतो आ ण पाहा तो मू छत आहे व याचा जीव ासलेला आहे,
होय, जे रा समुदाय सयोन पवता व लढतात यांची अशीच ि थती
होईल. ९ तु ही वि मत व आ यच कत हा, तु ही आपणास आंधळे करा
आ ण आंधळे हा. ते धुंद आहेत पण ा रसाने न हे. ते झूलत आहेत पण
म ाने न हे. १० कारण परमे राने तु हावर गाढ झोपेचा आ मा ओतला आहे.
याने तुमचे डोळे बंद केले आहेत, जे भ व यवादी आहेत आ ण परमे र
तुमची डोक झाकले, जे तु ही ांत पाहता. ११ तु हास सव दशन श द,
मोहरबंद केले या पु तका या श दा माणे झाले आहेत. तु ही असे पु तक
वाचता येणा याला देऊन यास वाचायला सांगू शकता. पण तो हणेल.
“मी हे पु तक वाचू शकत नाही. ते मोहरबंद आहे.” १२ कवा तु ही असे
पु तक वाचता न येणा याला देऊन यास ते वाचायला सांगू शकता. तो
हणेल, “मला वाचता येत नस याने मी हे पु तक वाचू शकत नाही.” १३
माझा भू हणतो, हे लोक, मा यावर यांचे ेम आहे, असे हणतात ते
श दांनी मा याब लचा आदर
करतात. पण यांची मने मा यापासून
फार र आहेत. यांचा मा याब लचा आदर, हणजे फ यांनी पाठ केलेले
व मनु यांनी घालून दलेले नयम आहेत. १४ हणून मी श शाली व
चम का रक गो ी क न या लोकांस वि मत कर त राहीन. आ या मागून
आ य, यां यातील सु मनु याचे ान न होईल, आ ण यां यातील
शहा या मनु याचा समजदारपणा नाहीसा होईल. १५ जे परमे रापासून
आप या योजना खोल लपवतात, आ ण यांची कृ ये अंधारात आहेत, व जे
असे हणतात, “आ हांला कोण पाहते? आ ण ओळखते? यांना हायहाय!”
१६ तु ही गो ची उलटफेर करता! कुंभार माती माणे आहे असे मानतील
काय? एखा ाने तयार केलेली व तूच या तयार करणा याला बोलेल काय?
“तू मला घडवले नाहीस, आ ण यास काही समजत नाही” असे घडलेली
व तू आप या घडवणा या वषयी बोलेल काय? १७ काही काळा या आत
लबानोन सुपीक भूमीम ये बदल यात येईल आ ण सुपीक भूमी घनदाट
जंगल होईल. १८ या दवशी ब हरा पु तकातील श द ऐकू शकेल आ ण
आंध याचे डोळे गडद अंधारातून पाहतील. १९ पीडलेले पु हा परमे रा या
ठायी आनंद करत राहतील आ ण मनु यातले गर ब इ ाएला या प व ाब ल
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हष करतील. २० कारण नदय चा अंत होईल आ ण उपहास करणारा
नाश होईल. कृ ये कर यात आनंद मानणारे सव काढले जातील. २१ जे
मनु यांना श दाने खोटे पाडतात. ते या यासाठ पाश मांडतात जे वेशीत
याय शोधतात आ ण नी तमानास खोटेपणानी दाबून टाकतात. २२ परमे र,
याने अ ाहामाला खंडून घेतले, परमे र याकोबा या घरा या वषयी असे
बोलतो. “याकोब यापूढे ल जीत होणार नाही व याचे त ड आता फ के
पडणार नाही. २३ पण जे हा तो याची सव मुले पाहील, जे मा या हातचे
काय असेल, ते माझे नाव प व मानतील. ते याकोबाचा प व भूला प व
मानतील; इ ाएला या देवाचा आदर करतील. २४ जे ांत आ याचे ते बु ी
पावतील आ ण जे त ार करतात ते व ा ा त करतील.”
र असे हणतो, “बंडखोर मुलांना हायहाय हे. ते योजना
३० परमे
करतात, या मा यापासून नाही; ते स या रा ाबरोबर युती करतात,
पण या मा या आ या या मागदशनाने नाही, अशी ती पापाने पापाची भर
घालतात. २ ते फारोकडे संर ण माग याक रता आ ण या या छायेत
आ य घे याकरता मला न वचारता मसरकडे खाली उत न जातात. ३
या तव फारोचे संर ण हे तु हास लाज आ ण मसरमधील आ य हे तुम या
साठ मानखंडणा असे होईल. ४ तुमचे अ धकार सोअनला आ ण तुमचे त
हानेसला गेले आहेत. ५ कारण ते मदत क न शकणा या, जे साहा य कवा
हत करणारे नाहीत तर लाज व नदा असे आहेत यां यामुळे ते सव लाजवले
जातील.” ६ नेगेबमध या ा यां वषयी घोषणा संदेश: आपले काही चांगले
करता न येणा या लोकांकडे, संकटा या आ ण धो या या देशातून, सहीण
व सह, वषार साप आ ण आ या उडता सप, ते आपले धन गाढवां या
खां ावर व आपली संप ी उं टा या पाठ वर घालून नेतात. ७ मसर या
मदतीला काही कमत नाही. हणून मी मसरला व थ बसणारा रहाब असे
नाव दले. ८ आता तू यां या उपि थतीत पाटीवर लही आ ण पु तकावरही
को न ठे व, अशासाठ क पुढ या काळासाठ सा ी हणून ते साठू न राहील.
९ कारण हे बंडखोर लोक आहेत, खोटे मुले, मुले जी परमे राची शकवणूक
ऐक यास नकार देतात. १० ते पाहणा यांना हणतात, “तु ही पा नका.”
आ ण भ व यवा ाला हणता, “आम या जवळ सरळ भ व य सांगू नको;
आ हास ब या वाटतील, आवडतील अशाच गो ी सांग, कपटी भ व ये सांग.
११ मागातून बाजूला फर, वाटेतून बाजूला फर, इ ाएला या प व देवाला
आम यापासून र घेऊन जा.” १२ यामुळे इ ाएलचा प व असे हणतो,
“कारण तु ही हा संदेश नाकारता आ ण जुलूम व कपट यांवर वसंबून राहता.
१३ हणून हा अ याय तु हास, जसा तुटलेला भाग पड यास तयार असतो,
जसा उं च भतीम ये फुगवटा असतो, याचे पडणे अक मात एकाएक होते
यासारखा होईल. १४ कुंभाराची मडक फोडावी तसे तो ते फोडू न याचे
तुकडे कर ल, तो यास सोडणार नाही. आ ण याचे तुकडे चुलीतून व तव
यायला कवा डब यातून पाणी उपसायला खापरही ठे वणार नाही.” १५
कारण परमे र, माझा भू, इ ाएलचा प व देव असे हणतो, “तु ही
फरणार आ ण शांत रहाल, तर तु ही तराल. तुमची मा याम ये शांतता
आ ण व ास हीच श आहे.” पण तु ही इ छु क न हते. १६ तु ही हणता,
नाही! कारण आ ही घो ांवर बसून पळू , हणून तु हास पळावे लागेल.
आ ण आ ही चपळ घो ांवर वार होऊन जाऊ, पण जे तुम या पाठ स
लागतील ते पण चपळ होतील. १७ एकाने धमक द यास तुमची हजारो
माणसे पळू न जातील. पाच जणां या धमक ने तु ही पळू न जाल. पवता या
शखरावर वज तंभासारखे कवा ड गरावर या झ ासारखे तु ही श लक
उराल तोपयत असे होईल. १८ तर ही परमे र तुम यावर दया करावी हणून
वाट पाहील. तु हावर दया दाखवावी हणून तो उं चावला जाईल, कारण
परमे र यायाचा देव आहे, जे सव याची वाट पाहतात ते आशीवादीत
आहेत. १९ कारण य शलेम येथे सयोनेत लोक राहतील आ ण तू पु हा
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कधीही रडणार नाहीस. ख चत तो तु या रड याचा आवाज होताच तु यावर
दया कर ल, जे हा ते ऐकल, तो तुला उ र देईल. २० जर परमे र तुला
संकटाची भाकर आ ण : खाचे पाणी देईल, तर तुझे श क पु हा लपू
शकणार नाही, तर तुझे डोळे तु या श कांना पाहतील. २१ जे हा तु ही
डावीकडे कवा उजवीकडे वळाल तर तुझे कान तु यामागून वाणी ऐकतील,
“हा माग बरोबर आहे. तु ही या मागात चालावे.” २२ तु ही आप या चांदी या
कोर व मूत चा मुलामा व आप या सो या या ओतीव मूत ची मढवणी तु ही
वटाळवाल. तु ही या देवांना मा सकपाळ या कप ा माणे फेकून ाल.
तु ही यांना हणाल, “येथून नघून जा.” २३ तु ही जे बी भूमीत पेराल
यासाठ पाऊस तो देईल आ ण भूमीतून मुबलक अशी भाकर देईल. आ ण
पके वपुल होईल. या दवसात तुझी गुरे मो ा कुरणांम ये चरतील.
२४ आ ण बैल व गाढव जे नांगरतात ते सुपाने व दांता याने उफणले या
धा याचे आंबवण खातील. २५ आ ण वधा या मो ा दवशी बु ज खाली
पडतील. ते हा उं च पवतावर व येक उं च ड गरावर पा याचे झरे व ओघ
वाहतील. २६ यावेळ , चं ाचा काश सूय काशा माणे खर होईल आ ण
सूय काश जसा सात दवसाचा काश तसा सात पट होईल. परमे र
या या जखमी लोकांस मलमप ी कर ल आ ण माराने झाले या यां या
जखमा ब या कर ल ते हा असे घडेल. २७ पाहा! परमे राचे नाव या या
ोधाने जळते, व दाट धुरा या लोटाने रव न येत आहे, याचे ओठ ोधाने
भरले आहेत आ ण याची जीभ खाऊन टाकणा या अ नी माणे आहे. २८
याचा ास जणूकाय नदी या जोरा या वाहासारखा आहे जो मानेपयत
चढत आहे, अशासाठ क नाशा या चाळणीने रा ांना चाळावे, आ ण याचा
ास लोकां या त डाम ये बहक वणारा लगाम राहील. २९ जसे प व सण
पाळ या या रा ी ामाणे तुमचे गीत होते. आ ण जसा कोणी परमे रा या
ड गरावर इ ाएला या खडकाकडे जाताना पावा वाजवत जातो तसा तु हास
आनंद होईल. ३० परमे र आपला वैभवी आवाज लोकांस ऐकू जाऊ देईल
आ ण वारा, पाऊस व गारपीट सह ोधा व व अ नी यांनी तो आपला भुज
चालवील. ३१ परमे राचा आवाज ऐकून अ शूर वखुरला जाईल. तो यास
आप या काठ ने मार ल. ३२ आ ण काठ चा जो येक फटका परमे र
या यावर मार ल तो, डफ व वीणा वाजत असताना होईल, आ ण हात
खाली वर कर त यु ांम ये तो यां याशी लढेल. ३३ पूव पासून तोफेत तयार
क न ठे वले आहे. ते राजासाठ तयार केले आहे, ते पु कळ खोल आ ण
ं द केले आहे. या या चीतेसाठ व तव आ ण खूप लाकडे असे आहे.
परमे राचा ास जळ या गंधका या वाहा माणे यास पेटवतो.
खाली मसरम ये जातात आप या घो ांवर
३१ जेअवलंकोणीबून मदतीसाठ
राहतात यांना हायहाय, आ ण रथांवर (कारण ते पु कळ
आहेत) आ ण घोड वारांवर (कारण ते अग णत आहेत) भरवसा ठे वतात.
परंतु ते परमे राचा शोध घेत नाहीत कवा ते इ ाएलाचा जो प व याकडे
ल देत नाही! २ तोही ानी आहे आ ण तो संकटे आणील व आपली वचने
माघार घेणार नाही. आ ण तो ां या घरा या व आ ण जे कोणी पाप
करणा यां या मदती व उठे ल. ३ मसर मनु य आहे देव नाही, यांचे घोडे
मांस आहेत आ मा नाही. जे हा परमे र आपला हात बाहेर लांब कर ल,
ते हा दोघेही यांना मदत करणारा अडखळे ल आ ण याची मदत केली तो
पडेल; दोघांचा नाश होईल. ४ परमे राने मला हे सां गतले आहे, “जसा
एखादा सह, त ण सह, आप या फाडले या भ यावर गुरगुरतात,” जे हा
मढपाळांचा गट बोलावून यां या व आणला असताही, यां या आवाजाने
भयभीत होत नाही, कवा यां या ग गाटाने दबकत नाहीत; तसा सेनाधीश
परमे र सयोन पवतावर, या या टेकड वर लढाई कर यास उतरेल. ५
या माणे प ी घर ा घालतो तसा सेनाधीश परमे र य शलेमचे र ण
कर ल; तो तचे र ण कर ल आ ण तो त याव न ओलांडून जाऊन तला

वाचवील व सुर त ठे वल. ६ इ ाएला या लोकांनो, जे तु ही या यापासून
ती तेने र नघून गेलात ते तु ही या याकडे माघार या. ७ कारण या
दवशी ते येक आप या पापी हातांनी तयार केले या सो या या आ ण
चांदी या मूत चा याग करतील. ८ अ शूर तलवार ने पडेल; जी याचा
नाश कर ल ती स ाधार मनु याची तलवार न हे. तो तलवार पासून पळू न
जाईल आ ण यातील त णांना पकडू न गुलाम केले जाईल. ९ ते यांचा सव
आ म व ास भयामुळे गमावून बसतील, आ ण यांचे सरदार परमे राचा
यु ाचा झडा बघून घाबरतील याचा अ नी सयोनेत आहे आ ण परमे राची
भ ी य शलेमेत आहे, या परमे राची ही घोषणा आहे.
राजा सदाचाराने रा य कर ल, आ ण याचे सरदार यायाने
३२ पाहा,
स ा चालवतील.
येक जण जसा वा यापासून आडोसा व
२

वादळाम ये आ य व पाऊस तसा होईल, सु या भूमीत जसे पा याचे
वाह, उ ण देशातील मो ा खडकाखालील सावलीसारखा तो होईल. ३
ते हा जे हे पाहतील यांचे डोळे मंदावणार नाही आ ण ऐकणा यांचे कान हे
ल पूवक ऐकतील. ४ अ वचार बारकाईने समजून घेईल, तोतरा सहजतेने
व प बोलेल. ५ मूखाला अ धक काळ स मा य हणणार नाही, कवा
फस वणा यास त ीत. हणणार नाहीत. ६ कारण मूख मनु य आप या
मनात मूखपणा या गो ी बोलतो आ ण वाईट गो चे बेत आखतो आ ण
तो कृ ये आ ण देव वरहीत चुक याच गो ी परमे रा व बोलतो. तो
भुकेले यांना अ न खाऊ देत नाही आ ण तहानेले यांना पाणी पऊ देत
नाही. ७ फसवणा या या प ती वाईट असतात. तो योजना आखून गर ब
यो य ते बोलतो ते हाही तो अस याने गर बाचा नाश क पाहतो. ८ परंतु
स माननीय मनु य स माननीय योजना करतो कारण या या स माननीय
कृतीमुळेच तो उभा राहतो. ९ तु ही या नधा तपणे राहणा या ि यांनो
उठा, आ ण माझी वाणी ऐका; अहो न त क यांनो, माझे ऐका. १०
अहो न त ि यांनो, एक वषा न अ धक काळ तुमचा आ म व ास
तुटल
े , कारण ा ाचे हंगाम बुडेल, फळे गोळा करता येणार नाही. ११
तु ही आरामात राहणा या ि यांनो, थरथर कापा; तु ही आ म व ास
असणा यांनो, अ व थ हा; आपली तलम चांगली व े काढा आ ण
आप याला उघडे करा; आप या कमरेभोवती तागाची व े गुंडाळा. १२
र य शेतीसाठ व फलदायी ा वेलीसाठ या वलाप करतील. १३ मा या
लोकां या भूमीवर काटे व कुसळे उगवतील, एकेकाळ आनंदीत असले या
शहरातील घरांवरदेखील या उगवतील. १४ कारण महाल सोडू न दले जातील,
गद ची शहरे ओस पडतील; टेकड व टेहळणीचा बु ज सवकाळपयत गुहा
होईल, रान गाढवांचा आनंद, कळपांची कुरणे होतील. १५ जोपयत आ हावर
देवा या आ याची वृ ी व न होणार नाही तोपयत असे होईल, आ ण रान
फलदायी शेती होईल, आ ण फलदायी शेती मा जंगलासारखी होईल. १६
मग रानात याय वाची व ती होईल, फलदायी शेतीत नतीम ा वास कर ल.
१७ नतीम ेचे काय शांती; नतीम ेचा प रणाम शांतता आ ण सवकाळचा
आ म व ास होईल. १८ माझे लोक शांत थळ व ती करतील, सुर त
नवास थानी, आ ण शांत जागी राहतील. १९ पण जंगलाचा नाश होते वेळ
गारा पडतील व नगर अगदी जमीनदो त केले जाईल. २० जे तु ही सव
जलांजवळ पेरता, जे तु ही बैल व गाढव यांचे पाय मोकळे करता, ते तु ही
आशीवा दत आहा.
तुझा नाश झाला नाही! अरे व ासघात या, जो
३३ अरेतुझावयांवंसनीका,व जोासघात
केला नाही, तुला ध कार असो! जे हा तू
व वंस करणे थांबवशील ते हा तू नाश पावशील, जे हा तू व ासघातक पणा
सोडशील, ते हा ते तुझा व ासघात करतील. २ हे परमे रा, आम यावर
कृपा कर; आ ही तुझी वाट पाहतो; रोज सकाळ तू आमचा भुज हो, आम या
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संकटकाळ आमचा उ ारक हो. ३ मोठा आवाज ऐकताच लोक पळू न गेले;
जे हा तू उठलास, रा ांची पांगापांग झाली. ४ टोळ नाश करतात या माणे
तुमची लूट गोळा करतील, जसे टोळ धाड टाकतात तसे मनु ये तजवर धाड
टाकतील. ५ परमे र उं चावला आहे. तो उ च थानी राहतो. याने सयोनेस
ामा णकपणा व चांगुलपणा यांनी भरले आहे. ६ तु याकाळ तो ि थरता
देईल, तारण, सु ता व ान, यांची वपुलता देईल, परमे राचे भय याचा
धनसं ह होईल. ७ पाहा याचे वीर बाहेर र यात रडत आहेत; शांतीचा
संदेश आणणारे शांती या आशेने फुं न जोराने रडत आहेत. ८ राजमाग
ओसाड पडले आहेत; तेथे कोणीही वासी नाही. याने नबध मोडला आहे,
सा ीदारांसह तु छ लेखले, आ ण नगरांचा अनादर केला. ९ भूमी शोक
करते आ ण ती शु क झाली आहे; लबानोन न तेज झाला आहे आ ण शु क
झाला आहे; शारोन सपाट राना माणे झाला आहे; आ ण बाशान व कमल
आपली पाने गाळ त आहेत. १० परमे र हणतो आता मी उठे न, आता
मी उठू न उभा रा हल, आता मी उं चावला जाईन. ११ तु ही भुसकटाची
गभधारणा कराल व धसकट सवाल, तुमचा ास अ नी आहे तो तु हास
खाऊन टाक ल. १२ लोक भाजले या चु या माणे भ म होतील, जसे काटेर
झुडपे तोडू न व अ नीत टाकतात. १३ जे तु ही फार र आहात, मी काय
केले आहे ते ऐका; आ ण जे तु ही जवळ आहात, ते तु ही माझे साम य
जाणून या. १४ सयोनेतील पापी घाबरले आहेत. अध यास थरकाप सुटला
आहे. आम यातला कोण जाळू न टाकणा या अ नीत व ती कर ल? १५ तो,
नीतीने वागतो व स य बोलतो, जुलूमजबर क न मळणारा लाभ तु छ
लेखतो; जो लाच नाकारतो, घातपातांचा कट कर त नाही व कृ याकडे
पाहत नाही. १६ तो आपले घर उ च थळ कर ल; याचे र णाचे थान
पाषाणा या तटबंदीचे ग असे होतील; यांना अ न व पा याचा मुबलक
पुरवठा अखंड त चालू राहील. १७ तुझे ने राजाला या या शोभेत पाहतील;
ते व तीण भूमी पाहतील. १८ भय द गो चे मरण तु या मनाला होईल;
लखाण करणारा कोठे आहे, पैसे तोलणारा कोठे आहे? मनो यांची गणती
करणारा कोठे आहे? १९ उ ट मनोवृतीचे लोक, अनोळखी भाषा बोलणारे
लोक, यांचे तुला पुणपणे आकलन झाले नाही अशा लोकांस तू फार काळ
पाहणार नाहीस. २० सयोनेकडे पाहा, हे नगर आप या मेजवाणीचे आहे;
तुझे डोळे य शलेमेकडे शांतीचे व ती थान हणून पाहतील. याचा तंबू
कधीही काढणार नाहीत, या या खुं ा कधीही उपटणार नाहीत, या या
दोरखंडातील एकही दोर तुटणार नाही. २१ या जागी वैभवी परमे र
आप या समवेत असेल, ती जागा ं द नदी व वाहांची अशी होईल. याम ये
व हेक यां या यु नौका आ ण मोठे जहाज यातून वास करणार नाहीत.
२२ कारण परमे र आमचा यायाधीश आहे. परमे रच आ हास याय देणारा
आहे, परमे र आमचा राजा आहे; तोच आ हास तार ल. २३ तुझे दोर ढले
झाले आहेत; यांना आप या डोलकाठ स घ ध न ठे वत आधार नाहीत; ते
शीड पसर त नाहीत; जे हा मो ा लुटीची लूट वाट यात आली, जे पांगळे
यांनी लूट वाटू न घेतली. २४ मी रोगी आहे, असे हणणारा याम ये व ती
करणार नाही. जे लोक याम ये राहतात यां या अ यायांची मा कर यात
येईल.
ही रा ांनो, जवळ या व ऐका; तु ही लोकांनो, ल
ा! पृ वी
३४ तुव तीने
भरले या, जग आ ण यातून येणा या सव गो ी ऐकोत.
२ कारण सव रा ावर परमे र रागावला आहे आ ण यां या सै यां व

संताप झाला आहे; याने यांचा समूळ नाश केला आहे. याने यांचा संहार
कर यासाठ यां या हवाली केले आहे. ३ यां यातील वधले यास न पुरताच
ठे वून देतील; यां या मृत शर राची गधी सव पसरेल, आ ण यां या र ाने
पवत भजून चब होईल. ४ आकाशातील सव तारे न तेज होतील, आ ण
एखा ा गुंडाळ माणे आकाश गुंडाळले जाईल; आ ण सव तारे लु त होतील,
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जसे ा वेलीचे पान सुकून पडते, जसा अं जरा या झाडाचा सुकलेला पाला
गळू न पडतो. ५ यावेळेस माझी वग य तलवार र ाने माखेल, पाहा, ती
आता अदोमावर उतरली आहे, या लोकांचा समूळ नायनाट कर याचे मी
ठर वले आहे यां यावर ती उतरेल. ६ परमे राची तलवार आ छादली असून
र गाळ त आहे, ती कोक यां या आ ण बोक ां या र ाने माखली असून
म ा या गु ा या चरबीने पु झाली आहे. कारण परमे र ब ा नगरात
य बली व अदोमा या भूमीत मोठा संहार करणार आहे. ७ रानबैलांची आ ण
त ण बैलाबरोबर, वृ ाची यां याबरोबर क ल कर यात येईल. यांची भूमी
र पईल व तेथील धुळ म ये चरबीच चरबी असेल. ८ कारण सूड घे याचा
परमे राचा दवस आहे. आ ण सयोनेवर अ यायाची भरपाई कर याचे वष
परमे राने न त केले आहे. ९ अदोमातील वाह बदलून डांबर होतील,
तची धूळ गंधक होईल, आ ण याची भूमी जळ या डांबरा माणे होईल.
१० तो रा व दवस पेटत राहील. याचा धूर नरंतर वर चढत जाईल.
ती प ान प ापासून ओसाड पडेल; सवकाळपयत कोणी त याव न
चालणार नाही. ११ पण ह प ी आ ण ाणी तथे राहतील; घुबडे आ ण
डोमकावळे तेथे आपली घरटी करतील. तो त यावर अ ता ततेची दोर
ताणील आ ण ओसाड चा ओळं बा लावील. १२ त या सरदारांना रा यावर
बोलावतील पण तेथे यातले कोण असणार नाहीत, आ ण तचे सव अ धपती
नाहीसे होतील. १३ त या महालात काटेर झाडे वाढतील, आ ण त या
क यात खाजकुईलीची झाडे व का ांची झाडे उगवतील. ती को ांचे
व ती थान, शहामृगाचे अंगण होईल. १४ ह पशू तरसांबरोबर तेथे भेटतील
आ ण रानबोकडे एकमेकास हाक मारतील. आप या म ांना हाका मारतील.
नशाचर ाणीही तेथे राहतील व यास व ांतीचे थान मळे ल. १५ तेथे
घुबड आप यासाठ घरटे करेल, अंड घालून ती उबवतील. आ ण आप या
प लांचे र ण करतील. होय, घार आपआप या जोड दारांसोबत जमा
होतील. १६ परमे रा या ंथातून शोधा, यातून एकही सुटणार नाही. कोणी
एक जोड या वना असणार नाही; कारण मा याच मुखाने हे आ ा पले आहे,
आ ण या या आ याने यांना एकवट केले आहे. १७ यां या जागेसाठ
यांनी च टाकली आहे, आ ण याने आप या हाताने ती भूमी दोर ने
मापून यांना वाटू न दली आहे. ते यांचे सवकाळचे वतनदार होतील; ते
प ान प ा याम ये राहतील.
आण
भूमी आनंदी होईल; आ ण नजल आनंद देईल
३५ आनजनण कमळा
माने बहरेल. ते वपुलतेने बहरेल आ ण हष व
२

गायन क न आनंद करतील; यास लबानोनाचे वैभव, कमल व शारोन याचे
सौदय दले जाईल; ते परमे राचे गौरव, आम या देवाचे सौदय पाहतील. ३
बल हातांना बळकट करा आ ण थरथर कापणारे गुडघे घ करा. ४ जे
भणा या दयाचे आहेत यांना हणा, “साम यवान हा, भऊ नका;”
पाहा, तुमचा देव अपे ेपे ा मो ा माणात, देवा या भरपाईसह येईल. तो
येईल आ ण तुमचा उ ार कर ल. ५ मग आंध यांचे डोळे उघडतील आ ण
ब ह यांचे कान ऐकतील. ६ नंतर लंगडे हरणा माणे उ ा मार ल आ ण
मु याची जीभ गाणे गाईल. अराबा न पा याचे झरे आ ण नजन देशातून
पा याचे वाह वाहतील. ७ मृगजले तलाव आ ण तहानलेली जमीन पा याचे
झरे होईल; को हे राह या या जागी जेथे ते एकदा नजले, या जागी बो व
ल हाळे ांसहीत गवत उगवेल. ८ तेथील महामागाला प व तेचा माग असे
हणतील. अशु याम ये चालणार नाहीत. परंतु जे या यावर चालतील
तो यां यासाठ आहे, कोणी मूख या याव न जाणार नाही. ९ तेथे सह
नसतील, ह
ापदे यावर चढणार नाहीत; ते तेथे सापडणार नाहीत, परंतु
तेथे उ ारलेले चालतील. १० परमे राने खंडून घेतलेले माघार येतील आ ण
ते सयोनात गायन कर त आ ण यां या म तकावर सदासवकाळ असणारा
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आनंद राहील; आनंदाने व हषाने ते भ न जातील; : ख आ ण शोक र
पळू न जातील.
कद या चौदा ा वष अ शूरचा राजा
३६ सह हेकर बयायानेराजाय यादा कार
या सव तटबंदी नगरांवर ह ला केला, आ ण
यांचा ताबा घेतला. २ नंतर अ शूर या राजाने रब-शाके याला आप या
मो ा सै यासह लाखीशा न य शलेमेम ये ह क या राजाकडे पाठवले, तो
वर या त या या नळाजवळ परटा या शेता या र यावर येऊन पोहचला,
आ ण उभा राहीला. ३ मग ह क याचा मुलगा ए याक म, घरावरचा
कारभार व शेबना चटणीस व आसाफचा मुलगा यवाह इ तहास लेखक हे
या याकडे भेट यास गेले. ४ रब-शाके यांना हणाला, “तु ही जाऊन
ह क याला सांगा, अ शूरचा महान राजा हणतो, तु या व ासाचा ोत
काय आहे? ५ तेथे यु ासाठ मसलत आ ण साम य आहे, असे सांगून, तू
फ नरथक श द बोलतो, आता तू कोणावर व ास ठे वतो? मा या व
बंड कर यासाठ तुला कोण धैय देतो? ६ पाहा, तू या मसरा या ठे चले या
बो या चाल या या काठ वर व ास ठे वतोस, पण जर मनु य आप या
हातातील काठ वर टेकतो, तर तो भे न जाईल; जे कोणी एक मसराचा राजा
फारो या यावर भरवसा ठे वतात, तो यांना तसाच आहे.” ७ पण जर तू मला
हणशील, आ ही आमचा देव परमे र ांवर भरवसा ठे वतो, तर ह क याने
यांची उ च थाने व वे ा पूजेसाठ काढू न टाक या आ ण य दाला आ ण
य शलेमेला हटले, “तु ही य शलेमेत याच वेदीपुढे उपासना करा, तोच तो
आहे क नाही?” ८ तर आता मी माझा धनी अ शूरचा राजा या यापासून
एक चांगला ताव तु याशी कर याची इ छा आहे, मी तुला दोन हजार घोडे
देईन, जर तू यां यासाठ घोडे वार शोध यास समथ असलास तर. ९
मा या ध या या क न सेवकांतील एक नायकाचा तर तकार तू कसा
क शकशील? तु ही रथ व घोडे वारांसाठ तुमचा भरवसा मसरावर ठे वता?
१० तर आता, मी येथपयत वास क न आलो, ते या देशा व
लढ यास
आ ण नाश कर यास, ते परमे रा शवाय काय? परमे र मला हणाला,
या देशावर ह ला कर आ ण यांचा नाश कर. ११ मग ह क याचा मुलगा
ए याक म आ ण शेबना व यवाह हे रब-शाकेला हणाले, “कृपया आप या
सेवकाशी अरामी भाषेत बोल, कारण ती आ हास समजते. कोटावर ल
लोकांस तुमचे बोलणे समजेल हणून तु ही आम याशी य दी भाषेत बोलू
नका.” १२ पण रब-शाके हणाला “मा या ध याने, मला तु या ध याशी व
तुजशी हे श द बोल यास मला पाठवले आहे काय? कोटावर बसले या
मनु यांनी तु हाबरोबर आपली वतःची व ा खावी आ ण आप या वतःचे
मू यावे हे सांग यासाठ मला पाठवले नाही काय?” १३ नंतर रब-शाके
उभा रा हला व खूप मो ा आवाजात य दी भाषेत हणाला, “महान राजा,
अ शूरचा राजा याचे श द ऐका.” १४ राजा हणाला, “ ह क यास तु हास
भुरळ घालू देऊ नका; कारण तो तुमचे र ण कर यास समथ नाही. १५
परमे र आ हास खा ीने सोडवील; हे नगर अ शूर राजा या हाती दले
जाणार नाही, असे बोलून ह क याने तु हास परमे रावर भरवसा ठे वायला
लावू नये.” १६ ह क याचे ऐकू नका, कारण अ शूरचा राजा असे हणतोः
मा याशी शांतीचा करार करा आ ण मा याकडे बाहेर या, नंतर येकजण
आपाप या ा वेलाचे व आपाप या अं जराचे फळ खा आ ण येकजण
आप या वत: या टाक तले पाणी या. १७ मी येईन आ ण जो देश तुम या
वतः या देशासारखा आहे, धा याचा व न ा ा रसाचा देश, भाकर चा व
ा म याचा देश, याम ये मी तु हास नेईपयत तु ही असे करा. १८ परमे र
आप याला सोडवील असे सांगून ह क याने तु हास चुक चा माग दाखवू
नये. अ शूर रा या या साम यापासून कोण या रा ातील देवाने आप या
लोकांस सोडवीले आहे काय? १९ हमाथ आ ण अपद यांचे देव कोठे आहेत?
सफरवाईमचे देव कोठे आहेत? यांनी शोमरोनाला मा या साम यापासून

सोड वले काय? २० यांनी आपला देश मा या साम यापासून सोडवला
आहे, असे या देशां या सव देवांपैक कोण आहेत, तर परमे र मा या हातून
य शलेम सोडवील काय? २१ पण लोक शांत राहीले, आ ण यांनी काहीच
उ र दले नाही, कारण यास उ र देऊ नका अशी राजाची आ ा होती. २२
नंतर ह क याचा मुलगा ए याक म जो घरावरचा कारभार होता, शेबना
चटणीस व आसाफाचा मुलगा यवाह इ तहास लेखक हे आपले कपडे फाडू न
ह क याकडे आले व यांनी यास रब-शाकेचे श द सां गतले.
झाले क , जे हा ह क या राजाने यांचा नरोप ऐकून,
३७ मगयानेअसेआपले
कपडे फाडले, वतःला गोणपाटाने झाकून आ ण
परमे रा या मं दरात गेला. २ याने ए याक म जो घरावर कारभार होता,
आ ण शेबना चटणीस आ ण याजकातील वड ल यांना गोणपाट घातलेले
असे आमोजाचा मुलगा यशया संदे ाकडे पाठवले, या सग यांनी खास
शोक दशक कपडे घातले. ३ ते यास हणाले, ह क या असे हणतो, हा
दवस यातनेचा, ध काराचा व अपमानाचा दवस आहे, कारण जसे बालक
ज मायला तयार आहे, पण आईला त या बालकाला ज म दे यास श
नाही. ४ परमे र तुझा देव रब-शाकेचे श द ऐकेल, याचा धनी अ शूरचा
राजा याने यास जवंत देवाची नदा करायला पाठवले आहे, आ ण जे श द
तुझा देव परमे र याने ऐकली आहेत यांचा तो कदा चत नषेध कर ल,
हणून जे उरलेले आहेत यां यासाठ आपली ाथना उं च कर. ५ ते हा
ह क या राजाचे सेवक यशयाकडे आले. ६ आ ण यशया यांना हणाला,
तु या ध याला सांग; परमे र हणतो, अ शूर राजा या सेवकांनी या
श दांनी माझा अपमान केला आहे, ते श द तू ऐकले आहेस, याने तू घाब न
जाऊ नको. ७ पाहा, मी एक आ मा या यात घालीन आ ण तो काही बातमी
ऐकून आप या देशात परत जाईल, तो आप याच देशात तलवार ने पडेल,
असे मी कर न. ८ मग रब-शाके माघार आला आ ण यास अ शूराचा राजा
ल ना व लढाई करताना सापडला, कारण याने राजा लाखीशा न गेला
आहे, हे याने ऐकले. ९ मग स हेर बाने ऐकले क , कूशाचा व मसराचा
राजा त हाका आपणाशी लढावयास गेला आहे, असे बोलताना कोणी
ऐकले, ते ऐकून याने ह क याकडे पु हा नरोप घेऊन जासूद पाठवले
क , १० य दाचा राजा ह क या, याला सांगा, तू या देवावर भरवसा
ठे वतोस तो य शलेम अ शूरा या राजा या हाती दले जाणार नाही, असे
हणून तुला न फसवो. ११ पाहा, तू ऐकले आहेस अ शूरा या राजांने यां या
सव देशांचा पूणपणे कसा नाश केला आहे, तर तू सुटशील काय? १२
गोजान, हारान, रेसफ व तल सारातले एदेनाचे लोक या या रा ांचा मा या
वाडवड लांनी नाश केला यां या देवांनी यांना वाचवले का? १३ हमाथाचा
राजा आ ण अपदचा राजा सफरवाईम नगराचा राजा, हेनाचा व इ वाचा
राजा हे कोठे आहेत? १४ ह क याने जासूदाकडू न हे प ि वका न याने
ते वाचले, नंतर तो परमे रा या मं दरात गेला आ ण याने ते परमे रापुढे
पसरले. १५ ह क याने परमे राकडे ाथना केली १६ हे सै यां या परमे रा,
इ ाएला या देवा, जो तू क बावर बसतो, तो तूच मा सव रा यांचा देव
आहेस, तूच वग आ ण पृ वी नमाण केलीस. १७ हे परमे रा, कान लाव
व ऐक! हे परमे रा तुझे डोळे उघड आ ण पाहा, आ ण स हेर बाचे श द
ऐक, जी याने जवंत देवाची नदा कर यासाठ पाठवली आहेत. १८ हे
स य आहे, परमे रा, अ शूर या राजाने सव रा ाचा व यां या भूमीचा नाश
केला आहे. १९ यांनी यांचे देव अ नीत टाकले, कारण ते देव न हते परंतु
मनु यां या हाताचे काम होते, फ लाकूड व दगड होते, हणून अ शू यांनी
यांना न केले. २० तर आता, हे परमे रा, आम या देवा, आ हास यां या
हातातून सोड व, हणजे तूच मा परमे र आहेस हे पृ वीत या सव
राजांनी जाणावे. २१ नंतर आमोजाचा मुलगा यशया याने ह क याला नरोप
पाठवून हणाला, “इ ाएलाचा देव परमे र हणतो, ‘कारण अ शूराचा राजा
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स हेर ब या याब ल तू माझी ाथना केली. २२ या याब ल परमे र हे श द
बोलला आहे. सयोनेची कुमार तुला तु छ मानून तर काराने तुला हसते,
य शलेमेची क या, तुला डोके हलवून दाखवते. २३ तू कोणाची नदा आ ण
अपमान केलास? आ ण कोणा व आवाज उं च केलास आ ण आपले
डोळे गवाने उं चावले? इ ाएला या प व भू या व द. २४ तू आप या
सेवकांकडू न भूची अव ा क न हटले, मी आप या पु कळशा रथाबरोबर
मी पवता या उं चावर, लबानोना या अगदी आत या भागावर चढू न आलो
आहे, याचे उं च गंधस , व याचे नवडक देवदा मी तोड न आ ण मी
या या अगदी र या उं चीवर या या फळझाडां या जंगलात वेश कर त
आलो २५ मी व हर खण या व वदेशी पाणी यालो; मी आप या पाया या
तळ ांनी मसर या सव न ा सुकवून टाक न. २६ मी हे माग या काळात
कसे केले आ ण ाचीन दवसात हे कसे यो ज या माणे केले, हे तू ऐकले
नाही काय? आता हे मी घडवून आणले आहे. तू अ ज य नगरे घटवून यांचे
नासाड चे ढ ग कर यास येथे आहे. २७ याम ये राहणारे, अ प श चे होते,
ते मोडू न गेले व फजीत झाले. ते शेतात लावले या रोपासारखे, हरवे गवत,
छतावरचे कवा शेतातले गवत, वाढ हो यापूव पूव या वा यापुढे करपले
आहे. २८ पण तुझे बसणे, बाहेर जाणे, आत येणे आ ण मा या व चा तुझा
ोध मला ठाऊक आहे. २९ कारण मा या व या तु या ोधामुळे आ ण
व तुझा उ टपणा मा या कानी पोहचला आहे, मी आपले वेसण तु या
नाकात व आपला लगाम तु या त डात घालीन; तू या मागाने आलास
यानेच मी तुला मागे फरवीन. ३० तु यासाठ हे च ह होईलः या वष तु ही
जे काही आपोआप उगवेल ते खाल आ ण स या वष जे यातून उगवेल ते
खाल, परंतु तस या वष तु ही पेरणी करा व कापा, ा मळे लावा आ ण
याचे फळ खा. ३१ य दा या घरा यातील वाचलेले अव श पु हा मूळ
धरतील आ ण फळ धारण करतील. ३२ कारण य शलेमेमधून अवशेष
बाहेर येतील; सयोना या ड गराव न वाचलेले येतील, सेनाधीश परमे राचा
आवेश हे कर ल. ३३ हणून अ शूर या राजा वषयी परमे र हे हणतोः तो
या नगरात येणार नाही, कवा येथे एकही बाण मारणार नाही, तो या समोर
ढालीसह येणार नाही कवा या व वेढा रचून थैमान घालणार नाही. ३४ तो
या मागाने आला याच मागाने नघून जाईल; तो या नगरात वेश करणार
नाही, ही परमे राची घोषणा आहे. ३५ कारण मी आप यासाठ व माझा
सेवक दावीद या यासाठ या नगराचे र ण कर न. ३६ मग परमे रा या
देव ताने जाऊन अ शूरा या तळावर ल एक ल पंचा शी हजार सै नकांना
ठार मारले, जे हा पहाटेस माणसे उठली, ते हा सव ेते पडलेली होती. ३७
मग अ शूरचा राजा स हेर बाने इ ाएल सोडले व घर गेला व आ ण ननवेत
जाऊन रा हला. ३८ ते हा असे झाले क , तो आपला देव न ोख या या
घरात पूजा कर त असताना, याची मुले अ मेलेक व शरेसर यांनी यास
तलवार ने ठार मारले, मग ते अरारात देशात पळू न गेले, नंतर याचा मुलगा
एसरह ोन या या जागी रा य क लागला.
या दवसात, ह क या आजार पडू न मरणा या टोकास आला
३८ होता,
आमोजाचा मुलगा यशया संदे ा या याकडे आला आ ण
यास हणाला, “परमे र हणतो, तु या घराची व था कर; कारण तू
मरणार आहेस तू जगणार नाहीस.” २ मग ह क याने भतीकडे त ड वळवले
आ ण परमे रास ाथना केली. ३ तो हणाला, “परमे रा, मी आप या पूण
अंतःकरणाने आ ण ामा णकपणाने तु यासमोरच चाललो, याची कृपया
आठवण कर आ ण तु या ीने जे चांगले ते मी करत आलो.” आ ण
ह क या मो ाने रडला. ४ नंतर यशयाला परमे राकडू न संदेश आला, तो
हणाला, ५ जा आ ण मा या लोकांचा पुढार ह क याला सांग, परमे र
असे हणतो, तुझा पूवज दा वदाचा, देव हणतो, मी तुझी ाथना ऐकली
आ ण तुझे अ ू पा हले. पाहा, मी तु या आयु याची पंधरा वष आणखी
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वाढवीन. ६ मी तुला आ ण या नगराला अ शूरा या राजापासून अ धकारातून
सोडवीन आ ण या नगराचे संर ण कर ल. ७ आ ण मा यापासून तुला हे
च ह असेल, परमे र, जे मी बोलतो ते करतो. ८ पाहा, सूया तानंतर सूय
तजाखाली गे यामुळे आहाजा या पाय यांवर पडणार सावली मी दहा
पावले मागे आणीन. सूया त होताच सूयाची सावली दहा पावले मागे जाईल.
९ जे हा य दाचा राजा ह क या आजार होता आ ण यातून बरा झा यावर
याने ल हलेली ही ाथना आहेः १० मी हणालो, मी मा या आयु या या
अ यामागात असता मी मृतलोकां या ारात जाईन; मा या रा हले या वषात
मला वसा ासाठ तेथे पाठवले. (Sheol h7585) ११ मी हणालो क ,
“मी परमे रास, जवंतां या भूमीत परमे रास आणखी पाहणार नाही; मी
जगातील राहणा यांना कवा मानवजातीला आणखी पाहणार नाही. १२ माझे
जीवन काढू न घेतले आहे, आ ण मढपाळा या तंबू माणे मा यापासून र
केलेली आहे; मी वणक या माणे आपले जीवन गुंडाळले आहे; तो मला
मागाव न कापून काढणार आहे; दवसा या व रा ी याम ये तू माझा शेवट
करशील. १३ मी सकाळपयत रडत रा हलो; सहा माणे तो माझी सव हाडे
मोडतो; दवसा या व रा ी याम ये तू मा या जीवनाचा शेवट करशील. १४
मी नळवी माणे कल बललो; पार ा माणे मी कुंजन केले; माझे डोळे वर
पा न पा न थकले आहेत. मा या भू, मा यावर जुलूम झाला आहे. मला
मदत कर.” १५ मी काय बोलू? याने दो ही केले, तो मा याशी बोलला
आ ण याने ते केले आहे; मी आप या जीवनात हळू हळू चालेल कारण
मा या जवाला खूप लेश झाले. १६ हे भू, तू मा यावर ःखे पाठवली
ती मा या चांग यासाठ आहेत. माझे जीवन मला परत मळे ल; तू माझे
जीवन व आरो य परत मळवून दे. १७ मा या भ यासाठ च या ःखांचा
अनुभव मला आहे. तूच मला नाशा या खळ यातून वाचवले आहेस. कारण
माझी सव पापे तू मागे फेकली आहेस. १८ कारण अधोलोक तुझे आभार
मानीत नाही. मृ यू तुझी तुती करत नाही; जे खाली खोल ख ् यात जातात
यांना तु या स याची आशा नसते. (Sheol h7585) १९ जवंत मनु य, जवंत
मनु य, तोच एक तुझे आभार मानेल, जसा मी आज कर त आहे; प याने
मुलांना तु या स याची जाणीव क न ावी. २० “परमे र मला तार यास
स आहे आ ण आ ही आप या आयु या या सव दवसात परमे रा या
मं दरात संगीतासह साजरा क .” २१ आता यशया हणतो, अंजीराची एक
चांदक आणून गळवावर बांधा आ ण यास बरे वाटेल. २२ ह क या असेही
हणाला, मी परमे रा या मं दरात चढू न जाईन याचे च ह काय?
मुलगा मरोदख-बलदान, बाबेलचा राजा
३९ यानेया वेहळेकला,यालाबलदानाचा
प े आ ण भेटी पाठव या; कारण याने हि कया
आजार अस याचे आ ण बरा झा याचे ऐकले होते. २ या गो ीमुळे
ह क याला आनंद झाला; याने आप या भांडारातील मो यवान व तू चांदी,
सोने, मसाले, अमू य तेल आ ण याचे श गार आ ण या या भांडारात
हे सव सापडले ते सव दाखवले. ह क याने यांना दाख वले नाही असे
या या घरात कवा या या सव रा यात काहीच रा हले न हते. ३ मग
यशया संदे ा ह क या राजाकडे आला आ ण यास वचारले, “ही माणसे
तुला काय हणत होती? ती कोठू न आली होती?” ह क या हणाला, “ती
र या बाबेल देशातून मा याकडे आली होती.” ४ यशयाने वचारले, “तु या
घरात यांनी काय काय पा हले?” ह क याने उ र दले, “मा या घरातील
येक गो यांनी पा हली. मी यांना मा या सव मोलवान व तू दाख व या
नाहीत असे काहीच नाही.” ५ मग यशया ह क याला हणाला, सेनाधीश
परमे राचे वचन ऐक ६ पाहा, असे दवस येणार आहेत क , जे हा तु या
महालातील येक गो , या तु या पूवजांनी आतापयत जम वले आहे ते
सव बाबेलाला घेऊन जातील. काहीच उरणार नाही, असे परमे र हणतो.
७ आ ण तु यापासून जी मुले ज मतील, यांचा तू वतः पता असशील
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यांना घेऊन जातील आ ण बाबेल या राजवा ात तुझी मुले षंढ हणून
राहतील. ८ मग ह क या यशयाला हणाला, “परमे राचे वचन तू बोललास
ते व ासयो य आहे.” कारण याने वचार केला, मा या दवसात तेथे
शांतता आ ण ि थरता राहील.
चा देव हणतो, सां वन करा, मा या लोकांचे सां वन करा.
४० तुयमशले
मेशी ेमळपणाने बोला; आ ण तला घोषणा क न सांगा क

२

तुझे यु संपले आहे, त या अ यायाची मा झाली आहे, तने आप या सव
पापांसाठ परमे रा या हातून पट ि वकारले आहे. ३ घोषणा करणा याची
वाणी हणते, अर यात परमे राचा माग तयार करा; आम या देवासाठ
रानात सरळ राजमाग करा. ४ येक दर उं च होईल, आ ण येक ड गर
आ ण टेकड सपाट होईल; आ ण खडबड त जमीन सपाट होईल आ ण
उं चसखल जागा मैदान होईल. ५ आ ण परमे राचे गौरव गट होईल आ ण
सव लोक ते एक त पाहतील; कारण परमे रा या मुखातील हे श द आहेत.
६ एक वाणी हणाली, “घोषणा कर” सरे उ र आले, “मी काय घोषणा
क ?” सव देह गवत आहे आ ण यांचा सव व ासूपणाचा करार वनातील
फुलासारखा आहे. ७ गवत सुकते व फुल कोमजते, जे हा परमे रा या
ासाचा फुंकर यावर पडतो; खा ीने मानवजात गवत आहे. ८ “गवत सुकते
आ ण फुल कोमेजते पण आम या देवाचे वचन सदासवकाळ उभे राहते.”
९ सयोनेस, सुवाता घेऊन येणारे जाणारे, उं च ड गरावर चढ; य शलेमेस
सुवाता सांगणा ये, आपला आवाज जोराने उं च कर. मो ाने आरोळ मार;
घाब नकोस. य दातील नगरांना सांग, येथे तुझा देव आहे! १० पाहा, भू
परमे र, वजयी वीरासारखा येत आहे आ ण याचे बलवान बा यासाठ
स ा चालवील. पाहा, याचे ब ीस या याबरोबर आहे आ ण याचा मोबदला
या यापुढेच आहे. ११ मढपाळा माणे आप या कळपास तो चार ल, तो
कोकरास आप या बा त एकवटू न यांना आप या उराशी ध न वाहील
आ ण ता ा प लांना पाजणा या म ाना तो जपून नेईल. १२ आप या
जळ ने समु ाचे पाणी कोणी मोजले आहे, आकाशाचे माप आप या
वतीने, पृ वीवरची धूळ पाटीत धरली, ड गराचे वजन तागड त कवा टेक ा
तराजूत तोल या आहेत? १३ परमे राचे मन कोणाला समजले आहे कवा
याचा स लागार हणून कोणी सूचना द या आहेत? १४ याने कोणापासून
कधी सूचना ि वकारली? कोणी यास यो य गो ी कर याचा माग शकवला,
आ ण यास कोणी ान शकवले कवा सु तेचा माग दाखवला? १५
पाहा, रा े बादलीत या एका थबासमान आहेत आ ण तराजूत या धुळ या
कणासारखी मोजली आहे; पाहा तो बेटही धुळ या कणासारखे उचलतो.
१६ लबानोन जळणास पुरेसा नाही, कवा यातले वनपशू होमापणासाठ
पुरेसे नाहीत. १७ या यापुढे सव रा े अपुरे आहेत; या या ीने ती काही
नस यासारखीच आहेत. १८ तर मग तु ही देवाची तुलना कशाशी कराल? तर
याची तुलना कोण या तमेशी करणार? १९ मूत ! कारागीराने ओतून केली
आहेः सोनार तला सो याने मढवतो आ ण त यासाठ चांदी या साख या
ओततो. २० जो अपण दे यास असमथ असा गर ब तो न कुजणारे लाकूड
नवडतो; न पडणार मूत बन व यासाठ तो नपूण कारागीर शोधतो. २१
तु हास माहीत नाही काय? तु ही ऐकले नाही काय? तु हास सुरवातीपासून
सां गतले नाही काय? पृ वीचा पाया घात यापासून हे तु हास समजले
नाही काय? २२ जो पृ वी या वर ल नभोमंडळावर बसतो तो हाच आहे
आ ण या यापुढे र हवासी टोळासारखे आहेत. तो आकाश पड ा माणे
ताणतो आ ण याम ये राह यासाठ तंबू माणे पसरतो. २३ तो अ धपत ना
काहीही नस यासारखे कमी करतो आ ण पृ वी या अ धपत ना अथशू य
करतो. २४ पाहा, ते केवळ लावले आहेत; पाहा, ते केवळ पेरले आहेत; पाहा
यांनी केवळ भूमीत मूळ धरले आहे, तो यां यापुढे यावर फुंकर घालतो
आ ण ते सुकून जातात व वादळ यांना धसकटासारखे उडवून नेते. २५ “तर

तु ही माझी तुलना कोणाशी कराल? मा यासारखा कोण आहे? असे तो
प व भू हणतो. २६ आकाशाकडे वर पाहा! हे सव तारे कोणी नमाण
केले आहेत? तो या या नम तीचे मागदशन क न बाहेर नेतो आ ण या
सवाना नावाने बोलावतो. या या साम या या महानतेमुळे आ ण बळ
स ाधीश आहे हणून, यातला एकही उणा नाही. २७ हे याकोबा, तू असे
का हणतोस, आ ण इ ाएलास जाहीर करतोस, माझे माग परमे रापासून
गु त आहेत आ ण माझा देव मा या समथना वषयी ल देत नाही? २८ तुला
माहीत नाही काय? तू ऐकले नाही काय? परमे र हा सनातन देव, पृ वी या
सीमा नमाण करणारा, थकत कवा दमत नाही; या या बु ीला मयादा
नाही. २९ तो थकले यांना श देतो; आ ण नबलांस नवचैत य देऊन
ताकद देतो. ३० त ण लोकही थकतात आ ण दमतात, आ ण त ण माणसे
अडखळतात आ ण पडतात. ३१ पण जे कोणी परमे राची ती ा करतात
ते यांची नवीन श संपादन करतील; ते ग डासारखे पंखांनी वर उडतील;
ते धावतील तर दमणार नाहीत; ते चालतील तर गळू न जाणार नाहीत.
ीपांनो, तु ही मा यापुढे शांत राहा; रा े यांची श संपादन
४१ अहो
करोत; ते जवळ येवोत आ ण बोलोत; चचा आ ण वाद ववाद
कर यास आपण एकमेकांजवळ येऊ. २ पूवकडू न येणा याला कोणी
उठ वले? यास या या माने चांग यासेवेसाठ कोणी बोलावले आहे?
याने रा े या यापुढे दली आ ण तो राजावर अ धकार चालवीन असे
केले; याने यांना धुळ सारखे या या तलवार या आ ण उडवले या
धसकटासारखे या या धनु याला दले. ३ तो यांचा पाठलाग करतो आ ण
या जलद वाटेवर मो ा क ाने यां या पावलाचा पश होतो, ते सुर त
पार जातात. ४ ही कृ ये कोणी शेवटास आ ण स ीस नेली? सुरवातीपासून
प ांना कोणी बोला वले? मी, परमे र, जो प हला आ ण जो शेवट यासह
आहे तोच मी आहे. ५ ीपे पाहतात आ ण भतात; पृ वी या सीमा भीतीने
थरथर कापतात; या जवळ येतात. ६ येकजण या या शेजा याला मदत
करतो आ ण येकजण एक स याला हणतो, धीर धर. ७ ते हा सुतार
सोनाराला धीर देतो, आ ण तो जो हातो ाने काम करतो जो ऐरणीसह काम
करतो, यास धीर देऊन सांध या वषयी, ते चांगले आहे. असे हणतो मग ते
सरकू नये हणून तो ते ख यांनी घ बसवतो.” ८ परंतु तू, इ ाएला,
मा या सेवका, याकोबा, मा या नवडले या, अ ाहाम या या संताना, ९ मी
तुला पृ वी या सीमांपासून परत आणले आ ण मी तुला खूप लांबपासून या
र ठकाणा न बोलावले, आ ण मी तुला हटले, तू माझा सेवक आहेस; मी
तुला नवडले आहे आ ण तुला नाकारले नाही. १० भऊ नकोस, कारण
मी तु याबरोबर आहे. चतातुर होऊ नकोस, कारण मी तुझा देव आहे. मी
तुला श देईन, आ ण मी तुला मदत कर न, मी आप या वजया या
उ चत उज ा हाताने तुला आधार देईन. ११ पाहा, जे सव तु यावर रागावले
आहेत ते लि जत व फि जत होतील; जे तुला वरोध करतात ते काहीच
नस यासारखे होतील आ ण न होतील. १२ जे तु याबरोबर भांडण करतात
यांचा शोध तू करशील आ ण तर ते तुला सापडणार नाहीत. जे तु या व
लढाई करतात ते शू यवत, काहीच नस यासारखे होतील. १३ कारण मी,
परमे र तुझा देव, तुझा उजवा हात धरतो, मी तुला सांगतो: घाब नकोस; मी
तुला मदत कर न. १४ हे कटका, याकोबा आ ण इ ाएला या मनु या; घाब
नको. मी तु हास मदत कर न ही परमे राची घोषणा आहे, इ ाएलाचा प व
भू, तुमचा उ ारक आहे. १५ पाहा, मी तुला नवीन व धार , मळणी या
घणा माणे कर त आहे; तू ड गर मळू न यांचा चुराडा करशील; तू टेकडयांना
भुसां माणे करशील. १६ तू यांना उफणशील आ ण वारा यांना वा न र
नेईल; वावटळ यांना वखर ल. आ ण तू परमे रा या ठायी हष करशील,
इ ाएला या प व भू या ठायी तू उ साह करशील. १७ ख न झालेले
आ ण गरजवंत पा याचा शोध घेतात, पण तेथे काहीच नाही आ ण यांची
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जीभ तहानेने कोरड पडली आहे; मी परमे र यां या ाथनेला उ र देईल;
मी, इ ाएलाचा देव, यांना सोडणार नाही. १८ मी उतरणीव न खाली वाह
आ ण द यांमधून झ याचे पाणी वाहायला लावीन; मी वाळवंटात पा याचे
तळे आ ण शु क भूमीवर पा याचे झरे वाहतील. १९ मी रानात गंधस ,
बाभूळ, व मदीचे, जैतून वृ वाढतील. मी वाळवंटात देवदा , भ दा आ ण
स एक वाढ यास कारण कर ल. २० मी हे यासाठ कर न क , लोकांनी
पाहावे, ओळखावे आ ण एक त समजावे, परमे रा या हाताने हे केले आहे,
इ ाएलाचा प व भू याने हे उ प न केले आहे. २१ परमे र हणतो,
आपला वाद पुढे आणा; याकोबाचा राजा हणतो, आप या मूत साठ आपले
उ म वाद ववाद पुढे आणा. २२ यांनी आपले वाद ववाद आम याकडे
आणावे; यांनी पुढे यावे आ ण काय घडणार आहे ते सांगावे, पूव या
होणा या गो ी आ हास सांगा, हणजे आ ही यावर काळजीपूवक वचार
क आ ण याची प रपूतता कशी होईल ते जाणू. हणजे ागो ी आ हास
चांग या कळतील. २३ भ व यात होणा या गो ी वषयी सांगा, हणजे जर
तु ही देव असाल तर आ हास समजेल; काही तर चांगले कवा वाईट करा,
हणजे आ ही व मीत आ ण भावीत होऊ. २४ पाहा, तुम या मूत आ ण
तुमचे कृ ये काहीच नाहीत; जो कोणी तु हास नवडतो तो तर करणीय
आहे. २५ “मी उ रेपासून एकाला उठ वले आहे आ ण तो आला आहे; तो
सूया या उगवतीपासून जो मा या नावाने हाक मारतो यास मी बोलावून
घेतो, आ ण तो चखला माणे स ाधा यास तुड वल, जसा कुंभार चखल
पायाखाली तुडवतो तसा यांना तुड वल.” २६ आ हास कळावे, हणून
प ह यापासून कोणी जाहीर केले? आ ण यावेळेपूव आ ही असे हणावे,
तो यो य आहे? खरोखर यांनी काहीच सां गतले नाही, होय! तू सां गतलेले
कोणीच ऐकले नाही. २७ मी सयोनेला थम हणालो, पाहा, ते येथे आहेत;
मी य शलेमेकडे अ त पाठ वला आहे. २८ जे हा मी पा हले, तेथे कोणी
नाही, मी यांना वचारले असता, एका श दाने तर उ र देऊ शकेल असा
यां याम ये कोणीही नाही, एक चांगला स ला देऊ शकेल असा कोणी
नाही. २९ पाहा, यातले सव काहीच नाहीत, आ ण यांची कृ ये काहीच
नाहीत; यां या धातू या ओतीव तमा वारा आ ण शू यवतच आहेत.
माझा सेवक, याला मी उचलून धरतो; माझा नवडलेला,
४२ पाहा,
या या वषयी माझा जीव आनंदीत आहेः मी आपला आ मा
या याठायी ठे वीन; तो रा ावर याय आणील. २ तो मो ाने ओरडणार
नाही कवा आरोळ ठोकणार नाही कवा याचा आवाज र यावर ऐकू
येऊ देणार नाही. ३ तो चेपलेला बो मोडणार नाही आ ण मण मणती
वातसु दा तो वझवणार नाही. तो ामा णकपणे याय देईल. ४ पृ वीवर
याय था पत कर पयत तो मंदावणार नाही कवा धैयहीन होणार नाही;
आ ण कनारप ीवर ल देश या या नयमशा ाची वाट पाहतील. ५ परमे र
देव हे हणत आहे, याने आकाश नमाण केले आ ण यास व तार ले;
याने पृ वी पसरली आ ण याम ये जीवन दले आहे; तो यावर ल लोकांस
ास देतो आ ण यावर राहणा यांना जवन देतो; ६ मी, परमे राने, तुला
यायानुसार बोला वले आहे आ ण तुझा हात धर न. मी तुझे र ण कर न
आ ण तुला लोकांसाठ करार व पररा ीयांसाठ काश देणारा असे कर न.
७ आंध यांचे डोळे उघडावे, बं दवानांना अंधारकोठड तून आ ण अंधारात
बसले यांना बंदीगृहातून सोडवावे. ८ “मी परमे र आहे, हे माझे नाव आहे;
आ ण मी आपले गौरव स यांबरोबर कवा कोर व मूत बरोबर आपली तुती
वाटू न घेणार नाही. ९ पाहा, पूव या गो ी घडू न चुक या आहेत, आता मी
नवीन घटनेब ल जाहीर करतो. या हो यापूव मी याब ल तु हास सांगत
आहे.” १० परमे रास नवीन गाणे गा, आ ण पृ वी या शेवटापासून, जे
तु ही खाली समु ात जाता आ ण या यात जे आहे ते सव, कना यावर ल
देश आ ण तेथे राहणारे याची तुती करा. ११ वाळवंटांनो आ ण नगरांनो
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आरोळ मारा, या खे ात केदार राहतो, मो ाने आनंदाने ओरडा! सेलात
राहणा यांनो गायन करोत, ड गरमा याव न आरोळ करोत. १२ यांना
परमे रास गौरव देऊ ा आ ण कना यावर ल देशात याची तुती जाहीर
करोत. १३ परमे र शूर यो ा माणे बाहेर जाईल; तो यु वीरासारखा पुढे
जाईल. तो आप या आवेशाने उ े जत होईल. तो ओरडेल, होय! तो आप या
यु ाची मो ाने ओरडू न गजना कर ल; तो आप या श ूंना आपले साम य
दाखवील. १४ बराच वेळ मी काही बोललो नाही; मी त ध रा हलो आ ण
वतःवर संयम ठे वला; आता मी सू तवेदना होणा या ीसारखा मो ाने
ओरडेन, मी उसासे व धापा टाक न. १५ मी टेक ा आ ण पवत उ व त
कर न आ ण यांचे सव झाडेझुडपे मी सुकवून टाक न; आ ण मी न ांची बेटे
कर न आ ण पाणथळ जमीन कोरड कर न. १६ मी आंध यांना माहीत
नसले या मागाने आणीन, यांना माहीत नसले या वाटेने मी यांना नेईन, मी
यां यापुढे अंधाराचा काश कर न, वाकड ठकाणे सरळ कर न. या गो ी
मी कर न आ ण मी यांना सोडणार नाही. १७ जे कोणी कोर व मूत वर
भरवसा ठे वतात, ओतीव मूत ना हणतात, तु ही आमचे देव आहात. ते मागे
वळतील, ते पूणपणे लि जत होतील. १८ तु ही ब ह यांनो ऐका; आ ण तु ही
आंध यांनो, तु हास दसावे हणून तु ही पाहा. १९ मा या सेवका शवाय
कोण आंधळा आहे? कवा याला मी पाठवले या मा या नरो यासारखा
ब हरा कोण आहे? मा या करारा या भागीदारासारखा कवा परमे रा या
सेवकासारखा आंधळा कोण आहे? २० तु ही पु कळ गो ी पाहता, परंतु
याचे आकलन होत नाही; याचे कान उघडे आहेत, परंतु कोणी एक ऐकत
नाही. २१ परमे र आप या यायीपणामुळे आ ण नयमशा वैभवशाली
के याने खूश झाला. २२ पण हे लोक लुटलेले आ ण लुबाडलेले आहेत; ते
सव ख ् याम ये साप यात पडलेले आहेत, तु ं गात कैदी झाले आहेत; ते
सव लूट असे झाले आहेत यांना सोडवणारा कोणी नाही आ ण यांना परत
माघार हणणारा कोणी नाही! २३ तुम यातील याकडे कोण कान देईल?
भ व यात कोण कान देऊन ऐकेल आ ण वण कर ल? २४ याकोबाला
लुटीस व इ ाएलास लुटणा यांस कोणी दले? या परमे रा व आ ही
पाप केले, या या मागाने चाल यास यांनी नकार दला आ ण याचे नयम
पाळ याचे यांनी नाकारले यानेच क नाही? २५ हणून याने आपला
भडकलेला कोप यां या व नासधूसी या यु ासह ओतला. याने यां या
सभोवती आग लावली तर यांना कळले नाही; यास जाळले. पण तर तो
मनावर घेईना.
हे याकोबा, या कोणी तुला उ प न केले आ ण हे इ ाएला,
४३ तरयाआता
कोणी तुला घडवले, तो परमे र असे हणतो, भऊ नकोस,
कारण मी तुला खंडणी भ न सोडवले आहे; मी तुला नाव घेऊन बोलावले
आहे, तू माझा आहेस. २ जे हा तू पा यातून जाशील, मी तु या बरोबर
असेल; आ ण न ातून जाशील या तुला पूण झाकणार नाहीत. जे हा तू
अ नीतून चालत जाशील, तू जळणार नाहीस कवा वाला तुला इजा करणार
नाही. ३ कारण मी तुझा देव परमे र, इ ाएलाचा प व भू, तुझा तारणारा
आहे. मी तु याकरता मसर खंडणी हणून दला आहे, तु यासाठ मी कूश
व सबा यांची अदलाबदल केली आहे. ४ तू मा या ीने मोलवान आ ण
वशेष आहेस, मी तु यावर ीती करतो; हणून मी तु याब ल लोक आ ण
तु या जवाब ल सरे लोक देईन. ५ घाब नकोस, कारण मी तु याबरोबर
आहे; मी पूवपासून तुझी संतती आणीन, आ ण प मेकडू न तुला एक
गोळा कर न. ६ मी उ रेला हणेन, यांना देऊन टाक; आ ण द णेला
हणेन, कोणालाही मागे ध न ठे वू नको; माझे मुले न आ ण मा या
मुल ना पृ वी या र सीमेपासून आण. ७ या येकाला मा या नावाने
बोलावले आहे, याला मी मा या गौरवासाठ न मले आहे, याला मी
घड वले, होय! याला मी केले आहे. ८ जे कोणी डोळे असून आंधळे व कान
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असून ब हरे यांना बाहेर आण. ९ सव रा े एक जमोत आ ण लोकांनी
एक गोळा होवोत. यां यातील कोण हे जाहीर करेल आ ण आ हास
पूव या घडले या घटनांचे घोषणा कर ल? यांनी आपणास यो य स
कर यास आपले सा ीदार आणावेत, यांनी ऐकून व खा ीपूवक हणावे
क हे खरे आहे. १० परमे र जाहीर करतो, तु ही माझे सा ीदार आहात
आ ण माझा सेवक याला मी नवडले आहे, अशासाठ क , तु ही जाणावे व
मा यावर व ास ठे वावा आ ण मीच तो आहे हे समजावे. मा या आधी
कोणी देव नमाण झाला नाही आ ण मा यानंतर कोणीही हायचा नाही. ११
मी, मीच परमे र आहे आ ण मा यावाचून कोणीही तारणारा नाही. १२ मीच
तारण जाहीर केले आहे, आ ण घोषणा करतो आ ण तुम यात कोणी सरा
देव नाही. तु हीच माझे सा ीदार आहात. मी देव आहे. असे परमे र हणतो.
१३ या दवसापासून मीच तो आहे, आ ण मा या हातातून कोणीही सोडवू
शकणार नाही. मी कृती करतो आ ण ती कोणा याने परत बदलू शकेल?
१४ परमे र, तुमचा उ ारक, इ ाएलाचा प व
भू हणतो, कारण मी
तु यासाठ बाबेलला नरोप पाठवीन आ ण या सवाना खाली फरार कर न,
खा ांचे हषाचे अ वभाव वलापगीतात बदलेल. १५ मी परमे र आहे, तुमचा
प व भू, इ ाएलाचा नमाणकता, तुमचा राजा आहे. १६ परमे र जो
समु ातून माग आ ण चंड पा यातून वाट उघडतो, १७ जो रथ व घोडा,
सै य व वीर यांना बाहेर काढू न आणतो. ते एक त खाली पडतात; ते पु हा
कधीच उठत नाहीत; ते वझले आहेत, वाती माणे मालवले आहेत. १८
पूव या या गो ब ल वचार क नका, कवा फार पूव या गो ी मनात
आणू नका. १९ पाहा, मी एक नवी गो करणार आहे; आता ती घड याची
सुरवात होत आहे; तु ही ती पाहणार नाही का? मी रानातून र ता तयार
कर न आ ण वाळवंटातून पा याचे वाह वाहवीन. २० रानातले वनपशू
को हे व शहामृग मला मान देतील, कारण मी आप या नवडले या लोकांस
प यासाठ रानात पाणी आ ण वाळवंटात न ा देईन, २१ या लोकांस
मी आप यासाठ न मले, यांनी माझी तु त तो े कथन करावी. २२ हे
याकोबा, तू मला हाक मारली नाहीस; हे इ ाएला, तू मला कंटाळला आहेस.
२३ तू मला होमापणासाठ आप या मढरातील एकही मा याकडे आणले
नाहीस; कवा तु या अपणाने माझा मान राखला नाहीस. मी तु यावर
अ नापणांचा भार घातला नाही आ ण तुला धूपापणाकरता ास दला नाही.
२४ तू मा यासाठ गोड सुगंधीत ऊस पैका देऊन आणला नाही, आप या
य बली या वपेने तू मला तृ त केले नाहीस. पण तू आप या पापांचा भार
मा यावर घातला आहे. तू आप या वाईट कृ यांनी मला म वले आहे. २५
मी, होय! मी आप यासाठ तुझी पापे पुसून टाकतो; तो मी, मीच आहे,
आ ण तुझी पातके यापुढे मी ल ात ठे वणार नाही. २६ जे घडले याची मला
आठवण दे. आपण पर पर वाद क ; तू यायी स हावे हणून तू आपला
वाद पुढे मांड. २७ तु या प ह या प याने पाप केले आ ण तु या श कांनी
मा या व अपराध केला आहे. २८ हणून मी प व थाना या अ धपत ना
अशु कर न. मी याकोबाला बंदी असले या व वंसा या हाती देईल आ ण
इ ाएलास शवीगाळ क न अपमान कर ल.
याकोबा, मा या सेवका आ ण इ ाएला, या तुला
४४ तरमी आता
नवडले आहे तो तू माझे ऐक.
याने तुला नमाण केले
२

आ ण गभ थानापासून तुला घ डले, जो तुझे साहा य करतो तो परमे र
असे हणतो, हे याकोबा, मा या सेवका, आ ण यशु ना, या तुला मी
नवडले आहे तो तू भऊ नको. ३ कारण मी तहानले या ज मनीवर
पाणी ओतीन आ ण मी कोर ा ज मनीवर वाह वाहतील. मी तु या
संततीवर आपला आ मा आ ण तु या मुलांवर आपला आशीवाद ओतीन. ४
पा या या वाहाजवळ जसे वाळुं ज, तसे ते गवताम ये उगवते. ५ “एकजण
हणेल, ‘मी परमे राचा आहे’ सरा ‘याकोबाचे’ नाव आपणास ठे वील;

आ ण सरा आप या हातावर परमे रासाठ असे लहील आ ण यास
इ ाएला या नावाने बोलावतील.” ६ इ ाएलाचा राजा परमे र, तचा
उ ारक, सेनाधीश परमे र हणतो, “मीच आरंभ आहे आ ण मीच शेवट
आहे; आ ण मा या शवाय कोणी देव नाही. ७ मा यासारखा कोण आहे?
तर याने जाहीर करावे आ ण मला प ीकरण करावे माझे पुरातन लोक
थापले ते हापासून या गो ी घडत आहेत व पुढे या घडतील या यांनी
कळवा ा. ८ तु ही भऊ नका कवा घाबरे होऊ नका. पुरातन काळापासून
मी तुला सां गतले आ ण जाहीर केले नाही काय? तू माझा सा ीदार आहे.
मा या शवाय तेथे कोणी देव आहे काय? तेथे कोणी सरा ‘खडक’ नाही;
मला कोणी माहीत नाही.” ९ जे कोर व मूत घडवतात ते सव काहीच नाहीत;
या गो ीत ते आनंदीत होतात या कवड मोला या आहेत. यांचे सा ी पा
शकत नाही कवा काहीच समजत नाही आ ण ते लि जत होतील. १० हे देव
कोणी कवा जी ओतीव मूत ु लक आहे ती कोणी घडवली आहे? ११
पाहा, याचे सव सोबती लि जत होतील; कारागीर तर केवळ माणसे आहेत.
ते सव एक जमून नणय घेवोत; ते एक भयभीत व लि जत होतील.
१२ लोहार या या ह याराने, नखा यांवर काम क न, घडवत असतो. तो
यास हातो ाने आकार देतो आ ण आप या बळकट बा ने काम करतो. तो
भुकेला होतो आ ण याची श जाते. तो पाणी पीत नाही आ ण ीण होतो.
१३ सुतार लाकडाचे माप दोर ने रेष मा न करतो आ ण गे ने आखणी करतो.
या या ह याराने यास आकार देतो आ ण कंपासाने यावर खुणा करतो.
ती प व थानात रहावी हणून यास मनु या या आकाराची, आकषक
मनु यासारखी घडवून तयार करतो. १४ तो आपणासाठ गंधस तोडतो,
कवा स वा अ लोनची झाडे नवडतो. तो आपणासाठ जंगलात झाडे
तोडतो. तो देवदा चे झाड लावतो पाऊस ते वाढवतो. १५ मग मनु य याचा
उपयोग सरपणासाठ आ ण वतःला गरम ठे व यासाठ करतो. होय! याने
अ नी पेटून आ ण भाकर भाज यासाठ करतो. मग यांपासून देव बनवतो
आ ण या या पाया पडतो; तो यापासून मूत करतो व या या पाया पडतो.
१६ लाकडाचा एक भाग अ नीसाठ जाळतो, यावर मांसाचा भाग भाजतो.
तो खातो आ ण तृ त होतो. तो वत: ला ऊबदार ठे वतो आ ण हणतो,
“अहा! मला ऊब आहे, मी अ नी पाहीला आहे.” १७ श लक रा हले या
लाकडाचे तो देव बनवतो, आपली कोर व तमा घडवतो; तो या यापुढे
नतम तक होतो व पूजा करतो, आ ण ाथना क न हणतो, तू माझा देव
आहेस हणून मला वाचव. १८ यांना कळत नाही, कवा यांना समजत
नाही, कारण यांचे डोळे आंधळे आहेत व ते पा शकत नाही, आ ण यां या
दयाला आकलन होत नाहीत. १९ कोणी वचार कर त नाही कवा यांना
नीट समजत नाही ते हणतात, मी लाकडाचा एक भाग अ नीत जाळला;
होय, मी या या नखा यावर भाकर भाजली. मी या या नखा यावर मांस
भाजले व खा ले. आता या या स या भागा या लाकडाचा आराधनेसाठ
काहीतर गळ बनवू काय? मी लाकडा या ठोक या या पाया पडू काय?
२० हे जसे तो जर राख खातो; याचे फसवलेले दय चुक या मागाने नेते.
तो आप या जीवाला वाचवू शकत नाही कवा तो हणत नाही, “मा या
हातात धरले या या गो ी खोटे देव आहेत.” असे तो हणणार नाही. २१ “हे
याकोबा, आ ण इ ाएला, यागो ीब ल वचार कर, कारण तू माझा सेवक
आहेस. मी तुला नमाण केले; तू माझा सेवक आहेस. हे इ ाएला, मला तुझा
वसर पडणार नाही. २२ मी तुझी बंडखोर ची कृ ये, दाट ढगा माणे आ ण
तुझे पाप आभाळा माणे, पुसून टाकली आहेत; मा याकडे माघार ये, कारण
मी तुला उ ार ले आहे.” २३ अहो, आकाशांनो, गायन करा, तु ही पृ वी या
खालील अधोलोकांनो आरोळ मारा; अहो पवतांनो व रान, यातली सव झाडे
गायन करा; कारण परमे राने याकोबास उ ार ले आहे आ ण इ ाएलात
आपले ताप दाख वले आहे. २४ तुझा उ ारक, याने तुला गभाव थेपासून
घडवले तो परमे र, याने सवकाही नमाण केले, जो एकटा आकाश
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पसरतो, या एक ाने पृ वी तयार केली तो हणतो मीच परमे र आहे.
२५ थ बोलणा याचे शकून मी न फळ करतो आ ण जे शकून वाचतात
यांना का ळमा लावतो; जो मी ानाचे ान मागे फरवतो आ ण यांचे स ले
मूखपण करतो. २६ मी परमे र! जो आप या सेवकाची घोषणा प रपूण
करतो आ ण आप या तांचा स ला स ीस नेणारा, जो य शलेमे वषयी
हणतो क , ती वस वली जाईल आ ण य दा या नगरा वषयी हणतो क ,
ती पु हा बांधली जातील आ ण मी या या उजाड जागेची उभारणी कर न.
२७ जो खोल समु ाला हणतो, आटू न जा आ ण मी तुझे वाह सुकवीन. २८
जो कोरेशा वषयी हणतो, तो माझा मढपाळ आहे, तो माझी येक इ छा
पूण कर ल. तो य शलेमे वषयी हणेल, ती पु हा बांध यात येईल आ ण
मं दरा वषयी हणेल, तुझा पाया घातला जाईल.
र आपला अ भ ष कोरेशाला हणतो, या यापुढे रा े
४५ परमे
जकायला याचा उजवा हात मी धरला आहे, आ ण या यापुढे
दरवाजे उघडायला मी राजास नश कर न, हणून वेशी उघ ा राहतील.
२ मी तु यापुढे चालेन आ ण पवत सपाट कर न; मी पतळ दरवाजाचे तोडू न
तुकडे तुकडे कर न आ ण यां या लोखंड स यांचे कापून तुकडे तुकडे
कर न ३ आ ण मी तुला अंधारातील संप ी व र लप वलेली धन देईन.
अशासाठ क , मी जो तुला तु या नावाने हाक मारतो तो इ ाएलाचा देव मी
परमे र आहे, हे तुला कळावे. ४ कारण माझा सेवक याकोबासाठ , आ ण
माझा नवडलेला इ ाएल ा यासाठ , मी तुला नावाने हाक मारली आहे. तू
मला ओळखत न हतास, तर मी तुला उपनाव दले. ५ मी परमे र आहे
आ ण मीच फ देव आहे सरा कोणीही नाही. जर ही तू मला ओळखत
न हतास, तर ही तुला यु ास सश केले. ६ अशासाठ क , सूया या
उगवतीपासून मावळतीपयत लोकांनी जाणावे क मा यावाचून कोणी देव
नाही. मी परमे र आहे, आ ण सरा कोणीही नाही. ७ मी काश बन वला
आ ण अंधाराला अि त वात आणले; मी शांती आणतो आ ण अनथ उ प न
करतो; मी परमे र आहे, जो ासव गो ी करतो. ८ हे आकाशा, व न खाली
पाऊस पाड! ढग साि वक तारणाचा पाऊस खाली पाडो. पृ वी ते शोषून
घेवो, या तारणास अंकुर फुटोत आ ण याचबरोबर धा मकता एक त वाढो.
मी परमे राने या दोघांना न मले आहे. ९ जो कोणी आप या नमा याशी
वाद घालतो यास हायहाय! माती या खापरांम ये एक खापर असा तो आहे.
तू काय करतोस, असे चखल आप या घडणा व याला हणेल काय? कवा
तुला हात नाहीत काय जे हा तू हे करतो? १० जो आप या प याला हणतो,
तू काय ज म देतोस? कवा ीस हणतो, तू काय ज म देतेस? यास
हायहाय! असो. ११ इ ाएलाचा प व भू, तचा नमाणकता परमे र
असे हणत आहे, येणा या गो ी वषयी मला कोण वचारणार, तु ही मा या
मुलां वषयी न कराल का? तु या हात या कामाब ल काय करायचे
ते मला सांग? १२ मी पृ वी केली व त यावर माणसे नमाण केली. मी
मा या हाताने आकाश पसर ले, आ ण मी सव ता यांना दस याची आ ा
दली. १३ मीच यायीपणाने कोरेशाची उठावणी केली आहे आ ण मी याचे
सगळे माग सपाट कर ल. तो माझे नगर बांधील; आ ण काही मोल कवा
मोबदला न घेता मा या बं दवान झाले या लोकांस घर जा यास सोडू न
देईल. असे सेनाधीश परमे र हणतो. १४ परमे र असे हणतो, मसराची
मळकत आ ण कूशाचा माल, सवाई लोक, जे उं च बां याचे मनु ये आहेत,
ही तुजजवळ आणली जातील. ते तुझे होतील. ते तु यामागे साख यांनी
बांधलेले येतील. ते तु या पाया पडू न तु याजवळ वनंतीक न हणतील,
खा ीने देव तु याबरोबर आहे, आ ण या या शवाय सरा कोणी नाही १५ हे
इ ाएला या देवा, तारणा या, खरोखर तू जो वतःला लप वणारा आहेस.
१६ ते सव एकंदर त लि जत व फ जत होतील; यांनी ओतीव मूत घड व या
आहेत ते अपमानीत होऊन चालतील. १७ पण परमे राकडू न इ ाएल
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सवकाळ या तारणाने तारला जाईल; तु ही पु हा कधीही लि जत कवा
अपमानीत होणार नाही. १८ आकाशाचा नमाणकता, तोच स य देव, याने
पृ वी नमाण केली व घडवली, तची थापना केली. ती याने उजाड अशी
न मली नाही, याने ती व ती कर यासाठ नमाण केली, तो परमे र असे
हणतो, “मीच परमे र आहे व सरा कोणी नाही.” १९ मी एकटेपणात, गु त
जागी कधी बोललो नाही; तु ही थ जागी मला शोधा असे मी याकोबा या
वंशाना कधीही सां गतले नाही. मी परमे र आहे, जो ामा णकपणे बोलतो;
रा तगो ी घोषणा करणारा आहे. २० जे तु ही रा ातून नभावलेले शरणाथ
ते तु ही एक जमा हा व या. जे कोर व मूत ची लाकडे वा न नेतात आ ण
या देवाला तारण करता येत नाही याची ाथना करतात यांना काही ान
नाही. २१ यांना जवळ आणा आ ण पुरावा आणा, मला घोषणा करा! यांना
एक येऊन मसलत क ा. पूव पासून तु हास हे कोणी दाखवले आहे?
ते कोणी जाहीर केले? मी, परमे रानेच क नाही? तर जो मी यायी देव
व तारणारा या मा यावाचून कोणी सरा देव नाही; मा यावाचून कोणी
नाही. २२ अहो पृ वी या सव सीमांनो, मा याकडे वळा आ ण तारण पावा;
कारण मी देव आहे, आ ण मा या शवाय सरा देव नाही. २३ मी आपली
शपथ वाहीली आहे, यायीपणा या मा या मुखातून वचन नघाले आहे,
ते मागे फरणार नाही आ ण ते असे क मा यापुढे येक गुडघा वाकेल.
येक जीभ मा यापुढे शपथ वाहील. २४ मा या वषयी कोणी हणेल, फ
परमे रा याठायीच तारण व साम य आहे. जे सव या यावर रागावले आहेत
ते या यापुढे भीतीने दबकत लि जत होऊन येतील. २५ इ ाएलाचा सव
वंश परमे रा याठायी नी तमान ठरेल; ते याचा अ भमान बाळगतील.
ल खाली वाकला आहे, नबो झुकला आहे; यां या मूत चे ओझे
४६ बेजनावरां
वर वा न ने यासाठ लादले आहे. या वा न ने या या
मू याचे भार ओझे थकले या जनावरांवर लादले आहे. २ ते एकदम लवत
आहेत, गुडघे टेकतात; ते तमा सांभाळू शकत नाहीत, परंतु ते वतःही
बंदीवासात जातात. ३ याकोबा या घरा या आ ण याकोबा या घरा यातील
वाचलेले सव तु ही, या तु हास मी ज मा या पूव पासून, गभापासून वाहीले
आहे. माझे ऐका. ४ तुम या हातारपणापयतही मी आहे आ ण तुमचे केस
पकेपयत मी तु हास वा न नेईन. मी तु हास नमाण केले आ ण मी तु हास
आधार देईल, मी वा न तुमचे र ण कर न. ५ तु ही माझी तुलना कोणाशी
कराल? आ ण मला कोणाशी स य लेखाल, या करता यां याशी आमची
तुलना होईल? ६ लोक पशवीतून सोने ओततात आ ण चांदी तराजूने
तोलतात. ते सोनाराला मोलाने ठे वतात आ ण तो यांचा देव करतो; ते
नतम तक होतात आ ण उपासना करतात. ७ ते आप या खां ांवर उचलून
घेतात आ ण वा न नेतात; तो नेऊन या या जागी ठे वतात आ ण तो या या
जागेवर उभा राहतो व या जागेतून हालत नाही. ते यास आरोळ मारतात,
पण तो यांना उ र देत नाही कवा कोणालाही या या संकटातून वाचवत
नाही. ८ या गो ब ल वचार करा; तु ही बंडखोरांनो! कधीही ल क
नका. ९ ाचीन काळ या, पूव या गो ीब ल वचार करा, कारण मी देव
आहे आ ण सरा कोणी नाही, मी देव आहे आ ण मा यासारखा कोणीच
नाही. १० मी आरंभीच शेवट घोषणा करतो आ ण या गो ी अजूनपयत
घड या नाहीत, या मी आधीपासून सांगत आलो आहे. मी हणतो, “मा या
योजना स ीस जातील आ ण मी आप या इ छे माणे कर न.” ११ मी
पूवककडू न एका ह प ाला, मा या नवड चा मनु य र या देशातून
बोलावतो; होय, मी बोललो आहे; ते मी पूणही कर न; माझा उ ेश आहे, मी
तोसु दा पूण कर न. १२ चांगले कर यापासून लांब राहणा या कठोर मना या
लोकांनो, तु ही माझे ऐका. १३ मी आपला याय जवळ आणत आहे; तो
फार र नाही आ ण माझे तारण थांबणार नाही; आ ण मी सयोनाला तारण
देईन आ ण माझी शोभा इ ाएलास देईन.

384

ला या कुमार क ये, खाली ये आ ण धुळ त बस; खा ां या
४७ बाबे
क ये, सहासना शवाय ज मनीवर बस. तुला यापुढे सुंदर आ ण
नाजूक हणणार नाहीत. २ जाते घे आ ण पीठ दळ; तुझा बुरखा काढ,
तु या झ याचा घोळ काढू न टाक, तुझे पाय उघडे कर, न ा ओलांडून जा. ३
तुझी न नता उघड होईल, होय, तुझी ल जा दसेल. मी सूड घेईल आ ण
कोणा मनु यास सोडणार नाही. ४ “आमचा उ ारक, याचे नाव सेनाधीश
परमे र इ ाएलाचा प व भू आहे.” ५ खा ां या क ये शांत बस आ ण
अंधकारात जा; तुला यापुढे रा याची राणी हणणार नाहीत. ६ मी मा या
लोकांवर रागावलो होतो; मी माझे वतन अशु केले आहे आ ण मी ते
तु या हातात दले आहे, पण तू यांना दया दाखवली नाही; तू वृ ांवर फार
जड ओझे ठे वले आहे. ७ तू हटले, मी यां यावर सव च राणी माणे
चरकाल रा य कर न. हणून तू यागो ी मनात घेत या नाहीत, कवा यांचा
प रणाम ल ात घेतला नाही. ८ ते हा आता हे ऐका, अगे वला सनी जी तू
सुर तपणे बसली आहेस, जी तू आप या मनात हणतेस, मीच आहे आ ण
मा यासारखे कोणीच नाही; मी कधीच वधवा अशी बसणार नाही कवा
मला मुले गमव याचा अनुभव कधी येणार नाही. ९ परंतु अप यहीनता व
वधवापण या दो ही गो ी एका दवशी एका णात तु यावर येतील; तुझे
जा टोणा आ ण पु कळ मं तं व ताईत यांना न जुमानता तुजवर जोराने
येतील. १० तू आप या कृ यांवर व ास ठे वलीस; तू हणालास, मला
कोणी पाहणार नाही; तुझे शहाणपण आ ण ान यांनी तुला बहकावले, पण
तू आप या मनात हणतेस, मीच आहे आ ण मा यासारखे कोणी नाही. ११
तु यावर संकटे येतील; तु या आप या मं ातं ाने ते घालवून दे यास तू
समथ नाहीस. तु यावर वप ी येईल; ती तू नवारण क शकणार नाहीस.
तुला समज या पूव च अचानक तु यावर संकटे येतील. १२ या तु या
पु कळ मं तं ात आ ण जा टोणात आप या लहानपणापासून व ासाने
याचे पठन क न याम ये टकून राहीला; कदा चत याम ये तू यश वी
होशील, कदा चत तू वप ीला घाब न र होशील. १३ तू आपले ब त
स लागार क न थकली आहेस; आ ण तुला जे काय घडणार आहे यापासून
तुझे र ण करो. जे आकाशाचा त ा आ ण ता यांकडे पा न नव चं दशन
जाहीर करतात, ती माणसे उभे रा न तुझे र ण करोत. १४ पाहा, ते
धसकटा माणे होतील; अ नी यांना जाळ ल; यांना वतःला वाले या
हातातून वाचवता येणार नाही; तेथे ती वाला त यासमोर बस यास कवा
हा कोळसा यांना शेक यासाठ यो य नाही. १५ यां यासाठ तू मेहनत
केली, तु या त णपणापासून तू यां याबरोबर ापार केलास; ते सव तुला
सोडू न जातील. ते येकजण आपाप या मागाने भरकटले; तुला वाचवायला
कोणीही नाही.

आतापासून मी तुला न ा गो ी, माहीत नसले या गो ी दाखवी या आहेत.
७ या गो ी पूव घडू न गेले या नाहीत, या आ ाच अि त वांत आण या या
आता घडत असणा या गो ी आहेत, आ ण आधी तू यां याब ल कधीच
ऐकले नाहीस. यामुळे आ हांला हे अगोदरच माहीत होते असे तू हणू
शकणार नाही. ८ या तू ऐक या नाही, या तुला माहीत नाही, या गो ी
पूवकालापासून तु या कानाला मा हत न ह या, कारण मला मा हत होते के
तू फार कपट करणारा आहेस, आ ण ज मापासूनच तू बंडखोर आहेस. ९
पण मा या नावा क रता, आ ण मा या स मानाथ मी तुझा नाश करणार
नाही. १० पाहा! मी तुला गाळू न पा हले आहे, पण चांदी सारखे नाही, मी
तुला संकटा या भ ीत शु द केले आहे. ११ मा यासाठ , मा यासाठ च, मी
हे करेन, कारण मी मा या नावाचा अनादर कसा होऊ देऊ? मी माझे वैभव
स याला देणार नाही. १२ याकोबा, माझे ऐक, आ ण इ ाएला, याला मी
बोला वले आहे, माझे ऐक. मी तोच आहे, मी प हला आहे, शेवटलाही मी
आहे. १३ होय, मा याच हाताने पृ वीचे पाये घातले, आ ण मा या उज ा
हाताने वग पसरली, जे हा मी यांना हाक मारतो ते हा ते एक उभे राहतात
१४ तु ही सव एक या आ ण माझे ऐका. या कोणी तुम या म ये कोणी या
गो ी सां गत या? परमे राची सहमती, याचा बाबेल व असणारा हेतू
सा य कर न. तो खा ां व परमे रा या इ छे माणे कर न. १५ मी,
मी बोललो आहे, होय, मी यास बोला वले आहे, मी यास आणले आहे
आ ण तो यश वी होईल. १६ मा या जवळ या आ ण हे ऐका; ारंभापासून
मी गु तात बोललो नाही, जे हा हे घडले, ते हा मी तीथे आहे. आ ण आता
परमे र देवाने आ ण या या आ या ने मला पाठवले आहे. १७ जो तुझा
खंडून घेणारा, इ ाएलचा प व परमे र असे हणतो, मी परमे र तुझा देव,
जो तु हास यश वी हो यासाठ शकवतो, या मागात तू चालावे याम ये
जो तुला चालवतो. १८ जर तू फ मा या आ ा पाळ या अस या तर
कती बरे झाले असते! ते हा भ न वाहणा या नदी माणे तुझी शांती असती
आ ण समु ा या लाटां माणे तुझे तारण असते. १९ तुझे वंशज वाळू या
माणे आ ण तु या पोटची मुले त या कणां माणे झाले असते. आ ण
तुमचे नाव मा यासमोर काढू न टाकले गेले नसते अथवा न केले गेले
नसते. २० मा या लोकांनो, बाबेल सोडा, खा दयापांसून पळा, गायना या
श दाने तु ही हे कळवा, तु ही हे सांगा, पृ वी या अंता पयत गाजवून बोला.
सांगा, परमे राने याचा सेवक याकोब याला खंडूण घेतले आहे. २१ तो
यांचे वाळवंटांतून मागदशन करत असता, यांना तहान लागली नाही, याने
खडकातून यां यासाठ पाणी वाहायला लावले, आ ण याने खडक फोडला
आ ण पाणी बाहेर वा लागले. २२ पण परमे र हणतो, “पा यांस शांती
नाही.”

या नावाने ओळखले जाता, आ ण जे तु ही
पांनो, माझे ऐका! आ ण र र या ठकाणी राहणा या
४८ जेय दातु हीया शुइ ाएला
४९ अहो
ाणातून ज मले आहा, याकोबा या घरा या, हे ऐक. जे
लोकांनो, ल ा. मा या आईने मला जगात आणले असताच, मी
तु ही परमे रा या नावाची शपथ वाहता आ ण इ ाएला या देवाला वनंती
करता, पण हे तु ही ामा णकपणे आ ण खरेपणाने कर त नाही. २ कारण
ते वत: ला प व नगराचे हणतात आ ण इ ाएला या देवावर व ास
ठे वतात, याचे नाव सेनाधीश परमे र ३ “मी काळापूव च या गो ी जाहीर
के या आहेत, या मा या मुखातून नघा या आ ण मीच या कळ व या. मी
या अचानक क लागलो, आ ण या घडू न आ या. ४ कारण मला मा हत
होते क तु ही ह ी आहात, तुम या मानेचे नायु लोखंडा माणे ताठ आ ण
तुझे कपाळ कां याचे आहे. ५ या तव मी तुला या गो ी आधीच घोषीत
के या, या घड या अगोदरच मी तुला सां गतले, जेणेक न तू असे हणू नये
क , मा या मूत ने ती कृ ये केली, आ ण मा या कोर व मूत ने व मा या
ओतीव मूत ने ती आ ा पले.” ६ तू या गो ी ब ल ऐकले; हे सव पुरावे
पहा; आ ण तू, मी जे काही बोललो ते खरे आहे का ते मा य नाही करणार?

ज मताच परमे राने मला बोलावले आहे. २ याने माझे मुख ती ण तलवार
सारखे केले आहे, याने मला या या हाता या सावलीत लपवले आहे. याने
मला उजळता बाण केले आहे आ ण आप या भा यात मला लपवून ठे वले
आहे. ३ तो मला हणाला, “तू माझा सेवक इ ाएल आहेस, या या ठायी
मी माझा म हमा कट कर न.” ४ पण मी हणालो मी नरथक मेहनत केली,
मी माझी श
थ घालवली आहे. तथा प माझा याय परमे राजवळ
आ ण माझे तफळ मा या देवाजवळ आहे. ५ आ ण आता, तो परमे र
हणतो, याने मला याचा सेवक हावा हणून ज मापासून घडवले आहे,
ासाठ क याकोबाला या याजवळ परत आणावे, मी परमे रा या ीत
स मान पावलो आहे, आ ण माझा देव माझे बळ झाले आहे. ६ तो हणतो,
“याकोबाचे वंश उभारायला व इ ाएलचे वाचलेले परत आण यासाठ
तू माझा सेवक हावे ही फार लहान गो आहे. तू पृ वी या शेवटापयत
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माझे तारण हावे हणून मी तुला रा ांना काश असा देतो.” ७ मनु यांनी
याला तु छ मानले, रा ांनी याला वीट मानले, अ धका यां या सेवकाला
इ ाएलचा खंडणारा, याचा प व देव असे हणतो, परमे र जो व ासू,
इ ाएलाला प व , याने तुला नवडले आहे या यामुळे राजे तुला पा न
उठतील आ ण अ धकार नमन करतील. ८ परमे र असे हणतो, यो य
वेळेला मी माझी दया दाखवीन, मी तुला उ र देईल, आ ण तारणा या
दवशी मी तुला मदत करेन. मी तुझे र ण करेन आ ण तुला लोकांचा करार
असा देईन. देश पु हा बांधायला आ ण ओसाड वतन क न यायला, ९ तू
कै ांना बाहेर ये यास सांगशील. अंधारात राहणा या लोकांस तू हणशील
अंधारातून बाहेर या व तु ही आपणास कट करा. ते मागात चरतील आ ण
सव उघ ा टेक ा यांची कुरणे होतील. १० यांना भूक व तहान लागणार
नाही, तळपणारा सूय आ ण उ णता यांना इजा करणार नाहीत. कारण
जो यां यावर दया करतो, तो यांना घेऊन चालेल. तो यांना पा या या
झ याजवळ घेऊन जाईल. ११ मी माझे ड गर सपाट कर न आ ण खोलगट
र यावर भर घालून ते उं च कर न. १२ “पाहा! र र या ठकाणा न ते
मा याकडे येत आहेत उ र आ ण प म दशांकडू न ते मा याकडे येत
आहेत. काही सीनी येत आहेत.” १३ हे वगानो गायन करा, हे पृ वी,
आनंदीत हो, ड गरांनो, आनंदाचा क लोळ करा. कारण परमे राने या या
लोकांचे सां वन केले आहे, आ ण तो आप या : खीतांवर दया कर ल. १४
पण आता सयोन हणते, “परमे राने मला सोडू न दले, माझा भू मला
वसरला.” १५ कोणी ी तने ज म दले या, आप या ध प या बाळाला
दया न दाखवता वसरेल काय? होय, कदा चत ती वसरेल पण मी तुला
वसरणार नाही. १६ पाहा! तुझे नाव मी मा या तळहातावर कोरले आहे. तुझे
कोट न य मा या पुढे आहेत. १७ तुझी मुले वरा कर त आहेत, यांनी तुझा
नाश केला आहे, ते र जात आहेत. १८ तू आप या सभोवती नजर टाक
आ ण पाहा, ते सव एक गोळा होऊन, तु या कडे येतील. परमे र हणतो,
मी जवंत आहे, ख चत तू यांना दा ग यां माणे आप या वर घालशील,
एका नवर सारखे तू यांना आपणावर घालशील. १९ जर तू कचरा आ ण
उजाड अशी होती, आ ण उ व त झाली होती. तर आता राहाणा यांस फार
संकु चत होशील आ ण जे तुला गळत असत ते फार र होतील. २० वयोग
समयी तु यापासून र झालेली मुले तु या कानात हणतील. “ही जागा
फारच लहान आहे. आ हास राहायला मोठ जागा कर, जेणेक न आ ही
याम ये रा .” २१ मग तू मनाशी हणशील, मी मुलांवेगळ झालेली, वांझ,
ह पार झालेली व इकडे तकडे भटकणार अशी असता, मा यासाठ या
मुलांना कोणी ज म दला? २२ परमे र, माझा भू असे हणतो, “बघ, मी
हात उं चावून रा ांना खूण कर न. मी सव लोकांस दसावा हणून माझा वज
उं च धर न, ते हा ते तुझी मुले यां या हातात आ ण तु या मुल ना खां ांव न
तु याकडे आणतील. २३ राजे तुझे संगोपण करणारे बाप होतील, आ ण
यां या रा या तु या दाया होतील. ते भूमीकडे त ड लववून, तु यापुढे वाकून
तुला नमन करतील आ ण ते तु या पायाची धूळ चाटतील, आ ण मग तुला
कळे ल क मीच परमे र आहे, जे मा यावर व ास ठे वतात ते लाजवले
जाणार नाहीत.” २४ वीर यो ा पासून लूट हसकून घेतील काय? अथलाल
जूलमी राजाकडे काय ाने बंदी असलेले सोडले जातील काय? २५ पण
परमे र असे हणतो, होय, बं दवान यो ांकडू न काढू न घे यात येतील,
आ ण लूटलेले सोडवले जातील. कारण मी तु या श ूंचा वरोध कर न,
आ ण तु या मुलांना वाच वल. २६ “मी तु या पीडणा यांना यांचेच मांस
खायला लावीन, आ ण जसे न ा ा रसाने तसे ते वत: याच र ाने
म धुंद होतील. आ ण सव मनु य जाणतील क , मी परमे र, तुझा तारणारा
आहे, आ ण याकोबाचा समथ तुझा खंडणारा आहे.”
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र असे हणत आहे, याव न मी तु या आईबरोबर घट फोट
५० परमे
घेतला या घट फोटाचे माणप कोठे आहे? आ ण या याकडे मी
तु हास वकले तो सावकार कोठे आहे? पाहा, तु हास वकले कारण तुम या
पापामुळे आ ण तुम या बंडखोर मुळे, तुम या आईला र पाठ व यात आले.
तु ही केले या कृ यांमुळे मी तु हास देऊन टाकले. तुम या आईने केले या
पापांमुळे मी तला र केले, २ मी आलो पण तेथे कोणीच न हते का? मी
हाक मारली पण कोणीच उ र दले नाही का? माझा हात तुझी खंडणी
दे यास तोकडा होता? मा यात तुला सोडव याचे साम य नाही का? पाहा,
मी आप या धमक ने समु कोरडा करतो; मी न ांचे वाळवंट करतो; यांचे
मासे पा या अभावी मरतात आ ण सडतात. ३ मी आकाशाला काळे कपडे
घालतो. मी ते गोणपाटासह झाकतो. ४ थकले यांना बोलून धीर कसा ावा
हणून भू परमे राने, मला सु श तांची जीभ दली आहे. तो मला सकाळ
सकाळ जागे करतो; तो मला शक व या माणे माझे कान उघडतो. ५ भू
परमे राने माझा कान उघडला आहे, आ ण मीही बंडखोर झालो नाही कवा
मागे वळलो नाही. ६ यांनी मला मारले यां यापुढे मी पाठ केली आ ण
यांनी मा या दाढ चे केस उपटले यां यापुढे मी आपले गाल केले. ल जा व
थुंकणे यांपासून मी आपले त ड लपवले नाही. ७ कारण भू परमे र मला
मदत कर ल; हणून मी लि जत झालो नाही; माझा भू मला मदत कर ल.
हणून मी माझे त ड गारगोटीसारखे केले, कारण मला माहीत आहे माझी
फ जती होणार नाही. ८ मला नतीमान ठरवणारा परमे र जवळ आहे. मला
कोण वरोध करणार? उभे राहा आ ण एक स यास धैयाने त ड ा. ९
पाहा, भू परमे र मला मदत कर ल. मला कोण दोषी ठर वल? पाहा, ते
सव व ा माणे जीण होतील; कसर यांना खाऊन टाक ल. १० परमे राचे
भय धरणारे तुम यात कोण आहेत? या या सेवकाची वाणी ऐकणारे कोण
आहेत? काशा वना गहन काळोखात कोण चालतो? याने परमे रा या
नावावर व ास ठे वावा आ ण आप या देवावर अवलंबून रहावे. ११ पाहा, जे
सव तु ही अ नी पेटवता, जे तु ही वतःला मशालीसह सुस ज करता; ते
तु ही आप या अ नी या काशात आ ण तु ही पेट वले या योतीत चाला.
परमे र हणतो, मा या हातून, हे तुम याकडे येईलः तु ही वेदने या जागी
खाली पडू न रहाल.
तु ही यायाला अनुसरता, जे तु ही परमे रास शोधता, ते तु ही
५१ “जे
माझे ऐका! या खडकातून तु हास खो न काढले आहे, आ ण या
खाचे या खळ यातून तु हास खणून बाहेर काढले आहे, या याकडे तु ही
पाहावे. २ अ ाहामाकडे पाहा जो तुमचा पूवज आहे आ ण जने तु हास ज म
दला या साराकडे तु ही पाहा. कारण जे हा मी याला बोलावले ते हा
तो एकटाच होता. मी यास बोलावले, मी यास आशीवाद दला आ ण
याचे पु कळ केले.” ३ होय, परमे र सयोनेचे आ ण त या उद व त
ठकाणांचे सां वन कर ल. तो याचे रान एदेना या बागेसारखे आ ण याचे
वाळवंट तो यादन नदी या जवळ, परमे रा या बागेसारखे केले आहे. आनंद
व हष, आभार दशन आ ण गायनाचा श द ही याम ये होतील. ४ “मा या
लोकांनो, मा या कडे ल
ा, मा या लोकांनो मा या कडे आपला कान
लावा, कारण नयम मा यापासूनच नघेल, आ ण मी माझे यायीपण रा ांना
काश असे कर न. ५ मी यायीपण जवळ आले आहे, माझे तारण बाहेर
नघाले आहे, आ ण माझे बा रा ांचा याय नवाडा करतील. ीपे माझी
वाट पाहतील, आ ण मा या बा व
ं र भरवसा ठे वतील. ६ तू आपले डोळे
वर आकाशाकडे लाव, आ ण खाली पृ वीवर सभोवती पाहा. धु या माणे
आकाशे नाहीसे होतील, पृ वी व ा माणे जीण होईल, आ ण त यातील
राहणारे चलटा माणे मरतील, परंतु माझे तारण अनंतकाल राहील, आ ण
माझी धा मकता तचे काम करणे थांबवणार नाही. ७ यांना चांगुलपणा
हणजे काय? ते कळते व जे तु हा लोकां या दयात माझे नयमशा
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आहे, ते तु ही माझे ऐका! मनु या या अपमानाला घाब नका, कवा
यां या कठोर श दांनी तु ही दयात खचून जाऊ नका. ८ कारण यांची
अव था जु या व ा माणे होईल, कसर याना खाईल, आ ण कड यांना
लोकर माणे खाईल, पण माझा चांगुलपणा सवकाळ राहील आ ण माझे
तारण अखंड चालू राहील.” ९ परमे रा या बा जागा हो, जागा हो, आ ण
साम य धारण कर, जसा ाचीन दवसात, पुरातन काळात तसा जागा हो.
याने समु ातील रा सास आ ण मगराला भोसकले तो तूच नाही काय? १०
समु आटवायला तू कारणीभूत झालास. याने मो ा डोहातील पाणी
सुकवले आ ण समु ातील अ त सखोल भागाचा र ता केला, ासाठ क
खंडणी भ न सोडवलेले पार होतील, तो तूच नाही काय? ११ परमे राचे
खंडून घेतलेले आनंदाअ ूने सयोनास परत येतील आ ण यां या मा यांवर
सवकाळचा हष राहील, ते आनंद व हष पावतील, शोक व उसासे पळू न
जातील. १२ “मी, मीच आहे जो तुमचे सां वन करतो, मग तु ही मनु यांना
का यावे? जे मृ यू पावणार आहेत, मनु यांचे मुले, गवतासारखा केली
गेली आहेत.” १३ याने वग पसरवली, याने पृ वीचा पाया घातला, तो
परमे र तुझा नमाणकता, यास तू का वसरतेस? पीडक जणू काय नाश
करायला स आहे, हणून तू येक दवशी सारखी हताश असते, परंतू
पीडणा याचा ोध कोठे आहे? १४ जो खाली वाकलेला आहे, परमे र
यास सोड यास वरा करेल, तो म न खाचत पाडला जाणार नाही, आ ण
यास अ नाची वाण पडणार नाही. १५ “कारण मी, परमे र तुमचा देव
आहे, जो समु घुसळतो अशासाठ क यां या लाटांनी गजना कर यात.”
सेनाधीश परमे र हेच याचे नाव आहे. १६ मी माझे श द तु या त ड
घालीन आ ण मा या हाता या छायेत तुला झाकले आहे. अशासाठ क ,
मी आकाशाची थापना करावी आ ण पृ वीचा पाया घालावा, आ ण तू
माझी जा आहे, असे सयोनेला हणावे. १७ ऊठ, ऊठ, य शलेमे, जागी
हो. तू परमे रा या हातून या या ोधाचा याला पऊन घेतला आहे. तू
थरकापा या या यांतला गाळ चोखून पऊन घेतला आहे. १८ या मुलांना
तने ज म दला या सवापैक तला कोणीही मागदशन क न चालवायला
नाही, आ ण या मुलांना तने वाढवीले या सवापैक कोणी तचा हात धर त
नाही. १९ ही दोन संकटे तु यावर आली, तु याबरोबर कोण : ख करणार?
उजाड व नाश आ ण काळ व तलवार, कोण तुझे सां वन करणार? २०
तुझी मुले बळे होऊन येक चौकात पडले आहेत, जणू काय जा यात
पकडलेले काळवीट होय. परमे राने रागाने आ ण तु या देवा या धमक ने ते
भ न गेले आहेत. २१ पण आता हे ऐक, जी तू पीड त व म त आहेस पण
ा रसाने नाही, २२ तुझा देव, भू परमे र, जो आप या कैवार घेतो, तो
असे हणतो, मी थरकापाचा याला, मा या ोधा या या यातला गाळ
तु या हातातून घेतला आहे. तो तू पु हा पणार नाहीस, २३ आता आ ही
तु याव न चालावे हणून आडवा पड, असे जे तुझे पीडणारे तु या जीवाला
हणाले आहेत, यां या हाती मी तो ठे वीन, आ ण चालणा यांसाठ तू आपले
शर र भूमी माणे, र या माणे टाकून ठे वले आहे.
, जागी हो, जागी हो, आपली श धारण कर, य शलेमे,
५२ पसयोने
व नगर , तुझी सुंदर व े प रधान कर. कारण यापुढे सुंता न
झालेला व अप व असा कोणी पु हा तु याम ये येणार नाही. २ तु या
अंगावरची धूळ झटक, य शलेमे, ऊठ, उठू न बस, सयोने या बंदीवान क ये
तू कैदी होतीस, तु या मानेचा साखळदंड काढू न टाक. ३ परमे र हणतो,
“तु ही फुकट वकले गेला होता, आ ण तुमची मु ता पैशावाचून कर यात
आली आहे.” ४ कारण परमे र, माझा भू हणतो, “सु वातीला माझे
लोक खाली मसरांत ता पुरते राह यासाठ गेले होते. अ शूरने अलीकडेच
यां यावर जुलूम केला आहे. ५ परमे र असे हणतो, काय घडले आहे ते
आता पाहा मा या लोकांस फुकट ने यात आले आहे, तर आता माझे इथे

काय काम आहे? जे यां यावर अ धकार चालवतात ते आ ं दन करतील
आ ण पूण दवस मा या नावाची नदा होत आहे.” ६ या तव माझे लोक
माझे नाव जाणतील, यामुळे या दवशी ते जाणतील यां याशी बोलणारा
मीच आहे, होय तो मीच आहे. ७ “शांती था पत झाली आहे चांगुलपणा
आला आहे. तारण झाले आहे. सयोन, तुमचा देव हाच राजा आहे.” अशी
जो घोषणा करतो, याचे पाय पवतांवर कती सुंदर आहेत. ८ तु या
पाहारेक यांचा उं चावलेला आवाज ऐक, ते एक येऊन हषाने ओरडत आहेत.
कारण यां यातील येकाने परमे रास सयोनेला परत येताना पा हले
आहे. ९ य शलेमे या ओसाड थळांनो, आनंदाने एक गायन कर त सुटा,
कारण परमे राने या या लोकांचे सां वन केले आहे. याने य शलेमेला
खंडूण घेतले आहे. १० परमे राने सव रा ांसमोर आपला प व भूज
दस याजोगा केला आहे. सव पृ वी आम या देवाचे तारण पाहील. ११
तु ही नघा, तु ही नघा, तु ही येथून नघून जा, अप व गो ना पश क
नका. तु ही यामधून नघून जा, जे तु ही परमे राची पा े वाहता ते तु ही
आपणाला शु करा. १२ कारण तु ही घाईने नघणार नाही, कवा तु हास
पळू न जाणे भाग पडणार नाहीत. कारण परमे र तुम यापुढे जाणार, आ ण
इ ाएलचा देव तुम या पाठ शी असेल. १३ मा या सेवकाकडे पाहा. तो
सु पणे वहार करणार आ ण यश वी होणार. तो उं चावला जाईल आ ण
उं च व थोर होईल. १४ “मा या सेवकाला पा न खूप लोकांस ध का बसला.
याचे प कोणाही मनु यापे ा बघडलेले होते, हणून याचे प स या
मनु यांपे ा फार वेगळे होते. १५ तो पु कळ रा ांस शपड ल, या याकडे
पा न राजे आपली त डे बंद करतील, कारण जे यांना सां गतले न हते ते
पाहतील, आ ण जे यांनी ऐकले न हते ते समजतील.”
जे ऐकले यावर कोणी व ास ठे वला आहे? आ ण परमे राचा
५३ आभुजहीकोणास
गट झाला आहे? कारण तो एखा ा रोप ा माणे
२

परमे रासमोर वाढला आ ण शु क भूमीवर अंकुरा माणे वाढला; या यात
उ लेखनीय प कवा स दय न हते. जे हा आ ही यास पाहीले, आ हास
आक षत क न घेईल अशी सुंदरता या यात न हती. ३ लोकांनी तु छ
मानलेला आ ण नाकारलेला; ःखी आ ण यातनेशी प र चत तो मनु य होता.
या यापासून लोक आपले त ड लपवत, असा तो तु छ होता; आ ण आ ही
यास करकोळ मानले. ४ पण खरोखर याने आमचे वकार आ ण आमचे
ःख आप यावर घेऊन वा हले; तर आ ही देवाने यास श ा केलेली, देवाने
यास हाणलेला आ ण पीडलेला असा आ ही वचार केला. ५ पण आम या
बंडखोर कृ यां या कारणांमुळे तो भोसकला गेला; आम या अपराधांमुळे
तो चरडला गेला. आम या शांतीसाठ या यावर श ा आली, या या
जखमांनी आ हास आरो य मळाले. ६ पण आ ही मढरा माणे बहकून र
गेलो होतो; आ ही सव आपाप या मागात फरलो होतो, आ ण परमे राने
आमचे सव अपराध या यावर ठे वले. ७ या यावर अ याचार झाले; तर
जे हा याने आप या वतःला न केले ते हा याने आपले त डही उघडले
नाही; जसे कोक कापणा यापुढे आ ण मढ लोकर कातणा यासमोर शांत
राहते, तसे याने आपले त ड उघडले नाही. ८ बळजबर क न आ ण
नवाडा क न यास दोषी ठरवून, पण यास जवंतां या भूमीतून काढू न
नेले; कारण मा या लोकां या अपराधांमुळे या यावर दंड ठे व यात आला.
या पढ पासून कोणी या याब ल असा वचार केला काय? ९ याची कबर
ांबरोबर कर याचा यांचा बेत होता, या या मृ यूनंतर यास ीमंताबरोबर
पुरले. तर याने काही हसा केली न हती कवा या या मुखात काही कपट
न हते. १० तर परमे राची इ छा होती यास जखमी अव थेत ठे चावे; जर
तु ही लोक याचे जीवन पापापण करता, तो याची संतती पाहील, तो
आपले दवस दीघ कर ल आ ण परमे राचा उ ेश या या ारे प रपूण होईल.
११ तो आप या जवा या ःखसहनानंतर, तो पाहील व या या आप या
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ानाने समाधानी होईल. माझा आपला नतीमान सेवक पु कळांचा याय
कर ल; तो यां या अ यायाचा भार आप यावर घेईल. १२ ामुळेच मी यास
याचा वाटा मो ा जमावाम ये देईल, आ ण तो अनेक बघडले याबरोबर
वभागून घेईल, कारण याने आपले जीवन मरणापयत उघडे केले आ ण तो
अपरा यात गणलेला होता. याने ब तांचे पाप आप यावर घेतले आ ण
अपरा यांसाठ म य थी केली.
नाहीस; या तुला सू तवेदना नाहीत,
५४ “तूती तूवांझआनंदी,ानेतू आज मण दला
मो ाने आरोळ मा न जयघोष क न
गायन कर. कारण परमे र हणतो, ‘ ववा हत ी या मुलांपे ा एकाक
असणा याची मुले अ धक आहेत.’” २ तू आपला तंबू मोठा कर आ ण तंबूचे
पडदे अ धक र बाहेर पसर याचे थांबू नको; आप या दो या लांब कर आ ण
आप या मेखा मजबूत कर. ३ कारण उजवीकडे आ ण डावीकडे तुझा व तार
होईल, आ ण तुझे वंशज रा ांस जकून घेतील आ ण उजाड झाले या
नगरांना वसवतील. ४ घाब नकोस कारण तू लि जत होणार नाहीस कवा
नराश होऊ नको कारण तू कलंक त होणार नाहीस; तू आप या त णपणाची
लाज आ ण आप या याग याची बदनामी वसरशील. ५ कारण तुझा
नमाता तुझा पती आहे; याचे नाव सेनाधीश परमे र आहे. इ ाएलाचा
प व भू तुझा उ ारक आहे; यास सव पृ वीचा देव असे हटले जाईल. ६
कारण तुला यागलेली आ ण आ यात ःखीत प नी माणे परमे र तुला
परत बोला वत आहे, त ण ववाहीत ी माणे आ ण नाकारलेली, असे
तुझा देव हणत आहे. ७ मी तुला थो ा वेळासाठ सोडले, परंतु मो ा
क णेने मी तुला एक कर न. ८ मी रागा या भरात णभर आपले त ड
तुजपासून लपवले; पण मी सवकाळ या करारा या व ासाने मी तु यावर
दया कर न. असे परमे र, तुझा तारणहार हणतो. ९ “कारण नोहा या
जला माणे हे मला आहेः जशी मी शपथ घेऊन हणालो नोहाचा जल लय
पु हा कधीही भूमीवर चालणार नाही, तशी मी शपथ घेतली मी तु यावर कधी
रागावणार नाही आ ण तुला ध कारणार नाही. १० जर पवत कोसळतील
आ ण टेक ा ढळतील, तर माझा कराराचा व ासूपणा तु यापासून र
होणार नाहीत कवा मा या शांतीचा करार ढळणार नाही, असे तु यावर दया
करणारा परमे र हणतो. ११ अगे जाचलेले, वादळाने म त झालेले आ ण
सां वन न पावलेले, पाहा, तुझे पाषाण सुर य रंगात बसवीन, आ ण तुझा
पाया नीलम यांनी घालीन. १२ तुझा कळस माणकांचा आ ण तु या वेशी मी
चकाकणार र ने कर न, आ ण बाहेर ल भ त सुंदर ख ांची कर न. १३
आ ण तु या सव मुलांना परमे र शकवील; आ ण तुम या मुलांची शांती
महान असेल. १४ नी तम ेत तू थापीत होशील. तुला येथून पुढे छळाचा
अनुभव येणार नाही, कारण तू भणार नाही, आ ण तुला घाबरव यास
कोणीही तु याजवळ येणार नाही. १५ पाहा, जर कोणीएक अशांतता नमाण
कर त असेल, तर ती मा यापसून नाही; कोणीएक तु याबरोबर अशांतता
नमाण करतो तो अपयशात पडेल. १६ पाहा, मी लोहाराला नमाण केले, जो
तो व तव फुलावा हणून हवा फुंकतो आ ण आप या कामासाठ ह यार
घड वतो आ ण वनाशासाठ मी वनाशक उ प न करतो. १७ तु या व द
तयार केलेले कोणतेही ह यार सफल होणार नाही; आ ण तुजवर आरोप
ठे वणा या येकास दोषी ठरवशील. परमे रा या सेवकाचे हेच वतन आ ण
मा यापासून यांचे समथन आहे.” हे परमे राचे हणणे आहे.
सव ता हे यांनो, पा याजवळ या! आ ण या याजवळ
५५ अहो
पैसा नाही, सव या, वकत या आ ण खा! या, पै या शवाय व
मोला शवाय म आ ण ध या. २ जी भाकर न हे त यासाठ तु ही
चांदी का तोलून देता? आ ण याने समाधान होत नाही यासाठ म का
करता? माझे ल पूवक ऐका आ ण जे चांगले आहे ते खा व म ा नात
तुमचे जीवन आनंदीत होवो. ३ तु ही कान ा आ ण मा याकडे या! ऐका,
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हणजे तुमचे जीवन जवंत राहील! मी खरोखर तुम याबरोबर सवकाळचा
करार कर न, व ासाची कृती क न दावीदाशी करार केला. ४ पाहा, मी
यास रा ात सा ी, लोकांचा अ धपती व सेनापती या माणे ठे वले आहे.
५ पाहा, तू रा ओळखत नाहीस अशा रा ाला तू बोलावशील आ ण या
रा ाला तुझी ओळख नाही ते तुजकडे धाव घेतील. कारण परमे र तुझा देव,
इ ाएलाचा प व भू, याला तू गौर वले आहे या याकरता तुजकडे धाव
घेतील. ६ परमे र सापडेल याकाळ यास शोधा; तो जवळ असतानाच
यास बोलवा. ७
आपला माग व पापी मनु य आपले वचार सोडू न
देवो. तो परमे राकडे माघार येवो आ ण तो यां यावर दया कर ल व तो
आम या देवाकडे येवो, तो यांना वपुलपणे मा कर ल. ८ कारण माझे
वचार तुमचे वचार नाहीत, कवा तुमचे माग माझे माग नाहीत. हे परमे राचे
हणणे आहे. ९ कारण जसे आकाश पृ वीपे ा उं च आहे तसे माझे माग
तुम या मागा न आ ण माझे वचार तुम या वचांरापे ा उं च आहेत. १०
कारण जसे पाऊस आ ण बफ आकाशातून खाली पडतात आ ण पु हा
भूमी भजव या शवाय आ ण उ प न कर यास व अंकुर व पेरणा यास
बीज आ ण खाणा यास भाकर द या शवाय आकाशात परत जात नाही.
११ तसेच मा या त डातून नघालेले श द नरथक होऊन परत मा याकडे
येणार नाही, परंतु जे मी इि छले ते पूण कर ल आ ण यासाठ पाठवले ते
यश वी होईल. १२ कारण तु ही आनंदाने बाहेर जाल आ ण शांतीने चालवले
जाल; तुम यापुढे ड गर आ ण टेक ा आनंदाने जयघोष करतील आ ण
शेतांतील सव झाडे आनंदाने टा या वाजवतील. १३ काटेर झुडपा याऐवजी,
सदाह रत वाढतील; आ ण का ाकु ां या जागी मदी उगवेल. आ ण ते
परमे रा या नावासाठ सवकाळचे च ह होईल, ते कधीही न होणार नाही.
र असे हणतो, जे यो य आहे ते करा, जे या य आहे ते करा;
५६ परमे
कारण माझे तारण आ ण ामा णकपणा गट हावयास जवळ
आहे. २ जो मनु य हे करतो आ ण तो घ ध न राहतो. तो श बाथ पाळतो,
तो अप व करत नाही आ ण वाईट कर यापासून आपला हात आव न
धरतो तो आशीवा दत आहे. ३ जो वदेशी परमे राचा अनुयायी झाला आहे
याने असे हणू नये, परमे र कदा चत आप या लोकांपासून मला वेगळे
कर ल. षंढाने असे हणू नये पाहा, मी झाडासारखा शु क आहे. ४ कारण
परमे र हणतो, जे षंढ माझे श बाथ पाळतात आ ण मला आवडणा या
गो ी नवडतात आ ण माझा करार घ ध न राहतात. ५ यांना आप या
घरात आ ण आप या भ ती या आत मुले व मुलीपे ा जे उ म असे मारक
देईल. मी यांना सवकाळ राहणारे मारक देईल जे छे न टाकले जाणार
नाही. ६ जे वदेशीही परमे राची सेवा कर यासाठ आ ण परमे रा या
नावावर ीती करतात, या या आराधनेसाठ वतः न या याशी जोडले
आहेत, जे येकजण श बाथ पाळतात आ ण तो अप व कर यापासून
जपतात आ ण माझे करार घ ध न ठे वतात ७ यांना मी आप या प व
पवतावर आणीन आ ण ाथने या घरात मी यांना आनंदीत कर न; यांची
होमापणे आ ण यांची अपणे मा या वेदीवर मा य होतील, कारण मा या
घराला सव रा ांचे ाथनेचे घर हणतील. ८ ही भू परमे राची घोषणा आहे,
जो इ ाएला या घालवले यास जमवतोः मी अजून इतरासही गोळा क न
यां यात मळवीन. ९ रानातील सव व य पशूंनो, जंगलातील सव पशूंनो या
व खाऊन टाका! १० यांचे सव पहारेकर आंधळे आहेत; यांना समजत
नाही; ते सव मुके कु े आहेत; ते भुंकू शकत नाहीः ते व न पाहणारे,
पडू न राहणारे व न ा ीय आहेत. ११ या कु यांची भूक मोठ आहे; यांना
कधीच पुरेसे मळत नाही; ते ववेकहीन मढपाळ आहेत; ते सव आपाप या
मागाकडे, येकजण लोभाने अ यायी मळकतीकडे वळले आहेत. १२ ते
हणतात, “या, चला आपण ा रस आ ण म पऊ; आज यासारखा
उ ाचा दवस होईल, तो दवस मोज यास अश य असा महान होईल.”
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मक नाश पावतो, पण कोणीच हे वचारात घेत नाही. आ ण
५७ धाकराराचे
व ासू लोक एक जमले, पण कोणासही हे समजले
नाही क , धा मक ांमुळे एक झाला आहे. २ तो शांतीत वेश करतो, जो
येक आप या सरळतेने चालतो, तो आप या पलंगावर वसावा घेतो. ३
पण तु ही, चेट कणी या मुलांनो, भचा रणी आ ण जारा या संतानांनो,
इकडे जवळ या. ४ तु ही आनंदाने कोणाचा उपहास करता? कोणा व
तु ही आपले त ड उघडता आ ण जीभ काढता? तु ही बंडखोरांची मुले,
खो ांची संतान नाही काय? ५ तु ही येक झाडा खाली, एला झाडांम ये
मदो म होता, तु ही जे सुकले या नदीखो यांम ये, खडकां या क ांखाली
मुले ठार मारता. ६ नदीत या खो यातील गुळगुळ त दगडांम ये तुझा वाटा
आहे, यासाठ च तुला नयु केले, तेच तुझे भ कर याचे साधन आहेत.
तू तुझे पेयापणे यांनाच ओतून दले आ ण अ नापण वा हले आहे. या
गो म ये मी आनंद यावा का? ७ तू तुझे अंथ ण उं च पवतावर तयार
केले आहे, तेथेच तू य अपण करायला वर गेलीस. ८ तू आपले च हे
दारां या व खांबा या आड ठे वले, तू मला नजन केले आहे, तू वत: ला
न न केलेस आ ण वर चढू न गेलीस, तू आपले अंथ ण पसरट केले. तू
यां याशी करार केला, यांचे अंथ ण तुला य झाले, तू यांचे खासगी
भाग पा हलेस. ९ तेल घेऊन तू राजा समोर गेलीस; आ ण आपली सुगंधी
े पु कळ केलीस. तुझे त तू अ त र पाठवले, आ ण तू अधोलोकात
गेलीस. (Sheol h7585) १० तू आप या लांब मागामुळे थकली आहेस, परंतू
तू कधीही असे हटले नाही क , “हे नराशाजनक आहे.” आप या हातात
तुला जीवन सापडले आहे, या तव तू बल झाली नाहीस. ११ तू कोणामुळे
अशी काळजीत आ ण भयात आहेस, यामुळे तू फसवेपणाचे काम केलेस?
तू माझी दखलही घेतली नाहीस कवा मा याब ल गंभीरपणे वचारही केला
नाहीस. मी बराच वेळ ग प न हतो, मी होतो का? तर ही तु ही मला गंभीरतेने
घेतले नाही. १२ मी तु या चांगुलपणाब ल घोषणा करेन, पण तुझी कृ ये
ल ात घेतली असता, ते तुला मदत करणार नाही. १३ जे हा तू रडशील,
ते हा तु या मूत चा समुदाय तुला सोडवो. याऐवजी वारा यांना घेऊन
जाईल, ास या सवाना उडवून नेईल. पण जो मा याठायी आ य घेतो तो
भूमीचा ताबा घेईल, आ ण माझा प व ड गर वतन क न घेईल. १४ तो
हणेल, बांधा, बांधा, र ता मोकळा करा, मा या लोकां या र यातील सव
अडथळे काढू न टाका. १५ कारण जो उं च व परम थोर आहे, जो सदासवकाळ
राहतो, याचे नाव प व आहे, तो असे हणतो, मी उं च आ ण प व जागी
राहतो, न जनां या आ याला पुन जी वत करायला, आ ण प ातापी
लोकां या दयाला पुन जी वत करायला, अनुतापी व न आ याचा जो
आहे या याजवळही मी राहतो. १६ कराण मी सदासवकाळ दोष लावणार
नाही आ ण सदासवकाळ रागही धरणार नाही. कारण मनु याचा आ मा
आ ण मी यास दलेले जीवन, हे मा यासमोर कमजोर होतील. १७ कारण
या या लोभा या अ यायामुळे मला राग आला, आ ण मी यास श ा
केली. मी आपले मुख लपवले आ ण मी रागावलो. पण तर ही तो मागे
हटला व आप या दया या मागात चालत गेला. १८ मी याचे माग पा हले
आहेत, पण मी यास बरे कर न. मी यास मागदशन कर न आ ण यास व
या या शोक करणा यास सां वन देईल. १९ आ ण मी यां या मुखातून
आभारवचने उ चारवीन, जो र आहे याला, आ ण जो जवळ आहे यास
शांती, असो, असे परमे र हणतो, आ ण मी यास नरोगी कर न. २० पण
हे खवळले या समु ा माणे आहेत, जो शांत राहत नाही, आ ण यांची
जले हे चखल व माती ढवळू न काढतात. २१ “पा यांस काही शांती नाही.”
असे परमे र हणतो.
काढू न रड, दम ध नको, रण शगा माणे तुझा आवाज मोठा
५८ गळा
कर. मा या लोकांनी केले या चुका यांना सांग आ ण याकोबा या

घरा यास यांची पापे दाखव. २ तर ते मला रोज शोधतात आ ण माझे
ानाचे माग जाणून यायला यांना आनंद होतो. अशा रा ा माणे याने
देवा या आ ांचे पालन कर याचे सोडले नाही आ ण यायीपणाचा सराव
केला. ते धा मकतेने याय कर यास मला वचारतात, परमे राकडे जाणे
यांना आवडते. ३ ते हणतात, “आ ही का उपास केला, पण ते तू पा हले
नाहीस? आ ही का आपणाला न केले, तू याची दखल घेतली नाहीस?”
पाहा! “उपासा या दवशी तु ही तुम याच गो म ये आनंद पावता आ ण
तुम या सव कामक यांना छळता.” ४ पाहा! तु ही ववाद व भांडण यासाठ
आ ण तुम या ते या हातांनी मार यासाठ तु ही उपास करता. तुमचा
आवाज उ च थानी ऐकू जावा, हणून तु ही आज या माणे उपवास करणार
नाही. ५ या अशा कारचा उपास मला हवा आहे काय, यात मनु या या
जीवास पीडा हावी? आपले डोके ल हा यासारखे खाली लववणे आ ण
आप या खाली गोणताट व राख पसरवणे, तू खरच याला उपास हणतोस,
तो दवस जो परमे रास आनंदीत करेल? ६ “या कारचा उपवास मी
नवडलेला नाही, ते या बे ा तोडणे, जोखडाचे बंद सोडणे व पी डतांना
मोकळे करणे व तु ही येक जोखड मोडावे हाच मी नवडलेला उपास नाही
काय? ७ भुकेले यांना तु ही आप या घासातील घास ावा, बेघरांना तुम या
घरात आसरा ावा, हे असे नाही काय? जे हा तू कोणी उघडा पाहतोस तर
यास कपडे ावे, आ ण आपणाला वतः: या नातेवाईकांपासून लपवून ठे वू
नये.” ८ तू असे करशील ते हा पहाटे या काशा माणे तुझा काश उगवेल,
आ ण तुझे आरो य लवकर उजळे ल. तुझा चांगुलपणा तु यापुढे चालेल
आ ण परमे राचे गौरव तुझा पाठ राखा होईल. ९ ते हा तू परमे रास हाक
मारशील आ ण परमे र उ र देईल. तू याची आरोळ करशील आ ण तो
हणेल, मी इथे आहे. जर तू आप या मधून जोखड, बोट दाखवने, पणाचे
भाषण काढू न टाकशील. १० जर तू भुके यांना मदत केली आ ण ःखी
लोकांची गरज पूण केली, ते हा तुझा काश अंधकारात चमकून उठे ल,
आ ण तुझा अंधकार म या ही या सूय काशा माणे तळपेल. ११ ते हा
परमे र तुला सतत मागदशन करेल, आ ण ओसाड देशात तो तु या
आ याला तृ त कर ल, आ ण तुमची हाडे मजबूत कर ल. भरपूर पाणी
मळणा या बागे माणे तु ही हाल. आ ण या झ याचे पाणी कधी आटत
नाही, अशा सतत वाहणा या झ या माणे तु ही हाल. १२ तु यापैक काही
ाचीन अवशेषांची पुनःबांधणी करतील; तू पु कळ नाश झाले या प ा
उभारशील. तुला “भ ती
त करणारा आ ण राह यासाठ र ते नीट
करणारा असे हणतील.” १३ मा या प व दवशी तू आपला वत: चा
आनंद पूण क नये हणून श बाथापासून आपला पाय फरवशील आ ण
श बाथाला आनंद, परमे राचा प व दवस, आदराचा दवस हणशील,
आ ण आपले वत: चे कामकाज न करता व आप याच मनाचा आनंद न
पाहता आ ण आप याच गो ी न बोलता, तू याचा आदर करशील. १४ तर तू
परमे रा या सम आनंद पावशील, आ ण मी तुला पृ वी या उ च ठकाणी
चालवेन; आ ण तुमचे वड ल याकोब यां या मालक या सव गो ी तो तु हास
देईल, कारण परमे राचे मुख हे बोलले आहे.
तारण करवत नाही इतका परमे राचा हात लहान झालेला
५९ पाहा,
नाही, आ ण ऐकू येत नाही इतका याचा कान मंद झाला नाही.

२

तर तुम या पापमय कृ यांनी तु हास तुम या परमे रापासून वेगळे केले
आहे. आ ण तुम या पापांनी यास आपले मुख लपव यास आ ण तुमचे न
ऐक यास भाग पाडले आहे. ३ कारण तुमचे हात र ाने माखले आहेत
व तुमची बोटे अपराधांमुळे वटाळली आहेत. तुमचे ओठ खोटे बोलतात
आ ण तुमची जीभ ेष उ चारते. ४ कोणीही यायीपणाने दावा सांगत नाही,
आ ण कोणीही स यात आपली बाजू मांडत नाही. ते पोकळ श दांवर व ास
ठे वतात आ ण खोटे बोलतात, ते ाईची गभधारणा क न अ यायाला
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ज म देतात. ५ ते वषार सापाची अंड उब वतात आ ण को याचे जाळे
वणतात. जो याची अंड खातो तो मरतो, आ ण ते तु ही फोडले असता
यातून सपच नघतो. ६ यांनी बन वले या जा याचा उपयोग कप ांसाठ
होऊ शकत नाही आ ण यांचे अंग ते आप या कृ यांनी झाकू शकणार
नाहीत. यांची कृ ये ही पापाची कृ ये आहेत, आ ण यां या हातात हसेची
कामे आहेत. ७ यांचे पाय कमाकडे धावतात, आ ण न पाप र
पाडायला ते घाई करतात. यांचे वचार हे अ यायाचे वचार आहेत, हसा
आ ण नाश हे यांचे माग आहेत. ८ यांना शांतीचा माग मा हत नाही, आ ण
यां या वाटेत याय आढळत नाही. यांनी कु टल माग था पले, आ ण जो
कोणी या मागात वास करतो तो शांतता ओळखत नाही. ९ या तव याय
आ हापासून र आहे, आ ण चांगुलपणा आम यापयत पोहचत नाही. आ ही
काशासाठ थांबतो, पण पाहा अंधार; आ ही तेज शोधतो, पण आ ही
काळोखात चालतो. १० आ ही आंध यां माणे भती चाचपतो, या माणे
जे पा शकत नाहीत. रा ी अडखळू न पडावे तसे आ ही भर पार पडतो;
बलवानांम ये आ ही मरण पावले या मनु यां माणे आहोत. ११ आ ही
अ वलांसारखे गुरगुरतो आ ण कबुतरांसारखे फरतो, आ ही यायाची वाट
पाहातो पण काही नाही; तारणाची वाट पाहतो परंतु ते आ हापासून फार र
आहे. १२ कारण तु यासमोर आमचे अपराध पु कळ आहेत, आ ण आमची
पातके आ हां व सा देतात. कारण आमचे अपराध आम या सोबत
आहेत, आ ण आ हांस आमची पातके माहीत आहेत. १३ आ ही बंड केले,
परमे रास नकारले आ ण आम या देवाला अनुसर याचे सोडू न र फरलो
आहे. आ ही खंडणी ब ल बोललो आ ण बाजूला वळलो आहो, वाईट गो चा
वचार केला व मनात
बेत केले. १४ यायास मागे ढकल यात आले
आहे, आ ण ामा णकपणा फार र उभा आहे. स य सावज नक चौकात
पडले आहे, आ ण सरळपण आत येऊ शकत नाही. १५ स य जात रा हले
आ ण कमापासून र फरणारे बळ पडतात. परमे राने पा हले पण यास
कोठे च चांगुलपणा सापडला नाही, परमे रास हे आवडले नाही. १६ याने
पा हले क कोणी मनु य नाही, आ ण कोणी म य थही नाही. ते हा या याच
बा ने या याकडे तारण आणले, आ ण या याच यायीपणाने यास आधार
दला. १७ याने चांगुलपणाचे चलखत घातले, तारणाचे शर ाण आप या
डो यावर घातले, याने सूडाचे व प रधान केले आ ण जसा झ याने तसा
तो आवेशाने वे लेला होता. १८ यां या कृ या माणेच तो यांना परतफेड
कर ल, या या श ूस ोध, वै यास तफल भ न देईल, ीपांना दंड हणून
यांचा तफळ देईल. १९ ा कारे प मेपासून ते परमे रा या नावाचे भय
धरतील, आ ण सुया या उदयापासून या या तापाचे भय धरतील. कारण
श ू पा या या ल ा माणे येतील ते हा परमे राचा आ मा यां या व
झडा उभा रल. २० मग तारणारा सयोनेकडे येईल आ ण याकोबात जे
अपराधापासून वळतात यां याकडेही येईल, परमे र असे हणतो. २१
परमे र हणतो, या याशी माझा करार हाच आहे, माझा आ मा जो तु यात
आहे आ ण माझे श द जे मी तु या मुखात टाकले, ते तु या मुखातून कवा
तु या संताना या मुखातून कवा तु या संतानाचे जे संतान यां या मुखातून
आतापासून सवकाळपयत नघून जाणार नाही, असे परमे र हणतो.

समु ातील भरपूर संप ी तु यापुढे ओतली जाईल, रा ांचे सव धन तु याकडे
येईल. ६ म ान आ ण एफा येथील उं टाचे कळप तुला झाकतील, शेबातले
सव येतील, ते सोने आ ण धूप आणतील आ ण परमे राची तु त तो े
गातील. ७ केदारमधील सव म ा गोळा क न तु याकडे एक के या
जातील. नबायोथचे मढे तुझी सेवा करतील. ते मा या वेदीवर ि वकाय असे
अपण होतील, आ ण मी मा या तेज वी घराला आणखी गौरवीत कर न.
८ हे कोण आहेत जे मेघा माणे उडतात, आ ण कबुतरा माणे आप या
आ य थानाकडे उडत येतात? ९ ीपे माझी वाट पाहतात, आ ण परमे र
तुझा देव या या नावासाठ , आ ण इ ाएला या प व ासाठ तु या मुलांना
आपले सोने व पे यांसहीत न आणावे, हणून प ह याने ताश शाची
जहाजे वाट पाहतील, कारण याने तुला शोभ वले आहे. १० वदे यांची मुले
तु या भ ती पु हा बांधतील, आ ण यांचे राजे तुझी सेवा करतील. “जर
रागात मी तुला श ा केली, परंतु आता मा या स नतेने मी तु यावर दया
केली आहे.” ११ तुझे दरवाजे सदो दत उघडे राहतील, दवस असो कवा
रा ते कधीही बंद होणार नाहीत. ासाठ क रा े व यांची संप ी आ ण
कैद केलेले राजे तु याकडे आणावे. १२ ख चत, जे रा व रा य तुझी सेवा
करतील नाही याचा नाश होईल, ती रा े पुणपणे वनाश पावतील. १३
मा या प व जागेला सुंदर करायला लबानोनाचे वैभव हणजे स , देवदा
आ ण भ दा हे तु याकडे येतील, आ ण मी माझे पायाचे थान गौरवशाली
कर ल. १४ यांनी तुला खावले, तेच आता तु यापुढे नमतील, ते तु या
पायावर झुकतील. ते तुला परमे राचे नगर हणतील, इ ाएला या प व ाचे
सयोन हणून संबोधतील. १५ “तू टाकलेली आ ण तर कारयु होतीस,
तु यातून कोणीही जात नसे, मी तुला चरकालासाठ गौरवाची एक गो
कर न, एका पढ पासून स या पढ पयतचा आनंद असे कर न.” १६
तू रा ांचे ध पणार आ ण राजांचे तन चोखणार, मग तुला समजेल क
परमे र तुझा देव, तुला सोडवणारा आ ण तारणारा, याकोबाचे साम य आहे.
१७ “मी पतळे या ऐवजी सोने आ ण लोखंडा या ठकाणी चांदी आणीन,
आ ण लाकडा या ऐवजी, पतळे व दगडां या ऐवजी लोखंड आणील. तुझे
अ धकार शांती व तुझे कर घेणारे याय असे मी कर न.” १८ तु या भूमीत
पु हा कधीही हसेची वाता आ ण नासधूस कवा उजाड ऐकू येणार नाही,
परंतु तू तु या वेशीला तारण आ ण तु या दरवाजांना तुती हणशील. १९
“ दवसा सुय तुझा काश असणार नाही, आ ण चं ाचा उजेडही तु यावर
चमकणार नाही. पण परमे र तुझा अ य काश होईल, आ ण तुझा देवच
तुझे वैभव असणार.” २० “तुझा ‘सूय’ कधी मावळणार नाही आ ण ‘चं ाचा’
य होणार नाही. कारण परमे र तुझा अ य काश असेल, आ ण तु या
शोकाचे दवस संपतील.” २१ “तुझे सव लोक नतीमान असतील, आ ण
माझा म हमा हावा हणून मी लावलेले रोप, मा या हाताचे कृ य असे ते
सवकाळपयत भूमी वतन क न घेतील.” २२ “जो लहान तो हजार होईल,
आ ण जो धाकटा तो बलवान रा होईल. मी, परमे र, या समयी हे लवकर
घडवून आणणार.”

काशमान हो, कारण तुझा काश आला आहे, आ ण
६० “उठ,
परमे राचे तेज तु यावर उगवले आहे.” जर अंधार पृ वीला

लोकांस बरे करावे. पाडाव केले यास मु ता आ ण बं दवानांस मोकळ क
गाजवून सांगावी. २ परमे रा या कृपासमयाचे वष व या या तकाराचा
दवस घोषणा क न सांगायला, आ ण शोक करणा या सवाना सां वन
करायला याने मला पाठवले आहे. ३ सयोने या शोक करणा यांस राखे या
ऐवजी शोभा, शोका या ठकाणी आनंदाचे तेल, ख न आ या या ठकाणी
शंसेचे व नेमून ायला याने मला पाठवले आहे. आ ण याचा म हमा
हावा हणून यांना यायीपणाची वृ े, परमे राने लावलेले असे हणतील.
४ “ते ाचीन ओसाड थले पु हा बांधतील, ते पूव नाश झालेले पुनसच यत

२

आ ण नबीड काळोख लोकांस झाकेल, तर परमे र तु यावर उदय पावेल
आ ण, याचे तेज तु यावर येईल. ३ रा े तु या काशाकडे येतील, आ ण
राजे तु या उगव या तेज वी काशाकडे येतील. ४ तु या सभोवती पाहा!
ते सव एक जमतात आ ण तु याकडे येतात. तुझी मुले न येतील
आ ण तु या मुल ना कडेवर बसून आणतील. ५ ते हा तू हे पाहशील आ ण
आनंदाने उ हासीत होशील, आ ण तुझे दय हषाने भ न वाहेल. कारण
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आहे, कारण याने मला अ भषेक
६१ केभूलापरमेआहे. राचाासाठआ माक मादनांयावर
स सुवाता सांगावी आ ण भ न दया या
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करतील, ते फार पूव ची मोडलेली नगरे, फार वषापूव नाश पावलेली शहरे
न ासारखी करतील.” ५ परदेशी उभे रा न तुमचे कळप चारतील आ ण
परदेशीयांची मुले तुम या शेतांत आ ण ा म यांत काम करतील. ६ तुला
“परमे राचा याजक” आम या देवाचा सेवक असे हणतील. जगातील सव
रा ांची संप ी तु ही भोगाल आ ण ती मळा याब ल तु हास अ भमान
वाटेल. ७ “तु या अपमाना ऐवजी तुला पट मळे ल, आ ण तु या
अ त े या ऐवजी ते आप या वभागा वषयी आनंद करतील, हणून ते
आप या भूमीत पट भाग पावतील, सवकाळचा आनंद याना ा त
होईल.” ८ कारण मी परमे र यायावर ीती करतो, आ ण मी दरोडेखोर
आ ण हसक अ यायाचा तर कार वाटतो. मी व ासाने यांचे तफळ
यांना देईन, आ ण मी मा या लोकांबरोबर सवकाळचा करार कर न. ९ यांचे
वंशज सव रा ांत आ ण लोकांम ये यांचे संतान ओळखले जातील. यांना
पाहणारे सव ते कबूल करतील क , “परमे राने या लोकांस आशीवादीत
केले आहे, ते हेच आहेत.” १० मी परमे रा या ठायी अ यंत हष पावतो,
मा या देवा या ठायी माझा जीव अतीशय आनंदीत होतो. कारण जसा पती
फेटा घालून आपणाला सुशो भत करतो, आ ण नवर जशी अलंकाराणे
वतःला भू षत करते, तशी याने मला तारणाचे व े नेसवली आहेत,
मला नी तम े या झ याने आ छादले आहे. ११ कारण पृ वी जशी आपले
अंकूरलेले रोप उगवते, आ ण जशी बाग या यामधील लागवड उगवते.
याच माणे परमे र सव रा ांसमोर चांगुलपणा व शंसा अंकुर त कर न.
सयोनेकर ता शांत राहणार नाही, आ ण य शलेमेकर ता तचा
६२ “मी
चांगुलपणा तेज वी काशा माणे चमकेपयत आ ण तारण जळ या
मशाली माणे नघेपयत मी ग प बसणार नाही.” २ मग रा े तुझा चांगुलपणा
पाहतील सव राजे तुझी त ा पाहतील. परमे र तुला जे नवे नाव देईल, या
नावाने तुला हाक मारतील. ३ तू परमे रा या हातातील सुंदर मुकुटा माणे
होशील, आ ण तु या देवा या हातात राजक य पगड होशील. ४ यापुढे तुला
“ यागलेली” असे हणणार नाहीत, कवा तु या भूमीला “भयाण” असेही
हणणार नाही. खरच तुला “माझा आनंद त या ठायी आहे” असे हणतील,
आ ण तु या भूमीला “ ववा हत” हणतील. कारण परमे राचा आनंद
तु याम ये आहे, आ ण तुझी भूमी ववा हत होईल. ५ जसा त ण मुलगा
त णीशी ववाह करतो, याच कारे तुझी मुले तु याशी ववाह करतील.
जसा वर आप या वधूव न हष करतो, तसा तुझा देव तु याव न हष कर ल.
६ हे य शलेमे, तु या वेशीवर मी रखवालदार ठे वला आहे. ते रां दवस ग प
बसणार नाहीत. जे तु ही परमे रास मरता, ते तु ही शांत बसू नका. ७
य शलेमेला पुन: थापीपयत आ ण पृ वीवर तला शंसनीय कर पयत,
यास वसावा घेऊ देऊ नका. ८ परमे राने आप या उज ा हाताची आ ण
साम यवान बा ची शपथ वाहीली आहे, ख चत तुमचे धा य मी तु या श ूंना
अ न हायला देणार नाही. ९ जो अ न मळवतो, तोच ते खाईल आ ण तो
परमे राची तुती कर ल, आ ण ा े गोळा करणारा याचा ा रस मा या
प व भूमीवर पतील. १० वेशीतून आत ये, लोकांचा माग तयार करा! बांध,
माग तयार कर, र यावर ल दगड बाजूला काढा, रा ांक रता नशाणी हणून
वज उं च उभारा. ११ पाहा! परमे राने पृ वी या सीमेपयत घोषीत केले आहे
क , “ सयोने या क येला सांग, पाहा! तुमचा तारणारा येत आहे. यांचे
ब स या याजवळ आहे. यांचे तफळ या यापुढे आहे.” १२ यांना
प व लोक, “परमे राने खंडणी भ न सोडवलेले” असे हटले जाईल
आ ण तुला शोधलेली, न टाकलेली नगर असे हटले जाईल.
अदोमा न येत आहे, जो लाल व े घातलेला ब ा न येत आहे,
६३ जोतो कोण
आहे? जो राजेशाही व े असलेला, जो या या महान
श मुळे आ म व ासाने कूच कर त आहे, तो कोण आहे? जो यायीपणाने
बोलणारा, आ ण तारायला साम य आहे, तो मीच आहे. २ तुझी व े

लालभडक का? आ ण ती का ा ांचा रस काढ या या या कप ासारखी
आहेत? ३ “मी एक ानेच ा कुंड तुडवले आहे आ ण रा ांतील कोणी
मा याबरोबर न हता. मी आप या रागाने यांना तुडवले आ ण आप या
ोधाने यांना रगडले. यांचे र मा या कप ांवर उडाले आ ण माझी सव
कपडे मळ न झाली आहेत. ४ कारण तकारा या दवसा कडे पाहत आहे,
आ ण मा या खंडून घेतले यांचे वष आले आहे. ५ मी पा हले आ ण मला
मदत कर यासाठ कोणीही न हते. कोणीही मदतीला नाही हणून मला
आ य वाटले. परंतू मा याच बा ने मा यासाठ वजय दला आ ण मा याच
रागाने मला वर नेले. ६ मा या रागात मी लोकांस पायाखाली तुडवले आ ण
यांना मा या रागात म त केले आ ण यांचे र मी पृ वीवर उडवले.
७ मी परमे रा या कराराचा व ासूपणा आ ण याची शंसनीय कृ ये
सांगेन. परमे राने आ हांसाठ जे सव केले आ ण इ ाएला या घरा याचे
जे हत केले ते मी सांगेन. या या क णामुळेच ही दया याने आ हांला
दाखवली आहे. ८ कारण तो हणाला, ख चत हे माझे लोक आहेत, मुले, जी
व ासघातक नाहीत. हणून तो यांचा ाता झाला. ९ यां या सव :
खात, तो पण : खी झाला आ ण या या सम ते या तांने यांना तारले.
याने आप या ेमाने व आप या क णेने यांना वाचवले, आ ण याने सव
पुरातन दवसात यांना उचलून वा न नेले. १० पण यांनी बंड केले आ ण
या या प व आ याला ख न केले. हणून तो यांचा श ू झाला आ ण
यां या व लढला. ११ या या लोकांनी मोशे या ाचीन काळा वषयी
वचार केला. ते हणाले, तो देव कोठे आहे? याने आप या कळपा या
मढपाळांसोबत यांना समु ातून वर आणले, देव कोठे आहे? याने आपला
प व आ मा यां याम ये घातला १२ याने आपले वैभवशाली साम य
मोशे या उज ा हाताने पुढे नेले, आ ण याने आपणास सावका लक नाव
करायला यां यापुढे समु भागला, तो देव कोठे आहे? १३ तो देव कोठे
आहे? याने यांना खोल समु ामधून चालवत नेले, जसा घोडा सपाट
ज मनीवर धावत सुटतो, तसे ते अडखळले नाहीत. १४ परमे राने यांना
खो यात उतरत जाणा या गुरां माणे वसावा दला. ा माणे तू लोकांस
मागदशन केलेस आ ण ासाठ क तुझे तापी होवो. १५ वगातून खाली
पाहा आ ण तु या प व व तेजोमय व तीतून न द घे. तुझा आवेश आ ण
तुझी महतकृ ये कोठे आहेत? तुझी क णा आ ण दयाळू कृती आम याकडू न
ठे व या आहेत १६ तू तर आमचा पता आहेस, तर अ ाहाम आ हास
ओळखत नाही आ ण इ ाएलाला आ ही माहीत नाही. परमे रा, तू आमचा
पता, सवकाळपासून आ हांला खंडून घेणारा, हे तुझे नाव आहे. १७
परमे रा, तू आ हास तु यापासून मागातून का बहकू देतोस आ ण तु या
आ ा न पाळा ात हणून तू आमचे दये कठ ण का करतोस? तु या
सेवकाक रता परत ये, जे तु या वतनाचे वंश आहेत. १८ तुझी माणसे थोडाच
वेळ तुझे प व थान ता यात घेतील, पण आम या श ूंनी तुझे प व मं दर
पायाखाली तुडवले. १९ या लोकांसारखे आ ही झालो, यां यावर तू कधीच
रा य केले नाही आ ण याना तुझे नाव दले गेले नाही.
जर तू वग भंगला आ ण खाली उत न आलास! तर पवत
६४ अहा!
तु या उपि थतीत थरथरतील, जसा अ नी का ा पेटवतो, जसा
२

अ नी पाणी उकळवतो तसा तू आप या श ूंस आपले नाव कळवायला रा े
तु यापुढे थरथर कापावीत हणून तू खाली उत न आला असता तर कती
बरे झाले असते! ३ जे हा तू या महान गो ी के या या आ हास अपे ीत
न ह या, ते हा तू खाली उत न आलास, पवत तु या समोर भीतीने थरथर
कापले. ४ तर जो याची आशा धरतो या यासाठ जे याने तयार केले
आहे, ते ाचीन काळापासून कोणीही ऐकलेले कवा समजले नाही, हे देवा
तु या शवाय को या या डो याने ते पा हले नाही. ५ जे लोक स कृ यात
आनंद मानतात, जे तु या मागात तुझी आठवण करतात आ ण ते पाळतात,
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यांना मदत करायला तू आला आहे, पण तू रागावलास आ ण आ ही पाप
केले. या म ये आमचे तारण होईल का? ६ कारण आ ही सगळे या
माणे झालो आहोत जे अशु आहे. आ ण आम या सव नी तमान कृती या
मा सक पाळ या च यांसार या आहेत, आ ही सव पानां माणे सुकून
जातो; आम या पापांनी आ हास, वारा जसा पाचोळा र वा न नेतो, तसे र
नेले आहे. ७ तु या नावाला हाक मारेल असा कोणी नाही आहे, आ ण तुला
ध न यायला कोणी य न कर त नाही. कराण तू आपले मुख आ हापासून
लपवले आहे आ ण आ हांस आम या पातकां या हाती सोपवून दले आहे.
८ पण तर ही परमे रा, तू आमचा पता आहेस. आ ही माती माणे आहोत
आ ण तू आमचा कुंभार आहेस. आ ही सव तु या हातांचे काम आहो. ९
परमे रा, आम यावर सतत रागावू नकोस आ ण आमची पातके कायमची
ल ात ठे वू नकोस. जे आ ही तुझे लोक आहोत, कृपया आ हा सवाकडे ल
दे. १० तुझी प व नगरे वाळवंटा माणे बनली आहेत. सयोनचे वाळवंट
झाले आहे. य शलेमेचा नाश झाला आहे. ११ आमचे प व आ ण सुंदर
मं दर, जेथे आमचे पूवज तुझी उपासना करत असत, यास अ नीने न
कर यात आले आहे. आ ण आ हास य असले या सव गो चा नाश
झाला आहे. १२ परमे रा तू कसा काय आपणाला आव शकतो? तू ग प
राहशील आ ण आ हास सतत पीडशील काय?
यांनी वचारले नाही, यांना मी दशन दे यास तयार झालो, जे
६५ शोधत
न हते यांना मी सापड यास तयार झालो. या रा ांनी
मा या नावाचा धावा नाही केला, यांना मी हणालो, मी इथे आहे! मी इथे
आहे! २ मी पूण दवस आपला हात या लोकांसाठ पसरला जे ह ी आहेत,
जे चांग या मागाने चालत नाहीत, जे आप याच क पना योजतात आ ण
आप याच वचारां या मागे चालतात. ३ ते असे लोक आहेत जे सतत
माझे मन खवतात, ते बागेत य करतात आ ण वटांवर धूप जाळतात.
४ ते कबर म ये बसून रा भर पहातात, आ ण डु कराचे मांस खातात व
यां या पा ांत गळ मासाचा र सा असतो. ५ तर ते असे हणतात, ‘ र
उभा राहा, मा याजवळ येऊ नकोस, कारण मी तु यापे ा प व आहे. या
गो ी मा या नाकात जाणा या धुरा माणे आहेत, अशी अ नी जी सतत
जळत राहते. ६ “पाहा, हे मा या समोर लहीले आहे, मी ग प बसणार
नाही, पण यांना परत फेड कर न, यांचे अ याय मी यां या पदर भ न
देईन.” ७ “ यांची पापे आ ण यां या व डलांची पापे मी यां या पदर
भ न देईन.” परमे र असे हणतो. “पवतांवर धूप जाळ याब ल आ ण
टेक ांवर माझी थ ा के या ब ल मी यांना याची परत फेड कर न.
मी यांना यां या पूव या कमाचे फळ यां या पदर मोजून देईन.” ८
परमे र असे हणतो, “ ा ां या घडांत जे हा रस आढळतो, ते हा कोणी
हणते, याचा नाश क नका, कारण याम ये काही चांगले आहे.” मी
मा या सेवकां या बाबतीत असेच कर न. मी यांना संपूणपणे न करणार
नाही. ९ मी याकोबामधून वंशज आणीन आ ण य दातून मा या पवताचा
वतनदार उ प न कर न. मा या नवडले यांना ती भूमी वतन मळे ल आ ण
माझे सेवक तेथे राहतील. १० मग शारोन म ांचे कुरण होईल, अखोर या
खो यात गुरांचे वसा ाचे ठकाण होईल. या सव गो ी, या लोकांनी माझा
शोध केला आहे यां यासाठ होतील. ११ “पण तु ही जे परमे राचा याग
करता, मा या प व ड गराला वसरता, जे तु ही गादासाठ मेज तयार
करता आ ण मनीसाठ म त म ाचे याले भ न ठे वता. १२ पण मी
तु हास तलवार साठ नेमले आहे, आ ण तु ही सव वध यासाठ वाकवले
जाल, कारण मी जे हा बोला वले, तु ही उ र दले नाही, जे हा मी बोललो,
तु ही ऐकले नाही; याऐवजी तु ही मा या नजरेत जे वाईट ते केले, आ ण
मला आवडत नसले या गो ी कर याची तु ही नवड केली.” १३ ते हा,
परमे र, माझा भू असे हणाला, “मा या सेवकांना खायला मळे ल, पण

यशया

तु ही भुकेले रहाल. मा या सेवकांना पाणी मळे ल, पण तु ही तहानलेले
रहाल.” माझे सेवक सुखी होतील, पण तु ही लि जत हाल. १४ मा या
सेवकां या दयांत आनंदीपणा अस याने ते सुखी होतील. पण तु ही
वृ ीचे लोक रडाल, आ ण आ या या भंगाने तु ही आ ं दन कराल. १५
तु ही तुमची नावे मा या नवडले यांसाठ बोलावे हणून शाप अशी ठे वून
जाणार. मी, भू परमे र, तु हास ठार मार ल. मी मा या सेवकांना न ा
नावाने बोलावील. १६ जो कोणी पृ वीवर आपणाला आशीवाद देईल, तो
स या या देवा या ठायी वत: ला आशीवाद देईल. जो कोणी पृ वीवर शपथ
वाहतो, तो स या या देवाची शपथ वाहील. कारण पूव चे सव ास वसरले
जातील, कारण ते मा या ीपासून लपून आहेत. १७ कराण पाहा! मी
नवा वग आ ण नवी पृ वी नमाण करणार, आ ण भूतकाळातील गो ची
आठवण होणार नाही, यातील एकही मनात येणार नाही. १८ पण तर जे मी
तयार करणार याम ये तु ही सदासवकाळ आनंद व उ लास कराल. पाहा!
मी य शलेमेला हष आ ण त या लोकांस आनंद असे अि त वात आणीन.
१९ “मी य शलेम वषयी हष आ ण मा या लोकां वषयी आनंद करेन सुखी
होईन.” त यात आ ोश व रडणे पु हा ऐकू येणार नाही. २० त या म ये
काही दवस जगेल असे ता हे बाळ, कवा वृ मनु य या या काळाआधी
मरण पावणार नाही. जो शंभर वषाचा होऊन मरण पावला, तर तो एक त ण
हणून गणला जाईल. शंभर वषात मरण पावलेला एक पापी मनु य
शाप समजला जाईल. २१ “ते घरे बांधतील आ ण याम ये व ती करतील,
आ ण ते ा ाचे मळे लावतील व याचे फळ खातील.” २२ एकाने घर
बांधायचे व याम ये स याने राहायचे कवा एकाने ा मळा लावायचा व
स याने या म यातील ा े खायची असे तेथे पु हा कधीही होणार नाही.
कारण झाडा या दवसां माणे मा या लोकांचे दवस होतील. मी नवडलेले
लोक, यांनी वत: तयार केले या गो चा, आनंद लुटतील. २३ ते थ
म करणार नाहीत, कवा ता काळ दहशत गाठ ल अशाला ते ज म देणार
नाहीत. कारण ते आप या संततीसहीत परमे राने आशीवाद दले यांची मुले
आहेत. २४ यांनी हाक मार या पूव च मी याना उ र देईन, आ ण ते बोलत
असताच मी यांचे ऐकेन. २५ लांडगे आ ण कोकरे एक चरतील, आ ण
सह बैला माणे गवत खाईल. पण धूळ ही सापाचे अ न होईल. मा या
प व पवतात कोणी उप व कवा नाश करणार नाही असे परमे र हणतो.
र असे हणतो, “आकाश माझे सहासन आ ण पृ वी पाय
६६ परमे
ठे व याचे आसन आहे. मग तु ही मा यासाठ कोठे घर बांधाल? मला
व ांतीची जागा कुठे आहे?” २ “सव गो ी मा या हाताने नमाण के या, या
कारे गो ी घड या आहेत.” परमे र असे हणतो. “पण जो दीन व अनुतापी
आ याचा आहे, आ ण मा या वचनाने थरथर कापतो अशा मनु यास मी
मा य करतो.” ३ जो य ासाठ बैल कापतो तो मनु यघातकासारखा आहे,
जो कोक याचा य करतो तो कु याची मान तोडणा यासारखा आहे. जो
अ नापण अ पतो तो डु कराचे र अपणारा असा आहे, जो धूप जाळतो तो
मूत ची तुती करणारा असा आहे, यांनी वत: आपले माग नवडले आहेत
आ ण यांचा जीव या या अमंगळ पदाथा या ठायी संतोष पावतो. ४ अशाच
कारे मी यांची श ा नवडेन. ते या गो ना फार भतात तच यां यावर
आणीन. कारण जे हा मी बोलावले ते हा कोणी उ र दले नाही. जे हा मी
बोललो ते हा यांनी ऐकले नाही, तर मा या ीने जे वाईट ते यांनी केले
आ ण यात मला संतोष नाही ते यांनी नवडले. ५ जे तु ही परमे रा या
वचनाने थरथर कापता ते तु ही याचे वचन ऐका, तुम या या भावांनी तुमचा
ेष केला, यांनी मा या नावा कर ता तु हास बाहेर टाकले आहे, ते हणाले
क आ ही तुमचा हष पाहावा असा परमे राचा म हमा होवो. पण ते लाजवले
जातील. ६ नगरातून आ ण मं दरातून मोठा आवाज येत आहे. परमे र श ूला
श ा कर त अस याचा तो आवाज आहे. ७ “ तला कळा ये यापुव च ती
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सूत झाली, तला वेदना लाग या या आधीच तला पु षसंतान झाले.” ८
अशी गो कोणी ऐकली काय? कोणी अशी गो पा हली आहे काय? एकाच
दवसात रा ज म घेते काय? एक रा एका णात थापन होईल का?
कारण सयोन सू तवेदना पावली ते हाच ती आपली मुले सवली. ९
परमे र हणतो, मी आईला सू त या वेळेत आणून तचे मुल ज म वणार
नाही काय? जो मी ज मास आणतो तो मी गभ थान बंद कर न काय? तुमचा
देव असे हणतो. १० य शलेमेवर ेम करणारे, तु ही सव त याबरोबर हष
करा आ ण त यासाठ उ लास करा. जे तु ही त यासाठ शोक करता, ते
तु ही सव त याबरोबर आनंदाने हष करा. ११ कारण तु ही त या सां वनांचे
तन चोखून तृ त हावे, आ ण त या म ह या या वपूलतेचे ध ओढू न
घेऊन संतु हावे. १२ परमे र असे हणतो “मी तुम यावर नदी माणे हे
वैभव पसरवेल, आ ण पृ वीवर ल सव रा ां या संप ीचा वाहणारा ओघ
तुम या कडे येईल. तु ही ते चोखाल, तु ही कडेवर वा हले जाल आ ण
मां ांवर खेळ वले जाल. १३ आई जशी मुलाला सां वन देते, तसा मी
तु हास सां वन देईन, आ ण य शलेमेत तु ही सां वन पावाल.” १४ तु ही हे
पाहाल आ ण तुमचे दय हष पावेल, आ ण हरवळ माणे तुमचे हाडे नवी
होतील. आ ण परमे राचा हात या या सेवकाकडे आहे हे कळे ल, पण
या या श ूंचा यास राग येईल. १५ कारण पाहा! परमे र अ नीसहीत
येईल, आ ण अ नी ारे आपला ोध कट करावा, आ ण धमक सोबत
वाला नघा ात हणून याचे रथ वावटळ सारखे होतील. १६ कारण
परमे र अ नीने आ ण तलवार ने सव मनु यावर याय करेल. परमे र
मारले जातील ते खूप असतील. १७ जे डु कराचे मांस खातात व अमंगळ
गो ी व उं दीर खाऊन, बागां याम ये झाडा खाली आपणाला प व करतात
आपणांस व छ करतात, ते एक नाश होतील असे परमे र हणतो. १८
कारण मला यांचे वचार आ ण क पना ठाऊक आहेत. ती वेळ येणार
आहे जे हा मी सव रा ांना व भाषांना एक कर न. आ ण ते येतील व माझे
वैभव पाहतील. १९ काही लोकांवर मी खूण कर न. मी या वाच वले या
काही लोकांस ताश श, पूल, लूद (धनुधा यांचा देश), तुबाल, यवान आ ण
र र या ीपात, यांनी माझी क त ऐकली नाही व माझे वैभव पा हले नाही
या याकडे पाठवीन. ते रा ांम ये माझे वैभव कट करतील. २० आ ण ते
सव रा ांतून तुम या भावांना आणतील. ते यांना मा या प व ड गरावर,
य शलेमेला, घो ांव न, खेचरांवर, उं टाव न, रथांतून आ ण गा ांतून
आणतील. ते हणजे जणू काही इ ाएला या लोकांनी नमळ तबकातून,
परमे रा या मं दरात आणलेले नजराणे असतील. २१ “ ातीलच काही
लोकांस मी याजक व लेवी हो यासाठ नवड न.” परमे र असे हणतो. २२
कारण मी जे नवीन आकाशे व पृ वी नमाण कर न, ती मा या समोर अ य
राहतील. याच माणे तुमची नावे आ ण मुले मा याबरोबर टकून राहतील,
परमे र असे हणतो. २३ आ ण एका म ह या पासून स या म ह या पयत,
एका श बाथापासून स या श बाथापयत, सव लोक मा या समोर नमन
करायला येत जातील, परमे र असे हणतो. २४ “आ ण या मनु यांनी
मा या व अपराध केला यांची ेते ते पाहातील, कारण यांचा कडा
मरणार नाही आ ण यांचा अ नी कधी वझणार नाही. आ ण ते मनु ये सव
मनु यास घृणा पद होतील.”
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यमया

यामीन ांतातील अनाथोथ येथ या याजकांपैक ह क याचा पु
१ बयमया
ाची वचने:
हणजे य दाचा राजा आमोन ाचा मुलगा
२

योशीया ा या कार कद या तेरा ा वषात परमे राचे वचन यीमयाकडे
आले. ३ तसेच य दाचा राजा योशीया ाचा मुलगा यहोयाक म ा या
कार कद या दवसात, आ ण य दाचा राजा योशीयाचा मुलगा स क या
ा या कार कद या अकरा ा वषा या समा तीपयत, पाच ा म ह यात,
जे हा य शलेमधील लोकांस पाडाव क न नेले तोपयत ते या याकडे
आले. ४ परमे राचे वचन मा याजवळ आले, ५ “मी तुला आई या उदरात
घडव यापूव च, मी तुला नवडले आहे, आ ण तू गभातून नघ याआधीच
मी तुला प व केले आहे. मी तुला रा ांचा संदे ा असे केले आहे.” ६
मी हणालो, “अहा! परमे र देवा, मी कसे बोलावे हे मला माहीत नाही,
कारण मी फार लहान आहे.” ७ पण परमे र मला हणाला, “मी लहान
बालक आहे असे हणू नकोस. मी तुला पाठवीन तेथे सगळ कडे तुला
गेलेच पा हजे, आ ण जे काही मी तुला आ ापीन ते तू बोलशील. ८ यांना
तू घाब नकोस, कारण तुला सोडवायला मी तु या सोबत आहे. असे
परमे र हणतो.” ९ मग परमे राने हात लांब क न मा या त डाला पश
क न हणाला, “आता, मी माझी वचने तु या मुखात घातली आहेत. १०
खाली ओढ यासाठ , फाडू न टाक यासाठ , न क न टाक यासाठ ,
आ ण उलथून टाक यासाठ , उभारणी कर यासाठ आ ण नवीन लागवड
कर यासाठ , आजपासून मी रा े आ ण रा ये तु या ता यात देत आहे.” ११
परमे राचे वचन मजकडे आले, “ यमया, तुला काय दसते?” मी हणालो,
“मला बदामा या झाडाची एक शाखा दसते.” १२ परमे र मला हणाला,
“तुला उ म दसत आहे. कारण मी माझे वचन साध यास ल ठे वत
आहे.” १३ मग स यांदा परमे राचे वचन मा याकडे आले आ ण हणाले,
“तुला काय दसते?” मी हणालो, “मला एक उकळती कढई दसत आहे,
जचे त ड उ रेकडू न फरले आहे.” १४ परमे र मला हणाला, “देशातील
राहणा या सवावर उ रेकडू न आप ीचा वषाव होईल, १५ कारण परमे र
हणतो, मी उ रेकड ल रा यातील सव कुळांना बोलावीन आ ण ते येतील,
ते येक आपापले राजासन य शलेमे या वेश या वेशाजवळ आ ण
सभोवती या या सव कोटां या समोर व य दा या सव नगरां या समोर
थापन करतील. १६ आ ण मी यां या व माझा नणय घो षत कर न,
कारण यांनी मला सोडू न इतर देवतांपुढे धूप जाळला, आ ण आप या
हातां या कामांची पूजा केली, या यां या ाईब ल मी यां या व
श ा
सांगेन. १७ या तव, तू वत: ला तयार कर, उभा राहा आ ण जे काही मी
तुला आ ापीन ते यांना सांग, यांना घाब नकोस, जर तू यांना घाबरलास,
तर मी तुला यां यासमोर भयभीत करेन. १८ पाहा, आज मी तुला मजबूत
शहर व लोखंड खांबा माणे आ ण कां या या भती माणे केले आहे,
ासाठ क तू या भूमीवर या सवा व य दा या राजां व द, या या
अधीका यां व द, तेथील याजकां व
आ ण लोकां व
समथपणे
उभे रहावे. १९ ते सव लोक तु या व लढतील, पण ते तुझा पराभव
करणार नाहीत, कारण तुला सोडवायला मी तु याबरोबर आहे, परमे र असे
हणतो.”
राचे वचन मजकडे आले आ ण हणाले,
“जा आ ण
२ परमे
य शलेमे या कानाम ये अशी घोषणा कर, परमे र असे हणतो,
२

तु या वषयी तु या त णपणाची न ा, तु या वाड न याची ती, जे हा
तु ही वाळवंटातून आ ण पड त ज मनीतून मा यामागे आलात, हे मा या
यानात आहे. ३ इ ाएल परमे रास प व होते, या या उ प नांचे थम
फळ. जो कोणी या थम फळातील खातो तो पाप करतो, यां यावर आप ी
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येईल, असे परमे र हणतो.” ४ याकोबा या घरा यांनो आ ण इ ाएला या
घरा या या सव कुळांनो, परमे राचे वचन ऐका. ५ परमे र असे हणतो:
“तुम या पूवजांना मा याम ये असे काय चुक चे आढळले, जे ते मा यापासून
र गेले आ ण, कवड मोल दैवतां या मागे जाऊन ते पण वत: कवड मोल
झाले? ६ कारण ते असेही हणाले नाहीत क , ‘ याने आ हास मसर न
आणले, तो परमे र कोठे आहे? याने आ हांला रानांतून पार नेले, ओसाड
आ ण खडकाळ देशातून, काळोख व धोका असले या नजल देशातून,
जेथून कोणीही वास कर त नाही अशा देशातून आ हांला पार नेले. तो
परमे र कोठे आहे?” ७ पण मी तु हास कमला या भूमीत आणले ासाठ
क तु ही तचे फळ आ ण इतर चांग या गो खा ा. तर ही तु ही माझी
ही भूमी वटाळवीली, तु ही माझा वारसा घृणा पद केला. ८ “याजकांनी
‘परमे र कोठे आहे’ असे वचारले नाही. आ ण नयमशा ातील त ांना
मा या ब ल काळजी नाही! रा यक यानी मा या व अपराध केला,
संदे ांनी बआल देवा या नावाने या या नावे भ व य वत वले आ ण
नरथक गो या मागे लागले.” ९ हणून मी अजूनही तुम यावर दोषारोप
ठे वणार आहे आ ण तुम या नातवंडानासु ा दोषी ठरवीन, परमे र असे
हणतो. १० कारण क ीम लोकां या बेटावर पार जाऊन व थीत पाहा.
कोणाला तर केदारला पाठवा आ ण ल पूवक पाहा, कोणी असे कधी काही
केले आहे का ते बघा! ११ काय रा ांनी देवांची अदलाबदली केली, जर ते देव
नसले तर ? पण मा या लोकांनी जे काही मदत क शकत नाही या याशी
आप या वैभवाची अदलाबदली केली आहे. १२ “आकाशांनो, घडले या
गो ीब ल तुला आ याचा ध का बसू दे, भतीने थरकाप होऊ दे.” असे
परमे र हणतो. १३ कारण मा या लोकांनी दोन कम केली आहेत. जो मी
जवंत पा याचा झरा या मला सोडू न यांनी आपणासांठ हौद, फुकटे हौद
या याने काही पाणी धरवून ठे ववत नाही ते खोदले आहेत. १४ “इ ाएल
गुलाम आहे काय? तो घर ज मला नाही काय? मग तो लूट का झाला आहे?
१५ त ण सहांनी या या व द डरका या फोड या आहेत. यांनी मोठा
आवाज केला आहे आ ण यांनी याची भूमी भयानक अशी केली आहे.
या या शहरांचा नाश झाला आहे, याम ये कोणी र हवाशी नाही. १६ नोफ
आ ण तहप हेस येथील लोकांनी तुमचा माथा फोडला आहे आ ण तु यातून
गुलाम काढले आहेत. १७ तु ही वत: ला तसे केले नाही काय? जे हा
परमे र तुमचा देव तु हास यो य मागाने घेऊन जात होता, ते हा तु हीच
यास सोडले. १८ तर आता, शहोराचे पाणी प यास मसर या र यात
तुला काय काम आहे? आ ण फरात नदीचे पाणी प यासाठ अ शूराची वाट
का धरावी? १९ तुझे कृ ये तुला दोष देतील आ ण तुझा अ व ासूपणा
तुला श ा देईल. तर आता ावर वचार कर, मी, परमे र तुझा देव, तू
माझा याग केला आहे, आ ण तु या ठायी माझे भय नाही हे कती वाईट
आ ण कडू आहे!” भू सेनाधीश परमे र असे हणतो. २० “कारण फार
वषापूव तुझे जोखड मोडले आ ण तुझी बंधने तोडली. तर तू हणालीस, ‘मी
तुझी सेवा करणार नाही.’ तर येक उं च टेकड वर ल अथवा येक हर ा
झाडाखालील तू भचार णी माणे वाकलीस. २१ पण मी, मा याक रता
खास ा वेली हणून खरे बीज असे तुला लावले, तर आता तू बदलून
मा यासाठ व ासघातक अशा पर या जाती या ा वेली माणे झाली
आहे. २२ जर तू वत: ला नदी म ये व छ केलेस कवा खूप साबणाने
आपणाला धूतले, तर तु या अपराधाचा डाग मा या समोर आहे,” असे
सेनाधीश परमे र देव हणतो. २३ “मी अशु नाही, मी बआल दैवता या
मागे गेली नाही” असे तू मला कसे हणू शकतेस? तू दर म ये केले या
वतनाकडे पाहा! तू काय केलेस याब ल वचार कर. एका जागेव न स या
जागी धावणा या चपळ उं टणी माणे तू आहेस. २४ जी जंगलात राहायला
सवकलेली रानगाढवी वे छाधीन असता वारा ग
ं ते तशी तू आहेस. ती
माजावर असताना कोण तला परतवील? जे तला शोधतात ते आपणास
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म देणार नाहीत. त या ऋतूत ती यांना सापडेल. २५ तू आप या पायांना
अनवाणी हो यापासून आ ण तु या ग याला तृषीत हो यापासून आव न
धर. पण तू हणतेस, आशा नाही, नाही, मी पर यांवर ीती केली आहे
आ ण मी यां या मागे जाईलच. २६ चोराला लोकांनी पकडताच तो तसा
ल जीत होतो, याच माणे इ ाएलाचे घराने लाजले आहे. ते, यांचे राजे
आ ण यांचे अ धकार , याजक आ ण संदे े लि जत झाले आहेत. २७ हे
यातील एक आहेत जे झाडाला हणतात, “तू माझा बाप आहेस” आ ण
खडकाला बोलतात क , “तू मला ज म दला आहेस.” कारण यांनी आपली
पाठ मा याकडे फरवली आहे, यांचे त ड नाही. असे असले तर , ते आप या
संकटात हणतील, “उठ आ ण आ हांला तार.” २८ तर तु ही वत: साठ
घड वलेले देव कोठे आहेत? संकट समयी तु हास सोडावयास या समथ
असतील तर यांनी उठू न यावे. कारण हे य दा, तु या शहरांइत या तु या
मू या आहेत! २९ “तर तु ही मा यावर का आरोप लावता क मी काही वाईट
केले आहे? तु ही सवानी मा या व पाप केले आहेत,” असे परमे र
हणतो. ३० “तु या लोकांस मी श ा केली ती थ झाली आहे. यांनी
श त ि वकारली नाही, नाश करणा या सहा माणे तुम याच तलवार ने
तुम या भ व यावा ांना खाऊन टाकले.” ३१ जे तु ही या पढ तले आहा,
परमे रा या वचनाकडे ल ा. इ ाएला या लोकांस मी वाळवंटासारखा
आहे का? कवा काळोख देशासारखा यांना आहे काय? “आ ही सभोवती
भटकंती क . आ ही तु याकडे येणार नाही.” ते असे का हणतात? ३२
कुमार आपले दा गने आ ण वधू आपला पोषाख वसरेल काय? पण माझे
लोक मला असं य वेळा वसरले आहेत. ३३ ती शोधायला तू आपला माग
कसा चांगला करतेस, असे क न तू
यांनाही आपले माग शकवले
आहेस. ३४ गर ब व न पाप यां या जवांचे र तु या कप ांवर सापडले
आहे. तुझे घर फोडताना तुला ते सापडले नाहीत. ३५ या सव गो ी असूनही
उलट तू हणतेस, “मी नरपराध आहे. खरोखर परमे राचा ोध मा याव न
फरला आहे.” पण पाहा, “मी पाप केले नाही” या अशा बोल याव न तुझा
याय होणार. ३६ तू आपला माग बदलणे हे एवढे हल याने का घेतीस?
अ शूर वषयी जशी तू नराश झालीस, तशी तू मसर वषयीही नराश होशील.
३७ आ ण तू आपले हात आप या डो यावर घेऊन तेथूनही उदास अशी
नघून जाशील. कारण यां यावर तुझा भरवसा होता यांना परमे राने
नाकारले, हणून तुला यां याकडू न काहीच मदत होणार नाही.
एखा ा मनु याने या या प नीला सोडले, तर ती
३ तेया हणतात,
यापासून नघून जाऊन इतर पु षाची झाली, तर तो पु हा त यापाशी
परत जाईल का? ती पूणपणे वटाळलेली नसेल काय? ती ी ही भूमी
आहे. तू वे येसारखी पु कळ सहयोग सोबत वागलीस आ ण आता तुला
मा याकडे परत यायचे आहे? असे परमे र हणतो. २ डोळे वर क न उजाड
टेक ांकडे पाहा; जेथे तु याजवळ कोणी नजला नाही असे कोणते ठकाण
उरले आहे? रानात अरब दबा धरतो तशी तू यां या वाटा ध न बसलीस; तू
आप या वे या वसायाने व तेने रा
केले आहेस. ३ हणून वसंत
ऋतूतील पाऊस थांबव यात आला आहे आ ण वळवाचा पाऊस पडला
नाही. पण तर तुझा चेहरा ग व आहे, जसा वारांगनेचा असतो तसा. तू
तु या कृ यांब ल लाजत नाहीस. ४ मा या बापा, मी त ण असताना तुच
माझा जवळचा म आहेस. असे आतापासून तू मला हणणार नाही काय.
५ “तो नेहमीच रागावणार काय? तो राग सतत बाळगेल काय?” पाहा, “तू
असे हणतेस, पण तू कृ ये केली आहेस आ ण ते सतत कर त आहेस.”
६ नंतर योशीया राजा या दवसात परमे र मा याशी बोलला. परमे र
हणाला, इ ाएल मा या बाबतीत कसा अ व ासू आहे, हे तू पा हलेस
का? एका भचार णी माणे तने येक टेकड वर आ ण येक हर ा
झाडाखाली भचार केला. ७ मी हणालो, “ही कृ ये क न झा यावर

तर इ ाएल मा याकडे परत येईल.” पण ती मा याकडे परत आली नाही.
ते हा इ ाएलने काय केले हे इ ाएला या अ व ासू बहीण, य दाने पा हले.
८ धम यागी इ ाएल! या सव कारणांमुळे तीने
भचार का केला हे मला
दसून आले आहे. तने भचार केला हणून मी तला सूटप दले आहे.
पण ामुळे तची व ासघातक बहीण य दा भयभीत झाली नाही आ ण
तनेसु ा बाहेर जाऊन भचार णी माणे वहार केला. ९ तने तचा रा
“ ” केला ाची तला पवा न हती, हणून दगड आ ण लाकूड यांपासून
यांनी मूत तयार के या. १० इ ाएलची व ासघातक बहीण (य दा)
मनापासून मा याकडे परत आली नाही, तर ये याचे तने फ ढ ग केले.
असे परमे र हणतो ११ ते हा परमे र मला हणाला, “ व ासहीन इ ाएल
अ व ासू य दापे ा अ धक नी तमान ठरला आहे! १२ तू जाऊन ही वचने
उ रेकडे घोषीत कर. परमे र असे हणतो, हे व ासहीन इ ाएला, परत
ये! परमे र असे हणतो, मी तुम यावर नेहमीच संतापणार नाही, कारण मी
व ासू आहे, मी सवकाळ ोध धरणार नाही. १३ तु ही पाप केले आहे, तु ही
परमे रा या, तुम या देवा या, व गेलात. येक हर ा झाडाखाली
तू अ य दैवतांसोबत आपले माग वाटू न घेतले, आ ण माझा श द ऐकला
नाही, असे परमे र हणतो. १४ अ व ासू लोकहो, परत या. परमे र असे
हणतो, कारण मी तुमचा पती आहे. मी येक नगरातील एक आ ण येक
कुटु बं ातील दोन माणसे असे मी घेईन, आ ण तु हास सयोनला आणीन. १५
मा या मना सारखे मढपाळ मी तु हास देईन, आ ण ते तु हास ान आ ण
समज हे चारतील. १६ आ ण या दवसात असे होईल क , तु ही देशात
ब तपट असे हाल आ ण फळ ाल. परमे र असे हणतो, या वेळेला,
लोक पु हा कधीही असे हणणार नाहीत, परमे रा या कराराचा कोश, असे
ते आणखी हणणार नाही. येथून पुढे ते या प व कोशाचा वचारसु ा
करणार नाहीत. ते कोणी बनवणार पण नाही. १७ या वेळेला य शलेम
ब ल अशी घोषणा करतील, हे परमे राचे सहासन आहे आ ण परमे रा या
नावाचा मान राख यासाठ सव रा े य शलेमम ये एक येतील. या पुढे
ते यां या रा ही आ ण
मनांचे अनुसरण करणार नाहीत. १८ या
दवसात य दाचे घराणे इ ाएला या घरा यासोबत चालेल. उ रेकड या
देशातून ते गोळा होऊन येतील व मी यां या पूवजांना दले या भूमीत ते
येतील. १९ मी हणालो, मी तुला लेकरांम ये कसे ठे वीन? आ ण रमणीय
देश, हणजे रा ां या सै याचे सुशो भत वतन, तुला कसे देईन? ते हा मी
हटले तु ही मला मा या ‘ पता’ असे हणाल व मला अनुसर यापासून मागे
फरणार नाही. २० पण पतीशी व ासघात करणा या प नी माणे तु ही
आहात. इ ाएला या घरा या, तु ही माझा व ासघात केला आहे.” परमे र
असे हणतो. २१ उजाड टेक ांव न येणारा रड याचा आवाज तु ही ऐकू
शकता, इ ाएली लोक रडत आहेत. कारण यांनी आपले माग बदलले
आ ण मला, यां या परमे र देवाला वसरले. २२ “ व ासहीन लोकांनो,
परत या, मी तुमचा व ासघातक पणा बरा कर न. पाहा! आ ही तु याकडे
ये याचे कारण हणजे तू आमचा देव परमे र आहेस!” २३ टेक ांव न
आ ण पवतांव न फ खोटेपणा येतो, ख चत इ ाएलचे तारण हे परमे र
आप या देवा या ठायी आहे, २४ तर ही लाजे या देवाने आम या व डलां या
मालक चे सवकाही खा ले आहे. या खो ा दैवताने आम या पूवजांची मुले
व मुली, म ा व गुरे आ ण यांची कोकरे व वासरे गळली आहेत. २५
आ ही आप या ल जेत पडू . आमची लाज आ हांला झाको, कारण आ ही
आम या परमे र देवा व पाप केले. आ ही आ ण आम या व डलांनी,
आप या त णपणापासून या दवसापयत परमे रा आमचा देव याचा श द
ऐकला नाही.
र असे हणतो, “हे इ ाएल जर तू परत येशील, मा याकडे
४ परमे
परत वळशील. तू आपले तर करणीय गो ी मा यासमोर र करशील
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आ ण जर तू भटकणार नाहीस, २ आ ण जर तू परमे र जवंत आहे अशी
शपथ, स यतेने, यायाने आ ण यायीपणाने वाहशील, तर या या ठायी रा े
आपणास आशीवादीत हणतील व या या ठायी हष करतील.” ३ कारण
परमे र य दा व य शलेम मधील येक
ला हणतो: “तु ही आपली
जमीन नांगरा, का ांम ये बी पे नका. ४ अहो य दातील मनु यांनो आ ण
य शलेममधील र हवा यांनो, परमे रासाठ तु ही आपली सुंता करा व
आपले दय परमे राला समपण करा. नाही तर तुम यातील कोणालाही
वझवता न येणारा माझा ोधाचा अ नी बाहेर पडू न तु हास जाळू न टाक ल.
हे असे घड याचे कारण तु ही केले या कृ ये आहेत.” ५ “य दा या
लोकांस ही वाता कळवा आ ण य शलेमला हे ऐकू जाऊ ा: ‘देशात
रण शगे फुंका, घोषीत करा, एक या. आपण सव मजबूत शहराकडे जाऊ
या.’ ६ खुण हणून वज उभारा व तो सयोने या दशेने दाखवा आ ण
सुर ततेसाठ पळा. थांबू नका, कारण मी उ रेकडू न अ र व भयानक
व वंस आणीत आहे. ७ सह या या झाड तून बाहेर आला आहे, आ ण
रा ांचा नाश करणारा नघाला आहे. जथे कोणी राहत नाही असे, तुम या
शहरांना भयाम ये आ ण ओसाड म ये पालटायला तो आप या थानांतून
नघून येत आहे. ८ हणून वत: ला गोणताट गुंडाळा, रडा आ ण मो ाने
आ ोश करा. कारण परमे राचा ोध आम यापासून मागे फरला नाही.”
९ “आ ण परमे र हणतो, या दवशी असे होईल क राजांचे आ ण यां या
अ धका यांचे दय म न जाईल, याजक घाबरतील आ ण संदे े भयभीत
होतील.” १० ते हा मी हणालो, “परमे रा, मा या भू तू य दातील
आ ण य शलेममधील लोकांस खरोखरच यु ने फस वलेस. ‘तू यांना
हणालास क तु हास शांती मळे ल.’ तलवार तर जवापयत पोचली आहे.”
११ या वेळेला या लोकांस व य शलेमेला असे सांग यात येईल. “उजाड
टेक ाव न गरम वा या या झळा मा या लोकां या क येकडे येतील.
तो यांना उफळायला कवा व छ करायला येणार नाही.” १२ हा वारा
यापे ा जोराचा आहे आ ण तो मा या आ ेव न येत आहे, आ ण मी आता
यां या व माझा नकाल जाहीर कर न. १३ पाहा! तो ढगा माणे आ मण
कर ल, याचे रथ वादळा माणे आहेत. यांचे घोडे ग डांपे ा वेगवान आहेत.
आ हांला हाय! कारण आ ही लुटलेले आहो. १४ हे य शलेमे, तू तारली
जावी, हणून तू आप या दयातील पाप धुऊन काढ. “पाप कसे करावे” हे
तु या मनातील खोल वचार कती काळ राहतील? १५ कारण बातमीचा
आवाज दान शहरातून येत आहे आ ण ए ाईमा या पवतांव न येणार
वप ी ऐकू येत आहे. १६ “रा ांना ाब ल वचार कर यास लावा. पाहा!
य शलेमे व
घोषीत करा क , र देशातून वेढा घालणारे येत आहेत
आ ण य दा या व ते आपला श द उ चारत आहेत. १७ शेताचे र ण
करणारे तसे ते त याभोवती आहेत. कारण तने मा या व बंड केले
आहे. असे परमे र हणतो. १८ तूझे माग आ ण तुझे कम यानी तुला या
गो ी आणून द या आहेत. ही तुझी ाई आहे, आ ण ती कडू या कारणाने
तु या दयापयत पोचली आहे.” १९ माझे दय! माझे दय! मी मा या
दयात : खी आहे. मा याठायी माझे दय अनावर झाले आहे. मा याने
शांत बसवत नाही, कारण हे मा या जीवा तू रण श याचा आवाज, लढाईची
ओरड ऐकली आहे. २० अ र ामागून अ र घोषीत कर यात आले आहे.
कारण संपूण देशाचा नाश झाला आहे. एकाएक यांनी मा या तंबूचा व
कनात चा नाश केला आहे. २१ यु ाचा झडा मी कती काळ पा ? काय मला
रण श याचा आवाज ऐकायला मळे ल? २२ कारण देव हणतो, “माझे लोक
मूख आहेत, ते मला ओळखत नाहीत. ती मूख लोक आहेत आ ण यांना
काहीएक समजत नाही. कृ ये कर यात ते पटाईत आहेत पण चांगले
करायचे यांना ान नाही.” २३ मी पृ वीकडे पा हले आ ण पाहा! ती उजाड
आ ण आकार वरहीत होती. मी आकाशाकडे पा हले याम ये काही काश
न हता. २४ मी ड गराकडे पा हले आ ण पाहा! ते कापत होते व सव टेक ा
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थरथरत हो या. २५ मी पा हले आ ण पाहा! पण कोठे ही माणसे न हती
आ ण आकाशातील सव प ी पळाले होते. २६ मी पा हले आ ण पाहा!
फळबागेचे वाळवंट झाले होते आ ण सव शहरे परमे रा समोर, या या
संत त ोधासमोर खाली ओढले गेले होते. २७ परमे र असे हणाला:
“संपूण देशाची नासधूस होईल, पण मी यांचा संपूण नाश करणार नाही.
२८ या कारणामुळे भूमी शोक करणार आ ण वर आकाशे काळोख होतील.
कारण मी माझे बेत घोषीत केले आहेत, मी यापासून माघार फरणार
नाही.” २९ येक शहर वर व धनुधार यां या आवाजाने पळू न जातील,
ते जंगलात पळू न जातील. येक शहर ड गरक ा या ठकाणी चढेल.
शहरे ओसाड पडतील, कारण तेथे कोणीही राहणारे नसतील. ३० आता तू
उ व त होशील, ते हा काय करशील? जर तू कर मजी व े घातली,
आ ण सो या या दा ग याने आप याला सजवतेस, जर तू काजळ घालून
डोळे मोठे करतेस, पण जे मनु य तु याकरता वासनाधीन होते आता तुझा
तर कार करतात. उलट, ते तुझा जीव घे याचा य न कर त आहेत. ३१
यामुळे मी ःखाचा आवाज ऐकतो आहे, प ह या बाळं तपणा या वेळेला
ी या माणे ककाळ फोडते, तसाच सयोनक येचा आवाज मी ऐकला
आहे. ती ासाकरता धडपडत आहे, ती आपले हात पसरत आहे, “मला हाय
हाय! कारण मा या घात यांमुळे माझा जीव कंटाळला आहे!”
र हणतो, “य शलेम या र याव न धावा, सभोवती पाहा आ ण
५ परमे
या गो चा वचार करा. नगरातील च हाटे शोधा. स याचा शोध घेणारा
आ ण यायीपणाने चालणारा, असा कोणी एक मनु य जर आढळला, तर
मी य शलेमेची मा कर न. २ परमे र जवंत आहे, जर ते असे हणतात
ती ते खोटी शपथ वाहत आहेत.” ३ हे परमे रा, तुझे डोळे स याकडे पाहत
नाहीत काय? तू लोकांस मारलेस पण यांना वेदना झा या नाहीत. तू यांना
पूणपणे पराभूत केले, तर यांनी श ा घे याचे नकारले. यांनी आपले मुख
खडकांपे ा कठ ण केले आहे, कारण यांनी प ातप कर याचे नकारले
आहे. ४ ते हा मी हणालो, “ख चत ते ग रब आहेत. ते मूख आहेत, कारण
यांना परमे राचा माग व आप या देवाचा नयम माहीत नाही. ५ हणून मी
मह वा या लोकांकडे जाऊन यांना देवाचा संरा घोषीत कर न. कारण
यांना कमीत कमी परमे राचा आप या देवाचा नयम तर माहीत आहे.” पण
यांनी तर एकमताने जू मोडले आहे आ ण तो साखळदंड तोडला आहे जो
यांना देवासोबत बांधून होता. ६ हणून गद झाड तून सह यां यावर ह ला
करेल, जंगलातील लांडगा यांना ठार मार ल. च ा यां या शहरा व
येईल. जो कोणी शहरातून बाहेर जाईल तो फाड यात येईल. कारण यांची
पापे ब तपट झालीत, आ ण यांचे अ व ासू कृ ये फार झाली आहेत. ७ मी
या लोकांस का मा करावी? तु या मुलांनी माझा याग केला आ ण यांनी
जे देव नाही यां या शपथा वा ह या. मी यांना भरपूर खाऊ घातले, परंतू
यांनी भचार केला आ ण वारांगने या घराचा माग पकडला. ८ भरपूर
खा खाणा या व समागमाला तयार असणा या घो ां माणे ते मोकाट
फरत होते. येक पु ष या या शेजा या या प नीसाठ ककाळला. ९
ते हा मी यांना श ा नाही करावी काय? असे परमे र हणतो, अस या
रा ां वषयी मा या अंत: करणात सूड उमटू नये का? १० त या ा वेल या
माळ वर चढू न जा आ ण नाश कर, परंतू यांचा संपूण नाश क नकोस.
त या ा वेलीची काटछाट कर, कारण ती ा वेल परमे राकडू न नाही. ११
कारण य दा व इ ाएल घरा याने माझा फार व ासघात केला आहे, असे
परमे र हणतो. १२ यांनी मला नाकार दला, ते हणाले; “तो खरा नाही,
अर आ हांवर नाही येणार, कवा आ ही तलवार व काळ पाहणार नाही.
१३ संदे े हे पोकळ वा या माणे होतील आ ण परमे राचे वचन आ हांला
घोषीत करायला कोणीच नाही. यां या धम या यां यावरच येवो.” १४
या तव सेनाधीश परमे र असे हणतो, “तू हे बोलला याकारणा तव पाहा,
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मी जे श द तु या मुखात घालत आहे, ते आगी माणे असतील आ ण हे
लोक लाकडा माणे असतील. कारण ती आग यांना खाऊन टाक ल. १५
पाहा! परमे र असे हणतो, हे इ ाएला या घरा या, मी न एक रा
आणतो, ते श शाली रा आहे. ते ाचीन रा आहे. या रा ांतील भाषा
तुला माहीत नाहीत. कवा ते काय बोलतात ते तू समजू शकणार नाही. १६
यांचे भाते उघ ा थड यां माणे आहेत. ते सव सै नक आहेत. १७ तुझे
पीक व तुझी भाकर जी तु या मुलांना व तु या मुल नी खावी ती ते खाऊन
टाकतील, ते तुझी मढरे व तुझी गुरे ते खाऊन टाकतील. ते तुझी ा ेवली
आ ण अंजीर झाडे खाऊन टाकतील. यां या तलवार या जोरावर ते तुम या
मजबूत शहरांचा नाश करतील, या यावर तु ही वसंबून होता.” १८ “पण
तर ही या दवसात मी तुमचा पूणपणे शेवट करणार नाही. असे परमे र
हणतो. १९ हे असे घडणार, जे हा तू, इ ाएल आ ण य दा असे हणेल
क , आप या परमे र देवाने आ हासोबत या सव गो ी का के या? ते हा
यमया तू यांना असे हण, ‘ या कारे तु ही परमे रास सोडू न आप या
देशात पर या देवांची सेवा केली, याच कारे जो रा तुमचा नाही याम ये
तु ही पर यांची सेवा कराल.” २० याकोबा या घरा याला ही वाता कळव
आ ण य दाला हे ऐकू दे. २१ मूख लोकांनो, जे तु हास डोळे असून पाहत
नाही व कान असून ऐकत नाही ते तु ही हे ऐका. २२ परमे र हणतो, तु ही
भीत नाही काय? कवा मा यापुढे तु ही भीतीने थरथर कापत नाही काय?
मी सनातन नयमाने समु ा या व वाळू ची सीमा घातली आहे, जेणेक न
याने उ लंघन क नये. जर समु उठतो आ ण खाली पडतो, तर या याने
उ लंघवत नाही. जर या या लाटा गजतात, तर या ओलांडून जात नाही.
२३ पण हे लोक रा ही दयाचे आहेत, जे बंडखोर होऊन र गेले आहे. २४
य दातील लोक आप या दयात हणत नाहीत, परमे र आपला देव, जो
यो य वेळेला आगोटीचा व वळवाचा पाऊस पाडतो. आ ण आम याकरता
नेमलेले आठवडे राखतो, याचे भय आपण ध या. २५ तुम या अ यायाने
या गो ी तुम यापासून राखून ठे व या आहेत. तुम या पापांनी तु हापासून
चांगले ते आव न धरले आहे. २६ कारण मा या लोकात काही मनु य
आढळतात. दबा धरणा या फासेपार यां माणे ते एख ावर नजर ठे वतात.
ते जाळे पसरतात आ ण लोकांस पकडतात. २७ प यांनी पजरे भरावेत
तशी ांची घरे कपटांनी भरलेली आहेत. हणून ते ीमंत व मोठे झाले
आहेत. २८ ते पु झाले आहेत, व थ मनु यासारखे ते चकाकतात. यांनी
पणाची सव बंधने पार केली आहेत. ते लोकां या आ ण अनाथां या
वनंत ना समथन करत नाहीत. यांची भरभराट झाली आहे परंतू ते गर बांचा
याय यायीपणाने करत नाही. २९ परमे र असे हणतो, या गो मुळे
मी यांना श ा नाही करावी का? “अशा रा ांवर मी माझा सूड नाही
उगवणार का? ३० देशात अ याचार व भयानक घटना घड या आहेत. ३१
भ व यवादी खोटेपणाने भ व य सांगतात, आ ण याजक यां या श ने
अ धकार गाजवतात. ते काम ते करणार नाहीत. आ ण मा या लोकांस हे
य आहे! पण शेवटी काय होणार?”
या लोकांनो, जीव वाच व यासाठ पळा. य शलेमपासून र
६ बपळा.यामीनतकोवाम
ये तुतार फुंका. बेथ-ह करेमवर धो याचा इशारा देणारे
नशाण उभारा. हे सव करा कारण उ रेकडू न अ र येत आहे. भयानक
नाश तुम याकडे येत आहे. २ सयोनेची क या, जी सुंदर आ ण नाजूक
अशी आहे, तचा मी नाश करणार आहे. ३ मढपाळ आ ण यांचे कळप
त याकडे जातील. ते त या सव बाजूंना तंबू ठोकतील. येक मनु य
वत: या हाताने कळपाची काळजी घेतील. ४ “परमे रा या नावात
त यावर ह ला करा. उठा! आपण पार ह ला क . हे कती वाईट आहे
क दवस मावळत आहे आ ण सं याछाया लांबत आहेत. ५ तर आपण
रा ीच त यावर ह ला क या व त या भ कम तटबंदीचा नाश क या.”

६ कारण सेनाधीश परमे र असे हणतो, श

मान परमे र असे हणतो,
“झाडे कापा आ ण य शलेम व मोचा बांधा. या नगर ला श ा हावीच,
कारण या नगर या आत जुलुमा शवाय काहीही नाही. ७ जशी वहीर आपले
पाणी ताजे ठे वते, तशीच ही नगर आपला पणा ताजा ठे वते. त याम ये
लूटमार व हसाचार हे ऐकू येतात. पीडा आ ण : ख सदोदीत मा या समोर
आहे. ८ य शलेम, धो याचा इशारा ऐक. जर तू ऐकले नाहीस तर मी
तु याकडे पाठ फरवीन, आ ण तुला ओसाड असे कर न, जेथे कोणीही रा
शकणार नाही.” ९ सेनाधीश परमे र असे हणतो, “ते इ ाएलाचे शेष
उरले या ा ांसारखे वेचून काढतील, तू आपला हात ा े खुडणा या माणे
डाहा यातून फरव.” १० मी कोणाला घोषीत क आ ण चेतावणी देऊ,
जेणेक न ते ऐकतील? पाहा, यांचा कान बेसुंता आहे हणून यांना ऐकू येत
नाही. पाहा, परमे राचे वचन यांची चूक
त कर यासाठ यां या जवळ
आले आहे, पण यांना ते नको आहे. ११ हणून मी परमे रा या रागाने
भरलो आहे. “तो आत या आत दाबून धर याचा मला आता कंटाळा आला
आहे. र यावर खेळणा या मुलांवर, एक जमले या त णांवर परमे राचा
राग ओतणार आहे. पु ष व याची प नी असे दोघही, तसेच सव हातारे
पकडले जातील. १२ यांची घरे स यांना दली जातील यांची शेते व
यां या ि या स यांना द या जातील. मी माझा हात उगा न देशातील
र हवा यांवर ह ला कर न,” असे परमे र हणतो. १३ “कारण यां यातील
लहानांपासून तर मो ांपयत ते सव अ ामा णक मळकतीचा लोभ धरतात.
भ व यवा ांपासून ते याजकापयत, यां यातील येकजण फसवे काम
करतो. १४ आ ण शांती नसता, शांती, शांती, असे हणून यांनी मा या
लोकांची जखम वरवर बर केली आहे. १५ यांनी केले या कृ यांमुळे
ते लाजले का? यांना काही लाज वाटली नाही आ ण यांनी पण यांना
अ जबात लाज वाटत नाही. यांना कोण याही अपमाना पद वागणूक चा
अनुभव घेतला नाही. या तव मी यावेळ यांना श ा कर न ते हा ते
पडणा यांबरोबर पडतील. ते उ व त केले जातील.” परमे र असे हणतो.
१६ परमे र असे हणतो: “चौकात उभे राहा आ ण पाहा. जुना र ता कोणता
ते वचारा. चांग या र याची चौकशी करा, नंतर याच चाला आ ण तुम या
जीवा करता वसा ाची जागा शोधा.” पण तु ही लोक हणाला, आ ही
जाणार नाही. १७ रण शगाचा आवाज ऐकायला तुम यावर मी रखवालदार
नयू केले. पण ते हणाले, आ ही ऐकणार नाही. १८ या तव रा ांनो,
ऐका! पाहा, यां यासोबत काय होईल, याचे तु ही सा ीदार आहात. १९ हे
पृ वी, ऐक! पाहा, या लोकांवर मी अनथ आणणार आहे, हणजे यां याच
वचारांचे फळ यां यावर आणीन. कारण यांनी मा या वचनांकडे ल
केलेच, पण ा ती र ते ध कारले आहे. २० परमे र हणतो, “शेबा न
धूप आ ण रवर या देशातून गोड सुगंध मा या काय कामाचा? तुमची
होमापणे आ ण य मला मा य नाहीत.” २१ या तव परमे र असे हणतो:
“मी या लोकां व अडखळणे ठे वीन. यावर वड ल व मुले अडखळू न
पडतील. राहणारे आ ण शेजार हे न होतील.” २२ परमे र पुढे असे
हणतो: “उ रेकडू न लोक येत आहे. पृ वीवर या अती र या ठकाणा न
मोठे रा येत आहे. २३ ते धनु य आ ण भाला उचलतील. ते ू र आहेत आ ण
ते दया कर त नाही. यांचा आवाज समु ा या गजने सारखा आहे. आ ण हे
सयोन क ये, लढाईसाठ स झाले या पु षां माणे व श रचना क ण
ते घो ांव न वार करतात.” २४ यां याब ल आ ही बातमी ऐकली
आहे. ःखात आमचे हात कोलमडले आहेत. सूती होणा या ी माणे
आमची ि थती झाली आहे. २५ बाहेर शेतात जाऊ नका आ ण र यावर
चालू नका. कारण श ूची तलवार आ ण धोका सगळ कडे आहे. २६ मा या
लोकां या क ये, शोकव े घाल आ ण राखेत लोळ, एकुलता एक मुलगा
गे या माणे आकांत कर. कारण नाश करणारा अगदी एकाएक आप यावर
येईल. २७ “ यमया, मी तुला पारखणारा असे केले आहे. हणजे तू यां या
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यमया

माग तपासावा आ ण पारखून पाहावा. २८ ते सव लोक रा ही आहेत. जे
स यांची नदा करतात. ते सव का य व लोखंड आहेत, जे पणे वागतात.
२९ भाता जळाला आहे, अ नीतून शसे जळू न नघाले आहे, ते वत: ला
थच गाळ त राहतात, कारण जे ते काढू न टाकलेले नाहीत. ३० यांना
‘टाकाऊ चांदी’ असे हटले जाईल. कारण परमे राने यांना नाकारले आहे.”
यमयासाठ परमे राकडू न जे वचन आले ते असे, ते हणाले:
७ यमया,
परमे रा या घरा या दारात उभा राहा आ ण हे वचन घोषीत

२

कर! “हे य दातील लोकहो, जे तु ही सव परमे राची उपासना करायला या
दारातून आत जाता, ते तु ही परमे राचे वचन ऐका! ३ सेनाधीश परमे र,
इ ाएलाचा देव, असे हणतो, ‘तु ही आपली वाट नीट करा आ ण चांगले ते
कर याचा य न करा. आ ण तु ही असे के यास मी तु हास या ठकाणी
रा देईन ४ “परमे राचे मं दर, परमे राचे मं दर, परमे राचे मं दर हे आहे.
असे खोटे बोलणा या वाईट गो स वत: स सोपवून देऊ नकोस. ५ कारण
जर तू आपला माग नीट केलास आ ण चांगले ते केलेस, जर तू शेजार आ ण
मनु यांम ये पुणपणे याय केला, ६ जर तू देशात राहणा याचे, अनाथाचे,
आ ण वधवेचे शोषण करणार नाहीस, आ ण या थानात नद ष र
पाडणार नाहीस आ ण वत: चे नुकसान क न यायला इतर देवतां या मागे
चालणार नाहीस, ७ तर या थानात, जे रा पुरातन काळ तुम या या
पूवजांना मी सवकाळासाठ दला होता, याम ये मी तुला रा देईन. ८
पाहा! तु ही फस ा गो वर व ास ठे वत आहात, जे तुमची काहीएक
मदत क शकत नाही. ९ तु ही चोर , खून आ ण भचार आ ण खोटी
शपथ वाहाल आ ण बालमुत स धूप जाळाल आ ण या देवांना तु ही जाणले
नाही यां या मागे चालाल, १० मग या घरात मा या नावाची घोषणा
होते, तथे तु ही येऊन मा या समोर उभे रा न असे हणाल का आ ही
तारले गेलो आहोत? हणजे तु ही हे सव घृणीत काम पु हा कराल. ११
या घराला माझे नाव आहे, ते तुम या ीने सरे काही नसून लुटा ं ना
लप याची जागा आहे का? पाहा, मा या ीस असे आले आहे, असे
परमे र हणतो. १२ तर तु ही शलो येथील जे माझे ठकाण होते तेथे जा,
यात प ह याने माझे नाव वस वले आ ण याचे मी आपले लोक, इ ाएल
यां या कृ यांमुळे जे केले ते पाहा. १३ इ ाएला या लोकांनो, तु हीही सव
कृ ये कर त होता.” परमे र असे हणतो! मी पु हा पु हा तुम याशी
बोललो, पण तु ही माझे ऐक यास नकार दला. मी तु हास बोला वले, पण
तु ही उ र दले नाही. १४ हणून, शलोचे जसे मी केले, याच कारे या
घरास माझे नाव आहे आ ण यावर तु ही व ास ठे वता व जे ठकाण मी
तु हास व तुम या पूवजांना दले तसे कर न. १५ ए ाईममधील तुम या
भावांना मी मा यापासून जसे र केले, तसे मी तु हास मा यापासून र
कर न. १६ यमया, तुला सांगतो, या लोकांसाठ ाथना क नकोस आ ण
यां यासाठ याचना व आळवणीही क नकोस कवा यां या मदतीक रता
मला वनवू नकोस. कारण मी तुझी ाथना ऐकणार नाही. १७ ते लोक
य दा शहरात, आ ण य शलेमे या र यावर ते काय कर त आहेत हे तुला
दसत नाही काय? १८ मला संताप आणावा हणून मुले लाकडे गोळा करत
आहेत आ ण वड ल सरपण पेटवत आहे. ि या आकाशा या राणीसाठ
कणीक मळत आहे आ ण इतर दैवतांना अपण कर यासाठ हणून पेयापणे
ओतत आहेत. १९ परमे र असे हणतो, ते मला राग आणतात काय? “ते
वत: लाच संताप आणत आहेत. हणजे यां यावर लाज यावी. २० या तव
परमे र असे हणतो, मी या जागेवर माझा संताप मनु यांवर, ा यांवर,
झाडांवर आ ण पकांवर येईल, तो जाळू न टाकणार आ ण कोणीही तो वझवू
शकणार नाही.” २१ सेनाधीश परमे र, इ ाएलचा देव असे हणतो, तु ही
आपली होमापणे आप या य ास जोडा आ ण मांस खा. २२ कारण मी
जे हा तुम या पूवजांना मसरमधून बाहेर आणले, ते हा मी यां या कडे
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काहीएक मागीतले नाही, मी यांना होमापणे आ ण य यांब ल आ ा दली
नाही. २३ मी यांना फ पुढ ल आ ा दली. माझी आ ा पाळा मग मी
तुमचा देव होईन व तु ही माझे लोक हाल. तर मी आ ा केले या सव मागात
चाला, हणजे तुमचे चांगले होईल. २४ पण तुम या पूवजांनी माझे ऐकले
नाही. ते यां या अंतःकरणा या, यां या वतः या ह ी योजनांनुसार
जगले. हणून ते पुढे ये याऐवजी मागे गेले. २५ तुम या पूवजांनी मसर
सोडला या दवसापासून आजवर मी माझे सेवक तुम याकडे पाठवले
आहेत. माझे सेवक संदे े आहेत. मी पु हा पु हा यांना तुम याकडे पाठवले.
२६ पण यांनी माझे ऐकले नाही, यांनी ल दले नाही. यांनी आपली मान
ताठ केली. ते यां या पूवजांपे ा अ धक होते २७ “तर यांना हे वचन
सां गतले तर ते तुझे ऐकणार नाहीत. तू यांना या गो ी घोषीत के या तर
ते तुला उ र देणार नाहीत. २८ हणून तू यांना पुढ ल गो ी सांग. या
रा ांने परमे राचे हणजेच यां या देवा या आ ा पाळ या नाहीत आ ण
श ा घेतली नाही, ते हेच आहे. स यता ही यां या मुखातून छे न टाकलेली
आहे. २९ हे य शलेमे, तुझे केस कापून र फेकून दे. उजाड ड गरमा यावर
जाऊन शोकगीत गा. कारण परमे राने रागा या भरात या पढ ला नाकारले
आ ण सोडले आहे. ३० कारण परमे र असे हणतो, य दा या लोकांस
पापे करताना मी पा हले आहे.” यांनी वापर यात नसले या गो ी, या
घराला माझे नाव आहे, ते
करायला ठे व या आहेत. ३१ आ ण यांनी
बेन ह नोम या दर त तोफेतची उ च थाने बांधली आहेत. या ठकाणी ते
वत: या मुलामुल ना अ नीत जाळ यासाठ देत असत. अशी आ ा मी
दलेली नाही आ ण असे काही मा या मनातही आले नाही. ३२ परमे र असे
हणतो, पाहा, असे दवस येत आहेत. “पु हा कधीही तोफेत व बेन ह नोमची
दर असे हटले जाणार नाही, तर तला ते संहाराची दर हणतील. क
आणखी एका मृतालाही पुर यास जागा राहणार नाही इतक वेळ येईपयत ते
तोफेतम ये मृतांना पुरतील. ३३ ेते आकाशातील प यांचे आ ण पृ वीवर ल
पशूस अ न असे होतील. आ ण यांना हाकलायला तेथे कोणीही नसेल. ३४
य दा या गावांतील व य शलेमे या र यांवर ल उ हासा या व आनंदा या
क लोळांचा मी शेवट कर न. वधू वरांचा श द उमटणार नाही, कारण भूमी
ओसाड होईल.”
र असे हणतो: यावेळ , ते य दातील राजांची मुख ने यांची,
८ परमे
याजकांची, संदे ांची आ ण य शलेममधील सव लोकांची हाडे
कबर तून बाहेर काढतील. २ आ ण चं , सूय, आकाशातले तारे, यांना
ते अनुसरले आ ण सेवा केली, यां या ते मागे चालले आ ण पूजन केले,
यां यापुढे पसरतील, ती गोळा के या जाणार नाही कवा पुर या जाणार
नाही, ती पृ वीवर पसरले या शेणखतासारखी असतील. ३ आ ण या
रा ातील जे उरलेले आहेत, या येक ठकाणी मी यांना घालवले आहे, ते
जवना या ऐवजी मृ यू नवडतील, परमे र असे हणतो. ४ तर यांना सांग:
परमे र असे हणतो: कोणी पड यास पु हा उठणार नाहीत काय? कोणी
चुक या मागाने गेला तर फ न मागे ये याचा य न करणार नाही काय?
५ तर मग य शलेममधील लोक कायमचे अ ामा णकपणात का वळले
आहेत? ते व ासघात कर त राहतात आ ण प ाताप कर यास नकार
देतात. ६ मी यांचे बोलणे ल पूवक ऐकले आहे. ते यो य ते बोलत नाहीत.
कोणीही आप या केले या वाईट कमाब ल ते मा मागत नाहीत. जो असे
हणतो, मी काय केले? असा कोणीएक नाही. तसा यु ात घोडा धावतो तसे
ते सव आप या मनात येईल तीथे जातात. ७ आकाशातील करकोचीसु ा
वेळेची यो य जाणीव असते. पारवे, नळवी व सारस ांना आप या ये याचा
समय माहीत आहे पण मा या लोकांस, परमे राचे वचन माहीत नाही. ८
आम याजवळ परमे राची शकवण आहे हणून आ ही शहाणे आहोत! असे
तु ही हणता? कारण लेखका या कपटी लेखणीने ते खोटे केले आहे. ९
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शहाणे लाजवले गेले आहेत, ते नराशेत आहेत आ ण पकडले गेले आहेत.
पाहा, यां या शहाणपणाचा काय फायदा, जर यांनी परमे राचे वचन
नाकारले? १० हणून मी यां या ि या स यांना देईन. यांची शेते जे यांना
ता यात घेतील यांना देईन. कारण लहानापासून तर मो ांपयत, सवजण
अ त लोभी आहेत. संदे ा पासून याजकापयत, सवानी फसवणूक केली
आहे. ११ काही शांती नसता ही, शांती, शांती, असे बोलून यांनी मा या
लोकां या क येचे घाय वरवर बरे केले आहे. १२ यांनी केले या कृ यांब ल
लाज वाटली का? नाही यांना लाज वाटली नाही. हणून पडणा यांना
श ा होत असता ते पण यां याबरोबर पडतील, असे परमे र हणतो.
१३ परमे र असे हणतो, मी यांना पुणपणे काढू न टाक न, ा वेलीवंर
एकही ा नसेल, आ ण अं जरा या झाडांवर एकही अं जर नसेल, पाने
सुकतील आ ण जे काही यांना दले आहे, ते यां यापासून नघून जाईल.
१४ आपण येथे नुसतेच का बसलो आहोत? या भ कम शहराकडे पळू न
जाऊ या आ ण आ ही मृ यूम ये तथे ग प बसू परमे र आमचा देव याने
आ हास ग प केले आहे, कारण आ ही या या व द पाप केले आहे, हणून
याने आ हांला वषार पाणी यायला दले आहे. १५ आ ही शांतीची आशा
केली पण आ हांला काहीच चांगले मळाले नाही. तो आ हास मा कर ल
असे आ हास वाटले, पण पाहा! अ र च आले. १६ यां या घो ां या
फुरफुर याचा आवाज दानापासून ऐक यात आला आहे. या या श शाली
घो ां या खकाळ या या आवाजाने पुण पृ वी थरथरली आहे. कारण ते
भूमी व यावर ल येक गो ीचा नाश कर यासाठ आले आहेत. ते नगराचा
व याम ये राहणा या सव लोकांस नाश कर यासाठ आले आहेत. १७
कारण पाहा! मी नाग आ ण फुरशे तुम याम ये पाठवीन. यांना आवरणे
अश य आहे, ते तु हास दंश करतील. परमे र असे हणतो. १८ मा या :
ख याला काही अंत नाही आ ण माझे अंत: करण अ व थ आहे. १९ पाहा!
मा या लोकां या क येचा रड याचा आवाज फार र असले या देशातून
येतो. “परमे र सयोनात नाही काय? कवा तचा राजा त याम ये नाही
काय?” मग यांनी आप या कोरले या तमांनी आ ण न पयोगी मूत नी
मला का ोध आणला आहे. २० “सुगीचा हंगाम संपला, उ हाळा सरला,
पण आमचे तारण झाले नाही.” २१ मा या लोकां या क ये या जखमेमुळे मी
जखमी झालो आहे. त या सोबत घडले या भयानक गो मुळे मी शोकात
आ ण नराशेत आहे. २२ गलादम ये काही औषध नाही काय? तेथे वै
नाही काय? मग मा या लोकां या क येला आरो य का लाभले नाही.
भरलेले असते आ ण माझे डोळे अ ूंचे झरे
९ जरअसतेमाझेतरममीतकमा पाया याने
नाश पावले या लोकां या क येसाठ अहोरा
रडलो असतो तर कती बरे झाले असते. २ जर वाळवंटात माझासाठ एक
ठकाण असते, तर मी मा या लोकांस सोडू न यां यापासून खूप र गेलो
असतो, कारण ते सव भचार आ ण व ोही असे आहेत. ३ कारण ते
यां या जभेने खोटे बाण सोडतात, पण ते या पृ वीवर व ासूपणात मोठे
नाहीत. ते एका पापाकडू न स या पापाकडे जातात. ते मला ओळखत नाही,
परमे र असे हणातो. ४ तु ही येक आप या शेजा या वषयी सावध
असा आ ण कोण याही भावावर व ास ठे वू नका? कारण येक भाऊ
फसवणारा आहे आ ण येक शेजार नदा करणारा आहे. ५ येक मनु य
आप या शेजा याची थ ा करतो आ ण स य बोलत नाही. यांची जीभ
खोटे बोलते. ाई कर यासाठ ते आपणाला दमवतात. ६ तू आप या
कपटाम ये राहतो, यां या कपटामुळे ते मला ओळखायला नाकारतात, असे
परमे र हणतो. ७ या तव सेनाधीश परमे र असे हणतो: पाहा! मी यांची
प र ा घेईल आ ण यांना तपासून पाहीन. कारण मी आप या लोकां या
क येक रता आणखी काय क ? ८ यां या जभा टोकदार बाणा माणे
आहेत. या अ व ासू गो ी बोलतात. येकजण शेजा याशी वरवर चांगले

बोलतो. पण गु तपणे ते शेजा यावर टपून असतात. ९ या गो मुळे मी
यांना श ा करणार नाही काय? “अशा गो वषयी या रा ावर मी सूड
उगवू नये का? परमे र असे हणतो. १० मी ड गरासाठ आकांत व वलाप
कर न आ ण मी कुरणांसाठ शोकगीत गाईन. कारण ती जाळू न टकली आहे,
तेथून आता कोणीही वास कर त नाही. यांना गुरांचा आवाजही ऐकू येत
नाही. आकाशातील प ी आ ण ाणी र नघून गेले आहेत. ११ हणून मी
य शलेम नगर कच याचा ढ ग कर न. ते को ांचे वस त थान होईल. मी
य दातील नगरे न कर न. मग तेथे कोणीही राहणार नाही.” १२ या गो ी
समज याइतका सु कोणी आहे का? परमे रा या मुखाने जे काही घोषीत
केले, हणजे ते तो कळवू शकेल काय? या भूमीचा नाश का झाला? जेथे
कोणीही जात नाही अशा वाळवंटासारखी ती का केली गेली. १३ परमे र
हणाला, “हे असे झाले कारण, यांनी मा या शकवणुक ला सोडू न दले, जे
मी यां या समोर ठे वली होती, आ ण यांनी माझी वाणी ऐका यास आ ण
यावर चाल यास नकार दला. १४ हे असे झाले कारण ते आप या रा ही
दया या मज माणे वागले आ ण यां या व डलांनी यांना शकव या
माणे, बालदेवास अनुसरले.” १५ या तव सेनाधीश परमे र, इ ाएलाचा
देव असे हणतो, “मी या लोकांस कडू दवणा खायला लावीन आ ण वषार
पाणी यायला लावीन. १६ नंतर मी यांना आशा रा ांम ये वख न टाक न
यांनी कवा यां या व डलांनी पूव कधीही यां याब ल ऐकले न हते.
आ ण मी सव लोकांचा नाश होईपयत यां या मागे तलवार पाठवीन.” १७
सेनाधीश परमे र असे हणतो, “या गो चा वचार करा. ेतया े या वेळ
रडणा यांना बोलवा, यांना येऊ ा. आ ं दणात कुशल असले या ि यांना
बोलवा, यांना येऊ ा. १८ यांनी घाईने आम यासाठ वलाप करवा.
हणजे आमचे डोळे भ न येतील आ ण अ ूंचा पूर येईल. १९ सयोनमधून
वलापाचा आवाज ऐकायला येतो आहे. आ ही कसे उ व त झालो आहोत,
कारण आमची खरोखरच अ त ा झाली. आ ही आपली भूमी सोडली
आहे, कारण यांनी आमची घरे पाडू न टाकली आहेत.” २० तर ि यांनो,
परमे राचे वचन ऐका, या या मुखातील नघणा या संदेशाकडे च लावा.
नंतर तुम या मुल ना मो ाने वलाप कर यास शकव आ ण शेजार ल
येक ीला शोकगीत शकवा. २१ कारण बाहेर असलेली मुले आ ण
चौकात त णांना नाहीसे कर यास मृ यू आम या खड यातून चढू न आला
आहे. तो आम या राजवा ांम ये शरला आहे. २२ असे सांग: परमे र असे
हणतो, जसे उघ ावर खत पडते आ ण कापणा या मागे पढ तून गळण
पडते, तशी मनु याची ेते पडतील, आ ण ती कोणी गोळा करणार नाहीत.
२३ परमे र हणतो, “शहा यांनी यां या शहाणपणाब ल, बलवानांनी
यां या बळाब ल व ीमंतांनी यां या पैशाब ल अ भमान बाळगू नये.” २४
पण जर कोणाला अ भमान बाळगायचा असेल या गो ीत बाळगावा, क
तो मला समजतो आ ण मला ओळखोतो, कारण मी परमे र आहे, जो
ामा णकपणा व याय आ ण नतीमानता या पृ वीवर चालवतो, कारण या
गो म ये मला हष वाटतो, परमे र असे हणतो. २५ परमे र असे हणतो,
यांची फ शार रक सुंता झाली आहे, अशांना श ा कर याचे दवस
येत आहेत. २६ मसर, य दा, अदोम, अ मोन, मवाब यातील व वाळवंटात
राहणारे, यांनी आप या डो यावरचे केस कापले यांना शासन कर न.
कारण ही सव रा े बेसुनत आहेत, आ ण इ ाएलाचे सव घराणे बेसुनत
दयाचे आहेत.
ाएला या वंशजांनो, परमे र जे वचन तु हास घोषीत कर त आहे
१० इते ऐका.
परमे र असे हणतो, “देशांचे माग शकू नका. आ ण
२

आकाशातील च हाना घाब न जाऊ नका, कारण यामुळे रा े भयभीत
असतात. ३ या लोकां या चालीर ती अथशू य आहेत. कारण कोणी
जंगलातून झाड तोडतो, असे ते कु हाड ने केलेले कारागीरा या हाताचे काम
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आहे. ४ नंतर ते यांना चांदीसो याने यांना सजवतात. ते खाली पडू नयेत
हणून हातो ाने व ख याने ते घ बस वतात. ५ अशा मूत काकड या
म यातील बुजगाव यासार या आहेत. या बोलू शकत नाहीत वा चालू
शकत नाहीत. लोकांसच या वा न या ा लागतात. ते हा यांना घाब
नका. या मूत तुमचे वाईटही क शकत नाहीत व चांगलेही क शकत
नाहीत.” ६ परमे र तु यासारखा सरा कोणीही नाही. तू महान आहेस
आ ण तु या नावातच साम य आहे. ७ तुला कोण भणार नाही, हे रा ा या
राजा? कारण तू या यो यतेचा आहेस, कारण रा ां या सव ा यांम ये
आ ण यां या सव रा यांम ये तु यासारखा कोणी नाही. ८ ते सव पशूसारखे
आ ण मूख आहेत, दीड दमड या लाकडा या मूत चे अनुयायी आहेत. ९ ते
लोक ताश शा न ठोकून आणलेली चांदी आ ण उफाज न आणलेले सोने,
कारा गरा या व सोनारा या हातचे अशे ते काम आहे. ते न या आ ण
जांभ या रंगाचे कपडे चढ वतात शहाणे लोक असे देव तयार करतात. १०
पण परमे रच फ खरा देव आहे. तोच जवंत आ ण सावकालीक राजा
आहे. पृ वी या या ोधाने कंपन पावते आ ण याचा कोप रा े सहन क
शकत नाहीत. ११ परमे र हणतो, “ या लोकांस पुढ ल संरा ा. ‘ या
खो ा देवांनी पृ वीची आ ण वगाची न मती केली नाही. ते वगातून आ ण
पृ वीव न नाहीसे होतील. १२ याने आप या साम याने पृ वी नमाण केली
आ ण आप या ानाचा उपयोग क न याने जग नमाण केले आप या
समंजसपणा या आधारे आकाश पांघरले. १३ या या वाणीने आकाशात
पा या या गडगडाट होतो, आ ण तो पृ वी या शेवटापासून धुके वर चढवतो.
तो पावसासाठ वजा नमाण करतो, आ ण आप या भांडारातून वारा बाहेर
काढतो. १४ ाना शवाय, येक मनु य अ ानी झाला आहे. आपण नमाण
केले या मूत मुळेच सोनार लाजवले जातात. कारण या मूत हणजे फ
अस य आहे. याम ये काही सजीवपणा नाही. १५ या न पयोगी आहेत,
खो ांचे काम आहेत, यां या श ेसमयी यांचा नाश होईल. १६ पण
देव, याकोबाचा वाटा, यांसारखा नाही, कारण तो सव गो ी घडवणारा
आहे. इ ाएल या या वतनाचा वंश आहे. सेनाधीश परमे र हे याचे नाव
आहे. १७ अहो वे ाम ये जगत असले या लोकांनो. आप या व तू गोळा
करा आ ण रा सोडा. १८ परमे र असे हणतो, पाहा, यावेळ , मी देशात
राहणा यांना बाहेर फेकून देईन. आ ण यांना धडा शकवावा हणून यांना
: ख देईल.” १९ माझी मोडलेली हाडे आ ण सं मीत झाले या जखमांमुळे
मला हाय हाय! ते हा मी हणालो, “ख चत हे माझे : ख आहे, आ ण मला
ते पूणपणे भोगलेच पा हजे.” २० मा या तंबूचा नाश झाला आ ण मा या
तंबूचे सव दोर तुटले आहेत. माझी मुले मला सोडू न नघून गेली आहेत. माझा
तंबू उभारायला एकही मनु य उरला नाही. माझा नवारा बांधायला एकही
मनु य श लक नाही. २१ कारण मढपाळ मूख झाले आहेत. ते परमे राचा
शोध घेत नाहीत. हणून यांना यश नाही, यांचे सव कळप वखरले आहेत.
२२ बातमीचा अहवाल आला आहे, पाहा! य दातील शहरांचा नाश करायला
आ ण को ांची व ती करायला. उ रेतून मोठा भूमीकंप येत आहे. २३
परमे रा, मला माहीत आहे, मनु याची वाट ही या याकडू न नाही येत.
चाल या मनु यास आपली पावले नीट करता येत नाही. २४ परमे रा, मला
श त लाव! पण रागा या भरात नाही तर या य र तीने श त लाव! नाहीतर
तू कदा चत् आमचा नाश करशील. २५ जे रा तुला ओळखत नाही आ ण जे
कुटु बं तु या नामाचा धावा करत नाही, यावर तू आपला ोध ओत. कारण
यांनी याकोबाचा वनाश केला आहे आ ण यास खाऊन टाकले आहे, यांनी
यास ीण केले आहे. याची व ती ओसाड केली आहे.
परमे राकडू न मळालेले वचन, ते हणाले: “ यमया,
११ यायमयाला
कराराची वचने ऐक, आ ण य दा या येक मनु यास आ ण
२

य शलेमम ये राहणा या हे घोषीत कर. ३ यांना असे सांग क , परमे र,
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इ ाएलचा देव असे हणतो ‘जो कोणी या कराराची वचने ऐकत नाही, तो
शा पत असो.’ ४ तुम या पूवजांना मसर देशातून, लोखंडा या भ ीतून
बाहेर काढू न आणले, यावेळ मी यांना हा करार आ ा पला आ ण ही
वचने आचरनात आणा, तर तु ही माझे हाल व मी तुमचा देव होईन. ५
तुम या पूवजांना दले या वचनाक रता मी हे कर न, ध व मध यांची रेलचेल
असलेली सुपीक भूमी ायचे मी यांना कबूल केले होते. याच भूमीवर तु ही
आता राहत आहात.” ते हा मी हणालो होय, परमे रा! ६ परमे र मला
हणाला, “य दा या शहरांतून व य शलेमे या र यांतून हे वचन घोषीत कर,
कराराची वचने ऐका आ ण यांचे पालन करा. ७ कारण मी यांना मसर या
बाहेर काढले या दवसापासून या दवसापयत मी तुम या पूवजांना इशारा
देत आलो आहे क माझा श द ऐका. ८ पण यांनी माझे ऐकले नाही आ ण
ल दले नाही. ते रा ही दयाचे बनले आ ण आवडेल तेच यांनी केले.
हणून मी यांना मा या आ ा पाळ यास सां गतले, पण यांनी ते ऐकले
नाही, हणून करारात उ लेखले या सव शा पत गो ी मला यां याबाबत
करा ा लाग या.” ९ नंतर परमे र मला हणाला, “य दातील आ ण
य शलेममधील लोकांम ये कट सापडला आहे. १० ते यां या पूवजांनी
केले या पापांकडे वळले आहेत. यां या पूवजांनी माझे ऐक याचे नाकारले.
यांनी स या देवांचे अनुसरण केले. यांची पूजा केली. इ ाएल व य दा या
वंशजांनी, यां या पूवजांनी मा याशी केले या, कराराचा भंग केला आहे.”
११ हणून परमे र हणतो, मी यांना भयंकर संकटात टाक न, यातून
यांना सुटका क न घेता येणार नाही. ते हा ते मदतीसाठ माझा धावा
करतील, पण मी यांचे ऐकणार नाही. १२ य दातील शहरे व य शलेममधील
र हवासी यांना ते अपणे देत असत, आ ण धूप जाळ त असत, असे ते
यां या देवांकडे आरोळ करतील, पण या भयंकर संकटकाळ लोकांस
मदत करणे या मूत ना श य होणार नाही. १३ कारण य दा तु या नगरा
इतकेच तुझे देव झाले आहेत, आ ण तू ल जा पद बाल देवा या वे ा,
बाल देवा या धूप वे ा, य शलेमामध या र यां या सं येइत याच के या
आहेत. १४ यमया, तू या लोकांसाठ ाथना क नकोस आ ण यां यासाठ
वनंती क नकोस. कारण जे हा ते : खात माझा धावा करतील, ते हा
मी यांचे ऐकणार नाही. १५ “मा या य लोकांनी, यांनी इतके
हेतू
धरले आहेत, ते मा या घरात का आहेत? कारण तु या अपणाचे मांस तुझा
बचाव क शकणार नाही, कारण तू वाईट केले आ ण नंतर आनंद केला.”
१६ “ दसावयास देखणे असणा या हर ागार फळाचे जैतूनाचे झाड असे
नाव परमे राने तुला दले होते. पण आता मो ा गजने या आवाजास हत
याने यावर अ नी पेटवला आहे. आ ण या या फां ा तोड या आहेत. १७
कारण सेनाधीश परमे र, याने तुला लावले आहे, तो तु या व अ र
बोलला आहे. कारण इ ाएल आ ण य दा या लोकांनी कुकम केली. यांनी
‘बाल’ देवाला य अपण केले हणून मला राग आला.” १८ परमे राने
मला या गो चे ान दले. हणून मला या समज या. परमे रा, तू मला
यांची कृ ये दाखवली. १९ ते मा या व योजना आखत आहेत हे मला
माहीत न हते. मी क ल हो याची वाट पाहणा या गर ब कोकरासारखा
होतो. “आपण या झाडाचा आ ण या या फळांचा नाश क . आपण यास
जीवंता या देशातून तोडू न टाकू हणजे याचे नाव आठवणीत राहणार
नाही.” २० पण सेनाधीश परमे र, जो तू स याने याय करतोस, जो तू
दय व मन पारखतोस. तू यां यावर केलेला तकार मी सा देईन,
कारण मी आपला वाद तु याजवळ उघड केला आहे. २१ अनाथोथ या
लोकांब ल परमे र या गो ी हणतो, जे तुझा जीव घे यास पाहत आहेत. ते
हणातात, “परमे रा या नावावर भ व यकथन क नकोस, नाहीतर आ ही
तुला आम या हाताने ठार क .” २२ या तव सेनाधीश परमे र असे हणतो,
पाहा! “ यांना मी श ा कर न. यांचे त ण तलवार ने मरण पावतील.
यांची मुले आ ण यां या मुली काळाने मरतील. २३ यां यातील एकही
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मनु य श लक राहणार नाही. कारण मी अनाथोथ या लोकांवर वाईट,
हणजे यां या शासनाचे वष आणतो.”
रा, मी तु याकडे वाद ववाद घेऊन येतो, तू नतीमान ठरतोस,
१२ परमे
मी न तपणे मा या त ार चे कारण तुला सां गतले पा हजे.
लोकच यश वी का होतात? सव जे अ व ासू लोक ते यश वी आहेत. २ तू
यांना लावले आ ण ते मुळावले. ते वाढतात आ ण फळे देतात. तू यां या
मुखात यां या जवळ आहे, पण यां या मनापासून तू फार र आहेस. ३
पण, परमे रा, तू मला जाणतोस. तू मला पाहतोस आ ण मा या मनाला
पारखतोस. क ल कर यासाठ म ांना जसे फरपटत आणतात, तसे
यांना फरपटत आण. क ली या दवसासाठ यांना तयार कर. ४ कती
काळ रा शोक करणार? आ ण सा या देशाचे गवत सुकून जाईल? याम ये
राहणा यां या ाई मुळे पशू व प ी म न गेले आहेत. कारण ते लोक
हणाले “आमचे काय होईल हे देवाला माहीत नाही.” ५ कारण तू “ यमया,
पायदळाबरोबर धावलास आ ण यांनी तुला दमवले, तर मग घो ांबरोबर तू
कसा धावशील? जर तू सुर त आ ण उघ ा देशात पडतोस तर यादन
नदी कनार वाढणा या काटेर झुडुंपात तू काय करशील? ६ कारण तुझे
भाऊबंद आ ण तु याच व डला या घरा याने तु या व
व ासघात केला
आहे आ ण तु याच व आवाज उठवीत आहे. जर ते तु याशी म ांसारखे
बोलत असले, तर तू यां यावर व ास ठे वू नकोस.” ७ “मी माझे घर सोडले
आहे, मी माझे वतन टाकले आहे. मी माझे य लोक त या वै यां या हाती
दले आहे. ८ माझे वत: चे वतन मला जंगलातील सहा माणे झाले आहेत.
तने आपला आवाज मा या व केला, हणून मी तचा ेष केला आहे. ९
माझे वतन मला तरस आहे, आ ण प ी त याभोवती घर ा घालत आहेत.
जा आ ण भूमीवर ल सव जवंत ा यांना गोळा करा, आ ण यांनी खाऊन
टाकावे हणून यास आण. १० पु कळ मढपाळांनी मा या ा म याचा
नाश केला आहे. यांनी माझा वाटा पायदळ तुड वला आहे, यांनी माझा
आनंददायक भाग वैराण व वाळवंटात पालटवला आहे. ११ यांनी तला
उजाड केले आहे, मी त या क रता शोक करत आहे. ती उजाड झाली आहे.
सव भूमी उजाड कर यात आली आहे. कारण कोणी हे मनावर घेत नाही.
१२ नाश करणारे सव वाळवंटातील या उजाड ठकाणा न आले आहेत,
कारण परमे राची तलवार एका सीमेपासून देशा या तुस या सीमेपयत
खाऊन टाक त आहे. कोण याही जवंत ा यांसाठ देशात सुर तता नाही.
१३ यांनी ग पेरला पण काटेर झाडांची कापणी केली, यांनी दमेपयत
क केले, पण काही मळवले नाही. परमे रा या कोपामुळे ते यां या
पकाबाबत लि जत होतील.” १४ परमे र मा या सव शेजा यां व असे
हणतो. जे वतन मी आप या इ ाएल लोकांस वतन हणून दले यास जे
शेजार हात लावतात, पाहा! यांना मी या या भूमीतून उपटू न काढ न
आ ण यां यामधून य दाचे घराणे उपटू न काढ न. १५ पण अशा र तीने
यांना उपटू न काढ यानंतर असे होईल क परतून यां यावर दया कर न,
आ ण मी येका या या या वतनास आ ण येकाला या या देशास परत
आणीन. १६ असे होईल क जशी यांनी मा या लोकांस बालमूत ची शपथ
वाहायला शकवली तशी, परमे र जवंत आहे, अशी मा या नावाची शपथ
वाहायला जर ते मा या लोकांचे माग मन लावून शकतील तर ते मा या
लोकांम ये बांध यात येतील. १७ पण जर कोणी ऐकत नाही, तर ते रा मी
समुळ उपटू न टाक न आ ण ते न कर न, परमे र असे हणतो.
र मला असे हणाला: “जा आ ण तागाचा कमरबंद वकत
१३ परमे
घे आ ण तो आप या कमरेस बांध, पण प ह याने तो पा यात
घालू नको.” २ ते हा मी परमे राने सां गत या माणे नेसावयास वकत
घेतले व ते मा या कमरेस बांधले. ३ नंतर परमे राकडू न मला स यांदा
वचन ा त झाले ते असे, ४ “तू नेसावयास वकत घेतलेले, जे तु या

कमरेस बांधले आहे, उठ आ ण फरात नदी कडे जा आ ण तथे ते खडकाला
पडले या खाचेत लपवून ठे व.” ५ या माणे मी फरातला गेलो आ ण अगदी
परमे राने सां गत या माणे ते लपवून ठे वले. ६ पु कळ दवसानी, परमे र
मला हणाला, “उठ आ ण फरातला जा व लपवून ठे वायला सां गतलेला
कमरबंध परत घे.” ७ या माणे मी फरातला गेलो आ ण जो कमरबंध मी
लपवला होता तो उक न काढला. पण पाहा! आता तो कमरबंद न झाला
होता, तो अगदी न पयोगी झाला. ८ ते हा परमे राचे वचन मजकडे पु हा
आले व हणाले. ९ परमे र असे हणतो, “याच कारे मी य दाचा आ ण
य शलेमेचा अहंकार न कर न. १० हे लोक जे माझे वचन ऐक यास
नकार देतात, जे यां या दया या कठोरपणात चालतात, जे स या देवा या
मागे याची उपासना कर यास आ ण यां या समोर नमन कर यास जातात,
ते या कमरबंधा माणे होतील, याचा काहीच उपयोग नाही. ११ कारण
जसा कमरबंध मनु या या कमरेभोवती लपेटलेला असतो, या माणे मी
य दाची आ ण इ ाएलची कुटु ब
ं े, ते लोक माझे हावे, मला क त , शंसा
आ ण मान मळवून ावा हणून मी यांना आपणास लपेटलेले आहे. पण ते
माझे ऐकावयाचे नाही.” परमे र असे हणतो. १२ “या तव तू हे वचन
याना बोललेच पा हजे, परमे र, इ ाएलचा देव असे हणतो, ‘ येक
बुधला ा रसाने भरेल.’ ते हा ते तुला हणतील येक बुधला ा रसाने
भरेल हे आ हांला माहीत नाही काय? १३ मग तू यांना सांग, ‘परमे र
असे हणतो, पाहा! या देशात राहणारे, दावीदा या सहासनावर बसलेले
राजे, याजक, संदे े आ ण य शलेमम ये सव राहणारे यांना मी म ा या
धुंदीने भर न. १४ मग मी यांना एकमेकांवर आदळ न, पता पु एकमेकांवर
आदळतील, मी यांचा नाश क नये असा यांचा कळवळा मी करणार
नाही, कवा यांना सोडणार नाही, कवा यां यावर दया करणार नाही. असे
परमे र हणतो. १५ ऐका आ ण ल ा, ग व बनू नका, कारण परमे र
तुम याशी बोलला आहे. १६ याने अंधकार पसर व या या आधी, आ ण
अंधकारमय पवतावर तो तुमचे पाय डळमळ याचे कारण बन याआधी,
आ ण तु ही काशाची ती ा करतांना तो याची मृ यूछाया कर ल व याचा
नबीड अंधार क न ठे वील या या आधी, परमे र, तुमचा देव याला मान
ा. १७ हणून जर तु ही ऐकणार नसाल, तर मी तुम या अहंकारामुळे
शोकाकुल होईन. माझे डोळे खा ीने अ ू गाळतील आ ण आसवे वाहवील.
कारण परमे राचा कळप बं द त केला आहे. १८ राजाला आ ण राणी या
आईला सांग, वत: ला न करा आ ण खाली बसा, कारण तुमचा मुकुट,
हणजे तुमचे गौरव आ ण गव, खाली पडले आहे. १९ नेगेबमधील शहरे
बंद केली गेली आहेत, ती उघडायला कोणी नाही. य दाला बं द त केले
आहे, त यातील सव ह पार कर यात आले आहेत. २० आपले डोळे वर
लाव आ ण जो उ रे न येत आहे यास पाहा. याने दलेला कळप, तुला
अ त सुंदर असलेला कळप कोठे आहे? २१ यांना तू आपले म हो यास
शकवले, यां यावर देव जे हा तुला ठे वणार, ते हा तू काय करशील? जसे
सुतपावणा या ीला वेदना वेढतात, याच माणे हा तु या वेदनांचा ारंभ
नाही काय? २२ ते हा तू कदा चत् वत: या मनास वचारशील, “मा या
सोबतच या गो ी का घडतात?” हे असे आहे कारण तु या अनेक पापांमुळे
तुझा घागरा उठला गेला आहे आ ण तुझा बला कार झाला आहे. २३ कुशी
लोक यां या कातड चा रंग बदलू शकतील काय? कवा च ा या यावर ल
ठपके बदलू शकेल काय? याच माणे तु हास, जी नेहमीच वाईट कर याची
सवय आहे, ते तु ही चांगले करणार काय. २४ या तव वाळवंटातील उडू न
जाणा या भुसकटा माणे मी यांचा नाश कर ल. २५ हेच तुला मा याकडू न
दे यात आले आहे, तुझा घोषीत केलेला वाटा, कारण तू मला वसरली आहे
आ ण खो ावर व ास ठे वला आहे, असे परमे र हणतो. २६ य शलेम,
मी तुझा घागरा डो याकडू न खेचीन. येकजण तुला पाहील आ ण तुझी
बेअ ू होईल. २७ तुझी जारकम आ ण खदळणे, तु या भचाराची ाई

401

यमया

ही रानांत या ड गरावर मी पा हली आहेत, हे य शलेमे, तुला हाय! तू व छ
केली जात नाही आहे, असे कती काळ चालणार?
राचे वचन जे अवषणाब ल यमयाकडे आले: “य दा शोक
१४ परमे
करो, तची दारे पडू न जावोत, ते देशासाठ वलाप करत आहेत, यांचे
२

य शलेमेसाठ रडणे उं चावर गेले आहे. ३ यांचे थोरजन यां या चाकरांना
पा यासाठ पाठवतात, ते सव अयश वी परत येतात, हणून ते लि जत व
फजीत होऊन आपले चेहरे झाकून घेतात. ४ ामुळे जमीनीत भेगापड या
आहेत, कारण भूमीवर कोठे ही पाणी नाही. हणून शेतकर ल जीत होऊन
आपली डोक झाकत आहे. ५ कोठे ही गवत नस यामुळे हर णी आप या
नवजात पाडसास एकटेच सोडू न देते. ६ उघ ा ड गरावर उभी रा न,
जंगली गाढवे को ां माणे धापा टाकतात, यांचे डोळे खोल गेले आहेत,
कारण खा यालायक एकही झुडूप श लक नाही. ७ जर आमची ाई
आम या व सा देते, पण तर , परमे रा, तु या नामा तव काय कर.
कारण आमची अ व ासू कृ ये वाढली आहेत. आ ही तु या व पाप केले
आहे. ८ इ ाएलाची आशा, तोच एक याने संकटकाळ यास तारले. तू
देशात उप यासारखा कवा जो वाटस रा ी उतरायला वळतो या यासारखा
तू का असावा? ९ जो वाचवू शकत नाही अशा वीर यो ा माणे तू का
ग धळात आहेस? कारण परमे रा, तू आम याबरोबर आहेस. आ ही तु या
नावाने ओळखले जातो, आ हास सोडू न जाऊ नकोस.” १० परमे र या
लोकांस असे हणतो: यांना भटकने य झाले आहे, यांनी आपले पाय
असे कर या पासून आव न धरले नाही. या तव परमे र यां यापासून
आनंदी नाही, आता तो यांची कृ ये ल ात ठे वून यां या पापांब ल यांना
श ा कर ल. ११ परमे र मला हणाला, “या लोकां या भ यासाठ तू
ाथना क नकोस. १२ कारण जर ते उपवास करतील, तर मी यांचे
रडने ऐकणार नाही, आ ण जर ते होमापण व धा यापण करतील, याम ये
मी आनंद पावणार नाही. कारण तलवार व काळ आ ण रोगराई यांनी
मी यांचा नाश कर न.” १३ ते हा मी हणालो, “हे, भू परमे रा, पाहा!
संदे े यांना सांगत आहेत क , तु ही तलवार पाहणार नाही, आ ण काळ
तुम यासाठ असणार नाही, कारण मी तु हास या ठकाणी खर सुर तता
देत आहे.” १४ परमे र मला हणाला, “मा या नावावर हे संदे े अस य
कथन करतात. मी यांना पाठ वलेले नाही आ ण यांना अशी कोणतीही
आ ा केली नाही कवा या याशी बोललोही नाही. पण यां या दयातून
नघणारे कपट, खोटे दशन, व दैव न व थता हे भ व य ते तु हास
सांगतात. १५ या तव परमे र असे हणतो, मी यांना पाठवले नाही, अशे जे
भ व यवादी मा या नावात भ व य सांगतात आ ण असे हणतात या देशावर
तलवार व उपासमार येणार नाही. ते संदे े तलवार ने आ ण उपासमार ने
मरतील. १६ आ ण या लोकांस यांनी भवी य सां गतले, ते उपासमार व
तलवार यामुळे य शलेमे या र यावर फेकले जातील. यांना व यां या
ि या व मुलांना आ ण मुल ना कोणी पुरणारा पण असणार नाही, कारण
यांची ाई मी यां यावर ओतीन. १७ हे वचन यांना सांग: मा या डो यांत
अ ू रा ं दवस वाहोत, ते थांबू नयेत. कारण मा या लोकां या क येचे पडणे
खूप मोठे आहे, तची जखम मोठ आ ण ठ क न होणार आहे. १८ जर मी
रानात बाहेर गेलो तर पाहा, तीथे तलवार ने मारले गेलेले आहेत. आ ण जर
मी शहराजवळ आलो तर पाहा! काळाने ासलेले आहेत. कारण दोघेही,
याजक आ ण संदे े ान नस याने भटकत आहे.” १९ “काय तू य दाला
पूणपणे नाकारले आहे का? तू सयोनचा राग करतोस काय? बरे न हो या
इतके तू आ हांला का पीडलेस? आ हांस शांती असेल ही आशा बाळगली,
पण आम या वा ाला काहीच चांगले आले नाही. आ ण बरे हो याची
वाट पा हली, पण पाहा, तेथे फ भयच आहे. २० परमे रा, आ ही पापी
आहोत, ाची आ हास जाणीव आहे. आम या पूवजांनी कृ ये केली.
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आ ही तु या व अपराध केले. २१ परमे रा, तु या नामा तव, आ हांला
नाका नकोस, तु या वैभवशाली सहासनाची अ त ा होऊ देऊ नकोस.
आठवण कर आ ण आ हा बरोबर तुझा करार तोडू नको. २२ रा ा या मूत त
पाऊस पाड याचे साम य आहे काय? कवा आकाश वत: पावसा या सर
पाड यास सश आहेत काय? जो हे सव करतो, तो तूच आमचा एकमेव
परमे र देव नाही काय? आमची आशा तु याम ये आहे. कारण तुच या सव
गो ी के या आहेत.”

१५ तेलोकांहा सपरमेाठ

र मला हणाला, “मोशे आ ण शमुवेल जर या
वनवणी कर यास मा या समोर उभे रा हले, तर
माझे या लोकां या बाजूस समथन नसते. यांना मा यासमो न र पाठव,
ते नघून जावोत. २ असे होईल क ते तुला वचारतील, ‘आ ही कोठे
जावे?’ ते हा तू यांना सांग, परमे र असे हणतो: जे मरणासाठ नवडले
आहे, ते मरणासाठ . जे तलवार साठ नवडलेले आहेत, ते तलवार साठ ,
जे उपासमारासाठ नवडले आहे; ते उपासमार साठ जावोत. आ ण जे
कैदेसाठ आहेत ते कैदेत जावोत. ३ मी यांना चार गटात सोपवून देईन;
मार यास तलवार, फाडू न टाक यासाठ कु ी, आ ण आकाशांतले प ी व
भूमीवर ल पशू, परमे र असे हणतो. ४ पृ वीवर या सव रा यांत मी यांना
भयंकर गो असे कर न, मन शेने, ह क याचा मुलगा, य दाचा राजा, याने
जे य शलेमम ये केले, या कारणा तव मी असे कर ण. ५ हे य शलेम,
तु यावर कोण दया करणार, आ ण कोण : खाने तु यासाठ आ ोश
करणार? तुझी वचारपूस करायला कोण वळणार? ६ तू मला नाकारलेस,
परमे र असे हणतो, तू मा यापासून मागे गेली आहेस. हणून मी मा या
हाताने तुला फटकार ल आ ण नाश कर न. तु यावर दया क न मी थकलो
आहे. ७ हणून मी यांना देशा या दारात सुपाने पाखडणार आहे. मी यांना
यां या मुलापासून वेगळे केले आहे, जर ते आप या मागातून फरले नाहीत,
तर मी मा या लोकांचा नाश करणार ८ मी समु ातील वाळू पे ा यां या
वधवांची सं या जा त कर न. भर म या ही मी त णां या आई व
व वंसक पाठवील. मी यां यावर धडक आ ण भये अक मात पाड ल. ९
आईचे सात मुलांना ज म देने वाया जाईल. असतील तर ती सव मरतील.
ती धापा टाकेल, दवस असताही तीचा सूय मावळे ल. ती लाजवली आ ण
शरमलेली केली जाईल, कारण मी त यात उरलेले श ूं या तलवार ला
सोपून देईन. परमे र असे हणतो. १० मा या आई, मला हाय हाय! कारण
सव पृ वीला वाद आ ण यू वादाचा पु ष असे तू मला ज म दला आहे.
मला कोणाचे देणे नाही, कवा यांनी मला काही देणे नाही, तर पण ते सव
मला शाप देतात. ११ परमे र हणाला, तु या चांग यासाठ मी तुला तारले
नाही काय? ख चत संकटे आ ण ःखा यावेळ श ू तु याजवळ मदतीस
वनंती करत येतील असे मी कर न. १२ कोणा याने लोखंड मोडेल काय?
खासक न ते उ रेकडू न, लोखंड आ ण का य म त असेल तर? १३ मी
तुझी संप ी आ ण धन लूट असे देईन, ही तुम या सव पापांची कमत असेल,
जे तु ही आप या समां या आत केली आहेत. १४ तुझे श ू तुला मा हत
नाही अ या देशात तुला नेतील, असे मी कर न. कारण मा या रागात अ नी
पेटला आहे, तो तु हास जाळे ल. १५ परमे रा, तू जाणतोस, माझी आठवण
ठे व व मदत कर. मा या कर ता, मा या मा यापाठ स लागणा यां व सूड
घे. तु या सहनशीलतेत मला र घालवू नकोस, तु याकर ता मी : ख
सहन केले, हे जाण. १६ मला तुझी वचने सापडली, आ ण ती मी खा ली.
तुझे वचन मा या दयाचा आनंद आ ण हष अशी झाली. कारण तुझे नाव
मला ठे वले आहे, ‘सेनाधीश परमे र असे हणतो. १७ लोकां या आनंदात
आ ण ज लोषात मी बसलो नाही. तु या हातामुळे मी एकटाच बसून रा हलो,
कारण तू मला ोधाने भरले आहे. १८ माझे खणे नरंतरचे का आहे, आ ण
माझी जखम बर न होणार का आहे? आटू न गेले या दगलबाज झ या माणे
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तू मला होशील काय? १९ या तव परमे र असे हणतो, “ यमया, जर तू
प ाताप करशील, तर मी तुला पुनसच यत करणार आ ण तू मा या सेवेस
उभा राहशील आ ण माझी सेवा करशील. जर तू मुख गो मधून मौ यवान
गो ी वेग या करशील, तर तू माझे मुख असा होशील. लोक तु याकडे परत
येतील पण तू यां याकडे परत जाणार नाहीस. २० मी तुला या लोकांसाठ
पतळे चा बळकट कोट असा कर न. आ ण ते तु याशी लढतील, परंतू
तु यावर बल होणार नाहीत, कारण तुला तारायला आ ण मु करायला
मी तु याजवळ आहे, असे परमे र हणतो. २१ कारण मी तुला ा या
हातातून सोडवेन आ ण जुलमी राजा या हातातून तुला खंडून घईल.”
राचे वचन मा याकडे आले, ते हणाले. संरा आला: तू
१६ परमे
आपणास प नी क न घेऊ नको आ ण या ठकाणी तुला मुले व मुली
२

न होवोत. ३ कारण या ठकाणी ज म घेणा या मुला आ ण मुल ना आ ण
यां या आयांना यांनी यांना ज म दला आ ण यांचे बाप यांमुळे ते या
ठकाणी ज माला आले, यांना परमे र असे हणतो, ४ “ते रोग त मृ यू
मरतील, यां यासाठ कोणीही शोक करणार नाही आ ण यांना पुरले जाणार
नाही. ते शेणखता माणे ज मनीवर असतील. कारण ते लोक तलवार ने आ ण
उपासमार ने न होतील. यांची ेते आकाशातील प यास व भूमीवर ल
ा यांस आहार असे होतील.” ५ कारण परमे र असे हणतो, या घर
शोक आहे, या घरात जाऊ नकोस. वलाप करायला आ ण सहानुभूती
दाखवायला या लोकांजवळ जाऊ नको. कारण या लोकांपासून मी आपली
शांती व ेमदया व क णा काढू न ने या आहेत, असे परमे र हणतो. ६
हणून या देशातील मोठे आ ण लहान मरतील. ते पुरले जाणार नाहीत कवा
यां याब ल कोणी शोक करणार नाही. यां याक रता कोणी आप याला
कापून घेणार नाही कवा आपले केस कापणार नाहीत. ७ मृतांब ल शोक
करणा यांसाठ कोणीही अ न आणणार नाही. यांचे आईवड ल गेले आहेत,
यांचे कोणी सां वन करणार नाही. मृतांसाठ शोक करणा यांसाठ , कोणीही
पेये आणून सां वन करणार नाही. ८ या घरात मेजवानी सु आहे, अशा
घरात यां यासोबत तू खायला व यायला बसू जाऊ नकोस. ९ कारण
सेनाधीश परमे र, इ ाएलचा देव असे हणतो, पाहा! तु या डो या देखत
मी आनंद आ ण उ सव, नव याचा आ ण नवर चा श द बंद होणार, असे मी
कर न. १० आ ण मग असे होईल, तू ही वचने या लोकांस सांगशील आ ण ते
तुला हणतील, परमे राने आम याब ल या भयंकर गो ी का सां गत या?
आ ही काय चूक केली? आ ही आम या परमे र देवा व काय पाप
केले? ११ ते हा तू यांना असे सांग, परमे र असे हणतो: कारण तुम या
पूवजांनी मला सोडू न अ य दैवतां या मागे गेले आ ण यांची पूजा केली
व यांना नमन केले. यांनी मला सोडले आ ण माझे नयमशा पाळले
नाही. १२ पण तुम या पूवजांपे ा तु ही वाईट पापे केलीत. कारण पाहा!
येक मनु य आप या
दया या ह ा माणे चालत आहे. कोणीही असा
नाही जो माझे ऐकतो. १३ हणून मी तु हास देशाबाहेर काढू न तु हास
कवा तुम या पूवजांनासु ा माहीत नसले या देशात घालवून देईन, आ ण
दवसरा तु ही तेथे स या देवांची पूजा कराल, कारण मी तुम यावर
अनु ह करणार नाही. १४ या तव पाहा! परमे र असे हणतो. असे दवस
येत आहेत, यात, याने मसर या भूमीतून इ ाएला या लोकांची सुटका
तो परमे र जवंत आहे. असे लोक आणखी हणणार नाही. १५ याने
इ ाएला या लोकांची उ रेतील देशातून सुटका केली आ ण या देशात
जथे याने यांना पांगवले, यातूनही काढू न वर आणले तो परमे र जवंत
आहे. असे ते हणतील आ ण यांचा जो रा मी या या पूवजांना दला होता
याम ये मी यांना परत आणीन. १६ परमे र असे हणतो, पाहा! लवकरच
मी पु कळ मासे धरणा यांना पाठवीन. हणजे ते लोकांस मासे धर यासारखे
पकडतील. यानंतर पु कळ शका यांना पाठवीन हणजे ते येक ड गर,

टेक ा व कपार यांमधून यांची शकार करतील. १७ कारण माझे डोळे
यां या मगावर आहेत, ते मा यासमो न लपलेले नाहीत. यांचे अ याय
मा या डो यांपासून लपलेला नाहीत. १८ मी प ह याने या या या या
अ यायाची आ ण पापांची फेड पटीने कर न, कारण माझी भूमी यांनी
आप या तर करणीय मूत या आकृत नी वटाळवीली आहे. आ ण माझे
वतन यांनी आप या गळ मूत थापून कलं कत केले आहे. १९ परमे रा,
तूच माझे साम य आहेस आ ण माझे संर ण आहेस. संकटकाळ धावत
जाऊन आ य यावा असे सुर त थान तू आहेस. पृ वी या शेवटापासून
रा े तु याकडे येतील आ ण ते हणतील, “आम या वाडव डलांना कपटाचा
वारसा मळाला आहे. जे खाली आहे, याम ये काहीच हत नाही.” २०
लोक वत: साठ देव नमाण क शकतील काय? पण ते देव न हेतच. २१
या तव पाहा! परमे र हणतो “मी यांना कळवीन, या एकदाच मी अपला
हात व आपले साम य यांना कळवीन, हणजे ते जाणतील क माझे नाव
परमे र आहे.”
लेखणीने व ह या या टोकाने ल हलेले आहे.
१७ “यते यांदाचेयापापदयालोखंयाडपाटीवर
आ ण वेदी या शगांवर कोरले आहेत.
२ यांचे लोक उं च ड गरावर ल हर

ा झाडाजवळ ल यां या वे ा आ ण
अशेराचे खांब आठवण करतात. ३ व तीण देशातील ड गरावर ल यां या
वे ा ते आठवतात. मी तुझी संप ी आ ण वपुलता स यास लूट अशी
वाटू न देणार. कारण तुझी पातके तु या सव समांत सरळ कडे आहेत. ४
मी दलेला वारसा तू गमावशील. मी तुम या श ूंना तु हास गुलाम हणून
अ ान भूमीत देईन. कारण मा या ोधात तू अ नी पेटवला आहे, जो
सवकाळ जळत राहीन.” ५ परमे र असे हणतो, “जो मानवजातीवर
व ास ठे वतो, जो आप या देहाला आपले साम य करतो पण याचे दय
परमे रापासून र आहे, तो शा पत असो. ६ कारण तो वाळवंटातील
झुडुपा माणे आहे आ ण चांगले येईल ते तो पाहणार नाही. तो नजन,
कोर ा व बरड ज मनीवर व र हवासी नसले या जागी व ती कर न. ७
परंतु जो परमे रावर व ास ठे वतो, तो आशीवादीत आहे, कारण परमे र
याचा व ास आहे. ८ तो पा या या वाहाजवळ लावले या वृ ा माणे तो
होईल, याची मुळे वाहाजवळ पसरते, तो हे पाहत नाही क उ हाची झळ
येत आहे, कारण याची पाने हरवीगार राहतात. मग काळा या वषा या
काळात तो चता त होणार नाही, कवा तो फळ दे याचे थांबवणार नाही.”
९ दय इतर कोण याही गो ीपे ा जा त कपटी आहे, ते आजार आहे, कोण
यास समजू शकणार? १० मी येक मनु यास या या लायक माणे,
या या कमा या फळा माणे ताडना कर यास, मी परमे र, मनाचा शोध
घेतो, मी दय पारखतो. ११ अ यायाने जो ीमंत होतो, तो जशी ततर
जी अंजी घालत नाहीत यावर बसते तसा आहे. पण या या आयु या या
म यांनात, ती संप ी यास सोड ल. तो शेवटी एक मूख असेल. १२ आम या
मं दराचे ठकाण एक गौरवशाली राजासन, जे सु वातीपासून भारद त
आहे. १३ परमे रा, तू इ ाएलचे आशा थान आहेस. तू पा या या जवंत
झ या माणे आहेस. जो या भूमीवर परमे रा पासून फरेल, यास छे दले
जाईल. कारण यांनी परमे रास जो जवंत पा याचा झरा आहे, यास
सोडले आहे. १४ परमे रा, तू मला बरे कर, आ ण मी पूण, बरा होईन. तू
मला तार, हणजे मी तरेन. कारण तुच माझे तुतीचे गीत आहेस. १५ पाहा,
ते मला वचारत आहे, “परमे राचे वचन कोठे आहे? ते आता येवो.” १६ मी
तर तु यामागे चालून मढपाळ हो यापासून मागे हटलो नाही, तो भयंकर
दवस उजाडावा अशी माझी इ छाही न हती. हे तू जाणतोस, जे मा या
ओठातून नघाले ते तु यासमोर आहे. १७ तू मला भयावह असे होऊ नकोस.
संकटा या दवशी तू माझा आ य आहेस. १८ माझा पाठलाग करणारे
लाजवले जावो, परंतू मी न लाजवला जावो. ते नराश केले जावोत, परंतू मी
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नराश न केला जावो. अ र ाचा दवस यां या व पाठव आ ण पट
नाशाने यांना वख न टाक. १९ परमे राने मला असे हटले: “य दाचे राजे
य शलेमे या या वेश ारातून ये-जा करतात, या ारात जाऊन उभा
राहा आ ण लोकांस सांग. मग य शलेमे या इतर वेश ारापाशी जाऊन
हेच कर. २० यांना सांग, य दा या राजांनो आ ण सव य दा लोकांनो व
य शलेमे या वेश ारांतून वेश करणा या सव राहणा यांनो, परमे राचे
वचन ऐका. २१ परमे र असे हणतो: तु ही आपला जीव जपा आ ण
श बाथा या दवशी तु ही य शलेमे या वेश ारातून ओझी वा न आणू
नका. २२ आ ण श बाथा या दवशी तु ही आप या घरातून काही भार बाहेर
आणू नका व काही उ ोगही क नका, तुम या पूवजांना दले या आ े माणे
श बाथाचा दवस प व पाळा. २३ पण यांनी तो पाळला नाही आ ण
ल दले नाही. परंतू ते आप या मानेत ताठर झाले, हणून ते ऐकेणात
आ ण श ण आ मसात करेनात. २४ असे होईल क , जर तु ही ख चत
माझे ऐकाल आ ण श बाथा या दवस प व पाळ यासाठ , य शलेमे या
देश ारातून तु ही ओझी आणली नाहीत आ ण या दवशी काम नाही केले,
परमे र असे हणतो. २५ तर या नगरा या दारातून दावीदा या सहासनावर
बसणारे राजे आ ण सरदार, रथांमधे व घो ावर बसून आत जातील, ते व
यांचे सरदार, य दा आ ण य शलेमेत राहणारे, आत जातील, आ ण हे नगर
सवकाळ राहीन. २६ ते सव य दा आ ण य शलेमे या आजूबाजू या सव
देशातून, आ ण ब यामीन या देशातून आ ण खाल या भागातून, ड गराळ
देशातून आ ण नेगेबमधून, होमापण आ ण धा यापण, य व धूप आणतील
आ ण उपकार तुतीची अपणे घेऊन लोक परमे रा या घरास येतील. २७
पण जर तु ही श बाथ दवस प व पाळ यासाठ माझे ऐकले नाही, जर
तु ही श बाथा या दवशी य शलेमे या दारात ओझे वा हले, तर मी दारात
कध ही वझू न शकणार आग लावीन, ही आग य शलेमचे राजवाडे खाऊन
टाक ल आ ण ती वझवली जाणार नाही.”

भयंकर असे काम केले आहे. १४ लबानोन पवतांवरचे बफ शखरावर ल
खडकाला कधी सोड ल काय? र पवतातून वाहणा या झ यांचे पाणी
कधी आटेल काय? १५ पण माझे लोक मला वसरले आहेत, ते कवड
मोला या मूत ना व तू अपण करतात आ ण आप या मागात अडखळणे
करतात. यांनी पूवजां या जु या वाटा सोडू न ते आडवळणाने चालतात. १६
या तव जे रा भयानक आ ण सवकाळासाठ फु काराची गो असा होईल.
त याजवळू न जाणारा येक हादरेल आ ण आपले डोके हालवेल. १७ मी
यांना पूवचा वारा उडवतो तसे यां या वै यांपुढे उडवीन. यां या संकटा या
समयी मी यांना मुख दाखवणार नाही तर पाठ दाखवीन.” १८ ते हा ते
लोक हणाले, “या आपण यमया व योजना क , कारण याजकापासून
नयमशा , ानी लोकांकडू न स ला, आ ण संदे ांपासून येणारे वचन हे
न होणार नाहीत. चला आपण यास श दांचा मारा देऊ, आ ण तो सांगत
असले या कोण याही गो ीकडे आपण ल देऊ नाही.” १९ हे परमे रा,
मा याकडे ल दे! आ ण मा या वै यांचा आवाज ऐक. २० यां यासाठ
चांगले असून पण, अ र हेच माझी परतफेड असणार काय? कारण यांनी
मा या जीवासाठ ख ा खोदला आहे. यां या क याणासाठ बोलायला
आ ण तुझा ोध यां यापासून फरवायला मी तु यासमोर कसा उभा
रा हलो ते आठव. २१ या तव यां या मुलांना काळात सोड, आ ण तलवार
या कडे यांना सोपवून दे. यां या ि या वांझ आ ण वधवा होवोत, आ ण
यांचे पु ष मरणाने मारले जावोत, यु ात तेथील त ण मारले जावोत. २२ तू
यां यावर अचानक टोळ आणशील ते हा यां या घरातून आरोळ ऐकू
येवो, कारण यांनी मा या पायाकर ता सापळा रचला आहे आ ण मला
पकड यासाठ यांनी ख ा खोदला आहे. २३ परमे रा, मला मार यासाठ
यांनी रचलेले बेत तुला माहीत आहेतच. यांना यां या अपराधांब ल मा
क नकोस. यांची पापे पुसून टाकू नकोस. याऐवजी ते तु यासमो न
फेकले जावोत, तू रागा या समयी यां या व काय कर.

यमयाला परमे राकडू न आलेले वचन ते आहे, ते हणाले:
र असे हणतो, “जा आ ण कुंभारकडू न एक मातीचे मडके
१८ “उठ
१९ परमे
आ ण कुंभारा या घर जा, कारण मी तेथे तुला माझी वचने
वकत घे, आ ण तु यासोबत लोकांतले वड ल आ ण याजकांतले
२

देईन.” ३ हणून मी कुंभारा या घर गेलो, आ ण पाहा! तो कुंभार चाकावर
काम कर त होता, ४ पण जे मातीचे पा तो तयार करत होता ते या या
हातात असतांनाच बघडले, हणून याने आपले वचार बदलले आ ण
या या ीस चांगले वाटणारे याचे याने पु हा एक सरे पा तयार
केले. ५ ते हा परमे राचे वचन मा याकडे आले आ ण हणाले: ६ परमे र
असे हणतो, “इ ाएला या घरा यांनो, तुम याबरोबर या कुंभार सारखे
वाग यास मी स म नाही काय? अहो, इ ाएला या घरा यांनो पाहा!
जशी माती कुंभारा या हातात असती तसे तु ही मा या हातात आहात. ७
एखा ावेळ मी रा व रा य ाब ल बोलेल, ते बाहर काढने, फाडू न टाकने
कवा नाश करणे असे बोलेल. ८ पण जर या रा ा वषयी मी बोललो, ते
आप या कृ यांपासून फरले तर मी जे यां या वषयी कर याचे यो जले
होते याब ल अनुतापेन. ९ आ ण स या णी, मी एखा ा रा ाब ल
कवा रा याब ल ते बांधावे कवा लावावे असे हणीन. १० पण यांनी
मा या ीम ये वाईट असे केले, तर मी जे चांगले सांगत होतो ते थांबवीन
आ ण यां यासाठ मी ते कर न. ११ तर आता, य दा या मनु यांशी आ ण
य शलेम येथे राहणा यांना असे सांग, क परमे र असे हणतो: पाहा! मी
तुम यावर संकटे आण याचे पाहत आहे. मी तुम या व द बेत आखत आहे.
ते हा येक आप या मागा वषयी प ाताप करा, आ ण आपली माग व
आपली कम नीट करा. १२ पण ते हणतात, आशा नाही, या तव आपण
आप या योजनांनुसार काय क या. आ ही येक आप या
दया या
इ छे माणे वागू. १३ या तव परमे र असे हणतो: स या रा ांना वचारा,
या अशा गो ी कोणी के याचे तु ही ऐकले आहे का? इ ाएला या कुमार ने
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वड ल बोलावून घे. २ नंतर बेन ह नोमा या मुलाचे खोरे जे कुंभारा या
वा ा या वेशीजवळ आहे तेथे जा, आ ण मी तुला सांगतो ती वचने तथे
घोषीत कर. ३ तू असे हण, तु याबरोबर असले या लोकांस सांग, य दा या
राजांनो आ ण य शलेमे या राहणा यांनो, परमे राचे वचन ऐका. सेनाधीश
परमे र, इ ाएलाचा देव, असे हणतो, पाहा! मी या ठकाणी अ र
आणणार, आ ण हे ऐकणा या येकाचे कान झण झणतील. ४ मी असे
करणार कारण यांनी मला सोडले आ ण हे ठकाण वटाळवीले आहे.
मा हत नसले या अशा पर या दैवतांना यांनी या ठकाणी जागा दली.
यांनी व यां या पुवजांनी आ ण य दा या राजांनी हे ठकाण न पाप र ाने
भरले आहे. ५ य दा या राजाने बाल दैवतासाठ उ चासने बांधली याम ये
ते आप या मुलांना अ नीत होमापण जाळत असत. असे काही मी यांना
करायला आ ा दली नसून पण. आ ण असे कधीही मा या मनातही आले
नाही. ६ या तव पाहा! परमे र असे हणतो, ह ली ह नोम या दर ला
तोफेत हणतात. पण मी तु हास खा ीपूवक सांगतो क अशी वेळ येईल क ,
या दर ला लोक क लीची दर हणून ओळखतील. ७ येथेच मी य दातील व
य शलेममधील रचलेले बेत हाणून पाड न. यांचा पाठलाग करणा यां या
आ ण यांचा शोध घेणा यां या हाती लाग याआधी मी यांना तलवार वर
पाडू न मा न टाक न. मग यांची ेते आकाशातील प ी व जंगली पशू ांचे
भ य होईल. ८ या नगर चा मी पूणपणे नाश कर न. य शलेम जवळू न
जाताना लोक त या पीडा पा न माना हलवतील व फु कार सोडतील, मी
या नगर ला नाश आ ण फु काराची गो अशी कर न. ९ यां या श ूंनी
आ ण यां या जवावर टपणारे, जो वेढा आ ण यातना यां यावर आणतील,
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याम ये ते वत: याच मुलांचे आ ण मुल चे मांस खातील आ ण येक
आप या शेजा यास खाईल, असे मी यांना कर न. १० मग जे लोक
तु या सोबत होते, यां या देखत तू मडके फोड. ११ आ ण पुढ ल गो ी
सांग: सेनाधीश परमे र असे हणतो, जसे याने मडके फोडले आ ण
ते पु हा जोडने अश य आहे, तसेच मी शहरा सोबत करेन, हणजे ते
तोफेतम ये मृतांना पुरता न येणार, इत या ेतांना ते तेथे पुरतील. १२
परमे र असे हणतो, हे ठकाण आ ण यातील राहणारे, यां या बाबतीत
मी असेच कर न. मी या नगर ला तोफेत माणे कर न. १३ ‘य शलेममधील
घरे आ ण य दातील राजांचे राजवाडे पण तोफेत माणेच होतील. कारण
यांनी आप या सव वटाळले या घरा या छपरांवर खो ा देवांची पूजा
केली. यांनी ता यांना पूजले आ ण दैवतांना यांनी पेयापणे केली.” १४ मग
परमे राने यमयाला या जागी भ व य दे यास सां गतले होते ती जागा
हणजे तोफेत यमयाने सोडले. मग तो परमे रा या मं दरा या अंगणात उभा
रा हला आ ण सव लोकांशी बोलला. १५ “सेनाधीश परमे र, इ ाएलचा देव,
असे हणतो: पाहा! मी य शलेमेवर आ ण या या आजूबाजू या खे ांवर
सव अ र जे मी बोललो ते आणीन. कारण माझी वचने ऐकू नयेत हणून
यांनी आपली मान ताठ केली.”
मुलगा पश र याजक, जो परमे रा या मं दरातील तो
२० इमु मेयराचाअ धकार
होता. याने यमयाने परमे रा या मं दरात केलेले
भ व य सांगताना ऐकले, २ हणून पश राने यमया या संदे ाला मारले व
परमे रा या मं दरात, ब यामीन या वर या वेश ारा या खो ात यास
घातले. ३ स या दवशी पश रने यमयाला खो ातून मोकळे केले, ते हा
यमया पश रला हणाला, “तुझे परमे राने ठे वलेले नाव पश र नाही, तर
मागोर म साबीब ( येक बाजूला भय) असे आहे. ४ कारण परमे र असे
बोलला आहे, तू आपणाला व आप या सव जे तु यावर ेम करतात यांना
भय असा होशील, कारण तु या यांना तू आप या डो यांसमोर श ूं या
तलवार ने पडताना पाहशील. मी सव य दाला बाबेला या राजा या हाती
देईन. तो यांना बाबेल देशात घेऊन जाईल आ ण यांना तलवार ने कापून
काढ ल. ५ मी यांना या नगराचे सव धन व याची सव मळकत व याचे
सव
े देईन, हणजे य दा या राजांची सव
े मी यां या श ूं या हाती
देईन. आ ण ते ती लूटतील आ ण ती घेऊन बाबेलास जातील. ६ पण पश र
तू आ ण तु या घरातील सव लोकांस कैद क न नेतील, आ ण तू बाबेलास
जाऊन मरशील, आ ण तेथे तुला व तु यावर ेम करणारे यांना तू खोटे
भ व य सां गतले यांनाही पुरतील.” ७ परमे रा, तू मला वळवले आ ण मी
खरच वळलो, तू मा यापे ा सामथ अस याने तू जकलास मी हा याचे
कारण ठरलो आहे. माझा येक दवस चे न
े े भरलेला असतो. ८ कारण
जे हा मी बोललो, ते हा मी ओरडलो, मी हसा आ ण व वंस ाब ल
आरडाओरड करतो. कारण परमे राचे वचन सारा दवस मा यासाठ नदा व
उपहास असे कर यात आले आहे. ९ जर मी असे बोललो, मी परमे राब ल
आता ापुढे वचार करणार नाही, मी याचे नाव ापुढे घोषीत करणार
नाही. पण याचे वचन मा या दयात, मा या हाडांत आग अस यासारखे
होते. हणून मी ते समा व कर यास संघष करतो परंतु मी याम ये
स म होत नाही. १० मी ब याच लोकांकडू न दहशतवादी अफवा ऐक या
आहेत. त ार, आ ही त ार करणे आव यक आहे मा या जवळ असणारा
येकजन, मला पाड यास टपला आहे, कदा चत यास फसवले जाऊ
शकते. ते हा आपण यास पराभूत क आ ण याचा सूड घेऊ. ११ पण
परमे र मा यासोबत बलवान सै नका माणे आहे. हणून जे माझा पाठलाग
करणारे ते पडतील. ते मला पराभूत करणार नाहीत. ते अ तशय लाजवले
जातील, कारण ते याम ये यश वी झाले नाहीत. कधी न वसरली जाणार
अशी यांची सवकाळ क अ त ा होईल. १२ पण तू सेनाधीश परमे र, जो

धा मकांची पारख करणा या, अंतयाम व दय पाहणा या, तर मग आता
यां यावर तुझा सुड उगवताना मला पा दे, कारण तु या समोर मी आपला
वाद कट केला आहे. १३ परमे राचे तवन करा. परमे राची तुती करा.
कारण याने ख न झाले या
चा जीव ां या हातातून सोडवला आहे.
१४ मी ज मलो तो दवस शा पत असो. या दवशी मी आई या पोटी ज म
घेतला, तो दवस आशीवादीत न होवो. १५ तु हास मुलगा झाला, असे बोलून
मा या ज माची बातमी मा या व डलांना देऊन यांना आनंदी करणारा मनु य
शा पत असो, १६ परमे राने दया न दाखवता नाश केले या शहरांसारखा तो
मनु य होवो. तो सकाळ मदतीचा श द आ ण पार यु ाची गदारोळ ऐको.
१७ कारण याने मला उदरातच मा न टाकले नाही, कारण अशाने माझी आई
माझी कबर झाली असती व तचे गभ थान सगभ राहीले असते. १८ मी
फ
लेश व : ख पा हले आ ण जीवन नामु क याकर ताच गभ थानातून
बाहेर का नघालो?
परमे राकडू न आलेले वचन ते असे, जे हा राजा स क याने
२१ मयमयाला
क याचा मुलगा पश र आ ण मासेया याचा मुलगा सफ या
याजक या दोघांना यमयाकडे पाठवले. याने हटले, २ “आम यासाठ
परमे राजवळ ाथना कर, कारण बाबेलचा राजा नबुख ने सर आप यावर
वार कर त आहे, कदा चत् परमे र पूव माणे काही व मयकारक घटना
घडवून आणील व यास आम यापासून परतवून लावेल.” ३ यमया यांना
हणाला, “ स क या राजाला असे सांगा, ४ परमे र, इ ाएलचा देव असे
हणतो पाहा! तुम याजवळ यु ोपयोगी श े आहेत. तु ही याचा उपयोग
बाबेलचा राजा व खा दी यां यापासून तुमचे र ण कर यासाठ कर त
आहात. मी ती श े न पयोगी कर न. बाबेलचे सै य नगर या तटबंदीबाहेर
सगळ कडे पसरले आहे. लवकरच या सै याला मी य शलेमम ये आणीन. ५
मी मा या साम यवान हाताने, ोधाने व रोशाने व मो ा कोपाने तुम याशी
यु कर न. ६ मी या शहरात राहणा यांना व मनु यांना व ा यांना मार न.
ते मो ा रोगराई ने मरतील. ७ परमे र असे हणतो, यानंतर, मी य दाचा
राजा स क या याला, या या अ धका यांना, आ ण जो कोणी मर पासून,
तलवार पासून, काळापासून वाचला असेल, या सवाना मी बाबेलचा राजा
नबुख ने सर ा या हाती, यां या श ूं या हाती, आ ण जे यांचा जीव घेऊ
पाहतात यां या वाधीन कर न. ८ आ ण तू या लोकांस सांग, परमे र असे
हणतो, ‘पाहा! जीवनाचा माग आ ण मरणाचा माग मी तु हापुढे ठे वतो, ९
जो या शहरात राहील तो तलवार, उपासमार ने व भयंकर रोगराईने मरेल,
पण जो कोणी बाहेर तु हास वेढा घातले या खा ांकडे पार नघून जाईल
तो वाचेल, आ ण याचा जीव यास लूट असा होईल. १० परमे र असे
हणतो, कारण मी आपले मुख या शहरा या व चांग यासाठ नाही तर
या या वाईटासाठ केले आहे. मी बाबेला या राजाला ते देऊन टाक न. तो ते
आगीत भ मसात कर ल. ११ य दा या राजा या घरा या वषयी परमे राचे
वचन ऐका. १२ दावीदा या घरा या, परमे र असे हणतो, तु ही सकाळ
याय करा. जो लूटलेला यास पीडणा या या हातातून सोडवा. नाहीतर
तुम या कमा या तेमुळे माझा रोष अ नी माणे बाहेर नघेल आ ण यास
कोणीही वझवू शकणार नाही. १३ खो यात आ ण सपाट जागेतील खडकात
राहणा या, पाहा! परमे र असे हणतो, मी तु या व आहे. जे तु ही असे
हणता, आम यावर कोण ह ला करेल? कोणी आम या भ कम नगर त
येणार? १४ परमे र असे हणतो, तुम या कमा या फळा माणे मी तु हास
श ा कर न. आ ण मी त या वनात अ नी पेटवीन ते हा ते सभोवतीचे
सवकाही जाळू न टाकेल.”
र असे हणतो, “य दा या राजा या घरास खाली जा आ ण
२२ परमे
हे वचन तीथे घोषीत कर: आ ण तू असे हण, ‘य दा या राजा,
२

जो तू दावीदा या सहासनावर बसतो, तो तू परमे राचे वचन ऐक, आ ण
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तू, तुझे चाकर आ ण तुझे लोक जे या दारातून आत जातात, तेही ऐको.
३ परमे र असे हणतो, “ याय आ ण यायीपण कर, आ ण जो कोणी
लूटलेला आहे, यास पीडणा या या हातातून सोडव. तु या देशात राहणा या
परदेशी, अनाथ, वधवा, कोणालाही ास देऊ नको, यांचे काही वाईट
क नको कवा नरपरा यांचे र पाडू नको. ४ कारण जर तु ही असे
केले, तर दावीदा या सहासनावर बसणारे राजे य शलेमम ये, यां या
अ धका यांबरोबर, रथांतून आ ण घो ावर वार या घरा या दारातून आत
जातील, तो व यांचे चाकर व याचे लोकही आत जातील. ५ पण जर तु ही
जे वचन मी बोललो ते ऐकले नाही, तर परमे र असे हणतो पाहा, मी
माझीच शपथ वाहतो क या राजवा ांचा नाश होईल.” ६ कारण य दाचा
राजा या राजवा ाब ल परमे र असे हणतो क , गलादा माणे कवा
लबानोन या शखरा माणे तू आहेस, पण तर ही मी यास वाळवंटाम ये
पालटू न टाक न. नजन शहरा माणे तो होईल. ७ कारण मी तु या व
नाश कर यास व वंसक पाठवायचे मी नवडले आहे. श ांस हत मनु ये,
ते तुझे चांगले गंधस तोडू न यांना अ नीत पाडतील. ८ “अनेक रा े या
नगर जवळू न जातील. यातील येक
आप या शेजा याला वचारेल
‘या भ नगर या बाबतीत परमे राने असे भयंकर कृ य का केले?’ ९
ावर सरा उ र देईल, ‘य दातील लोक परमे र देवाबरोबर झाले या
करारा माणे वागले नाहीत. यांनी अ य दैवतांना पूजले आ ण यां या
पाया पडले.” १० मेले यां क रता रडू नको आ ण शोक क नको, परंतू
जे कोणी पाडावपणात गेले आहेत या यासाठ रडा, कारण तो परतून
याची ज मभूमी पु हा कधीही पाहणार नाही. ११ कारण य दाचा राजा
योशीयाचा मुलगा श लूम ा याब ल परमे र असे हणतो: जो याचा
पता योशीया या या ठकाणी रा य कर त होता, याने आपले ठकाण
सोडले आहे आ ण तो परत येणार नाही. १२ या ठकाणी यास नवा सत
केले, तो तेथेच मरणार आ ण तो पु हा कधी हा रा पाहणार नाही. १३ जो
अनीतीने आपले घर बांधतो आ ण आपली वरची माड अ यायने बांधतो, जो
आपली सेवा मोल न देता क न घेतो, यास हाय हाय! १४ जो कोणी असे
हणतो, “मी मा यासाठ उं च असे घर आ ण व तीण मा ा बांधीन.” जो
आप यासाठ मो ा खड या असलेले घर बांधतो. तो त पोशीसाठ
गंधस वापरतो आ ण त पोशीला लाल रंग देतो. यास हाय हाय! १५
तु या घरात खूप गंधस आहे हणून चांगला राजा आहेस काय? तुझे वड ल
खात, पीत न हते काय? तर ते याय आ ण नतीमानता करत असत. ते हा
यां याबाबतीत सव सुरळ त झाले. १६ तो गर ब व गरजूं या बाजूने याय
कर त असे, मला ओळखणे हेच न हे काय? परमे र असे हणतो. १७ पण
तु या ीस आ ण दयात अनीतीने मळवलेली मळकत आ ण नद ष
चे र पाडणे, आ ण पीडणे व जूलूम करणे या शवाय काही नाही.
१८ या तव य दाचा राजा, योशीया, याचा मुलगा यहोयाक म ा वषयी
परमे र असे हणतो क , हाय! मा या बंधू, कवा हाय! मा या ब हणी,
असे बोलून ते या याकर ता शोक करणार नाही. “हाय! वामी! हाय!
भू! असे बोलून ते वलाप करणार नाही. १९ एखा ा गाढवाला पुरावे
तसे य शलेममधील लोक यहोयाक मचे दफन करतील. ते याचा मृतदेह
ओढत नेऊन य शलेमे या वेशीबाहेर फेकून देतील.” २० “लबानोन या
ड गरावर जाऊन मो ाने ओरड. बाशान या ड गरात तुझा आवाज उं च कर.
अबार म या ड गरापासून ओरड, कारण तु या सव म ांचा नाश केला
जाईल. २१ तू सुर त असता मी तु याशी बोललो, पण तू हणालीस, मी
ऐकणार नाही. तू त ण अस यापासून अशीच वागत आलीस. कारण तू
माझी वाणी ऐकली नाहीस. २२ वारा तु या सव मढपाळांना लांब पाळ ल,
आ ण तुझे म पाडावपणात जातील. मग खरोखरच तू नराश होशील आ ण
तू केले या सव वाईट गो मुळे लि जत व फजीत होशील. २३ जो तू राजा
आहेस, तू आप या लबानोना या राणात, जे तू गंधस म ये आपले घरटे
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करतोस, पण जे हा तुला यातनां या सू तवेदना जसे बाळं तपणे होतात,
ते हा तू कशी केवीलवाणी होशील.” २४ “परमे र हणतो, मी जवंत
आहे, यहोयाक मचा, य दा या राजा, याचा मुलगा, को या, जर तू मा या
उज ा हातातील मु ा असलास, तर ही मी तुला उखडू न टाकले असते. २५
कारण मी तुला, बाबेलचा राजा नबुख ने सर व खा दी, व जे तुझा जीव घेऊ
पाहतात, आ ण यांना तू घाबरतो यां या हाती सोपवणार. २६ मी, तुला व
तु या आईला, जने तुला ज म दला, तला जो रा तुमची ज मभूमी नाही
तथे फेकून देईन. तेथेच तु ही दोघे मराल. २७ आ ण तु ही या भूमीत परत
यायला पाहाल, पण ते परत येणार नाही.” २८ कोणीतर फेकून दले या,
फुट या भां ा माणे को या हा आहे काय? कोणालाही नको असले या
भां ा माणे यहोयाक न आहे काय? तो व याची मुले का बाहेर फेकले
आहेत? आ ण माहीत नाही अ या पर या देशात यांना का फेकून दे यात
आले? २९ हे भूमी, भूमी, भूमी, परमे राचे वचन ऐक! ३० परमे र असे
हणतो, “यहोयाक नाब ल हे ल न घे. तो न: संतान होईल, ‘तो या या
दवसात यश वी होणार नाही आ ण याची कोणतीही संतान यश वी होऊन
दावीदा या सहासनावर बसून य दावर रा य करणार नाही.”
मढपाळ मा या कुरणातून मढरांचा नाश आ ण यांची पांगापंग
२३ “जे
कर त आहेत,” यांना हाय हाय! परमे र असे हणतो, या तव
२

परमे र, इ ाएलचा देव, या मढपाळांना, जे या या लोकांस चारतात,
या वषयी असे हणतो, “तु ही मा या मढरांना वखरले आ ण यांना
घालवून लावले आहे. तु ही यांची काळजी घेतली नाही. हे जाणून या, मी
तु हास तुम या वाईट कृ यांब ल परत फेड कर न.” परमे र असे हणतो.
३ “मी वत: मा या उरले या कळपास या सव देशात घालवला होता,
यास एक करणार, आ ण यांना यां या कुरणात परत आणीन. मग
ती सफल होऊन ब तपट होतील. ४ मग मी यां यावर मढपाळ नेमीन,
जो यांना पाळ ल, हणजे ती घाबरणार नाहीत व भयभीत होणार नाहीत.
यातील एकही हरवणार नाही.” परमे र असे हणतो. ५ परमे र असे
हणतो, पाहा! असे दवस येत आहेत. “मी दावीदाकर ता नतीमान अंकुर
उगवीन.” तो राजा हणून रा य करेल, तो देशात याय व यायीपण कर ल,
आ ण भरभराट घेऊन येईल. ६ या या दवसात य दा तरला जाईल, आ ण
इ ाएल सुर त राहील. आ ण या नावाने यास हाक मारतील ते हे,
हणजे परमे र आमचे यायीपण असे असेल. ७ या तव परमे र असे
हणतो. पाहा! असे दवस येत आहेत यात, या परमे राने इ ाएला या
लोकांस मसर देशातून बाहेर आणले, तो जवंत आहे असे हणणार नाहीत.
८ उलट ते असे हणतील, परमे र जवंत आहे, याने इ ाएला या वंशांना
उ रेकड ल देशातून आ ण सव देशात यात यांना घालवले होते, यातून
बाहेर काढू न वर चालवून आणले, असे हणतील. ९ संदे ांब ल माझे दय
मा या आत तुटले आहे आ ण माझी सव हाडे थरथरत आहेत. कारण परमे र
व या या प व वचनांमुळे, माझी ि थती म यासारखी झाली आहे. यावर
ा रस हावी झाले आहे, १० कारण भचा यांनी रा भरला आहे, या तव
रा शोक कर त आहे. रानातील कुरणे वाळू न गेली आहे. संदे ांचे माग
आहेत, ते यांची श चुक या प तीने वापरतात. ११ कारण संदे च
े
काय, पण याजकसु ा वटाळले आहेत. मा या मं दरात यांची कृ ये
आढळली आहेत, परमे र असे हणतो. १२ या तव यां या माग यांचा
अंधारात नसर ा मागा सारखा होईल. ते खाली ओढले जातील, ते याम ये
पडतील. कारण यां या श े या वष मी यां या व अ र पाठवीन,
असे परमे र हणतो. १३ “शोमरोन या संदे ांनी चुक या गो ी के याचे
मी पा हले. मी यांना बाल या खो ा दैवता या नावाने भ व य वत वताना
पा हले. आ ण यांनी इ ाएला या लोकांस चूक या मागास नेले. १४
आ ण मी य शलेमामध या संदे ांना भयंकर गो ी करताना पा हले आहे.
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यांनी भचार केला आ ण तेत चालले. ते ांचे हात मजबूत करतात,
कोणीही आप या ाईपासून फरले नाहीत. ते सव मला सदोमासारखे
आ ण त यातले राहणारे गमो यासारखे झाले आहेत.” १५ या तव सेनाधीश
परमे र संदे ांब ल असे हणतो, “मी यांना कडू दवणा खावयास
देणार आ ण वष म त पाणी प यास देणार.” कारण य शलेमेत या
संदे ांकडू न अशु पणा नघून सव देशात पसरला आहे. १६ सेनाधीश
परमे र असे हणतो, “हे संदे े तु हास जे काय भ व य सांगतात याकडे
ल देऊ नका. यांनी तु हास मात पाडले आहे! ते यां या मनाचेच
ांत सांगतात. १७ माझा अपमान करणा यांना ते सतत बोलत राहतात
क , परमे राने तु हास शांती देऊ केली आहे, आ ण येकजण आप या
दया या ह ीपणा या वाटेने चालतात आ ण हणतात, तुम यावर कोणतीच
आप ी येणार नाही. १८ पण परमे रा या मसलती या सभेत याचे वचन
पाहायला व ऐकायला कोण उभा राहील? या या श दांकडे ल देऊन कोण
ऐकेल? १९ पाहा! परमे राकडू न वादळ येत आहे. याचा राग बाहेर जात
आहे, आ ण ती ोधा या वादळाची भोवळ आहे. ती ां या डो यावर
आदळे ल. २० परमे राने आप या दयातील हेतू स ीस नेई पयत, याचा
राग परतणार नाही. शेवट या दवसात तु हास हे समजेल. २१ मी या
संदे ांना पाठवले नाही, पण तेच संरा ायला धावले. मी यां याशी
काही बोललो नाही, पण तेच मा यावतीने भ व य करतात. २२ कारण
जर ते मा या सभेत उभे रा हले असते, तर ते मा या लोकांस माझे वचन
ऐक याचे कारण झाले असते. यांनी यां या कृ यांपासून आ ण कमा या
तेपासून फरवले असते.” २३ परमे र असे हणतो, “मी काय फ
जवळचा देव आहे आ ण रवरचा देव नाही काय?” २४ परमे र असे
हणतो, कोण असा आहे जो गु त ठकाणी लपतो हणजे मी यास पा
शकणार नाही? मी वग आ ण पृ वी भ न उरलो नाही काय? २५ संदे े
मा या नावाने खोटे भ व य करतात, ते हणतात, मला व न पडले आहे!
मला व न पडले आहे! मी याना असे हणताना ऐकले आहे. २६ संदे े
जे खोटे भ व य सांगतात आ ण आप या दया या पणाने वचार करतात
हे कती काळ चालणार? २७ हे संदे ,े ऐकमेकांना खो ा व नाब ल
सांगून मा या लोकांस मा या नामाचा वसर हावा असा य न कर त
आहेत. जसे ांचे पूवज बालामुळे माझे नाव वसरले. २८ संदे ाला
व न सांगायचे असेल, तर यास सांगू ा. पण या कोणाला मी काही
घोषीत करतो, याने माझे वचन स याने सांगावे. ग हा पुढे गवत ते काय?
परमे र असे हणतो. २९ माझा संरा अ नी माणे नाही काय? परमे र
असे हणतो. आ ण तो खडक फोडणा या हातो ा माणे नाही काय? ३०
परमे र असे हणतो “ हणून पाहा! मी खो ा संदे ां व आहे, जे
एकमेकांकडू न माझे श द चोरतात आ ण हणतात ते मा याकडू न आले
आहेत. ३१ परमे र असे हणतो, पाहा! मी संदे ां व आहे, जे यांची
जीभ भ व यवाणी कर यासाठ वापरतात. ३२ परमे र असे हणतो, पाहा!
मी या संदे ां व जे फसवे व ने सांगतात, हणजे ते यां या खो ा
बोल याने व बढाईने मा या लोकांस चुक या मागाने नेतात. कारण लोकांस
शक व यासाठ मी यांना पाठ वलेले नाही. मी यांना मा यासाठ काही
कर याची आ ा कधीही दलेली नाही. ते या लोकांस ख चत मदत क
शकत नाहीत.” परमे र असे हणतो. ३३ “जे हा हे लोक व संदे े कवा
याजक तुला वचारतील क ‘परमे राने काय घोषणा केली आहे?’ ते हा तू
यांना सांग, कोणती घोषणा? कारण मी तु हास टाकले आहे, परमे र असे
हणतो. ३४ आ ण संदे े व याजक कवा जो कोणी हणेल ‘परमे राची
घोषणा ही आहे.’ मी यास व या या सव घरा याला श ा कर न. ३५
तु ही येक आप या भावाला आ ण आप या शेजा यास असे वचा
शकता, ‘परमे राने काय उ र दले?’ कवा ‘परमे र काय हणाला?’
३६ पण तु ही कधीही परमे रा या ओ याची आठवण क च नका, कारण

येकाला आपापलेच वचन ओझे असे होईल, कारण जवंत देव, सेनाधीश
परमे र, आमचा देव याची वचने तु ही वपर त केली आहेत. ३७ तु ही
संदे ाला असे वचारा, ‘परमे राने तुला काय उ र दले’ कवा ‘परमे र
काय हणाला?’ ३८ आ ण ‘परमे राची घोषणा काय आहे?’ असे हणून
नका. जर तु ही असे श द वापराल, तर परमे र तु हास हणेल, तु ही मा या
संदेशाला ‘परमे राची घोषणा असे हणू नेय.’ हे श द वाप नका असे मी
बजावले. ३९ हणून मी तु हास व जे नगर मी तु हास व तुम या पूवजांना
दले ते मी आप या सम तेपासून र फेकून देणार. ४० मी तु हावर कधीही
वस शकणार अ त त आ ण बदनामी ही आणीन.”
रा या मं दरासमोर दोन अं जरा या टोप या वि थत
२४ परमे
मांडले या मी पा ह या. (बाबेलचा राजा नबुख ने सर ाने य दाचा
राजा यहोयाक म याचा मुलगा यको याला व य दाचे सरदार व कारागीर व
लोहार कैद क न नेले, य शलेममधून बाबेलला नेले) २ एका टोपलीत खूप
चांगली अंजीर होती. ती मोसमा या सुरवातीला पकले या अं जरासारखी
होती. पण स या टोपलीत नासक अंजीर होती. ती खा यालायक न हती.
३ परमे राने मला वचारले, “ यमया, तू काय पा हलेस?” मी हणालो,
“मी अंजीर पा हली. चांगली अंजीर फारच उ म आहेत. पण वाईट अंजीर
फारच नासक आहेत. ती खा यासारखी नाहीत.” ४ नंतर परमे राचे
वचन मा याकडे आले, ५ परमे र, इ ाएलचा देव हणाला, “या चांग या
अंजीरासारखे य दा जे कैद क न नेलेले मी थानातून खा ां या देशात
यां या हतासाठ पाठवले आहे, यां याकडे मी पाहीन. ६ मी आपले डोळे
यां या चांग या कर ता लावेन आ ण यांना या देशात थापीत कर न. मी
यांना खाली पाडणार नाही तर यांना बांधीन, मी यांना लावीन व उपटनार
नाही. ७ मला ओळख याचे दय मी यांना देईल, मग मी परमे र आहे.
ते माझे लोक होतील व मी यांचा देव होईन. ते सव अंत: करणापासून
मा याकडे परत येतील. ८ पण य दाचा राजा स क या हा या अ तशय
नास यामुळे खा यालायक न रा हले या अं जरासारखा असेल. स क या
याचे उ चपद थ अ धकार , य शलेमम ये उरलेले लोक व मसरम ये राहत
असलेले य दी याना मी सोडू न देईन, असे परमे र हणतो. ९ मी यांना
एक भयावह गो बनवीन, मी यांना सव मानवजाती या ीत अ र असे
कर न, ते जीथे घालवले जातील तीथे ते चे च
े ा व नदा, हण व शाप असे
होतील. १० मी यां या व तलवार, काळ आ ण रोगराई पाठवीन,
मी यांना आ ण या या पूवजांना दले या भूमीवर ते अ जबात श लक
राहणार नाहीत असे कर न.”
सव लोकांब ल यमयाकडे आलेले वचन, ते असे, य दाचा
२५ यराजादातील
योशीया, याचा मुलगा, यहोयाक म या या कार कद या चौ या
वष , हे बाबेलचा राजा नबुख ने सर ा या पा ह या वषात, २ य दा
लोकांस आ ण य शलेमधील राहणा यांना यमया संदे ाने पुढ ल संरा
घोषीत केला: ३ य दाचा राजा आमोन ाचा मुलगा योशीया ा या
कार कद या तेरा ा वषापासून तर गेली तेवीस वष परमे राचे वचन
मा याकडे येत आले आहे, मी ते हापासून आजपयत तु हास ते ऐक वत
आलो. पण तु ही ऐकले नाही आ ण ल दले नाही. ४ परमे राने, या या
सेवकांना संदे ांना पु हा पु हा तुम याकडे पाठवले, ते बाहेर जा यासाठ
उ सुक होते, पण तु ही यांचे ऐकले नाही. तु ही यां याकडे ल सु ा दले
नाही. ५ ते संदे े हणाले, “ येक मनु य आप या वाईट कृ यांपासून,
आप या कमा या तेपासून फरा, आ ण जे रा परमे राने तु हास आ ण
तुम या पूवजांना कायमचा राह यास दला, याम ये जा. ६ हणून स या
दैवतांना अनुसरायला आ ण यांना पाया पडायला यां या मागे जाऊ नका
आ ण तु ही यास आप या हातां या कामाने मला राग आणू नका, हणजे
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मी तुमचे काही वाईट करणार नाही.” ७ परमे र असे हणतो, “पण
तु ही माझे ऐकले नाहीत, आ ण तु हावर अ र यावे हणून तु ही आप या
हातां या कामाने मला राग आणून दला.” ८ सेनाधीश परमे र असे हणतो,
पाहा! “तु ही मा या संदेशाकडे ल दले नाही. ९ हणून मी लवकरच
उ रेकड ल कुळांना आ ण बाबेलचा राजा नबुख ने सर, या देशा व
आ ण यातील सव राहणा यां व , तु या भोवती असणा या रा ां व
बोलावून घेईन. परमे र असे हणतो, कारण मी यांना नाश कर यासाठ
ठे वीण. आ ण यांना व मय व फू कार व सव काळ ओसाड असे कर न.
१० या ठकाण या सुखा या व आनंदा या क लोळांचा मी शेवट कर न. तेथे
नव वर वधूचा सुखाचा श द उमटणार नाही, जा यांचा आवाज येणार नाही
आ ण द ातला काश नाहीसा होईल असे मी कर न. ११ आ ण ती सगळ
भूमी वैराण व वाळवंट होईल, आ ण ही रा े स र वषापयत बाबेला या
राजाचे दास होतील. १२ परमे र असे हणतो, आ ण असे होईल स र वष
संप यावर, मी बाबेला या राजाला आ ण या रा ाला आ ण खा ां या
देशाला यां या कृ यांमुळे श ा कर न.” या भूमीचे पांतर कायम या
वाळवंटात कर न. १३ आ ण या देशा व जी काही वचने मी बोललो,
हणजे जे काही या पु तकात लहीले आहे, जे सग या रा ां वषयी यमयाने
भ व य सां गतले ते मी यां यावर आणीन. १४ यांना रा ांचे आ ण मो ा
राजांचे दा य करावे लागेल. यां या कृ यांब ल यो य अशीच श ा यांना
मी देईन. १५ कारण परमे र, इ ाएलाचा देव, याने मला हे सां गतले:
“मा या हातातील ोधा या ा रसाचा याला घे आ ण मी तुला पाठवतो
या सव रा ांना हा ा रस यायला लाव. १६ कारण ते हा ा रस पतील
आ ण जी तलवार मी यां याम ये पाठवीन त यामुळे ते मागेपुढे डोलतील
व वे ा माणे वागतील.” १७ मग मी परमे रा या हातातून ा रसाचा
याला घेतला. देवाने मला पाठवले या या सव रा ांत मी यायला लावला.
१८ य शलेम, य दा शहर आ ण त यातील राजे आ ण नेते यांना मी तो
याला दला, हणजे वैराण, व मय व वाळवंट, आ ण फु कार व शाप
असे होतील. १९ स या रा ांनाही तो यावा लागेल, मी मसर या राजा
फारो, या या अ धका यांना, या या सेवकांना, आ ण या या लोकांस, २०
मी सव म त लोक, अरब व ऊस देशातील राजे, प ल ां या देशातील
सव राजे, अ कलोन, ग जा, ए ोन व अ दोद शहरामधील उरलेले अशा
सव राजांना या या यातून ा रस प यास भाग पाडले. २१ आ ण
अदोम, मवाब व अ मोन यामधील राजांनाही ा रस यायला लावले. २२
आणखी सोर या व सीदोनाचे सव राजे, समू ा या स या बाजूस असणारे
सव राजे, २३ आ ण ददान, तेमा व बूज केसां या या कडा कापलेले सव
लोक, २४ अरब तानातील सव राजे, व जे म त लोक रानांत राहतात
यांचे सव राजे, २५ आ ण जमर , एलाम व मा येथील सव राजे, २६
उ रेकड ल सव, र या व जवळचे राजे या सवाना, या पृ वीवर असणारे
सव, आप या रा यांसहीत, भावांसहीत, या सवाना मी तो याला या
यायला लावला आहे. पण बाबेलचा राजा, या सवा या नंतर या या यातून
पईल. २७ “परमे र मला हणाला, यमया, तू यांना असे सांग, सेनाधीश
परमे र, इ ाएलचा देव हणतो: या आ ण यामुळे झगा आ ण वां या
करा, पडा आ ण मी पाठवत असलेली तलवार ये यापयत परत उठू नका.
२८ मग ते तु या हातातून यायला प यास तयार नसतील तर, तू यांना
असे सांग सेनाधीश परमे र असे हणतो, तु ही खरोखरच या या यातून
पणारच. २९ कारण पाहा! मा या नावाने ओळख या जाणा या नगरावर
जर मी आप ी आणत आहे, तर तु हास श ा होणार नाही असे कसे?
तुमची सुटका होणार नाही, कारण मी पृ वीवर ल सव राहणा यां व
तलवार ला पाठवणार आहे.” सेनाधीश परमे र असे हणतो. ३० “तर
यमया, तू यांना हे भ व यवचन सांग, यांना बोल: परमे र उं चाव न
गजना करतो, आ ण या या प व मं दरातून आपला श द उ चार ल, तो
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या या कळपा व गजना कर ल. ा रस काढताना, ा े तुड वताना,
लोक या माणे मो ाने गातात, तसा, देशा या सव राहणा यां व तो
ओरडेन. ३१ तो आवाज पृ वी या शेवटापयत येणार, कारण परमे राचा
ववाद रा ां व आहे, तो यांचा याय नवाडा करणार. आ ण तो सव
देहावर याय व था चालवणार. ांना तो तलवार स देणार.” परमे र असे
हणतो. ३२ सेनाधीश परमे र असे हणतो, “अ र े एका रा ातून स या
रा ात पुढे जाणार, आ ण पृ वीवर या अ त र या ठकाणा न वादळाची
सु वात होईल.” ३३ आ ण जे परमे रापासून मारले गेले, या लोकांची
ेते पृ वी या एका टोकाकडू न स या टोकाकडे पसरतील. यां यासाठ
कोणीही शोक करणार नाही कवा ती गोळा करणार नाही आ ण पुरणारही
नाही. शेणा माणे ती ज मनीवर पडतील. ३४ मढपाळांनो वलाप करा आ ण
मदतीसाठ रडा. कळपातील ध यांनो ज मनीवर लोळा. कारण ही तुला
मार या जा याचा आ ण वखर याचा दवस आला आहे. तु ही फुट या
मड या या तुक ा माणे सगळ कडे पडाल. ३५ मढपाळांना लपायला
कोठे ही आ य राहणार नाही. आ ण कळपातील ध यांना सुटता येणार
नाही. ३६ मग मढपाळां या ःखाचे रडणे आ ण कळपा या ध याचा वलाप
तथे असेल. कारण परमे र यां या कळपाचा वनाशक झाला आहे. ३७
या शांत कुरणांचा नाश केला जाईल आ ण ती ओसाड वाळवंट होतील.
परमे राचा संत त ोध हा, ३८ जसा गुहत
े राहणा या त न सहा माणे,
याने आपली गुहा सोडली आहे या माणे असेल. कारण पीडणा या
तलवार मुळे व या या संत त ोधामुळे यांचा देश ओसाड झाला आहे.
मुलगा, यहोयाक म, य दाचा राजा ा या रा या या
२६ योशीयाचा
आरंभी परमे राकडू न हे वचन आले, ते हणाले, परमे र हणाला,
२

“ यमया, परमे रा या मं दरा या ांगणात उभा राहा आ ण परमे रा या
मं दरात उपासना कर यास येणा यांना हा सव य दातील नगरांना तुला
यां याजवळ बोलायला आ ा पतो ती बोल, एक श द कमी क नको.
३ कदा चत् ते ऐकतील आ ण येक जण या या कुमागापासून वळे ल,
यां या कमा या पणाब ल यांना श ा कर या या मा या बेतांब ल
मीही कदा चत् पुन वचार कर न. ४ तू यांना सांग ‘परमे र असे हणतो:
जर तु ही मा या नयमशा ा माणे ऐकले नाही, जे मी तु हा समोर ठे वले
आहे, ५ जर तु ही मा या सेवकांचे जे संद े आहेत, यांना मी तु हाकडे
न याने पाठवत आलो आहे, यांचे ऐकले नाही. ६ तर मी हे घर शलोसारखे
कर न, पृ वीवर ल सव रा ां या देखत मी या नगराला शाप असे कर न.” ७
परमे रा या मं दरातील यमयाचे हे बोलणे याजकांनी, संदे ांनी आ ण
सग या लोकांनी ऐकले. ८ परमे राने आ ा के या माणे, यमयाने,
परमे राने सां गतलेली येक गो सां गतली, नंतर याजकांनी, संदे ांनी
आ ण लोकांनी यमयाला धरले. ते हणाले, तू ख चत मरशील! ९ शलो या
मं दरा माणे या घराचा नाश होईल आ ण हे नगर नजन असे होईल, यात
कोणीच राहत नाही, परमे रा या नावाने तू हे भ व य का सां गतले?
आ ण परमे रा या मं दरात सव लोक यमयाभोवती जमले. १० य दातील
रा यक याना ही सव ह ककत कळली, हणून ते रा याचा घरातून बाहेर
आले व वरती परमे रा या मं दरात गेले. तेथे ते परमे रा या मं दरात न ा
वेश ाराजवळ थानांवर बसले. ११ नंतर याजक व संदे े अ धका यांशी
व सव लोकांशी बोलले. ते हणाले “ यमयाला ठार करावे. य शलेम
शहराब ल तो वाईट भ व यकथन करतो तु ही याचे बोलणे तुम या वत:
या कानांनी ऐकलेच आहे.” १२ मग यमया य दा या अ धका यांशी
व इतर लोकांशी बोलला तो हणाला, “जी वचने तु ही ऐकली, ती या
नगर ब ल व या मं दराब ल हे भ व य हणून सांग यासाठ परमे रानेच
मला पाठवले. १३ तर आता तु ही आपली कम आ ण माग व थीत करा,
आ ण तुमचा परमे र, तुमचा देव, याची वाणी ऐका, हणजे तो जे अ र
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तु हावर आण याचा बेत कर त आहे याम ये तो कदाचीत फेर वचार कर न.
१४ मा याब ल हणाल, तर मी तुम या हातात आहे. तु हास यो य व बरोबर
वाटेल ते मा यासोबत करा. १५ पण तु ही मला ठार मारलेत, तर एका
गो ीची खा ी बाळगा. नरपराध मनु यास मार याब ल तु ही अपराधी
ठराल. तु ही या नगर ला आ ण त यात राहणा या येक मनु यासही
अपराधी बनवाल. परमे राने खरोखरच मला तुम याकडे ासाठ पाठवले
आहे क ही सव वचने तुम या कानात बोलावी.” १६ मग अ धकार आ ण
सव लोक याजकांना व संदे ांना बोलले, “ यमयाला अ जबात मा नका.
याने आप याला सां गतले या गो ी परमे रा या नावाने आ हाला ही वचने
घोषीत केली आहे.” १७ नंतर काही वड लधार उभे रा हले आ ण ते सभेतील
सव लोकांस उ ेशून हणाले, १८ “ते हणाले, मोरे चा मीखा, हा ह क या
य दाचा राजा या दवसात भ व यसांगत असे. तो य दा या सव लोकांस
हणाला, सेनाधीश परमे र असे हणतो, सयोनेचा नाश होईल सयोन
नांगरलेले शेत होईल. य शलेम दगडांची रास होईल. मं दर असलेली टेकड
वनातील उं च टेकड सारखी होईल.” १९ “तर ह क या य दाचा राजा आ ण
सव य दाने मीखाला ठार मारले काय? याने परमे राब ल भय बाळगले
क नाही? आ ण याने परमे राचा राग शांत केला, आ ण या या व द जे
अ र परमे राने यो जले होते, या गो ी याने घडू द या नाहीत. अशाने तर
आ ही आप याच जवा व मोठे पाप क .” २० पूव आणखी एक मनु य,
कयाथ-यार मकर, शमायाचा मुलगा, उर या, हा परमे रा या नावाने भ व य
सांगत होता. याने या नगर या वरोधात आ ण या भूमी याही वरोधात,
यमया माणेच भ व य सां गतले आहेत. २१ परंतू राजा यहोयाक म, याचे
सव सै य व अ धका याने हे वचन ऐकले आ ण यहोयाक म राजा उर याला
मा इि छत होता, हे उर याला समज यावर तो घाबरला व मसर देशात
पळाला. २२ पण यहोयाक म राजाने एलनाथान नावा या मनु याबरोबर
आणखी काही माणसे देऊन यांना मसरला पाठवले. एलनाथान अखबोरचा
मुलगा होता, २३ या मनु यांनी उर याला मसर न परत आणले. ते यास
यहोयाक म राजाकडे घेऊन गेले. यहोयाक मने उर याला तलवार ने मार याचा
कूम दला. नंतर सामा य लोकां या दफनभूमीत याचे ेत पाठव यात
आले. २४ पण अहीकाम या त त
ने यमयाला पा ठबा दला
अहीकाम शाफानचा मुलगा होता. याने यमयाला याजक व संदे े यां या
हातातून सोडवले, जे यास मारणार होते.
राजा योशीया याचा मुलगा यहोयाक म ा या राजा या
२७ यआरंदाचा
भी हे वचन परमे रापासून यमयाकडे आले. ते हणाले,

२

परमे र मला जे काही हणाला, ते हे तू आप यासाठ बंधने व जोखड तयार
कर. ते आप या मानेवर ठे व. ३ मग य शलेमेला, य दाचा राजा स क या
या याकडे जे त येतात यां या हातून अदोमा या राजाकडे व मवाबा या
राजाकडे, अ मोन लोकां या रा याकडे, सोरा या राजाकडे, सीदोना या
राजाकडे ती पाठव. ४ यां या मालकाला सांग यासाठ यांना आ ा
कर आ ण सांग, सेनाधीश परमे र, इ ाएलाचा देव, असे हणतो, तु ही
आप या मालकास असे सांगा क . ५ मी आप या महासाम याने आ ण
आपले भूज उभा न पृ वी नमाण केली. मी पृ वी व यावर ल ाणीसु ा
नमाण केले आ ण मा या ीने जो कोणी यो य आहे यास मी देतो. ६
हणून आता, मी सव देश बाबेलाचा राजा नबुख ने सर, माझा सेवक ा या
हाती दले आहेत. याची सेवा करायला मी व य ाणीसु ा दले आहेत.
७ आ ण या या देशाची वेळ येईपयत सव रा े याची, या या मुलाची
आ ण या या मुलां या मुलांची सेवा करतील. मग अनेक रा े व महान
राजे या याकडू न आपली सेवा क न घेतील. ८ हणून जे रा े आ ण
रा ये बाबेलाचा राजा नबुख ने सराची सेवा करणार नाही आ ण बाबेलाचा
राजा या या जोखडाखाली आपली मान देणार नाही, यास मी या या

हातून नाहीसे कर पयत, तलवार ने, काळ आ ण मर ने श ा कर न. असे
परमे र हणतो. ९ आ ण तु ही आपले संदे ,े आपले यो तषी, आपले
व न े आ ण आपले मां क आ ण आपले जा गार, जे तु हास हणतात
क , तु ही बाबेला या राजाची सेवा करणार नाही, यांचे तु ही ऐकू नका.
१० कारण मी तु हास तुम या देशातून र यावे, कारण मी तु हास काढू न
टाकावे आ ण तु ही मरावे हणून ते खोटे भ व य सांगतात. ११ “पण जे रा
बाबेला या राजाची सेवा कर ल आ ण आपली मान या या जोखडात देईल
या रा ांना मी यां याच भूमीवर रा देईन आ ण ते तची मशागत करतील
व याम ये आपली घरे करतील.” असे परमे र हणतो. १२ हणून मी
य दाचा राजा स क या ा याशी बोललो आ ण यास हा संदेश दला.
“तु ही आप या माना बाबेला या राजा या जोखडात ा आ ण याची व
या या लोकांची सेवा करा हणजे तु ही जगाल. १३ जे रा बाबेला या
राजाची सेवा कर यास नकार देतील, या वषयी परमे राने जसे जाहीर केले
तसे तू आ ण तुझे लोक तलवार ने, काळाने व मर ने का मरता? १४
जे कोणी संदे े तु हाशी बोलतात आ ण हणतात क , तु ही बाबेला या
राजाची सेवा करणार नाही, कारण ते तु हास खोटे भ व य सांगतात. १५
कारण परमे र असे हणतो, मी यांना बाहेर पाठवले नाही. ते मा या नावाने
खोटे भ व य सांगतात यासाठ क , मी तु हास बाहेर काढू न टाकावे आ ण
तु ही व जो कोणी संदे ा तु हास भ व य सांगतो या दोघांनी न हावे.”
१६ मी याजकांना व सव लोकांस बोललो, आ ण हणालो, “परमे र असे
हणतो, जे कोणी तुमचे संदे े तु हास भ व य सांगतात व हणतात, पाहा,
परमे रा या मं दरातील व तू बाबेला न आता परत लवकरच आण या
जातील, ते तु हास ते खोटे भ व य सांगतात. हणून यांची वचने ऐकू नका.
१७ यांचे ऐकू नका. तु ही बाबेला या राजाची सेवा करा व जवंत रहा.
या नगराची नासाड का हावी? १८ जर ते खरेच संदे े असतील आ ण
यां याकडे खरेच परमे राकडू न वचन मळाले असेल, परमे रा या मं दरात
व य दा या राजा या घरात व य शलेमेम ये या व तू उर या आहेत, ती
बाबेलास जाऊ नयेत, हणून यांनी सेनाधीश परमे राकडे वनंती करावी.”
१९ सेनाधीश परमे र असे हणतो, जे खांब व जो ओतीव समु व या
बैठक व बाक ची पा े या नगरात उरली आहेत, २० हणजे बाबेलाचा राजा
नबुख ने सराने य दाचा राजा यहोयाक म याचा मुलगा यक या याला,
य दाचे व य शलेमेचे सरदार यांना कैद क न बाबेलास नेले, ते हा या
व तू ने या न ह या. २१ सेनाधीश परमे र, इ ाएलाचा देव, परमे रा या
मं दरात आ ण य दा या रा या या घरात व य शलेमेम ये अजून रा हले या
व तूं याब ल हे हणतो. २२ “ या बाबेलास ने यात येतील आ ण मी यांची
पाहणी कर न या दवसापयत या तेथेच राहतील.” “नंतर या मी परत
घेऊन येईन आ ण या पु हा याच जागेवर ठे वीन.” असे परमे र हणतो.
याच वष असे झाले क , य दाचा राजा स क या या या
२८ मग
कार कद या सुरवातीला चौ या वषा या व पाच ा म ह यात
अ जूरचा मुलगा हन या संदे ा, जो गबोनाकडचा होता, परमे रा या
मं दरात तो मा याशी याजक व सव लोकांसमोर मा याशी बोलला. तो
हणाला, २ “सेनाधीश परमे र, इ ाएलाचा देव, असे हणतो, बाबेला या
राजाने लादलेले जोखड मी मोडले आहे. ३ बाबेलाचा राजा नबुख ने सराने
परमे रा या मं दरातील सव व तू घेऊन बाबेलास नेली ती मी दोन वषा या
आत, परत या थानात आणीन. ४ य दाचा राजा यहोयाक म याचा मुलगा
यक या व बाबेलास कैद क न नेलेले य दाचे जे सव लोक यांस मी परत
या ठकाणी आणीन असे परमे र हणतो, कारण मी बाबेला या राजाचे
जोखड मोड न. ५ जे याजक हन या संदे ा यासमोर होते आ ण सव लोक
परमे रा या मं दरात उभे होते, ते हा यमया संदे ा बोलला, ६ यमया
संदे ा हणाला, आमेन, परमे र असे करो! परमे रा या मं दरातील नेले या
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व तू आ ण बं दवासातील सव बाबेला न परत या थानात आण यासाठ
परमे राने दलेली सव वचने, जी भ व य हणून तू सां गतली आहेत, ती खर
होवोत. ७ जर , हे जे वचन मी तु या कानी व सव लोकां या कानी बोलतो ते
आता ऐक. ८ मा यापूव आ ण तु यापूव फार पूव अनेक संदे े होऊन
गेले, यांनीसु ा अनेक देशा वषयी व मो ा रा यां वषयी, लढायां वषयी,
काळ व मर येतील असे भाक त केले होते. ९ जो संदे ा शांती वषयी
भ व य सांगतो या संदे ाचे वचन खरे ठरेल ते हा तो संदे ा खरोखरच
परमे राने पाठ वलेला आहे हे समजेल.” १० परंतु हन या संदे ाने यमया
संदे ा या मानेव न जोखड काढू न व तोडू न टाकले. ११ मग हन या
सव लोकांसमोर बोलला व हणाला, “परमे र असे हणतो, ‘ ा माणेच
बाबेलाचा राजा नबुख ने सर याने लादलेले जोखड दोन वषा या आत मी
येक रा ां या मानेव न काढू न तोडू न टाक न.” मग यमया संदे ा आप या
वाटेने गेला. १२ जे हा हन या संदे ाने यमया या मानेव न जोखड काढू न
तोड यानंतर यमयाकडे परमे राचे वचन आले. १३ “जा व हन याला सांग
क , परमे र असे हणतो, तू लाकडाचे जोखड तोडलेस, पण यां याऐवजी
मी लोखंडाचे जोखड बनवीन. १४ कारण मी सेनाधीश परमे र, इ ाएलाचा
देव असे हणतो, ‘बाबेलाचा राजा नबुख ने सर याची सेवा सव रा ांनी
करावी हणून मी यां या मानेवर लोखंडाचे जोखड ठे वले आहे, ते याची सेवा
करतील. या शवाय मी यास शेतातील व यपशूंवरही अ धकार देईन.” १५
नंतर यमया संदे ा हन या संदे ा हणाला, “हन या! ऐक! परमे राने तुला
पाठ वलेले नाही पण तू या लोकांस लबाड वर व ास ठे वावयास लावले. १६
हणून परमे र असे हणतो, ‘पाहा, मी तुला या जगातून उचलीन, या वष तू
मरशील, कारण तू परमे रा व अ ामा णकतेचे नवेदन केलेस.” १७
आ ण याच वषा या सात ा म ह यात संदे ा हन या मेला.
क न नेले यांतील रा हलेले वड ल याजक, संदे े आ ण
२९ बंय दवान
शलेमेमधून बाबेलास यास नबुख ने सराने कैद क न नेले
होते, या सव लोकांस यमया संदे ाने य शलेमे न प पाठवले. २
राजा यक या, राजमाता, व उ च अ धकार , य दाचे व य शलेमेचे नेते, व
कारागीर हे य शलेमेमधून नघून गे यावर यमयाने हे प पाठवले. ३ यांना
य दाचा राजा स क या याने बाबेलाचा राजा नबुख ने सर या याकडे
एलास शाफानाचा व गम या ह क याचा मुलगा यां या ह ते प पाठवले. ४
प ात असे हटले, यांना मी य शलेमे न कैद क न बाबेलास ने यास
लावले या सवाना सेनाधीश परमे र, इ ाएलाचा देव असे सांगतो, ५ “घरे
बांधून याम ये राहा. बागे लावा आ ण याचे फळ खा. ६ ि या करा, आ ण
मुलाला व मुलीला ज म ा, नंतर आप या मुलांसाठ ि या क न ा आ ण
तुम या मुल ना नवरे क न ा. यांनी मुलांना व मुल ना ज म ावा. तेथे तु ही
वाढा, कमी होऊ नका. ७ मी या नगरांत तु हास बं दवान क न यायला
लावले या या शांतीसाठ झटा आ ण यां यावतीने मा याबरोबर म य थी
करा. कारण यां या शांतीत तुमची शांती आहे.” ८ कारण सेनाधीश परमे र,
इ ाएलाचा देव, असे हणतो, “तुम याम ये असलेले तुमचे संदे े आ ण
यो तषी जी यांनी तु हास फसवू नये आ ण तु ही यास आपली व ने
पाह यास लावता याचे तु ही ऐकू नका. ९ कारण ते मा या नामाने लबाड
भ व य सांगतात. मी यांना बाहेर पाठ वले नाही.” असे परमे र हणतो.
१० कारण परमे र असे हणतो, जे हा बाबेला या रा यास स र वष होतील,
मी तु हास मदत कर ल आ ण तु हास या थळ परत आण याचे सुवचन मी
पूण कर न. ११ कारण परमे र असे हणतो क , तुम या वषयी मा या
मनात या योजना आहेत या मी जाणतो; या योजना तुम या हता या
आहेत आ ण अ न ासाठ नाहीत, या तु हास भ व य व आशा देणा या
आहेत. १२ मग तु ही माझा धावा कराल आ ण जाऊन माझी ाथना कराल
आ ण ते हा मी तुमचे ऐकेन. १३ कारण जे हा तु ही आप या संपूण दयाने
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मला शोधाल, ते हा मी तु हास सापडेन. १४ परमे र असे हणतो क मग
मी तु हास ा त होईल. “मी तु हास बं दवासातून परत आणीन आ ण
या सव रा ांत व सव थानात मी तु हास वखर वले यातून मी तु हास
एकवटीन आ ण या थानातून मी तु हास कैद क न नेले आहे याकडे मी
तु हास परत आणीन.” असे परमे र हणतो. १५ “कारण तु ही हटले आहे
क , परमे राने आ हासाठ बाबेलाम ये संदे े उ प न केले आहेत.” १६
दावीदा या सहासनावर जो बसला आहे या या वषयी आ ण जे लोक या
नगरात राहतात, तुमचे बांधव जे बं दवासात तुम याबरोबर बाहेर गेले नाहीत,
या सवा वषयी परमे र हणतो, १७ सेनाधीश परमे र असे हणतो क ,
पाहा, मी यां यावर तलवार, काळ आ ण आजार पाठवीन. कारण मी
यांना कुजले या अं जरासारखे कर न जे खा याससु ा घाणेरडे असते. १८
आ ण मी यांचा तलवार, काळ आ ण मर ने पाठपुरावा कर न आ ण
पृ वीवर ल सव रा या या ीने दहशत पोहचेल असे मी यांना कर न. मी
यांना या रा ात वखर वले आहे तेथे भयंकर भीती, शाप व नदा व उपहास
या गो चे ते वषय होतील. १९ परमे र असे हणतो, याचे कारण हे आहे
क , मी आपले सेवक संदे े यां या ारे माझी वचने पाठवली, तर यांनी माझे
ऐकले नाही. मी वारंवार यांना पाठवले पण तु ही ऐकले नाही, असे परमे र
हणतो. २० “तर बं दवानानो या तु हास य शलेमे न बाबेलास पाठ वले ते
तु ही परमे राचे वचन ऐका.” २१ कोलायाचा मुलगा अहाब व मासेयाचा
मुलगा स क या, ते मा या नावाने खोटे भ व य सांगतात, यां या वषयी
इ ाएलाचा देव सेनाधीश परमे र असे हणतो, पाहा, मी यांना बाबेलाचा
राजा नबुख ने सरा या हाती देईन. आ ण तो यास तुम या डो यांसमोर
ठार कर ल. २२ नंतर य दाचे जे सव बं दवान क न बाबेलात नेले या या
मनु यां वषयी हा शाप हणतील, स क या व अहाब यांना बाबेला या
राजाने अ नीवर भाजले तसे परमे र तुला करो. २३ हे यासाठ होईल क ,
कारण यांनी इ ाएलाम ये ल जा पद गो ी के यात, आप या शेजा यां या
बायकांबरोबर भचार केला आ ण जे मी यांना आ ा पले नाही ते वचन ते
खोटेपणाने मा या नावाने बोलले आहेत. कारण जो मी एक आहे तो जाणतो.
असे परमे र हणतो. २४ शमाया नेहल
े मकराब ल, हे सांग, २५ सेनाधीश
परमे र, इ ाएलाचा देव, हे हणतो, कारण जे सव लोक य शलेमेत आहेत
यां याकडे व मासेयाचा मुलगा याजक सफ या व सव याजक यां याकडे तू
आप या नावाने प े पाठवून व हटले, २६ परमे राने तुला यहोयादा या
जागी याजक हणून नेमले आहे. यासाठ क , परमे रा या मं दराचा तू
अ धकार असावे. जो कोणी वेडा होऊन आपणास संदे ा करतो, ते सव लोक
तु या नयं णात आहेत. तू यांना खो ात अडकवून व बेड घालावी. २७
हणून आता, अनाथोथकर यमया जो आपणास तु हासमोर संदे ा हणवतो
यास तू का धमकावले नाहीस? २८ कारण याने बाबेलास आ हाकडे प
पाठवले व हटले क , “बं दवास दीघकाळ राहील, हणून घरे बांधा, व ती
करा, बागा लावा व याची फळे खा.” २९ सफ या याजकाने हे प यमया
संदे ाला ऐकू येईल असे वाचले. ३० मग यमयाकडे परमे राचे वचन
आले आ ण हणाले, ३१ “सव बं दवासांत या लोकांस नरोप पाठव व सांग,
नेहल
े मकर घरा यातील शमाया या याब ल परमे र असे हणतो ‘कारण
शमायाने तु हास भ व य सां गतले आहे पण मी यास पाठ वलेले नाही.
कारण तु ही खो ावर व ास ठे वावा, असे याने केले आहे. ३२ हणून
परमे र असे हणतो क , पाहा, मी शमाया नेहल
े मकराला आ ण या या
वंशजाला श ा कर न. या लोकांम ये व ती करायला याचा कोणी उरणार
नाही. मी आप या लोकांसाठ जे चांगले कर न ते तो पाहणार नाही. कारण
याने परमे रा व गैर व ासाचे भाषण केले आहे. असे परमे र हणतो.
परमे रापासून जे वचन आले ते हे आहे आ ण हणाले,
३० यमयाला
परमे र, इ ाएलाचा देव, जे काही बोलला, तो हणतो, “मी
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तु याशी बोललेले सव वचने आपणासाठ पु तकात ल न ठे व. ३ कारण
पाहा, परमे राचे हे नवेदन आहे, असे दवस येतील क , यात मी आप या
लोकांचे इ ाएल आ ण य दा यांचे भ व य था पत कर ल. कारण मी
यां या पूवजांना दले या देशात यांना परत आणीन आ ण ते याचा ताबा
घेतील.” असे मी परमे र हणत आहे. ४ इ ाएला वषयी व य दा वषयी
ही परमे राने जाहीर केलेली वचने आहेत. ५ कारण परमे र हे हणाला,
“आ ही दहशतीने थरथर कापणा याची वाणी ऐकली आहे शांतीची नाही. ६
वचारा व पाहा जर पु ष बालकाला ज म देईल. येक त ण पु षाचा हात
सवणा या ी माणे या या कमरेवर दला आहे हे मी का पाहत आहे?
या सवाची चेहरे फ के का पडली आहेत? ७ हायहाय! तो दवस महान
आहे, या यासारखा कोणताही नाही. तो याकोबासाठ चतेचा समय आहे,
पण यातून यांचे र ण होईल. ८ सेनाधीश परमे र हणतो या दवशी
असे होईल क , मी तुम या मानेवर ल जोखड मोड न आ ण तुमची बंधने
तोड न, यापुढे परके तुला गुलाम करणार नाहीत. ९ पण परमे र यांचा देव
याची आ ण दावीद यांचा राजा याला मी यां यावर थापीन याची ते सेवा
करतील. १० परमे र असे हणतो, हणून तू याकोबा, मा या सेवका,
घाब नकोस, आ ण इ ाएला, हमत खचू नको. कारण पाहा, मी तुला र
थानातून परत आणीन आ ण तु या वंशजांना बं दवासा या देशातून तार न.
याकोब पु हा येईल आ ण शांती असेल; तो सुर त राहील आ ण तेथे कोणी
दहशत घालणार नाही. ११ कारण परमे र असे हणतो, मी तुला तारायला
तु हाबरोबर आहे. मग मी या रा ातून तुझी पांगापांग केली आहे. या सवाचा
मी पूण शेवट कर न, पण मी खा ीने तुझा शेवट करणार नाही, तर मी तुला
यायाने शासन कर न आ ण खचीत तुला श ा के यावाचून सोडणार नाही.
१२ कारण परमे र असे हणतो, तुझी जखम बर न होऊ शकणार आहे;
तुझा घाय संसगज य आहे. १३ तुझा वाद चालवणारा कोणीही नाही; तुझा
घाय बरा कर यासाठ कोणताही उपाय नाही. १४ तुझे सव यकर तुला
वसरले आहेत. ते तुला शोधत नाहीत, कारण तु या पु कळ अ यायामुळे
आ ण अग णत पापांमुळे, मी तुला श ू माणे जखम क न आ ण ू र
ध या माणे श ा क न, मी तुला घायाळ केले आहे. १५ तु या जखमेमुळे
तू मदतीसाठ का ओरडतो? तु या यातना ब या न होऊ शकणा या आहेत.
कारण तु या पु कळ अ यायामुळे, तु या असं य पापामुळे मी तुला या
गो ी के या आहेत. १६ हणून जे येकजण तुला खाऊन टाकतील ते
खाऊन टाकले जातील, आ ण तुझे सव श ू बं दवासात जातील. कारण या
कोणी तुला लुटले यांची लूट होईल आ ण तुला लुटणा या सवाना मी लुटीस
देईन. १७ कारण मी तुला आरो य देईन; मी तुम या जखमा ब या कर न.
हे परमे राचे नवेदन आहे. मी हे कर न कारण क , यांनी तुला टाकून
दलेले हटले आहे. कोणीही या सयोनेची काळजी घेत नाही. १८ परमे र
असे हणतो, पाहा, मी याकोबा या डे याचे भ व य परत फरवीन आ ण
या या घरा यावर दया कर न. मग नगर नाशा या ढगा यावर बांध यात
येईल आ ण या ठकाणी क ले होते याच जागी पु हा होतील. १९ नंतर
यां यामधून उपकार तुती आ ण आनंदो सव करणा यांचा आवाज नघेल,
कारण मी यांची वाढ कर न आ ण ती कमी होणार नाही; मी यांचे गौरव
कर न हणजे ते हलके होणार नाहीत. २० मग यांचे लोक पूव या सारखे
होतील आ ण यांची मंडळ मा यासमोर था पत होईल जे हा यां या सव
लोकांना जे कोणी यांना आता पीडा देतील यांना मी श ा कर न. २१
यांचा पुढार यां यातलाच होईल. तो यां यामधूनच नघेल जे हा मी यास
जवळ येऊ देईन आ ण जे हा तो मा याजवळ येईल. कारण जो मा याजवळ
यायला कोणाची हमत आहे? हे परमे राचे नवेदन आहे. २२ मग तु ही
लोक माझे हाल आ ण मी तुमचा देव होईन.” २३ पाहा, परमे राचे ोध प
तुफान सुटले आहे. ते तुफान नरंतर आहे. ते धु वा उड वणार वावटळ
लोकां या डो यावर आदळे ल. २४ परमे र आप या दयाचे उ ेश

पूण क न स ीस नेईपयत याचा संत त ोध परत जाणार नाही. अंतीम
दवसात, तु हास ते समजतील.
र असे हणतो, “ या काळ मी इ ाएला या सव कुळांचा देव
३१ परमे
होईन आ ण ते माझे लोक होतील.” परमे र असे हणतोः “मी
२

इ ाएलास वसावा दे यास येईन ते हा जे कोणी तलवार पासून नभावले
आहेत या लोकांस रानात अनु ह मळे ल.” ३ परमे र पूव मला दसला
व हणाला, हे इ ाएला, मी सावका लक ीतीने, तु यावर ीती केली
आहे. हणून मी व ासा या कराराने तुला आप याजवळ ओढू न घेतले
आहे. ४ हे इ ाएला या कुमार , मी तुला पु हा बांधीन याक रता तू बांधलेली
होशील. तू पु हा आप या खं ज या उचलशील आ ण आनंदाने नृ य कर त
बाहेर जाशील. ५ तू पु हा शोमरोना या ड गरावर ा म यांची लागवड
करशील. शेतकर लागवड करतील आ ण या या फळांचा चांगला उपयोग
होईल. ६ असा एक दवस येईल क , याम ये ए ाईमा या ड गरावर ल
पहारेकर ओरडू न सांगतील. उठा, आपण परमे र आपला देव या याकडे वर
सयोनेला जाऊ. ७ परमे र असे हणतो, “याकोबासाठ आनंदाचा गजर
करा! रा ांतील मुख लोकांसाठ आनंदाने जयघोष करा! ऐकू येईल अशी
तुती करा. हणा, ‘हे परमे रा, तु या लोकांचे, इ ाएला या वाचले यांचे
तारण कर.’ ८ पाहा, मी यांना उ रेकड या देशातून आणीन, पृ वी या
अगदी शेवट या ठकाणा न मी यांना एक कर न. यां याम ये आंधळे
आ ण पंगू, गभवती आ ण या कोणी यां या सूतीची वेळ आली असेल
याही यां याबरोबर असतील. यांची मोठ मंडळ इकडे परत येईल. ९
ते रडत येतील. ते वनंती करत असता मी यास नेईन, मी यांना सरळ
मागाने पा या या वाहाजवळ नेईन. ते यावर अडखळणार नाहीत. कारण
मी इ ाएलाचा पता आहे, आ ण ए ाईम माझा थम ज मलेला आहे.
१० रा ांनो, परमे राचे वचन ऐका. र या ीपात हे स करा. तु ही
रा ांनी हणावे, याने इ ाएल वखरला तोच यास एकवटील आ ण जसा
मढपाळ आप या कळपाला राखतो तसा तो यास राखील. ११ कारण
परमे राने खंडणी भ न याकोबाला सोडवले आहे आ ण या यासाठ जो
खूप बलवान होता या या हातातून यास मु केले आहे. १२ मग ते येतील
आ ण सयोने या शखरावर आनंदाने गातील. परमे रा या चांगुलपणामुळे
धा यासाठ आ ण ा रसासाठ , तेलासाठ , आ ण थवा व कळपांची
संततीसाठ आनं दत होऊन येतील. यांचा जीव भरपूर पाणी दले या
बागे माणे होईल. यापुढे ते पु हा कधी ःखीत होणार नाहीत. १३ मग
कुमार आनंदीत होऊन नाचतील आ ण त ण व वृ एक आनंद करतील.
कारण मी यां या शोकाचे पांतर उ सवाम ये कर न. मी यां यावर दया
कर न आ ण ःखा याऐवजी यां या आनंदाचे कारण होईल. १४ नंतर
मी याजकांचा जीव वपुलतेत तृ त कर न. माझे लोक ते वतःला मा या
चांगुलपणाने भरतील.” असे परमे र हणतो. १५ परमे र असे हणतो,
“रामांत वलाप आ ण अ तखेदाचे रड याचे आवाज ऐकू येत आहेत. राहेल
आप या मुलांसाठ रडत आहे. ती नाहीत हणून सां वन पावत नाही.” १६
परमे र असे हणतो, तू रड यापासून आपला आवाज आ ण आपले डोळे
आसवांपासून आवर. कारण तु या ःखाचे तफळ तुला मळे ल. असे
परमे र हणतो. तुझी मुले श ूं या देशातून परत येतील. १७ परमे र असे
हणत आहे, “तु या भ व यासाठ तुला आशा आहे.” “तुझे वंशज आप या
सीमेत परत येतील. १८ खचीत मी ए ाईमाला असे रडताना ऐकले आहे क ,
‘तू मला श ा केलीस आ ण मला श ा झाली. अ श ीत वासरा माणे
मला परत माघार आण आ ण मी परत येईन, कारण परमे रा, तू माझा
देव आहेस. १९ कारण मी तु यापासून भटक यानंतर, मी प ाताप केला.
मला श ण मळा यानंतर, मी ःखात आप या छातीवर थापा मार या.
कारण मा या त णपणातील अपराधा या अपक त मुळे मी लि जत व
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शर मदा झालो.” २० ए ाईम माझे ब मू य मुल नाही काय? तो माझा य
मोहक मुलगा नाही का? कारण जर कधी मी या या व द बोललो, तर
ख चत मी यास आप या मनात ेमाने आठवण कर तच असतो. या कारे
माझे दय या यासाठ कळवळते. मी खरोखर या यावर दया कर न. असे
परमे र हणतो. २१ तू आप यासाठ र यांवर खुणा कर. तू आप यासाठ
मागदशक खांब ठे व. तू जो यो य माग घेतला, या मागावर आपले ल
ठे व. हे इ ाएला! कुमार , तू आप या नगराकडे परत ये. २२ व ासहीन
मुली, तू कती वेळ सतत हेलकावे घेशील? कारण परमे राने पृ वीवर
काहीतर नवे नमाण केले आहे. ी त या र णासाठ बलवान पु षाला
घेर ल. २३ सेनाधीश परमे र, इ ाएलाचा देव, असे हणतो, “जे हा मी
लोकांस परत यां या देशात आणीन, य दा या नगरांत व देशात राहणारे
ते हे हणतील, ‘तुझी धा मकतेची जागा जेथे तो राहतो, तू प व पवता,
परमे र तुझे क याण करो! २४ कारण य दा आ ण याची सव नगरे
एक राहतील. तेथे शेतकर आ ण मढपाळ या या कळपाबरोबर राहतील.
२५ कारण मी थकले यांना प यास पाणी देईन आ ण तहानेने ाकुळ
झाले या येक जीवास भरेन. २६ यानंतर, मी जागा झालो आ ण मा या
ल ात आले क , माझी झोप ताजीतवानी करणार होती. २७ परमे राचे
हणणे असे आहे. “पाहा, असे दवस येत आहेत क यात मी य दा या व
इ ाएला या घरा यांत मनु यबीज आ ण पशुबीज पेर न. २८ मग असे होईल
क , उपटायला व पाडायला, मोडायला व नाशाला, व पीडायला जशी मी
यां यावर नजर ठे वत असे, तशी बांधायला व लावायला मी यां यावर नजर
ठे वीत जाईन.” असे परमे र हणतो. २९ “ या दवसात कोणीही पु हा असे
हणणार नाहीत क , व डलाने आंबट ा े खा ली, पण मुलांचे दात आंबले
आहेत. ३० कारण येक मनु य आप या वतः या अ यायात मरेल. जो
येकजण आंबट ा े खाईल, याचेच दात आंबतील.” ३१ परमे र असे
हणतो, पाहा, असे दवस येत आहेत क , “मी इ ाएला या व य दा या
घरा याशी नवा करार कर न. ३२ मी यां या वड लांबरोबर मसर देशातून
बाहेर काढू न आण यासाठ यांचा हात धरला ते हा जो करार केला होता
या माणे हा असणार नाही. या दवसात जर मी यां यासाठ पती होतो
तर यांनी मा या कराराचा भंग केला.” असे परमे र हणतो. ३३ “पण
परमे र हणतो, या दवसानंतर जो करार मी इ ाएला या घरा याबरोबर
कर न तो हाच आहे.” “मी आपले नयमशा
यां या अंतयामात ठे वीन
व यां या दयावर मी ते लहीन, कारण मी यांचा देव होईन व ते माझे
लोक होतील. ३४ नंतर परमे रास ओळखा असे हणून पुढे येक मनु य
आप या शेजा याला कवा येक आप या भावाला शकवणार नाही.
कारण लहानापासून थोरापयत मला ओळखतील.” असे परमे र हणतो.
“कारण मी यां या अ यायांची यांना मा कर न आ ण मी यां या पापांचे
मरण ठे वणार नाही.” ३५ परमे र असे हणतो, जो परमे र दवसा
काश यासाठ सूय देतो आ ण रा ी चं व तारे यांना काश याची तजवीज
करतो. जो समु ास खवळतो या कर ता या या लाटा गजतात यांना तो
शांत करतो. सेनाधीश परमे र असे याचे नाव आहे. तो असे हणतो. ३६
“जर या ि थर गो ी मा या ीपुढून न झा या तर इ ाएलाचे वंशजही
मा यासमोर सवकाळ रा हणून राहणार नाहीत.” ३७ परमे र असे
हणतो, जर फ उं चात उं च आकाशाचे मोजमाप करणे श य असेल, आ ण
जर फ पृ वी या खालचे पाये शोधून काढता येऊ शकतील, तर मीही
इ ाएला या सव वंशजांनी जे सव काही केले आहे यामुळे यांना नाकार न,
असे परमे र हणतो. ३८ “पाहा असे दवस येत आहेत क ; असे परमे र
हणतो, परमे रासाठ हनानेला या बु जापासून कोप या या वेशीपयत हे
नगर पु हा बांधले जाईल. ३९ मग यासाठ मापनसू गारेबा या टेकड पयत
नीट पुढे नघून जाईल आ ण तेथून गवाथाकडे वळे ल. ४० ेतांचे व राखेचे
पूण खोरे आ ण क ोन ओहोळापयत पूवकड ल घोडेवेशी या कोप यापयत
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सव शेते परमे रास प व होतील. ती पु हा कधीही उपट यात येणार नाहीत
कवा मोडू न टाकणार नाहीत.”
दाचा राजा स क या या या कार कद या दहा ा वष ,
३२ यहणजे
नबुख ने सरा या कार कद या अठरा ा वष , यमयाला
परमे राकडू न वचन आले. २ यावेळ , बाबेला या सै याने य शलेमेला वेढा
घातला होता आ ण यमया संदे ा य दा या राजा या घरात पहा यां या
चौकात कैद होता. ३ य दाचा राजा स क या याने यास कैद केले होते
आ ण हणाला, तू का भ व य करतो व हणतो परमे र असे हणतो, पाहा,
हे नगर मी बाबेला या राजा या हाती देईन आ ण तो ते घेईल. ४ आ ण
य दाचा राजा स क या खा ां या हातातून सुटणार नाही, कारण तो
खरोखर बाबेला या राजा या हाती दला जाईल. व या याशी समोरासमोर
बोलेल आ ण तो आप या डो यांनी राजाला पाहील. ५ कारण स क या
बाबेलाला जाईल आ ण मी परमे र असे हणतो क मी याची भेट घेईपयत
तो तेथे राहील. जर तु ही खा ांशी लढला तर तु ही यश वी होणार नाही.
६ यमया हणाला, “परमे राचे वचन मा याकडे आले व हणाले, ७ पाहा,
तुझा काका श लूम यांचा मुलगा हानामेल तु याकडे येईल आ ण हणेल
जे माझे शेत अनाथोथात आहे ते तू आप यासाठ वकत घे, कारण ते
खरेदी कर याचा अ धकार तुझा आहे. ८ मग, परमे राने सां गत या माणे
मा या काकाचा मुलगा हानामेल, पहारेक यां या चौकात मा याकडे आला
आ ण मला हणाला, ब यामीन देशात या अनाथोथात जे माझे शेत आहे
ते तू वकत घे. कारण वतन क न घे याचा व ते वकत घेऊन याचा
मालक हो याचा अ धकार तुझा आहे. ते आपणासाठ वकत घे. ते हा मला
कळले क हे परमे राचे वचन आहे. ९ हणून मी मा या काकाचा मुलगा
हानामेल या याकडू न अनाथोथातले ते शेत वकत घेतले आ ण मी यास
सतरा शेकेल पे मोजून दले. १० नंतर मी खरेदीखतावर सही केली आ ण
मोहोरबंद केले आ ण ते सा ीला सा ीदार ठे वले. मग मी तागड ने पे
मोजले. ११ पुढे मी खरेदीखत जे नयमा माणे व र ती माणे मोहोरबंद
केलेले होते ते आ ण जे मोहोरबंद न हते तेही घेतले, १२ मा या काकाचा
मुलगा हानामेल या यासम आ ण या सा ीदारांनी खरेदीखतावर सही
केली होती यां यासम आ ण जे सव य दी पहारेक यां या चौकात बसले
होते यां यासम , मी ते खरेदीखत महसेयाचा मुलगा नेर या याचा मुलगा
बा ख या या हाती दले. १३ हणून यां यासमोर मी बा खाला आ ा
केली. मी हणालो, १४ सेनाधीश परमे र, इ ाएलाचा देव, असे हणतो, हे
मोहोरबंद केलेले खरेदीखत व मोहोरबंद नसलेले खरेदीखत यां या पाव या
घे. या दीघकाळ राहा ा हणून नवीन पा ात घालून ठे व. १५ कारण
सेनाधीश परमे र, इ ाएलाचा देव, असे हणतो, या देशात पु हा घरे, शेते
आ ण ा मळे खरेदी कर यात येतील. १६ नेर याचा मुलगा बा ख ाला
खरेदीखताची पावती द यावर, मी परमे राची ाथना केली आ ण हणालो,
१७ अहा, भू परमे रा! पाहा! तू एक ाने आप या महान साम याने
व आपला उभारले या बा ने आकाश आ ण पृ वी नमाण केलीस. तुला
खूप अवघड आहे असे हण यास काहीच नाही. १८ परमे र, तू हजार ना
व ासाचा करार दाखवतो व मनु यांचे अ याय यां यानंतर यां या मुलां या
पदर ओततो. तू थोर व साम यवान देव आहेस. सेनाधीश परमे र तुझे
नाव आहे. १९ तू चातुयाने थोर व कृतीने परा मी आहेस कारण येकाला
या या आचरणा माणे व या या कृती या यो यते माणे फळ ावे हणून
तुझे डोळे लोकांचे माग पाह यास उघडे आहेत. २० तू मसर देशात च ह व
चम कार केलेस. आजपयत येथे इ ाएलात आ ण सव मानवजातीत तू
आप या नावाची कत केली आहे. २१ कारण तू आपले लोक इ ाएलांना
च ह आ ण चम कारांनी, आपला साम यवान हाताने, बा उभा न आ ण
मो ा दहशतीने मसरामधून बाहेर आणलेस. २२ नंतर तू यां या पूवजांना
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ध व मध वाह याचा हा जो देश दे याची शपथ वा हली. तो हाच देश तू
यांना दला. २३ आ ण यांनी वेश केला आ ण याचा ताबा घेतला. पण
यांनी तुझी वाणी ऐकली नाही कवा तु या नयमाचे आ ापालन केले
नाही. यांना तू जे कर याची आ ा दली होती यांनी काहीच केले नाही,
हणून तू यां यावर ही सव संकटे आणली. २४ पाहा! हे नगर काबीज
कर यासाठ वेढे घातले आहेत. कारण तलवार, काळ आ ण मर , यामुळे
हे नगर जे खा दी या व लढाई करतात यां या हाती दे यात आले
आहे. कारण तू जे काही बोललास ते घडले आहे. आ ण पाहा, ते तू पा हले
आहे. २५ तर तू मला हणालास, तू आप यासाठ याने शेत खरेदी
कर आ ण सा ीसाठ सा ीदार बोलाव, जर मी हे नगर खा ां या हाती
दले जात आहे.” २६ मग यमयाकडे परमे राचे वचन आले व हणाले,
२७ “पाहा! मी परमे र सव मानवजातीचा देव आहे. मा यासाठ काही
अवघड आहे काय?” २८ या तव परमे र असे हणतो, “पाहा, हे नगर
मी खा ां या आ ण बाबेलाचा राजा नबुख ने सर यां या हाती देतो. तो
हे काबीज कर ल. २९ आ ण जे खा दी या नगरा व लढाई करतात ते
येतील व हे नगर अ नीने पेटवतील व मला संताप व यासाठ या घरा या
धा यावर बआलदेवाला धूप जाळला आ ण इतर देवांना पेयापणे ओतली
तही जाळू न टाकतील. ३० कारण इ ाएल आ ण य दा या लोकांनी न त
आप या त णपणापासून मा या ीने जे वाईट तेच कर त आली आहेत.
इ ाएला या लोकांनी आप या हातानी य कृती क न यांनी ख चत
माझा अपमान केला आहे.” असे परमे र हणत आहे. ३१ या दवशी
यांनी हे नगर बांधले या दवसापासून आतापयत ते माझा ोध आ ण कोप
चेत व याचे कारण होत आले आहेत. हणून ते मी आप यापुढून र कर न.
३२ कारण इ ाएल व य दातील सव लोकांनी, यांचे राजे, सरदार, याजक,
संदे े आ ण य दातील येक
ने व य शलेमेत राहणा यांनी मला
कोप व यासाठ या पणा या गो ी के या आहेत या सवामुळे मी असे
कर न. ३३ “ यांचे त ड फर व याऐवजी यांनी मा याकडे पाठ फर वली,
जर मी यांना अ त उ सुकतेने शक वले. मी यांना शक व याचा य न
केला, पण यातील एकानेही बोध ि वकार यास माझे ऐकले नाही. ३४ नंतर
यांनी या घरास माझे नाव ठे वले आहे ते अशु कर यास यां या न गो ी
आणून ठे व या. ३५ आ ण यांनी बआल देवाची जी उं च थाने ह नोमा या
मुला या खो यात आहेत ती यांनी आपली मुले व मुली यांचा मोलख देवाला
होमापण कर यासाठ बांधली. हे काही कर याची आ ा मी यांना कधीच
दली न हती. आ ण य दाने पाप करावे हणून यांनी कळसवाणी गो ी
करा ा, असे मा या कधीही मनातसु ा आले न हते. ३६ हणून आता, या
नगरा वषयी तु ही हणता, हे तलवार, काळ व मर ने बाबेला या राजा या
हाती दे यात येईल या नगरा वषयी मी, परमे र, इ ाएलाचा देव हणतो,
३७ पाहा, या येक देशात मी आप या ोधाने, कोपाने आ ण महारोषाने
यांना घालवून दले आहे, तेथून मी यांना गोळा क न परत येथे आणीन
आ ण यांना सुर त राह याची श देईन. ३८ ते माझे लोक होतील आ ण
मी यांचा देव होईन. ३९ यांचे व यां यानंतर यां या वंशजानी यां या
चांग यासाठ येक दवशी माझा आदर करावा हणून मी यांना एकच
दय व एकच माग देईन. ४० आ ण मी याजशी सवकाळचा करार कर न.
तो असा क , मी यांचे हत कर यापासून माघार घेणार नाही. मी आपला
आदर यां या मनात उ प न कर न, हणजे ते मजपासून माघार घेणार
नाहीत. ४१ नंतर मी यांचे चांगले कर यास आनंद कर न. मी आप या सव
अंत: करणाने आ ण जवाने यांची या देशात ामा णकपणे लागवड करेन.
४२ परमे र असे हणतो, जसे मी हे सव मोठे अ र या लोकांवर आणले
आहे, तसे या चांग या गो ी वषयी मी तुम याशी बोललो आहे, या मी
सव यां यासाठ कर न. ४३ या देशा वषयी तु ही हणता, ‘हे ओसाड
आहे, तेथे कोणी मनु य व पशू नाहीत. तो खा ां या हाती दला आहे, मग

या या देशात शेते खरेदी करतील. ४४ ब या मना या देशात, य शलेमे या
सभोवती या देशातील व य दातील नगरांत व डोगराळ देशा या नगरात व
तळवटी या नगरात व नेगेब या नगरात लोक याने शेते खरेदी करतील
आ ण खरेदीखतावर स ा घेऊन मोहोरबंद करतील व सा ीदार बोलावून
आणतील. कारण यांचे बं दवासात गेलेले परत येतील. असे परमे र हणत
आहे.
यमया पहारेक यां या अंगणात अजूनही बंदी त असता
३३ नंयातरयाकडे
स यांदा परमे राचे वचन आले. ते हणाले, परमे र
२

जो हे करतो, परमे र जो हे था पत कर यासाठ यो जतो, परमे र हे याचे
नाव आहे, तो असे हणतो, ३ मला हाक मार आ ण मी तुला उ र देईन. या
तुला समजत नाही अशा महान, गहन गो ी मी तुला दाखवीन. ४ कारण
परमे र, इ ाएलाचा देव, नगराची घरे व य दा या राजाची घरे वे ा या
उतरंड मुळे व तलवार मुळे पडले आहे या वषयी हणत आहे. ५ खा दी
लढाईस येत असताना या लोकांस मी आप या ोधाने आ ण कोपाने ठार
केले ते हा यां या सव तेमुळे मी आपले मुख या नगरापासून लप वले
आहे यां या मृतदेहाने जी घरे भरली. ६ पण पाहा, मी या नगराला आरो य
आ ण उपचार आणून देईन. कारण मी यांना बरे कर न आ ण शांतीची व
स यतेची वपुलता यांना देईन. ७ कारण मी य दी आ ण इ ाएल यांचे
भाक त परत आणीन; मी पूव माणेच यांना बांधीन. ८ मग यांनी या
अ यायाने मा या व पाप केले या सवापासून मी यांना धुवून व छ
कर न. मी यांनी या आप या सव अ यायाने मा या व पाप केले व
या सव मागाने यांनी मा या व बंड केले या सवाची मी यांना मा
कर न. ९ कारण हे नगर पृ वीत या सव रा ांसमोर मला आंनदाचे नाव,
तुतीचे गीत, स मानास कारण असे होईल. यांचे सव हत मी कर न ते
ती ऐकतील आ ण जे सव हत व जे सव कुशल मी यांना ा त क न
देईन याव न ती भयभीत होतील व थरथर कापतील. १० परमे र असे
हणतो, या थाना वषयी तु ही आता हणता क हे ओसाड आहे. तेथे
य ा या नगरात कोणी माणसे व ाणी नाहीत आ ण य शलेमेचे र ते
नजन झाले आहेत, माणसे व पशू नाहीत. ११ तेथे पु हा आनंद व हषाचा श द
ऐकू येईल. नव याची व नवर ची वाणी ऐकू येईल, कारण परमे र चांगला
आहे. याची दया सवकाळची आहे. असे हणून जे परमे रा या मं दरात
उपकार तुतीचे अपण आणतील यांचा आवाज पु हा ऐकू येईल. कारण
मी देशाचा बं दवास परत उलटवून सु वातीला जसे होते तसे कर न, असे
परमे र हणतो. १२ सेनाधीश परमे र असे हणतो, या नजन थानात,
जेथे आता मनु य व ाणी कोणीही नाही. यात या सव नगरात कळप
बस वणा या मढपाळांची व ती पु हा होईल. १३ ड गराळ देशातील नगरात,
मैदानातील नगरात, आ ण द ण देशातील नगरात, ब या मना या देशात,
य शलेमे या सभोवताल या देशात व य दा या नगरात, व नेगेबातील
देशात मोजदाद करणा या या हाती पु हा कळप जातील, असे परमे र
हणतो. १४ परमे राचे असे हणणे आहे, पाहा! असे दवस येत आहेत
जे मी इ ाएल आ ण य दा या घरा यासाठ जे वचन दले आहे ते मी
कर न. १५ या दवसात आ ण यावेळ मी दावीदासाठ धा मकतेची
शाखा वाढवीन आ ण ती देशात याय आ ण धा मकता चालवील. १६ या
दवसात य दाचे तारण होईल आ ण य शलेम सुर त राहील. कारण तला
परमे र आमची धा मकता आहे या नावाने बोलवतील. १७ कारण परमे र
असे हणतो, “इ ाएला या घरा या या सहासनावर बसणा यांची उणीव
दावीदाला कधीच पडणार नाही. १८ तसेच मा यासमोर होमापणे अ पणारा,
अ नापणाचा य करणारा व न य य करणारा यांची लेवीय याजकास
उणीव पडणार नाही.” १९ यमयाकडे परमे राचे वचन आले व हणाले, २०
परमे र असे हणतो, “जर तू दवस आ ण रा या वषयीचा जो माझा करार
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तुम याने मोडवेल यासाठ क , दवस आ ण रा आपाप या यो यवेळ होऊ
नयेत हणून, २१ तर माझा सेवक दावीद या याशी जो करार आहे तोही
मोडू न जाईल यासाठ क यास या या सहासनावर रा य करायला मुलगा
होऊ नये आ ण माझी सेवा करणारे लेवी जे याजक यां याशी जो करार
आहे तोही मोडू न जाईल. २२ या माणे आकाशातील सै य मोजू शकत
नाही आ ण जसे समु काठ या वाळू चे मापन होऊ शकत नाही. या माणे
माझा सेवक दावीद या या वंशजांना आ ण जे लेवी माझी सेवा करतात
यांनाही मी ब गु णत कर न.” २३ यमयाकडे परमे राचे वचन आले व
हणाले, २४ “हे लोक जे काय बोलले, ते तू ऐकलेस ल ात घेतले नाहीस,
ते हणतात क , जी दोन घराणी परमे राने नवडली ती यांना सोडू न दले
आहेत काय? या कारे यां या ीने पु हा रा होऊ नये असे ते मा या
लोकांस तु छ लेखतात.” २५ परमे र असे हणतो, “जर माझा दवस व
रा या वषयीचा माझा करार अढळ नाही कवा मी जर आकाशाचे आ ण
पृ वीचे नयम था पले नाहीत, २६ तर याकोबाची संतती व माझा सेवक
दावीद या या संततीचा मी याग कर न आ ण दावीदा या संततीपैक कोणी
अ ाहाम, इसहाक व याकोब या या संततीवर स ा चाल व यास ठे वणार
नाही; कारण मी यांचा बं दवास उलटवीन व याजवर दया कर न.”
रापासून यमयाकडे वचन आले. नबुख ने सर बाबेलाचा राजा
३४ परमे
व याचे सव सै य व या या स ेखाली असलेली पृ वीवर ल सव
रा ये व सव लोक य शलेमेशी व या या सव नगरांशी लढत होते ते हा हे
वचन आले. ते या माणे, २ परमे र, इ ाएलाचा देव, हे हणतो, “जा आ ण
य दाचा राजा स क या या याशी बोलून सांग, पाहा हे नगर मी बाबेला या
राजा या हाती देईन. तो ते जाळू न टाक ल. ३ तू या या हातून सुटणार
नाहीस, कारण खा ीने पकडला जाऊन आ ण या या हाती दला जाशील.
जे हा तू बाबेलास जाशील, तू आप या डो यांनी बाबेला या राजाला य
पाहशील आ ण तु ही समोरासमोर येऊन एकमेकांशी बोलाल. ४ स क या,
य दा या राजा, परमे राचे वचन ऐक. परमे र तु याब ल असे हणतो क ,
तुला तलवार ने मृ यू येणार नाही. ५ तू शांतीने मरशील. तु या पूव चे राजे
तुझे पूवज यां याक रता धूप वगैरे जाळ त तसे तु याकरता जाळतील, व हाय
रे, मा या वामी असे बोलून तु याकरता शोक करतील; आता मी बोललो
आहे. हे परमे राचे वचन आहे.” ६ हणून यमया संदे ाने परमे राची
ही सव वचने य शलेमेम ये स क या राजाला सां गतली. ७ यावेळ
बाबेला या राजाचे सै य य शलेमे व लढत आ ण य दातील उरले या
सव नगरा व
हणजे लाखीश व अजेकाशी लढत होते. य दाम ये तटबंदी
असलेली ही नगरे रा हली होती. ८ स क या राजाने य शलेमेतील सव
लोकांबरोबर वतं कर याचा करार था पत क न घो षत के यानंतर
यमयाला जे परमे राचे वचन आले. ९ तो करार हणजे येकाने आप या
इ ी दासास, पु ष व ि ला मोकळे करावे. कोणीही आप या इ ी बंधूकडू न
दा य क न घेऊ नये. १० हणून सव ने यांनी व लोकांनी या कराराचे पालन
कर यास मा यता दली. येकजण आप याकड ल ी वा पु ष गुलामांना
ापुढे गुलाम हणून न ठे वता मु करावे. यांनी ऐकले आ ण यांना पाठवून
दले. ११ पण यानंतर यांनी आपले मन बदलले. यांनी यांना गुलाम
हो यास भाग पाडले. १२ मग यमयाकडे परमे राचे वचन आले आ ण
हणाले, १३ परमे र, इ ाएलाचा देव, असे हणतो, “जे हा मी तुम या
पूवजांना मसर देशातून दा या या घरातून बाहेर आणले ते हा मी यां याशी
करार केला. तो हणजे, १४ जो तुझा इ ी भाऊ तुला वकला होता यास
तु ही येक सात ा वषा या शेवटी मु क न सोडा, याने सहा वष तुझी
सेवा केली ते हा तू आप यापासून सुटका दे; परंतु तुम या पूवजांनी माझे
ऐकले नाही व ल दले नाही. १५ आता तु ही वतः प ाताप केला होता
आ ण मा या ीने जे यो य आहे ते क लागला होता. तु ही येकाने
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आप या शेजा या या मनु यास वातं जाहीर केले. आ ण या घराला माझे
नाव ठे वले आहे याम ये तु ही मा यासमोर करार केला होता. १६ पण
नंतर तु ही बदलला आ ण माझे नाव अप व केले; यांना तु ही यां या
इ छे माणे कोठे ही जा यास पाठवले होते. यांना तु ही येक मनु याने
आप या मु केले या दासांना ि या व पु ष यांना परत आणले. यांना
बळजबर ने पु हा तुमचे दास केलेत. १७ या तव परमे र असे हणतो,
‘तु ही येकाने आप या भावास व सहकार इ ाएलास वातं य जाहीर
करायचे होते. तु ही माझे ऐकले नाही. हणून परमे र हणतो, पाहा, मी
तु हा व द तलवार ला, मर ला आ ण काळाला वातं य जाहीर करतो,
कारण पृ वीवर ल येक रा या या ीने मी तु हास असे काही कर न क ,
याब ल ऐकून भीतीने थरथर कापाल. १८ मग या लोकांनी माझा कराराचा
भंग केला आहे, यांनी मा यासमोर केले या कराराचे वचन पाळले नाही.
यांनी वासराचे दोन तुकडे केले व ते यामधून चालत गेले. १९ जे य दा आ ण
य शलेमेचे सरदार, षंढ, याजक व देशातले सव लोक जे वासरा या दोन
भागांमधून चालत गेले. २० मी यांना यां या श ूं या हातात देईल आ ण
यांना यांचा जीव घेऊ पाहणा या या हाती देईल. यांची ेते आकाशातील
प यास व पृ वीवर ल पशूंना भ य होतील. २१ हणून मी य दाचा राजा
स क या व याचे सरदार ांना यां या श ूं या हाती आ ण जे यांचा जीव
घेऊ पाहणा यास हाती व बाबेला या राजाचे जे सै य तु हापासून नघून गेले
आहे यां या हाती देईन. २२ परमे र हणतो, पाहा, मी आ ा देत आहे
आ ण ते नगराकडे परत येतील असे कर न, ते हा ते या व लढतील व ते
घेतील व ते जाळू न टाकतील; कारण मी य दाची नगरे र हवासीहीन ओसाड
कर न.”
दाचा राजा योशीयाचा मुलगा यहोयाक म या या दवसात
३५ ययमयाला
परमे राकडू न वचन आले ते हे आहे. ते हणाले,

२

“रेखा या या घरा याकडे जा आ ण यां याशी बोल. मग यांना मा या
घरातील एका खोलीत आण आ ण यांना प यास म दे.” ३ हणून मी
हब स याचा मुलगा यमया याचा मुलगा याजना आ ण या या भावांना
व सव मुलांना आ ण रेखा या या सव घरा याला घेतले. ४ मी यांना
परमे रा या मं दरात, देवाचा मनु य इ द याचा मुलगा हानान या या खोलीत
आणले. या खो या श लुमाचा मुलगा मासेया ारपाल, या या बाजू या
खोली या वर असले या ने यांची होती. ५ नंतर मी रेखा यांसमोर ा रसाने
भरलेले कटोरे व पेले ठे वले आ ण यांना हणालो, “थोडा ा रस या.”
६ पण ते हणाले, “आ ही ा रस पणार नाही, कारण आमचे पूवज,
रेखाब यांचा मुलगा योनादाब, यांने आ हास आ ा दली, ‘तु ही आ ण
तुम या वंशजांनी सवकाळपयत कोणताही ा रस पऊ नये.’ ७ शवाय
कोणतेही घरे बांधू नका, कोणतेही बी पे नका, कवा कोणतेही ा मळे
लावू नका. हे तुम यासाठ नाहीत. तर तु ही आप या सव दवसात तंबूत
रा हले पा हजे, याकर ता या देशात तु ही परदेशी आहात याम ये दीघकाळ
जगावे. ८ आमचा पूवज रेखाब याचा मुलगा योनादाब याची वाणी आ ही
पाळत आलो आहोत, याम ये आ ही आम या ि या, आमची मुले, आ ण
आम या मुल नी आप या सव दवसात ा रस पऊ नये अशी आ ा याने
आ हास दली आहे. ९ आ ण आ ही याम ये राह यासाठ कधीही घरे
बांधीत नाही आ ण तेथे आम या वत: या मालक ची शेते व ा मळे
नाहीत. १० आ ही तंबूत राहतो आ ण ऐकतो व आमचा पूवज योनादाब यांने
आ हास सव आ ा प या माणे वागत आलो. ११ पण जे हा बाबेलचा राजा
नबुख ने सर ाने देशावर ह ला के यावर, आ ही हणालो, खा ां या व
अरा यां या सै यापासून आपण य शलेमेला नसटू न जाऊ. हणून आ ही
य शलेमेम ये राहत आहोत.” १२ मग यमयाकडे परमे राचे वचन आले
आ ण हणाले, १३ सेनाधीश परमे र, इ ाएलाचा देव, हे हणतो, “जा
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आ ण य दातील मनु यांना व य शलेमे या रहीवा यांना सांग, तु ही माझी
वचने ऐकूण आ ण ती शासन ि वकारणार नाही का?” असे परमे र हणतो.
१४ रेखाबाचा मुलगा योनादाब याने आप या मुलांना कोणताही ा रस
पऊ नका अशी आ ा दली यांनी याचा श द आजपयत पाळला. यांनी
आप या पूवजां या आ ेचे पालन केले. पण मी वत: तु हास पु हा पु हा
सांगत आलो, परंतु तु ही माझे ऐकले नाही. १५ इ ाएल आ ण य दा
येथील लोकांकडे मी माझे सव सेवक, संदे े पाठ वले. मी यांना पु हा पु हा
सांग यास पाठ वले, येक जण आप या
मागापासून वळा आ ण
चांगली कृ ये करा. स या देवांना अनुस नका आ ण यांची पूजा क नका.
याऐवजी, तुम या पूवजांना व तु हास जो देश दला आहे याम ये परत
माघार या. पण या लोकांनी माझे ऐकले नाही. १६ कारण रेखाबाचा मुलगा
योनादाबा या वंशजांनी यां या पूवजांनी यांना दले या आ ा पाळ या,
पण या लोकांनी माझे ऐक याचे नाकारले. १७ हणून परमे र, सै यांचा देव
आ ण इ ाएलाचा देव, असे हणतो, “पाहा, जे सव अ र मी यां या व
आणणार हणून मी हणालो आहे, ते सव मी य दावर आ ण य शलेमे या
राहणा यांवर आणीन, कारण मी यां याशी बोललो ते हा यांनी ऐक याचे
नाकारले. मी यांना हाका मार या पण यांनी उ र दले नाही.” १८ यमया
रेखाबा या कुटु ं बयांना हणाला, “सेनाधीश परमे र, इ ाएलचा देव, असे
हणतो, ‘तु ही आपला पूवज योनादाब ां या आ ा ऐक या आ ण या सव
पाळ या. जे याने कर यास आ ा पले या माणे तु ही केले आहे. १९
हणून सेनाधीश परमे र, इ ाएलाचा देव, असे हणतो, रेखाबाचा मुलगा
योनादाब या या वंशजांपैक कोणीतर एक नेहमीच मा या सेवेत राहील.”
राजा योशीया याचा मुलगा यहोयाक म या या कार कद या
३६ यचौ दाचा
या वषात असे झाले क , यमयाकडे परमे रापासून वचन
आले. ते हणाले, २ तू आपणासाठ गुंडाळ घे आ ण य दा, इ ाएल
आ ण इतर रा े यां या वषयी मी तुला सां गतलेले सव वचने यावर लही.
योशीया या दवसापासून आतापयत मी तुला सां गतलेली येकगो लही.
३ कदा चत य दाचे लोक मी जे अ र यां यावर आण याचे योजले आहे, ते
ऐकतील. कदा चत येकजण आप या कुमागापासून वळे ल, मग मी यां या
अ यायाची व पापांची मा कर न. ४ मग यमयाने नेर याचा मुलगा बा ख
याला बोलावले आ ण परमे राने या याशी बोललेली सव वचने यमयाने
सां गतली व बा खाने पटावर ल न काढली. ५ पुढे यमयाने बा खाला
आ ा दली. तो हणाला, “मला मनाई आहे आ ण मी परमे रा या घरात
जाऊ शकत नाही. ६ हणून तू जा आ ण मी सां गत या माणे तू जे पटावर
लहीले ते वाच. परमे रा या मं दरात उपवासा या दवशी, लोकांस ऐकू
येतील आ ण य दा नगरांतून आले या सव लोकांस ऐकू येतील अशी
वाचून दाखव. ७ कदा चत् ते परमे रापुढे आपली दयेची वनंती सादर
करतील. कदा चत येक
आप या कुमागापासून वळे ल, कारण
परमे राचा जो ोध व कोप या लोकां व सां गतला आहे तो भयंकर
आहे.” ८ हणून यमयाने संदे ाने नेर याचा मुलगा बा ख याला जे
आ ा पले होते ती येकगो केली. याने परमे राची वचने या गुंडाळ तून
मो ाने परमे रा या घरात वाचली. ९ योशीयाचा पु यहोयाक म राजा या
कार कद या पाच ा वषा या नव ा म ह यात य शलेमेत या सव लोकांनी
व जे सव लोक य दा या नगरांतून य शलेमेस आले यांनीही परमे रा या
आदरासाठ उपासाची घोषणा केली. १० ते हा बा खाने मो ाने यमयाची
गुंडाळ वर ल वचने परमे रा या घरात शाफान लेखकाचा मुलगा गम या
या या खोलीत, वर ल अंगणात, न ा दारा या वेशाजवळ सव लोकां या
कानी पडतील अशी वाचली. ११ आता शाफानाचा मुलगा गम या, याचा
मुलगा मीखाया परमे राची सव वचने या पु तकातून ऐकली. १२ तो खाली
राजा या घरात चटणीसा या खोलीत गेला. ते हा पाहा, सव अ धकार ,

लेखक अलीशामा, शमायाचा मुलगा दलाया, अखबोरचा मुलगा एलनाथान,
शाफानाचा मुलगा गम या व हन याचा मुलगा स क या आ ण सव व र
अ धकार तेथे बसले होते. १३ ते हा बा ख लोकां या कानी पडेल असे
पु तकातून वाचत असताना जी सव वचने मीखायाने ऐकली ती याने
यांना कळवली. १४ मग या सव अ धका यांनी बा खाकडे कूशीचा मुलगा
शले या याचा मुलगा नथ या याचा मुलगा य दी याला पाठवून सां गतले
क , “ या गुंडाळ तून तू लोकां या कानी पडेल असे वाचले ती तू आप या
हाती घेऊन ये.” नेर याचा मुलगा बा ख ती गुंडाळ आप या हातात घेऊन
यां याजवळ आला. १५ मग ते यास हणाले, “खाली बस आ ण आ हास
ऐक यासाठ वाचून दाखव.” हणून बा खाने तो पट वाचला. १६ असे झाले
क , जे हा यांनी सव वचने ऐकली ते हा येक मनु य भयभीत होऊन
एकमेकांकडे वळले. ते बा खाला हणाले, “आ ही ही सव वचने ख चत
राजाला कळवतो.” १७ मग ते बा खाला हणाले, “तू यमाया या त डची
सव वचने कशी लहीली, हे आ हास सांग?” १८ बा ख यांना हणाला,
“ याने ही सव वचने मला सां गतली व मी ते शाईने या पटावर ल हली.”
१९ मग ते अ धकार बा खाला हणाले, “जा, तू वतः आ ण यमयासु ा
लपून राहा. तु ही कोठे आहात हे कोणालाही कळू देऊ नका.” २० मग
यांनी ती गुंडाळ अलीशामा चटणीसा या खोलीत ठे वली आ ण ते चौकात
राजाकडे गेले व यांनी यास ही वचने कळवली. २१ राजाने य दीला ती
गुंडाळ आण यासाठ पाठ वले. य दीने अलीशामा चटणीसा या खोलीतून
गुंडाळ घेतली. नंतर य दीने तो राजाला व या या बाजूला उ या असले या
अ धका यांना मो ाने वाचून दाख वला. २२ आता तो नव ा म हना
होता हणून राजा हवा या या घरात बसला होता आ ण या यासमोर
शेगड पेटलेली होती. २३ ते हा असे झाले क , य दीने तीन चार पाने
वाच यावर राजाने चाकूने ते कापले आ ण ती सव गुंडाळ शेगड त या
व तवात न होऊन जाईपयत याने याम ये फेकून दली. २४ परंतु राजाने
व या या सेवकांनी ही सव वचने ऐकले तर ते घाबरले नाहीत, यांनी
आपले व ेही फाडली नाहीत. २५ राजाने ती गुंडाळ जाळू नये हणून
एलनाथान, दलाया व गम या यांनी यास वनंती केली, पण राजाने यांचे
ऐकले नाही. २६ यहोयाक म राजाने लेखक बा खाला व यमया संदे ाला
अटक कर यासाठ ह मेलेखाचा मुलगा यरहमेल व अ ीएलाचा मुलगा
सराया व अ देलचा मुलगा शले या यांना आ ा केली. पण यांना परमे राने
लप वले होते. २७ नंतर राजाने गुंडाळ व जी वचने बा खाने यमया या
मुखापासून ऐकून लहीली होती ती जाळ यावर यमयाकडे परमे राचे वचन
आले. ते हणाले, २८ परत जा, तू आप यासाठ सर गुंडाळ घे आ ण जी
मुळची वचने प ह या गुंडाळ त होती, जी य दाचा राजा यहोयाक म याने
जाळली, ती सव याम ये लही. २९ मग तू य दाचा राजा यहोयाक म ाला
सांग परमे र असे हणतो, तू ही गुंडाळ जाळली व हणालास, ख चत
“बाबेलाचा राजा येईल आ ण या देशाचा नाश कर ल व यातले माणसे व पशू
या दोघांचाही नाश कर ल, असे ह यात तू का लहीले आहे?” ३० हणून,
य दाचा राजा यहोयाक म या या वषयी परमे र हणतो, यास दावीदा या
सहासनावर बसायला कोणी राहणार नाही. तर याचे ेत दवसात या
उ हात आ ण रा ीत या थंड त बाहेर टाक यात येईल. ३१ कारण मी
याला, या या वंशजाला व या या सेवकांना यां या अ यायामुळे मी श ा
कर न आ ण जे सव अ र मी यां यावर व य शलेमेम ये राहणा यांवर व
य दा या येक
वर आणीन. ३२ मग यमयाने सर गुंडाळ घेतली व
ती नेर याचा मुलगा बा ख लेखकाला दली. आ ण जी गुंडाळ य दाचा
राजा यहोयाक म ाने अ नीत जाळली होती त यातील सव वचने याने
यमया या त डू न ऐकून त यात लहीली. आणखी याम ये तशाच स या
पु कळ वचनांची भर घातली.
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यहोयाक मचा मुलगा को या या याऐवजी, योशीयाचा मुलगा
३७ आता
स क या हा राजा हणून रा य कर त होता. बाबेलाचा राजा
नबुख ने सराने, स क याला य दा देशावर राजा केले होते. २ पण
स क या, या या सेवकांनी व य दा देशा या लोकांनी परमे राने यमया
संदे ा या ारे जी वचने सां गतली होती ती यांनी ऐकली नाहीत. ३ हणून
राजा स क याने शले याचा मुलगा य कल व मासेया याजकाचा मुलगा
सफ या ांना पाठवून यमया संदे ाकडे नरोप सां गतला. ते हणाले,
“तू, आम यावतीने परमे र आमचा देव या याजवळ ाथना कर.” ४ आता
यमया लोकांम ये येत व जात होता, कारण आतापयत यास बं दशाळे त
टाकले न हते. ५ मसरातून फारोचे सै य बाहेर आले आ ण या खा ांनी
य शलेमला वेढा घातला होता यांनी हे वतमान ऐकले आ ण य शलेम
सोडू न गेले. ६ नंतर यमया संदे ाकडे परमे राचे वचन आले आ ण
हणाले, ७ “परमे र, इ ाएलाचा देव असे हणतो, तु ही य दा या राजाला
हे सांगा, कारण मा यापासून स ला घे यासाठ तु हास मा याकडे पाठ वले
आहे, पाहा, फारोचे सै य, तु हास मदत कर यासाठ आले, यांना वतः या
मसर देशात परत जावे लागेल. ८ खा दी परत येतील. ते या नगरा व
लढतील, ते जकून जाळतील. ९ परमे र असे हणतो, खा दी आ हापासून
नघून जातील असे हणून वत: ची फसवणूक क न घेऊ नका. कारण ते
नघून जाणार नाहीत. १० जर तु हाशी लढणा या संपूण खा दी सै यावर
तु ही ह ला केला, फ जखमी माणसे यां या तंबूत उरले, तर सु ा ते
उठू न हे शहर जाळतील.” ११ जसे फारोचे सै य येत होते, ते हा खा ां या
सै याने, य शलेम सोडले, १२ ते हा यमया, य शलेमेतून ब या मना या
देशात गेला. तो या या लोकां म ये देशाचा ताबा घे यासाठ जा यास
नघाला. १३ तो जसा ब या मना या वेश ाराजवळ उभा राहताच, तेथे
पहारेक यांचा मुख होता. ते हा हन याचा मुलगा शले या याचा मुलगा
इर या याचे नाव होते. याने यमया संदे ाला धरले व हणाला, “तू
फतून खा ांकडे जात आहेस.” १४ परंतु यमया हणाला, “हे खरे नाही.
मी फतून खा ांकडे जात नाही” पण इर याने याचे ऐकले नाही. यांने
यमयाला घेतले आ ण अ धका यांकडे आणले. १५ ते अ धकार यमयावर
रागावले. यांनी यास मारले आ ण यास बं दशाळे त ठे वले, जे योनाथान
लेखक याचे घरच होते, कारण ते यांनी बं दशाळे त बदलेले होते. १६ हणून
यमयाला तळघरातील कोठड त ठे वले, तेथे तो पु कळ दवस रा हला. १७
मग स क या राजाने कोणाला तर बोला वणे पाठवून यास राजावा ात
आणले. या या घरात राजाने एकांतात यास वचारले, “परमे राकडू न
काही वचन आहे का?” यमया हणाला, “आहे, व पुढे हणाला, तुला
बाबेला या राजा या हाती दले जाईल.” १८ मग यमया स क या राजाला
हणाला, “मी तु या व अथवा तु या अ धका यां व व य शलेमे या
लोकां व काय पाप केले आहे हणून मला बं दशाळे त टाकले आहेस?
१९ तुझे संदे े कोठे आहेत, यांनी तुला भ व य सां गतले आ ण हणाले
बाबेलचा राजा तु हावर कवा या देशा व येणार नाही? २० पण आता,
हे मा या वामी राजा ऐक, माझी वनंती तु यासमोर येवो. तू मला परत
योनाथान लेखका या घर पाठवू नकोस, कवा मी तेथे मरेन.” २१ हणून
स क या राजाने कूम दला. यांनी यमयाला पहारेक यां या अंगणात
ठे वले. नगरातील सव भाकर संपेपयत यास र यावर ल रोटीवा याकडू न
भाकर ावी. अशा र तीने यमया पहारेक या या अंगणात रा हला.
यमयाने सव लोकांस जी वचने सां गतली ती म ानाचा मुलगा
३८ शफा
ा व पश रचा मुलगा गद या, शले याचा मुलगा युकाल
आ ण म क याचा मुलगा पश र यांनी ऐकली. तो सांगत होता, २ “परमे र
असे हणतो जो कोणी या नगरात राहतो तो तलवार ने, काळाने आ ण
मर ने मारला जाईल. पण कोणी खा ांकडे नघून जाईल तो वाचेल, यास
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आप या वतःचा जीव लूट असा होईल, कारण तो जवंत राहील. ३ परमे र
असे हणतो ‘हे नगर बाबेल राजा या सै या या हाती दले जाईल आ ण तो
ते ह तगत करेल.” ४ हणून अ धकार राजाला हणाले, या मनु यास ठार
मारावे, कारण या कारे नगरात उरले या लढणा या मनु यांचे आ ण सव
लोकांचे हात बल करतो. कारण तो ही वचने सांगून, मनु यांचे संर ण
करत नाही पण अ र करायला पाहतो. ५ मग स क या राजा हणाला,
“पाहा, तो तुम या हातात आहे कारण राजाला तु हास वरोध करता येत
नाही.” ६ मग यांनी यमयाला घेतले आ ण राजाचा मुलगा म क या या या
पा या या टाक त टाकले. पा याची टाक पहारेक यां या चौकात होती.
यांनी यमयाला दोर ने खाली सोडले. कैदखानेत पाणी न हते पण चखल
होता आ ण तो या चखलात तला. ७ आता राजा या घरात एबद-मलेख
हा एक कुशी षंढ होता. यांनी यमयाला पा या या टाक त टाकले आहे हे
याने ऐकले. यासमयी राजा ब या मना या वेश ाराशी बसला होता. ८
हणून एबद-मलेख राजा या घरातून नघाला आ ण राजाबरोबर बोलला.
तो हणाला, ९ मा या वामी राजा, या मनु यांनी या मागाने यमया
संदे ाबरोबर वाईट वागणूक केली. तो भुकेने तेथे मरावा हणून यांनी
यास पा या या टाक त टाकले, कारण तेथे नगरात काही अ न नाही.
१० नंतर एबद-मलेख कुशीला राजाने आ ा दली. तो हणाला, “येथून
तीस माणसे बरोबर घे आ ण यमया संदे ा मर यापूव यास पा या या
टाक तून बाहेर काढ.” ११ हणून एबद-मलेख याने या मनु यांचा ताबा
घेतला आ ण या या ता यातील मनु यांना घेऊन व कप ासाठ राजा या
घरातील भांडारात खाली गेला. तेथून याने च या व झजलेले कपडे घेतले
आ ण दोरांनी या पा या या टाक त खाली सोड या. १२ एबद-मलेख कुशी
यमयाला हणाला, “ या च या आ ण झजलेले कपडे तु या काखेखाली
व दोरां यावर ठे व. मग यमयाने तसे केले. १३ नंतर यांनी यमयाला
दोरांनी ओढू न पा या या टाक बाहेर काढले. मग यमया पहारेक यां या
चौकात रा हला. १४ नंतर स क या राजाने नरोप पाठवला आ ण यमया
संदे ाला परमे रा या घरा या तस या वेश ाराजवळ आप याजवळ
बोलावले. मग राजा यमयाला हणाला, मी तुला काही वचारायचे आहे.
मा यापासून काही लपवू नकोस.” १५ यमया स क याला हणाला, “जर
मी तुला सां गतले, तर तू मला ख चत मारणार नाहीस काय? आ ण जर मी
तुला स ला दला, तर तू माझे ऐकणार नाहीस.” १६ पण स क या राजाने
गु तपणे यमयाकडे शपथ घेतली व हणाला, परमे र याने आमचा जीव
उ प न केला, तो जवंत आहे, मी तुला मारणार नाही कवा जी मनु ये तुझा
जीव यायला पाहतात यां या हातात मी तुला देणार नाही. १७ मग यमया
स क याला हणाला, “परमे र, सेनाधीश देव, इ ाएलाचा देव, असे
हणतो, जर तू बाबेला या राजा या अ धका याकडे गेलास तर तू मग जवंत
राहशील आ ण हे नगर जाळले जाणार नाही. तू आ ण तुझा पर वार जवंत
राहील. १८ पण जर बाबेला या राजा या अ धका याकडे गेला नाहीस तर हे
नगर खा ां या हाती दले जाईल. ते जाळू न टाकतील आ ण तू यां या
हातातून सुटणार नाहीस.” १९ स क या राजा यमयाला हणाला, “पण जे
य दी सोडू न खा ांकडे गेले आहेत यांची मला भीती वाटते, कारण ते मला
यां या हाती देतील, माझी चे ा करतील व मला वाईट वागवतील” २०
यमया हणाला, “ते तुला यां या वाधीन करणार नाहीत. मी तुला सांगत
आहे तो परमे राचा संदेश पाळ याक रता क सव गो ी तु यासाठ चांग या
होतील आ ण तुझा जीवही वाचेल. २१ पण जर तू बाहेर जा यास नकार
दलास, तर काय होईल, हे परमे राने मला दाख वले आहे. २२ य दा या
घरात या ि या मागे रा ह या आहेत या सवाना बाहेर बाबेला या राजा या
अ धका याकडे आणले जाईल. नंतर पाहा! या ि या तुला हणतील, तुला
तु या म ांनी फसवले आहे; यांनी तुझा नाश केला आहे. तुझे पाय आता
चखलात तले आहेत आ ण तुझे म पळू न गेले आहेत. २३ कारण तु या
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सव ि या आ ण मुलांना ते बाहेर खा ांकडे नेतील आ ण तू वतः यां या
हातातून सुटणार नाहीस. तू बाबेला या राजा या हातात सापडशील आ ण हे
नगर अ नीने जाळ यात येईल.” २४ मग स क या यमयाला हणाला,
या वचना वषयी कोणालाही कळू देऊ नको. हणजे तू मरणार नाही. २५
मी तु याशी बोललो हे अ धका यांनी जर ऐकले, ते जर आले आ ण तुला
हणाले, तू राजाबरोबर काय बोललास ते आ हास सांग. आम यापासून
लपवून ठे वू नको अथवा आ ही तुला ठार मा आ ण राजा तुला काय
हणाला तेही आ हास सांग २६ मग तू यांना असे सांग, मी राजाला वनंती
क न सां गतले क , मला योनाथाना या घर मर यासाठ परत पाठवू नको.
२७ नंतर सव अ धकार यमयाकडे आले आ ण यांनी यास न वचारले
आ ण याने उ र दले, राजाने सूचना के या माणे याने उ रे दली. मग
यांनी या याशी बोलणे थांबवले कारण यांनी यमया व राजा यां यात
झालेले संभाषण ऐकले न हते. २८ ा माणे यमया, य शलेम जकले
जाईपयत, पहारेक या या चौकात रा हला.
स क या या या नव ा वषात आ ण दहा ा
३९ यम हदाचायात,राजा
बाबेलाचा राजा नबुख ने सर आपले संपूण सै य घेऊन
य शलेमा व चालून आला आ ण यास वेढा घातला. २ स क या या
अकरा ा वषा या आ ण चौ या म ह या या नव ा दवशी य शलेमे या
तटबंदीला भगदाड पडले. ३ मग बाबेला या राजाचे सव व र अ धकार
य शलेमेत आले आ ण मध या दरवाजाजवळ बसले. नेगल शरेसर, समगार
नबो, व ससखीम हे मह वाचे अ धकार होते. नेगल-शरेसर हा उ च अ धकार
होता. आ ण इतर सव बाबेलचे अ धकार होते. ४ असे झाले क , जे हा
य दाचा राजा स क या आ ण या या लढाऊ मनु यांनी यांना पा हले,
ते पळू न गेले. ते रा ी राजा या बागे या वाटेने नगरातून तटबंदी या दोन
भतीमध या दारातून नघून गेले. राजा अराबाकड या मागाने नघून गेला.
५ पण खा ां या सै याने यांचा पाठलाग क न आ ण यादन नदी या
खो या या मैदानात य रहो याजवळ स क याला गाठले. मग यांनी यास
पकडले आ ण हमाथ देशातील र ला येथे बाबेलचा राजा नबुख ने सर
ा याकडे आणले, जेथे नबुख ने सराने या यावर श ा ठर वली. ६
र लाम ये, बाबेला या राजाने स क या या डो यांदेखत, या या वतः या
मुलांना जवे मारले; याने य दातील सव व र अ धका यांनासु ा जवे
मारले. ७ मग याने स क याचे डोळे काढले आ ण यास बाबेलाला
ने यासाठ का य साख यांनी बांधले. ८ नंतर खा ांनी राजा या घराला
व लोकां या घरांना आग लावली. यांनी य शलेमेची तटबंदी फोडली. ९
राजा या अंगर कांचा मुख नबूजरदान ाने नगराम ये रा हले या लोकांस,
जे लोक खा ांना सोडू न गेले होते आ ण जे कोणी नगरात उरलेले लोक
होते, यांना कैदी क न बाबेलास नेले. १० पण राजा या अंगर काचा
मुख नबूजरदान याने यां याजवळ वतःचे काहीच न हते अशा गर ब
लोकांस य दा देशात राह याची परवानगी दली. याने याच दवशी यांना
ा मळे व शेते दली. ११ बाबेलाचा राजा नबुख ने सराने यमया या
बाबतीत, राजा या अंगर कांचा मुख नबूजरदानाला ताक द दली होती; तो
हणाला, १२ “ याला घेऊन व याची काळजी घे. यास इजा क नको. तो
जे काही सांगेल ते या यासाठ कर.” १३ हणून राजा या अंगर कांचा
मुख नबूजरदान याने, नबूशजबान या उ च अ धकार , नेगल-शरेसर या
उ च अ धका याला आ ण बाबेल रा यातील सव मह वा या अ धका यांना
पाठ वले. १४ यां या मनु यांनी यमयाला पहारेक यां या अंगणातून काढले
आ ण शाफानाचा मुलगा अहीकाम याचा मुलगा गद या याने यास घर
यावे हणून यां या वाधीन केले. मग यमया लोकांम ये रा लागला. १५
आता तो यमया पहारेक या या अंगणात कैदेत असताना परमे राचे वचन
यमयाकडे आले. ते हणाले, १६ एबद-मलेख कूशीशी बोल आ ण सांग,

सेनाधीश परमे र, इ ाएलाचा देव असे हणतोः पाहा, मी माझी वचने या
नगरा व अ र ासाठ आणील आ ण चांग यासाठ नाही. या दवशी या
सव तु यासम ख या होतील. १७ पण, मी तुला या दवशी वाचवीन.
असे परमे र हणतो. आ ण तू यांना घाबरतोस, यां या वाधीन मी तुला
करणार नाही. १८ कारण मी तुला खा ीने वाचवीन. तू तलवार ने पडणार
नाहीस. तुझा जीव तुला लूट असा होईल, कारण तू मा यावर व ास ठे वला
आहेस. असे परमे र हणतो.
व य दा येथील जे सव कैदी बं दवान क न बाबेलास नेले
४० यहोतेशलेयांम याम
ये यमया बे ांनी बांधलेला होता. ते हा राजा या
अंगर काचा मुख नबूजरदान याने यास रामा येथून पाठवून द यावर
जे वचन परमे राकडू न यमयाकडे आले ते हे. २ मुख अंगर काने
यमयाला घेतले आ ण तो यास हणाला, “तुझा देव परमे र ाने हे
अ र या थळावर येणार हणून भाक त केले. ३ आ ण परमे राने ते
आणले आहे. याने सां गत या माणे याने केले आहे; कारण तु ही लोकांनी
परमे रा व द पाप केले आहे आ ण याची वाणी पाळली नाही. हणून
या गो ी तु हा लोकां व घड या आहेत. ४ पण आता पाहा, मी तु या
हातात असले या बे ापासून तुला आज सोडवत आहे. जर तु या ीने तू
मा याबरोबर बाबेलास येणे चांगले असले तर, ये, आ ण मी तुझी काळजी
घेईन. पण जर तु या ीने तू मा याबरोबर बाबेलास येणे चांगले नसेल तर
मग येऊ नको. तु या ीने जेथे चांगले आ ण यो य आहे तेथे तू जा. ५ जे हा
यमयाने काही उ र दले नाही, नबूजरदान हणाला, शाफानाचा मुलगा
अहीकाम याचा मुलगा गद या याला बाबेला या राजाने यास य दातील
नगरांचा अ धकार नेमले आहे या याकडे परत जा आ ण या याबरोबर
लोकांम ये राहा. कवा जेथे कोठे तु या ीने तुला यो य वाटेल तेथे तू जा.”
राजा या अंगर का या नायकाने यास अ न व ब ीस दले आ ण यास
र पाठवून दले. ६ मग यमया, म पा येथे अहीकामाचा मुलगा गद या
ा याकडे गेला. तो देशात मागे रा हले या लोकांम ये जाऊन रा हला. ७
आता य दा या सै यातील काही सेनापत नी जे अजून अंगणात होते ते
आ ण यां या मनु यांनी ऐकले क , बाबेला या राजाने अहीकामाचा मुलगा
गद या ास, देशावर अ धपती हणून नेमले आहे. यांनी हेही ऐकले क ,
देशात अगदी गर ब पु ष, ि या व मुले ांना कैद क न बाबेलला नेले
न हते जे मागेच रा हले होते यांना या या ता यात दले आहे. ८ मग ते
म पा येथे गद याकडे गेले. ती माणसे नथ याचा मुलगा इ माएलाची होती;
कारेहाचे मुले योहानान व योनाथान; त मेथाचा मुलगा सराया; रफैची मुले
नटोफाथी आ ण माकाथाचा मुलगा याज या ते व यांची माणसे. ९ ते हा
शाफानाचा मुलगा अहीकाम याचा मुलगा गद या यांना व यां या मनु यांना
शपथ घेऊन आ ण यांना हणाला, खा दी अ धक यांची सेवा कर यास
घाब नका. देशात व ती करा आ ण बाबेला या राजाची सेवा करा आ ण
असे के याने तुमचे भले होईल. १० आ ण पाहा, जे खा दी आ हाजवळ
येतील यांना भेट यास मी म पात राहीन. हणून तु ही ा रस, उ हाळ
फळ व तेल यांचे उ पादन क न आप या पा ात साठवून ठे वावे. जी नगरे
तु ही ता यात घेतली आहेत याम ये तु ही राहा. ११ याच माणे मवाबात
अ मोनी लोकांम ये, अदोमात व इतर सव देशात जे य दी होते या सवानी
जे हा ऐकले क बाबेला या राजाने य दाचा अवशेष देशात रा दला आहे व
यां यावर गद या बन अहीकाम बन शाफान नेमला आहे, १२ ते हा जे
सव येक ठकाणी पांगले होते ते सव य दी परत य दा देशात म पात
गद याकडे आले. यांनी ा रस आ ण उ हाळ फळांचा हंगाम मो ा
वपुलतेने साठा केला. १३ कारेहाचा मुलगा योहानान व खे ापा ा या
देशातील सै याचे सव अ धकार म पा येथे गद याकडे आले. १४ ते
यास हणाले, “अ मोनी लोकांचा राजा बालीस याने नथ याचा मुलगा
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यमया

इ माएल ाला तुला मार यासाठ पाठ वले आहे, हे तू जाणतोस काय?”
पण अहीकामचा मुलगा गद या याने यावर व ास ठे वला नाही. १५
मग म पा येथे एकांतात कारेहाचा मुलगा योहानान गद याशी बोलला
क , “मला नथ याचा मुलगा इ माएल याला ठार मार याची परवानगी दे.
कोणी मा यावर संशय घेणार नाही. याने तुला का मारावे? जे सव य दी
तु याभोवती गोळा झाले आहेत यांना देशात पांग याची आ ण य दाचे
उरलेले अवशेष न हो याची परवानगी का देतोस?” १६ पण अहीकामाचा
मुलगा गद या हा कारेहाचा मुलगा योहानान ास हणाला, “तू ही गो क
नकोस, कारण इ माएलाब ल तू खोट सांगत आहेस.”

जे कारेहाचा मुलगा योहानान व सव सै या धकार यांनी सवाना सोड वले.
गबोना न योहानाने आ ण या या सहका यांनी बलवान माणसे, लढणारे
माणसे, ि या व मुले आ ण षंढ यांना सोडवले. १७ मग ते गेले आ ण
बेथलेहम
े ाजवळ गे थ क हाम येथे थो ा वेळेसाठ रा हले. ते मसरात
जा यासाठ जात होते १८ खा ां या भीतीमुळे यांनी असे केले. कारण
अहीकामाचा मुलगा गद या याला बाबेला या राजाने देशात अ धकार
नेमले होते यास नथ याचा मुलगा इ माएल याने जवे मारले होते.

सात ा म ह यात असे झाले क , अलीशामाचा मुलगा नथ या,
४१ पण
याचा मुलगा इ माएल, जो राजघरा यातला होता आ ण राजाचे काही

लोक यमया संदे ाकडे पोहचले. २ ते यास हणाले, “आमची वनंती
तु यासमोर येवो. जे आ ही सं येने थोडे लोक उरले आहोत, ते तू पाहत
आहेस, या आ हासाठ तुझा देव परमे राकडे ाथना कर. ३ आ ही कोठे
जावे व काय करावे याने आ हास सांगावे हणून तुझा देव परमे र याला
वचार.” ४ मग यमया संदे ा यांना हणाला, “मी तुमचे ऐकले आहे. पाहा,
मी तुम या वनंती माणे तुमचा देव परमे राकडे ाथना कर न. जे काही
परमे र उ र देईल, मी तु हास सांगीन. मी तुम यापासून काहीही लप वणार
नाही.” ५ मग ते यमयाला हणाले, “जर परमे र देव तु याकडू न जसे
सांगतो तसे आ ही वागलो नाही, तर परमे र तुझा देव आम या व खरा व
ामा णक सा ीदार होवो. ६ ते चांगले असो कवा जर ते वाईट असले
तर आ ही परमे र आमचा देव या याकडे आ ही तुला पाठवत आहो
याची वाणी आ ही ऐकू. अशासाठ क , जे हा आ ही परमे र आमचा
देव याची वाणी ऐकतो ते हा आम याबरोबर चांगले हावे.” ७ मग दहा
दवसानंतर असे झाले क , यमयाकडे परमे राचे वचन आले. ८ हणून
यमयाने कारेहाचा मुलगा योहानान, या याबरोबर असलेले सव सेना धकार
व लहानापासून मो ापयत सव लोकांस बोलावले. ९ आ ण तो यांना
हणाला, “परमे र, इ ाएलाचा देव या याजवळ तु ही मला या यासमोर
तुमची वनंती ठे वायला पाठवले, परमे र असे हणतो, १० जर तु ही परत
गेला नाही आ ण या देशात रा हला तर मी तु हास बांधीन आ ण तु हास
खाली पाडणार नाही; मी तु हास लावीन, उपटू न टाकणार नाही, कारण जे
अ र मी तुम यावर आणले यामुळे मला वाईट वाटते. ११ या बाबेला या
राजाला तु ही भीत आहात, यास भऊ नका. हे परमे राचे नवेदन आहे.
कारण तुमचे र ण करणास आ ण या या हातातून तुमची सुटका कर यास,
मी तुम याबरोबर आहे. १२ कारण मी तुम यावर दया कर न आ ण तुम याशी
दयाळू पणाने वागेल आ ण मी तु हास तुम या देशात परत आणील. १३ पण
कदा चत् तु ही हणाल, आ ही या देशात राहणार नाही. जर परमे र तुमचा
देव याची वाणी तु ही ऐकणार नाही. १४ तु ही कदा चत् हणाल, नाही,
आ ही मसर देशाम ये जाऊन रा , तेथे आ हास कोणतेही यु द दसणार
नाही, तेथे आ ही रण शगाचा आवाज ऐकणार नाही आ ण तेथे आ ही
अ नासाठ भुकेले होणार नाही. आ ही तेथे रा . १५ तर आता य दातील
वाचले यांनो, परमे राचे वचन ऐका. सेनाधीश परमे र, इ ाएलाचा देव,
असे हणतो, जर तु ही खरोखर मसर देशाम ये जाऊन आ ण तेथे राह याचे
न त करता, १६ तर या तलवार ची तु हास भीती वाटते, ती मसर देशात
तु हास गाठे ल. या काळाची तु ही काळजी कर ता, तो मसरात तुमचा
पाठलाग कर ल. आ ण तु ही तेथे मराल. १७ हणून असे घडेल क , जी
सव माणसे मसरम ये जाऊन राह याचे न त करतील, ते तेथे तलवार,
काळ, कवा मर ने मरतील. तेथे यां यातील एकही जण वाचणार नाही,
मी यां यावर आणले या संकटातून एकही जण वाचणार नाही. १८ कारण
सेनाधीश परमे र, इ ाएलाचा देव असे हणतो, जसा माझा ोध व माझा
संताप य शलेमेवरचा माझा राग
क न दाख वला. य शलेमेम ये
राहणा यांवर ओतला आहे तसा माझा ोध जर तु ही मसरम ये जाल

अ धकार , या याबरोबर या या दहा मनु यांना घेऊन म पात अहीकामाचा
मुलगा गद याकडे आले. यांनी म पा येथे एक त बसून भोजन केले.
२ पण नथ याचा मुलगा इ माएल व या याबरोबरची दहा माणसे होते
यांनी उठू न शाफानाचा मुलगा अहीकाम याचा मुलगा गद या, याला
बाबेला या राजाने देशात अ धकार नेमले होते यास तलवार ने ठार मारले.
३ नंतर जे सव य दी गद याबरोबर म पात होते यांना आ ण जे खा दी
लढणारे ते तेथे यांना सापडले यांना इ माएलाने ठार मारले. ४ गद याला
मार यानंतर स या दवशी, परंतु कोणालाही माहीत नसता असे झाले क ,
५ शखेमातून काही माणसे, शलोतून व शोमरोनातून शी माणसे यां या
दा ा कापले या, यांचे कपडे फाडलेले आ ण वतःला जखम क न
घेतलेले, परमे रा या घरात आण यासाठ यां या हातात अ नापण व धूप
होती. ६ ते हा नथ याचा मुलगा इ माएल यांना भेटायला म पातून जसे
ते गेले, चालत व रडत गेले. नंतर असे झाले क , जसा यां याशी सामना
होताच, तो यांना हणाला, “अहीकामाचा मुलगा गद या या याकडे या.” ७
मग असे झाले क , जे हा ते नगरा या म ये आले असता नथ याचा मुलगा
इ माएल याने व या याबरोबर या मनु यांनी यांची क ल क न आ ण
यांना ख ् यात फेकून दले. ८ पण यां यातील दहा माणसे इ माएलाला
हणाली, “आ हास मा नको, कारण आम याजवळ ग व सातू, तेल व
मध यांचे साठे आ ही शेतात लपवून ठे वले आहेत.” हणून याने यांना इतर
सहका यासारखे मारले नाही. ९ जी माणसे जवे मारली या सवाची ेते
इ माएलाने गद याबरोबर या ख ् यात फेकून दली होती हा मोठा ख ा
आसा राजाने खणला होता जे हा इ ाएलाचा राजा बाशा याने या यावर
ह ला केला होता. नथ याचा मुलगा इ माएल याने यांना मारले होते यांनी
तो भरला. १० पुढे जे म पात होते या इतर सव लोकांस इ माएलाने
पकडले, राजा या मुली व जे सव लोक मागे म पात रा हले होते यांना
अंगर कांचा मुख नबूजरदान याने अहीकामाचा मुलगा गद या याला यावर
नेमले होते. हणून नथ याचा मुलगा इ माएल याने यांना पकडू न आ ण
अ मोनी लोकांकडे पार जा यास नघाला. ११ पण कारेहाचा मुलगा योहानान
व सव सै या धकार यांनी नथ याचा मुलगा इ माएल यानी यां याबरोबर
केलेली सव कृ ये ऐकली. १२ हणून यांनी यांची सव माणसे घेतली
व नथ याचा मुलगा इ माएल ा याशी लढायला गेले. गबोनाचे जे मोठे
तलाव आहे तेथे यांना तो सापडला. १३ मग असे झाले क , जे सव लोक
इ माएलाबरोबर होते यांनी जे हा कारेहाचा मुलगा योहानान याला व जे सव
सै या धकार या याबरोबर होते यांना पा हले, ते खूप आनंदीत झाले.
१४ नंतर म पा न इ माएलाने पकडलेले सव लोक माघार फरले आ ण
कारेहाचा मुलगा योहानानाकडे गेले. १५ पण नथ याचा मुलगा इ माएल
आठ मनु यासहीत योहानानापासून पळू न गेला. ते अ मोनी लोकांकडे
गेला. १६ नथ याचा मुलगा इ माएल याने अहीकामाचा मुलगा गद या
याला जवे मार यावर लोकांतले जे सव रा हलेले म पा येथून नेले होते,

यमया

तर ते हा सव सेना धकार आ ण कारेहाचा मुलगा योहानान,
४२ नंहोशायाचा
मुलगा यज या आ ण लहानापासून मो ांपयत सव
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ते हा तु हावर ओतला जाईल. तु ही शापाची व तू हाल व भयचक त,
शाप बोल याचा वषय आ ण काहीतर नदनीय हाल. आ ण हे ठकाण
तु ही पु हा कधीही पाहणार नाही. १९ य दातील वाचले यांनो, परमे र
तु हा वषयी बोलला आहे, तु ही मसरात जाऊ नका. तु ही खरोखर जाणून
या आज मी तु हा व द सा दली आहे. २० कारण परमे र आमचा
देव या याजवळ आ हासाठ ाथना करा, आ ण जे काही परमे र आमचा
देव सांगेल ते आ ही क असे बोलून परमे र तुमचा देव या याकडे मला
पाठवले ते हा तु ही आप या जवा व कपटाने वागला. २१ कारण आज
मी तु हास ते सां गतले आहे, पण याने जे काही मा याकडू न सांग यासाठ
पाठवले कवा या कशातही तु ही तुम या परमे र देवाची वाणी ऐकली नाही
२२ हणून आता तु ही खरोखर जाणा क या थानात तु ही जाऊन रा
इि छता याम ये तु ही तलवार, काळ आ ण मर ने मराल.”
घडले क , यमयाने परमे र जो यांचा देव याने लोकांस
४३ असे
सांग यास दलेली सव वचने सांगून समा त केली. होशायाचा
२

मुलगा अज या, कारेहाचा मुलगा योहानान व सव ग व लोक यमयाला
हणाले, “तू खोटे बोलत आहेस. तु ही तेथे मसरात राह यास जाऊ नका,
असे सांग यास परमे र आमचा देव याने तुला पाठ वले नाही. ३ तू आ हास
खा ां या हाती ावे, यासाठ क , तू आम या मरणास कारण हावे
आ ण आ ही बाबेलात बंदीवान हावे. हणून नेर याचा मुलगा बा ख तुला
आम या व भडकावीत आहे.” ४ हणून कारेहाचा मुलगा योहानान, सव
सै याचे अ धकार व इतर सव लोक ांनी य दा देशात राह या वषयीची
परमे राची वाणी ऐकली नाही. ५ पण कारेहाचा मुलगा योहानान व सै यांचे
सव अ धकार यांनी वाचलेले सव य दी जे या सव रा ांत पसरले होते.
यातून य दा देशात राह यास परत आले होते यांना आप याबरोबर घेतले.
६ यांनी पु ष व ि या, मुले व राजां या मुली आ ण राजाचा अंगर कांचा
नायक नबूजरदान याने जे सवजण शाफानाचा मुलगा अहीकाम याचा मुलगा
गद या या याजवळ ठे वले होते यांना आ ण यमया संदे ा व नेर याचा
मुलगा बा ख ांनाही बरोबर नेले. ७ ते मसर देशात, तहप हेस येथे गेले,
कारण यांनी परमे राची वाणी ऐकली नाही. ८ मग तहप हेसात यमयाकडे
परमे राचे वचन आले आ ण हणाले, ९ “तू आप या हातात काही
मोठे ध डे घे आ ण ते तहप हेस येथील फारो या घरा या वेशदाराजवळ
पादचार मागावर य दी लोकां या ीसमोर चु याने लपवून ठे व. १० मग
यांना सांग, सेनाधीश परमे र, इ ाएलाचा देव असे हणतो, पाहा, मी
बाबेलाचा राजा, नबुख ने सर, माझा सेवक याला येथे नरो या पाठवून
बोलावून घेईन. यमया तू या पुरले या ध ावर मी याचे सहासन थापीन,
नबुख ने सर यावर आपला भ गालीचा पसरवील. ११ कारण तो येऊन व
मसरावर चढाई कर ल. जे कोणी मरणासाठ नेमलेले असतील यांना मरण
दले जाईल. जो कोणी बंदीवांनासाठ नेमलेला आहे, तो बंदीवासात जाईल.
आ ण जे कोणी तलवार साठ असतील, ते तलवार ला दले जातील. १२ मग
मी मसरा या देवां या मं दरांना आग लावील. नबुख ने सर यांना जाळ ल
कवा यांना बंदीवान क न नेईल. मढपाळ या माणे या या कप ावर ल
पसवा ओढू न काढू न आपले कपडे व छ करतो, या माणे तो मसर देश
साफ कर ल. तो वजयाने या जागेतून जाईल. १३ तो मसर देशामधील बेथशेमेश याचे तंभ मोडू न टाक ल. तो मसर देवतांची मं दरे जाळू न टाक ल.”
देशाम ये राहत होते, जे म दोल, तहप हेस,
४४ जेमेमसवफसयवदीप मसर
ोस येथे राहत होते, यां या वषयी परमे राचे वचन
यमयाकडे आले ते असे होते. २ सेनाधीश परमे र, इ ाएलाचा देव, असे
हणतो, य शलेम व य दा या सव नगरांवर जे अ र मी आणली, ते तु ही
पा हली आहेत. पाहा, आता ती नगरे उजाड झाली आहेत. तेथे राह यास
कोणीही जवंत नाही. ३ कारण हे यां या वतःचे नाहीत कवा तु हास

कवा तुम या पूवजांना मा हत नाहीत अशा स या देवांना धूप जाळू न आ ण
यांची उपासना कर यासाठ जाऊन वाईट गो ी क न यांनी माझे मन
ःखावले. ४ मग मी माझे सव सेवक संदे े वारंवार पाठवत आलो. मी
यांना सांग यासाठ पाठवले, यांचा मी ेष करतो या तर कारणीय गो ी
थांबवा. ५ पण यांनी ऐकले नाही; यांनी स या देवाला धूप जाळणा या
कृ यापासून वळ यास कवा यांनी ल दे याचे नाकारले. ६ हणून
माझा ोध व संताप ओतला गेला आ ण य दा या नगरांत व य शलेमे या
र यावर अ नी पेटला. या तव ती ओसाड व उजाड झाली आहेत. ७
हणून आता, सेनाधीश परमे र आ ण इ ाएलाचा देव असे हणतो, “तु ही
आप या वत: व हे मोठे अ न का करता? तु ही आपणासाठ पु ष
व ि या, मुले व बालके यांना य दापासून तोड याचे कारण का होता?
तुमचा अवशेष उरणार नाही. ८ कारण तु ही जेथे राह यास गेला आहात
या मसर देशात स या देवाला धूप जाळू न तुम या हात या कृ यांनी
मूत पूजा क न तु ही मला ःखवता. तु ही तेथे जात आहात याक रता
क तुमचा नाश हावा आ ण शापीत हावे व पृ वीवर या सव रा ांम ये
तुमची नदा हावी. ९ तुम या पूवजांनी केलेली कृ ये आ ण य दा राजा व
या या बायकांनी केलेली कृ ये तु ही वसरलात का? तु ही आ ण तुम या
बायकांनी य दा या देशात व य शलेमे या र यावर केलेली वाइट कृ ये
वसरलात का? १० ते या दवसापयत, अजून न झालेले नाहीत. ते माझे जे
नयमशा व माझे जे वधी मी तु हापुढे आ ण तुम या पूवजांपुढे ठे वले,
यांचा यांनी आदर केला नाही कवा ते या माणे चालले नाहीत.” ११
“या तव सेनाधीश परमे र, इ ाएलाचा देव, असे हणतो, पाहा, मी तुमचे
अ न कर यासाठ आ ण सव य दाचा नाश कर यासाठ तुम या वरोधात
होईन. १२ कारण मसर देशात जाऊन तेथे राह याचा य दा या अव श ांनी
न य केला. मी हे यासाठ कर न क , ते सव मसर देशात न होतील.
तलवार ने आ ण काळाने यांचा नायनाट होईल. लहानापासून थोरापयत
सव तलवार ने व काळाने न होतील. ते मरतील आ ण अपश द, शाप,
नदा आ ण भयानक गो चे वषय होतील. १३ जशी मी य शलेमेला श ा
केली, या माणे मसर देशात राहणा या लोकांस तलवार, काळ व मर ने
श ा कर न. १४ हणून य दाचे जे कोणी उरलेले, फरार , वाचलेले मसर
देशात उपर हणून राहायला गेले आहेत, यातले जे कोणी यांची य दा
देशात परत जा याची आ ण तेथे राह याची इ छा आहे. यातील कोणीही
परत जाणार नाही, कारण जे कोणी थोडके नसटू न जातील यां यावाचून
सरे कोणी परत जाणार नाहीत.” १५ नंतर आप या ि या स या देवास
धूप जाळतात असे या सव पु षांस मा हत होते ते आ ण या सव ि या
मो ा मंडळ त हो या आ ण मसर देशात प ोसात जे लोक राहत होते,
अशा सवानी यमयाला उ र दले. १६ ते हणाले, “तू आ हास परमे रा या
नावात जे वचन सां गतले या या वषयी आ ही तुझे ऐकणार नाही. १७ पण
जसे आमचे पूवज, आमचे राजे व आमचे अ धकार य दा या नगरांत आ ण
य शलेमे या र यावर कर त असत, तसे आ ही आकाशा या राणीला
धूप जाळणे व तला पेयापणे ओत या वषयी जो येक श द आम या
मूखातून नघाला आहे तो आ ही ख चत पूण क . कारण यावेळ आ ही
अ नाने तृ त होतो आ ण कोण याही अ न ाचा अनुभव न घेता उ नतीत
होतो. १८ जे हा आ ही आकाशा या राणीला धूप जाळणे व तला पेयापणे
ओतणे यापासून परावृ झालो ते हापासून आ ही सव दा र याने ःखी
आहोत व तलवार ने व काळाने मरत आहोत.” १९ मग ि या हणा या,
“जे हा आ ही आकाशा या राणीला धूप जाळला व तला पेयापणे ओतली,
या गो ी आ ही आप या पती या संमती शवाय के या काय?” २० मग
यमया सव लोकांस, ि या व पु षांस आ ण या सव लोकांनी यास उ र
दले, याने घोषणा केली व हणाला, २१ “तु ही य दा या नगरांत आ ण
य शलेमे या र यात, तु ही, तुमचे पूवज, तुमचे राजे आ ण अ धकार व
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देशातील लोक जो धूप जाळ त होते, याची परमे रास आठवण न हती
काय? कारण परमे रा या मनात हे आले. ते या या वचारात आले. २२ मग
तुम या वाईट वहारामुळे, तर करणीय कृ यामुळे परमे राची सहनश
संपली. नंतर याने तुमचा देश ओसाड, भीतीजनक आ ण शापीत केला,
हणून आजपयत तेथे कोणी र हवासी नाही. २३ तु ही धूप जाळला आ ण
परमे रा व पाप केले व तु ही याची वाणी, याचे नयमशा
याचे
वधी कवा याचे कराराचे आदेश, ऐकले नाहीत, हे अ न तुम या व द
आजपयत घडत आहेत.” २४ मग यमया या सव लोकांस आ ण ि यांना
हणाला, “य दातले जे तु ही मसर देशाम ये आहात ते सव तु ही परमे राचे
वचन ऐका. २५ सेनाधीश परमे र, इ ाएलाचा देव, असे हणतो, ‘आ ही
आकाशा या राणीला धूप जाळायला व त यासाठ पेयापणे ओतायला जे
नवस केले आहेत ते ख चत फेडू असे तु ही आ ण तुम या ि या तु ही
दोघांनी आप या मुखाने बोलून आ ण आप या हातांनी पूण केले आहे. तर
तु ही आपले नवस ख चत था पत करा आ ण आपले नवस फेडा.” २६
या तव जे तु ही य दी देशातले मसर देशात राहता ते सव तु ही परमे राची
वचने ऐका; पाहा, मी आप या थोर नावाची शपथ वा हली आहे क , सव
मसर देशाम ये राहणा या य दा देशात या कोण याही मनु या या मुखाने
परमे र जवंत आहे असे हणून माझे नाव पु हा घे यात येणार नाही. २७
पाहा, मी यां या चांग यासाठ नाही तर यां या अ न ासाठ यां यावर
ल ठे वीन. य दा देशातला जो येक
मसर देशाम ये आहे यांचा
अंत होईपयत ते तलवार ने नाश होईल. २८ नंतर जे काही थोडके लोक
तलवार पासून सुटतील ते मसर देशामधून य दा देशात परत येतील. मग सव
अव श य दी मसर देशात राह यास गेले यांना कोणाचे श द खरे ठरले
आहेत माझे कवा यांचे ते यांना समजेल. २९ परमे राचे हे सांगणे आहे
क , माझी वचने तुम या अ न ाची ठरतील हे तु हास कळू न यावे हणून मी
या जागी तु हास श ा कर न. हेच तु हास च ह होय. ३० परमे र असे
हणतो, पाहा, जसे मी य दाचा राजा स क याला याचा श ू बाबेलचा राजा
नबुख ने सर या या हाती दले या माणे मी मसराचा राजा फारो ह ा
याला या या श ूं या हाती व याचा जीव घेऊ पाहणा यां या हाती देईन.
मुलगा बा ख याला यमया संदे ाने ही वचने सां गतली
४५ नेआहेर याचा
त. हे यावेळ घडले जे हा य दाचा राजा योशीया याचा मुलगा
यहोयाक म या या कार कद या चौ या वषात नेर याचा मुलगा बा ख याने
ही वचने यमया या त डू न ऐकून पु तकात ल हली. ते हा यमया संदे ा
या याशी जे वचन बोलला. ते हणाले, २ हे बा खा, “परमे र, इ ाएलाचा
देव, तुला असे हणतो, ३ तू हणालास, मला हाय हाय, कारण परमे राने
मा या लेशात यातनेची भर घातली आहे. मा या क ह याने मी थकलो
आहे. मा या : खाने मी हैराण झालो आहे. मला व ांती मळत नाही.
४ तू यास असे सांग, परमे र असे हणतो, पाहा, जे काही मी बांधलेले
आहे, मी आता मोडू न टाक न. मी जे लावले, ते मी आता उपटू न टाक न. हे
सव पृ वीवर स य होईल. ५ पण तू आपणासाठ मो ा गो ची आशा
करतोस काय? याची आशा क नकोस. कारण परमे र हणतो, पाहा,
सव मानवावर अ र येईल, पण जेथे कोठे तू जाशील तेथे तुला तुझे जीवन
लूट असे मी देईन.”
राचे वचन रा ां वषयी यमया संदे ाकडे आले ते असे.
४६ परमेमसरासाठ
ः मसराचा राजा फारो नखो याचे जे सै य फरात
२

नदीजवळ ककमीशात होते. योशीयाचा मुलगा यहोयाक म य दाचा राजा
या या कार कद या चौ या वष बाबेलाचा राजा नबुख ने सर याने पराभव
केला. या वषयीः ३ लहान ढाली व मो ा ढाली तयार करा आ ण
लढावयास कूच करा ४ तु ही वारांनो घोडे जुंपून यावर बसा, तुम या
शरावर शर ाण घालून तुमची जागा या. भा यांना धार करा आ ण
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तुमचे चलखत घाला. ५ हे मी काय पाहतो? ते भयभीत झाले आहेत
आ ण र पळत आहेत, कारण यां या सै नकांचा पराभव झाला आहे. ते
संर णासाठ पळत आहेत आ ण मागे वळू न पाहत नाहीत. असे परमे र
हणतो. ६ चपळ र पळू न जाऊ शकणार नाहीत आ ण सै नक नसटू
शकणार नाहीत. ते अडखळतील आ ण फरात नदी या उ रेस पडतील. ७
नील नदी माणे हा कोण चढू न येत आहे याचे पाणी नदी माणे वर व खाली
उसळत आहे ८ उसळणा या नील नदी माणे मसर येत आहे आ ण याचे
पाणी नदी माणे वर व खाली उसळत आहे. तो हणतो, मी वर जाईन;
मी पृ वी ापून टाक न. मी नगरे व याम ये राहणा यांचा नाश कर न. ९
घो ांनो, वर जा. रथांनो, तु ही, ोधीत हा. सै नकांना बाहेर जाऊ ा, जे
पारंगत ढालकर माणसे कूश व पूट आ ण यांचे धनु य वाक वणारे पारंगत
लूदीम माणसे यां याबरोबर जा. १० कारण तो दवस भू सेनाधीश परमे र
याने आप या श ूंचा सूड यावा हणून तो दवस यास सूड घे याचा दवस
होईल. ते हा तलवार खाऊन तृ त होईल. ती यांचे भरपूर र पईल. कारण
भू, सेनाधीश परमे रास फरात नदी या काठ उ रे या देशात य करायचा
आहे. ११ “हे मसरा या कुमार क ये, गलादाला वर जा आ ण औषध
मळव. तू थ खूप औषधे वतःला लावतेस. तु यासाठ काही इलाज नाही.
१२ रा ांनी तुझी बदनामी ऐकली आहे. पृ वी तु या वलापाने भरली आहे,
कारण सै नक सै नका व अडखळत आहेत. ते दोघेही एक पडतील.”
१३ जे हा बाबेलाचा राजा नबुख ने सर आला आ ण मसर देशावर ह ला
केला, या वषयी परमे राचे वचन यमया संदे ाला हणाले ते असे क ,
१४ मसरास कळवा आ ण म दोलात व नोफात ऐकू ा. तहप हेस ते
हणाले तू उभा राहा व स ज हो, कारण तुम या भोवती तलवार ने सव काही
खाऊन टाकले आहे. १५ तुझा देव अपीस का र पळू न गेला आहे? तुझा
बैल-देव का उभा राहत नाही? परमे राने यास खाली फेकून दले आहे. १६
जे कोणी अडखळतील यांची सं या वाढवली आहे. येक सै नक एकावर
एक पडले. ते हणत आहेत, उठा, आपण या पीडणा या तलवार पासून जी
आपणाला मा न खाली पाडत आहे, त यापासून पळू न आप या वतः या
लोकांकडे, आप या मातृभूमीला परत जाऊ. १७ यांनी तेथे घोषणा केली,
मसराचा राजा फारो केवळ गजनाच आहे, जी याची सुसंधी याने गमावली
आहे. १८ याचे नाव सेनाधीश परमे र आहे, तो राजे र हणतो, मी जवंत
आहे. जसा ड गराम ये ताबोर व जसा समु ाजवळ ल कमल पवता माणे
तसा कोणीएक येईल. १९ अगे क ये, जी तू मसरात राहते, ती तू बं दवासात
जा यासाठ आप या वासाचे सामान तयार कर. कारण नोफचा नाश होऊन
व ते भयकारक होईल याक रता तेथे कोणी राहणार नाही. २० मसर खूप
सुंदर कालवड आहे, पण उ रेकडू न नांगी असणारा कटक येत आहे. तो येत
आहे. २१ तचे भाडो ी सै नक त याम ये गो ात या वासरा माणे आहेत,
पण ते सु ा पाठ फरवून व र पळू न जातील. ते एक त उभे राहत नाहीत,
कारण यां या वप ीचा दवस, यां या श ेचा समय यां या वरोधात
आला आहे. २२ मसर फू कारणा या व र सरपटणा या सापासारखा आहे,
कारण तचे श ू त या वरोधात सै यासह कूच करत आहेत. ते लाकूड
तो ा माणे कु हाड सह त याकडे जात आहेत. २३ परमे र असे हणतो,
ते तचे वन तोडत आहेत, जर ते खूप घनदाट आहे. कारण श ू टोळांपे ा
असं य आहेत, मोज यास असमथ आहेत. २४ मसरा या क येला ल जीत
कर यात येईल. तला उ रे या लोकां या हाती दले जाईल. २५ सेनाधीश
परमे र, इ ाएलाचा देव, हणतो, “पाहा, मी नो येथ या आमोनाला व
फारोला, मसराला आ ण या या देवांना व या या राजांना हणजे फारोला
आ ण जे या यावर भरवसा ठे वतात यांना श ा कर न. २६ मी यांना यांचे
जीव घेऊ पाहणारे, बाबेलाचा राजा नबुख ने सर व याचे सेवक ां या हाती
देईन. यानंतर पूव माणे मसरात व ती होईल. असे परमे राने सां गतले
आहे. २७ परंतु तू, मा या सेवक याकोबा, भऊ नकोस. हे इ ाएला, घाब
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नकोस. कारण पाहा, मी तुला र देशातून आ ण तु या वंशजाला यां या
बं दवासा या देशातून परत आणील. मग याकोबाला पु हा शांतता व संर ण
लाभेल. तेथे कोणीही यास भीती दाख वणार नाही. २८ परमे र हणतो, तू,
मा या सेवका, याकोबा घाब नकोस. कारण मी तुजबरोबर आहे, या
रा ांम ये मी तुला वखरले आहे या सवाचा मी पूण नाश कर न. पण मी
तुझा पूण नाश करणार नाही. तर मी तुला यायाने श ा कर न आ ण तुला
अगदीच श ा के यावाचून सोडणार नाही.”
संदे ाला परमे राकडू न प ल ांबाबत जे वचन आले
४७ तेयमया
हे आहे. फारोने ग जावर ह ला कर यापूव हे वचन या याकडे
आले. २ परमे र असे हणतो, “पाहा, उ रेला पुराचे पाणी चढत आहे. ते
तुडूंब भ न वाहणा या नदी माणे होत आहे! मग देश व यातील सवकाही,
नगरे आ ण यातील र हवासी यांना ते बुडवून टाकतील. हणून येकजण
मदतीसाठ आ ोश करतील, आ ण या देशात राहणारे सव वलाप करतील.
३ यां या बलवान घो ां या टापां या आवाजामुळे, यां या रथांचा गडगडाट
व यां या चाकांचा खडखडाट, आप या वतः या अश पणामुळे वड ल
आप या मुलांना ते मदत क शकणार नाहीत. ४ कारण सव प ल ां या
नाशाची वेळ आली आहे, सोर आ ण सीदोन यांतून वाचलेला येक जो
कोणी यांचे सहा य करणारा याचा नाश होईल. कारण परमे र प ल ांचा
हणजे कफतोरा या पातील वाचले यांचाही नाश करणार आहे. ५
ग जाला ट कल पडले आहे. यां या खो यातील उरलेले अ कलोनाचे लोक
शांत झाले आहेत. तु ही कोठवर शोकाने आप या वत: ला जखमा क न
घेणार? ६ हे परमे रा या तलवार , तू कती वेळपयत शांत राहणार? तू
परत आप या यानात जा. थांब आ ण शांत रहा. ७ तू शांत कशी रा
शकशील, कारण परमे राने तुला आ ा दली आहे. याने अ कलोना व
व समु कना या व ह ला कर यास तला नेमले आहे.”
वषयी सेनाधीश परमे र, इ ाएलांचा देव, असे हणतोः
४८ मवाबा
“नबोला हायहाय, कारण ते उ व त झाले आहे. कया-थाईम
काबीज केले गेले आहे आ ण याची मानहानी झाली आहे. तचे क ले
पाड यात आ ण अ त ीत केले गेले आहेत. २ मवाबाचा आदर रा हला
नाही. हेशबोनात यां या श ूने त या व अ न यो जले आहे. ते हणाले,
‘या व आपण तचा रा ा माणे नाश क .’ मदमेनासु ा नाश होईल, तलवार
तु या पाठ स लागेल. ३ पाहा, होरोनाईमातून जुलूम व मोठा नाश होत
आहे, असा ककाळ चा आवाज येत आहे. ४ मवाबाचा नाश झाला आहे.
तची मुले ऐकू येईल असे रडत आहे. ५ ते रडत रडत लूहीथा या टेकड वर
चढत आहेत, कारण खाली होरोनाईमा या र यांवर नाशामुळे कका या
ऐकू येत आहेत. ६ पळा! आपले जीव वाचवा व रानात या झाडा माणे
हा. ७ कारण तू आप या कमावर आ ण संप ी यावर भाव ठे वला आहे,
हणून तुही पकडला जाशील. मग कमोश आपले याजक आ ण पुढा यांसह
बं दवासात जाईल. ८ कारण नाश करणारा येक नगरात येईल. एकही
नगर सुटणार नाही. परमे राने हट या माणे दर चा नाश होईल व पठारेही
उ व त होतील. ९ मवाबाला पंख ा, कारण तला ख चत र उडू न जाता
यावे. तची नगरे टाकाऊ होतील, तेथे याम ये कोणी राहणार नाही. १०
जो कोणी परमे रा या कामात आळशी आहे तो शापीत आहे; आ ण जो
कोणी आपली तलवार र पातापासून आवरतो तोही शा पत आहे. ११ मवाब
लहानपणापासून सुर त आहे. तो या या ा रसासारखा आहे यास या
पा ातून या पा ात कधीच ओतले नाही. तो बं दवासात कधी गेला नाही.
हणून याची चव जतक चांगली ततक कायम आहे, आ ण याचा वास न
बदलता टकून आहे.” १२ याकर ता परमे र असे हणतो, “पाहा असे
दवस येत आहे क , मी या याकडे ा रस ओतणारे पाठवीन, ते हा ते
यास ओतून टाकतील आ ण याची पा े रकामी करतील व यांचे बुधले

तुकडे तुकडे करतील.” १३ मग जसे इ ाएलाचे घराणे आप या भरवशाचा
वषय जे बेथेल यासंबंधी लि जत झाला तसा मवाब कमोशा वषयी लि जत
होईल. १४ “आ ही सै नक, बलवान लढणार माणसे आहोत असे तु ही
कसे हणू शकता? १५ मवाब उजाड होईल आ ण या या नगरावर ह ला
होईल. कारण याचे उ म त ण वधा या जागी खाली उत न गेले आहेत.”
हे राजाचे सांगणे आहे, याचे नाव सेनाधीश परमे र आहे. १६ मवाबाचे
अ र लवकरच घडणार आहे; याची वप ी अ यंत वरा कर त आहे.
१७ जे सव तु ही मवाबासभोवती आहात वलाप कराल. आ ण जे सव
तु ही याची कत जाणता, ते तु ही या यासाठ आ ं दन करा, बळकट
दंड, आदराची काठ तुटली आहे. १८ अगे तू दीबोनात राहणा या क ये, तू
आप या माना या जागेव न खाली ये आ ण कोर ा ज मनीवर बस. कारण
मवाबाचा वनाश करणारा तु यावर आला आहे तो तुझे बाले क ले न
कर ल. १९ अरोएरात राहणा या लोकांनो, र यावर उभे राहा आ ण पाहा! जे
कोणी पळू न व नसटू न जात आहेत, यांना वचारा, काय झाले आहे? २०
मवाब लि जत झाला आहे, कारण याचे तुकडे तुकडे झाले आहेत. आ ोश
आ ण वलाप करा; मदतीसाठ रडा. मवाबाचा नाश झाला आहे आण न
नदीकाठ या लोकांस सांगा. २१ आता ड गराळ देशावर श ा आली आहे,
होलोनावर, याहस व मेफाथ २२ दीबोन, नबो, बेथ- दबलाथाईम २३ कयाथाईम, बेथ-गामूल व बेथ-मौन यांचा २४ करोयोथ, ब ा व मवाब देशामधील
रची व जवळची नगरे यांवर याय नवाडा आला आहे. २५ मवाबाचे शग
तोडू न टाकले आहे. याचा बा मोडला आहे. असे परमे र हणतो. २६
“ याला बेहोश करा, कारण याने परमे रा व गवाने कृती केली आहे.
आता मवाब वत: याच वांतीत हाताने टा या वाज वल, हणून तोही
हा य वषय होईल. २७ कारण इ ाएल तु या हा याचा वषय झाला न हता
का? तो चोरांम ये सापडला होता का? जतकेदा तू या या वषयी बोललास
ततकेदा तू आपली मान हालवलीस. २८ मवाबात राहणा यांनो, नगरे
सोडू न ा आ ण सुळ यावर तळ ा. खडका या खळ या या त डावर घरटे
करणा या पार ांसारखे हा.” २९ “आ ही मवाबाचा गव ऐकला आहे. याचा
उ टपणा, याचा ग व पणा, अहंकार, अ भमान आ ण या या दयातली
उ म ता ही आ ही ऐकली आहे.” ३० परमे र असे हणतो, मला वतःला
याचे उमट बोलणे, या या कृ यासारखी याची पोकळ बढाई मला मा हत
आहे. ३१ हणून मी मवाबासाठ आ ोश क न वलाप कर न आ ण सव
मवाबासाठ ःखाने आरोळ मार न. क र हरेसा या लोकांसाठ मी आ ं दन
कर ल. ३२ हे स मे या ा वेली, मी याजेरासाठ रडलो यापे ा तु यासाठ
मी अ धक रडेन. तु या फां ा ारसमु ापलीकडे गे या हो या आ ण या
याजेरापयत पोहोच या हो या; पण वनाशकाने तु या उ हाळ फळांवर व
तु या ा ांवर ह ला केला आहे. ३३ हणून मवाबा या फळबागेतून व
देशातून उ सव व हष र केलेले आहेत. मी यां या ा कुंडातून ा रस
नाहीसा केला आहे. ते हषाने ओरडू न ा े तुड वणार नाहीत. कोणतेही
ओरडणे हषाचे ओरडणे होणार नाही. ३४ “हेशबोनापासून एलालेपयत,
याहसापयत, सोअरापासून होरोनाईम व एगलाथ-श लशीयापयत यां या
ओरड याचा आवाज ऐकू येत आहे, कारण न ीमाचे पाणी सु ा आटले
आहे. ३५ परमे र असे हणतो, कारण जो कोणीही उ च थानी अपण
करतो आ ण यां या देवाला धूप जाळतो यास मी मवाबातून नाहीसे
कर न.” ३६ हणून माझे दय मवाबासाठ बासर सारखे वलाप कर त
आहे, माझे दय क र हरेसा या लोकांसाठ बासर सारखे वलाप कर त
आहे. यांनी मळवलेली वपुल संप ी नाहीशी झाली आहे. ३७ कारण
येक म तक ट कल झाले आहे व येक दाढ मुंडली आहेत. येका या
हातावर जखमा आहेत व तागाची व े यां या कमरेभोवती आहे. ३८
मवाबाम ये येक घरा या धा यावर आ ण चौकात, तेथे सव शोक होत
आहे. कारण नकोसा असले या पा ा माणे मी मवाबाचा नाश केला आहे,
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असे परमे र हणतो. ३९ “तो कसा मोडला आहे! आप या वलापात कसे
आकांत करत आहे! मवाबाने ल जेने कशी पाठ फरवली आहे. हणून
मवाब आप या सभोवताल या सवाना उपहास आ ण दहशतीचा वषय
झाला आहे.” ४० कारण परमे र असे हणतो, “पाहा, श ू ग डा माणे
उडत आहे. तो आपले पंख मवाबावर पसर ल. ४१ करोयोथ काबीज झाले
आहे आ ण यांचे बाले क ले ज त झाले आहेत. कारण या दवशी मवाबी
सै नकांचे दय, सूत होणा या ी माणे होईल. ४२ हणून मवाबाचा नाश
होऊन ते रा प राहणार नाही, कारण ते परमे रा व उ ट झाले.” ४३
परमे र असे हणतोः “मवाबात राहणा यांनो, दहशत व खाच आ ण सापळा
तुम यावर येत आहेत. ४४ जो कोणी दहशतीने घाब न पळे ल तो खाचेत
पडेल, आ ण जो कोणी खाचेतून वर येतो तो साप यात सापडेल, कारण मी
हे या या व द हणजे मवाबावर याचे शासन घे याचे वष आ णन.” असे
परमे र हणतो. ४५ जे पळू न गेले होते ते हेशबोना या छायेखाली नबल
असे उभे रा हले, कारण हेशबोनातून अ नी, सीहोनातून वाला नघाली
आहे. ती मवाबाचे कपाळ आ ण ग व लोकांचे डोके खाऊन टाक ल. ४६ हे
मवाबा, तुला हाय हाय! कमोशा या लोकांचा नाश होत आहे, कारण तुझी
मुले बं दवान आ ण तु या मुली बं दवासात ने या जात आहेत. ४७ “मी
पुढ ल दवसात मवाबाचा बं दवास उलटवीन” असे परमे र हणतो. येथे
मवाबाचा याय नवाडा संपतो.
परमे र असे हणतो, “इ ाएली लोकांस मुले
४९ अनाहीतमोनीका?लोकांइ वषयी
ाएलात कोणीही वार स नाही काय? तर मलकोमने
गाद ता यात का घेतो आ ण याचे लोक या या नगरात का राहतात?” २
या तव परमे र हणतो, “पाहा, असे दवस येत आहेत क , अ मोना या
लोकांस रा बा व जे हा मी लढाईसाठ संकेताचा आवाज ऐकावयास
लावीन, ते हा ते ओसाड चा ढ ग होईल आ ण यां या क या अ नीने
जाळ या जातील. कारण जे कोणी या या ता यात होते याचा ताबा इ ाएल
घेईल.” असे परमे र हणतो. ३ हे हेशबोना, वलापात आ ोश कर, कारण
आय याचा नाश झाला आहे! रा बातील क यांनो, मो ाने ओरडा! तागाची
व े घाला, आकांत करा आ ण तु ही थ इकडे तकडे धावाल कारण
मलकोम राजा आपले याजक व अ धका याबरोबर एक त बं दवान होऊन
जाईल. ४ तू आप या साम याब ल का गव करते? हे अ व ासू क ये, तुझे
साम य र वा न जाईल, तू आप या संप ीवर भरवसा ठे वते. तू हणते,
मा या व कोण येईल? ५ सेनाधीश परमे र असे हणतो, “पाहा, मी
तु यावर दहशत आणीन. ही दहशत जे कोणी तु या सभोवताली आहेत
यां या सवापासून येईल. तुम यातला येकजण यां यापुढे वखरला
जाईल. तेथे पळू न जाणा यांना एक जमवायला कोणी असणार नाही.” ६
परंतु यानंतर मी अ मोनी लोकांचा बं दवास उलटवीन. असे परमे र हणतो.
७ अदोमा वषयी, सेनाधीश परमे र हे हणतो, “तेमानात आता काही ान
नाही काय? या कोणाला गो ी समजतात यांचे चांगले स ले अ य झाले
आहेत काय? यांचे ान र गेले आहे का? ८ ददानात या र हवा यांनो,
पळा! माघार फरा! ज मनीत या ववरात रहा. कारण मी यास श ा
करणार आहे या समयी मी एसावाची अ र े या यावर आणीन. ९ जर
ा े काढणारे तु याकडे आले, तर ते थोडे मागे ठे वणार नाहीत का? जर
चोर रा ीत आला, तर तो यास पा हजे ततके चोरणार नाही का? १०
पण एसावाचे कपडे काढू न यास उघडे केले आहे. मी याची लप याची
ठकाणे उघड केली आहेत. हणून या याने आप याला लपवता येत नाही.
याची मुले, भाऊ व याचे शेजार न झाले आहेत आ ण तो गेला आहे.
११ तुझे अनाथ मागे ठे व. मी यास जवंत ठे व याची काळजी घेईल आ ण
तु या वधवा मा यावर भरवसा ठे वू शकतील.” १२ कारण परमे र असे
हणतो, “पाहा, यांची यो यता नाही यांना ख चत काही पेला यावा
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लागेल. तर तू वतःशी असा वचार करतो क तू श े शवाय राहशील? तुला
श ा झा या शवाय राहणार नाही, कारण तुला तो ख चत यावा लागेल.”
१३ परमे र हणतो, “कारण मी आपलीच शपथ वा हली आहे क , ब ा
दहशत, नदा, उ व त, आ ण शापासाठ चा वषय होईल. ते शहर पडझड
झाले या दगडांची रास होईल. यांची सव नगरे कायमची उ व त होतील.”
१४ मी परमे राकडू न वतमान ऐकले आहे क , रा ांकडे त पाठ वला आहे,
“एक हा आ ण ह ला करा. लढायला स ज हा.” १५ कारण पाहा,
स या रा ां या तुलनेत मी तुला लहान, लोकांकडू न तु छ केले आहे. १६ जी
तू खडका या कपा यांम ये राहतेस व ड गरांचा माथा ध न राहतेस या
तु या भयंकरपणाने व तु या दया या गवाने तुला फस वले आहे. जर तू
ग डा माणे उं च घरटे बांधलेस तर तेथून मी तुला खाली आणीन. असे
परमे राचे हणणे आहे. १७ तेथून जाणा या येकाला अदोम दहशत
होईल. तशा येक
थरथरेल आ ण या या सव अ र ा वषयी फू कार
टाकेल. १८ परमे र हणतो, सदोम व गमोरा व यांचे शेजार यांना जसे
उलथून टाकले तसे होईल. तेथे कोणीही जवंत राहणार नाही. तेथे कोणी
मु काम करणार नाही. देव असे हणाला, १९ “पाहा, तो सहासारखा
यादने या वनातून वर टकाऊ कुरणा या देशात येईल. कारण मी अदोमाला
यातून जलद पळू न जायला भाग पाड न आ ण जो कोणी मी नवडलेला
आहे यास त यावर नेमून ठे वीन. कारण मा यासारखा कोण आहे आ ण
मला कोण कूम कर न? कोणता मढपाळ मला वरोध कर यास समथ
आहे?” २० हणून अदोमा व परमे राने ठरवलेली योजना काय आहे?
तेमाना या र हवा या व
याने जी योजना तयार केली ती ऐका; ते ख चत
लहानातील लहान कळपालासु ा ओढू न नेतील. यांची कुरणाचे देश ओसाड
जागेत बदलतील. २१ यां या पड या या आवाजाने धरणी हादरेल. यां या
ःखाचा आ ोश तांब ा समु ापयत ऐकू येत आहे. २२ पाहा, कोणीतर
ग डासारखा ह ला कर ल आ ण खाली झडप घालील व ब ावर आपले पंख
पसरेल. मग या दवशी, अदोमा या सै नकांचे दय सूती वेदना होणा या
ी माणे होईल. २३ द म का वषयीः हमाथ व अपद लि जत होतील,
कारण यांनी अ र ाची बातमी ऐकली आहे. ते नाहीसे झाले आहेत! ते
समु ासारखे खवळले आहेत, ते शांत होऊ शकत नाही. २४ द म क फार
बळे झाले आहे. ती पळू न जा यास माघार फरली आहे. दहशतीने तला
वेढले आहे. ःखाने तला घेरले आहे, सूत होणा या ी माणे वेदना होत
आहेत. २५ तचे लोक हणतात, “ स नगर , या एक नगर वर मी हष
कर त होते. अजूनपयत कशी खाली केली नाही? २६ हणून याची त ण
माणसे या या चौकात पडतील आ ण लढणार माणसे या दवशी न
होतील.” असे सेनाधीश परमे र हणतो. २७ “कारण मी द म का या
तटाला आग लावीन. आ ण ती बेन-हदादचे बाले क ले खाऊन टाक ल.” २८
केदारा वषयी व हासोराची रा ये, परमे र नबुख ने सरास हे हणत आहे
(आता बाबेलाचा राजा नबुख ने सर या ठकणी ह ला कर यास जाणार
होता) “उठा आ ण केदारावर ह ला करा व पूव या या लोकांचा नाश करा.
२९ यांचे सै य यांचे तंबू व यांचे कळप, यां या तंबूचे पडदे व यांचे सव
सा ह य घेऊन जातील. केदार या लोकांकडू न यांचे उं ट आपणासाठ घेऊन
जातील आ ण यांना ओरडू न सांगतील. ‘चोहोकडे सव दहशत आहे.’ ३०
परमे र हणतो, पळा! हासोरा या र हवा यांनो, र भटका, ज मनी या
ववरात रहा. कारण बाबेलाचा राजा नबुख ने सराने तुम या व द नवीन
योजना योजली आहे. पळा! माघार फरा! ३१ परमे र हणतो, उठा! व थ
व सुर त राहणा या रा ावर ह ला करा. यास याम ये वेशी व अडसर
नाहीत आ ण यां यात यांचे लोक राहतात. ३२ कारण यांचे उं ट लुटले
जातील व यांची वपुल संप ी यु ाची लूट अशी होईल. यां या दाढ या
कडा कापले यांना सव दशांकडे वखर न आ ण मी यां यावर सव बाजूने
संकटे आणीन.” असे परमे र हणतो. ३३ “हासोर को ांची व ती होईल,
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कायमचे ओसाड होईल. तेथे कोणीही राहणार नाही. कोणी मनु य ाणी तेथे
राहणार नाही.” ३४ य दाचा राजा स क या या या रा या या सुरवाती या
काळात एलामा वषयी यमया संदे ाकडे परमे राचे वचन आले. ते
हणाले, ३५ सेनाधीश परमे र असे हणतो, “पाहा, यां या बलाचा मु य
भाग एलामाचे धनुधार माणसे यांना मी लवकरच मोड न. ३६ कारण
मी आकाशा या चार कोप यातून चार वारे आणीन, आ ण मी एलामा या
लोकांस या सव वा यांकडे वखर न. याकडे एलामाचे घालवलेले जाणार
नाहीत असे एकही रा असणार नाही. ३७ हणून मी एलामा या श ूसमोर
आ ण जे याचा जीव घेऊ पाहतात यां यासमोर तुकडे तुकडे कर न. कारण
मी यां या व अ र , माझा संत त ोध आणीन. असे परमे र हणत
आहे. आ ण मी यांना संपूण नाश कर पयत तलवार यां या पाठ स लावीन.
३८ मग मी एलामात आपले राजासन ठे वीन आ ण तेथून याचा राजा व याचे
अ धकार यांना न कर न.” असे परमे राचे सांगणे आहे. ३९ “शेवट या
दवसात असे घडेल क , मी एलामात बं दवासात गेलेले परत आणीन,” असे
परमे राचे सांगणे आहे.
ल देश व खा ां या लोकां वषयी हे वचन परमे राने यमया
५० बाबे
संदे ा या हाती सां गतले. रा ांत घोषणा कर व ऐकू येईल असे
२

सांगा! नशाण उं च करा आ ण ऐकू येईल असे सांगा. गु त ठे वू नका. हणा,
बाबेल घेतली आहे. बेल लि जत झाला आहे. मरदोख मोडला आहे. यां या
मूत ची फजीती झाली आहे. यांचे पुतळे मोडले आहेत. ३ उ रेकडचे एक
रा त या व उठले आहे, ते तचा देश ओसाड कर ल. त यात कोणीएक
मनु य कवा पशूही राहणार नाही. ते र पळू न जातील ४ परमे र असे
हणतो, या दवसात आ ण यावेळ इ ाएलाचे व य दाचे लोक एक
येऊन बरोबर रडत जातील आ ण परमे र आपला देव याला शोधतील. ५ ते
सयोनेची वाट वचारतील व ते या दशेने चालायला सुरवात करतील. ते
जातील आ ण हणतील जो कधी मोडला जाणार नाही अशा सवकाळ या
कराराने आपण वत: परमे राशी जोडले जाऊ. ६ माझे लोक हरवलेला
कळप असे झाले आहेत. यां या मढपाळांनी यांना ड गरात भटक वले
आहे. यांनी यांना टेक ा टेक ांतून फरवले आहे. ते गेले, ते कोठे राहत
होते ती जागा ते वसरले. ७ येकजण जो कोणी यां याकडे बाहेर गेला
यांनी यास खाऊन टाकले. यांचे श ू हणाले, आ ही दोषी नाही, कारण
परमे र यांचे खरे राह याचे ठकाण आहे, परमे र जो यां या पूवजांची
आशा या या व द यांनी पाप केले आहे. ८ “बाबेल या म यापासून
भटका आ ण खा ां या देशातून नघून जा; जसे कळपा या पुढे चालणारा
एडका तसे तु ही हा. ९ कारण पाहा, मी उ रेकडू न मो ा रा ांचा समूह
उठवून बाबेला व आणीन आ ण ते स ज होऊन येतील. ते त या व
वतः तेथे बंदोब त करतील. तेथपासून ते बाबेल जकून घेतला जाईल.
यांचे बाण नपुण वीरासारखे आहेत; ते थ होऊन परत येत नाही. १०
खा ांची लूट होईल. जे कोणी यांना लुटल
े तो तृ त होईल.” असे परमे र
हणतो. ११ माझे वतन लुटणा यांनो, तु ही आनंद व उ सव करता; जसे
तु ही वास या या कुरणात सभोवती पाय आपटत उ ा मारते, बळकट
घो ा माणे खकाळता. १२ तर तुमची आई अ यंत लि जत होईल. जी
कोणी तुला ज म देणार तला लाज वाटेल. पाहा, ती रा ांत ु , रान,
कोरड भूमी आ ण वाळवंट होईल. १३ परमे रा या ोधामुळे बाबेलात
व ती होणार नाही, परंतु संपूण उ व त होईल. बाबेला शेजा न जो कोणी
जाईल तो येकजण त यामुळे कंप पावेल आ ण त या सव जखमामुळे
फू कार टाकेल. १४ तु ही सव बाबेला व सभोवती मांडणी क न स ज
हा. येकजण जो कोणी धनु य वाकवतो याने त यावर मारा करावा.
तुमचा एकही बाण राखून ठे वू नका, कारण तने परमे रा व पाप केले
आहे. १५ त या व
त या सव सभोवताली वजयाची आरोळ मारा;

तने आपले साम य समपण केले आहे. तचे बु ज पडले आहेत. त या
भती पाड या आहेत, कारण हा परमे राचा सूड आहे. त यावर सूड या.
तने जसे स या रा ांना केले तसे तचे करा. १६ बाबेलामधील पेरणारा
आ ण कापणी यावेळ वळा चालवणारा या दोघांचा नाश करा. जुलमा या
तलवार मुळे ते येकजण आप या लोकांकडे वळतील; यांना आप या
देशाकडे पळू न जाऊ ा. १७ “इ ाएल वखुरलेले मढ आहे आ ण सहाने
र पळवून लावले आहे. थम अ शूरा या राजाने यास खा ले; मग यानंतर,
बाबेलाचा राजा नबुख ने सर याने याचे हाडे मोडू न टाकली आहेत.” १८
हणून सेनाधीश परमे र, इ ाएलाचा देव, असे हणतो, पाहा, जसे मी
अ शूरा या राजाला श ा केली तसे मी बाबेला या राजाला व देशाला
श ा करणार आहे. १९ “मी इ ाएलाला या या मातृभूमीत था पत
कर न. तो कमल व बाशानावर चरेल. नंतर तो ए ाईम व गलाद येथील
ड गराळ देशात तृ त होईल.” २० परमे र हणतो, “ या दवसात आ ण
यावेळ , इ ाएलाचा अपराध शोध यात येईल, पण काहीच सापडणार
नाही. मी य दा या पापा वषयी चौकशी कर ल, पण काहीच सापडणार नाही,
कारण मी यांना शेष असे राखून ठे वील यांना मा कर न.” २१ परमे र
असे हणतो, मराथाईम देशा व उठ, या या व द आ ण पकोड या
र हवा यांवर चढाई कर. यां यावर तलवार ठे वून आ ण यांचा संपूण नाश
करा. मी तुला आ ा द या माणे येकगो कर. २२ यु दाचा मोठा आवाज
आ ण देशात चंड नाश होत आहे. २३ सव देशांचा हातोडा कसा मोडू न
तोडू न टा कला आहे आ ण नाश झाला आहे. रा ाम ये बाबेल कसा ओसाड
झाला आहे. २४ हे बाबेला, मी तु यासाठ सापळा रचला आहे, तू पकडला
गेला आहे आ ण तुला समजले नाही. तू सापडलास व पकडला गेलास,
आतापयत तू परमे रा व भांडलास, २५ परमे राने आपले श ागार
उघडले आहे आ ण आपली ह यारे याने बाहेर आणली आहेत कारण यास
आपला ोध अंमलात आणायचा आहे. कारण भू, सेनाधीश परमे र यास
खा ां या देशात काय करायचे आहे. २६ रव न त यावर ह ला करा.
तची धा याची कोठारे उघडा आ ण धा या या राशी माणे याचे ढ ग करा.
तचा अगदी नाश करा, त यातील कोणालाही सोडू नका. २७ तचे सव
बैल मा न टाका. यांना खाली क ली या जागी पाठवा. यांना हाय हाय,
कारण यांचे दवस आले आहेत, कारण यां या श ेची वेळ आली आहे.
२८ बाबेल देशामधून जे कोणी वाचलेले आहेत ते पळू न जात आहेत यांचा
आवाज तेथे आहे. तो आवाज ते आमचा देव परमे र याजकडू न सूड, या या
मं दरा वषयीचा सूड, सीयोनेस कळ वत आहे. २९ “बाबेला व जो कोणी
यांचे सव धनु य वाकवणारे धनुधार यांना कूम ा. यां या व तळ ा
आ ण कोणालाही नसटू देऊ नका. तने जे काही केले याची परतफेड करा.
तने जे माप वापरले तला तसेच करा. कारण तने परमे रास, इ ाएलाचा
प व भू याची अव ा केली. ३० हणून तचे त ण पु ष नगरात या
चौकात पडतील, आ ण तचे सव लढणारे या दवशी नाश होतील.” असे
परमे र हणतो. ३१ “हे ग व ा, पाहा, मी तु या व आहे” असे भू,
सेनाधीश परमे र हणतो. “कारण हे ग व ा, तुझा दवस आला आहे,
मी तुला श ा कर याची वेळ आली आहे. ३२ हणून ग व अडखळू न
पडेल. तला कोणीही उठवणार नाही. मी त या नगरात आग पेटवीन. ती
आग त याभोवताल या येकगो ीला खाऊन टा कल.” ३३ सेनाधीश
परमे र असे हणतो, “इ ाएली लोक, य दी लोक याजवर बरोबर एक
जुलूम होत आहेत. या सवाना यांनी पकडू न नेले आहे यांना अजून
ध न ठे वले आहे. ३४ यांचा उ ारकता समथ आहे; ‘सेनाधीश परमे र हे
याचे नाव आहे’ तो ख चत यांचा वाद चालवील, हणजे मग तो देशास
वसावा देईल व बाबेला या रहाणा यावर संघष आणील.” ३५ परमे र
असे हणतो, खा ां व , बाबेला या राहणा या व , तचे नेते व तचे
ानी माणसे यावर तलवार आली आहे. ३६ जे कोणी भ व यासाठ वचन
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सांगतात यां या व तलवार आली आहे, याक रता क , ते आप यास
मूखा माणे कट करतील. त या सै नकां व तलवार येत आहे, अशा
र तीने ते दहशतीने भरतील. ३७ यां या घो ा व , यां या रथावर आ ण
बाबेला याम ये जे कोणी लोक राहतात या सवावर तलवार आली आहे. ते
ि यासारखे असे होतील. तलवार त या भांडारावर आली आहे, आ ण ती
लुटली जाईल. ३८ तलवार त या पा या व येईल, मग ते कोरडे होईल.
कारण ती कवड मोल मूत चा देश आहे, आ ण या लोकांस यां या भयंकर
मूत व न वेडे झाले आहेत. ३९ या तव रानटी पशू को ासहीत तेथे व ती
करतील आ ण त ण शहामृग तेथे राहतील; कारण सव काळ त यात पु हा
कोणी कधीही रहाणार नाही. प ान प ा त यात कोणी व ती करणार
नाही. ४० परमे र असे हणतो, देवाने जसा सदोम, गमोरा आ ण यांचे
शेजार यांचा नाश केला. याच माणे, तेथे कोणी राहणार नाही, एकही
मनु य त यात राहणार नाही. ४१ “पाहा! उ रेकडू न लोक येत आहेत. कारण
एक महान श शाली रा आ ण पु कळ राजे र देशातून उठत आहेत.
४२ ते धनु य व भाले धारण करतात. ते ू र आहेत आ ण यां याजवळ
दया नाही. यांचा आवाज समु ा माणे गजत आहेत आ ण अगे बाबेल या
क ये ते घो ांवर वार होऊन लढणा या मनु या या व पात तु या व
येत आहेत. ४३ बाबेला या राजाने यांचे वतमान ऐकले आहे आ ण याचे
हात वप ीने गळाले आहेत. सूत होणा या ी माणे यास वेदनेने वेढले
आहे.” ४४ “पाहा, जसा सह यादने या दाट झुडुपांतून बाहेर येतो, तसा तो
मजबूत व तीवर येईल. कारण ते एकाएक त यापासून पळू न जातील, असे
मी कर न. आ ण जो मी नवडलेला आहे यास त यावर नेमून ठे वीन; कारण
मा यासारखा कोण आहे? आ ण मला कोण आ ा देईल? आ ण कोणता
मढपाळ मा यासमोर उभा राहील?” ४५ तर बाबेला व परमे राने जी
योजना ठरवली आहे ती, खा ां या देशा व जे संक प केले आहेत तेही
ऐका; ते ख चत कळपातील लहानांनादेखील, ओढू न नेतील, यांचे कुरणाचे
देश नाशाची जागा होईल. ४६ बाबेल जकून घे या या आवाजाने पृ वी
हादरेल आ ण यां या ःखाची आरोळ रा ांम ये ऐकायला येईल.
र असे हणतो, पाहा, मी बाबेलावर आ ण लेब-कामाईत जे
५१ परमे
कोणी राहतात यां या व
व वंसक वा याने खळबळ उडवीन.
२ मी बाबेलाकडे परदेशीय पाठवीन. ते तला पाखडू न काढतील आ ण

तचा देश उ व त करतील, कारण ते तला अ र ा या दवशी च कडू न
त या व होतील. ३ तरंदाजाने आपले धनु य वाकवू नये; यांनी चलखते
घालू नये. त या त णांना वाचवू नको. त या सव सै याला व वंसका या
हवाली कर. ४ कारण जखमी लोक खा ां या भूमीत पडतील. वधलेले
त या र यांवर पडतील. ५ कारण जर इ ाएला या प व भू व
केले या अपराधांनी यांचा देश भ न गेला आहे, तर इ ाएलास व य दास,
यांचा देव सेनाधीश परमे र याने यांना सोडले नाही. ६ बाबेलामधून पळू न
जा. येक मनु याने आपणास वाचवावे. त या अ यायात न होऊ नये.
कारण परमे राचा सूड घे याचा समय आहे. तो तला तचे सव तफळ
भ न देईल. ७ बाबेल परमे रा या हातातील सो याचा पेला होता, तने
सव देशाला धुंद केले आहे. रा े तचा ा रस याली आ ण ते ववेकशू य
झाले. ८ बाबेल अक मात पडेल आ ण नाश होईल. याची शकले पडतील.
त यासाठ शोक करा. त या वेदनेसाठ तला औषध ा. कदा चत् ती बर
होईल. ९ बाबेल बर हो याची आमची इ छा होती, पण ती बर झाली नाही,
चला आपण सव तला सोडू न व र आप या देशात जाऊ. कारण तचा
गु हा आकाशास पोहचला आहे; याचा आभाळापयत ढ ग झाला आहे. १०
परमे राने आपली नतीम ा जाहीर केली आहे. या, परमे र आमचा देव
याची कृ ये आपण सीयोनांत सांगू या. ११ बाण धारदार करा! ढाली या.
परमे राने मा राजाचा आ यास चथावणी दली आहे कारण बाबेलाचा
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नाश करावा अशी याची योजना होती. कारण हा परमे राकडू न सूड आहे,
याचे मं दर उ व त के याब लचा सूड आहे. १२ बाबेला या तटासमोर
झडा उभारा. पहारा बळकट करा. पहारेकर ठे वा; जे कोणी नगरातून पळू न
येतील यांना पकड यासाठ सै नकांना लपवा, कारण परमे राने बाबेला या
र हवा या व जी योजना क न सां गतले ते याने केलेच आहे. १३ तु ही
लोक जे ब त पा या या वाहाजवळ राहतात, जे तु ही लोक ख ज यांनी
धनवान आहात, तुझा शेवट आला आहे. तु या आयु याची दोर आता
सं ी त केली आहे. १४ सेनाधीश परमे राने आप याच जी वताची शपथ
वा हली आहे क , “टोळा या पीडे माणे, मी तुला तु या श ूंनी भर न.” ते
तु या व यु ाची आरोळ करतील. १५ याने पृ वी आप या साम याने
नमाण केली, याने आप या ानाने कोरड भूमी था पली आप या बु ीने
आकाश पस रले; १६ जे हा तो गरजतो, ते हा आकाशात पा याचा गडगडाट
होतो, कारण तो पृ वी या शेवटापासून धुके वर आणतो. तो पावसासाठ
वीजा नमाण करतो आ ण आप या कोठारातून वारा काढू न पाठवतो.
१७ येक मनु य पशूसारखा ानहीन झाला आहे; येक धातु कारागीर
आप या मूत मुळे लि जत झाला आहे. कारण या या ओतीव मूत खो ा
आहेत. तेथे यां यात जीवन नाही. १८ या न पयोगी आहेत, या चे च
े े
काम आहे. यां या श े या दवशी या न होतील. १९ पण देव, याकोबाचा
ह सा, यासारखा नाही, कारण तो सव गो चा नमाणकता आहे. इ ाएल
या या वतनाचा वंश आहे; याचे नाव सेनाधीश परमे र आहे. २० तू माझा
लढाईचा हातोडा आहेस, माझे लढाईचे ह यार आहेस. तु याबरोबर मी रा ांना
मोडू न तुकडे तुकडे कर न आ ण रा यांचा नाश कर न. २१ तु याबरोबर मी
घोडे आ ण यांचे वार यांचे तुकडे तुकडे कर न, तु याबरोबर मी यांचे
रथ आ ण सारथी ांचे तुकडे तुकडे कर न. २२ तु याबरोबर मी येक
पु ष आ ण ि या यांचे तुकडे तुकडे कर न; तु याबरोबर मी वृ आ ण
त ण यांचे तुकडे तुकडे कर न. तु याबरोबर मी त ण पु ष आ ण कुमार
मुलगी यांचे तुकडे तुकडे कर न. २३ तु याबरोबर मी मढपाळ व याचे कळप
यांचे तुकडे तुकडे कर न; तु याबरोबर मी शेतकर आ ण यां या बैलांची
जोड यांचे तुकडे तुकडे कर न. तु याबरोबर मी रा यकत व अ धकार यांचे
तुकडे तुकडे कर न. २४ परमे र असे हणतो, मी बाबेलाला व खा ां या
देशात या सव राहणा यांनी जे अ न यांनी तुम या सम सयोनेत केले
आहे या सवाचे फळ भ न देईन. २५ परमे र असे हणतो, “हे नाश
करणा या पवता तू जो स यांचा नाश करतो, मी तु या व आहे, सव
पृ वीचा नाश करतो. मी आप या हाताने तुला तडाखा देईल आ ण तुला
क ांव न खाली लोटू न देईन. मग बे चराख झाले या पवता माणे मी तुला
कर न. २६ हणून ते तु यामधून इमारती या कोप यासाठ कवा पायासाठ
एकही दगड तोडू न घेणार नाहीत; कारण तुझा कायमचा व वंस होईल.”
असे परमे र हणतो. २७ पृ वीवर नशाण उं च करा. रा ांम ये कणा
फुंका. त यावर ह ला कर यासाठ रा ांना नेमा. त या व अरारात,
म नी, आ कनाज या रा यांना एक बोलवा, त या व ह ला कर यास
सेनापतीची नवड करा. व ाळ टोळां माणे घोडे येऊ ा. २८ त या व
ह ला कर यासाठ रा े मा ांचे राजे, यांचे सव अ धपती आ ण रा या या
अंमलाखालचा सव देश स करा. २९ भूमी हालेल व यातना होतील, कारण
बाबेल देश उजाड, नजन कर याचे परमे राचे बाबेला व या ठ न योजना
स ीस जात आहेत. ३० बाबेलात सै नक लढाई करायचे थांबले आहेत. ते
यां या बाले क यात राहत आहेत. यांची श संपली आहे; ते ि या
असे झाले आहेत. तची घरे पेटवली आहेत, त या वेशी या दारांचे अडसर
मोडले आहेत. ३१ बाबेला या राजाला याचे नगर सव वी काबीज झाले
आहे हे सांग यासाठ एका तामागून सरा त आ ण एक जासूद स या
जासूदाला सांग यास धावत आहेत. ३२ नदीचे उतार ज त झाले आहेत. श ू
क ले जाळत आहेत आ ण बाबेलाचे लढणार माणसे ग धळू न गेले आहेत.
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३३ कारण सेनाधीश परमे र, इ ाएलाचा देव असे हणतो, “मळ या या

वेळ खळे जसे असते यासारखी बाबेलाची क या आहे. तला पायाखाली
तुडव याची वेळ आहे. अजून थोडा अवकाश आहे, मग त या कापणीचा
समय येईल.” ३४ य शलेम हणते, बाबेलाचा राजा नबुख ने सराने मला
खाऊन टाकले आहे. याने मला नच न कोरडे केले आहे आ ण मला रकामे
पा क न ठे वले आहे. याने मला अजगरा माणे गळू न टाकले आहे.
३५ मजवर व मा या कुटू ब
ं ावर केलेला जुलूम बाबेला व उलटो, असे
सयोनाम ये राहणारे हणतील. “माझे र पाड याचा दोष खा ां या
र हवा या व
फरो.” असे य शलेम हणेल. ३६ हणून परमे र असे
हणतो, पाहा, मी तु या दा ा वषयी बाजू मांड न आ ण तु यासाठ सूड
घेईन. कारण मी बाबेलाचे समु आटवीन आ ण तचे झरे सुकवून टाक न.
३७ बाबेल पड या इमारती या दगडा वटांची रास, को ांचे राह याचे
ठकाण, दहशत, चे च
े ा वषय, नजन थान असे होईल. ३८ “बाबेली जमून
त ण सहा माणे गजना करतील. ते सहा या छा ा माणे गुरगुरतील. ३९
जे हा ते अधाशीपणाने त त होतील, ते हा मी यांना मेजवानी देईन. मग
यांनी उ लास क न नरंतरची झोप यावी व जागे होऊ नये हणून मी
यांना म त कर न.” असे परमे र हणतो. ४० “मी यांना कोकरासारखे,
मढे व बोकड यां यासारखे खाली क ल कर यास घेऊन जाईन. ४१ शेशख
कसे काबीज झाले आहे! सव जगाचा शंसा असा कसा धरला गेला आहे.
रा ांत बाबेल कशी उ व त जागा झाली आहे. ४२ बाबेलावर समु आला
आहे! ती या या गरजणा या लाटांनी झाकली आहे. ४३ तची नगरे नाश
झाली आहेत, कोरड भूमी आ ण ओसाड देश झाली आहे, आ ण ज यात
कोणी मनु य राहत नाही आ ण कोणी मनु य ाणी यातून जात नाही ४४
हणून बाबेलात मी बेलाला श ा कर न; यांने जे गळले आहे ते मी या या
त डातून बाहेर आणील, आ ण रा े या याकडे आप या संततीला बरोबर
घेऊन वाहणार नाही. बाबेलाची भत पडेल. ४५ मा या लोकांनो, बाबेला या
शहरातून बाहेर या. मा या संत त ोधापासून तु ही येकजण आपला
जीव वाचवा. ४६ देशातील जे वतमान ऐक यात येईल यांने भऊ नका
अथवा आपले दय खचू देऊ नका. कारण एका वषात वतमान येईल.
यानंतर पुढ या वषात वतमान येईल, आ ण देशात हसाचार होईल. रा यकत
रा यक या व होतील. ४७ या तव, पाहा, दवस येत आहेत क , जे हा मी
बाबेला या कोर व मूत ना श ा कर ल. ते हा तचा संपूण देश लि जत
होईल, आ ण तचे सव वधलेले त याम ये पडतील. ४८ मग आकाश व
पृ वी आ ण याम ये जे काही आहे ते सव बाबेलावर आनंद करतील. कारण
तचा नाश करणारा उ रेकडू न येईल.” परमे र असे हणतो. ४९ बाबेलाने
जसे इ ाएलाचे वधलेले पडतील असे केले आहे, तसे त या देशात वधलेले
सव बाबेलात पडतील. ५० जे तु ही तलवार पासून वाचले आहात, र जा!
थांबू नका. न परमे राचे मरण करा. य शलेमे तुम या मनात येवो. ५१
“आ ही अपमान ऐकला आहे, हणून आ ही लि जत झालो आहोत. लाजेने
आमची त डे झाकली आहेत, कारण परमे रा या घरातील प व थानात
पर यांनी वेश केला आहे.” ५२ या तव परमे र हणतो, पाहा, असे दवस
येत आहेत क , मी त या कोर व मूत ना श ा कर न, आ ण त या देशात
जखमी झालेले क हतील. ५३ कारण जर बाबेल आकाशापयत वर चढली
कवा जर तने आपले बळाचे उं च थान मजबूत केले, तर मा याकडू न नाश
करणारे त यावर येतील. असे परमे र हणतो. ५४ “बाबेलातून ःखा या
आरोळ चा, खा ां या देशातून मोठा कोसळ याचा आवाज येतो. ५५
कारण परमे र बाबेलाचा नाश करत आहे. त यातील मोठा आवाज तो न
करत आहे. यांचे श ू ब त जलां या लाटां माणे गजना कर त आहेत.
यां या गजनेचा ग गाट फार बलवान होत आहे. ५६ कारण त यावर,
हणजे बाबेला व नाश करणारा आला आहे, आ ण तचे यो े पकडले
गेले आहेत. यांचे धनु ये मोडली आहेत, कारण परमे र सूड घेणारा देव

आहे. तो ख चत तफल भ न देईल. ५७ कारण मी तचे सरदार, तचे
ानी, तचे अ धकार आ ण तचे सै नक म त होतील व ते अंत नसणा या
झोपेत झोपतील आ ण कधी जागे होणार नाहीत.” असे राजाचे हणणे आहे;
सेनाधीश परमे र याचे नाव आहे. ५८ सेनाधीश परमे र असे हणतो,
“बाबेलाची जाड तटबंदी जमीनदो त केली जाईल, आ ण तची उं च वेश ारे
जाळली जातील. मग त या मदतीला येणा या लोकांची मेहनत न पयोगी
होईल. जी येकगो रा त यासाठ कर याचा य न करेल ती जाळ यात
येईल.” ५९ महसेयाचा मुलगा नेर या याचा मुलगा सारया हा जे हा य दाचा
राजा स क या ा याबरोबर या या रा या या चौ या वष , बाबेलास गेला
ते हा जे वचन यमया संदे ाने यास आ ा पले ते हे. कारण सराया हा
मुख अ धकार होता. ६० यमयाने बाबेलावर जे सव अ र येणार होते
ते हणजे बाबेला वषयीची ही सव वचने एका गुंडाळ वर ल हली होती.
६१ यमया सरायाला हणाला, “जे हा, तू बाबेलास जाशील ते हा ही सव
वचने वाच याची खा ी क न घे. ६२ आ ण हण, ‘हे परमे रा, तू वतः या
थाना वषयी बोलला आहेस क , ते न होईल. मग तेथे कोणी र हवासी
कवा लोक व पशू राहणार नाहीत. ती कायमची टाकाऊ होईल.’ ६३ मग
जे हा ही गुंडाळ वाचून संपताच यास एक दगड बांध आ ण फरात नदीम ये
फेकून दे. ६४ हण ‘बाबेल या माणे बुडेल. जे अ र मी त या व
पाठवणार आहे यामुळे ती कधीही वर येणार नाही आ ण ते थकून जातील.”
येथे यमयाची वचने संपली.
ते हा तो एकवीस वषाचा होता; अकरा
५२ वषस कयानेया यरा यशलेकमेवलागला
र रा य केले. या या आईचे नाव हमूटल. ती
ल नाकर यमयाची मुलगी होती. २ यहोयाक म याने जी येकगो केली
होती या माणे यानेही, परमे रा या ीने जे वाईट होते ते केले. ३ आप या
ीसमो न यांना काढू न टाकेपयत, परमे रा या कोपा ारे य शलेम व
य दाम ये सव या घटना घड या. मग स क याने बाबेला या राजा या
वरोधात बंड केले. ४ मग असे झाले क , या या कार कद या नव ा
वषा या दहा ा म ह यात दहा ा दवशी बाबेलाचा राजा नबुख ने सर
याने आप या सव सै याबरोबर य शलेमे व चाल क न आला. याने
या यापुढे तळ ठोकला आ ण यां याभोवती वे ाची भत बांधली ५
हणून स क या राजा या अकरा ा वषापयत या नगराला वेढा पडला
होता. ६ चौ या म ह या या नव ा दवशी, नगरात भयंकर काळ पडला,
तो इतका क , देशात या लोकांसाठ अ नाचा कण न हता. ७ मग नगरा या
तटाला खडार पाड यात आले आ ण सव लढणारे माणसे पळाले राजा या
बागेजवळ दोहो तटाम ये जी वेस होती त या वाटेने ते रा ी नगरातून नघून
गेले आ ण खा दी लोक नगरा यासभोवती होते, हणून ते अरा या या
वाटेने नघून गेले. ८ पण खा ां या सै याने राजा या पाठ स लागून
यर हो या मैदानात स क याला गाठले. याचे सव सै य या यापासून पांगून
र गेले. ९ यांनी राजाला पकडले व यास हमाथ देशातील र ला येथे
बाबेला या राजाकडे वर नेले. तेथे याने यास श ा ठरवली. १० बाबेला या
राजाने स क या या मुलांना या या डो यापुढे मारले आ ण य दा या
सव अ धका यांचीही याने र ला येथे ह या केली. ११ मग बाबेला या
राजाने स क याचे डोळे काढले, यास पतळ बे ा घालून बाबेलास
नेले. याने यास या या मरणा या दवसापयत तु ं गातच ठे वले. १२
आता बाबेला या राजा नबुख ने सर या या कार कद या एको णसा ा
वष , पाच ा म ह या या दहा ा दवशी, नबूजरदान य शलेमेस आला.
तो बाबेलामधील राजाचा सेवक व राजा या अंगर कांचा नायक होता.
१३ याने परमे राचे घर जाळले, राजवाडा व य शलेमेमधील सव घरेही
जाळली. नगरातील येक मह वाची इमारतसु ा याने जाळू न टाकली.
१४ राजा या अंगर का या नायकाबरोबर असले या सव खा दी सै याने
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य शलेमेभोवती असलेली तटबंदी मोडू न तोडू न टाकली. १५ सेनापती
नबूजरदानाने य शलेम नगराम ये अजूनही राहत असले या सव लोकांस
कैदी हणून नेले. बाबेला या राजाला आधीच शरण आले यांनाही तो घेऊन
गेला. य शलेमम ये मागे रा हलेले कुशल कारागीरही याने बरोबर नेले. १६
पण राजाचा अंगर कांचा नायक नबूजरदान याने देशातील काही अगदी
गर ब यांना ा म यांत व शेतांत काम कर यासाठ मागेच ठे वले. १७
परमे रा या घरातील असलेले पतळ खांब, परमे रा या घरातील पतळ
गंगाळसागर व या या बैठक खा ांनी तोडू न तुकडे तुकडे केले आ ण
सव पतळ परत बाबेलाला घेऊन गेले. १८ पा े, फावड , द ाची का ी,
वा ा, आ ण मं दरातील सेवा या पतळ उपकरणाने याजक कर त ती सव
खा ांनी नेली. १९ पेले व धूपपा े, वा ा, ब गुणी, दीप तंभ, चमचे, कटोरे
जी सो याची आ ण याचे बनवली होती ती राजाचा अंगर कांचा नायक
तीदेखील घेऊन गेला. २० दोन खांब, गंगाळसागर, व या या बैठक खालचे
बारा पतळ बैल शलमोन राजाने परमे रा या घरासाठ बन वले होते, या
व तूतील अ धक पतळ वजनात मावणे श य न हते. २१ येक खांब
अठरा हात उं च होता. या या घेराला बारा हात दोर लागे. येकाची
जाड चार बोटे होती व पोकळ होती. २२ यावर पतळे चा कळस होता.
कळसाची उं ची पाच हात होती, यासभोवती सव जाळ काम व चार बांजूनी
डा ळबे होती. ती सव पतळे बनवली होती. सरे खांब व याची डा ळबे
प ह या खांबा माणे सारखीच होती. २३ असे तेथे कळसा या चा ही बाजूंना
शहा णव डा ळबे होती आ ण जाळ कामावर सभोवती सव डा ळबे शंभर
होती. २४ अंगर कां या नायकाने बं दवान मुख याजक सराया व सरा
याजक सफ या यां याबरोबर आ ण तीन ारपालांनाही एक त नेले. २५
सै नकांवर जो अ धकार नेमला होता यास आ ण जे सात माणसे राजाला
स ला देत, ते अजूनपयत नगरातच होते. या माणेच मनु यांची सै यात
भरती करणारा जबाबदार सेनापतीचा चटणीस, यां याबरोबर देशातील
नगरात असलेले साठ मह वाची माणसे यांना नगरातून पकडू न नेले. २६ नंतर
अंगर काचा नायक नबूजरदान याने यांना घेऊन र ला येथे बाबेला या
राजाकडे आणले. २७ र लाम ये बाबेला या राजाने यांना हमाथ देशात
र ला येथे मार देऊन ठार केले. अशा त हेने य दा आप या देशातून ह पार
झाला. २८ नबुख ने सराने या कोणी लोकांस ह पार केले होते ते हेः
सात ा वष तीन हजार तेवीस य दी गेले. २९ नबुख ने सरा या अठरा ा
वष याने आठशे ब ीस लोकांस य शलेमेमधून नेले. ३० नबुख ने सरा या
राजा या ते वसा ा वष गार ांचा अंगर क नबूजरदान याने य दातले
सातशे पंचेचाळ स लोक ह पार केले. सव ह पार लोक मळू न चार हजार
सहाशे होते. ३१ मग असे झाले क , य दाचा राजा यहोयाखीन या या
ह पार या सद तसा ा वष , बारा ा म ह यात, म ह या या पंच वसा ा
दवशी, बाबेलाचा राजा अवील-मरोदख याने य दाचा राजा यहोयाखीन
ास बं दवासातून मु केले. यावष अवील-मरोदख रा य क लागला
यावष हे घडले. ३२ तो यां याशी ेमळपणे बोलला आ ण जे सरे राजे
या याबरोबर बाबेलात होते यां यापे ा यास स मानाचे आसन दले.
३३ अवील-मरोदखाने यहोयाखीनाचे बं दवासातील व े बदलली आ ण
आप या उरले या आयु यात याने नयमीत राजा या मेजावर भोजन केले.
३४ आ ण या या आयु या या सव दवसात या या मृ यूपयत यास येक
दवशी बाबेलाचा राजा नयमीत भोजनाचा भ ा देत असे.
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नी भरलेली असे, आता ती पूणपणे एकटी
१ यबसलीशलेमआहेनगर. जीजीरालोकां
ांम ये े होती पण ती वधवा झाली आहे.
रा ांम ये जी राजकुमार होती, पण आता तला दासी केले गेले आहे.
२ ती रा ी फार रडते व तचे अ ू त या गालांवर असतात. त या सव
यकरांम ये तला दलासा देणारा कोणी न हता. त या सव म ांनी
त याशी व ासघात केला. ते तचे श ू झाले आहेत. ३ दा र य आ ण
जुलमामुळे य दा दा यपनात बं दवान झाली आहे. ती रा म
ं ये राहत आहे,
पण तला आराम मळत नाही. तचा पाठलाग करणा या सवानी तला
त या अ यंत नराशे या मनि थतीत तला संकटाव थेत गाठले आहे. ४
सयोनेचे माग शोक करतात, कारण नेमले या प व सणाला कोणीही
येत नाही. त या सव वेशी ओसाड झा या आहेत व तचे याजक क हत
आहेत. त या कुमार : खात आहेत, व ती वत: नराशेत आहेत. ५ तचे
श ू तचे धनी झाले आहेत; त या वै यांची उ नती झाली आहे. परमे राने
त या पु कळ अपराधामुळे तला : ख दले आहे. तची मुले वै यां यापुढे
पाडावपणांत गेली आहेत. ६ सयोनक येचे स दय सरले आहे. तचे राजपु
चर यासाठ कुरण नसणा या हर णासारखे ते झाले आहेत, आ ण पाठलाग
करणा यांसमोर ते हतबल झाले आहेत. ७ य शलेम आप या क ा या
व बेघर हो या या दवसात, पूव त याजवळ असले या मौ यवान गो
आठवते. त या लोकांस वै यांनी पकडले आ ण तला मदत करणारे कोणीही
न हते. त या श ूंनी तला पा हले व त या ओसाडपणात त यावर हसले.
८ य शलेमेने फार पाप केले आहेत; हणून ती अशु झाली आहे. सव
जे तचा आदर करत असत, यांनी तला आता तु छ मानले आहे. कारण
यांनी तची न नता पा हली आहे; ती क हत आहे व ती त ड फर वते
आहे. ९ तचा वटाळ त या अंगावर ल व ाला लागला आहे, तने आप या
भ व यातील श ेचा नीट वचार केला नाही. ती खूपच अधोगतीस गेली
आहे. तचे सां वन करणारा कोणी नाही. “हे परमे रा, माझे : ख पाहा!
कारण श ू या या मोठे पणाचा तोरा मर वतो आहे ते पाहा.” १० त या सव
मौ यवान ख ज यावर श ूंनी आपला हात ठे वला आहे. परक य रा ांनी तु या
सभा थानात येऊ नये अशी तू आ ा केली होतीस तर ही, तने यांना त या
प व थानात जाताना पा हले आहे. ११ य शलेमेमधील सव लोक क हत
आहेत, ते अ न शोधत आहेत. यांनी आपला जीव वाचावा हणून अ नासाठ
यां या जवळ या मनोरम व तू द या आहेत. “परमे रा, मा याकडे पाहा!
मी कशी कवड मोलाची झाली आहे.” १२ “जे तु ही जवळू न जाता, तु हास
काहीच वाटत नाही काय? पण जरा मा याकडे नरखून पाहा. परमे राने
आप या संत त ोधा या दवशी मला : ख दले, या मा या : खा सारखे
सरे कोणतेही : ख आहे काय, हे ल देऊन पाहा. १३ याने व न मा या
हाडात अ नी पाठवला आहे, आ ण तो याजवर बल होतो. याने मा या
पायांसाठ जाळे पसरवीले आहे आ ण मला मागे वळवले आहे. याने मला
सतत ओसाड व बल केले आहे. १४ मा या पु कळ अपराधांचे जू याने
आप या हाताने जखडले आहे. ते एक गुंफले आहेत, आ ण ते मा या
मानेवर आले आहेत; यांनी माझी श नकामी केली आहे. यां या समोर
मी उभी रा शकणार नाही, अशां या हाती परमे राने मला दले आहे. १५
मा या शूर सै नकांना जे माझे र ण करतात, यांना परमे राने र फेकले
आहे. याने मा या त ण सै नकांना चरड यासाठ भार सभा बोलावली
आहे. जसे ा कुंडात ा े तुड वली जातात तसे भूने य दा या कुमार
क येला तुडवले आहे. १६ या सगळयाब ल मी आ ोश करते; मा या
डोळयांतून अ ू पा या माणे वाहात आहेत. कारण माझे सां वन करणारा
मा यापासून र आहे. माझी मुले ख न झाली आहेत, कारण श ूचा वजय

झाला आहे.” १७ सयोनने तचे हात पसरवले, पण तचे सां वन करायला
कोणी नाही. परमे राने याकोबा या श ूंना कूम केला आहे. परमे राने
याकोबासंबधाने आ ा के याव न या या वै यांनी यास घेरले. य शलेम
यां याक रता एका फाटले या मा सकपाळ या अशु कप ा माणे आहे
१८ “परमे र यायीच आहे, कारण मी या या आ े व
बंड केले आहे.
सव लोकांनो, ऐका! आ ण माझे : ख पाहा! मा या कुमार व माझे त ण
पाडावपणांत गेले आहेत. १९ मी मा या यकरांना हाका मार या, पण
यांनी मा याबरोबर व ासघात केला. माझे याजक आ ण वड ल आपला
जीव वाचावा हणून, वत: साठ अ न शोधीत असता नगरात ाण सोडले.
२० हे परमे रा, मा याकडे पाहा! कारण मी : खी झाले आहे. मा या
आत ांना पीळ पडला आहे. माझे मन मा याम ये उलटले आहे, कारण मी
फार बंडखोर झाले होते. बाहेर तलवार नवश करते, तर घरांत मृ यू आहे. २१
मी क हत आहे हे यांनी ऐकले आहे. माझे सां वन करायला कोणी नाही.
मा या सव श ूंनी माझे अ न ऐकले आहे. तू असे के यामुळे यांना आनंद
झाला आहे. जो दवस तू नेमला आहे तो तू आणशील ते हा ते मा यासारखे
होतील. २२ यांची सव ाई तु यासमोर येवो, मा या पापांमुळे तू मा याशी
जसा वागलास तसाच तू यां याशी वाग. कारण माझे क हणे पु कळ आहे
आ ण माझे दय बल झाले आहे.”
राने सयोनक येला आप या ोधमय काळो या मेघाने कसे
२ परमे
अ छादीले आहे. इ ाएलाचे स दय याने वगातून पृ वीवर झुगा न
दले आहे. याने आप या ोधासमयी यायासनाचे मरण केले नाही २
परमे राने याकोबाची सव नगरे गळं कृत केली आहेत. यां यावर कसलीही
दया केली नाही. याने आप या ोधाने य दा या क ये ग थानांना
खाली ढकलून; याने ते धुळ ला मळ वले आहेत. याने तचे रा य व
यातले सरदारास अ त ीत व कलं कत ठर वले आहे. ३ याने आप या
संत त ोधाने इ ाएलाचे सव बळ न केले आहे. याने आपला उजवा
हात श ूंपासून मागे घेतला आहे. सव पेट घेणा या अ नी माणे याने
याकोबाला जाळू न टाकले आहे. ४ याने श ूं माणे आम या दशेने आपला
धनु य वाक वला आहे. याने यु ासमान संघषाचा प व घेऊन श ू माणे
आ हावर बाण चाल व यास आप या हाताने नेम ध रला आहे. या या
ीस ब मू य लोकांची याने ह या केली. सयोनक ये या तंबूवर याने
आपला ोध अ नीसारखा ओतला आहे. ५ परमे र श ूसारखा झाला.
याने इ ाएलांस गळले. याने त या बल थानाचा नाश केला आहे. याने
य दा या क येम ये शोक व वलाप वाढवला आहे. ६ एखा ा बागे माणे
याने नवासमंडपावर ह ला केला आहे. याने प व सभा थान उ व त
केले. सयोनेत प व सण व श बाथ याचा वसर परमे राने घडवून आ णला
आहे कारण याने आपला ोध राजे आ ण याजका यांवर कट क न यांना
तु छ ले खले आहे ७ परमे राने आप या वेदीचा याग केला आहे; याने
आप या प व थानाचा वीट मानला आहे. याने त या राजवा ा या भती
श ू या हाती द या आहेत. परमे रा या मं दरात श ूने जयघोष केला.
सणाचा दवस अस या माणे यांनी ग गाट केला. ८ सयोनक येचा तट
नाहीसा कर याचे परमे राने ठर वले आहे. याने यावर दोर ताणली आहे,
आ ण आपला हात संहार कर यापासून आव रला नाही. हणून याने तट व
कोट ास शोक करायला ला वला आहे. ते सवच ाकूळ झाले आहेत. ९
य शलेमे या वेश ची दरवाजे ज म नत खच या आहेत. याने वेश चे अडसर
तोडू न न केले. तचे राजे आ ण सरदार हे मोशेचा नयमशा नसले या
पररा ा माणे आहेत. त या संदे यांना परमे राकडू न ांत ही ा त होत
नाहीत १० सयोनेची वड लधार मंडळ भूमीवर बसून नमुटपणे आ ं दन
कर त आहे. यांनी आप या डो यात धूळ उडवली आहे. यांनी गोणताटाचे
कपडे नेसले आहेत. य शलेमे या कुमार आपली डोक भूमीपयत लव वत
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आहे. ११ माझे डोळे आसवांनी जजर झाले आहेत. मा या आत ांना पीळ
पडत आहे. माझे दय ज मनीवर टाक या माणे तळमळत आहे. कारण
मा या लोकांचा नाश झाला आहे. मुले आ ण ता ही चौकांत मू छत पडत
आहेत. १२ ती मुले यां या मातांना हणतात, “धा य आ ण ा रस कोठे
आहेत” घायाळ झाले यां माणे नगरा या आ यात मूि छत होऊन आप या
मातां या उराशी यांनी ाण सोडला. १३ य शलेमक ये, मी तु या संबधी
काय बोलू? मी तुझे सां वन करावे हणून तुझी तुलना कोणाबरोबर क ,
सीयोने या कुमार क ये? तुझा नाश समु ा माणे चंड आहे. तुला कोण बरे
क शकेल? १४ तु या संदे ांनी पा हलेले ांत तु यासाठ कपटी व
मुखपणाचे होते. यांनी तुझे अपराध तुझे भ वत उ वल कर यासाठ
कट केले नाही, तर तू यासाठ फसवे दैवी संकेत आ ण पाशाचे ांत
नमाण केले. १५ र या या बाजूने जाणारे सु दा तु याकडे पा न टा या
वाजवतात. य शलेमे या क येकडे पा न ते शळ घालतात आ ण आप या
म तकाने इशारा क न हणतात, “ हच ती नगर आहे का जला ‘स दयपूण’
कवा ‘आ खल पृ वीस आनंदमय करणार नगर ’ असे हणत?” १६ तुझे
सव श ू तु या व द मोठे त ड वासून तुझी थ ा करतात. ते शळ घालून
दात-ओठ खातात व हणतात, “आ ही तचे ाशन केले आहे. खा ीने आ ही
याच दवसाची वाट पाहत होतो. आ ही तो दवस शोधला! आ ण तो प हला
आहे!” १७ परमे राने स के या माणे सव केले आहे. याने फार पूव
जाहीर केलेले आपले अ भवचन पूण केले आहे. याने चरडू न टाकले आ ण
यां यावर याने दया दाख वली नाही. याने तु या श ूंना बळ केले आहे.
१८ “ यांचे दय परमे राचा धावा करत आहे. हे सयोनक ये या तटा, तुझे
अ ू नदी या वाहा माणे रा ं दवस वाहत राहो. यास अटकाव क नको.
तु या डो यातील बा लीस वसावा देऊ नको. १९ रा ीच उठू न मो ाने
आ ोश कर. परमे रा या मुखापुढे आपले मन पा यासारखे ओता. जी तुझी
मुले उपासमार ने नगरा या र या-र यावर बेशू द होत आहेत, यां या जीवा
करता तू आपले हात वर कर. २० परमे रा, पाहा, ज याशी तू कठोरपणाने
असे केले, त या कडे ल लाव. ि यांनी आप या पोट या फळास,
आप या मुलांना यां या बालपणातच, खावे काय? परमे रा या मं दरात
याजक व संदे े मारले जावेत काय? २१ त ण आ ण वृ द असे दोघेही
र यात भूमीवर कसे पडले आहेत. माझे त ण व त णी तलवार ने पडले
आहेत; तू आप या ोधा या दवशी यां यावर कस लही दया केली नाही
तर यांना नदयपणे मारलेस. २२ प व सभे या दवसातील दहशती माणे
चोहोबाजूने तू मा या वषयी भय नमाण केले आहेस. परमे रा या ोधा या
दवशी कोणीही सुटला नाही, व वाचला नाही. मी यांचे लालनपालन केले व
वाढवले, यांना मा या श ूने न केले.”
पू ष मीच आहे, याने परमे रा या ोधा या काठ कडू न संकटे
३ तोपा हली.
याने मला र क न काशाकडे न जाता अंधारात चाल यास
२

भाग पाडले. ३ ख चतच तो मा या व झाला आहे; पूण दवस याने
आपला हात मा यावर उगारला आहे. ४ यांने माझा देह व वचा जीण केली
आहे आ ण माझी हाडे मोडली आहेत ५ याने मा या व
वष व ःखाचे
बांधकाम क न मला वेढले आहे. ६ फार पूव मृ यू पावले या मनु या माणे
याने मला काळोखात रहावयास लावले आहे. ७ याने मा याभोवती तटबंदी
के याने यातून माझी सुटका होऊ शकत नाही. याने माझे बंध अ धक
मजबूत केले आहेत. ८ मी मदतीसाठ आ ोशाने धावा केला ते हाही तो
मा या ाथनांचा ध कार करतो. ९ याने माझा र ता दगड च यां या
भतीने अडवला आहे. याने माझा माग वाकडा केला आहे. १० तो मा यावर
ह ला कर यासाठ टपून बसले या अ वलासारखा आ ण लपून बसले या
सहासारखा झाला आहे. ११ याने मा या मागाव न मला बाजूला क न,
फाडू न माझे तुकडे तुकडे केले आहेत आ ण मला उदास केले आहे. १२ याने
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आपला धनु य वाकवला आहे आ ण मला या या बाणांचे ल य बन वले
आहे. १३ याने आपले बाण मा या अंतःकरणात घुसवले आहेत. १४ मा या
वजनाम येच मी चे च
े ा वषय; त दवशी यांचे हा या पद गीत झालो
आहे. १५ याने मला कडू पणाने भरले आहे, याने मला कडू दवणा यायला
भाग पाडले आहे. १६ याने ख ांनी माझे दात तोडले आहेत. याने मला
राखेत लोटले आहे. १७ मा या जीवनातील शांतीच तू काढू न टाकली आहेस;
कोण याही आनंदाचे मला मरण होत नाही. १८ मी हणालो, “माझे बल
आ ण परमे रावरची माझी आशा न झाली आहे.” १९ माझे ःख, क ,
कडू दवणा आ ण वष ाचे मरण कर. २० मला मा या सव ासांची
आठवण आहे. हणूनच मी मा याम ये नमलो आहे. २१ पण हे मी मा या
मनात वचार करतो हणून मला आशा वाटते. २२ ही परमे राची ेमदया
आहे क आ ही नाश नाही झालो. याची क णा कधी न संपणार आहे. २३
ती येक दवशी नवीन होते; तुझे व ासूपण महान आहे. २४ माझा जीव
हणतो, “परमे र माझा वतनभाग आहे. हणूनच मी या यावर आशा
ठे वीन.” २५ जे परमे राची वाट पाहतात व जो जीव यास शोधतो, याला
परमे र चांगला आहे. २६ परमे रापासून येणा या तारणाची मुका ाने वाट
पाहणे हे चांगले आहे. २७ पु षाने आप या त णपणांत जू वाहावे हे यास
फार चांगले आहे. २८ ते परमे राने या यावर ठे वले आहे हणून याने
एकांती बसावे व व थ रहावे. २९ याने आपले मुख धुळ त घात यास,
कदा चत यास आशा ा त होईल. ३० एखा ास मार यासाठ खुशाल
आपला गाल पुढे क न यास पूण खजील करावे; ३१ कारण परमे र यांचा
कायमचा याग करणार नाही. ३२ जर याने ःख दले तर तो आप या
दये या वपुलतेनूसार क णा कर ल. ३३ कारण तो आप या खुशीने कोणाचा
छळ करत नाही आ ण मनू य संतानास ःख देत नाही. ३४ पृ वीवर ल
सव बं दवानांना पायाखाली तुड वणे, ३५ परा परा या समोर मनु याचे
ह क बुडवणे, ३६ एका
ने स या
ला फस वणे, या अशा गो ी
परमे रा या ी आड आहेत काय? ३७ परमे राने आ ा केली नसता याने
काही बोलावे आ ण ते घडू न यावे असा कोणी आहे का? ३८ इ व अ न ही
सव े देवा या मुखातून येत नाहीत काय? ३९ कोण याही जवंत मनु याने
व पु षाने आप या पापां या श ेब ल कुरकुर का करावी? ४० चला तर
आपण आपले माग शोधू आ ण तपासू आ ण परमे राकडे परत फ . ४१
आपण आपले दय व आपले हात वगातील देवाकडे उं चावूया. ४२ आ ही
पाप केले आहे, फतूर केली आहे. हणूनच तू आ हास मा केली नाहीस.
४३ तू आपणाला ोधाने झाकून घेऊन आमचा पाठलाग केला आ ण दया न
दाख वता आ हास ठार केलेस. ४४ कोणतीही ाथना तु यापयत पोहोचू नये
हणून तू वतःला अ ांनी वेढले आहेस. ४५ लोकांम ये तू आ हास कचरा व
धूळ ासारखे केलेस. ४६ आम या सव श ूंनी आ हा व आपले त ड
वासले आहे. ४७ भय व खाच, नाश व व वंस ही आ हावर आली आहे. ४८
मा या लोकां या क येचा नाश झाला आहे, हणून मा या डोळयांना धारा
लाग या आहेत. ४९ माझे डोळे गळत आहेत व थांबत नाही; ५० परमे र
वगातून आपली नजर खाली लावून पाहीपयत याचा अंत होणार नाही. ५१
मा या नगरातील सव क यांची ि थती पा न माझे डोळे मला ःखी करतात.
५२ न कारण श ू बनले या लोकांनी पाखरासारखा माझा पाठलाग केला
आहे. ५३ गतत ढकलून यांनी मा या जवाचा अंत केला आहे. आ ण
मा यावर दगड लोटला आहे. ५४ मा या डो याव न पाणी गेले. मी मनाशी
हणालो, “आता माझा अंत होत आहे.” ५५ परमे रा मी खोल खाचेतून
तु या नावाचा धावा केला. ५६ तू माझा आवाज ऐकलास. माझे उसासे व
मा या आरोळ ला आपला कान बंद क नको. ५७ मी तुझा धावा केला या
दवशी तू जवळ आलास व हणालास, “ भऊ नकोस.” ५८ परमे रा,
मा या जीवनातील वाद ववादाक रता तू म य थी केलीस, तू खंडणी भ न
माझा जीव सोडवलास. ५९ परमे रा, मा या वषयी जो अ याय झाला आहे,
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तो तू ब घतला आहेस. तू मला याय दे. ६० मा या व रचलेले सुडाचे
सव कृ ये; आ ण यां या योजना तू पा ह यास. ६१ यांनी केलेला माझा
उपहास आ ण मा या व द आखलेले बेत. परमे रा, तू ऐकले आहेस. ६२
मा यावर उठलेले ओठ आ ण सारा दवस यांनी मा या व द केलेली
योजना तू ऐकली आहे. ६३ परमे रा, यांचे बसने व उठने तू पाहा, मी
यां या थ ेचा वषय झालो आहे. ६४ परमे रा, यांना यो य ते फळ दे.
यां या कामाची परतफेड कर. ६५ तू यांना दयाची कठोरता देशील, तुझा
शाप यांना देशील. ६६ ोधाने तू यांचा पाठलाग करशील व परमे रा या
आकाशाखाली तू यांचा व वंस करशील.

४

सोने कसे न तेज झाले! शू सोने कसे बदलले आहे! प व थानाचे
दगड येक र या या चौकात वखुरले आहेत. २ सयोनेचे मोलवान
पु शु सो या या बरोबर चे होते, पण आता ते कुंभारा या हाताने केले या
केवळ मड या माणे मानलेले आहेत. ३ को ही आप या पलांना तनांजवळ
घेऊन ध पाजतात. पण मा या लोकांची क या वाळवंटात राहणा या
शहामृगा माणे नदयी झाली आहे. ४ ता ा मुलांची जीभ तहानेने टाळू ला
चकटली आहे. बालके भाकर मागतात, पण यांना कोणीही भाकर देत
नाही. ५ जे पूव वा द अ न खात असत, ते आता र यावर उपाशी पडले
आहेत. जे कर मजी व घालत असत, यांनी आता उ कर ांचा आ य
घेतला आहे. ६ सदोमावर कोणी हात टाकला नाही तर याचा अक मात
नाश झाला, या या पापांपे ा मा या लोकां या क येचे कम मोठे आहे.
सदोमाचा व गमोराचा अचानक नाश झाला, आ ण याम ये कोण याही
मनु याचा हात न हता. ७ तचे सरदार बफासारखे चकाकत असत व
धापे ा पांढरे होते. ते पोवळयांसारखे कांतीने लाल होते. यांचे तेज जणू
काही नीलम यासारखे होते. ८ पण आता यांचे चेहरे काजळ पे ा काळे
झाले आहेत. यांना र यात कोणी ओळखतसु दा नाही. यांची कातड
सुरकुतली आ ण हाडाला चकटली आहे. ती लाकडा माणे शु क झाली
आहे. ९ जे उपासमार ने मरण पावले यां यापे ा जे तलवार ने मरण पावले
यांचे बरे झाले आहे. कारण उपासमार झालेले फारच : खी होते. ते ाकुळ
झाले होते. शेतामधून काहीच न मळा यामुळे ते मरण पावले. १० दयाळू
ीयां या हातांनी आपली मुले शज वली, ती मा या लोकां या क ये या
वनाशसमयी ती यांचे अ न झाली. ११ परमे राने आपला ोध कट केला.
यांने आपला संत त राग ओतला आहे. याने सयोनेत आग लावली आहे व
या आ गत तचे आधार तंभे जाळू न टाकले आहेत. १२ पृ वीवर ल राजांचा
व पृ वीवर ल राहणा यांचा ावर व ास बसला नाही क , य शलेमे या
वेश ारांतून श ू कवा वैर वेश त शरतील. १३ असे घडले कारण, त या
संदे ांनी पाप केले, त या धमगु ं नी कृ ये केली, यांनी नी तमान
लोकांचे र य शलेमाम ये सांडले होते. १४ ते आंधळयां माणे र यात
भटकत होते. कोणीही यां या व ालाही शवू शकले नाहीत, कारण ती
र ाने माखली होती. १५ र हा, “ र हा! अमंगळ लोकहो.” आ हास
पश नका क , असे लोक यांना हणाले, ते पळू न जाऊन भटकत राहीले,
ते हा रा ांमधील लोक हणाले, “ यांनी आम याबरोबर रा नये.” १६
परमे राने आप या समो न यांना वखरले आहे, तो पु हा या याकडे
पाहणार नाही, याजकांची मयादा यांनी राखली नाही. यांनी व डलांचा मान
राखला नाही. १७ मदतीची नरथक वाट पा न आमचे डोळे थकले आहेत.
आ ही आतूरतेने वाट पाहत असता जे रा आमचा बचाव क शकले नाही
याची वाट आ ही पा हली आहे. १८ आम या श ूंनी आमची शकार केली
आ ण आ ही र यांवरसु दा जाऊ शकलो नाही. आमचा शेवट जवळ आला!
आमचे आयु य सरले होते! आमचा अंत आला आहे! १९ आमचा पाठलाग
करणारे ग डापे ाही वेगवान होते. यांनी आमचा ड गरांत पाठलाग केला.
आ हास पकड यासाठ ते रानात दडू न बसले. २० आम या ीने जो राजा

सव े होता जो परमे राचा अ भ ष , आम या नाकपू ातील ास.
यां या खाचेत पकडला गेला. या या ब ल आ ही असे हणालो क ,
“आ ही या या सावलीत रा . तो इतर रा ापासून आमचे र ण करतो.”
२१ ऊस देशात राहणा या अदोमा या क ये आनं दत हो आ ण हष कर.
पण ल ात ठे व क याला तुम याकडेसु दा येईल, ते हा तू म त होऊन
आपणास वव करशील. २२ सयोन क ये, तुझी श ा संपली. आता
पु हा तुला कैद क न नेले जाणार नाही. अदोमा या क ये, तुमची पापे उघड
क न परमे र तु हास श ा कर ल.
अव था काय झाली याकडे ल लाव. आम या
५ हेअपरमेत ेकरा,डे आमची
नजर टाक. आमचे वतन पर यां या हातात गेले आहे.
२

आमची घरे परदेशीयांना दली गेली आहेत. ३ आ ही अनाथ झालो. आ हास
वड ल नाहीत. आम या मातांची ि थती वधवांसारखी झाली आहे. ४ आ हास
प या या पा यासाठ पे ावे लागतात; आमचेच लाकूड आ हास वकले
जाते. ५ आमचा पाठलाग करणारे आम या मानगुटीस बसले आहेत. आ ही
दमलो आहोत. आ हास व ांती नाही. ६ पोटभर भाकर मळ व यासाठ
आ ही मसर व अ शूर यां यासमोर आ ही आपले हात पुढे केले. ७ आम या
पूवजांनी तु या व द पाप केले. आता ते नाहीत. पण यां या पापाची फळे
आता आ ही भोगत आहोत. ८ गुलाम आम यावर रा य करतात. यां या
हातातून आ हास कोणीही वाचवायला नाही. ९ राणात चालू असले या
तलवार मुळे आ ही आपला जीव मुठ त घेऊन आपले अ न मळवतो. १०
आमची कातड भ ी माणे तापली आहेत. भुकेमुळे आ हास ताप चढला
आहे. ११ सयोनेतील ि यांवर आ ण य दा नगरातील कुमार वर यांनी
अ याचार केला; १२ यांनी आम या राजपु ांना फासावर दले; आम या
वड लधा यांचा यांनी स मान केला नाही. १३ आम या त णांना यांनी
पठा या जा यावर दळावयास लावले. ते त ण लाकडा या ढगा याखाली
अडखळले. १४ वृ द आता नगर या ारात बसत नाहीत. त ण गायनवादन
कर त नाहीत. १५ आम या नृ याचे पांतर आता मृतां या शोकात झाले
आहे. आम या दयात आनंदाचा अंशही नाही. १६ आ ही पाप के यामुळे
आम या डो यावरचा मुकुट खाली पडला आहे. हणून आ हास हाय. १७ या
सव गो ीमुळे आमचे मन खचले आहे. आ हास डो यांनी प पणे दसत
नाही. १८ सयोनचे ड गर ओसाड झाले आहेत. सयोन या ड गरावर को हे
वावरतात. १९ पण परमे रा, तुझी स ा नरंतन आहे. तुझे राज सहासन
चरकाल राहील. २० परमे र तू आ हास कायमचा वसरला आहेस असे
दसते. तू आ हास दीघकाल सोडू न गेला आहेस. २१ परमे रा, आ हास
तु याकडे परत वळव. आ ही आम या पातकाक रता प ाताप क रतो.
पूव माणेच आम या जु या दवसाची पुन थापना कर. २२ तोपयत आमचा
ध कार होऊन आम या ती तुझा ोध अ तभयंकर असेल.
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वलापगीत

यहे केल

१ मादवशी,या मीआयुखबारया नदीया यातसातीर ादावषायातयागेलचौे यायालोकांम हसयाोबतयाराहतपाचहोतो.ा
ते हा वग उघडला आ ण मी देवाचा ांत पा हला. २ तो या म ह या या
पाचवा दवस होता, आ ण ते यहोयाखीन राजा या बं दवासाचे पाचवे वष
होते. ३ खबार न द या जवळ, खा ां या देशात बूजीचा मुलगा यहे केल
याजकाकडे परमे र देवाचे वचन साम याने आले व परमे र देवाचा हात
या यावर आला. ४ ते हा मी पा हले उ रेकडू न तुफानाचा वारा सुटला, तो
एक अ नीने धुमसणारा, म य भागात वजांचा पवळसर काश म यभागी
चमकत असलेला वशाल मेघ होता. ५ म यभागी चार जवंत ा या या
आकाराचे काही नजरेस पडले; ते माणसासारखे दसत होते, ६ पण यांना
चार त डे होती, आ ण येक ा याला चार पंख होते. ७ यांचे पाय सरळ
होते पण तळवे वासरां या तळ ासारखे आ ण पतळे सारखे चकाकणारे
होते. ८ यां या चोहोबाजूंना पंखाखाली यांना मनु याचे हात होते. या
चौघांना यांचे मुखे व पंख या माणे होतेः ९ यांचे पंख यां या बाजू या
ा या या पंखांना पश कर त आ ण पुढे जा यासाठ ते वळत न हते;
याऐवजी यां यापैक येक आप यापुढे नीट सरळ चालत असे. १०
या चौघां या मुखापैक एकाचे मुख मनु या या त डासारखे दसत होते,
स याचे मुख सहा या त डासारखे, तस याचे मुख बैलासारखे आ ण
चौ याचे मुख ग डा या त डासारखे होते. ११ यांची मुखे अशा कारची
होती आ ण यांचे पंख एकमेकापासून वेगळे होते, येक ा याचे पंख
स या ा या या पंखांना पश करत होते. १२ येक जण सरळ जात
होता, जसा आ मा यांना जा यासाठ सांगत तसे ते न वळता, सरळ पुढे
जात. १३ ते जवंत ाणी जळ या कोलीतासमान कवा मशालीसमान दसत
होते; यां यातून खर अ नी नघत होता व वजा चकाकत हो या. १४ हे
जवंत ाणी चपळतेने पुढे मागे हालचाल कर त होते आ ण ते वजेसारखे
दसत होते! १५ मग मी या ा यांकडे पा हले या जवंत ा यां या बाजूला
भूमीवर एक एक चाक होते. १६ या चाकांचे व प असे दसत होतेः चारही
चाके एक समान व वैडूय म यांसारखी होती; आ ण जणूकाही चाकात चाक
घातलेले असून यांना एकमेकांस छे दलेले असावे असा यांचा आकार होता.
१७ जे हा चाक चालत ते हा ते कोण याही दशेने वळण न घेता चालत. १८
यां या धावा या भयावह व उं च हो या, कारण या धावांसभोवती सव डोळे
होते! १९ जे हा ते जवंत ाणी चालत ते हा या या सोबत चाके चालत
जे हा ते ाणी पृ वीपासून उं च उडत ते हा यांची चाकेही यां या सोबत
उं चावत होती. २० जेथे जवंत ा यांचा आ मा यांना नेऊ इि छत होता ते
तकडे जात होते. आ मा यांना उं चावत होता आ ण यां या चाकात यांचा
आ मा होता. २१ जे हा के हा ते ाणी चालत चाकेही हालचाल कर त,
जे हा ते थांबत चाकेही थांबत, जे हा ते उं च उडत यां या सोबत चाकेही उं च
उडत होती कारण यांचा आ मा यां या चाकांत वास कर त होता. २२ या
जवंत ा यां या म तकावर महाग ा घुमटासारखे चकाकणारे दसत होते,
यां या कपाळावर फ टकासारखे चमकत होते. २३ घुमटाखाली ाणी
आपले पंख सरळ लांब पसरवत होते आ ण एकमेकां या पंखांना ते पश
कर त होते. येक ा या या पंखां या जोड ने आपले शर र झाक त आ ण
दोन-दोन पंखांनी वतःला आवरण कर त. २४ ते हा मी यां या पंखांचा
पा या या धबध यासारखा मोठा आवाज ऐकला. तो सवसाम य देवा या
वाणीसारखा होता. ते चालत ते हा जोरदार पज यवृ ीयु वादळासमान
वनी होता. तो वनी मो ा सेनेसारखा होता. जे हा ते थांबत असे ते हा ते
आपले पंख खाली करत होते. २५ जे हा ते थांबत व आपले पंख खाली त ध
ठे वीत ते हा यां या मा यावर ल घुमटातून आवाज येत होता. २६ यां या

यहे केल

मा या या वर ल घुमटा या भागात नीलर न जड त सहासन दसत होते,
आ ण सहासनावर मनु या या चेह या समान कोणी अस याची जाणीव होत
होती. २७ या या ठायी सव तृणम या या तेजासारखा काश मी पा हला,
या या कमरेपासून खाली अ नीचा भास झाला, व या या भोवती भा
चमकत होती. २८ पाऊस पडतांना दसणा या मेघधनु यासारखा तो भासत
होता या या भोवती खर तेजोमय काश होता. हे परमे र देवाचे गौरवयु
तेज दसत होते. जे हा मी हे पा हले व मा यासोबत बोलणार वाणी ऐकली
ते हा मी उपडा पडलो.
हणाली; “मानवा या मुला, आप या पायांवर उभा
२ तीराहा;वाणीमग मला
मी तु याशी बोलेन.” जे हा ती वाणी मा याशी बोलली
२

ते हा देवा या आ याने मला मा या पायावर उभे केले आ ण मी यास
मा याशी बोलताना ऐकले. ३ इ ाएला या लोकांजवळ मानवा या मुला, मी
तुला पाठवत आहे ती वाणी मला हणाली. बंडखोर देशाजवळ या रा ांनी
मा याशी बंड केले, प ह यापासून यांनी आ ण यां या पुव या प ांनी
मा या व द पाप केले आहे. ४ यां या पूव पढ चे लोक ह ी आ ण
कठ ण मनाचे होते, मी तुला यां या जवळ पाठवत आहे. आ ण हे परमे र
देव यां याशी बोलत आहे. असे यांना तू सांग. ५ ते तुझे ऐकतील कवा
ऐकणार नाही, ते फतुर झालेले आहेत. परंतू संदे ा यां याकडे आला होता
असे यांना कदा चत कळू न येईल. ६ यां या भोवती काटे वचवांना व
यां या श दांना मानवा या मुला भयभीत होऊ नको; यां या त डाकडे
बघून तू ग धळू न जाऊ नको; पही यापासून ते फतुर आहेत. ७ पण तू
माझा श द यांना सांग; ते तुझे ऐको कवा न ऐको कारण ते फार फतुर
आहेत. ८ परंतू मी जे तुला मानवा या मुला बोलायला सांगत आहे ते ऐक
या फतुर जाती या लोकांसारखे फतुर होऊ नको. आपले त ड उघड आ ण
मी देतो ते खा! ९ मा याकडे एक हात येत आहे असे मी पा हले; आ ण
पाहा, पु तकाची एक गुंडाळ याम ये होती. १० तो मा या पुढे लांबवर
पसरत आला; यां या मागे पुढे ःख, आकांताचा लेख ल हलेला होता.
हणाला, “मानवा या मुला, जो ंथ तुला ा त झाला आहे तो
३ तोंथमला
तू खाऊन टाक! आ ण जा इ ाएला या घरा याशी बोल.” हणून
२

ते हा मी आपले त ड उघडले व याने मला तो ंथ खाऊ घातला. ३ तो मला
हणाला, “मानवा या मुला, मी तुला दले या ंथपटाने आपले पोट भ न
टाक!” मग मी ते खा ले, आ ण ते मा या त डाला मधासारखे गोड वाटले.
४ ते हा तो मला हणाला “मानवा या मुला इ ाएला या घरा याकडे जा
आ ण माझे श द यांना सांग. ५ अप र चत वाणी आ ण कठोर भाषे या
लोकांजवळ मी तुला पाठवणार नाही, परंतू इ ाएला या घर याकडे मी तुला
पाठवतो; ६ मोठ रा े अप र चत, क ठण भाषेचे, यांची भाषा समजत
नाही यां याकडे पाठवत नाही! जर मी तुला यां याकडे पाठवले तर ते तुझे
ऐकतील! ७ परंतु इ ाएलाचे घराणे तुझे ऐक याची इ छा दाखवणार नाही,
ते माझे ही ऐक याची इ छा दाखवत नाहीत. हणून इ ाएलाचे सव घराणे
ह ी कपाळाचे आ ण क ठण मनाचे आहेत. ८ पहा! मी तुझा चेहरा यां या
ह ी चेह या सारखा यां या कठोर कपाळासारखे तुझे कपाळ केले आहे. ९
तुझे कपाळ मी ह यासारखे कठोर केले आहे! यांना भयभीत होऊ नको;
कवा नराश होऊ नको; कारण ते प ह यापासून फतुर आहेत.” १० ते हा तो
मला हणाला; “मानवा या मुला, जे काही मी तुला बजावले आहे ते आप या
मानात साठवून घे आ ण आप या कानांनी यांचे ऐक! ११ मग गुलामांकडे
तु या लोकांजवळ जा आ ण यां याशी बोल; ते ऐको कवा न ऐको, परमे र
देव असे सांगतो” १२ देवा या आ याने मला वर उचलले, आ ण मा या मागे
मी भुकंपासारखा मोठा आवाज ऐकला, तो हणाला; या या थानातून
परमे र देवाचे गौरव ध य आहे! १३ ऐकमेकांना पश करणा या जवंत
ा यांचा आवाज या नंतर मी ऐकला व यां या बरोबर चाकांचा आवाज व

430

मो ा भुकंपाचाही आवाज होत होता! १४ देवा या आ याने मला उं च केले
व वर नेले आ ण मा या आ यात कडवट पण घेऊन आलो, परमे र देवाचा
हात साम याने मा यावर आला! १५ तेल-अबीब या ठकाणी मी गुलामांकडे
गेलो, जे खबार ओ ा या शेजार राहत होते, आ ण मी तेथे सात दवस
रा हलो आ ण चक त होऊन ापून गेलो. १६ मग सात ा दवसानंतर
परमे र देवाचे वचन मला मळाले, आ ण हणाले, १७ “मानवा या मुला, मी
तुला इ ाएला या घर यावर पहारा दे यासाठ नेमलेले आहे, हणून मा या
त डचा श द ऐकून घे व यांना सावध कर! १८ ‘तू खातर ने मरशील’ असे
मी पात यास हणालो असता तू जर यांना बजावले नाही व पात याने
आपला कुमाग सोडू न जगावे हणून, तू यास बजावून सां गतले नाहीस, तर
तो पातक आप या ाईमुळे मरेल; पण या या र ाचा झाडा मी तु या
हातून घेईन. १९ परंतू जर ाला या या मागापासून सावध केले, आ ण तो
आप या मागापासून कवा कामापासून मागे वळला नाही तर तो या या
पापात मरेल; मग याचा जाब तु याकडे वचारला जाणार नाही. २० जर
देवभी
आप या देवा या भयापासून व कायापासून अधम वागेल, तर
मी या या पुढे अडखळण ठे वेल, आ ण तो मरेल जर तू यास सावध केले
नाही, तो या या पापात मरेल, आ ण याने केलेले धा मक काम आठवले
जाणार नाही, पण या या र ाचा जाब मी तुला वचारेन.” २१ परंतू जर तू
देवभी मनु यास पाप कर यापासून सावध करशील, तो न त वाचेल;
आ ण याचा जाब तुला वचारला जाणार नाही. २२ मग परमे र देवाचा हात
मा यावर आला, आ ण तो मला हणाला, “उठ आ ण दर त जा, तेथे मी
तु याशी बोलेन!” २३ मी उठलो आ ण दर त खबार नदीजवळ गेलो, परमे र
देवाचे गौरव तेथे काशत होते; तेथे मी उपडा पडलो. २४ देवा या आ याने
येऊन मला ते हा मा या पाया वर उभे केले; आ ण मा याशी बोलला, व
हणाला, जा आ ण वतःला आप या घरात बंद क न ठे व, २५ आता,
मानवा या मुला, ते तुला दोर ने बांधतील हणून या याम ये तू बाहेर जाऊ
शकणार नाही. २६ तुझी जीभ टाळू ला चकटेल असे मी करेन आ ण तू मुका
होशील यांना धमकावु शकणार नाहीस, कारण ते फतुर घराणे आहे. २७
पण जे हा मी तु याशी बोलेन ते हा तुझे त ड मी उघड न व परमे र देव असे
हणतो यांना सांग, याला ऐकायचे असेल याने ऐकावे याला ऐकावयाचे
नसेल याने ऐकू नये कारण ते फतुर घराणे आहे.
तू मानवा या मुला, तू एक वीट घे आ ण तु या पुढे ठे व. व य शलेम
४ परंशहराचे
च रेखाट. तला वेढा पडला आहे आ ण त या समोर
२

बु ज रचून मोरचे बांधले आहेत, त या पुढे तळ पडला आहे, ट कर देऊन
भत पाड याची यं े त याभोवती लागली आहे, असे च काढ. ३ तू
आप याकरता लोखंडाची कढई घेऊन ती लोखंड भत असी तु याम ये
आ ण नगरा याम ये ठे व आ ण तू आपले मुख त याकडे कर, हणजे तला
घेरा पडेल आ ण तू तला वेढा घालशील. इ ाएला या घरा याला च ह
होईल. ४ मग आप या डा ा कुशीवर झोप आ ण इ ाएला या घरा याचे
पाप वतःवर घे; इ ाएलाचे पाप जतके दवस तू झोपून राहाशील, ततके
दवसा या गणती माणे तू याचा अ याय वाहाशील. ५ मी तु यावर यां या
श ेची जबाबदार येक वषाची तीनशे न वद दवस सोपवून दली आहे, तू
इ ाएला या घरा याचे अपराध वा न नेशील. ६ जे हा तू हे दवस पूण
करशील, ते हा स यांदा उज ा कुशीवर नीज, चाळ स दवस य दा या
घरा याचे पाप तू वाहशील, मी तुला येक वषाला एक दवस सोपवून दला
आहे. ७ आपले त ड य शलेमे या व द दशेला कर जे च रेखाटले
आहेस, याला वेढा पडलेला आहे, आप या बा न
ं ी झाकु नको; आ ण
यां या व द भाक त कर. ८ पहा, तुला दोर ने करकचून बांधतील, तू एका
बाजू न सर कडे वळू शकणार नाही जोपयत तू वेढा पडलेला समय पूण
करणार नाहीस. ९ वतःसाठ तू ग , जव, सोयाबीन, कडधा य, बाजर ,

वार , आ ण का ा ग घेऊन जतके दवस तू एका बाजूस रहाशील
तेव ा दवसासाठ एका भां ात ते घे आ ण आप यासाठ भाकर तयार
कर, जे तू तीनशे न वद दवस खाशील. १० हे तु या खा यासाठ वीस
शेकेल वजनाचे असेल जी वेळोवेळ तुझी उपजीवीका असेल. ११ पाणी
साठ हन मोजून वेळो वेळ तु या पी यासाठ असेल. १२ जवाची भाकर
तू भाजून खा पण सवादेखत मनु या या व वे र भाजून खा! १३ यासाठ
परमे र देव “सांगतो, ती भाकर हणजे, इ ाएलाचे घराणे जे अप व
आहेत, या देशातून मी यांना ह पार करेन.” १४ परंतू मी हणालो “अहा,
हे परमे र! माझे मन कधी अप व झाले नाही! जे मरण पावलेले व मा न
टाकलेले मी कधी खा ले नाही, वटाळलेले मांस आजवर मा या मुखात
गेले नाही.” १५ हणून तो मला हणाला, “पहा! मी तुला मानवा या व े
ऐवजी गाई या व व
े र वतःसाठ भाकर भाज.” १६ तो मला हणाला,
“मानवा या मुला पहा! मी य शलेमे या भाकर चा पुरवठा काढू न टाकेन,
आ ण अ व थतेत शधा वाटप ते करतील आ ण ते पाणी पतील जोपयत
शधा कपात केली जाईल. १७ कारण यांना अ नपा याचा तुटवडा पडू न
यांची ेधा उडेल व ऐकमेकात यां या अपराधामुळे ते भयभीत होतील.”
मानवा या मुला, वतःसाठ हा ा या व त यासारखे धारधार
५ “मग
अवजार घे व आप या डो या या केसांचे, दाढ चे मुंडन कर, केस
तागड त मोजून याचे वाटप कर २ वेढा दलेला समय समा त झा यावर
यातील तसरा भाग शहरा या म य भागी जाळू न टाक. आ ण तसरा
भाग तलवार ने कापून टाक व तसरा भाग वा यावर उडवून टाक आ ण या
कारे या लोकांचा पाठलाग तलवार करेल. ३ थोडेसे केस कापून आप या
कप ाला बांधून टाक. ४ काही अजून केस घेऊन आगीत टाकून दे, आ ण
यास जाळू न टाक, हणजे इ ाएला या घरा यावर आग यां या मागे बाहेर
जाईल. ५ परमे र देव हणतो, ही य शलेम नगर , जी इतर रा ांम ये आहे,
जेथे मी तला थापीले, आ ण मी तला इतर देशांनी आजूबाजुने वेढ ले आहे.
६ पण तने वाईट आचरण क न इतर देशां न माझा ध कार केला आहे,
आ ण यांनी मा या यायीपणाचा व आ ाचा वरोध केला आहे. ७ हणून
परमे र देव असे सांगतो; तु ही आजूबाजु या देशांपे ा अ धक ासदायक
आहात. तु ही सभोवताल या देशा न अ धक मा या फमानाचे पालन केले
नाही. ८ हणूनच परमे र देव हणतो; पहा! मीच तुम या वरोधात काम
करेन! तु हास केलेले शासन हे आजूबाजु या देशा या डो यादेखत तु हावर
होईल. ९ तु या कळस आणणा या कायामुळे, मी आजवर केले नाही,
आ ण करणार नाही, असे मी तु यासोबत करेल. १० तथा प बाप मुलांना,
आ ण मुले बापाला खाऊन टाकतील, कारण मी तु यावर याय आणला
आहे. तुम या उरले या अंशाला चारही भागात फेकून देईल. ११ हणून जसा
मी राहलो, परमे र देव हणतो, न तच तु ही कळस राग आणणा या
गो ी के या आहेत. हणून तुमची सं या कमी क न तुम यावर दया करणार
नाही. १२ घातक साथी या रोगाने तु हातील तसरा भाग तुम या सं येतून मी
नाहीसा करेन, तु हाम ये भयंकर काळ भुकमर , सभोवताली तलवार ने
तुझे लोक नाश पावतील. सव दशांनी तलवार येऊन तुझा प छा कर ल.
१३ ते हा राग पूण होऊन समाधान पावेल, व माझा ोध शांत होईल असे
यांना कळू न येईल, परमे र देव हे सव या या वरोधात आवेशाने हणाला.
१४ तु या आजूबाजु या देशांम ये तुझा नाश व तुझी खरडप ी काढेन, जे
तु या आजूबाजूने येणारे जाणारे ते पहातील. १५ य शले या बाबतीत
इतर शेजार लोकांसाठ चेतावनीचा इशारा असेल. यांना नदा कर याचे व
अपमान कर याचे कारण मळे ल. यां यावर शासन क न यांचा नाश केला
असे परमे र देव हणतो. १६ तुम यात कडू पणाचे बाण पाठवेन, याचा
अथ असा होईल मी तुमचा व वंस होईल, यां या वरचा काळ अजून
कठोर क न तुम या भाकर चा आधार काढू न टाकेन; १७ काळ, रोगराई

431

यहे केल

तुम यावर पाठवीन, तु ही आप यहीन हाल, साथीचा रोग, र
तु हावर तलवार चालवीन. असे परमे र देव हणतो.”

ाव आ ण

परमे र देवाचा श द मा याकडे आला, आ ण तो मला हणाला,
६ मगमानवा
या मुला, आपले मुख इ ाएला या पवता या व द रा न
२

यां या व द भाक त कर ३ परमे र देवाचा श द ऐका! असे इ ाएला या
पवताला जाऊन सांग, देव या पवत, द याखो यांना, झ यांना सांगत आहे;
ऐका! मी तुम या व द तलवार चालवीन, आ ण मी तुमचे उ च थान
उ व त कर ल. ४ तुम या वे ाचे खांब, तुम या सूयमूत मी पाडू न टाक न,
तुमचे वध पावलेले लोक तुम या मू यापुढे पडतील असे परमे र कर न. ५
इ ाएल लोकांचे ेत यां या मू यापुढे मी टाकून देईन आ ण यां या वे ांपुढे
हाडांची पांगापांग करेन. ६ जेथे तु ही राहता या शहरा या उ च थानांचा
व वंस करेन. हणून तुम या वे ा, मु या, उ व त के या जातील. यामुळे ते
मोडकळ स येतील आ ण यांची सव कामे पुसून टाकली जातील. ७ यां या
म ये ते मृत ाय होतील आ ण मग तु हास कळे ल मी परमे र देव आहे. ८
तर उरले यांचा मी बचाव करेन, देशातून काह चा बचाव तलवार पासून
होईल, जे हा देशातून तुमची पांगापांग होईल. ९ यांचा बचाव झाला ते
मा या ब ल वचार करतील जेथे ते गुलाम गर त होते. यांचे मन राचार
झालेले, मा या पासून र आहेत, मग ती तटकारा यां या चेह यावर व
डोळे मूत कडे लागलेले, पणा, घृणा यांची नदा झाली होती. १० ते हा
यांना समजेल मी परमे र देव आहे, यां यावर संकट आणले यासाठ
वशेष यांचे कारण आहे. ११ परमे र देव हे हणतो; “टा या वाजव
आपले पाय आपट, अहा! कारण इ ाएला या घरा यात सव कारचे वाईट
घृणा आहेत. यां यावर तलवार, काळ, साथीचा रोग येईल. १२ जे लांब
असतील ते साथी या रोगाने मरतील जे जवळ असतील ते तलवार ने मरतील,
उरलेले लोक काळाने मरतील; मी यां या व द असलेला संताप पूण
करेन. १३ मग तु हास समजेल मी परमे र देव आहे, जे हा यांचे म तक
यां या वे ांपुढे उ च ठकाणी ओक झाडा शेजार , हर ा छाये खाली
पडलेले असतील, जेथे ते मु याना सुगंधी
अपण कर त होते! १४ मी
आपले साम य यांना दाखवीन, आ ण यां या भूमीचा पूण व वंस करेन,
यांचे राह याची ठकाणे दबलायाकडे व या जागी ते राहत होते जवळपास
सव ठकाणे वाया घालवीन, मग यांना समजेल मी परमे र देव आहे.”
र देवाचा श द मा याकडे आला व तो हणाला. “मानवा या
७ परमे
मुला, परमे र देव इ ाएला या भूमीला हणतो, या देशा या चारही
२

बाजुचा शेवट झाला आहे. ३ आता इ ाएल देशाचा शेवट जवळ आला आहे,
या तव मी माझा ोध यां यावर कट करेन, यां या अप व कामा व न
मी यांचा याय करेल. यानंतर यां यावर घृणा आ णन. ४ माझी ी
तुम यावर दया करणार नाही, आ ण मी तुमची गय करणार नाही, तुम या
कामाचे वेतन तु हास देईन, तुमची घृणा मला येते, मग तु हास कळे ल मी
परमे र देव आहे. ५ परमे र देव हे सांगतो, अनथ! अनथा मागे अनथ! पाहा
तो येत आहे. ६ शेवट हा न त जवळ आला आहे, शेवट तुम यासाठ जागा
झाला आहे, पाहा तो येत आहे. ७ रहीवाशी असले या लोकां या भूमीवर
स यानाश येऊन ठे पला आहे, हानी जवळ ये याचा समय आला आहे, आ ण
कुठ याही पवतावर हषभर त वनी ऐकू येणार नाही. ८ आता जा त काळ
मी तु हा व द आप या वेषाने मा या रागाची ओतणी तु हावर करेन,
जे हा मी तुम या कृ या माणे यायाचा नकाल करेन ते हा तुमचाच सव
कारचा घृ णतपणा तुम यावर येईल. ९ मी तु हाकडे क णेने बघणार नाही,
आ ण तुझी गय मी करणार नाही, तु या कामाची परतफेड तु यावर होईल.
तु हाम ये घृणा वास करेल मग तु हास समजेल मी परमे र देव आहे. जो
श ा करणारा आहे. १० पहा! असे दवस येत आहेत, जे घमंडाने भरले या
श ेची काठ तु हावर येईल. ११ ु रपणाची काठ
पणावर उगवेल

यहे केल

यां या सवावर, यां यात या धनावर, यां या मह वा या शेवट या इ छा
रहाणार नाहीत. १२ वेळ, दवस समीप येत आहे, हष खरेदी न करो आ ण
ःख व न करो, तोपयत माझा ोध सव ब सं य लोकांवर रहाणार आहे.
१३ वकणारा जवंत रा हला तर तो वकले या भूमीला परत जावयाचा नाही,
कारण हे भाक त या सव समूहा वषयी आहे, यातले काही ही चूकणार
नाही, कोणीही आप या अधमाने आप या जवीतास बळकटी आणणार
नाही. १४ ते तुता यांचा नाद करतील आ ण तयार करतील तर लढाई
कर यास कोणी तयार होणार नाही. तथा प माझा ोध पूण समुदायावर
आला आहे. १५ इमारती या आत तलवार आ ण काळ, साथीचा रोग
बाहेर आहे. जे शेतात आहेत ते तलवार ने मरतील, जो नगरात असेल
यास काळ आ ण साथीचा रोग यांचा नायनाट करेल. १६ यां यातील
काही जण बचावले जातील आ ण पवतावर कबूतरा माणे जातील, यां या
पातकामुळे ते क हत राहतील. १७ येक हात अडखळतील आ ण येक
गुडघा पा या माणे कमजोर होईल. १८ आ ण ते अंगावर पोते गुंडळतील,
यां यावर दहशतीचे सावट पसरेल; यां या चेह यावर लाज व डो यावर
ट कल पडेल. १९ ते आपले सोने व चांदी र यावर फेकून देतील, याचा
याग करतील, यांचे सोनेचांदीही यांना परमे रा या ोधापासून वाचवू
शकणार नाही, यां या जीवाचा बचाव होणार नाही, यांचे पोट भरणार
नाही, कारण यांनी यामुळे ठोकर खाऊन अधम केला आहे. २० ते यां या
दा ग यांवर घमंड कर त होते, यां या मूत यांनी तर कार आणणा या
घृणा नमाण करणा या तयार के या हो या. तर करणीय काय यां याशी
केले आहे. हणून या सव गो ी यां यासाठ अप व के या आहे. २१
आ ण मी त हाईतास हे सव लुट हणून वाटू न देईन आ ण पृ वी वर ल
वाईट लोकांस लुटून घेऊन देईन. ते ते
करतील. २२ मग मी माझे त ड
यां या मह वा या ठकाणापासून फरवेन कारण यांनी माझे थान
केले आहे. लुटा येऊन आत लुटालुट करतील. २३ साखळ तयार करा,
कारण भूमी र ा या याया या नकालाने पूण भ न गेली आहे, शहर
हसक बनले आहे. २४ देशावर सवात लोक घेऊन येईन आ ण ते यांची
घरे बळकावून घेतील, आ ण मी यांचा गव समा त करेन कारण यांनी
प व ठकाण अमंगळ केली आहेत. २५ ते भयभीत होतील, शांतते या
शोधात ते भटकतील पण यांना ती सापडणार नाहीत. २६ अनथावर अनथ
येईल अफवांवर अफवा पसरतील, मग ते संदे ाला संदेश पहा यासाठ
सांगतील, ांत व ा, स ला, वड लांची बु दी संपून जाईल. २७ राजा शोक
कर ल, व राजकुमार नराशा पर धान करतील, ते हा भूमी या लोकांचे हात
भतीने थरथरतील यां या कृ या माणे हे यां याशी मी करेन, आ ण मी
यां या गुणव ेनुसार यांचा याय करेन, तोपयत यांना समजणार नाही क
मी परमे र देव आहे.”
बाबेलातील बं दवासा या सहा ा वषा या सहा ा म ह या या
८ मग
पाच ा दवशी मी मा या घरात बसलो असता य दाचे वड ल मा या
पुढे बसले होते, ते हा पु हा परमे र देवाचा वरदह त मा यावर आला. २ मग
मी पा हले क मनु या या आकृतीसारखे मला दसले, यां या कमरे या
खाली अ नी भासला, या या कमरे या वर या भागात चकाकणा या
धातूसारखे मला दसले. ३ मग देवाने दाखवले या ांतात हाता या आकृती
माणे येऊन मा या डो या या केसास ध न देवा या आ याने मला वग
आ ण पृ वी या म यभागी उचलून घेतले, याने मला य शलेमेला नेले
उ रे या आतील भागा या वेशी जवळ तेथे एक मूत चडव यासाठ उभी
होती. ४ आ ण इ ाएला या देवाचे गौरव कायम होते, जे मी पा हले होते. ५
मग तो मला हणाला “मानवा या मुला, उ रेकडे आपली नजर लाव जी
वेदीकडे जाते,” वेश दारातही चडवणार मूत होती. ६ ते हा तो मला
हणाला, “मानवा या मुला, ते काय करत आहेत हे तू पा हले काय? तेथे
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मोठे घृणा आणणारे कृ ये कर त आहे, मी आप या प व ठकाणा न
नघून जा यासाठ इ ाएल घराणे कर त आहे, तु ही जाऊन पाहा ते मोठे
घृणा पद आहे.” ७ मग याने मला मैदाना या वेश दारात नेले, मग मी
पा हले तेथे भतीला मोठे छ पडलेले मला दसले. ८ तो मला हणाला,
मानवा या मुला, भतीला खोदकाम कर. हणून मी भतीत खोदले ते हा
पाहा, तेथे दरवाजा होता. ९ ते हा तो मला हणाला, “जा आ ण घृणा पद
गो ी होतांना आप या डो यांनी पाहा.” १० मग मी बघ यासाठ गेलो,
आ ण पाहा! तेथे सव कारचे सरपटणारे आ ण अशु ाणी होते, इ ाएल
घरा या या सव मूत यांची च े य शलेमे या भत वर टांगले या हो या.
११ ते हा इ ाएला या घरा याचे स र वड ल मी पा हले याम ये याज या
चा मुलगा शाफान हा यां याम ये उभा होता, येक मनु याजवळ धूप
जाळ याचे भांडे होते यांचा सुंगध वर घेत या जात होता. १२ मग तो
मला हणाला, “मानवा या मुला, तू पा हलेस का इ ाएला या घरा याचे
वड ल अंधारात काय करतात ते? येक मानव मूत या गृहात लपून काय
करतात, ते हणतात, परमे र देव आ हास बघत नाही, हणून परमे र
देवाने यांचा याग केला आहे. १३ आ ण तो मला हणाला, ‘पु हा वळू न
पहा, सर मोठ घृणा पद बाब ते कर त आहे.” १४ पु हा याने मला
परमे र देवा या मं दरा या दरवा या या उ र भागात नेले, आ ण पहा!
ि या बसून त मुजासाठ ःख कर त हो या. १५ ते हा तो मला हणाला,
“मानवा या मुला, तू हे ब घतलेस का? पु हा वळू न पहा! यापे ा अ धक
घृणा येणारे काम तू डो यांनी पहाशील.” १६ परमे र देवा या देवळा या
आतील ांगणात याने मला आणले, आ ण पहा! परमे र देवा या देवळा या
वेश दारात देवड आ ण वेदीवर पंचवीस माणसे परमे र देवा या वेदीकडे
पूवला त ड व परमे र देवा या देवळाकडे पाठमोरे क न सुयाची उपासना
कर त होते. १७ तो मला हणाला, “मानवा या मुला, तू हे पा हलेस का?
य दाचे घराणे याही ठकाणी घृणा पद गो ी कर त आहे. ते कमी आहे का?
हणून यांची भूमी अ हसेने भ न गेली आहे, यांनी पु हा मा या रागाला
चथवीले आहे, यांनी आप या नाकांनी फां ा ध न ठे व या आहे. १८
हणून मीही यां या व द काय करेन, यां यावर मी कृपा ी करणार
नाही आ ण यांची मी दाणादाण करणार आहे, ते मा या कानी आरोळ
मारतील तर मी यांचे ऐकणार नाही.”
देवाने मो
९ तेर हाकाला
येऊ

ा आवाजाने मला हाक मारली, आ ण हणाले, “शहर
ा, येका या हाती ह ला व हानी करणारे ह यार
असेल.” २ मग पहा! उ र दशेने वेश दारातून सहा जण आप या हाती
जनावर ठार करणारे ह यार आ ण अंगात तागाचे व प रधान केलेले,
एका बाजूस शा ांचे उपकरण होते, मग ते जाऊन पतळे या वेदीजवळ
उभे राहीले. ३ मग इ ाएली देवाचे गौरवी तेज क बा व न नघून घरा या
उं बर ावर आले. याने तागाचे व पर धान केलेले यां या हाती एका
बाजूला शा ांचे उपकरण होते यांना बोलावले. ४ परमे र देव यांना
हणाला, “य शलेमे या म य भागातून वेश करा, जे पु ष व हळ झाले,
यां या मा यावर खुण करा, आ ण शहरात केले या सग या अप व
गो साठ उसासे टाका.” ५ ऐकायला जाईल अशा अंतरावर मग तो बोलला
शहरात यानंतर वेश कर, व मा न टाक, कुणावरही दया क नकोस.
६ हातारे असो, त ण, कुमार , लहान मुले कवा ि या सवाना मा न
टाका. पण या या मा यावर खुण आहे या याजवळ जाऊ नका. मा या
प व ठकाणा न सु वात करा, मग हाता यापासून सु वात केली व
मा या नवासापुढे आले. ७ तो यांना हणाला, “आ मण करा, मं दर
करा, घरे उ व त करा, आ ण वेशी मृतांना ापून टाका” मग ते य शमेल
नगरा या बाहेर जाऊन ह ला करतील. ८ ते ह ला कर त असतांना, मला
वतःला एकटे वाटले. आ ण मी उपडा पडू न रडलो, हे भू परमे र देवा

तु या ोधा या ओतणीने तू सव उरले या य शलेमातील इ ाएलाचा
व वंस करशील काय? ९ तो मला हणाला, “इ ाएल आ ण य दाचे
अपराध फार वाढत आहेत, शहर व भूमी र ाने भरलेली आहे आ ण ते
पयोग क न हणतात, परमे र देव आ हास वसरला तो आ हास बघत
नाही. १० हणून मी यां यावर दया ी करणार नाही. यांची दया करणार
नाही. यावर यां या कृ यांचे फळ यां या माथी देईन.” ११ पहा! तागाचे
व घातलेला शा याचे अवजार हाती घेऊन वापस येत असता याने
बातमी दली, “तू मला सांगीतलेले सव काही पार पाडले आहे.”
मी पा हले क क बीम ता या चार पंख असले या जीवां या
१० मग
डो या या मा यावर जे घुमटा या आकारासारखे काही होते या यावर
नीलम या या राजासना या आकृतीसारखे काही मा या ीस पडले. २
मग परमे र देव तागाचे व घातले या पु षाशी बोलला आ ण हणाला,
“क बा या खालील चाका या म य भागात जा, व आप या दो ही हातात
जळते क बां या मधून कोलीत घे आ ण ते शहरावर पसरवून टाक” मग
तो पु ष मी पाहत असताना गेला. ३ क ब घरा या उज ा बाजूला उभा
रा हला जे हा तो पु ष आत गेली, ते हा ढगांनी आत या वेशी भ न गे या.
४ परमे र देवाचे गौरव क बावर उठू न घरा या उं बर ावर आले, आ ण
वेशी परमे र देवा या काशाने चमकू लाग या. याने घर भ न गेले आ ण
वेशी देवा या गौरवाने काशू लाग या. ५ मग बाहेर ल अंगणात क बा या
पंखांचा आवाज मी ऐकला, तो सवसामथ परमे र देवा या वाणीसारखा
होता. ६ मग असे झाले क , तागाचे व घातले या पु षाला देवाने आ ा
केली आ ण हणाला, “क बां या म ये असले या चाकां या म यभागी
असलेला व तव घे” मग तो पु ष चाका या बाजूला जाऊन उभा राहीली.
७ एका क बाने इतर क बीमां याम ये जेथे आग आहे, तेथे आपला हात
लांब केला आ ण ती आग उचलून तागाचे व घातले या पु षा या हाती
दली. तो पु ष ती आग घेवून तेथून नघून गेला. ८ मी क बाला पा हले
तो पहा, मनु या या हातासारखे हात या या पंखां या खाली होते. ९ मग
मी पा हले ते हा पहा! क बा या बाजूला चार चाके होती, एकेक चाक
एकेका क बीमा या शेजार होते, आ ण ती चाके वैडूयम यांसारखी दसत
होती. १० ती चारही चाके एकसारखीच दसत होते, एक चाक स यात
अस यासारखी ती चाके होती. ११ जे हा ते चालत ते कोण याही एका
दशेला चालत असत; ते चालत असतांना वळण घेत न हते, यांचे त ड या
दशेला होते याच दशेने ते सरळ चालत होते. १२ यांची सव शर रे; यांचे
हात, पाठ, आ ण यांचे पंखदेखील डो यांनी झाकलेले होते आ ण यां या
सभोवतालची चाकेही डो यांनी झाकलेली होती. १३ जसे मी ऐकले तो या
चाकांना “गरगर फरणार चाके” असे हटले गेले. १४ यांना येकाला चार
त डे होती; प हले त ड क बा या त डासारखे होते, सरे त ड मानवा या
त डासारखे होते, तसरे त ड सहा या त डासारखे, चौथे त ड ग डा या
त डासारखे होते. १५ मग क ब ाणी हे मी खबार नदी शेजार पा हले ते उभे
झाले. १६ जे हा क ब चालत होते, चाके या या बाजूला चालत होती;
आ ण जे हा क ब उं च उडत होते, चाके पंखांसोबत पृ वी या वर घेतले जात
होते, याची चाके हालत न हती तर ती ि थर अशी यां यासोबत राहत
होती. १७ जे हा क ब उडत होते, ते चाके बाजूला राहत होती आ ण जे हा ते
उभे राहत चाके उभे राहत होती, या जवंत ा यांचा आ मा या चाकांत
होता. १८ मग घरा या उं बर ाव न परमे र देवाचे गौरव बाहेर क बावर
जाऊन राहीले, १९ ते हा क बाने याचे पंख उं च केले आ ण मा या देखत ते
पृ वीव न उडाले, यांची चाकेही यां या बाजूला होती. परमे र देवा या
पूव वेश दाराजवळ येऊन उभे झाले आ ण मग इ ाएला या देवाचे गौरव
यां यावर व न खाली आले. २० मी खबार नदी या तीर इ ाएला या
देवा या आसनाखाली याला पा हले तो हाच जवंत ाणी होता. मग ते
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यहे केल

क ब आहेत असे मला कळाले २१ या येकाला चार त डे व चार पंख होते.
पंखां या खाली मनु या या हातासारखे हात होते २२ खबार नदी जवळ मी
पा हले या ांतात होती तसेच यांचे चेहरे होते आ ण ते येक आपाप या
समोर सरळ चालत होते.

नघून गेले, आ ण शहरा या पूव भागात पवतावर ि थर उभे राहीले. २४
आ ण देवा या आ याने मला ांतात उं च नेले व खा ां या देशात ह पार
नेले. आ ण ांतात मला वर उचलून नेले असे मी पा हले. २५ मग मी ह पार
असले यांना सव काही जाहीर केले जे परमे र देवाने मला सां गतले होते.

वा या घरा या पूवकड ल वेश ाराकडे देवा या
र देवाचा श द मा याकडे आला आ ण मला हणाला,
११ नंआतर यानेपरमेमलार देउचलू
१२ परमे
न नेले. आ ण पहा! वेश ाराजवळ मी पंचवीस
“मानवा या मुला, तू या बंडखोर घरा या या लोकात राहतो, जेथे

२

माणसे उभी असलेली पा हली. यां याम ये अ जूरचा मुलगा याज या आ ण
पल ा मुलगा बनाया, हे लोकांचे पुढार यां याम ये होते. २ परमे र देव
मला हणाला, “मानवा या मुला, हे लोक पापाची योजना करणारे आहेत,
आ ण हे शहरात योजना योजीतात. ३ ते हणतात, ‘घरे बांध याचा समय
अजून जवळ आला नाही, हे शहर भांडे आहे, आ ण आपण मांस आहोत.’ ४
हणून मानवा या मुला यां या वरोधात भ व यवाणी कर.” ५ यानंतर
परमे र देवाचा आ मा मा यावर आला आ ण तो मला हणाला परमे र देव
असे सांगतो असे हण, तू असे इ ाएला या घरा यास सां गत यास यां या
मनात आलेले वचार मी ओळखतो. ६ शहरात, र यावर मारले या लोकांस,
पट करा आ ण र ये यांनी भ न टाका. ७ हणून परमे र देव हणतो,
या लोकांस तु ही मारले यांची ेते य शलेम शहरा या म यभागी ठे वलेली
आहेत, हे शहर भांडे आ ण ते मांस आहेत, पण तु ही यांना शहरा या
म य भागातून घेऊन यायचे आहे. ८ तु ही तलवार ला घाबरला, तर मी
तलवार तु हावर आ णन, हे परमे र देवाचा जाहीर नामा आहे ९ मी तु हास
शहरा या म य भागातून घेऊन येईन आ ण परदेशां या म तकावर तु हास
ठे वीन, कारण यां या व द याय करेन. १० यांचा पाडाव मी तलवार ने
करेन. इ ाएला या वेशीत याचा याय करेन मग तु हास कळे ल क मी
परमे र देव आहे. ११ हे शहर तुमचे अ न शजव याचे भांडे होणार नाही.
यां याम ये ते मांसही होणार नाही. मी इ ाएला या वेशी या आत तुमचा
याय नवाडा करणार आहे. १२ मग तु हास कळे ल मी परमे र देव आहे, जो
कोणी मूत पुढे चालत नाही आ ण यांनी ठरवीले ते बाहेर येणार नाही,
याऐवजी, सभोवताल या रा ाचे नणय तु ही घेऊन जाल. १३ मी केले या
भाक तानुसार बाहेर ये, पल ाचा मुलगा बनाया मरण पावला. मग मी
पालथा पडू न मो ा आवाजाने हणालो, “आहा! हे भू परमे र देवा तू
उरले या इ ाएला या लोकांस पूण शेवट केलास काय?” १४ परमे र
देवाचा श द मला कळला, व मला हणाला, १५ “मानवा या मुला, जे
य शलेम नवासी, तुझे भाऊबंद, तुझे भाऊबंदच, इ ाएल घरा यातील
येक मानवाचे वंशज. जे सांगतात इ ाएल देश आ हास मळाला आहे,
ते परमे र देवापासून लांब आहेत, ही भूमी आ हास वतन हणून दलेली
आहे. १६ हणून परमे र देव असे हणतो, मी यांना देशातून फार लांब
बाहेर नेईन, यांना वखुरलेले असे सव भूमीत कर न, तर मी काहीकाळ
यां यासाठ प व ठकाण असे कर न जेथे ते जाणार आहे. १७ हणून
परमे र देव असे हणतो, जेथून तु ही वखुरले गेलात याच ठकाणी आणून
तु हास एक कर न आ ण मी इ ाएल देश तु हास देईन. १८ मग ते तेथील
सव तर कार आणणा या व गळ व घृणा पद या ठकाणा न काढू न
टाकेल. १९ आ ण मी तु हास एक मन देईन, आ ण मी तु हात नवीन आ मा
घालीन जे हा ते मा या जवळ येतील, यां यातील दगड पी मन काढू न
यांना नवे मांसमय मन देईन. २० मग मी ठरवेन तसे ते चालतील, ते माझे
फमान पाळतील आ ण या माणे करतील. तर ते माझे लोक आ ण मी
यांचा परमे र होईन. २१ पण जे कोणी गाळ गो ी या ेमाकडे आ ण
घृणा पद काय करेल मी यांचे वतणुक यां या माथी आ णन. मी परमे र
देव आहे असे जाहीर करतो.” २२ ते हा क बांनी आप या पंखांनी वर
उचलून घेतले आ ण चाके यां या बाजूला होती आ ण इ ाएला या देवाचे
गौरव हे सव च होते. २३ शहरा या म य भागातून परमे र देवाचे गौरव वर
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यां याकडे बघ याचे डोळे आहेत पण ते बघू शकत नाहीत, आ ण यां याकडे
कान आहेत पण ते ऐकू शकत नाही, कारण ते बंडखोर घराणे आहेत. ३
तथा प मानवा या मुला तु यासाठ सव काही ह पार कर याची तयार कर,
आ ण यां या डो यांदेखत बाहेर नघून जा, मी तुला तु या ठकाणापासून
स या ठकाणावर ह पार कर न. कदा चत यांना कळू न येईल ते फतुर
घरा यातले आहेत. ४ आ ण तू बाहेर ह पार जातांना आप या व तू
दवसा ढव या यां या डो यांदेखत घेऊन जाशील; बाहेर ह पार होतांना
सायंकाळ यां या नजरे देखत नघून जा. ५ यां या नजरे देखत भतीला
(वेशीला) एक भगदड पाड, आ ण यातून बाहेर नघ. ६ यां या डो यादेखत
आपले सामान व तू आप या खां ावर घे, आ ण यांना अंधारात घेऊन
जा, आ ण त ड झाकून घे हणजे तुला जमीन दसणार नाही, मी तुला
इ ाएला या घरा यासाठ हे च ह ठे वले आहे.” ७ हणून मी हे केले, जसे
तू मला बजावले, दवसा ढव या मी सव व तू बाहेर ह पार आण या,
आ ण सायंकाळ आप या हातांनी वेशीला भगदड पाडले. मी मा या सव
व तू अंधारात बाहेर काढ या आ ण यां या डो यांदेखत सव आप या
खां ावर घेऊन आलो. ८ मग परमे र देवाचे श द मला भात समयी आले,
९ “मानवा या मुला, हे इ ाएला या घरा या तू काय करतोस, बंडखोर पणा
तू केला नाहीस काय?” १० यांना सांग, परमे र भू देव हे सांगतो ही
भ व या मक कृती य शलेमे या राजपु ांना, आ ण सव येथे जमले या
इ ाएला या घरा यासाठ आहे. ११ असे सांग, मी तु हासाठ खुण देतो क ,
जे मी केले ते सवासाठ होईल; ते सवजण सरह पार गुलाम गर त जातील.
१२ यां यातला राजा अंधारात सामान आप या खां ावर घेऊन जाईल
आ ण तो वेशी या बाहेर नघून जाईल. तो वेशीला भगदड पाडू न आपले
सामान घेऊन जाईल, तो आपले त ड झाक ल, यामुळे आप या डो यांनी
जमीन बघणार नाही. १३ मी आपली जाळ यां यावर टाक न आ ण तो
मा या फं ात पकडला जाईल; मग मी यांना बाबेलात खा ां या देशात
घेऊन जाईन, पण ती भूमी ते बघणार नाही याम ये यांचा अंत होईल. १४
मी यांना सग या अवतीभोवती असले या यां या मदत करणा यांना व
यां या सेनेची पांगापांग करेन, आ ण यांचा पाठलाग तलवार ने करेन. १५
मग यांना कळे ल मी परमे र देव आहे, जे हा मी यांना देशातून संपूण
भूमीतून पांगवेन. १६ पण यां यातील काही लोकांस तलवार ने, काळाने,
आ ण साथी या रोगाने पांगवेन, या भूमीत मी यांना घेऊन गेलो तेथे यांनी
यां या घृणा पद गो ीची न द केलेली असेल, हणून यांना कळे ल मी
परमे र देव आहे. १७ परमे राचा श द मा याकडे आला आ ण हणाला,
१८ मानवा या मुला आपली भाकर थरथरत खाऊन टाक, आ ण आपले पाणी
थरकापत आ ण चतातुर होऊन पवून घे. १९ मग या भूमीतील लोकांस
सांग, भू परमे र हे य शलेम र हवाशासंबंधी सांगतोय; इ ाएल नवासी
तु ही आपली भाकर थरथर कापत खाल व पाणी याल आजपावोत तुमची
भूमी लुटली जाईल कारण जे या ठकाणी राहतात, यां या हसेमुळे हे
घडेल. २० हणून यां या राह या नगराला उ व त केले जाईल, आ ण भूमी
ओसाड नापीक होईल; मग तु हास कळे ल क मी परमे र देव आहे. २१ पु हा
परमे र देवाचा श द मा याकडे आला आ ण हणाला, २२ मानवा या मुला,
इ ाएला या भूमीत जी तुझी स द हण आहे, दीघ दवसात सव ांत
वायफळ ठरतील. २३ या तव यांना सांग परमे र भू देव असे हणतो, मी
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या हणीला संपु ात आ णन यासाठ क इ ाएलात याचा पु हा कोणी वापर
करणार नाही. “मग यांना जाहीर कर, दवस जवळ येत आहेत सव बोलके
होतील” २४ आता येथून पुढे कोणतेही पाखंड ांत नसणार कवा अनूकुल
भ व य कथन इ ाएलात होणार नाही. २५ मी परमे र देव आहे आ ण मी
बोलत आहे. मी बोललेले श द पूण करेन. आता येथे उ शर होणार नाही. हे
परमे र देव बंडखोर घरा याला जाहीर करतो क , मी बोललेले श द पूण
करतो. २६ पु हा परमे र देवाचा श द मा याकडे आला आ ण हणाला, २७
मानवा या मुला पहा! इ ाएलाचे घराणे हणेल जो ांत अनेक दवसा
पासून पा हला आ ण पुढ या काळासाठ भाक त पूण येत आहे. २८ या तव
यांना सांग परमे र देव असे हणतो; मा या श दाला उशीर होणार नाही,
जो श द मी बोललो तो पूण करणार आहे, हे परमे र देव जाहीर करत आहे.

हळहळ
क न मा या लोकां या जीवाची शकार करता, पण वतःला
वाचवता. १९ खो ा गो ी ऐकून, जे म नये यांना ठार क न जे जगू नये
यांना जगवून यां या अ नांसाठ मा या लोकांचा अवमान केला आहे. २०
या तव परमे र देव हणतो, पाहा या प ा या पारधासाठ पाश मांडला
आहे यास तोडू न मी माग कर न, २१ या आ यांची तु ही प ासारखे पारध
केली यांना वतं केले. ते हा तु हास समजेल मी परमे र देव आहे. २२
कब ना या देवभी ला मी खेदीत केले नाही. याचे दय अस य बोलून
ःख देता व वाईट मागापासून परावृत होऊ नये, आ ण आप या जीवाचा
बचाव क नये असे यां या बा नं ा बळ देता. २३ हणून वनाकारण दशन
बघणे व यो तषी हे संपु ात येईल; मी आपले लोक तुम या हातून सोडवेन,
ते हा तु हास समजेल मी परमे र देव आहे.

हा परमे र देवाचा श द मा याकडे आला आ ण तो हणाला,
या वड लांपैक क येक माणसे मा याकडे आले व
१३ पुमानवा
१४ इमा ाएला
या मुला इ ाएला या भाक त करणा या व भाक त कर
यापुढे बसले नंतर परमे र देवाचा श द मा याकडे आला
२

२

आ ण जे आप या बु दीने भाक त करतात यांना सांग, परमे र देवाचा
श द ऐका. ३ भू परमे र असे हणतो; मूख संदे ांब ल दलगीर
आहे. जे आप या वतः या आ याचे अनुसरण करतात, पण आपले दशन
बघत नाही. ४ हे इ ाएला, तुझे भाक त करणारे उजाड नापीक भूमीत
को ासारखे आहेत. ५ तु ही इ ाएला या घरा यात वेशी पाड यास गेला
नाहीत तर वेशी बांधून काढ या नाही, परमे र देवा या दवशी यु दात तु ही
तकार केला नाही. ६ लोकांस खोटा ांत आ ण खोटे भाक त कळले
आहे, जो कोणी हणतो परमे र देव अमुक तमुक जाहीर कर त आहे.
परमे र देवाने यांना पाठवले नसतांनाही यांनी लोकांस आशा दली आहे,
आ ण यांनी दलेला संदेश खरा ठरेल. ७ तु ही खोटा ांत पा हला नाही
का? आ ण खोटे भाक त केले नाही का? “तु ही हणता क अमुक तमुक
परमे र देव जाहीर कर त आहे” जे हा मी तसले काही बोललो नाही. ८
या तव परमे र देव असे सांगत आहेः कारण तु ही खोटा ांत पा हला
आ ण खोटी वाता केली या तव परमे र देवाचा हा खोटा जाहीरनामा तु या
व द आहेः ९ माझा हात जे खोटे भाक त करणा यां व द आहे, आ ण
खोटे दशन बघणा यां व द आहे, ते लोक मा या लोकां या सभेत येणार
नाहीत, यां या नावाची न दणी इ ाएला या घरा यात होणार नाही, ते
इ ाएला या भूमीत न त जाणार नाहीत. मग तु हास कळे ल क मी
परमे र देव आहे. १० या तव मा या लोकांस भलतीकडेच जा यासाठ
मागदशन केले आ ण यांना शांती दली जेथे शांती न हती, यांनी वेशी उ या
के या आहे. आ ण यांना पांढरा रंग दला आहेत. ११ आ ण हणतात क
जो कोणी पांढरा रंग देईल यांना हणा वेशी पडतील; यां यावर मुसळ धार
पाऊस पडू न गारा पडू न ते कोसळू न जाईल व वादळाने उ व त होईल. १२
पाहा वेशी पडतील, इतर तु हास हे सांगणार नाही, “तु ही लावलेला पांढरा
रंग कोठे आहे?” १३ या तव परमे र देव हे सांगत आहे, मा या संतापामुळे
मी वादळ घेऊन येईन, आ ण मा या ोधामुळे पुर येईल; गारा पड यामुळे
समुळ नाश होईल. १४ तु ही पांढ या रंगाने आ छादलेली वेशी मी पाडू न
टाकेन यांना समुळ उ व त यां या म य भागी मी करेन, मग तु हास
कळे ल मी परमे र देव आहे. १५ मी आप या रागाची पर सीमा पांढ या
रंगा या वेशीवर करेन, मी तु हास सांगेन; वेशी तेथे उ या नसणार व लोक
यांना पांढरा रंगही लावणार नाही. १६ इ ाएलाचे भा कत करणारे यांनी
य शलेमची भ व यवाणी केली यांनी त या शांतीचा ांत पा हला, पण
तेथे शांती नाही. हे परमे र देव जाहीर कर त आहे. १७ हणून मानवा या
मुला आपले तोड लोकां या मुल पासून फरव जे आप या मनाचे भाक त
करतात, यां या व द भाक त कर. १८ सांग, परमे र देव हे हणतो;
लोकां या जीवाची पारध कर यासाठ येक ठकाणी पाश मांडून ठे वले
आहेत, नर नरा या मनु यां या उं ची या जा या बनवतील ते हा तु ही

क , ३ मानवा या मुला, या सव मानवांनी मूत ची उपासना केली व मनात
यांना जागा दली, यांनी आप या ी समोर पापाला अडखळण ठे वले
आहे, अशा पापी लोकांस मी आप याला न वचा देईन? ४ याक रता
यां याशी बोल; यांना सांग क भू परमे र हणतो, इ ाएल घरा यातील
जो कोणी आप या दयात मूत वागवतो, आपले पापजनक अडखळण
आप या ने ांसमोर ठे वतो आ ण संदे ाकडे येतो, यास माझे उ र या या
मूत या सं ये या मानाने मळे ल. ५ मी इ ाएल घरा याला परत माघार
आ णन, कारण यां या मूत पुढे यांनी मला अगदी परके केले आहे, असे
परमे र देव हणतो. ६ तथा प इ ाएल घरा याशी बोल, भू परमे र देव
हणतो, मूत पुजेपासून मागे फरा आ ण प ाताप करा, आप या अमंगळ
गो ीपासून आपले त ड फरवा. ७ इ ाएला या घरा यातील येकजण
आ ण इ ाएलात जे मला यो य तेच आहे आ ण यांनी मूत पुजेत अशा
पापाचा अडखळण ध डा आप या मनापासून आप यात वागवला. आ ण
माझा शोध घे यास भ व यव ांकडे येतात, मी परमे र देव आहे वतः
यांना उ र देईन. ८ माझे मुख या या पासून लपवीन, यांना च ह व
लोकांसाठ नदेचा वषय कर न आ ण मा या लोकांमधून यांना सकावून
देईन, ते हा यांन समजेल क मी परमे र देव आहे. ९ जर कुणी संदे ा
भुलथापांनी बोलून संदेश देईल तर समजावे क मीच परमे र देव यास
मात पाडू न संदेश दे यास भाग पाडले आहे, या या वरोधात मी माझा
हात उचलीन आ ण मा या इ ाएलातून यांना सकून देईन १० ते यां या
घोर अ यायाचे फळ भोगतील संदे ांचा घोर अ याय आ ण यांनी न
वचारला ते दोघेही घोर अ यायाचे फळ भोगतील. ११ यासाठ इ ाएल
घराणे मा यापासून परागंदा होणार नाही ते आप या पातकामुळे वतःला
अशु करणार नाहीत, ते माझे लोक होतील व मी यांचा देव होईन, असे
परमे र देव हणतो. १२ नंतर परमे र देवाचा श द मा याकडे आला आ ण
हणाला, १३ मानवा या मुला, एखा ा देशाने मा या वरोधात पाप केले,
यां या वरोधात मी माझा हात उचलेन, यांना अ नाचा तुटवडा पडेल
यां यावर काळ आ णन यां यातून मानव व पशू ांना सकून देईन. १४
जर देशात नोहा दानीएल आ ण ईयोब हे तघे असेल तर पुरे ते यां या
धाम कतेमुळे वाचतील असे परमे र भू हणतो. १५ जर मी देशात ु र ह
पशू पाठ वले आ ण जमीन नापीक झाली ु र पशुमुळे कोणी मनु य जाणारे
येणार नस यामुळे देश नजन होईल. १६ जर याम ये ते तघे असले तर
याचा मुलगा मुलगी ांचा बचाव क शकणार नाही. मा याचा वतःचा
बचाव होईल, मा देश ओसाड होईल असे परमे र देव हणतो. १७ जर मी
देशा व द तलवार चालवीली आ ण हणालो, देशातील दो ही मनु य आ ण
पशू न कर न. १८ जर हे तीन मनु य देशात असतील असे परमे र देव
हणतो, तर ते यांचा मुलगा मुलगी ांचा बचाव क शकणार नाही, मा
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यां या जीवाचा बचाव होईल. १९ जर मी देशावर ोध मर पाठवीली, यांचे
र सांड यामुळे मनु य आ ण पशू हे न कर न. २० जर देशात नोहा,
दानीएल आ ण ईयोब असले भू परमे र देव हणतो, तर ते यां या मुलगा
मुलगी यांचा बचाव क शकणार नाही पण ते यां या धा मकतेने वतःचा
बचाव करतील. २१ कारण भू परमे र देव असे हणतो, मी न त श ा
कर यासाठ चार कार या ासदायक गो ी पाठवणार आहे. काळ,
तलवार, जंगली पशु, मर ही माझी चार ह यार य शलेमे या मनु य आ ण
ाणी यांना न करेल, ते हा यांचा बचाव कसा होईल असे परमे र देव
हणतो. २२ यां याम ये तर काही उरलेले राहतील, यां या मुला मुल ना
मी बाहेर आ णन, पाहा ते तु हाकडे येतील; तु ही यांचे माग आ ण काम
पाहाल; ते हा य शलेमेवर संकट आण याब ल यांना दलासा देईन. २३
ते हा यांचे माग आ ण काय पा न तु हास दलासा मळे ल, यांचे मी जे
काही केले ते सगळे मी नरथक केले नाही. हे तु हास कळे ल असे परमे र
देव हणतो.
तर परमे र देवाचा श द मा याकडे आला आ ण हणाला
१५ नंमानवा
या मुला वनवृ ाची इतर झाडे या या फां ा ां या तुलनेत

२

ा ा या झाडाची काय े ता आहे? ३ तचे लाकुड घेऊन काही तर
कर या या उपयोगास पडते काय? कवा यावर काही लटकव यासाठ
खुंटी हणून उपयोगात आणतात काय? ४ बघा जर ती आगीत इंधन हणून
उपयोगात आणली नाही. तर अ नीने जाळू न भ म झा यावर उपयोगी व तू
बनवी यास कोण याच उपयोगात राहत नाही. ५ पाहा ती चांगली असता
कोण याच उपयोगाची नाही. जळा यावरही कोण याही कामाची राहणार
नाही. ६ भू परमे र देव असे हणतो क , वनवृ ातील न आवडते ा ाचे
झाड मी आ नीने जाळू न टाक न याच माणे य शलेम नवासी यां याशी
मी तोच वहार करेन. ७ मी माझे मुख यां या ीआड करेन, जर ते
आ नीतून बचावतील तर अ नी यास भ म करेल. मी यां या ीआड
होईल ते हा तु हास समजेल मी परमे र देव आहे. ८ मी देश ओसाड नापीक
करेन कारण ते पापकम कर तात असे भू परमे र देव हणतो.
परमे र देवाचा श द मा याकडे आला आ ण हणाला.
१६ मग
मानवा या मुला, यां या कळस वा या कृ याब ल य शलेमेस

२

बजावून सांग. ३ असे जाहीर कर परमे र देव य शलेमेला असे हणतो,
तुझी सु वात आ ण ज म सु दा कनान देशात झाला आहे, तुझा बाप आमोर
आ ण आई ह ी होती. ४ तू ज मला या दवशी तुझी नाळ कापली नाही,
तुला पा याने व छ केले नाही, कवा मठ लावून चोपडले नाही, कवा
बाळं याने गुंडळले नाही, तुझा ज म झाला या दवशी तुझा त तटकारा
येऊन तुला उघ ावर फेकून दले. ५ कुणा या डो यात तु याब ल क णा
दसली नाही, या दवशी तुझा ज म झाला, तुला मोक या जागेत फेकून
दले. ६ पण मी तु या जवळू न जातांना तुला र बंबाळ पा हले; आ ण मी
तु या ओघळणा या र ाला जीवन बोललो. ७ मी तुला भूमीतील रोपासारखे
पेरले. तू ब गुणीत झालीस. आ ण मोठ झालीस, व तू आभुषणांचा दागीना
झालीस, तुला उर फुटले आ ण केस दाट झाले, तू बनव होती. ८ मी पु हा
तु या जवळू न गेलो, ते हा वेळ तु या ेमा या वकासाची होती, ते हा मी
तु यावर पांघ न घालून तुझी न नता झाकली. मग मी शपथ वा न तु याशी
करार केला. परमे र देव हणतो, या कराराने तू माझी झाली आहेस. ९ मी
पा याने तुला धुतले, आ ण तेलाने तुला मळले. १० तुला न ीकाम केलेले
कापड घातले, तु या पायात कात ाचे जोडे घातले, तु या डो याला चांगले
रेशमाचे मुलायम कापड घातले. ११ यानंतर मी तुला दा ग यांनी सजवले,
तु या हातात कडे घातले आ ण ग यात साखळ घातली. १२ मी तुला नथ
घातली आ ण कानात बाळ घातली व सुंदर मुकुट तु या डो यात घातला.
१३ तुला सो या याने सजवीले, तुला रेशमा या कापडाचा व न ीकाम
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केलेला पेहराव घातला, तुला जेवणास मधपोळ तेलासह असत. तू अ त
सुंदर होतीस कारण तुला दले या तेजाने तू अ तीम होतीस असे परमे र
देव हणतो. १४ तु या देखणे पणाची चचा सव रा ात पसरली, ती तुला
प रपूण मो न टाकणार आहे, जी मी तुला दली असे परमे र देव हणतो.
१५ पण तू आप या देखणेपणावर वसंबून राहीली आ ण वे या कम केले, ये
जा करणा यांशी तू वे या कम केले, यांनी तुझे स दय लुटले. १६ मग तू
आपले व वध रंगी कप ांनी उ च थाने सजवली, कधी झाली नाही व
कधी केली जाणार नाही असे वे या कम तू केलेस. १७ मी दले या शोभे या
सो याचांदी या दागी यांची तू पु ष तमा बनवीली आ ण यां या बरोबर तू
वे या कम केले. १८ तू यांना न ीकाम केलेली व े घातली यांनी तू
सुगंधी तेलाचा धुप चढवला. १९ भाकर, पठ, तेल, मध मी तुला दले व तुला
खाऊ घातले ते तु यापुढे सुवासीक अपण असे होते. असे घडले भू परमे र
देव जाहीर पणे सांगतो. २० मग तु या पु क यांना जे मा यापासून ज मले
यांना तू खाऊन टाक यासाठ अपण केले आ ण वे याकम केलेस. २१ तू
मूत यापुढे मा या लेकरांना अ नीने जाळू न खाक केले व यांचे अ नीअपण
केले. २२ तुझे सव कळसवाणे व वे याकम तू कुमार असतांना न न होऊन
र ात लोळत होती याचे मरण तुला झाले नाही. २३ तुला हाय हाय असो!
असे परमे र देव जाहीर करतो, या सव पणात आणखी भर, २४ तू
आप यासाठ सं कार गृह बांधले, व सावज नक असे प व ठकाण उभे
केले २५ तू प व ठकाण आप यासाठ येक र यावर उभे केले आ ण
तुझे स दय जाहीर केले, तू आपले पाय पस न आप या मना माणे वे या
कम केले. २६ तू मसर देशा या लोकांशी, शेजा यांशी जे वासनाधुंद यां या
सोबत वे या कम केले याचा मला राग येतोय. २७ बघ मी माझा हात
तु यावर उचलीन व तुझी उपासमार कर न तु या श ुंचा हात तु यावर पडेल
व प ल ां या क या तु या वासनाधुंदपणाची तुझी लाज काढतील. २८ तू
अ शूरांशी वे या काम केले कारण यांने तू समाधानी झाली नाहीस. तू
समाधान होईपयत वे या काम कर त होतीस. २९ तू ापा यां या हणजे
खा ां या देशात बरेच वे या काम केले कब ना यानेही तुझे समाधान झाले
नाही. ३० तुझे दय इतके कमजोर का? “असे परमे र भू देव जाहीरपणे
सांगतो” तू वतः या मना माणे नल ज ी सारखे सव काही केले. ३१
र यावर, येक ना यावर तू सं कार गृह बांधले व सावज नक ठकाणी
प व ठकाण उभे केलेस, तू वे याकमाई घेतली नाही व वे येचा रवाज
मोडला. ३२ तू जार ण आप या पती या ऐवजी पर या पु षाशी जारकम
केले. ३३ लोक येक वे येला धन देतात, पण तू आप या जारक याना
उलट प ी मोबदला देतेस, तु याशी वे या कम करावे हणून सव बाजूने तू
यांना लाच देतेस. ३४ हणून तु यात व इतर ि यात फरक आहे, कुणी
तु या बरोबर झोप यास तयार होत नाही जोपयत तू यास मोबदला देत
नाही, तो तुला काही धन देत नाही. ३५ परमे र देवाचा श द तू हे जार ण
ऐक. ३६ असे परमे र देव हणतो, कारण तू आप या वासनेची ओतणी
क ण नल जता तु या वे याकमाने जारक यावर व मूत पुढे उघड केली,
आ ण तू आप या लेकरांचे र मूत ला वाहीले; ३७ या तव पहा! तुझे
चाहाते व े े सवाना जमा क न तुझी लाज पररा ी पुढे उघड करेल व ते
तुझी न नता सव बाजूने बघतील. ३८ तु या जारकमाचे व तू सांडले या र ा
ब ल शासन मी तुला कर न व मा या रागाने व वेषाने तुझे र सांडेल. ३९
तुला मी यां या हाती सोपवेन व ते तुझे सव घरे पाडू न टाकतील तुझे व ,
दा गने सकावून तुला उघड नागड करतील. ४० मग ते तु या व द लोक
जमा क न तुला ध डमार करतील व तलवार ने तुझे तुकडे करतील. ४१ ते
तु या घराला जाळू न टाकतील अनेक ि यां या डो यादेखत तु यावर
शासन केले जाईल, मी तुझे वे या कम बंद करेन, आ ण आता तू कुणालाही
मोबदला देणार नाहीस. ४२ मग माझा राग तु या वरचा थंड होईल; मग
माझा राग नघून जाईल, मी शांत होईन व पु हा कोपणार नाही. ४३ कारण तू
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आप या त णपणात माझी आठवण केली नाहीस आ ण मला ोधावी
केलेस. बघ तु या वाईट कृ याचे पर णाम मी तु या शर घेऊन येईन;
असे परमे र देव जाहीर करतो, हणून आता यापुढे तू वाईट वे या काम
करणार नाहीस. ४४ बघ! तुला अनुस न जे कोणी हणी वापरतील, जशी
आई आप या मुलीसाठ आहे ४५ तू आप या आईची मुलगी आहेस, जने
आप या पतीचा व लेकराचा तर कार केला व तु या आप या बहीणीने
बहीणी या पती या व त या लेकरांचा तर कार केला, तुझी आई ह ी
आ ण तुझा बाप आमोर आहे. ४६ तुझी मोठ बहीण शोमरोनी आ ण तची
क या पूवकडे व तीला आहे यापैक एक सदोम आहे. ४७ आता त या
पावलावर पाऊल टाकून तर कार क नको; जर या थोड या बाबी आहेत
तर देखील तू होती या न तुझे माग वाईट आहेत. ४८ परमे र देव जाहीर
करतो क सदोम तुझी बहीण आ ण तुझी मुलगी, तू आप या ब हणी माणे
वाईट कृ ये केली नाहीस. ४९ पाहा! सदोम या तु या ब हणीचे हे पातक
आहे. ती आप या फुरसतीत सव बाबतीत उ दट, न काळजी, क णाहीन,
होती. तने व त या मुलीने गरजू व गर बांना मदतीचा हात पुढे केला नाही.
५० ती उ दट आ ण कळसवाणी काय तने मा या पुढे केले आहे, तु या
देखत मी तुला सकावून दले आहे. ५१ शोमरोनाने तु या सारखे न मे पाप
केले नाही, यांनी केले या पापापे ा तू अनेक कळस वाणे पापे केलीस,
तू दाखवलेस क तुझी बहीण तु या न सरळ आहे कारण सव गाळ
कम तू केलेले आहेस. ५२ वशेषत; तू आपली वतःची लाज दाखवलीस;
या मागाने तू आप या बहीणीपे ा उ म आहेस हे दश वले, तू केले या
पापाने सव कळसवाणे काय तू केलेले आहेस, तुझी बहीण तु या न उ म
आहे, वशेषत; तू आपली लाज उघड केली, या मानाने तुझी बहीण तु या
मानाने उ म आहे. ५३ या तव मी तुझे भ व य सामा य ि थतीत आणेन,
सदोमाचे भ व य आ ण तु या ब हणीचे आ ण शोमरोनाचे व त या बहीणीचे
भ व यपण यां यापैक असेल. ५४ या सवाचा लेखा जोखा तुला आपली
ल जा उघड केली जाईल; आ ण या मागाने तुझे सां वन केले जाईल. ५५
हणून सदोम व तु या ब हणीची पूव या ि थती न सामा य ि थती आणेन.
मग शोमरोन व त या मुलीची ि थती मी सामा य करेन. ५६ जे हा तू घमंड
होतीस सदोम तु या बहीणीचे नाव मुखातून उ चारण केले न हते. ५७ तुझा
पणा जे हा कट झाला. पण तू आता अदोमाचे क ये तर कारणीय बाब
आहेस आ ण सभोवताल या प ल ी या क येसाठ असलेले सव लोक
तर कार करतील. ५८ तू तुझी ल जा दाखवली आ ण तुझे तर करणीय
कृती केली असे परमे र देव जाहीर करत आहे. ५९ भू परमे र देव असे
हणतो, मी इतरांशी जसा वागलो तसा मी तु याशी वागेन यांनी शपथेचा
तर कार केला व करार मोडला. ६० तु या त णपणात केले या मा या
कराराचे मी सवदा मरण कर न आ ण मी सव काही करारा या ारे थापीत
करेन. ६१ मग तुला तु या मागाची आठवण होईल आ ण आप या थोर या
ब हणीची व धाक ा ब हणीब ल ल जीत होशील, तू तुझी मुलगी यांना
देईल पण तु या करारामुळे न हे. ६२ तु या सोबत करार थापीत करेल, मग
तु हास कळे ल मी परमे र देव आहे. ६३ या बाबीमुळे तुला सव काही मरण
होईल आ ण याची लाज वाटेल तू केले या सव कमाची मी तुला मा केली,
“असे परमे र देव जाहीर करत आहे.”
राचा श द मा याकडे आला आ ण हणाला, मानवा या
१७ परमे
मुला, इ ाएला या घरा याला कोडे सांग आ ण दाखला सांग.
२

३

सांग क परमे र देव तु हास सांगत आहे, एक मोठा ग ड मो ा पंखासह
आ ण लांब दातेर चाकासह व पसा याने प रपूण आ ण ते ब रंगी आहेत ते
लबानोन पवतावर गेला व यांने गंधस ची फांदी मोडू न टाकली. ४ यां या
फांदीचा शडा मोडू न टाकला आ ण यास कनानात घेऊन गेला, यास
ापा यां या शहरात लावले. ५ याने यातले काही बीज घेतले आ ण

पेरणी कर यासाठ तयार भूमीत जेथे वपुल पाणी होते तेथे वाळुं जासारखे
लावले. ६ मग याची वाढ होऊन ा ा या झाडा या फां ा पसर या व
ग डाकडे झुक या आ ण याचे मुळ याकडे वाढ झालेले होते. ७ पण तेथे
अजून एक मोठा ग ड असून मोठे पंख आ ण पसारा असलेला होता आ ण
पाहा! या ा लता ग डाकडे झुकलेली असून व यां या फां ाही ग डाकडे
पसरले या हो या, यास रोपन के या पासून यास वपुल पाणी घातले होते.
८ यास सुपीक जमीनीत वपुल पा याजवळ रोपण केलेले होते यामुळे
यां या फां ा बहर या आ ण ते फलदायी झाले, यातून उ म दजाची ा
आली. ९ हे घडेल का? लोकांस असे सांगा परमे र देव हे हणतो; याचे मुळ
उपटू न टाकू नका; आ ण याची फळे तोडू नका, यांची वाढ सुकून जाईल;
कोणतेही बा बल कोणताही जनसमुदाय यास उपटू न टाकणार नाही. १०
मग पाहा! यास रोपन के यावर याची वाढ होईल, ते सुकून जाणार नाही?
जे हा पूवकड ल वारा यास पश करेल? ते आप या जागेत पूण वाळू न
जाईल. ११ मग परमे र देवाचा श द मा याकडे आला आ ण हणाला १२
बंडखोर घरा याशी बोल या गो ी काय आहे ते तुला मा हत नाही का?
पाहा! बाबेलचा राजा य शलेमकडे येईल यांचा राजा आ ण राज पु ाला
घेऊन, बाबेलात जाईल. १३ मग राजवंशाला घेऊन जाईल, या याशी करार
करेल आ ण यांना शपथेखाली घेऊन येईल. आ ण भूमीतील बलवानांना
सोबत घेऊन जाईल. १४ मग रा य रसातळाला जाईल मग उ च पातळ
गाठणार नाही, याचा करार मा य क नच भूमीवर वावरता येईल. १५ पण
मस यांनी यास घोडे व ब त लोक ावेत हणून तो आपला राज त पाठवून
याज व बंड करेल तो यश वी होईल का? या गो ी करणा याची सुटका
होईल का? जर तो कराराचे उ लंघन करेल, याची सुटका होईल का? १६
मा या जीवताची शपथ असे परमे र देव जाहीर करतो तो न त रा या या
भूमीत मरेल याने यास राजा केले, या राजाने करार केला याने यास
तु छ लेखून करार मोडला. तो बाबेला या म यवत ठकाणी मरेल. १७ फारो
आप या परा मी बा बलाने अनेक लोकांस जमवेल यु दाने याचा बचाव
होणार नाही, जे हा बाबेला या पवतावर वेढा बु ज बांधतील आ ण अनेकांचा
धु वा उडव यासाठ ते बु ज पाडू न टाकतील. १८ करार मोडू न राजाने
शपथेला तु छ लेखले, पाहा! तो आप या हाताने वचन ा ती करेल, पण
याने जे केले यासाठ तो नभावणार नाही. १९ या तव परमे र देव असे
सांगतो जसे मी शपथेने हणतो, याने करार मोडला आ ण तु छ लेखले?
हणून मी या या माथी शासन आ णन; २० मी आपले पाश या यावर
टाक न, यास पारध हणून पकडेन, मग यास बाबेलात नेईन आ ण शासन
अमलात आ णन जे हा यांनी देश ोह केला व मा याशी व ासघात केला.
२१ आ ण या या बा बलाचे सव शरण थान तलवार ने मोडले गेले, आ ण
जे उरलेले सव दशेने वखुरले गेले आहे, मग तुला कळे ल मी परमे र देव
आहे, मी जे बोलले ते घडेल. २२ परमे र देव हे हणतो, मग मी वतःला
देवदार झाडा या उ च ठकाणी घेऊन जाईल आ ण मी यांचे रोपन करेल व
यां या फां ा तोड या जातील व मी वतःला उ च थानी थापील. २३ मी
यांना इ ाएला या पवतावर रोपन करेल व यांना फां ा, फळे येतील आ ण
ते देवदार झाडाचे उदा होतील हणून पंखाचे प ी याखाली राहतील, ते
यां या फां ांम ये घरटे करतील. २४ मग सव झाडा या प ांना कळे ल क
मी परमे र देव आहे, मी उ च झाड खाली आणेन; मी लहान झाडाला उ च
कर न, मी सुकले या झाडाला पाणी देईन; कारण मी यां यावर वारा वा न
वाळवले आहे. मी परमे र देव आहे, मी जे जाहीर केले आहे ते घडेल.
आला आ ण हणाला,
१८ पु“वडहा लांपरमेनी आंर बदेटवाचाा शे खाद माली याकडे
आ ण मुलांचे दात आंबले,” याचा

२

अथ काय आहे? इ ाएला या भूमीत तू या हणी वापरतो आ ण हणतो.
३ मी शपथ घेतो, “हे परमे र देव जाहीर करतोय” न तच इ ाएलात
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यहे केल

कुठलाही संग हणी वापर यासाठ उरणार नाही. ४ पाहा! सव जीव
आ मे माझे आहेत, जे प यापासून जीवधार झालेत, हणून तेच पु ाचे
जीवन आहे, ते माझे आहे जो पु ष पाप करेल तो मरेल. ५ जर मनु य
नी तमान आहे आ ण शासन करणारा व नी तने वागणारा आहे. ६ जर यास
प व पवतावर खा यासारखे काही नाही आ ण याने आपले डोळे वर
इ ाएला या मूत कडे लावले नाही, जर याने आप या शेजा या या प नीला
केले नाही कवा तुमती काळात ीकडे गेला नाही. ७ जर याने
कुणावरही दडपशाही केली नाही पण याने आप या कजदाराकडू न शपथ
वा न घेतली जे याने चोरले होते ते याने घेतले नाही, पण या बद यात
याने भुके यांना अ न दले आ ण न न लोकांना कपडे घातली. ८ याने
कजासाठ कुठलेही ाज घेतले नाही, वाजवी पे ा जा त नफा घेतला नाही
जर याने याय व केले व लोकांम ये व ासूपण नमाण केला. ९ जर तो
मा या द याने चालेल आ ण माझे फमान व ासूपणे वाग यात पाळे ल तो
मनु य नतीमान ठरेल; तो जगेल, असे परमे र देव जाहीर करतो. १० पण
याला जर र पात रागीट मुलगा असला व ही सव कामे याने केली, ११
या या व डलाने यातील काही एक केले नाही पण या या मुलाने प व
पवतावर खा पदाथ नेऊन खा ले आ ण आप या शेजा या या मुलीला
केले. १२ याने गरजू व गर बांवर दडपशाही केली जर याने ज ती
आणली आ ण चोर केली आ ण याचे वचन पाळले नाही, घेतलेले परत
केले नाही, जर याने आपली नजर मूत कडे लावून तर कार आणणारे काम
केले. १३ जर याने ाजाने उसने घेतले कवा अ यायाने नफा मळवला,
तो जगेल का? तो जगणार नाही याने कळस वाणे हे सव काम केले तो
खा ीने मरेल या या र ाचा झडा या याच माथी येईल. १४ पण पाहा!
यास पु झाला व याने आप या व डलाने केलेले पातक पा हले आ ण
वत: देवाचे भय बाळगले आ ण तेच पाप याने केली नाही, १५ जर याने
ड गरावर जाऊन अ न खा ले नाही व आपले डोळे इ ाएला या मूत कडे
लावले नाहीत आ ण आप या शेजा या या ीला
केले नाही. १६ जर
याने कुणावरही द पशाही केली नाही, ज ती, तारण हणून काही ठे वून
घेतले कवा चोरले या व तू ठे वून घेत या नाहीत, पण याऐवजी याने
भुकेले या
स अ न दले आ ण न न
स व दले. १७ गर बांना
नाड यास याने जर आपला हात आखुड केला आ ण याने ाज घेतले
नाही व अ यायाने नफा घेतला नाही, याने माझे फमान मा य केले आ ण
मा या दजानुसार चालला, तर तो आप या व डला या पातकासाठ मरणार
नाही. तो न त जगेल. १८ या या व डला वषयी हणाल तर याने जुलूम
केला, आप या भावाला लुटले व आप या लोकात अनाचार केला, हणून
पाहा! तो आप या अधमामुळे मरेल. १९ पण तू हणतोस “व डला या
कमाचा भार मुलाने का बरे वा नये?” कारण मुलगा आपला याय भ न
पावला व नी तने वागला आ ण याने माझे सव नयम पाळले; याने याची
कृती केली, तो न त जगेल. २० जर एकाने पाप केले तो मरेल. मुलगा
व डला या कमाचा भार वाहणार नाही याने केलेले चांगले वतन हे या या
जमेस धरले जाईल, ाची ाई या या जमेस धरली जेईल. २१ पण
पापी आपले केलेले सव कुमाग सोडू न मागे वळला, आ ण याने सव नयम
पाळू न यायाने नी तने वागला तर न याने जगेल, मरणार नाही. २२ सव
अपराध जे याने केले याचे मरण पु हा केले जाणार नाही, तो आप या
नीती या सरावाने जगेल. २३ “मी ते या मृ यूवर मोठा हष केला आहे” हे
परमे र देव जाहीर करतो आ ण जर आपला माग याने बदलला नाही तर तो
जगेल? २४ जर नी तमान आपला माग नी तम ेपासून वळे ल आ ण अपराध
करेल आ ण घृणा पद, तां या तेसारखे कर ल, मग तो जगेल? याने
केलेले नी तमानाचे काय जमेस धरले जाणार नाही. जे हा याने देश ोही
बनून व ासघात केला, तर याने केले या पापात तो मरेल. २५ पण तू
हणतोस, “ भूचे माग यो य नाहीत,” इ ाएला या घरा या ऐक! काय
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माझे माग अयो य आहेत? तुझे माग अयो य नाहीत का? २६ जर नी तमान
आप या नी तम ेपासून आपला माग फरवेल आ ण कम करेल आ ण
मरेल याचे कारण तोच ठरेल, आ ण याने केले या कमात मरेल. २७
पण पापी याने केले या कमापासून वळे ल तर आ ण यायाने व नी तने
वागेल, तर यामुळे याचा जीव वाचेल. २८ कारण याने पा हले व केले या
कमापासून तो वळाला, तो जगेल तो मरणार नाही. २९ पण इ ाएलाचे
घराणे हणते, “ भूचा माग अयो य आहे आ ण तुझे वत: चे माग कसे
अयो य नाही?” ३० तथा प “इ ाएला या घरा या मी तु हातील येकाचा
तुम या मागा माणे मी याय करेन.” हे परमे र देव जाहीर करतो, प ाताप
कर व आप या सव अपराधापासून मागे वळ जे तु या व द कमाने
अडखळण झाले होते. ३१ तू केलेले सव कम तु यापासून र कर,
तु यासाठ नवे दय नवा आ मा स द केला आहे, या तव इ ाएला या
घरा या तू का मरावे? ३२ कारण “मी मरणा यांसाठ मला हष होत नाही” हे
परमे र देव जाहीर करतो. “मग प ाताप कर आ ण जी वत राहा.”
तू इ ाएला या पुढा यां या आ ोशा व द वलाप कर.
१९ मग
आ ण हण तुझी आई कोण? सहीण, आप या छा ासोबत राहते

२

त ण सहा याम ये ती आप या छा ाचे पालनपोषण करते. ३ आ ण
ती आप या छा ाचे पोषण क न यास त ण सह बनवते जो आप या
शकार ला फाडू न टाकतो. तो मनु यास खाऊन टाकते. ४ मग रा ांना याची
वाता ऐकू येते, तो या याच पाशात अडकला जातो, आ ण यास आकड ने
ध न मसरात घेऊन गेले. ५ मग जर तने हे पा हले तर याची परत याची
ती वाट बघते, तची आशा आता नघून गेली, मग तने आप या स या
छा ाला घेतले आ ण याची वाढ त ण सह हो यास केली. ६ हा त ण
सह इतर सहा याम ये हडू फ लागतो, तो त ण सह असता याने
आप या शकार ला फाडू न टाकणे शकला, याने मनु यांना खाऊन टाकले.
७ मग याने वधवांवर बला कार केले आ ण शहराला देशोधड ला लावले,
याची भूमी पूणपणे बेबंदशाहीने भरली कारण या या गजनेचा आवाज
म त होता. ८ सव ांतातून एकवटू न सव देशाचे लोक या या वरोधात
जमले; यांनी या या भोवती जाळे टाकले. यास पाशात पकडले. ९ यास
पज यात क डू न ताळे बंद केले आ ण बाबेला या रा यापुढे आणले, यांना
यास तटबंदी असले या ड गरावर नेले या तव याचा वर इ ाएला या
घरा याला आता ऐकू जाणार नाही. १० तुझी आई पा याजवळ लावलेली
ा ा या झाडासारखी होती ती फल पु व फां ांनी बहरलेली अशी होती
कारण तेथे भरपूर पाणी होते. ११ त याकडे यायाचा बळकट राजदंड
आहे आ ण तची उं ची दाट राना या फां ां या वर गेलेली होती. १२ पण
ा ा या झाडाला मुळासकट वेषाने उपटू न टाकले आ ण भूमीवर फेकून
दले, पूवकड ल वा याने त या फळांना सुकून टाकले. १३ मग तला ओसाड
देशात लावले जेथे पाऊस नाही आ ण तहान आहे. १४ त या दाट फां ांना
अ नीने होरपळले आ ण फळे खाऊन टाक ली, तेथे आता बळकट फांदी
उरली नाही, यायाचा राजदंड नाही, तेथे आ ोश आ ण रडगाणे आहे.
लातील बं दवासा या सात
२० बाबे
दहा ा दवशी असे घडेल, इ

ा वषा या पाच ा म ह या या
ाएलाचे वड ल परमे र देवाला
वचारणा कर यास आले, आ ण मज पुढे येऊन बसले. २ परमे र देवाचा
श द मा याकडे आला, आ ण हणाला ३ मानवा या मुला इ ाएला या
वड लांना जाहीर क न सांग क भू परमे र देव असे हणतो, तु ही मला
न वचारायला आला काय? भू परमे र देव हणतो, मा या जीवीताची
शपथ मी तुला न वचा देणार नाही, असे परमे र देव जाहीर करतो. ४ तू
यांचा याय क नये काय? मानवा या मुला तू यांचा याय क नये काय?
यां या वाडवड लांनी केलेली घृणा पद कृ ये यांना सांग ५ भू परमे र
हणतो, मी या दवशी इ ाएलास नवडू न घेतले आ ण माझे हात वर
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याकोबा या वंशजांना शपथ वा हली आ ण मसर देशात यांना कट झाले,
मी माझे हात उं चावून शपथ वा हली मी तुमचा परमे र देव असे हणतो.
६ या दवशी मी आपले हात उं चावून यां याशी शपथ वाहीली क , मी
यांना मसर देशातून बाहेर आ णन आ ण मी यांना खा ीपूण यां यासाठ
नवडले या देशात आ णन यात धामधाचे वाह वाहत आहे, तो देश सुंदर
असून सव देशांचा मुकुट मणी आहे. ७ ते हा मी यास हटले क येकाने
मसर देशातील मूत देवत अशा तर करणीय व तू आप या ी समो न
फेकून ा, तु ही यामुळे वटाळू नये, असे तुमचा देव परमे र हणतो.
८ तर ही यांनी माझा त वरोध केला आ ण ते माझे ऐकेनात यातीत
येकाने मसर देशातील मूत , दैवत अशा तर कार आणणा या व तू
फेकून द या नाही आ ण हणून मी यांना वेषाने माझा ोध मसरावर
ओतीन, तरच मी समाधान पावेन, हा माझा केलेला ठराव आहे. ९ मा या
प व नामा तव या रा ात ते राहत आहेत यां या ीपुढे मा या नामाचा
अनादर होऊ नये हणून मी हे काय केले आहे, यांना मसर देशातून काढू न
या या ीसमोर मी यास कट झालो. १० मी यास मसर देशातून बाहेर
पाठवले आ ण यांना रानात आ णले. ११ मी यांना माझे नयम व नणय
लावून दले यास दाखवून दलेत ासाठ क जो कोणी हे पाळे ल यांचा
बचाव होईल. १२ मा याम ये आ ण यां याम ये च ह हणून यास श बाथ
दले, ासाठ क यांना समजावे क यास प व करणारा मी परमे र देव
आहे. १३ रानाम ये इ ाएल घरा याने माझा ती वरोध केला. ते मा या
नयमांनी चालले नाहीत, यां यामुळे यांचा बचाव होईल, याऐवजी यांनी
मा या नयमांचा नकार केला, यांनी मा या प व श बाथाचा अनादर केला;
हणून मी हणालो यांचा रानाम येच नाश कर यासाठ मी आपला ोध
यां यावर ओतीन असे मी हटले. १४ तथा प मा या प व नामाचा अनादर
होऊ नये हणून या रा ा देखत यांना मसरा बाहेर आणून कृती केली.
१५ हणून मी माझा हात उं चावून रानात त ा वा हली; जो देश यांना
दे यासाठ याम ये धामधाचे वाह वाहत आहेत, जो सवात सुंदर असून
सव देशाचा मुकुटमणी आहे, अशा देशात मी यांना घेऊन जाणार नाही.
१६ मी शपथ वा हली कारण यांनी माझा करार मोडला मा या नयमांनी
ते चालले नाहीत आ ण मा या श बाथाचा अनादर केला, कारण यांचे
अंतःकरण मूत शी जड यामुळे यांनी माझे नणय टाकून दले. १७ तर मी
यां यावर कृपा ी केली, कारण यांची होणार हानी पा न यांचा रानात
सवनाश करणार नाही. १८ रानात मी यां या पु पो ास हणालो तु ही
आप या वाडवड लां या नयमांनी चालू नका, तु ही यांचा करार पाळू नका
कवा मूत पूजा क न वतःस अशु क नका. १९ मी तुमचा परमे र देव
आहे. मा या नयमांनी चाला माझे नणय पाळू न मा या आ ेत रहा. २०
माझे श बाथ प व पणे पाळा ासाठ क , ते तुम या व मा याम ये च हा
दाखल होतील. ासाठ क मी तुमचा देव परमे र आहे हे तु हास कळू न
येईल. २१ परंतू यां या मुलामुल नी देखील मा या वरोधात ती वरोध
केला. ते नयमांनी चालले नाहीत कवा करार पाळला नाही, या आ ा
पाळ याने मनु य वाचतो. यांनी मा या श बाथाचा अनादर केला, ते हा मी
ठरवले क मी रानात यां यावर ोधाची वृ ी करावी ासाठ माझा ोध
पूण करावा. २२ परंतू मी आप या नामा तव आपला हात आवरला ासाठ
क या रा ातून इ ाएलांना मी बाहेर यां या ीसमोर माझा अनादर
होऊ नये, हणून मी कृती केली आहे. २३ रानात मी हात उं चावून अशी
शपथ वा हली क , मी यांची रा ाम ये पांगापांग कर न व यास देशोधड ला
लावीन. २४ हे कर यासाठ मी ठराव केला ासाठ क , जे हापासून यांनी
मा या आ ा पाळ या नाहीत, मा या श बाथाचा व नयमांचा अनादर
केला. कारण यांची ी यां या वाडवड लां या मूत कडे लागली होती.
२५ हणून मी देखील जे चांगले ना हत असे नयम यांना दले, यांनी ते
जगावयाचे नाहीत असे नणय मी यास दले. २६ यां या मळाले या देणगी

दारे मी यांना अशु केले. हे सव झा यामुळे यांना गभाशयातून थम
ज मले या बालकांचा अ नीत होम केला, हे के याने यांनी भीती बाळगावी
आ ण समजावे क मी परमे र देव आहे. २७ या तव हे मानवा या मुला
इ ाएल घरा याला जा हरपणे सांग क , भू परमे र देव असे हणतो
यांना सांग, तु ही तुम या वाडवड लांनी माझा व ासघात केला असून
देव नदक श द बोललेत ते अशा कारे २८ मी आपले हाथ उं चावून शपथ
घेऊन दले या देशात मी यांना आ णले, ते हा यांनी येक उं च टेकड
आ ण दाट छायेचे वृ पा न मला संतापाव यासाठ तेथे यांनी य बली
अ पली. तेथे यांनी सुवासीक धुप जाळ ला व पेयापण अ पली. २९ ते हा मी
यास हणालो, तु ही या उं चवटयांवर जाऊन जेथे तु ही अपण करता? या
ठकाणास आजवर उं चवटा हटले आहे. ३० ासाठ इ ाएला या घरा यास
सांग, परमे र देव असे हणतो काय? तु ही आप या वाडवड लांना मागास
लागून वत: ला वटाळवीता काय? आ ण वे ये माणे कृती क न कळस
आणणा या गो ीचा शोध घेता? ३१ आपली अपणे वा न आप या पु ांना
अ नीत होम क न आजपयत मूत पुजेमुळे तु ही वतःला अशु केलेत, हे
इ ाएला या घरा यांनो मी तु हास न वचा देणार नाही, भू परमे र
हणतो, मा या जी वताची शपथ ही माझी घोषणा आहे, मी तु हास न
वचा देणार नाही. ३२ तुम या मनात येणारे वचार तरंग बाहेर येतील, तु ही
हणता, चला इतर रा ा माणे तेथील जमाती का पाषाणाची पुजा करतात
तशी आपण क . ३३ ही भू परमे र देव घोषणा करतो, मी खा ीने आपले
बा उभा न परा माने तुम यावर रा य कर न. ३४ मी रा ातून तु हास
बाहेर आ णन, आ ण जेथे जेथे तुमची पांगापांग झाली तेथून आणून तु हास
एक कर न मी हे आप या बळ बा ने उगारले या हाताने कोपवृ ी कर न.
३५ नंतर मी लोकांस रानात आणून समोरा समोर यांचा याय करेन. ३६ या
माणे मसरा या रानात तुम या वाडवड लांचा याय केला, तसा मी तुम या
बरोबर करे, हे परमे र देव घोषणा क न सांगत आहे. ३७ तु हास मा या
काठ खाली घालवून बे ा टाकून करारब द कर न. ३८ तु हातील बंडखोर व
मा याशी फतुर कोण यांची मी साफ सफाई करणार, अ पकाळ जे इतर
रा ात राहत होते, यांना मी बाहेर घालवून देणार व पुनः पी ते इ ाएलात
वेश करणार नाही. मग तु हास कळे ल मी परमे र देव आहे. ३९ मग त
इ ाएला या घरा या परमे र देव असे हणत आहे, येक जण यां या
मूत मागे गेले आहेत, यांची उपासना क न यांनी माझे ऐक याचे नाकारले
आहे, पण तू आता मा या प व व तूब ल मूत ला भेट देऊन यापुढे माझा
अनादर करणार नाही. ४० मा या प व पवतावर, इ ाएला या पवत
शखरावर हे परमे र देव जाहीर करत आहे, सव इ ाएलाचे घराणे यां या
भू मत माझी आराधना करतील. तु या अपणांनी मी तेथे आनंदी होईन आ ण
प व ठकाणी आणले या खंडणीचे थम फळ ते अ पतील. ४१ मी यांचे
सुवासीक अपण ि वकार न, जे हा सव लोक देशातून एक जमतील जेथून
ते वखुरले गेले होते. मी वतःला यांना प व असे कट करेन, सव रा े ते
बघतील. ४२ जे हा मी तु हास इ ाएल या भूमीत घेऊन येईल, या भू मला
हात उं चावून तुम या वाडवड लांना दली होती, मग तु हास कळे ल क मी
परमे र देव आहे. ४३ मग तु हास तुम या वाईट कृ यांचे मरण होईल,
आ ण तुम या केले या वाईट कृ याब ल तु ही तुम या वत: ची घृणा
कराल. ४४ मग तु हास कळे ल मी परमे र देव आहे, मी हे मा या नामा तव
केले, तुम या वाईट
मागासाठ केले नाही. इ ाएला या घरा या हे
परमे र देव जाहीर करतो. ४५ मग परमे र देवाचा श द मा याकडे आला
आ ण हणाला ४६ मानवा या मुला आपले त ड द णे या भूमीकडे लाव
आ ण बोल; नेगेब या राना व द भाक त कर. ४७ नेगेब या रानाला बोल
ऐक परमे र देव काय जाहीर करतो; परमे र देव हे हणतोय, बघ मी
तु यावर अ नी पाठवीन. ती सव झाडा या ता या फळांना भ म करेल व
झाडे सुकवून टाकेल. आग वझणार नाही; सव उ र, द ण भाग जळू न
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भ म होईल. ४८ जे हा मी अ नी पेटवेन ते हा सव लोक मी परमे र आहे हे
समजतील, आ ण मी आग वझवणार नाही. ४९ मग मी यांना हणेन,
आहा, हे परमे र देव मला हणाला, हा केवळ दाखला सांगणारा आहे का?
परमे र देवाचा श द मा याकडे आला आ ण हणाला,
२१ मग
मानवा या मुला आपले त ड य शलेमेकडे कर आ ण प व ठकाणा

२

वषयी इ ाएला या भूमी व द भ व यवाणी कर. ३ इ ाएला या भू मला
सांग, परमे र देव हणतो; पाहा! मी तु या व द आहे, मी शेथापासून
आपली तलवार यानातून उपसून घेऊन तु यापासून ध मकाला आ ण
जनाला वेगळे कर न. ४ मा या माने नी तमान आ ण जन तु यापासून
वेगळे करेन, माझी तलवार यानातून नघून शेथापासून सव जीवा व
उ र द ण भागात बाहेर पडेल ५ मग सव जीवांना कळे ल मी परमे र देव
आहे. मी शेथा जवळ तलवार ठे वली आहे. ती परत यानात जाणार नाही. ६
आ ण तू, मानवा या मुला, कंबर मोड या माणे उसासा टाक, यां या नजरे
देखत क ाने क हत राहा. ७ मग ते तुला वचारतील काय झाले? तू का
व हळतोस? मग तू यांना सांग कारण अशी बातमी येत आहे, येक दय
ीण होईल, येक हात अडखळे ल आ ण येक गुडघा पाणी पाणी होईल,
पाहा! असे घडू न येत आहे आ ण ते तसेच होईल “असे परमे र देव जाहीर
कर त आहे.” ८ मग परमे र देवाचा श द मा याकडे आला आ ण हणाला,
९ मानवा या मुला, भाक त कर आ ण हण असे परमे र देव सांगत आहे,
तलवार ला धार लावा आ ण यास चकाक त करा. १० मा न टाक यासाठ
ह याराला धारधार करा; तला चकाक त करा; आम या पु ा या राजदंडाचा
आ ही उ सव क ? जी तलवार येईल ती सव दंडाला कमी लेखते. ११
मग तलवार ला चकाक त हो यासाठ सोपवून दली, आ ण मग आप या
हातांनी ज ती केली. तलवार ला धार लावली आ ण चकाक त केली ठार
मारणा या पु षा या हाती दली. १२ मानवा या मुला, मदतीसाठ हाक मार
आ ोश कर कारण ती तलवार मा या लोकांवर आली आहे, ती इ ाएला या
वड लांवर आली आहे याकडे तलवार भरकावली, ते माझे लोक आहे
यामुळे अ तती ःखाने आपली छातीपीट कर. १३ तेथे खटला भरला पण
याकडे राजदंड आहे याने शेवट केला नाही? हे परमे र देव सांगत आहे.
१४ आता तू मानवा या मुला, भाक त कर आ ण आप या दो ही हातांनी
टाळ दे या तव तलवार तस यांदा चालून येईन. ती तलवार अनेकांना ठार
मार यास, सगळ कडे भे न पार कर यासाठ आहे. १५ या या दयाचे
पाणी पाणी हो यास आ ण अनेकांना अडखळण हो यासाठ यां या वेशीवर
ठार मार यासाठ तलवार स द के या आहे. आहाहा! तला वजेसारखी
चमकवली आहे, ती कसाई सारखी उपसली आहे. १६ हे तलवार , जशी
तू आपले मुख फरवशील तशी उजवीकडे डावीकडे तु या मज माणे
वळवली जा. १७ मी सु दा टाळ वाजवून आप या वेषाला शांत करेन, असे
परमे र देव जाहीर करतो. १८ परमे र देवाचा श द पु हा मा याकडे आला
आ ण हणाला. १९ आता तू मानवा या मुला बाबेला या राजाची तलवार
ये यासाठ दोन माग स द कर, दो ही मागाची सु वात एकाच ठकाणी
होईल, दशादशक दगड शहराकडे नदश करेल. २० एका मागाला बाबेला या
से यासाठ खुण क न ठे वा अ मोनी या मुलाकडे रा बा जवळ ये यासाठ
माग स द करा, सर खुण य शलेमे या शहरा जवळ य दा या से याकडे
तट बंदीकडे नदश करा. २१ वाड त बाबेलचा राजा र ता ओलांड यासाठ
थांबेल, भ व यकथन मळवून घे यासाठ तो काही बाण हलवून मूत पासून
मागदशन मागेल, काळजाव न तो तपासणी करेल. २२ य शलेमेब ल
पुढे घडू न येणार गो या या उज ा हातात असेल, क याचे दरवाजे
फोड याचे ह यार या व असेल, यां या त डातून मार याचा, यु दाची
ओरड! यासाठ ह यार वेशीसाठ तयार केले, यासाठ मातीचे टेकाड
बु ज बांधावे. २३ पुढे घडू न येणार ती उपयोग हीन बाब दसून येईल,
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य शलेमपैक एक, या याकडे तलवार व त डात बाबेलांची शपथ आहे. पण
या या वे ा या पुढे राजा उ लंघन करणारा तहाचा आरोप केला जाईल.
२४ या तव परमे र देव हे सांगत आहे, कारण तुझे अपराध मा यापुढे
मरण केले जाईल, तुझे अपराध कट केले जातील; तुझी पापे तु या सव
कृतीतून दश वीली जातील, या तव तू सवा या मरणात रा न आप या
श ु या तावड त सापडशील. २५ तू प व ते ब ल अनादर दाखवला आ ण
इ ाएलचे शा ते यां यावर शासन कर याचा दवस येत आहे, याने
केले या अपराधांचा समय संपला आहे. २६ भू परमे र देव हे सांगत आहे.
आप या डो यावर ल पगड मुकुट बाजुला सारा, सव काही एक समान
राहाणार नाही, जे उं चावलेले नमवले जातील आ ण न उं च केले जातील.
२७ मी सग यांची नासाड , नासाड , नासाड करेन, जमाव उरणार नाही,
याला ह क आहे यास तो मळे ल. २८ तर मग तू मानवा या मुला भाक त
कर आ ण बोल; परमे र देव हे सांगत आहे, अ मोन या मुलां वषयी जो
कलंक आहे तो यावर येत आहे. तलवार उचलली आहे ती अधाशीपणे
ठार मार यासाठ तेजधार केली आहे ती वजे माणे चकाकत आहे. २९ ते
तु यापुढे कपटाचा संदेश देत असता, तुला खोटा शकुन सांगत असता, या
जखमी झाले या पात यांचा पापज य अंतसमय येऊन ठे पला आहे यां या
कापले या मानांवर ती तलवार तुला लोळवील. ३० तलवार यानात जाईल,
तू या ठकाणी ज मला तुझी जेथे सु वात झाली या भू मवर मी तुझा याय
करेन. ३१ मी तु यावर माझा कोपा नीचा संताप ओतेन आ ण तुला ु र
कोश याने हानी कर यास लोकां या ता यात देईन. ३२ तू अ नीसाठ इंधन
होशील; तुझे र भू म या म यभागी सांडले जाईल. तुझे मरण पु हा केले
जाणार नाही. “मी परमे र देव हे जाहीर करत आहे.”
परमे र देवाचा श द मा याकडे येऊन हणाला, मग हे
२२ मग
मानवा या मुला, तू याय करशील का? शहरा या र ाचा याय तू
२

करतो काय? या या सव घृणा पद कामाची मा हती तुला आहे. ३ मग
तू हणावे परमे र देव असे हणत आहे, असे दवस येत आहेत क , या
शहरा या म य भागात र पात कर यात आला आहे. शहराने वतःला
मूत ने अप व केले आहे. ४ तू सांडले या र ासाठ तू दोषी आहेस आ ण
तू अप व मूत तयार के या आहेस, तू आपला काळ जवळ आणला आहेस.
या तव मी तुझी खरड प ी रा ात काढेल व भूमीवर तुझा उपहास येक
डो या समोर करेन. ५ जे जवळ आहे व र आहे या दोघांचाही उपहास
केला जाईल. तू शहराला अप व केले आहेस, पूणपणे ग धळलेले असे
तुला नावलौक क ा त झाले आहे. ६ पहा, इ ाएला या शा यानो तुम या
वबळाने र पात केला आहे. ७ यांनी आप या आईबापांचा अनादर केला
आहे. व यांनी तुम याम ये वदेशां या कारवाया के या आहे. तुम यातील
वधवा आ ण अनाथांना यांनी तुम या वाईट वागणुक दली आहे. ८ तू
मा या प व व तुंना तु छ लेख या आहेस व मा या श बाथाचा अनादर
केला आहे. ९ बदनामी कारक पु षांनी माने येऊन र ओतले व उं च
थानी जाऊन भोजन केले, व यांनी मा या पुढे पणा केला आहे. १०
तु याकडे तु या बापाची न नता उघड झाली आहे यांनी ऋतूमती अशु तेत
ि ला
केले आहे. ११ या पु षांनी आप या शेजा या या प नीशी
घृणा पद वतन केले आहे. या पु षाने आप या सुनेला ल जा पद अशु
केले; असा पु ष याने आप या व डला या मुलीला ब हणीला
केले ते
सव कृ ये तु याम ये झालेले आहे. १२ असा पु ष र पात कर यासाठ
लाच घेतो, तू अ त माणात ाज घेतो, तू तु या कामाने शेजा याचे नुकसान
केले आहेस, आ ण तू मला वसरला आहेस. असे परमे र देव जाहीर करतो.
१३ या तव तू केले या अनादरा या कामावर मी आपला हात उगार न आ ण
तु याम ये जो र पात झाला आहे. १४ जे हा मी तु याशी करार केला
आहे ते हा तुझे मन आ ण तुझा हात बळकट कर असे परमे र देव जाहीर
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करतो व ते मी करेनच. १५ मी तुमची देशातून दाणादाण करेल व भूमीतून
नाहीसे करेन, मी तु हास तुम या अशु तेतून शु द करेन. १६ मग तु ही
रा ा या देखत अशु हाल. मग तु हास कळे ल मी परमे र देव आहे. १७
पु हा परमे र देवाचा श द मा याकडे आला आ ण हणाला. १८ मानवा या
मुला, इ ाएलाचे घराणे मला धातु या गाळा माणे झाले आहे. याम ये
उरलेले पतळ, कथील, आ ण लोखंड, शसे आहे, ते भ ीत या चांदीचा
गाळ आहे. १९ या तव परमे र देव हे हणतो, कारण तु ही उरलेला गाळ
झाला आहात. या तव पाहा! मी तु हास य शलेमेत एक कर न. २० चांदी,
पतळ, लोखंड, कथील, शसे गोळा क न जसे तु हा म ये यां यात भ ीत
टाकले जाते तसे मी तु हास वतळवीन. यासाठ मी तुला मा या ोधा या
अ नीने एक कर न, मी यांना भ ीत वतळू न टाक न, तु हास याम ये
ओतणी करेन. २१ हणजे मी तुम यात मा या ोधा या अ नीने यां यावर
ओतणी करेन. २२ जसे चांदीला भ ीत अ नीने वतळवले जाते, तसा तू
यां यात वतळ वला जाशील मग तुला कळे ल मी परमे र देवाने तु या
व द वेषाची ओतणी केली आहे. २३ परमे र देवाचा श द मा याकडे
आला आ ण मला हणाला, २४ ‘मानवा या मूला’ तला सांग तू अशी भूमी
आहेस जी अजून शु द झाली नाही, ोधा या दवसात पाऊस पडणार नाही.
२५ तु याम ये असले या संदे यां या व द कार थान तु यात आहे, जसा
गजना करणारा सह आप या भ ाला फाडू न टाकतो, ते जीवन संपवून
टाकतो आ ण याने त यात अनेकांना वधवा बनवले. २६ तचे याजक
मा या नयमां या व द दंगल माजवतात; ते मा या प व व तुब ल
अनादर दाखवतात, ते प व व तू आ ण अप व तेची तुलना कर त नाही.
यांनी आपले डोळे मा या श बाथाव न बंद केले आहेत. या तव यां यात
माझा अनादर झाला आहे. २७ यां या राज कुमार या लांड या माणे बळ
घेणारे व र पात करणारे आहेत. आप या हसाचारासाठ ते जीवाचा घात
करतात. २८ आ ण यांचे े चुना लावले या भतीसारखे आहेत ते खोटा
ांत बघतात आ ण खोटा शकुन सांगतात व परमे र बोलला नसताही भू
परमे र बोलला असे हणतात. २९ भू मतील लोक पळवणुक ने दबून गेले
आहेत आ ण डाका टाकून लुटून टाकतील व ते गर ब, गरजूंना वाईट वागणुक
देतात तसेच वदेशांना अ यायाने दाबून टाकतात. ३० मग मी मानवाचा शोध
घेतला जो बु ज बांधून घेईल आ ण जो मा या पुढे उभा राहील ती भू मला
भत असेल याचा व वंस मी करणार नाही. ३१ मग मी मा या संतापाची
ओतणी यां यावर कर न, मी मा या संतापा या अ नीने यांना संपवून
टाक न आ ण यांचा माग यां या डो यापुढे स द करेन. असे परमे र देव
जाहीर करत आहे.
र देवाचा श द मा याकडे आला आ ण हणाला, मानवा या
२३ परमे
मुला, दोन ि या एकाच आई या मुली हो या. यांनी आप या
२

३

ता या या दवसात मसरात वे या कम केले. यांची तने चुरली व कुमार
असतांना यां या छातीला ग जार यात आले. ४ यांची नावे अहला थोरली
व अहलीबा धाकटीचे नाव आहे, ते माझे झाले आहेत आ ण यांनी पु ाला
व क येला ज म दला. यां या नावाचा अथ येणे माणे आहे. अहला
हणजे, शोमरोन आ ण ओहलीबा हणजे य शलेम. ५ परंतू अहला जे हा
ती माझी होती ते हापासून तने वे या कम केले; त या यकरांशी ती
वासनेने कामस झाली होती, अ शूरां या हाती ते स ा असलेले होते. ६
राज धका याने जांभळ व े प रधान केली होती. जे सव पु षात बलवान व
देखणे होते, यातील सगळे घो ावर वार होऊन आले आहेत. ७ तने
वत: ला वे याकामासाठ यांना सवात उ म अ शूर देऊन टाकले, तने
वत: ला काम संत तेने येकासोबत वत: ला अशु केले, तने मुत सोबत
तने कामसंत त पणा केला. ८ तने मसरात कुठलाही वे याकम मागे ठे वला
नाही, जे हा ती कुमार होती ते हा ते त या सोबत झोपले, ते हा यांनी

प ह यांदा त या कुमार पणात तनांना दाबले यांनी प ह यांना त या
सोबत संभोग केला. ९ या तव मी तला त या यकरां या हाती दले
अ शूर यांनी त याशी भचार केला. १० यांनी तला न न केले. यांनी
त या मुला मुल ना नेऊन तलवार ने मा न टाकले, ती ि यांम ये नदेचा
वषय झाली, यामुळे तचा याय नवाडा कर यात आला. ११ तची ब हण
अहलीबा हने हे पा हले, पण तने आप या ब हणी न अ धक भचार
केला आ ण वे याकम केले. १२ अ शूरांशी तने भचार केला, अ धपती,
नायब अ धपती, भरदार पोषाख घातलेले, घो ावर बसणारे सरदार व
सव देख या त णांशी तने भचार केला. १३ मी पा हले तने वत: ला
अप व केले. या दोघी ब हण नी एकसमान काय केले. १४ मग तने
आप या भचारा या कारवाया अजून वाढव या. तने भतीवर रेखाटलेले
च काढले, तने खा ांची लाल रंगाने आकृती रेखाटली. १५ आप या
कमेरेस बंद घालून रंगीबेरंगी फेटे घालून ते सव रथात खा दी देशातील
बाबेला या अ धका यासारखी दसत असून आप या ज मभू मत होती. १६
जशी तची नजर जा यावर गेली या याशी तने भचार केला हणून तने
खा ां या देशात नरो या पाठवला. १७ मग बाबेल त या पलंगावर जाऊन
त याशी भचार केला आ ण याने त याशी वे याकम केले व वत:
ला अशु केले, तने आपले मन याजव न र केले. १८ तने आप या
भचाराचा खेळ मांडला व आपली लाज उघड केली, जसे माझे मन
त या ब हणी न मन र झाले तसे त या व न मन र झाले. १९ मग तने
आप या भचा या या कारवाया अ धक वाढव या आहेत, तला तचे
मरण होऊन तने भचार अ धक वाढवला, जे हा तने मसरात आपला
भचाराचा वभाव ठे वला. २० ते हा तने आप या यकरांशी भचार
केला, यांचे अवयव गाढवा या अवयवासारखे होते, व माज घो ा सारखे
होते. २१ पु हा यांनी ल जा पद आप या ता यात गैरवतन केले जे हा
मस यांनी तचे तन ग जारले. २२ या तव अहलीबे परमे र देव हणतो,
“पहा, मी तु या यकरांना तु या व कर न; यां या न तुझे मन र
झाले आहे या सवाना तु या व सभोवताल या लोकांस कर न. २३
बाबेलचे त ण सव खा दी, पकोड, शोआ, व कोआ येथील लोक व अ शूर
त ण पु ष जे देखणे त ण, अ धकार , मुख अ धकार , परा मी मं ी
व सरदार घो ावर बसणारे आहेत यांना तु या व उभा कर न. २४
ते तु या व द श े, रथ, वाहने, घेऊन येतील. ते मोठे कवच, ढाली,
शर ाण सभोवताली घेऊन येतील तुला शासन कर याची संधी यांना
देईन आ ण ते तु या कृ यासाठ तुला श ा करतील. २५ मी माझा राग
यां यावर रोखीन मी वेषाने यांचा समाचार घेईन ते तुझे कान नाक कापून
टाकतील, उरलेले तलवार ने पडतील, तु या पु क येला ते घेऊन जातील, व
तु या संतानाला अ नी खाऊन टाक ल. २६ ते तुझे कपडे काढू न टाकतील
व दा गनेही घेऊन जातील. २७ मग मी तुझा सव ल जा पद वभाव व
मसरातील वे यावतन तु यापासून र करेन. तु याकडे यांचे डोळे फार
काळ लागून रहाणार नाही, तू मसराब ल
् फार काळ वचार करणार नाही.
२८ या तव परमे र देव असे हणतो, पाहा! यांचा तू ेष करतेस मी तुला
यां या हाती देईन, यां याव न तुझे मन र झाले यां या हाती मी तुला
देईन. २९ ोधाने ते तु याशी सौदा करतील; ते तुझे पद हरावून घेतील व
उघडे नागडे क न काहीच परत करणार नाही, वे याकमाची लाज उघड
केली जाईल, ल जा पद वभाव, रस मसळ भाव जाहीर केला जाईल. ३०
या सवकाही बाबी तु या वे या कामासाठ केले जाईल तू मुत सोबत रा ांना
अशु केलेस. ३१ तू तु या ब हणी या मागाने चाललीस, हणून मी श ेचा
याला त या हाती सोपवून देईन. ३२ भू परमे र देव असे हणतो, तू
तु या ब हणीचा याला पणार आहेस, जो खोल व मोठा आहे, तू म कर चा
व उपहासाचा वषय बनशील या या यात मोठा भरणा असेल. ३३ तू
म पानाने व ःखाने भरली जाशील व भती, धुळधाण हा या या शोमरोन
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यहे केल

तु या ब हणीचा आहे. ३४ तू पणार व ना यात रकामे सोडशील, तुझे अनेक
तुकडे केले जातील आ ण तु या तनांचे अनेक तुकडे केले जातील. असे मी
जाहीर करतो, मी परमे र देव जाहीर करत आहे. ३५ या तव भू परमे र
देव असे हणतो, कारण तू मला वसरलास व मला मागे फेकून दलेस तसेच
वत: ला उं च क न आपला लाजीरवाणा जारकम वभाव कट केला.”
३६ परमे र देव मला हणाला, “मानवा या मुला, तू अहला आ ण अहलीबा
यांचा याय करशील काय? हणून यांना यांचे कळसवाणे माग सादर कर,
३७ जे हापासून यांनी
भचार मुत सोबत केला व यां या संतानांना पुढे
वारशाने दला व पऊन टाकणा या अ नीसाठ भगदड पाडले. ३८ आ ण
यांनी सतत मा याशी असेच वतन ठे वले, यांनी माझे थान अप व केले
आ ण याच दवशी यांनी माझा श बाथात भेसळ केली. ३९ जे हा मूत साठ
यांनी आप या मुलाबाळांचे तुकडे केले, याच दवशी ते मा या थानी
येऊन माझा श बाथ भेसळ केला मग पाहा! यांनी मा या घरात हेच केले.
४० लांबून आले या लोकांस तू बाहेर पाठवून दले तू नरो याला पाठवलेस
आता पाहा ते खरोखर येतील यांची तू आंघोळ घालशील डो यात अंजन
घातलेस व दागी यांनी आपणास नटवीले. ४१ वेल बु ीदार पलंगावर आ ण
याज पुढे मेज मांडला व यावर सुगंधी
व तेल मांडले. ४२ मग लोकां या
गद या आवाजात काळजी करणारे होते आ ण रानातून म पी, नालायक
लोकांस जंगलातून आण यात आले. यांनी आप या हातात कडे घातले होते
व म तकावर मुकुट घातला होता. ४३ मग मी यांना एक झजून गेलेली
भचारा या कृ यांब ल सां गतले, ‘आता ते त याशी व ती यां याशी
जारकम कर ल.’ ४४ ते जसे वे येकडे जातात तसे ते अहला व अहलीबा
या दोषी वे येकडे गेले. ४५ पण धा मक लोक त या भचारासाठ व
र पातासाठ त या हातून घडले या पातकांचा याय नवाडा करतील. ४६
भू परमे र हणतो, मी याजवर लोकसमुदाय आणून दहशत घालीन व ते
आतंक, लुटमार करतील. ४७ मग लोकसमुदाय यांना ध डमार करतील व
तलवार ने यांचे तुकडे करतील, यां या मुलाबाळांना मा न टाकतील व
यां या घरांना जाळू न टाकतील. ४८ मी भूमीतील ल जा पद वभाव काढू न
टाक न व सव ि यांना श त लावीन यापुढे ते वे याकम करणार नाहीत.
४९ मग यांचे ल जा पद वतन तु या व द कर न तू मुत सोबत केले या
पापाचे फळ भोगशील मग यामागाने तुला कळे ल मी परमे र देव आहे.”
लातील बं दवासा या नव ा वष पु हा परमे र देवाचा श द
२४ बाबे
मा याकडे आला, दहा ा म ह या या दहा ा दवशी हणाला,
२

“मानवा या मुला, तु यासाठ आजचा दवस आ ण तार ख ल न ठे व, याच
दवशी बाबेलचा राजा येऊन य शलेमेला वेढा देईल. ३ आ ण या फतुर
घरा या व द हणी बोल, दाखले देऊन सांग, भू परमे र देव असे सांगत
आहे. एक जेवण शजव याचे भांडे घे व याम ये पाणी ओत. ४ मांड व
खां ाचे तुकडे, अ नांचे तुकडे याम ये गोळा कर, याम ये हाडे टाकून भरणा
कर. ५ कळपातले चांगले कोक घे, हाडे शजव यासाठ खाली लाकडांचा
जाळ कर, यांना चांगले शजू दे यातील हाडांनाही शजू दे. ६ या तव
परमे र देव असे हणत आहे, या र पाती शहराचा नषेध असो, ती गंज
चढले या भां ासारखी आहे; याचा गंज नघत नाही, या या तुक ातून
तुकडा काढू न यातून काही नघत नाही. ७ तने सवा याम ये र पात केला
तने गुळगुळ त खडकावर र सांडले ज मनी या धुळ ने यास झाकू दले
नाही. ८ हणून संतापा या वेषाने मी तचे र खडकावर सांडले जमीनी या
धुळ ने यास झाकू दले नाही. ९ या तव परमे र देव असे हणत आहेः
या र पाती शहराचा नषेध असो, मी जळणासाठ लाकडाचा मोठा साठा
कर न. १० लाकडाचा साठा वाढवा, आग जाळा, मांस शजवा या ऋतूत
र सा चांगला बनव, हाडेही भाजू देत. ११ मग अ नीवर भांडे रकामेच असू दे
अशासाठ क यातील गाळ त त अ नीने जळू न जाईल. १२ ती क ाने खूप

यहे केल

कामाने थकली भागली होती, पण अ नीने तची झज झाली होती. १३
तुझा ल जा पद वभाव हा तु या अशु तेत आहे, कारण मी तुला शु
क पा हले तर पण तू शु झालीच नाही व अशु च रा ह याने माझा वेष
तु यावर आला आहे. १४ मी परमे र देव असे जाहीर करतो हे असे घडेलच
व ते मी करेलच, मी कडक धोरण सोडू न देईन, तुझे माग आ ण तुझे काय हेच
तुझा याय करतील; असे परमे र देव जाहीर करत आहे. १५ मग परमे र
देवाचा श द मा याकडे आला आ ण मला हणाला, १६ मानवा या मुला
पाहा! तु या डो यांना जे उ म वाटते ते तु यापासून मी काढू न घेईन, तर तू
ःख क नये व आसवेही गाळू नये व आपली वाहने फाडू नयेत. १७ तू
मुका ाने खेद
कर मृतांसाठ ःख
क नको, आप या डो यात
फेटा रा दे, व पायात जोडा घाल आपले त ड झाकू नको ःखा या समयी
प नी या मु युनंतर जे पु ष अ न पाठवतात ते खाऊ नको.” १८ मग पहाटे
मी मा या लोकांशी बोललो आ ण माझी प नी सायंकाळ वारली. ते हा मला
जी आ ा झाली तसे मी सकाळ पालन केले. १९ लोकांनी मला वचारले, “तू
आ हास याचा अथ काय हे सांगणार नाहीस जे काही तू करत आहेस ते?”
२० मग मी यांना हणालो, परमे र देवाचा श द मा याकडे आला आ ण
हणाला, २१ इ ाएला या घरा याला सांग, परमे र देव असे सांगत आहे
पाहा! घमंड तुझी ताकत झाली आहे तु या डो यांना जे बरे वाटते ते तु या
जीवा या वासनेने माझे प व थान वटाळले आहे! आ ण जी तुझी मुले व
या तु या मुली मागे उरले या हो या या तलवार ने खाली पड या आहेत.
२२ मग मी जे केले तेच तु ही कराल; तू आपले त ड खाली घालणार नाही,
ःखा या समयी लोक देतात ती खावयाची भाकर खाणार नाही. २३ यापे ा
आप या डो यात फेटा आ ण पायात जोडा घाला तू खेद व आसवे गाळणार
नाहीस, तु या अपराधासाठ वतळले जाशील येक यां या भावंडासाठ
व हळ होईल. २४ मग यहे केल तु हास च ह होईल जे काही याने केले तेच
तु ही कराल हे जे हा होईल ते हा तु हास कळे ल मी परमे र देव आहे. २५
“पण तू मानवा या मुला, या दवशी यां यापासून यांचा आ य ता यात
घेतला, जो यांचा आनंद, गव जो यांनी पा हला व याची इ छा यांनी
केली जे हा मी यां या मुलामुल ना यां या पासून घेऊन गेलो. २६ या
दवशी शरणाथ येतील व तुला बातमी देतील. २७ या दवशी शरणाथ व
नभावलेले येतील आ ण ते तुला सांगतील तू आता फार काळ ग प रहाणार
नाही, असा तू च ह होशील हणजे, यांना समजेल मी परमे र देव आहे.”
र परमे राचे वचन मा याकडे आले क , “मानवा या मुला,
२५ नंतूतआपले
मुख अ मो यां या लोकां व लाव आ ण यां या व
२

भ व य सांग. ३ अ मोना या लोकांस सांग, भू परमे राचे वचन ऐका. भू
परमे र असे हणतो क , माझे प व थान बाट व यात आले ते हा या व
होता आ ण इ ाएल देश उ व त कर यात आला, ते हा त या व होता
आ ण य दाचे घराणे जे हा बं दवासात गेले ते हा यां या व तू, अहा!
हणालास, ४ हणून पाहा! मी तुला पूवकड या लोकांस यांची मालम ा
देईन. ते तुम या व द छावणी देतील आ ण आपले तंबू तुम यात देतील. ते
तुझे फळ खातील व ते तुझे ध पतील. ५ आ ण मी रा बाचे उं टासाठ
कुरण कर न व अ मोन लोकां या कळपासाठ शेत कर न. मग तु हास
समजेल क मी परमे र आहे. ६ कारण भू परमे र असे हणतो, क तू
इ ाएल देशा व टा या वाज व या व तुझे पाय आपटले व आप या
मनापासून तु छतेने आनंद केलास. ७ हणून पाहा! मी आप या हाताने तुला
तडाखा देईन आ ण तुला रा ांस लूट असे देईन. मी तुला स या लोकांपासून
कापून र कर न आ ण तुझा नाश कर न. मी तुला देशामधून नाहीसे कर न
आ ण ते हा तुला समजेल मी परमे र आहे. ८ भू परमे र असे हणतो,
कारण मवाब व सेईर हणतात ‘पाहा! य दाचे घराणे सव इतर रा ांसारखेच
आहे. ९ या तव पाहा! मी मवाबाचा उतार उघडा कर न, या या सीमेवर ल
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बेथ-य शमोथ, बाल-मौन, कयाथाईम ही वैभवी नगरे सु वात होतात, १०
पूवकडचे लोक जे कोणी अ मोनी लोकां व आहेत. मी यांना यांचा ताबा
देईन याक रता क , अ मोनी लोकांची आठवण रा ांम ये कोणी काढणार
नाही. ११ हणून मी मवाबा व
याय तड स नेईन आ ण यांना समजेल
क मीच परमे र आहे. १२ भू परमे र असे हणतो, अदोमाने य दा या
घरा या व सूड घेतला आहे आ ण असे क न यांने अपराध केला आहे.
१३ हणून भू परमे र, हणतो, “मी अदोमाला आप या हाताने तडाखा
देईन आ ण येक पु षाचा व तेथील ा यांचा नाश कर न. तेमानापासून
ददानापयत मी यांचा व वंस कर न, ते ठकाण सोडू न देईन. ते तलवार ने
पडतील. १४ या कारे मी आपले लोक इ ाएल यां या हातून अदोमावर
सूड घेईन आ ण मा या ोधा माणे आ ण मा या वेषा माणे ते अदोमाचे
करतील. मग यांना माझा सूड कळे ल. असे भू परमे र हणतो. १५
भू परमे र असे हणतो, कारण आप या मनात फार जुने श ु व आ ण
तर कार बाळगून प ल ांनी य दावर सूड घेतला आहे आ ण तचा नाश
केला आहे. १६ हणून, भू परमे र असे हणतो, पाहा! मी प ल ां व
आपला हात उगार न आ ण करेथी लोकांस कापून टाक न आ ण जे कोणी
समु कना यावर ल अव श रा हले यांचा नाश कर न. १७ कारण संतापाने
मी यां या व भयंकर सूड घेऊन यांना मी श ा कर न. मी यां यावर
सूड उगवीन ते हा यांना समजेल क , मी परमे र आहे.”

झाली याम ये जखमी या क ह याने ीपांचा थरकाप होणार नाही का?
१६ कारण समु ातले सव मुख आप या सहासनाव न खाली उतरतील
आ ण आपले झगे बाजूला काढू न ठे वतील आ ण आपले रंगीबेरंगी व े
काढू न टाकतील. ते वतःला भीती या व ाने आ छादतील आ ण भीतीने
ज मनीवर बसतील व वारंवार कांपतील आ ण तु या वषयी भयचक त
होतील. १७ ते तु यासाठ ओरडू न वलाप क न तुला हणतील, “अगे, जे
कोणी खलाशी तु यात व ती क न होते यांचा नाश झाला आहे. जी तू
बलवान स नगर होती. ती आता समु ात आहे. जी तू तेथे राहणा या
येकजणास दहशत घालीत होतीस ती तू कशी न झाली आहेस? १८
आता, तु या पड या या दवशी, समु कनार चा देशांचा भीतीने थरकाप
उडेल. समु कना यावर ल देश भयभीत झाले आहेत, कारण तू पा यात
गेली आहेस.” १९ कारण भू परमे र असे हणतो, “जी नगरे वसली नाहीत
यासारखे जे हा मी तुला ओसाड नगर कर न, जे हा मी तु यावर खोल समु
आणीन आ ण ते हा चंड जले तुला झाकतील. २० मग मी तुला ते जे कोणी
सरे खाचेत खाली ाचीन काळ या लोकांकडे गेले आहेत यां यासारखे
ाचीन काळापासून ओसाड असले या थानात तुला पृ वी या अधोभागी
तुला रहावयास लावीन हणजे तू पु हा वसणार नाहीस. २१ मी तु यावर
वप ी आ णन आ ण तू अि त वात असणार नाहीस. मग तुला शोधतील,
पण तू यांना पु हा कधीही सापडणार नाहीस” असे भू परमे र, हणतो.

क , बाबेलातील बं दवासा या अकरा ा वष ,
राचे वचन पु हा मजकडे आले आ ण हणाले, आता तू,
२६ आम हणयाअसेया पझाले
२७ परमे
ह याच दवशी, परमे राचे वचन मजकडे आले आ ण
मानवा या मुला, सोरे वषयी वलाप कर. आ ण “सोरेला सांग,
२

३

हणाले, २ “मानवा या मुला, कारण सोर य शलेमे व
हणत आहे,
अहा! लोकांचे वेश ार तुटले आहेत! ती मा याकडे वळली आहे; जशी ती
उजाड झाली तशी मी ओत ोत भरेल.” ३ हणून, भू परमे र हणतो,
“पाहा सोर, मी तु या व आहे आ ण जसा समु आप या लाटा उं चावतो
तसे मी तुज व पु कळ रा ांना उठ वन.” ४ ते सोरे या तटाचा नाश
करतील आ ण तचे बु ज पाडू न टाकतील. मी तची धूळ झाडू न र कर न
आ ण तला उघडा खडक कर न. ५ ती समु ाम ये जाळ साठ वाळव याची
जागा होईल. असे भू परमे र हणतो, आ ण ती रा ासाठ लूट अशी
होईल. ६ त या क या या कोणी शेतात आहेत या तलवार ने वध या
जातील आ ण यांना समजेल क मी परमे र आहे. ७ कारण भू परमे र
असे हणतो, पाहा! मी उ रेकडू न बाबेलाचा राजा नबुख ने सर, राजांचा
राजा याला मी घोडे व रथ, आ ण घोडदळ! पु कळ लोकांची फौज घेऊन
सोरा व आणत आहे. ८ तो तु या क यांना शेतात तलवार ने मार ल आ ण
तु या व उतरती वे ाची भत बांधील आ ण तु या व ढाल उभार ल.
९ तो तु या तटाला पाड यासाठ आपला मोठा
डका ठे वील आ ण
आप या ह यारांनी तुझे बु ज पाडू न टाक ल. १० घो ां या जमावां या
धुळ ने तो तुला झाकून टाक ल. जे हा तो ह ला क न तटबंदीची नगरे
पाडू न जसे आत शरतात तसे तो तु या वेशीतून आत वेश करेल, ते हा
घो ां या आवाजाने आ ण रथां या चाकां या खडखडाटाने तुझे तट थरथर
कापतील. ११ तो आप या घो ां या टापांनी तुझे सव र ते तुड वतील. तो
तु या लोकांची तलवार ने क ल कर ल आ ण तुझे भ कम तंभ जमीनीवर
पडतील. १२ या कारे ते तुझी श आ ण ापार माल लुटतील! ते तुझे
तट आ ण तुझी ीमंत घरे पाडू न टाकतील तुझे दगड व लाकूड आ ण तुझी
माती ते पा याम ये घालतील. १३ कारण मी तु या गीतांचा आवाज बंद
पाड न आ ण तु या तंतुवा ांचा आवाज पु हा कधीही ऐकू येणार नाही.
१४ कारण मी तुला उघडा खडक कर न, तू जाळ कोरड कर यासाठ ची
जागा होशील, तुझी पु हा उभारणी होणार नाही. कारण मी, परमे राने असे
हटले आहे, भू परमे र असे हणतो. १५ भू परमे र सोरला हणतो,
तु या अधःपतना या आवाजाने आ ण जे हा तु याम ये भयंकर क ल

भू परमे र असे हणतो, तू समु ा या वेशा ाराजवळ वसली आहेस, जी तू
पु कळ ीपांतील ापार लोकांसाठ आहेस. सोरे! तू हणाली, मी सुंदरतेत
प रपूण आहे. ४ तु या सीमा समु ा या दयात आहेत; बांधणा यांनी तुला
स दयाने प रपूण केले आहे. ५ यांनी तु या सव फ या सनीर या स ं नी
के या आहेत. तुला डोलकाठ करायला यांनी लबानोनातून गंधस घेतले
आहे. ६ यांनी तुझी व ही बाशानामधील अ लोना या झाडाची केली. यांनी
तु या बैठक या फ या क ीम बेटात या बा स लाकडा या के या असून
ती हि तदंताने जडले या हो या. ७ तुझे शीड, ते तुला नशाण हावे हणून
मसर देशा न आणले या वेलबु ीदार बार क सुताचे होते. ते पड ाचे कापड
एलीशा बेटा न आणलेले न या व जांभ या रंगा या कापडाचे तुझे छत
होते. ८ जे कोणी सीदोन व अवद येथे राहत होते ते तु या नावा व हवीत
असत. हे सोरे, तु यात सु होते. ते तुझे नावाड होते ९ तु याम ये गबालाची
वड ल व कुशल कारागीर तु या जहाजाची फुटतूट
त करत असत.
सव समु ावरची जहाजे व यांचे खलाशी तु या ापारा या वहारासाठ
तु याकडे येत असत. १० पारसी, लूदी व पूटी तु या सै यात तुझे लढणारे
माणसे होती. ते आपली शर ाणे आ ण ढाली तु याम ये टांगीत; ते
तुझे वैभव दाखवत. ११ अवदची माणसे व हेलेखचे सै नक सभोवार तु या
तटावर असत आ ण ग मादाचे लोक तु या बु जांवर असत. ते आप या
ढाली तु या तटावर चोहोकडे टांगून ठे वीत असत. यांनी तुझी सुंदरता
पूण वाला आणली. १२ ताश श तुझा ाहक होता कारण येक कारचा
मालम ेचा साठा तु याकडे होता. ते तु या माला या बद यात पे, लोखंड,
कथील व शसे आणून वकायचा माल घेत असत. १३ यावान, तुबाल
आ ण मेशेख तु याबरोबर मनु य जीव व पतळे या व तू ही देऊन तु याशी
ापार कर त असत. ते तुझा ापार माल हाताळत होते. १४ तोगामाचे
वंशज तु या मालाब ल तुला घोडे, वार चे घोडे व खेचरे देऊन तु याशी
ापार कर त. १५ ददानी माणसे पु कळ कनारप ीवर तुझे ापार होते.
ापार माल तु या हातात होता. ते तुला हि तदंत व टबुरणीचे लाकूड भेट
हणून परत पाठवत होते. १६ तु या पु कळ उ प नात अराम तुझा ापार
होता. ते तु याब ल पाचू, जांभ या रंगाचे कापड, सुती तलम कापड,

443

यहे केल

पोवळे आ ण माणके तुला पुरवत होते. १७ य दा व इ ाएल देश ांचाही
तु याबरोबर ापार होता. ते तु या मालाब ल म नीथाचा ग , मेवा मठाई,
मध, तेल आ ण ऊद पुरवत होते. १८ तु या सव चंड संप ीचा, तु या सव
मालाचा हे बोनाचा ा रस व पांढर लोकर यांनी द म क तुझा ापार
होता. १९ दान व यावान उसालपासून तु या मालाब ल घड व लोखंड,
दाल चनी, ऊसाचा पुरवठा कर त असत. हा तु यासाठ ापार झाला. २०
ददान तु या खोगीरा या आ छादनासाठ उ म कप ाचा ापार होता.
२१ अरब तान व केदारचे सव मुख तु याबरोबर ापार होते. ते तुला
कोकरे, एडके आ ण बोकड यांचा पुरवठा कर त होते. २२ शबा व रामा
यांचे ापार तुझे ापार होते. ते तु या मालाब ल सव कारचे उ म
मसाले आ ण सव कारचे मो यवान र ने व सोने देऊन तु याशी ापार
कर त होते. २३ हारान, क ने व एदेन, शबा, अ शूर व क मद यांचे ापार
तुझे ापार होते. २४ ते तुझा माल घेऊन उं ची व े, जांभळे व वेलबु ीचे
झगे व उं ची व ां या पे ा व वळले या टकाऊ दो या वगैरे ापा या या
व तू ांचा ापार कर त होते. २५ ताश शची जहाजे तुझा वकलेला माल
वाहतुक करणारे तुझे काफले असे होते. हणून तू समु ा या दयाम ये
मालवा जहाजा माणे ख चून भरलेली आहेस. २६ तु या व हेक यांनी
तुला अफाट समु ात नेले. पूव या वा याने तुला भर समु ात मोडू न टाकले.
२७ तुझी संप ी, तु या
ापार व तू व वकत घेतले या व तू; तुझे
ना वक, खलाशी आ ण जहाज बांधणारे; तु या ापाराची देवघेव करणारे
व तु याम ये असलेली सव लढाऊ माणसे व तु याम ये असलेला सव
समुदाय तु या नाशा या दवशी भर समु ात पडतील. २८ तु या खलाशां या
आरोळ या आवाजाने समु ाकड ल नगरे भीतीने थरथर कापतील. २९
जे कोणी व ही हाताळणारे ते सव खलाशी व समु ावर ल येक नावाड
आप या जहाजाव न उत न खाली भूमीवर येतील. ३० ते तुला यांचा
आवाज ऐकवतील आ ण अतीखेदाने ओरडतील; ते आप या डो यांत धूळ
घालतील. राखेत लोळतील. ३१ ते तु यासाठ डो याचे केस कापतील.
गोणपाट नेसतील. मनात अ त ख न होऊन तुजसाठ मो ाने वलाप
करतील. ३२ ते तु यासाठ आ ोशाने वलाप क न हणतील, सोरेसारखी
जी समु ाम ये नश द झाली आहे, त यासारखी कोणती तर नगर आहे
काय? ३३ तु या ापारां या व तू समु ातून जात असत ते हा तू पु कळांना
तृ त कर त असत; तु या चंड संप ीने आ ण आप या वक याचे पदाथ
फार अस यामुळे तू पृ वीवर ल राजांना ीमंत केलेस. ३४ पण जे हा तू
खोल पा याने समु ाकडू न मोडू न गेलीस ते हा तु या वक याचा माल व
तु यामधील सव समुदायही बुडाले. ३५ समु काठ राहणा यांना तू घाब न
सोडले आ ण यां या राजांचा दहशतीने थरकाप उडाला आहे. यांचे चेहरे
कंप पावत आहेत. ३६ लोकांतले ापार तुझा तर कार करतात; तू दहशत
अशी झाली आहेस आ ण तू पु हा कधीच असणार नाहीस.”
राचे वचन मजकडे आले आ ण हणाले, “मानवा या
२८ नंमुतलरा,परमे
सोरे या रा यक याला सांग, भू परमे र असे हणतो, तुझे
२

दय ग व आहे. तू हणाला मी देव आहे. मी समु ा या दयाम ये देवा या
आसनावर बसलो आहे. जर तू मानव आहेस व देव नाही, तर तू आपले
दय देवा या दयासारखे करतो. ३ तू वत: ला दानीएलापे ा बु मान
समजतोस आ ण कोणतेही रह य तुला आ यच कत कर त नाही. ४ तू
तु या शहाणपणाने व अकलेने वत: ला संप न केले आहेस आ ण तु या
ख ज यात तू चांदी सोने संपादन केले आहेस. ५ तु या मो ा शहाणपणाने
आ ण ापाराने तू तुझी संप ी वाढवली, हणून तुझे दय संप ीमुळे
ग व झाले आहे. ६ हणून भू परमे र हणतो, कारण तू आपले दय
देवा या दयासारखे केले आहे, ७ मी पर यांना तु या व
आणीन,
स या रा ांतून भयंकर माणसे आणीन. आ ण ते तु या शहाणपणा या
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सुंदरतेवर आप या तलवार उपसतील आ ण ते तुझे वैभव
करतील. ८
ते तुला खाचेत पाठवतील आ ण तू समु ा या दयाम ये मरण पावले या
वधले यां या मरणाने मरशील. ९ तू आप या वधणा यासमोर, मी देव आहे.
असे ख चत हणशील काय? या कोणी तुला भोसकले यां या हाती तू
आहेस तो तू देव न हे व मानव आहेस. १० पर यां या हातून बेसुंती या
मरणाने मरशील कारण मी हे बोललो आहे. असे भू परमे र हणतो.” ११
परमे राचे वचन पु हा मजकडे आले व हणाले, १२ “मानवा या मुला,
सोरे या राजा वषयी ओरडू न वलाप कर आ ण यास सांग, भू परमे र
असे हणतो, तू पर पूणतेची तीकृतीच आहेस, तू ानपूण आ ण सुंदरतेत
प रपूण आहेस. १३ देवाची बाग एदेनम ये तू होतास. येक मौ यवान
ख ांनी तू आ छादलेला होतास. अलाक, पु कराज, हरे, लसणा, गोमेद,
या फे, नीलमणी, पाचू, मा णक, सोने अशी सव कारची जवाहीर तु या
अंगभर होती, तुला नमाण केले याच दवशी तुला घाल यासाठ ते तयार
केले होते. १४ मी तुला देवा या पवतावर एक अ भ ष क ब हणून
मानवजाती या र णासाठ ठे वले. तू अ नी माणे धगधगणा या पाषाणांतून
इकडे तकडे चालत होतास. १५ मी तुला न मले, या दवसापासून तु याम ये
अ याय सापडेपयत तू आप या मागात प रपूण होतास. १६ तुझा ापार खूप
मोठा अस यामुळे तू बला काराने भरला आहे, तू पाप केले आहे हणून मी
तुला
समजून देवा या पवताव न फेकून दले आ ण हे पाखर घालणा या
क बा, मी तुला अ नी माणे धगधगणा या पाषाणातून, काढू न मी तुला न
केले आहे. १७ तु या स दयाने तुझे दय ग व बनले. तु या वैभवामुळे तू
तु या ानाचा नाश क न घेतला आहे. मी तुला खाली ज मनीवर फेकले
आहे. राजांनी तुझे जाहीर दशन पाहावे यासाठ मी तुला यां यापुढे ठे वले.
१८ तु या खूप पापांमुळे आ ण ापारातील अ ामा णकपणामुळे, तू आपले
प व थान अप व केलेस. हणून मी तु यामधून अ नी काढला आहे,
याने तुला खाऊन टाकले आहे. जे कोणी पाहतात या सवा यादेखत मी
पृ वीवर तुझी राख केली आहे. १९ लोकांम ये जे तुला ओळखतात ते सव
तु या वषयी वि मत होतील, तू भय असा होशील व पु हा कधी असणार
नाहीस.” २० मग मजकडे परमे राचे वचन आले व हणाले, २१ “मानवा या
मुला, सीदोने व आपले त ड कर व त या व भ व य सांग. २२ सांग,
भू परमे र असे हणतो, पाहा! हे सीदोने, मी तु या व आहे. कारण मी
तु याम ये गौर वला जाईन हणून मी तला यायाने श ा कर न व त यात
मला प व मानले हणजे, यांना समजेल क , मी परमे र आहे. २३ मी
त यात मर पाठवीन आ ण त या र यात र पाठवीन आ ण तलवार
तुम या व द सव बाजूंनी येईल ते हा घायाळ झालेले तु हाम ये पडतील मग
यांना समजेल क , मी भू परमे र आहे. २४ नंतर इ ाएला या घरा या या
सभोवतालचे जे सव तला तु छ मानत असत यां यातून कोणीही यांना
बोचणार काटेर झुडुपे कवा वेदनादायक काटे असे उरणार नाहीत, हणून
यांना समजून येईल क , मीच भू परमे र आहे. २५ भू परमे र असे
हणतो, मी इ ाएल घराणे या या रा ांत वखुर वले आहे, यांतून मी
यास एक आणीन आ ण मग मी या वधम रा ां या देखत या याठायी
प व ठरेन; मग मी जो देश आपला सेवक याकोब याला दला याम ये ते
राहतील. २६ मग ते या भूमीवर सुर तपणे राहतील आ ण ते घरे बांधतील
व ा मळे लावतील. यांचा तर कार करणा या सभोवताल या रा ांना मी
श ा कर न. मग ते नभयपणे राहतील. हणून यांना समजेल क , मी
परमे र यांचा देव आहे.”
लातील बं दवासा या दहा ा वषा या दहा ा म ह या या
२९ बाबे
बारा ा दवशी, परमे राचे वचन मजकडे आले आ ण हणाले,

२

“मानवा या मुला, तू आपले मुख मसराचा राजा फारो या या व कर;
यां या व व सव मसरा व भ व यवाणी सांग ३ व हण ‘ भू परमे र
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असे हणतो, पाहा! मसराचा राज फारो, मी तु या व आहे. आप या
न ात पडू न राहणा या समु ातला मोठा ाणी, तू मला हणतोस, “ही
नदी माझी आहे. ही मी आप या वतःसाठ न मली आहे.” ४ कारण
मी तु या जब ात गळ घालीन आ ण तु या नाईल नदीतील मासे तु या
खव यांना चकटतील. मी तुला तु या खव यास चकटले या न ां या
माशांसह नदीतून ओढू न बाहेर काढ न. ५ मी तुला आ ण तु या न ांतली
सव मासे यांनाही रानात खाली टाकून देईन; तू शेतात या उघ ा भूमीवर
पडशील; तुला कोणी एकवट करणार नाही कवा उचलून घेणार नाही. मी
तु हास भूमीवर या पशूंस व आकाशात या प ांना भ य असे देईन. ६ मग
मसरम ये राहणा या सव लोकांस कळू न येईल क मीच परमे र आहे.
कारण ते इ ाएला या घरा याला बो ची काठ असे झाले आहेत. ७ जे हा
यांनी तुला आप या हातांनी धरले ते हा तुझे टोकदार तुकडे झाले आ ण
यां या खां ात घुसला. जे हा ते तु यावर टेकले, तू यांचे पाय मोडले
आ ण यां या कंबरा खच व यास लाव या. ८ हणून, परमे र, माझा भू
हणतो, “मी तु या व तलवार आ णन. मी तुझी सव माणसे व सव
ाणी न कर न. ९ मसर ओसाड होईल. याचा नाश होईल. मग यांना
समजेल क मी परमे र आहे.” कारण तू हणालास नदी माझी आहे. मी
तला नमाण केले. १० हणून पाहा, मी तु या व व तु या नदी या व
आहे. मग मी मसर देश उजाड व ओसाड कर न आ ण तू म दोलापासून
सवेनेपयत व कूशा या सीमेपयत टाकाऊ भूमी होशील. ११ मनु याचे पाऊल
यातून जाणार नाही. पशूचा पाय यामधून जाणार नाही आ ण चाळ स
वष कोणीही तेथे राहणार नाही. १२ कारण जे देश ओसाड झाले याम ये
मी मसर देश ओसाड क न ठे वीन आ ण जी नगरे उजाड झाली आहेत
यां याम ये यातली नगरे चाळ स वष ओसाड राहतील; नंतर मी मस यांना
रा ांम ये उधळवीन आ ण मी यांना देशात पांगवीन. १३ कारण भू परमे र
असे हणतो, चाळ स वषा या शेवटी या लोकांम ये मसर वखरले होते
यातून मी यांना एक कर न. १४ मसर या कै ांना मी परत आणीन,
मी यास यां या ज मभूमीत प ोस देशात परत आणीन. मग तेथे यांचे
हलके रा य होईल. १५ “ते रा याम ये ते हलके रा य होईल आ ण ते
कधीच इतर रा ांपे ा वरचढ होणार नाही. मी यांना कमी कर न क ते
स या रा ांवर स ा गाज वणार नाही. १६ ते यापुढे इ ाएला या घरा याला
व ासाचा वषय असे होणार नाहीत. जे हा यांचे मुख मसराकडे वळे ल
ते हा यांना अ यायाची आठवण येईल. मग यांना समजेल क मीच भू
परमे र आहे.” १७ मग बाबेलातील बं दवासा या स ा वसा ा वषात,
प ह या म ह यात, प ह या दवशी, परमे राचे वचन मजकडे आले व
हणाले, १८ “मानवा या मुला, बाबेलाचा राजा नबुख ने सर याने सोरेस
वेढा दला ते हा याने आप या सै याला सोर व कठ ण प र म करायला
लावले. येक डो याची हजामत केली होती आ ण येक खां ाची सालटी
नघाली होती पण याने जे कठ ण प र म सोरे व केले यामुळे यास व
या या सै याला सोरेतून कधीही काही वेतन मळाले नाही.” १९ हणून भू
परमे र असे हणतो, “पाहा! मसर देश मी बाबेलाचा राजा नबुख ने सर
यास देईन आ ण तो यांची संप ी घेऊन जाईल, यांची मालम ा लुटल
े व
तेथे यास जे सापडेल ते घेऊन जाईल. ते या या सै याचे वेतन असे होईल.
२० याने मा या जी मेहनत केली याचे वेतन हणून मी यास मसर देश
दला आहे. कारण यांनी मा यासाठ काम केले आहे.” असे भू परमे र
हणत आहे. २१ “ याच दवशी, मी इ ाएला या घरा याचे शग उगवेल
असे कर न आ ण यां याम ये तुझे मुख उघडेल असे मी तुला दान देईन.
यासाठ क , यांना समजेल क , मी परमे र आहे.”
राचे वचन मजकडे आले आ ण हणाले, “मानवा या मुला,
३० परमे
भ व य सांग आ ण हण. भू परमे र असे हणतो, वलाप करा,
२

मो ा शोकाचे दवस येत आहे! ३ तो दवस नजीक आहे. परमे राचा दवस
जवळ आहे. तो ढगाळ दवस असेल. ती रा ांसाठ यायाची वेळ असेल. ४
मग मसरा व तलवार येईल आ ण जे हा मारलेले लोक मसरात पडतील
ते हा कूशात वेदना होतील, ते तची संप ी घेऊन जातील आ ण तचे पाये
न होतील. ५ कूशी, पूटी, लूदी आ ण सव परदेशी, याजबरोबर करार केलेले
लोक यासह तलवार ने पडतील. ६ परमे र असे हणतो, मग जो कोणी एक
मसराला मदत कर ल तो पडेल आ ण त या साम याचा गव खाली उतरेल.
म दोलापासून सवेनेपयतचे याचे सै नक तलवार ने पडतील. असे भू
परमे र हणतो. ७ ते जे देश ओसाड झाले आहेत यां याम ये ते घृणा पद
होतील आ ण यांची नगरे नाश झाले या नगरात असतील. ८ जे हा मी
मसराम ये आग लावीन आ ण त या सव सहा यकांचा नाश कर न. ते हा
यांना समजेल क मी परमे र आहे. ९ या दवशी, सुर त कूशी लोकांस
दहशत बसवायला मा यापासून त जहाजात बसून नघून जातील; आ ण
या दवशी तेथे मसरां याम ये न चुकणा या वेदना यां यावर येतील.
कारण पाहा! ती येत आहे! १० भू परमे र असे हणतो, मी मसराचा
समुदाय बाबेलाचा राजा नबुख ने सर या या हाताने नाहीसा कर न. ११ तो
व या याबरोबर याची सेना, रा ाची दहशत, देशाचा नाश कर यासाठ
आण यात येईल; ते मसरा व आप या तलवार काढतील व देश मरण
पावले या लोकांनी भ न टाकतील. १२ मी न ांना कोरड भूमी कर न
आ ण मी देश मनु यां या हाती वकत देईन. मी, परमे र, सांगतो क
पर यां या हातून हा देश व यातले सव काही यांची नासधूस करवीन. मी,
परमे र, असे सांगत आहे. १३ भू परमे र असे हणतोः मी मूत चा नाश
कर न आ ण मी नोफातून कवड मोला या मू या नाहीशा कर न. ापुढे मसर
देशाम ये कोणीही अ धपती होणार नाही आ ण मी मसर देशावर दहशत
ठे वीन. १४ मी प ोसला ओसाड कर न. व सोअनास आग लावीन. मी नो
याला यायदंड कर न. १५ कारण मी मसराचा बाले क ला जो सीन यावर
मी आप या ोधा नीचा वषाव कर न. व नो या समुदायाला कापून काढ न.
१६ मी मसराला आग लावीन. सीनला खूप वेदना होतील व नो मोडू न पडे ल.
येक दवशी नोफावर श ू येतील. १७ आवेन व पी-बेसेथ येथील त ण
पु ष तलवार ने पडतील आ ण यांची नगरे बं दवासात जातील. १८ जे हा
मी तहप हेस येथे मसराची जोखडे तोड न ते हा या दवशी मी यांचा काश
ध न ठे वीन आ ण यां या साम याचा गव नाहीसा होईल. तला ढग झाकेल
आ ण त या मुल ना कैद क न नेले जाईल. १९ अशा र तीने, मी मसरावर
यायादंड आणीन, मग यांना समजेल क , मी परमे र आहे.” २० मग
अकरा ा वषात, प ह या म ह या या सात ा दवशी, परमे राचे वचन
मजकडे आले आ ण हणाले, २१ “मानवा या मुला, मसराचा राजा फारो
याचा भुज मी मोडला आहे. पाहा! या या हाताला तलवार धर याची श
यावी हणून यास बरे कर यासाठ औषधोपचार क न प ी लावून यास
कोणीही बांधले नाही. २२ या तव भू परमे र असे हणतो, पाहा! मी
मसराचा राजा फारो! या या व आहे. मी याचे दो ही हात एक चांगला
असलेला व सरा मोडलेला आहे तोही मोड न. आ ण या या हातातून
तलवार गळू न पडेल असे मी कर न. २३ मग मी मस यांना रा ांम ये
वख न टाक न आ ण यांना देशाम ये उधळू न लावीन. २४ मी बाबेला या
राजाचे बा बळकट कर न. आ ण आपली तलवार यां या हाती देईन.
यासाठ क , मी फारोचे बा तोड न. मग तो बाबेल राजासमोर मरणा या
मनु या माणे क ह यांनी क न ओरडेल. २५ कारण मी बाबेला या राजाचे
बा बळकट कर न, पण फारोचे बा गळू न पडतील. जे हा मी मसर देशावर
उगार यासाठ आपली तलवार बाबेल राजा या हातात ठे वीन. मग तो तीने
यां या देशावर ह ला कर ल. ते हा ते जाणतील क परमे र आहे. २६
हणून मी मस यांना रा ांत वख न टाक न आ ण यांना देशातून पांग वन.
मग ते जाणतील क मीच परमे र आहे.”
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यहे केल

लातील बं दवासा या अकरा ा वष , तस या म ह या या,
बाबेलातील बं दवासा या बारा ा वष , बारा ा म ह या या,
३१ बाबे
३२ मग
प ह या दवशी परमे राचे वचन मा याकडे आले आ ण हणाले,
प ह या दवशी, परमे राचे वचन मजकडे आले व हणाले,
२

२

“मानवा या मुला, मसराचा राजा फारो आ ण या यासभोवती असलेले
याचे सेवक, यांना सांग, तू आप या मोठे पणात कोणासारखा आहेस? ३
पाहा! अ शूर लबानोनात सुंदर फां ाचा, व दाट छायेचा व उं च उं चीचा गंधस
असा होता. आ ण याचा शडा फां ावर होता. ४ पु कळ जलांनी यास उं च
वाढवले. खोल जलांनी यास खूप मोठे केले. या या देशाभोवती सव न ा
वाहत हो या यांचे पाट शेतातील सव झाडास जाऊन पसरत होते. ५ हणून
ते झाड शेतातील इतर कोण याही झाडांपे ा उं चीने मोठे होते आ ण या या
फां ा ब त झा या. यास भरपूर पाणी मळा याने फार फां ा फुट या,
या या फां ा लांब वाढ या. ६ आकाशातील येक प ी या या फां ांम ये
आपली घरटी कर त. या या खां ा या खाली सव वनपशू प लांना ज म
देत. या या सावली खाली सव मोठ रा े राहत. ७ वृ फारच सुंदर होता.
या या मुळांना भरपूर पाणी मळा याने याचा व तार मोठा झाला, या या
फां ा लांब झा या. ८ देवा या बागेतील, देवदा ने यास झाकून टा कता
येईना! सु या झाडामधील फां ा या या तोड या न ह या व अम न झाडे
या या मु य फां ाची बरोबर क न शकणा या हो या. देवा या बागेतील
कोणतेच झाड सुंदरतेत या यासारखे न हते. ९ मी यास खूप फां ा देऊन
सुंदर बन वले. आ ण देवा या एदेन बागेतील सव झाडे होती ती यांचा ेष
कर त. १० या तव भू परमे र असे हणतोः कारण याने आपणाला उं च
केले आहे आ ण तो वाढू न आप या फां ा या श ाने ढगाला भडला आहे
व या उं चीने याचे दय उं चावले आहे. ११ हणून मी यास पकडू न एका
ब ल रा ा या रा यक या या वाधीन कर न. हा रा यकता या या व द
कृती क न आ ण या या तेमुळे यास र काढू न टाक न. १२ सव
रा ांतील अ यंत भयंकर पर यांनी यास तोडू न व नंतर यास सोडू न दले.
या या फां ा ड गरावर व खो यात पड या आहेत आ ण या या मु य फां ा
पृ वीवर ल सव वाहात मोडू न पड या आहेत. मग पृ वीवरची सव रा े
या या छायेतून गेली आहेत आ ण यास सोडले आहे. १३ या पडले या
झाडावर आकाशातील सव प ी जमतात आ ण शेतातील सव पशू या या
फां ावरती बसतात. १४ आता, पा याजवळ ल कोण याही झाडाने आप या
उं चीमुळे गव क नये. आप या श ाने ढगापयत पोहोच याचा य न क
नये. कारण सव पाणी पणा यानी, आप या उं चीने उं चावू नये. कारण या
सवास मृ यू या, अधोलोका या वाधीन कर यात आले आहे; या गतत
मानवजात जाते त यात यासही जावयास ला वले आहे. १५ भू परमे र
असे हणतोः या दवशी जे हा तो मृ युलोकांत गेला, या दवशी मी पृ वीवर
शोक आणला. मी या याकरता जलाशय झाकला आ ण समु ाचे पाणी मागे
ध न ठे वले. मी महाजले रोखली आ ण या यासाठ लबानोनाला शोक
करायला लावले. या यासाठ शेतातील सव झाडे लान झाली. (Sheol
h7585) १६ गतत जाणा याबरोबर मी यास अधोलोक लोटू न दले ते हा
या या कोसळ या या आवाजाने मी रा ांस थरथर कांप वले; आ ण मी
ते हा पृ वी या अधोभागी असलेले एदेनाचे सव झाडे, पा याने पोसलेले
नवडक व अ त सुंदर असे लबानोनाचे झाडाचे समाधान झाले! हणून
शेतातील सव झाडांनी या यासाठ शोक केला. (Sheol h7585) १७ जी
कोणी रा े यां या छायेत राहत होती. ते याचे बलवान बा असे होते तेही
यां याबरोबर तलवार ने वधले होते यां याकडे खाली अधोलोकात गेले.
(Sheol h7585) १८ तू वैभवाने व मोठे पणाने एदेनेमध या झाडांपैक कोणा या
तोड चा आहेस? तुला तर एदेनांत या झाडांसह अधोलोक लोटतील आ ण
तलवार ने ठार झाले यांसह बेसुं यांम ये तू पडू न राहशील. फारो व याचा
लोकसमुदाय यांची अशी ग त होईल, असे भू परमे र हणतो.”

मानवा या मुला, मसराचा राजा फारो वषयी मो ाने वलाप कर. यास
हण, रा ांम ये मी तुला त ण सहाची उपमा दली होती, तर तू समु ातील
मगर असा आहेस. तू पाणी घुसळू न काढतोस, तू आप या पायाने पाणी
ढवळू न काढतो आ ण यांचे पाणी गढू ळ करतोस. ३ भू परमे र असे
हणतो, मी पु कळ लोकां या समुदायाकडू न आपले जाळे तु यावर पसर न
आ ण ते तुला मा या जाळ ने वर ओढू न काढतील. ४ मी तुला ज मनीवर
सोडू न देईन. मी तुला शेतांत फेकून देईन आ ण आकाशातील सव प ी
येऊन तु यावर बसतील असे कर न. मी तु याकडू न पृ वीवर ल सव जवंत
ा याची भूक तृ त कर न. ५ कारण मी तुझे मांस पवतावर ठे वीन, आ ण
क ांनी भरलेली तुमची ेते द यांत भर न. ६ मग मी तुझे र पवतावर
ओतीन, तु या र ाने वाह भ न वाहतील. ७ मग जे हा मी तुझा दवा
वझवून टाक न ते हा मी आकाश झाक न व यातले तारे अंधारमय कर न.
मी सूयाला ढगाने झाक न आ ण चं काशणार नाही. ८ मी आकाशातील
चमकणारा सव काश तु यावर अंधार कर न आ ण तु या देशाला अंधारात
ठे वीन. असे भू परमे र हणतो. ९ जे हा मी तुझा नाश क न तुला
रा ांम ये, जे देश तु या ओळखीचे नाहीत याम ये आणीन ते हा मी पु कळ
लोकांचे दय घाब न सोड ल. १० मी खूप लोकांस तु या वषयी वि मत
कर न. जे हा मी आपली तलवार यां यापुढे परजीन, ते हा यांचे राजे
दहशतीने थरथरतील. तु या पतना या दवशी येक मनु यास आप या
जवा या भीतीने यांचा णो णी थरकाप होईल. ११ कारण भू परमे र
असे हणतो, बाबेला या राजाची तलवार तुम या व द येईल. १२ यो ा या
तलवार ने तुझे सेवक पडतील असे मी कर न, येक यो ा रा ाचा दहशत
आहे! हे यो े मसराचा गौरव उ त करतील आ ण त यातला सव समुदाय
न करतील. १३ कारण मी महाजलांजवळ ल यां या सव गुरांढोरांचा
नाश कर न; मग मनु याचा पाय पु हा ती गढू ळ करणार नाही. तसेच
गुरां या खुरही ते गढू ळ करणार नाही. १४ मग मी यांचे पाणी शांत कर न
आ ण यां या न ा तेला माणे वाहतील असे कर न, असे भू परमे र
हणतो, १५ जे हा मी मसरची भूमी ओसाड कर न. हणजे त यात जे
भरले होते ते नाहीसे होऊन ती भूमी उजाड होईल, जे हा मी त यात या
सव राहणा यांस मार न ते हा यांना समजेल क , मी परमे र आहे. १६
तेथे वलाप होईल. कारण त यावर रा ां या क या वलाप करतील. ते
मसरासाठ वलाप करतील. ते त या सव सेवकांसाठ वलाप करतील.
असे भू परमे र हणतो. १७ मग बारा ा वषा या, म ह या या पंधरा ा
दवशी परमे राचे वचन मजकडे आले व हणाले, १८ मानवा या मुला,
मसरात या लोकसमूहासाठ खेद कर आ ण यांना, मसर क येस आ ण
ऐ यशाली रा ां या क येस गतत उतरणा यांबरोबर अधोलोक लोटू न दे. १९
यांना वचार, तू खरोखर कोणापे ाही अ धक सुंदर आहेस? खाली जा
आ ण बेसुं याबरोबर जाऊन पड. २० जे कोणी तलवार ने वधले याम ये
जाऊन ते पडतील! मसर तलवार ला सोपून दला आहे; व त या सव
समूहास ओढू न या. २१ यो ातले जे बलवान ते या याशी व यास
सहा य करणा याशी अधोलोकातून बोलतील; ते खाली उतरले आहेत. हे
बेसुंती तलवार ने वधले ते तेथे पडले आहेत. (Sheol h7585) २२ अ शूर
त या समुदायाबरोबर तेथे आहे. त या कबरा त यासभोवती आहेत; ते सव
यां या तलवार ने वधलेले आहेत. २३ या कोणा या कबरा गत या अगदी
तळाशी आहेत, तचा समुदाय त या कबरेभोवती तेथे आहे. जे जवंता या
भूमीत यांनी दहशत घातली ते सव वधलेले, तलवार ने पडले आहेत. २४
तेथे एलाम आहे व त या सव समुदाया बरोबर त या कबरेभोवती आहे.
ते सव वधलेले, तलवार ने पडलेले आहेत. ते बेसुंती असताना पृ वी या
खाल या थानात गेले आहेत. ते जवंता या भूमीत दहशत घालीत ते सव वध
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पावले आहेत. २५ यांनी एलाम व या या सव समुदायासाठ वधले याम ये
श या तयार केली. या याभोवती यां या कबरा आहेत. ते सव बेसुंती
तलवार ने मारलेले आहेत. कारण यांनी जवंताची भूमी दहशतीने भरली
आहे. हणून गतत उतरणा यांबरोबर ते लि जत झाले आहेत. वधले याम ये
यांना ठे वले आहे. २६ तेथे मेशेख, तुबाल आ ण यांचा सव समूह आहे.
यां या कबरा यां या सभोवती आहेत. ते सव बेसुंती तलवार मारलेले
आहेत. कारण यांनी जवंता या भूमीत आपली दहशत आणली. २७ बेसुंती
लोकांपैक जे यो े पडू न आप या सव लढाई या श ांसह अधोलोक गेले व
यां या तलवार यां या डो याखाली ठे व यात आ या अशांबरोबर हे पडू न
राहीले नाहीत काय? कारण जवंता या भूमीत ते यो ास दहशत घालत
हणून यांची पातके यां या हाडांवर आहे. (Sheol h7585) २८ हणून हे
मसरा, बेसुंतीम ये तुझा नाश होईल. आ ण तलवार ने वधले यांबरोबर पडू न
राहशील. २९ तेथे अदोम तचा राजा आ ण त या सव अ धपतीबरोबर आहे.
ते सव श शाली होते, पण आता ते तलवार ने वधले याबरोबर पडले आहे,
बेसुंतीबरोबर, जे कोणी खाली गतत गेले आहेत यां याबरोबर ठे वले आहेत.
३० उतरेकडचे सव या सव अ धकार व वधले याबरोबर खाली गेलेले सव
सीदोनी हे तेथे आहेत. ते श शाली होते आ ण ते स यांना घाब न सोडत,
पण आता ते ल जेने, जे तलवार ने वधले गेले या बेसुंतीबरोबर पडू न रा हले
आहेत. ३१ फारो यांना पाहील ते हा तो आप या सव समूहा वषयी समाधान
पावेल. फारो व याचे सव सै य यांस तलवार ने वधले आहे असे भू परमे र
हणतो, ३२ मी फारोला जवंता या भूमीवर दहशत घातली तर तो व याचा
समुदाय हे तलवार ने वधले याबरोबर बेसुंतीम ये पडू न राहतील, असे भू
परमे र हणतो.
मजकडे आले व हणाले, “मानवा या मुला,
३३ मगतु यापरमेलोकांराचेशी वचन
बोल यांना सांग क , जे हा मी कोण याही देशा व
२

तलवार आणीन, ते हा या देशाचे लोक आप यातील एका मनु यास घेतात
आ ण यास आप यासाठ पहारेकर करतात. ३ तो देशावर तलवार येत
आहे असे पा न आ ण तो याचे शग फुंकून लोकांस सावध करतो. ४ जर
लोकांनी शगाचा आवाज ऐकला पण याकडे ल दले नाही, आ ण जर
यां यावर तलवार आली व यांना मारले, तर येकाचे र यां या वतः या
डो यावर रा हल. ५ जर कोणी एखा ाने शगाचा आवाज ऐकला आ ण ल
दले नाही, याचे र यावर रा हल. पण जर याने ल दले, तो आपला
वतःचा जीव वाचवील. ६ पण, कदा चत्, जर जसे पहारेकर तलवार येत
आहे असे पाहील, पण जर याने शग फुंकले नाही, याचा पर णाम लोकांस
सावध केले नाही, आ ण जर तलवार आली आ ण कोणाचा जीव घेतला, तर
तो या या पापात मरेल, पण याचे र मी पहारेक याकडू न मागून घेईन.
७ आता, मानवा या मुला, मी तुला इ ाएला या घरा यासाठ पहारेकर
केले आहे. तू मा या मुखातून वचन ऐकून आ ण मा यावतीने यांना सावध
कर. ८ जर मी ाला हणतो, अरे ा तू ख चत मरशील, पण जर तू
ाला या या मागापासून फरव यासाठ तू यास बजावून सांग यासाठ
या याशी बोलणार नाही तर तो आप या पापत मरेल, पण याचे र
मी तु यापासून मागेन. ९ पण तू या पा यास सावध क न कुमाग सोडू न
स माग धर यास सां गतलेस आ ण याने ास नकार दला, तर तो मनु य
या या पापामुळे मरेल. पण तू वाचशील. १० हणून हे मानवा या मुला,
इ ाएला या घरा याला सांग, तु ही हणता, क , आमचे अपराध व आमची
पापे यांचा बोजा आ हावर आहे व यामुळे याम ये आ ही कुजत आहोत.
आ ही कसे जगावे? ११ यांना सांग, भू परमे र असे हणतो, जसा मी
जवंत आहे, मला ‘ ां या मरणाने आनंद होत नाही, कारण जर ाने
आप या मागापासून प ाताप केला, तर मग तो जवंत राहील! प ाताप
करा! तुम या
मागापासून प ाताप करा! कारण इ ाएल घरा यांनो,

तु ही का मरावे?’ १२ आ ण मानवा या मुला, तू तु या लोकांस सांग,
धा मक पाप कर ल तर याची धा मकता यास वाच वणार नाही. आ ण
ाने आप या पापाचा प ाताप केला तर तेमुळे याचा नाश होणार
नाही. कारण धा मक पाप क लागला तर तो आप या धा मकतेमुळे वाचू
शकणार नाही. १३ जर मी धा मकाला हणालो, तो ख चत जवंत रा हल!
आ ण जर तो आप या धा मकतेवर भाव ठे वून अ याय कर ल, तर याची
सव धा मकतेची कृ ये मी आठवणार नाही. याने केले या कृ यांमुळे तो
मरेल. १४ आ ण जर मी ाला हणालो तू ख चत मरशील! पण जर याने
या या पापापासून प ाताप केला आ ण जे काही यो य व या य आहे ते
केले, १५ जर गहाण परत देईल, व जे चो न घेतलेले ते परत भ न देईल,
जर तो अ याय न करता जीवना या नयमांम ये वागेल तर तो वाचेलच, तो
मरणार नाही. १६ याने पूव केलेली पापे मी मरणार नाही. जे यो य व
यायाने ते याने केले आहे, तो ख चत जगेल. १७ पण तुझे लोक हणतात,
भूचे माग यो य नाहीत, परंतु तुझे माग यो य नाहीत! १८ जे हा धा मक
आप या धा मकतेपासून फ न व पाप क लागला, तर तो याम ये मरेल.
१९ आ ण जे हा
आप या तेपासून फ न जे यो य व या य आहे ते
करतो तर तो या गो ीमुळे जगेल. २० पण तु ही लोक हणता, भूचा
माग बरोबर नाही! इ ाएला या घरा यांनो मी तुम या येकाचा याय
या या मागा माणे कर न.” २१ आम या बं दवासा या बारा ा वषा या
दहा ा म ह या या पाच ा दवशी असे झाले क , य शलेमेमधून एक
फरार मा याकडे आला व हणाला, “नगर काबीज झाले आहे.” २२ तो
फरार सं याकाळ ये यापूव परमे राचा हात मा यावर होता, आ ण तो
सकाळ मा याकडे ये या या वेळ परमे राने याने माझे मुख उघडले होते.
हणून माझे मुख उघडे होते; मी मुका रा हलो नाही. २३ मग परमे राचे वचन
मजकडे आले आ ण हणाले, २४ “मानवा या मुला, जे इ ाएल देशा या
व वंस झाले या नगरातून राहत आहेत ते बोलतात व हणतात, अ ाहाम
फ एकच पु ष होता आ ण यास या देशाचे वतन मळाले परंतु आ ही
तर पु कळ आहोत! देश आ हास वतनासाठ दला आहे. २५ हणून तू
यांना सांग क भू परमे र, असे हणतो, तु ही र ासकट मांस खाता.
तु ही आप या मूत कडे डोळे लावता, तु ही लोकांचे र पाडता. तर मग
तु ही खरोखर देश वतन क न याल का? २६ तु ही तुम या वत: या
तलवार वर अवलंबून राहता आ ण तु ही अमंगळ गो ी करता. येक मनु य
आप या शेजा या या प नीला अशु करतो, तु ही खरोखर देश वतन क न
याल का? २७ तू यांना हे सांग क , भू परमे र असे हणतो, मी जवंत
आहे; या नाश झाले या नगरात राहणारे लोक तलवार ने ख चत मारले
जातील. जर एखादा शेतांत असेल, तर यास मी पशूचे भ य हणून देईन
आ ण जे कोणी क यात व गुहत
े आहेत ते मर ने मरतील. २८ मग मी
ती भूमी ओसाड व नजन कर न आ ण या या साम याचा गवाचा अंत
होईल. इ ाएलचे पवत ओसाड होतील. तेथून कोणीही जाणारसु ा नाही.
२९ हणून यांनी या अमंगळ गो ी के या यामुळे जे हा मी तो देश ओसाड
आ ण दहशत असा कर न. ते हा यांना समजेल क , मीच परमे र आहे. ३०
आ ण, मानवा या मुला, आता तु याब ल तुझे लोक भतीला टेकून, यां या
घरा या दारांत उभे रा न, व एक स याशी व येक आप या भावाशी
बोलतो, ते हणतात चला, व परमे राकडू न संदे ाकडे आलेले वचन
जाऊन ऐकू या. ३१ हणून ते लोक येत असतात तसे ते तु याकडे येतात.
आ ण ते मा या लोकां माणे तु यापुढे बसतात तुझी वचने ऐकतात, परंतु ते
ती आचर त नाहीत. जर ते आप या मुखाने फार ीती दाखवतात तर यांचे
च यां या लाभा या मागे चालत जाते. ३२ कारण पाहा, याचा वर गोड
व तू यांना मनोहर गीतासारखा, तंतुवा ांवर मधुर आवाजात वाजवणारा,
असा तू यांना आहे. हणून ते तुझे वचने ऐकतात, पण या माणे ते चालत
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नाहीत. ३३ हणून जे हा हे सव होईल, पाहा! हे होईल! मग यांना समजेल
क आप याम ये एक संदे ा होता.”
परमे राचे वचन मजकडे आले आ ण हणाले, “मानवा या
३४ मग
मुला, इ ाएला या मढपाळा व भ व य सांग! भ व य सांग आ ण
२

यांना हण, भू परमे र मढपाळा वषयी असे हणतो, जे इ ाएलाचे
मढपाळ वत: च चरत आहेत यास ध कार असो! मढपाळाने आप या
कळपाची काळजी यायला नको का? ३ तु ही चरबी खाता आ ण लोकर चे
कपडे घालता. तु ही कळपातील ध पु म ा मारता. पण तु ही मढरांना
कधीच चारत नाही. ४ जे कोणी बळ होते यांना तु ही सबळ केले नाही
कवा तु ही आजा यांना बरे केले नाही. तु ही जे कोणी मोडले यांना प ी
बांधली नाही. आ ण जे घालवून दलेले यास परत आणले नाही कवा
हरवले यास शोधत नाही. याऐवजी तु ही यां यावर स ने व जुलमाने
रा य करता. ५ मग मढपाळ नस याने यांची पांगापांग झाली आ ण यांची
पांगापाग झा यानंतर ते रानातील सव जवंत पशूंचे भ य बनले. ६ माझा
कळप सव ड गरांतून व येक उं च टेक ांव न भटकून गेली, पृ वी या
सव पाठ वर पांग वली गेली. तर यांना शोध यास कोणीही न हते. ७
हणून, मढपाळांनो, परमे राचे हणणे ऐका. ८ भू परमे र असे हणतो,
जसा मी जवंत आहे; माझी मढरे लुटीस गेली आहेत; कारण तेथे यांना
मढपाळ न हता ती वनपशूस भ य झाली आ ण मा या मढपाळांनी कोणीही
कळपाला शोधले नाही परंतु मढपाळाने वतःची काळजी घेतली आ ण
मा या कळपाला चारले नाही. ९ ते हा, मढपाळांनो, परमे राचे हणणे
ऐका. १० भू परमे र असे हणतो, पाहा! मी मढपाळां या व आहे
आ ण मी माझी मढरे यां या हातातून मागेन. यांचे कळप पाळणे मी बंद
कर न; मग मढपाळ आपणास पुढे पोसणार नाहीत आ ण मी आपली मढरे
यां यामुखातून सोडवीन, अशासाठ क , माझी मढरे यांची भ य अशी होऊ
नयेत. ११ कारण भू परमे र असे हणतो, पाहा! मी वत: च आप या
कळपाचा शोध घेईन आ ण मी यांची काळजी घेईन, १२ जो मढपाळ
आप या पांगले या म ांबरोबर रा न यास शोधतो, तसाच मी आपली मढरे
शोधीन आ ण आभाळा या व अंधकारा या दवशी यांची पांगापाग झाली
या सव ठकाणा न मी यांना सोडवीन. १३ मग मी यांना लोकांतून काढू न
आणीन. देशातून यांना एक कर न व यांना यां या भूमीत परत आणीन.
मी यांना इ ाएला या पवता याबाजूला, झ यांकाठ आ ण लोक राहत
असले या सव ठकाणी कुरणात चार न. १४ मी यांना चांग या कुरणांत
ठे वीन. यांचे कुरण इ ाएला या ड गरावर ल उं च ठकाणी होईल; तेथे ती
चांग या कुरणात प डतील. इ ाएला या ड गरावर ती उ म हरवळ वर या
चरतील. १५ मी वतः माझा कळप चार न व यांना व ांती देईन, असे भू
परमे र, हणतो. १६ हरवले या म ांचा मी शोध घेईन व भटकले यांना
मी परत आणीन. जे मोडलेले यास मी प ी बांधीन आ ण रोगी मढ स
बरे कर न. व मी पु व ब ल यांना नामशेष कर न. यास मी यथा याय
चार न. १७ आ ण भू परमे र, असे हणतो, तू मा या कळपा, पाहा, मी
मढरामढराम ये, एडका व बोकड ां यात याय नवाडा कर न. १८ तु ही
चांगले कुरण खाऊन टाकता उरलेले कुरण तु ही आप या पायांनी तुडवता
आ ण तु ही व छ पाणी पऊन रा हलेले पायांनी गढू ळ करता. हे काहीच
नाही असे तु हास वाटते का? १९ पण माझी मढरे आता तुम या पावलांनी,
चरडलेले गवत खातात आ ण तुम या पायांनी गढू ळ झालेले पाणी पतात.
२० हणून, भू परमे र, यांना असे हणतो, पाहा! मी वत: पु मढ
आ ण बार क ां यात नवाडा कर न. २१ तु ही बाजूने व खां ाने ढकलता.
आ ण जी सव बळ झालेली यांना तु ही देशा बाहेर घालवून लावीपयत
यांना तु ही भोसकता, २२ हणून, मी मा या कळपाला वाचवीन. यापुढे
यांची लूट होणार नाही. आ ण मी म ा-म ात याय नवाडा कर न. २३
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मग मी यां यावर एक मढपाळ नेमीन व तो यांना चार ल आ ण माझा सेवक
दावीद, ाला मी मढपाळ हणून नेमीन. तो यांस चार ल; तो यां यावर
मढपाळ होईल. २४ कारण मी परमे र यांचा देव होईन. व यां याम ये
माझा सेवक दावीद याम ये अ धपती होईल मी परमे र बोललो आहे.
२५ मग मी यां याबरोबर एक शांततेचा करार कर न आ ण
व य पशू
देशातून नाहीसे कर न, मग मा या म ा वाळवंटातही सुर त राहतील
आ ण रानात झोपतील. २६ मग मी यास व ड गराभोवताल या थानांस
आशीवाद असे कर न. कारण मी यो य वेळ पाऊस पाड न. ते आशीवादांचे
वषाव होतील. २७ नंतर शेतातली झाडे यांचे फळ उ प न करतील. आ ण
पृ वी आपला उपज देईल. माझी मढरे यां या देशात सुर त राहतील;
मी यां या जोखडाचे बंधने तोडू न यांनी यांना आपले दास केले यां या
हातातून सोडवले हणजे ते जाणतील क मी परमे र आहे. २८ यापुढे ते
रा ांसाठ लूट असे होणार नाहीत आ ण पृ वीवर ल वनपशू यांना खाऊन
टाकणार नाहीत. कारण ते सुख प राहतील. व कोणीही यांना भयभीत
करणार नाही. २९ कारण मी यां यासाठ नावाज याजोगी लागवड कर न,
मग यांची पु हा देशात काळाने उपासमार होणार नाही. यापुढे रा ांकडू न
यांना अपमान सहन करावा लागणार नाही. ३० मग यांना समजून येईल
क मीच यांचा परमे र देव आहे, व मी यां याबरोबर आहे, इ ाएलाचे
घराणे माझे लोक आहेत, असे भू परमे र हणतो. ३१ कारण तु ही माझी
मढरे आहात, मा या कुरणातील मढरे आहात. आ ण माझे लोक! मी तुमचा
देव आहे! असे भू परमे र हणतो.”
परमे राचे वचन मजकडे आले व हणाले, “मानवा या
३५ मग
मुला, सेईर पवताकडे आपले त ड कर आ ण या या व द भ व य
२

सांग. ३ यास सांग, ‘ भू परमे र असे हणतो, पाहा, सेईर पवता, मी
तु या व आहे आ ण मी आप या हाताने तुला तडाखा देईन आ ण तुला
उजाड व दहशत कर न. ४ मी तुझी नगरे उजाड कर न आ ण तू वतः
ओसाड होशील. मग तुला समजेल क मी परमे र आहे. ५ कारण तू
इ ाएल लोकांशी नेहमीच श ु व केले आ ण यां या संकटकाळ , यां या
अ याया या श े या वेळ तू यां यावर तलवार चाल वलीस.” ६ हणून
भू परमे र हणतो, मी जवंत आहे, “मी तुला तुझे र पाड यासाठ
तयार कर न आ ण र पात तु या पाठ स लागेल; तू र पाताचा ेष केला
नाही हणून ख चत र पात तु या पाठ स लागेल. ७ मी सेईर पवताला
ओसाड, उजाड कर न. जे हा यातून येणा या जाणा या कोणालाही कापून
काढ न. ८ आ ण याचे ड गर मी मृत शर रांनी भर न. तु या उं च टेक ा व
द या आ ण तुझे सव वाह जे तलवार ने मारले ते याम ये पडतील. ९ मी
तुला कायमचा ओसाड असे कर न. तु या नगरांतून कोणीही राहाणार नाहीत
मग तुला समजेल क , मी परमे र आहे.” १० तू हणालास, ती दोन रा े
आ ण ही दोन देश माझे होतील आ ण आ ही यांचा ताबा घेऊ. ते हा तेथे
परमे र यां याबरोबर उपि थत होता. ११ हणून भू परमे र असे हणतो,
जसा मी जवंत आहे, “तु या ोधा माणे आ ण जो तुझा हेवा तू आप या
ेषाने इ ाएला व
गट केला या माणे मी आपले काय कर न. आ ण
मी तुझा याय केला हणजे मी यांना गट होईन. १२ तू इ ाएला या
पवता व
हणालास क ते उ व त झाले आहेत ते आ हास खायला दले
आहेत हे सव तुझे भाषण मी परमे राने ऐकले आहे हे तुला कळे ल. १३
तु ही आप या त डाने मज व जे हा फुशारक मारली; तु ही मा या व
पु कळ गो ी बोललात. मी ते ऐकले आहे.” १४ भू परमे र, असे हणतो,
“सव पृ वी हष कर त असताना मी तुझा नाश कर न. १५ इ ाएल लोकांचे
वतन ओसाड झाले हणीन जसा तुला आनंद झाला होता तसेच मी तुलाही
कर न. हे सेईर पवता तू ओसाड होशील व संपूण अदोम तो सारा नाश होईल.
मग यांना समजेल क , मी परमे र आहे.”
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मानवा या मुला, तू इ ाएला या पवताला भ व य सांग आ ण
३६ आता
हण, इ ाएलामधील पवतांनो, परमे राचे वचन ऐका.
भू
२

परमे र असे हणतो, कारण श ू तुम या वषयी हणतात क , अहा! आ ण
ाचीन उं च ठकाणे आमची मालम ा झाली आहे. ३ “ हणून तू भ व य सांग
आ ण हण, भू परमे र हणतो, ‘कारण यांनी तुमचा नाश केला आ ण
तु ही उरले या रा ांना वतन हावे हणून यांनी सव बाजूंनी तुम यावर
ह ला केला आहे. तु ही लोकां या त ड व जभेने व गो ीचा नदेचा वषय
असे झाले आहात.” ४ हणून, इ ाएला या पवतांनो, भू परमे राचे वचन
ऐका. भू परमे र पवत, व उं च टेक ा, झरे, व द या उजाड आ ण सोडू न
दलेली नगरे यांना असे सांगतो क , ५ “या तव भू परमे र हणतो
क , ख चत मी आप या आवेशा या अ नीने पेटून उरले या रा ां वषयी
व अदोमा वषयी बोललो आहे. यांनी मा या देशाला लुटून रकामे करावे
हणून यांनी उ लासीत दयाने, यां या मनातील तर काराने, यां या
कुरणासाठ घेतली.” ६ “ हणून, इ ाएल देशाला भ व य सांग, आ ण
पवत, व टेक ा, झरे आ ण द या ां याशी बोल. भू परमे र असे
हणतो, पाहा! मी आप या आवेशाने आ ण रागाने बोललो आहे. कारण,
तु हास रा ांकडू न अपमान सहन करावा लागला.” ७ हणून, भू परमे र,
हणतो, “मी आपला हात उं चावून वचन देतो क , तुम या भोवतालची रा े
ख चत अ त ा पावतील.” ८ “पण इ ाएला या पवतांनो, तु हावर ल
झाडास फां ा फुटू न तु ही मा या इ ाएल लोकांसाठ फळे ाल असे
लवकरच घडू न येईल. ९ कारण पाहा, मी तु हास अनुकूल आहे, आ ण
मी तु हाकडे वळे ल, मग तु ही मशागत केलेले, व बी पेरलेले हाल. १०
हणून मी तु हावर मनु याची, इ ाएलाचे सव घराणे, ते सवच ब तपट
कर न, आ ण नगरे वसतील आ ण ओसाड झालेली ठकाणे पु हा उभारली
जातील. ११ मनु य व पशू यांना ब तपट कर न आ ण ते वाढतील व फळ
देणारे होतील; पूव या माणे लोक रा लागतील. आ ण तुम या पूव दवसात
केले यापे ा तुमचे मी अ धक क याण कर न मग तु हास समजेल क
मी परमे र आहे. १२ मी मनु ये, हणजे माझे इ ाएल लोक आणीन, ते
तुम यावर चालतील असे मी कर न. ते तुझा ताबा घेतील आ ण तू यांचे
वतन होशील, आ ण तू यां या मुलां या मरणाचे कारण होणार नाहीस.” १३
भू परमे र असे हणतो, कारण लोक तु हास हणतात, “तू लोकांस
खाणारा देश आहेस, आ ण तु या देशाची मुले मरत आहेत. १४ या तव
यापुढे तू लोकांस खाणार नाहीस, आ ण पु हा तू आप या रा ाला यां या
मृ यूचा शोक कर यास लावणार नाहीस.” असे भू परमे र हणतो. १५
“ कवा यापुढे मी तुला पु हा रा ांचा अपमान ऐकू देणार नाही. तुला लोकांची
नदा पु हा सहन करावी लागणार नाही कवा तु या रा ास पडू देणार
नाहीस.” असे भू परमे र, हणतो. १६ मग परमे राचे वचन मजकडे आले
व हणाले, १७ “मानवा या मुला, इ ाएलाचे घराणे यां या देशात व ती
क न रा हले ते हा यांनी आप या मागाने व कृ यांनी तो देश
केला.
यांचे माग मा यापुढे रज ावी ी या वटाळा माणे आहेत. १८ हणून
यांनी जे र भूमीवर पाडले होते यामुळे, आ ण यांनी आप या मूत नी
तला अशु केले होते यामुळे मी आपला ोध यां यावर ओतला. १९ मी
यांना रा ांम ये पसर वले आ ण सव देशात वख न टाकले. मी यां या
मागा माणे व यां या कृ या माणे याय केला. २० मग ते या स या
रा ांत गेले आ ण ते जेथे कोठे गेले, तेथेही यांनी माझे प व नाव
केले,
ते हा लोक यांना हणाले, हे खरेच परमे राचे लोक आहेत का? कारण
यांना या या देशातून बाहेर फेकून दले आहे. २१ पण इ ाएल घराणे या
या रा ात गेले यांनी माझे प व नाव
केले. ते हा मी आप या नावास
जपलो. २२ हणून इ ाएला या घरा यास सांग क , भू परमे र असे
हणतो, इ ाएल घरा यांनो, मी हे तुम यासाठ करत नाही, तु ही जेथे जेथे
गेलात, तेथे तेथे तु ही माझे प व नाव
केलेत याकरता मी हे करत

आहे. २३ कारण तु ही मा या महान नावास रा ांम ये
के यामुळे या
रा ांनी अप व मानले, ती ते प व मानतील असे मी कर न आ ण या
रा ा या देखत तुम या ठायी मला प व मानतील ते हा रा ास समजेल
क , मी भू परमे र आहे. २४ मी तु हास या रा ांतून काढू न घेईन आ ण
तु हास येक देशातून गोळा कर न व तु हास तुम या देशात आणीन. २५
मग तुम यावर शु पाणी शपडेल ते हा तु ही तुम या सव अशु तेपासून
तु ही शु हाल. आ ण मी तु हास तुम या सव मूत पासून शु कर न. २६
मी तु हास नवीन दय देईन, तुम या ठायी नवीन आ मा घालीन; तुम या
देहातून पाषाणमय दय काढू न टाक न व तु हास मांसमय दय देईन. २७
मी तुम या ठायी माझा आ मा घालीन. आ ण तु ही मा या नयमांनी चालाल.
माझे नणय पाळू न या माणे आचरण कराल, असे मी कर न. २८ मग
तु ही, मी तुम या पूवजांना दले या, देशात रहाल. तु ही माझे लोक हाल
व मी तुमचा देव होईन. २९ कारण मी तु हास तुम या सव अशु ेतेपासून
वाचवीन. मी धा यावर कूम क न याची वपुलता कर न. मी तुम यावर
काळ पडू देणार नाही. ३० मी झाडाचे फळ आ ण शेतांचे उ पादन वाढवीन
याक रता क , रा ांम ये तु हास काळामुळे होणार नदा सहन करावी
लागणार नाही. ३१ मग तु ही तुम या वाईट मागाचे आ ण जी तुमची कृ ये
चांगली न हती यांचा वचार कराल, ते हा तु ही आप या पापाब ल आ ण
घृणीत कृ यांब ल वत: चाच ेष कराल. ३२ भू परमे र असे हणतो, मी
तुम याक रता हे करत नाही, हे तु हास मा हत असू ा. हणून इ ाएला या
घरा यांनो, तु ही आप या मागा वषयी लि जत व फजीत हा. ३३ भू
परमे र असे हणतो, मी तु हास तुम या सव अ यायापासून शु कर न या
दवशी मी नगरे वसवीन आ ण उजाड थाने बांध यात येतील. ३४ कारण
जी भूमी, त या जवळू न जाणा या सवाना, ओसाड दसत होती, ती ओसाड
जमीन मशागत के या माणे दसेल. ३५ ते हणतील, ‘ही जी जमीन ओसाड
होती ती आता एदेन बागेसारखी झाली आहे. जी नगरे ओसाड व उजाड व
गम झाली होती ती आता तटबंदीची होऊन वसली आहेत. ३६ मग तुम या
सभोवताल या रा ांना समजेल क , मी परमे र आहे आ ण मीच न झालेली
ठकाणे बांधून काढोत व ओसाड ज मनीत मी लागवड केली. मी परमे र
आहे. मी हे बोललो व ते मी कर नच. ३७ भू परमे र असे हणतो, मी हे
यां यासाठ करावे हणून इ ाएला या घरा याकडू न पु हा मागणी होईल;
कळपा माणे मी याम ये लोकांची वाढ कर न. ३८ प व य पशूंचा कळप,
य शलेमेतील सणाचा कळप असतात या माणे ओसाड नगरे लोकां या
कळपांनी भ न जातील; मग यांना समजेल क मी परमे र आहे.”
राचा हात मा यावर आला, परमे रा या आ याकडू न मला
३७ परमे
बाहेर उचलून नेले आ ण खाली दर या म यभागी आणून ठे वले. ती
हाडांनी भरलेली होती. २ मग याने मला यामधून गोल व गोल चालवले.
पाहा! दर त ज मनीवर पु कळ हाडे पडलेली होती. आ ण पाहा! ती हाडे
अगदी सुकलेली होती. ३ तो मला हणाला, “मानवा या मुला, ही हाडे
पु हा जवंत होऊ शकतील का?” मग मी हणालो, “ भू परमे रा, फ
तुलाच माहीत आहे.” ४ मग तो मला हणाला, “ या हाडां वषयी भ व य
सांग आ ण यांना हण, सुकले या हाडांनो परमे राचे वचन ऐका. ५ भू
परमे र या हाडांस असे हणतो, पाहा, मी तुम यात ास घालीन व तु ही
जवंत हाल. ६ मी तुम यावर नायू लावीन आ ण मांस चढवीन आ ण मी
तु हास वचेने आवरण घालीन आ ण तुम यात ास घालीन, हणजे तु ही
जवंत हाल. मग तु हास समजेल क मीच भू परमे र आहे.” ७ हणून
मला आ ा झाली या माणे मी भ व य सां गतले; जसे मी भ व य सांगत
असता, आवाज आला. पाहा भूकंप होऊन हाडांना हाड लागून एकमेकांशी
जवळ येऊन जोडली गेली. ८ मी पा हले आ ण पाहा, ते हा यां यावर नायू
होते. आ ण मांस चढले व यावर वचेने आवरण घातले. पण यां यात अजून
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यहे केल

ास न हता. ९ मग परमे र मला हणाला, “मानवा या मुला वा याला
भ व य सांग, भ व य सांग आ ण हण, भू परमे र असे हणतो, हे वा या
तू चोहो दशेने ये व वधले यावर फुंकर घाल हणजे ते पु हा जवंत होतील.”
१० मग मला आ ा के या माणे मी भ व य सां गतले, ते हा याम ये ास
येऊन ते जवंत झाले व ते अ तशय मोठे सै य आप या पायावर उभे रा हले.
११ आ ण देव मला हणाला, “मानवा या मुला, ही हाडे हणजे सव इ ाएल
घराणेच आहे. पाहा ते हणतात, आमची हाडे सुकून गेली आहेत. आ हास
आशा रा हलेली नाही. आ हास नाशासाठ कापून टाकले आहे. १२ हणून
भ व य सांग आ ण यांना हण, भू परमे र असे हणतो, पाहा, मा या
लोकांनो, मी तुम या कबर उघडू न तु हास कबर तून बाहेर काढ न. आ ण
मी तु हास इ ाएला या भूमीत परत आणीन. १३ मा या लोकांनो, जे हा
मी तुम या कबर उघड न व यातून तु हास बाहेर काढ न ते हा तु हास
समजेल क मी परमे र आहे. १४ मी तुम यात माझा आ मा ओतीन हणजे
मग तु ही जवंत हाल. आ ण मी तु हास तुम या वतः या देशात वसावा
देईन. ते हा मी परमे र हे बोललो व मी तसे केले हे तु हास समजेल, असे
परमे र हणतो.” १५ मग परमे राचे वचन मजकडे आले व हणाले, १६
तर “मानवा या मुला, आता तू आप यासाठ एक काठ घे आ ण त यावर
लही, य दा आ ण याचे सहकार इ ाएलाचे लोक यां यासाठ . आ ण
सर काठ घे व त यावर लही, योसेफासाठ हणजे ए ाईमाची शाखा व
यांचे सहकार सव इ ाएलाचे लोक यासाठ आहे. १७ मग या दो ही एक
आणून यांची एक काठ कर हणजे या तु या हातांत एक होतील. १८
जे हा तुझे लोक तु याशी बोलतील आ ण हणतील, या तु या गो चा अथ
काय आहे हे आ हास सांगणार नाहीस काय? १९ मग यांना सांग क ,
भू परमे र असे हणतो, पाहा, योसेफाची जी काठ ए ाईमा या हाती
आहे तला आ ण इ ाएलाचे जे वंश यांचे सहकार आहेत यांना घेऊन मी
य दा या काठ बरोबर जोड न, यासाठ क यांना एक काठ कर न आ ण ते
मा या हातांत एक होतील. २० नंतर या का ांवर तू ल हशील या यां या
डो यासमोर तु या हातात धर. २१ मग यांना सांग, भू परमे र असे
हणतो, पाहा, मी इ ाएल लोकांस या रा ांत ते गेले आहेत, तेथून यांना
मी बाहेर काढ न. मी यांना सभोवताल या देशातून गोळा कर न. कारण मी
यांना यां या देशात आणीन. २२ मी या देशात इ ाएला या पवतावर यांचे
एकच रा कर न. या सवावर एकच राजा रा य कर ल. यापुढे ती दोन
रा े राहणार नाहीत, यांचे यापुढे दोन रा यात वभाजन होणार नाही. २३
मग ते यापुढे आप या वत: ला मूत पुढे वा यां या तर करणीय व तूंनी
कवा यांचे कोणतेही पापांनी आपणाला वटाळ वणार नाहीत. यांनी या
आप या राह या या थानात पाप केले आहे या सवातून मी यांना तार न व
यांना शु कर न, यासाठ क , ते माझे लोक होतील व मी यांचा देव होईन.
२४ दावीद माझा सेवक यां यावर राजा होईल. या सवावर एकच मढपाळ
असेल, आ ण ते मा या नणयानुसार चालतील आ ण माझे नयम राखून
ठे वतील व याचे पालन करतील. २५ जो देश माझा सेवक याकोब याला मी
दला, जेथे तुमचे पूवज राहत होते. याम ये ते व ती करतील, तेथे ते व
यांची मुले, व यांची नातवंडे सवकाळ तेथे राहतील. दावीद हा माझा सेवक
यांचा सवकाळचा अ धपती होईन. २६ मी यां याबरोबर शांततेचा करार
कर न. तो यां याशी सवकाळचा करार होईल. मी यांना घेऊन ब गुणीत
कर न आ ण मी आपले प व थान यां याम ये सदासवकाळ थापीन.
२७ माझे नवास थान यां याम ये राहील. मी यांचा देव होईन व ते माझे
लोक होतील. २८ जे हा माझे प व थान यां याम ये सदासवकाळ राहील,
ते हा रा ांना समजेल क , इ ाएलास प व करणारा मी परमे र आहे.”
राचे वचन मजकडे आले व हणाले, “मानवा या मुला,
३८ परमे
मागोग देशातील, गोग, जो रोश, मेशेख व तुबाल यांचा अ धपती
२

यहे केल

याजकडे त ड कर. आ ण या या व द भ व य सांग. ३ हण, भू परमे र,
असे हणतो, ‘अरे गोगा, मेशेख व तुबाल यां या अ धपती, पाहा! मी
तु या व आहे. ४ हणून मी तुला पाठमोरा कर न आ ण तु या जाभाडात
आकडा घालीन; तुझे सव सै य, घोडे व घोडे वार यास बाहेर काढ न;
ते सवजण पूण चलखत घालून, मो ा व लहान ढाली धारण केलेला,
यासवानी तलवार धरलेला असा मोठा समुदाय मी पाठवीन. ५ पारस,
कूश व पूट हे सव यां या ढाली व शर ाणे धारण क न यां याबरोबर
आहेत. ६ याच माणे गोमर आ ण याचा सेनासमूह, अगदी उ रेचा देश
तोगामाचे घराणे व याचा सेनासमूह, तसेच अनेक लोक तुजसह बाहेर
काढ न. ७ “स ज हा! हो! तु ही वत: आ ण तु हास येऊन मळालेली
सै य ांनी तयार राहा. आ ण तू यांचा सेनापती हो. ८ पु कळ दवसानंतर
तु हास बोल व यात येईल. जो देश तलवार पासून घेतलेला आहे व पु कळ
रा ांतील लोकांपासून मळवलेला आहे, याम ये इ ाएलाचे पवत सवदा
ओसाड होत असत यावर तू शेवट या वषाम ये येशील; तथा प तो देश
लोकांतून काढू न घेतलेला आहे आ ण ते सव नभय राहतील ९ हणून तू
चढू न येशील, तू वादळासारखा येशील. देशाला झाकणा या ढगासारखा
तू होशील, तू आ ण तु याबरोबरचे सै य व तुजसह अनेक रा ांचे लोक
असे तु ही यासारखे हाल.” १० भू परमे र असे हणतो, या दवसात
असे होईल क , तु या मनात योजना येतील, तू वाईट यु चा नवीन माग
आखशील. ११ मग तू हणशील, मी उघ ा देशापयत जाईन; या देशां या
नगराला तटबंदी नाही यां यावर मी ह ला कर न. ते लोक सुर त शांतीने
राहतात, ते सवजण जेथे कोठे राहतात तेथे भती, अडसर, वेशी नाहीत
यावर मी चालून जाईन. १२ अशासाठ क , तू लूट करावी व शकार
धरावी, आ ण जी उजाड थाने वसली आहेत यावर, व जे लोक रा ांमधून
एकवटलेले आहेत, यांनी गुरे व धन ही ा त क न घेतली आहेत, जे
पृ वी या म यभागी वसतात यां यावरही तू आपला हात चालवावा. १३
“शबा आ ण ददान आ ण ताश शाचे ापार , यां याबरोबरचे सव त ण
सह ते सव तु हास तुला हणतील, ‘तू लूट करायला आलास काय? सोने व
चांदी, गुरेढोरे आ ण मालम ा, चो न लुटून ने यासाठ , मोठ लूट ह तगत
कर यासाठ तू आपली सेना जमवली आहेस का?” १४ हणून हे मानवा या
मुला, गोगाला भ व य सांग, “ भू परमे र असे हणतो, ‘ या दवसात
जे हा माझे इ ाएल लोक सुर ीत राहतील, ते हा तुला हे कळणार नाही
का? १५ तू आप या थानातून अगदी उ रेकड या र या देशातून मो ा
सै याने, यातील सव घो ांवर वार होऊन मोठा समुदाय व वशाल सै य
असे येतील. १६ “तू मा या लोकांशी, इ ाएलशी, लढ यास येशील. तू
देशाला ापणा या व चंड गजना करणा या ढगा माणे येशील. शेवट या
दवसात मा या देशाशी लढावयास मी तुला आ णन. मग, गोग, रा ांना
माझे साम य कळू न येईल. ते मला मान देतील. यांना कळू न चुकेल क मी
प व आहे.” १७ परमे र, माझा भू, पुढ ल गो ी सांगतो, “ यावेळ ,
मी पूव जे तु याजवळ बोललो होतो, ते लोकांस आठवेल. मी मा या
सेवकांचा, इ ाएला या संदे ांचा उपयोग केला हेही यांना आठवेल
‘मी तुला यां या व लढावयास आ णन असे इ ाएला या संदे ांनी,
मा यावतीने, पूव च सां गत याचे यांना मरेल.” १८ हणून भू परमे र
असे हणतो, “जे हा गोग इ ाएल देशावर ह ला कर ल या दवसात असे
होईल क मा या नाकपु ा ोधाने फुरफुरतील. १९ कारण मी आप या
रागा या भरात आवेशाने व आप या ोधा नीने त त होऊन बोललो आहे.
इ ाएल देशाम ये या दवशी ख चत मोठा भूकंप होईल. २० यावेळ सव
सजीव भीतीने कापतील. समु ातील मासे, हवेत भरा या मारणारे प ी,
रानातील ह ाणी आ ण ज मनीवर सरपटणारे प ी, रानातील ह ाणी
आ ण ज मनीवर सरपटणारे सव छोटे जीव आ ण सव माणसे ां या भीतीने
थरकाप उडेल. पवत व कडे कोसळतील. येक भत जमीनदो त होईल.”
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२१ कारण भू परमे र हणतो, मी आप या सव पवतावर या या व

द
तलवार बोलावीन. येक मनु याची तलवार आप या भावा व चालेल.
२२ आ ण मर व र ाने मी याजबरोबर वाद मांड न. याजवर, यां या
सै यावर व या याबरोबर जे पु कळ कारचे लोक असतील यां यावर
पुराचा पाऊस व मो ा गारा, अ नी व गंधक ांचा वषाव कर न. २३ मग
मी आपला म हमा व प व ता दाखवून देईन आ ण माझी ओळख पु कळ
रा ांना क न देईन; ते हा यास समजेल क मी परमे र आहे.
“मानवा या मुला, तू गोग या व भ व य सांग आ ण हण,
३९ आता
भू परमे र, असे हणतो, पाहा! मी गोग, मेशेख आ ण तुबाल
यांचा अ धपती यां या व आहे. २ मी तुला वळ वन आ ण मी तुला पुढे
नेईन; अ त उ रेकडू न मी तुला परत आणीन आ ण इ ाएला या पवतांशी
आणीन. ३ मग मी तु या डा ा हातातील धनु य उडवून देईन; व तु या
उज ा हातातील बाण खाली पाड न. ४ तू इ ाएला या पवतांवर तू, तुझे
सव समुदाय, व तु याबरोबरचे जे कोणी सै य आहे ते, म न पडशील.
मी तु हास प यांचे व रानातील व य पशूंचे भ य कर न. ५ तू शेतातील
पृ भागावर म न पडशील कारण मी हे बोललो आहे. असे भू परमे र
हणतो. ६ मग मी, मागोगाम ये व कना यावर सुर तपणे राहणा या
लोकांम ये अ नी पाठवीन. मग यांना समजेल ‘मी परमे र आहे.’ ७ कारण
मी मा या इ ाएल लोकांम ये माझे प व नाव माहीत क न देईन. आ ण
मी यापुढे आपले प व नाव पु हा
होऊ देणार नाही. रा ांना कळे ल क
मीच परमे र इ ाएलमधील एकमेव प व आहे. ८ पाहा! असा दवस
येत आहे! ते घडेलच!” भू परमे र असे हणतो, या दवसाब ल मी
बोललो तो हाच आहे. ९ “ते हा इ ाएलात राहणारे बाहेर नघून ते श ा े,
लहान ढाली, मो ा ढाली, धनु य व बाण, गदा व भाले यांना आग लावून
जाळतील. ते सरपण हणून सात वष जाळत राहतील. १० यामुळे यांना
रानातून लाकडे गोळा करावी लागणार नाही कवा जंगलातून लाकडे तोडावी
लागणार नाहीत. तर ही श ां े ते जाळतील. यास यांनी लुटले यास ते
लुटतील. या कोणी यां याकडू न घेतले ते याजकडू न घेतील.” असे भू
परमे र हणतो. ११ मग “ या दवसात असे होईल क , ते हा मी समु ा या
पूवकड ल, वाटस ं या दर त गोगास इ ाएल देशात कबर थान. ते येणा या
जाणा याला र ता अडवतील. तेथे गोगाला या या सव समुदायासह पुरतील.
ते यास ‘हमोन गोग याची दर ’ असे हणतील. १२ देश शु कर यासाठ ,
इ ाएल घराणे, सात म हने यांना पुर त रा हल. १३ कारण देशातील सव
लोक यांना पुरतील. मी जे हा गौर वला जाईन तो दवस यां यासाठ
सं मरणीय होईल.” असे भू परमे र हणतो. १४ “हे काम नेहमी करणा या
मनु यांना वेगळे क न नेमतील, आ ण तो देश शु हावा हणून देशातून
येथून तेथून जातील; ज मनीवर पडू न रा हले या उर यासुर या लोकांस
पुरतील; सात म हने झा यावर ते शोधाला लागतील. १५ शोध करणारे
देशातून फरत कोणाला मनु याचे अ थी दसताच, तो तेथे खूण क न ठे वेल.
कबर खणणारे येऊन या अ थीला हमोन गोगा या दर त पुरेपयत ती खूण
तेथेच राहील. १६ तेथ या नगराचे नाव हमोना असे होईल. अशा कारे ते
देश शु करतील.” १७ भू परमे र असे हणतो, “हे मानवा या मुला, तू
सव पंख असले या प यांस व रानातील सव व यपशूस सांग, माझा य ,
जो मोठा य मी इ ाएला या पवतावर तु हासाठ करतो, याकडे तु ही
चोहोकडू न एक होऊन मांस खावे आ ण र यावे. १८ तु ही यो ांचे
मांस खाल आ ण पृ व चे अ धप त म ा, कोकरे, बोकड व बैल यांचे र
याल; ते सव बाशानात पु झालेले आहेत. १९ कापले या पशूंचा हा माझा
य मी तु हासाठ केला आहे. मग तुमची तृ ती होईपयत तु ही चरबी खाल.
यांचे र तु ही म त होईपयत याल. २० मा या मेजावर बसून तु हास
तेथे घोडे, रथ, यो े आ ण येक लढणारा मनु य यांस खाऊन तुमची

तृ ती होईल.” भू परमे र असे हणतो. २१ “मी आपले वैभव रा ाम ये
ठे वीन आ ण माझा याय मी केला आहे तो आ ण माझा हात मी यां यावर
ठे वला आहे तोही ते सव रा े पाहतील. २२ मग या दवसापासून पुढे, मीच
यांचा परमे र देव आहे असे इ ाएला या घरा यास समजेल. २३ आ ण
रा े जाणतील क , इ ाएलाचे घराणे आप या अ यायामुळे बं दवासात
गेले यांनी मजबरोबर व ासघात केला हणून मी आपले मुख यापासून
लप वले आ ण यास यां या वै यां या हाती दले आ ण ते सव तलवार ने
पडले. २४ मी यां या अशु ते माणे आ ण पापां माणे यांचे केले. मी
यां यापासून आपले त ड लप वले.” २५ हणून भू परमे र हणतो,
“आता मी याकोबा या लोकांस बं दवासातून परत आणीन. इ ाएला या सव
घरा यावर मी दया कर न. मी आप या प व नावाब ल आवेशी राहीन. २६
मग ते देशात नभय राहतील आ ण कोणी यांना दहशत घालणार नाही;
ते हा हे सव वसरतील. मग ते आपली लाज व मजबरोबर केलेला देशाचा
व ासघात वसरतील. २७ मी यांना रा ा या लोकांतून परत आणीन
आ ण यांना यां या वै या या देशातून गोळा कर न व ब त रा ासमोर मी
यां याम ये प व मानला गेलो हणजे हे घडेल. २८ नंतर यांना समजेल
क , मीच यांचा परमे र आहे. कारण मीच यांना बं दवान हणून स या
देशात पाठवले, परंतु नंतर मीच यांना एक गोळा क न यां या देशात परत
आणले. मी यां यातील कोणालाही तेथे सोडू न देणार नाही. २९ मी यापुढे
आपले मुख यां यापासून लप वणार नाही, मी आपला आ मा इ ाएला या
घरा यावर ओतीन.” असे भू परमे र हणतो.
या बाबेल या बं दवासा या पंच वसा ा वषात, वषा या
४० आम
आरंभी, म ह या या दहा ा दवशी, य शलेम नगर काबीज
झा यानंतर साधारण चौदा ा वष , परमे राचा हात मा यावर होता आ ण
याने मला तेथे नेले. २ ांतात देवाने मला इ ाएल देशात नेले. मला याने
खूप उं च पवताजवळ ठे वले. यावर द णेकडे नगराची इमारतीसारखे काही
होते. ३ मग याने मला तेथे आणले. पाहा तेथे पतळे या पासारखा असा
एक मनु य होता. या या हातात मोजमापाची सुती प ी व माप याची काठ
होती. व तो वेशीजवळ उभा होता. ४ तो मनु य मला हणाला, “मानवा या
मुला, तू आप या डो यांनी पाहा व कानांनी ऐक. आ ण मी तुला जे काही
दाख वतो या सवाकडे आपले च लाव, कारण मी ते तुला दाखवावे हणून
तुला इकडे आणले आहे; जे काही तू पाहतोस ते इ ाएला या घरा याला
गट कर.” ५ मं दर या सभोवतीची भत मी पा हली. या मनु या या हातात
मोजप ी होती. ती सहा हात लांब होती. हे माप एक हात व चार अंगुले
होते. मग याने या भतीची जाड मोजली. ती एक काठ भरली. मग या
मनु याने भतीची उं ची मोजली. ती एक काठ भरली. ६ मग तो मनु य
पूव या दाराजवळ गेला. तो पाय या चढला व याने दाराचा उं बरठा मोजला.
तो एक काठ ं द होता. सरा उं बरठाही तेवढाच ं द होता. ७ चौक दाराची
खोली एक काठ लांब व ं दी एक काठ होती. आ ण दोन खो यां या मधील
अंतर पाच हात होते. मं दरासमोर या ारा या ारमंडपाजवळ ल दाराचा
उं बरठा एक काठ होता. ८ मग याने मं दरासमोर या ाराचा ारमंडप
एक काठ मोजला. ९ मग याने ारमंडपाचे माप घेतले ते आठ हात लांब
भरले. आ ण दोन खांब दोन हात मापले, आ ण ाराचा ारमंडप मं दरासमोर
होता. १० पूवकड ल ारा या या बाजूला व या बाजूला तीन तीन चौ या
हो या. या त हीचे माप सारखेच असून दो ही बाजूचे खांबही एकाच मापाचे
होते. ११ या मनु याने ारा या वेशमागाची ं दी दहा हात आ ण ाराची
लांबी तेरा हात होती. १२ या चौकां या पुढची जागा एका बाजूला एक
हात व स या बाजूला एक हात होती. या चौ या दो ही बाजूंना सहा
सहा हात अशी होती. १३ याने एका चौक या छावणीपासून सर या
छावणीपयतचे दाराचे मोजमाप केले ते दाराला दार ध न पंचवीस हात
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ं दी भरली. १४ याने साठ हात खांब केले. अंगण खांबापयत ाराभोवती
होते १५ वेश ारापासून आतील ारा या ारमंडपा या मुखापयत प नास
हात होते. १६ या चौ यांना बाजू या भती आ ण ारमंडप ां यावर
लहान अ ं द खड या हो या. खड यांचा ं द भाग वेश ाराकडे होता.
वेश ारा या दो ही बाजू या भत वर खजुराची झाडे कोरलेली होती. १७
मग या मनु याने मला मं दरा या बाहेर या अंगणात आणले. पाहा, तेथे
अंगणा या सव बाजूंना खो या असून पदपथ केला होता. पदपथावर तीस
खो या हो या. १८ ारां या दो ही बाजूस ारा या लांबी इतकाच पदपथ ं द
होता. ती खालचा पदपथ होता. १९ मग या मनु याने खाल या ारा या
मुखापासून अंगणा या मुखापासून बाहे न पूवला शंभर हात आ ण उ रेला
शंभर हात असे मोजले. २० मग याने बाहेर या अंगणाचे जे ार उ रेकडे
होते याची लांबी व ं दीही मोजली. २१ या या चौ या या बाजूला तीन व
या बाजूला तीन हो या; यांचे खांब आ ण कमानी ही प ह या ारा या
मापा माणे हो या; यांची लांबी प नास हात व ं दी पंचवीस हात होती. २२
पूवकडे त ड असले या ारा या खड या, व या या कमानी व यांची
खजुर ची झाडे ारमंडप मापा या हो या. ाराला सात पाय या हो या, याने
लोक याम ये चढू न जात असत व यां या कमानी यां यासमोर हो या. २३
आत या अंगणात पूवकड या ारासारखे उ रेकड या ारासमोर एक ार
होते. एका ारासमोर उ रेकड या ारासमोर एक ार होते. एका ारापासून
स या ारापयत याने शंभर हात मोजले. २४ मग या मनु याने मला
द णेकडे नेले. तो तेथे द णेकडे एक ार होते. याने यांचे खांब व यां या
कमानी यांच माप या या पूव या इत याच भर या. २५ आ ण यास व
या या कमानीस सभोवार याच खड यांसार या खड या हो या; लांबी
प नास हात व ं दी प नास हात होती. २६ आ ण यावर चढू न जा यासाठ
सात पाय या हो या व यां या कमानी यां यासमोर हो या आ ण यास
या या खांबावर खजुर ची झाडे, एक या बाजूला व एक या बाजूला अशी
होती. २७ आ ण आत या अंगणा या द णेला एक दार होते आ ण याने
एका ारापासून स या ारापयत द णेकडे शंभर हात मापले. २८ मग
याने मला द णेकड ल दारातून आत या अंगणात आणले, द णेकडचे
दार या मापा माणे मापले. २९ या माणेच याने या या चौ या, खांब व
यावर या कमानी ही मापली, ती तेवढ च भरली; यास व सभोवताल या
कमान ना अ ं द खड या हो या; यांची लांबी प नास हात व ं दी प नास
हात भरली. ३० यास सभोवार कमानी हो या. या एकंदर पंचवीस हात
लांब, व पाच हात ं द हो या. ३१ या या कमानी बाहेर या अंगणा या
बाजूला हो या; या या खांबावर खजुर ची झाडे कोरली होती. यावर चढू न
जा यास आठ पाय या हो या. ३२ या मनु याने मला पूवकडू न आत या
अंगणात आणून याने दार मोजले. ते इतर दारां या मापासारखेच होते. ३३
या या चौ या, खांब, व कमानी या मापा माणे याने माप या; आ ण यास
व कमानीसभोवार खड या हो या; ते प नास हात लांब व पंचवीस हात ं द
होते. ३४ या या कमानी बाहेर या अंगणाकडे हो या; आ ण या या खांबावर
या बाजूला व या बाजूला खजुर ची झाडे होती आ ण या या चढणीस
आठ पाय या हो या. ३५ मग मला या मनु याने उ रे या दाराकडे आणले.
याने ते मोजले. याची मापे इतर दारां माणेच होती. ३६ या या चौक या
खो या, याचे खांब व या या कमानी याने माप या; यास सभोवार
खड या हो या; याची लांबी प नास हात व ं दी पंचवीस हात होती. ३७
आ ण याचे खांब बाहेर या अंगणाकडे होते आ ण या या खांबावर या
बाजूला व या बाजूला खजुर ची झाडे होती; या यावर चढू न जा यास आठ
पाय या हो या. ३८ ारापाशी खांबाला लागून एकएक खोली असून तला
दार होते. तेथे होमब ल धूत असत. ३९ ारमंडपा या येक बाजूला दोन मेजे
होती. यावर होमापण, पापापण व दोषापण यासाठ आणलेले पशू कापीत
असत. ४० बाहेर या बाजूस, उ रेकड या दारा या वेशाकडे चढ या या
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वाटेवर, दोन मेजे होती आ ण जे स या बाजूस ारा या ारमंडपाकडे होते
या तेथेही दोन मेजे होती. ४१ ारा या या बाजूस चार मेजे व या बाजूस
चार मेजे अशी आठ मेजे होती; या आठ मेजावर ा यांना कापीत असत.
४२ आ ण होमापणासाठ ताशीव दगडाची चार मेजे होती. ती दीड हात
लांब आ ण दीड हात ं द व एक हात उं च होती. या ह यारांनी होमब ल व
य पशु कापीत ती या मेजावर ठे वीत असत. ४३ सव मं दरात एक वीत
लांबीचे आकडे भतीवर बस वलेले होते. अपण कर यासाठ आणलेले मांस
मेजावर ठे वीत असत. ४४ आत या ारा या बाहेर या बाजूला जे आतले
अंगण उ रेकड या ारा या बाजूस होते याम ये गायकां या खो या हो या;
यांचे त ड द णेकडे होते; एक पूवकड ल ारा या बाजूस होते, तचे त ड
उ रेकडे होते. ४५ मग तो मनु य मला हणाला, “द णेकडे त ड असलेली
ही खोली मं दरात कामावर असले या याजकाक रता आहे. ४६ पण उ रेकडे
त ड असलेली खोली वेदीचे काम करणा या याजकासाठ आहे. हे सादोकाचे
वंशज आहेत, ते लेवी या वंशजातून परमे राजवळ याची सेवा करायला
येतात.” ४७ याने अंगण शंभर हात लांब व शंभर हात ं द चौरस मोजले.
वेदी मं दरासमोर होती. ४८ मग या मनु याने मला मं दरा या ारमंडपापाशी
नेले. आ ण ारमंडपा या दो ही बाजूं या भत चे मोजमाप घेतले. बाजूची
येक भत पाच हात जाड आ ण तीन हात ं द होती. वेश ाराची ं दी चौदा
हात होती. ४९ ारमंडपाची लांबी वीस हात व अकरा हात ं दी होती. या
पाय यांनी लोक यावर चढत असत याव न मला नेले, ारा या खांबापाशी,
या बाजूला एक व या बाजूला एक असे होते.
या मनु याने मला मं दरा या प व थानात आणले आ ण
४१ नंखांतबर मापले
तो याची ं दी एका बाजूला सहा हात व स या बाजूला
सहा हात होती. २ दाराची ं दी दहा हात होती; याची भत एका बाजूला पाच
हात व सर पाच हात होती; मग मनु याने प व थानाचे मोजमाप मोजले
याची लांबी चाळ स हात व ं दी वीस हात मापली. ३ मग तो मनु य परम
प व थानात गेला आ ण याने दरवाजाचा येक खांब मापला तो दोन हात
भरला; दरवाजाची उं ची सहा हात व येक बाजू या भतीची ं दी सात हात
भरली. ४ मग याने खोलीची लांबी मोजली ती वीस हात होती. आ ण याची
ं दी वीस हात मं दरासमोर होती. मग तो मला हणाला, “हे परम प व थान
आहे.” ५ मग मनु याने मं दरा या भतीचे मोजमाप घेतले. ती सहा हात जाड
होती. मं दरा या सभोवती येक बाजूला खो या हो या या येकाची
ं दी चार हात होती. ६ तेथे बाजूस असले या खो या एक वर एक अशा
तीन मजली असून या रांगेने तीस हो या. मं दरा या भोवताली असले या
खो यांसाठ जी भत होती तला या लागले या हो या तर या मं दरा या
भतीला जोडले या न ह या. ७ आ ण बाजू या खो या इमारती या सभोवार
वरवर गे या तसतशा ं द होत गे या आ ण सभोवतालचा भाग वरवर
गेला तसतसा तो ं द होत गेला; हणून या इमारतीची ं दी वर या बाजूस
अ धक होती, अशी ती ं दी खाल यापे ा मध या मज यात व तेथ यापे ा
वर या मज यात वाढत गेली. ८ मग मी मं दराला उं च पाया होता असे
पा हले; बाजू या खो यांचे पाये सहा हातांची एक मोठ काठ असे भरले.
९ बाजू या खो यांची बाहेर ल भतीची जाड पाच हात होती. मं दरा या
बाजू या खो यास लागून एक जागा खुली रा हली होती. १० या खु या
जागे या स या बाजूला याजकासाठ बाहेर या बाजूला खो या हो या.
ही जागा मं दरासभोवती सव बाजूंनी वीस हात अंतर होती. ११ बाजू या
खो यांची दारे खु या जागेकडे होती. एक दरवाजा उ रेकडे आ ण सरा
द णेकडे होता. या खु या जागेची ं दी चोहोकडू न पांच हात होती. १२
मं दरा या प मेस सोडले या जागेतील जी इमारत होती तची ं दी स र
हात होती. तची भत चोहोकडू न पांच हात जाड आ ण लांबी न वद हात
लांब होती. १३ मग या मनु याने मं दराचे मोजमापे केले. ती सोडलेली
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जागा व भतीसह इमारत ही शंभर हात लांब होती. १४ मं दराची समोरची
बाजू आ ण पूवकड ल सोडलेली जागा यांची ं दी शंभर हात होती. १५
नंतर या मनु याने मं दरा यामागे असले या, या सोडले या जागेपुढ या
इमारतीची लांबी व दो ही बाजूस असलेले स जे, प व थान व अंगणातील
ारमंडप ही सव शंभर हात मोजली. १६ तीनही मज यासभोवतालची
स जे, आतील भती आ ण खड या, अ ं द खड या आ ण यांस लाकड
तावदाने होती. १७ मं दरात या व बाहेर या बाजूची ाराजवळची जागा,
सभोवताल या सव भतीचे आतील व बाहेर ल माप हे यो य होते. १८
आ ण ते क ब आ ण खजुर या झाडांनी सजवलेले होते. येक दोन
क बाम ये एक खजूराचे झाड होते. आ ण येक क बाला दोन त डे होती.
१९ क बाला एका खजुर या झाडाकडे मनु याचे मुख व स या खजुर या
झाडाकडे त ण सहाचे मुख होते. मं दरावर चोह कडे अशा कारचे काम
होते. २० ज मनीपासून दारा या वर या भागापयत मं दरा या भतीवर
क ब व खजुर ची झाडे केलेली होती. २१ मं दरा या ारांचे खांब चौरस
होते. परमप व थाना या पुढ या बाजूचे व प मं दरा या सारखेच होते.
२२ प व
थानासमोर वेदी लाकडाची असून तीन हात उं च व दोन हात
लांब होती. तचे कोपरे, तची बैठक व त या भती लाकडा या हो या.
मग या मनु याने मला हटले, “परमे रा या पुढे असणारे हे मेज आहे.”
२३ प व
थानाला आ ण परमप व थानाला दोन दोन दारे होती. २४
येक दरवाजाला दोन व स यास दोन अशा येक तावदानाला दोन दोन
बजाग या हो या. २५ जसे भतीवर केलेले होते तसे यावर, मं दरा या
दारांवर क ब व खजुर ची झाडे कोरली होती. ारमंडपा या बाहेर या बाजूस
लाकडाचे छत होते. २६ ारमंडपा या दो ही बाजू या अ ं द खड या असून
यावर खजुर ची झाडेही कोरली होती. मं दरा या या बाजू या खो या आ ण
यास पुढे आलेले छतही होते.
उ रेकडू न बाहेर या अंगणात आणले
४२ नंआतरण मगया मनुयानेयानेमलामला
ती सोडलेली जागा आ ण उ रेकड ल इमारत
यासमोर ल खो या असले या इमारतीत आणले. २ शंभर हात लांबी यासमोर
त या उ रेकडचा वेश होता आ ण इमारतीची ं दी प नास हात होती. ३
आंतील अंगणासमोर वीस हात व बाहेर ल अंगणा या इमारतीसमोर तस या
मज याला समोरासमोर स जे होते. ४ खो यासमोर दहा हात ं द व शंभर
हात लांब असा एक र ता होता; याचे दरवाजे उ रेकडे होते. ५ पण
या इमारती या सवात वर या मज यावर ल जागा स यात गुंतली होती
हणून तेथ या खो या, मध या व खाल या मज यावर ल खो यांपे ा
लहान हो या. ६ कारण या खो यांचे तीन मजले होते. यांना अंगणात या
खांबासारखे खांब न हते. हणून सवात वर या मज यावर ल खो या मध या
व खाल या मज यापे ा लहान हो या. ७ आ ण या खो यांशी समांतर अशी
खो यांसमोर ल बाहेर या बाजूला, खो यांना समांतर अशी भत होती. ती
बाहेर या अंगणापयत गेलेली एक भत होती; तची लांबी प नास हात होती.
८ कारण बाहेर या अंगणा या खो यांची लांबी प नास हात होती. मं दरा या
समोर शंभर हात होती. ९ या खो यां या खालून पूवस वेश ार होते,
यातून बाहेर या अंगणातून येणारे या खो यांत जात असत. १० अंगणा या
भतीला लागून पूवकडे, सोडले या जागेसमोर व मं दरा या अंगणासमोर
बाहेर या बाजूलाही खो या हो या. ११ उ रेकड ल खो यासमोर जसा
र ता होता तसा या या समोरही र ता होता. यांची लांबी- ं दी, यां या
बाहेर जा या या सव वाटा व यांची एकंदर व था यां या माणेच होती.
१२ उ रेकड ल दारांसारखेच द णेकडे असले या खो यांचे दारे होती;
रहदार या त डाजवळ हणजे उज ा भतीजवळ ल र याव न या दारातून
पूवकडू न येणारे लोक वेश कर त असत. १३ मग तो मनु य मला हणाला,
“अंगणा या समोर असले या उ र व द णेकड ल खो या या प व

असून याम ये परमे राजवळ जाणारे याजक परमप व पदाथ खातील.
तेथे ते परमप व पदाथ, अ नापण, पापापण व दोषापण ठे वतील, कारण
ते थान प व आहे. १४ जे हा याजक तेथे वेश करतील, ते हा यांनी
प व थानातून बाहेर या अंगणात जाऊ नये तर या व ांनी ते सेवा
करतात ती यांनी बाजूला तेथेच उतरवून ठे वावी कारण ती व े प व
आहेत. हणून यांनी लोकांपुढे जा याआधी सर व े घालावी.” १५
आतील मं दराचे मोजमाप क न झा यावर या मनु याने मला पूवकड या
दारातून बाहेर आणले आ ण तेथे यांने सव सभोवताल या बाजूंचे मोजमाप
केले. १६ याने ते मापावया या काठ ने मापले, पूवकडे माप या या काठ ने
पांचशे हात मापले. १७ याने उ रेची बाजू मोजली. ती माप या या काठ ने
पाचशे हात भरली. १८ याने द णेची बाजू सु ा मोजली. ती माप या या
काठ ने पांचशे हात भरली. १९ मग तो वळला आ ण प मेची बाजू मोजली,
माप या या काठ ने पांचशे हात भरली. २० याने चार बाजूंनी मोजमाप
केले. प व थळे व अप व थळे एकमेकांपासून वेगळ ठे व यासाठ
यास सभोवती भत होती. तची लांबी पांचशे हात व ं दी पांचशे हात होती.
या मनु याने जे दार पूवकडे उघडते याकडे मला नेले.
४३ नंतेतहार पाहा!
पूवकडू न इ ाएला या देवाचे तेज आले. याचा श द

२

पु कळ जलां या वनी माणे होता आ ण या या तेजाने पृ वी का शत
झाली. ३ आ ण जे हा तो नगराचा नाश करायला आला होता ते हा जो ांत
मी पा हला होता या यासारखे ते ांत होते, खबार नदीतीर पा हले या
ांतासारखाच हा ांत होता आ ण ते हा मी उपडा पडलो. ४ जे दार
पूवकडे उघडे होते यातून परमे राचे तेज मं दरात आले. ५ मग आ याने
मला उचलले आ ण आत या अंगणात आणले. पाहा! परमे रा या तेजाने
मं दर भ न गेले. ६ मं दरा या आतून कोणीतर मा याशी बोलत अस याचे
मी ऐकले आ ण तो मनु य मा या शेजार च उभा होता. ७ तो मला हणाला,
“मानवा या मुला, ही मा या सहासनाची व पादसनाची जागा आहे, येथे
मी इ ाएला या लोकांम ये सवकाळ राहीन. इ ाएल घराणे व याचे
राजे आप या भचाराने व यां या राजांनी था पले या ेतवत मूत नी
आप या उं च थानात मा या नावाला ब ा लावणार नाहीत. ८ यांनी आपला
उं बरठा मा या उं बर ाशेजार , आपले ार तंभ मा या ार तंभाशेजार
उभार ले आ ण मा या व यां याम ये केवळ एक भत होती. अमंगळ
कृ ये क न यांनी मा या नावास ब ा ला वला आहे. हणून मी आप या
रागाने यांना न केले आहे. ९ आता यांनी आपला भचार आ ण
व राजांची ेते मा यापासून र करावी. हणजे मी सवकाळ यां यात
राहीन. १० मानवा या मुला, तू इ ाएला या घरा याला हे घर दाखीव,
अशासाठ क , यांनी आप या अ यायामुळे लि जत हावे; यांनी यां या
वणना वषयी वचार करावा. ११ कारण जे यांनी केले आहे या सवामुळे
जर ते लि जत होतील तर यांना घराचे प, याची रचना, व याची बाहेर
नघ याची ठकाणे, व याचे वेश, याचे सव आकार व याचे सव नयम व
याचे सव कार व याचे सव वधी दाखीव आ ण हे या यासम लही.
अशासाठ क , यांनी याचा सव आकार व याचे सव नयम पाळावे व ते
आचरावे. १२ हा मं दरासाठ चा नयम आहे, पवतमा यावरची सव जागा अ त
प व आहे. पाहा, हा मं दराचा नयम आहे. १३ हातांनी वेदीची मापे ही
आहेत. तचा तळभाग एक हात व ं दी एक हात होईल. आ ण तची कड
त याकाठापाशी सभोवती एक वीत होईल आ ण हा वेदीचा पाया होय. १४
त या तळभागापासून खाल या बैठक पयत उं ची दोन हात व ं दी एक हात
होती. वेदी लहान बैठक पासून मो ा बैठक पयत चार हात व दोन हात ं द
होती. १५ वेदी या वर या भागाची उं ची चार हात होती. वेदी या अ नीकुंडाला
लागून वर गेलेली चार शगे होती. १६ वेदीवर ल अ नीकुंडाची लांबी बारा
हात व ं दी बारा हात अशी चौरस होती. १७ तची बैठक चौदा हात लांब व
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चौदा हात ं द होती. याची कड दीड हात ं द होती. त यासभोवती कड
अधा हात ं द होता. तचा तळभाग सभोवार एक हात उं च होता. वेदी या
पाय या पूवकडे हो या.” १८ पुढे तो मला हणाला, “मानवा या मुला, भू
परमे र हणतो, या वेदीवर होमापण करावे व र शपडावे हणून ते ती
तयार करतील या दवशी तचे नयम हेच आहेत. १९ भू परमे र असे
हणतो, माझी सेवा करावयला मा याजवळ येणा या लेवी वंशातला सादोक
कुळातील याजक यास पापापणासाठ एक गो हा दे. २० तू या या र ातले
थोडेसे घेऊन वेदी या चार शगावर, बैठक या चार कोप यावर आ ण सव
बाजूं या कडेवर शपड. अशा र तीने तू ाय त क न शु कर. २१ मग
पापापण कर यासाठ बैल घे आ ण याने प व थाना या बाहेर मं दरा या
नेमले या जागी होम करावे. २२ नंतर स या दवशी तू पापापणासाठ नद ष
बोकड घे. जसे यांनी बैला या होमाने वेदी शु केली तसे याजकांनी ती शु
करावी. २३ जे हा तू तचे शु ीकरण समा त करशील ते हा कळपातून एक
नद ष गो हा व नद ष मढा अपण करशील. २४ तू हे परमे रापुढे अपण
कर. याजक यावर मीठ टाक ल आ ण ते होमापण क न परमे रास अपण
करतील. २५ तू सात दवस, रोज एकएका नद ष बक याचे पापापण कर;
एक गो हा व कळपातील एक नद ष मढा हेही अपण करावे. २६ सात दवस
ते वेदीचे ाय त करतील व तला शु करतील. अशा र तीने यांनी ते
प व ीकरण वधी करावे. २७ आ ण यांनी ते दवस समा त के यावर
असे होईल क , आठ ा दवशी व यापुढे याजक तुमची शां यपणे वेदीवर
अ पतील आ ण मी तुमचा ि वकार कर न, असे भू परमे र हणतो.”
मला परत, पूवकडे त ड असले या, मं दरा या
४४ नंबाहेतरर याया मनुवेशयानेारापाशी
आणले. ते घ बंद होते. परमे र मला
२

हणाला, “हे दार बंद केलेले राहील. ते उघडणार नाही. ामधून कोणीही
मनु य जाणार नाही. कारण परमे र इ ाएलाचा देव यातून आत गेला आहे;
हणून ते बंद केलेले राहीन. ३ इ ाएलाचा रा यकता परमे रासमोर या
वेश ारात बसून भोजन कर ल; या ाराजवळ या ारमंडपा या वाटेने तो
आत येईल व या याच वाटेने बाहेर जाईल.” ४ मग याने मला उ रेकड या
दारातून मं दरासमोर आणले. मी पा हले तो पाहा! परमे रा या तेजाने
परमे राचे मं दर भरले होते; हे प हले व मी उपडा पडलो. ५ मग परमे र
मला हणाला, “मानवा या मुला, परमे रा या मं दरा वषयीचे सव वधी व
नयमाबाबत मी जे सव तुला सांगतो, याकडे ल दे; आपले डोळे उघडू न
पाहा व कान देऊन ऐक आ ण मं दरा या वेशाकडे व प व थाना या
बाहेर जा याचे माग काळजीपूवक पाहा. ६ मग तू बंडखोरांना इ ाएला या
घरा यास सांग क , भू परमे र, असे हणतो, ‘इ ाएला या घरा यांनो,
तु ही सव घृणा पद कृ ये केली आहेत, ती तु हास पुरेशी होवो; ७ कारण
तु ही माझी भाकर, चरबी व र अपण करताना जे मनाने व शर रानेही
बेसुंती अ या पर या लोकांस मा या प व थानात आणून माझे मं दर
केले आहे. या माणे तु ही माझा करार मोडू न आप या सव अमंगळ
कृ यात भर टाकली आहे. ८ तु ही मा या प व व तूंची राखण जबाबदार ने
केली नाही, तर तु ही आपणासाठ मा या प व थानाची काळजी घे याचे
काम स याला दले.” ९ भू परमे र असे हणतो, इ ाएल लोकां यात
राहणा या मनाने व शर राने बेसुंती असले या पर याने कोणी मा या
प व थानात वेश क नये. १० जे हा इ ाएल भरकटू न र गेले, ते हा
लेव मा यापासून र गेले, जे मा यापासून भरकटू न र आप या मूत या
मागे गेले, आता ते आप या पापासाठ कमत देतील. ११ ते मा या
प व थानातले सेवक आहेत, ते मं दरा या ारांचे पहारेकर आ ण मं दरात
सेवा करणारे आहेत. ते लोकांसाठ होमापणे व य बली याचे पशू कापतील;
ते यां यापुढे यांची सेवा करायला उभे राहतील. १२ पण यांनी यां या
मूत पुढे इ ाएल घरा याची सेवा केली व ते यास पापांत पाडणारे अडथळे
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झाले हणून मी आपला हात यां या व शपथ घेऊन उं चावला आहे आ ण
ते आप या पापासाठ कमत देतील. असे भू परमे र हणतो. १३ हणून
मा याकडे याजकाचे काम करायला ते मा याजवळ येणार नाहीत कवा
मा या प व व तुजवळ, परमप व व तू आहेत यांजवळ ते येणार नाहीत;
याऐवजी यांनी जे घृणा पद कृ ये केली आहेत याचा दोषीपणा व नदा
यांना सहन करावी लागेल. १४ पण मी यांना मं दराची काळजी घेणारे,
या या सव सेवेसाठ आ ण याम ये जे काही काम करायचे यासाठ
नेमीन. १५ आ ण “पण जे हा इ ाएलाचे लोक भरकटू न मा यापासून र
गेले, ते हा लेवी याजकापैक सादोकाचे वंशज मा या प व थानाची कत े
पूण कर त होते. तेच माझी सेवा करायला मा याजवळ येतील; आ ण मला
चरबी व र अपावे हणून मा यापुढे उभे राहतील.” असे भू परमे र
हणतो. १६ ते मा या प व थानात येतील. ते माझी आराधना कर यासाठ
मा या मेजाजवळ येतील आ ण माझी कत े पूण करतील. १७ ते आत या
अंगणा या वेश ारातून आत आले क यांनी तागाची व े घालावीत.
आत या अंगणा या वेश ारात काम करताना अथवा मं दरात सेवा करताना
ते लोकर ची व े घालू नयेत. १८ यां या डो यास तागाचे फेटे असावेत
व यां या कमरेची अंतव ेही तागाची असावीत. यांना घाम येईल अशी
व े यांनी घालू नयेत. १९ जे हा ते बाहेर ल अंगणात लोकांकडे बाहेर
जातील, ते हा यां या व ां या पशाने लोक प व होऊ नयेत हणून यांनी
सेवे या वेळेची व े काढू न प व खो यात ठे वावी व सर व े घालावी.
२० यांनी आपली डोक मुंडन क नयेत वा केस लांब वाढू देऊ नयेत तर
यांनी आपले केस कात न बार क करावे. २१ आत या अंगणात जाताना
कोण याही याजकाने ा रस पऊ नये. २२ कोण याही याजकाने वधवेशी
वा घट फो टतेशी ल न क नये. यांनी इ ाएली वंशातील कुमार केशी ल न
करावे अथवा जी पूव याजकाची प नी होती अशी वधवा, त याशी ल न
करावे. २३ यांनी मा या लोकांस “ श ण ावे. प व व सामा य, आ ण
शु व अशु
ातील फरक यास दाखवून ावा. २४ वाद ववादाचा याय
कर यास यांनी त पर असावे. मा या नणया माणे यांनी नवाडा करावा.
ते मा या सव नेमले या सणात माझे वधी व माझे नयम पाळतील, आ ण
माझे श बाथ दवस प व पाळावेत. २५ मृता या जवळ जाऊन ते अशु
होणार नाहीत, पण मृत पु ष जर याजकाची वत: ची वड ल, आई, मुलगा,
मुलगी, भाऊ अथवा अ ववा हत बहीण असेल, तर मा मृताजवळ गेले व
अशु झाले तर चालेल. २६ याजक शु झा यानंतर, लोकांनी या यासाठ
सात दवस मोजावे. २७ मग तो प व जागी जाऊ शकतो. पण या दवशी
तो प व थानातील सेवा कर यासाठ आत या अंगणात जाईल, या दवशी
याने आपले पापापण करावे.” असे भू परमे र हणतो. २८ आ ण हे याचे
वतन आहे, मी यांचे वतन आहे. हणून यांना इ ाएलाम ये वाटा नाही. मी
यांचा वाटा आहे. २९ यांना अ नापण, दोषापण, पापापण ही यांनी खावी.
इ ाएलांनी वा हलेली हरएक व तू यांची हावी. ३० सव थम फळांचा
थमभाग, सम पत अंश हणून अपण करावयाची येक व तू याजकाची
हावी; तु ही मळले या पठाचा प हला भाग याजकाचा असेल. अशासाठ
क , तु या घरात आशीवाद राहावा. ३१ प यातले कवा पशूतले जे काही
आपोआप मरण पावलेले कवा फाडलेले असेल ते याजकांनी खाऊ नये.
वतनासाठ च ् या टाकून देशाची वाटणी कराल ते हा
४५ जेपरमेहा तुरासही अपायचा
देश, देशाचा प व वभाग, तु ही अपण
कराल, याची लांबी पंचवीस हजार हात व ं दी वीस हजार हात असावी.
या या सभोवतालचा सव देश प व होईल. २ यापैक पांचशे हात लांब व
पांचशे हात ं द एवढ चौरस जागा प व थानासाठ ठे वून त याभोवती
प नास हात खुली जागा राखून ठे वावी, ती सभोवती चौरस असावी. ३ या
मोजले या ज मनीतून तू पंचवीस हजार हात लांब व दहा हजार हात ं द जागा
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मोजून काढ. ४ जे याजक प व थानाचे सेवा करावयास परमे राजवळ
येतील यांना हा भूमीचा प व देश होईल. तो यांना यां या घरासाठ
जागा आ ण प व थानासाठ प व जागा होईल. ५ हणून ती पंचवीस
हजार हात लांब व दहा हजार हात ं द, एवढ जागा जे कोणी लेवी मं दरात
सेवा करतात यांची हावी. व तीसाठ हे यांचे वतन होय. ६ अ पलेला
प व देशसु ा तु ही पाच हजार हात ं द व पंचवीस हजार हात लांब देश
नगराचा वभाग हणून नेमून ाल; तो इ ाएला या सव घरा याला होईल.
७ “अ पले या प व
देशा या व नगरा या वभागा या एकाबाजूस व
स याबाजूस अ पले या प व देशासमोर आ ण नगरा या वभागासमोर
प म सीमेपासून प मेकडे, आ ण पूव सीमेपासून पूवकडे अ धपतीस
वभाग होईल. ८ ही जमीन इ ाएलात अ धपतीचे वतन हावी हणजे यापुढे
मा या अ धपत नी मा या लोकांवर जुलूम क नये; तर याऐवजी इ ाएल
घरा याला यां या यां या वंशा माणे जमीन ावी. ९ भू परमे र असे
हणतो, इ ाएला या अ धपत नो, हे तुम यासाठ पुरे होवो. जबरद ती
आ ण जुलूम र करा! याय व यायीपण आचरा, मा या लोकांची हकालप ी
कर याचे सोडा.” असे भू परमे र हणतो. १० तु ही खर तागड , खर
एफा, खर बथ वापरा. ११ एफा व बथ सार याच मापाचे असावे. याक रता
बथ होमराचा दहावा भाग; तशीच एफाही होमराचा दहावा भाग; या होमरा या
मापा माणे असा ा. १२ शेकेल वीस गेराचा असावा. माने वीस शेकेलाचा,
पंचवीस शेकेलाचा कवा पंधरा शेकेलाचा असावा. १३ तुमची जे अपणे
अपावयाचे ती अशी असावीः तु ही होमभर ग हातून एफाचा सहावा भाग ग
व होमरभर जवातून एफाचा सहावा भाग जव ावा. १४ तेलाचा नयम हाच,
तु ही तेला या बथाचा हणजे खोरभर तेलातून बथाचा दहावा भाग अपावा;
दहा बथांचा खोर हणजे एक होमर, कारण दहा बथ एक होमर आहेत; १५
आ ण इ ाएल देशातील पाणथळा या कुरणातील दोनशे मढरां या कळपातून
एक कोक , अ नापण व होमापण व शां यपणे हणून यां यासाठ ाय त
करायला अपावे, असे भू परमे र हणतो. १६ देशातील सव लोकांनी
इ ाएलात या अ धपतीस ही अपणे दली पा हजेत. १७ उ सव, व चं दशने,
श बाथ आ ण इ ाएला या घरा याचे सव सण याम ये अ नापण, होमापण
व पेयापण याची तरतूद करणे हे अ धपत चे काम आहे. इ ाएल घरा यासाठ
ाय त कर यासाठ याने अ नापण, होमापण व शां यपणे ही स
करावी. १८ भू परमे र असे हणतो, “प ह या म ह यात, म ह या या
प ह या दवशी, तू नद ष त ण गो हा घेऊन प व थानाची शु ी कर. १९
ते हा याजकाने पापापणा या पशूचे र घेऊन ते मं दरा या दरवाजा या
चौकटीला, वेदी या बैठक या चा ही कोप यांवर व आंतील अंगणा या
दरवाजा या चौकटीला लावावे.” २० प ह या म ह या या सात ा दवशी,
येक चुकले या कवा भो या मनु याकरता तू तसेच करशील आ ण तु ही
या कारे मं दरासाठ ाय त करावे. २१ प ह या म ह यात, म ह या या
चौदा ा दवशी तु हास सात दवसाचा व हांडण सण होईल, याम ये
बेखमीर भाकर खावी. २२ या दवशी अ धपती आपणासाठ आ ण देशातील
सव लोकांसाठ पापापणासाठ एक गो हा स कर ल. २३ परमे रास
होमापण कर यासाठ सणाचे सात दवस याने सात नद ष गो हे व सात
मढे स करावे आ ण पापपणासाठ रोज एक बोकड स करावा. २४ मग
अ धपती एका गो ासाठ एफाभर व एका म ासाठ एफाभर अ नापण
आ ण एफासाठ हीनभर तेल स कर ल, पापापण हणून बैल देईल. २५
सात ा म ह यात, म ह या या पंधरा ा दवशी, सणात, सात दवसपयत
तो पापबली, होमबली, अ नबली आ ण तेल ही या माणेच स कर ल.
आत या अंगणाचे पूवकडचे दार कामा या
४६ सहाभू परमेदवसातर असेबंद हणतो,
असेल. पण श बाथ व चं दशन या दवशी ते
उघडले जाईल. २ अ धपती, या ारा या ारमंडपा या वाटेने बाहे न

आत येईल आ ण तो ारा या खांबाजवळ उभा राहील ते हा याजक याचे
होमामण व शां यपण कर ल. मग याने दारा या उं बर ाव न परमे रास
दंडवत घालून बाहेर जावे. पण ार सं याकाळपयत बंद केले जाणार
नाही. ३ देशातील लोकांनी श बाथ व नवचं दनी या दोन दवशी दारातूनच
परमे राची उपासना करावी. ४ श बाथ दवशी अ धपतीने परमे रास जे
अपण करायचे ते सहा नद ष कोकरे व नद ष मढा यांचे होमापण असे
करावे. ५ याने म ासाठ एक एफा अ नापण करावे व कोकरांसाठ
जसे यांची दे याची इ छा आहे तसे यांनी अ नापण ावे. आ ण येक
एफाबरोबर एक हीनभर तेल अपावे. ६ नवचं दनी याने एक नद ष गो हा,
सहा नद ष कोकरे व एक नद ष मढा अपण करावा. ७ याने बैलासाठ व
म ासाठ येक एक एफा अ नापण स करावे. एका कोकरांसाठ
या या इ छे माणे याने ावे. आ ण येक एफाबरोबर एक हीनभर
तेल अपावे. ८ जे हा अ धपती दरवाजा व देवड या मागाने आत वेश
कर ल ते हा याने याच मागाने बाहेर जावे. ९ पण देशातले लोक नेमले या
सणां या दवसात परमे रासमोर येतील. यावेळ उ रेकड या दारातून
आत आले याने द णेकड ल दारातून बाहेर जावे व द णेकड या दारातून
आत आले याने उ रे या दारातून बाहेर जावे. कोणीही आले या दारानेच
बाहेर जाऊ नये. तर सरळ पुढे बाहेर जावे. १० आ ण ते वेश कर त असता
अ धपती यां याम ये आत जाईल ते बाहेर जात असता याने यां याबरोबर
बाहेर जावे. ११ सणां या आ ण उ सवा या दवशी, एका गो ामागे एक
एफा अ नापण व एक एड यामागे अ नापण करावे. एक कोकरामागे जी
काही याची दे याची इ छा असेल तसे करावे. आ ण एफासाठ एक हीनभर
तेल ावे. १२ जे हा अ धपती परमे रासाठ वसंतोषाचे अपण हणून
होमबली व शां यपणे कर ल ते हा पूवचे दार या यासाठ उघडावे. मग
श बाथा या दवसा माणे याने होमापणे व शा यपणे करावी. मग याने
बाहेर जावे आ ण तो बाहेर गे यावर दार बंद करावे. १३ “परमे रास रोज
होमापण कर यासाठ तू एक वषाचे नद ष असे कोक ावे. तू दररोज
सकाळ हे करावे. १४ आ ण दररोज सकाळ याबरोबर तु ही अ नापण ावे.
ग हाचे पीठ एफाचा सहावा भाग व ते नरम कर यासाठ हीनाचा तसरा
भाग तेल, असे अ नापण परमे रास करावे. हा सवकाळचा वधी सतत
चालावयाचा आहे. १५ या माणे ते रोज सकाळ नरंतर या होमापणासाठ
कोक , अ नापण व तेल रोज सकाळ स करतील.” १६ भू परमे र
असे हणतो, “जर अ धपतीने आप या मुलापैक एकाला काही इनाम दले
तर ते या या वतनातले अस यामुळे या या मुलाचे होईल. ते याचे वतन
आहे. १७ पण याने जर आप या वतनाचा काही भाग, आप या एखा ा
सेवकाला दला, तर वातं या या वषापयत तो या सेवकाचा होईल. मग
तो अ धपतीकडे परत जाईल. याचे वतन या या मुलासच मळे ल. १८
आ ण अ धपतीने लोकांचे कोणतेही वतन घेऊन यास घालवून देऊ नये.
याने आप या मालक या ज मनीचा काही भाग आप या मुलांना ावा.
हणजे मा या लोकांपैक येक मनु य आपआप या वतनातून वखरला
जाऊ नये.” १९ मग या मनु याने मला दारा या जवळू न पलीकडे नेले.
उ रेकडे त ड असले या याजका या प व खो याकडे याने मला नेले.
आ ण पाहा! तेथे अगदी प मेकडे एक जागा दसली. २० तो मला हणाला,
“येथे याजक दोषापणे व पापापणे शजवतील, यात ते अ नापण भाजतील
ते हेच आहे यासाठ क , लोकांस प व करायला यांनी ती अपणे घेऊन
बाहेर या अंगणात जाऊ नये.” २१ मग मला याने बाहेर या अंगणात आणले
आ ण याने मला अंगणा या चार कोप यात नेले. आ ण पाहा! अंगणा या
येक कोप यात एक अंगण होते. २२ अंगणा या चार कोप यात चाळ स
हात लांब व तीस हात ं दीची आवारे होती. चार कोपरे सार याच मापाचे
होते. २३ याम ये चा ह या भोवताली दगडाची भत होती. या भतीत
दगडा या रांगाखाली वयंपाकासाठ जागा केलेली होती. २४ तो मनु य मला
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हणाला, “या पाकशाला आहेत, याम ये येथे मं दराचे सेवक लोकांकडचा
य शजवतील.”
या मनु याने मला पु हा मं दरा या वेशदाराकडे नेले आ ण
४७ मग
पाहा! मं दरा या उं बर ाखालून पाणी पूवकडे वाहत होते, कारण
मं दराचे त ड पूवला होते. आ ण मं दरा या उज ा बाजूने वेदी या द णेस
पाणी वाहात होते. २ हणून याने मला उ रे या दाराने बाहेर आणले आ ण
बाहेर या र याने सभोवार फरवून पूवकड ल बाहेर या दाराकडे नेले. तो
पाहा, पाणी दारा या द णेकडू न वाहत होते. ३ जसा तो मनु य हातात
मापनसू घेऊन पूवला जात होता. याने एक हजार अंतर मोजून मला या
पा यातून चालायला सां गतले. तो पाणी घो ापयत होते. ४ मग याने
आणखी एक हजार हाताचे अंतर मोजून पु हा मला पा यातून तेथपयत
चाल यास सां गतले, तो तेथे पाणी गुड यापयत होते. आ ण आणखी हजार
हात अंतर मोजून मला पा यातून चालावयास लावले तो तेथे पाणी कमरेपयत
होते. ५ यानंतर याने आणखी हजार हात अंतर मोजले तो या नदीतून
मला चालता येईना, कारण पाणी फार झाले. मला यातून पो न जाता
आले असते; उत न पार जाता आले नसते. इतक खोल ती होती. ६ तो
मनु य मला हणाला, “मानवा या मुला, तू हे पा हले ना?” आ ण याने
मला नदी या काठाने परत आणले. ७ जसा मी परत आलो ते हा पाहा,
नदी या तीरांवर एका बाजूस व स या बाजूसही पु कळ झाड असलेली
पा हली. ८ तो मनु य मला हणाला, “हे पाणी पूव देशाकडे वाहत जाते.
आ ण तेथून अराबात उत न ारसमु ाला मळते, ही नदी समु ास मळू न
याचे पाणी ताजे करते. ९ मग असे होईल क , जेथे ही महानदी जाईल तेथे
तेथे जो येक जवंत ाणी राहत असेल तो जगेल, कारण तेथील पाणी
ारसमु ास मळते यामुळे ते ताजे होते आ ण तेथे वपुल मासे मळतात,
हे पाणी जेथे जाईल तेथे सवकाही नरोगी होईल; जेथे कोठे ही नदी जाते
येकगो जवंत राहते. १० त या तीर कोळ उभे रा न एन-गेदीपासून
एन-इ लाइमपयत जाळ टाकतील. मो ा समु ात या माशांसारखे या
ारसमु ात अनेक कारां माणे वपुल मासे होतील. ११ पण दलदल आ ण
पाणथळ या जागा नद ष होणार नाहीत. या मठासार या होतील. १२
नदी या दो ही काठावर सव काराची खा याजोगी फळे देणारे सव कारची
झाडे वाढतीत. यांची पाने कधीच सुकून जाणार नाहीत. याचे फळ कधीच
थांबणार नाही. ती येक म ह याला फळ देईल, कारण या नदीचे पाणी
प व थानातून नघाले आहे. यांची फळे खा यासाठ व यातील पाने
औषधी होतील.” १३ भू परमे र असे हणतो, तु ही इ ाएला या बारा
वंशासाठ ज मनीची वभागणी या माणे क न ाल, ते हा योसेफाला दोन
भाग मळतील. १४ आ ण तु ही, येक मनु य आ ण तुम यातील बंधु यांचे
ते वतन होईल. या देशा वषयी मी तुम या पुवजांना ावा हणून आपला हात
उं च क न शपथ घेतली या या सारखी वाटणी क न याल, याच माणे तो
तुमचे वतन होईल. १५ ज मनी या सीमा अशा असतील. उ रेला मो ा
समु ापासून, हेथलोन या वाटेने हमाथकडे सदादा या सीमेपयत, १६ हमाथ,
बेरोथा, जे द म क व हमाथा या सीमेवर ल स ाईम, व हौरान या सीमेवर ल
म यहासेर. १७ समु ापासून ही सीमा हणजे द म का या सरह ीवर ल गांव
हसर-एनोन पयत असेल. उ रेस हमाथ ही सीमा. ही बाजू उ र झाली. १८
पूवला सीमारेषा हौरान व द म क, गलाद व इ ाएल देश या यामधून गेलेली
यादन नदी. १९ मग द ण बाजू, तामारपासून पार मर बोथ कादेशा या
पा यापयत व तेथून मसर या देशा या ओ ाने पुढे मो ासमु ापयत, ही
द ण बाजू झाली. २० प मबाजू द ण सीमेपासून हमाथा या वेशा या
समोर या देशापयत मोठा समु होईल; ही प म बाजू आहे. २१ “या कारे
तु ही हा देश आपसांत इ ाएला या वंशांम ये वाटू न ा. २२ तु ही तुम यात
आ ण तुम याम ये राहत असले या पर यांम ये अथवा या पर यांची मुले
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तुम यात राहत आहेत यां यात वाटाल. हे परके इ ाएलम ये ज मले या
लोकां माणेच इ ाएलचे र हवासी आहेत. यामुळे इ ाएला या वंशांना
दले या ज मनीतील काही भाग तु ही या लोकांस ावा. २३ हे परके
जेथे राहतात, तेथे राहणा या इ ाएल लोकांनी यांना काही जमीन दलीच
पा हजे.” परमे र, माझा भू, असे हणाला.
ाची नावे आहेत. दानाचा वंश देशाचा एक वभाग ि वकार ल.
४८ हीयाचीवंशसीमा
उ र सीमेपासून हेथलोनाकड या वाटेजवळ, हामाथा या
वेशापयत द म का या सीमेवर ल हसर-एनान, उ रेकडे हमाथाजवळ.
दानाची सीमा या या पूवकडू न सव मागाने महासमु ाकडे जाईल. २ दाना या
द ण सीमेपाशी पूवपासून ते प मेपयत एक वभाग तो आशेराचा. ३
आशेराबरोबर द ण सीमेचा एक वभाग नफतालीचा, या या पूवपासून
ते प मेपयत पसरलेला. ४ नफतालीबरोबर द ण सीमेचा एक वभाग
मन शेचा, पूवपासून ते प मेपयतचा व तार त देश. ५ मन शेबरोबर
या या द ण सीमेचा एक वभाग पूवपासून ते प मेपयत तो ए ाईमाचा.
६ ए ाईमा या द ण सीमे या पूवबाजूपासून ते प मबाजूपयत एक वभाग
रऊबेनाचा. ७ रऊबेनाबरोबर या बाजू या सीमे या पूव ते प म एक वभाग
तो य दाचा. ८ य दा या सीमेस लागून असलेला जो पूव बाजूपासून ते
प म बाजूपयत व तारलेला देश पंचवीस हजार हात ं द व इतर वंशांना
मळाले या वभागाइतका पूव बाजूपासून ते प म बाजूपयत लांब तो
सम पत अंश हणून अपाल आ ण या या म यभागी प व थान होईल.
९ तु ही जो देश परमे रास अपण कराल तो लांबीला पंचवीस हजार
हात व ं दीला वीस हजार हात असावा. १० प व देशाचा वभाग हा
नेमून दला होता, हा सम पत देश याजकांचा; ही जमीन उ रेला पंचवीस
हजार हात लांबीची, पूवला व प मेला दहा-दहा हजार हात ं दीची असेल.
तची द णेला लांबी पंचवीस हजार हात असावी. या या बरोबर म यावर
परमे राचे मं दर असेल. ११ सादोका या वंशजातले जे याजक प व झालेले
आहेत या कोणी माझी सेवा न ेने केली, यां यासाठ तो होईल. जे हा
इ ाएली लोक बहकून गेली ते हा जसे लेवी बहकले तसे ते बहकले नाहीत.
इ ाएला या लोकांबरोबर बहकले नाहीत. १२ यास देशातील अ पले या
देशातून हा एक देश यांना परमप व होईल; तो लेव या सीमेपाशी
असेल. १३ याजकां या सीमेपाशी ले ांना पंचवीस हजार हात लांब व दहा
हजार हात ं द देश मळावा. यांना पूण लांबी ं दीची, हणजे पंचवीस
हजार हात लांब व दहा हजार हात ं द जमीन असावी. १४ यांनी या ज मनीची
व वा अदलाबदली क नये. इ ाएल देशातील कोणतेही थमफळे वेगळे
क न इतर देशाकडे जाऊ देऊ नये. कारण तो भाग परमे रास प व
आहे. १५ उरलेली जमीन, पंचवीस हजार हात लांबी या देशापैक जो पांच
हजार हात ं दीचा भाग राहील तो नगरासाठ सावज नक, कुरणासाठ ,
घरे बांध यासाठ उपयोगात येईल. नगर ा या म यावर असावे. १६
नगर ची मापे पुढ ल माणे असतील, उ र बाजू चार हजार पाचशे हात,
द ण बाजू चार हजार पाचशे हात पूव व प म बाजूही तेव ाच हणजे
चार हजार पाचशे हात. १७ नगरासाठ चे कुरण उ रेकडे अड चशे हात,
द णेकडे अड चशे हात, व पूवकडे अड चशे हात व प मेकडे अड चशे
हात असावे. १८ आ ण प व अ पले या देशासमोर जो उरलेला देश
तो लांबीने पूवकडे दहा हजार हात. व प मेला दहा हजार हात होईल;
आ ण तो प व अ पले या देशासमोर होईल; याचे उ प न नगरातील
कामगारांसाठ अ नासाठ होईल. १९ सव इ ाएला या वंशांतून जे कोणी
नगरात काम करतील या लोकांनी या जागेची मशागत करावी. २० सव
अ पलेला देश पंचवीस हजार हात लांब आ ण पंचवीस हजार ं द होईल;
ा कारे तु ही देशाचे प व अपण एक तपणे नगरा या वभागासाठ
ावे. २१ “तो अ पलेला भाग व नगराचे वभाग यां या एका बाजूला व
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स या बाजूला जो उरलेला भाग आहे तो अ धपतीचा असावा. अ पले या
देशा या पंचवीस हजार हातां यासमोर पूव सीमेकडे आ ण प मेकडे
पंचवीस हजार हातां यासमोर प म सीमेकडे, वंशा या वभागासमोर जो
देश आहे तो अ धपतीसाठ असावा आ ण प व अ पलेला देश व
मं दराचे प व थान या या म यभागी असावे. २२ ातील काही ह सा
याजकाचा, काही लेव चा व काही मं दराक रता आहे. मं दर या भागा या
म यभागी आहे. श लक रा हलेली जमीन देशा या राजा या मालक ची
आहे. राजाला, ब यामीनची जमीन व य दाची जमीन यां यामधील जमीन
मळे ल. २३ आ ण बाक या वंशास, पूव बाजूपासून प मबाजूपयत,
यातला एक ब यामीनाचा भाग. २४ ब या मना या सीमेपाशी या या
पूवबाजूपासून प मबाजूपयत तो शमोनाचा वभाग. २५ शमोना या
सीमेपाशी पूव बाजूपासून प मबाजूपयत तो इ साखाराचा वभाग. २६
इ साखारा या सीमेपाशी पूवबाजूस प मबाजूपयत तो जबुलूनाचा वभाग.
२७ जबुलूना या सीमेपाशी पूवबाजूपासून प मबाजूपयत, गादाचा, एक
वभाग. २८ गादा या सीमेपाशी द ण बाजूस, द णेकडे, तामारापासून
मर बोथ कादेशा या जलापयत, नदीकडे मो ा समु ापयत सीमा होईल.
२९ या देशाची वाटणी तु ही च ् या टाकून इ ाएला या वंशास वतनासाठ
वभागणी कराल तो हाच आहे. यांचे वभाग हेच आहेत.” परमे र, माझा
भू, असे हणाला. ३० ही नगराची बाहेर नघ याची ठकाणे आहेत. उ र
बाजूस मापाने चार हजार पाचशे हात लांब असेल. ३१ नगरा या वेशी, तला
तीन ारे असतील, इ ाएल वंशा या नावा माणे यांची नावे, रऊबेनचे
ार, य दाचे ार व लेवीचे ार. ३२ पूव बाजू चार हजार पाचशे हात लांब
असेल. तला तीन ारे असतील. योसेफाचे ार, ब यामीनाचे ार व दानाचे
ार. ३३ द ण बाजूसु ा चार हजार पाचशे हात लांब असेल. तलाही
शमोनाचे ार, इ साखाराचे ार व जबुलूनाचे ार अशी तीन ारे असतील.
३४ प म बाजूही चार हजार पाचशे हात लांब असेल. त या तीन ारांची
नावे पुढ ल ामाणे असतील. गादाचे ार, आशेराचे ार व नफतालीचे ार.
३५ ते सभोवतीचे अंतर अठरा हजार हात असेल. या दवसापासून नगर चे
नाव ‘परमे र तेथे आहे’ असे पडेल.
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यहे केल
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यहोयाक म या या कार कद या तस या वष बाबेलाचा
१ यराजादाचानबुराजा
ख ने सर याने य शलेमेवर चढाई क न यांची रसद बंद
कर यासाठ य शलेमेला वेढा दला. २ परमे राने नबुख ेने सर राजास
य दाचा राजा यहोयाक मवर वजय दला आ ण यास परमे रा या घरातील
काही व तू द या याने या शनार येथे या या देवा या घरासाठ आण या
आ ण या प व व तू याने या या देवा या भांडारात ठे व या. ३ राजा
आपला मुख अ धकार अ पनज यास हणाला क इ ाएलाचे काही लोक,
जे राज कुळातले आ ण उ चकुलीन आहेत यास मा याकडे घेवून ये. ४
यां या अंगी काही कलंक नाही असे न पाप, सु प, कौश यपुणतेने चतुर,
ानाने प रपूण आ ण श वान आ ण राजा या महलाम ये सेवा कर यास
पा तेथे यांना खा ांची श ण व भाषा शकवायला याने यास सां गतले.
५ रा या या म ा नातून व तो पीत असे या ा रसातून तो यांचा रोज वाटा
नेमून दला. असे या त णांना तीन वषाचे श ण दे यात यावे. यानंतर
यांनी राजाची सेवा करावी. ६ या लोकांम ये दानीएल, हन या, मीशाएल व
अज या हे य दा वंशाचे होते. ७ मुख अ धका याने यांना, दानीएलास
बे टश सर, हन यास श ख, मीशाएलास मेशख, अज यास अबेदनगो, नावे
दली. ८ पण दानीएलाने आप या मनात ठरवले क , तो वत: ला राजा या
अ नाने कवा या या प या या ा रसान वटाळ वणार नाही; हणून
याने षंढां या अ धका याला वनंती केली क , मी आपणाला वटाळवू नये.
९ आता देवाने दानीएलावर मुख अ धका याची कृपा आ ण दया हावी असे
केले. १० मुख अ धकार दानीएलास हणाला, “मला माझा वामी, राजांचे
भय आहे याने तु ही काय खावे व काय यावे ाची आ ा केली आहे,
तुम या वया या इतर त णांपे ा तु ही अ धक वाईट का दसावे? तुम यामुळे
तो माझे डोके छाटू न टाकेल.” ११ मग मुख अ धका याने दानीएल, हन या,
मीशाएल व अज या हयावर नेमून दले या कारभा याशी दानीएल बोलला.
१२ तो हणाला, “आप या दासांची दहा दवस कसोटी पहा, आ हास फ ्
शाकभोजन व प यास पाणी दे. १३ नंतर आमचे बाहय प व या त णांचे
बाहय प व जे राजाचे म ा न खात आहेत या त णांचे बा प, यांची
तुलना कर आ ण तु या नजरेस येईल तसे तु या दासास कर.” १४ मग तो
कारभार हे कर यास मा य झाला दहा दवसानी याने यांची पाहणी केली.
१५ दहा दवसा या शेवटी यांचे बा
प जे राजाचे म ा न खात अ धक
नरोगी आ ण ध पु दसू लागले. १६ मग कारभा याने यांचे म ा न
आ ण यांचा ा रस काढू न यास फ शाकभोजन दले. १७ मग या चार
त णास देवाने ान आ ण सव कार या शा ांचा समज आ ण शहाणपण
दले, आ ण दानीएलास सव कारचे व न व ांत उलगडत असत. १८
राजाने ठरवून दले या काळा या समा तीनंतर मुख अ धकार यांना
नबुख ने सर राजासमोर घेऊन आला. १९ राजा यां याशी बोलला, या सव
समुदायाम ये दानीएल हन या, मीशाएल, व अज या यां या तोड चा सरा
कोणीच न हता. ते राजासमोर या या सेवेस रा लागले. २० ाना या
आ ण शहाणपणा या बाबतीत राजाने यांना जे काही वचारले याम ये ते,
सव जा गार, भूत व ा करणारे हयां यापे ा ते दहापट उ म असे संपूण
रा यात राजाला आढळू न आले. २१ कोरेश राजा या कार कद त प ह या
वषापयत दानीएल तेथे राहीला.
सर राजा या कारक दी या स या वष यास व न पडले
२ नबुतो बेखचैननेझाला
आ ण झोपू शकला नाही. ते हा राजाने फमान काढला
२

क , जा गार आ ण यो तषी जाणणारे तसेच मां क आ ण ानी लोक
ांनी यावे आ ण राजाला ते व न सांगावे, हणून ते राजासमोर हजर झाले.
३ राजा यांना हणाला, “मला एक व न पडले आहे आ ण याचा अथ
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जाण यास माझे मन ाकूळ झाले आहे.” ४ ते हा ानी लोक राजाशी
आरामी भाषेत बोलले “महाराज चरायू असा! तुम या सेवकांना तुमचे
व न सांगा आ ण आ ही याचा अथ तु हास गट क !” ५ राजाने खा दी
लोकांस उ र दले, “हा ठराव होऊन चुकला आहे जर तु ही मला व न
आ ण याचा अथ सांगणार नाही तर तुम या शर राचे तुकडे केले जातील
आ ण तुम या घरांचे उ करडे केले जातील. ६ पण जर तु ही मला व न
आ ण याचा अथ सांगाल तर तु हास मा याकडू न भेट, पा रतो षक आ ण
मोठा मान मळे ल. या तव तु ही मला व न व याचा अथ सांगा.” ७ ते
पु हा यास हणाले, “महाराजांनी आप या सेवकांस व न सांगावे हणजे
आ ही याचा अथ सांगू.” ८ राजाने उ र दले, “मला ठाऊक आहे तु ही वेळ
काढत आहात; पा हजे कारण तु हास ठाऊक आहे क , माझा ठराव झालेला
आहे. ९ पण जर तु ही मला व न सां गतले नाही तर तुम यासाठ एकच
श ा आहे. हणून माझे मन बदलत नाही तोपयत तु ही खो ा आ ण
फस ा गो ी सहमत क न मला सांगा ा असे तुमचे ठरले आहे. हणून
मला व न सांगा हणजे मला समजेल तु ही याचा उलगडा क शकता.”
१० खा दी लोकांनी राजास उ र केले, “या जगात असा कोणताच मनु य
नाही जो राजाची ही मागणी पूण करेल असा कोणताच महान आ ण तापी
राजा नाही याने असे मागणे यो तषी, भुत व ा जाणणारे आ ण ानी
लोकांस केली असेल. ११ महाराज जी गो मागतात ती कठ ण आहे आ ण
देवा शवाय कोणीही नाही जो हे सांगेल कारण देव मानवात राहत नाही.” १२
हे ऐकून राजा रागाने संतापला आ ण याने आ ा केली क , बाबेलम ये जे
ाना वषयी ओळखले जातात यांचा नाश कर यात यावा. १३ हे फमान
नघाले हणून जे यां या ानासाठ ओळखले जात होते यास मरणास
सामोरे जावे लागणार होते, आ ण लोक दानीएल आ ण यां या म ांना शोधू
लागले यासाठ क , यांचा घात करावा. १४ ते हा दानीएलाने अंगर कांचा
धान अय क जो, बाबेलातील ानांचा घात करायला नघाला होता, यास
रदश पणाने आ ण वचारपूवक हणाला. १५ दानीएल राजा या सेनापतीला
हणाला, “राजाकडू न हा असा तातड चा कूम का नघाला?” ते हा अय कने
दानीएलास काय घडले ते सां गतले. १६ मग दानीएलाने आत जाऊन राजास
वनंती केली क , “ याला समय ावा हणजे यास महाराजाला या या
व नाचा उलगडा सांगता येईल.” १७ ते हा दानीएललाने आप या घरात
जाऊन आपले सोबती हन या, मीशाएल व अज या यांना ती गो कळवली,
१८ याने यांना वनंती केली क , या रह या वषयी वग य देवाने दया
करावी असे यांनी देवाजवळ मागावे हणजे बाबेला या इतर ा यांसोबत
याचा आ ण या या सहका यांचा घात होऊ नये. १९ या रा ी दानीएलास
ांता ारे, या रह याचा उलगडा झाला. यानंतर याने वग य देवाचे तवन
केले. २० आ ण तो हणाला, “देवा या नामाचे सदासवदा तवन होवो,
कारण ान आ ण साम य याचे आहे.” २१ तो समय आ ण ऋतु बदलतो,
तो राजास काढतो आ ण स यास सहासनावर बसवून राजे करतो; तो
ा यास आ ण ववेकवंतास शहाणपण देतो. २२ तो गुढ आ ण गहन गो ी
गट करतो, कारण अंधारात काय आहे हे तो जाणतो, आ ण काश याम ये
वसतो. २३ मा या पूवजा या देवा, मी तुझे आभार मानतो आ ण तुझे तवन
करतो, कारण तू मला ान आ ण साम य दले; आ ण जे आ ही तु याजवळ
मा गतले ते सव तू आता मला कळवले आहे हणून मी तुझे उपकार मानतो
व तुझी तुती करतो, कारण तू राजाची गो आ हास कळ वली आहे. २४ हे
सगळे झा यानंतर दानीएल याची नेमणूक राजाने बाबेला या सव ानी
लोकांचा वध कर यास याची नेमणूक केली होती या अय काकडे जाऊन
हणाला, “बाबेला या ानी लोकांस ठार क नको, तर मला राजासमोर
घेऊन जा हणजे मी यास व न आ ण याचा अथ सांगेन.” २५ नंतर
अय काने दानीएलास लवकर राजासमोर नेऊन हटले, “य दा या बंदीवानात
मला एक मनु य सापडला आहे जो रा या या व नाचा अथ सांगेल.” २६
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राजाने बे टश सर नाव दले या दानीएलास हटले, “माझे व न आ ण
याचा अथ सांग यास तू कुशल आहेस काय?” २७ दानीएलाने राजास उ र
दले, “राजाचे गुढ कट कर याची कुशलता, ानी, व भुत व ा जाणणारे,
जा गार कवा यो तषी यां याकडे नाही. २८ तथापी, एक देव आहे जो
वगात राहतो तो रह य गट करतो आ ण याने भ व यात होणार घटना
राजा नबुख ने सर आपणास कळ वली आहे. तु ही आप या बछा यात
पडले असता तुमचे व न आ ण ांत तो असा. २९ आपण जसे बछा यात
पडू न वचार करत होता ते हा आप या मनात हे रह य गट करणा याने
आपणास पुढे होणार घटना कळ वली. ३० आता माझी गो , ती अशी क ;
हे रह य मला उलगडते ते यामुळे नाही क मी इतर मनु यांपे ा अ धक ानी
आहे, तर हे रह य यासाठ उलगडले क , राजा आपण याचा अथ समजावा
व जो आप या मनातील गहन वचार समजावे. ३१ राजा आपण, आप या
डो यापुढे एक मोठा पुतळा पा हला हा पुतळा श शाली आ ण तेजोमय
असा तुम यासमोर उभा रा हला, याचे तेज भयावह होते. ३२ या पुत याचे
डोके उ म सो याचे होते, याची छाती व हात चांदीचे होते, यांचा मधला
भाग आ ण मांडया पतळे या. ३३ आ ण याचे पाय लोखंडाचे होते याची
पावले काही भाग लोखंडाची आ ण काही भाग मातीची होती. ३४ तु ही वर
पाहत होता ते हा कोणा मनु याचा हात लाग यावाचून एक दगड छे दला गेला
आ ण याने या पुत या या लोखंडा या व माती या पावलांवर आदळू न
यांचे तुकडे तुकडे केले. ३५ यानंतर लोखंड, माती, पतळ, चांदी आ ण
सोने यांचे एकाच वेळ तुकडे झाले आ ण ते उ हा यातील खे यात या
भु या माणे झाले. वारा यांना घेऊन गेला आ ण यांचा मागमूस रा हला
नाही. पण तो दगड जो पुतळयावर आदळला होता यांचा मोठा पवत होऊन
याने सव पृ वी ापली. ३६ हे आपले व न आहे राजा, आता आ ही याचा
उलगडा सांगतो. ३७ राजा आपण, राजा धराज आहात यास वगा या
देवाने रा य, साम य, बल आ ण स मान दला आहे. ३८ याने तु हास या
जागा द या जथे माणसे राहतात. याने तुम या आधीन वनपशू आ ण
आकाशातील प ी केले आहेत आ ण तु हास याचा शासक बन वले आहे,
तु ही या पुत याचे सुवण म तक आहात. ३९ आप यानंतर आपणापे ा
क न असे रा य उदयास येईल, आ ण पतळे चे असे तसरे रा य सव
पृ वीवर स ा करतील. ४० तेथे चौथे रा य असेल जे लोखंडासारखे मजबूत
लोखंड तुकडे करतो हे यांचे तुकडे क न यांचा भुगा कर ल. ४१ जसे
आपण पा हले क , पावले आ ण बोटे काही भाग भाजले या मातीचा आ ण
काही भाग लोखंडाचा होता, हणून हे रा य वभागलेले राहील, काही भागात
लोखंडाची मजबुती राहील तसेच जसे आपण लोखंड मातीत मसळलेला
पा हले. ४२ जशी पायांची बोटे अंशत: लोखंडाची आ ण अंशत: मातीची
बनली होती तसे ते रा य असेल अंशत: बळकट आ ण अंशत: ठसूळ असे
होईल. ४३ जसे आपण पा हले लोखंड मऊ माती सोबत मसळले होते, तसे
लोक मसळलेले राहतील, जसे लोखंड व माती एक होत नाही तसे हे लोकही
एक राहणार नाही. ४४ या राजा या दवसात वग य देव एका रा याची
थापना कर ल, याचा कधीही नाश होणार नाही, यास कोणी जकणार
नाही ते तर सव रा याचे तुकडे क न या सवाचा नाश कर ल व ते सव काळ
टकेल. ४५ आपण जसे पा हले कोणी मनु याचा हात न लागता एक दगड
पवतांव न तुटून पडला याने लोखंड, पतळे , माती, चांदी आ ण सोने यांचे
तुकडे केले, या महान परमे राने राजा पुढे होणा या घटना कळ व या
आहेत. हे व न स य असून याचा हा व सनीय उलगडा आहे.” ४६ राजा
नबुख ने सराने पालथे पडू न दानीएलास सा ांग दंडवत घातले आ ण आ ा
केली क यास अपण क न धूप दाखवा. ४७ राजा दानीएलास हणाला,
“खरोखर तुझा देव सव देवांचा देव आहे, राजांचा राजा आहे, तो जो रह यांचा
उलगडा करतो, हणून तुला हे रह या गट करता आले आहे.” ४८ नंतर
राजाने दानीएलास मोठा स मान आ ण अ ुत भेटव तू द या. यास अव या

बाबेलातील परग याची स ा दली आ ण दानीएल बाबेला या सव ानी
लोकांचा मु य शासक झाला. ४९ दानीएलाने राजास केले या वनंतीव न,
राजाने श ख
ु , मेशख आ ण अबेदनगो ास बाबेला या ांताचे शासक
नेमले पण दानीएल राजदरबार च रा हला.
सो याचा एक पुतळा केला याची उं ची साठ हात
३ नबुआ खण नें दीसरसातराजाने
हात होती, याची थापना याने बाबेल ांता या रा
मैदानात केली. २ नंतर नबुख ने सर राजाने थापले या या पुत याची
त ापना कर यासाठ एक हो यास आपले ांताचे शासक, ादे शक
शासक, था नक शासक, सोबतचे स लागार, ख जनदार, यायाधीश,
दंडा धकार आ ण ांतातले सव उ च मु या धकार हयांस नरोप पाठवला.
३ नंतर ांताचे शासक, ादे शक, शासक, था नक शासक, सोबतचे
स लागार, ख जनदार, यायाधीश, दंडा धकार आ ण ांतातले सव उ च
मु या धकार यासाठ एक आले क , नबुख ने सर राजाने था पत
केले या पुत याचे समपण हावे. ४ ते हा दवंड देणारा ओरडला, “अहो
व वध देशा या व वध भाषे या लोकांनो, ५ यावेळ तु ही शग, बासर ,
सतार, वणा, पुंजी आ ण सव कारची वा े यांचे संगीत ऐकाल यावेळ
या सुवण पुतळयास दंडवत करा याची थापना नबुख ने सर राजाने केली
आहे. ६ जो कोणी पालथा पडू न यास नमन करणार नाही यास लगेच या
णाला जळ या अ नी या भ ीत टाकले जाईल.” ७ मग शग, बासर ,
सतार, सारंगी, वणा, पुंगी इ यादी वा ांचा आवाज ऐकताच व वध देशा या
व वध भाषे या लोकांनी या सुवण पुतळयास पालथे पडू न दंडवत केले जो
नबुख ने सर राजाने थापला होता. ८ आता यावेळ काही खा ांनी जवळ
येऊन य ांवर दोषारोप केला. ९ ते नबुख ने सर राजास हणाले, “महाराज
चरायु असा. १० महाराज तु ही असे फमान काढले आहे ना, क , जो कोणी
शग, बासर , सतार, वणा, पुंगी आ ण इतर वा ाचा आवाज ऐकतो याने
सुवण् पुतळयास दंडवत करावे. ११ जो कोणी यास पायापडू न नमन करणार
नाही यास लगेच या णाला त त अ नी या भ ीत टाक यात येईल. १२
आता येथे काही य दी आहेत यांची नेमणूक तु ही बाबेला या ांतात केली,
यांची नावे श ख, मेशख अबेदनगो ही आहेत. हे लोक, राजा, आपली पवा
करत नाहीत, ते तुम या देवास नमन करत नाहीत, याची सेवा करत नाही,
कवा तुम या पुत यास दंडवत करत नाहीत, याची तु ही थापना केली
आहे.” १३ ते हा नबुख ने सर राजाने रागात संत त होऊन श ख, मेशख,
अबेदनगो हयास घेऊन या अशी आ ा केली ते हा लोकांनी यांना राजापुढे
सादर केले. १४ नबुख ने सर यांना हणाला, “काय तु ही श ख, मेशख,
अबेदनगो आप या मनाची तयार केली? क तु ही मा या थपले या सुवण
पुतळयास नमन क न यास दंडवत करणार नाही? १५ आता जर तु ही
तयार आहात तर, जे हा तु ही शग, बासर , सतार, सारंगी, वणा, पुंगी आ ण
इतर वा यांचा आवाज ऐकाल ते हा तु ही या पुतळयापुढे उपडे पडू न दंडवत
कराल तर बरे; पण जर तु ही नमन करणार नाही, तर तु हास वर त त त
अ नी या भ ीत टाक यात येईल. तु हास मा या हातातून सोड वणारा असा
कोण देव आहे?” १६ श ख, मेशख, अबेदनगो यांनी राजाला उ र दले क ,
“हे नबुख ने सरा, या बाबतीत उ र दे याचे आ हास योजन नाही. १७ जर
काही उ र आहे, तर ते हे क , या देवाची आ ही सेवा करतो तो आ हास
त त आ नी या भ ीतून काढ यास समथ आहे, आ ण महाराज तो आ हास
आप या हातून सोडवील. १८ पण जर नाही तर महाराज हे आपणास मा हत
असावे क , आ ही तुम या देवाची उपासना करणार नाही, आ ण या या पुढे
आ ही पालथे पडू न यास दंडवत करणार नाही.” १९ नबुख ने सर रागाने
संत त झाला, याची श ख, मेशख, अबेदनगो व
याची मु ा पालटली.
याने आ ा केली क , भ ी नेहमीपे ा सातपटीने त त कर यात यावी. २०
नंतर याने आप या सै नकातील काही बलवान पु षास आ ा केली क ,
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श ख, मेशख, अबेदनगो यांना बांधा आ ण त त भ ीत टाका. २१ ते बांधलेले
असताना यांनी आपले पायमोजे, सदरे झगे आ ण इतर व घातले होते
आ ण यांना त त भ ीत टाक यात आले. २२ राजाची आ ा स अस याने
ती भ ी फारच त त केलेली होती. श ख, मेशख, अबेदनगो यांना यांनी
भ ीत टाकले ते सै नक त या वालेने मरण पावले. २३ तथे ते पु ष
श ख, मेशख, अबेदनगो हातपाय बांधलेले असे या भ ीत पडले. २४ नंतर
नबुख ने सर चक त होऊन वर त उभा रा हला याने आप या स लागारास
वचारले, “आपण या तघांना बांधून भ ीत टाकले ना?” यांनी उ र दले,
न त राजे. २५ तो हणाला, मला असे दसते क , चार माणसे अ नीत
मोकळे फरत आहेत, यांना काही एक खापत झालेली नाही, चौ याचे तेज
हे जणू देवपु ासारखे आहे. २६ ते हा नबुख ने सराने धगधग या भ ी या
दाराजवळ येऊन यांना हाक मारली “श ख, मेशख, अबेदनगो, सव च
देवा या दासांनो बाहेर या.” येथे या, नंतर श ख, मेशख, अबेदनगो अ नीतून
बाहेर आले. २७ तेथे जमलेले ांता धकार , शासक, ादे शक शासक,
था नक शासक, इतर शासक आ ण राजाचे स लागार ांनी यास
पा हले. यां या शर रावर अ नी या जखमा न ह या याचा एकही केस
होरपळला नाही. यांना अ नीचा वासही लागला नाही. २८ नबुख ने सर
हणाला या आपण श ख, मेशख, अबेदनगो यां या देवाचे तवन क या,
कारण याने आपला द त पाठवला आ ण या आप या सेवकांनी
या यावर भरवसा ठे वला, आ ण राजाची आ ा पालटवली, आ ण आप या
देवा शवाय स या कोण याही देवाची सेवा क नये कवा स या कोणाला
नमन क नये हणून आपली शर रे अ पली यांना याने सोडवले आहे. २९
यामुळे मी ठराव करतो क , कुणीही लोक, कुठ याही देशाचे, कोणतीही
भाषा बोलणारे जर श ख, मेशख, अबेदनगो, यां या देवा या वरोधात
बोलतील तर यांचे तुकडे कर यात येतील, आ ण यां या घराचे उ करडे
कर यात येतील. कारण अशा कारे सोड वणारा सरा कोणता देव नाही.
३० नंतर राजाने श ख, मेशख, अबेदनगो यांना बाबेल या परग यात बढती
दली.
ख ने सर राजाने सव लोक रा आ ण पृ वीवर ल सव भाषा
४ नबुबोलाणा
या लोकात फमान पाठवले क , तुमचे क याण होवो.

२

सव च देवाने जी च हे आ ण जे चम कार मा यासाठ केलेले तु हास
सांगावे हे मला बरे वाटले आहे; ३ याची च हे कती थोर, याचे चम कार
कती अ ूत, याचे रा य हे सावकालीक रा य आहे. याचे वा म व
प ान प ा राहते. ४ मी, नबुख ने सर, मा या घरात सुखाने राहत हातो
आ ण मा या महलात समृ ीचा उपभोग घेत होतो. ५ मी व न पा हले
आ ण घाबरलो मी यावेळ आप या पलंगावर पडलो होतो. या ांतामुळे
माझे मन अ धर झाले. ६ हणून मी आ ा केली क , बाबेलातील सव ानी
लोकांस मजकडे आणावे हणजे ते मा या व नाचा उलघडा करतील. ७
ते हा जा गार, भुत व ा करणारे, खा दी आ ण यो तषी हे मजकडे आले.
मी यांना व न सां गतले पण याचा उलघडा यांना होईना. ८ शेवटी
दानीएल आत आला, यास मी मा या देवाचे नाव बे टश सर दले आहे.
यास मी व न सां गतले. ९ बे टश सरा, सव ा यां या अ धका या, मला
ठाऊक आहे प व देवाचा आ मा तु याम ये नवास करतो आ ण तुला
कोणतेही गुढ रह य अवघड नाही. मला पडले या व नाचा अथ मला सांग.
१० मी मा या पलंगावर पडलो असता मला दसले ते असे, मी पा हले,
पृ वी या मधोमध एक मोठा वृ होता आ ण याची उं ची खूप मोठ होती.
११ तो वृ वाढू न मजबूत झाला याचा शडा आकाशात पोहचला आ ण
याचा देखावा सव पृ वी या सीमेपयत पोहचला. १२ याची पाने सुंदर
होती, यास भरपूर फळे असून ती सवाना खायला पुरेशी होती. वनपशु
या या सावलीत आ ण आकाशातील प ी या या फां ाम ये राहत. तो
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वृ सव ज वतांचे पोषण कर त असे. १३ मी मा या बछा यात पडलो
असता मा या मनात पा हले आ ण एक प व देव त आकाशातून खाली
उतरला. १४ तो मो ाने ओरडू न हणाला हा वृ तोडू न टाका आ ण या या
फां ा छाटू न टाका, याची पाने काढू न टाका आ ण फळे वखरा, या या
खाली राहणारे ाणी पळू न जावो आ ण फां ांतील पाखरे उडू न जावोत.
१५ पण याचा बुंधा ज मनीत रा दया. यास लोखंड आ ण पतळे या
प या बांधून, कुरणा या कोव या गवतात रा ा. यास आकाशातील
दहीवरात भजू ा, वनपशुंबरोबर यास भूमीवर ल गवताचा वाटा मळू ा.
१६ याचे मानवी दय जावून यास ा याचे दय ा त होवो, तो पयत
सात वष होऊन जातील. १७ हा नणय या देव ता या घोषणे ारे आ ण
प व जनां या वचाराने झाला आहे, यासाठ क मनु या या रा यात परा पर
भु व करतो, आ ण या कोणाला ते ायला तो इि छतो यास तो ते देतो,
आ ण यावर मनु यात या सवा न नीच अशा मनु यास तो थापतो, असे
जवंतांनी जाणावे. १८ हे व न मी नबुख ने सर राजाने पा हले आता तू हे
बे टश सरा ाचा अथ मला सांग कारण मा या रा यात या ानी जनांपैक
कोणीही ाचा अथ सांगू शकत नाही, पण तू हे सांगू शकतोस, कारण
देवाचा प व आ मा तु याठायी राहतो. १९ मग दानीएल, यास बे टश सर
नाव दे यात आले होते तो काही णासाठ ग धळू न गेला आ ण याचे मन
अ व थ झाले. राजा हणाला, “बे टश सर हे व न कवा या या अथाने तू
घाब नकोस.” ते हा बोलटश सर हणाला, “मा या वामी हे व न तुझा
ेष करणा यास आ ण याचा अथ तुझा श ुस लागू पडो. २० जो वृ तू
पाहीला, जो वाढू न मजबुत झाला आ ण याचा शडा आकाशात गेला यास
सव पृ वीव न पाहता येत होते. २१ यांची पाने सुंदर आ ण फळे भरपूर
असून ती सवासाठ पुरेशी होती. या या सावलीत वनपशू राहत आ ण
फां ांम ये आकाशातील प ी राहत होते. २२ हे राजा तो वृ तू आहेस,
तू वाढू न बलवान झालास तुझी थोरवी आकाशापयत पोचली आहे, तुझे
अ धकार पृ वी या शेवटापयत पोहचतात. २३ हे राजा, तू एक वग त
पा हला जो वगातून खाली येवून हणाला, ‘हा वृ तोडू न ाचा नाश
करा, पण यांचा बुंधा ज मनीत रा दया, ाला लोखंड आ ण पतळे या
प यांनी बांधून कुरणात या कोवळया गवतात रा दया याने आकाशाचे दव
भजवो, तो सात वष वनपशुसोबत राहो.’ २४ हे राजा ाचा अथ, असा
सव च देवाचा हा आदेश आहे. जो मा या राजापयत पोचला आहे. २५
तुला मनु यातून काढू न टाक यात येईल, तुझी व ती वनपशुम ये होईल.
तुला बैलासारखे गवत खावे लागेल. आकाशातील दवाने तू भजशील, सात
वष जाईपयत तू हे जानशील क , मानवावर देवाची स ा आहे. २६ जसे
सांग यात आले आहे क , या वृ ाची बुंधे तशीच रा दया, हयाच कारे,
जे हा तू वगाचे नयम शकशील तुझे रा य तुला पु हा ा त होईल. २७
हणून हे राजा माझी मसलत तुला मा य असो, पाप सोडू न यो य ते कर,
आपली ता सोडू न जाचले यावर दया कर. असे के यास तुझी समृ दी
जा त दवस राहील.” २८ हे सव राजा नबुख ने सरासोबत बारा म ह यात
घडू न आले तो बाबेलातील राजवा ात फरत होता. ३० “काय ही महान
बाबेल नगर , जी मी मा या राज नवासासाठ आ ण मा या गौरवासाठ
बांधली.” ३१ जे हा राजा हे बोलत होता. पाहा वगातून वाणी झाली,
“राजा नबुख ने सरा, हे फमान ऐक, तु या हातची राजस ा गेली आहे. ३२
तुला लोकातून काढू न टाक यात येईल तुझी व ती वनपशूत होईल तुला
बैलांसारखे गवत खावे लागेल आ ण मानवी रा यावर देवाची स ा आहे, तो
ते पा हजे यांना देतो, हे तुला ान होईपयत सात वष जातील.” ३३ हे फमान
याच घटकेस नबुख ने सराचा वरोधात अमलात आले. यास मानसातून
काढ यात आले, याने बैलांसारखे गवत खा ले. याचे शर र आकाशात या
दवांनी भजले याचे केस ग डा या पसा माणे वाढले आ ण याची नखे
प ा या नखांसारखी झाली. ३४ या दवसा या शेवटी मी नबुख ने सराने
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माझे डोळे आकाशाकडे लावले, माझी बु ीम ा मला परत मळाली, मी
सव च देवाचे आभार मानले, जो सदा जवी देव याचा मी स मान केला
आ ण याची थोरवी गाईली, कारण याचे भू व कायमचे आ ण याचे रा य
प ान प ा राहणारे आहे. ३५ भूतलावर ल सव रहीवासी यास शु यवत
आहेत. तो वगातील आप या सै याचे, भूतलावर ल रहीवा यांचे पा हजे ते
करतो, कोणीही यास थांबवू शकत नाही कवा वचा शकत नाही क
“तू हे का केले?” ३६ याच समयी माझी बु दीम ा परत मळाली माझे
राजवैभव आ ण ताप मला परत ा त झाले मी मा या सहासनावर पु हा
बसलो आ ण मला मोठ थोरवी ा त झाली. ३७ आता मी, नबुख ने सर,
वग य राजास गौरव देवून याची खूप तुती करतो, कारण याची सव कामे
स यतेची आ ण याचे माग यायाचे आहेत. जे गवाने चालतात यास तो न
करतो.
वषानंतर, एकदा बेलश सर राजाने आप या हजारो सरदारांस
५ काही
घेवून एक मोठ मेजवानी दली आ ण यां या समोर तो ा रस याला.
२ बेलश सराने ा रस चाख यावर आ ा केली क , सो या चांदीची ती पा े

घेवून या जी याचा बाप नबुख ने सराने य शलेमे या मं दरातून आणली
होती. ासाठ क , राजा, याचे सरदार आ ण या या प नी व उपप नी
हयांना यातून ा रस पता येईल. ३ ते हा सेवक सो याची ती पा े घेवून
आले, जी य शलेमेतील देवा या मंदीरातून आणलेली होती. मग राजा
याचे सरदार, या या प नी या या उपप नी ही यातून ा रस याली.
४ ते ा रस पवून सोने, चांदी, पतळ, लोखंड, लाकूड आ ण दगडा या
घडले या मूत चे तवन क लागले. ५ या णाला मानवी हाताची बोटे
तथे दप तंभासमोर गट झाली आ ण यांनी राजवा ातील भती या
गला ावर असे काही लहीले जे राजास वाचता येईल. ६ ते हा राजाचा
चेहरा पडला तो चतातूर झाला, याचे पायाचे सांधे साथ देईना आ ण याचे
गुडघे लटपटू लागले. ७ राजाने मो ाने बोलून आ ा केली क , जे भूत व ा
करणारे खा दी लोक, यो तषी यांना घेवून या. राजा बाबेलातील ानी
लोकांस हणाला, “जो कोणी हे लखान वाचून याचा अथ मला सांगेल
यास जांभळा पोशाख आ ण सो याचा गोफ दे यात येईल. जो रा यांतील
तीन रा यक यातील एक होईल. ८ राजाचे सव ानी लोक आले पण यांना
तो लेख वाचता येईना आ ण या या अथ राजास सांगता येईना.” ९ ते हा
राजा बेलश सर चतातूर झाला आ ण याचे त ड पडले. याचे सरदार
ग धळू न गेले. १० राजा आ ण सरदार यांचे बोलणे ऐकूण राणीची आई
या मेजवाणी गृहात आली. ती हणाली, “महाराज चरायू असा चतातूर
होऊ नका आपली मु ा पालटू देवू नका. ११ आप या रा यात एक असा
पु ष आहे यात प व देवाचा आ मा वसतो. आप या व डला या रा यात,
काश, ववेक, देवा या ानासारखे ान याम ये दसून आले आपला
बाप राजा नबुख ने सराने यास सव जा गार भूत व ा करणारे, खा दी
आ ण योतीषी यावर शासक हणून यास नेमले. १२ उ म आ मा,
ान, ववेक, व नांचा उलगडा करणे, कोड प करणे, आ ण अडचणी
सोडवणे, या गुंणव ा या दानीएलात आढळ या यास बे टश सर नाव
दले. आता या दानीएलाला बोलवा हणजे तो अथ सांगेल.” १३ नंतर
दानीएलास राजासमोर आणले. “राजा यास हणाला तू दानीएल आहेस,
य दातून पकडू न आणले या बंदीवानातील एक यास मा या व डलाने
पकडले होते. १४ मी तु या वषयी ऐकले आहे, क देवाचा आ मा तु यात
राहतो आ ण काश, ववेक व उ म ान हे तु या ठायी दसून आले
आहे. १५ मला हा लेख वाचून याचा अथ सांग यासाठ हे ानी लोक जे
भुत वदया करणारे मजसमोर आहेत पण यांना ाचा अथ सांगता येईना.
१६ मी तु याबाबतीत ऐकले आहे क तू ाचा अथ सांगून हे सोडवू शकतो
आता जर तू मला हे लखाण वाचून याचा अथ सांगशील तर मी तुला

जांभळे व व तु या गळयात सो याचा गोफ देवून तुला रा यातील ानी
शासकांपैक एक शासक कर ल.” १७ नंतर दानीएलाने राजास उ र
दले, “तु या भेटी तुलाच रा दे आ ण तुझी ब ीसे स यांना दे तर ही मी
लखान वाचून तुला याचा अथ सांगतो. १८ हे राजा सव च देवाने तुझा बाप
नबुख ने सराला रा य, महानता, त ा आ ण वैभव दले. १९ याने यास
मोठे पणा द यामुळे सव रा ांचे लोक, दास, भाषा बोलणारे लोक या यापुढे
थरथर कापत व यास भत होते. यास वाटेल यास तो ठार कर त असे,
कवा जीवन देत असे. २० पण जे हा याचे दय ताठ झाले आ ण याचा
आ मा कठोर झाला तो मु ामपणे वागला ते हा यास राजपदाव न काढू न
याचे वैभव हराव यात आले. २१ यास मानवातून हाकलून दे यात आले.
याचे दय पशूसारखे झाले आ ण तो रानगाढवात राहीला. तो बैलासारखे
गवत खाई, व याचे शर र दवाने भजत असे. मानवी रा यावर सव च
देवाची स ा आहे व तो पाहीजे ते याने थापीत करतो हे ान यास ा त
होईपयत तो असा रा हला. २२ हे बेलश सरा तू याचा पु असून हे सव
तुला माहीत असूनही तू आपले मन न केले नाहीस. २३ तर वग य भूशी
तू उ ामपणा केलास या या मंदीरातील सुवणपा यांना आणून तू, तुझे
सरदार, तु या प नी, आ ण तु या उपप नी यामधून ा रस याला आहात
आ ण सोने, चांदी, पतळ, लोखंड, लाकूड, आ ण दगड हयापासून बनले या
मूत या पाहत नाहीत ऐकत नाहीत, कवा समजत नाही यांचे तू तवन
केलेस पण या या हातात तुझा जीव आहे व जो तुझे सव माग जाणतो या
देवास मान दला नाहीस. २४ हणून देवाने या या उपि थतीतून आपला
हात लही यास पाठ वला आ ण हे लहीले. २५ हा लखीत लेख असा:
‘मने, मने, तकेल, ऊफारसीन.’ २६ ाचा अथ असा आहे, मने हणजे देवाने
तु या रा याचा काळ मोजून याचा अंत केला आहे. २७ तकेल हणजे तुला
तागड ने मोजले पण तू उणा भरला आहेस. २८ परेस हणजे तुझे रा य
वभागून मेदी आ ण पारसी हयांना दले आहे.” २९ ते हा बेलश सराने
आ ा केली आ ण यांना दानीएलास जांभळ व े घालून या या गळयात
सो याचा गोफ घातला आ ण या वषयी राजाने जाहीर घोषणा केली क
रा यातील तघा शासकांपैक हा एक आहे. ३० याच रा ी खा ांचा राजा
बेलश सर ाला ठार मार यात आले. ३१ आ ण दारयावेश मेदी हा बास
वषाचा असता राजा झाला.
श राजाने या या म जने आप या सव सा ा यात एकशे वीस
६ दारयावे
ांता धकार नेमले. यां यावर तीन मु य शासक होते. यापैक एक
२

दानीएल होता. या शासकांची नेमणूक यासाठ होती क राजाचे काही
नुकसान होऊ नये हणून सव ांता धका यांनी यांना हशोब ावा व यांचे
मागदशन यावे. ३ दानीएल या शासक व ांता धका यांत े ठरला
कारण या याम ये उ म आ मा वसत होता. राजा यास सव रा यावर
नेम यासाठ योजना करत होता. ४ असे असताना इतर मु य शासक
आ ण ां त धकार हे दानीएलात चूक शोध याचा य न करत होते. पण तो
व ासू अस याने यांना या यात काहीच चूक सापडली नाही. ५ नंतर
ते ही लोक हणाले, “आ हास दानीएला या व काही कारण काढता
येत नाही पण या या देवा या नयमा संबंधानेच न म काढता येईल.
६ नंतर हे शासक व ांता धकार योजना घेवून आले ते हणाले, राजा
दारयावेश चरायू असा. ७ रा यातले सव मु य शासक, ांता धकार
स लागार आ ण शासक ांनी असा वचार केला क राजा आपण असे
फमान काढा क , जो कोणी पुढ ल तीस दवस आप या शवाय कोणाही
स या देवाची अथवा मानवाची आराधना कर ल यास सहा या गुहत
े
टाकावे. ८ तर महाराज हा फमान मंजूर क न हयावर सही करा हणजे मेदी
आ ण पारसी यां या काय ा माणे हा ठराव पालटणार नाही.” ९ ते हा
दारयावेश राजाने या आदेशावर सही केली यासाठ नाही क याचा कायदा

461

दानीएल

हावा. १० या फमानावर सही झाली हे दानीएलास जे हा मा हत झाले, ते हा
तो आप या घर गेला, या या खोली या खड या य शलेमे या दशेने
उघडत हो या, तेथे तो गुड यावर आला आ ण याने ाथना क न देवास
ध यवाद दला. हे तो दररोज दवसातून तनवेळा करत असे. ११ नंतर ही
मानसे यांनी हा कट रचला होता यांनी दानीएलास ाथना कर त असताना
पा हले. १२ नंतर ते राजाकडे जावून याच फमाना वषयी यास हणाले,
“महाराज आपण हे फमान काढले ना, यात लहीले आहे पुढ ल तीस दवस
जो कोणी तुम या शवाय स या देवाची कवा मनु याची आराधना कर ल
यास सहा या गुहत
े टाक यात यावे” राजा हणाला “मेदी व पारसी ां या
न बदलणा या काय ा माणे हे न त ठरले आहे.” १३ ते हा ते राजास
हणाले, “तो मनु य दानीएल जो य ांपैक एक आहे तो आपणास व
आप या फमानास न जुमानता दवसातून तीन वेळा आप या देवाजवळ
ाथना करतो.” १४ हे श द ऐकून राजा अती ख न झाला आ ण दानीएलाचा
बचाव कसा करावा याचा वचार क लागला यासाठ सुया तापयत तो
खटपट करत राहीला. १५ ते हा हा कट करणारे लोक राजासमोर जमले
व यास हणाले, राजा हे ल ात घे, मेदी व पारसी या या काय ा माणे
राजाचे फमान कवा कायदा बदलता येत नाही. १६ नंतर राजदेशानुसार
दानीएलास आणून सहा या गुहत
े टाकले राजा दानीएलास हणाला, “ या
देवाची तू सेवा करतोस तो तुला सोडवो.” १७ यांनी एक मोठा दगड आणून
गुहे या दारावर ठे वला, मग राजाने आपली आ ण सरदाराची मु ा घेवून
यावर श का मारला तो यासाठ क दानीएला या बाबतीत काही फेरबदल
करता येणार नाही. १८ नंतर राजा या या महलात गेला. ती रा तो न
जेवता असाच रा हला, या यासमोर वा े आणली नाहीत, याची झोप उडू न
गेली. १९ मग मो ा पहाटे राजा उठला आ ण वर त सहा या गुहज
े वळ
गेला. २० गुहज
े वळ येताच तो : खी वराने दानीएलास हाक मा लागला तो
हणाला, दानीएला जवंत देवा या सेवका, तुझा देव याची तू न य सेवा
करतोस यास सहापासून तुला सोडवता आले काय? २१ दानीएल राजास
हणाला, “महाराज चरायू असा २२ मा या देवाने याचा द त पाठवून
सहाची त डे बंद केली यांनी मला इजा केली नाही. या यासमोर आ ण
आप यासमोर मी नद ष ठरलो व महाराज आपलाही मी काही अपराध
केला नाही.” २३ नंतर राजाने आनंदी होऊन आ ा केली क , “दानीएलास
गुहत
े ून बाहेर काढा” मग दानीएलास बाहेर काढले या या शर रावर इजा
न हती कारण याने आप या देवावर व ास ठे वला. २४ ते हा राजा या
आ ेव न, यांनी दानीएलावर आरोप केले या लोकांस पकड यात आले
ते हा सवाना यांची मुले प नीसह सहा या गुहत
े टाकले ते गुहत
े तळ
गाठ या या आधीच सहानी या या हाडांचा चुराडा केला. २५ मग दारयावेश
राजाने सव भूतलावर ल सव् लोकांस सव रा ांस व सव भाषा बोलणा या
लोकांस असे लहीले: “तुमची शांती तुम यासाठ वाढत जावो.” २६ मी
असे जाहीर करतो क , मा या सा ा यातील सव लोकांनी कंपीत होऊन
दानीएला या देवाचे भय धरावे; कारण तो सवकाळ जवंत देव आहे. याचे
रा य अ वनाशी आ ण याचे भू व अनंत आहे. २७ तो आ हास सुर ीत
करतो, आ ण आ हास सोडवतो. तो वग आ ण पृ वीवर च ह; आ ण
चम कार करतो याने दानीएलास सहा या पंजातून सोडवले. २८ मग हा
दानीएल दारयावेशा या रा यात आ ण कोरेश पारसी या कायकाळात समृ द
झाला.
लाचा राजा बेलश सर या या रा या या प ह या वष दानीएल
७ बाबे
आप या पलंगावर पडलेला असता यास व न पडले आ ण ांत
या या मनात फ लागले मग याने ते व न आ ण यातील मह वा या
घटना ल न काढ या. २ दानीएलाने हटले, “रा ी या मा या ांतात मी
पाहीले वगातील चार वारे महासागरावर घोळत होते. ३ चार मोठ ापदे
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जी एकमेकांपासून वेगळ होती, अशी समु ातून बाहेर आली. ४ प हले
सहासारखे असून यास ग डाचे पंख होते. असा मी पाहत असता याचे
पंख उपटू न यास ज मनीवर मानवा माणे दोन पायावर उभे केले. यास
मानवाचे दय दे यात आले होते. ५ नंतर सरे ापद अ वलासारखे होते
या या दाताम ये तन फासोळया धर या हो या. यास सांग यात आले
‘उठ, पुढे पु कळ मांस खा.’ ६ यानंतर मी पु हा पाहीले तो आणखी एक
ापद च या माणे होते या या पाठ वर प ासारखे चार पंख होते. आ ण
यास चार शरे होती. यास रा य कर यासाठ आ धकार दला होता. ७
यानंतर मी रा ी मा या व नात चौथे ापद पाहीले, व ाळ, भयानक
आ ण अ तशय मजबूत असे ते होते. यास मोठे लोखंड दात होते, ते सव
काही चावून याचा चुरा कर . आ ण उरलेले पायाखाली तुडवी ते इतरांपे ा
वेगळे होते. आ ण यास दहा शगे होती. ८ मी ती शगे पाहत असतांना,
मग यां यातून आणखी लहान शगे नघाले आ ण आ ध या शगातून तीन
मुळासह उपटली गेली मी पा हले या शगास मानवासारखे डोळे होते आ ण
मो ा फुशार या मारणारे त ड होते. ९ मी पाहत होतो ते हा, आसने
मांड यात आली; आ ण एक पुराणपु ष आसनावर बसला. याची व े
हमा माणे शु होती आ ण याचे केस लोकर सारखे व छ होते. याचे
आसन आ नी वाला होते. आ ण याची चाके जळणारा अ नी होते. १०
या या समोर अ नीची नदी वाहत होती, हजारो लोक याची सेवा कर त होते,
लाखो लोक समोर उभे होते, यायसभा चालू होती आ ण पु तके उघड होती.
११ मी सतत याकडे पाहत होतो कारण ते लहान शग फुशारक मारत होते.
मी पाहत असता या ापदाचा वध कर यात आला या या शर राचे तूकडे
क न ते जाळ यास दे यात आले. १२ इतर चार ापदाचे ाण हरण क न
यांना काही काळ जवंत ठे व यात आले. १३ या रा ी या मा या ांतात
मी पा हले, आकाशातील मेघावर वार होऊन कोणी मानवपू ासारखा
येताना मी पा हला तो पुराणपु षाकडे आला व यास याने जवळ केले. १४
आ ण यास भु व व वैभव व रा य दले, ते असे क , सव लोक, रा े व
भाषा यांनी याची सेवा करावी; याचे भु व सनातन भु व आहे, ते टळू न
जायचे नाही, आ ण जे न हायचे नाही असे याचे रा य आहे. १५ मग मज
दानीएलचा जीव घाबरा झाला. मला झाले या ांतामुळे माझे मन वचलीत
झाले. १६ सहासना या जवळ उभे असणा यांपैक एकाकडे मी गेलो व
या सव गो चा अथ यास वचारला. ते हा याने मला सव गो ीचा अथ
समजावून सां गतला. १७ ती मोठ चार ापदे हणजे पृ वीवर उदयास
येणारे चार राजे आहेत. १८ पण सव च देवा या संतांना रा य ा त होईल,
ते युगानयुग यां या ता यात राहील. १९ नंतर मला या चौ या ापदा वषयी
बोल याची इ छा झाली, जे इतरांपे ा वेगळे होते. याचे दात लोखंडाचे
भयंकर असे होते आ ण याची नखे पतळे ची होती, ते चावून चुरा कर .
आ ण उरलेले जे होते याचे पायाखाली तूकडे कर . २० मला याची दहा
शगे आ ण याचे गुढ जाणायचे होते जी या या डो यावर होती. एक शग
याम ये आणखी नघाले यामुळे तीन शगे तूटून पडली या शगाला डोळे
असून त ड होते यातून ते मोठमो ा गो ी बोलत होते. या शगाची जाड
इतरांपे ा जा त होती. या सग यांचा अथ काय हणून मी इ छा दश वली.
२१ मी पा हले या शगाने प व जनां वरोधात यु द क न यां यावर वजय
मळवला. २२ आ ण पुराणपु ष येईपयत ते यां यावर बळ होत गेले.
मग परा पर देवा या प व जनांस याय दला, रा य आप या मालक चे
क न घेतले, असा समय आला. २३ याने सां गतले चौथे ापद हे पृ वीवर
चौथे रा य होईल; हे इतर रा यांपे ा वेगळे राहील ते सव पृ वीला ासून
टाक ल, आ ण तचे पायाखाली तूकडे कर न. २४ आता दहा शगा वषयी या
रा यातून दहा राजांचा उदय होईल; आ ण यातून आणखी एक राजा नघेल.
तो राजा वेगळा असेल आ ण तो तीन राजांना पादा ांत कर ल. २५ तो
सव च देवा या वरोधात बोलेल, आ ण देवा या प व जनांचा छळ कर ल
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नेमलेले सण आ ण नयम बदल याचा तो य न कर ल. या सव गो ी
या या हातात तन वष आ ण सहा म ह यासाठ द या जातील. २६ पण
तथे यायसभा होईल, आ ण याचे राजक य साम य परत घे यात येतील.
याचा नाश होऊन कायमचा न कर यात येईल. २७ रा य, भू व आ ण
अ खल पृ वीवरचे वैभव सव च देवा या प व जनांना दे यात येईल. याचे
रा य अनंतकालचे आहे; आ ण इतर याची सेवा क न याचे आ ापालन
करतील.” २८ या गो चा उलगडा इथे संपतो. मी दानीएल या वचारांनी
ाकूळ झालो. माझे त ड उतरले; पण मी या सव गो ी मनात ठे व या.
तर बेलश सर राजा या कार कद या तस या वष मी जो दानीएल
८ यानं
या मला थम ांत झाला. मला ांतात दसले ते असे, मी पाहत
२

होतो ते हा मी एलाम परग यातील शूशन, तटबंदी या शहरात होतो. मी
ांतात पा हले तो मी उलई नदी या काठ होतो. ३ मी डोळे वर क न
पा हले तो मला मा यासमोर दोन शग असलेला एडका, नदीकाठ उभा
असलेला दसला. याचे एक शग स यापे ा लांब होते. पण लांब शगाची
वाढ लहानपे ा हळू हळू झाली होती, आ ण ते हळू वाढत आहे. ४ मी पा हले
तो एक एडका प मेस नंतर उ रेस आ ण नंतर द णेस धडक मारत
होता, कोणी पशू यासमोर उभा रा शकला नाही. या या तावड तून कोणी
सोडव यास सबळ न हता यास जे पा हजे ते तो कर आ ण तो महान
झाला. ५ जसा मी या वषयी वचार करत होतो, ते हा मला एक बकरा
प मेकडू न येताना दसला. तो सव पृ वी आ मून आला. धावताना याचे
पाय ज मनीला लागत न हते या बक या या डो यां या मधोमध एक मोठे
शग होते. ६ मी नदीकाठ जो एडका पा हला होता याकडे तो बकरा आला
आ ण तो बकरा पूण श ने या एड यावर चाल क न आला. ७ मी पा हले
तो बकरा या एड याजवळ आला तो एड यावर रागे भ न होता आ ण
याने एड यास धडक दली आ ण याची दोन शगे तोडू न टाकली. एडका
या यासमोर उभा राह यास श हन होता. बक याने यास ज मनीवर
पाडू न तुडवून टाकले या या हातून या एड यास सोड व याचे कोणालाही
साम य न हते. ८ मग तो बकरा मोठा झाला पण तो जे हा बळ झाला,
ते हा याचे मोठे शग मोडले आ ण या या जागेवर चार नवीन शगे फुटली
ती चारही बाजूस ठळक होती. ९ यात या एकातून एक लहान शग नघाले
मग ते द णेस पुवस आ ण इ ाएलास गौरवी देशात वाढत गेले. १०
याची वाढ इतक झाली क ते आकाशातील सै याबरोबर लढू शकेल काही
सै य आ ण काही तारे याने ज मनीवर पाडू न तुडवले. ११ आ ण याने
आपणाला या सै या या अ धपतीबरोबर मोठ केले, आ ण याचे न याचे
होमापण बंद केले, व या या प व थानाची जागा पाडू न टाकली. १२
आ ण लोकां या पातकामुळे न या या होमापणास हत ते सै य या या
वाधीन कर यात आले; ते हा याने स य मातीस मळवले; आ ण ते काय
कर त व समृ होत गेले. १३ नंतर मी एका प व पु षास, स या प व
पु षासोबत बोलताना ऐकले, “हा रोजचा य यांग नाशदायी पाप, वेदी
आ ण सै य तुडवणे, या ांतातील गो ी कती दवस चालत राहणार?” १४
तो मला हणाला, “हे सव दोन हजार तीनशे सं याकाळ व सकाळ चालत
राहणार नंतर वेदीची यो य थापना होईल.” १५ मग मी दानीएलाने हा ांत
पा न याचा अथ समज याचा य न करत असता पाहा एक मानवासारखा
कोणी तर मा यासमोर उभा होता. १६ मी एक मानवी वाणी ऐकली; ती
उलई नदी या काठामधून आली ती हणाली, “ग ीएला या पु षास हा
ांत समजावून सांग.” १७ मग तो, जेथे मी उभा होतो, तेथे आला ते हा मी
घाब न पालथा पडलो, तो मला हणाला, “मानवपु ा हा ांत समजून घे,
हा शेवट या काळा वषयीचा आहे.” १८ जे हा तो मा याशी बोलला ते हा मी
पालथा पडलो मला गाढ झोप लागली. मग याने मला पश क न उभे
केले. १९ तो हणाला, “बघ, कोपा या काळात काय होईल ते मी तुला

दाखवतो, कारण तो ांत शेवट या नेमले या दवसाचा आहे. २० जो मढा
तू पा हला यास दोन शगे होती, ती मा व पारस यांचे राजे आहेत. २१ तो
बकरा हणजे ीसचा राजा, या या डोळया या मधोमध असलेले शग
हणजे प हला राजा आहे. २२ जसे याचे तुटलेले शग या या जागी चार
शग आली, तसा या देशातून चार रा याचा उदय होईल, पण याचासारखा
बलवान एकही नसणार. २३ या रा या या शेवट या काळात लोकां या
पातकाचा घडा भरला यावेळ उ पी बु दीमान राजा उदयास येईल.
२४ याची स ा महान होईल पण ती या या वबळाने नाही तो रपयत
पोहचणारा वनाश कर ल तो जे काही कर ल याम ये याचा वकास होईल
तो प व व बलवानांचा नाश कर ल. २५ तो कपटाने आपली कार थाने
स दीस नेईल तसेच तो अ धपत या अ धपत व
वरोधात उठे ल आ ण
याचा चुराडा होईल पण मनु या या बलाने नाही. २६ हा सांज-सकाळाचा
ांत सां गतला तो खरा आहे पण तू हा गु त ठे व कारण तो भ व यात
अनेक दवसानंतर पूण होईल.” २७ ते हा मी दानीएल बरेच दवस अश
होऊन आजार पडलो मग मी बरा होऊन राजकामासाठ गेलो तो ांत मी
सग यांना सां गतला पण यास समजणारा कोणीच न हता.
श राजा जो अह ेरोशाचा पु मा वंशातून आलेला तो अह ेरोश
९ दारयावे
यास खा ांचा राजा कर यात आले होते. दरयावेशा या कार कद या
२

प ह या वष मी दानीएल, परमे राचे वचन असले या पु तकाचा अ यास
करत होतो, ते वचन जे यमया संदे या या ारे ा त झाले. मा या ल ात
असे आले क , य शलेमे या ओसाड दशेचा वेळ पुरा हो यास स र वष
लागतील. ३ मी हे जाणून माझे मुख परमे र देवाकडे वळवले, यासाठ क
उपास क न व गोणताट व राख अंगावर घेऊन ाथना व वनं या यांनी
यास मागणे करावे. ४ मी माझा देव, “परमे राची ाथना क न पापांची
कबूली दली. मी हणालो, हे थोर आ ण भयावह देवा, तू महान आहे, जे
तु यावर ेम करतात व तु या आ ा पालन करतात यां याशी तू आपला
करार पाळतो. ५ आ ही पाप केले आ ण आ ही कुटीलतेने वागलो आ ण
बंड झालो तुझे नयम आ ण तु या नधीपासून वळलो. ६ तुझे दास जे
संदे े तु या नामाने आमचे राजे, सरदार व डल आ ण देशाचे सव लोक
हयां याशी बोलले ते हा आ ही ऐकले नाही. ७ आम या देवा, हे परमे रा
धा मकता, याय व तुझे आहे तथा प आज आमची त डे ल जीत झाली
आहेत. य दाचे य शलेमेत राहणारे सव इ ाएलाचे सव नवासी याम ये
आहेत, यांनी तु या व केले या अपराधामुळे, यांना तू सव देशात
वखुरले होते कारण आ ही तु या वरोधात पाप केले. ८ हे परमे रा आम या
त डाला काळे लागले आहे कारण आमचे राजे, आमचे सरदार आ ण पूवज
आ ही सवानी तु या वरोधात पाप केले आहे. ९ आमचा देव परमे र
दयेचा व मेचा सागर आहे; आ ही या याबरोबर फतुर केली. १० आ ही
आपला देव परमे र याची वाणी ऐकली नाही, तसेच जी याने आप या
नयमशा ा ारे या या संदे ांकडू न दली होती. ११ सव इ ाएलाने तुझी
वाणी नाका न तु या नयमाशा ा वरोधात पाप केले आहे. देवाचा सेवक
मोशे यां या ारे ल हले या शापाचा आ ण शपथेचा वषाव आम यांवर झाला
आहे, कारण या या वरोधात पाप केले. १२ परमे राने आम या आ ण
आम या शासका या वरोधात बोलले या वचनाची खा ी आम यावर अ र
पाठवून केली आहे. य शलेमेवर जे संकट आले तसे आकाशाखाली कोठे ही
झाले नाही. १३ मोशे या नयमशा ात लही या माणे ही सव वप ी
आम यावर आली, तर आ ही प ाताप क न आपला देव परमे र या या
दयेची आणभाक केली नाही. १४ हणून आता परमे राने अ र ावर नजर
ठे वून ते आ हावर आणले आहे, कारण परमे र आमचा देव जी सगळ
कामे करतो याम ये तो यायी आहे; आ ण आ ही याचा श द मानला
नाही. १५ भू आम या देवा, तू आपले लोक मसर देशातून तापी हाताने
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बाहेर आणले, आ ण आज आहे या माणे आपणाला कत ा त क न
घेतली आहे; आ ही पाप केले आहे, आ ही ाईने वागलो आहे. १६ हे
भू, आप या सव यायकृ या माणे य शलेम नगर वर ल, तु या प व
पवतावर ल, आपला ोध व संताप र कर; आम या पातकांमुळे व आम या
पूवजां या कमामुळे य शलेम व तुझे लोक आसपास या सवाना नदेचे
वषय झाले आहेत. १७ हे आम या देवा, आप या सेवका या ाथना व
वन व याकडे कान दे; भू, तु या ओसाड झाले या थानावर आपला
काश पाड. १८ देवा ऐक, देवा मा कर, देवा ल दे आ ण काय कर तु या
नावासाठ उशीर क नको, मा या देवा, कारण तु या शहरास आ ण तु या
लोकांस तुझे नाव दले आहे. कारण आ ही आप या यायीपणामुळे आप या
वनं या तु यापुढे ठे वतो असे नाही, तर तु या अपार दयेमुळे या तु यापुढे
ठे वतो. १९ हे भू, ऐक, हे भू, मा कर, हे भू, कान दे, आ ण काय कर,
उशीर क नको; हे मा या देवा, तू आपणाकरता असे कर, कारण तु या
नगराला व तु या लोकांस तुझे नाव आहे. २० आ ण मी बोलत व ाथना
कर त असता आ ण आपले पाप व आपले लोक इ ाएल यांचे पाप कबूल
कर त असता, आ ण आप या देवा या प व पवताक रता परमे र माझा
देव या यापुढे माझी वनंती सादर कर त होतो. २१ मी ाथना करत असता
प ह याने याला मी मा या ांतात पा हले तो ग ीएल तो सं याकाळ या
य समयी मा यासमीप आला. २२ आ ण तो मला समज देत असतांना
मा याशी बोलत हणाला, दानीएला, तुला ान व समज दे यासाठ मी
आता नघून आलो आहे. २३ तु या वनं यां या आरंभी वचन नघाले, आ ण
ते गट करायला मी आलो आहे, कारण तू फारच य आहेस; हणून या
गो ीचा वचार कर आ ण ांत समजून घे. २४ स र स तकांचा काळ तु या
लोकांसाठ आ ण तु या शहरासाठ घोषीत कर यात आला होता; यात
पापाचा अंत हावा, अधा मकतेसाठ ाय त करावे, सनातन धा मकता
उदयास यावी, ांत व व न पूण हावे आ ण प व थानाचा अ भषेक
हावा. २५ हे जाण आ ण समजून घे क , य शलेमेची पुनबाधणी कर याची
आ ा झा यापासून तर अ भ ष पुढार येईपयतचा अवकाश सात स तके
आ ण बास आठवडे आहे. यानंतर य शमेलेची पुनबाधणी होईल; आ ण
संकटा या काळातही खंदक आ ण कोट यांसह ती बांध यात येईल. २६
बास आठव ानंतर अ भ ष ाचा वध कर यात येईल व याकडे काही
उरणार नाही जो येणारा अ धपती याचे सै य शहर आ ण वेदी यांचा नाश
करतील, याचा नाश पुराने होईल यु द शेवटपयत होईल सव काही उजाड
हो याची घोषणा झाली आहे. २७ एक स तकाचा करार तो पु कळासोबत
प का करेल, स तका या म यात तो य आ ण अपणे बंद कर ल. नाश
करणारा अमंगळा या पंखावर वार होऊन येईल. संपूण नाश आ ण अंत
ठरलेला आहे. नाश करणा यावर याचा वषाव कर यात येईल.”
राजा कोरेश हया या तस या वष दानीएल ( याला
१० पारसाचा
बे टश सर हे नाव होते) यास संदेश ा त झाला जो स य होता,
हणजे तो एक मो ा यु दा वषयी होता. दानीएलास तो ांत व या
ांताचा समज ा त झाला. २ या दवसात मी दानीएल, तीन आठवडे
शोक करत होतो. ३ ते तन आठवडे संपेपयत मी प वा न खा ले नाही
मी ा रस यालो, नाही मा या डो याला तेल लावले नाही. ४ प ह या
म ह या या चो वसा ा दवशी मी महानदी या काठावर होतो. ५ मी डोळे वर
क न पा हले तर मला तागाची व े घातलेला आ ण कंबरेत उफाज देशा या
शु द सो याचा प ा घातलेला एक पु ष दसला. ६ याचे शर र र नासारखे
असून याचा चेहरा वजेसारखा होता, याचे डोळे जळणा या मशालीसारखे
असून याचे बा आ ण पाय उजळ पतळे सारखे होते आ ण याचा श दाचा
आवाज मो ा समुदाया या आवाजासारखा होता. ७ मी दानीएल एक ाने
हा ांत पा हला मा याबरोबर असणा या लोकांनी काही पा हले नाही तर ही
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यांना मोठ भती वाटली आ ण लप यासाठ तेथून ते पळू न गेले. ८ मग मी
एकटाच रा हलो आ ण तो मोठा ांत मी पा हला. मा यात बळ उरले नाही.
माझा चेहरा भतीने बदलून गेला आ ण मा यात बळ राहीले नाही. ९ मग मी
याची वाणी एकेली आ ण ती ऐकत असता पालथा पडलो आ ण मला गाढ
झोप लागली. १० एका हाताने मला पश केला आ ण माझे गुडगे आ ण
तळहात थरथ लागले. ११ तो त मला हणाला, “दानीएला परम य
पु षा मी जे सांगतो ते मन लावून समजून घे; आ ण ि थर रहा, तुला हे
सांग यासाठ मला पाठवले आहे,” जे हा तो हे श द बोलला मी थरथरत
उभा रा हलो. १२ ते हा याने मला हटले, हे दानीएला, भऊ नको, कारण
या थम दवशी तू समजून यायला व आपणाला आप या देवासमोर न
करायला आपले मन लावले या दवसापासून तुझे श द ऐक यात आले,
आ ण तु या श दांमुळे मी आलो आहे. १३ परंतु पारसा या रा या या एका
अ धपतीने एकवीस दवस मला आव रले; आ ण पाहा, मीखाएल, मु य
अ धपत पैक एक, माझे साहा य करायला आला; मग मी तेथे पारसा या
राजांजवळ रा हलो. १४ आता मी तुला हे समज व यास आलो आहे क ,
शेवट या दवसात तु या लोकांचे काय होणार कारण हा ांत पूण हो यास
बराच वेळ आहे. १५ जे हा तो हे श द बोलून थांबला; मी माझे मुख ज मनीकडे
लावले आ ण मी यावेळ बोलू शकलो नाही. १६ तो जो मनु यासारखा
दसत होता याने मा या ओठास पश केला व मी माझे त ड उघडले आ ण
जो मा यापुढे उभा होता या याशी मी बोललो, “हे भू या ांतामुळे माझे
मन अ धर झाले आहे आ ण मा यात बळ राहीले नाही. १७ मी तुझा दास
आहे मी आप या वामीबरोबर कसा बोलू? कारण मा यात बळ आ ण दम
उरला नाही.” १८ तो जो मनु यासारखा दसत होता याने मला पश क न
मला बळ दले. १९ तो हणाला, “हे परम य मानवा घाब नकोस, तुला
शांती असो हमत धर. आता, नेट धर!” तो जे हा हे बोलला ते हा मला बळ
मळाले आहे व मी हणालो, “मा या वामीने आता बोलावे, कारण तू मला
सबळ केले आहे.” २० तो हणाला, मी तु याकडे का आलो हे तुला ठाऊक
आहे काय? आता मी परत जाऊन पारसा या अ धपतीबरोबर लढणार, मी
गेलो हणजे ीसचा अ धपती येईल. २१ परंतु जे स या या लेखांत ल हले
आहे ते मी तुला गट करतो; आ ण यां या व बळ धरणारा असा तुमचा
अ धपती मीखाएल या यावाचून मा याबरोबर कोणी नाही.
श मेदी राजा या कार कद या प ह या वष मी यासाठ आलो
११ दारयावे
क , मखाएलास मदत क न यास संर ण ावे. आ ण आता मी
२

तुला स य गट करतो. पारसात तन राजे उदयास येतील आ ण चौथा राजा
इतरांपे ा जा त धनवान होईल जे हा तो आप या धना या मदतीने बलवान
झाला मग तो सवास ीस या रा या या वरोधास उठवील. ३ एक बळ
राजा उदयास आ यावर तो आपली स ा फार गाजवील व मनात येईल तसा
वागेल. ४ आ ण तो उभा झा यावर याचे रा य मोडू न जाईल, चार दशांत
यांचे वभाग होईल; पण ते या या संततीला ा त होणार नाही, आ ण
रा य उपटले जाईल व ते यां याखेर ज इतरांस ा त होईल. ५ द णेचा
राजा बळ होईल पण याचा एक सरदार या नही बलवान होईल आ ण
या न मो ा रा यावर रा य कर ल. ६ काही वषानंतर जे हा यो य वेळ
असेल ते हा आपसात मलाप करतील. द णे या राजाची मुलगी उ रे या
राजाकडे कराराची खा ी कर यास येईल पण तचे बळ नघून जाईल व तला
सोडू न दे यात येईल ती आ ण यांनी तला आणले ते तचे वड ल आ ण
तला यावेळ मदत करणारा सोडू न दे यात येईल. ७ तर त या कुळातून
एक अंकूर उगवेल तो तची जागा घेईल तो सै यासह उ रे या राजा या
गडात वेश क न या याशी यु द कर ल आ ण याम ये तो वजयी होईल.
८ तो यांची दैवते ओतीव मु या आ ण मौ यवान सोने व चांदीची पा े मसर
देशात घेऊन जाईल आ ण काही वषासाठ उ रे या राजावर ह ला करणार
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नाही. ९ उ रेचा राजा, द णे या राजावर चढाई क न जाईल पण यास
वदेशी परत जावे लागेल. १० याचे पु लढाई करतील आ ण मोठे सै य
जमवतील ते पुरा माणे येत राहतील ते लढाई क न पु हा लढाई क न
गडापयत धडकतील. ११ द णेचा राजा रागात येऊन उ रे या राजाबरोबर
लढाई कर ल उ रेचा राजा मोठे सै य उभार ल पण ते सै य द णे या
राजास दे यात येईल. १२ जे हा सै य पुढे चालत राहील, ते हा द णे या
राजाचे मन गवाने भ न जाईल तो या या लाखो श ूंचा नाश कर ल तर
तो यश वी होणार नाही. १३ उ रेचा राजा पु हा येईल ते हा आधीपे ा
मोठे उकृ सै य व धन घेऊन येईल सै य आ ण उपकरणे घेऊन येईल.
१४ यावेळ अनेक लोक द णे या राजा या वरोधास उठतील, तु या
लोकातून आडदांड लोक ांत पूण कर यास उठतील. पण ते पडतील.
१५ अशा कारे उ रेचा राजा येऊन तटबंदी या शहराभोवती मोच लावून
नगर काबीज कर ल. द णेचे यापुढे काही एक चालणार नाही, या या
उ म सै नकही यापुढे श हीन होतील. १६ पण उ रेचा राजा मनात येईल
तसे द णे या राजाशी कर ल यास कोणी थांबवू शकणार नाही, या
सुंदर भूमीवर तो हाती नाश घेऊन उभा राहील. १७ उ रेचा राजा आप या
रा यातील सव ताकदीने येईल. आ ण तो उ रे या राजाशी करार कर ल
तो द णे या राजाला आपली क या भ कर यास देईल हणजे यास
द णेचे रा य न करता येईल पण याची योजना यश वी होणार नाही. १८
ानंतर उ रेचा राजा आपले ल
पाकडे लावून यापैक बरेच काबीज
कर ल; पण एक सरदार याने केलेली अ त ा नाहीशी कर ल; आणखी
तो आपली अ त ा या यावर फरवील. १९ मग तो आप या देशातील
गाकडे आपला मोचा लावील पण तो ठोकर खाऊन पडेल व तो सापडणार
नाही. २० नंतर या या जागी एक उदयास येईल जो या वैभवी रा यात
कर दे याचा आ ह कर ल पण काही दवसात याचा नाश होईल पण तो
रागात कवा यु दात होणार नाही. २१ मग या या जागी नकारलेला आ ण
वैभव न मळालेला असा एक उदयास येईल तो शांतपणे येऊन खुशामतीने
रा य ा त कर ल. २२ आ ण उचंबळणार बळे या या समो न ओस न
जातील, व मोडू न खातील, आ ण कराराचा अ धपतीही मोडू न जाईल. २३
या यासोबत संघटन के यापासून तो कपटाने वागेल. थो ाशा लोकां या
मदतीने तो बलवान होईल. २४ सूचना न देता तो ांतातील धनवान भागात
येईल आ ण तो ते कर ल जे या या व डलाने कवा यां या वड लां या
वड लाने केले नाही ते तो कर ल; आप या सहका यास लूट आ ण धन
वाटू न देईल काही काळ तो क ले घे याचे कार थान कर ल. २५ द णे या
रा याशी तो लढ यास पूण श ने तयार करेल द णेचा राजा मोठा
फौजफाटा घेऊन यु द करेल पण कटकार थानामुळे याचा नभाव लागणार
नाही. २६ जे या या मेजावर जेवले ते पण याचा घात क पाहतील. याचे
सै य पुरासारखे वा न जाईल आ ण यापैक अनेक मरतील. २७ हे दो ही
राजे एकमेकां या वरोधात वाईट योजतील एकाच मेजावर बसून एकमेकांशी
लबाड बोलतील पण यातून काही नघणार नाही, कारण शेवट हा नेमले या
वेळ च होणार. २८ उ रेचा राजा मोठ संप ी आप या देशात घेऊन जाईल
पण याचे मन प व करारा या वरोधात राहील या या मनात येईल तसे
तो वागेल आ ण तो आप या भूमीत परत येईल. २९ नेमले या समयी तो
द णेस परतून पु हा ह ला कर ल पण हयावेळ याचे काहीच चालणार
नाही. ३० कारण क ीमाची जहाजे या या वरोधात येतील आ ण तो नराश
होऊन मागे फरेल तो प व करारावर ख न होऊन यांनी हा करार सोडला
यां यावर ल लावील. ३१ याचे सै य उठू न वेदी आ ण गड
करतील
रोजची ब लहवने ते बंद करतील आ ण नाशदायी अमंगळाची ते थापना
करतील. ३२ जे करारा वषयी पण करतात यास तो फुस लावील, पण
जे लोक आप या देवाला जाणतात ते बलवान होऊन मोठे काम करतील.
३३ लोकांमधील चतूर इतरांना समज देतील पण ते बरेच दवस तलवार,

अ नी, बं दवास, व लूटालूट यांनी संकटात पडतील. ३४ ते पडतील ते हा
यांना थोड मदत मळे ल आ ण बरेच लोक गोड बोलून यां यात सामील
होतील. ३५ सु पु षांपैक कोणी संकटात पडतील, ते अशासाठ क ,
यांनी कसोटीस लागून अंतसमयासाठ शु व शु हावे; कारण नेमलेला
अंतसमय ा त हो यास अ ा प अवधी आहे. ३६ राजा मनात येईल तसे तो
कर ल; तो आपणास इतर सव देवासमोर उं च आ ण महान कर ल आ ण देवा
वरोधात तो ध कादायक गो ी बोलेल, कोपाची पूणता होईपयत तो बढती
मळवील जे ठरले आहे ते घडेलच. ३७ तो आप या पुवजाचे देव, ि यां या
ेमाचा कवा कोण याही देवाचा स मान करणार नाही तो गवाने वागेल
आ ण आपणास या सवा न उं च कर ल. ३८ आ ण तो आप या ठकाणी
गडां या देवाला मान देईल, आ ण जो देव या या पूवजांनी जाणला नाही
यास तो सो याने व याने व मोलवान पाषाणांनी व मनोरम पदाथानी मान
देईल. ३९ तो पर या देवा या मदतीने बला
गावर ह ला कर ल. जे
ाला जाणतात यांचा तो आदर कर ल यांना तो अनेक लोकांवर शासक
नेमील व कमतीसाठ ज मनीचे तुकडे कर ल. ४० शेवट या वेळ द णेचा
राजा ह ला कर ल. उ रेचा राजा याकडे रथ, वार आ ण अनेक जहाजे
घेऊन वा यासारखा येईल. तो अनेक रा यावर ह ला क न यांना पुरासारखे
पुसून टाक ल. ४१ तो वैभवी देशात येईल आ ण अनेक लोक पडतील पण
अनेकांचा या या हातून बचाव होईल अदोम, मवाब आ ण अ मोनाचे सरदार,
हे या या हातून सुटतील. ४२ तो अनेक देशावर आपले बळ वाढवील, मसर
यातून सुटणार नाही. ४३ यास मसर देशातील सोने, आ ण पे आ ण
तेथील सव ख ज यावर यास अ धकार मळाले. लुबी आ ण कुशी याची
चाकर करतील. ४४ पण पूवकडू न आ ण उ रेकडू न येणार बातमी यास
चता त कर ल ते हा तो मोठया रागाने अनेकांचा नाश कर यासाठ नघून
जाईल. ४५ तो आपला शाही तंबू समु ा या आ ण प व पवता या दर यान
ठोक ल. तो या या शेवटास येईल. पण कोणी यास मदत करणार नाही.
मीखाएल जो मोठा अ धपती तु या लोकां या संतानांसाठ
१२ आउभाणअसतो
तो या समयी उभा राहील; आ ण रा झा यापासून
या वेळेपयत कधी झाला नाही असा क ाचा समय होईल; आ ण या
वेळेस तुझे लोक सोडवले जातील, येक जो पु तकात ल हलेला सापडेल
तो सोडवला जाईल. २ अनेक लोक जे मातीत नजलेले आहेत ते काही
सावकालीन जीवनासाठ तर काही सावकालीन ल जा आ ण तर कार
मळ व यास उठतील. ३ जे सु ते आकाशातील काशासारखे चकाकतील
आ ण जे पु काळास यायीपणाकडे वळवणारे सदासवदा ता या माणे
चमकतील. ४ पण तू दानीएला, ही वचने आ ण पु तकाचे रह य गु त
ठे व, अगदी अंतसमयापयत अनेक लोक इकडे तकडे धावतील आ ण ान
वाढत जाईल. ५ मग मी दानीएलाने पा हले आ ण तथे दोघे उभे होते
एक नदी या या काठवर उभा होता आ ण सरा पलीकड ल काठावर उभा
होता. ६ यापैक एकाने तागाची व े घातले यास वचारले जो नदी या
पा यावर होता या अ ुत गो ीचा अंत हो यास कती वेळ लागेल? ७ मी
याची वाणी एकेली जो तागाची व े घातलेला पु ष नदीत या जलां या
वरती होता, याने आपला उजवा व डावा हात आकाशावर क न हटले, जो
सदाजीवी आहे याची शपथ वा न हटले, एक समय, दोन समय आ ण
अधा समय, साडे तीन वष जे हा प व जनां या बलाचा चुराडा होईल ते हा हे
पूण कर यात येईल. हे याचे हणणे मा या कानी पडले. ८ मी ऐकले,
पण मला समजले नाही ते हा मी वचारले, “मा या वामी, ाचा प रणाम
काय?” ९ तो हणाला, दानीएला व थ रहा, कारण ही वचने मु त क न
अंतसमयापयत गु त ठे व यात आली आहे. १० पु कळ शु द, व छ आ ण
प व केले जातील पण
पणा करतील, ांपैक कोणास समजणार
नाही पण जे ानी ते समजतील. ११ रोजचे बलीहवन या वेळेपासून बंद
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कर यात येईल आ ण नाशदायी अमंगळाची थापना होईल ते हापासून 1,
290 दवस लोटतील. १२ जो धीराने 1, 335 दवस वाट पाहील तो ध य.
१३ तू आप या मागाने अंतापयत जा, तू तुझे वतन ा त करायला शेवट या
दवसात उठ वला जाशील.
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होशेय

य, जो बैर चा मुलगा यास परमे राचा संदेश मळाला. यावेळ
१ होशे
उ जीया, योथाम, आहाज आ ण ह क या हे य दाचे राजे होते आ ण
इ ाएलम ये योवाशाचा मुलगा यराबाम रा य कर त होता. २ हा परमे राचा
होशेयला आलेला प हलाच संदेश होता, तो होशेयला हणाला, “जा एका
वे येसोबत ल न कर व जी मुले होतील ती त या जारकमाचे प रणाम
असतील कारण परमे राचा याग करणे हे जारकम हा देश कर त आहे.”
३ हणून होशेयने ने द लाइमाची मुलगी गोमर ह याशी ल न केले. ती
गरोदर रा हली व तला मुलगा झाला. ४ परमे र होशेयला हणाला, याचे
नाव इ ेल ठे व, कारण काही वेळानंतर मी ये या घरा याला यांनी इ ेल
येथे केले या र पातामुळे श ा करणार आहे व इ ाएल घरा या या
रा याचा शेवट करणार आहे. ५ या दवशी मी इ ेल या दर त इ ाएलचे
धनु य मोडेन. ६ गोमर पु हा गरोदर झाली आ ण तला मुलगी झाली ते हा
परमे र होशेय ला हणाला हचे नांव लो- हामा ठे व कारण यापुढे मी
इ ाएल रा ावर दया करणार नाही व यास मा करणार नाही. ७ तर ही मी
य दा या घरा यावर दया कर न मी परमे र यांना धनु य, तलवार, लढाई,
घोडे कवा घोडे वार यां या बळाने नाही तर यांना वबळाने सोडवेन. ८ मग
लो- हामाचे ध तुट यावर गोमर गभवती होऊन तला मुलगा झाला. ९ मग
परमे र हणाला, याचे नांव लो-अ मी ठे व, कारण तु ही माझे लोक नाही
आ ण मी तुमचा देव नाही. १० जर इ ाएल या लोकांची सं या समु ा या
वाळू कणांसारखी असेल जी मोजता येत नाही हे असे घडेल क , जथे तु ही
माझे लोक न हते तेथे यांना जवंत देवाचे पु असे हणतील. ११ य दाचे
लोक व इ ाएलचे लोक एक येऊन आपणावर एक पुढार नेमतील व या
देशातून नघून येतील ते हा इ ेलाचा दवस महान होईल.
या भावांना हणा, अ मी, आप या ब हण ना हणा, हाम
२ “आप
‘तुम यावर दया कर यात आली आहे.’” तुम या आई व द वाद
२

घाला, वादच घाला, कारण ती माझी प नी नाही, आ ण मी तीचा पती नाही.
ती आप या वे यावृ ीचे काम वत: पासून सोडू न देवो आ ण ा भचाराचे
कामे त या उरांपासून र होवो. ३ जर नाही, तर मी तला न न क न
ज मा या वेळ होती तशी न न कर न, मी तला ओसाड,
भूमी सारखे
कर न आ ण मी तला तहानेने मार न. ४ तची मुले वे यावृ ीमुळे अस याने
मी कसलीच दया यां यावर करणार नाही. ५ यांची आई वे या रा हलेली
आहे, व तचे गरोदर राहणे ल जा पद कार आहे, ती हणाली, मी मा या
यकरांकडे जाईन, कारण ते मला माझी भाकर आ ण पाणी, माझी लोकर
आ ण ताग, माझे तेल आ ण म देतात. ६ हणून मी त या मागात काटेर
कुंपण घालीन, मी त या व द भत बांधीन हणजे तला वाट सापडणार
नाही. ७ ती त या यकरां या मागे धावेल पण ती यांना गाठू शकणार
नाही, ती यांचा शोध करेल पण ते तला सापडणार नाही. मग ती हणेल,
मी मा या प ह या नव याकडे परत जाईल, कारण माझी दशा आतापे ा
ते हा चांगली होती. ८ कारण तला हे ठाऊक नाही क , तो मी होतो याने
तला धा य, ा रस, तेल पुरवली व सोने आ ण चांदी सढळपणे दली, नंतर
जी तने बआल मुत स दली. ९ हणून मी हंगामा या वेळ तचे धा य आ ण
ऋतु या वेळ तचा ा रस परत घेईन. तची लाज झाक यासाठ दलेली
माझी लोकर व ताग सु दा परत घेईन. १० नंतर मी त या यकरांसमोर
तला न न कर न व यापैक कोणीही तला मा या हातून सोडवू शकणार
नाही. ११ मी तीचा आनंद न कर न तसेच तचे उ सव, सण, चं दशन,
श बाथ आ ण नेमलेले सव सण मी बंद कर न. १२ मी त या ा वेली आ ण
अं जराची झाडे न कर न, या वषयी ती हणाली होती, मा या यकरांनी
दलेली ही माझी वेतने आहेत. मी याचे रान कर न आ ण व य पशू येऊन ते

फ त करतील. १३ तने बआलास धूप दला, आ ण नथ व दा गने घालून
वत: नटली. मला वस न आप या यकरांमागे गेली हणून मी तला
श ा कर न असे परमे र हणतो. १४ या तव, मी तला परत मळ वन मी
तला जंगलात घेऊन जाईन, आ ण ेमाने त याशी बोलेन. १५ मी तला तचे
ा मळे परत करेन, आशेचे दार हणून अखोरचे खोरे देईन. ते हा ती मला
उ र देईल, जसे तने आप या त णपणी दले होते, जे हा ती मसर देशातून
आली होती. १६ हे परमे र घो षत करतो क , या दवसात असे होईल क
तू मला माझा पती हणशील, आ ण पु हा मला बाली हणणार नाहीस. १७
कारण मी त या मुखातून बआलाची नावे काढू न टाकेन, व तला यांची नावे
यानंतर आठवली जाणार नाही. १८ या दवशी मी इ ाएलासाठ वनपशु,
आकाशातील पाखरे, भूमीवर रांगणारे ांसोबत करार कर न. मी देशातून
धनु य तलवार आ ण लढाई नाहीशी कर न, व ते तेथे सुर त व ती करतील.
१९ मी तुझा कायमचा वा द पती होईन. मी धम, याय, करार, व ासूपण
आ ण दया ात तुझा वा द पती होईन. २० मी तुला व ासूपणे वा द
कर न, व तू हे जाणशील क , मी परमे र आहे. २१ आ ण या दवशी, मी
उ र देईन, असे परमे र घोषीत करतो, मी आकाशाला उ र देईल आ ण
आकाश भूमीला उ र देईन. २२ आ ण भूमी धा य, नवा ा रस आ ण तेल
देईल आ ण ते इ ेलास उ र देतील. २३ मी वत: साठ तचे रोपण भूमीत
कर न, आ ण लो हामावर दया कर न. जे माझे लोक न हते यास मी माझे
लोक हणेन आ ण ते मला तू माझा देव आहेस असे हणतील.
मला हणाला, परत जा, आ ण अशा ीवर ेम कर जी
३ परमेराचारर असू
नही आप या पतीस य आहे. त यावर ेम कर जसे
मी इ ाएल लोकांवर करतो जर ते इतर देवतांकडे वळले आ ण यांना
मनु याची ढेप य वाटली. २ हणून मी पंधरा चांदीचे तुकडे व दड मण
जव देऊन तला मा यासाठ वकत घेतले. ३ मी तला हणालो, पु कळ
दवस तू मा यासोबत राहा; यापुढे तू वे या नाहीस कवा परपु षाची
नाहीस, याच कारे मी पण तु याशी वागेन. ४ कारण इ ाएलचे लोक बरेच
दवस राजा, सरदार, बलीदान, दगड खांब, एफोद आ ण गृहदेवता ांवाचून
राहतील. ५ नंतर इ ाएलाचे लोक परत येतील व आप या देव परमे र
आ ण राजा दावीद यांना शोधतील आ ण शेवट या दवसात, ते परमे रा या
समोर या या चांगुलपणात भतीने कापत येतील.
लोकांनो, परमे राचा श द ऐका, या देशातील लोकां व द
४ इपरमेाएलाराचाया वाद
आहे; कारण या देशाम ये स यता कवा करारब द
व ासूपणा, देवाचे ान नाही. २ तर येथे शाप देणे, लबाड बोलणे, जीव
घेणे, चोर करणे आ ण भचार करणे आहे. या लोकांनी सव नयम मोडले
आहेत व इथे र पातानंतर र पात होत आहे. ३ हणून ही भूमी कोरड
पडत आहे, जो कोणी येथे राहतो तो नाश पावत आहे, रानपशू, आकाशातील
पाखरे, समु ातील मासेही नाहीसे होत आहेत. ४ पण कुणालाही वाद
घालू देऊ नका, कोणीही कोणावर आरोप न लावो, कारण याजकांनो हे
तु ही आहात यांस मी दोष लावत आहे. ५ आ ण तू दवसा अडखळू न
पडशील आ ण तुझासु ा भ व यवादीही रा ी अडखळू न पडेल; आ ण मी
तु या आईचा नाश करेन. ६ माझे लोक ान नस याने नाश पावत आहेत.
कारण तु ही ानास नाकारले हणून मी सु दा तु हास माझे याजक हणून
नाकार न. माझे, तुम या देवाचे नयमशा तु ही वसरलात हणून मी
ही तुम या मुलांना वसरेन. ७ जसे हे याजक वाढत गेले तसे ते मा या
वरोधात पाप करत गेले. मी यांचा स मान लाजेम ये बदलून टाक न. ८ ते
मा या लोकां या पापावर जगतात. यां या तेकडे याचे मन लागलेले
आहे. ९ आ ण जसे लोक तसा याजक असे होईल, आ ण मी यां या
आचरणामुळे यांना शासन कर न, आ ण यांना यां या कमाचे फळ देईन.
१० ते खातील पण ते यास पुरणार नाही; ते
भचार करतील पण यांची
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वाढ होणार नाही, कारण ते आपला देव, परमे र, यापासून खूप र गेले
आहेत. ११ वे यागमन, ा रस, आ ण नवा ा रस यांनी यांचा ववेक
काढू न घेतला आहे. १२ माझे लोक यां या लाकड मुत चा स ला घेतात,
यां या का ा यांना भ व य सांगतात. गुंतागुंती या आ याने यांना
बहकवले आहे, आ ण यांनी माझा, यां या परमे राचा याग केला आहे.
१३ ते पवतां या शखरावर ब लदान करतात आ ण टेकडयांवर धूप जाळतात,
ओक, हवर, आ ण धूप जाळतात, कारण यांची सावली चांगली (छान)
असते; हणून तुम या मुली जारकम करतात व सुना भचार करतात. १४
तुम या मुली जारकम करतात व सुना भचार करतात ते हा मी यांना
शासन करणार नाही कारण पु ष वत: वे येकडे वेगळे होऊन जातात,
आ ण कलावं तण बरोबर य करतात; हे ववेकहीन लोक आहेत, ते नाश
पावतील. १५ हे इ ाएला जर तू भचार केला आहेस, तर य दा दोषी न
होवो; तु ही लोकहो, ग गालास जाऊ नका, वर बेथ अवेनास जाऊ नका,
परमे रां या ज वताची शपथ वा नका. १६ कारण इ ाएल ह ी कालवड
सारखा ह ी वागला आहे. मग परमे र यास कोकरे जसे कुरणात चरतात
तसा गायरानात कसा आणणार? १७ ए ाईम मुत सोबत एक झाला आहे,
यास एकटे सोडा. १८ यांचा ा रस आंबट झाला आहे; ते एकसारखे
भचार करतच राहतात. त या अ धका यास अ त ा अ त य आहे. १९
वारा आप या पंखात तला लपेटून नेईन, आ ण ते आप या ब लदानांमुळे
लि जत होतील.
नो! हे ऐका, इ ाएला या घरा या ल दे, हे राजघरा या
५ याजकां
ऐक, तु हा सग यांचा याय होणार आहे तु ही म पावर पाश आ ण
ताबोरावर पसरलेले जाळे झाले आहात. २ बंडखोर खोल क लीत राहतात
पण मी या सवाना श त लावेन. ३ ए ाईम मला मा हत आहे आ ण
इ ाएल मा यापासून लपलेला नाही. ए ाईम तू एका वे येसारखा झाला
आहेस, इ ाएल अशु झाला आहे. ४ यांचे कृ य यांना मा याकडे यां या
देवाकडे परत येऊ देत नाही, कारण याम ये भचार आ मा राहतो; आ ण
ते आपला देव परमे र यास ओळखत नाहीत. ५ इ ाएलाचा गव याचाच
वरोधात सा देतो, इ ाएल व ए ाईम आप या अपराधात ठे चाळणार,
आ ण य दा सु दा यां या सोबत अडखळे ल. ६ ते परमे राचा शोध आपली
मढरे व गुरे घेऊन करतील, परंतू तो यांना सापडणार नाही, कारण याने
यांचा याग केला आहे. ७ ते परमे राशी अ व ासू रा हले; कारण यांनी
अनैरस मुलांना ज मास घातले आता चं दशन होताच यास भूमीसहीत
खाऊन टाकेन. ८ गबात शग आ ण रामात तुतार फुंका; तु यामागे,
हे ब या मना! असा रणश द बेथ अ वन येथे करा. ९ शासना या दवशी
ए ाईम नाश पावेल, इ ाएला या वंशास मी खा ीने होणार गो कळवली
आहे. १० य दाचे पुढार समेचा दगड सारणा यासारखे आहेत, मी माझा
राग यां यावर पा यासारखा ओतणार. ११ ए ाईमाचा चुराडा झाला आहे,
यायाम ये याचा चुराडा झाला आहे, कारण याने मनापासून मू याना
दंडवत कर याचे ठरवले आहे. १२ ा तव मी ए ाईमाला कसर आ ण
य दा या घरा यास कड सारखा होईन. १३ जे हा ए ाईमाने आपला रोग
आ ण य दाने आपली जखम पा हली ते हा ए ाईम अ शूराकडे गेला, आ ण
आपला त याने महान राजाकडे पाठ वला; पण तो यास आरो य देऊन
यांची जखम बर क शकला नाही. १४ हया तव मी ए ाईमास सह आ ण
य दा घरा यास त ण सहासारखा होईन; मी, हो मीच यांना फाडू न टाक न
व घेऊन जाईन, आ ण यांना सोड वणारा कोणी नसेल. १५ मी आप या
थानी परत जाईन, जोपयत ते आप या दोषांची कबुली देत नाहीत आ ण
माझे मुख शोधत नाहीत; जोपयत ते आप या : खात कळकळ ने माझा
शोध घेऊन हणत नाहीत.
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आपण परमे राकडे परत जाऊ, कारण याने आमचे तुकडे
६ “चला,
केले आहे, आता तोच आ हास बरे कर ल, याने जखम केली, तोच
आ हास प ी बांधेल. २ दोन दवसानंतर तो आ हास पु हा जवंत करेल,
तस या दवशी उचलून उभे करेल, आ ण आ ही या या समोर जवंत रा .
३ चला आपण परमे रास ओळखू या, य नाने याचे ान मळवूया, तो
ख चत पहाटे सारखा उदय पावणार आहे, भूमीवर पाऊस पडतो, या माणे
तो आम याकडे येणार आहे.” ४ ए ाईमा मी तुला काय क ? य दा
मी तुला काय क ? तुमचा व ासू पहाटे या ढगा माणे, आ ण उडू न
जाणा या दवा माणे आहे. ५ हणून मी मा या संदे ा ारे यांचे तुकडे
केले आहे, मा या त डा या श दाने यांना ठार केले आहे. तुझा याय हा
काशा माणे चमकत आहे. ६ कारण मी ब लदान नाही तर व ासूपण
इि छतो, मला होमबली पे ा देवाचे ान य आहे. ७ आदामा माणे यांनी
करार मोडला, ते मा याशी अ व ासूपणे वागले. ८ गलाद हे ांचे शहर
आहे, यावर र ाची पाऊले उमटली आहे. ९ जशी लुटा ं ची टोळ टपून
बसते, तसा याजकांचा समूह आहे, ते शखेमा या वाटेवर खून करतात, यांनी
महापातके केली आहेत. १० इ ाएला या घरा यात मी भयावह कार
पा हला आहे, ए ाईमाचा भचार तेथे आहे, आ ण इ ाएल षत झाला
आहे. ११ तु यासाठ य दा, हंगामाची वेळ येईल, ते हा मी मा या लोकांस
बं दवासापासून मु कर न.
हा मी इ ाएलास आरो य देऊ पाहतो, ते हा ए ाईमाचे पाप आ ण
७ जेशोमरोनाची
अधमता उघड होते. ते कट रचतात, चोर आत शरतो,
आ ण र यावर लुटा ं ची टोळ ह ला करते. २ मी यांचे राचार आठवतो;
याची यांना यां या दयात जाणीवही नाही, यां या कृ यांनी यांना घेरले
आहे, ते मा या मुखासमोर आहे. ३ ते आप या वाईटाने राजाला, आ ण
लबाड ने अ धका याला खूश करतात. ४ ते सव भचार आहेत. जसा
भटार भ ी पेटवून क नक भजवतो; व ते ख मराने फुगत नाही तसे ते
आहेत. ५ राजा या शुभ दवशी अ धकार म पऊन म त झाले; मग याने
आपला हात थ ा करणा यां या हाती दला. ६ भ ीसार या दयाने ते कपटी
आ ण फस ा योजना करतात. यांचा राग रा भर अ नीसारखा धुमसतो,
आ ण सकाळ धगधगणा या आ नीसारखा जळतो. ७ ते सव भ ी सारखे
गरम आहेत, ते आप या रा यक यास गळू न टाकतात, यांचे सव राजे पतन
पावले आहे, यां यातील कोणीही माझा धावा कर त नाही. ८ ए ाईम या
लोकांसोबत मसळतो, ए ाईम न पलटले या भाकर सारखा झाला आहे. ९
पर यांनी याची ताकद गळली आहे; पण यास हे ठाऊक नाही. याचे
काही केस पांढरे झाले आहेत, पण ते यास मा हत नाही. १० इ ाएलाचा
गव यां या वरोधात सा देतो, इतके असूनही ते आपला देव परमे राकडे
वळत नाहीत, हे कर यापे ा ते यास शोधत नाही. ११ ए ाईम कबुतरा
सारखा भोळा व भावनाहीन आहे, तो मसराला हाक मारतो, नंतर अ शूरास
उडू न जातो. १२ जे हा ते जातील, मी आपले जाळे यां यावर टाकेन,
आकाशत या प ां माणे मी यांना खाली आ णन, लोकां या समुदायाम ये
मी यांना श ा कर न. १३ हायहाय, यांना! कारण ते मजपासून बहकले
आहेत. यां यावर नाश येत आहे! यांनी मा या व द फतुर केली आहे. मी
यांची सुटका केली असती; पण यांनी मा या वरोधात लबाड केली आहे.
१४ यांनी यां या दयापासून माझा धावा केला नाही, परंतू ते पलंगावर
पडू न धा य व न ा ा रसासाठ वलाप करतात, ते मा यापासून बहकले
आहेत. १५ जर मी यास श ण दले आ ण यांना बा बल दले, आता ते
मा या वरोधात कट रचतात. १६ ते परत फरतात, पण ते मी जो सव च
देव आहे, याकडे फरत नाही, ते फस ा धनु यासारखे झाले आहेत, यांचे
अ धकार आप या जभे या उ मतपणामुळे तलवार ने पाडले जातील,
मसरात यांची थ ा कर यात येईल.
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तार लाव, परमे रा या, घरावर ग ड येत आहे, हे यासाठ
८ “मुघडतखालाआहेतुकारण
लोकांनी माझा करार मोडू न मा या नयम शा ा या
वरोधात बंड केले आहे. २ ते माझा धावा करतात, मा या देवा, आ ही
इ ाएली तुला जाणतो” ३ पण इ ाएलाने जे चांगले ते नाकारले आहे,
आ ण श ू याचा पाठलाग करेल. ४ यांनी राजे नेमले, पण मा या ारे
नाही; यांनी राजपु थापले आहे, पण माझे ान न घेता यांनी, आपले
सोने व चांदी घेऊन, वत: साठ मूत बन व या आहेत. यानेच ते नाश
पावतील. ५ संदे ा हणतो, हे शोमरोना तुझे वास याने नाकारले आहे,
परमे र हणतो, या लोकां व द माझा राग पेटल
े , कती वेळ ते अशु
राहणार? ६ कारण ही मूत इ ाएलातून आली, कारा गराने बनवली, ती देव
नाही शोमरोना या वासराचे तुकडे होतील. ७ कारण लोक वारा पेरतात
आ ण वावटळ ची कापणी करतात, उ या पकाला कणीस नाही, ते धा याचे
पठ उ प न करणार नाही, आ ण जर याची पूण वाढ झाली तर परके यास
गळू न टाकतील. ८ इ ाएलास गळले आहे, आता ते देशाम ये बन कामाची
लबाड करतात. ९ कारण ते अ शूरास रानगाढवासारखे गेले, ए ाईमाने
आप यासाठ यकर नेमले आहेत. १० जर यांनी देशात यकर नेमले,
तर मी यांना आता एक कर न. राजे आ ण पुढार यां या दबावामुळे ते
कमी होतील. ११ कारण ए ाईमाने पापबल साठ आप या वे ा वाढव या
आहेत, पण या वे ा पाप कर याचे कारण ठर या आहेत. १२ मी असं य
वेळा माझे नयमशा
यां यासाठ लहीले, पण ते याकडे अनोळ या
सारखे पाहतात. १३ मला अपणे करावी हणून ते मांस देतात व खातात,
पण मी परमे र, ते वीकारत नाही. आता मी यांचे पाप मरण क न यांना
शासन करणार, ते मसर देशात परत जातील. १४ इ ाएलाला आप या
नमाणक या परमे राचा वसर पडला आहे आ ण याने महाल बांधले
आहेत, य दाने तटबंदीची नगरे वसवली आहेत, पण मी या या शहरावर
अ नी पाठवीन, तो याची तटबंदी न क न टाकेल.
इतर लोकांसारखा आनंद क नको, कारण तू आप या
९ हेदेवइालााएला,
सोडू न अ व ासू झाला आहेस, तुला येक ख यावर भचाराचे
वेतन आवडते. २ पण खळे आ ण ा ांचे कुंड यांना खाऊ घालणार
नाही, नवा ा रस यांना नराश करेल. ३ ते परमे रा या देशात राहणार
नाहीत, या शवाय ए ाईम मसरात परत जाईल, आ ण एके दवशी ते
अ शूरात अमंगळ पदाथ खातील. ४ ते परमे रास ा रसाचे पेयापणे देणार
नाही, व ते यास स न क शकणार नाहीत, यांचे बलीदान यां यासाठ
शोकाची भाकर होईल जे ते खातील ते अशु होतील, कारण यांचे भोजन
यां यापुरतेच असेल, ते परमे रा या मंदीरात आणता येणार नाही. ५
परमे रा या सणा या दवशी नेमले या उ सवा या दवशी तु ही देवासाठ
काय कराल? ६ कारण पहा, जर ते नाशापासून वाचले तर, मसर यांना
एक कर ल आ ण मोफ यांना मुठमाती देईल, व य झाडे यांचे सोने, पे
मळवतील आ ण यांचे डेरे का ांनी भ न जातील. ७ शासन कर याचे
दवस येत आहेत, तफळाचे दवस येत आहेत, इ ाएल हे जाणणार, तु या
महापातकामुळे, वैरभावामुळे आता संदे ा मूख बनला आहे. ८ संदे ा जो
मा या देवासोबत आहे, तो ए ाईमाचा रखवालदार आहे, पण तो आप या
सव मागात पार याचा पाश आहे आ ण याम ये देवा या घरा वषयी वैरभाव
भरलेला आहे. ९ गबात घडले या गो या वेळ झाले यासारखा यांनी
अती
ाचार केला आहे. देव यां या अधमाची आठवण क न यांना
यां या पापासाठ शासन करणार आहे. १० परमे र हणतो, मला इ ाएल
जे हा आढळला ते हा तो रानात ा मळा यासारखा होता, अंजीरा या
हंगामात या थम फळासारखे तुमचे पुवज मला आढळले पण ते बआलपौराकडे आले आ ण ल जा पद मूत स यांनी आपणास वा न घेतले ते
यां या मूत सारखे घृणा पद झाले. ११ ए ाईमाचे गौरव प ा माणे उडू न

जाईल तथे ज म, गरोदरपणा आ ण गभधारणा होणार नाही. १२ जर
यां या मुलांचे पालन पोषण होऊन ती मोठ झाली तर मी ते हरावून घेणार
यासाठ क याम ये कोणी रा नये. मी यां यापासून वळू न जाईल ते हा
यां यावर हाय हाय! १३ मी ए ाईमास पा हले ते हा तो मला सोरासारखा,
कुरणात लावले या रोपटयासारखा दसला पण तर तो आप या मुलास बली
देणा या मनु यासारखा होऊन जाईल. १४ यास दे, परमे रा, यास काय
देशील? यांना गभपात करणारे गभाशय व सुकलेले तन यांना दे. १५
कारण यांची सव अधमता ग गालात आहे, तेथेच मला यां या वषयी ेष
नमाण झाला. यां या पापकृ यामुळे मी मा या घरातून यांना हाकलणार
यां यावर ेम करणार नाही कारण यांचे सव अ धकार बंडखोर आहेत. १६
ए ाईम रोगी आहे यांचे मूळ सुकून गेले आहे, यास फळ येणार नाही,
यांना जर मुले झाली तर मी यांची य मुले मा न टाक न. १७ माझा देव
यांना नाकारेल कारण यांनी याचे ऐकले नाही, ते देशोदेशी भटकणारे
होतील.
एक जोमाने वाढणारा ा ीचा वेल आहे. यास वपुल फळे
१० इयेताएल
ात. जसजसे याची फळे वाढली तसतशी याने वे ा बांध या.
याची भूमी सुपीक झाली, तो याने सुंदर तंभ उभारले. २ यांचे दय कपटी
आहे, यांना यांची श ा होईल परमे र यां या वे ा मोडू न टाकेल या या
प व तंभाचा नाश करेल. ३ आता ते हणतील, “आ हास राजा नाही,
कारण आ ही परमे राचे भय मानले नाही आ ण राजा आम यासाठ काय
करणार?” ४ ते पोकळ श द बोलतात खो ा शपथा वा न करार करतात,
हणून जसे शेता या तासात वषार रानटी झुडूप उगवतात तसा यां यावर
याय येईल. ५ शोमरोनाचे र हवासी बेथआवेन या वासरांसाठ घाबरे होतील
यांचे लोक यां यासाठ वलाप करतील, सोबतच यांचे मुत पुजक पुजार
जे या या वैभवावर आनंद करत होते आता ते यां याबरोबर नाहीत. ६ ते
अ शूरास यां या महान राजासाठ भेट हणून ने यात येतील. ए ाईम
ल जीत होईल, आ ण मुत या स याने वाग यामुळे इ ाएल ल जीत
होईल. ७ शोमरोनाचा राजा पा यावर तरंगणा या ढल यासारखा नाश
पावेल. ८ तेची दा थानाने आ ण इ ाएलाची पापे नाश पावतील
यां या वेद वर काटे व काटेर झुडपे उगवतील. लोक पवतास हणतील,
“आ हास झाका” आ ण टेकडयास हणतील, “आम यावर पडा” ९
इ ाएला, गबा या दवसापासून तू पाप करत आहेस; तू तथेच रा हला
आहेस गबा या ांसोबत झाले या लढाईत ते सापडले नाहीत? १० मला
वाटेल ते हा मी यास श त लावीन, यां या वरोधात रा े एक येतील व
यां या दो ही पापांसाठ यांना बे ा टाकतील. ११ ए ाईम ही श त
कालवड आहे तला मळणी करायला आवडते हणून मी त या गो या
मानेवर जू ठे वीन. मी ए ाईमावर जू ठे वीन, य दा नांगर ल, याकोब ढेकळे
फोड ल. १२ तु ही आपणासाठ धा मकतेची पेरणी करा आ ण करारा या
व ासूपणाची फळे तोडा, तुमची पड त भूमी नांग न काढा, कारण जोपयत
तो येऊन धा मकतेचा पाऊस पाडत नाही, तोपयत परमे रास शोध याचीच
ही वेळ आहे. १३ तु ही तेची नांगरणी केली, तु ही अ यायाची कापणी
केली, तु ही फसवणूक चे फळ खा ले कारण तू तु या योजनांवर आ ण
तु या पु कळ सै नकांवर व ास ठे वला. १४ हणून तु या लोकांम ये
यु दाचा गलबला होईल आ ण तुझी सव तटबंदीची शहरे न होतील. हे
असे घडेल जसे श मनाने बेथ-आ बला या यु दात नाश केला ते हा आईला
मुलांसह आपटू न मारले गेले. १५ तु या अती पणामुळे बेथेल तु यासोबत
असेच कर ल. भातसमयी इ ाएलाचा राजा पूणपणे नाश पावील.
ाएल बालक होता ते हा यावर ेम केले, आ ण मा या
११ जेपु हाालाइ मसरातू
न बोलावले.
यांना जेवढे बोल वले तेवढे ते
२

मा यापासून र जात ते बआलास बली आ ण मुत स धूप जाळत. ३ तर तो
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मीच याने ए ाईमास चालणे शक वले तो मीच याने यास हात ध न उभे
केले पण यांना माहीत न हते क मी यांची काळजी घेत होतो. ४ मी यांना
मानवता आ ण ेमा या दोर ने चालवत होतो मी यांना यासारखा होतो जो
त डावरचे जू काढतो आ ण मी खाली वाकून यांना खाऊ घातले. ५ ते
मसरात परत येणार काय? अ शूर यावर रा य करणार काय? कारण
ते मजकडे परत ये याचे नाकारतात? ६ यां या नगरावर तलवार चालेल
आ ण ती या या दाराचे अडसर न कर ल, यांचा नाश यां या वत: या
योजनांमुळे होईल. ७ मा या लोकांस मजपासून वळव याचा न य केला
आहे तर ते यांना जो मी परम धान आहे याकडे बोल वतात तर यापैक
कोणीही मला गौरव देत नाही. ८ हे ए ाईमे, मी तुझा याग कसा क ? हे
इ ाएला, मी तुला श ु या हाती कसा देऊ? मी तुला अदमासारखे कसे
क ? मी तुला सबो यमासारखे कसे क ? माझे दय खळबळले आहे, माझी
क णा ढवळली गेली आहे. ९ मी माझा भयानक राग अमलात आणणार
नाही मी ए ाईमाचा पु हा नाश करणार नाही कारण मी देव आहे आ ण
मनु य नाही तुम याम ये असणारा मी प व आहे मी ोधाने येणार नाही.
१० ते मा यामागे चालतील मी परमे र सहासारखी गजना करेन मी खरोखर
गजन आ ण लोक प मेकडू न थरथरत येतील. ११ ते मसरातून प ासारखे
आ ण अ शूरातून कबुतरा माणे थरथरत येतील मी यांना यां या घरात
बसवीन असे परमे र हणतो. १२ ए ाईम मला लबाड ने आ ण इ ाएलचे
घराणे कपटाने वेढले, पण य दा आतापयत देवाबरोबर, जो प व आहे,
याबरोबर व ासू बनून आहे.
ाईम वारा जोपासतो, आ ण पूव या वा याचा पाठलाग करतो,
१२ एतो सतत
लबाड आ ण हसा वाढवतो, तो अ शूरांशी करार करतो,
आ ण मसरात जैतूनाचे तोल घेऊन जातो. २ परमे राचा वाद य दाशी
आहे. आ ण तो याकोबास या या कृ याचे शासन कर ल. यांचे तफळ
यास मळे ल. ३ गभात असता याकोबाने आप या भावाची टाच घ धरली,
आ ण त णपणी देवासोबत झ बी केली. ४ या वग ताशी झ बी केली,
आ ण जकला, याने रडू न देवाची क णा भाकली, तो बेथेलास देवाला
भेटला, देव तेथे या याबरोबर बोलला. ५ हा परमे र, सेनेचा देव यांचे
मरण ‘परमे र’ नावाने होते. ६ हणून तू आप या देवाकडे वळ, व ासू
आ ण यायी रा न याचा करार पाळ, आ ण तु या देवाची नरंतर वाट
पहा. ७ ापा या या हातात खोटे तराजू आहेत, फसवे गर कर याची
यांना आवड आहे. ८ ए ाईम हणाला, “मी खरोखर धनवान झालो आहे,
मा यासाठ संप ी मळवली आहे. मा या सव कामात यांना अ याय
दसला नाही, याम ये मा यात पाप आढळते.” ९ मी परमे र तुझा देव, जो
मसर देशापासून तु याबरोबर आहे, नेमले या सणा या दवसा माणे मी
तुला पु हा तंबूत वस वणार. १० मी संदे यांशी देखील बोललो आहे. आ ण
यांना मी पु कळ ांत दले आहेत, मी यांना संदे ां ारे दाखले दले
आहे. ११ जर गलादाम ये ता असली तर न तच लोक नालायक आहेत.
गलादात ते बैल अपण करतात, यां या वे ांची सं या शेतातील तासाम ये
असले या दगडाएवढ आहे. १२ याकोब अरामा या मैदानात पळू न गेला.
इ ाएलाने प नीसाठ चाकर केली आप या प नीसाठ मढरे राखली. १३
परमे राने एका संदे ा ारे मसरातून इ ाएलास बाहेर काढले, आ ण
संदे ा ारेच यांची काळजी घेतली. १४ ए ाईमाने परमे राचा ोध
अ यंत चेतवला आहे. हणून याचा धनी या या र पाताचा दोष या यावर
आ णल आ ण या या ल जा पद कामाची यास परतफेड कर ल.
बोलत असे ते हा लोकांचा थरकाप होई; तो इ ाएलाचा
१३ एसरदाराईमझाला;
पण पुढे बआलमूत मुळे दोषी होऊन तो लोपला.

कुशलतेने कारागीर बनवतो तसे बनवू लागले. लोक हणू लागले, “जे
ब लदान करतात यांनी वासरांचे चुंबन या” ३ हणून पहाटे या ढगासारखे
लवकर उडू न जाणा या दवासारखे ख यातून वा याने उडणा या भुसासारखे
आ ण धुराडयातून उडणा या धुरासारखे ते होतील. ४ पण मी तुमचा देव
परमे र आहे, याने तु हास मसरातून बाहेर काढले, मा या शवाय तु हास
अ य देव नाही, मा या शवाय कोणी तारक नाही. ५ मी तु हास रानात,
देशात जाणून होतो. ६ जे हा तु हास चारा मळाला ते हा तु ही तृ त
झालात, आ ण जे हा तुमचे पोट भरले ते हा तुमचे दय उ म झाले; या
कारणा तव तु ही मला वसरला. ७ हणून मी सहासारखा तुम याशी वागेन,
च या माणे तुम या वाटेवर दबा ध न बसेन. ८ जची प ले चोर झाली,
अशा अ वली सारखा मी तुम यावर ह ला कर न, मी तुमचे उर फाड न,
आ ण स हनी माणे तु हास खाऊन टाकेन, जसा वनपशू तु हास फाडू न
टाकतो. ९ इ ाएला हा तुझा नाश आहे जो येत आहे, कारण तू मा या हणजे
तु या सहा यक या या वरोधात गेला आहेस. १० तुझा राजा कोठे आहे?
जो तु या सव नगरांचे र ण करतो तुझे अधीपती कोठे आहेत? या वषयी
तू मला हटले, “मला राजा आ ण अ धपती दे?” ११ मी ोधाने तुला राजा
दला आ ण रागाने यास काढू नही घेतले. १२ ए ाईमाचा अ याय गोळा
केला आहे, या या अपराधाची रास कर यात आली आहे. १३ सू तवेदना
या यावर येतील, पण तो अ कलशू य मुलगा आहे, कारण ज म घे या या
वेळ तो गभातून बाहेर येत नाही. १४ मी यांना खरोखर अधोलोका या
बळापासून सोडवीन काय? मी यांना खरोखर मरणातून सोडवणार काय?
मरणा, तु या महामा या कोठे आहेत? आ ण इथे कळवळा मा या समो न
लपलेला आहे. (Sheol h7585) १५ ए ाईम आप या भावांम ये जर गत
झाला, तर पूवचा वारा येईल, परमे राचा वारा रानातून येईल ए ाईमाचा
झरा सुकून जाईल, या या व हर त पाणी राहणार नाही. यांचा श ू या या
सव मौ यवान व तू लुटून नेईल. १६ शोमरोनात दोष येईल, कारण याने
देवा व द बंड केले आहे ते तलवार ने पडतील. यांची लहान मुले आपटली
जातील आ ण यां या गभवती ि या च न टाक यात येतील.
ाएला, आपला देवा परमे र याकडे परत ये, तु या पणामुळे
१४ हेतुझइ े पतन
झाले आहे. कबुली या श दासोबत परमे राकडे वळा,
२

यास हणा, आमचे अधम र कर आ ण दयेने आमचा वीकार कर हणजे
आ ही तुझी तुती क , आप या ओठांचे फळ तुला अपू. ३ अ शूर आ हास
तारणार नाही, आ ही यु दासाठ घो ावर वार होणार नाही, यापुढे
आम या हाता या मूत स आमचा देव हणणार नाही, कारण तु याम ये
अनाथांना दया ा त होते. ४ यांनी मला सोडले ते जर परत मजकडे
आले तर मी यांना आरो य देईन, यां यावर मोक या मनाने ीती कर न,
कारण माझा यां यावरचा राग गेला आहे. ५ मी इ ाएलास दहीवरासारखा
होईल, तो भुकमळासारखा फुलेल आ ण लबानोनात देवदा माणे मुळ
धर ल. ६ या या फां ा पसरतील, याची सुंदरता जैतून वृ ासारखी होईल,
आ ण याचा सुगंध लबानोनातील देवदार वृ ासारखा होईल. ७ या या
सावलीत राहणारे लोक परत येतील, ते धा यासारखे पुन ज वत होतील;
आ ण ा ा माणे फळ देतील, याची त ा लबानोना या ा रसासारखी
होईल. ८ ए ाईम हणेल, या मू याचे मी काय क ? मी यास उ र देईन
याची काळजी घेईन मी सारखा सदाह रत आहे, मा यातून तुला फळ
मळते. ९ कोण चतुर आहे याला या गो ी समजतील? कोण समंजस आहे
याला ते समजेल? परमे राचे माग सरळ आहेत, आ ण धा मक याम ये
चालतील पण बंडखोर याम ये अडखळू न पडतील.

२

आता ते अ धका धक पाप क लागले ते चांदी या ओतीव मूत आप या
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योएल

एलाचा मुलगा योएल, ा याकडे परमे राचे वचन आले ते हे.
१ पथू
अहो व डलांनो, हे ऐका, आ ण देशात राहणा या तु ही सवानी कान
२

ा. तुम या पूवजां या दवसात कवा तुम या दवसात पूव कधी असे
हे घडले काय? ३ ा वषयी आप या मुलाबाळांना सांगा, आ ण तुम या
मुलांनी आप या मुलाबाळांना सांगावे, व यां या मुलांनी आप या पुढ या
पढ स सांगावे. ४ कुरतडणा या टोळापासून जे रा हले ते झुंड ने येणा या
टोळांनी खा ले; झुंड ने येणा या टोळापासून जे रा हले ते चाटू न खाणा या
टोळांनी खा ले; आ ण चाटू न खाणा या टोळापासून, जे रा हले ते अधाशी
टोळांनी खा ले. ५ दा पणा यांनो, तु ही जागे हा व रडा! तु ही सव दा
पणा यांनो, आ ोश करा, कारण गोड दा तुम यापासून काढू न घेतली
आहे. ६ कारण एक रा मा या देशावर आले आहे, ते बळकट व अग णत
आहेत. यांचे दात सहाचे आहेत, आ ण यांना स हणीचे दात आहेत.
७ यांनी माझा ा मळा घाब न सोडव याची जागा केली आहे आ ण
मा या अं जराचे झाड सोलून उघडे केले आहे. यांने साल सोलून र फेकली
आहे. फां ा उघ ा क न पांढ या के या आहेत. ८ जशी कुमार गोणताट
नेसून आप या त णपणा या पतीकरता शोक करते, तसा शोक करा. ९
परमे रा या मं दरातून अ नापणे व पेयापणे नाहीसे झाले आहेत. परमे राची
सेवा करणारे याजक शोक करत आहेत. १० शेतांचा नाश झाला आहे. आ ण
भूमी रडते. कारण धा याचा नाश झाला आहे, नवा ा रस सुकून गेला आहे
आ ण तेल नासले आहे. ११ तु ही शेतक यांनो, ग व जवाब ल लि जत हा,
आ ण ा मळे वा यांनो, ग व जवसासाठ आ ोश करा, कारण शेतातील
पीक न झाले आहे. १२ ा वेली शु क झा या आहेत, आ ण अं जराचे
झाड सुकून गेले आहे, डा ळबाचे झाड, खजुराचे झाड आ ण सफरचंदाचे झाड
अशी शेतातील सव झाडेसु ा शु क झाली आहेत. मानवजाती या वंशातून
आनंद न झाला आहे. १३ याजकांनो, गोणताट घाला आ ण शोक करा!
वेदीची सेवा करणा यांनो, आ ोश करा. मा या परमे रा या सेवकांनो,
या, तु ही पूण रा गोणताट घालून राहा. कारण तुम या देवा या मं दरात
यापुढे अ नापणे व पेयापणे अडकवून ठे वलेली आहेत. १४ प व उपास
नेमा, आ ण प व सभेसाठ लोकांस एक बोलवा. तुमचा देव परमे र
या या मं दरात व डलांस व देशात राहणा या लोकांस एक गोळा करा.
आ ण परमे रास आरोळ मारा. १५ या भयानक दवसाकरता हायहाय!
कारण परमे राचा दवस जवळ आला आहे. सवसमथ देवापासून जसा
नाश तसा तो येईल. १६ आम या डो यादेखत आमचे अ न काढू न घेतले,
आ ण देवा या मं दरातील आनंद व उ लास न झाले नाहीत काय? १७
बयाणे यां या ढेकळाखाली कुजून गेले आहे, धा याची कोठारे ओसाड
झाली आहेत, को ा खाली पाड या गे या आहेत, कारण धा य सुकून
गेले आहे. १८ ाणी कसे क हत आहेत! गुरांचे कळप घाबरले आहेत.
यांना खा यास कुरणे नाहीत. म ांचे कळपसु ा पीडले आहेत. १९ हे
परमे रा, मी तुझा धावा करतो. कारण आ नीने रानातील कुरणे खाऊन
टाकली आहेत. आ ण शेतातील सव झाडे वालांनी भ म केली आहेत. २०
रानातील वनपशूंनासु दा तुझी उ कंठा लागली आहे, कारण पा याचे ओहोळ
कोरडे झाले आहेत आ ण आ नीने रानातील कुरणे खाऊन टाकली आहेत.
सयोनात कणा फुंका, आ ण मा या प व पवताव न मो ाने गजर
२ करा!
या देशात राहणा यांचा भीतीने थरकाप उडू ा, कारण परमे राचा
दवस येत आहे; खरोखर, तो जवळ आहे. २ तो काळोखाचा आ ण अंधाराचा
काशाचा, तो ढगाळ व दाट अंधकाराचा दवस आहे. तो पवतावर पसरले या
पहाटेसारखा, याचे चंड व श शाली सै य जवळ येत आहे. यां यासारखे
सै य कधी झाले नाही, आ ण यानंतरही अनेक प ा, पु हा कधीच

होणार नाही. ३ यां यासमोर अ नी येक व तू नाश करत आहे, आ ण
या यामागे वाला जाळ त चालली आहे, यां यासमोरची भूमी एदेना या
बागेसारखी आहे, पण यां यामागे नजन वाळवंट आहे. खरोखर, यां या
तावड तून काहीही सुटणार नाही. ४ सै याचे व प घो ां माणे आहे आ ण
घोड वारा माणे ते धावतात. ५ यां या उ ा मार याचा आवाज, पवताव न
जाणा या रथांसारखा, धसकट जाळणा या आ नीसारखा, यु दासाठ स ज
झाले या बलवानासारखा आहे. ६ यां यापुढे लोक थत होतात आ ण
यांचे चेहरे े पांढरेफटक पडतात. ७ ते वीरासारखे धावतात, ते सै नकासारखे
तटांवर चढतात, ते येक आप या मागात चालत जातात, आ ण आपली
रांग तोड त नाहीत. ८ ते एकमेकांना रेटीत नाहीत. येकजण आप या वाटेने
जातात. ते संर णातून जातात आ ण ते रेषेबाहेर जात नाहीत. ९ ते नगरातून
धावत फरतात. ते तटावर धावतात. ते चढू न घरात शरतात. चोरा माणे ते
खड यांतून आत जातात. १० यां यापुढे पृ वी कापते, आकाश थरथरते,
सूय आ ण चं काळे पडतात आ ण तारे तळप याचे थांबतात. ११ परमे र
आप या सै यापुढे आपला आवाज उं चावतो, याचे यो े खूप असं य आहेत,
कारण जो कोणी याची आ ा आमलात आणतो तो बलशाली आहे. कारण
परमे राचा दवस हा मोठा आ ण फार भयंकर आहे. याम ये कोण टकू
शकेल? १२ “तर आताही” परमे र हणतो, “तु ही आप या सव मनापासून
मा याकडे परत या. रडा, शोक करा आ ण उपवास करा.” १३ आ ण तु ही
आपले कपडेच फाडू नका, तर आपले दय फाडा आ ण परमे र तुमचा
देव याकडे वळा, कारण तो कृपाळू व दयाळू आहे, तो रागाव यास मंद
आ ण वपुल ेम करणारा आहे, आ ण याने लादले या श ेपासून तो मागे
फरेल. १४ परमे र तुमचा देव याला कळवळा येऊन आ ण कदा चत तो
मागे वळे ल, आ ण या यामागे आप यासाठ आशीवादही ठे वून जाईल क ,
काय कोण जाणे? यास अ नापण व पेयापण ही देता येतील? १५ सयोनात
कणा फुंका. एक प व उपास नेमा, आ ण प व मंडळ ला बोलवा. १६
लोकांस एक जमवा, मंडळ ला प व करा. व डलांना एक करा, मुलांना
आ ण अंगावर ध पणा या अभकाना एक जमवा. वर आप या खोलीतून
आ ण वधूही आप या मंडपातून बाहेर येवो. १७ याजकांना, परमे रा या
सेवकांना, ारमंडप व वेदी यां याम ये रडू ा. यांनी हणावे, परमे रा,
आप या लोकांवर दया कर. आ ण आप या वतनाची अ त ा होऊ देऊ
नकोस. हणून रा ांनी यां यावर अ धकार करावा. रा ांनी आपसात असे
कां हणावे यांचा देव कोठे आहे? १८ मग, ते हा परमे राने देशासाठ , ई या
धरली, आ ण याने आप या लोकांवर दया केली. १९ परमे राने आप या
लोकांस उ र देऊन हटले, “पाहा, मी तुम याकडे धा य, नवा ा रस
आ ण तेल पाठवीन. तु ही यांनी तृ त हाल, आ ण ापुढे, रा ात तुमची
नदा मी होऊ देणार नाही. २० मी उ रेकडू न ह ला करणा यांना तु हापासून
र कर न, आ ण मी यांना
आ ण ओसाड देशात घालवून देईन. यांची
आघाड पूव समु ात आ ण यांची पछाड प म समु ात जाईल. यांचा
गध चढेल. आ ण तेथे वाईट गधी पसरेल. मी महान गो ी कर न.” २१
हे भूमी, घाब नकोस. आनंद कर आ ण उ ह सत हो, कारण परमे राने
महान गो ी के या आहेत. २२ रानात या ा यांनो, घाब नका. कारण
रानातील कुरणांत हरवळ उगवेल, झाडे यांचे फळे देतील, आ ण अं जराची
झाडे व ा वेली आपले पूण पीक देतील. २३ हणून सयोनवासीयांनो,
आनंदीत हा. आ ण परमे र तुम या देवाम ये उ हा सत हा. कारण तु हास
हतकर होईल इतका आगोटीचा पाऊस तो देतो, तो प हली पज यवृ ी यो य
माणाने देतो, आगोटीचा व वळवाचा पाऊस पाडतो. २४ खळ ग हाने भ न
जातील, आ ण पपे ा रसाने व जैतूना या तेलाने भ न वाहतील. २५ मी,
माझे सै य तुम या व द पाठवले. तुमचे जे काही होते ते, नाकतोडे, टोळ,
कुस ड व घुले यांनी खा ले. मी, तुम या संकटा या वषाची भरपाई कर न.
२६ मग तु हास भरपूर खायला मळे ल. तु ही तृ त हाल. आ ण तु ही,
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तुम या परमे र देवाची, तुती कराल. याने तुम यासाठ आ यकारक गो ी
के या आहेत. मा या लोकांस पु हा कधीही लि जत हावे लागणार नाही.
२७ मी इ ाएला या बाजूने आहे हे तु हास समजेल. आ ण मी परमे र
हणजे तुमचा देव आहे, आ ण सरा कोणीच नाही. मा या लोकांस पु हा
कधीही लि जत हावे लागणार नाही. २८ ानंतर मी माझा आ मा सव
देहावर ओतीन, आ ण तुमची मुले आ ण तुम या मुली भ व य सांगतील.
तुम यातील वृ ांना व न पडतील. तुम यातील त णांना ांत होतील. २९
आ ण या दवसात मी माझा आ मा दासांवर व ी दासीवरसु ा ओतीन.
३० मी आकाशात आ ण पृ वीवर आ यकारक च हे आ ण तेथे र , अ नी
व दाट धुराचे खांब दाखवीन. ३१ परमे राचा महान आ ण भयंकर दवस
उगव यापूव सूय बदलून अंधकारमय आ ण चं र मय असा होईल. ३२
जसे परमे राने हटले, जो कोणी परमे रा या नावाने हाक मार ल तो
येकजण वाचेल. जे कोणी बचावतील ते सयोन पवतावर व य शलेमेत
राहतील, आ ण यांना परमे र बोलावतो, ते बाक वाचले यात राहतील.

पुरवतील. १९ मसराची नासाड होऊन तो उजाड होईल, कारण यांनी य दी
लोकांवर जुलूम केला अदोम ओसाड रान होईल, कारण यांनी यां या
देशातील न पाप लोकांचे र पाडले. २० परंतु, य दा सवकाळ वसेल,
आ ण य शलेम प ान प ा राहील. २१ मी यां या र ाचा सूड अजून
घेतला नाही तो सूड मी घेईन. कारण परमे र सयोनात व ती करतो.

या दवसाम ये आ ण यावेळ , जे हा मी य दाचे व य शलेमेचे
३ पाहा,
बंदीवान परत आणीन,
मी, सव रा ांना गोळा क न, खाली
२

यहोशाफाटा या दर त आणीन. कारण मा या लोकांकरता आ ण माझे वतन
इ ाएल यांना यांनी इतर रा ात पांग वले. आ ण या रा ांनी माझा देश
वाटू न घेतला. तेथे मी यांचा याय नवाडा कर न. ३ यांनी मा या लोकांकरता
च ् या टाक या. यांनी मुलगा देऊन वे या घेतली आ ण म ासाठ हणून
मुलगी वकली. ४ सोर, सीदोन व प ल ी या सव ांतानो, आता तु ही
मा यावर का रागावता? तु ही माझी परत फेड कराल का? जर तु ही माझी
परत फेड केली तर , मी वरेने तुमचा सूड तुम याच म तकावर फरवीन. ५
तु ही माझे चांदी आ ण सोने घेतले आहे, आ ण तु ही माझा अमू य ख जना
आप या मं दरात नेला आहे. ६ तु ही य दा या व य शलेमे या लोकांस
यां या देशातून सीमेपासून र यावे हणून यावान लोकांस वकले. ७
पाहा, तु ही यांना या जागी वकले यातून मी यांना सोडू न आणीन, आ ण
तुम या म तकावर याचे तफळ फरवीन. ८ मी तुम या मुलांना आ ण
मुल ना य दी लोकां या हाती वक न. मग ते यांना शबा या लोकांस र या
रा ांस वकतील. कारण परमे र हे बोलला आहे. ९ रा ांम ये ही घोषणा
कराः यु दाला स ज हा, बलवान मनु यांना उठवा, यांना जवळ येऊ ा,
सव लढव ये मनु ये पुढे येवोत. १० तुमचे फाळ मोडू न यां या तलवार करा.
आ ण कोय यांपासून भाले करा. बल हणो क , मी बलवान आहे. ११
तुम या जवळ या सव रा ांनो, वरा करा व या! तु ही वतः एक या. हे
परमे रा, तुझे बलवान यो दे उत न येतील असे कर. १२ रा े वतःउठू न
जागी होवोत, आ ण यहोशाफाटा या दर त येवोत. तेथे मी सभोवताल या
सव रा ांचा याय करायला बसेन. १३ वळा आणा, कारण पीक तयार झाले
आहे. हणून तु ही वळा घाला, या, ा े तुडवा, कारण यांचे ा कुंड भ न
गेले आहे. पप भ न वाहत आहेत. कारण यांची ाई मोठ आहे. १४
तेथे गलबला आहे, याया या दर त गलबला आहे. कारण याया या दर त
परमे राचा दवस जवळ आला आहे. १५ चं आ ण सूय काळवंडतील, तारे
यांचा काश दे याचे थांबतील. १६ परमे र देव सयोनेतून गजना कर ल,
आ ण आपला आवाज य शलेमेतून उं चावील. आकाश व पृ वी कापतील
पण परमे र आप या लोकांस सुर त थान, आ ण इ ाएला या लोकांस
तो ग होईल. १७ मग तु हास कळे ल क मीच तुमचा देव परमे र आहे.
मा या प व पवतावर, हणजे सयोनात मी राहतो. ते हा य शलेम प व
होईल. आ ण या नगर तून पु हा कधीही परके येणार जाणार नाहीत. १८
या दवशी, असे होईल क , पवताव न गोड ा रस पाझरेल, टेक ांव न
ध वाहील, य दा या सव कोरडे पडले या ओ ामधून पाणी वाहील,
आ ण परमे रा या मं दरातून कारंजे उडतील आ ण श ीमा या दर ला पाणी
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या मढपाळांमधला, आमोस याची ही वचने, य ांचा राजा
१ तकोवा
उ जीया आ ण योवाशाचा मुलगा, इ ाएलाचा राजा यराबाम यां या
दवसात, भूकंपा या दोन वष आधी इ ाएला वषयी जी वचने ांता या
ारे यास मळाली ती ही आहेत. २ तो हणाला: सीयोनांतून परमे र
गजना करेल, तो य शलेमेतून आपला श द उ चार ल. मढपाळांची कुरणे
शोक करतील, आ ण कमलाचा माथा वाळू न जाईल. ३ परमे र असे
हणतो, “कारण द म का या त ही पापांब ल, अगदी चारह मुळे, मी
यांना शासन कर यापासून माघार फरणार नाही. कारण यांनी गलादला
मळ या या लोखंड अवजाराने मळले आहे. ४ मी हजाएल या घरात
अ नी पाठवीन; आ ण तो अ नी बेन-हदाद या राजवा ांना गळू न टाक न.
५ मी द म का या वेश ाराचे गज मोडू न टाक न, आ ण बेथ-एदेना या
घरातून राजदंड धरणारा व आवेना या खो यात राहणारा राजा यांचा पराभव
कर न. आ ण अरामी लोक क र येथे पाडवपणांत जातील.” असे परमे र
हणतो. ६ आ ण परमे र असे हणतो, “ग जा या त ही पापांब ल, अगदी
चारह मुळे, यांना श ा कर यापासून मी माघार फरणार नाही. कारण
यांनी संपूण लोकांस गुलाम हणून नेले, ासाठ क यांना अदो यां या
हाती ावे. ७ हणून मी ग जा या भत वर अ नी पाठवीन. आ ण हा अ नी
याचे क ले न कर ल. ८ मी अ दोदम ये राहणा या मनु यास आ ण
अ कलोनात राजदंड धरणा या मनु यास न कर न. ए ोना या व मी
माझा हात चालवीन. आ ण प ल ांचे उरलेले लोक मरतील.” असे परमे र
देव हणतो. ९ परमे र असे हणतो, “सोरा या त ही पापांब ल, अगदी
चारह मुळे, मी यांना श ा कर यापासून माघार फरणार नाही. कारण
यांनी संपूण लोकांस अदो यां या हाती दले आ ण यां या भावांबरोबर
केले या कराराचे मरण यांना रा हले नाही. १० हणून सोरा या तटबंदीवर
मी अ नी पाठवीन आ ण तो यांचे क ले न कर ल.” ११ परमे र असे
हणतो, “अदोमा या त ही पापांब ल, अगदी चारह मुळे, मी यांना श ा
कर यापासून फरणार नाही. कारण अदोमाने तलवार घेऊन या या भावाचा
पाठलाग केला. आ ण याने सव दयाशीलपणा काढू न टाकला. याचा ोध
कायम रा हला, आ ण याने आपला राग सतत बाळगला. १२ हणून मी
तेमानावर अ नी पाठवीन, ती ब ाचे राजवाडे खाऊन टाक ल.” १३ परमे र
असे हणतो, “अ मोनां या संताना या त ही पापांब ल, अगदी चारह मुळे,
मी श ा कर यापासून फरणार नाही. कारण यांनी गलादाम ये गभवत ना
फाडू न टाकले, ासाठ क आप या देशाचा सीमांचा व तार करावा. १४
हणून मी रा बा या तटबंदीला आग लावीन, यां यावर यु दा या दवशी
आरडाओरड होत असतांना, आ ण वावटळ या दवशी वादळाने, ती याचे
महाल खाऊन टाक ल. १५ आ ण यांचा राजा व या याबरोबर याचे सरदार
एक बंदीवान होतील.” असे परमे र हणतो.
र असे हणतो, “मवाबा या त ही पापांब ल, अगदी चारह मुळे,
२ परमे
मी यांना श ा कर यापासून मागे फरणार नाही. कारण यांनी
अदोमा या राजाची हाडे जाळू न यांचा चुना केला. २ हणून मी मवाबावर
अ नी पाठवीन, आ ण तो करोयोथचे क ले खाऊन टाक ल. आ ण मवाब
ग धळात, आरडाओरड करत आ ण रण शगाचा आवाज होत असता मरेल. ३
मी त यातील यायकरणा यांना न कर न, आ ण या यातील सरदारांनाही
या याबरोबर मा न टाक न.” असे परमे र हणतो. ४ परमे र हणतो,
“य दा या त ही पापांब ल, अगदी चारह मुळे, मी यास श ा कर यापासून
मागे फरणार नाही. कारण यांनी परमे राचे नयमशा नकारले आहे,
आ ण यांनी परमे रा या आ ा पाळ या नाहीत. यांची लबाड यां या
पापाला कारणीभूत ठरली अशाच कारे यांचे पुवजसु ा वागत होते. ५

हणून मी य दात आग लावीन. या आगीत य शलेमचे उं च मनोरे भ मसात
होतील.” ६ परमे र असे हणतो: “इ ाएल या त ही अपराधांमुळे, तर
अगदी चारह मुळे, मी यास श ा कर यापासून मागे फरणार नाही. कारण
यांनी चांदीसाठ नरपराध आ ण पायातील वाहाणां या एका जो ासाठ
ग रबास वकले आहे. ७ जसे लोक माती पायाखाली तुडवतात तसेच ते
गर बांची म तके मातीत तुडवतात; आ ण मुलांनी व यां या वड लांनी एकाच
ीशी संबंध ठे वले, अशासाठ क माझे नाव धुळ स मळावे. ८ आ ण ते
येक वेदीजवळ गहाण घेतले या कप ांवर पडतात, आ ण आप या
दैवतां या मं दरात या याकडू न दंड घेतला यांचा ा रस पतात. ९ मी
य यां यासमोर अमो यांचा नाश केला, यांची उं ची गंधस माणे
उं च होती; ते अ लोन वृ ां माणे बळकट होते. परंतु मी यां यावर ल
फळांचा व खालील मुळांचा व वंस केला. १० तु हास मसरमधून आणणारा
मीच आ ण चाळ स वष मीच तु हास वाळवंटातून पार नेले ासाठ क
अमोर चा देश तु ही काबीज करावा. ११ मी तुम यापैक काही मुलांना संदे े
हो यासाठ आ ण तुम यातील काही त णांना नाजीर हो यास वाढवले,
इ ाएल लोकांनो, हे असे नाही काय?” असे परमे रा हणतो. १२ “पण
तु ही नाजीरांचे मन वळवून यांना म यायला लावले, आ ण संदे ांना
भ व य सांग यास मनाई केली. १३ पाहा, जसा प ांनी भरलेली गाड
एखा ाला दाबून टाकेल, याच काराने मी तु हास दाबून टाक न. १४ चपळ
सुटणार नाही; बलवान आहे यास आपली श लावता यायची नाही,
आ ण वीराला वत: चा जीव वाचवता येणार नाही. १५ धनुधा याला उभे
राहता येणार नाही. आ ण जोरात धावणारे सुटणार नाही; घोडे वार आपला
जीव वाचवणार नाही. १६ वीरांम ये जो धैयवान तो या दवशी नागवा होऊन
पळू न जाईल” असे परमे र हणतो.
या लोकांनो, जे सव घराणे मी मसरामधून बाहेर आणले
३ इयां ाएला
या वषयी, परमे राने तुम या व द जे वचन सां गतले ते ऐका,

२

“पृ वीवर ल सव घरा यांमधून, मी फ तु हास नवडले आहे. हणून मी
तुम या सव पापांसाठ तु हास श ा कर न.” ३ दोन मनु यांचे एकमत
झा या शवाय ते एकमेकांबरोबर चालू शकतील काय? ४ शकार मळाली
नाही तर जंगलात सह गजना कर ल काय? त ण सहाने काही धरले नसेल
तर या या गुहत
े ून तो गुरगुरेल काय? ५ जा यावाचून प ी भूमीवर या
पाशांत पडेल काय? पाशांत काही सापडले नाही तर तो पाश वर उडेल काय?
६ रण शगे फुंकली गेली, तर लोक भणार नाहीत काय? नगरावर संकट
आले आ ण ते परमे राने घडवून आणले नाही असे होईल का? ७ खरोखर
आपला बेत या या सेवकांना हणजेच संदे ांना गट के यावचून, भू
परमे र काहीच करणार नाही. ८ सहाने डरकाळ फोड यास, कोण भणार
नाही? परमे र बोलला आहे; तर कोणा याने भ व य सां गत यावाचून
राहवेल? ९ अ दोद व मसर देशा या उं च मनो यांव न पुढ ल संदेशाची
घोषणा करा: “शोमरोन या पवतांवर एक जमा, आ ण याम ये कती
भयंकर ग धळ आ ण काय जुलूम आहेत ते पाहा. १० परमे र असे हणतो,
ते आप या राजवा ात हसा व नाश साठवतात, ते यो य आचरण जाणत
नाहीत.” ११ या तव परमे र हणतो: “ या देशाला श ू घेरतील, तो तुमचे
साम य तुम यापासून खाली आणेल, आ ण तुझे महाल लुटले जातील.” १२
परमे र असे हणतो, “जसा मढपाळ सहा या त डातून फ दोन पाय,
कवा कानाचा तुकडा वाच वतो, याच कारे इ ाएली लोक जे शोमरोनाम ये
पलंगा या कोप यात कवा खाटे या रेशमी गा ांवर बसतात ती वाचवली
जातील.” १३ सेनाधीश परमे र असे हणतोः “ऐका, आ ण याकोबा या
घरा या व सा
ा. १४ कारण या दवसात मी इ ाएलाला या या
पापा ब ल श ा कर न ते हा मी बेथेल या वे ाही न कर न, वेदीची शगे
तोडली जातील आ ण ती भूमीवर पडतील. १५ हवाळ महाल उ हा यातील
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महालाबरोबर मी न कर न. हि तदंती घरांचा आ ण इतर पु कळ घरांचा
नाश केला जाईल.” परमे राने या गो ी सां गत या आहेत.
या पवतावर राहणा या, बाशाना या गाय नो, जे तु ही ग रबांवर
४ शोमरोन
जुलूम करता, जे तु ही गरजवंतांना ठे चता, जे तु ही आप या नव यास
असे हणता, “आण आ ण आ ही पीऊ.” ते तु ही हे वचन ऐका. २ परमे र
देवाने आप या प व तेची शपथ घेऊन सां गतले क , पाहा, ते तु हास
आक ांनी, आ ण तुम या उरले यांना माशां या गळांनी काढू न नेतील,
असे दवस तु हावर येतील. ३ तुम यातील येक ला तटा या भगदाडातून
बाहेर पडावे लागेल, तु ही आपणास हम न पवतावर टाकाल, असे परमे र
हणतो. ४ “बेथेलला जा आ ण पाप करा, गलगालला जाऊन ब तपट पापे
करा, तु ही रोज सकाळ आपले य आ ण तीन वषानी आप या पकाचा
दहावा भाग आणा. ५ ख मरा या भाकर ने उपकार तुतीचे य अपण
करा; खुशी या अपणांची गो गाजवून घोषीत करा; कारण हे इ ाएला या
लोकांनो, हे करायला तु हास आवडते.” असे परमे र हणतो. ६ “मी
तु हास तुम या सव नगरांत दातांची व छता दली आ ण तुम या सव
थानांत भाकर चा तोटा दला, तर ही तु ही मा याकडे परत आला नाहीत.”
असे परमे र हणतो. ७ “कापणीला तीन म हने राहीले असता, यावेळेस
मी तु हापासून पाऊस आव न धरला. आ ण मी एका शहरावर पाऊस
पाडला आ ण स या शहरावर पाऊस पाडला नाही. एका भागावर पाऊस
पडला आ ण या भागावर पाऊस पडला नाही तो सुकून गेला. ८ हणून
दो ही त ही शहरातील लोक स या शहराकडे पाणी यायला धडपडत
गेले. परंतु तृ त झाले नाहीत, तर ही तु ही मा याकडे फरला नाहीत.” असे
परमे र हणतो. ९ “मी तु हास तांबे याने व भेरडाने पीडले आहे. टोळांनी
तुम या बागांचा, व ा म यांचा, व अं जरा या व जैतूना या झाडांना फार
खाऊन टाकले. तर ही तु ही मा याकडे फरला नाही.” असे परमे र हणतो.
१० “ मसरला पाठ वली होती, तशीच रोगराई मी तुम यावर पाठ वली आहे.
तुमचे त ण मी तलवार ने मारले आहेत, आ ण तुमचे घोडे पाडाव क न
नेले आहेत, तुम या छाव यांचा गध तुम या नाकपुडयात येईल असे केले
आहे. तर सु दा तु ही मा याकडे फरला नाही.” असे परमे र हणतो. ११
“सदोम आ ण गमोरा यांचा मी जसा नाश केला. तसाच मी तुम यातील
क येक शहरांचा नाश केला; आगीत पटकन ओढू न काढले या जळ या
काटक माणे तुमची ि थती होती. तर ही तु ही मा याकडे फरला नाही.”
असे परमे र हणतो. १२ “ हणून हे इ ाएला, मी तु याबाबत असेच कर न,
आ ण हे इ ाएला मी असे तु याशी करेन ते हा, इ ाएला या परमे रास
भेट यास स ज हो. १३ कारण पाहा, जो पवत नमाण करतो व वारा
अि त वांत आणतो, आ ण मनु यास याची क पना काय ती गट करतो,
जो पाहाटे अंधार करतो, आ ण पृ वी या उं च थानांवर चालतो. याचे नाव
परमे र, सेनाधीश देव आहे.”

यायीपण धुळ स मळवता, ८ ते तु ही, याने कृ का व मृगशीष ही न े
बनवली, तोच दवसाचे प रवतन काळो या रा ीत करतो; आ ण दवसास
रा ीने अंधकारमय करतो; समु ातील पा याला बोलावून पृ वी या पाठ वर
ओततो, याचे नाव “परमे र” आहे. ९ तो बलवानावर एकाएक नाश
आणतो हणून क यांवर नाश येतो. १० जे यांना वेश वर सरळ क
ई छ तात, यांचा ते ेष करतात, आ ण जे स य बोलतात यांचा ते तर कार
करतात. ११ तु ही ग रबांना तुडवीता, आ ण या याकडू न ग हाचा खंड
वसूल करता. जर तु ही कोर व दगडांची घरे बांधली, पण याम ये तु ही
रहाणार नाही. तुम या ा ा या सुंदर बागा आहेत, पण यापासून नघणारा
ा रस तु ही पणार नाही. १२ कारण मला तुम या पु कळ पापांची मा हती
आहे, आ ण तु ही खरोखरच खूप वाईट कृ ये केली आहेत. तु ही लाच घेता,
धा मकाला ास देता, आ ण वेश त ग रबांचा याय वपर त करता. १३
यावेळ , सु ग प बसतील, कारण ती वाईट वेळ असेल. १४ तु ही जगावे
हणून जे उ म आहे याचा शोध करा, वाईटाला शोधू नका. हणजे जसे
तु ही हणता, या माणे सवश मान परमे र देव खरोखरच तुम याबरोबर
येईल. १५ वाईटाचा ेष करा व चांगुलपणावर ेम करा, नगरा या वेशीत
याय था पत करा. मग कदा चत सवश मान परमे र देव, योसेफा या
वाचले या वंशजांवर कृपा कर ल. १६ या तव सेनाधीश परमे र देव, भू
असे हणतो, “सव च हा ावर रडणे असेल, आ ण ग लोग ली लोक हाय
हाय करतील, आ ण ते शेतक याला शोक करायला आ ण वलाप कर यात
चतुर असले यांना आ ोश करायला बोलवून आणतील. १७ ा म यांत
लोक रडत असतील, कारण मी तुम याम ये फरत जाईन.” असे परमे र
हणतो. १८ जे परमे रा या याया या दवसाची इ छा धरतात यांना हाय
हाय! तु हास तो दवस का बरे पहावयाचा आहे? तो अंधार आहे, उजेड नाही.
१९ जणू काय एखादा मनु य सहापासून र पळू न गेला आ ण अ वलाने
यास गाठले, अथवा घरात जाऊन याने भतीवर हात ठे वला आ ण यास
साप चावाला. २० परमे राचा दवस काश न होता अंधार होणार नाही
काय? काशाचा एक करण नसलेला व याम ये काही तेज नाही असा
असेल. २१ “मला तुम या सणांचा तर कार वाटतो, मी ते मा य करणार
नाही. तुम या धा मक सभा मला आवडत नाहीत. २२ तु ही मला होमापणे व
अ नापणे जर दलीत, तर मी ती वीकारणार नाही, शां यपणात, तु ही
दले या पु ा यांकडे मी पाहणारसु दा नाही. २३ तुम या गा यां या
कोलाहल येथून र या, तुम या वीणांचा आवज मी ऐकणार नाही. २४
तर जलां माणे याय व यायीपण अ वरतपणे वाहणा या वाहा माणे
वाहो. २५ इ ाएल, वाळवंटात, चाळ स वष तू मला य व दाने अपणे करत
होता काय? २६ तु ही तर आप या राजाचा डेरा व तुम या मूत चा दे हारा,
आपणासाठ केलेला तुम या देवाचा तारा, ही वा न याल. २७ हणून मी
तु हास कैदी हणून द म का या पलीकडे घालवीन.” असे परमे र हणतो.
सेनाधीश देव हे याचे नाव आहे.

ाएलाचे घराणे हो, हे वचन जे वलापासारखे आहे, असे तुम याकडे
जे सीयोनम ये आरामात आहेत यांना, आ ण जे शोमरोना या पवतावर
५ इआणतो
ते ऐका. इ ाएलाची कुमा रका पडली आहे; ती पु हा कधीही ६
सुर ीत आहेत यांना हायहाय, जे रा ांतील स लोक आहेत,
२

उठणार नाही; तला एकटीलाच सोडू न दले आहे, तला उठवणारा कोणीही
नाही. ३ परमे र असे हणतो, “ या शहरातून हजार नघाले याम ये फ
शंभर उरतील आ ण यातून शंभर असत याम ये इ ाएला या घरा याला
दहा उरतील.” ४ परमे र इ ाएला या घरा याला असे हणतो, “मला शोधा
हणजे तु ही जवंत रहाल.” ५ पण बेथेलास शरण जाऊ नका; ग गालला
जाऊ नका; सीमा ओलांडून खाली बैर-शेबालाही जाऊ नका. गलगालमधील
लोकांस कैदी हणून नेले जाईल, आ ण बेथेल नाहीसे होईल. ६ परमे रास
शोधा हणजे तु ही जवंत रहाल, नाहीतर तो अ नीसारखा योसेफा या
घरावर पडेल आ ण ते भ मसात होऊन जाईल आ ण यास वझवायला
बेथेलमधे कोणी नसणार. ७ जे तु ही यायाला कडू पणाम ये बदलता आ ण

आमोस

यां याकडे इ ाएलाचे घराणे धाव घेते यांना, हायहाय. २ “कालनेला
जाऊन पाहा, तेथून महानगर ‘हमाथला’ जा, तेथून प ल ांची नगर
गथला खाली जा. ते तुम या दो ही रा यांपे ा चांगले आहेत काय? यांची
सीमा तुम या सीमेपे ा मोठ आहे काय? ३ तु ही जे वाईट दवसास र
करता, आ ण हसाचाराचे आसन जवळ आणता, यांना हाय हाय. ४
तु ही हि तदंती पलंगावर झोपता आ ण आप या गा ांवर पसरता. तु ही
कळपातील कोकरे, आ ण गो ातील वासरे खाता. ५ ते वीणे या संगीतावर
मूखासारखे गातात, आ ण दा वदा माणे ते वा ांवर सराव करतात. ६ ते
यालांतून म पतात आ ण चांग या तेलाने आपणाला अ भषेक करतात.
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पण ते योसेफाचा नाश होत आहे, यावर शोक कर त नाहीत.” ७ तर आता
ते पाडाव होऊन प ह याने पाडाव झाले यांसहीत पाडावपणांत जातील,
आ ण यालीखुशालीत वेळ घालवणा यांचा ग धळ न होईल. ८ सेनाधीश
परमे र असे हणतो, भू परमे राने आपलीच शपथ वाहीली आहे क ,
“मी याकोबा या अ भमानाचा तर कार करतो, या या क यांचा मी
तटकारा करतो. हणून मी ती नगर व यातील सवकाही श ू या हाती
देईल.” ९ यावेळ , कदा चत एका घरांत दहा लोक असतील, तर ते सव
मरतील. १० ेते घेऊन जाळ यासाठ एखादा नातेवाईक येईल. नातेवाईक
घरा या बाहेर हाडे ने यासाठ जाईल. घरात कदा चत् कोणी असेल तर,
यास लोक वचारतील “तु याजवळ आणखी कोणी आहे काय?” तो मनु य
हणेल, नाही, मग तो यास हणेल, “ग प राहा, आपण परमे रा या
नावाचा उ लेख करायचा नाही.” ११ कारण पाहा! परमे र आ ा देईल,
ते हा मो ा घरांचे तुकडे तुकडे पडतील व लहान घरांचा भुगा-भुगा होईल.
१२ घोडे खडकाव न धावतात का? तेथे कोणी जमीन बैलांनी नांगरतात
का? पण तु ही तर यायाचे वष केले, आ ण चांगुलपणाचे फळ कडू केले
आहे. १३ तु ही यात काहीच नाही याम ये आनंद करता, तु ही हणता,
“आ ही आम या बळावर स ा संपादन केली.” १४ “पण हे इ ाएला या
घरा या, पाहा, मी तु या व द एका रा ाला उठवीन, ते रा तुम या संबंध
देशाला लेबो-हमाथपासून अराबा या ओ ापयत या सग या देशाला :
ख देईल.” सेनाधीश परमे र देव, असे हणतो.
राने मला असे दाख वले क पाहा, वसंत ऋतुचे पीक वर येत
७ परमे
असताच याने टोळ नमाण केले. प ह या पकाची राजाची कापणी
झा यानंतरचे हे पीक होय. २ टोळांनी देशातील सव गवत खाऊन झा यानंतर
मी हणालो, “परमे रा, मा या भू, मी वनवणी करतो, आ हास मा
कर. याकोब जगू शकणार नाही, कारण तो फारच लहान आहे.” ३ मग
ाबाबतीत परमे राचे मन प रवतन झाले परमे र हणाला, “ते घडणार
नाही.” ४ भू परमे राने, मला पुढ ल गो ी दाख व या, पाहा, परमे र
देवाने अ नीला याय कर यास बोलावले. याने महासागर कोरडा केला व
भूमीही खाऊन टाकणार होता. ५ पण मी हणालो, “हे परमे र देवा, थांब,
याकोब कसा वाचेल? करण तो खूपच लहान आहे.” ६ मग परमे राचे
या गो ीबाबत दयप रवतन झाले. भू परमे र हणाला, “हे ही घडणार
नाही.” ७ परमे राने मला पुढ ल गो ी दाख व या. पाहा, परमे र, या या
हातात ओळं बा घेऊन एका भतीजवळ उभा होता. ८ परमे र मला हणाला,
“आमोस, तुला काय दसते?” मी हणालो ओळं बा, मग भू हणाला,
“पाहा, मा या मनु यांम ये, इ ाएलम ये मी ओळं बा धर न. मी यां याकडे
ल करणार नाही. ९ इसहाका या उ च थानाचा नाश होईल, इ ाएलची
प व थाने धुळ ला मळतील, आ ण मी यराबाम घरा यावर ह ला कर न
आ ण यांना तलवार ने ठार मार न.” १० बेथेल येथील याजक अम या ाने,
“इ ाएलाचा राजा, यराबामाला नरोप पाठ वला. आमोसाने इ ाएला या
घराम ये तु या व द कट केला आहे. याचे सव श द देशाला सहन करवत
नाही. ११ कारण आमोस असे हणतो, यराबाम तलवार ने मरेल, आ ण
इ ाएला या लोकांस यां या देशातून कैदी हणून बाहेर नेले जाईल.” १२
अम या आमोसला हणाला, “अरे
ा, खाली य दात पळू न जा आ ण
तेथेच भाकर खाऊन तुझे वचन दे. १३ पण यापुढे बेथेलम ये संदेश देऊ
नकोस. कारण ही राजाचे प व थान आहे व राज घराणे आहेत.” १४ मग
आमोस अम याला हणाला, “मी संदे ा न हतो व संदे ाचा मुलगाही
न हतो. मी गुरांचे कळप राखणारा आ ण उं बरां या झाडांची नगा राखणारा
होतो. १५ मी कळपामागे चाल यातून परमे राने मला बोलावून घेतले, आ ण
मला हटले, ‘जा, मा या लोकांस, इ ाएलाला, भ व य सांग.’ १६ हणून
आता परमे राचे वचन ऐक, ‘इ ाएल व द संदेश सांगू नकोस, इसहाक या

घरा या व द वचन देऊ नकोस’ असे तू मला सांगतोस. १७ पण परमे र
असे हणतो, ‘तुझी प नी गावची वे या होईल; तुझी मुले-मुली तलवार ने
मरतील, तुझी भूमी सू ाने वभागीत कर यात येईल, तू अप व जागी
मरशील, इ ाएला या लोकांस न तच यां या देशातून कैदी हणून नेले
जाईल.’”
राने मला हे दाखवले, पाहा, उ हा यात या फळांची टोपली
८ परमे
दसली. तो हणाला, “आमोस, तुला काय दसते?” मी हणालो,
२

“उ हाळ फळांची टोपली.” मग परमे र मला हणाला, “मा या लोकांचा,
इ ाएलचा, शेवट आला आहे; मी यां याकडे पु हा ल करणार नाही.
३ परमे र, असे हणातो, या दवसात मं दरातील गाणे वलाप होतील.
सगळ कडे ेतेच ेते असतील, येक थानांत लोक गुपचूप ती बाहेर
टाकून देतील.” ४ जे तु ही ग रबांना तुड वता, आ ण देशातील गर बांना
काढता. ते तु ही हे ऐका. ५ तु ही हणता “चं दशन के हा संपेल? हणजे
मग आ ही आमचे धा य वकू. श बाथ, के हा संपेल? हणजे मग आ हास
ग वकता येईल? मग आपण एफा लहान क , व शेकेल नाणे मोठे क व
कपटाचे तराजू घेऊन फसवू. ६ आपण चांदी देऊन गर बांना आ ण एका
जो ा या कमतीत गरजूंना वकत घेऊ आ ण ग हाचे भूसही वकून टाकू.”
७ परमे राने याकोबा या वैभवाची शपथ वाहीली आहे क , “ख चत यां या
कमातले कोणतेही मी वसरणार नाही. ८ यांमुळे भूमी हादरणार नाही
काय? आ ण या देशात राहणारा येकजण शोक करणार नाही काय?
यातील सव नील नदी माणे चढेल, आ ण मसरात या नदी सारखी खवळे ल
व पु हा खाली ओसरेल.” ९ परमे र असे हणतो, “ या दवसात,” “मी
सूयाला पार च मावळवीन आ ण पृ वीला नर दवशी अंधकारमय कर न.
१० मी तुमचे उ सव पालटू न शोक असे कर न, आ ण तुमची सव गाणी
पालटू न वलाप अशी कर न. मी येकाला गोणताटाचे कपडे घालीन. मी
येक डो याचे मुंडन कर न. ए कुलता एक मुलगा गे यावर जसा आकांत
होतो, तसा मी कर न. तो फारच कडू शेवट असेल.” ११ परमे र हणतो,
“पाहा! मी देशात काळ पाठवीन, ते दवस येतच आहेत, ते हा भाकर चा
काळ नसेल, पा याचा काळ नसेल, परंतू परमे राची वचने ऐक याचा
काळ असेल.” १२ “लोक समु ापासून समु ापयत आ ण उ रेपासून
पूवपयत भटकतील. परमे राचे वचन शोधत लोक इकडे तकडे भटकतील.
पण यांना ते सापडणार नाहीत. १३ यावेळ , सुंदर त ण-त णी तहानेने
बल होतील. १४ जे शोमरोना या पापाची शपथ वाहतात, आ ण ‘हे दाना’,
तुझा परमे र जवंत आहे, असे हणतात, आ ण बैर-शे याचा देव जवंत
आहे, असे हणतात, ते पडतील, आ ण ते परत कधीही उठणार नाहीत.”
भूला वेदीजवळ उभे असलेले पा हले, आ ण तो हणाला, “खांबां या
९ मीमा यावर
मार, हणजे इमारत अगदी उं ब यापासून हादरेल. आ ण
यां या डो यावर मा न याचे तुकडे कर. कोणी जवंत रा ह यास, मी यास
तलवार ने ठार मार न. यां यात या एकालाही पळू न जाता येणार नाही,
आ ण यां यात या एकालाही सुटता येणार नाही. २ ते खणून मृतलोकांत
जर गेले, तर माझा हात यांना तेथून ओढू न काढ न. ते आकाशात उं च चढू न
गेले, तर मी यांना तेथून खाली आणीन. (Sheol h7585) ३ ते जर कमल
पवता या शखरावर लपले, तर तेथून मी यांना शोधून काढ न. यांनी जर
मा यापासून लपून समु ाचा तळ गाठला, तर मी सापाला आ ा कर न व तो
यांना चावेल. ४ ते जर आप या वै यांपुढे पाडावपणात गेले, तर तेथून
मी तलवार ला आ ा कर न आ ण ती यांना ठार मार ल. मी आपले डोळे
यां याकडे चांग यासाठ न हे, तर यांना ास कसा होईल या कर ता
लावीन.” ५ आ ण याने भूमीला पश केला हणजे ती वतळते, आ ण
याम ये राहणारे सव शोक करतात, तो भू, सै यांचा परमे र आहे, आ ण
यातील सव नदी माणे उठणार व मसर या नदी माणे पु हा बुडणार. ६
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याने आकाशाम ये आप या मा ा बांध या, आ ण आपला घुमट पृ वीत
था पला आहे, जो समु ा या पा याला बोलवून पृ वी या पाठ वर ओततो,
याचे नाव परमे र आहे. ७ परमे र असे हणतो: “इ ाएलाचे लोकहो,
तु ही मला कूशी लोकां माणे नाही काय? मी इ ाएलाला मसर देशातून
प ल ांना कफतोरमधून आ ण अराम ना क र मधून आणले नाही काय?”
८ पाहा, भू परमे राचे डोळे पापी रा यावर आहे, आ ण मी ते पृ वी या
पाठ व न न कर न, पण याकोबा या घरा याचा मी संपूण नाश करणार
नाही. ९ “पाहा, मी आ ा कर न, धा य चाळ यासारखे मी इ ाएला या
घरा याला सव रा ांम ये चाळ न, व यातील लहान अशी कणी देखील
भूमीवर पडणार नाही.” १० मा या लोकांतील पापी जे असे हणतात,
“आमचे काही वाईट होणार नाही कवा ते आ हास आडवेही येणार नाही. ते
सव तलवार ने मारतील.” ११ या दवशी दा वदचा मंडप जो पडला आहे, मी
तो पु हा उभार न. मी यां या भतीतील भगदाडे बुजवीन आ ण जे उ व त
झोलेले आहे, ते मी पु हा बांधीन. मी या पुरातन दवसात हो या, तशाच
पु हा बांधीन. १२ “ ासाठ क यांनी अदोमा या उरले यांना, आ ण या
रा ांना माझे नाव ठे वले आहे, या सव रा ांना, आप या ता यात यावे.”
परमे र जो हे करतो तो असे हणतो. १३ परमे र हणतो, “असे दवस
येत आहेत क ,” नांगरणी करणारा कापणी करणा याला, ा े तुड वणारा
बी पेरणा याला, गाठ ल. आ ण पवत गोड ा रस गळू देतील आ ण सव
टेक ा पाझरतील. १४ मी मा या लोकांस, इ ाएलाला, कैदेतून सोडवून
परत आणीन, ते उ व त झालेली गावे पु हा बांधतील, आ ण याम ये
व ती करतील. ते ा ांचे मळे लावतील. आ ण यापासून मळणारा ा रस
पतील. ते बागा लावतील व यापासून मळणारे पीक खातील. १५ मी यांना
यां या देशात जवीन आ ण मी यांना दले या भूमीतून ते पु हा उपटले
जाणार नाहीत. परमे र तुझा देव असे हणतो.
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ाचा
ांत. अदोमाब ल भू परमे राने हटलेः आ ही
१ ओब
परमे राकडू न बातमी ऐकली आ ण एक राज त रा ांम ये पाठवला
आहे. तो हणतो, “उठा! आपण या या व द लढ यास उठू .” २ पाहा,
मी तुला रा ांम ये लहान कर न, तू खूप तर करणीय आहेस. ३ जो तू
खडका या कपार त उं च थानी आप या घरात राहतोस, तू आप या मनात
हणतोस, मला खाली ज मनीवर कोण आणू शकेल? या तु या मना या
गवाने तुला फसवले आहे. ४ परमे र देव, असे हणतो, “जर तू ग डा माणे
आपले घरटे उं च केले, आ ण ता यांम ये तुझे घरटे बांधलेस, तर मी तुला
तेथून खाली आणील.” ५ तू कसा छे दला गेला आहेस! जर तु याकडे चोर
आले, तु याकडे रा ी लुटा आले, तर ते यांना पा हजे ततकेच चो न
घेणार नाहीत का? ा े गोळा करणारे तुजकडे आले तर ते सरवा नाही
का ठे वणार? ६ एसावाची मालम ा कशी लुट यात आली आहे आ ण
याचा गु त ख जना कसा शोधून काढ यात आला. ७ तु या करारा या
सव मनु यांनी तुला तु या सीमेपयत घालवले आहे, तु याबरोबर स ला
केले या मनु यांनी तुला फसवले आहे, आ ण ते तु यावर बल झाले आहेत.
तुझी भाकर खाणा यांनी तु यासाठ जाळे पसरले आहे. या यात काही
समजूतदारपणा नाही. ८ परमे र हणतो, या दवशी, मी अदोमामधील
सु ांचा नाश कर न. एसावा या पवतातून बु ी न करणार नाही काय? ९
आ ण अरे तेमाना, तुझे साम यशाली पु ष नराश होतील. येकाचा वध
होऊन एसावा या पवतातून सव न होतील. १० तू आपला भाऊ याकोब
या यावर जो जुलूम केला यामुळे लाज तुला झाक ल आ ण तुझा कायमचा
नाश होईल. ११ या दवशी तू अ ल त रा हलास, या दवशी पर यांनी
यांची संप ी लुटून नेली, परदेशी यां या वेशीत श न; आ ण यांनी
य शलेमे वषयी च ् या टाक या; आ ण या दवशी तूही यातला एक
होतास. १२ परंतु तू आप या भावाचा दवस, या या वप ीचा दवस पा
नकोस, आ ण तू य दा या वंशजास नाशा या दवशी आनंद वाटू देऊ नको.
संकटा या दवशी तू गवाने बोलू नको. १३ तू मा या लोकां या वप ी या
दवशी यां या वेशीत श नको, यां या वप ी या दवशी यांचे संकट
पा नको, आ ण यां या वप ी या दवशी तू यां या मालम ेला हात लावू
नको. १४ आ ण यां या पळू न जाणा यांस मा न टाक यासाठ चौकात
उभा रा नको संकटा या दवशी यां या नभावले यांस श ू या हाती देऊ
नको. १५ कारण परमे राचा दवस सव रा ा या जवळ येऊन ठे पला आहे;
तू केले तसे तुला करतील, तुझी करणी तु याच डो यावर येऊन उलटेल.
१६ कारण तु ही जसे मा या प व पवतावर याला तशी सव रा े सतत
पीत राहतील, ते पतील आ ण गळतील आ ण ते कधी अि त वात होते
क न हते, असे होतील. १७ पण सयोन पवतावर काही सुटका मळालेले
असतील. तो प व थान असा होईल. आ ण याकोबाचे घराणे आपले वतन
आप या ता यात घेईल. १८ याकोबाचे घराणे अ नी होईल, आ ण योसेफाचे
घराणे जाळ होईल, आ ण एसावाचे घराणे भूस होईल, आ ण ते यां यात पेट
घेऊन यास खाऊन टाकतील. एसावा या घरा यापैक एकही उरणार नाही.
कारण परमे र असे बोलला आहे. १९ नेगेबचे लोक एसावा या पवतावर
राहतील ड गरा या पाय याशी राहणारे लोक प ल ांचा देश आप या
ता यात घेतील. ते ए ाइमा या व शोमरोन या भूमीवर राहतील, ब यामीन
गलादाचा ताबा घेईल. २० इ ाएल लोकां या या सै यातील जे बं दवान
झालेले लोक, ते कना यांचे सारफथापयतचे देश आप या ता यात घेतील,
आ ण य शलेमचे जे बं दवान सफारदात आहेत ते नेगेबची गावे घेतील. २१
आ ण एसावा या पवताचा याय करायला तारणारे सीयोन पवतावर चढू न
जातील आ ण रा य परमे राचे होईल.
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पु योना या याकडे परमे राचे वचन आले क , “ऊठ,
१ अव मया याचा
मो ा ननवे शहरात जा आ ण तकडे जाऊन या या व द
२

आरोळ कर; कारण यांची ता मजसमोर वर आली आहे.” ३ परंतु योना
परमे रा या साि न यापासून ताश श शहरास र पळू न जायला नघाला,
आ ण याफो येथे गेला, ते हा ताश सास जाणारे एक जहाज यास सापडले;
मग याने वासाचे भाडे दले व परमे रा या साि न यापासून यां याबरोबर
र ता शशास जा यासाठ जहाजात जाऊन बसला. ४ परंतु परमे राने
समु ात मोठा वारा सुटू दला आ ण असे मोठे वादळ समु ात आले क जहाज
फुट या या मागावर आले. ५ ते हा खलाशी घाबरले आ ण येकजण
आप या देवाला हाक मा लागले व जहाज हलके कर यासाठ यातील
माल समु ात फेकून देऊ लागले; परंतु योना तर जहाजा या अगदी सवात
आत या भागात उत न जाऊन तेथे तो गाढ झोपला होता. ६ मग जहाजाचा
मु यनायक या याजवळ येऊन हणाला, “अरे, झोप घेत काय पडलास?
ऊठ आप या ई राला हाक मार, कदा चत तुझा ई र आप याकडे ल
देईल, हणजे आपला नाश होणार नाही.” ७ ते सव एकमेकाला हणाले,
“चला आपण च ् या टाकू हणजे कोणामुळे हे संकट आपणावर आले
आहे; हे आपणास कळे ल.” यांनी च ् या टाक या ते हा योना या नावाची
च नघाली. ८ ते हा यांनी योनाला हटले, “आ ही तुला वनंती करतो,
कोणामुळे हे संकट आ हावर आले आहे, हे तू आ हास सांग; तुझा धंदा
काय आहे आ ण तू कोठू न आला आहेस? तुझा देश कोणता आ ण तू
कोण या लोकांपैक आहेस?” ९ योनाने यांना हटले; “मी इ ी आहे;
या वगात या देवाने समु व कोरड भूमी उ प न केली या परमे राचे
मी भय धरतो.” १० मग या लोकांस अ यंत भीती वाटली; आ ण ते
योनाला हणाले, “तू हे काय केले?” कारण या लोकांनी जाणले क
तो परमे रासमो न पळू न जात आहे, कारण याने यास तसे सां गतले
होते. ११ मग ते योनाला हणाले, “समु आम यासाठ शांत हावा, हणून
आ ही तुझे काय करावे?” कारण समु तर अ धका धक खवळत होता. १२
तो यास हणाला, “तु ही मला उचलून समु ात फेकून ा हणजे समु
तुम यासाठ शांत होईल; कारण मा यामुळे हे मोठे वादळ तु हावर उठले
आहे हे मला माहीत आहे.” १३ तर सु दा या मनु यांनी जहाज कना यास
आण यासाठ खूप य नाने व ह वले; परंतु ते काही क शकत न हते,
कारण समु यांजवर अ धका धक खवळत चालला होता. १४ ते हा ते
परमे राचा धावा करत हणाले, “हे परमे रा, आ ही तुला वनंती करतो या
मनु या या जवामुळे आमचा नाश होऊ नये, आ ण या या मृ यूचा दोष
आ हावर येऊ नये; कारण हे परमे रा, जसे तुला यो य वाटेल तसे तू केले
आहेस.” १५ नंतर यांनी योनाला उचलून समु ात फेकून दले. ते हा समु
खवळायचा थांबून शांत झाला. १६ मग या मनु यांस परमे राची खूप भीती
वाटली, आ ण यांनी परमे रास य केला आ ण नवसही केले. १७ मग
योनाला गळ यास परमे राने एक मोठा मासा तयार केला होता. योना तीन
दवस आ ण तीन रा ी या माशा या पोटात होता.
या पोटातून योनाने आपला देव परमे र याची ाथना केली
२ नंततोर माशा
हणाला, “मी आप या आप ीम ये परमे रास हाक मारली,
२

आ ण याने मला उ र दले; मी मृ यूलोका या पोटातून मदतीकरता हाक
मारली! तू माझा आवाज ऐकलास. (Sheol h7585) ३ तू मला समु ां या
म यभागी खोल टाकले, आ ण वाहाने मला वेढले, तु या सव उसळ या
लाटांचा क लोळ मा याव न गेला. ४ आ ण मी हणालो, ‘मी तु या
ीसमो न टाकलेला आहे; तर तु या प व मं दराकडे मी पु हा डोळे
लावीन?’ ५ जलांनी ाण जाईपयत मला झाकले; आ ण डोहाने सवबाजूनी
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मला घेरले, समु ातील शेवाळाने मा या डो याला लपेटले. ६ मी पवतां या
तळापयत गेलो; पृ वी या अडसरांनी मला कायमचे क डू न टाकले; तथा प
मा या देवा परमे रा, तू माझा जीव ख यातून वरती काढला आहे. ७ जे हा
माझा जीव मा या ठायी ाकुळ झाला; ते हा मी परमे राचे मरण केले,
आ ण माझी ाथना तु या प व मं दरात पोहंचली. ८ जे नरथक मूत कडे
आपले च लावतात, ते वतः आप या दया नधीला नाकारतात. ९ परंतु मी
आभार मान या या वाणीने तु याकडे य अपण कर न; जो नवस मी केला
आहे तो मी पूण कर न, तारण परमे राकडू नच आहे.” १० मग परमे राने
या मो ा मा याला आ ा केली; ते हा याने योनाला कोरडया भूमीवर
ओकून टाकले.
राचे वचन स यांदा योनाकडे आले, “ऊठ, या मो ा ननवे
३ परमे
शहरास जा, आ ण जो संदेश मी तुला सांगेन याची घोषणा कर.” मग
२

३

परमे रा या वचना माणे योना उठू न ननवेस गेला. ननवे हे फार मोठे शहर
होते. ते सव चालत फर यास तीन दवस लागत होते. ४ योना शहरातून एक
दवसाची वाट चालत असता याने घोषणा क न हटले, “अजून चाळ स
दवस आहेत, मग ननवेचा नाश होईल.” ५ ते हा ननवेत या लोकांनी देवावर
व ास ठे वला, उपास जाहीर केला, आ ण मो ापासून लहानापयत सवानी
गोणताट नेसले. ६ ननवे या राजाला ही बातमी समजली, ते हा तो आप या
आसनाव न उठला व आपला झगा आप या अंगातून काढू न तो गोणताट
नेसून राखेत बसला. ७ राजाने आ ण या या सरदारां या ठरावाने ननवेत
घोषणा क न ठराव स द केला. याने सां गतले, “कोण याही मनु यांने
अथवा पशूंने, गुराढोरांनी अथवा शेरडामढरांनी काही चाखू नये; खाऊ नये
व पाणी पऊ नये. ८ परंतु मनु य आ ण पशू यांनी गोणताट नेसावेत;
देवाचा मनापासून धावा करावा आ ण येकाने आप या कुमागापासून
व आप या हाता या कमापासून मागे फरावे. ९ न जाणो, कदा चत
देव वळे ल, अनुताप पावेल व आप या संत त ोधापासून फरेल, हणजे
आपला नाश होणार नाही.” १० तर ते आप या कुमागापासून फरले आहेत,
अशी यांची कृ ये देवाने पा हली आ ण या संकटा वषयी देव बोलला होता
क , “मी यां यावर ते आणीन,” या वषयी याने आपले मन बदलले व
याने तसे केले नाही.
ळे योनाला फार वाईट वाटले व यास राग आला. तो
४ परंपरमेतु यामुराजवळ
वनवणी क लागला, “हे परमे रा, मी मा या देशात
२

होतो ते हा माझे सांगणे हेच होते क नाही? हणूनच मी ताश शास पळू न
जा याची घाई केली, कारण मला मा हत होते क तू कृपाळू , कनवाळू ,
मंद ोध, दया संप न आहेस. संकट आण याब ल अनुताप करणारा असा
देव आहेस. ३ माझी वनंती ऐक; हे परमे रा, माझा जीव घे, कारण जवंत
राह यापे ा मला मरण चांगले वाटते.” ४ मग परमे र हणाला, “तुला राग
येणे चांगले आहे काय?” ५ मग योना बाहेर नघून ननवे शहरा या पूव
दशेला बसला; तेथे तो एक मंडप क न सावलीत, शहराचे काय होईल हे
पाहत बसला. ६ मग परमे र देवाने योना या डो यावर सावलीसाठ एक
वेली उग वली, हणजे याने ःखातून मु हावे असे केले. या वेलीमुळे
योनाला खूप आनंद झाला. ७ मग स या दवशी देवाने एक कडा तयार
केला, तो या वेलीला लाग यामुळे ती वेल सुकून गेली. ८ मग देवाने, सूय
उगव यावर पूवकडू न झळईचा वारा सोडला; आ ण ऊन योना या डो याला
लागले याने तो मू छत झाला व यास मरण येवो अशी तो वनवणी करत
हणाला, “मला जवंत राह यापे ा मरण चांगले वाटते.” ९ मग देव योनाला
हणाला, “ या वेलीमुळे तुला राग येणे हे चांगले आहे काय?” तो हणाला,
“रागामुळे माझा जीव गेला तर चालेल.” १० परमे र यास हणाला, “या
वेलीसाठ तू काहीच क केले नाहीस व तू हला मोठे केले नाही, ती एका
रा ीत मोठ झाली आ ण एका रा ीत न झाली, या वेलीची तुला एवढ
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काळजी आहे; ११ यांना उज ा व डा ा हाताचा फरक समजत नाही असे
एक लाख वीस हजारांपे ा जा त लोक या मो ा ननवे शहरात आहेत
आ ण पु कळ गुरेढोरे आहेत. यांची मी काळजी क नये काय?”
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योना

मीखा

वचन जे मीखा मोरे ी याजकडे, योथाम, आहाज व ह क या
१ परमेां याराचेदवसात
या याकडे आले, जे वचन शोमरोन व य शलेम
यां या वषयी होते, ते असे. २ सव लोकांनो ऐका, पृ वी व ते सव जे तु यात
आहेत, तु ही ऐका! भू परमे र, या या प व मं दरातून तुम या व द
सा ीदार होवो. ३ पाहा, परमे र या या थानातून बाहेर येत आहे. तो खाली
येणार व पृ वीवर ल उ च थानावर चालणार. ४ व तवाजवळ ठे व यास
मेण वतळते, तसे या या पायाखाली पवत वतळतील, द या भंगतील,
आ ण उं च टेक ाव न वाहणा या पा या माणे ते वा लागतील. ५
ाला सवाचे कारण याकोबचे पाप, तसेच इ ाएला या घरा याची कम
आहेत. याकोबा या बंड खोर चे कारण काय? यास कारणीभूत शोमरोनच
आहे क नाही? य दाची उं च थाने कोणती आहेत? ती य शलेमच आहेत
क नाही? ६ “ हणून मी शोमरोनला शेतात या ढगा माणे कर न, ती
ा मळे लाव या या जागे माणे होईल.” मी तचे दगड दर त ढकलून देईन,
आ ण तचे पाये उघडे कर न. ७ त या सव मूत ठे चून तुकडे तुकडे केले
जातील. त या कोर व मूत आगीम ये भ मसात के या जातील. त या सव
खो ा दैवतां या मूत चा मी नाश कर न, कारण तने वे ये या कमाईने
या मळव या आहेत, हणून वे ये या वेतनास या परत जातील. ८ या
कारणा तव मी वलाप व आकांत कर न. मी अनवाणी व व ा शवाय फरेन.
मी को ा माणे मो ाने आकांत कर न आ ण घुबडा माणे शोक कर न.
९ कारण त या जखमा ब या न होणा या आहेत. कारण या य दापयत
आ या आहेत, आ ण तो मा या मनु यां या वेशीपयत, य शलेमपयत
पोहोचला आहे. १० गथम ये हे सांगू नका; अ जबात रडू नका. बेथ-लेअ ाम ये मी धुळ त लोळलो. ११ शाफ रम ये राहणारे लोकहो, तु ही
न न आ ण लि जत होऊन नघून जा. सना नवासी बाहेर नघून येत नाही,
बेथ-एसलासचा शोक करेल, कारण यांचे संर ण काढू न घे यात आले
आहे. १२ मारोथमधील लोक उ सुकतेने चांग या बातमीची वाट पाहत
आहेत, कारण परमे राकडू न संकट खाली य शलेमे या वेशीपयत आले
आहे. १३ लाखीशात राहणारे, रथाला चपळ घोडा जुंप, लाखीश, तूच,
सयोने या क येला पापाची सु वात अशी होती. कारण इ ाएलाचे अपराध
तु यांत सापडले होते. १४ हणून तू गथांत या मोरेश-गथला नरोपाचे
नजराणे देशील; अकजीबची घरे इ ाएला या राजाला नराश करतील. १५
मारेशाम ये राहणा या लोकांनो, मी तुझा वार स तु याकडे आणीन, जे तुमचा
ताबा घेतील. इ ाएलचे पुढार अ लामला येतील. १६ हणून तू आपले
केस काप व मुंडन कर. कारण तु हास य असले या मुलांसाठ तु ही शोक
कराल. ग डा माणे तु ही वत: या डो याचे मुंडन करा. कारण तुम या
मुलांना तुम यापासून र नेले जाईल.
कर याचे योजीतात व आप या पलंगावर
बेत करतात,
२ जेयांपाप
ना हायहाय. आ ण सकाळ होताच ते आपले योजलेले वाईट काम
करतात, कारण यां याजवळ साम य आहे. २ आ ण ते शेतांची इ छा
धरतात व ती हरण क न मळवतात; आ ण घरांची इ छा धरतात व ती
मळवतात. ते पु षावर व या या घरा यावर, मनु यावर व या या वतनावर
जुलूम करतात. ३ ा तव परमे र असे हणतो, “पाहा! या कुळा व
वप ी आण याचे योजीत आहे, यामधून तु ही तुमची मान काढू शकणार
नाही, आ ण तु ही गवाने चालणार नाही. कारण ही वाईट वेळ आहे. ४ या
दवशी लोक तुम यावर गाणी रचतील, आ ण भार वलाप क न हणतील:
‘आ हा इ ाएलवासीयांचा वनाश झाला आहे; परमे राने मा या लोकांचा
ांत पालटू न टाकला आहे. याने तो मा यापासून कसा र केला? याने
आमची शेते घेऊन आम या श ूंम ये यांची वाटणी केली. ५ अहो ीमंत

मीखा

लोकांनो, हणून, आता च ् या टाकून देशात मोजमाप करेल, असा कोणी
तु यासाठ परमे रा या सभेत राहणार नाही.” ६ “तु ही भ व य सांगू
नका, असे ते हणतात, या गो ी वषयी भ व य सांगू नये; अ त ा स न
जाणार नाही.” ७ पण याकोबाचे घराणे हो, परमे राचा आ मा रा ग आहे
काय? याची ही कृ ये आहेत क नाही? जो सरळ चालतो यास माझी
वचने बरे कर त नाहीत काय? ८ तर सु ा माझे लोक श ूसारखे उभे रा हले
आहेत. यांना यु आवडत नाही, असे सहज जवळू न जात असता तु ही
अंगर याव न घातलेला यांचा झगा काढू न घेता. ९ तु ही मा या लोकां या
ि यांना यां या मनोरम घरांतून काढू न टाकता; यां या लहान मुलांपासून
माझे आशीवाद काढू न घेता. १० ऊठा आ ण चालते हा! कारण अशु ता ही
मो ा वनाशाने न करते, ाकरणाने ही तुमची वसा ाची जागा नाही.
११ जर एखादा अस या या आ याने चालतांना खोटे सांगून हणेल क , “मी
ा रस आ ण म यां वषयी भ व य सांगेन,” तर तो देखील या लोकांचा
भ व यावादी होईल. १२ हे याकोबा, ख चत मी तु या सवाना एक कर न.
खरोखर मी इ ाएला या उरले यांना एक कर न. कुरणातील कळपा माणे
वा मढवा ातील मढरा माणे, तसे यांना मी एक ठे वीन. मग पु कळ
लोक अस यामुळे ती मोठा ग गाट करतील. १३ फोडणारा यां यापुढे जाईल
व लोकां या पुढे चालेल. ते सुटून वेशीजवळ जाऊन त यातून नघाले आहेत;
आ ण यांचा राजा यां यापुढे चालून गेला आहे. परमे र यांचा पुढार आहे.
“याकोबा या अ धका यांनो, आ ण इ ाएल घरा या या
३ मीसरदारांहणालो,
नो, ऐका, जे तु ही चांग याचा तर कार करता आ ण वाईटावर
२

े करता. जे तु ही लोकांची चामड सोलता आ ण यां या हाडांव न मांस
म
ओढू न काढता. ३ जे तु ही मा या लोकांचे मांस खाता आ ण यांची कातड
सोलता व यांची हाडे मोडता. भां ात घाल यासाठ या माणे मांस
चरतात, आ ण जसे पाते यांत घाल यासाठ याचे तुकडे करता, तशी जे
तु ही यांची हाडे ठे चता व यांचे तुकडे करता, या तु हास याय कळत
नाही काय? ४ आता, तु ही अ धकार कदा चत परमे राची ाथना कराल.
पण तो तु हास उ र देणार नाही. या वेळेस तो आपले त ड तुम यापासून
लपवेल. कारण तु ही कृ ये केली आहेत.” ५ जे संदे े मा या लोकांस
बहक वतात, यांनी अ नपाणी दले यां यासाठ , ते घोषणा करतात क ,
समृ ी नांदेल. पण जर कोणी यां या मुखांत काही घातले नाही, तर हे संदे े
कचाळतात, यु दाला तयार होतात, यां या वषयी परमे र असे हणतो.
६ “ हणून ही जणू काही तुमची रा असेल, पण तु हास
ांत होणार
नाही. तु ही अंधारात असाल, पण यामुळे तु ही भ व य पाहणार नाही.
संदे ां या मा यांवरचा सूय मावळे ल, आ ण दवस यां यावर काळोख
असा होईल. ७ े लाज वले जातील आ ण यो तषी ग धळू न जातील. ते
सव आपले ओठ झाकतील, कारण मा याकडू न यांना उ र मळणार नाही.
८ पण मी तर परमे रा या आ याकडू न परा माने, चांगुलपणा व साम याने
प रपूण आहे, ासाठ क याकोबाला याचा अपराध व इ ाएलाला, याचे
पाप दाखवावे.” ९ याकोबा या घरा यात या पुढा यांनो आ ण इ ाएल
घरा या या अ धका यांनो, जे तु ही यो य चालीर तीचा तर कार करता
व सरळ गो ीला वाकड करता, आता हे ऐका, १० तु ही सयोन र ाने
आ ण य शलेम अ यायाने बांधले आहे. ११ तुझे अ धकार लाच घे यासाठ
याय करतात, आ ण तचे याजक मोबद यासाठ शकवण देतात. आ ण
तुझे भ व य बघणारे पैशासाठ भ व य बघतात. तर ही ते परमे रावर
अवलंबून राहतात व हणतात, “परमे र आ हाबरोबर नाही काय? आ हांवर
अ न येणार नाही.” १२ ा तव, तुम यामुळे सयोन शेतासारखे नांगरले
जाईल, य शलेम नासधुशीचा ढ ग होईल, आ ण मं दराचा पवत जंगलात या
टेकड सारखा होईल.
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नंतर या दवसात असे होईल क , परमे रा या घराचा पवत,
४ परंइतरतु पवतां
वर था पत केला जाईल व तो ड गरावर उं चावला जाईल.
आ ण लोकांचा वाह याकडे येईल. २ पु कळ देश या याकडे जातील व
हणतील, “या, आपण परमे रा या पवतावर, याकोबा या देवा या घराकडे
जाऊ या. मग तो याचे माग आप याला शकवील, आ ण आपण या या
मागाचे अनुसरण क .” कारण सयोनमधून नयमशा आ ण य शलेमेतून
परमे राचे वचन नघेल. ३ ते हा पु कळ लोकां याम ये तो याय कर ल,
आ ण तो र या रा ां वषयी नणय ठरवील. ते आप या तलवार मोडू न
ठोकून यांचे नांगर बनवतील, आ ण आप या भा यांचे कोयते करतील. रा
रा ां व तलवार उचलणार नाही, आ ण यांना यु दाचे श ण दले जाणार
नाही. ४ याऐवजी, येक मनु य आप या ा वेलीखाली आ ण आप या
अं जरा या झाडाखाली बसेल. यांना कोणीही घाबरवणार नाही. कारण
सेनाधीश परमे रा या त डची ही वाणी आहे. ५ कारण सव लोक, येकजण
आपाप या देवा या नावाने चालतात. पण आ ही आमचा देव परमे र
या या नावात सदासवकाळ चालू. ६ परमे र हणतो, “ या दवसात, मी
लंग ांना एक कर न, आ ण जे ब ह कृत व यांना मी पीडले, यांना मी
एकवट कर न. ७ मी लंग ांना शेष हणून ठे वीन, आ ण र घालवले यांचे
बलशाली रा कर न.” आ ण आता व सदासवकाळ, मी परमे र सयोन
पवताव न यां यावर रा य कर न. ८ आ ण तू, कळपासाठ या बु जा,
सयोन क ये या टेक ा, तुझे पूव चे रा य तुला परत येईल. य शलेमे या
क येचे रा य तुला ा त होईल. ९ आता, तू एव ा मो ाने का रडत
आहेस? काय तु यात राजा नाही? काय तुझा स लागर न झाला आहे?
कारण सव या ीसार या कळा तुला लाग या आहेत. १० सयोन या
क ये, सवती माणे वेदना पावून सुत हो, कारण आता तू शहरातून बाहेर
जाशील, शेतात राहशील, आ ण बाबेलला जाशील. तेथे तुझी सुटका होईल,
आ ण परमे र तुला तु या श ूं या हातातून सोडवील. ११ आता पु कळ रा े
तु या व द गोळा झाली आहेत. ती हणतात, “ती
कर यात येवो;
आ ण आमचे डोळे सयोनेवर तृ त होवोत.” १२ संदे ा हणतो, यांना
परमे राचे वचार कळत नाहीत, आ ण यांना या या योजना समजत
नाहीत. कारण जशा प ा ख यात गोळा करतात तसे परमे राने यांना
गोळा केले आहे. १३ परमे र हणतो, “ सयोने या क ये, ऊठ आ ण मळणी
कर, मी तुला लोखंडाची शगे व का याचे खूर कर न. तू पु कळ लोकांचा
चुराडा करशील. मी यांची संप ी परमे रास आ ण यांचे धन जगा या
भूला सम पत कर न.”
ील लोकहो, आता यु दाम ये एक या. तु या शहरा भोवती
५ यएकशलेभतमेतआहे
, पण ते काठ ने इ ाएला या यायाधीशा या गालावर
मारतील. २ पण हे, बेथलहेम ए ाथा. जर तू य दातील सव कुळांत सवात
लहान आहेस. तर तु यातून मा यासाठ इ ाएलात अ धकार हायला
एकजण नघेल. याचा ारंभ पुरातन काळापासून, ाचीन काळापासून
आहे. ३ या तव सूतीवेदना पावणार सवेपयत तो यांना सोडू न देईल,
आ ण मग याचे उरलेले भाऊ इ ाएला या लोकांकडे परत येतील. ४ तो
उभा रा न परमे रा या साम याने, परमे र याचा देव या या नावा या
तापाने, आपला कळप चार ल, आ ण ते व ती करतील; कारण आता तो
पृ वी या शेवटापयत महान होत जाईल. ५ आ ण तो पु ष आं हास शांती
असा होईल. अ शूर जे हा आम या देशात येईल व ते आम या राजवा ात
चालतील, ते हा आ ही सात मढपाळ आ ण आठ मु य या या व द
उभे रा . ६ तो आप या तलवार या बळावर अ शूर वर आ ण न ोद या
देशांम ये तलवार ने घात करेल. जे हा ते आम या देशात येतील आ ण
आम या सीमा पायदळ तुडवतील. ते हा हा पु ष या यापासून आ हाला
सोडवीन. ७ जसे परमे राकडू न द हवर येते, जशा गवतावर सर येतात

आ ण या मनु याची वाट पाहत नाही व मनु या या मुलाची वाट पाहत
नाही, तसे याकोबचे उरलेले लोक पु कळ लोकां याम ये होतील. ८ जसा
जंगलातील ा यांमधील सह येतो, जसा त ण सह म ां या कळपांत
येतो, आ ण तो म ां या कळपातून गेला तर यांना तुड वतो व चरडू न
टाकतो व यांना वाचवायला कोणी नसते, याच कारे याकोबाचे राहीलेले
लोक, पु कळ लोकां याम ये असतील. ९ तुझा हात तू श ूंवर उं चावलेला
होवो आ ण तो यांचा नाश करो. १० परमे र असे हणतो, “ या दवसात
असे होईल क , मी तुझे घोडे तु याम ये न कर न आ ण तुमचे रथ मोडू न
टाक न. ११ तु या देशातील गावांचा मी नाश कर न आ ण तुझे सव क ले
पाडू न टाक न. १२ तु या हातून मी जा टोणा न कर न, आ ण तुम यात
यापुढे भ व य सांगणारे नसतील. १३ मी तु या कोर व मूत चा आ ण दगड
तंभांचा नाश कर न. तुम या हातांनी घड वले या व तूंची तु ही पूजा करणार
नाही. १४ तु यामधून अशेराचे पूजा तंभ मी उपटू न काढ न, आ ण तु या
शहरांचा नाश कर न. १५ आ ण या रा ांनी माझे ऐकले नाही यांचा मी
ोधाने व कोपाने तकार कर न.”
परमे र जे हणतो, ते ऐक. मीखा यास हणाला, ऊठ व
६ आता
पवतांसमोर तुझी बाजू मांड आ ण ड गर तुझा श द ऐकोत. पवतांनो व
२

पृ वी या टकाऊ पायांनो, परमे राचा वाद ऐका, कारण परमे रास आप या
लोकांशी वाद करायचा आहे, आ ण तो इ ाएलाशी वाद करणार आहे. ३
“मा या लोकांनो, मी काय केले? मी तु हास कशाने कंटाळ वले ते सांगा?
मा या व सा दे. ४ कारण मी मसर देशातून तु हास बाहेर काढले
आ ण दा य वा या घरातून तुला सोडवीले, मी मोशे, अहरोन व मयामला
तु याकडे पाठवले. ५ मा या लोकांनो, मवाबचा राजा बालाक याने काय
यो जले होते ते आठवा आ ण बौराचा मुलगा बलाम, काय हणाला याची
आठवण करा, याने श ीमपासून गलगालपयत येऊन यास कसे उ र
दले, याचे मरण करा, हे अशासाठ क परमे राचे यायीपण तुम या
ल ात यावे.” ६ मी परमे रास काय देऊ? आ ण काय घेऊन परा पर
देवासमोर नमन क ? मी होमापणे व एक वषाचे वास घेऊन या या पुढे
यावे का? ७ हजार म ांनी कवा दहा हजार तेला या न ांनी परमे र
स न होईल का? मा या पापांची कमत हणून मी माझे प हले अप य ावे
का? मा या देहा या पापाब ल मा या देहाचे फळ देऊ काय? ८ हे मनु या,
चांगले ते याने तुला सां गतले आहे. आ ण यायीपणाने वागने, दया व न ा
ावर ेम करणे आ ण आप या परमे रासोबत न पणे चालने. यांखेर ज
परमे र तु याजवळ काय मागतो? ९ परमे राची वाणी नगरात घोषणा
करते. जो सु आहे तो तुझे नाव ओळखतो, हणून काठ कडे आ ण याने
ती नेमली आहे या याकडे ल ा. १० अजूनपण वाईटाचा पैसा आ ण उणे
ध कारलेले माप ही ां या घरांत आहेत. ११ मी असा एक मनु य नद ष
अस याचा वचार करावा का, जो तेची तागड आ ण कपटा या वजनांची
पशवी बळगतो? १२ या नगर तील ीमंत जुलमाने भरलेले आहेत, याम ये
राहणारे खोटे बोलले आहेत. यांची जीभ यां या मुखात कपटी बोलते.
१३ हणून मी तु हास गंभीर अशा जखमांनी मारले आहे, तु या पापांमुळे
मी तुझी अधोगती केली आहे. १४ तू खाशील पण तृ त होणार नाही, तुझे
रतेपण तु याम ये राहील, तू चांगले ते साठवून ठे वशील पण ते र ण होणार
नाही, आ ण याचे तू र ण करशील ते मी तलवार ला देईन. १५ तू पेरशील,
पण कापणी करणार नाही; तू जैतूनांपासून तेल काढ यासाठ ते तुडवशील,
पण याचे तेल वत: ला लावणार नाही; तू ा तुडवशील, पण याचा रस
पणार नाही. १६ कारण अ ीचे नयम पाळले जातात आ ण अहाबा या
घरा याची सव काय कर यात येतात. तु ही यां या मसलती माणे चालता,
हणून मी तुझा व तु या शहराचा नाश कर न व या या र हवाशांचा उपहास
होईल आ ण मा या लोकांची अ त ा तु हास सोसावी लागेल.
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मीखा

हायहाय! मी अ व थ झालो आहे, कारण माझी ि थती
७ मला
उ हा यात या वगळ फळांसारखी झाली आहे, काढणी या ा ांसारखी
झाली आहे, खायला एकही घ स नाही, पण तर ही थम पकले या
अंजीर फळाची हाव आहे. २ धा मक मनु य पृ वीव न न झाला आहे,
आ ण मनु यांम ये कोणीही सरळ नाही; ते सव र पाडायला टपतात; ते
येकजण जाळे घेऊन आप या भावाची शकार करतात. ३ यांचे हात
कृ ये कर यात पटाईत आहेत. अ धकार पैसे मागतात व यायाधीश लाच
घे यास तयार आहेत. साम यवान मनु या स याला आप या जवाची वाईट
इ छा बोलून दाखवतो. असे ते एक येऊन योजना करतात. ४ यां यातील
अ तशय चांगलाही काटेर झुडुपा माणे आहे. यातला अ त सरळ तो काटेर
कुंपणापे ा वाईट आहे. हा दवस, तु या पाहारेक यांचा दवस येतो, आता
यांचा ग धळ उडेल. ५ कोण याही शेजा यावर व ास ठे वू नको. म ावरही
व ास ठे वून रा नको. तु या उराशी जी ी नजते तला देखील काही सांगू
नको, तू काय बोलतो या ब ल सावध राहा. ६ वत: या घरातील माणसेच
वैर होतील. मुलगा व डलांना मान देणार नाही. मुलगी आई व द जाईल.
सून सासू या वरोधात जाईल. ७ परंतू मी तर परमे राकडे ी लावीन,
मी आप या तारणा या देवाची वाट पाहीन, माझा परमे र माझे ऐकेल.
८ मा या श ूंनो, मी पड यावर मला हसू नका, मी ते हा उठे न. जे हा मी
अंधारात बसेन ते हा परमे र मा यासाठ काश होईल. ९ परमे र माझा
वाद करेल आ ण माझा याय साधेल तोपयत मी याचा राग सहन कर न,
कारण मी या या व द पाप केले आहे. तो मला काशाकडे आणील,
आ ण या या यायीपणात याने मला सोडवलेले मी पाहीन. १० मग माझा
श ू हे पा हल; “तुझा देव परमे र कोठे आहे?” असे याने मला हटले
यास लाज झाकून टाकेल. माझे डोळे त याकडे पाहतील, र यावर ल
चखला माने ती तुडवली जाईल. ११ तुमचे तट बांध याचा दवस येईल. या
दवसात तुझी सीमा फार व तार त होईल. १२ या दवसात ते अ शूर
देशातून आ ण मसर देशापासून, फरात नदीपयत या ांतातून, र र या
समु तीराव न व र र या पवताकडू न लोक तु याकडे येतील. १३ देशात
राहणा या लोकांमुळे व यां या कृ यां या फळांमुळे ओसाड होईल. १४
हणून तू आप या लोकांस, तु या वतनाचा कळप जो रानात चरतो याला,
आप या काठ ने पाळ. जसे ते ाचीन दवसात तसे बाशानांत व गलादांत ते
चरोत. १५ जे हा तू मसरदेशातून बाहेर नघालास, या दवसा माणे यास
मी अ ुत कृ ये दाखवीन. १६ रा े ते चम कार पाहतील व आप या सव
बला वषयी लि जत होतील. ती आपला हात आप या मुखाला लावतील,
यांचे कान ब हरे होतील. १७ ते सापा माणे धुळ चाटतील, भूमीत या
सरपटणा यां माणे ते आप या बळातून थरथर कापत बाहेर नघतील.
परमे र आमचा देव या याकडे ती भयभीत होऊन येतील, आ ण ते तु यामुळे
घाबरतील. १८ तु यासारखा देव कोण आहे? जो तू पापांची मा करतोस
आ ण आप या वतना या उरले यांचा अपराध मागे टाकतो. तो अनंतकाळ
ोधा व राहणार नाही, कारण यास दयाळू हायला आवडते. १९ तो
आ हावर पु हा दया कर ल; तो आम या पापांचा आप या पायाखाली चुराडा
कर ल आ ण आमची सव पापे समु ात खोलवर फेकून देईल. २० पुरातन
दवसात आम या पूवजांशी तू या वषयी शपथ वाहीली ती अशी क , तू
याकोबाला स यता आ ण अ ाहामाला कराराचा व ासूपणा देशील.
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शहरा वषयीची घोषणा. ए कोशी न म या या ांताचे पु तक.
१ ननवे
परमे र हा ई यावान व सूड घेणारा देव आहे; परमे र सूड घेणारा
२

व ोधयु देव आहे. परमे र आप या वरो यांचा बदला घेतो आ ण तो
आप या श ूंसाठ ोध राखून ठे वतो. ३ परमे र रागव यास मंद आ ण
महापरा मी आहे; या या श ूंना तो नरापराध ठरवणार नाही. परमे र
झंझावातातून आ ण वादळातून याचे माग काढतो आ ण मेघ या या
चरणाची धूळ आहेत. ४ तो समु ाला दटावतो आ ण यास कोरडा करतो; तो
सव न ा कोर ा करतो. बाशान व कमलसु ा गळू न जातील; लबानोनाचा
फुलवरा कोमेजून जातो. ५ या या उपि थतीने पवत हलतात आ ण टेक ा
वतळू न जातात; या या उपि थतीने पृ वी कोसळते, खरोखर हे जग आ ण
याम ये राहणारा येक मनु य थरथरतो. ६ या या ोधापुढे कोण उभा
रा शकेल? या या ोधा या संतापाचा कोण तकार क शकेल? याचा
ोध अ नी माणे ओतलेला आहे आ ण या यामुळे खडक फुटू न जातात.
७ परमे र चांगला आहे, संकटसमयी तो शरण ग आहे आ ण जे या या
ठायी आ य घेतात यांना तो जाणतो. ८ पण तो या या श ूंचा पूणपणे
महापुराने नाश कर ल; तो यांचा पाठलाग क न अंधारात उधळू न लावील.
९ तु ही लोक परमे रा व द काय योजना करत आहात? पण तो याचा
पूण अंत कर ल; स यांदा वप ी उठणारच नाही. १० ते गुंतागुंत झाले या
काटेर झुडपा माणे, आप या वत: या प याने म त झालेले असले तर
ते वाळले या धसकटा माणे भ म होतील. ११ जो परमे रा व द वाईट
योजना करतो, कमाला बढती देतो असा कोणी एक ननवेतून नघाला
आहे. १२ परमे राने जे काय हटले ते हेः जसे परमे राने हटले, जर ते
यां या संपूण बलाने आ ण सं येने पु कळ असले तर सु ा ते छे दले जाऊन
यांचे लोक नाहीसे होतील. परंतु तू य दा, जसे परमे राने हटले; जर
मी तुला पीडले आहे तर पुढे मी तुला पीडणार नाही. १३ तर आता मी
यांचे जोखड तु याव न मोडू न काढ न व तुझी बंधने तोडू न टाक न. १४
आ ण परमे राने तु याब ल आ ा दली आहे क , ननवे, तुझे नाव धारण
करणारे तु या वंशातील कोणीही उरणार नाही. मी तु या देवा या मं दरातील
कोरले या मूत व ओतीव मूत छे न टाक न. मी तुझी कबर खो न काढ ल,
कारण तू आहेस. १५ पाहा, जो सुवाता आणतो, शांती जाहीर करतो!
असा जो याचे पाय पवतांवर आहेत, य दा आपले सण साजरे कर, आपले
नवस फेड,
तु यावर पु हा ह ला करणार नाही, याचा समूळ उ छे द
झाला आहे.
तु या व आला आहे. शहरातील
२ तोकोटांतुलचाे रआदळूण नकर,तुकरडे करयावरयासाठ
नजर ठे व, वतःला बळकट कर, तु या
सै याला एक कर. २ कारण परमे र याकोबाचे ऐ य इ ाएला या
ऐ या माणेच पु हा ा त क न देईल. जर लुटा नी यास र केले आहे
आ ण यां या ा वेल चा नाश केला आहे. ३ यां या वीरां या ढाली लाल
आहेत आ ण शूर माणसे कर मजी रंगाचे पोषाख नेसले आहेत, यां या
तयार कर या या दवशी रथ पोलादाने चमकत आहेत आ ण सु या
का ांचे भाले हवेत हालवत आहेत. ४ रथ र यातून वेगाने धावत आहेत;
ं द र यामधून ते इकडे तकडे झपा ाने पळत आहेत, ते मशाली सारखे
आ ण वजांसारखे धावत आहेत. ५ जो कोणी तुझे तुकडे कर यास धडक
देत आहे तो या या अ धका यांना बोलावत आहे; ते उतावळ ने यां या
चाल यात अडखळत आहेत. ते तटबंदीवर ह ला कर याची घाई करत
आहेत. ह ला करणा यापासून संर णासाठ र णाची तयार करत आहेत.
६ पण नदीकाठची दारे उघड केली आहेत, आ ण राजवाडा नाश होऊन
कोसळला आहे. ७ असा नणय होऊन चुकला आहे, राणी उघड झाली आहे

आ ण तला ध न नेले आहे आ ण त या दासी : खाने पार ा माणे
क हत आहेत, या आपली छाती पटू न घेत आहेत. ८ ननवे एक पा या या
त यासारखी आहे, पा या या जोरदार वेगासारखे लोक जलद र जात
आहेत. सरे कचाळतात, थांबा! थांबा, परंतु कोणीही मागे वळू न पाहत नाही.
९ चांदी लुटून या, सोने लुटून या, सव उ वल शो भवंत व तूंचा अमयाद
साठा आहे, यास अंत नाही. १० ननवे रकामी आ ण ओसाड झाली आहे.
त या दयाचे पाणी झाले आहे, पाय लटपटत आहेत, आ ण येकजण
यातनेत आहे; यांचे चेहरे े पांढरेफटक पडले आहेत. ११ आता सहाची गुहा
कोठे आहे? त ण सहा या छा ाची भ य खा याची जागा कोठे आहे?
सह आ ण सहीण यां या छा ाबरोबर तेथे फरत असत, ते तेथे कशालाही
भीत नसत ती जागा कोठे आहे? १२ सह आप या छा ांसाठ पुरेसे भ य
फाडू न तुकडे कर त असे आ ण तो आप या स हणीसाठ भ याचा गळा
दाबीत असे आ ण तो आप या गुहा भ याने आ ण याची गुहा शकार ने
भर त असे. १३ पाहा, मी तु या व आहे, असे सेनाधीश परमे र हणतो,
मी तचे रथ जाळू न यांचा धूर कर न; आ ण तलवार तु या त ण सहास
खाऊन टाक ल. मी तुझे भ य तु या देशातून नाहीसे कर न, आ ण तु या
तांचा आवाज ऐक यात येणार नाही.
ण र ाने भरले या नगर ला ध कार असो! ती पूण लबाड ने आ ण
३ पूचोरले
या मालम ेने भरली आहे; त यात नेहमी बळ आहेत. परंतु
२

आता तेथे चाबकां या फटका यांचे आवाज, चाकां या खडखडाटाचे वनी,
घो ां या टापांचे आ ण रथा या घडघडाटाचे आवाज तु ही ऐकता. ३ लढाई
करणा या घोडे वाराचे य, तलवार चे चकाकणे, भा याची चमक, ेतांचा
ढ ग आ ण मृतांची मोठ रास पडली आहे. शवांचा काही अंतच नाही; याचे
ह लेखोर यां या शवाला अडखळू न पडत आहेत. ४ हे सव सुंदर वे ये या
वासनामय कृतीमुळे घडले आहे, जी नपुण चेटक आप या भचारांनी
रा ांना आ ण चेटक ण कृतीने लोकांस वकते. ५ पाहा, मी तु या व आहे.
असे सेनाधीश परमे र हणतो, मी तुझी व े तु या त डापयत वर उचलीन
आ ण रा ांना तुझे गु त भाग, राजांना तुझी लाज दाखवीन. ६ मी तु यावर
चखल फेकून तुला तु छ कर न आ ण तुला ला जरवाणे कर न. येकजण
तु याकडे पाहतील असे मी तुला कर न. ७ असे होईल क , जो कोणी
तुला पाहील तो तुजपासून पळे ल आ ण हणेल, ननवेचा नाश झाला आहे;
त यासाठ कोण रडणार? कोठू न मी तु यासाठ सां वन करणारे शोधू? ८
ननवे तू थेबेस, जी नील नदी यावर बांधली आहे, तचे सभोवती पाणी होते,
महासमु तचा संर ण होता, समु वतः तचा कोट होता त यापे ा उ म
आहेस काय? ९ कूशी व मसर यांचे तला बल होते व ते अमयाद होते; पूटी
व लुबी यांची तला मदत होती. १० तर थेबेसला पाडाव क न ने यात आले,
ती बंदीवासात गेली तची त ण मुले येक मु य र यात आपटू न तुकडे
क न मार यात आली. त या श ूंनी त ीत मनु यांवर च ् या टाक या
आ ण यांनी त या सव महान मनु यांना साख यांनी बांधून नेले. ११ तू
सु दा दा
ा होशील. तू लप याचा य न करशील. तूही श ूपासून तुझी
आ याची जागा शोधशील. १२ तुझे सव ग ारंभी पकले या अं जरा या
झाडा माणे होतील. जर ते हाल वले, तर ते खाणा या या त डात पडतात.
१३ पाहा, तुझे लोक तु याम ये ि यां माणे आहेत. तु या देशाचे दारे
तु या श ूंना सताड उघडली आहेत. दारांचे लाकड अडसर आ नीने खाऊन
टाकले आहेत. १४ वेढा पडणार हणून तू पाणी ओढू न काढ; तुझे क ले
मजबूत कर; चखलात उतर आ ण पायांनी चुना तुडव; वटांची भत
त
कर. १५ तुला आग खाऊन टाक ल, आ ण तलवार तुला कापून काढ ल.
ती तुला चाटू न खाणा या टोळा माणे खाऊन टाक ल. चाटू न खाणा या
टोळा माणे आपली सं या वाढ व, झुड नी येणा या टोळा माणे ब तपट हो.
१६ आकाशात या ता यांपे ा तुझे ापार पु कळ आहेत. परंतु ते चाटू न
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खाणा या टोळासारखे आहेत; ते सव देश लुटून आ ण नंतर र उडू न जातील.
१७ तुझे राजपु ही झुंड ने येणा या टोळांसारखे आहेत आ ण तुझे सेनापती
टो या या झुंड माणे आहेत; ते थंड या दवसात कुंपणांम ये तळ देतात,
पण जे हा सूय उगवतो ते हा ते कोठे उडू न जातात ते कोणालाच माहीत नाही.
१८ अ शूरा या राजा तुझे मढपाळ झोपले आहेत. तुझे स ाधार वसावा
घेत आहेत. तुझे लोक पवतांवर पांगले आहेत. आ ण यांना जम व यास
कोणीही नाही. १९ तुझी जखम बर होणे श य नाही. तुझी जखम असा
आहे. तुझी बातमी ऐकणारे येकजण टा या वाजवतात. तु या न य
तेतून कोण नसटला आहे?
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हब कूक

ा हब कूक याला मळालेले देववचन. “हे परमे रा, मदतीसाठ
१ संमीदे कती
वेळ आरोळ मा , आ ण तू ऐकणार नाहीस? जाचजुलमात व
२

भयात मी तुला आरोळ मारली, पण तू मला वाचवत नाहीस! ३ तू मला
अ याय व अनथ का पाहायला लावतोस? नाश आ ण हसा मा यासमोर
आहेत; आ ण भांडण व वाद उठतो! ४ ा तव नयमशा कमकुवत झाले
आहे, आ ण याय कोण याही वेळ टकत नाही, कारण
नतीमानाला
घेरतो, यामुळे खोटा याय बाहेर येतो.” ५ “इतर रा ांकडे पाहा! यांचे
प र ण करा, आ ण आ याने वि मत हा! कारण ख चत मी तुम या
दवसात अशा काही गो ी करणार क , या तु हास सांग यात येतील ते हा
तुमचा व ास बसणार नाही. ६ कारण पाहा! मी खा ांची उठावनी करतो,
ते भयानक व उतावळे रा आहे. जी घरे यांची नाहीत, यांचा ताबा यायला
ते पृ वी या व ताराव न चाल कर त आहेत. ७ ते दा ण व भयंकर आहेत,
यांचा याय व यांचे वैभव ही यां यापासूनच पुढे जातात. ८ यांचे घोडे
च यांपे ा वेगवान आहेत आ ण सं याकाळ या लांड यांपे ा जलद आहेत.
यांचे घोडे वार दमाखाने पुढे धावत जातात, आ ण यांचे घोडे वार न
येतात, खा यासाठ घाई करणा या ग डा माणे ते उडतात. ९ ते सव हसा
कर यास येतात, यांचा जमाव वाळवंटातील वा या माणे समोर जातो,
आ ण ते बं दवानास वाळू माणे गोळा करतात! १० हणून ते राजांची थ ा
करतील, आ ण रा यकत यां यासाठ केवळ चे ा असे आहेत! ते येक
गाला हसतात, कारण तो धुळ चा ढ ग क न तो ता यात घेतात! ११ मग ते
वा या माणे सुसा ाने पार जातील व दोषी होतील, यांचा असा समज
आहे क आमचा परा म आमचा देव आहे.” १२ “हे परमे रा, मा या
देवा, मा या प व ा, तू ाचीनकाळापासून नाहीस काय? आ ही मरणार
नाही. परमे रा तू यांना यायासाठ नेमले आहे, आ ण हे खडका तू यांना
शासन कर यासाठ च था पले आहे. १३ तुझे डोळे इतके प व आहेत
क यांना पणा पाहवत नाही, आ ण तु याने वाईटाकडे ी लावली
जात नाही. मग जे व ासघाती आहेत यां याकडे तू का पाहतोस? जो
आप या न नी तमान यास जे हा जन गळू न टाकतो ते हा तू का शांत
राहतोस? १४ तू लोकांस समु ात या माशां माणे केले आहेस, यां यावर
अ धकार नसले या जीवां माणे ते आहेत. १५ ते या गळाने सवाना उचलून
घेतात; ते आप या जा यात यांना ध न घेतात आ ण पागाने यांना गोळा
करतात. यामुळे ते हष करतात व मो ाने ओरडतात. १६ हणून ते
आप या माशां या जा याला य अपण करतात आ ण आप या पागापुढे
धूप जाळतात. कारण यापासून यांना पु पशूंचा वाटा आ ण यांचे अ न
हणजे चरबी असलेले मांस हे मळते. १७ ते हा ते यांचे जाळे रकामे
करतील काय? आ ण कोणतीही दया न दाख वता, ते रा ांची क ल कर तच
राहणार काय?”
या पहा यावर उभा रा हन आ ण बु जावर पहारा कर न,
२ मीआ आप
ण तो मला काय हणेल व मा या त ार पासून मी कसा वळे न ते
ल पूवक पाहीन. २ परमे राने मला उ र दले आ ण हटले, “मी तुला जो
ांत दाखवतो, तो प पणे पा ांवर ल न ठे व अशासाठ क जो कोणी
ते वाचतो याने धावावे! ३ कारण हा ांत नेमले या समयासाठ अजून
राखून ठे वला आहे, शेवटी तो बोलणार व फसवणार नाही, जर यांने वलंब
केला तर , याची वाट पाहा! ख चत तो येणारच आ ण थांबणार नाही! ४
पाहा! मनु याचा आ मा ग व झाला आहे, आ ण वत: या ठायीच तो
सरळ नाही, परंतू यायी आप या व ासाने वाचेल. ५ कारण ा रस
तर व ासघात करणारा आहे, तो उ म त ण पु ष आहे आ ण घर
राहत नाही. परंतू तो कबरेसार या आप या इ छा वाढवतो, तो मृ यूसारखा

असतो, तो कधीच तृ त होत नाही. तो आप याजवळ येक रा एक
करतो आ ण आप यासाठ सव लोकांस एक करतो. (Sheol h7585) ६
सवच लोक या या व बोधकथा घेणार नाहीत काय, आ ण यास
हणीने टोमणे मारतील व हणतील. जो आपले नाही ते वाढवतो, यास
हाय हाय! कारण कती वेळ तू घेतले या त ांचा बोजा वाढवशील? ७
तुला भेवाडणारे व तु यावर कडक टीका करणारे असे अचानक उठणार
नाहीत काय? तू यां यासाठ बली असा होशील. ८ कारण तू पु कळ रा े
लुटली आहेत, हणून या लोकांतले उरलेले तुला लुटतील, ते अशासाठ
क , मनु या या र ामुळे, देश व गावे यां यावर केलेले जुलूम ांमुळे या
देशांतील व गावांतील लोक तुला लुटतील. ९ ‘जो आप या घरा यासाठ
वाईट लाभ मळवतो व या ारे अर ां या हातातून सुटावे हणून आपले
घरटे उं च था पतो, यास हाय हाय!’ १० तू अनेक लोकांस मारलेस, यामुळे
तू वत: या घरासाठ अ त ा तयार केली आहेस आ ण आप या वत:
या जवा व पाप केले आहेस. ११ भतीतील दगडसु दा तु या व द
ओरडतील आ ण तु या घराचे वासे यांना उ र देतील. १२ ‘जो र ाने
शहर बांधतो, आ ण जो अ यायाने गाव वस वतो यास हाय हाय!’ १३
या लोकांनी उभारलेले सव आगीत भ मसात होईल, आ ण रा े केवळ
थतेसाठ थकतील, हे सै या या परमे रा कडू न घडू न आले नाही काय?
१४ तर ही जसे पाणी समु ाला झाकते, तशी पृ वी परमे रा या गौरवा या
ानाने भरेल. १५ ‘जी
आप या शेजा याला म यायला लावते यास
हाय हाय! तू आपले वष याम ये घालून यास म त करतो,’ ासाठ क
याचे न नपण पाहावे. १६ तू गौरवाने नाही तर अ त ेणे भरला आहेस! तू
पण याची चव घे आ ण आपली न नता कट कर! परमे रा या उज ा
हातांतला याला तु याकडे फरत येईल, आ ण तु या सव गौरवावर अ त ा
पसरवली जाईल. १७ लबानोनावर केलेला जुलूम तुला झाकेल आ ण पशूंचा
केलेला नाश तुला भयभीत कर ल. कारण मनु याचा र पात व तेथील
भूमीवर, शहरांवर, आ ण यातील सव र हवाशांवर केलेला जुलूम ांमुळे
असे होईल. १८ मूत काराने को न केले या मु तम ये यास काय लाभ?
कारण जो कोणी यास कोरतो, कवा ओतीव मूत तयार करतो, तो खोटा
श क आहे, कारण तो जे हा अशा मु या देवांना बनवतो ते हा तो वतः या
ह तकृतीवर व ास ठे वतो, जे हा तो अशा मु या देवांना बनवतो. १९ जो
लाकडां या मूत स हणतो जागा हो! कवा दगडां या मूत स हणतो ऊठ!
यास हाय हाय! या व तू शकवतील काय? पाहा! ते सो याने आ ण चांदीने
मढवले आहेत, पण याम ये मुळ च ास नाही. २० परंतु परमे र या या
प व मं दरात आहे, सव पृ वी यापुढे त ध राहो!”
दे ा हब कूकची शगयोनोथावर ाथनाः परमे रा, मी तुझी वाता
३ संऐकली,
आ ण मी भयभीत झालो. हे परमे र, तू आपले काय या
२

समयाम ये पुनज वत कर; या समयाम ये ते मा हत क न दे. तु या ोधात
आम यावर दया कर याची आठवण ठे व. ३ तेमाना न देव येत आहे,
पारान पवताव न प व परमे र येत आहे, सेला. परमे राचे वैभव वग
झाकते, आ ण या या तुतीने पृ वी भरली. ४ या या हातातली करणे
काशासारखी चमकत होते आ ण परमे राने तेथे याचे साम य ठे वले
आहे. ५ रोगराई या या मुखासमो न गेली, आ ण मर या या पायांजवळू न
नघते. ६ तो उभा रा हला आ ण पृ वी मापली; याने पा हले आ ण रा ांचा
थरकाप झाला. सवकाळ या पवतांचेसु ा तुकडे होऊन ते वखरले गेले
आ ण सवकाळ या टेक ा खाली नम या, याचा माग सदासवकाळ आहे.
७ कूशानचे तंबू संकटात असलेले मी पा हले, म ान देशातील कनाती
भीतीने कापत हो या. ८ परमे रा, तू न ांवर रागावला होतास का? झ यांवर
तुझा राग होता का? समु ावर तू भडकला होता का? हणूनच तू आप या
घो ांवर आ ण आप या तारणा या रथांवर आ ढ झाला होतास काय?
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९ तू आपले धनु य गवसणी बाहेर काढले आहे; तू आप या धनु यावर

बाण चढवला आहे! (सेला). तू पृ वीला न ां ारे भागले आहे. १० पवत
तुला पा न वेदनेम ये वतळले! जल वाह या याव न चालला आहे; खोल
समु ाने आवाज उं चावला आहे, समु ाने आपला हात उं चावला आहे. ११ चं
व सूय आप या जागी त ध झालेत, यांचे तेज लोपले. तुझे बाण सुटत
असता यां या तेजाने, आ ण तु या झळक या भा या या चकाक ने ते र
गेले आहेत! १२ तू रागा या भरात पृ वीव न चाल केली आ ण ोधाने
रा े पायाखाली तुड वलीस. १३ तू तु या लोकां या तारणासाठ , तु या
अ भ ष ा या तारणासाठ पुढे गेलास! तू ा या घराचा माथा छ न व छ न
केला आहे, व याचा पाया मानेपयत उघडा केला आहे, सेला! १४ ते चंड
वादळा माणे आ हास पांगव यास आले असता, तू यांचेच भाले यां या
सै नकां या डो यात भोसकले, गर ब मनु यास एकांतात खाऊन टाकावे,
ाम ये यांची तृ तता होती. १५ पण तू तु या घो ांना समु ातून कूच
करायला लावलेस, यामुळे समु घुसळला गेला. १६ मी ऐकले ते हा माझे
अंग थरथरले, माझे ओठ आवाजाने कापले! माझी हाडे कुज यास सु वात
झाली आहे, आ ण मी आप या ठकाणी कापत आहे. हणून मी धीराने
नाशा या दवसाची, श ू आम यावर ह ला कर ल, या दवसाची वाट पाहत
आहे. १७ जर अं जरा या झाडांनी फळ दले नाही आ ण ा वेल ना काही
उपज आले नाही, जैतूना या झाडा या उपजाने जर नराशा झाली आ ण
शेतांतून अ न उगवले नाही, कळप वा ातून नाहीसे झाले असले, गो ात
गाई-गुरे उरली नसली, १८ तर मी परमे राठायी आनंद कर न, मा या
तारणा या देवाजवळ उ लास कर न. १९ भू परमे र माझे बळ आहे, तो
माझे पाय हरण या पायासारखे करतो, आ ण तो मला मा या उं च थानावर
चालवील. (मु य वाजवणा यासाठ , मा या तंतुवा ावरचे गायन.)
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दाचा राजा आमोन याचा मुलगा योशीया या या दवसात, परमे राचे
१ यहे वचन
सफ या जो कूशीचा मुलगा, जो गद याचा मुलगा, जो अम याचा
मुलगा, जो ह क याचा मुलगा, याजकडे आले. ते असे, २ परमे र असे
हणतो क , “मी पृ वीवर ल सव गो चा पूणपणे नाश कर न. ३ मी मनु य व
ाणी यांचा नाश कर न; मी आकाशांतले प ी व समु ातील मासे आ ण
व याचे अडखळणे न कर न. मनु य पृ वीव न मी नाहीसा क न टाक न,
असे परमे र हणतो. ४ मी आपला हात य दावर आ ण य शलेमवासीयांवर
लांब कर न व बआलमूत चे उरलेले आ ण याजकांमधील मूत पूजक लोक
यांचे नाव मी या जागेव न न कर न. ५ जे घरावर वगात या सै यांचे
भजन करतात ते, जे आ ण परमे राचे भजन करतात व याची शपथ
घेतात व आप या म कोमाची ही शपथ वाहतात, ६ आ ण जे परमे रास
अनुसर यापासून मागे फरले आहेत, आ ण यांनी परमे राचा शोध घेतला
नाही व याचे मागदशन घेतले नाही, यांना मी या थानातून न क न
टाक न.” ७ भू परमे रा या उपि थतीत शांत राहा, कारण परमे रा या
यायाचा दवस जवळ येत आहे; कारण परमे राने य ाची स दता केली
आहे, आ ण याने आप या पा यांना प व केले आहे. ८ “परमे रा या
य ापण कर या या दवशी, असे होईल क , मी राजाची मुले व इतर नेते
ांना श ा कर न आ ण परदेशीय व े घातले यांनाही मी श ा देईन. ९
ते हा उं ब याव न उड मारणा यांना आ ण जे आप या ध याचे घर फसवणूक
व हसाचाराने भरतात यांना मी या दवशी श ा देईन.” १० परमे र असेही
हणाला, या दवशी, मासळ दारातून आ ं दनाचा आवाज येईल, स या
भागातून आकांत आ ण टेक ांव न मोठा धडा याचा आवाज होईल.
११ म े शात या र हवा यांनो गळा काढू न रडा, कारण सव ापा यांचा
नाश झाला आहे, चांदीने लादलेले सव नाहीसे झाले आहेत. १२ “ते हा
मी एक दवा घेऊन य शलेमेतून शोध कर न, जे खाली गाळ असले या
ा रसासारखे व थ बसले आहेत, यांना मी श ा कर न. ते आप या
मनात असे बोलतात, ‘परमे र काहीही चांगले कवा वाईट करणार नाही.’
१३ यांची संप ी लूट अशी होईल, आ ण यां या घरांचा याग कर यात
येईल. ते घरे बांधतील पण या घरात राहणार नाहीत आ ण ते ा मळे
लावतील, पण यांना ा रस यायला मळणार नाही. १४ परमे राचा
महान दवस जवळ येत आहे. तो जवळ आहे आ ण वेगाने येऊ पाहत आहे!
परमे रा या दवसाचा आवाज होतो, तेथे वीर : खाने ओरडत आहे. १५ तो
दवस ोधाचा, : खाचा व लेशाचा दवस आहे, वादळ व नासधूस ांचा
दवस आहे, उजाड चा व ओसाड चा दवस, अ ांचा व अंधाराचा दवस आहे.
१६ तो दवस तटबंदी या शहरां व
आ ण उं च बू जां व तुतार या
श दाचा व गजराचा असा आहे. १७ मी मनु यजातीवर पीडा आणीन, ते हा ते
अंध यां माणे चालतील, कारण यांनी परमे रा व द पाप केले आहे.
याचे र धूळ सारखे ओतले जाईल, व यांचे मांस शेणासारखे फेकले
जाईल. १८ परमे रा या ोधा या दवशी यांचे सोनेचांदी यांना वाचवू
शकणार नाही. तर या या ोधा या अ नीने सार भूमी खाऊन टकली
जाईल, कारण देशांत या सव राहणा यां व जो नाश तो आणणार आहे,
तो भयानक असेल!”
ा, तु ही सवजण गोळा हा आ ण एक या. फमान
२ हेसादरनलहोजयारा आधी
आ ण दवस भुसासारखा उडू न जाईल यापूव ,
२

परमे राचा कोप तुम यावर येईल यापुव , परमे राचा ोधाचा दवस
तुम यावर ये यापूव तु ही एक या. ३ पृ वीवर ल सव न लोकहो, जे
तु ही परमे राचे नयम पाळता, ते तु ही यास शोधा, धा मकता शोधा!
न ता शोधा! न हो यास शका. कदा चत परमे रा या ोधा या दवशी

तु ही सुर त रहाल. ४ ग जाचा याग कर यात येईल व अ कलोन
ओसाड होईल. ते भर पार अ दोदला बाहेर काढतील, आ ण ए ोन
उपटले जाईल. ५ समु ाकाठ राहणा या लोकांस, करेथी रा ाला हाय
हाय! परमे र तुम या व द बोलला आहे. कनान, जो प ल ांचा देश
आहे, मी तुझा असा नाश करणार क , तु यात कोणीही रहीवासी उरणार
नाही. ६ ते हा समु ाकाठचा ांत मढपाळासाठ मोकळ राने होतील व
म ां या कळपांसाठ वाडे असलेली कुरणे असा होईल. ७ कना याचा
देश य दा या घरा यातील रा हले यांचा होईल. ते यावर आपले कळप
चारतील. सं याकाळ , ते अ कलोनमधील घरात व ांती घेतील, कारण
परमे र यांचा देव यांची काळजी घेईल, आ ण यांचे भ व य पुनसच यत
कर न. ८ मवाबाने मारलेले टोमणे व अ मोनाने वापरलेले अपश द मी ऐकले
आहेत. यांनी मा या लोकांची नदा केली व यां या सीमांचे उ लंघन केले
आहे. ९ ा तव सै याचा परमे र, इ ाएलाचा भू असे हणतो, “मी
जवंत आहे, हणून मवाब सदोमासारखा होईल व अ मोनवासी गमोरा
यांसारखे होतील. ते एक न पयोगी ठकाण व मठा या खांचा व कायमचे
ओसाड असे होतील. पण मा या लोकांतील रा हलेले यांना लूटतील, आ ण
मा या रा ातले शेष यांचे वतन पावेल.” १० मवाब व अ मोन यांची अशी
ि थती हो याचे कारण ग व पणा असेल, कारण यांनी सै याचा परमे र
या या लोकांस टोमणे मारले व यांची थ ा केली. ११ ते लोक परमे रास
घाबरतील, कारण तो पृ वीवर ल यां या दैवतांची थ ा करेल, सव लोक
याची उपासना करतील. येक जण आपाप या ठकाणी व सव रा पे
याची आराधना करतील. १२ अहो कूश नो, तु हीही मा या तलवार ने
मराल. १३ नंतर परमे राचा हात उ रेकडे ह ला करेल आ ण अ शूरचा
नाश कर न, आ ण ननवेला ओसाड व
वाळवंट असे करेल. १४ तेथे
फ कळप व रा ांचे पशू त याम ये वसतील, त या खांबांवर घुबडे व
प ी आपले घरटे करतील, यांचा आवाज खड यांतून ऐकू येईल. कावळे
या या दारापाशी ओरडतील, यांचा आवाज खड यांतून ऐकू येईल. करण
याने गंधस चे लाकड खांब उघडे केले आहे. १५ जी नगर आधी हषात व
भीती शवाय जगत होती, आ ण आप या मनात हणत होती क , मीच आहे
आ ण मा याबरोबर ची सर कोणीच नाही, तीच ही आहे. ती आता कशी
ओसाड व वनपशू बस याचे थान अशी झाली आहे! आ ण त याजवळू न
जाणारा येणारा येकजण फुसफुसणार व आपला हात हलवणार!
या बंडखोर नगर ला हाय हाय! ती हसेनी भरलेली नगर कशी अशु
३ झाली
आहे. तने परमे राचे वचन ऐकले नाही व याची शकवणही
२

हण केली नाही. तीने परमे रावर भरवसा ठे वला नाही व ती त या
देवाला शरणही गेली नाही. ३ त यामधले सरदार गुरगुरणा या सहा माणे
आहेत. तचे यायाधीश सं याकाळ या वेळचे लांडगे आहेत, जे सकाळपयत
कशाचीही नामो नशाणी ठे वत नाहीत! ४ तचे संदे े उ ट व अ वचार आहेत.
त या याजकांनी प व गो ी अप व के या आहेत आ ण नयमशा ाचे
अ त मण केले आहे! ५ परमे र त याम ये यायी आहे, तो अ याय
क शकत नाही! तो दररोज आपला याय उजेडात आणतो! तो काशात
लपवला जाणार नाही, तर ही गु हेगारांना लाज वाटत नाही. ६ मी रा ांचा व
यां या क यांचा नाश केला आहे. मी यां या र यांचा नाश केला आहे
व आता येथून कोणीही जात नाही. यांची शहरे न झाली, यामुळे तथे
कोणीही राहत नाही. ७ मी हणालो, ख चत तू माझे भय धरशील! श ा
घेशील, तर तु या संबधाने या सव योजना ठरव यानुसार तुझे घर न
होणार नाही! पण ते सकाळ च ऊठू न आपली सव कामे
करत असत.
८ ा तव परमे र हणतो, “मी लूट करायला ऊठे न तोपयत माझी वाट
पाहा, कारण रा े एक यावी, रा ये गोळा करावी, आ ण यां यावर मी
आपला कोप व संत त ोध ओतावा, असा मी न य केला आहे, कारण
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मा या ोधा या अ नीने सव पृ वी भ म होईल. ९ यानंतर लोकांस मी
शु ओठ देईन, अशासाठ क परमे रा या नावाला हाक मारताना या
सवानी खां ाला खांदा लावून एक होऊन माझी सेवा करावी. १० कूश
देशातील नदीपलीकडचे माझे आराधक व माझी वखुरलेली माणसे, मला
अपणे घेऊन येतील. ११ या दवसात तू मा या व केले या सव कृ यांची
तुला लाज वाटणार नाही, कारण या समयापयत जे तु या वैभवा वषयी
अ भमान धरत होते यांना मी बाहेर घालवीन, आ ण मग तू मा या प व
पवतावर पु हा ग व असणार नाहीस. १२ तु याम ये मी फ न व दीन
लोकांसच रा देईन, आ ण तू परमे रा या नावात आ य घेशील.” १३
“इ ाएलमधील उरलेले वाईट कृ ये करणार नाहीत व खोटे बोलणार नाहीत.
यां या मुखात कपटी जीभ आढळणार नाही. ते च न आडवे पडू न राहतील
व यांना कोणीही ास देणार नाही.” १४ सयोन क ये, गा आ ण हे इ ाएल,
आनंदाने ज लोष कर! य शलेमे या क ये, आनंद व उ लास कर! १५
कारण परमे राने तुझा दंड र केला आहे; यांने तु या श ूला घालवून दले
आहे! इ ाएलचा राजा, परमे र तु याम ये आहे. आता तुला कोण याही
अ र ाची भीती बाळग याचे कारण नाही! १६ या दवशी ते य शलेमेला
असे हणतील, “घाब नको! हे सयोना तुझे हात लटपटू देऊ नको. १७
परमे र तुझा देव, तु याम ये आहे, तो तुला वाचवायला परा मी असा आहे;
तो हषाने तु या वषयी आनंद कर ल, तो या या ेमासोबत तु याकडे शांती
घेऊन येईल. तो गायनाने तु या वषयी आनंद कर ल. १८ जे लोक सणा या
वेळेकरता : ख कर त आहेत यांना मी एक कर न. मी तुझी नदा आ ण
नाश हो याची भीती तु यापासून र करेन. १९ यावेळ , तुला जे पीडतात
यांचा मी नायनाट कर न, जी लंगड आहे तला मी वाचवीन, आ ण यांना
घालवून दले आहे यांना गोळा कर न, आ ण या येक देशात यांची
अ त ा झाली, याम ये मी यांना शंसा व क त मळवून देईन. २०
यावेळ , मी तुला परत आणीन आ ण मी तु हा सवाना परत एक कर न,
मी तुला पृ वीवर ल सव लोकांम ये स दी व क त मळवून देईन. तु या
डो यांदेखत मी तुझे भ व य पुनसच यत कर न.” असे परमे र हणतो!
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राजा दारयावेश राजा या या कार कद या स या वषा या,
१ पारसाचा
सहा ा म ह या या, प ह या दवशी, श तीएलाचा मुलगा ज बाबेल
य दाचा रा यपाल व यहोसादाकचा मुलगा यहोशवा, मु य याजक या याकडे
हा गय संदे ा ारे परमे राचे वचन आले, ते असे, २ सेनाधीश परमे र
हणतो, “हे लोक हणतात, क आमची ये याची अजून वेळ आली नाही,
कवा परमे राचे मं दर बांध याची वेळ अजून आली नाही.” ३ आ ण
परमे राचे वचन हा गय संदे ा या ारे आले आ ण हणाले, ४ “इकडे
हे मं दर ओसाड पडले असता, तु ही आप या प रपूण घरात रहावे असा
समय आहे काय? ५ आता सेनाधीश परमे र हणतोः तु ही आप या
मागाकडे ल ा! ६ तु ही खूप बीज पेरता, पण तुम या हाती थोडेच पीक
लागते; तु ही खाता पण ते तु हास पुरेसे नसते, तु ही पता पण प याने
तुमची तृ ती होत नाही, तु ही कपडे घालता परंतु यांनी ऊब येत नाही,
आ ण जो मजुर मळवतो तो ती छ पडले या पशवीत घाल यासाठ
कमवतो.” ७ सेनाधीश परमे र असे हणतोः “आप या मागाकडे ल ा!
८ पवतावर जा, लाकडे आणा आ ण माझे मं दर बांधा; मग मी याम ये
आनंद कर न आ ण मी गौर वला जाईन,” असे परमे र हणतो. ९ “तु ही
पु कळाची वाट पा हली, परंतु पाहा! तु ही थोडके घर आणले ते हा मी
यावर फुंकर मारली! हे का? असे सेनाधीश परमे र हणतो! कारण माझे
घर ओसाड पडले असून येक मनु य आपआप या वत: या घरात आनंद
घेत आहे. १० या तव तुम यापासून आकाशाने द हवराला आव न धरले
आहे व भूमीने आपला उपज रोखून धरला आहे.” ११ “मी भूमीवर आ ण
पवतांवर, धा यावर न ा ा रसावर व तेलावर आ ण भूमी या पकावर,
मनु यावर आ ण पशूवर व तुम या हात या कमाईवर अवषणाची आ ा
दली आहे.” १२ मग श तीएलाचा मुलगा ज बाबेल आ ण मु य याजक
यहोसादाकाचा मुलगा यहोशवा व उरलेले सव लोक यांनी, आपला देव
परमे र याची वाणी आ ण हा गय संदे ाची वचने मानली, कारण आपला
देव परमे र ाने यास पाठवले होते आ ण लोक परमे रा या मुखाचे भय
ध लागले. १३ मग परमे राचा नरो या, हा गय याने, परमे राचा नरोप
लोकांस सां गतला आ ण हणाला; परमे र असे हणतो, “मी तुम याबरोबर
आहे!” १४ य दाचा रा यपाल श तीएलाचा मुलगा ज बाबेल, मु य याजक
यहोसादाकाचा मुलगा यहोशवा आ ण सव उरले या लोकां या आ याला
परमे राने उ े जत केले. ते हा ते जाऊन आपला देव सेनाधीश परमे र याचे
मं दर बांध या या कामास लागले. १५ दारयावेश राजा या कार कद या
स या वष या सहा ा म ह या या चो वसा ा दवशी हे झाले.
श राजा या कारक द या स या वषा या सात ा म ह या या
२ दारयावे
एक वसा ा दवशी हा गय संदे ा या ारे परमे राचे वचन आले
आ ण हणाले, २ य दाचा रा यपाल आ ण श तीएलाचा मुलगा ज बाबेल
आ ण मु य याजक यहोसादाकाचा मुलगा यहोशवा आ ण उरले या लोकांशी
तू बोल. हण, ३ याने हे मं दर या या प ह या वैभवात पा हले, असा
कोण तु हाम ये उरला आहे? आ ण आता तु हास हे कसे दसते? हे
तुम या नजरेत काहीच नस यासारखे नाही काय? ४ परमे र असे हणतो,
आता, हे ज बाबेला बलवान हो! आ ण हे मु य याजका, यहोसादाका या
मुला, यहोशवा, बलवान हो; आ ण या देशा या सव लोकांनो, बलवान
हा. असे परमे र हणतो. आ ण काम करा, कारण मी तु हाबरोबर आहे!
असे सेनाधीश परमे र हणतो. ५ तु ही जे हा मसरातून बाहेर आला
ते हा जे वचन बोलून मी तुम याबरोबर करार था पत केला, या माणे मी
तु हासोबत आहे आ ण माझा आ मा तुम यात राहत आहे, घाब नका! ६
कारण सेनाधीश परमे र असे हणतो, अगदी थो ा वेळात मी पु हा एकदा

आकाश आ ण पृ वी, समु आ ण कोरड जमीन हालवून सोड न. ७ आ ण
मी येक रा ांना हालवून सोड न, आ ण येक रा यां या मोलवान
व तू मा याकडे घेऊन येतील, आ ण मी हे मं दर वैभवाने भ न टाक न!
असे सेनाधीश परमे र हणतो. ८ पे माझे आहे, सोने माझे आहे! असे
सेनाधीश परमे र हणतो. ९ या मं दराचे शेवटचे वैभव ा या पूव या
वैभवापे ा अ धक मोठे होईल, असे सेनाधीश परमे र हणतो, आ ण मी
या थळास शांती देईन, असे सेनाधीश परमे र हणतो. १० दारयावेश
या या कार कद या स या वष या नव ा म ह या या चो वसा ा दवशी
हा गय संदे ा या ारे परमे राचे वचन आले, ११ सेनाधीश परमे र असे
हणतो, आता तू याजकांना नयमशा ा वषयी वचार आ ण हण, १२
जर कोणी आप या व ा या पदरातून सम पत मांस नेतो. या या पदराने
भाकर ला, कवा कालवणाला, रस कवा तेल, कवा इतर अ नाला
पश झाला, तर या सव व तू प व होतील का? याजकांनी उ र दले,
“नाही.” १३ मग हा गय हणाला, “जर ेताला पश के यामुळे, कोणी
अशु झालेला यापैक कशासही पश केला, तर ते अशु होईल का?”
याजक हणाले, “हो! तेसु दा अशु होईल.” १४ मग हा गयाने उ र दले
आ ण हणाला, परमे र हणतो, तसे हे लोक व तसे हे रा मा यासमोर
आहे, तसे यांचे हाताचे येक काम आहे, तेथे ते जे अपण करतात ते अशु
आहे. १५ तर आता आम या पूव परमे रा या मं दराचा दगडावर दगड
ठे व या या पूव ची प त कशी होती याचा वचार करा. १६ या दवसात जर
कोणी वीस मापे धा या या राशीजवळ आला तर या या हाती दहा मापेच
लागत. ा कुंडातून प नास पा े भ न काढावयास गेला तर यास फ
वीसच मळत होते. १७ मी तु हास आ ण तुम या हात या सव कामावर
पाठवलेले रोग आ ण बुरशी यांनी पीडले पण तु ही मा याकडे फरला
नाहीत, असे परमे र हणतो. १८ “आज या पूव ची ि थती कशी होती
याचा वचार करा. नव ा म ह या या चो वसा ा दवसापासून या दवशी
परमे रा या मं दराचा पाया घातला या दवसापासून ि थती कशी होईल
याचा वचार करा. १९ कोठारात अजून बीज आहे काय? ा वेल, अंजीराचे
झाड, डा ळब, आ ण जैतून झाड ांनी काही उ प न दले नाही! पण या
दवसापासून मी तु हास आशीवाद देईन!” २० मग म ह या या चो वसा ा
दवशी, हा गयाकडे परमे राचे वचन स यांदा आले आ ण हणाले, २१
य दाचा रा यपाल ज बाबेलाशी बोल व सांग, मी आकाश आ ण पृ वी
हालवीन. २२ मी रा यांचे सहासन उलथवून टाक न आ ण रा ांचे बळ न
कर न! मी यां या रथांना व सार यांना उलथून टाक न. यांचे घोडे व सारथी
खाली पडतील, कारण येकजण आप या भावा या तलवार ने पडेल. २३
सेनाधीश परमे र हणतो, या दवशी हे श तीएला या मुला, ज बाबेला,
मा या सेवका माणे मी तुला घेईन, असे परमे र हणतो. मी तुला मु ां कत
अंगठ माणे कर न, कारण मी तुला नवडले आहे! असे सेनाधीश परमे र
हणतो.
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राजा दारयावेश या या कार कद या स या वषा या आठ ा
१ पारसाचा
म ह यात, जख या, जो बरे याचा मुलगा, जो इ ोचा मुलगा, यास
परमे राकडू न वचन ा त झाले ते असे, २ परमे र तुम या पूवजांवर फार
रागावला होता. ३ तर यांना असे सांग, सै यांचा परमे र असे हणतो:
“तु ही मा याकडे फरा!” हे सै यां या परमे राचे वचन आहे; “ हणजे
मी तुम याकडे फरेन.” असे सेनाधीश परमे र हणतो. ४ संदे े तुम या
पूवजांना पूव संदेश देत हणाले, “सै याचा देव असे हणतो: आप या
मागापासून आ ण वाईट चाली रत पासून वळा!” परंतु यांनी ऐकले
नाही आ ण मा याकडे ल दले नाही. या पूवजांसारखे होऊ नका. ही
परमे राची वाणी होय. ५ “तुमचे पूवज, कोठे आहेत? आ ण संदे े देखील
सवकाळाकरता येथे राहतील काय? ६ परंतु मी मा या या वचनांनी
आ ण मा या या नयमांनी माझे दास, जे माझे संदे े यांना आ ा पले,
ती तुम या पूवजांवर आली नाहीत काय?” ते हा यांनी प ाताप केला
व हणाले, “सेनाधीश परमे रा या योजना या याचे वचन आ ण याची
कामे यां यानुसार आहेत, या याने पूणतेस ने या आहेत.” ७ दारयावेश
ा या कार कद या स या वषा या अकरा ा हणजे शबाट म ह या या
चो वसा ा दवशी जख या, जो बरे याचा मुलगा, जो इ ोचा मुलगा याला,
परमे राचा संदेश ा त झाला तो असा: ८ “रा असतांना मला ांतात
दसले ते असे: तांब ा घो ावर आ ढ झालेला एक मनु य मी पा हला
आ ण तो दर त या मदी या झुडुपांम ये उभा होता. या यामागे तांब ा,
तप कर आ ण पांढ या रंगाचे घोडे होते.” ९ मी वचारले, “ भू, हे कोण
आहेत?” ते हा मा याशी बोलत असलेला देव त मला हणाला, “हे कोण
आहेत ते मी तुला दाखवतो.” १० मग मदी या झुडुपांम ये उभा असले या
मनु याने उ र दले व हणाला, “पृ वीवर इकडे तकडे संचार करायला
परमे राने हे पाठवले आहेत.” ११ नंतर यांनी मदी या झुडुपांत उ या
असले या परमे रा या द ताला उ र दले व ते हणाले, “आ ही
पृ वीवर इकडे तकडे फरलो आ ण पाहा संपूण पृ वी शांत व वसावली
आहे.” १२ मग परमे रा या द ताने उ र देऊन हटले, “हे सेनाधीश
परमे रा, या स र वषापासून य शलेमेचे आ ण य दातील नगरांनी जो ोध
सहन केला आहे या वषयी आणखी कती काळ तू क णा करणार नाहीस?”
१३ मा याशी बोलत असले या परमे रा या देव ताला परमे र चांग या
श दांत व सां वन देणा या श दांत बोलला. १४ मग मा याशी बोलणा या
परमे राचा त मला हणाला, “घोषणा क न सांग क , ‘सेनाधीश परमे र
असे हणतो: “मी य शलेम व सयोन यां यासाठ अती ईषावान असा
झालो आहे! १५ आ ण व थ बसले या रा ांवर माझा राग पेटला आहे;
कारण मी तर थोडासाच रागावलो होतो, पण या रा ांनी यां या ःखात
आणखी भर घाल याची मदत केली.” १६ हणून परमे र असे हणतो,
“मी य शलेमेकडे क णामय होऊन परत फरलो आहे. माझे नवास थान
त यात पु हा बांधले जाईल.” सेनाधीश परमे र हणतो, “मापनसू
य शलेमेवर लाव यात येईल.” १७ पु हा पुकार आ ण असे सांग, “सेनाधीश
परमे र हणतो: ‘माझी नगरे पु हा एकदा चांगूलपणाने भरभ न वाहतील,
परमे र पु हा सयोनचे सां वन कर ल, आ ण तो पु हा एकदा य शलेमची
नवड कर ल.” १८ मग मी माझे डोळे वर क न पा हले आ ण मला चार
शगे दसली! १९ मा याशी बोलत असले या देव ताला मी हणालो, “ही
काय आहेत?” याने मला उ र दले, “इ ाएल, य दा व य शलेम यांना
या शगांनी वखरले ती ही आहेत.” २० मग परमे राने मला चार लोहार
दाखवले. २१ मी वचारले, “हे लोक येथे काय कर यासाठ आहेत?” याने
उ र दले आ ण हणाला, “ या शगांनी य दा या लोकांस वखरले आ ण
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कोणाही मनु यांस डोके वर क दले नाही. परंतू या शगांना घालवून
दे यासाठ ते आले आहेत, ती शगे हणजे य दा या लोकांवर ह ला क न
यांना परागंदा करणा या रा ांची शगे होत.”
मी माझे डोळे वर क न पा हले असता मापनसू घेतलेला एक
२ मग
मनु य मा या ीस पडला. ते हा मी यास वचारले, “तू कोठे
२

चाललास?” तो मला हणाला, “मी य शलेमची मोजणी करायाला, तची
लांबी- ं दी पाह यास जात आहे.” ३ मग मा याशी बोलत असलेला देव त
नघून जात असता सरा देव त या याशी बोलायला गेला. ४ सरा देव त
या प ह या देव ताला हणाला, “धावत जा आ ण या त णाशी बोल;
यास सांग, ‘य शलेमेत मनु यांचे व गुराढोरांचे वा त जा त झा याने
तटबंदी नसले या गावा माणे त यांत व ती होईल.’ ५ परमे र हणतो,
‘मी त या सभोवती अ नीची भत बनेन, आ ण मी त याम ये गौरवी तेज
होईन.” ६ परमे र असे हणतो, “ वरा करा, उ रेकड ल देशातून पळू न
जा. होय! मी तु हास आकाशा या चार वा या माणे च कडे पांगवले आहे.”
७ “अहो! बाबेलक येसोबत राहणा यांनो, सयोनेकडे पळू न वतःचा बचाव
करा!” ८ कारण, सेनाधीश परमे राने माझे गौरव केले आ ण तु हास
लुटणा या रा ां व
मला पाठवले आहे; जो कोणी तुला पश करतो
तो देवा या डो या या बुबुळाला पश करतो! परमे राने हे के यानंतर,
तो हणाला, ९ “मी आपला हात यां यावर उगार न, आ ण ते यां या
गुलामांसाठ लूट होतील ते हा तु हास कळे ल क सेनाधीश परमे राने मला
पाठवले आहे.” १० परमे र असे हणतो, “हे सयोनक ये, ह षत होऊन
गा! कारण मी वतः येईन व मी तु यात वा त कर न.” ११ यानंतर
या दवसात पु कळ रा े परमे राकडे येऊन यास मळतील. तो हणतो,
“ते हा तु ही माझी जा हाल; कारण मी तु हाम ये व ती कर न.” आ ण
मग तुला समजेल क मला तु याकडे सेनाधीश परमे राने पाठवले आहे. १२
वत: ची प व नगर हणून परमे र य शलेमची फेर नवड कर ल य दा
हणजे परमे रा या प व भूमीचा वाटा असेल. १३ लोकहो शांत राहा!
कारण, परमे र आप या प व नवासातून येत आहे.
मला दाखवले, मु य याजक यहोशवा परमे रा या तापुढे
३ देउभाव ताने
होता आ ण सैतान यास दोष कर यासाठ या या उजवीकडे उभा
होता. २ मग परमे राचा त सैतानाला हणाला, “सैताना, परमे र तुला
धमकावो. परमे राने, याची खास नगर हणून य शलेमची नवड केली
आहे, तो तुला धमकावो. आगीतून कोलीत ओढू न काढावे, तसा हा नाही
काय?” ३ यहोशवा देव तापुढे मळकट व े घालून उभा होता. ४ हणून
जवळ उ या असले या इतरांना हा देव त हणाला, “या यावरची मळकट
व े काढू न या.” नंतर तो देव त यहोशवाला बोलला, “आता, मी तुझी सव
पापे काढू न घेतली आहेत. आ ण मी तुला भरजर व े नेसवत आहे.” ५
तो हणाला, “ यांनी या या डो यावर व छ फेटा बांधावा” या माणे
यांनी यहोशवाला व छ फेटा बांधला आ ण परमे राचा त तेथे उभा
असतानाच यांनी यास व छ व ेसु दा घातली. ६ पुढे परमे रा या ताने
यहोशवाला गंभीरतेने आ ा केली आ ण हणाला, ७ सेनाधीश परमे र असे
हणतो, “मा या मागात चालशील, आ ण तू मा या आ ा पाळशील, तर
तूच मा या मं दराचा मु य अ धकार होशील आ ण मं दरा या अंगणाची तू
नगा राखशील. मा यासमोर उ या असले याम ये तुला जाता-येता येईल
असे मी कर न. ८ ते हा हे यहोशवा मु य याजका, तू वत: व तु यासमोर
राहणा या सहकार याजकांनो ऐका! ही माणसे तर च ह अशी आहेत,
मी मा या सेवकाला आणतो, यास फांदी असे हणतील. ९ आता मी
यहोशवापुढे ठे वलेला दगड पाहा. या एका दगडाला सात बाजू आहेत, आ ण
मी यावर एक शलालेख कोर न. ‘हा सेनाधीश परमे र आहे’ आ ण मी
एका दवसात या देशातील अधम नाहीसा कर न.” असे सेनाधीश परमे र
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हणतो. १० सेनाधीश परमे र असे हणतो, “ या दवसात, येक पु ष
आप या शेजा याला आप या अं जरा या झाडाखाली व ा वेलीखाली
बस यासाठ बोलवील.”
मा याशी बोलत असलेला देव त मा याजवळ आला व
४ मग
एखा ा मनु यास झोपेतून जागे करतात तसे मला जागे केले.

याने
२ मग

देव ताने मला वचारले, “तुला काय दसते?” मी हणालो, “मला भर व
सो याने बनलेला दपवृ , या यावर एक वाटी आहे, असे दसत आहे.
यावर सात दवे आहेत. या वाटीतून सात न या काढ या आहेत. येक
नळ एकेका द ाला जोडली आहे. वाटीतील तेल नळ तून येक द ाला
पोहोचते. ३ वाटी या उज ा बाजूस व डा ा बाजूस येक एकेक जैतूनाचे
झाड आहे.” ४ मा याशी बोलणा या देव ताला मी वचारले, “ भू, या
गो चा अथ काय?” ५ तो देव त मला हणाला, “तुला या गो चा अथ
माहीत नाही?” मी हणालो, “नाही भू.” ६ मग याने मला सां गतले
हा ज बाबेलला परमे राचा संदेश आहे तो असा: “बलाने न हे अथवा
श ने न हे तर केवळ मा या आ या ारे काय स ी होईल.” सेनाधीश
परमे राने या गो ी सां गत या आहेत. ७ “हे उं च पवता तू कोण आहेस? तू
ज बाबेलासमोर सपाट देश होशील, तो यावर ‘अनु ह! अनु ह!’ असा
गजर कर त शखर पुढे आणील.” ८ मग परमे राचे वचन मला ा त झाले,
ते असे: ९ “ज बाबेलाने मा या मं दराचा पाया घातला आहे आ ण याचेच
हात हे मं दर बांधून पूण करतील ते हा तू समजशील क सेनाधीश परमे राने
मला तु याकडे पाठवले आहे. १० लहानशा आरंभा या दवसास कोणी तु छ
लेखले आहे काय? हे सात दवे हणजे सव दशांना पाहणारे परमे राचे
डोळे च होत. ते पृ वीवर ल सवकाही पाहतात. आ ण ते ज बाबेला या हाती
ओळं बा पाहतील व हे लोक मोठा आनंद करतील” ११ मग मी (जख या)
यास हणालो, “ दपवृ ा या उज ा व डा ा बाजूस एकेक जैतूनाचे
झाड काय आहेत?” १२ मी या यासोबत पु हा बोललो व हणालो, मला
जैतूना या दोन शाखांना सो या या न या जोडले या दस या. यातून तेल
वाहात होते. ाचा अथ काय? १३ ते हा देव ताने मला वचारले, “तुला या
गो ब ल माहीती नाही?” मी हणालो, “नाही, महाराज!” १४ ते हा देव त
हणाला, “परमे राची सेवा कर यासाठ संपुण पृ वीतून नवडले या दोन
अ भ ष ांची ती तके आहेत.”

आकाश व पृ वी यां या मधून नेली. १० मग मा याशी बोलणा या देव ताला
मी वचारले, “ या ती टोपली कोठे घेऊन जात आहेत?” ११ देव त मला
हणाला, “ शनार देशाम ये या मापन-टोपलीसाठ एक मं दर बांध यासाठ
या जात आहेत. जे हा ते घर पूण होईल ते हा ती टोपली तेथे ठे वतील.”
मी वळू न आपले डोळे वर क न ब घतले ते हा दोन पवतांमधून
६ मग
चार रथ जातांना दसले. ते पवत पतळे चे होते. प ह या रथला तांबडे
२

रंगाचे घोडे होते. स या रथाला का या रंगाचे घोडे होते. ३ तस या रथाला
पांढ या रंगाचे घोडे होते आ ण चौ या रथाला ठपके असलेले राखाड घोडे
होते. ४ मग मा याशी बोलणा या देव ताला मी वचारले, “महाराज, हे
काय आहे?” ५ देव त हणाला, “ते चार कारचे वगातले वारे आहेत. ते
अ खल पृ वी या भू समोर उभे होते व आता बाहेर येत आहेत. ६ काळे
घोडे उ र देशाला, पांढरे घोडे प म देशाला व ठपके असलेले राखाड
घोडे द ण देशाला जात आहेत.” ७ तांबडे घोडेही बाहेर पडले, यांचा
पृ वीभर फर याचा कल होता. हणून देव ताने यांना पृ वीवर फर यास
सां गतले मग ते पृ वीवर फरले. ८ मग याने मला हाक मा न सां गतले,
“बघ, उ रेकडे गेले या घो ांनी आपले काम पूण केले आहे. उ र देशात
यांनी माझा आ मा शांत केला आहे.” ९ मग मला परमे राचे वचन मळाले.
तो हणाला, १० बं दवासात असले या हे दय, तोबीया व यदया ास सोबत
घे. या याकडू न सोने आ ण चांदी घेऊन, सफ याचा मुलगा, योशीया या घर
आजच जा, ते बाबेला न आले आहेत. ११ या सो या-चांदीपासून मुकुट
घडव. तो यहोसादाकाचा मुलगा यहोशवा मु ययाजक या या डो यावर ठे व.
१२ मग यास पुढ ल गो ी सांग: “सवश मान परमे र हणतो: ‘फांदी’
नावाचा एक मनु य आहे. तो आप या थानावर उगवेल व तो परमे राचे
मं दर बांधील. १३ तो परमे राचे मं दर बांधेल व तो वैभवशाली होईल. वत:
या सहासनावर बसून तो रा य कर ल. तो सहासनावर याजकही होईल.
या दो हीम ये शांतीची सहमती असेल.” १४ “तो मुकुट परमे रा या मं दरात
ठे वतील. हेलेम, तोबीया, यदया व सफ याचा मुलगा हेन ांचे परमे रा या
मं दरात यां या दानशूरपणाची आठवण हणून ठे व यात येईल. १५ रवर
राहणारे लोक येतील आ ण परमे राचे मं दर बांधतील मग तुमची खा ी
पटेल क सेनाधीश परमे रानेच मला तुम याकडे पाठवले आहे. जर तु ही
ल पूवक परमे राची वाणी ऐकाल तर असे होईल.”

मी वळलो व डोळे वर क न पाहीले, आ ण मला उडतांना एक
राजा दारयावेश या या कार कद या चौ या वषा या नव ा
५ नंपटतरदसला.
७ पारसचा
या देव ताने मला वचारले, “तुला काय दसते?” मी
मा ह या या हणजे कसलेव म ह या या चौ या दवशी, जख याला
२

उ र दले, “मला उडता पट दसत आहे, याची लांबी वीस हात व ं दी
दहा हात आहे.” ३ ते हा देव ताने मला सां गतले, “ या पटावर एक शाप
ल हला आहे आ ण यावर ल लेखानुसार येक चोर यावर ल एका बाजूस
लहीले या शापानुसार देशातून घालवला जाईल आ ण स या बाजूवर ल
लेखानूसार खोटी शपथ वाहणा या येकाला देशातून घालवले जाईल. ४
सेनाधीश परमे र हणतो: मी हा पट चोरां या आ ण मा या नावाने खोटी
वचने देणा या लोकां या घर पाठवीन. तो तेथेच राहील आ ण या घरांचा
नाश कर ल. दगड व लाकड खांबांचासु दा नाश होईल.” ५ मग मा याशी
बोलणारा देव त बाहेर गेला आ ण मला हणाला, “तुझे डोळे वर क न
बघ! काय येत आहे?” ६ मी वचारले, “ते काय आहे?” तो हणाला, “ती
एक मापन-टोपली आहे. हे यां या संपूण देशा या पापाचे पक आहे.”
७ मापन-टोपलीवरचे झाकण वर उचलेले होते आ ण या मापन-टोपलीत
एक ी बसली होती. ८ देव त हणाला, “ही ी ता आहे!” मग
याने या तला मापन-टोपली या म यभागी टाकले आ ण याने शशाचे
वजन मापन-टोपली या मुखावर टाकले. ९ नंतर मी माझे डोळे वर केले व
पा हले, तर मला करको यासारखे पंख असले या दोन ि या दस या.
या उडा या, यां या पंखात वारा भरला होता. यांनी ती टोपली उचलून

परमे राकडू न वचन ा त झाले. २ बेथेल या लोकांनी शरेसर, रगे मेलेक
व यांची माणसे यांना परमे राची कृपा मळावी हणून पाठवले. ३ ते
संदे ांना आ ण सेनाधीश परमे रा या मं दरातील याजकांना हणाले:
“ येक वषा या पाच ा म ह यात आ ही उपवास क न शोक कट
करत आहोत. हे आ ही असेच चालू ठे वायचे का?” ४ मला सेनाधीश
परमे राकडू न वचन मळाले क : ५ “याजकांना आ ण या देशातील इतर
लोकांस सांग क तु ही स र वष येक वषा या पाच ा आ ण सात ा
म ह यात उपवास केला व शोक कट केला. पण हा उपवास खरोखरच
मा यासाठ होता का? ६ जे तु ही खा ले- यायले ते आप यासाठ च होते
क नाही? ७ याच गो ी सांग यासाठ परमे राने फार पूव च या आधी या
संदे ां या ारे घोषीत केले होते. जे हा य शलेम ही एक भरभराट झालेली
आ ण लोकांनी गजबजलेली नगर होती, य शलेमे या भोवताल या गावात,
नेगेबला व प मेकड ल ड गरपाय याशी व ती होती. ते हादेखील देवाने
हीच वचने सां गतली होती.” ८ परमे राचे वचन जख याला मळाले: ९
सेनाधीश परमे र असे हणतो क “जे स य व या य आहे तेच तु ही करा.
एकमेकांवर ेम व क णा दाखवा. येक मनु याने आप या बंधू बरोबर असे
वागावे. १० वधवा, अनाथ, परके व गर ब यांना छळू नका. एकमेकांचे वाईट
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कर याचे मनातसु दा आणू नका.” ११ पण या लोकांनी ऐक याचे नाकारले
व मान ताठ केली, देवाची वाणी ऐकू येऊ नये हणून यांनी आपले कान
झाकून घेतले. १२ जे नयम सेनाधीश परमे राने आप या आ याचा उपयोग
क न जे धमशा व संदे ां ारे वचन पाठवले ते लोक ऐकेनात. यांनी
आपली मने पाषाणासारखी कठ ण केली, ते हा सेनाधीश परमे र कोपला.
१३ ते हा असे झाले क , याने आवाहन केले पण यांनी तसाद दला नाही.
याच कारे, सेनाधीश परमे र हणतो, “ यांनी माझा धावा के यास, मी
उ र देणार नाही. १४ एखा ा वावटळ या वा या माणे मी यांना अनोळखी
रा ांम ये पांगवीन. यांचा देश यां या मागे ओसाड पडेल व तेथे कोणी येजा करणार नाही, कारण, यांनी उ म देश वैराण केला आहे.”
नाधीश परमे राचे वचन मला ा त झाले. सेनाधीश परमे र
८ सेहणतो,
“मी सयोनेसाठ खूप ई यावान झालो आहे. त या कर ता
२

ोधाने व आवेशाने ई यावान झालो आहे.” ३ सेनाधीश परमे र हणतो,
“मी सयोनेत परत आलो आहे आ ण य शलेमेत राहीन. य शलेम ‘स य
नगर ’ हणून ओळखली जाईल. सेनाधीश परमे राचा पवत हा ‘प व पवत’
हणून ओळखला जाईल.” ४ सेनाधीश परमे र हणतो, “वृ द ी आ ण
वृ द पु ष य शलेमे या र यावर पु हा दसू लागतील. लोक इतके दीघायुषी
होतील क चालतांना यांना काठ या आधाराची गरज भासेल. ५ र यावर
खेळणा या मुलांनी ती नगर गजबजून जाईल. ६ सेनाधीश परमे र हणतो,
या दवसात या अव श देशाला आ य वाटेल, हणून मलाही आ य वाटेल
का?” असे सेनाधीश परमे र हणतो. ७ सेनाधीश परमे र हणतो, “पाहा!
पूवकड ल आ ण प मेकड ल देशातून मी मा या लोकांची मु ता कर न.
८ मी यांना घेऊन येईन आ ण ते य शलेमेम ये राहतील. ते स याने व
धमाने पु हा माझे लोक होतील आ ण मी यांचा देव होईन.” ९ सेनाधीश
परमे र हणतो, “आपले हात ढ करा! सेनाधीश परमे राने मं दरा या
पुन न मती या वेळ पाया घालताना, संदे ांमाफत जो संदेश दला, तोच
तु ही आज ऐकत आहात. १० या दवसापूव , लोकांस काम मळत नसे वा
भा ाने जनावरे यायला लोकांजवळ पैसा नसे. जाणे येणे श ूंमुळे सूर त
न हते. मी येकाला आप या शेजा या व द भडक वले होते. ११ पण
आता तसे पूव या दवसासारखे नसेल. मी उव रत लोकांबरोबर असणार.”
असे सेनाधीश परमे र हणतो. १२ “ते लोक शांततेत लागवड करतील.
यां या ा वेल ना ा े लागतील. जमीन चांगली पके देईल आ ण आकाश
पाऊस देईल. मी या सव गो ी मा या उव रत लोकांस वतन देईन. १३ श ा
शाप दे यासाठ लोकांनी इ ाएल व य दा या नावाचा वापर कर यास
सुरवात केली होती. पण मी इ ाएलाची व य दाची पापातून मु ता कर न
यांची नावे आशीवादीत बनतील ते हा घाब नका! तुमचे हात ढ ठे वा!”
१४ सेनाधीश परमे र हणतो, “तुम या पूवजांनी मला संताप वले. हणून मी
यांचा नाश कर याचा नधार केला. माझा न य बदलायचा नाही असे
मी ठर वले होते.” सेनाधीश परमे र असे हणाला. १५ “पण आता मा
माझे मन: प रवतन झाले आहे. आ ण हणून मी य शलेमेवर व य दा या
लोकांशी चांगले वागायचे ठर वले आहे. ते हा घाब नका! १६ पण तु हास
पुढ ल गो ी करणे भाग आहे! तुम या शेजा याला स य सांगा. आप या
वेशीत शांती, याय व स याने याय करा. यामुळे शांतता येईल. १७
आप या शेजा यांना ास दे यासाठ कट क नका. खोटी शपथ दे याची
आवड ध नका. कारण या गो चा मला ेष आहे.” परमे राने या गो ी
सां गत या आहेत. १८ सेनाधीश परमे राकडू न मला वचन मळाले. १९
सेनाधीश परमे र हणतो, “तु ही चौ या, पाच ा, सात ा आ ण दहा ा
म ह या या व श दवशी शोक कट करता, उपवास करता. ते य दा या
घरा यास छान, आनंदाचे, मो ा चांगुलपणाचे दवस होतील. हणून तु ही
स य आ ण शांती ावर ेम केलेच पा हजे.” २० सेनाधीश परमे र हणतो,
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“पु कळ नगराचे लोक य शलेमेला येतील. २१ नर नरा या नगरातील लोक
एकमेकांना भेटतील व हणतील, ‘आ ही सेनाधीश परमे राची कृपा मळवू
व यास शोधू.’ मीही येतो.” २२ पु कळ लोक आ ण ब ल रा ,े सेनाधीश
परमे रा या शोधात आ ण याची कृपा मळव यास य शलेमेत येतील.
२३ सेनाधीश परमे र हणतो, “ यावेळ , वेगवेग या भाषा बोलणारे दहा
लोक य दी मनु याकडे येऊन याचा झगा पकडू न यास वचारतील, ‘देव
तु हाबरोबर आहे’ असे आ ही ऐकले आहे! आ ही तु हाबरोबर येतो.”
देश आ ण या देशाची राजधानी द म क यां याब ल परमे राचे
९ हवचन:ाख “कारण
जशी इ ाएला या वंशांवर तशी मानवजातीवर परमे राची
ी आहे;” २ तसेच सोर व सीदोन आ ण ह ाख या सीमेवर ल हमाथ
या वषयीची भ व यवाणी; कारण तेथील लोक अ तबुि दवान आहेत. ३
सोराने वतःसाठ एक मजबूत क ला बांधला आहे आ ण धुळ एवढ
चांदी आ ण चखला माणे र यात शु सो याचे ढग लावले आहेत. ४
पाहा! परमे र, तला त या भूमीव न हाकलून लावेल आ ण तो त या
सागर श चा नाश कर ल; अशा कारे तला आगीत भ मसात कर ल. ५
“अ कलोन हे पाहील आ ण भयभीत होईल! ग जाचे लोक भीतीने खूप
थरथर कापतील, आ ण ए ोन शहराची आशा न होईल. गाझामधील
राजा नाश पावेल व अ कलोनात यापुढे व ती राहणार नाही. ६ अ दोदात
अनोळखी येवून आपली घरे वसवतील व प ल ांचा गव नाहीसा कर न.
७ यां या मुखातले र आ ण दातांतले न ष द अ न मी काढू न टाक न;
य दा या वंशा माणे तेही आम या देवासाठ शेष असे एक घराणे हणून
राहतील आ ण ए ोनचे लोक यबू यांसारखे होतील. ८ मा या देशातून
कोण याही सै याने येवू-जाऊ नये हणून मी मा या भूमीभोवती तळ देईन,
कोणीही जुलूम करणारा यां यातून येणारजाणार नाही. कारण आता मी
वत: यां यावर आपली नजर ठे वीन.” ९ हे सयोनक ये, आनंदो सव कर!
य शलेम क यांनो, आनंदाने ज लोश करा! पाहा! तुमचा राजा तुम याकडे
नी तम वाने येत आहे; आ ण तो तारण घेवून येत आहे. तो वन आहे आ ण
एका गाढवीवर, गाढवी या शगरावर तो वार झाला आहे. १० यानंतर मी
ए ाईममधील रथांचा आ ण य शलेमेतील घोडदळाचा नाश कर न आ ण
यु दातील धनु यबाण मोडतील; कारण तो शांतीची वाता रा ांशी बोलेल,
याचे रा य सव समु ांवर आ ण महानदीपासून ते पृ वी या शेवटापयत
असेल. ११ आ ण तु या वषयी हटले तर, तु याशी मी केले या मा या
करारा या र ामुळे, नजल ख ् यांतून तु या बंधकांना मु केले आहे. १२
आशावान कै ांनो, मजबूत गाकडे परत या! मी आजही जाहीर करतो क
मी तु हास पटीने तफळ देईन १३ कारण मी य दाला धनु य हणून
वाकवले आहे. ए ाईम पी बाणांनी मी आपला भाता भरला आहे. हे सयोने,
ीस या पु ांशी लढायला मी तु या पु ांना उ े जत केले आहे. यांना
यो ा या तलवार माणे मी ीसा या व वापर न. १४ परमे र यांना
दशन देईल आ ण वजे माणे आपले बाण सोड ल. माझा भू परमे र,
तुतार फुंकेल आ ण द णेकडू न वावटळ माणे तो चालून येईल. १५
सेनाधीश परमे र यांचे र ण कर ल आ ण ते दगड व गोफणीचा उपयोग
क न श ूंचा पराभव करतील व यांना गळतील व म ाशन के या माणे
आरोळ करतील आ ण ते वेदी या कोप यावर ल कटो यांसारखे भ न
वाहतील. १६ आप या कळपा माणे परमे र देव या दवशी यांचे संर ण
कर ल; आपले लोक यास मुकुटातील र नां माणे यां या देशात उ च
होतील. १७ हे सव कती मनोरम व कती सुंदर होईल! त ण पु ष धा याने
आ ण कुमार गोड ा रसाने पु होतील.
व वादळवारा नमाण करणा या परमे राकडे वळवा या
१० वीज
पावसासाठ ाथना करा आ ण तो यां यासाठ पावसाची वृ ी
कर ल, मानव व ज मनीवर ल पकांसाठ तो ती कर ल. २ कारण तेरा फम
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मुत नी नरथक गो ी के या आहेत, दैव ांनी लबाड चा ांत पा हला आहे;
ते आपली फसवणार व ने सांगतात आ ण खोटा धीर देतात; हणून लोक
मढरांसारखे भटकत आहेत आ ण यांचा कोणी मढपाळ नस याने यां यावर
संकटे आली आहेत. ३ परमे र हणतो, “माझा राग मढपाळांवर पेटला
आहे; यां यातील बोकडांना, पुढा यांना मी शासन कर न; कारण सेनाधीश
परमे र आप या कळपाची, य दा या घरा याची, काळजी वाहील, आ ण
या या लढाई या घो ासारखे यांना बनवेल.” ४ “ यां यातूनच कोन शला
उ प न होईल; यां यापासूनच खुं ा तयार होतील; यां यातूनच यु दात
वापरावयाची धनु यही येईल; यां यातूनच येक पुढार नघेल. ५ ते
आप या श ूचा पराभव, जणू काही र यातून चखल तुडवीत जावे, तसा
तुडवीत करतील; परमे र यां याबाजूला अस याने ते लढाई करतील आ ण
घोडे वारांना अपमानीत करतील.” ६ “मी य दा या घरा याला बळकट
कर न आ ण योसेफा या घराचा बचाव कर न; कारण मी यांना पुनः था पत
कर न आ ण यां यावर दया कर न. आ ण मी यांचा कधीच याग केला
न हता, असेच यां याशी वागेन. मी परमे र यांचा देव आहे व यांना
तसाद देईल. ७ एखा ा यो ा माणे ए ाईम खूश होईल, यांचे दय
ा रसाने ह षत होते तसे ह षत होईल; यांचे लोक हे पाहतील आ ण ते
आनंदीत होतील. परमे रा याठायी यांचे दय आनंदीत होईल.” ८ “मी
यांना शीळ वाजवून एक बोलवीन कारण मी यांना वाचवीन आ ण यांची
सं या पूव होती तशीच असं य होईल. ९ होय! मी मा या लोकांस रा ांरा ांत पांगवीत आलो आहे, पण या र र या ठकाणीही ते माझे मरण
ठे वतील. ते आ ण यांची मुलेबाळे जगतील, वाचतील आ ण परत येतील.
१० मी यांना मसरमधून परत आणीन व अ शूरमधून मी यांना गोळा कर न.
मी यांना गलादा या व लबानोना या नगरात आणीन. ते या जागेत मावणार
नाहीत तोपयत मी यांना आणीन.” ११ ते जाचजुलूमा या समु ातून जातील;
ते गजना या समु ाला दबकावतील, ते नाईल नदीला सुकवतील व तचे सव
तळ उघडे पाडतील. तो अ शूरचे गवहरण कर ल आ ण मसरा या स ेचा
राजदंड यां यापासून काढू न घेतला जाईल. १२ मी यांना साम यवान
कर न, ते देवासाठ व या या नावासाठ चालतील, हे परमे राचे वचन होय.
अ नीने आत श न तुझे गंधस जाळू न टाकावेत हणून
११ हेतू लबानोना,
आपली दारे उघड. गंधस उ मळू न पडला आहे हणून हे देवदार
२

वृ ांनो आ ोश करा. जे े होते ते नाश झाले आहे! बाशाना या ओक
वृ ांनो, वलाप करा कारण घनदाट अर य भूसपाट झाले आहे. ३ रडणा या
मढपाळांचा आ ोश ऐका. यांचे गौरव नाहीसे झाले आहे; त ण सहा या
गजना ऐका कारण यादन नदीकाठची दाट झुडुपे लयास गेली आहेत. ४ तर
परमे र माझा देव, हणतो, “ठार मार यासाठ नेमले या मेढरांची काळजी
घे. ५ यांचे मालक यांना ठार मारतात आ ण वत: ला दोषी मानत नाहीत.
ते यांना वकतात आ ण हणतात, ‘परमे राचे तुती तो गा. मी ीमंत
झालो आहे!’ यां या वतः या मढपाळांना यांची दया आली नाही. ६ मला
या देशात राहणा या लोकांब ल यापुढे : ख होणार नाही.” परमे र असे
हणतो. “पाहा! मी यांना एकमेकां या व राजाचा तावड त देईन; आ ण
या कारे ते देशाचा नाश करतील व मी यांना यां या हातातून सोड वणार
नाही.” ७ हणून मी या ठार मार यासाठ नेमले या कळपाचा मढपाळ
झालो. यां यातील अगदी मरणास टेकले यांना चारले. मी दोन का ा
घेत या. एका काठ ला मी रमणीयता व सर ला ऐ य असे नाव दले. मग
मी या कळपाची नगा राख यास सुरवात केली. ८ एका म ह यात मी तीन
मढपाळांचा नाश केला. कारण मला या मढपाळांचा कंटाळा आला व यांचा
जीव माझा तर कार क लागला. ९ मग मी हणालो, “आता मी तुमचा
सांभाळ करणार नाही. जी मरायला टेकली आहेत ती मरोत; कोणी न
झाले तर होऊ ा; आ ण जी वाचतील ती एकमेकांचे मांस खातील.” १०

मग मी “रमणीयता” नावाची काठ उचलली आ ण मोडली. सव वंशांचा
देवाशी झालेला करार मोड याचे मी याव न सू चत केले. ११ हणून या
दवसापासून करार संपु ात आला आ ण या कळपातील मा याकडे नरखून
पाहणारे अ तशय अश ांची खा ी पटली क हा परमे राकडू न आलेला
संदेश होता. १२ मग मी हणालो, “तुमची इ छा अस यास माझी मजूर ा.
इ छा नस यास देऊ नका.” ते हा यांनी मला तीस चांदीची नाणी दली.
१३ ते हा परमे र मला हणाला, “ यां या लेखी तुझी जी कमत आहे, ती
र कम तू मं दरा या ख ज यात फेकून दे.” मग मी तीस चांदीची नाणी
परमे रा या मं दरा या पैशा या पेटीत टाकली. १४ मग मी ऐ य नावा या
काठ चे दोन तुकडे केले जेणेक न य दा आ ण इ ाएल यां यामधील बंधु व
मोडावे. १५ मग परमे र मला हणाला, “आता, पु हा एका मूख मढपाळाची
अवजारे घे. १६ पाहा, मी या देशासाठ नवीन मढपाळ नवड न. पण तो नाश
पावणा या मेढरांची काळजी घेणार नाही. भटकले या मेढरांना तो शोधणार
नाही, मोडले यांना बरे करणार नाही. या म ा पोसले या आहेत यांना तो
चारापाणी देणार नाही. तर तो सश म ांचे मांस खाईल आ ण फ यांचे
खूर श लक ठे वील.” १७ मढरांना टाकून जाणा या न पयोगी मढपाळाचा
ध कार असो! या या उज ा खां ावर व उज ा डो यावर तलवार येवो.
हणजे याचा उजवा खांदा नकामी होवो आ ण तो उज ा डो याने अंध
होईल.
याने आकाश व तारले आ ण
१२ इपृ वीचेाएलाबपाये लघातलेपरमे, जोराचेमनुवचन:
या या आत यां या आ याची न मती
करतो, तो परमे र हणतो: २ “पाहा! मी य शलेमेला त या भोवताल या
रा ांना गुंगी आणणारा याला बनवीन. य शलेमेला वेढतील ते हा य दाचेही
तसेच होईल. ३ या दवसात मी य शलेमेला सव रा ांसाठ एक चंड
मो ा दगडा माणे कर न, तो या सवाना भार होईल. जो या दगडाला
उचल याचा य न कर ल, तो वत: च जखमी होईल आ ण जगातील सव रा े
य शलेमे या व द लढावयास एक येतील.” ४ “पण, या दवसाम ये,
मी घो ाला भीतीने बथरवीन आ ण यामुळे येक घोडे वाराचा ग धळ
उडेल. मी माझी कृपामय ी य दा या घरा याकडे लावीन आ ण मी
श ू या येक घो ांला अंधळे कर न, असे परमे र हणतो. ५ मग य दाचे
पुढार आपाप या मनात वचार करतील, ‘य शलेमेतील राहणारे र हवासी
यांचा देव सै यांचा परमे र, या या ठायी माझे साम य असे आहेत.’ ६ या
दवसाम ये मी य दा या पुढा यांना लाकडांमधील आगी माणे बनवीन.
वण ात उभे पीक जसे भ मसात होते, तसे ते यां या सभोवती या सव
श ूंचा नाश करतील. य शलेमवासी पु हा आप या वतः या पूव या
जागी वसतील.” ७ परमे र, थम, य दा या तंबूंना वाचवील हणजे
य शलेमेमधील राहणा यांचे आ ण दावीदा या घरा यातील लोकांचे गौरव
य दापे ा मोठे होणार नाही. ८ या दवशी, परमे र य शलेमेतील
र हवा यांना वाचवील; यातील जो अ त बल मनु यसु दा दावीदासारखा
वीर बनेल आ ण दावीदाचे घराणे देवासमान होईल हणजे ते परमे रा या
ता माणे पुढे चालणारे होतील. ९ परमे र हणतो, या दवशी, य शलेमेशी
यु द कर यास आले या रा ांना नाश कर याचा मी नधार कर न. १० “मी
दावीदा या घरा यात आ ण य शलेमम ये राहणा या लोकात क णेचा व
दयेचा आ मा ओतीन. यांनी ‘एका’ ला भोसकले, तेच मा याकडे बघतील,
आ ण क ी होतील. आपला एकुलता एक मुलगा वार यावर अथवा प हला
मुलगा वार यावर एखा ाला जेवढे : ख होते, तेवढेच : ख यांना होईल. ११
यावेळ य शलेमेची शोककळा म ग ोन या सपाट भूमीत हदा मोना या
मृ यूसमयी झाले या आ ोशासारखी असेल. १२ देश वलाप कर ल, येक
कुटु ब
ं वेगवेगळे होतील, आ ोश करतील. दावीदा या कुळातील पु ष
एक कडे, तर यां या ि या सर कडे आ ं दन करतील. नाथानाचे घराणे व
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यां या बायकादेखील वेगवेगळा वलाप करतील. १३ लेवी घरा यातील
पु ष व ि या वेगवेगळा शोक करतील. शमी घरा यातील पु ष व ि या
वेगवेगळा शोक करतील. १४ आ ण इतर सव कुळांतले लोक व यां या
ि या वतं पणे शोक करतील.”
दावीदा या वंशासाठ आ ण य शलेमम ये राहणा या
१३ इतरया दवसात
लोकांसाठ पापे धु यासाठ आ ण यांना शु द कर यासाठ
पा याचा नवा झरा फुटेल. २ सेनाधीश परमे र हणतो, “ यावेळ देशांतील
सव मूत चे मी उ चाटन कर न. लोकांस यांची नावेसु दा आठवणार नाहीत.
मी ढ गी संदे ांचा आ ण अशु आ यांचा नायनाट कर न. ३ एखा ाने
भ व य वत वणे चालूच ठे वले, तर यास श ा केली जाईल. याचे आईवड ल
यांनी यास ज म दला ते यास हणतील, ‘परमे रा या नावाने तू खोटे
बोललास ते हा तुला मरणा शवाय ग यंतर नाही.’ भ व य वत व याब ल
याचे आईवड ल यास भोसकतील. ४ यावेळ येक संदे ांला वत:
या ांताची आ ण संदेशाची लाज वाटेल; आ ण लोकांस फसव यासाठ
ते केसांचा झगा घालणार नाहीत. ५ ते हा तो हणेल, ‘मी संदे ा नाही!
मी शेतकर आहे; मी लहानपणापासून शेतीच कर त आलो आहे.’ ६ पण
इतर लोक यास वचारतील, ‘मग तु या हातावर जखमा कस या?’ ते हा
तो उ र देईल, ‘ म ा या घरात मला लागले या माराचे हे वण होत!” ७
सेनाधीश परमे र हणतो, “हे तलवार , मा या मढपाळांवर हार कर व
मा या म ावर वार कर; मढपाळावर वार कर हणजे मढरे पळू न जातील
आ ण मी या लहान जीवांना श ा कर न. ८ परमे र हणतो, ते देशाचे दोन
भाग न करतील आ ण याचा तसरा भाग मागे शेष राहील. ९ या तस या
भागाला मी अ नीत टाक न, आ ण चांदीला शु करताता तसे यांना शु
कर न; सो याची पारख करतात तसा मी यांना पारखीन. ते माझा धावा
करतील आ ण मी यांना तसाद देईन. मी हणेण, ‘हे माझे लोक आहेत.’
आ ण ते हणतील, ‘परमे र माझा देव आहे.’”
परमे रा या यायाचा दवस येत आहे. तु ही लुटलेली संप ी
१४ पाहा!
या दवशी तुम या शहरात वाटली जाईल. य शलेमेशी लढावयास

वेश ारापयत आ ण हनानेल या मनो यापासून राजा या ा कुंडापयत;
अशी ती आप या थळ वसेल. ११ लोक तेथे व ती करतील, ापुढे यांचा
नाश होणार नाही; य शलेम अगदी सुर त असेल. १२ पण य शलेम व द
लढले या रा ांना परमे र श ा कर ल; तो या रा ांचा या मर ने संहार
कर ल: ते आप या पायांवर उभे असतांनाच यांची कातड कुजू लागेल;
यांचे डोळे यां या खाचांत आ ण यां या जीभा यां या त डांत सडतील.
१३ ते हा परमे राकडू न खरोखरच लोकांची ेधा उडे ल; येकजण आप या
शेजा याचा हात धर ल आ ण शेजार एकमेकांशी भांडतील. १४ य दाही
य शलेमम ये लढेल. भोवती या सव रा ांकडू न संप ी मळे ल; यांना भरपूर
सोने, चांदी आ ण व े यांचा पूर येईल. १५ ही मर श ू सै या या छावणीत
पसरेल व यां या घो ांवर, खेचरांवर, उं टांवर आ ण गाढवांवर व येक
जनावरावर ही मर येईल. १६ य शलेमेशी लढ यास आले या रा ांपैक जे
वाचतील ते सव, सेनाधीश परमे राची उपासना कर यासाठ , मंडपाचा सण
साजरा करायला, दरवष य शलेमेला येतील. १७ पृ वीवर ल जी सव कुटु बं े
य शलेमेला भूराजाची, सेनाधीश परमे राची उपासना करायला जाणार
नाहीत यां या देशात परमे र पाऊस पाडणार नाही. १८ जर मसराचे घराणे
मंडपाचा सण साजरा कर यासाठ आले नाही, तर यां यावरही पज यवृ ी
होणार नाही; मंडपा या सणात जी रा े वर चढू न जाणार नाहीत यां यावर,
श ूं या रा ांत परमे राने जी मर पसरवली होती, ती तो यां यावर आ णल.
१९ ही श ा मंडपा या सणाला न आ याब ल मसराला व इतर येक
रा ांना असेल. २० यावेळ , घो ां या सरंजामावरसु दा “परमे रासाठ
प व ” अशी अ रे कोरलेली असतील आ ण परमे रा या मं दरातीली
भांड , वेद पुढ ल कटो यांइतक च मह वाची असतील. २१ य शलेमेतील व
य दातील येक पा सेनाधीश परमे रास प व होईल; परमे रासाठ
य करणारा येकजण ही भांड घेईल व याम ये अ न शज वल;
या दवसापासून सेनाधीश परमे रा या नवास थानात कनानी आणखी
असणार नाहीत.
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मी सव रा ांना एक कर न. ते नगर ता यात घेतील आ ण घरांना लुटतील.
ि यांवर बला कार करतील व अध-अ धक लोक कैद केले जातील. पण
उरले या लोकांस नगर तून नेले जाणार नाही. ३ मग परमे र या रा ां व द
यु द पुकारेल; यु ा या दवसात जसे तो यु करत असे तशा कारे तो रा ांशी
यु द करेल. ४ यावेळ , तो य शलेमे या पूवला असले या जैतून पवतावर
उभा राहताच तो पवत भंगेल; या पवताचा अधा भाग उ रेकडे व अधा भाग
द णेकडे सरकेल. जैतूना या झाडांचा ड गर पूवकडू न प मेपयत भागून
एक खोल दर नमाण होईल. ५ ते हा तु ही मा या पवता या खो याकडे
पळाल, कारण ती दर आसलापयत पोह चेल; व य दाचा राजा उ जीया
ा या काळात झाले या भूकंपा या वेळ तु ही जसे पळाला तसे पळाल;
पण माझा परमे र, देव तेथे येईल आ ण तुम याबरोबर याचे सव प व
अनुयायी असतील. ६ आ ण तो एक वशेष दवस असेल यावेळ काश
नसेल, आ ण गारठा वा कडा याची थंड नसेल. ७ तो दवस वशेष होईल
तो परमे रासच ठाऊक; कारण तो दवसही नसणार वा रा ही नसणार. तर
सं याकाळचा काशासारखा काश असेल. ८ ते हा य शलेमेतून सतत
वाहणा या पा याचा झरा वाहील, यास दोन पाट फुटतील. एक पाट पूवकडे
वाहत जाऊन पुवकड ल समु ाला मळे ल तर सरा पाट प मेकडे वाहत
जाऊन भूम य समु ाला मळे ल, हवाळा असो वा उ हाळा तो वाहत राहील.
९ यावेळ , परमे र सव पृ वीचा राजा असेल. या दवशी केवळ परमे र
व केवळ याचे नाव असणार. १० ते हा सव देश य शलेमे या द णेस
असलेली गबा ते र मोन ांमधील अराबा माणे होईल; य शलेम मा
पु हा उभारले जाईल; अगदी ब यामीन या वेश ारापासून ते पा ह या

जख या
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राकडू न मलाखी याह ते इ ाएलासाठ
१ परमे
घोषणा. परमे र हणाला, “माझे तुम यावर

आले या संदेशाची
े आहे.” पण तु ही
म
हणालात, “कशाव न तू आम यावर ेम करतोस?” परमे र हणाला,
“एसाव याकोबचा भाऊ होता. बरोबर? पण मी याकोबला नवडले. ३ आ ण
मी एसावचा वीकार केला नाही. मी या या ड गर देशांचा नाश केला.
एसाव या देशाचा नाश झाला, आता तथे फ रानटी को हे राहतात.” ४
अदोम असे हणाला, “आमचा नाश झाला आहे, तर पण आ ही परत जाऊन
जे उ व त झाले आहे ते बांधू.” पण सेनाधीश परमे र हणतो, “ते बांधतील
पण मी पाडू न टाक न.” आ ण लोक यांना ांचा देश हणतील, हे ते लोक
आहेत यां यावर परमे र कायमचा रागावला आहे. ५ तू आप या डो यांनी
हे पाहशील आ ण तू हणशील, “परमे र इ ाएला या सीमेपलीकडे थोर
मानला जावो.” ६ सेनाधीश परमे र तु याशी असे बोलतो, “मुले व डलांना
आ ण सेवक आप या ध याला मान देतो. मग मी, जो तुमचा पता आहे, या
माझा स मान कुठे आहे? आ ण मी जर तुमचा धनी आहे, तर मग माझा परम
आदर कुठे आहे? अहो याजकांनो, तु ही मा या नावाचा मान राखत नाही.
पण तु ही हणता ‘तु या नावाचा मान आ ही कसा राखला नाही?’ ७
तु ही अशु भाकर मा या वेदीवर अपण करता. आ ण हणता, ‘कशामुळे
आ ही तुला वटाळवीले?’ परमे राचा मेज तु छ आहे, असे बोलून तु ही ते
वटाळवता. ८ ‘जे हा तु ही य कर यासाठ अंधळा पशू अपण करता,
ते हा हे वाईट नाही काय? आ ण जे हा तु ही लंगडा कवा रोगी पशू अपण
करता ते हा ते वाईट नाही काय? तू आप या अ धका यासमोर हे सादर
कर, तो हे वीकार कर ल का? अथवा तो तु यावर अनु ह करेल का?’”
सेनाधीश परमे र असे हणतो. ९ आ ण आता तु ही देवा कडू न अनु ह
मागता, ासाठ क तो आम यासाठ दयावान असेल. अशा अपणांसह तो
तुम यात या एकाला तर हण करेल काय? सेनाधीश परमे र असे हणतो.
१० “अहा! तु ही मा या वेदीवर अ नी पेटवू नये हणून दारे बंद कर ल
असा तु हाम ये कोणी असता तर कती चांगले झाले असते! मी तुम या
हातातले अपण ि वकारणार नाही, कारण तु हा वषयी मी आनंदी नाही,”
सेनाधीश परमे र असे हणतो. ११ “कारण सूया या उगवतीपासून या या
मावळतीपयत माझे नाव रा ांम ये थोर होईल; येक ठकाणी सव मा या
नावाला धूप अ पतील व शू अपण करतील. कारण माझे नाव रा ांम ये
महान होईल.” असे सेनाधीश परमे र हणतो. १२ “परंतु परमे राचा मेज
वटाळलेला आहे, आ ण याचे फळ व याचे अ न तर कारयु आहे, असे
हण याने तु ही ते अप व केले आहे. १३ तु ही असेही हणता क , हे
कती कंटाळवाणे आहे, आ ण या वषयी तु ही तु छतेने कुरकुर करता,”
सेनाधीश परमे र असे हणतो, तु ही जे जुलमाने लुटून आणलेले कवा
लंगडे कवा रोगी या कारचे तुमचे अपण आणता; तर आता हे मी तुम या
हातातून वीकार करावे काय? १४ तर जो कोणी आप या कळपात नर
असतांना याचा नवस करतो आ ण दोष असलेला पशू परमे रास य
हणून अपण करतो तो फसवणारा शा पत असो. कारण मी थोर राजा आहे
आ ण रा े मा या नावाची भीती धरतात. असे सेनाधीश परमे र हणतो.
२

ण आता, याजकांनो, हा आदेश तुम यासाठ आहे. सेनाधीश
२ “आ
परमे र हणतो, जर तु ही ऐकले नाही, आ ण मा या नावाला म हमा
२

दे याचे तु ही आप या दयांत आणले नाही, तर मी तु हावर शाप पाठवीन
आ ण तुम या आशीवादांना शापीत कर न, ख चत मी यास आधीच शाप
दला आहे. कारण तू मा या आ ा आप या दयात पाळत नाहीस. ३
पाहा! मी तुम या वंशजांना श ा कर न आ ण तुम या य पशूंचे शेण
मी तुम या त डावर फाशीन, आ ण याबरोबर तु हासही फेकून दे यात

येईल. ४ आ ण ते हा तु हास कळे ल क , माझा करार लेवी बरोबर असावा
ा तव मी या आ ा तु हाकडे पाठव या आहेत,” असे सेनाधीश परमे र
हणतो. ५ “लेवीबरोबर केलेला माझा करार हा जीवनाचा व शांतीचा होता,
आ ण याने माझा स मान करावा ासाठ मी यास तो दला. यांनी मला
स मा नत केले आ ण मा या नावाचे भय यास वाटले. ६ खरे श ण या या
मुखात होते आ ण या या ओठांत अनीती आढळली न हती. शांतीने आ ण
सरळपणाने तो मा यात चालला, आ ण याने अ यायापासून पु कळांना
फरवले. ७ कारण याजकां या ओठांनी ान राखावे, आ ण लोकांनी या या
मुखा ारे श ण शोधावे, कारण तो सेनाधीश परमे राचा त असा आहे.”
८ “परंतु तु ही स या या मागाव न फरले आहात. तु ही अनेक लोकांस
नयमशा ा वषयी अडखळ याचे कारण झाले आहात. लेवीचा करार तु ही
केला आहे.” सेनाधीश परमे र असे हणतो. ९ “ ाब ल मी देखील
तुला तर कारणीय आ ण सव लोकांसमोर नीच असे कर न. कारण तू माझे
माग पाळले नाहीत आ ण नयमशा पाळ यात प पात केला आहे.” १०
आ हास एकच पता नाही काय? एकाच देवाने आप याला नमाण केले
नाही काय? मग आ ही आपाप या भावा व
व ासघात क न आप याच
पूवजांचा करार का मोडतो? ११ य दाने व ासघात केला आ ण य शलेम व
इ ाएलम ये तर कारणीय गो ी के या आहेत. य दाने परमे रास य
असलेले प व थान वटाळवीले आ ण पर या देवा या क येशी ल न
केले आहे. १२ जो कोणी मनु य असे करतो आ ण जो कोणी सेनाधीश
परमे रास अपण करतो यालाही परमे र याकोबा या डे यातून काढू न
टाक ल. १३ आणखी तु ही परमे राची वेदी आसवांनी, रड यांनी, उसासे
टाकून झाकून टाकता, हणून तो अपण मा य करत नाही आ ण ते तुम या
हातातून संतोषाने ि वकारत नाही. १४ तु ही हणता, “असे का नाही?”
कारण तु याम ये व तु या ता यात या ीम ये परमे र सा ीदार आहे.
ती तर तुझी सहचा रणी असून व तु या कराराची प नी असून त याशी तू
व ासघाताने वागला आहेस. १५ आ ण या या जवळ आ याचे शेष होते
तर याने एक केले नाही काय? आ ण याने तु हास एक का केले? कारण
तो ई र य संततीची आशा बाळगत होता. हणून तु ही आप या आ याचे
र ण करा, आ ण कोणीही आप या त णपणा या प नी सोबत व ासघात
क नये. १६ इ ाएलचा देव परमे र हणतो, “घट फोटाचा मला तटकारा
आहे आ ण याचाही जो आप या व ाबरोबर हणजे प नीबरोबर हसेने
वागतो याचाही मला तटकार आहे. सेनाधीश परमे र असे हणतो, या तव
तु ही आप या आ याचे र ण करा आ ण अ व ासू असू नका.” १७ तु ही
आप या श दांनी परमे रास कंटाळ वले आहे. परंतु तु ही हणता, यास
आ ही कशाने कंटाळ वले आहे? तु ही हणता येक कम परमे रा या
ीत चांगला आहे, आ ण यास या यात आनंद आहे. कवा यायी देव
कोठे आहे? असे हणून तु ही यास कंटाळ वले आहे.
मी माझा त पाठवत आहे, आ ण तो मा यापुढे माग तयार
३ “पाहा!
कर ल. आ ण या भूला तु ही शोधता आ ण या यात तु ही आनंदी
होता, तो कराराचा त, अचानक आप या मं दरात येत आहे. पाहा तो येत
आहे, असे सेनाधीश परमे र हणतो.” २ या या आगमना या दवशी
कोण टकून राहणार? आ ण जे हा तो दसेल ते हा कोण उभा रा हल?
कारण तो शु करणा या अ नीसारखा आ ण पर टा या खारासारखा आहे.
३ आ ण तो चांदी गाळणारा व व छ करणारा असा बनेल, आ ण तो
लेवी या संतानास शु करेल. तो यांना सो या माणे आ ण चांदी माणे
शु द करेल आ ण ते यायीपणाने परमे रास अपण करतील. ४ ते हा
जसे पुरातन दवसात आ ण ाचीन वषात तसे य शलेम व य दाची अपणे
परमे रास सुखकारक असतील. ५ “मग मी तुम याकडे याय नवाडा
कर यासाठ येईन. आ ण जा टोणा, भचार, खोटी शपथ वाहणारे,
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आ ण जे मोलक याला मोला वषयी आ ण वधवेला व अनाथाला पीडतात,
आ ण पररा ीयांचा याय वपर त करतात, आ ण माझे भय धर त नाही
यां या व मी वर त सा ी होईन,” सेनाधीश परमे र असे हणतो. ६
“कारण मी परमे र आहे, मी कधीही बदलत नाही, हणून याकोबा या
मुलांनो, तुमचा नाश झाला नाही. ७ तुम या पूवजां या दवसांपासून तु ही
माझे नयम अनुसर याचे सोडू न भलतीकडे वळले आहात, ते तु ही पाळले
नाहीत. मा याकडे फरा हणजे मी तुम याकडे फरेन,” सेनाधीश परमे र
असे हणतो, “पण तु ही हणता, ‘आ ही कसे परत फरावे?’ ८ मनु य
देवाला लुटणार काय? तर ही तु ही मला लुटता. पण तु ही असे हणता,
‘आ ही तुझे काय लुटले आहे?’ तु ही दशमांश व अपणे यां वषयी मला
लुटता. ९ तु ही संपूण रा ाने मला लुटले आहे, हणून तु ही शापाने शापीत
झाला आहात.” १० सेनाधीश परमे र असे हणतो, “मा या घरात अ न
असावे यासाठ तु ही संपूण दशमांश कोठरांत आणा. आ ण तु ही असे केले
हणजे मी तुम यासाठ आकाशा या खड या उघडू न जागा पुरणार नाही
एवढा आशीवाद तु हावर ओतीन क नाही या वषयी माझी चती पाहा. ११
आ ण खाऊन टाकणा याला मी तुम यासाठ धमकावेन, मग तो तुम या
भूमीचे पीक नाश करणार नाही, तुम या बागेतील ा वेल चे फळ अकाली
गळणार नाही,” सेनाधीश परमे र असे हणतो. १२ “सव रा े तुला सुखी
हणतील, कारण तुमची भूमी आनंदाची होईल,” असे सेनाधीश परमे र
हणतो. १३ परमे र हणतो, “तुमचे श द मा या व कठोर झाले आहेत.
पण तु ही हणता, आ ही तु या व काय बोललो?” १४ तु ही हणालात
“परमे राची सेवा करणे थ आहे; आ ही याचे आ ापालन केले, आ ण
आ ही सेनाधीश परमे रापुढे शोक करत चाललो याचा काय लाभ झाला?
१५ तर आता आ ही ग व ांना सुखी हणतो, होय, जे
ाई करतात ते
वाढवले जातात, आ ण ते देवाची पर ा पाहतात तर सुटतात.” १६ ते हा जे
परमे राचे भय धर त असत ते एकमेकांशी बोलत होते, आ ण परमे राने
ते यान देऊन ऐकले. मग जे परमे राचे भय धरत असत आ ण या या
नांवाचा स मान करत असत यां यासाठ यां यासमोर मरणाचे पु तक
ल हले गेले. १७ सेनाधीश परमे र असे हणतो, “मी हे कर न या दवशी
ते माझे, हणजे माझे खासगीचे धन होतील, आ ण जसा कोणी आपली सेवा
करणारा आपला मुलगा या यावर दया कर त असतो तसा मी यां यावर दया
कर न. १८ तु ही मा याकडे परत याल. मग मनु य आ ण चांगला मनु य
यातील फरक तु हास कळे ल. देवाला अनुसरणारा व न अनुसणारा यातील
फरक तु हास समजेल.”
पाहा, तो दवस येत आहे, तो भ ीसारखा जळतो, आ ण
४ “कारण
सव ग व आ ण येक
धसकट बनतील. येणारा दवस यांना
जाळू न टाक ल, हणजे एकही फांदी कवा मूळ श लक ठे वले जाणार
नाही.” सेनाधीश परमे र असे हणतो. २ “परंतु जे तु ही मा या नावाचे
भय धरता या तु हासाठ यायीपणाचा सूय उगवेल. आ ण या या पंखात
नरोगी कर याचा उपाय आहे. मग तु ही गो ातून सुटले या वासरां माणे,
मु व आनंदी हाल. ३ तु ही ांना तुडवाल, कारण मी हे कर न या
दवशी ते तुम या तळपायाखाली राख होतील.” सेनाधीश परमे र असे
हणतो. ४ “मोशे जो माझा सेवक होता यास होरेबात सव इ ाएलासाठ जे
नयमशा मी आ ा पले ते, हणजे नयम व यायही तु ही आठवा.”
५ “पाहा, परमे राचा मोठा व भयंकर दवस येईल यापूव मी एलीया
संदे ाला तुम याकडे पाठवीन. देवा या यायदाना या भयंकर मो ा
वेळेपूव तो येईल. ६ आ ण तो बापाचे दय मुलांकडे, आ ण मुलांचे दय
यां या बापाकडे फरवील, नाहीतर मी कदा चत येईन आ ण तुम या भूमीला
शापाने मार न.”

मलाखी

496

नवा करार

नंतर येशू हणाला, “हे प या, यांची मा कर, कारण ते काय करतात हे यांना समजत नाही.”
यांनी च ् या टाकून याचे कपडे वाटू न घेतले.
लूक २३:३४

म य

पु दावीद याचा पु जो येशू
त याची वंशावळ.
१ अअ ाहामाचा
ाहामास इसहाक झाला, इसहाकास याकोब, याकोबास य दा व

२

याचे भाऊ झाले. ३ य दास तामारेपासून पेरेस व जेरह झाले, पेरेसास
हे ोन, हे ोनास अराम झाला. ४ अरामास अ मीनादाब, अ मीनादाबास
नहशोन, नहशोनास स मोन, ५ स मोनास राहाबेपासून बवाज, बवाजास
थपासून ओबेद, ओबेदास इशाय झाला. ६ आ ण इशायास दावीद राजा
झाला. उर या या प नीपासून दावीदास शलमोन झाला. ७ शलमोनास
रहबाम, रहबामास अबीया, अबीयास आसा झाला. ८ आसास यहोशाफाट,
यहोशाफाटास योराम आ ण योरामास उ जीया, ९ उ जीयास योथाम,
योथामास आहाज, आहाजास ह क या, १० ह क यास मन शे, मन शेस
आमोन, आमोनास योशीया, ११ आ ण बाबेलास देशांतर झाले यावेळ
योशीयास यख या व याचे भाऊ झाले. १२ बाबेलास देशांतर झा यानंतर
यख यास श तीएल झाला, श तीएलास ज बाबेल झाला. १३ ज बाबेलास
अबी द, अबी दास ए याक म, ए याक मास अ जुर झाला. १४ अ जुरास
सादोक, सादोकास याखीम, याखीमास एली द झाला. १५ एली दास
एलाजार झाला. एलाजारास म ान, म ानास याकोब, १६ याकोबास
योसेफ झाला; जो मर येचा पती होता ज यापासून
त हटलेला येशू
ज मास आला. १७ अशा कारे अ ाहामापासून दावीदापयत सव मळू न
चौदा प ा, दावीदापासून बाबेलास देशांतर होईपयत चौदा प ा आ ण
बाबेलास देशांतर झा यापासून
तापयत चौदा प ा. १८ येशू
ताचा
ज म या कारे झाला; याची आई मर या हची योसेफाशी मागणी झालेली
होती, पण यांचा सहवास हो यापूव ती प व आ यापासून गभवती
झालेली दसून आली. १९ मर येचा पती योसेफ हा नी तमान होता, परंतु
समाजाम ये तचा अपमान होऊ नये अशी याची इ छा होती, हणून याने
गु तपणे त यासोबतची मागणी मोड याचा नणय घेतला. २० तो या
गो वषयी वचार कर त असता यास व नात भू या ताने दशन देऊन
हटले; “योसेफा, दावीदा या पु ा, तू मर येला आपली प नी हणून वीकार
कर यास घाब नकोस, कारण जो गभ त या पोटी राहीला आहे तो प व
आ यापासून आहे. २१ ती पु ाला ज म देईल आ ण तू याचे नाव येशू ठे व,
तो आप या लोकांस यां या पापांपासून तार ल.” २२ भूने संदे ां या ारे
जे सां गतले होते ते प रपूण हावे यासाठ हे सव झाले, ते असे, २३ “पाहा
कुमार गभवती होईल व पु ाला ज म देईल, आ ण यास इ मानुएल हे नाव
देतील.” या नावाचा अथ, “आ हाबरोबर देव.” २४ ते हा झोपेतून उठ यावर
भू या ताने आ ा दली होती तसे योसेफाने केले, याने तचा आपली
प नी हणून वीकार केला. २५ तर मुलाचा ज म होईपयत याने त याशी
सहवास ठे वला नाही; आ ण याने याचे नाव येशू ठे वले.
य दीया ांतातील बेथलेहम
े नगरात येशूचा
२ हेजरोदम झाराजायानंयातदवसात
र, पूवकड ल देशातून ानी लोक य शलेम शहरात
येऊन वचारपूस क लागले क , २ “य ांचा राजा ज मला आहे तो कोठे
आहे? आ ही पूवला याचा तारा पाहीला आ ण यास नमन करावयास
आलो आहोत.” ३ जे हा हेरोद राजाने हे ऐकले, ते हा तो व या याबरोबर
सव य शलेम शहर घाब न गेले; ४ हेरोद राजाने सव मु य याजकांना व
नयमशा ाचे श क यांना एक जमवून यांना वचारले क ,
ताचा
ज म कोठे होणार आहे? ५ ते यास हणाले, “य दीया ांतातील बेथलेहम
े
नगरात, कारण संदे ां या ारे असे ल हलेले आहे क ; ६ ‘हे बेथलेहम
े ा,
य दा या ांता, तू य दा या सव सरदारांम ये क न आहेस असे मुळ च
नाही कारण तु यातून असा सरदार नघेल जो मा या इ ाएल लोकांचा
सांभाळ कर ल.’” ७ मग हेरोद राजाने ानी लोकांस गु तपणे बोलावून

यां यापासून तारा न क कधी दसला याची वेळ वचा न घेतली. ८ याने
यांना बेथलेहम
े ास पाठवताना हटले, “तु ही जाऊन या बालका वषयी
बारकाईने शोध करा व तु हास शोध लाग यावर मला कळवा हणजे मी
ही येऊन यास नमन कर न.” ९ राजाचे हे सांगणे ऐकून ते यां या वाटेने
नघाले. जो तारा यांनी पूवस पाहीला होता याने बेथलेहम
े नगरापयत
यांचे मागदशन केले आ ण ानी लोक बालकापयत पोहोचेपयत यां यापुढे
चालला. १० तो तारा पा न ानी लोकांस अ तशय आनंद झाला. ११ नंतर ते
या घरात गेले आ ण ते बालक आपली आई मर या ह याजवळ असलेले
यांनी पाहीले व खाली वाकून यांनी यास नमन केले. यांनी आप या
ां या थै या उघडू न सोने, ऊद व गंधरस ही दाने अपण केली. १२ देवाने
यांना व नात हेरोदाकडे परत जाऊ नका, अशी सूचना द यामुळे ते स या
मागाने आप या देशास नघून गेले. १३ ते गे यावर, भूचा त योसेफास
व नात दशन देऊन हणाला, “ऊठ, बालक व याची आई यांना घेऊन
मसर देशात पळू न जा आ ण मी तुला सांगेपयत तेथेच राहा कारण बालकाचा
घात कर यासाठ हेरोद राजा याचा शोध करणार आहे.” १४ या रा ी तो
उठला आ ण बालक व याची आई यांना घेऊन रातोरात मसर देशात नघून
गेला. १५ तो हेरोदा या मरणापयत तेथे रा हला. “मी मा या पु ाला मसर
देशातून बोलावले आहे.” असे जे भूने संदे ा या ारे सां गतले ते पूण
झाले. १६ ते हा ानी लोकांनी आपणाला फसवले हे पा न हेरोद राजा
अ तशय संतापला आ ण जी वेळ याने ानी लोकांपासून नीट वचा न
घेतली होती त या माणे याने बेथलेहम
े ात व आसपास या सव देशांत
जे दोन वषाचे व या न कमी वयाचे पु ष बालके होते या सवाना याने
माणसे पाठवून यां याकडू न जवे मारले. १७ यमया संदे ा या ारे जे
सां गतले होते, ते यासमयी पूण झाले. ते असेः १८ “रामा येथे रडणे व मोठा
आकांत ांचा श द ऐक यात आला, राहेल आप या मुलांक रता रडत आहे,
आ ण ती नाहीत हणून ती सां वन पावेना.” १९ पुढे हेरोद राजा पाव यावर,
पाहा भूचा त मसर देशात योसेफास व नात दशन देऊन हणाला,
२० “उठ, बालकास व या या आईस घेऊन इ ाएल देशास जा, कारण
बालकाचा जीव यावयास जे पाहत होते ते म न गेले आहेत.” २१ ते हा तो
उठला आ ण बालकाला व या या आईला घेऊन इ ाएल देशात आला.
२२ परंतु अखलाव हा आपला पता हेरोद या या जागी य दीया ांतात
रा य कर त आहे असे ऐकून तो तेथे जा यास घाबरला, आ ण व नात
देवाने सूचना के यानंतर तो गालील ांतास नघून गेला, २३ व नासरेथ
नावा या गावी जाऊन रा हला अशासाठ क , “ याला नासोर हणतील” हे
जे संदे ां या ारे सां गतले होते ते पूण हावे.
मा करणारा योहान या दवसात, य दीया ांता या अर यात
३ बाियेऊनत अशी
घोषणा क लागला क , “प ा ाप करा, कारण वगाचे
२

रा य जवळ आले आहे.” ३ कारण यशया संदे ा या ारे या याच वषयी
असे सां गतले होते क , “अर यात घोषणा करणा याची वाणी झाली;
‘परमे राचा माग तयार करा,’ या या ‘वाटा सरळ करा.’” ४ या योहानाचे
व उं टा या केसाचे होते, या या कमरेस कात ाचा कमरबंद होता. याचा
आहार टोळ व रानमध होता. ५ ते हा य शलेम शहर, सव य दीया ांत व
यादन नदी या आसपासचा संपुण देश या याकडे आला. ६ ते आपआपली
पापे पदर घेत असता, यांना या या हाताने यादन नदीत बाि त मा दे यात
आला. ७ परंतु प शी व स क यां यापैक अनेक लोकांस आपणाकडे
बाि त यासाठ येताना पा न तो यांना हणाला, “अहो वषार सापां या
पलांनो, येणा या ोधापासून पळावयास तु हास कोणी सावध केले? ८ तर
प ा ापाला शोभेल असे यो य ते फळ ा; ९ आ ण अ ाहाम तर ‘आमचा
पता आहे’, असे आपसात हण याचा वचार आप या मनात क नका;
कारण मी तु हास सांगतो, देव या दगडांपासून अ ाहामासाठ मुले नमाण
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कर यास समथ आहे. १० आ ण झाडां या मुळांशी आताच कु हाड ठे वलेली
आहे; जे येक झाड चांगले फळ देत नाही ते तोडले जाईल व अ नीत
टाकले जाईल. ११ मी तुमचा बाि त मा प ा ापासाठ पा याने करत आहे;
परंतु मा यामागून येणारा आहे तो मा या न अ धक साम यवान आहे आ ण
या या चपला उचलून घेवून चाल याची देखील माझी यो यता नाही; तो
तुमचा बाि त मा प व आ याने व अ नीने करणार आहे. १२ या या हातात
याचे सूप आहे, तो आपले खळे अगदी व छ कर ल व आपले ग कोठारात
साठवील; पण भूस न वझणा या अ नीने जाळू न टाक ल.” १३ यानंतर येशू
गालील ांता न यादन नदीवर योहाना या हातून बाि त मा घे याकर ता
या याकडे आला; १४ परंतु योहान यास थांबवत हणाला, मला आप या
हातून बाि त मा घे याची गरज आहे, असे असता आपण मा याकडे येता हे
कसे? १५ येशूने यास उ र दले, “आता हे होऊ दे; कारण या कारे सव
यायीपण पूणपणे करणे हे आपणास यो य आहे.” ते हा याने ते होऊ दले.
१६ मग येशूंचा बाि त मा झा यावर, येशू पा यातून वर आले आ ण पाहा,
यां यासाठ आकाश उघडले; ते हा यांनी देवा या आ याला कबुतरासारखे
उतरताना व आपणावर येताना पाहीले, १७ आ ण आकाशातून वाणी झाली
क , “हा माझा य ‘पु ’ आहे, या या वषयी मी फार संतु आहे.”
न येशूंची पर ा हावी हणून देवा या आ याने यांस
४ मगअर सैयाततानाकडू
नेले. चाळ स दवस आ ण चाळ स रा ी उपवास के यानंतर
२

येशूंना भूक लागली. ३ ते हा पर क येशूंची पर ा घे यासाठ यां याकडे
आला व हणाला, “जर तू देवाचा पु आहेस तर या दगडांना भाकर हो याची
आ ा कर.” ४ परंतु येशूंनी उ र दले, “कारण प व शा ात असे ल हले
आहे क , ‘मनु य केवळ भाकर ने जगेल असे नाही तर, देवा या मुखातून
नघणा या येक वचनाने जगेल.’” ५ मग सैतानाने यांस य शलेम या
प व शहरात नेले व परमे रा या भवना या टोकावर उभे केले. ६ आ ण
यास हणाला, “जर तू देवाचा पु आहेस तर खाली उड घे, कारण प व
शा ात असे ल हले आहे क ; ‘देव या या तांना तु यासाठ आ ा कर ल
आ ण तुझे पाय दगडावर आपटू नयेत हणून ते तुला आप या तळहातावर
झेलून घेतील.’” ७ येशूंनी यास हटले, “असेही ल हले आहे क , ‘तुझा
देव, जो भू, याची पर ा पा नको.’” ८ मग सैतानाने यांस एका अ तशय
उं च पवतावर नेले व याने यांस जगाची सव रा ये, यांतील सव ऐ यासहीत
दाखवली. ९ आ ण तो यांस हणाला, “जर तू मला नमन करशील व माझी
उपासना करशील तर हे सव काही मी तुला देईन.” १० येशूंनी यास हटले,
“अरे सैताना, मा यापासून र हो! कारण प व शा ात असे ल हले आहे
क , ‘देव जो तुझा भू याचीच उपासना कर आ ण यालाच नमन कर.’”
११ मग सैतान येशुंना सोडू न नघून गेला आ ण देव त येऊन येशुंची सेवा क
लागले. १२ योहानाला तु ं गात टाकले आहे हे जे हा येशूने ऐकले ते हा तो
गालील ांतात नघून गेला. १३ नासरेथ सोडू न जबुलून व नफताली यां या
सीमेतील, गालील या सरोवरा या कफण मात तो जाऊन रा हला. १४
यशया संदे ाने पूव जे सां गतले होते ते पूण हावे यासाठ हे झाले. ते असे
होते क , १५ “जबुलून आ ण नफताली हा ांत, सरोवरा या कना यावर ल,
यादने या पलीकड ल देश व पररा ीय गालील १६ जे लोक काळोखांत
बसत होते यांनी, मोठा काश पा हला. मरणाचे सावट असले या सावलीत
दव देशात राहणा या लोकांवर, यो त उदय पावली आहे.” १७ ते हापासून
येशूने उपदेश करणे सु केले व तो हणू लागला क ; “प ा ाप करा,
कारण वगाचे रा य तुम या जवळ आले आहे.” १८ नंतर तो गालील या
सरोवराजवळू न जात असता, पे हटलेला शमोन व याचा भाऊ अं या या
दोघांना याने जाळे टाकतांना पा हले कारण ते मासे पकडणारे होते. १९ येशू
यांना हणाला, “मा यामागे या, हणजे मी तु हास माणसे धरणारे कर न.”
२० मग ते लगेचच जाळे सोडू न देऊन या यामागे चालू लागले. २१ येशू तेथून
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पुढे चालत जात असता याने सरे दोघे भाऊ; ज दीचा मुलगा याकोब व
याचा भाऊ योहान यांना यांचे वड ल ज दी या याबरोबर होड त पाहीले. ते
जाळे नीट करत होते. याने यांना बोलावले, २२ ते हा ते दोघेही लगेचच
आपली होड व आपले वड ल यांना सोडू न या यामागे गेले. २३ गालील
ांतात सगळ कडे फरत, येशूने यां या सभा थानात जाऊन शक वले,
देवा या रा याची सुवाता सां गतली आ ण लोकांचे सव कारचे रोग व सव
कारचे वकार बरे केले. २४ येशू वषयीची बातमी सव सर या ांतभर
पसरली; मग जे आजारांनी व अनेक कार या रोगांनी पीड त होते, यांना
भूतबाधा झाली होती, जे फेफरेकर व प घात झाला होता अशा सवाना
लोकांनी या याकडे आणले आ ण येशूने यांना बरे केले. २५ मग गालील
ांत, दकापलीस नगर, य शलेम शहर, य दीया ांत व यादन नदी या
पलीकडू न आले या लोकांचे मोठे समुदाय या यामागे चालू लागले.
शूने या लोकसमुदायांना पाहीले ते हा तो ड गरावर चढला, मग
५ जेतो हातेथयेे खाली
बसला असता याचे श य या याजवळ आले. याने
२

आपले त ड उघडले व यांना शकवले. तो हणाला; ३ “जे आ याने ‘दीन’
ते ध य आहेत, कारण वगाचे रा य यांचे आहे. ४ ‘जे शोक करतात’, ते
ध य आहेत, कारण ‘ यांचे सां वन कर यात येईल.’ ५ ‘जे सौ य’ ते ध य
आहेत, कारण ‘ यांना पृ वीचे वतन मळे ल.’ ६ जे यायीपणाचे भुकेले व
ता हेले ते ध य आहेत, कारण ते संतु होतील. ७ जे दयाळू ते ध य आहेत,
कारण यां यावर दया कर यात येईल. ८ जे अंतःकरणाचे शु ते ध य
आहेत, कारण ते देवाला पाहतील. ९ जे शांती करणारे ते ध य आहेत, कारण
यांना देवाची मुले हणतील. १० यायीपणाकरता यांचा छळ झाला आहे ते
ध य आहेत, कारण वगाचे रा य यांचे आहे. ११ जे हा लोक मा यामुळे
तुमचा अपमान करतात व छळ करतात आ ण तुम या व द सव कारचे
वाईट लबाड ने बोलतात ते हा तु ही ध य आहात. १२ आनंद व उ लास
करा, कारण तु हास वगात मोठे तफळ आहे, कारण तुम यापूव जे संदे े
होऊन गेले यांचाही लोकांनी अशाच कारे छळ केला. १३ तु ही पृ वीचे मीठ
आहात, पण जर मठाचा खारटपणा गेला तर ते पु हा कसे खारट बनवता
येईल? ते तर पुढे कोण याही उपयोगाचे न राहता केवळ फेकून दे या या
व मनु यां या पायदळ तुडवले जा यापुरते उपयोगाचे राहील. १४ तु ही
जगाचा काश आहात; ड गरावर वसलेले नगर लपवता येत नाही. १५
आ ण दवा लावून तो कोणी टोपलीखाली लपवून ठे वत नाही, उलट तो
दवठणीवर ठे वतात हणजे तो दवा घरातील सवाना काश देतो. १६ तुमचा
काश इतरांसमोर या कारे काशू ा क जेणेक न यांनी तुमची चांगली
कामे पाहावी आ ण तुमचा पता जो वगात आहे याचे गौरव करावे. १७
नयमशा कवा संदे ांचे ंथ र करावयास मी आलो आहे असा वचार
क नका; मी ते र करावयास न हे तर ते पूण करावयास आलो आहे.
१८ कारण मी तु हास खरे सांगतो, आकाश व पृ वी ही नाहीशी होतील,
परंतु सवकाही पूण झा या शवाय, नयमशा ातील एकही काना कवा
मा ा र होणार नाही. १९ या तव जो कोणी या लहान आ ातील एखादी
आ ा र कर ल व या माणे लोकांस शकवील यास वगा या रा यात
अगदी लहान हणतील; पण जो कोणी या पाळ ल व शकवील यास
वगा या रा यात महान हणतील. २० हणून मी तु हास सांगतो, शा ी
व प शी यां या यायीपणापे ा तुमचे यायीपण अ धक झा या शवाय
वगा या रा यांत तुमचा वेश होणारच नाही. २१ ‘खून क नको आ ण जो
कोणी खून करतो तो यायसभे या दंडास पा होईल,’ असे ाचीन लोकांस
सां गतले होते, हे तु ही ऐकले आहे. २२ मी तर तु हास सांगतो, जो कोणी
आप या भावावर (उगाच) रागावेल तो यायसभे या श ेस पा होईल; जो
कोणी आप या भावाला, ‘अरे वेडगळा,’ असे हणेल तो व र सभे या पा
होईल आ ण जो कोणी याला, ‘अरे मूखा,’ असे हणेल, तो नरका नी या
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श ेस पा होईल. (Geenna g1067) २३ या तव तू आपले अपण वेदीवर
अ प यास आणीत असता आप या भावा या मनात आप या व काही
आहे अशी तुला तेथे आठवण झाली, २४ तर आपले अपण तसेच वेदीसमोर
ठे व आ ण आप या मागाने परत जा व थम आप या भावासोबत समेट
कर आ ण मग येऊन आपले अपण वेदीवर अपण कर. २५ तुझा फयादी
तु याबरोबर वाटेवर आहे तोच या याशी समेट कर, नाही तर कदा चत
फयादी तुला यायाधीशा या हाती देईल, यायाधीश तुला शपायां या हाती
देईल आ ण तू तु ं गात पडशील. २६ मी तुला खरे सांगतो शेवटची दमड
फेड पयत तू या यातून सुटणारच नाहीस. २७ ‘ भचार क नको,’ हणून
सां गतले होते हे तु ही ऐकले आहे, २८ मी तर तु हास सांगतो, जो कोणी
एखा ा ीकडे कामवासनेने पाहतो याने आप या अंतःकरणात त याशी
भचार केलाच आहे; २९ तुझा उजवा डोळा तुला पाप कर यासाठ वृ
कर त असेल तर तो उपट आ ण फेकून दे; कारण तुझे संपूण शर र नरकात
टाकले जावे यापे ा तु या एका अवयवाचा नाश हावा हे तु या हताचे
आहे. (Geenna g1067) ३० तुझा उजवा हात तुला पाप कर यासाठ वृ
कर त असेल तर तो तोडू न टाकून दे; कारण तुझे संपूण शर र नरकात पडावे,
यापे ा तु या एका अवयवाचा नाश हावा हे तु या हताचे आहे. (Geenna
g1067) ३१ ‘कोणी आपली प नी सोडू न देतो तर याने तला सूटप
ावे’ हे
सां गतले होते. ३२ मी तर तु हास सांगतो क , जो कोणी आप या प नीला
भचारा या कारणा शवाय टाकतो, तो तला भचा रणी करतो आ ण
जो कोणी अशा टाकले या प नीबरोबर ल न करतो तो भचार करतो. ३३
आणखी ‘खोटी शपथ वा नको’ तर ‘आप या शपथा परमे रापुढे ख या
कर’ हणून ाचीन काळ या लोकांस सां गतले होते, हे तु ही ऐकले आहे.
३४ मी तर तु हास सांगतो शपथ वा च नका; वगाची नका, कारण ते देवाचे
आसन आहे; ३५ पृ वीचीही वा नका, कारण ती याचे पादासन आहे;
य शलेमेची ह वा नका कारण ती थोर राजाची नगर आहे. ३६ आप या
म तकाचीही शपथ वा नको, कारण तू आपला एकही केस पांढरा कवा
काळा क शकत नाहीस. ३७ तर तुमचे बोलणे, होय तर होय आ ण नाही
तर नाही एवढेच असावे; या न जे अ धक ते या ापासून आहे. ३८
‘डो याब ल डोळा’ व ‘दाताब ल दात’ असे सां गतले होते, हे तु ही ऐकले
आहे. ३९ परंतु मी तर तु हास सांगतो, ाला अडवू नका. जो कोणी तु या
उज ा गालावर मारतो, या याकडे सरा गाल कर; ४० जो तु यावर आरोप
क न तुझी बंड घेऊ पाहतो यास तुझा अंगरखाही घेऊ दे; ४१ आ ण जो
कोणी तुला बळजबर ने ध न एक कोस नेईल या याबरोबर दोन कोस जा.
४२ जो कोणी तु याजवळ काही मागतो यास दे आ ण जो तु यापासून उसने
घेऊ पाहतो यास पाठमोरा होऊ नको. ४३ ‘आप या शेजा यावर ीती कर व
आप या वै याचा ेष कर’, असे सां गतले होते, हे तु ही ऐकले आहे. ४४ मी
तर तु हास सांगतो, तु ही आप या वै यांवर ीती करा आ ण जे तुमचा
छळ करतात यां यासाठ ाथना करा. ४५ अशासाठ क , तु ही आप या
वगातील प याचे पु हावे; कारण तो ांवर व चांग यांवर आपला सूय
उगवतो आ ण नी तमानांवर व अनी तमानांवर पाऊस पाडतो. ४६ कारण
जे तुम यावर ीती करतात यां यावर तु ही ीती केली तर तु हास काय
तफळ मळावे? जकातदारही तसेच करतात क नाही? ४७ आ ण तु ही
आप या बंधुजनांना मा सलाम कर त असला तर याम ये वशेष ते काय
करता? पररा ीय लोकही तसेच कर तात ना? ४८ या तव जसा तुमचा
वग य पता प रपूण आहे तसे तु ही प रपूण हा.
नी आपले यायीपण पाहावे हणून तु ही तुमची यायीपणाची
६ लोकां
कृ ये यां यासमोर क नये या वषयी जपा, अ यथा तु हास तुम या
वगातील प याकडू न तफळ मळणार नाही. २ हणून यावेळेस तू
दानधम करतोस ते हा लोकांनी आपली तुती करावी हणून ढ गी जसे

सभा थानात व र यात आपणापुढे कणा वाजवतात तसे क नको. मी
तु हास खरे सांगतो यांना आपले तफळ मळालेच आहे. ३ हणून जे हा
तु ही दान कराल, ते हा ते गु तपणे करा. तुमचा उजवा हात काय करतो हे
तुम या डा ा हाताला कळू देऊ नका. ४ जेणेक न तुझे दान देणे गु तपणे
हावे, कारण तुझा वग य पता जो गु तदश आहे, तो याचे तफळ तुला
देईल. ५ जे हा तु ही ाथना करता ते हा ढ यांसारखे होऊ नका कारण
आपण लोकांस दसावे हणून ते सभा थानांम ये व र या या कोप यांवर
उभे रा न ाथना करणे यांना आवडते. मी तु हास खरे सांगतो क , यांना
आपले तफळ ा त झाले आहे. ६ पण तू जे हा ाथना करतो ते हा
आत या खोलीत जावून दरवाजा लावून घे व जो तुझा पता गु तवासी
आहे याची ाथना कर. मग तुझा वग य पता जो गु तदश आहे तो
तुला तफळ देईल. ७ आ ण जे हा तु ही ाथना करता ते हा पररा ीय
लोकांसारखी नरथक बडबड क नका कारण आपण फार बोल याने
आपले हणणे ऐकले जाईल असे यांना वाटते. ८ तर तु ही यां यासारखे
असू नका कारण तु हास कशाची गरज आहे हे तुम या प याला तु ही
या याकडे माग यापूव च ठाऊक आहे. ९ हणून तु ही ाथना करता ते हा
तु ही अशा कारे ाथना करावीः हे आम या वगातील प या, तुझे नाव
प व मानले जावो. १० तुझे रा य येवो, जसे वगात तसे पृ वीवरही तु या
इ छे माणे होवो. ११ आमची रोजची भाकर आज आ हास दे. १२ जशी
आ ही आम या ऋ यांस यांची ऋणे सोडली आहेत, तशीच तू आमची
ऋणे आ हांस सोड. १३ आ ण आ हास पर ेत आणू नकोस तर आ हास
या ापासून सोडव. (कारण क रा य, साम य आ ण गौरवही सवकाळ
तुझीच आहेत.) १४ कारण जर तु ही इतरांचे अपराध मा कराल तर
तुमचा वगातील पता तु हासही मा कर ल; १५ पण जर तु ही इतरां या
अपराधांची मा करणार नाही, तर तुमचा पताही तुम या अपराधांची मा
करणार नाही. १६ जे हा तु ही उपवास करता ते हा तु ही ढ गी लोकांसारखे
उदास चेह याचे रा नका कारण आपण उपवास कर त आहोत हे लोकांस
दसावे हणून ते आपली मुखे उदास करतात. मी तु हास खरे सांगतो यांना
यांचे तफळ ा त झाले आहे. १७ तू जे हा उपवास करतो ते हा आप या
डो याला तू तेल लाव आ ण आपले त ड धुवा. १८ यासाठ क , तू उपवास
करता हे लोकांस दसू नये तर तुम या गु त प याला दसावे. मग तुमचा गु त
पता तु हास उघडपणे तफळ देईल. १९ तु ही पृ वीवर वतःसाठ संप ी
साठवू नका कारण येथे कसर व जंग लागून तचा नाश होईल आ ण चोर घर
फोडू न ती चो न नेतील. २० हणून याऐवजी वगात आपणासाठ संप ी
साठवा. २१ जेथे तुमचे धन आहे तेथे तुमचे मनही लागेल. २२ डोळा शर राचा
दवा आहे. हणून जर तुमचे डोळे नद ष असतील तर तुमचे संपुण शर र
काशमय होईल. २३ पण जर तुमचे डोळे सदोष असतील, तर तुमचे संपुण
शर र अंधकारमय होईल. जर तु हाठायी असणारा काश हा वा त वक
अंधकार आहे, तर खरोखरचा अंधार कती असणार! २४ कोणालाही दोन
ध यांची चाकर एकावेळ करणे श य नाही. तो एकाचा तर कार कर ल तर
स यावर ीती कर ल कवा तो एका ध याशी एक न राहील व स याला
तु छ लेखेल. तसेच तु हास देवाची आ ण पैशाचीसेवा एकाच वेळ करता
येणार नाही. २५ हणून मी तु हास सांगतो क , तु ही आप या जीवना वषयी
काळजी क नका क आपण काय खावे आ ण काय यावे कवा आप या
शर रा वषयी आपण काय पांघरावे अशी चता क नका. जीव अ नापे ा
आ ण शर र व ांपे ा अ धक मह वाचे आहे क नाही? २६ आकाशातील
प यांकडे पाहा! ती पेर त नाहीत, कापणी कर त नाहीत कवा कोठारात
साठवूनही ठे वत नाहीत, तर तुमचा वगातील पता यांना खावयास देतो.
तु ही यां यापे ा अ धक मौ यवान आहात क नाही? २७ आ ण चता
क न आपले आयु याची लांबी हाथभरही वाढवणे तु हापैक कोणाला श य
आहे का? २८ आ ण तु ही व ां वषयी का काळजी करता? रानातील
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फुलां वषयी वचार करा, ती कशी वाढतात? ती क कर त नाहीत आ ण ती
कापड वणीत नाहीत, २९ तर मी तु हास सांगतो क , शलमोन राजादेखील
या या भर वैभवा या काळात यांतील एकासारखा ही सजला न हता. ३०
तर अहो अ प व ासी लोकांनो, जी रानफुले आज अि त वात आहेत आ ण
उ ा भ ीत टाकली जातात यांना जर देव यांना असा पोशाख घालतो
तर याहीपे ा वशेष असा पोशाख तो तु हास घालणार नाही काय? ३१
‘आ ही काय खावे’ कवा ‘काय यावे’, अथवा ‘आ ही काय पांघरावे’ असे
हणून काळजीत क नका. ३२ कारण या सव गो ी मळव याची धडपड
पररा ीय करत असतात, कारण तुम या वगातील प याला तु हास या
गो ची गरज आहे हे ठाऊक आहे. ३३ तर प ह याने तु ही देवाचे रा य व
याचे नी तम व मळ व याचा य न करा हणजे याबरोबर या सव गो ीही
तु हास मळतील. ३४ हणून उ ाची चता क नका कारण येक दवस
काही ना काही चता घेऊनच उगवतो. हणून उ ाची चता उ ा वतः करेल.
या दवसाचे जे ःख ते या दवसासाठ पुरेसे आहे.

नावाने संदेश दले, तु या नावाने भूते काढली व तु या नावाने पु कळ
चम कार केले नाहीत काय? २३ ते हा मी यांना प सांगेन क , मी तु हास
ओळखत नाही. अहो राचार करणा यांनो, मा यापासून चालते हा. २४ जो
कोणी मा या सांग या माणे आचारण करतो तो शहा या मनु यासारखा
आहे, अशा शहा या मनु याने आपले घर खडकावर बांधले. २५ मग जोराचा
पाऊस झाला आ ण पूर आला. जोराचा वारा आला. वादळात घर सापडले,
पण ते पडले नाही कारण याचा पाया खडकावर बांधला होता. २६ जो
कोणी माझीही वचने ऐकून या माणे आचरण कर त नाही तो कोणाएका
मूख मनु यासारखा आहे, याने आपले घर वाळू वर बांधले. २७ मग जोराचा
पाऊस आला आ ण पूर आला. जोराचा वारा सुटला. वादळवा यात ते घर
सापडले आ ण कोसळू न पडले.” २८ येशूने हे सव बोलणे समा त के यावर
असे झाले क , लोकसमुदाय या या श णाने थ क झाला. २९ कारण
येशू यांना यां या नयमशा
श कां माणे न हे, तर अ धकारवाणीने
शकवत होता.

तुमचे दोष काढ यात येणार नाहीत.
गराव न खाली उतर यावर असं य लोकांचे समुदाय या यामागे
७ इतरांकारणचे दोषयाकाढूकारेनकातु हीहणजे
८ येजावूशू डलागले
इतरांचे दोष काढता याच यायाने तुमचेही
. ते हा पाहा, एक कु रोगी या याकडे आला व यास
२

२

दोष काढले जातील आ ण या मापाने तु ही मोजून देता याच मापाने
तु हास परत मोजून दे यात येईल. ३ तू आप या डो यातील मुसळ ल ात
न घेता आप या भावा या डो यातील कुसळ का पाहतोस? ४ अथवा
‘तु या डो यांतले कुसळ मला काढू दे’ असे तू आप या भावाला कसे
हणशील? पाहा, तु या वतः या डो यात तर मुसळ आहे. ५ अरे ढ या,
प ह याने आप या डो यांतले मुसळ काढू न टाक हणजे आप या भावा या
डोळयांतले कुसळ काढ यासाठ तुला प पणे पाहता येईल. ६ जे प व
आहे ते कु यांना टाकू नका आ ण आपले मोती डु करांपुढे टाकू नका; टाकाल
तर कदा चत ती यांना पायदळ तुडवतील व नंतर ती उलटू न येवून तु हासही
फाडतील. ७ मागा हणजे तु हास दे यात येईल. शोधा हणजे तु हास
सापडेल, ठोका हणजे तुम यासाठ उघडले जाईल. ८ कारण येकजण
जो मागतो यास मळते, जो शोधतो यास सापडते आ ण जो ठोठावतो,
या यासाठ दरवाजा उघडले जाते. ९ तुम याम ये कोण मनु य असा आहे,
जो आप या मुलाने भाकर मा गतली तर यास दगड देईल? १० कवा याने
मासा मा गतला असता, याऐवजी यास साप देईल? ११ वाईट असूनही जर
तु हास आप या मुलांना चांग या गो ी दे याचे कळते तर तुम या वगातील
प याकडे जे मागतात, यां या गरजा तो कती चांग या कारे भागवील?
१२ यासाठ या गो ी लोकांनी तुम यासाठ करा ात असे तु हास वाटते या
सव गो ी तु हीही यां यासाठ करा, कारण नयमशा ा या व संदे यां या
शकवणीचे सार हेच आहे. १३ अ ं द दरवाजाने आत जा कारण नाशाकडे
जा याचा दरवाजा ं द व माग श त आहे आ ण यातून आत जाणारे
पु कळ लोक आहेत. १४ पण जीवनाकडे जा याचा दरवाजा अ ं द व माग
अडचणीचा आहे आ ण यांस तो सापडतो ते फारच थोडके आहेत. १५
खो ा संदे ां वषयी सावध असा. ते मढरां या वेषात घेऊन तुम याकडे
येतात. पण खरे सांगायचे तर ते ू र लांड यांसारखे आहेत. १६ यां या
फळांव न तु ही यांस ओळखाल. काटेर झाडाला ा े लागतात काय?
कवा रगणी या झाडाला अं जरे येताच काय? १७ याच माणे चांगले झाड
चांगले फळ देते, परंतु वाईट झाड वाईट फळ देते. १८ चांग या झाडाला
वाईट फळे येणार नाहीत आ ण वाईट झाडाला चांगली फळे येणार नाहीत.
१९ जे झाड चांगले फळ देत नाही ते तोड यात येते व अ नीत टाकले जाते.
२० या तव यांना तु ही यां या फळांव न ओळखाल. २१ मला भू, भू
हणणारा येकजण वगा या रा यात जाईलच असे नाही; तर मा या
वगातील प या या इ छे माणे जो वागतो याचाच वेश वगा या रा यात
होईल. २२ या दवशी मला अनेक जण हणतील, हे भू, आ ही तु या
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नमन क न हणाला, “ भूजी, आपली इ छा अस यास आपण मला शु
करायला समथ आहात.” ३ ते हा येशूने आपला हात पुढे क न यास
पश केला व हटले, “माझी इ छा आहे, शु हो;” आ ण लगेचच याचा
कु रोग जाऊन तो बरा झाला. ४ मग येशूने यास हटले, “पाहा, हे कोणाला
सांगू नको; तर जाऊन वतःस याजकाला दाखव आ ण यांना स यतेची
सा पटावी हणून तु या शु ीकरता, मोशेने नेमलेले अपण वाहा.” ५ मग
येशू कफण म शहरात आ यावर एक शता धपती या याकडे आला व
यास वनंती करत हणाला, ६ “ भूजी, माझा चाकर प ाघाताने अ तशय
आजार होऊन घरात पडू न आहे.” ७ येशू यास हणाला, “मी येऊन यास
बरे कर न.” ८ ते हा शता धपतीने उ र दले क , “ भूजी, आपण मा या
छपराखाली यावे अ या यो यतेचा मी नाही; पण आपण श द मा बोला
हणजे माझा चाकर बरा होईल. ९ कारण मीही एक अ धकार असून
मा या हाताखाली शपाई आहेत. मी एकाला ‘जा’ हणले क तो जातो,
स याला ‘ये’ हणले क तो येतो आ ण मा या दासास ‘हे कर’ हणले
क तो ते करतो.” १० हे ऐकून येशूला आ य वाटले व आप यामागे येत
असले या लोकांस तो हणाला, “मी तु हास खरे सांगतो, मला इ ाएलात
एवढा व ास आढळला नाही. ११ मी तु हास सांगतो क , पूवकडू न व
प मेकडू न पु कळजण येतील आ ण वगा या रा यात अ ाहाम, इसहाक
व याकोब या या पं स बसतील; १२ परंतु रा याचे पु बाहेर ल अंधारात
टाकले जातील, तेथे रडणे व दात खाणे चालेल.” १३ मग येशू शता धपतीला
हणाला, “जा, तू जसा व ास ठे वला तसे तुला मळाले आहे.” आ ण
याच घटकेस तो चाकर बरा झाला. १४ नंतर येशू पे ा या घरात गेला
आ ण याची सासू तापाने आजार पडली आहे असे याने पा हले. १५
ते हा याने त या हाताला पश केला व तचा ताप नघाला; मग ती उठू न
याची सेवा क लागली. १६ मग सं याकाळ झा यावर लोकांनी असं य
आ याने ासले यांना या याकडे आणले; ते हा याने भूते केवळ
श दाने घालवली व सव आजा यांना बरे केले. १७ “ याने वतः आमचे
वकार घेतले आ ण आमचे रोग वा हले,” असे जे यशया संदे ा या ारे
सां गतले होते ते पूण हावे हणून असे झाले. १८ मग येशूने आप या
सभोवती लोकसमुदाय आहे असे पा न यांना गालील या सरोवरापलीकडे
जा याची आ ा केली. १९ ते हा कोणीएक शा ी येऊन यास हणाला,
“गु जी, आपण जेथे कोठे जाल तेथे मी आप यामागे येईन.” २० येशू यास
हणाला, “खोकडांस बळे व आकाशातील पाखरांस घरटी आहेत, परंतु
मनु या या पु ाला आपले डोके टेक यास ठकाण नाही.” २१ मग या या
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श यांपैक आणखी एकजण यास हणाला, “ भूजी, मला प या या
मरणापयत या याजवळ रा न, या या मरणानंतर यास पु न येऊ ा.”
२२ येशूने यास हटले, “तू मा यामागे ये आ ण जे मरण पावलेले आहेत
यांना आप या मरण पावले यांना पु दे.” २३ मग तो तारवात चढ यानंतर
याचे श यही या यामागे चढले. २४ ते हा पाहा, सरोवरात एवढे मोठे
वादळ उठले क ते ता लाटांनी झाकू लागले; ते हा येशू तर झोपेत होता.
२५ ते हा ते या याजवळ येऊन यास जागे क न हणाले, भूजी, वाचवा.
आ ही बुडत आहोत. २६ तो यांना हणाला, “अहो अ प व ासी, तु ही का
घाबरला?” मग तो उठला आ ण याने वारा व सरोवर यास धमकावले.
मग सव अगदी शांत झाले. २७ ते हा या मनु यांना फार आ य वाटले व
ते हणाले, “हा कोण या कारचा मनु य आहे क वारे व लाटा ही याचे
ऐकतात.” २८ मग तो पलीकडे गदरेकरां या देशात गे यावर यास दोन
भूत त कबरांतून नघून येत असतांना भेटले; ते भयंकर हसक होते हणून
या वाटेने कोणालाही जाणे श य न हते. २९ ते हा पाहा, ते ओरडू न हणाले,
“हे देवा या पु ा, तू म ये का पडतोस? नेमले या समयापूव तू आ हास
पीडा ायला येथे आलेला आहेस काय?” ३० तेथे यां यापासून र अंतरावर
डु करांचा मोठा कळप चरत होता. ३१ मग ती आ मे यास वनंती क
लागली क , तू जर आ हास काढ त असलास तर या डु करां या कळपात
आ हास पाठवून दे. ३२ याने यास हटले, “जा,” मग ती नघून डु करांत
शरली; आ ण पाहा, तो संपुण कळप क ाव न धडक धावत जाऊन
समु ात पा यात बुडून मरण पावला. ३३ मग या डु करांना चारणारे नगरांत
पळाले आ ण यांनी जाऊन भूत तां या गो ीसकट सव वतमान जाहीर
केले. ३४ ते हा पाहा, सव नगर येशूला भेटावयास नघाले आ ण यास
सीमेबाहेर जा याची वनंती केली.
हा येशू तारवात बसून पलीकडे गेला व परत आप या वतः या
९ तेनगरात
आला. ते हा काही लोकांनी प घात झाले या कोणाएका
२

मनु यास येशूकडे आणले. तो मनु य बाजेवर पडू न होता. येशूने यांचा
व ास पा न या प घाती मनु यास हटले, “मुला, धीर धर. तुझी पापे
मा कर यात आली आहेत.” ३ काही नयमशा ा या श कांनी हे ऐकले
आ ण ते आपसात हणाले, “हा मनु य तर देवा व
भाषण कर त आहे.”
४ येशूला यांचे वचार कळाले व तो यांना हणाला, “तुम या अंतःकरणात
तु ही वाईट वचार का करता? ५ कारण, तुझी पापे मा कर यात आली
आहे, असे हणणे कवा उठ व चालू लाग, असे हणणे यातून कोणते सोपे
आहे? ६ परंतु, मनु या या पु ाला पृ वीवर पापांची मा कर याचा अ धकार
आहे, हे तु ही जाणावे हणून,” मग येशू या प घाती मनु यास हणाला,
“ऊठ! आपली बाज उचलून घेऊन घर जा.” ७ मग तो उठू न आप या घर
गेला. ८ हे पा न लोकसमुदाय थ क झाला आ ण या देवाने मनु यास
एवढा अ धकार दला याचे यांनी गौरव केले. ९ मग येशू तेथून पुढे नघाला
असता, ते हा याने म य नावा या मनु यास, जकात गोळा करतात या
ना यावर बसलेले पा हले. ते हा येशू यास हणाला, “मा यामागे ये.” ते हा
तो उठला आ ण या यामागे गेला. १० येशू म या या घर जेवत असता,
पु कळ जकातदार व पापी तेथे आले आ ण येशू व याचे श य यां याबरोबर
जेवायला बसले. ११ जे हा प शांनी ते पा हले ते हा यांनी येशू या श यांना
वचारले, “तुमचा गु जकातदार व पापी लोक यां याबरोबर का जेवतो?”
१२ येशूने यांना हे बोलताना ऐकले, ते हा तो यांना हणाला, “वै ाची गरज
जे नरोगी आहेत यांना नाही, तर जे आजार आहेत यांना आहे. १३ मी
तु हास सांगतो, जा आ ण याचा अथ काय ते शका; मला दया हवी आहे
आ ण य नको, कारण मी नी तमानांना न हे, तर पा यांना प ा ापासाठ
बोलाव यास आलो आहे.” १४ मग योहानाचे श य या याकडे आले आ ण
यांनी यास वचारले, “आ ही व प शी पु कळ उपवास करतो. पण तुझे

श य उपवास कर त नाहीत. ते का?” १५ येशूने यांना उ र दले, “जे हा
वर सोबत असतो ते हा या या व हा ांना ःखी कसे राहता येईल? परंतु
अशी वेळ येईल जे हा वराला यां यापासून र केले जाईल ते हा ते उपवास
करतील. १६ कोणी न ा कापडाचे ठगळ जु या कापडाला लावीत नाही,
कारण ते ठगळ या कापडाला फाडते व छ अ धक मोठे होते. १७ तसेच
कोणीही नवा ा रस जु या कातड पशवीतघालीत नाहीत, घातला तर
या पश ा फुटतात व ा रस सांडतो; तर नवा ा रस न ा कातड
पश ांत घालतात. हणजे दो हीही टकून राहतात.” १८ येशू या गो ी
यांना सांगत असता य ां या सभा थानाचा एक अ धकार या याकडे
आला व येशू या पाया पडू न हणाला, “माझी मुलगी आताच मरण पावली
आहे. परंतु आपण येऊन आपला हात त यावर ठे व हणजे ती पु हा जवंत
होईल.” १९ ते हा येशू उठू न आप या श यांबरोबर या यामागे जाऊ
लागला. २० मग पाहा, वाटेत बारा वषापासून र ाव होत असलेली एक
ी येशू या मागे येऊन या या व ा या काठाला शवली. २१ कारण
ती आप या मनात हणत होती, “मी केवळ या या व ाला शवले तर
बर होईन.” २२ ते हा येशूने मागे वळू न तला पा न हणाला, “मुली, धीर
धर! तु या व ासाने तुला बरे केले आहे.” आ ण ती ी याच णी
बर झाली. २३ मग येशू या य दी सभा थाना या अ धका या या घरात
आला. ते हा याने बासर वाज वणा या व रडू न ग धळ करणा या जमावाला
पाहीले, २४ तो हणाला, “वाट सोडा, कारण मुलगी मरण पावलेली नाही;
ती झोपेत आहे.” ते हा ते यास हसू लागले. २५ मग या जमावाला बाहेर
पाठव यावर याने आत जाऊन तचा हात आप या हातात घेतला आ ण ती
मुलगी उठली. २६ आ ण ही बातमी या सव ांतात पसरली. २७ ते हा येशू
तेथून जात असता दोन आंधळे या यामागे ओरडत चालले. हणू लागले, “हे
दा वदा या पु ा, आ हावर दया कर.” २८ येशू या घरात गेला ते हा ते
आंधळे ही या याकडे या यामागे आत आले. याने यांना वचारले, “मी
तु हास ी देऊ शकेन असा तुमचा व ास आहे का?” “होय, भू,” यांनी
उ र दले. २९ मग याने यां या डो यांना पश केला आ ण हणाला,
“तुम या व ासा माणे तुम यासोबत घडो.” ३० आ ण यांना पु हा ी
आली. येशूने यांना स ताक द दली, “पाहा, हे कोणाला कळू देऊ नका.”
३१ परंतु ते बाहेर गेले आ ण यांनी या सव देशात याची कत गाजवली.
३२ मग ते दोघे तेथून नघून जात असताना लोकांनी एका मु या, भूतबाधा
झाले या मनु यास येशूकडे आणले. ३३ जे हा येशूने भूत काढू न टाकले ते हा
पूव मुका असलेला तो मनु य बोलू लागला. लोकांस याचे आ य वाटले व
ते हणाले, “इ ाएलाम ये यापूव असे घडलेले कधीही पाह यात आले
न हते.” ३४ परंतु प शी हणाले, “हा भुतां या अ धपती या साहा याने भूते
काढतो.” ३५ येशू यां या सभा थानाम ये श ण देत व रा या या सुवातची
घोषणा करत आ ण सव कारचे रोग व सव कारचे आजार बरे करत, येक
नगरातून व येक गावातून फरला. ३६ आ ण जे हा याने लोकांचे समुदाय
पा हले ते हा यास यांचा कळवळा आला कारण ते चता ांत व ग धळलेले
होते व मढपाळ नसले या मढरांसारखे ते गांजलेले व पांगलेले होते. ३७ तो
आप या श यांना हणाला, “पीक खरोखर फार आहे, पण कामकर थोडे
आहेत. ३८ हणून पका या ध याकडे ाथना करा क , याने आप या
पकाची कापणी करायला कामकर पाठवावेत.”
शूने आप या बारा श यांना आप याजवळ एक बोलावले आ ण
१० येयाने
यांना अशु आ यांवर भु व दले व तसेच या अशु
आ यांना घालव यासाठ , येक कारचे आजार व येक कारचे ाधी
बरे कर यासाठ अ धकार दला. २ तर या बारा े षतांची नावे ही होती:
पे ( याला शमोन हणत) आ ण याचा भाऊ अं या, ज दीचा मुलगा
याकोब व याचा भाऊ योहान ३ फ ल प व बथलमय, थोमा आ ण म य
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म य

जकातदार, अ फ चा मुलगा याकोब व त य ४ शमोन कनानी व पुढे याने
याचा व ासघात केला तो य दा इ काय त. ५ येशूने या बाराजणांना
अशी आ ा देऊन पाठवले क : पररा ीय लोकांम ये जाऊ नका व शोमरोनी
लोकां या कोण याही नगरात वेश क नका. ६ तर याऐवजी इ ाएला या
हरवले या मढराकडे जा. ७ तु ही जाल ते हा संदेश ा व असे हणा,
“ वगाचे रा य जवळ आले आहे.” ८ रो यांना बरे करा, मरण पावले यांना
जवंत करा, कु रो यांना शु करा आ ण भूते काढा. तु हास फुकट मळाले
आहे हणून फुकट ा. ९ तुम या कमरेला सोने, चांदी कवा तांबे घेऊ नका.
१० सोबत पशवी घेऊ नका, तुम या वासासाठ फ तुमचे अंगावरचे
कपडे व पायातील वहाणा असू ा. अ धकचे व कवा वहाणा घेऊ नका.
काठ घेऊ नका, कारण कामक याला आपले अ न मळणे आव यक आहे.
११ या कोण याही नगरात कवा गावात तु ही जाल तेथे कोण यो य
आहे याचा शोध करा आ ण तेथून नघेपयत या
या घर राहा. १२
या घरात वेश करतेवेळ येथे शांती असो, असे हणा. १३ जर ते घर
खरोखर यो य असेल तर तुमची शांती तेथे राहील पण जर ते घर यो य
नसेल तर तुमची शांती तुम याकडे परत येईल. १४ आ ण जो कोणी तु हास
वीकारणार नाही कवा तुमचे श द ऐकणार नाही ते हा या या घरातून
कवा नगरातून बाहेर पडताना तु ही आप या पायाची धूळ झटकून टाका.
१५ मी तु हास खरे सांगतो. याया या दवशी या नगरापे ा सदोम आ ण
गमोराला अ धक सोपे जाईल. १६ लांड यांम ये जसे मढरास पाठवावे तसे मी
तु हास पाठवत आहे, हणून तु ही सापांसारखे चतुर आ ण कबुतरांसारखे
न प वी हा. १७ मनु यां वषयी सावध असा कारण ते तु हास यायसभे या
वाधीन करतील आ ण यां या सभा थानाम ये ते तु हास फटके मारतील.
१८ मा यामुळे ते तु हास रा यपाल व राजे यां यासमोर आणतील. तु ही
यां यापुढे व पररा ीय लोकांपुढे मा या वषयी सांगाल. १९ जे हा तु हास
अटक करतील ते हा काय बोलावे कवा कसे बोलावे या वषयी काळजी
क नका. ते हा तु ही काय बोलायचे ते तु हाला सां गतले जाईल. २०
कारण बोलणारे तु ही नसून तुम या देवाचा आ मा तुम या ारे बोलेल. २१
भाऊ आप या भावा व व पता आप या मुला व उठे ल आ ण यास
व ासघाताने मार यास सोपवून देईल. मुले आईव डलांवर उठू न यांना
जवे मार यास देतील. २२ मा या नावामुळे सव तुमचा ेष करतील. पण
शेवटपयत जो टकेल तोच तरेल. २३ एका ठकाणी जर तु हास ास दला
जाईल, तर सर कडे जा. मी तु हास खरे सांगतो, मनु याचा पु येईपयत
इ ाएल या सव गावाम ये तुमचे असे फरणे संपणार नाही. २४ श य
या या गु पे ा वरचढ नाही कवा चाकर मालका या वरचढ नाही. २५
श य आप या श कासारखा व चाकर आप या मालकासारखा होणे
इतके पुरे. जर घरा या ध याला यांनी बालजबूल हणले तर घरातील इतर
मनु यांना ते कती वाईट नावे ठे वतील! लोकांचे नको तर देवाचे भय बाळगा.
२६ हणून यांना भऊ नका, कारण उघडे होणार नाही असे काही झाकलेले
नाही आ ण कळणार नाही असे काही गु त नाही. २७ जे मी तु हास अंधारात
सांगतो ते तु ही काशात बोला आ ण कानात सां गतलेले जे तु ही ऐकता
ते तु ही छताव न गाजवा. २८ जे शर राला वधतात पण आ याचा वध
क शकत नाहीत यांना भऊ नका, तर यापे ा आ याला व शर राला
जो मा शकतो व नरकात टाकू शकतो यास या. (Geenna g1067) २९
दोन चम या एका ना याला वकत नाहीत काय? तर ही तुम या वग य
प या या इ छे शवाय यातील एकही ज मनीवर पडणार नाही. ३० आ ण
तुम या डो यावरचे केससु ा याने मोजलेले आहेत. ३१ हणून घाब
नका. पु कळ चम यांपे ा तु ही अ धक मौ यवान आहात. ३२ जो कोणी
मनु यांसमोर मला वीकार ल यास मीसु ा मा या वगातील प यासमोर
वीकार न. ३३ पण जो कोणी मनु यांसमोर मला नाकार ल यास मीसु ा
मा या वगातील प यासमोर नाकार न. ३४ असे समजू नका क मी पृ वीवर
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शांतता था पत करायला आलो आहे. मी शांतता था पत करायला आलो
नाही तर तलवार चालवायला आलो आहे. ३५ मी फूट पाडायला आलो
आहे, हणजे मुलाला या या प या व आ ण मुलीला त या आई व ,
सुनेला त या सासू व उभे करायला आलो आहे. ३६ सारांश, मनु या या
घरचीच माणसे याचे श ू होतील. ३७ जो मा यापे ा वतः या प यावर
कवा आईवर अ धक ीती करतो, तो मला यो य नाही. जो मा यापे ा
आप या मुलावर, मुलीवर अ धक ीती करतो, तो मला यो य नाही. ३८
जो आपला वध तंभ घेऊन मा यामागे ये याचे नाकारतो, तो मला यो य
नाही. ३९ जो आपला जीव मळवतो तो यास गमवील पण जो मा याक रता
आपला जीव गमावतो तो यास मळवील. ४० जी
तु हास वीकारते
ती
मला वीकारते आ ण या प याने मला पाठवले यालाही
वीकारते. ४१ जो कोणी संदे ांचा वीकार या या संदेशा या सेवेमुळे
करतो, यास संदे ाचे तफळ मळे ल आ ण नी तमानाला नी तमान
हणून जो वीकारतो यास नी तमानाचे तफळ मळे ल. ४२ मी तु हास
खरे सांगतो क , या लहानातील एकाला श य हणून जो कोणी यालाभर
थंड पाणी यायला देईल तोही आप या तफळाला मुळ च मुकणार नाही.
शूने या या बारा श यांना आ ा सांग याचे संप व यावर तो तेथून
११ येनघाला
आ ण गालील ांतातील गावाम ये फ न शकवू आ ण
उपदेश क लागला. २ बाि त मा करणारा योहान तु ं गात होता. याने
त कर त असले या कामा वषयी ऐकले. ते हा याने आप या काही
श यां या हाती नरोप पाठवला. ३ आ ण यास वचारले, “जो येणार होता,
तो तूच आहेस? कवा आ ही स याची वाट पाहावी?” ४ येशूने उ र दले,
“जे तु ही ऐकता व पाहता ते योहानाला जाऊन सांगा. ५ आंधळे पाहतात.
पांगळे चालतात. कु रोगी शु होतात, ब हरे ऐकतात, मरण पावलेले उठवले
जातात व ग रबांना सुवाता सांग यात येते. ६ जो कोणी मा यामुळे अडखळत
नाही तो ध य आहे.” ७ मग ते जात असता येशू योहाना वषयी लोकांशी बोलू
लागला, तु ही वैराण देशात काय पाहायला गेला होता? वा याने हल वलेला
बो काय? ८ तु ही काय पाहायला गेला होता? तलम व े घातले या
मनु यास पाहायला गेला होता काय? तलम व े घालणारे राजा या घरात
असतात. ९ तर मग तु ही बाहेर कशाला गेला होतात? संदे ाला पाहायला
काय? होय. मी तु हास सांगतो आ ण संदे ांपे ाही अ धक मोठा असा
याला. १० या या वषयी असे ल ह यात आले आहे क , पाहा, मी मा या
ताला तु यापुढे पाठवतो तो तु यासाठ माग तयार कर ल. ११ मी तु हास
खरे सांगतो क , ीयांपासून ज मले यांम ये बाि त मा करणारा योहान
या यापे ा मोठा असा कोणी झाला नाही, तर ही वगा या रा यात जो
अगदी लहान आहे तो या यापे ा मोठा आहे. १२ बाि त मा करणारा योहान
या या दवसापासून आतापयत लोक वगा या रा यावर जोराने ह ला
कर त आहे आ ण ह ला करणारे ते हरावून घेतात. १३ कारण योहानापयत
सव संदे े व नयमशा यांनी भ व य सां गतले. १४ आ ण जर तु ही ते
वीकार यास तयार असाल तर येणारा एलीया तो हाच आहे. १५ याला
ऐकायला कान आहेत तो ऐको. १६ या पढ ला मी कोणती उपमा देऊ?
जी बाजारात बसून आप या सोब यांना हाक मारतात यां यासारखी ही
पढ आहे. ती हणतात. १७ आ ही तुम यासाठ संगीत वाजवले तर तु ही
नाचला नाहीत. आ ही वलाप केला तर तु ही ऊर बडवून घेतले नाही. १८
योहान काही न खाता व पता आला, पण ते हणतात यास भूत लागले
आहे. १९ मनु याचा पु खातपीत आला. ते हणतात, पाहा, हा खादाडा व
दा बाज, जकातदार व पापी लोकांचा म , परंतु ानाची यो यता या या ारे
घडणा या यो य गो ीमुळे ठरते. २० ते हा या नगरांम ये याने सवात जा त
चम कार केले होते या नगरातील लोकांनी प ा ाप केला नाही, हणून
येशूने यांना दोष दला. २१ “हे खोरा जना नगरा, तुझा ध कार असो, हे
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बेथसैदा नगरा तुझा ध कार असो, कारण तुम याम ये जी परा माची
कृ ये कर यात आली ती जर सोर व सदोन यां याम ये केली असती तर
यांनी वरेने पूव च गोणपाट नेसून व अंगाला राख फासून प ा ाप केला
असता. २२ पण मी तु हास सांगतो क , याया या दवशी सोर व सदोन या
शहरांना तुम यापे ा अ धक सोपे जाईल. २३ आ ण तू कफण म शहरा, तू
आकाशापयत उं च होशील काय? तू नरकापयत खाली जाशील, कारण जे
चम कार तु याम ये कर यात आले ते जर सदोमात कर यात आले असते
तर ते नगर आतापयत टकले असते. (Hadēs g86) २४ पण मी तु हास
सांगतो क , याया या दवशी तुम यापे ा सदोम नगराला सोपे जाईल.”
२५ मग येशू हणाला, “हे प या, आकाशा या व पृ वी या भू मी तुझे
उपकार मानतो कारण तू या गो ी ानी व बु ीमान लोकांपासून गु त ठे वून
बालकासारखे अ श त आहेत यांना तू कट के या. २६ होय प या, तू हे
केलेस, कारण खरोखर तुला हेच यो य वाटले होते. २७ मा या प याने मला
सवकाही दले आहे आ ण प यावाचून कोणी पु ाला ओळखीत नाही आ ण
पु ावाचून याला कट करायची पु ाची इ छा आहे या या शवाय कोणीही
प याला ओळखीत नाही. २८ अहो जे थकलेले व ओ याने लादलेले असे
सव तु ही मजकडे या आ ण मी तु हास वसावा देईन. २९ मी अंतःकरणाने
लीन व न आहे, हणून माझे जू आपणावर या, मा यापासून शका,
हणजे तुम या जीवास वसावा मळे ल. ३० कारण माझे जू सोपे आहे आ ण
माझे ओझे हलके आहे.”
यावेळ एका श बाथ दवशी येशू धा या या शेतामधून चालला
१२ होता.
श याना भूक लागली होती, हणून ते कणसे मोडू न खाऊ
लागले. २ जे हा प यांनी हे पा हले, ते हा ते येशूला हणाले, “पाहा, तुमचे
श य श बाथ दवशी जे क नये ते कर त आहेत.” ३ ते हा येशूने यांना
हटले, दा वदाला व या याबरोबर या मनु यांना भूक लागली ते हा याने
काय केले, हे तु ही कधी वाचले नाही काय? ४ तो देवा या भवनात कसा
गेला आ ण या सम पत भाकर याने व या याबरोबर या लोकांनी खाऊ
नयेत, असे करणे नयमशा ा या व होते. फ याजकांनाच ती भाकर
खा याची परवानगी होती. या यांनी कशा खा या? ५ आ ण येक
श बाथा या दवशी परमे रा या भवनातील याजक भवनात श बाथ प व
पाळ या वषयीचा नयम मोड त असत हे तु ही नयमशा ात वाचले नाही
काय? परंतु तर ते नद ष असत. ६ मी तु हास सांगतो क , परमे रा या
भवनापे ा महान असा कोणीतर येथे आहे. ७ प व शा
हणते, मला
दया हवी आहे आ ण य पशू नको. याचा खरा अथ तु हास समजला
असता तर तु ही या नद ष लोकांस दोष लावला नसता. ८ कारण मनु याचा
पु श बाथाचा धनी आहे. ९ नंतर येशूने ते ठकाण सोडले व य ां या
सभा थानात तो गेला. १० सभा थानात हात वाळलेला एक मनु य होता.
काही य ांनी येशूवर काही दोषारोप करता यावा या हेतूने यास वचारला,
“श बाथ दवशी रोग बरे करणे यो य आहे काय?” ११ येशूने यांना उ र
दले, “जर तुम यापैक एखा ाकडे मढ असले व श बाथ दवशी ते ख ् यात
पडले, तर तो यास वर काढणार नाही काय? १२ तर मग मनु य मढरापे ा
कतीतर अ धक मौ यवान आहे. हणून नयमशा लोकांस श बाथ
दवशी चांगले कर याची मोकळ क देते.” १३ मग येशू या वाळले या
हाता या मनु यास हणाला, “तुझा हात पुढे सरळ कर.” या मनु याने हात
लांब केला व तो हात बरा झाला आ ण स या हातासारखाच चांगला झाला.
१४ नंतर प यांनी बाहेर जाऊन यास कसे मारावे या वषयी मसलत केली.
१५ प शी काय कर त आहेत ते येशूला माहीत होते. हणून येशू तेथून गेला.
पु कळ लोक येशू या मागे नघाले व याने जे कोणी रोगी होते, या सवाना
बरे केले. १६ आ ण याने यांना न ून सां गतले क , तो कोण आहे, हे
इतरांना सांगू नका. १७ यशया संदे ा या ारे जे सां गतले गेले होते ते पूण

हो यासाठ याने असे हटले. १८ “हा माझा सेवक, याला मी नवडले आहे.
मी याजवर ीती करतो आ ण या या वषयी माझा जीव संतु वाटतो. मी
आपला आ मा या यावर ठे वीन, आ ण तो पररा ीय लोकांस यो य यायाची
घोषणा कर ल. १९ तो वाद घालणार नाही कवा ओरडणार नाही, र यावर
लोक याचा आवाज ऐकणार नाहीत. २० वाकलेला बो तो मोडणार नाही
आ ण मंदावलेली वात तो वझवणार नाही. याय वजयास होईपयत तो
असे कर ल. २१ पररा ीय लोक या यावर आशा ठे वतील. येशूचे साम य
देवाकडू न आहे.” २२ मग काही मनु यांनी एकाला येशूकडे आणले. तो
मनु य आंधळा व मुका होता व या याम ये भूत होते. येशूने या मनु यास
बरे केले व तो बोलू लागला व पा लागला. २३ सव लोक च कत झाले,
ते हणाले, “हा दा वदाचा पु असेल काय?” २४ प यांनी लोकांस हे
बोलताना ऐकले. प शी हणाले, “भूते काढ यासाठ येशू बालजबूलचे
साम य वापरतो आ ण बालजबूल हा तर भूतांचा अ धपती आहे.” २५
प शी कसला वचार कर त आहेत ते येशूला जाणवत होते. हणून येशू
यांना हणाला, “आपसात लढणार रा ये नाश पावतात व फूट पडलेले
शहर कवा घर टकत नाही. २६ आ ण जर सैतानच सैतानला काढतो तर
यां यात मतभेद आहे, यां यात फूट आहे मग याचे रा य कसे टकेल?
२७ आ ण मी जर बालजबूला या सहा याने भूते काढतो तर तुमचे लोक
कोणा या साम याने भूते काढतात. हणून तुमचे वतःचे लोक तुमचा याय
करतील. २८ परंतु मी जर देवा या आ या या साहा याने भूते काढतो तर
देवाचे रा य तुम यावर आले आहे. २९ कवा एखा ा बलवान मनु या या
घरात श न, या या घरातील सव व तूची चोर जर कोणाला करायची
असेल तर थम या बलवान मनु यास तो बांधून टाक ल व मग तो चोर
कर ल. ३० जो मनु य मा याबरोबर काम कर त नाही तो मा या व आहे
आ ण जो मा याबरोबर गोळा करत नाही तो उधळू न टाकतो. ३१ हणून मी
तु हास सांगतो, मनु यांना ते कर त असले या सव पापांची व वाईट बोलतील
याब लही मा कर यात येईल पण जर कोणी प व आ या व बोलेल,
तर यास मा कर यात येणार नाही. ३२ एखादा मनु य जर मनु या या
पु ा व काही बोलेल तर यास मा कर यात येईल पण जो कोणी प व
आ या व बोलेल यास मा होणार नाही. यास या युगातही मा
होणार नाही व येणा या युगातही होणार नाही. (aiōn g165) ३३ झाड चांगले
आ ण याचे फळ चांगले असे हणा, अथवा झाड वाईट आ ण याचे फळ
वाईट असे हणा; कारण झाड या या फळाव न ओळखले जाते. ३४ अहो
सापा या प लांनो, तु ही वाईट असता तु हास चांग या गो ी कशा बोलता
येतील? जे अंतःकरणात आहे तेच त डावाटे बाहेर पडते. ३५ चांगला मनु य
आप या चांग या भांडारातून चांग या गो ी काढतो आ ण वाईट मनु य
आप या वाईट भांडारातून वाईट गो ी काढतो. ३६ आणखी मी तु हास
सांगतो क . जो येक थ श द लोक बोलतील याचा हशोब ते याया या
दवशी देतील. ३७ कारण तू आप या बोल याव न यायी ठरशील आ ण
आप या बोल याव नच दोषी ठरशील.” ३८ काही नयमशा ाचे श क व
प शी यां यापैक काहीजणांनी येशूला हटले, “गु जी, तुम या हातून एखादे
च ह पहावे अशी आमची इ छा आहे.” ३९ येशूने उ र दले, “जे लोक
देवाशी अ ामा णक आहेत, पापी आहेत असे लोक पुरा ासाठ चम कार
पा इि छतात. पण योना संदे ा शवाय सरे च ह तु हास मळणार नाही.
४० कारण योना जसा तीन दवस व तीन रा ी मो ा माशा या पोटात होता
तसा मनु याचा पु तीन दवस व तीन रा ी पृ वी या पोटात राहील. ४१
जे हा तुम या पढ चा याय होईल, ते हा ननवे शहराचे लोक उभे राहतील,
तुम या व द सा देतील आ ण तु हास दोष देतील कारण यांनी योना या
उपदेशाव न प ा ाप केला आ ण आता तर तुम याम ये योनापे ा महान
असा कोणीएक येथे आहे. ४२ याया या दवशी द णेकड ल देशाची
राणी या पढ बरोबर उभी रा न हला दोषी ठरवील कारण शलमोनाचे ान
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ऐकायला ती पृ वी या शेवटापासून आली आ ण शलमोनापे ा महान असा
कोणी येथे आहे.” ४३ “जे हा अशु आ मा मनु यास सोडू न बाहेर नघून
जातो ते हा तो पाणी नसले या ठकाणा न वसावा शोधीत फरतो पण तो
यास मळत नाही. ४४ ते हा तो हणतो, जेथून मी आलो या मा या घरात
मी परत जाईन आ ण जे हा तो परत येतो ते हा ते घर रकामे असलेले तसेच
व छ व नीटनेटके असे यास दसते. ४५ नंतर तो जाऊन आप यापे ा
असे सरे सात आणखी आ मे आप याबरोबर घेतो व ते आत श न
यास झपाटतात व या यात राहतात. मग या मनु याची शेवटची ि थ त
प ह यापे ा वाईट होते. तसेच आज या या पापी पढ चे होईल.” ४६ मग तो
लोकसमुदायाबरोबर बोलत असता, याची आई व याचे भाऊ या याशी
बोल यासाठ बाहेर वाट पाहत उभे होते. ४७ ते हा कोणीतर यास हणाले,
“तुमची आई व भाऊ बाहेर उभे आहेत. ते तुम याशी बोल याची वाट पाहत
आहेत.” ४८ या याशी बोलणा याला याने उ र दले, “कोण माझी आई?
कोण माझा भाऊ?” ४९ मग तो आप या श यांकडे हात क न हणाला,
“पाहा, माझी आई व माझे भाऊ हे आहेत. ५० कारण मा या वग य
प या या इ छे नुसार जे वागतात, तेच माझे भाऊ, बहीण आ ण आई.”
येशू घरातून नघून सरोवरा या कना याशी जाऊन बसला
१३ याते दवशी
हा लोकांचे समुदाय या याजवळ जमले; हणून तो मच ात
२

जाऊन बसला व सव लोक कना यावर उभे रा हले. ३ मग याने यांना
दाख यांनी पु कळ गो ी सां गत या तो हणाला “पाहा, पेरणारा पेरणी
करावयास नघाला; ४ आ ण तो पेरणी कर त असता काही बी वाटेवर पडले
व पाखरांनी येऊन ते खाऊन टाकले. ५ काही खडकाळ ज मनीवर पडले,
तेथे फारशी माती न हती आ ण माती खोल नस यामुळे ते लवकर उगवले;
६ आ ण सूय वर आला ते हा ते करपले व यास मूळ न हते हणून ते वाळू न
गेले. ७ काही काटेर झाडांम ये पडले; मग काटेर झाडानी वाढू न याची
वाढ खुंटवली. ८ काही चांग या ज मनीत पडले; मग याचे कोठे शंभरपट,
कोठे साठपट तर कोठे तीसपट, असे पीक आले. ९ याला कान आहेत तो
ऐको.” १० मग श य जवळ येऊन यास हणाले, आपण या याबरोबर
दाख यानी का बोलता? ११ याने यास उ र दले, “ वगा या रा याची
गुपीते जाण याचे दान तु हास दले आहे, परंतु यांना दलेले नाही. १२
कारण या कोणाजवळ आहे यास दले जाईल व यास भरपूर होईल; या
कोणाजवळ नाही याचे जे असेल ते देखील या यापासून काढू न घेतले
जाईल. १३ या तव मी या याबरोबर दाख यांनी बोलतो; कारण ते पाहत
असता पाहत नाहीत आ ण ऐकत असता ऐकत नाहीत व यांना समजतही
नाही. १४ यशयाचा संदेश या या वषयी पूण होत आहे, तो असा क , तु ही
ऐकाल तर खरे, परंतु तु हास समजणारच नाही, व पाहाल तर खरे, परंतु
तु हास दसणारच नाही; १५ कारण या लोकांचे अंतःकरण जड झाले आहे,
ते कानानी मंद ऐकतात आ ण यांनी डोळे मटू न घेतले आहेत; यासाठ
क , यांनी डो यांनी पा नये, कानांनी ऐकू नये, अंतःकरणाने समजून
नये आ ण वळू नये आ ण मी यांना बरे क नये. १६ पण तुमचे डोळे
ध य आहेत, कारण ते पाहत आहे; आ ण तुमचे कान, कारण ते ऐकत
आहेत. १७ मी तु हास खरे सांगतो क , तु ही जे पाहत आहात ते पाहावयास
पु कळ संदे े व नी तमान जन उ कं ठत होते, तर यांना पाह यास मळाले
नाही; आ ण तु ही जे ऐकता ते ऐकावयास ते उ कं ठत होते, तर यांना
ऐक यास मळाले नाही.” १८ आता तु ही पेरणा याचा दाखला ऐकून या.
१९ वाटेवर पेरलेला तो हा आहे क , कोणी रा याचे वचन ऐकतो पण ते यास
समजत नाही, ते हा तो येऊन या या अंतःकरणात पेरलेले ते हरावून
घेतो; २० खडकावर ल पेरलेला तो हा आहे क , तो वचन ऐकतो व ते लगेच
आनंदाने वीकारतो; २१ परंतु यास मूळ नस याकारणाने तो थोडाच वेळ
टकतो आ ण वचनामुळे संकट आले कवा छळ झाला हणजे तो लागलाच
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अडखळतो. २२ काटेर झाडाम ये पेरलेला तो हा आहे क , तो वचन ऐकतो,
परंतु संसाराची चता व
ाचा मोह ही वचनाची वाढ खुंटवतात आ ण तो
न फळ होतो. (aiōn g165) २३ चांग या ज मनीत पेरलेला तो हा आहे क ,
तो वचन ऐकून ते समजतो; तो फळ देतोच देतो; कोणी शंभरपट, कोणी
साठपट, तर कोणी तीसपट असे देतो. २४ येशूने यां यापुढे सरा एक
दाखला मांडला. “कोणी एका मनु याने आप या शेतात चांगले बी पेरले
या यासारखे वगाचे रा य आहे. २५ लोक झोपेत असताना याचा श ू
येऊन ग हाम ये नदण पे न नघून गेला; २६ पण जे हा पाला फुटला व
दाणे आले ते हा नदण ही दसले. २७ ते हा घरध या या दासांनी येऊन
यास हटले, महाराज, आपण आप या शेताम ये चांगले बी पेरले ना?
तर मग याम ये नदण कोठू न आले? २८ तो यांना हणाला हे काम
कोणा श ूचे आहे. दासांनी यास हटले, तर आ ही जाऊन ते काढू न
टाकावे अशी आपली इ छा आहे काय? २९ तो हणाला, नाही. तु ही नदण
गोळा करताना या याबरोबर कदा चत ग ही उपटाल. ३० कापणीपयत
दो ही बरोबर वाढू ा; मग कापणी या वेळेस मी कापणा यास सांगेन क ,
प ह याने नदण गोळा करा आ ण जाळ यासाठ या या पे ा बांधा; परंतु
ग मा या कोठारात साठवा.” ३१ याने या यापुढे आणखी एक दाखला
मांडला क , “ वगाचे रा य मोहर या दा यासारखे आहे; तो कोणाएका
मनु याने घेऊन आप या शेतात लावला; ३२ तो तर सव दा याम ये लहान
आहे; तर वाढ यावर भाजीपा यापे ा मोठा होऊन याचे असे झाड होते
क , आकाशातील पाखर या या फां ात व ती करतात.” ३३ याने यांना
आणखी एक दाखला सां गतला क , “ वगाचे रा य ख मरासारखे आहे; ते
एका ीने घेऊन तीन मापे पीठाम ये लपवून ठे वले, तेणेक न शेवटी ते
सव पीठ फुगून गेले.” ३४ या सव गो ी येशूने दाख यानी लोकसमुदायाला
सां गत या आ ण दाख यावाचून तो या याबरोबर काही बोलला नाही;
३५ यासाठ क , संदे
ा या ारे जे सां गतले होते ते पूण हावे; ते असे
क , दाखले सांगायला मी आपले त ड उघड न; जगा या थापनेपासून गु त
रा हले या गो ी मी बोलून दाखवीन. ३६ नंतर तो लोकसमुदायास नरोप
देऊन घरात गेला; ते हा याचे श य या याकडे येऊन हणाले, शेतात या
नदणा या दाख याची आ हास फोड क न सांगा. ३७ याने उ र दले क ,
चांगले बी पेरणारा हा मनु याचा पु आहे. ३८ शेत हे जग आहे; चांगले बी हे
रा याचे पु आहेत; नदण हे या ाचे पु आहेत; ३९ ते पेरणारा श ू हा
सैतान आहे; कापणीही युगाची समा ती आहे; आ ण कापणारे हे देव त
आहेत; (aiōn g165) ४० ते हा जसे नदण गोळा क न अ नीत जाळतात तसे
युगा या समा तीस होईल. (aiōn g165) ४१ मनु याचा पु आप या देव तांना
पाठवील आ ण या या रा यातून अडखळण करणा या सव व तू व अ याय
करणा यांना जमा कर ल, ४२ आ ण यांना अ नी या भ ीत टाकतील; तेथे
रडणे व दात खाणे चालेल. ४३ ते हा नी तमान आप या प या या रा यात
सूयासारखे काशतील. याला कान आहेत तो ऐको. ४४ वगाचे रा य
शेतात लपवले या धनासारखे आहे, ती कोणाएका मनु यास सापडली आ ण
याने ती लपवून ठे वली. मग आनंदा या भरात याने जाऊन, आपले सव व
वकले आ ण ते शेत वकत घेतले. ४५ आणखी, वगाचे रा य चांग या
मो याचा शोध करणा या कोणाएका ापारासारखे आहे; ४६ यास एक
अ त मोलवान् मोती आढळला; मग याने जाऊन आपले सव व वकले
आ ण तो वकत घेतला. ४७ आणखी, वगाचे रा य समु ात टाकले या
एखा ा जा यात सव कारचे जीव एक सापडतात यासारखे आहे; ४८
ते भरले या मनु यांनी ते कना याकडे ओढले आ ण बसून जे चांगले ते
भां ात जमा केले, वाईट ते फेकून दले. ४९ तसे युगा या समा तीस
होईल; देव त येऊन नी तमानातून ांना वेगळे करतील. (aiōn g165) ५०
आ ण यांना अ नी या भ ीत टाकतील; तेथे रडणे व दात खाणे चालेल. ५१
तु हास या सव गो ी समज या काय? ते यास हणाले, हो. ५२ ते हा तो
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यांना हणाला, “ येक नयमशा ाचा श क जो वगा या रा याचा
श य झाला आहे तो आप या भांडारातून न ा जु या गो ी काढणा या
मनु यासारखा आहे.” ५३ नंतर असे झाले क , हे दाखले सांग याचे समा त
के यावर येशू तेथून नघाला. ५४ आ ण वतः या गावी आ यावर याने
या या सभा थानात यांना अशी शकवण दली क ते आ यच कत होऊन
हणाले, हे ान व अ ूत कृ ये कर याचे हे साम य या मनु यास कोठू न
मळते? ५५ हा सुताराचा पु ना? या या आईला मर या हणतात ना?
याकोब, योसे, शमोन व य दा, हे याचे भाऊ ना? ५६ या या ब हणी,
या सव आपणाबरोबर नाहीत काय? मग ते सव याला कोठू न? ५७ असे
ते या या वषयी अडखळले. येशूने यास हटले, “संदे ाला आपला
देश व आपले घर याम ये मा स मान मळत नाही.” ५८ तेथे यां या
अ व ासामुळे याने फारशी अ ूत कृ ये केली नाहीत.
देशांचा राजा हेरोदाने येशूची कत ऐकली.
१४ तेयावेहा ळयानेचौथाई
आप या चाकरांना हटले, “येशू हा बाि त मा करणारा
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योहान आहे. यास मरण पावले यातून उठ व यात आले आहे हणून
या याठायी साम य काय कर त आहे.” ३ हेरोदाने आपला भाऊ फ ल प
याची प नी हेरो दया ह यामुळे योहानाला अटक क न तु ं गात टाकले होते.
४ कारण योहान यास सांगत होता, “तू तला प नी बनवावे हे देवा या
नयमशा ा या यो य नाही.” ५ हेरोद यास मारावयास पाहत होता, पण
तो लोकांस भीत होता कारण लोकांचा असा व ास होता क , योहान संदे ा
आहे. ६ हेरोदा या वाढ दवशी हेरो दया या मुलीने दरबारात नाच क न
हेरोदाला खूश केले. ७ यामुळे याने शपथ वा न ती जे काही मागेल ते
दे याचे अ भवचन तला दले. ८ त या आई या सांग याव न ती हणाली,
“बाि त मा करणारा योहानाचे शीर तबकात घालून मला इथे आणून ा.” ९
हेरोद राजाला फार वाईट वाटले. तर याने आप या शपथपूवक दले या
वचनामुळे व आमं त लोकांमुळे ते ावयाची आ ा केली. १० आ ण याने
तु ं गात माणसे पाठवून योहानाचे शीर उडवले. ११ मग यांनी याचे शीर
तबकात घालून या मुलीला आणून दले. तने ते आप या आईकडे आणले.
१२ मग या या श यांनी येऊन याचे ेत उचलून नेले व यास पुरले आ ण
यांनी जाऊन जे घडले ते येशूला सां गतले. १३ मग ते ऐकून येशू तेथून होड त
बसून नवांत जागी नघून गेला. हे ऐकून लोकसमुदाय नगरांतून या यामागे
पायीपायी गेले. १४ मग जे हा याने मोठा लोकसमुदाय पा हला. ते हा यास
यां या वषयी कळवळा आला व जे आजार होते यांना याने बरे केले. १५
मग सं याकाळ झा यावर याचे श य या याकडे आले आ ण हणाले, “ही
अर यातील जागा आहे आ ण भोजनाची वेळ होऊन गेली आहे. लोकांनी
गावाम ये जाऊन वतःकरता अ न वकत यावे हणून यांना पाठवून ा.”
१६ परंतु येशू यांना हणाला, “ यांना जा याची गरज नाही. तु हीच यांना
काही खायला ा.” १७ ते यास हणाले, आम याजवळ केवळ “पाच
भाकर व दोन मासे आहेत.” १८ तो हणाला, “ते मा याकडे आणा.” १९
मग लोकांस गवतावर बस याची आ ा केली. याने या पाच भाकर व
दोन मासे घेऊन वर आकाशाकडे पा न यावर आशीवाद मा गतला. नंतर
याने भाकर मोडू न श यांना द या व श यांनी लोकांस द या. २० ते सव
जेवून तृ त झाले. मग या उरले या तुक ां या यांनी बारा टोप या भ न
घेत या. २१ जेवणारे सुमारे पाच हजार पु ष होते. शवाय ि या व मुले
होतीच. २२ मी लोकसमुदायास नरोप देत आहे तो तु ही तारवात बसून
मा यापुढे पलीकडे जा असे हणून याने लगेच श यांना पाठवून दले. २३
लोकांस पाठवून द यावर तो ाथना कर यास एकांत ठकाणी ड गरावर
गेला, रा झाली ते हा तो तेथे एकटाच होता. २४ पण ता सरोवराम ये
होते. इकडे वारा व
दशेने वाहत अस यामुळे ता लाटांनी हेलकावत
होते व यामुळे ते या यावर ताबा ठे वू शकत न हते. २५ ते हा रा ी या

चौ या हर येशू या याकडे आला. तो पा याव न चालत होता. २६ श य
यास पा याव न चालताना पा न घाब न गेले व हणाले, हे “भूत आहे.”
आ ण ते भऊन ओरडले २७ पण येशू लगेच यांना हणाला, “धीर धरा, मी
आहे; भऊ नका.” २८ पे हणाला, भूजी जर आपण असाल तर मला
पा याव न आपणाकडे ये यास सांगा. २९ येशू हणाला, “ये.” मग पे
तारवातून उत न व पा यावर चालत येशूकडे जाऊ लागला. ३० पण तो
पा यावर चालत असताना जोराचा वारा पा न तो याला आ ण बुडू लागला
असता ओरडू न हणाला “ भूजी, मला वाचवा.” ३१ आ ण लगेच येशूने
आपला हात पुढे क न यास धरले व हटले, “अरे अ प व ासी, तू संशय
का धरलास?” ३२ मग येशू व पे होड त गे यावर वारा थांबला. ३३ ते हा जे
श य होड त होते ते यास नमन क न हणाले, “तु ही खरोखर देवाचे
पु आहात.” ३४ नंतर ते पलीकडे गनेसरेता या भागात गेले. ३५ तेथील
लोकांनी येशूला ओळखून व सभोवताल या सव देशात नरोप पाठवला व
यांनी सव कार या आजा यांस या याकडे आणले. ३६ आ ण आ हास
आप या व ा या काठाला पश क ावा, अशी वनंती केली, ते हा
जत यांनी पश केला ततके बरे झाले.
शलेम शहरा न काही प शी व नयमशा ाचे श क
१५ तेयेशहाूकयडे आले
व हणाले, “तुमचे श य वाडव डलांनी घालून
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दलेले नयम का पाळत नाहीत? कारण तुमचे श य जेवणापूव हात
धूत नाहीत.” ३ येशूने यास उ र देऊन हटले, “तु ही तुम या परंपरा
चालव यासाठ देवाची आ ा का मोडता? ४ कारण देवाने सां गतले आहे
क , ‘तु या आई-वड लांचा मान राख आ ण जो कोणी आप या आईवड लांब ल वाईट बोलतो, यास जवे मारावे.’ ५ पण तु ही हणता,
‘जो कोणी प याला कवा आईला हणेल क , मला तु यासाठ जे काही
देणे भाग होते, ते मी देवाला अपण केले आहे.’ ६ ते देवाचे नयमशा
मोड त आहेत क आप या व डलांचा व आईचा स मान क नये. या कारे
तु ही आप या अशा परंपरेने देवाचे वचन र केले आहे. ७ अहो ढ यानो,
तु हा वषयी यशया संदे ाने यो य सां गतले आहे. तो हणतो: ८ हे लोक,
ओठांनी माझा स मान करतात. पण यांचे अंतःकरण मा यापासून र
आहे. ९ आ ण ते मनु याचे नयम आपली धमत वे हणून शकवतात आ ण
थच माझी उपासना करतात.” १० ते हा लोकांस आप याजवळ बोलावून
याने हटले, “ऐका व समजून या. ११ जे त डा ारे आत जाते ते मनु यास
अशु कर त नाही, पण जे त डातून बाहेर नघते तेच मनु यास अशु
करते.” १२ नंतर श य जवळ येऊन यास हणाले, “प यांनी जे हा हे
ऐकले ते हा ते रागावले हे आपणाला कळले काय?” १३ पण याने उ र
देऊन हटले, “ येक रोप जे मा या वगातील प याने लावले नाही ते
उपटले जाईल. १४ यांना जाऊ ा. ते आंधळे वाटाडे आहेत. जर एका
आंध याने स या आंध याला वाट दाखव याचा य न केला तर दोघेही
ख ् यात पडतील.” १५ पे हणाला, “आम यासाठ हा दाखला प
क न सांगा.” १६ येशूने यांना वचारले, “तु ही अजूनही अ ानी आहात
काय? १७ जे काही त डात जाते ते सव पोटात जाते व मग शौचकूपातून
बाहेर टाकले जाते. हे तु हास अजून समजत नाही काय? १८ परंतु या
गो ी त डातून बाहेर नघतात या अंतःकरणातून येतात व याच मनु यास
अशु करतात. १९ कारण वाईट वचार, खून, भचार, जारकम, खो ा
सा ी, नदा ही अंतःकरणातून बाहेर नघतात. २० या गो ी मनु यास अशु
करतात. परंतु न धुतले या हाताने खा याने मनु य अशु होत नाही.” २१
नंतर येशू तेथून नघून सोर व सदोना या भागात गेला. २२ ते हा एक
कनानी ी या भागातून येशूकडे आली. ती ी ओरडू न हणाली, “ भू,
दा वदा या पु ा, मा यावर दया करा. माझी मुलगी भूताने फार पडलेली
आहे.” २३ पण येशूने तला एका श दानेही उ र दले नाही, ते हा या या
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श यांनी येऊन यास वनंती केली, “ तला पाठवून ा, कारण ती आम या
मागे ओरडत येत आहे.” २४ पण येशूने उ र दले, “मला देवाने फ
इ ाएला या हरवले या मढरांकडे पाठवले आहे.” २५ मग ती ी पु हा
येशूकडे आली, ती येशू या पाया पडली व हणाली, “ भूजी, मला मदत
करा.” २६ परंतु याने हटले, “मुलाची भाकर घेऊन कु यास टाकणे यो य
नाही.” २७ ती ी हणाली, “होय भूजी, परंतु तर ही कु ीही आप या
ध या या मेजाव न पडलेला चूरा खातात.” २८ ते हा येशूने तला उ र दले,
“मुली, तुझा व ास मोठा आहे. तु या इ छे माणे तुला ा त होवो.” आ ण
याचवेळ तची मुलगी बर झाली. २९ नंतर येशू तेथून नघून गालील या
सरोवराजवळ आला व येशू ड गरावर चढू न तेथे बसला. ३० मग पु कळ
लोक या याकडे आले, यांनी आप याबरोबर लुळे, पांगळे , आंधळे , ब हरे व
इतर अनेक लोकांस आणले होते आ ण यांनी या आजा यांना येशू या
पायावर ठे वले. ते हा याने यांना बरे केले. ३१ मुके बोलू लागले, ंग
असलेले चांगले झाले, लंगडे चालू लागले, आंधळे पा लागले. हे पा न लोक
थ क झाले आ ण यांनी इ ाएला या देवाचे गौरव केले. ३२ मग येशूने
आप या श यांना आप याजवळ बोलावून हटले, “मला लोकांचा कळवळा
येतो कारण ते आज तीन दवसांपासून मा याबरोबर रा हले आहेत आ ण
यां याकडे खायला काही नाही, यांना उपाशी पाठवावे अशी माझी इ छा
नाही कारण ते वाटेत कदा चत कासावीस होतील.” ३३ श य यास हणाले,
“एव ा मो ा लोकसमुदायाला तृ त करावे इत या भाकर या र रानात
आम याजवळ कोठू न असणार?” ३४ ते हा येशू हणाला, “तुम याजवळ
कती भाकर आहेत?” ते हणाले, “आम याकडे सात भाकर आहेत व
काही लहान मासे आहेत.” ३५ मग याने लोकांस ज मनीवर बस व याची
आ ा केली. ३६ मग या सात भाकर व मासे घेऊन याने देवाचे उपकार
मानले व या भाकर मोड या व श यांना द या व श यांनी लोकांस
द या. ३७ ते हा ते सव जेवून तृ त झाले आ ण यांनी उरले या तुक ांनी
भरले या सात टोप या गोळा के या. ३८ आ ण जेवणारे, ि या व लेकरे
सोडू न चार हजार पु ष होते. ३९ मग समुदायास नरोप द यावर तो तारवात
बसून मगदाना या देशात गेला.
स येशूची पर ा पाहायची होती हणून
१६ पते येशीशूकआडे णआलेस वकआलोकां
हास आकाशातून च ह दाखवा अशी मागणी
यांनी केली. २ परंतु येशूने यांना उ र दले, “तु ही सं याकाळ झाली
असता हणता आजचे हवामान चांगले असेल कारण आकाश तांबूस आहे,
३ आ ण तु ही सकाळ हणता, आज वादळ होईल कारण आभाळ तांबूस व
गडद आहे. तु हास आकाशाचे व प ओळखता येते, पण काळाची ल णे
ओळखता येत नाहीत काय? ४ व देवाशी अ ामा णक असणार पढ
च ह शोधते, पण तला योना संदे ा शवाय सरे च ह दले जाणार
नाही.” मग तो यांना सोडू न गेला. ५ येशू आ ण याचे श य सरोवरा या
पलीकडे गेले ते हा भाकर यायला वसरले. ६ ते हा येशू यांना हणाला,
“प शी व स क यां या ख मरा वषयी सावध असा.” ७ ते हा ते आपसात
वचार क न हणाले, “आपण भाकर घेत या नाहीत हणून ते असे हणत
आहे.” ८ पण येशूने हे ओळखून हटले, “अहो अ प व ासू, आपण भाकर
घेत या नाहीत असा वचार तु ही आपसाम ये का करता? ९ तु हास अजून
समजत नाही काय? पाच भाकार नी पाच हजार लोकांस जेवू घातले ते आ ण
यानंतर तु ही कती टोप या उचलून घेत या ते तु हास आठवत नाही काय?
१० तसेच चार हजारां या जेवणाला सात भाकर आ ण तु ही कती टोप या
उचलून घेत या हे तु हास आठवत नाही काय? ११ मी भाकर वषयी तु हास
बोललो नाही, तर प शी व स क यां या ख मरा वषयी सावध राहा, असे
हणालो, हे तु हास कसे समजत नाही?” १२ ते हा यांना समजले क ,
याने यांना भाकर या ख मरा वषयी सावध राह यास सां गतले न हते तर
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प शी आ ण स क यां या शकवणुक वषयी सावधान राहायला सां गतले
होते. १३ येशू फ ल पा या कैसर या या भागाकडे गेला. तो या या श यांना
हणाला, “मनु या या पु ाला लोक कोण हणून हणतात?” १४ आ ण
ते हणाले, “काही बाि त मा करणारा योहान, तर क येक एलीया तर
सरे काही यमया कवा संदे ापैक एक असे हणतात.” १५ मग येशू
यांना हणाला, “पण तु ही मला कोण हणून हणता?” १६ शमोन पे ाने
उ र दले, “तू
त, जवंत देवाचा पु आहेस.” १७ येशू हणाला,
“ शमोन, बाय ना, तू ध य आहेस कारण र व मांस यांनी तुला हे उघड
केले नाही, तर माझा पता जो वगात आहे याने तुला हे उघड केले. १८
आणखी मी तुला असे सांगतो क , तू पे आहेस आ ण या खडकावर मी
आपली मंडळ रचीन आ ण त यापुढे मृतलोका या ारांचे कांह च चालणार
नाही. (Hadēs g86) १९ मी तुला वगा या रा या या क या देईन आ ण
पृ वीवर जे काही तू बांधशील ते वगात बांधले जाईल आ ण पृ वीवर
जे काही तू मोकळे करशील ते वगात मोकळे केले जाईल.” २० ते हा
याने श यांना मी
त आहे ते तु ही कोणालाही सांगू नका असे न ून
सां गतले. २१ ते हापासून येशू
त आप या श यांना सांगू लागला क ,
आपण य शलेम शहराला जाऊन वड ल, य दी नेते व मु य याजक लोक
आ ण नयमशा ा या श क यां याकडू न पु कळ ःखे सोसावी व जवे
मारले जावे व तस या दवशी पु हा उठवले जावे याचे अग य आहे. २२ ते हा
पे ाने यास एकाबाजूला घेऊन नषेध क न हटले, “ भू, तु यापासून हे
र असो. असे तुला कधीही होणारच नाही!” २३ परंतु तो वळू न पे ाला
हणाला, “अरे सैताना, मा यापासून चालता हो, तू मला अडखळण आहेस,
कारण तू देवा या गो कडे ल लावीत नाहीस तर मनु यां या गो कडे
ल लावतोस.” २४ ते हा येशूने आप या श यांना हटले, “जर कोणी
मा यामागे येऊ इि छत असेल तर याने वतःला नाकारावे आ ण आपला
वध तंभ उचलून यावा व मा यामागे यावे. २५ कारण जो कोणी आपला
जीव वाचवू इि छतो तो यास गमावील पण जो मा याक रता आपला
जीव गमावील तो यास मळवील. २६ जर मनु याने सव जग मळ वले
आ ण आपला जीव गमावला तर यास काय लाभ? कवा मनु य आप या
जीवाचा काय मोबदला देईल? २७ कारण मनु याचा पु आप या प या या
वैभवात आप या वग तांस हत येईल यावेळ तो येकाला या या
या या कामा माणे मोबदला देईल. २८ मी तु हास खरे सांगतो क , येथे उभे
राहणा यातले काहीजण असे आहेत क , ते मनु या या पु ाला या या
रा यात येताना पाहतील तोपयत यांना मरणाचा अनुभव येणारच नाही.”
सहा दवसानंतर येशूने पे , याकोब व याचा भाऊ योहान
१७ मग
यांना आप याबरोबर घेतले व यांना एका उं च ड गरावर एकांती
नेले. २ ते हा यां यादेखत याचे प पालटले. याचे त ड सूयासारखे
काशले आ ण याची व े काशासारखी पांढर शु झाली. ३ ते हा
पाहा, मोशे व एलीया हे या याशी बोलत असताना यांना दसले. ४ पे
येशूला हणाला, “ भू, येथे असणे हे आपणासाठ बरे आहे. आपली इ छा
असेल तर मी येथे तीन मंडप करतो, एक आप यासाठ एक मोशेसाठ व
एक एलीयासाठ .” ५ तो बोलत आहे तो, पाहा, इत यात, एका तेज वी
मेघाने यां यावर सावली केली आ ण या मेघातून अशी वाणी झाली क ,
“हा माझा य पु आहे, याज वषयी मी संतु आहे, याचे तु ही ऐका.” ६
येशूबरोबर असले या श यांनीही वाणी ऐकली. ते हा ते ज मनीवर पालथे
पडले कारण ते फार घाबरले होते. ७ ते हा येशूजवळ येऊन यांना पश
क न हणाला, “उठा! घाब नका.” ८ मग यांनी आपले डोळे उघडले
आ ण वर पा हले ते हा यांना येशू शवाय सरे कोणीही दसले नाही. ९
नंतर ते ड गराव न खाली उतरत असताना, येशूने यांना आ ा केली क ,
“मनु याचा पु मरणातून पु हा उठे पयत ड गरावर जे पा हले ते कोणालाही
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सांगू नये.” १० मग या या श यांनी हटले, “ नयमशा ाचे श क असे
का हणतात क , एलीया अगोदर आला पा हजे?” ११ ते हा याने उ र दले,
“एलीया येऊन सवकाही नटनेटके कर ल हे खरे, १२ पण मी तु हास सांगतो
क , एलीया आलाच आहे आ ण यांनी यास ओळखले नाही, पण यांना
वाटले तसे यांनी यास केले. मनु याचा पु ही यां याकडू न असेच सहन
करणार आहे.” १३ ते हा यांना समजले क याने बाि त मा करणा या
योहाना वषयी सां गतले आहे. हे श यां या यानात आले. १४ नंतर येशू व
श य लोकसमुदायाजवळ आ यावर एक मनु य या याकडे आला आ ण
या यापुढे गुडघे टेकून हणाला, १५ “ भूजी, मा या मुलावर दया करा.
यास फेफरे येतात व याचे फार हाल होतात कारण तो सारखा व तवात
आ ण पा यात पडतो. १६ मी यास आप या श यांकडे आणले पण यांना
यास बरे करता येईना.” १७ येशूने उ र दले, “अहो अ व ासू व वपर त
पढ या लोकांनो, मी तुम याबरोबर आणखी कोठवर रा ? मी तुमचे कती
सहन क ? यास मा याकडे आणा.” १८ येशूने या भूताला धमकावले,
ते हा ते भूत या यातून नघून गेले आ ण याच घटकेला तो मुलगा बरा
झाला. १९ नंतर श य एकांती येशूजवळ येऊन हणाले, “आ हास ते का
काढता आले नाही?” २० ते हा तो हणाला, “तुम या अ प व ासामुळे. मी
तु हास खरे सांगतो, तुम यात जर मोहर या दा याएवढा व ास असेल तर
तु ही या ड गराला येथून नघून तेथे जा, असे तु ही हटला तर तो ड गर
जाईल. तुम यासाठ काहीही अश य असणार नाही.” २१ तर ही ाथना व
उपवास यावाचून अस या जातीचे भूत नघत नाही. २२ जे हा ते एक
गालील ांतात आले ते हा येशू यांना हणाला, “मनु याचा पु मनु यां या
हाती ध न दला जाणार आहे. २३ ते यास जवे मारतील आ ण तस या
दवशी तो पु हा उठ वला जाईल.” ते हा श य फार ःखी झाले. २४ येशू
आ ण याचे श य कफण मास आले ते हा परमे रा या भवनाचा कर वसूल
करणारे आले, ते पे ाकडे येऊन हणाले, “तुमचे गु कर देत नाहीत काय?”
२५ याने हटले, “होय देतो.” मग तो घरात आ याबरोबर तो बोल या
अगोदर येशू हणाला, “ शमोना, तुला काय वाटते? पृ वीवर ल राजे जकात
कवा कर कोणाकडू न घेतात, आप या मुलांकडू न क पर याकडू न?” २६
जे हा तो हणाला, “पर याकडू न.” ते हा येशूने यास हटले, “तर मग
मुले मोकळ आहेत. २७ तर आपण यांना अडखळण आणू नये, हणून
सरोवराकडे जाऊन पा यात गळ टाक आ ण प ह याने वर येईल तो मासा
ध न याचे त ड उघड हणजे तुला चांदीचे एक नाणे सापडेल. ते घेऊन
मा याब ल व तु याब ल यांना दे.”
डे आले आ ण यांनी वचारले, “ वगा या
१८ रायावेयातळेससवातश यमहानयेशूककोण?”
ते हा याने एका लहान बालकाला
२

आप याजवळ बोलावून यां याम ये उभे केले, ३ आ ण हटले, “मी तु हास
खरे सांगतो, तुम यात बदल होऊन तु ही बालकासारखे झा या शवाय
वगा या रा यात तुमचा वेश होणारच नाही. ४ हणून जो कोणी आपणाला
या बालकासारखे लीन करतो तोच वगा या रा यात सवा न महान आहे. ५
आ ण जो कोणी अशा एका लहान बालकाला मा या नावाने वीकारतो,
तो मला वीकारतो. ६ परंतु जो कोणी मा यावर व ास ठे वणा या या
लहानातील एकाला अडखळण आणील या या ग यात जा याची मोठ
तळ बांधून यास समु ा या खोल पा यात बुड वणे हे या या हताचे आहे.
७ अडखळ या या कारणामुळे जगाला ध कार असो! तर अशा काही
गो ी होत राहणारच, पण जे लोक या अडखळ याला कारणीभूत होतील
यांना फार हानीचे ठरेल. ८ जर तुमचा उजवा हात कवा पाय तु हास पाप
कर यासाठ वृ कर त असेल तर तो कापून टाका व फेकून ा. दोन हात
व दोन पाय असून सवकाळ या कधीही न वझणा या अ नीततु ही टाकले
जा यापे ा ंग कवा लंगडे होऊन सावका लक जीवनात जावे जा त बरे

होईल. (aiōnios g166) ९ जर तुमचा डोळा तु हास पाप कर यासाठ वृ
कर त असेल तर तो उपटू न फेकूनच ा कारण एकच डोळा असला आ ण
तु हास सावका लक जीवन मळाले तर ते जा त बरे आहे. दोन डो यासह
तु ही नरकात टाकले जा यापे ा ते जा त बरे आहे. (Geenna g1067) १०
सावध असा. ही लहान मुले यांना कमी समजू नका कारण मी तु हास सांगतो
क , वगात यांचे देव त मा या वगातील प याचे मुख नेहमी पाहतात. ११
आणखी, जे हरवलेले यास तारावयास मनु याचा पु आला आहे.” १२ जर
एखा ा मनु याजवळ शंभर मढरे आहेत आ ण यां यापैक एक मढ हरवले
तर तो न ा णव मढरे टेकड वर सोडू न देईल आ ण ते हरवलेले एक मढ
शोधायला जाईल क नाही? १३ आ ण जर या मनु यास हरवलेले मढ
सापडले तर यास कधीही न हरवले या न ा णव मढरांब ल वाटणा या
आनंदापे ा या एकासाठ जा त आनंद होईल. असे मी तु हास खरे सांगतो,
१४ तशाच कारे, या लहान मुलांपैक एकाचा अगदी लहानातील लहानाचा
ही नाश हावा अशी तुम या वग य प याची इ छा नाही. १५ जर तुझा भाऊ
तु यावर अ याय कर ल, तर जा अ ण यास तु यावर काय अ याय झाला ते
एकांतात सांग. जर यांने तुझे ऐकले तर यास आपला बंधू हणून परत
मळवला आहेस. १६ पण जर तो कवा ती तुझे ऐकत नसेल तर एकाला
कवा दोघांना तु याबरोबर घे, यासाठ क जे काही झाले या वषयी सा
ायला दोन कवा तीन जण तेथे असतील, १७ जर तो मनु य लोकांचेही
ऐकणार नाही तर मंडळ लाही गो कळव. जर तो मनु य मंडळ चेही ऐकणार
नाही, तर मग तो तुला पररा ीय कवा एखा ा जकातदारासारखा समज. १८
मी तु हास खरे सांगतो, जे काही तु ही पृ वीवर बांधाल ते वगात बांधले
जाईल. पृ वीवर मोकळे कराल ते वगात मोकळे केले. १९ तसेच मी तु हास
खरे सांगतो क , जर पृ वीवर तुम यापैक दोघांचे कोण याही गो ी वषयी
एकमत झाले तर याकरता एक त होऊन वनंती करतील तर ती. मा या
वगातील प याकडू न यां यासाठ केली जाईल; २० कारण जथे दोघे कवा
तघे जर मा या नावाने एक जमले असतील तेथे यां यांम ये मी आहे.
२१ नंतर पे येशूकडे आला आ ण याने वचारले, “ भू, जर माझा भाऊ
मा यावर अ याय कर त रा हला तर मी यास कती वेळा मा करावी?
मी यास सात वेळा मा करावी काय?” २२ येशूने उ र दले, “मी तुला
सांगतो, फ सातच वेळा नाही तर उलट याने तु यावर साता या स रवेळा
अ याय केला तर तू यास मा कर त राहा.” २३ हणूनच वगा या
रा याची तुलना एका राजाशी करता येईल. आपले जे चाकर आपले देणे
लागत होते यां याकडू न या राजाने पैसे परत घे याचे ठरवले. २४ जे हा
याने पैसे जमा करायला सु वात केली, ते हा एक देणेकर या याकडे
ल ावधी पयांचे कज होते यास या याकडे आण यात आले. २५ या
देणेक याकडे राजाचे पैसे परत कर यासाठ काहीच न हते, ते हा मालकाने
आ ा केली क याला, या या प नीला, या या मुलांना आ ण जे काही
या याकडे आहे ते सव वकले जावे आ ण जे पैसे येतील यातून कजाची
परतफेड हावी. २६ परंतु या चाकराने पाया पडू न, गयावया कर त हटले,
मला थोड सवलत ा. जे काही मी तुमचे देणे लागतो ते तु हास परत कर न.
२७ या मालकाला आप या चाकराचा कळवळा आला, हणून याने या
चाकराचे सव कज माफ केले आ ण यास सोडले. २८ नंतर याच चाकराचे
काही शंभर चांदीचे नाणे देणे लागत असलेला सरा एक चाकर प ह या
चाकराला भेटला. याने या स या चाकराचा गळा पकडला आ ण तो यास
हणाला, तू माझे जे काही पैसे देणे लागतोस ते सव आता या आता दे. २९
परंतु सरा चाकर गुडघे टेकून गयावया कर त हणाला, मला थोड सवलत
ा. जे काही पैसे मी तु हास देणे लागतो ते परत कर न. ३० पण प ह या
चाकराने स या चाकराला सांभाळू न घे यास साफ नकार दला. उलट तो
गेला आ ण याने यास तु ं गात टाकले. तेथे यास याचे कज फटेपयत
रहावे लागणार होते. ३१ घडलेला हा कार जे हा स या चाकरांनी पा हला
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ते हा ते फार ःखी झाले, ते हा ते गेले आ ण यांनी जे सव घडले होते ते
मालकाला सां गतले. ३२ ते हा प ह या चाकरा या मालकाने यास बोलावले
व तो यास हणाला, “ ा, तू माझे कतीतर देणे लागत होतास, परंतु
मी तुझे देणे माफ करावे अशी वनंती तू मला केलीस ते हा मी तुझे सव
कज माफ केले. ३३ हणून तू तु याबरोबर या चाकरालाही तशीच दया
दाखवायची होतीस?” ३४ मालक फार संतापला, श ा हणून मालकाने
प ह या चाकराला तु ं गात टाकले आ ण याने सव कज फेड पयत यास
तु ं गातून सोडले नाही. ३५ “जसे या राजाने केले तसेच माझा वग य पता
तुमचे कर ल. तु ही आप या बंधूला मनापासून मा केली नाही तर तुमचा
वग य पताही तु हास मा करणार नाही.”
तो गालील ांतातून नघून गेला
१९ येआशणूने यायादनसवनदीगो ीयासां सगतयायानंकनातर याकड
ल य दीया ांतात गेला.
२ ते हा मोठा लोकसमुदाय या यामागे गेला आ ण तेथील अनेक आजार

लोकांस येशूने बरे केले. ३ काही प शी येशूकडे आले. येशूने चुक चे काही
बोलावे असा य न यांनी चाल वला. यांनी येशूला वचारले, कोण याही
कारणा तव एखा ा मनु याने आप या प नीला सूटप ावे काय? ४ येशूने
उ र दले, “प व शा ात असे ल हलेले तुम या वाचनात न तच आले
असेल क , जे हा देवाने जग उ प न केले, यांना नर व नार असे नमाण
केले. ५ आ ण देव हणाला, ‘ हणून पु ष आप या आई-वड लांना सोडू न व
आप या प नीला जडू न राहील. ती दोघे एकदेह होतील.’ ६ हणून दोन
या दोन नाहीत तर एक आहेत. देवाने या दोघांना एक जोडले आहे.
हणून कोणाही
ने यांना वेगळे क नये.” ७ प यांनी वचारले,
“असे जर आहे, तर मग पु षाने सूटप ल न दे याची आ ण आप या
प नीला सोडू न दे याची मोकळ क देणार आ ा मोशेने का दली?” ८ येशूने
उ र दले, “तुम या अंतःकरणा या कठोरपणामुळे मोशेने तु हास आप या
ि या सोडू न दे याची मोकळ क दली. पण सु वातीला सूटप दे याची
मोकळ क न हती. ९ मी तु हास सांगतो, जो मनु य आपली प नी सोडू न देतो
आ ण सर शी ल न करतो तो भचार करतो. आप या प नीला सूटप
दे याचे एकच कारण आहे, ते हणजे प ह या प नीने परपु षांशी भचार
करणे होय.” १० मग याचे श य यास हणाले, “जर पती व प नीमधील
प रि थ त अशी असेल तर मग ल न न करणे जा त यो य ठरेल.” ११ येशूने
उ र दले, “अशी शकवण वीकारणे येकाला श य होणार नाही. परंतु
यांना ही शकवण वीकार याची मोकळ क दली आहे तेच घेतील १२
कारण आई या उदरातून ज मताच नपुसंक असे आहेत व मनु यांनी केले
असे नपुसंक आहेत आ ण वगा या रा यासाठ यांनी आपणास नपुसंक
क न घेतले आहेत. याला हे वीकारता येते याने, वीकारावे.” १३ नंतर
येशूने आप या मुलांवर हात ठे वून ाथना करावी यासाठ काही लोकांनी
आपली मुले या याकडे आणली. येशू या श यांनी यांना पा ह यावर ते
बालकांना घेऊन येशूकडे ये यास मना क लागले. १४ परंतु येशू हणाला,
“लहान मुलांना मजकडे येऊ ा, यांना मना क नका, कारण वगाचे रा य
यां यासार यांचेच आहे.” १५ मुलांवर हात ठे व यावर येशू तेथून नघून
गेला. १६ नंतर पाहा, कोणीएक मनु य येशूकडे आला आ ण याने वचारले,
“गु जी सावका लक जीवन मळावे हणून मी कोण या चांग या गो ी
के या पा हजेत?” (aiōnios g166) १७ येशूने उ र दले, “काय चांगले
आहे असे मला का वचारतोस? फ देव एकच चांगला आहे पण जर
तुला सावका लक जीवन पा हजे तर सव आ ा पाळ.” १८ याने वचारले,
“कोण या आ ा?” येशूने उ र दले, “खून क नको, भचार क नको,
चोर क नको, खोटी सा देऊ नको. १९ आप या आई-वड लांना मान दे
आ ण जशी वतःवर ीती करतोस तशी इतरावर ीती कर.” २० तो त ण
हणाला, “या सव आ ा मी पाळत आलो आहे. मी आणखी काय करावे?”
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२१ येशूने उ र दले, “तुला जर प रपूण हायचे असेल तर जा आ ण तुझे जे

काही आहे ते वकून टाक आ ण ते पैसे गर बांना वाटू न दे. हणजे वगात
तुला मोठ संप ी मळे ल आ ण चल, मा यामागे ये.” २२ पण जे हा या
त णाने हे ऐकले, ते हा यास फार ःख झाले कारण तो खूप ीमंत होता,
हणून तो येशूला सोडू न नघून गेला. २३ ते हा येशू आप या श यांना
हणाला, “मी तु हास खरे सांगतो, धनवान मनु यास वगा या रा यात
वेश करणे फार कठ ण जाईल. २४ मी तु हास सांगतो क , धनवानाचा
वगा या रा यांत वेश होणे यापे ा उं टाला सुई या नाकातून जाणे जा त
सोपे आहे.” २५ जे हा श यांनी हे ऐकले ते हा ते फार आ यच कत झाले.
यांनी येशूला वचारले, “मग कोणाचे तारण होईल?” २६ येशूने आप या
श यांकडे पा हले आ ण तो हणाला, “मनु यांना हे अश य आहे, पण
देवासाठ सव गो ी श य आहेत.” २७ पे येशूला हणाला, “पाहा,
आ ही सवकाही सोडले आ ण तुम यामागे आलो आहोत; मग आ हास
काय मळे ल?” २८ येशू हणाला, “मी तु हास खरे सांगतो, न ा युगात
जे हा मनु याचा पु या या गौरवी राजासनावर बसेल ते हा तु ही जे सव
मा यामागे आलात ते सव बारा राजासनावर बसाल आ ण इ ाएला या बारा
वंशाचा याय कराल. २९ याने याने मा यामागे ये याकरता आपले घर,
भाऊ, बहीण, आईवड ल, मुले, शेतीवाड सोडली असेल तर यास यापे ा
कतीतर जा तपटीने लाभ होईल व यास सावका लक जीवन मळे ल.
(aiōnios g166) ३० पण पु कळसे जे आता प हले आहेत ते शेवटचे होतील
आ ण जे शेवटचे आहेत ते प हले होतील.”
रा य हे कोणा शेतमालकासारखे आहे. जो अगदी
२० “पहाटेहणूनया वगाचे
या ा म यासाठ मोलाने मजूर आण यासाठ गेला.

२

या मनु याने एक दवसा या मजुर क रता येकाला एक चांदीचे नाणे
दे याचे कबूल केले आ ण याने ा ा या म यात कामास पाठवले. ३
सकाळ नऊ वाज या या सुमारास तो मनु य बाजारात गेला ते हा तेथे काही
माणसे उभी असलेली यास दसली. या लोकांस काहीच काम न हते.
४ मग तो यांना हणाला, ‘तु हीसु ा मा या ा म यात कामाला जा
आ ण जी यो य मजुर आहे ती मी तु हास देईन.’ ५ मग ते काम कर यास
म यात गेले, तो मनु य बारा वाजता आ ण तीन वाजता बाजारात गेला
आ ण या मनु याने आप या म यात काम कर यासाठ लोकांस दोन
वेळा जाऊन मजुर वर घेतले ६ पाच वाजता तो मनु य परत एकदा बाजारात
गेला ते हा आणखी काही लोक उभे असलेले यास आढळले. याने यांना
वचारले, ‘तु ही काही काम न करता दवसभर येथे का बरे उभे रा हला
आहात?’ ७ या लोकांनी उ र दले, ‘आ हास कोणी काम दले नाही.’ तो
मनु य यांना हणाला, ‘तर मग तु ही जाऊन मा या ा म यात काम
करा.’ ८ सं याकाळ ा म याचा मालक मुकादमाला हणाला, ‘मजुरांना
बोलवा आ ण यांना यांची मजुर देऊन टाका, मी यांना अगदी शेवटी
कामावर आणले यांना अगोदर मजुर ा, नंतर बाक या सवाना मजुर ा,
मी कामावर रोजगार ने प ह याने बोलावले यांना सवात शेवटी मजुर ा.’ ९
जे मजूर सं याकाळ साधारण पाच वाजता कामावर घेतले होते ते आपली
मजुर घे यासाठ आले. येकाला एक नाणे मजुर मळाली. १० मग
यांना सु वातीला कामावर घे यात आले होते, ते आपली मजुर घे यासाठ
आले. यांना वाटत होते क , इतरांपे ा यांना जा त पैसे मळतील, पण या
सवाना चांदीचे एकच नाणे मजुर मळाली. ११ यांनी ते घेतले व मालकाकडे
त ार क लागले. १२ ते हणाले, ‘ यांना शेवटी कामावर घेतले यांनी
केवळ एक तासच काम केले. परंतु तु ही यांना आम या बरोबर ने मजुर
दली. आ ही मा दवसभर उ हात क केले.’ १३ परंतु म याचा मालक
यां यातील एकाला हणाला, ‘ म ा मी तु याबाबतीत अ याय कर त नाही.
मी तुला एक चांदीचे नाणे मजुर देईन यावर आपण सहमत झालो नाही का?
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१४ जे तुझे आहे ते घे आ ण चालायला लाग, तुला दली ततक च मजुर

मला या शेवट या मनु यास ायची आहे. १५ मी मा या पैशाचा वापर मला
पा हजे तसा क शकत नाही का? मी लोकांशी चांगला आहे हणून, तुला
हेवा वाटतो का?’ १६ हणून आता जे शेवटचे आहेत ते प हले होतील आ ण
प हले ते शेवटचे होतील.” १७ येशू य शलेम शहराला जात असता याने
या या श यांना एकाबाजूला घेतले आ ण यांना हणाला, १८ “पाहा,
आपण य शलेम शहराकडे जात आहोत. मनु या या पु ाला ध न मु य
याजक लोक व नयमशा ाचे श क यां या हाती ध न दे यात येईल. ते
यास मरणदंड ठरतील. १९ आ ण थ ा करावयास, फटके मारावयास व
वध तंभावर खळावयास यास पररा ीयां या हाती देतील. परंतु तस या
दवशी तो परत जीवनात येईल.” २० यानंतर ज दी या मुलांची आई,
आप या मुलांसह या याकडे आली. ती या या पाया पडली आ ण तने
यास एक वनंती केली. २१ याने तला वचारले, “तुला काय पा हजे?”
ती हणाली, “माझा एक मुलगा तुम या रा यात तुम या उजवीकडे बसेल
आ ण सरा डावीकडे बसेल असे वचन ा.” २२ तो तला हणाला, “तू
काय मागत आहेस ते तुला समजत नाही! जो याला मी पणार आहे तो
तु हास पता येईल काय?” ते हणाले, होय, “ पता येईल!” २३ येशू याना
हणाला, “तु ही खरोखर मा या या यातून याल खरे, पण मा या उज ा
आ ण डा ा हाताला बस याचा मान कोणाला देणे हे ठर वणारा मी नाही,
तर मा या प याने तो मान कोणाला ायचा हे ठरवले आहे.” २४ जे हा
इतर दहा श यांनी हे ऐकले ते हा ते या दोघां भावांवर नाराज झाला. २५
मग येशूने यांना बोलावून हटले, “पररा ीय लोकां या राजांना लोकांवर
आपली स ा आहे हे दाखवणे आवडले आ ण यां या मुख ने यांना आपले
अ धकार वाटेल तसे वापरणे आवडते. २६ पण तुमचे वागणे तसे नसावे.
जर तुम यातील कोणाला मोठे हायचे असेल तर याने तुमचा सेवक झाले
पा हजे. २७ आ ण याला प हला हावयाचे आहे याने दास झाले पा हजे.
२८ हणजे तु ही मनु या या पु ासारखे असले पा हजे. जसा तो इतरांकडू न
सेवा क न यायला आला नाही तर इतरांची सेवा करायला आ ण अनेकांचे
तारण हावे यासाठ आपला जीव खंडणी हणून दे यासाठ आला.” २९ ते
यर हो शहर सोडत असताना, मोठा लोकसमुदाय या यामागे आला. ३०
र या या कडेला दोन आंधळे बसले होते आ ण जे हा यांनी ऐकले क , येशू
तेथून जात आहे, ते हा ते मो ाने ओरडले, “ भू येशू, दा वदा या पु ा.
आम यावर दया करा.” ३१ जमावाने यांना दटावले व यांना शांत राह यास
सां गतले. पण ते अ धकच मो ाने ओरडू लागले, “ भू, दा वदा या पु ा,
आम यावर दया करा.” ३२ मग येशू थांबला आ ण यां याशी बोलला, याने
वचारले, “मी तुम यासाठ काय करावे अशी तुमची इ छा आहे?” ३३ या
आंध या मनु यांनी उ र दले, “ भूजी, आ हास दसावे अशी आमची
इ छा आहे.” ३४ येशूला यां यांब ल कळवळा आला आ ण याने यां या
डो यांना पश केला. याच णी यांना दसू लागले आ ण ते या यामागे
गेले.
ू व याचे श य य शलेम शहराजवळ आले असता ते जैतूनाचा
२१ येडशगराजवळ
बेथफगे या जागी थांबले. नंतर येशूने या या दोन
श यांना पाठवले, २ यांना असे सां गतले क , “तु ही समोर या गावात
जा आ ण लागलीच एक गाढवी बांधलेली व त याबरोबर एक शग असे
तु हास आढळे ल. यांना सोडू न मा याकडे घेऊन या. ३ जर कोणी तु हास
काही वचारले, तर यास सांगा क , भूला यांची गरज आहे, तो ती लगेच
मा याकडे पाठवील.” ४ हे यासाठ घडले क संदे ां या ारे जे सां गतले
होते ते पूण हावेः ते असे क , ५ “ सयोने या क येला सांगा, पाहा, तुझा
राज लीन होऊन गाढवावर हणजे गाढवी या शगरावर बसून तु याकडे येत
आहे.” ६ ते हा श यांनी जाऊन येशू या आ े माणे केले. ७ श यांनी

गाढवी व शग आणून यांनी यावर आपले अंगरखे घातले आ ण येशू
यावर बसला. ८ पु कळ लोकांनी आपले अंगरखे वाटेवर अंथरले. स यांनी
झाडां या फां ा तोड या आ ण या र यावर पसर या. ९ येशू या पुढे
चालणारा लोकसुदाय आ ण मागे चालणारे. मो ाने जयघोष क लागले,
“दा वदा या पु ाला होसा ना. भू या नावाने येणारा ध यवा दत आहे. परम
उं चाम ये होसा ना!” १० जे हा येशूने य शलेम शहराम ये वेश केला ते हा
संपूण शहर गजबजून नघाले व लोक वचारत होते, “हा कोण आहे?” ११
जमावाने उ र दले, “हा गालील ांतातील नासरेथ नगरातून आलेला, येशू
संदे ा आहे.” १२ मग येशूने देवा या भवनात वेश केला. तेथे जे लोक
व व खरेदी कर त होते या सवाना बाहेर घालवून दले. पै याचा वहार
करणा यांची मेजे आ ण कबुतरे वकणा यां या बैठक उलथून टाक या.
१३ तो यांना हणाला, “असे ल हले आहे, ‘मा या घरास ाथनेचे घर
हणतील,’ पण तु ही यास लुटा ं ची गुहा केली आहे.” १४ मग आंधळे
आ ण पांगळे लोक या याकडे परमे रा या भवनात आले आ ण यांना
याने बरे केले. १५ परंतु जे हा मु य याजकांना व नयमशा ाचे श क
यांनी येशूने केले या आ यकारक गो ी आ ण परमे रा या भवना या
आवारात लहान मुलांना, “दा वदा या पु ाला होसा ना.” अशी घोषणा देताना
पा हले, ते हा यांना संताप आला. १६ यांनी यास वचारले, “ही मुले काय
हणत आहे हे तु ही ऐकता ना?” येशूने यांना उ र दले, “होय. परंतु
तू बालके व ता ली यां या मुखातून तुती पूण करवली आहे. हे तुम या
वाच यात कधी आले नाही काय?” १७ नंतर येशू यास सोडू न शहराबाहेर
बेथानीस गेला. तो रा भर तेथे रा हला. १८ स या दवशी सकाळ तो
शहराकडे पु हा येत असता यास भूक लागली. १९ र या या कडेला यास
अं जराचे एक झाड दसले. ते पा न तो जवळ गेला. पण पाना शवाय यास
एकही अंजीर दसले नाही. येशू या झाडाला हणाला, “यापुढे तुला, कधीही
फळ न येवो!” आ ण ते झाड लगेच वाळू न गेले. (aiōn g165) २० श यांनी हे
पा हले, ते हा यांना फार आ य वाटले. यांनी वचारले, “हे अं जराचे झाड
इत या लवकर वाळू न कसे गेले?” २१ येशू यांना हणाला, “मी तु हास खरे
सांगतो, जर तु हास व ास असेल आ ण तु ही संशय धरला नाही तर मी जे
अं जरा या झाडाबाबतीत केले तेच न हे, तर या ड गराला उपटू न समु ात पड
असे हणालात तर ते घडेल. २२ जर तुमचा व ास असेल तर जे काही
तु ही ाथनेत व ासाने मागाल ते तु हास मळे ल.” २३ येशू परमे रा या
भवनात गेला, येशू तेथे श ण देत असताना मु य याजक लोक व वड लजन
येशूकडे आले. ते येशूला हणाले, “तु ही कोण या अ धकाराने या गो ी
करता? हा अ धकार तु हास कोणी दला?” २४ येशू हणाला, “मीसु ा
तु हास एक न वचारतो. जर तु ही मला उ र दले तर मी कोण या
अ धकाराने या गो ी करतो, हे मी तु हास सांगेन. २५ ‘योहानाचा बाि त मा
कोठू न होता? वगाकडू न क मनु यांकडू न?’” येशू या या नावर ते चचा
क लागले. ते हणाले, “योहानाचा बाि त मा देवाकडू न होता असे हणावे
तर येशू हणेल, ‘मग तु ही या यावर व ास का ठे वला नाही?’ २६ पण जर
तो मनु यांकडू न होता असे आपण हणालो आप याला लोकांची भीती आहे
कारण योहान हा एक संदे ा होता असे ते सवजण मानतात.” २७ हणून
यांनी येशूला उ र दले, “आ हास माहीत नाही.” ते हा येशू हणाला, “तर
मग मी कोण या अ धकाराने या गो ी करतो, हे मीही तु हास सांगणार
नाही.” २८ या वषयी तु हास काय वाटते ते मला सांगा; “एका मनु यास दोन
पु होते. तो आप या प ह या मुलाकडे गेला आ ण हणाला, ‘मा या मुला,
आज तू ा ा या म यात जा आ ण काम कर.’ २९ मुलाने उ र दले, ‘मी
जाणार नाही.’ परंतु नंतर या मुलाने मन बदलले व तो गेला. ३० नंतर वड ल
आप या स या मुलाकडे गेले आ ण हटले, ‘मा या मुला, आज तू जाऊन
मा या ा ा या म यात काम कर.’ या मुलाने उ र दले, ‘होय बाबा, मी
जातो.’ पण तो गेला नाही. ३१ या दोघांपैक कोण या मुलाने वड लांची
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आ ा पाळली?” ते हणाले, “प ह या मुलाने.” येशू यांना हणाला, “मी
खरे सांगतो, जकातदार व वे या तुम या अगोदर वगा या रा यात जातील.
३२ कारण योहान नी तम वा या मागाने तु हाकडे आला, परंतु तु ही यावर
व ास ठे वला नाही, पण जकातदार व वे या यांनी यावर व ास ठे वला
आ ण हे तु ही पा हले पण तर देखील तु ही आपले मन बदल यास आ ण
यावर व ास ठे व यास तयार झाला नाही.” ३३ “हा सरा दाखला ऐकाः
एक मनु य होता, याचे शेत होते. याने आप या शेतात ा े लावली.
याभोवती कुंपण घातले आ ण ा रसाक रता कुंड तयार केले आ ण माळा
बांधला, मग याने आपला मळा काही शेतक यांना खंडाने करायला दला,
मग तो स यादेशी नघून गेला. ३४ जे हा ा े तोडणीचा हंगाम जवळ आला,
ते हा या मनु याने आपला वाटा आण याक रता काही चाकर शेतक याकडे
पाठवले. ३५ परंतु शेतक यांनी यां यावर ह ला केला. एकाला मार दला
तर स या चाकराला जवे मारले. नंतर तस याला दगडमार क न ठार
केले. ३६ मग शेतक यांकडे या मनु याने आणखी एकदा चाकर पाठवले.
प ह यापे ा याने जा त चाकर पाठवले पण या शेतक यांनी यांना तशीच
वागणूक दली. ३७ नंतर, याने या या वतः या मुलाला यां याकडे
पाठवले, तो हणाला, ‘ न तच ते मा या मुलाचा मान राखतील.’ ३८ पण
जे हा शेतक यांनी या या मुलाला पा हले ते हा ते एकमेकास हणू लागले,
‘हा तर मालकाचा मुलगा आहे. तो वारस आहे. चला आपण यास ठार क
व याचे वतन घेऊ.’ ३९ यांनी यास धरले व ा म या या बाहेर फेकले
व यास ठार मारले. ४० मग ा म याचा मालक परत येईल ते हा या
शेतक यांचे काय कर ल?” ४१ य दी मु य याजक लोक आ ण पुढार
हणाले, “तो या लोकांस खा ीने मरणदंड देईल कारण ते होते. नंतर तो
आपला ा मळा स यास खंडाने देईल. हंगामा या दवसात जे या या
पकाची वाटणी देतील, अशांना तो ते देईल.” ४२ येशू यांना हणाला,
“तु ही शा लेखात कधी वाचले नाही काय? ‘बांधणा यांनी नाकारलेला
दगड कोन शला झाला आहे. हे भूने केले आ ण आम या ीने हे अ ूत
आहे.’ ४३ हणून मी तु हास सांगतो क , देवाचे रा य तुम याकडू न काढू न
घे यात येईल आ ण जे रा यातली फळे देईल यास ते दले जाईल. ४४
जो कोणी या दगडावर पडेल, याचे तुकडे तुकडे होतील परंतु जर हा दगड
कोणावर पडेल तर याचा भुगाभुगा होईल.” ४५ येशूने सां गतलेले दाखले
मु य याजकांनी आ ण प यांनी ऐकले. येशू यां या वषयी बोलत आहे हे
यांनी ओळखले. ४६ यांना येशूला अटक करायचे होते. पण यांना लोकांचे
भय वाटत होते, कारण लोक येशूला संदे ा मानीत होते.
शू यां याशी पु हा एकदा दाख यांनी बोलला, यास उ र देऊन
२२ येहणाला,
“ वगाचे रा य एका राजासारखे आहे, याने या या
२

मुला या ल ना न म भोजनाचे आमं ण दले. ३ याने या या चाकरांना
पाठवून, यांना ल नाचे आमं ण होते अशांना बोला व यास सां गतले. पण
लोकांनी राजा या मेजवानीस ये यास नकार दला. ४ नंतर राजाने आणखी
काही चाकरांना पाठवून दले, राजा चाकरांना हणाला, मी या लोकांस
अगोदरच आमं ण दले आहे हणून आता जा आ ण यांना सांगा, पाहा,
मेजवानी तयार आहे, मी माझे चांग यातील चांगले बैल आ ण वासरे कापली
आहेत आ ण सगळे तयार आहे, ल ना या मेजवानीस या. ५ चाकर गेले
आ ण यांनी लोकांस ये यास सां गतले, पण यांनी चाकरांकडे ल दले
नाही. ते आपाप या कामास नघून गेले. एक शेतात काम करायला गेला, तर
सरा ापार करायला गेला. ६ काहीनी चाकरांना पकडू न अपमान केला व
यास जवे मारले. ७ राजा फार रागावला. याने याचे सै य पाठवले आ ण
यांनी या खु यांना ठार मारले. यांनी यांचे शहर जाळले. ८ मग राजा
या या चाकरांना हणाला, मेजवानी तयार आहे, पण यांना बोलावले होते
ते लायक न हते, ९ हणून र यां या कोप यावर जा आ ण तेथे तु हास जे
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भेटतील यांना ल ना या मेजवानीला बोलवा. १० मग ते चाकर र यावर
गेले. यांना जे जे लोक भेटले यांना जमा केले. या ठकाणी ल नाची
मेजवानी तयार होती तेथे चाकरांनी चांग या आ ण वाईट लोकांस जमा
केले आ ण ल नाचा मंडप पा यांनी भ न गेला. ११ मग या सवाना
भेट यास राजा तेथे आला. ल नाचा पोशाख न केलेला एक मनु य राजाला
तेथे आढळला. १२ राजा यास हणाला, म ा, तू ल नाचा पोशाख न
घालता तू येथे कसा आलास? पण यास काही उ र देता येईना. १३ ते हा
राजाने चाकरांना सां गतले, या मनु याचे हात व पाय बांधा आ ण यास बाहेर
अंधारात टाका, तेथे रडणे आ ण दात खाणे चालेल. १४ कारण बोलावलेले
पु कळ आहेत पण नवडलेले थोडके आहेत.” १५ मग प शी गेले आ ण
येशूला कसे पकडावे याचा कट क लागले. यास श दात पकड याचा
य न क लागले. १६ प यांनी यांचे श य हेरो ांसह या याकडे पाठवून.
ते हणाले, “गु जी, आ हास माहीत आहे क आपण खरे आहात आ ण
तु ही देवाचा माग खरेपणाने शकवता व सरे काय वचार करतात याची
तु ही पवा कर त नाही आ ण तु ही लोकांम ये प पात दाखवत नाही.
१७ हणून तुमचे मत आ हास सांगा, कैसराला कर देणे यो य आहे क
नाही?” १८ येशूला यांचा
उ ेश माहीत होता, हणून तो हणाला,
“ढ यांनो, तु ही माझी पर ा का घेत आहात? १९ कर भर यासाठ जे
नाणे वापरले जाते ते मला दाखवा.” या लोकांनी येशूला चांदीचे एक नाणे
दाख वले. २० ते हा येशूने वचारले, “या ना यावर कोणाचे च आ ण
नाव ल हलेले आहे?” २१ या लोकांनी उ र दले, “कैसराचे.” यावर
येशू यांना हणाला, “जे कैसराचे आहे ते कैसराला ा आ ण जे देवाचे
आहे ते देवाला ा.” २२ येशू जे हणाला ते या लोकांनी ऐकले ते हा ते
आ यच कत झाले आ ण तेथून नघून गेले. २३ पुन थान होत नाही,
असे हणणा या काही स यांनी याच दवशी या याकडे येऊन यास
वचारले, २४ ते हणाले, “गु जी, मोशेने शक वले क , जर एखादा मनु य
मरण पावला आ ण यास मूलबाळ नसेल, तर या या भावाने या या
प नीशी ल न करावे, हणजे मरण पावले या भावाचा वंश चालेल. २५
आता, आम याम ये सात भाऊ होते. प ह याने ल न केले आ ण नंतर तो
मरण पावला आ ण यास मूल नस याने या या भावाने या या प नीशी
ल न केले. २६ असेच स या व तस या भावा या बाबतीतही घडले व
सातही भावांनी त याशी ल न केले आ ण मरण पावले. २७ शेवटी ती ी
मरण पावली. २८ आता न असा आहे क , पुन थाना या वेळेस ती
कोणाची प नी असेल, कारण सव सातही भावांनी त याशी ल न केले
होते.” २९ येशूने यांना उ र देऊन हटले, “तु ही चुक ची समजूत क न
घेत आहात, कारण तु हास शा लेख व देवाचे साम य माहीत नाही.
३० तु हास समजले पा हजे क , पुन थानानंतर या जीवनात लोक ल न
करणार नाहीत कवा क न देणार नाहीत, उलट ते वगात देव तासारखे
असतील. ३१ तर , मरण पावले यां या पुन थाना वषयी देवाने तु हास
जे सां गतले ते तु ही अजूनपयत वाचले नाही काय? ३२ ते असे क , ‘मी
अ ाहामाचा देव, इसहाकाचा देव आ ण याकोबाचा देव आहे,’ तो मरण
पावले यांचा देव नाही तर जवंताचा देव आहे.” ३३ जे हा जमावाने हे ऐकले
ते हा या या शकवणीने आ यच कत झाले. ३४ येशूने स क लोकांस
न र केले. असे ऐकून प यांनी एक येऊन मसलत केली. ३५ एक
प शी नयमशा ाचा जाणकार होत, याने याची पर ा पाहावी हणून
न केला. ३६ याने वचारले, “गु जी, नयमशा ातील कोणती आ ा
सवात मह वाची आहे?” ३७ येशूने उ र दले, “‘ भू आपला देव याजवर तू
आप या पूण अंतःकरणाने, आप या पूण जवाने, आप या पूण मनाने
ीती कर.’ ३८ ही प हली आ ण मोठ आ ा आहे. ३९ ह यासारखी सर
एक आहे ‘जशी आपणावर तशी आप या शेजा यावर ीती कर.’ ४० सव
नयमशा आ ण संदे ांचे लखाण या दोन आ ांवरच अवलंबून आहे.”
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४१ हणून प शी एक जमले असताना, येशूने यांना

न केला. ४२ येशू
हणाला, “ ता वषयी तुमचे काय मत आहे? तो कोणाचा पु आहे?”
प यांनी उ र दले, “ त हा दा वदाचा पु आहे.” ४३ यावर येशू
यांना हणाला, “तर दावीद देवा या आ या ारे, याला भू असे कसे
हणतो? तो हणतो, ४४ ‘परमे राने मा या भूला सां गतले क , “मी तुझे
वैर तुझे पादासन कर पयत, मा या उज ा बाजूला बैस.” ४५ आता, मग
जर दावीद यास भू हणतो तर तो दा वदाचा पु कसा होऊ शकतो? ४६
ते हा कोणाला एका श दानेही यास उ र देता येईना आ ण या दवसानंतर
यास आणखी न वचार याचे धाडस कोणीही केले नाही.
ू लोकांशी व या या श यांशी बोलला,
तो हणाला,
२३ ये“ शनयमशा
ाचे श क व प शी हे मोशे या आसनावर बसले
२

आहेत. ३ हणून ते जसे सांगतात तसे तु ही करा आ ण पाळा. पण तु ही
यां या कृती माणे तसे क नका. याचे कारण ते सांगतात पण या माणे
करत नाहीत. ४ वाहावयास अवघड असे ओझे ते बांधतात व लोकां या
खां ांवर देतात पण वतः ते ओझे उचलायला एक बोटदेखील लावत
नाहीत. ५ ते यांचे सव कामे लोकांनी पाहावे हणून करतात कारण ते
आपली मरणप े ं द करतात आ ण आप या झ यांचे काठ मोठे करतात.
६ मेजवानी या ठकाणी आप याला वशेष मानाची जागा मळावी असे
यांना वाटते. तसेच य ां या सभा थानात मो या या जागी बसायला
यांना फार आवडते. ७ बाजारातील मु य र याने जाता येता लोकांनी
आप याला मान ावा याची यांना फार आवड असते आ ण लोकांनी यांना
‘र बी’ हणावे असे यांना वाटते. ८ परंतु तु ही वतःला ‘र बी’ हणवून
घेऊ नका. तु ही सव एकमेकांचे भाऊ आहात, तुमचा गु एकच आहे. ९
आ ण जगातील कोणालाही पता हणू नका कारण तुमचा पता एकच आहे
व तो वगात आहे. १० तु ही वतःला मालक हणून घेऊ नका. तुमचा
मालक
त आहे. ११ तुम यातील जो सेवक बनून तुमची सेवा करतो तो
तुम यात सवात मोठा होय. १२ जो वतःला मोठा समजेल यास कमी
लेखले जाईल. वतःला लहान समजणारा येकजण मोठा गणला जाईल.
१३ अहो, प यांनो आ ण नयमशा ा या श कांनो, तु हास हाय, तु ही
ढ गी आहात! तु ही वगा या रा याचा र ता लोकांसाठ बंद करता, तु ही
वतः तर आत जात नाहीच, पण जे आत जा याचा य न करतात यांनाही
आत जाऊ देत नाहीत. १४ अहो प यांनो व नयमशा ा या श कांनो,
ढ यांनो तुमची केवढ दशा होणार कारण तु ही वधवांची घरे खाऊन
टाकता व ढ गाने लांब लांब ाथना करता; यामुळे तु हास अ धक श ा
होइल. १५ प यांनो व नयमशा ा या श कांनो, तु ही ःखी हाल.
तु ही ढ गी आहात कारण तु ही एक मतानुसार कर यासाठ समु व भूमी
पालथी घालता आ ण तु हास तो मळाला हणजे तु ही यास आप या न
पट नरकपु ासारखे क न टाकता. (Geenna g1067) १६ तु हास ःख
होईल. आंध या वाटा ांनो, जे तु ही हणता, जर कोणी परमे रा या
भवनाची शपथ घेतो तर काही नाही; पण जर एखादा या भवनातील
सो याची शपथ घेऊन बोलतो, तर तो बांधलेला आहे. १७ तु ही मूख आंधळे
आहात. सोने आ ण परमे राचे भवन यांपैक कोणते अ धक मह वाचे आहे?
ते सोने कवा भवन, जे या सो याला प व बनवते. १८ आ ण तु ही असे
हणता. जर एखादा वेदीची शपथ घेतो तर याम ये काही वावगे नाही.
पण जर एखादा वेदीवर ल अपणाची शपथ घेतो तर तो बांधलेला आहे.
१९ तु ही आंधळे आहात कारण मोठे काय आहे? ते अपण क अपणाला
प व करणार वेदी? २० हणून जो वेदीची शपथ घेतो तो या वेदीबरोबर
यावर या सवाची शपथ घेतो. २१ तसेच जो परमे रा या भवनाची शपथ
घेतो तो भवन व याम ये राहणा या देवाची देखील शपथ घेतो. २२ जो
वगाची शपथ घेतो तो देवा या आसनाची व यावर बसणा याचीही शपथ

घेतो. २३ प यांनो, नयमशा ा या श कांनो, तु ही ःखी हाल. तु ही
ढ गी आहात! तुमचे जे काही आहे याचा दशांश तु ही देवाला देता; पु दना,
शेप, जरे यांचा देखील दशांश देता. पण नयमशा ा या मह वा या गो ी
हणजे: याय, दया व व ास या गो ी तु ही सोड या आहेत; पण तु ही या
कराय या हो या आ ण या सोडावया या न ह या. २४ तु ही आंधळे वाटाडे
आहात. तु ही डास गाळू न काढता व उं ट गळू न टाकता. २५ अहो प यांनो,
नयमशा ा या श कांनो, तु ही ःखी हाल, तु ही ढ गी आहात! तु ही
आप या ताट व वा ा बाहे न साफ करता पण ते आतून अपहार आ ण
असंयम यांनी या आतून भर या आहेत. २६ अहो प यांनो, तु ही आंधळे
आहात! अगोदर तुमची वाटी आतून घासा व धुवा हणजे ती बाहे न देखील
खरोखर साफ होईल. २७ अहो प यांनो नयमशा ा या श कांनो,
तु ही ःखी हाल. तु ही ढ गी आहात! रंगसफेदी केले या कबरांसारखे
तु ही आहात. या व न चांग या दसतात पण आतून मरण पावले या
मनु यां या हाडांनी भर या आहेत. २८ तु ही सव लोकांस बाहे न नी तमान
दसता पण तु ही आतून ढ ग व पणा यांनी भरलेले आहात. २९ अहो
प यांनो, नयमशा ा या श कांनो, तु ही ःखी हाल. तु ही ढ गी
आहात! तु ही संदे ां या कबरा बांधता आ ण जे लोक नी तमान जीवन
जगले यां या कबरा सजवता. ३० आ ण तु ही हणता जर आ ही आम या
वाडव डलां या काळात जवंत असतो तर संदे ां या र ात यांचे भागीदार
झालो नसतो. ३१ पण यांनी यांनी संदे ांना जवे मारले, यांचेच तु ही
वंशज आहात असा वतः वषयी पुरावा तु ही देता. ३२ पुढे हा आ ण तुम या
वाडव डलांनी सु केलेली पापी कामे पूण करा. ३३ तु ही साप व वषार
सापाची प ले आहात. तु ही नरका या श ेपासून कसे पळाल? (Geenna
g1067) ३४ मी तु हास सांगतो क मी तुम याकडे संदे ,े ानी लोक आ ण
श क पाठवत आहे. यां यातील काह ना तु ही जवे माराल. यांपैक
काह ना वध तंभावर खळाल. यां यातील काह ना तुम या सभा थानात
फटके माराल आ ण एका नगरातून स या नगरात तु ही यांचा पाठलाग
कराल. ३५ हणजे नी तमान हाबेल या या र ापासून तु ही याला वेदी
आ ण प व थान यां याम ये ठार मारले तो बर याचा पु जख या या या
र ापयत, सव नी तमान लोकांचे र पृ वीवर पाड यात आले आहे यांचा
दोष तुम यावर यावा. ३६ मी तु हास खरे सांगतो; या सव गो ीची श ा
तुम या पढ वर येईल.” ३७ “हे, य शलेमे, य शलेमे, संदे ांना ठार
मारणा या, देवाने तु याकडे पाठवले यांना दगडमार करणा या, क बड
जशी आप या प लांना पंखाखाली एकवटते तसे तु या मुलांबाळांना
एकवट याची पु कळ वेळा माझी इ छा होती, पण तुमची इ छा न हती. ३८
पाहा, आता तुमचे घर तुम यासाठ ओसाड होईल. ३९ मी तुला सांगतो,
भू या नावाने येणारा ध यवा दत असो. असे हणेपयत तू मला पाहणारच
नाहीस.”
न बाहेर येऊन पुढे जात होता, याचे
२४ मगश ययेशयाू परमेयाकडेरा यायासभवनातू
परमे राचे भवन दाखवायला आले.

२

परंतु याने, यांना उ र देऊन हटले, “तु ही या सव गो ी पाहता ना?
आता, मी तु हास खरे सांगतो, येथे एक दगड स या दगडावर रा दला
जाणार नाही.” ३ मग तो जैतूना या ड गरावर बसला असताना, याचे श य
या याशी एकांतात येऊन हणाले, “आ हास सांगा क या गो ी कधी
होतील? आप या ये याचा आ ण युगाचा शेवट हो याचा समय जवळ
आला आहे हे आ ही कोण या च हाव न ओळखावे?” (aiōn g165) ४
येशूने यांना उ र दले, “सांभाळ कोणीही तु हास फसवू नये. ५ कारण
मा या नावाने पु कळजण येतील आ ण हणतील, मी
त आहे आ ण ते
पु कळ लोकांस फसवतील. ६ सांभाळ, तु ही लढायांब ल आ ण लढायां या
अफवांब ल ऐकाल पण यामुळे तु ही यांना भऊ नका. या गो ी घड याच
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पा हजेत. तर इत यात शेवट जवळ येणार नाही. ७ कारण, एक रा स या
रा ावर उठे ल. अनेक ठकाणी भूकंप व काळ येतील. ८ पण या सव गो ी
सूतीवेदनांची सु वात अशा आहेत. ९ ते तु हास छळणुक साठ ध न
देतील आ ण तु हास जवे मारतील आ ण मा या नावाकरता सव रा े तुमचा
ेष करतील. १० मग पु कळांना अडथळा होईल. ते एकमेकां व उठतील
आ ण एकमेकांचा ेष करतील. ११ अनेक खोटे संदे े उठतील आ ण, ते
पु कळांना फसवतील. १२ सतत वाढणा या ाईमुळे पु कळांची ीती
थंडावेल. १३ पण जो मनु य शेवटपयत टकून रा हल तोच तारला जाईल.
१४ सव रा ांना सा हावी हणून रा याची ही सुवाता सव जगभर गाजवली
जाईल आ ण मग शेवट होईल. १५ तर दानीएल संदे ाने सां गतले होते,
ओसाड करणार अमंगळ गो , प व जागी परमे रा या भवनाम ये उभी
असलेली तु ही पाहाल.” (वाचकाने हे यानात यावे.) १६ यावेळ य दीया
ांतातील लोकांनी ड गरावर पळू न जावे. १७ जो कोणी छतावर असेल याने
घरातील सामान घे यासाठ खाली येऊ नये. १८ जर कोणी शेतात असेल
तर याने आपला सदरा घे यासाठ माघार परत जाऊ नये. १९ याकाळ
गभवती असले या कवा अंगावर पाजीत असतील अ या ि यांना फार
कठ ण जाईल. २० जे हा या गो ी होतील ते हा थंड चे दवस अथवा श बाथ
दवस नसावा यासाठ ाथना करा. २१ कारण जगा या आरंभापासून कधीही
झाली नाही आ ण पु हा कधी होणार नाही अशी मोठ संकट याकाळ
येतील. २२ आणखी, देवाने ते दवस जर थोडेच ठे वले नसते तर कोणीही
मनु य वाचला नसता. परंतु या या नवडले यांसाठ तो ते दवस थोडे
कर ल. २३ यावेळ जर एखा ाने तु हास हटले, पाहा!
त येथे आहे
कवा तो तेथे आहे, तर या यावर व ास ठे वू नका. २४ खोटे
तआण
खोटे संदे े उदयास येतील. ते महान आ यकारक च हे दाखवतील. देवा या
नवडले या लोकांस ते च हे दाखवतील व लोकांस एवढेच न हे तर देवा या
नडवले यांना फस व याचा य न करतील. २५ या गो ी हो याअगोदरच
मी तु हास सावध केले आहे. २६ एखादा मनु य तु हास सांगेल, पाहा,
त अर यात आहे. तर तेथे जाऊ नका. कवा जर ते हणाले, पाहा,
तो आत या खोलीत आहे, तर या यावर व ास ठे वू नका. २७ मी हे
हणतो कारण वीज जशी पूवकडू न प मेकडे चमकताना सवाना दसते
तसेच मनु या या पु ाचे येणे देखील होईल. २८ जेथे कोठे ेत असेल
तेथे गधाडेही जमतील. २९ सांभाळ या दवसात या छळानंतर लगेच असे
घडेल; सूय अंधकारमय होईल व चं काश देणार नाही, आकाशातील तारे
गळू न पडतील, आकाशातील सव बळे डळमळतील, आकाश गुंडाळ सारखे
गुंडाळले जाईल. ३० ते हा मनु या या पु ा या ये याचे च ह आकाशात
दसेल. ते हा जगातील सव वंश आपले ऊर बडवून घेतील. मनु या या
पु ाला आकाशांत या मेघांवर आ ढ होऊन साम याने आ ण मो ा गौरवाने
येताना पाहतील. ३१ मनु याचा पु क या या मो ा नादात आपले देव त
पृ वीभोवती पाठवून देईल. ते पृ वी या चारही कोप यातून, आकाशा या
एका सीमेपासून स या सीमेपयत नवडले यांना गोळा करतील. ३२
अं जरा या झाडापासून शका; अं जरा या झाडा या फां ा जे हा हर ा
आ ण कोव या असतात आ ण पाने फुटू लागतात ते हा उ हाळा जवळ
आला हे तु हास कळते. ३३ याच माणे तु ही या सव गो ी पाहाल ते हा हे
जाणा क , तो दरवाजाजवळ आहे. ३४ मी तु हास खरे सांगतो, या सव
गो ी पूण होईपयत ही पढ नाहीशी होणार नाही. ३५ आकाश आ ण पृ वी
नाहीशी होतील पण माझी वचने कधीही न होणार नाहीत. ३६ पण या
दवसा वषयी आ ण या घटके वषयी प या शवाय कोणीही काही जाणत
नाही. वगातील देव तही जाणत नाही कवा वतः पु ही जाणत नाही. ३७
नोहा या काळ घडले तसे मनु या या पु ा या ये या या वेळेसही होईल.
३८ ते हा जसे महापूर ये याअगोदर लोक खातपीत होते, लोक ल न कर त
होते, ल न क न देत होते. नोहा तारवात जाईपयत लोक या गो ी कर त
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होते. ३९ आ ण महापूर येऊन यांना घेऊन गेला तोपयत यांना समजले
नाही. तसेच मनु या या पु ाचे येणे होईल. ४० दोघे जण शेतात एक काम
करत असतील तर यातला एकजण वर घेतला जाईल आ ण सरा तेथेच
राहील. ४१ दोन ि या जा यावर दळ त असतील तर या दोघीतील एक वर
घेतली जाईल आ ण सर तेथेच राहील. ४२ हणून तु ही जागृत असा,
कारण तु हास माहीत नाही क कोण या दवशी तुमचा भू येत आहे, ४३ हे
ल ात ठे वा, चोर के हा येईल हे जर घरा या मालकाला माहीत असते तर तो
यासाठ तयार त रा हला असता आ ण याने चोराला घर फोडू दले नसते.
४४ या कारणासाठ तु हीसु ा तयार असले पा हजे. जे हा तु हास अपे ा
नसेल ते हा मनु याचा पु येईल. ४५ तर याला या या ध याने आप या
प रवाराला, यांना याचे अ न वेळेवर ाव हणून नेमल आहे तो व ासू
आ ण वचार दास कोण आहे? ४६ जो दास या या ध याला तो येईल
ते हा तसे करताना आढळे ल तो ध य आहे! ४७ मी तु हास खरे सांगतो क ,
मालक आप या सव मालम ेवर या चाकराची नेमणूक कर ल. ४८ पण
जर तो दास आप या मनात असे हणेल क , माझा धनी वलंब कर त
आहे, ४९ तो चाकर इतर चाकरांना मारहाण कर ल आ ण आप यासार या
लोकांबरोबर जेवण कर ल आ ण दा पऊन म त होईल. ५० आ ण तो
चाकर तयार त नसेल ते हा मालक येईल. ५१ मग मालक या चाकराचे
तुकडे कर ल. या चाकराला मालक ढ गी लोकांबरोबर राहायला पाठवील
आ ण या ठकाणी रडणे व दात खाणे चालेल.
वगाचे रा य दहा कुमार सारखे असेल, यांनी
२५ तेयांहाचे यादवे घेदवसात
तले व वराला भेट यास गे या. यां यात या पाच
२

मूख हो या आ ण पाच शहा या हो या. ३ मूख कुमार नी आपले दवे
घेतले, पण द ासाठ तेल घेतले नाही. ४ शहा या कुमार नी द ाबरोबर
आप या भां ात तेल घेतले. ५ आता वराला उशीर झा याने या सवाना
डु ल या लाग या व या झोपी गे या ६ म यरा ी कोणीतर घोषणा केली,
वर येत आहे! बाहेर जाऊन यास भेटा! ७ सव कुमा रका जा या झा या
आ ण यांनी आपले दवे तयार केले. ८ ते हा मूख शहा यांना हणा या,
तुम या तेलातून आ हास ा. आमचे दवे वझत आहेत. ९ पण शहा यांनी
उ र देऊन हणले; ते तु हास आ ण आ हास कदा चत पुरणार नाही;
यापे ा तु ही वकणा यांकडे जा आ ण तुम यासाठ वकत या. १० या
तेल वकत यायला गे या ते हा वर आला. ते हा या तयार हो या या
मेजवानीसाठ या याबरोबर आत गे या. मग दरवाजा बंद झाला. ११ नंतर
स या कुमार काही आ या आ ण हणा या, भूजी भूजी आम यासाठ
दरवाजा उघडा १२ पण याने उ र देऊन हटले, मी तु हास खरे सांगतो, मी
तु हास ओळखत नाही. १३ हणून नेहमी तयार असा, कारण मनु याचा पु
कधी येणार तो दवस व ती वेळ तु हास माहीत नाही. १४ कारण हे रदेशी
जाणा या मनु यासारखे आहे, याने वासास जा याअगोदर आप या
चाकरांना बोलावून आपली मालम ा यां या हाती दली. १५ यां यातील
एकाला याने पाच हजार सो या या ना या या थै या, स याला याने
दोन हजार सो या या ना या या थै या आ ण तस याला याने एक हजार
सो या या ना या या थै या द या. येकाला यां या यां या यो यते माणे
याने पैसे दले. मग तो आप या वासास गेला. १६ याला पाच हजार
सो या या ना या या थै या द या हो या याने या माणे काम करायला
सु वात केली आ ण आणखी पाच हजार सो या या ना या या थै या याने
मळ व या. १७ याच माणे, याला दोन हजार सो या या ना या या
थै या मळा या हो या याने आणखी दोन हजार सो या या ना या या
थै या कम व या. १८ पण याला एक हजार सो या या ना या या थै या
मळा या हो या, याने ज मनीत एक ख ा खोदला आ ण मालकाचे नाणे
याम ये लपवले. १९ बराच काळ लोट यानंतर या चाकरांचा मालक आला
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व याने यांचा हशोब यायला सु वात केली. २० याला पाच हजार
सो या या ना या या थै या मळा या हो या, याने मालकाकडे आणखी
पाच हजार आणून द या, तो हणाला, मालक, तु ही दले या ना यांवर मी
आणखी पाच हजार नाणी मळ वली. २१ याचा मालक हणाला, शा बास,
चांग या आ ण व ासू दासा, तू भरंवसा ठे व यायो य चाकर आहेस, तू
थो ा ना यां वषयी इमानीपणे वागलास, हणून मी पु कळावर तुझी
नेमणूक कर न. आत जा आ ण आप या मालका या आनंदात सहभागी हो!
२२ नंतर या मनु यास दोन हजार सो या या ना या या थै या मळा या
हो या, तो मालकाकडे आला आ ण हणाला; मालक, तु ही मला दोन
हजार सो या या ना या या थै या द या हो या यापासून मी आणखी दोन
हजार कमव या आहेत. २३ मालक हणाला, शा बास, चांग या आ ण
व ासू दासा, तू भरंवसा ठे व यायो य चाकर आहेस, तू थो ा ना यां वषयी
इमानीपणे वागलास, हणून मी पु कळावर तुझी नेमणूक कर न. आत जा
आ ण आप या मालका या आनंदात सहभागी हो! २४ नंतर याला एक
हजार सो या या ना या या थै या मळा या हो या, तो मालकाकडे आला व
हणाला, मालक, मला माहीत होते क आपण एक कठ ण श तीचे मनु य
आहात. जेथे पेरणी केली नाही तेथे तु ही कापणी करता आ ण जेथे बी पेरले
नाही तेथे पीक घेता. २५ मला आपली भीती होती. हणून मी जाऊन तुम या
एक हजार सो या या ना या या थै या ज मनीत लपवून ठे व या. हे या! हे
तुम याच आहेत! २६ मालकाने उ र दले, अरे वाईट आ ण आळशी चाकरा,
मी जेथे पेरणी केली नाही तेथे कापणी करतो आ ण जेथे बी पेरले नाही
तेथे पीक घेतो, हे तुला माहीत होते. २७ तर तू माझी नाणी सावकाराकडे
ठे वायचे होतेस हणजे मी घर आ यावर मला ते ाजास हत मळाले
असते. २८ हणून मालकाने स या चाकरांना सां गतले, या याजवळ या
एक हजार सो या या ना या या थै या या आ ण या याजवळ दहा हजार
सो या या ना या या थै या आहेत यास ा. २९ कारण आप याकडे
जे आहे, याचा वापर करणा याला आणखी दे यात येईल आ ण यास
भरपूर होईल, पण जो आप याजवळ असले याचा उपयोग कर त नाही
या याजवळ जे काही असेल ते सव याजपासून काढू न घे यात येईल.
३० नंतर मालक हणाला, या नकामी चाकराला बाहेर या अंधारात टाक.
तेथे रडणे व दात खाणे चालेल, मनु याचा पु सवाचा याय कर ल. ३१
मनु याचा पु जे हा या या वग य गौरवाने आप या देव तांसह येईल ते हा
तो या या गौरवी राजासनावर बसेल. ३२ मग सव रा े या यासमोर एक
जमतील. यांना तो एकमेकांपासून वभ कर ल. या माणे मढपाळ मढरे
शेरडांपासून वेगळ करतो. ३३ तो मढरांना आप या उजवीकडे बसवील पण
शेरडांना तो डावीकडे बसवील. ३४ मग राजा जे या या उजवीकडे आहेत
यांना हणेल, या, जे तु ही मा या प याचे ध यवा दत आहात! हे रा य
जगा या थापनेपासून तुम यासाठ तयार केले आहे या रा याचे वतनदार
हा. ३५ हे तुमचे रा य आहे, कारण जे हा मी भुकेला होतो ते हा तु ही
मला खायला दले. मी तहानेला होतो ते हा तु ही मला यावयास दले. मी
परका होतो आ ण तु ही मला आत घेतले ३६ मी उघडा होतो ते हा तु ही
मला कपडे दले. मी आजार होतो, ते हा तु ही माझी काळजी घेतली. मी
तु ं गात होतो ते हा तु ही मा याकडे आला. ३७ मग जे नी तमान आहेत ते
उ र देतील, भू आ ही तुला के हा भुकेला व तहानेला पा हले आ ण तुला
खायला आ ण यायला दले? ३८ आ ही तुला परका हणून कधी पा हले
आ ण तुला आत घेतले कवा आ ही तुला के हा उघडे पा हले व कपडे दले?
३९ आ ण तू आजार असताना आ ही तुला कधी भेटायला आलो? कवा
तु ं गात असताना कधी तु याकडे आलो? ४० मग राजा यांना उ र देईल,
मी तु हास खरे सांगतो येथे असले या मा या बांधवातील अगदी लहानातील
एकाला तु ही केले, तर ते तु ही मलाच केले. ४१ मग राजा जे आप या डा ा
बाजूला आहेत यांस हणेल, मा यापासून र जा. तु ही शा पत आहात,

सावका लक अ नीत जा, हा अ नी सैतान व या या तांसाठ तयार केला
आहे. (aiōnios g166) ४२ ही तुमची श ा आहे कारण मी भुकेला होतो पण
तु ही मला काही खायला दले नाही, मी तहानेला होतो पण तु ही मला काही
यावयास दले नाही. ४३ मी वासी असता माझा पा णचार केला नाही. मी
व हीन होतो. पण तु ही मला कपडे दले नाहीत. मी आजार आ ण तु ं गात
होतो पण तु ही माझी काळजी घेतली नाही. ४४ मग ते लोकसु ा यास उ र
देतील, भू आ ही कधी तुला उपाशी कवा तहानेले पा हले कवा वासी
हणून कधी पा हले? कवा व हीन, आजार कवा तु ं गात कधी पा हले
आ ण तुला मदत केली नाही? ४५ मग राजा यांना उ र देईल, मी तु हास
खरे सांगतोः मा या अनुयायांतील लहानातील लहानाला काही कर याचे
जे हा जे हा तु ही नाकारले, ते हा ते हा ते तु ही मला कर याचे नाकारले.
४६ “मग ते अनी तमान लोक सावका लक श ा भोग यास जातील, पण
नी तमान सावका लक जीवन उपभोग यास जातील.” (aiōnios g166)
ही सव वचने सांग याचे संप व यानंतर तो आप या
२६ मगश यांयेशनाूने हणाला,
“दोन दवसानी व हांडणाचा सण आहे हे
२

तु हास माहीत आहे आ ण मनु याचा पु वध तंभावर खळू न जवे मारला
जा यासाठ ध न दला जाईल.” ३ मग मु य याजक लोक आ ण वड लवग,
महायाजका या महलात जमले. मु य याजकाचे नाव कयफा होते. ४
सभेत यांनी मळू न मसलत केली क , येशूला कपटाने अटक क न आ ण
जवे मारावे. ५ तर ही ते हणत होते, “सणा या दवसात नको, नाही तर
लोकांम ये दंगा होईल.” ६ ते हा येशू बेथानी गावाम ये शमोन जो कु रोगी
होता या या घरात होता. ७ येशू तेथे असताना एक ी या याकडे आली.
अ तमौ यवान सुवा सक तेलाची अलाबा कुपी त याजवळ होती आ ण
तो जेवणास टेकून बसला असता तने ते या या डो यावर ओतले. ८ पण
या या श यांनी ते पा हले, ते हा यांना राग आला. श य वचा लागले,
असा नाश क याला? ९ ते पु कळ पैशांना वकता आले असते आ ण ते
पैसे गोरग रबांना देता आले असते. १० पण येशूला ते काय हणत आहेत
हे माहीत होते, याने यांना वचारले, “तु ही या ीला का ास देत
आहात? तने मा यासाठ फार चांगले काम केले आहे. ११ गर ब लोक
तुम याबरोबर नेहमीच असतील पण मी तुम याबरोबर नेहमी असणार नाही.
१२ कारण तने मा या शर रावर हे सुवा सक तेल ओतले ते मला पुर या या
तयार साठ हने केले. १३ मी तु हास खरे सांगतो, सव जगात जेथे सुवाता
गाजवली जाईल तेथे तेथे या ीने जे केले याचे वणन तची आठवण
हणून सांग यात येईल.” १४ बारा श यांपैक एक य दा इ काय त मु य
याजकांकडे गेला. १५ य दा हणाला, “मी येशूला ध न तुम या हाती दले
तर तु ही मला काय ाल?” ते हा यांनी यास चांदीची तीस नाणी दली.
१६ ते हापासून य दा येशूला ध न दे या या संधीची वाट पा लागला. १७
बेखमीर भाकर या सणा या प ह या दवशी येशूचे श य या याकडे आले.
ते हणाले, “आ ही आप यासाठ व हांडणाचे जेवण कोठे करावे अशी
आपली इ छा आहे?” १८ येशू हणाला, “तु ही नगरात अमुक मनु याकडे
जा आ ण यास सांगा; ‘गु जी हणतात, माझी वेळ जवळ आली आहे.
तु या घर मी मा या श यांसह व हांडण साजरा करणार आहे.” १९ येशूने
जे सां गतले होते ते या या श यांनी केले आ ण यांनी व हांडण सणाचे
जेवण तयार केले. २० सं याकाळ झा यावर येशू आप या श यांबरोबर
जेवावयास बसला. २१ जेवण कर त असता येशू हणाला, “मी तु हास
खरे सांगतो तुम यातला एकजण माझा व ासघात कर ल.” २२ ते खूप
ःखी झाले आ ण यां यातील येकजण यास वचा लागला, भूजी, तो
मी तर नाही? २३ मग येशूने उ र दले, “ याने मा याबरोबर ताटात हात
घातला तोच माझा व ासघात कर ल. २४ जसे मनु या या पु ा वषयी
प व शा ात ल हले आहे, तसा तो जातो खरा; पण जो याचा व ासघात
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करतो यास ध कार असो! तो मनु य जर ज मला नसता तर या यासाठ
ते बरे झाले असते.” २५ मग य दा, जो याचा व ासघात करणार होता, तो
येशूकडे वळू न हणाला, “र बी, तो मी आहे का?” येशू यास हणाला,
“तू हणालास, तसेच आहे.” २६ ते जेवण कर त असताना येशूने भाकर
घेतली. त याब ल देवाचे उपकार मानले आ ण ती मोडली. याने ती भाकर
आप या श यांना दली. तो हणाला, “ या, खा. हे माझे शर र आहे.” २७
नंतर येशूने याला घेतला. याब ल देवाचे उपकार मानले आ ण तो यांना
दला. येशू हणाला, “तु ही सवानी यातून यावे. २८ कारण हे माझे कराराचे
र आहे. हे पु कळां या पाप मेसाठ ओतले जात आहे. २९ परंतु मी
तु हास सांगतो क , मी आप या प या या रा यांत तु हाबरोबर नवा ा रस
पईन या दवसापयत ा ाचा हा उपज मी पणारच नाही.” ३० मग यांनी
एक तो गीत गाई यावर ते जैतूना या ड गरावर नघून गेले. ३१ येशूने
सां गतले, “आज रा ी मा यामुळे, तु ही सव अडखळाल; कारण प व
शा ात असे ल हले आहे क , ‘मी मढपाळाचा वध कर न, कळपातील
मढरांची दाणादाण होईल.’ ३२ पण मी मरणातून उठ यानंतर, तुम या
अगोदर गालील ांतात जाईन.” ३३ पे उ र देत हणाला, “इतर सव जर
आपणा वषयी अडखळले तर मी कधीही अडखळणार नाही.” ३४ येशू यास
हणाला, “मी तुला खरे सांगतो आज रा ी क बडा आरव यापूव तू तीन
वेळा मला नाकारशील.” ३५ पे हणाला, “मला तु याबरोबर मरावे लागले
तर मी तुला नाकारणार नाही.” आ ण इतर श यसु ा तसेच हणाले. ३६
नंतर गेथशेमाने नावा या जागी येशू आप या श यांसह गेला. येशू यांना
हणाला, “मी थोडा पुढे जाऊन ाथना कर पयत येथेच थांबा.” ३७ येशूने
पे आ ण ज दीचे दोन पु यांना आप याबरोबर यायला सां गतले. यानंतर
येशू फार ःखी व कासावीस होऊ लागला. ३८ येशू पे ाला व ज दी या
दोघा पु ांना हणाला, “माझा जीव फार ःखीत व मरण ाय झाला आहे.
येथे थांबा व मा याबरोबर जागे राहा.” ३९ तो थोडे अंतर पुढे गेला आ ण
ज मनीवर ओणवून ाथना क लागला, “हे मा या प या, श य झाले तर
हा ःखाचा याला मा यापुढून जाऊ दे, तथा प, मा या इ छे माणे नको तर
तु या इ छे माणे होऊ दे.” ४० मग तो श यांकडे परत गेला ते हा ते झोपी
गेले आहेत असे यास आढळले. येशू पे ाला हणाला, “तु हा लोकांस
मा याबरोबर एखादा तासही जागे राहता येत नाही काय? ४१ तु ही पर ेत
पडू नये हणून जागे राहा आ ण ाथना कर त राहा. आ मा खरोखर उ सुक
आहे खरा पण देह अश आहे.” ४२ नंतर स यांदा जाऊन येशू ाथना
क लागला, “हे मा या प या, जर ःखाचा हा याला मी या या शवाय
टळू न जात नाही तर तुझी इ छा असेल तसे होवो.” ४३ नंतर येशू श यांकडे
परत गेला ते हा यास आढळू न आले क , यांचे डोळे जड झाले होते व ते
झोपी गेले आहेत कारण जागे राहणे यांना श य होत न हते. ४४ नंतर येशू
श यांना पु हा सोडू न तसाच पुढे गेला आ ण तस या वेळ ाथना करताना
याने पु हा तेच श द बोलून ाथना केली. ४५ यानंतर येशू परत श याकडे
गेला आ ण यांना हणाला, “तु ही अजून झोप आ ण वसावाच घेत आहात
का? पाहा! मनु याचा पु पापी लोकां या हाती ध न दला जात आहे. ४६
उठा, चला. पाहा, मला ध न देणारा जवळ आला आहे.” ४७ येशू हे बोलत
असतानाच बारा जणांपैक एक जो य दा, तो तेथे आला. या याबरोबर बरेच
लोक होते. मु य याजक लोक आ ण वड लजन यांनी यांना पाठवले होते. ते
लोक तलवार व सोटे घेऊन आले होते. ४८ आ ण यास ध न देणा याने
यांना खूण देऊन हणले होते क , मी याचे चुंबन घेईन तोच तो आहे,
यास तु ही धरा, ४९ मग य दा येशूकडे गेला आ ण हणाला, “र बी,”
आ ण य दाने येशूचे चुंबन घेतले. ५० येशू यास हणाला, “ म ा, जे
कर यास आलास ते कर.” मग ते येशूकडे आले. यांनी येशूवर हात टाकले
व यास धरले. ५१ हे झा यावर येशूबरोबर असले या एका अनुयायाने
तलवार ला हात घातला आ ण ती उपसली. याने महायाजका या सेवकाचा
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कान कापला. ५२ येशू या मनु यास हणाला, “तू आपली तलवार यानात
ठे व. जे तलवार चा वापर करतात ते तलवार नेच मरतात. ५३ मी मा या
प याला सां गतले तर तो देव तां या सहा हजार सै याची एक अशा बारा
पे ा अ धक पलटणी पाठवील, हे तु हास कळत नाही काय? ५४ परंतु
हे अशाच र तीने झाले पा हजे असा जो शा लेख आहे तो कसा काय
पूण होईल?” ५५ यानंतर येशू सव लोकसमुदायाला हणाला, “जसा मी
कोणी गु हेगार आहे, अशा र तीने तु ही तलवार व सोटे हाती घेऊन मला
धरायला मा यावर चाल क न आला काय? मी दररोज परमे रा या भवनात
श ण देत असता तु ही मला धरले नाही. ५६ परंतु या सव गो ी अशासाठ
झा या आहेत क , संदे ांनी जे ल हले होते ते पूण हावे.” नंतर येशूचे
सव श य यास सोडू न पळू न गेले. ५७ या लोकांनी येशूला धरले, यांनी
यास महायाजक कयफा या या घर नेले. तेथे नयमशा ाचे श क आ ण
वड लजन एक जमले होते. ५८ पे काही अंतर ठे वून येशू या मागे चालला
होता. पे येशू या मागे महायाजका या आवारापयत गेला आ ण जाऊन
शेकत बसला, काय होते ते पाह यासाठ कामदारांसोबत बसला. ५९ येशूला
मरणदंड ावा हणून मु य याजक लोक आ ण सव य दी अ धकार सभा
या या व द काही खोटे दोषारोप करता येईल काय याचा य न क
लागले. खोटी सा देणारे लोक सापडतात काय याचा शोध घेऊ लागले.
६० पु कळ खोटे सा ीपुढे आले आ ण येशू व
सा देऊ लागले. परंतु
येशूला जवे मार याचे काहीही कारण य दी सभेला सापडेना. शेवटी दोन
माणसे पुढे आली, ती हणू लागली, ६१ “हा मनु य असे हणाला क , देवाचे
भवन मी पाडू शकतो आ ण ते तीन दवसात पु हा बांधू शकतो.” ६२ ते हा
महायाजक उठू न येशूला हणाला, “हे लोक तु या व सा देत आहेत,
तु य व जे आरोप आहेत, या वषयी तुला काही सांगायचे आहे का? हे
सव खरे सांगत आहेत काय?” ६३ पण येशूने काहीच उ र दले नाही. परत
एकदा महायाजक येशूला हणाला, “ जवंत देवा या नावाची शपथ. मी
तुला बजावून सांगतो क खरे काय ते तू सांग! तू देवाचा पु
त आहेस
काय?” ६४ येशू यांना हणाला, “होय, मी आहे. जसे तू हणालास. तर
मी तु हास सांगतोः यापुढे मनु या या पु ाला तु ही साम या या उजवीकडे
बसलेले व आकाशातून येताना पाहाल.” ६५ जे हा महायाजकाने हे ऐकले,
ते हा तो फार संतापला. आपले कपडे फाडू न तो हणाला, “याने देवा व
नदा केली आहे! आ हास आणखी सा ीदारांची गरज रा हली नाही. याला
देवाची नदा करताना तु ही ऐकले! ६६ तु हास काय वाटते?” य ांनी उ र
दले, “तो अपराधी आहे आ ण यास मरण पावलेच पा हजे.” ६७ ते हा ते
या यावर थुंकले, यांनी यास मारले. स यांनी चपराका मार या. ६८ ते
हणाले, “ ता आम यासाठ भ व य सांग! तुला कोणी मारले?” ६९
यावेळ पे वा ा या अंगणात बसला होता. महायाजका या दासीपैक एक
दासी पे ाकडे आली. ती हणाली, “तू सु ा गालील ांता या येशूबरोबर
होतास.” ७० पण पे ाने सवासमोर ते नाकारले. तो हणाला, “तू काय
हणतेस ते मला माहीत नाही.” ७१ मग तो अंगणातून नघून फाटकापाशी
गेला. फाटकाजवळ स या एका दासीने यास पा हले. ती तेथे असले या
लोकांस हणाली, “नासरेथकर येशूबरोबर हा होता.” ७२ पु हा एकदा पे
शपथ घेऊन येशूला नाका न, हणाला, “मी यास ओळखत नाही!” ७३
काही णानंतर तेथे असलेले लोक पे ाकडे वळाले आ ण यास हणाले,
“तू खरोखर येशू या श यांपैक एक आहेस, हे आ हास माहीत आहे, तु या
बोल याव न हे आ हास प दसून येते.” ७४ मग तो वतःला शाप देऊ
लागला. तो जोराने हणाला, “मी देवाशपथ सांगतो, येशू हा मनु य कोण
आहे हे मला माहीत नाही!” पे असे हणाला तोच क बडा आरवला. ७५
नंतर येशू काय हणाला होता हे पे ाला आठवले, “क बडा आरव यापूव तू
मला तीन वेळा नाकारशील.” यानंतर पे तेथून बाहेर नघून गेला आ ण
मो ा ःखाने रडला.
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झाली ते हा सव मु य याजक लोक व वड लजन
२७ जेयांनहाी येसकाळ
शू व कट केला आ ण कशा कारे येशूला ठार मारायचे
याचा वचार केला. २ यांनी येशूला साखळदंडानी बांधून र नेले व शाषक
पलाता या वाधीन केले. ३ ते हा येशू दंडास पा ठरव यात आला असे
पा न यास श ू या हाती देणारा य दा प तावला, हणून याने चांदीची
तीस नाणी घेऊन मु य याजक लोक व व डलांकडे परत आला. ४ तो
हणाला, “मी नद ष र ाला ध न देऊन पाप केले आहे” य दी पुढा यांनी
उ र दले, “आ हास याचे काय? तो तुझा न आहे!” ५ ते हा य दाने ती
चांदीची नाणी परमे रा या भवनात फेकून दली आ ण तो गेला. मग बाहेर
जाऊन याने वतःला गळफास लावून घेतला. ६ मु य याजकांनी चांदीची
ती तीस नाणी घेतली आ ण ते हणाले, “हे पैसे परमे रा या भवना या
ख ज यात ठे वता येणार नाहीत. हे आम या नयमां व आहे, कारण ते
पैसे कोणाला तर जवे मार यासाठ दले होते.” ७ ते हा यांनी मसलत
घेतली आ ण यातून पर यांना पुरायला कुंभाराचे शेत नावाची जागा वकत
घेतली. ८ यामुळे आजही या जागेला र ाचे शेत असे हणतात. ९
ते हा यमया संदे ा या ारे जे सां गतले होते ते पूण झाले याने हणले
आहे क , “आ ण इ ाएला या काही वंशजांनी याचे मोल ठरवले होते,
याचे मोल ते तीस शेकेल, यांनी घेतले. १० मला भू परमे राने आ ा
द यानुसार चांदी या या तीस ना यांनी यांनी ते कुंभारा या शेतासाठ
दले.” ११ मग रा यपाल पलातापुढे येशू उभा रा हला ते हा पलाताने
यास न वचारले. तो हणाला, “तू य ांचा राजा आहेस काय?” येशूने
उ र दले, “होय, मी आहे, जसे तु ही हणता.” १२ पण जे हा मु य
याजकांनी व व डलांनी या यावर दोषारोप केले, ते हा तो ग प बसला.
१३ हणून पलात येशूला हणाला, “हे लोक तु यावर जो दोषारोप ठे वत
आहेत तो तू ऐकत आहेस ना? तर मग तू का उ र देत नाहीस?” १४
परंतु येशूने पलाताला काहीही उ र दले नाही आ ण पलात आ यच कत
झाला. १५ व हांडण सणा न म दरवष लोकांसाठ रा यपालाने यां या
नवड माणे तु ं गातून एकाला सोड याची था होती. १६ ते हा तेथे एक
बर बा नावाचा कु स कैदी होता. १७ हणून जे हा लोक जमले, ते हा
पलाताने यांना वचारले, “तुम यासाठ मी कोणाला सोडावे अशी तुमची
इ छा आहे? बर बाला क याला
त हणतात या येशूला?” १८
कारण यास कळले होते क , यांनी यास म सराने ध न दले होते. १९ तो
यायासनावर बसला असतानाच या या प नीने यास एक नरोप पाठवून
कळवले, “या मनु या वषयी सावध राहा; कारण तो दोषी नाही. या यामुळे
व नात मला आज दवसभर फार ःखसहन करावे लागले आहे.” २० पण
पलाताने बर बाला सोडू न ावे व येशूला जवे मारावे अशी मागणी लोकांनी
करावी हणून मु य याजकांनी व वड लजनांनी लोकसमुदायाचे मन वळवले.
२१ रा यपालाने यांना वचारले, “मी या दोघांतून तुम यासाठ कोणाला
सोडू न ावे अशी तुमची इ छा आहे?” लोकांनी उ र दले, “बर बाला.”
२२ पलाताने वचारले, “मग याला
त हणतात या येशूचे मी काय
करावे?” सव लोक ओरडू न हणाले, “ याला वध तंभावर खळू न मा न
टाका!” २३ आ ण तो हणाला, “का? याने काय अपराध केला आहे?”
परंतु सव लोक मो ाने ओरडू न हणू लागले, “ याला वध तंभावर खळा!”
२४ लोकां या पुढे आपले काही चालत नाही हे पलाताने पा हले. पण उलट
लोक अ धक अशांत होऊ लागले होते, ते हा याने पाणी घेतले आ ण
लोकां या समोर आपले हात धुतले व हटले, “या नी तमान मनु या या
र ा वषयी मी नद ष आहे. तुमचे तु हीच पहा.” २५ सव लोक हणू लागले,
“ या या र पाताचा दोष आम यावर आ ण आम या मुलाबाळांवर असो.”
२६ मग पलाताने बर बाला सोडू न दले. पण येशूला चाबकाचे फटके मारले
व यास वध तंभावर खळू न मारावे हणून या याहाती सोपवून दले. २७
नंतर पलाताचे शपाई येशूला रा यपाला या वा ात घेऊन आले आ ण

यांनी या यासाठ सगळ शपायांची तुकड जमवली. २८ यांनी याचे
कपडे काढू न व यास एक कर मजी झगा घातला. २९ मग एक का ांचा
मुकुट तयार क न तो या या डो यावर ठे वला. तसेच यांनी या या उज ा
हातात एक वेत दला. मग शपाई या यापुढे गुडघे टेकून याची थ ा क न
हणू लागले, “य ांचा राजा चरायू होवो!” ३० आ ण शपाई या यावर
थुंकले. या या हातातील यांनी तो वेत घेऊन या या डो यावर मारले.
३१ येशूची थ ा कर याचे संप व यावर यांनी याचा झगा काढू न घेतला
आ ण याचे कपडे यास घातले. मग ते यास वध तंभावर खळायला
घेऊन गेले. ३२ ते बाहेर जात असता यांना एक शमोन कुरनेकर नावाचा
मनु य भेटला. यांनी यास ध न याचा वध तंभ वाहायला लावले. ३३
जे हा ते गुलगुथा “ हणजे कवटीची जागा” नावा या ठकाणी आले. ३४
ते हा यांनी यास प म त ा रस यायला दला. याने तो चाखला.
पण प यास नकार दला. ३५ यांनी यास वध तंभावर खळले. नंतर
यांनी च ् या टाकून येशूचे कपडे आपसात वाटू न घेतले. ३६ शपाई तेथे
बसून येशूवर पहारा देऊ लागले. ३७ आ ण “हा य ांचा राजा येशू आहे”
असे ल हलेले आरोपप क डो या या वर या बाजूला लावले. ३८ दोघां
चोरांना, एकाला उजवीकडे आ ण एकाला डावीकडे असे या याबरोबर
वध तंभावर खळ यात आले. ३९ जे जवळू न जात होते ते आपली डोक
हलवून याची नदा क न ४० हणू लागले, हे परमे राचे भवन मोडू न तीन
दवसात परत उभारणा या, वतःला वाचव जर तू देवाचा पु असलास तर
वध तंभाव न खाली ये. ४१ तसेच मु य याजकांसह, नयमशा श क व
वड लासह इतरांसारखी याची चे ा कर त हणाले, ४२ याने स यांना
वाचवले, परंतु तो वतःला वाचवू शकत नाही. हा इ ाएलाचा राजा आहे.
असेल, याने वध तंभाव न खाली यावे आ ण मग आ ही या यावर व ास
ठे वू. ४३ तो देवावर व ास ठे वतो, देवाला तो पा हजे असेल तर याने
यास वाचवावे कारण तो हणत होता, मी देवाचा पु आहे. ४४ तसेच
या याबरोबर वध तंभावर खळलेले चोर यांनीही याची तशीच नदा केली.
४५ मग पार बारा वाजेपासून ते तीन वाजेपयत सव देशभर अंधार पडला
होता. ४६ सुमारे नव ा ताशी, येशू मो ा आवाजात ओरडू न हणाला,
“एलोई, एलोई, लमा सबखथनी?” याचा अथ “मा या देवा, मा या देवा, तू
माझा याग का केलास?” ४७ जे लोक तेथे उभे होते यांनी हे ऐकून हटले,
“तो एलीयाला बोलावत आहे.” ४८ यां यातला एक लगेच धावत गेला
आ ण बोळा घेऊन आंबेत बुड वला आ ण तो वेता या टोकावर ठे वून यास
यायला दला. ४९ परंतु यांतील सरे हणाले, “ याला एकटे रा ा,
एलीया येऊन यास वाचवतो काय, ते आपण पा .” ५० पु हा एकदा येशूने
मो ाने आरोळ मारली आ ण याचा ाण सोडला. ५१ पाहा, परमे रा या
भवनातील पडदा वरपासून खालपयत दोन भागात फाटला गेला, भूमी
कापली, खडक फुटले. ५२ कबर उघड या आ ण जे प व जन मरण पावले
होते, ते उठवले गेले. ५३ ते लोक कबर तून बाहेर पडले, येशूचे पुन थान
झा यावर ते लोक प व नगर त गेले आ ण अनेकांनी यांना पा हले. ५४
आता शता धपतीने, यां याबरोबर येशूवर जे शपाई पहारा देत होते यांनी
भूकंप व जे काही घडले ते पा हले आ ण ते फार याले. ते हणाले, “हा
खरोखर देवाचा पु होता.” ५५ तेथे ब याच ि या काही अंतरावर उ या
रा न हे पाहत हो या. येशूची सेवा कर त या ि या गालील ांता न या या
मागोमाग आ या हो या. ५६ यां यात म दालीया नगराची मर या, याकोब व
योसेफ यांची आई मर या आ ण ज दीचे पु याकोब व योहान यांची आई या
तेथे हो या. ५७ सं याकाळ झा यावर योसेफ नावाचा अ रमथाईचा, एक
धनवान मनु य तेथे आला. तो येशूचा अनुयायी होता. ५८ तो पलाताकडे
गेला आ ण याने येशूचे शर र मा गतले. ते हा पलाताने ते दे याचा कूम
केला. ५९ नंतर योसेफाने ते शर र घेतले आ ण व छ तागा या कप ात ते
गुंडाळले. ६० आ ण ते एका खडकात खोदले या न ा कबरेत ठे वले. नंतर
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कबरे या त डावर एक मोठ ध ड लोटू न ती कबर बंद केली आ ण तो नघून
गेला. ६१ म दालीया नगराची मर या आ ण याकोब व योसेफ यांची आई
मर या कबरेसमोर बस या हो या. ६२ या दवसास तयार चा दवस हणत
असत, स या दवशी मु य याजक लोक व प शी पलाताकडे गेले. ६३ ते
हणाले, “साहेब, आ हास आठवण आहे क , तो लबाड जवंत असताना
असे हणाला होता क , ‘मी तीन दवसानी परत जीवनात येईल.’ ६४ हणून
तीन दवसापयत कबरेवर कडक पहारा ठे व याची आ ा करा. कारण याचे
श य येऊन याचे शर र चो न ने याचा य न करतील. मग तो मरणानंतर
पु हा उठला असे लोकांस सांगतील. ही शेवटची फसवणूक प ह यापे ा
अ धक वाईट होईल.” ६५ पलात हणाला, “तुम याबरोबर पहारा या, जा
आ ण कबरेवर कडक पहारा ठे वा.” ६६ हणून ते गेले आ ण कबरेवर कडक
पहारा ठे वला. कबरेवर जी ध ड होती त यावर सरकार श का मारला
आ ण तेथे पहारा कर यासाठ शपाई नेमले.
श बाथानंतर आठव ाचा प हला दवस उजडतांच पहाटेस
२८ मग
म दालीया नगराची मर या, याकोब व योसेफ यांची आई मर या कबर
पाहावयास तेथे गे या २ यावेळ पाहा, तेथे मोठा भूकंप झाला. परमे राचा
त वगातून उत न तेथे आला. याने कबरे या त डावरची ध ड बाजूला
लोटली व तो तीवर बसला. ३ याचे प चमकणा या वजेसारखे व याचे
कपडे बफासारखे शु होते. ४ पहारा करणारे शपाई खूप घाबरले, ते थरथर
कापू लागले आ ण ते मरण पावले या मनु यांसारखे झाले. ५ देव त या
ि यांना हणाला, “ भऊ नका, कारण मी जाणतो क , याला वध तंभावर
खळले होते या येशूला तु ही शोधत आहात. ६ पण तो इथे नाही कारण तो
हणाला होता, या माणे यास मरणातून उठ व यात आले आहे. या आ ण
जेथे यास ठे वले होते ती जागा पाहा. ७ आता लवकर जा आ ण या या
श यांना सांगा, तो मरणातून उठला आहे आ ण बघा, तो तुम यापुढे गालील
ांतात जात आहे आ ण तु ही यास तेथे पाहाल. पाहा, मी तु हास सां गतले
आहे.” ८ ते हा या ि या भयाने व मो ा आनंदाने कबरेजवळू न घाईने
नघा या व या या श यांना हे वतमान सांग यासाठ या धावत गे या. ९
मग पाहा; येशू यांना भेटला आ ण तो यांना हणाला, “शांती असो!” या
या याजवळ आ या. यांनी याचे पाय धरले आ ण यास नमन केले. १०
ते हा येशू यांना हणाला, “ भऊ नका, जा, मा या भावांना सांगा क यांनी
गालील ांतात जावे. ते तथे मला पाहतील.” ११ या ि या श यांना
सांग यासाठ गे या. ते हा कबरेवर ल पहारेकर शपायांतील काहीजण
नगरात गेले आ ण यांनी घडलेले सव मु य याजकांना सां गतले. १२ नंतर
याजक जाऊन वड लजनांना भेटले आ ण यांनी एक कट रचला. यांनी
शपायांना पु कळ पैसे देऊन असे हण यास सां गतले. १३ ते हणाले,
“लोकांस असे सांगा क , आ ही रा ी झोपेत असताना येशूचे श य आले
आ ण यांनी याचे शर र चो न नेले. १४ हे जर रा यापाला या कानावर गेले
तर आ ही याच मन वळवू देऊ आ ण तु हास काही होऊ देणार नाही.”
१५ मग शपायांनी पैसे घेतले व याजकांनी सां गतले तसे केले आ ण ही
गो य दी लोकात आजवर बोल यात येते. १६ पण अकरा श य गालील
ांतात येशूने यांना सां गतले या ड गरावर नघून गेले. १७ आ ण यांनी
यास ब घतले ते हा यांनी याची उपासना केली. पण काह ना संशय
आला. १८ ते हा येशू यां याकडे आला आ ण हणाला, “ वगात आ ण
पृ वीवर सव अ धकार मला दे यात आला आहे. १९ हणून तु ही जा आ ण
रा ांतील लोकांस माझे श य करा. पता, पु आ ण प व आ मा यां या
नावाने बाि त मा ा. २० आ ण जे काही मी तु हास शक वले आहे ते या
लोकांस पाळायला शकवा आ ण पाहा, युगा या शेवटापयत मी सदो दत
तुम याबरोबर आहे.” (aiōn g165)

म य
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ही सु वात आहे. यशया
१ देसंवदाचाे पुा यायेशंथू ात तलयाह याया शुमाणेभवतमानाची
, “पाहा, मी मा या ताला तु यापुढे
२

पाठवतो, तो तु यासाठ माग तयार कर ल; ३ अर यांत घोषणा करणा याची
वाणी झाली, ‘परमे राचा माग तयार करा, या या वाटा सरळ करा.’” ४
या माणेच योहान आला, तो अर यांत बाि त मा देत होता आ ण पापां या
मेसाठ प ा ापा या बाि त याची घोषणा कर त होता. ५ य दीया ांत
व य शलेम शहरातील सव लोक योहानाकडे आले. यांनी आपली पापे
कबूल क न या यापासून यादन नदीत बाि त मा घेतला. ६ योहान उं टा या
केसांपासून बनवलेली व े घालीत असे. या या कंबरेला कात ाचा प ा
होता व तो टोळ व रानमध खात असे. ७ तो घोषणा क न हणत असे,
“मा यापे ाही महान असा कोणीएक मा यामागून येत आहे आ ण मी
या या वहाणांचा बंद खाली वाकून लवून सोड या या देखील पा तेचा
नाही. ८ मी तुमचा बाि त मा पा याने करतो पण तो तुमचा बाि त मा
प व आ याने कर ल.” ९ या दवसात असे झाले क , येशू गालील
ांतातील नासरेथ नगरा न आला आ ण योहाना या हातून यादन नदीत
येशूने बाि त मा घेतला. १० येशू पा यातून वर येताना, आकाश उघडलेले
आ ण प व आ मा या यावर कबुतरासारखा उतरत आहे, असे यास
दसले. ११ ते हा आकाशातून वाणी झाली क , “तू माझा य पु आहेस,
तु या वषयी मी संतु आहे.” १२ मग आ याने लगेचच यास अर यांत
घालवले. १३ सैतान याची पर ा पाहत असता तो अर यांत चाळ स दवस
राहीला. तो वनपशूंम ये होता. आ ण देव त येऊन याची सेवा कर त होते.
१४ योहानाला अटक झा यानंतर, येशू गालील ांतास आला व देवाकडू न
आलेली सुवाता याने गाजवली. १५ तो हणाला, “आता यो य वेळ आली
आहे, देवाचे रा य जवळ आले आहे, प ा ाप करा आ ण सुवातवर व ास
ठे वा.” १६ येशू गालील या सरोवराजवळू न जात असता यास शमोन व
शमोनाचा भाऊ अं या हे सरोवरात जाळे टाकताना दसले, कारण ते मासे
धरणारे होते. १७ येशू यांना हणाला, “मा यामागे या हणजे मी तु हास
माणसे धरणारे कर न.” १८ मग ते लगेचच जाळ सोडू न या यामागे चालू
लागले. १९ तेथून काहीसे पुढे गे यावर येशूला ज दीचा मुलगा याकोब
व याचा भाऊ योहान हे तारवात जाळे नीट करताना दसले. २० याने
लगेच यांना हाक मा न बोलावले; मग ते यांचा पता ज दी व नोकरचाकर
यांना तारवात सोडू न या यामागे गेले. २१ नंतर येशू आ ण याचे श य
कफण म नगरास गेले, आ ण लगेचच येशूने श बाथ दवशी सभा थानात
जाऊन श ण दले. २२ या या शकवणुक ने ते च कत झाले, कारण
येशू नयमशा ा या श कां माणे शकवीत न हता, तर यास अ धकार
अस यासारखा शकवीत होता. २३ याचवेळ यां या सभा थानात अशु
आ मा लागलेला एक मनु य होता, तो एकदम मो ाने ओरडला, २४ आ ण
हणाला, “नासरेथ या येशू, तू आम याम ये का पडतोस? तू आमचा नाश
करावयास आला आहेस काय? तू कोण आहेस हे मला माहीत आहे, जो
देवाचा प व तो तूच.” २५ परंतु येशूने यास धमकावून हटले, “शांत राहा
व या यातून नीघ.” २६ “नंतर अशु आ याने यास पळले व तो मो ाने
ओरडू न या यातून बाहेर नघून गेला.” २७ लोक आ यच कत झाले व
एकमेकांस वचा लागले, “येथे काय चालले आहे? हा मनु य काहीतर
नवीन आ ण अ धकाराने शकवीत आहे. तो अशु आ यांनाही आ ा करतो
आ ण ते याचे ऐकतात!” २८ येशू वषयीची ही बातमी ताबडतोब गालील
ांतात सव पसरली. २९ येशू व या या श यांनी सभा थान सोडले आ ण
लगेच तो योहान व याकोब यां याबरोबर शमोन व अं या यां या घर गेला.
३० शमोनाची सासू तापाने बछा यावर पडली होती. ते हा यांनी ताबडतोब

येशूला त या वषयी सां गतले. ३१ ते हा याने जवळ जाऊन त या हाताला
ध न तला उठवले आ ण तचा ताप नघून गेला व ती यांची सेवा क
लागली. ३२ सं याकाळ हणजे सूया त झा यावर लोकांनी सव आजार
आ ण भूतांनी पछाडले यास या याकडे आणले. ३३ सव नगर दरवाजापुढे
जमा झाले. ३४ याने नर नरा या रोगांनी आजार असले यांना बरे केले व
अनेक लोकांतून भूते काढली. पण याने भूतांना बोलू दले नाही कारण ती
यास ओळखत होती. ३५ मग याने अगदी पहाटेस अंधार असतानाच घर
सोडले आ ण एकांत थळ जाऊन तेथे याने ाथना केली. ३६ शमोन व
या यासोबत असलेले येशूचा शोध कर त होते, ३७ व तो सापड यावर ते
यास हणाले, गु जी “आ ही सवजण तुमचा शोध कर त आहोत.” ३८
ते हा येशू यांना हणाला, “आपण जवळपास या गावात जाऊ या, हणजे
मला तेथे देखील उपदेश करता यावा हणून आपण सर कडे जाऊ कारण
यासाठ च मी नघून आलो आहे.” ३९ मग तो सव गालील ांतातून, यां या
सभा थानातून उपदेश कर त आ ण भूते काढ त फरला. ४० एक कु रोगी
येशूकडे आला व या यापुढे गुडघे टेकून याने वतःला बरे कर याची यास
वनंती केली. तो येशूला हणाला, “आपली इ छा असली तर मला शु
कर यास आपण समथ आहात.” ४१ येशूला याचा कळवळा आला, याने
हात पुढे क न यास पश केला व हटले, “माझी इ छा आहे, शु हो.” ४२
आ ण लगेच याचे कु गेले व तो शु झाला. ४३ येशूने यास स ताक द
दली व लगेच लावून दले. ४४ आ ण हटले, “पाहा, या वषयी कोणाला
काहीही सांगू नकोस, तर जाऊन वतःला याजकाला दाखव आ ण यांना
सा हावी हणून तू आप या शु ीकरता मोशेने नेमलेले अपण कर.” ४५
परंतु तो तेथून गेला व घोषणा क न ही बातमी इतक पसरवली क येशूला
उघडपणे शहरात जाता येईना, हणून तो बाहेर अर यातच रा हला आ ण
तर चोहोबाजूंनी लोक या याकडे येत राह याचे थांबले नाही.
दवसानी येशू कफण म नगरास परत आला ते हा तो घर आहे
२ काही
असे लोकां या कानी पडले. ते हा इतके लोक जमले क घरात यांना
२

जागा उरली नाही, एवढेच न हे तर दरवाजाबाहेरदेखील जागा न हती. ते हा तो
यांना वचन सांगत होता. ३ मग काही लोक या याकडे प घाती मनु यास
घेऊन आले. यास चौघांनी उचलून आणले होते. ४ परंतु गद मुळे यांना
या मनु यास येशूजवळ नेता येईना, मग तो जेथे उभा होता या यावरचे
छ पर यांनी काढले व या खाटेवर तो मनु य होता, ती खाट यांनी
छ परातून खाली या यापुढे सोडली. ५ यांचा व ास पा न येशू प घाती
मनु यास हणाला, “मुला, तु या पापांची मा झाली आहे.” ६ तेथे काही
नयमशा ाचे श क बसले होते. ते आप या मनात वचार क लागले क ,
७ “हा मनु य असे का बोलत आहे? हा भाषण कर त आहे! देवा शवाय
कोण पापांची मा क शकतो?” ८ आ ण ते हा ते आप या अंतःकरणात
असे वचार कर त आहेत, हे येशूने याच णी आप या आ यात ओळखून
यांना हटले, “तु ही आप या मनात असले वचार का करता? ९ तु या
पापांची मा झाली आहे, असे या प घाती मनु यास हणणे कवा ऊठ
आपला बाज उचलून घेऊन चाल असे हणणे; यातील कोणते सोपे आहे?”
१० परंतु मनु या या पु ाला पृ वीवर पापांची मा कर याचा अ धकार आहे
हे यांना समजावे हणून, तो प घाती मनु यास हणाला, ११ “मी तुला
सांगतो, ऊठ, तुझी खाट उचलून घेऊन आप या घर जा.” १२ मग तो लगेच
उठला. याने आपली खाट उचलून घेऊन सवा या देखत तो घरा या बाहेर
नघाला; यामुळे ते सव आ यच कत झाले व देवाचे गौरव करत हणाले,
“आ ही असे कधीच पा हले न हते.” १३ येशू पु हा सरोवराकडे गेला व
पु कळ लोक या याजवळ आले आ ण याने यांना श ण दले. १४
नंतर तो जात असता याने अ फ चा मुलगा लेवी यास जकात ना यावर
बसलेले पा हले. मग येशू लेवीला हणाला, “मा यामागे ये.” ते हा लेवी
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उठला आ ण येशू या मागे गेला. १५ नंतर असे झाले क येशू लेवी या
घर जेवायला बसला; तेथे बरेच जकातदार व पापी लोकही येशू व या या
श यांबरोबर जेवत होते कारण ते पु कळ असून या यामागे आले होते. १६
ते हा काही नयमशा ाचे श क जे प शी होते यांनी येशूला पापी व
जकातदारांबरोबर जेवताना पा हले. ते या या श यांना हणाले, “हा पापी
व जकातदार यां याबरोबर का जेवतो?” १७ हे ऐकून येशू यांना हणाला,
“ नरो यांना वै ाची गरज नसते, तर रो यांना असते. मी नी तमान लोकांस
नाही, तर पा यांना बोलाव यास आलो आहे.” १८ जे हा योहानाचे श य
व प शी उपवास कर त होते ते हा काहीजण येशूकडे आले आ ण यास
हणाले, “योहानाचे श य व प शी लोक उपवास करतात परंतु तुझे श य
उपवास का कर त नाहीत?” १९ येशू यांना हणाला, “व हा ांबरोबर वर
आहे तोपयत यांनी उपवास करणे यांना श य आहे काय? वर बरोबर आहे
तोपयत यांना उपवास करणे श य नाही. २० परंतु असे दवस येतील
क , वर यां यापासून घेतला जाईल आ ण नंतर ते या दवसांत उपवास
करतील. २१ कोणी न ा कापडाचा तुकडा जु या कापडाला जोड त नाही,
जर तो असे करतो तर नवे कापड जु या कापडाला फाड ल व छ मोठे
होईल. २२ तसेच नवा ा रस कोणीही ा रसा या जु या कातड पशवीत
घालीत नाही. जर तो असे करतो तर ा रस कातड पशवीला फोड ल
आ ण ा रस नासेल व ा रसाची कातड पशवी यांचा नाश होईल. हणून
नवा ा रस न ा कातड पशवीतच घालतात.” २३ नंतर असे झाले क ,
येशू श बाथ दवशी शेतातून जात असता, याचे श य कणसे मोडू लागले.
२४ ते हा प शी येशूला हणाले, “पाहा, श बाथ दवशी जे क नये ते हे
का करतात?” २५ येशू यांना हणाला, “जे हा दावीद व या याबरोबर
असले या लोकांस भूक लागली व यांना खावयाला हवे होते. ते हा यांनी
काय केले या वषयी तु ही वाचले नाही काय? २६ अ याथार महायाजक
असताना, तो देवा या भवनात कसा गेला आ ण देवाला सम पत केले या
भाकर , या नयमशा ा माणे याजका शवाय कोणीही खाऊ नयेत या
कशा खा या व जे या याबरोबर होते यांनाही कशा द या, या वषयी
तु ही वाचले नाही काय?” २७ तो यास सांगत होता, “श बाथ मनु यांसाठ
कर यात आला. मनु य श बाथासाठ कर यात आला नाही. २८ हणून
मनु याचा पु श बाथाचा देखील भू आहे.”
येशू पु हा एका सभा थानात गेला, तेथे वाळले या हाताचा एक
३ मग
मनु य होता. येशूवर आरोप कर यासाठ कारण मळावे हणून
२

तो श बाथ दवशी या मनु यास बरे करतो क काय हे पाह यासाठ ते
या यावर बारकाईने नजर ठे वून होते. ३ येशू वाळले या हाता या मनु यास
हणाला, “ऊठ आ ण लोकां या समोर उभा राहा.” ४ नंतर तो यांना
हणाला, “श बाथ दवशी चांगले करणे कवा वाईट करणे, जीव वाचवणे
कवा जीवे मारणे यांतील कोणते यो य आहे?” पण ते ग प राहीले. ५ मग
याने यां या मना या कठ णपणामुळे ख न होऊन या सवाकडे रागाने
प हले व या मनु यास हणाला, “तुझा हात लांब कर,” याने हात लांब
केला आ ण तो बरा झाला. ६ नंतर प शी नघून गेले आ ण लगेच यास
जीवे मारणे कसे श य होईल या वषयी हेरोदीयांबरोबर येशू व कट कर त
बसले. ७ मग येशू आप या श यांसह सरोवराकडे नघून गेला आ ण
गालील व य दीया ांतातून मोठा लोकसमुदाय या या मागोमाग नघाला.
८ य शलेम शहर, इदोम ांत, यादने नदी या पलीकड या देशातून, सोर
व सदोन शहरा या आसपास या देशातून मोठा समुदाय, जी मोठमोठ
कामे तो करत होता या वषयी ऐकून या याकडे आला. ९ मग गद मुळे
चग न जाऊ नये हणून याने आप या श यांना एक होड तयार ठे व यास
सां गतले. १० कारण याने अनेक लोकांस बरे केले होते हणून यांना रोग
होते ते यास पश कर यासाठ या या अंगावर पडत होते. ११ जे हा अशु
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आ मे येशूला पाहत ते हा ते या यासमोर खाली पडू न मो ाने ओरडत क ,
“तू देवाचा पु आहेस!” १२ पण तो यांना स ताक द देत होता, क
मला कट क नका. १३ मग येशू ड गरावर चढू न गेला व यास जे श य
हवे होते? यांना याने वतःकडे बोलावले आ ण ते या याकडे आले. १४
ते हा याने बारा जणांची नेमणूक केली यांना याने े षत हे नाव दले.
याने यांची यासाठ नवड केली क , यांनी या यासोबत असावे व यांना
स या ठकाणी उपदेश कर यासाठ यास पाठवता यावे. १५ व यांना
भूते काढ याचा अ धकार असावा. १६ मग येशूने या बारा जणांची नवड
केली व जो शमोन यास पे हे नाव दले. १७ ज दीचा मुलगा याकोब व
याकोबाचा भाऊ योहान यांना याने बोआनेगश, याचा अथ गजनेचे पु
असा होतो हे नाव दले. १८ अं या, फ ल प, बथलमय, म य, थोमा,
अ फ चा मुलगा याकोब, त य, शमोन कनानी १९ आ ण य दा इ कय त
याने नंतर येशूचा व ासघात केला. २० मग येशू घर आला आ ण पु हा
इतके लोक जमले क यांना जेवता सु ा येईना. २१ या या कुटु ब
ं ातील
लोकांनी या वषयी ऐकले ते हा ते यास धरावयास नघाले कारण यास
वेड लागले असे यांचे हणणे होते. २२ तसेच य शलेम शहरा न आलेले
नयमशा ाचे श क हणत होते क , या याम ये बालजबूल आहे आ ण
या भुतां या अ धपती या साहा याने हा भूते काढतो. २३ मग येशूने यांना
आपणाजवळ बोलावून दाख या या साहा याने यांना सांगू लागला, “सैतान
सैतानाला कसा काढ ल? २४ आपापसात फूट पडलेले रा य टकू शकत
नाही. २५ आपापसात फूट पडलेले घरही टकू शकत नाही. २६ जर सैतान
वतःलाच वरोध क लागला आ ण या यातच फूट पडली तर तो टकू
शकणार नाही, तर याचा शेवट होईल. २७ खरोखर कोणालाही बलवान
मनु या या घरात श न याची मालम ा लुटता येणार नाही. थम या
बलवान मनु यास बांधले पा हजे, मगच याचे घर लुटता येईल.” २८ मी
तु हास खरे सांगतो क , “लोकां या पापांची व यांनी केले या देवा या
नदेची यांना मा होईल. २९ पण जो कोणी प व आ याची नदा कर ल,
याची कधीच मा होणार नाही आ ण तो मनु य सावका लक पापाचा दोषी
आहे.” (aiōn g165, aiōnios g166) ३० येशू असे हणाला कारण या याम ये
अशु आ मा आहे असे ते या या वषयी हणत होते. ३१ ते हा येशूची आई
व भाऊ आले आ ण बाहेर उभे रा न यांनी नरोप पाठवून यास बोलावले.
३२ लोकसमुदाय येशूभोवती बसला होता, ते यास हणाले, “तुझी आई
व तुझे भाऊ बाहेर तुझी वाट पाहत आहेत.” ३३ याने यांना उ र दले,
“माझी आई व माझे भाऊ कोण आहेत?” ३४ मग तो आप या सभोवताली
बसले यांकडे सभोवती पा न हणाला, “पाहा माझी आई आ ण माझे भाऊ.
३५ जे कोणी देवा या इ छे माणे वागतात तेच माझे भाऊ, माझी बहीण व
माझी आई.”
येशू सरोवरा या कना यावर श ण देऊ लागला, ते हा
४ पुयाहायाजवळ
फार मोठा समुदाय जमला, हणून तो सरोवरातील एका
तारवात जाऊन बसला आ ण सव लोक सरोवर कनार ज मनीवर होते.
२ तो यास दाखले देऊन पु कळ गो ी शकवू लागला आ ण तो यांना
हणाला; ३ “ऐका, एक पेरणारा पेरणी कर यास नघाला; ४ आ ण तो
पेरत असताना असे झाले क , काही बी वाटेवर पडले, ते प यांनी येऊन
खाऊन टाकले. ५ काही बी खडकाळ ज मनीत पडले, तेथे यास फारशी
माती न हती. माती खोल नस यामुळे ते लगेच उगवले. ६ पण सूय वर
आ यावर ते उ हाने करपले व मूळ नस याकारणाने ते वाळू न गेले. ७
काही बी काटेर झुडपांम ये पडले व काटेर झुडपांनीच वाढू न याची वाढ
खुंटवली, हणून यास काही पीक आले नाही. ८ काही बी चांग या ज मनीत
पडले ते उगवले, मोठे झाले व यास पीक आले; आ ण याचे तीसपट,
साठपट, शंभरपट असे उ प न आले.” ९ तो हणाला, “ याला ऐक यास
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कान आहेत तो ऐको.” १० तो एकांती असता या याबरोबर बारा जणांसह
जे होते यांनी यास दाख यां वषयी वचारले. ११ तो यांना हणाला,
“देवा या रा याचे रह यदान तु हास दले आहे, परंतु बाहेर यांना सवकाही
दाख यांनी सांग यात येते. १२ यासाठ क यांनी पाहत असता पाहावे
परंतु यांना दसू नये, आ ण ऐकत असता यांनी ऐकावे, पण समजू नये.
नाही तर कदा चत यांची माने फरतील आ ण देव यांना मा कर ल.”
१३ तो हणाला, “हा दाखला तु हास समजला नाही काय, तर मग इतर
बाक चे दाखले तु हास कसे समजतील? १४ पेरणारा वचन पेरतो. १५
वाटेवर वचन पेरले जाते तेथील लोक हे आहेत क , यांनी ऐक याबरोबर
सैतान येऊन यां यातले पेरलेले वचन हरावून घेतो. १६ तसेच खडकाळ
ज मनीत पेरलेले हे आहेत क , वचन ऐकताच ते आनंदाने हण करतात; १७
तथा प यां याम ये मूळ नस याकारणाने ते थोडा काळच टकाव धरतात;
मग वचनामुळे संकट आले कवा छळ झाला हणजे ते लगेच अडखळतात.
१८ काटेर झुडपांम ये पेरलेले हे आहेत क , ते वचन ऐकून घेतात, १९ परंतु
संसाराची चता, संप ीचा मोह व इतर गो चा लोभ ही यां याम ये श न
वचनाची वाढ खुंटवतात आ ण ते न फळ होते. (aiōn g165) २० चांग या
ज मनीत पेरलेले हे आहेत क , ते वचन ऐकून याचा वीकार करतात
मग कोणी तीसपट, कोणी साठपट, कोणी शंभरपट असे पीक देतात.”
२१ आणखी येशू यास हणाला, “ दवा मापाखाली कवा पलंगाखाली
ठे व यासाठ आणतात काय? दवठणीवर ठे वावा हणून आणतात ना? २२
येक गो जी झाकलेले आहे ती उघड होईल आ ण येक गु त गो
जाहीर होईल. २३ याला कान आहेत तो ऐको.” २४ तो यास हणाला,
“तु ही जे काही ऐकता या वषयी सावध राहा, या मापाने तु ही मापून
ाल याच मापाने तु हास मापून दे यात येईल. २५ कारण या याजवळ
आहे यास आणखी दले जाईल व या कोणाजवळ नाही या यापासून जे
आहे तेही काढू न घेतले जाईल.” २६ आणखी तो हणाला, “देवाचे रा य
असे आहे क , जणू काय एखादा मनु य ज मनीत बी टाकतो. २७ रा ी
झोपी जातो व दवसा उठतो आ ण ते बी जते व वाढते हे कसे होते हे
यास कळत नाही. २८ जमीन आपोआप पीक देते, प ह याने अंकुर, मग
कणीस, मग कणसात भरलेला दाणा. २९ पीक तयार होते ते हा तो यास
लगेच वळा लावतो कारण कापणीची वेळ आलेली असते.” ३० आणखी तो
हणाला, “आपण देवा या रा याची तुलना कशासोबत क शकतो कवा
कोण या दाख यात ते मांडावे? ३१ ते मोहर या दा यासारखे आहे. जो
ज मनीत पेरतेवेळ पृ वीवर ल सव दा यात सवात लहान असला तर , ३२
तो पेर यावर उगवून सव झाडांत मोठा होतो. यास मो ा फां ा येतात
आ ण आकाशातील पाखरे या यावर घरटी बांधू शकतात.” ३३ असले
पु कळ दाखले देऊन, जसे यां याने ऐकवले तसे, तो यांना वचन सांगत
असे. ३४ आ ण दाख यावाचून तो यां याबरोबर बोलत नसे. परंतु एकांती
तो आप या श यांना सवकाही समजावून सांगत असे. ३५ या दवशी
सं याकाळ झा यावर येशू या या श यांस हणाला, “आपण पलीकडे
जाऊ या.” ३६ मग यांनी लोकसमुदायाला सोडले आ ण तो तारवात होता
तसेच ते यास घेऊन गेले. यां याबरोबर इतरही सरे ता होते. ३७ ते हा
वा याचे मोठे वादळ सुटले आ ण लाटा तारवावर अशा आदळू लाग या क ,
ते पा याने भ लागले. ३८ परंतु येशू माग या बाजूस वरामावर उशास
घेऊन झोपी गेला होता. ते यास जागे क न हणाले, “गु जी, आपण बुडत
आहोत तर आपणास काळजी वाटत नाही काय?” ३९ मग तो उठला आ ण
याने वा याला धमकावले आ ण समु ाला हणाला, “शांत हो! त ध राहा.”
मग वारा थांबला व तेथे मोठ शांतता पसरली. ४० तो यांना हणाला,
“तु ही का भता? तुम याकडे अजूनही व ास कसा काय नाही?” ४१ परंतु
ते अ तशय घाबरले आ ण एकमेकास हणाले, “हा आहे तर कोण, वारा
आ ण समु देखील याचे ऐकतात.” असा हा आहे तर कोण?

याचे श य सरोवरा या पलीकडे, गरसेकरां या देशात
५ मगआलेये.शू आतोणतारवातू
न उतरताच अशु आ मा लागलेला एक मनु य
२

कबरांतून नघून यास भेटला. ३ तो कबरांम ये राहत असे व यास
साखळदंडाने आणखी बांधून ठे वणे आता कोणाला श य न हते. ४ कारण
यास पु कळ वेळा बे ांनी व साखळदंडांनी बांधले असताही, याने
साखळदंड तोडू न टाकले होते व बे ांचे तुकडे तुकडे केले होते आ ण
यास ता यात ठे व याचे साम य कोणालाही न हते. ५ तो नेहमी रा ं दवस
कबरांम ये व ड गरांम ये रा न ओरडत असे व टोकदार दगडांनी आपले अंग
ठे चून घेत असे. ६ येशूला न पाहताच, तो धावत आला व या या पाया
पडला. ७ आ ण मो ाने ओरडू न हणाला, “हे येशू, परा पर देवा या पु ा,
तू म ये का पडतोस? मी तुला देवाची शपथ घालतो, मला छळू नकोस.” ८
कारण येशू यास हणत होता, “अरे अशु आ या, या मनु यातून नघ.”
९ याने यास वचारले, “तुझे नाव काय?” याने उ र दले, “माझे नाव
सै य, कारण आ ही पु कळ आहोत. १० आ ण आ हास या देशातून घालवू
नकोस” अशी तो यास आ हाने वनंती करत होता. ११ तेथे ड गरा या
कडेला डु करांचा एक मोठा कळप चरत होता. १२ ते हा अशु आ यांनी
यास वनंती केली क , “आ ही या डु करांत शरावे, हणून यां याकडे
आ हास लावून दे.” १३ मग याने यास परवानगी दली. ते हा ते अशु
आ मे नघून डु कारात शरले आ ण तो सुमारे दोन हजार डु करांचा कळप
तडक धावत जाऊन क ाव न सरोवरात पडला व पा यात गुदम न मरण
पावला. १४ डु करे राखणारे पळाले व यांनी गावात व शेतम यांत हे वतमान
सां गतले, ते हा काय झाले हे पाह यास लोक आले. १५ ते येशूजवळ
आ यावर तो भूत त, हणजे यात सै य होते तो, कपडे घातलेला आ ण
शु ीवर आलेला यां या ीस पडला आ ण यांना भीती वाटली. १६
यांनी ते पा हले होते यांनी भूत ताला काय झाले ते व डु करां वषयीची
हक कत इतरांना सां गतली. १७ ते हा आपण आम या ांतातून नघून
जावे असे ते यास वनवू लागले. १८ मग तो तारवात जात असता, पूव
भूत त असलेला मनु य यास वनंती क लागला क , मलाही तुम या
सोबत या. १९ परंतु याने यास आप या सोबत येऊ दले नाही, तर
यास हटले, “तू आप या घर वक यांकडे जा आ ण भूने तु यासाठ
केवढ मोठ कामे केली व तु यावर कशी दया केली हे यांना सांग.” २०
ते हा तो नघाला आ ण येशूने जी मोठ कामे या यासाठ केली होती ती
दकापलीस येथे जाहीर क लागला. ते हा सवास आ य वाटले. २१ मग येशू
तारवात बसून पलीकडे परत गे यावर या याजवळ लोकांचा मोठा समुदाय
जमला आ ण तो सरोवराजवळ होता. २२ ते हा याईर नावाचा सभा थानाचा
एक अ धकार येथे आला व यास पा न या या पाया पडला. २३ याने
आ हाने यास वनवणी केली क , “माझी लहान मुलगी मरायला टेकली
आहे. तने बरे होऊन जगावे हणून आपण येऊन त यावर हात ठे वा.” २४
मग तो या याबरोबर नघाला ते हा पु कळ लोक या यामागून चालत होते
आ ण या याभोवती गद कर त होते. २५ आ ण तेथे र ावाने बारा वष
पीडलेली एक ी होती. २६ तने ब याच वै ां या हातून पु कळ हाल सोसून
आप याजवळ जे काही होते ते सव खच केले होते तर तला काही गुण न
येता तचे खणे अ धकच झाले होते. २७ येशू वषयी या गो ी ऐकून ती
या गद त शरली आ ण या यामागे येऊन या या व ाला पश केला.
२८ कारण ती हणत होती, “केवळ या या व ांना पश जर केला तर
मी बर होईन.” २९ ते हा लगेचच तचा र
ाव थांबला आ ण आपण
या पीडेपासून बरे झालो आहोत असा तला शर रात अनुभव आला. ३०
आपणामधून श
नघाली आहे हे येशूने आप याठायी लगेच ओळखले
आ ण गद म ये वाळू न हटले, “मा या व ांना कोणी पश केला?” ३१
याचे श य यास हणाले, “लोकसमुदाय आपणाभोवती गद करत आहे हे
आपण पाहत आहा, तर आपण हणता, मला कोणी पश केला?” ३२
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मग जने हे केले होते तला पाह यास याने सगळ कडे ब घतले. ३३ ते हा
ती ी आप या बाबतीत जे काही घडले, ते जाणून भीत भीत व कापत
कापत या याकडे आली व या या पाया पडू न तने यास सवकाही स य
सां गतले. ३४ तो तला हणाला, “मुली, तु या व ासाने तुला बरे केले
आहे. शांतीने जा आ ण तु या पीडेपासून मु हो.” ३५ येशू हे बोलत आहे
इत यात सभा थाना या अ धका या या घराकडू न काही माणसे येऊन
यास हणाली, “आपली मुलगी मरण पावली, आता गु ज ना ास कशाला
देता?” ३६ परंतु येशू यां या बोल याकडे ल य न देता, सभा थाना या
अ धका याला हणाला, “ भऊ नकोस. व ास मा धर.” ३७ याने पे ,
याकोब व याकोबाचा भाऊ योहान, यां या शवाय कोणालाही आप याबरोबर
येऊ दले नाही. ३८ मग ते सभा थाना या अ धका या या घराजवळ आले,
ते हा रडत असले या व फारच आकांत कर त असले या लोकांची गडबड
याने पा हली. ३९ तो आत जाऊन यास हणाला, “तु ही कशाला रडता
व गडबड करता? मूल मरण पावले नाही, झोपी गेले आहे.” ४० ते हा ते
यास हसू लागले. पण याने या सवाना बाहेर काढू न दले आ ण मुलीचे
आई-वड ल व आप याबरोबरचे श य यांना घेऊन मुलगी होती तेथे तो आत
गेला. ४१ नंतर मुली या हातास ध न तो हणाला, “तलीथा कूम,” याचा
अथ, “मुली, मी तुला सांगतो, ऊठ.” ४२ आ ण लगेच ती मुलगी उठू न चालू
लागली; (ती बारा वषाची होती.) ते अ यंत आ यच कत झाले. ४३ हे
कोणाला कळता कामा नये, अशी याने यांना न ून आ ा केली आ ण
तला खा यास ा असे सां गतले.
येशू तेथून नासोर या या या नगरात आला आ ण याचे श य
६ नंयातरयामागे
आले. श बाथ दवशी तो सभा थानात शकवीत होता.
२

पु कळ लोकांनी याची शकवण ऐकली ते हा ते थ क झाले. ते हणाले,
“या मनु यास ही शकवण कोठू न मळाली? यास देवाने कोणते ान
दले आहे आ ण या या हातून हे केवढे चम कार होतात? ३ जो सुतार,
मर येचा मुलगा आ ण याकोब, योसे, य दा व शमोन यांचा जो भाऊ तोच
हा आहे ना?” आ ण या आप याबरोबर आहेत या या या ब हणी न हेत
काय? याचा वीकार कर या वषयी यांना न पडला. ४ मग येशू यांना
हणाला, “संदे ाचा स मान होत नाही असे नाही; मा या या नगरात,
या या नातेवाईकात आ ण या या कुटु ब
ं ात याचा स मान होत नसतो.”
५ थो ाशाच रो यांवर हात ठे वून याने यास बरे केले, या शवाय सरे
कोणतेही मह कृ य यास तेथे करता आले नाही. ६ यां या अ व ासामुळे
यास आ य वाटले. नंतर येशू श ण देत जवळपास या गावोगावी फरला.
७ नंतर येशूने बारा श यांना आपणाकडे बोलावून घेतले व यांना जोड जोड ने
पाठवू लागला, याने यास अशु आ यावरचा अ धकार दला. ८ आ ण
यास आ ा केली क , “काठ शवाय वासासाठ सरे काही घेऊ नका.
भाकर , झोळ कवा कमरकशात पैसे घेऊ नका. ९ तर चपला घालून
चाला; दोन अंगरखे घालू नका.” १० आणखी तो यास हणाला, “ या
कुठ याही घरात तु ही जाल तेथे तु ही ते शहर सोड पयत राहा. ११ आ ण
या ठकाणी तुमचे वागत होणार नाही कवा तुमचे ऐकणार नाहीत तेथून
नघताना, यांना सा हावी हणून आप या तळ पायाची धूळ तेथेच झाडू न
टाका.” १२ मग श य तेथून नघाले आ ण लोकांनी प ा ाप करावा हणून
यांनी घोषणा केली. १३ यांनी पु कळ भूते काढली आ ण अनेक रो यांना
तैला यंग क न यांना बरे केले. १४ हेरोद राजाने येशू वषयी ऐकले कारण
येशूचे नाव सगळ कडे गाजले होते. काही लोक हणत होते, “बाि त मा
करणारा योहान मरण पावले यातून उठला आहे, हणून या याठायी
चम कार कर याचे साम य आहे.” १५ इतर लोक हणत, “येशू एलीया
आहे.” तर काहीजण हणत, “हा संदे ा फार पूव या संदे ापैक एक
आहे.” १६ परंतु हेरोदाने जे हा ऐकले ते हा तो हणाला, “ या योहानाचा मी
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शर छे द केला तोच उठला आहे.” १७ हेरोदाने वतः योहानाला पकडू न
तु ं गात टाक याची आ ा दली होती कारण याचा भाऊ फ ल प याची
प नी हेरोदीया ह याबरोबर हेरोदाने ल न केले होते. १८ व योहान हेरोदाला
सांगत असे क , “तू आप या भावाची प नी ठे वावीस हे शा ानुसार नाही.”
१९ याक रता हेरोदीयेने योहाना व
मनात अढ धरली. ती यास ठार
मार याची संधी पाहत होती. परंतु ती यास मा शकली नाही, २० कारण
योहान नी तमान आ ण प व मनु य आहे हे जाणून हेरोद याचे भय धर त
असे व याचे संर ण कर . हेरोद योहानाचे बोलणे ऐके ते हा, फार ग धळू न
जाई, तर तो याचे हणणे आनंदाने ऐकून घेत असे. २१ मग एके दवशी
अशी संधी आली क हेरो दया काहीतर क शकेली. आप या वाढ दवशी
हेरोदाने आपले मह वाचे अ धकार , सै यातील सरदार व गालील ांतातील
मुख लोकांस मेजवानी दली. २२ हेरोदीया या मुलीने वतः आत जाऊन
नाच क न हेरोद व आले या पा यांना आनं दत केले. ते हा हेरोद राजा
मुलीला हणाला, “तुला जे पा हजे ते माग हणजे मी ते तुला देईन.” २३ तो
शपथ वा न तला हणाला, “मा या अ या रा यापयत जे काही तू मागशील
ते मी तुला देईन.” २४ ती बाहेर गेली आ ण त या आईला हणाली, “मी
काय मागू?” आई हणाली, “बाि त मा करणा या योहानाचे शीर.” २५
आ ण ती मुलगी लगेच आत राजाकडे गेली आ ण हणाली, “मला तु ही
या णी बाि त मा करणा या योहानाचे शीर तबकात घालून ावे अशी
माझी इ छा आहे.” २६ राजाला फार वाईट वाटले, परंतु या या शपथेमुळे
व भोजनास आले या पा यांमुळे यास तला नकार ावा असे वाटले
नाही. २७ ते हा राजाने लगेच वध करणा याला पाठवले व योहानाचे शीर
घेऊन ये याची आ ा केली. मग तो गेला व तु ं गात जाऊन याने योहानाचे
शीर कापले. २८ ते शीर तबकात घालून मुलीला दले व मुलीने ते आईला
दले. २९ हे ऐक यावर, योहानाचे श य आले आ ण यांनी याचे शर र
उचलले आ ण कबरेत नेऊन ठे वले. ३० यानंतर े षत येशूभोवती जमले
आ ण यांनी जे केले आ ण शक वले ते सव यास सां गतले. ३१ नंतर तो
यांना हणाला, “तु ही रानात एकांती चला आ ण थोडा वसावा या.”
कारण तेथे पु कळ लोक जात येत होते व यांना जेवायलाही सवड मळत
न हती. ३२ ते हा ते सवजण तारवात बसून रानात गेले. ३३ परंतु पु कळ
लोकांनी यांना जाताना पा हले व ते कोण आहेत हे यांना कळाले ते हा
सव गावांतील लोक पायीच धावत नघाले व या या ये याअगोदरच ते तेथे
पोहोचले. ३४ येशू कना याला आ यावर, याने मोठा लोकसमुदाय पा हला;
ते मढपाळ नसले या मढरांसारखे होते, हणून यास यांचा कळवळा आला;
हणून तो यांना ब याच गो ी वषयी श ण देऊ लागला. ३५ दवस बराच
उतर यावर याचे श य या याकडे येऊन हणाले, “ही अर यातली जागा
आहे व आता दवस फार उतरला आहे. ३६ लोकांस जाऊ ा हणजे ते
भोवताल या शेतात व खे ात जाऊन यां यासाठ काहीतर खायला वकत
आणतील.” ३७ परंतु याने यास उ र दले, “तु हीच यांना काहीतर
खावयास ा.” ते यास हणाले, “आ ही जाऊन यांना खा यासाठ दोनशे
चांदी या ना या या भाकर वकत आणा ा काय?” ३८ तो यांना हणाला,
“जा आ ण पाहा क तुम याजवळ कती भाकर आहेत?” पा ह यावर
ते हणाले, “आम याजवळ पाच भाकर आ ण दोन मासे आहेत.” ३९
येशूने सव लोकांस आ ा केली क गटागटाने हरवळ वर बसावे. ४० ते हा
ते शंभर शंभर व प नास प नास असे पं पं ने बसले. ४१ येशूने पाच
भाकर आ ण दोन मासे घेऊन वर वगाकडे पा न, आशीवाद दला आ ण
भाकर मोड या व या लोकांस वाढ यासाठ आप या श यांजवळ द या
आ ण दोन मासेसु ा वाटू न दले. ४२ मग ते सव जेवन क न तृ त झाले.
४३ आ ण यांनी उरले या तुक ां या बारा टोप या भ न घेत या आ ण
माशांचेही तुकडे नेले. ४४ भाकर खाणारे पाच हजार पु ष होते. ४५ नंतर मी
लोकसमुदायाला नरोप देतो आ ण तु ही तारवात बसून पलीकडे बेथसैदा
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येथे जा, असे सांगून येशूने लगेचच श यांना या यापुढे जा यास सां गतले.
४६ लोकांस नरोप देऊन तो ाथना कर यास ड गरावर गेला. ४७ सं याकाळ
झाली ते हा ता सरोवरा या म यभागी होता आ ण येशू एकटाच ज मनीवर
होता. ४८ मग यांना व ही मारणे अवघड जात आहे असे यास दसले,
कारण वारा यां या व चा होता. नंतर पहाटे तीन ते सहा या दर यान
येशू सरोवराव न चालत यां याकडे आला, यां याजवळू न पुढे जा याचा
याचा बेत होता. ४९ पण यास सरोवरातील पा याव न चालतांना पा हले,
ते हा यांना ते भूत आहे असे वाटले व ते ओरडले. ५० कारण या सवानी
यास पा हले व ते घाब न गेले. तो लगेच यांना हणाला, “धीर धरा, भऊ
नका, मी आहे.” ५१ नंतर तो यां याकडे तारवात गेला ते हा वारा शांत
झाला. ते अ तशय आ यच कत झाले. ५२ कारण यांना भाकर ची गो
समजली न हती आ ण यांची मने कठ ण झाली होती. ५३ यांनी सरोवर
ओलांड यावर ते गनेसरेतला आले व ता बांधून टाकले. ५४ ते तारवातून
उतरताच लोकांनी येशूला ओळखले. ५५ आ ण ते आसपास या सव भागात
चोहोकडे धावपळ कर त फरले व जेथे कोठे तो आहे हणून यां या कानी
आले, तेथे तेथे लोक खणेक यांना बाजेवर घालून नेऊ लागले. ५६ तो गावात
कवा शेतम यात कोठे ही जावो, तेथे लोक खणेक यांना भर बाजारात
आणून ठे वत आ ण आप या व ा या ग ाला तर पश क ा अशी
यास वनंती कर त आ ण जत यांनी यास पश केला ततके बरे झाले.
प शी आ ण नयमशा
७ काही
होते, ते येशूभोवती जमले.

ाचे श क जे य शलेम शहरा न आले
२ आ ण यांनी या या काही श यांना

अशु , हणजे वधी ंथ हात न धुता जेवताना पा हले. ३ कारण प शी व इतर
सव य दी वाडव डलांचे नयम पाळू न व श र तीने नीट हात धुत या शवाय
जेवत नाहीत. ४ बाजारातून आणलेली कुठलीही व तू धुत या शवाय ते
खात नाहीत. यां या पूवजां या इतर अनेक चालार ती ते पाळतात आ ण
याले, घागर , तां याची भांड धुणे अशा सरे इतर नयमही पाळतात. ५
मग प शी व नयमशा ाचे श क यांनी येशूला वचारले, “तुझे श य
वाडव डलां या नयम माणे का जगत नाहीत? हात न धुता का जेवतात?”
६ येशू यांना हणाला, “यशयाने जे हा तु हा ढ गी लोकां वषयी भ व य
केले ते हा याचे बरोबरच होते. यशया ल हतो, ‘हे लोक ओठांनी माझा
स मान करतात परंतु याची अंतःकरणे मा यापासून र आहेत. ७ ते थ
माझी उपासना करतात कारण ते लोकांस शा
हणून जे शकवतात ते
मनु यांनी केलेले नयम असतात.’ ८ तु ही देवा या आ ांचा याग केला
असून, आता तु ही मनु याची परंपरा पाळत आहात.” ९ आणखी तो यांना
हणाला, “तु ही आप या परंपरा पाळ याकरता देवाची आ ा मोड यासाठ
सोयी कर प त शोधून काढली आहे. १० मोशेने सां गतले आहे क , ‘तू
आप या आई-वड लांचा स मान कर आ ण जो मनु य आप या व डलांब ल
कवा आईब ल वाईट बोलतो, यास ठार मारलेच पा हजे.’ ११ परंतु तु ही
शक वता, एखादा मनु य आप या व डलांना व आईला असे हणू शकतो
क , ‘तु हास मदत कर यासाठ मा याकडे थोडे फार आहे, परंतु तु हास
मदत कर यासाठ मी ते वापरणार नाही, मी ते देवाला अपण कर याचे
ठरवले आहे.’ १२ तर तु ही यास या या व डलांसाठ कवा आईसाठ पुढे
काहीच क देत नाही. १३ अशा कारे तु ही आपला सं दाय चालू ठे वून
देवाचे वचन र करता आ ण यासार या पु कळ गो ी करता.” १४ ते हा
येशूने लोकसमुदायाला पु हा बोलावून हटले, “ येकाने माझे ऐका व हे
समजून या. १५ बाहे न मनु या या आत जाऊन यास अप व कर ल असे
काही नाही, तर मनु या या आतून जे नघते तेच यास अप व करते. या
कोणाला ऐक यास कान आहेत तो ऐको.” १७ लोकसमुदायाला सोडू न येशू
घरात गेला ते हा श यांनी यास या दाख या वषयी वचारले, १८ तो यांना
हणाला, “तु हास देखील हे समजत नाही काय? जे बाहे न मनु या या

आत जाते ते यास अप व कर त नाही हे तु हास समजत नाही का? १९
कारण ते या या अंतःकरणात जात नाही तर या या पोटात जाते नंतर ते
व े ारे शर राबाहेर पडते.” असे सांगून सव कारचे अ न याने शु घो षत
केले. २० आणखी तो हणाला, “जे मनु या या अंतःकरणातून बाहेर पडते ते
मनु यास अप व करते. २१ कारण आतून हणजे अंतःकरणातून वाईट
वचार बाहेर पडतात. जारकम, चोर , खून, २२ भचार, लोभ, वाईटपणा,
कपट, अस यता, म सर, श ागाळ , अहंकार आ ण मूखपणा, २३ या सव
वाईट गो ी आतून बाहेर पडतात आ ण मनु यास अप व करतात.” २४
येशू या ठकाणा न नघून सोर आ ण सदोन ांतात गेला. तेथे तो एका
घरात गेला व हे कोणाला कळू नये अशी याची इ छा होती. तर यास गु त
राहणे श य न हते. २५ पण ज या लहान मुलीला अशु आ मा लागला
होता अशा एका ीने या या वषयी लगेच ऐकले व ती येऊन या या पाया
पडली. २६ ती ी ीक होती व सर यातील फनी शया येथे ज मली होती.
तने येशूला आप या मुलीतून भूत काढ याची वनंती केली. २७ तो तला
हणाला, “ थम मुलांना तृ त होऊ दे कारण मुलांची भाकर घेऊन कु याला
टाकणे यो य न हे.” २८ परंतु ती यास हणाली, “ भू, कु ीसु ा मुलां या
हातून मेजाखाली पडलेला चुरा खातात.” २९ तो या ीला हणाला,
“तु या या बोल यामुळे जा, तु या मुलीतून भूत नघून गेले आहे.” ३० मग
ती घर आली ते हा तची मुलगी अंथ णावर पडली आहे व त यातून भूत
नघून गेले आहे. असे तने पा हले. ३१ येशू सोर भोवताल या देशातून
परतला आ ण सदोना न दकापलीस या वाटेने गालील या सरोवराकडे
आला. ३२ तेथे काही लोकांनी एका ब ह या-तोत या मनु यास येशूकडे
आणले व आपण या यावर हात ठे वावा अशी वनंती केली. ३३ येशूने यास
लोकांपासून एका बाजूस घेऊन या या कानात आपली बोटे घातली व थुंकून
या या जीभेला पश केला. ३४ याने वगाकडे पा न उसासा टाकला व तो
हणाला, “इ फाथा.” हणजे, “मोकळा हो.” ३५ आ ण याच णी याचे
कान मोकळे झाले आ ण जीभेचा बंद सुटला व यास बोलता येऊ लागले.
३६ ते हा हे कोणाला सांगू नका असे याने यांना न ून सां गतले. परंतु तो
यांना जसजसे सांगत गेला, तसतसे ते अ धकच जाहीर करत गेले. ३७ ते
लोक फारच आ यच कत झाले व हणाले, “ याने सवकाही चांगले केले
आहे. तो ब ह यांना ऐक यास आ ण मु यांना बोलावयास लावतो.”
या दवसात पु हा लोकांचा मोठा समुदाय जमला व यां याजवळ
८ खावयास
काही न हते. येशूने आप या श यांना बोलावले आ ण यांना
हणाला, २ “मला या लोकांचा कळवळा येतो, कारण आज तीन दवस ते
मा याबरोबर आहेत आ ण यां याजवळ खावयास काही नाही. ३ मी जर
यांना उपाशी घर पाठवले तर ते र यातच कासावीस होऊन पडतील आ ण
यां यातील काही तर न आले आहेत.” ४ या या श यांनी उ र दले,
“येथे अर यात हे तृ त होतील इत या भाकर कोठू न आणा ात?” ५
याने यांना वचारले, “तुम याजवळ कती भाकर आहेत?” ते हणाले,
“सात.” ६ याने लोकांस ज मनीवर बस याची आ ा केली. याने सात
भाकर घेत या, आभार मानले व या मोड या व आप या श यांजवळ या
वाढ यास द या आ ण यांनी या लोकांस वाढ या. ७ यां याजवळ थोडे
लहान मासे होते, यास याने आशीवाद देऊन तेही वाढावयास सां गतले. ८
ते जेवून तृ त झाले व उरले या तुक ां या सात टोप या यांनी भर या. ९
तेथे सुमारे चार हजार पु ष होते. मग येशूने यांना घर पाठवले. १० आ ण
लगेच तो आप या श यांसह तारवात बसला व द मनुथा देशात गेला. ११
मग काही प शी येऊन या याशी वाद घालू लागले. याची पर ा पाहावी
हणून यांनी यास वगातून च ह मा गतले. १२ आप या आ यात दीघ
उसासा टाकून तो हणाला, “ही पढ च ह का मागते? मी तु हास खरे
सांगतो क , या पढ ला च ह दले जाणार नाही.” १३ नंतर तो यांना सोडू न
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पु हा तारवात जाऊन बसला व सरोवरा या पलीकड या बाजूस गेला. १४
ते हा श य भाकर आण याचे वसरले होते आ ण तारवात यां याजवळ
एकच भाकर होती. १५ येशूने यांना न ून सां गतले, “सांभाळा, प यांचे
खमीर व हेरोदाचे खमीर यापासून सावध राहा.” १६ मग ते आपसात चचा क
लागले क , “आप याजवळ भाकर नाहीत हणून तो बोलला क काय?”
१७ ते काय बोलत होते हे ओळखून येशू यास हणाला, “आपणाजवळ
भाकर नाहीत या वषयी चचा का करता? अजून तुम या ल ात आले
नाही काय व तु हास समजूनही समजत नाही काय? तुमचे अंतःकरण
कठ ण झाले आहे काय? १८ डोळे असून तु हास दसत नाही काय? कान
असून तु हास ऐकू येत नाही काय? तु हास आठवत नाही काय? १९ मी
पाच हजार लोकांस पाच भाकर वाटू न द या ते हा तु ही तुक ांमधून
कती टोप या गोळा के या.” श यांनी उ र दले, “बारा.” २० “आ ण
चार हजारांसाठ मी सात भाकर मोड या, ते हा तु ही तुक ां या कती
टोप या गोळा के या?” श यांनी उ र दले, “सात.” २१ मग येशू यांना
हणाला, “अजूनही तु हास समजत नाही काय?” २२ ते बेथसैदा येथे आले.
ते हा लोकांनी या याकडे एका आंध याला आणले व आपण यास पश
करावा अशी वनंती केली. २३ मग याने आंध याचा हात ध न यास
गावाबाहेर नेले मग येशू या आंध या या डो यांवर थुंकून व या यावर हात
ठे वून यास वचारले, “तुला काही दसते काय?” २४ याने वर पा हले
आ ण हणाला, “मला माणसे दसत आहेत असे वाटते कारण ती मला
झाडांसारखी दसत आहेत, तर ही ती चालत आहेत.” २५ नंतर येशूने पु हा
आपले हात या मनु या या डो यावर ठे वले. याने डोळे उघडले ते हा यास
ी आली आ ण यास सवकाही प दसू लागले. २६ येशूने याला, “ या
गावात पाऊल देखील टाकू नको” असे सांगून घर पाठवून दले. २७ मग येशू
व याचे श य फली पा कैसर या नामक देशास जा यास नघाले. वाटेत
याने या या श यांना वचारले, “लोक मला कोण हणून ओळखतात?”
२८ यांनी यास उ र दले, “काहीजण हणतात, तु ही बाि त मा करणारा
योहान, तर इतर काही एलीया समजतात, तर सरे काही तु ही संदे ांपैक
एक आहात असे हणतात.” २९ मग येशूने यांना वचारले, “तु हास मी
कोण आहे असे वाटते?” पे ाने उ र दले, “तू
त आहेस.” ३० येशू
श यांना हणाला, “मी कोण आहे हे कोणालाही सांगू नका.” ३१ तो यांना
शकवू लागला, मनु या या पु ाने पु कळ ःखे भोगावी. वड ल, मु य
याजक लोक, नयमशा ाचे श क यांजकडू न नाकारले जावे, यास जवे
मारले जावे व तस या दवशी याने पु हा उठावे हे होणे अग याचे आहे. ३२
याने हे प पणे सां गतले, ते हा पे ाने येशूला बाजूला घेतले व तो यास
दटावू लागला. ३३ परंतु येशूने वळू न आप या श यांकडे पा हले व पे ाला
धमकावून हटले, “अरे सैताना, मा यापुढून नघून जा! कारण तू देवा या
गो ीकडे ल लावीत नाहीस, तर मनु या या गो ीकडे ल लावतोस.” ३४
नंतर याने आप या श यांसह लोकांस बोलावले व यांना हणाला, “जर
कोणाला मा यामागे यायचे असेल तर याने वतःला नाकारावे. आपला
वध तंभ उचलून यावा व मा यामागे यावे. ३५ जो कोणी आपला जीव वाचवू
पाहतो तो जीवाला मुकेल व जो कोणी मा यासाठ व सुवातसाठ जवाला
मुकेल तो आपला जीव वाचवील. ३६ मनु याने सव जग मळ वले व आप या
जीवाचा नाश क न घेतला तर यास काय लाभ? ३७ जीवा या मोबद यात
मनु य काय देऊ शकेल? ३८ देवाशी अ ामा णक आ ण पापी पढ त जो
कोणी माझी व मा या वचनांची लाज धरतो तर मनु याचा पु ही जे हा तो
आप या प या या गौरवात प व तांसह येईल ते हा यांची लाज धर ल.”
शू या लोकांस हणाला, “मी तु हास खरे सांगतो क , येथे उभे
९ येअसले
ले काही असे आहेत क , यांना देवाचे रा य साम या नशी आलेले
दसेपयत मरणाचा अनुभव येणार नाही.” २ सहा दवसानंतर येशूने पे ,
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याकोब आ ण योहान यांना आप याबरोबर एका उं च ड गरावर नेले आ ण तेथे
यां यासमोर याचे पांतर झाले. ३ याची व े चमकदार, अ यंत पांढर
शु , इतक क तशी पृ वीवर ल कोण याही प रटाला शु करता येणार
नाहीत, अशी झाली होती. ४ ते हा एलीया व मोशे या याबरोबर कट झाले,
ते येशूबरोबर संभाषण कर त होते. ५ पे येशूला हणाला, “र बी, आपण
येथे आहोत हे चांगले आहे. आपण तीन मंडप बनवू. एक आपणासाठ , एक
मोशेसाठ व एक एलीयासाठ .” ६ पे असे बोलला कारण काय बोलावे ते
यास समजेना कारण ते भयभीत झाले होते. ७ ते हा एक ढग आला आ ण
याने यां यावर छाया केली आ ण मेघातून एक वाणी झाली, “हा माझा य
पु आहे याचे तु ही ऐका.” ८ अचानक, यांनी एकदम सभोवती पाहीले
ते हा यांना येशू शवाय कोणीही दसले नाही. ९ ते ड गराव न खाली येत
असता, येशूने यांना आ ा केली क , “तु ही जे पाहीले आहे ते मनु याचा पु
मरण पावले यातून उठे पयत कोणालाही सांगू नका.” १० हणून यांनीही
गो यां यातच ठे वली, परंतु ते मरण पावले यातून उठणे याचा अथ काय
या वषयी आपसात चचा कर त होते. ११ यांनी येशूला वचारले, “ थम
एलीया आला पा हजे असे नयमशा ाचे श क का हणातात?” १२ तो
यांना हणाला, “होय, एलीया प ह याने येऊन सवकाही वि थतपणे
करतो हे खरे आहे. परंतु मनु या या पु ा वषयी याने पु कळ ःखे सोसावीत
व नाकारले जावे असे प व शा ात का ल हले आहे? १३ मी तु हास
सांगतो, एलीया आलाच आहे आ ण या या वषयी ल ह या माणे, यांना
पा हजे तसे यांनी याचे केले.” १४ नंतर ते श यांजवळ आले, ते हा
यांना यां याभोवती मोठा लोकसमुदाय आहे आ ण नयमशा ाचे श क
या याशी वाद करत आहेत असे यांना दसले. १५ सव लोक येशूला
पाहताच आ यच कत झाले आ ण ते याचे वागत कर यासाठ धावले. १६
येशूने श यांना वचारले, “तु ही यां याशी कसला वाद घालीत आहात?”
१७ ते हा समुदायातील एकाने यास उ र दले, “गु जी, मी मा या मुलाला
आपणाकडे आणले. यास आ मा लागला असून तो बोलू शकत नाही.
१८ आ ण जे हा तो यास धरतो ते हा यास खाली आपटतो व त डाला
फेस आणतो, दात चावतो व नंतर ताठ होतो. मी आप या श यांना यास
काढावायास सां गतले परंतु ते काढू शकले नाहीत.” १९ येशू यांना हणाला,
“हे व ासहीन पढ , मी कोठवर तुम याबरोबर असणार? मी तुम याबरोबर
कोठवर सहन क ? मुलाला इकडे आणा.” २० नंतर यांनी मुलाला येशूकडे
आणले आ ण जे हा या
आ याने येशूकडे पा हले ते हा लगेच या
मुलाला पळू न टाकले आ ण तो ज मनीवर पडू न त डाला फेस आणून लोळू
लागला. २१ नंतर येशूने या या व डलांना वचारले, “ कती काळ हा असा
आहे?” वड लांनी उ र दले, “बाळपणापासून हा असा आहे. २२ पु कळदा
ठार कर यासाठ याने यास अ नीत कवा पा यात टाकले. जर आप या
हातून काही होणे श य असेल तर आ हावर दया करा व आ हास मदत
करा.” २३ येशू यास हणाला, “श य असेल तर, असे कसे हणतोस?
व ास ठे वणा याला सवकाही श य आहे.” २४ ते हा लागलेच मुलाचे वड ल
मो ाने ओरडू न हणाले, “मी व ास करतो, माझा अ व ास घालवून
टाका.” २५ येशूने लोकसमुदाय या याकडे धावत येत आहे असे पा हले
ते हा येशू या
आ याला धमकावून हणाला, “अरे मु या ब ह या
आ या, मी तुला आ ा करतो क , या यातून बाहेर नीघ आ ण पु हा कधीही
या यात श नको.” २६ नंतर तो ओरडू न व यास अगदी पळू न बाहेर
नघाला व मुलगा मृतासारखा झाला आ ण लोकांस वाटले, तो मरण पावला.
२७ परंतु येशूने यास हातास ध न यास उठवले आ ण तो उभा रा हला.
२८ नंतर येशू घरात गे यावर या या श यांनी यास एकांतात वचारले,
“आ ही तो अशु आ मा का काढू शकलो नाही?” २९ येशू यांना हणाला,
“ही जात ाथनेवाचून स या कशानेही नघणे श य नाही.” ३० ते तेथून
नघाले आ ण गालील ांतातून वास कर त चालले होते. हे कोणालाही कळू
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नये अशी येशूची इ छा होती. ३१ कारण तो आप या श यांना शकवीत
होता. तो यांना हणाला, “मनु याचा पु व ासघाताने ध न मनु यां या
हाती दला जाणार आहे. ते यास ठार मारतील. परंतु मारला गे यानंतर तो
तस या दवशी उठे ल.” ३२ पण या बोल याचा अथ यांना समजला नाही
आ ण या वषयी यास वचार यास ते भीत होते. ३३ पुढे ते कफण मास
आले. येशू घरात असता याने यांना वचारले, “वाटेत तु ही कशा वषयी
चचा कर त होता?” ३४ परंतु ते ग प रा हले कारण वाटेत यांनी सवात
मोठा कोण या वषयी चचा चालली होती. ३५ मग येशू खाली बसला, याने
बाराजणांना बोलावून यांना हटले, “जर कोणाला प हले हावयाचे असेल
तर याने सवात शेवटला व सवाचा सेवक झाले पा हजे.” ३६ मग येशूने एक
बालकास घेऊन यां याम ये उभे केले व यांना हणाला? ३७ “जो कोणी
या लहान बालकाला मा या नावाने वीकारतो तो मला वीकारतो आ ण जो
कोणी मला वीकारतो तो केवळ माझाच वीकार करतो असे नाही तर
याने मला पाठवले याचाही वीकार करतो.” ३८ योहान येशूला हणाला,
“गु जी, आ ही एकाला आप या नावाने भूते काढताना पा हले आ ण आ ही
यास मना केले, कारण तो आप यापैक न हता.” ३९ परंतु येशू हणाला,
“ याला मना क नका, कारण जो कोणी मा या नावाने चम कार करतो तो
नंतर मा या वषयी वाईट बोलू शकणार नाही. ४० जो आप याला तकूल
नाही तो आप याला अनुकूल आहे. ४१ मी तु हास खरे सांगतो,
ताचे
हणून तु हास जो कोणी एक याला पाणी देईल तो न क च आप या
तफळाला मुकणार नाही.” ४२ मा यावर व ास ठे वणा या या लहानातील
एकाला जो कोणी देवापासून परावृ कर ल, या या ग यात जा याची तळ
बांधून यास समु ात फेकून देणे हे या यासाठ बरे आहे. ४३ जर तुझा
उजवा हात तुला पाप कर यासाठ वृ कर त असेल तर तो तोडू न टाक.
दोन हात असून नराकात न वझणा या अ नीत जा यापे ा एक हात नसून
जीवनात जाणे बरे. (Geenna g1067) ४५ आ ण जर तुझा पाय तुला पाप
कर यासाठ वृ कर त असेल तर तो काढू न टाक. दोन पाय असून नरकात
फेकले जावे यापे ा लंगडे होऊन जीवनात गेलेले बरे. (Geenna g1067) ४७
जर तुझा उजवा डोळा तुला पाप कर यासाठ वृ कर त असेल तर तो
काढू न टाक. दोन डोळे असून जेथे यांना खाणारे कडे मरत नाहीत आ ण
अ नी वझत नाही अशा नरकात फेकले जावे यापे ा एक डोळा असून
देवा या रा यात जाणे हे बरे (Geenna g1067) ४९ कारण येकाची अ नीने
पर ा घेतली जाईल. ५० “मीठ चांगले आहे. जर मीठाने याचा खारटपणा
घाल वला तर ते पु हा कसे खारट कराल. तु ही आपणाम ये मीठ असू ा
आ ण एकमेकांबरोबर शांतीने रहा.”
तर येशूने ती जागा सोडली आ ण य दीया ांतात व यादन ओलांडून
१० नंपलीकडे
गेला. लोक समुदाय एक जमून या याकडे आले आ ण
आप या चाली माणे याने यांना शक वले. २ काही प शी येशूकडे आले.
यांनी यास वचारले, “पतीने प नी सोडावी हे कायदेशीर आहे काय?”
हे तर यांनी याची पर ा पाह यासाठ वचारले. ३ येशूने यांना उ र
दले, “मोशेने तु हास काय आ ा दली आहे?” ४ ते हणाले, “मोशेने
पु षाला सूटप ल ह याची व असे क न आप या प नीला सोड याची
परवानगी दली आहे.” ५ येशू हणाला, “केवळ तुम या अंतःकरणा या
कठ णपणामुळे मोशेने ही आ ा तुम यासाठ ल न ठे वली. ६ परंतु
उ प ी या आरंभापासून देवाने यांना नर व नार असे नमाण केले. ७ या
कारणामुळे पु ष आप या आई-वड लांना सोडू न आप या प नीशी जडू न
राहील. ८ आ ण ती दोघे एकदेह होतील. हणून यापुढे ती दोन नाहीत तर
एकदेह आहेत. ९ यासाठ देवाने जे जोडले आहे, ते मनु याने तोडू क
नये.” १० नंतर येशू व श य घरात असता, श यांनी या गो ी वषयी पु हा
यास वचारले. ११ तो यांना हणाला, “जो कोणी आपली प नी टाकतो

व सर बरोबर ल न करतो तो आप या प नी व
भचार करतो. १२
आ ण जर प नी आप या पतीला सोडते आ ण स याबरोबर ल न करते, तर
तीही भचार करते.” १३ मग याने बालकांस हात ठे वावा? करावा आ ण
आशीवाद ावा हणून लोकांनी यांना या याकडे आणले, परंतु श यांनी
आणणा यांना दटावले. १४ येशूने हे पा हले ते हा तो रागवला आ ण यांना
हणाला, “लहान बालकांना मा याकडे येऊ ा. यांना मना क नका कारण
देवाचे रा य यां यासार यांचेच आहे. १५ मी तु हास खरे सांगतो, जो कोणी
बालकासारखा देवा या रा याचा वीकार करणार नाही याचा वेश याम ये
मुळ च होणार नाही.” १६ ते हा याने बालकांना उचलून जवळ घेतले. आपले
हात यां यावर ठे वले आ ण यांना आशीवाद दला. १७ येशू वासास
नघाला असता एक मनु य या याकडे धावत आला आ ण या यापुढे गुडघे
टेकून हणाला, “उ म गु जी, सावका लक जीवन मळव यासाठ मी
काय करावे?” (aiōnios g166) १८ येशू यास हणाला, “तू मला उ म
का हणतोस? देवा शवाय कोणी एक उ म नाही. १९ तुला आ ा माहीत
आहेतच; खून क नको, भचार क नको, चोर क नको, खोटी सा
देऊ नको, फसवू नको, आप या व डलांचा व आप या आईचा स मान कर.”
२० तो मनु य हणाला, “गु जी, मी त णपणापासून या आ ा पाळत आलो
आहे.” २१ येशूने या याकडे पा हले यास या यावर ीती केली तो यास
हणाला, “तु याम ये एका गो ीची उणीव आहे. जा, तु याजवळ जे असेल
नसेल ते सव वक आ ण गोरगर बांस देऊन टाक, हणजे वगात तुला
संप ी ा त होईल आ ण मग चल, मा यामागे ये.” २२ हे श द ऐकून तो
मनु य खूप नराश झाला व ख न होऊन नघून गेला कारण या याजवळ
खूप संप ी होती. २३ येशूने सभोवताली पा हले व तो आप या श यांना
हणाला, “देवा या रा यात धनवानांचा वेश होणे कती कठ ण आहे.”
२४ याचे श द ऐकून श य थ क झाले, परंतु येशू यांना पु हा हणाला,
“मा या मुलांनो, देवा या रा यात वेश होणे कती कठ ण आहे! २५
ीमंतांचा देवा या रा यात वेश होणे यापे ा उं टाला सुई या नाकातून जाणे
सोपे आहे.” २६ ते यापे ाही अ धक आचयच कत झाले आ ण एकमेकाला
हणाले, “तर मग कोणाचे तारण होणे श य आहे?” २७ यां याकडे पा न
येशू हणाला, “मनु यांना हे अश य आहे पण देवाला नाही, कारण देवाला
सव गो ी श य आहेत.” २८ पे यास हणू लागला, “पाहा, आ ही सव
सोडले आहे आ ण आप यामागे आलो आहोत.” २९ येशू हणाला, “मी
तु हास खरे सांगतो, याने याने मा याक रता व सुवातकरता घरदार,
ब हण, भाऊ, आईवड ल, मुलेबाळे कवा शेतीवाड सोडली आहे, ३० अशा
येकाला शेवट या काळ छळणुक बरोबर शंभरपटीने घरे, भाऊ, ब हणी,
आया, मुले, शेते आ ण येणा या युगात सावका लक जीवन मळा या शवाय
राहणार नाही. (aiōn g165, aiōnios g166) ३१ तर प हले ते शेवटचे व शेवटचे
ते प हले, असे पु कळ जणांचे होईल.” ३२ मग ते वर य शलेम शहरा या
वाटेने जात असता येशू यां यापुढे चालला होता. याचे श य वि मत झाले
आ ण या यामागून येणारे घाबरले होते. नंतर येशूने या बारा श यांना पु हा
एकाबाजूला घेतले आ ण वतः या बाबतीत काय घडणार आहे हे यांना
सांगू लागला. ३३ “पाहा! आपण वर य शलेम शहरास जात आहोत आ ण
मनु याचा पु ध न मु य याजक लोक आ ण नयमशा ाचे श क यां या
हाती दला जाईल. ते यास मरणाची श ा देतील आ ण ते यास पररा ीय
लोकां या हाती देतील. ३४ ते याची थ ा करतील, या यावर थुंकतील,
यास फटके मारतील, ठार करतील आ ण तीन दवसानी तो पु हा उठे ल.”
३५ याकोब व योहान हे ज दीचे पु या याकडे आले आ ण यास हणाले,
“गु जी, आ ही आपणाजवळ जे मागू ते आपण आम यासाठ करावे अशी
आमची इ छा आहे.” ३६ येशू यांना हणाला, “मी तुम यासाठ काय करावे
अशी तुमची इ छा आहे?” ३७ ते हणाले, “आप या वैभवात आम यापैक
एकाला तुम या उजवीकडे व स याला डावीकडे बस याचा अ धकार
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ावा.” ३८ येशू यांना हणाला, “तु ही काय मागत आहात हे तु हास कळत
नाही. मी जो याला पणार आहे, तो तुम याने पणे श य आहे काय?
कवा मी जो बाि त मा घेणार आहे तो तुम याने घेणे श य आहे काय?”
३९ ते यास हणाले, “आ हास श य आहे.” मग येशू यांना हणाला,
“मी जो याला पणार आहे तो तु ही याल आ ण जो बाि त मा घेईन तो
तु ही याल, ४० परंतु मा या उजवीकडे कवा डावीकडे बसू देणे मा या
हाती नाही. यां यासाठ या जागा तयार के या आहेत, यां यासाठ च या
राखून ठे व या आहेत.” ४१ दहा श यांनी या वनंती वषयी ऐकले ते हा
ते याकोब व योहानावर फार रागावले. ४२ येशूने यांना जवळ बोलावले
आ ण हटले, “तु हास माहीत आहे क , पररा ी जे स ाधार आहेत ते
यां यावर वा म व गाजवतात आ ण यांचे पुढार यां यावर अ धकार
गाजवतात. ४३ परंतु तुम याबाबतीत तसे नाही. तुम यातील जो कोणी मोठा
होऊ पाहतो याने तुमचा सेवक झाले पा हजे. ४४ आ ण जो कोणी पा हला
होऊ इि छतो याने सवाचा सेवक झाले पा हजे. ४५ कारण मनु याचा पु ही
सेवा क न यावयास नाही तर तो सेवा करावयास आला आहे, पु कळां या
खंडणीक रता आपला जीव दे यासाठ आला आहे.” ४६ मग ते यर हो
शहरास आले. येशू आपले श य व लोकसमुदायासह यर हो सोडू न जात
असता तीमयाचा मुलगा बात मय हा एक आंधळा भकार र या या कडेला
बसला होता. ४७ जे हा याने ऐकले क , नासरेथकर येशू जात आहे ते हा तो
मो ाने ओरडू न हणू लागला, “येशू, दा वदाचे पु मा यावर दया करा.”
४८ ते हा याने ग प बसावे हणून अनेकांनी यास दटावले. पण तो अ धक
मो ाने ओरडू न हणू लागला, “येशू दा वदाचे पु मजवर दया करा.” ४९
मग येशू थांबला आ ण हणाला, “ याला बोलवा,” ते हा यांनी आंध या
मनु यास बोलावून हटले, “धीर धर, येशू तुला बोलवत आहे.” ५० या
आंध याने आपला झगा टाकला, उड मारली व तो येशूकडे आला. ५१
येशू यास हणाला, “मी तु यासाठ काय करावे अशी तुझी इ छा आहे?”
आंधळा मनु य यास हणाला, “र बी, मला पु हा ी ा त हावी.” ५२
मग येशू यास हणाला, “जा! तु या व ासाने तुला बरे केले आहे.” लगेचच
तो पा लागला आ ण र याने तो येशू या मागे चालू लागला.
य शलेम शहराजवळ जैतुनां या ड गराजवळ बेथफगे व
११ जेबेथहाानीतेगावाजवळ
आले ते हा येशूने आप या दोन श यास असे
सांगून पाठवले क , २ “समोर या गावात जा, गावात जाताच या यावर
कोणी बसले नाही असे शग बांधलेले आढळे ल. ते सोडा व येथे आणा.
३ आ ण जर कोणी तु हास वचारले, ‘तु ही हे का घेऊन जात आहात?’
तर तु ही असे हणा, ‘ भूला याची गरज आहे.’ व तो ते लगेच परत तेथे
पाठवील.” ४ मग ते नघाले आ ण यांना र यावर, दाराशी एक शग
बांधलेले आढळले मग यांनी ते सोडले. ५ तेथे उभे असले या लोकांपैक
काहीजण यांना हणाले, “हे शग सोडू न तु ही काय कर त आहात?” ६
यांनी येशू यांना काय हणाला ते यांना सां गतले. ते हा या लोकांनी
यास ते शग नेऊ दले. ७ यांनी ते शग येशूकडे आणले. यांनी
आपली व े या यावर पांघरली व येशू यावर बसला. ८ पु कळ लोकांनी
आपले झगे र यावर पसरले आ ण इतरांनी शेतातून तोडले या डहा या
पसर या. ९ पुढे चालणारे व मागून येणारे घोषणा देऊ लागले, “होसा ना,
भू या नावाने येणारा ध यवा दत असो. १० आमचा पूवज दावीद याचे
येणारे रा य ध यवा दत असो. वगात होसा ना.” ११ नंतर येशूने य शलेम
शहरात वेश के यावर तो परमे रा या भवनात गेला व सभोवतालचे
सव पा हले. या सुमारास सं याकाळ झाली होती हणून तो आप या
बारा श यांसह बेथानीस नघून गेला. १२ स या दवशी, ते बेथानी न
नघा यानंतर येशूला भूक लागली. १३ यास पानांनी भरलेले अं जराचे एक
झाड न दसले. यावर काही मळे ल या आशेने तो पाहावयास गेला पण
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तेथे यास पानां शवाय काही आढळले नाही कारण तो अं जराचा हंगाम
न हता. १४ नंतर तो यास हणाला, “यापुढे सवकाळ तुझे फळ कोणीही
खाणार नाही.” या या श यांनी हे ऐकले. (aiōn g165) १५ नंतर ते य शलेम
शहरात गेले आ ण येशू परमे रा या भवनात गेला ते हा भवनात जे खरेदी
व चा वहार कर त होते यांना येशू बाहेर घालवू लागला. याने सराफांचे
चौरंग व जे कबुतरे वकत होते यांची बैठक उलथून टाकली. १६ याने
कोणालाही कस याच व तूंची परमे रा या भवनामधून नेआण क दली
नाही. १७ मग येशू शकवू लागला. तो यांना हणाला, “मा या घराला सव
रा ांचे ाथनाभवन हणतील, असे प व शा ात ल हले नाही काय?
परंतु तु ही यास लुटा ं ची गुहा बनवली आहे.” १८ मु य याजकांनी आ ण
नयमशा ा या श कांनी हे ऐकले आ ण ते यास ठार मार याचा माग
शोधू लागले कारण सव लोक या या श णाने थ क झा याने ते यास
भीत होते. १९ या रा ी येशू व याचे श य शहराबाहेर गेले. २० सकाळ येशू
आ ण याचे श य जात असता यांनी ते अं जराचे झाड मुळापासून वाळू न
गेलेले पा हले. २१ पे ाला आठवण झाली. तो येशूला हणाला, “र बी,
पाहा! या अं जरा या झाडाला आपण शाप दला ते वाळू न गेले आहे.” २२
येशूने उ र दले, “देवावर व ास ठे वा. २३ मी तु हास खरे सांगतो क , जो
कोणी या ड गराला ‘उपटू न समु ात टाकाला जा’ असे हणेल व तो आप या
मनात संशय धरणार नाही आपण जे हणतो तसे घडेलच असा व ास
धर ल तर या या श दा माणे घडू न येईल. २४ हणून मी तु हास सांगतो जे
काही तु ही ाथनेत मागाल ते मळालेच आहे असा व ास धरा आ ण ते
तु हास मळे ल. २५ जे हा तु ही ाथना कर त उभे राहता ते हा तुम या मनात
जर कोणा या व काही असेल तर याची मा करा. यासाठ क , तुम या
वगातील प याने तुम या पापांची मा करावी. २६ परंतु तु ही जर मा
करणार नाही तर तुमचा वगातील पताही तुम या अपराधांची मा करणार
नाही.” २७ ते परत य शलेम शहरास आले आ ण येशू परमे रा या भवनात
फरत असता मु य याजक लोक, नयमशा ाचे श क आ ण वड ल
या याकडे आले. २८ आ ण यास हणाले, “आपण कोणा या अ धकाराने
या गो ी करता? या कर याचा अ धकार आपणास कोणी दला?” २९ येशू
यांना हणाला, “मीही तु हास एक न वचारतो आ ण जर तु ही मला
याचे उ र दले तर मी या गो ी कोण या अ धकाराने करतो हे तु हास
सांगेन. ३० योहानाचा बाि त मा वगातून होता क मनु यांपासून होता? याचे
उ र ा.” ३१ या वषयी यांनी आपसात चचा केली आ ण हणू लागले जर
आपण तो वगापासून हणावे तर तो हणेल, “मग यावर तु ही व ास
का ठे वला नाही? ३२ परंतु जर आपण तो मनु यांपासून आहे असे हणावे
तर लोक आपणावर रागवतील.” या लोकांची भीती वाटत होती कारण
सव लोकांचा व ास होता क योहान खरोखर संदे ा होता. ३३ मग यांनी
येशूला उ र दले, “आ हास माहीत नाही.” ते हा येशू यांना हणाला, “मग
मीही या गो ी कोणा या अ धकाराने कर त आहे हे तु हास सांगत नाही.”
यांना दाखले सांगून शकवू लागला, “एका मनु याने ा ाचा
१२ येमळाशू लावला
व या याभोवती कुंपण घातले. याने ा रसासाठ
कुंड खणले आ ण टेहळणीसाठ माळा बांधला. याने तो शेतक यास खंडाने
दला व तो र वासास गेला. २ हंगामा या यो यवेळ शेतक याकडू न
ा म यातील फळांचा यो य ह सा मळावा हणून याने एका नोकरास
पाठवले. ३ परंतु यांनी नोकरास धरले, मारले आ ण रकामे पाठवून दले. ४
नंतर याने स या नोकरास पाठवले. यांनी याचे डोके फोडले आ ण यास
अपमानकारक र तीने वाग वले. ५ मग ध याने आणखी एका नोकराला
पाठवले. यांनी यास जवे मारले. याने इतर अनेकांना पाठवले. शेतक यांनी
काह ना मारहाण केली तर काह ना ठार मारले. ६ ध याजवळ पाठव यासाठ
आता फ याचा य मुलगा उरला होता. तो हणाला, खा ीने ते मा या
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मुलाला मान देतील. तो याचा आवडता मुलगा होता हणून शेवटी याने
यास या शेतक यांकडे पाठवले. ७ परंतु ते शेतकर एकमेकांस हणाले, हा
तर वार स आहे. चला, आपण याला जवे मा हणजे वतन आपलेच होईल!
८ मग यांनी यास धरले, जवे मारले आ ण ा म याबाहेर फेकून दले.
९ तर मग ा म याचा धनी काय कर ल? तो येईल आ ण शेतक यांना
जवे मार ल व ा मळा स यांना देईल. १० तु ही हा शा लेख वाचला
नाही काय? जो दगड बांधणा यांनी नाकारला तो कोन शला झाला. ११ हे
परमे राकडू न झाले, आ ण ते आम या ीने आ यकारक कृ य आहे.”
१२ मग ते येशूला अटक कर याचा माग शोधू लागले. परंतु यांना लोकांची
भीती वाटत होती. यास अटक कर याची यांची इ छा होती कारण यांना
माहीत होते क , हा दाखला याने यांनाच उ ेशून सां गतला होता. मग ते
यास सोडू न नघून गेले. १३ नंतर यांनी यास चुक चे बोलताना पकडावे
हणून काही प शी व काही हेरोदी लोकांस या याकडे पाठवले. १४ ते
या याकडे आले आ ण हणाले, “गु जी क , आपण ामा णक आहात
आ ण प पात न करता आपण देवाचा माग खरेपणाने शक वता हे आ हास
माहीत आहे तर मग कैसरला कर देणे यो य आहे क नाही? आ ण आ ही
तो ावा क न ावा?” १५ परंतु येशूने यांचा ढ गीपणा ओळखला व
यांना हणाला, “तु ही माझी पर ा का पाहता? मा याकडे एक नाणे
आणा हणजे मी ते पाहीन.” १६ मग यांनी या याकडे एक नाणे आणले.
याने यांना वचारले, “या ना यावर ल ही तमा व हा लेख कोणाचा
आहे?” ते यास हणाले, “कैसराचा.” १७ मग येशू यांना हणाला, “जे
कैसराचे ते कैसराला आ ण जे देवाचे ते देवाला ा.” ते हा यांना या या
उ रा वषयी फार आ य वाटले. १८ नंतर, जे पुन थान नाही असे मानणारे
काही स क या याकडे आले यांनी यास वचारले, १९ “गु जी. मोशेने
आम यासाठ प व शा ात असे ल हले आहे क , जर कोणा मनु याचा
भाऊ मरण पावला व याची प नी मागे रा हली, परंतु यांना मूलबाळ नसले
तर आप या भावा या वंश पुढे चालावा हणून या मनु याने त याबरोबर
ल न करावे आ ण मरण पावले या भावाचा वंश वाढवावा. २० तर असे
कोणी सात भाऊ होते. प ह याने प नी केली व तो मूलबाळ न होता मरण
पावला. २१ स याने त याबरोबर ल न केले, तोसु दा मूलबाळ न होता
मरण पावला. २२ तस याने तसेच केले. या सात भावांपैक एकालाही
या ीपासून, मूलबाळ झाले नाही. शेवटी ती ीही मरण पावली. २३
सातही भावांनी त याबरोबर ल न केले तर पुन थाना या वेळ जे हा
लोक मरण पावले यातून उठतील ते हा ती कोणाची प नी असेल? कारण
सातही जणांनी त याबरोबर ल न केले होते.” २४ येशू यांना हणाला,
“खा ीने, शा लेख आ ण देवाचे साम य तु हास माहीत नाही हणून
तु ही अशी चूक कर त आहात. २५ कारण जे हा लोक मरण पावले यातून
उठतील ते हा ते ल न करणार नाहीत व क न देणार नाहीत, याऐवजी
ते वगातील देव ता माणे असतील. २६ परंतु मरण पावले यां या पु हा
उठ या वषयी तु ही मोशे या पु तकातील जळ या झुडपा वषयी वाचले नाही
काय? तेथे देव मोशाला हणाला, मी अ ाहामाचा देव, इसहाकाचा देव आ ण
याकोबाचा देव आहे. २७ तो मरण पावले यांचा देव न हे तर जवंत लोकांचा
देव आहे. तु ही फार चुकत आहात.” २८ यानंतर एका नयमशा ा या
श काने यांना वाद घालताना ऐकले. येशूने यांना कती चांग या कारे
उ र दले ते पा हले. ते हा याने वचारले, “सव आ ा पैक मह वाची अशी
प हली आ ा कोणती?” २९ येशूने उ र दले, “प हली मह वाची आ ा
ही, ‘हे इ ाएला, ऐक, भू आपला देव एकच भू आहे. ३० तू आप या
संपूण अंतःकरणाने, संपूण जवाने, संपूण मनाने आ ण संपूण श ने तुझा
देव भू या यावर ीती कर.’ ३१ सर आ ा ही आहे, ‘जशी आपणावर
तशी आप या शेजा यावर ीती कर.’ यापे ा सर कोणतीही आ ा मोठ
नाही.” ३२ तो मनु य उ रला, “देव एकच आहे, गु जी आ ण या या शवाय

कोणीही नाही असे आपण हणता ते खरे बोललात. ३३ या यावर पूण
अंतःकरणाने, पूण बु ीने, पूण श ने आ ण जशी आपणावर तशी आप या
शेजा यावर ीती करणे हे सव य व अपणे, जी आपणास कर याची आ ा
दली आहे, यापे ाही अ धक मह वाचे आहे.” ३४ येशूने पा हले क , या
मनु याने शहाणपणाने उ र दले आहे. ते हा तो यास हणाला, “तू देवा या
रा यापासून र नाहीस.” यानंतर यास न वचार याचे धाडस कोणी केले
नाही. ३५ येशू परमे रा या भवनात शकवीत असता, तो हणाला, “ त
दा वदाचा पु आहे असे नयमशा ाचे श क हणातात ते कसे श य
आहे? ३६ दावीद वतः प व आ याने े रत होऊन हणाला, ‘ भू देव,
मा या भूला हणाला, मी तुझे वैर तु या पायाखाली घालेपयत, तू मा या
उजवीकडे बैस.’ ३७ दावीद वतः
ताला ‘ भू’ हणतो तर मग
त
दा वदाचा पु कसा?” आ ण मोठा लोकसमुदाय याचे आनंदाने ऐकत
होता. ३८ श ण देताना तो हणाला, “ नयमशा ा या श कां वषयी
सावध असा. यांना लांब लांब झगे घालून मरवायला आ ण बाजारात
नम कार यायला आवडते. ३९ आ ण सभा थानातील व मेजवानीतील
सवात मह वा या जागांची यांना आवड असते. ४० ते वधवांची घरे खाऊन
टाकतात आ ण धा मकता दाख व यासाठ ते लांब लांब ाथना करतात.
या लोकांस फार कडक श ा होईल.” ४१ येशू दानपेटी या समोर बसून
लोक पेटीत पैसे कसे टाकतात हे पाहत होता आ ण पु कळ ीमंत लोक
भरपूर पैसे टाक त होते. ४२ नंतर एक गर ब वधवा आली व तने दोन
तां याची नाणी हणजे एक दमड टाकली. ४३ येशूने आप या श यांना
एक बोलावले आ ण हणाला, “मी तु हास खरे सांगतो क , सवानी या
पेटीत जे दान टाकले या सवापे ा या वधवेने अ धक टाकले आहे. ४४ मी
असे हणतो कारण यां याजवळ जे भरपूर होते यामधून यांनी काही दान
दले, परंतु ती गर ब असूनही त याजवळ होते ते सव तने देऊन टाकले. ती
सव त या जीवनाची उपजी वका होती.”
येशू परमे रा या भवनातून नघून जात असता या या श यांपैक
१३ मगएकजण
यास हणाला, “गु जी, पाहा, कसे हे अ ूत ध डे व
बांधलेली इमारत आहे.” २ येशू यास हणाला “तू या मो ा इमारती
पाहतोस ना? येथील एकही दगड स या दगडावर राहणार नाही. यातील
येक खाली पाडला जाईल.” ३ येशू परमे रा या भवनासमोर या जैतुना या
ड गरावर बसला होता. पे , याकोब, योहान आ ण अं या यांनी यास
एकांतात वचारले, ४ “या गो ी के हा घडतील हे आ हास सांगा आ ण या
गो ी पूण हो याची वेळ येईल ते हा कोणते च ह घडेल?” ५ नंतर येशू
यांना सांगू लागला, “तु हास कोणी फसवू नये हणून सावध राहा. ६
पु कळ लोक मा या नावाने येतील व हणतील क , ‘मी तोच आहे’ आ ण ते
पु काळांना फसवतील. ७ जे हा तु ही लढाया वषयी आ ण लढायां या
अफवा वषयी ऐकाल ते हा घाब नका. हे न तपणे घडणारच आहे. पण
एव ाने शेवट होणार नाही. ८ एक रा स या रा ावर उठे ल, एक रा य
स या रा यावर उठे ल, नर नरा या ठकाणी भूकंप होतील आ ण काळ
पडतील. पण या गो ी हणजे केवळ नाशाची सु वात आहे. ९ तु ही सावध
असा. ते तु हास यायसभां या वाधीन करतील आ ण सभा थानात तु हास
मार देतील. यांना सा हावी हणून तु हास रा यकत व राजे यां यासमोर
उभे रहावे लागेल. १० या गो ी घड यापूव सव रा ांम ये सुवातची घोषणा
झालीच पा हजे. ११ ते तु हास अटक क न चौकशीसाठ आणतील ते हा
अगोदरच तु ही काय बोलावे याची काळजी क नका, तर या घटकेला
जे काही सुचवले जाईल ते बोला, कारण बोलणारे तु ही नाही तर प व
आ मा तु हासाठ बोलेल. १२ भाऊ भावाला व वड ल आप या मुलाला ठार
मार यासाठ व ासघात क न ध न देतील, मुले आप या आईवड लांवर
उठतील आ ण ते यांना ठार करतील. १३ आ ण मा या नावामुळे सवजण
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माक

तुमचा ेष करतील, पण जो शेवटपयत टकेल तोच तारला जाईल. १४ जे हा
तु ही नाशाला कारण अशी भयंकर गो , दानीएल संदे ाने सां गतलेला
‘ओसाड चा अमंगळ पदाथ’ जो जथे नको तेथे पाहाल. (वाचकाने याचा
अथ काय तो समजावून यावा) ते हा जे य दीया ांतात आहेत यांनी
ड गरांकडे पळू न जावे. १५ जो मनु य आप या घरा या छतावर असेल
याने घरातून काही आण यासाठ खाली उत नये. १६ आ ण जर एखादा
मनु य शेतात असेल तर याने आपला झगा आण यासाठ माघार जाऊ
नये. १७ या दवसात या ि यांची मुले ता ही असतील व अंगावर पाजत
असतील यां यासाठ हे अती भयंकर होईल. १८ हे हवा यात होऊ नये
हणून ाथना करा. १९ कारण या दवासात जो ास होईल तो देवाने जग
नमाण केले या आरंभापासून तो आजपयत कधीही झाला नसेल व पु हा
यासारखा कधीही होणार नाही, असा असेल. २० परमे राने जर ते दवस
कमी केले नसते तर कोणीही वाचला नसता. परंतु यांना याने नवडले
आहे अशा नवडले या मनु यांसाठ ते दवस याने कमी केले आहेत. २१
आ ण जर कोणी तु हास हणेल क ‘पाहा,
त येथे आहे कवा तेथे
आहे,’ तर यावर व ास ठे वू नका. २२ कारण काही लोक आपण खोटे
त कवा खोटे संदे े अस याचा दावा करतील आ ण श य झाले तर ते
नवडले या लोकांस फसव यासाठ च हे व आ यकम करतील. २३ पहा,
ते हा तु ही सावध राहा. मी काळापूव च तु हास सवकाही सांगून ठे वले
आहे. २४ परंतु या दवसात ही संकटे येऊन गे यावर, ‘सूय अंधकारमय
होईल, चं काश देणार नाही.’ २५ ‘आकाशातून तारे पडतील आ ण
आकाशातील बळे डळमळतील.’ २६ आ ण लोक मनु याचा पु ाला मेघां ढ
होऊन मो ा साम या नशी आ ण वैभवाने येताना पाहतील. २७ नंतर
तो आप या देव तास पाठवील व चार दशातून, पृ वी या सीमेपासून ते
आकाशा या सीमेपयत या या नवडले या लोकांस एक कर ल. २८
अं जरा या झाडापासून शका. जे हा या या डहा या कोमल होतात आ ण
यावर पाने फुटतात ते हा तु हास उ हाळा जवळ आला हे समजते. २९
याच माणे तु ही जे हा या गो ी घडताना पाहाल ते हा तु हास समजेल
क , तो काळ अगदीच दाराशी येऊन ठे पला आहे. ३० मी तु हास खरे
सांगतो क , या सव गो ी घड यापूव ही पढ खा ीने नाहीशी होणार नाही.
३१ वग आ ण पृ वी नाहीशी होतील पण माझी वचने नाहीशी होणारच
नाहीत. ३२ या दवसा वषयी कवा या घटके वषयी कोणालाही ठाऊक
नाही. वगातील देव तांनाही नाही व पु ासही नाही. फ प याला ठाऊक
आहे. ३३ सावध असा, ाथनेत जागृत असा कारण ती वेळ के हा येईल हे
तु हास ठाऊक नाही. ३४ ती वेळ अशी आहे क , एक मनु य वासास
नघते वेळ घर सोडतो आ ण या या येक नोकराला काम नेमून देतो. तो
पहारेक यास जाग क राह याची आ ा करतो. तसे हे आहे. ३५ हणून
तु ही जागे असा, कारण घरधनी के हा येईल हे तु हास ठाऊक नाही. तो
सं याकाळ , म यरा ी, पहाटे क बडा आरव यापूव कवा सकाळ के हा
येईल हे तु हास माहीत नाही. ३६ जर तो अचानक आला तर तु हास झोपेत
असताना पाहील. ३७ मी तु हास सांगतो, ते सवाना सांगतो, जागृत राहा.”
हांडण व बेखमीर भाकर या सणा या दोन दवस अगोदर मु य
१४ वयाजक
लोक आ ण नयमशा ाचे श क कपटाने यास ध न जवे
मार याचा माग शोधीत होते. २ कारण ते हणत होते “आपण ते सणात
क नये नाही तर लोक दंगा करतील.” ३ येशू बेथानी येथे शमोन कु रोगी
या या घर मेजावर जेवायला बसला असता कोणीएक ी वन पतीपासून
बनवले या शु सुगंधी तेलाची फार मौ यवान अलाबा कुपी घेऊन
आली. तने अलाबा कुपी फोडली आ ण सुगंधी तेल येशू या डो यावर
ओतले. ४ तेथे असलेले काही लोक रागावले, ते एकमेकांना हणाले,
“सुगंधी तेलाचा असा नाश हावा हे बरे नाही. ५ कारण हे सुगंधी तेल तीनशे
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सो या या ना यापे ा अ धक कमतीला वकता आले असते आ ण ते
पैसे गर बांना देता आले असते.” असे हणून यांनी त या व कुरकुर
केली. ६ पण येशू हणाला, “ तला एकटे सोडा. तला का ास देता? तने
मा यासाठ एक सुंदर कृ य केले आहे. ७ गर ब तर नेहमी तुम याजवळ
असतील आ ण पा हजे ते हा यांना मदत करणे तु हास श य आहे. परंतु मी
नेहमीच तुम याबरोबर असेन असे नाही. ८ तला श य झाले ते तने केले.
तने दफन वधी या तयार या काळाअगोदरच मा या शर रावर सुगंधी तेल
ओतले आहे. ९ मी तु हास खरे सांगतो, सव जगात जेथे कोठे सुवातची
घोषणा केली जाईल तेथे तची आठवण हणून तने जे केले ते नेहमीच
सां गतले जाईल.” १० नंतर बारा श यांपैक एक, य दा इ कय त येशूला
व ासघाताने ध न दे यासाठ मु य याजकांकडे गेला. ११ जे हा याजकांनी
हे ऐकले ते हा यांना फार आनंद झाला आ ण यांनी यास पैसे दे याचे
वचन दले. मग य दा येशूला ध न यां या हातात दे याची संधी पा
लागला. १२ बेखमीर भाकर या सणा या प ह या दवशी जे हा व हांडण
सणाचा कोकरा बळ करत असत ते हा येशूचे श य यास हणाले, “आ ही
जातो आ ण व हांडण सणा या भोजनाची तयार करतो. आ ही कोठे जाऊन
तयार करावी अशी आपली इ छा आहे?” १३ येशूने आप या दोघा श यांना
पाठवले आ ण यांना सां गतले, “शहरात जा आ ण पा याचे भांडे घेऊन
जाणारा मनु य तु हास भेटल
े , या यामागे जा. १४ आ ण जेथे तो आत
जाईल या घरा या मालकास सांगा, ‘गु जी हणतात, जेथे मला मा या
श यांबरोबर व हांडण सणाचे भोजन करणे श य होईल अशी खोली कोठे
आहे?’ १५ आ ण तो तु हास माड वरची एक मोठ नीटनेटक केलेली खोली
दाखवील, तेथे आप यासाठ तयार करा.” १६ श य नघाले आ ण ते
शहरात गेले आ ण येशूने सां गत या माणे यांना सव आढळले. मग यांनी
व हांडण सणा या भोजनाची तयार केली. १७ सं याकाळ झाली ते हा येशू
बारा श यांसह आला. १८ मेजावर बसून ते जेवीत असता येशू हणाला,
“मी तु हास खरे सांगतो, तुम यापैक जो एकजण मला श ू या वाधीन
क न देईल, तो मा याबरोबर येथे जेवण कर त आहे.” १९ श य अ तशय
ख न झाले व येकजण यास हणू लागला, “तो मी आहे का?” २०
तो यांना हणाला, “बारा जणांपैक एक जो मा याबरोबर ताटात भाकर
बुडवत आहे तोच. २१ या या वषयी प व शा ात जसे ल हले आहे, तसा
मनु याचा पु जाईल, परंतु या याकडू न मनु याचा पु ध न दला जाईल,
याची केवढ दशा होणार. तो ज मला नसता तर ते या यासाठ बरे झाले
असते.” २२ ते भोजन कर त असता येशूने भाकर घेतली, उपकार तुती
केली, ती मोडली आ ण यांना दली. तो हणाला, “ या, हे माझे शर र
आहे.” २३ नंतर येशूने याला घेतला, उपकार तुती केली. तो याला यांना
दला आ ण सव यातून याले. २४ मग येशू हणाला, “हे माझे न ा
कराराचे र आहे. पु कळांसाठ ते ओतले जात आहे. २५ मी तु हास खरे
सांगतो क , देवा या रा यात मी नवा ा रस पईन या दवसापयत मी
यापुढे ा ाचा उपज पणार नाही.” २६ नंतर यांनी उपकार तुतीचे गीत
गाईले व ते जैतुना या ड गराकडे नघून गेले. २७ येशू श यांना हणाला,
“तु ही सव अडखळू न पडाल कारण प व शा ात असे ल हले आहे
क , ‘मी मढपाळास मार न आ ण मढरांची दाणादाण होईल.’ २८ परंतु
माझे पुन थान झा यावर मी तुम यापुढे गालील ांतात जाईन.” २९ पे
हणाला, जर सव अडखळले तर मी अडखळणार नाही. ३० मग येशू यास
हणाला, “मी तुला खरे सांगतो, आज रा ी दोनदा क बडा आरव यापूव तू
तीन वेळा मला नाकारशील.” ३१ तर ही पे अ धक आवेशाने हणाला,
“जर मला आपणाबरोबर मरावे लागले तर सु ा मी आपणाला नाकारणार
नाही.” आ ण इतर सवजण तसेच हणाले. ३२ नंतर ते गेथशेमाने हटले या
जागी आले, ते हा येशू या या श यांना हणाला, “मी ाथना कर पयत
येथे बसा.” ३३ येशूने आप याबरोबर पे , याकोब व योहान यांना घेतले.
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ःख व वेदनांनी याचे मन भ न आले. ३४ तो यांना हणाला, “माझा
जीव मर याइतका वेदना सोशीत आहे. येथे राहा व जागृत असा.” ३५
यां यापासून थोडे र अंतरावर जाऊन तो ज मनीवर पडला आ ण याने
ाथना केली क , “श य असेल तर ही घटका मजपासून टळू न जावो.” ३६
तो हणाला, “अ बा- पता, तुला सवकाही श य आहे. हा याला मजपासून
र कर तर मा या इ छे माणे नाही तर तु या इ छे माणे कर.” ३७ नंतर
येशू आला आ ण यांना झोपलेले पा हले. तो पे ाला हणाला, “ शमोना,
तू झोपी गेलास काय? तासभर तु या याने जागे राहवत नाही काय? ३८
जागृत राहा आ ण ाथना करा हणजे तु ही पर ेत पडणार नाही. आ मा
उ सुक आहे पण देह अश आहे.” ३९ पु हा येशू र गेला आ ण याच गो ी
उ चा न याने ाथना केली. ४० नंतर तो परत आला व यास ते झोपलेले
आढळले कारण यांचे डोळे जड झाले होते आ ण यास काय उ र ावे हे
यांना कळे ना. ४१ तो पु हा तस या वेळेस आला आ ण यांना हणाला,
“तु ही अजूनही झोपलेले आ ण व ांती घेत आहात काय? पुरे झाले! आता
वेळ आली आहे. मनु याचा पु पा यां या हाती ध न दला जात आहे. ४२
उठा, आपण जाऊ या. पाहा, मला ध न देणारा मनु य इकडे येत आहे.”
४३ आ ण येशू बोलत आहे तोपयत बारा जणांपैक एक य दा तेथे आला.
या याबरोबर मु य याजक लोक व नयमशा ाचे श क आ ण वड ल
यांनी पाठवलेले अनेक लोक तलवार व सोटे घेऊन आले. ४४ घात क न
देणा याने यांना अशी खूण दली होती क , “मी या कोणाचे चुंबन घेईन
तोच तो आहे, यास धरा आ ण सांभाळू न या.” ४५ मग य दा आ याबरोबर
तो येशूकडे गेला आ ण हणाला, “र बी!” आ ण असे हणून य दाने येशूचे
चुंबन घेतले. ४६ नंतर यांनी या यावर हात टाकले आ ण यास अटक
केली. ४७ तेथे जवळ उभे असले यांपैक एकाने आपली तलवार काढली
आ ण महायाजका या नोकरावर वार क न याचा कान कापून टाकला. ४८
नंतर येशू यांना हणाला, “मी लुटा अस या माणे तु ही तलवार आ ण
सोटे घेऊन मला पकडायला बाहेर पडलात काय? ४९ मी दररोज परमे रा या
भवनात शकवीत असता तु हाबरोबर होतो आ ण तु ही मला अटक केली
नाही. परंतु शा लेख पूण झालाच पा हजे.” ५० सव श य यास सोडू न
पळू न गेले. ५१ एक त ण मनु य अंगावर तागाचे व पांघ न या यामागे
चालत होता. यांनी यास धरले, ५२ परंतु तो तागाचे व टाकून उघडाच
पळू न गेला. ५३ नंतर यांनी येशूला तेथून महायाजकाकडे नेले आ ण सव
मु य याजक लोक, वड ल व नयमशा ाचे श क जमा झाले. ५४ थोडे
अंतर ठे वून पे येशू या मागे सरळ महायाजका या वा ात गेला. तेथे पे
कामदारांबरोबर व तवाजवळ शेकत बसला. ५५ मु य याजक लोक आ ण
सव य दी सभा येशूला जवे मार यासाठ पुरावा गोळा कर याचा य न
कर त होते. परंतु यांना काही मळे ना. ५६ पु कळांनी या या व द खोटी
सा दली. परंतु यांची सा सारखी न हती. ५७ नंतर काहीजण उभे राहीले
आ ण या या व द सा देऊन हणाले, आ ही यास असे हणताना
ऐकले क , ५८ “हाताने बांधलेले परमे राचे भवन मी पाडू न टाक न आ ण
हातांनी न बांधलेले असे सरे भवन तीन दवसात उभार न.” ५९ परंतु तर ही
याबाबतीत यां या सा ीत मेळ न हता. ६० नंतर महायाजक यां यापुढे
उभा रा हले आ ण याने येशूला वचारले, “तू उ र देणार नाहीस काय? हे
लोक तु या व आरोप करताहेत हे कसे?” ६१ परंतु येशू ग प रा हला.
याने उ र दले नाही. नंतर महायाजकाने पु हा वचारले, “ध यवा दताचा
पु
त तो तू आहेस काय?” ६२ येशू हणाला, “मी आहे, आ ण तु ही
मनु या या पु ाला सवसमथ देवा या उजवीकडे बसलेले व आकाशातील
मेघांसह येताना पाहाल.” ६३ महायाजकाने आपले कपडे फाडले आ ण
हणाला, “आपणाला अ धक सा ीदारांची काय गरज आहे? ६४ तु ही
नदा ऐकली आहे. तु हास काय वाटते?” सवानी यास मरणदंड यो य आहे
अशी श ा फमावली. ६५ काहीजण या यावर थुंकू लागले. याचे त ड

झाकून बु या मा लागले व यास हणू लागले, “ओळख बरे, तुला कोणी
मारले?” कामदारांनी यास ता यात घेतले आ ण मारले. ६६ पे अंगणात
असतानाच महायाजका या दासीपैक एक तेथे आली. ६७ आ ण तने
पे ाला शेकताना पा हले. ते हा तने या याकडे नरखून पा हले व हणाली,
“तू सु ा नासरेथकर येशूबरोबर होतास ना?” ६८ परंतु पे ाने ते नाकारले
आ ण हणाला, “तू काय हणतेस हे मला कळत नाही व समजतही नाही.”
पे अंगणा या दरवाजा या देवड वर गेला आ ण क बडा आरवला. ६९ जे हा
दासीने यास पा हले ते हा जे लोक तेथे होते यांना ती हणू लागली क , “हा
मनु य यां यापैक च एक आहे.” ७० पे ाने पु हा ते नाकारले. नंतर थो ा
वेळाने तेथे उभे असलेले लोक पे ाला हणाले, “खा ीने तू यां यापैक एक
आहेस, कारण तू सु ा गालीली आहेस.” ७१ पे नभ सना कर त व शपथ
वा न हणाला, “तु ही या मनु या वषयी बोलत आहात यास मी ओळखत
नाही!” ७२ आ ण लगेच स यांदा क बडा आरवला, “दोन वेळा क बडा
आरव यापूव तू मला तीन वेळा नाकारशील,” असे येशू हणाला होता याची
पे ाला आठवण झाली व तो अ तशय ःखी झाला व मो ाने रडला.
होताच मु य याजक लोक, वड लजन, नयमशा ाचे श क
१५ पहाट
व सव य दी सभा यांनी मसलत क न येशूला बांधून पलाता या
ता यात दले. २ पलाताने यास वचारले, तू य ांचा राजा आहेस काय?
येशूने उ र दले, “तू हणतोस तसेच.” ३ मु य याजकांनी पु कळ बाबतीत
येशूवर आरोप ठे वले. ४ मग पलाताने यास पु हा न वचारला, तू उ र
देणार नाहीस काय? पाहा, ते कतीतर गो वषयी तु यावर आरोप करत
आहेत! ५ पण तर ही येशूने उ र दले नाही हणून पलाताला आ य वाटले.
६ व हांडण सणा या वेळ ते कोण याही एका कै ा या सुटकेची मागणी
कर त असत. यास पलात रवाजा माणे लोकांसाठ सोडत असे. ७ बर बा
नावाचा एक मनु य, बंडखोरांबरोबर तु ं गात होता. याने दंगलीम ये खून
के याब ल यास पकड यात आले होते. ८ लोक आले आ ण पलाताला
तो नेहमी यां यासाठ कर त असे तसे करायला लावले. ९ पलाताने
वचारले, तुम यासाठ य ां या राजाला सोडावे अशी तुमची इ छा आहे
काय? १० पलात असे हणाला कारण यास माहीत होते क , ेषामुळे
मु य याजकांनी येशूला ध न दले होते. ११ परंतु पलाताने या याऐवजी
बर बाला सोडावे असे मु य याजकांनी लोकांस चथवले. १२ परंतु पलात
यांना पु हा हणाला, तर मग तु ही याला य ांचा राजा हणता याचे
मी काय करावे अशी तुमची इ छा आहे? १३ ते पु हा मो ाने ओरडले,
यास वध तंभावर खळा! १४ पलाताने पु हा वचारले, का? याने कोणता
गु हा केला आहे? ते सव अ धकच मो ाने ओरडले, यास वध तंभावर
खळा! १५ पलाताला लोकांस खूश करायचे होते हणून याने यां यासाठ
बर बाला सोडले आ ण येशूला फटके मा न वध तंभावर खळ यासाठ
शपायां या वाधीन केले. १६ शपायांनी येशूला रा यपाला या वा ात,
यतोयमात हणजे कचेर त नेले आ ण यांनी सै नकांची एक तुकड च एक
बोलावली. १७ यांनी या या अंगावर जांभळा झगा घातला व काटयाचा
मुकुट क न यास घातला. १८ ते यास मुजरा क लागले आ ण हणू
लागले, य ां या राजाचा जयजयकार असो. १९ यांनी वेता या काठ ने
वारंवार या या डो यावर मारले. या यावर थुंकले आ ण गुडघे टेकून यास
वंदन केले. २० यांनी याची थ ा के यावर या या अंगाव न जांभळा
झगा काढू न घेतला व याचे वतःचे कपडे यास घातले. नंतर वध तंभावर
खळणे श य हावे हणून ते यास बाहेर घेऊन गेले. २१ वाटेत यांना
कुरेनेकर शमोन नावाचा एक मनु य दसला. तो आले सां व फ यांचा
पता होता व आप या रानातून घर परत चालला होता. मग सै नकांनी यास
जबरद तीने येशूचा वध तंभ वहावयास लावले. २२ आ ण यांनी येशूला
गुलगुथा हणजे कवटीची जागा हटले या ठकाणी आणले. २३ यांनी
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यास बोळ मसळलेला ा रस दला परंतु याने तो घेतला नाही. २४
यांनी यास वध तंभावर खळले, कोणी कोणते कपडे यावे यासाठ यांनी
चठ ा टाक या व याचे कपडे वाटू न घेतले. २५ यांनी यास वध तंभावर
खळले ते हा दवसाचा तसरा तास झाला होता. २६ आ ण या यावर
या या दोषारोपाचा लेख, “य ांचा राजा” असा ल हला होता. २७ यांनी
या याबरोबर दोन लुटा ं ना एकाला या या उजवीकडे व स याला या या
डावीकडे वध तंभावर खळले होते. २९ जवळू न जाणारे लोक याची नदा
कर त होते. ते आपली डोक हलवून हणाले, अरे! परमे राचे भवन पाडू न ते
तीन दवासात बांधणारा तो तूच ना! ३० वध तंभाव न खाली ये आ ण
वतःला वाचव. ३१ तसेच मु य याजकांनी, नयमशा ा या श कांनी
येशूची थ ा केली आ ण एकमेकास हणाले, याने स यांचे तारण केले पण
यास वतःचा बचाव करता येत नाही! ३२ या इ ाएलाचा राजा
त याला
वध तंभाव न खाली येऊ ा मग आ ही ते पा आ ण या यावर व ास
ठे वू आ ण जे या याबरोबर वध तंभावर खळले होते यांनी देखील याचा
अपमान केला. ३३ पारची वेळ झाली. सग या देशभर अंधार पडला, तो
अंधार पार तीन वाजेपयत रा हला. ३४ मग तीन वाजता येशू मो ाने
आरोळ मा न हणाला, “एलोई, एलोई, लमा सबकथनी, हणजे, मा या
देवा, मा या देवा, तू माझा याग का केलास?” ३५ जवळ उभे असले या
काहीजणांनी हे ऐकले ते हा ते हणाले, ऐका, तो एलीयाला बोलवत आहे.
३६ एकजण धावत गेला. याने पंज आंबेत बुडवून भरला. वेता या काठ वर
ठे वला व तो येशूला प यास दला आ ण हणाला, थांबा! एलीया येऊन
यास खाली उतरवायला येतो क काय हे आपण पा . ३७ मग मो ाने
आरोळ मा न येशूने ाण सोडला. ३८ ते हा परमे रा या भवनातील पडदा
वरपासून खालपयत फाटला व याचे दोन भाग झाले. ३९ येशू या पुढे उभे
आले या अ धका याने जे हा याची आरोळ ऐकली आ ण तो कसा मरण
पावला हे पा हले ते हा तो हणाला, खरोखर हा मनु य देवाचा पु होता. ४०
तेथे असले या काही ि या न पाहत हो या. यां याम ये म दालीया
नगराची मर या, याकोब व योसेफ यांची आई मर या व सलोमी या हो या.
४१ येशू जे हा गालील ांतात होता ते हा या ि या या यामागे जात व
याची सेवा कर त असत. या शवाय या याबरोबर य शलेम शहरापयत
आले या इतर अनेक ि याही हो या. ४२ या सुमारास सं याकाळ झाली
होती आ ण तो तयार चा हणजे श बाथा या आधीचा दवस होता. ४३
योसेफ अ रमथाईकर यायसभेचा माननीय सभासद होता व तो सु ा देवाचे
रा य ये याची वाट पाहत होता. तो योसेफ धैयाने पलाताकडे गेला आ ण
याने येशूचे शर र मा गतले. ४४ येशू इत या लवकर कसा मरण पावला
याचे पलाताला आ य वाटले. मग याने सेना धकार बोलावले आ ण यांना
वचारले. येशूला म न बराच वेळ झाला क काय? ४५ सेना धका याकडू न ते
कळा यावर, ते हा याने ते शर र योसेफाला दले. ४६ मग योसेफाने तागाचे
व
वकत आणले आ ण येशूला वध तंभाव न खाली काढले व यास
तागा या व ात गुंडाळू न ते याने खडकात खोदले या कबरेत ठे वले. नंतर
याने कबरे या त डावर दगड बस वला. ४७ येशूला कोठे ठे वले हे म दालीया
नगराची मर या आ ण याकोब व योसेफ यांची आई मर या पाहत हो या.

होता. ६ तो यांना हणाला, भयभीत होऊ नका, तु ही नासरेथकर येशू जो
वध तंभावर खळला होता याचा शोध कर त आहात. पण तो उठला आहे.
येथे नाही. यांनी यास ठे वले होते ती जागा पाहा. ७ जा आ ण या या
श यांना व पे ालाही सांगा क , तो तुम या अगोदर गालील ांतात जात
आहे, याने तु हास सां गत या माणे तेथे तो तु हास ीस पडेल. ८ मग
या बाहेर गे या आ ण भीतीमुळे कबरेपासून पळा या. यांना आ य वाटले.
यांनी कोणाला काहीही सां गतले नाही कारण या भयभीत झा या हो या.
९ (note: The most reliable and earliest manuscripts do not include
Mark 16:9-20.) आठव

ा या प ह या दवशी येशू उठ यावर याने थम
म दालीया नगराची मर याला, ज यातून याने सात भूते काढली होती, तला
दशन दले. १० ती गेली आ ण रडू न शोक करणा या या या अनुयायांना
तने हे वृ सां गतले. ११ यांनी ऐकले क तो जवंत आहे व तने यास
पा हले आहे. ते हा यांनी त या हण यावर व ास ठे वला नाही. १२
यानंतर यां यापैक दोघे उघ ा माळरानावर चालले होते. गावाकडे जात
असता येशू यांना स या पाने कट झाला. १३ ते परत आले व इतरांना
या वषयी सां गतले परंतु यांनी यां यावरही व ास ठे वला नाही. १४ नंतर
अकरा श य जेवत बसले असता येशू यांना कट झाला. याने श यां या
अ व ासाब ल आ ण यां या अंतःकरणा या कठोरतेब ल यांना समज
दली कारण यांनी यास उठ यावर पा हले होते यां यावर यांनी व ास
ठे वला नाही. १५ तो यांना हणाला, “सव जगात जा आ ण सव सृ ीला
सुवातची घोषणा करा. १६ जो कोणी व ास ठे वतो आ ण बाि त मा घेतो
याचे तारण होईल, परंतु जो व ास ठे वत नाही तो श ेस पा होईल. १७
परंतु जे व ास ठे वतील यां याबरोबर ही च हे असतील, ते मा या नावाने
भूते काढतील, ते न ा न ा भाषा बोलतील. १८ ते आप या हातांनी साप
उचलतील आ ण ते कोणतेही ाणघातक पदाथ याले तर ते यांना कदा प
बाधणार नाही. ते आजा यांवर हात ठे वतील आ ण ते बरे होतील.” १९ मग
भू येशू यां याबरोबर बोल यानंतर तो वगात घेतला गेला आ ण देवा या
उज ा बाजूस जाऊन बसला. २० श य बाहेर गेले आ ण यांनी येक
ठकाणी सुवातची घोषणा केली. भूने यां याबरोबर काय केले व याने
वचनाबरोबर असणा या च हांनी याची खा ी केली.

दवस संपला ते हा म दालीया नगराची मर या, याकोबाची
१६ शआईबाथाचा
मर या आ ण सलोमी यांनी यास लाव याक रता सुगंधी तेल
वकत आणले. २ आ ण आठव ा या प ह या दवशी, अगदी पहाटे
सूय दया या वेळ या कबरेकडे गे या. ३ या एकमेक स हणत हो या
क , कबरे या त डाव न आपणासाठ ध ड कोण बाजूला लोटील? ४ नंतर
यांनी वर पा हले आ ण यांना ध ड र लोटलेली आढळली. ती फारच मोठ
होती. ५ या कबरेत आत गे या ते हा या च कत झा या. यांना एक त ण
पु ष उज ा बाजूस बसलेला आढळला. याने पांढरा शु झगा घातला
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या गो ची आ हास प क खातर आहे या गो ी जे ारंभापासून
य पाहाणारे व श दाचे सेवक होते, २ यांनी या जशा आ हास
सोपवून द या या तशाच सांगा ा हणून यां वषयीचा वृ ांत अनु माने
ल न काढ याचे काम पु कळांनी हाती घेतले आहे. ३ हणून हे थय फला
महाराज, मी सव गो चा मुळापासून चांगला शोध के यामुळे मलाही हे बरे
वाटले क , या सव घटनां वषयीची मा हती आपणाला वि थत पणे मा हती
लहावी. ४ यासाठ क या गो चे श ण आप याला मळाले आहे
यांचा न तपणा आपण पूणपणे जाणावा. ५ य दीया ांताचा राजा हेरोद
या या दवसात, जख या नावाचा कोणी याजक होता. तो अबीया या याजक
घरा यातील असून याची प नी अहरोना या वंशातील होती व तचे नाव
अली शबा होते. ६ ते दोघेही देवापुढे नी तमान होते आ ण भू या सव आ ा व
वधीत नद षपणे चालत असत. ७ परंतु यांना मूल न हते कारण अली शबा
वांझ होती, शवाय ते दोघेही फार हातारे झाले होते. ८ मग असे झाले क ,
तो आप या वगा या अनु माने देवापुढे याचे याजकाचे काम करत असता,
९ याजकां या र ती माणे परमे रा या भवनात धूप जाळ यासाठ च ् या
टाकून याची नवड कर यात आली. १० आ ण लोकांचा सगळा जमाव धूप
जाळ या या वेळेस बाहेर ाथना कर त उभा होता. ११ ते हा परमे राचा त,
धूपवेदी या उज ा बाजूला उभा असलेला या या ीस पडला. १२ यास
पा न जख या भयभीत झाला. १३ परंतु देव त यास हणाला, जख या
भऊ नको, कारण तुझी ाथना ऐक यात आली आहे आ ण तुझी प नी
अली शबा ह याकडू न तुला पु होईल, तू याचे नाव योहान ठे व. १४ ते हा
तुला आनंद व उ लास होईल आ ण या या ज माने पु कळ लोक ह षत
होतील. १५ कारण तो परमे रा या ीने महान होईल आ ण तो ा रस
कवा म कधीच पणार नाही व तो आई या गभात असतांनाच प व
आ याने भरलेला असेल. १६ तो इ ाएला या संतानांतील अनेकांना, भू
यांचा देव या याकडे वळ व यास कारणीभूत ठरेल. १७ आ ण देवासाठ
स झालेले असे लोक तयार करायला, व डलांची अंतःकरणे मुलांकडे
आ ण आ ा न मानणा यांना नी तमानां या ानाकडे वळवून भूसाठ तयार
केलेली जा उभी करावयाला तो एलीया या आ याने आ ण साम याने
यां यापुढे चालेल. १८ मग जख या देव ताला हणाला, “हे घडणारच असे
मी कशाव न समजू? कारण मी वृ मनु य आहे आ ण माझी प नीसु ा
उतारवयात आहे.” १९ देव ताने यास उ र दले, “मी देवा या पुढे उभा
राहणारा ग ीएल आहे आ ण तु याशी बोलायला व तुलाही सुवाता सांगायला
मला पाठ व यात आले आहे. २० पाहा, हे घडेपयत तुला बोलता येणार नाही
व तू मुका राहशील कारण माझे श द जे यो यवेळ पूणपणे खरे ठरणार
आहेत या मा या श दांवर तू व ास ठे वला नाहीस.” २१ ते हा जख याची
वाट पाहणा या लोकांस तो परमे रा या भवनात इतका वेळ का रा हला
याचे आ य वाटले. २२ तो बाहेर आ यावर यास यां याबरोबर बोलता
येईना. ते हा यांना जा णव झाली क , परमे रा या भवनात याने ांत
पा हला आहे. तो यांना खुणा करत होता परंतु तो तसाच मुका राहीला. २३
मग असे झाले क या या सेवेचा कालावधी पूण झा यावर तो घर परत
गेला. २४ या दवसानंतर याची प नी अली शबा गरोदर रा हली व पाच
म हने लपून रा हली, ती हणाली, २५ लोकांम ये माझा होणारा अनादर र
कर यासाठ भूने मा याकडे पा हले ते हा याने मा यासाठ असे केले.
२६ अली शबे या गरोदरपणा या सहा ा म ह यात देवाने ग ीएल ताला
गालील ांतातील नासरेथ नावा या गावी, २७ एका कुमार कडे पाठवले.
तची दा वदा या घरा यातील योसेफ नावा या मनु याशी मागणी झाली होती
आ ण या कुमार चे नाव मर या होते. २८ देव त त याकडे येऊन हणाला,

अ भवादन! तु यावर कृपा झालेली आहे. भू तु याबरोबर आहे. २९ परंतु ती
या या श दाने अ व थ झाली आ ण या अ भवादनाचा अथ काय असावा
याचे ती नवल क लागली. ३० देव त तला हणाला, “मर ये, भऊ नकोस,
देवाने तु यावर कृपा केली आहे. ३१ पाहा! तू गरोदर राहशील आ ण तुला
मुलगा होईल याचे नाव तू येशू ठे व. ३२ तो महान होईल व यास थोर
देवाचा पु हणतील आ ण भू देव यास याचा पता दावीद याचे राजासन
देईल. ३३ तो याकोबा या घरा यावर सवकाळासाठ रा य चालवील आ ण
या या रा याचा अंत होणार नाही.” (aiōn g165) ३४ ते हा मर या ताला
हणाली, हे कसे होईल? कारण मला पु ष ठाऊक नाही. ३५ देव त तला
हणाला, प व आ मा तु यावर येईल आ ण थोर देवाचे साम य तु यावर
सावली कर ल आ ण हणून जे प व बाळ ज मास येईल, यास देवाचा पु
हणतील. ३६ बघ, तुझी नातेवाईक अली शबा ही सु ा हातारपणात गरोदर
असून तला पु गभ राहीला आहे आ ण जला वांझ हणले जाई तला आता
सहावा म हना आहे. ३७ कारण देवाला कोणतीही गो अश य नाही. ३८
मर या हणाली, खरोखर “मी भूची दासी आहे, आप या हण या माणे
मला होवो.” मग देव त त यापासून नघून गेला. ३९ या दवसात मर या
उठली आ ण घाईने य दीया ांता या ड गराळ भागातील एका नगरात गेली.
४० तने जख या या घरात वेश केला आ ण अली शबेला अ भवादन केले.
४१ जसे मर येचे अ भवादन अली शबेने ऐकले त या उदरातील बाळाने उड
मारली आ ण अली शबा प व आ याने भरली. ४२ ती उं च वर काढू न
मो ाने हणाली, “ि यांम ये तू ध यवा दत आहेस आ ण तु या पोटचे
फळ ध य आहे. ४३ मा या भू या मातेने मजकडे यावे हा मान मला
कोठू न?” ४४ जे हा तु या अ भवादनाची वाणी मा या कानी पडली, ते हा
मा या उदरातील बाळाने आनंदाने उड मारली ४५ जने व ास ठे वला
ती ध य आहे, कारण या गो ी भूने तला सां गत या याची पूणता
होईल? ४६ मर या हणाली, “माझा जीव भूला थोर मानतो, ४७ आ ण देव
जो माझा तारणारा या या ठायी माझा आ मा आनंदीत झाला आहे. ४८
कारण याने आप या दासीची दै य अव था पाहीली. आतापासून मला सव
प ा ध य हणतील. ४९ कारण जो सवसमथ आहे याने मा यासाठ
मोठ कामे केली आहेत; आ ण याचे नाव प व आहे. ५० जे याचे भय
धरतात यां यावर याची दया प ान प ा आहे ५१ याने या या हाताने
साम याची काय केली आहेत; जे ग व अंतःकरणाचे आहेत यांची याने
पांगापांग केली आहे. ५२ याने रा य करणा यांना यां या राजासनांव न
ओढू न काढले आहे आ ण गर बास उं चावले आहे. ५३ याने भूके यास
चांग या पदाथाने तृ त केले आहे. आ ण धनवानास रका या हाताने परत
पाठवले आहे. ५४ दयेपोटी याने आपला सेवक इ ाएल याला साहा य केले
आहे. ५५ आप या पूवजास याने सां गत या माणे अ ाहाम व याचे संतान
यां यावर ल दया सवकाळ मरण करावी. याने आपला सेवक इ ाएल
याला साहा य केले आहे.” (aiōn g165) ५६ अली शबेबरोबर तीन महीने
रा ह यानंतर मर या आप या घर परत गेली. ५७ अली शबेची सूतीची वेळ
आ यावर, तने एका मुलास ज म दला. ५८ भूने त यावर मोठ दया
केली आहे, हे त या शेजा यांनी व नातेवाईकांनी ऐकले आ ण ते त या
आनंदात सहभागी झाले. ५९ मग असे झाले क , आठ ा दवशी मुलाची
सुंता कर यासाठ ते आले असता, या या प या या नावा माणे ते बाळाचे
नाव देखील जख या ठे वणार होते. ६० परंतु या या आईने उ र दले, नाही
याऐवजी याचे नाव योहान ठे वायचे आहे. ६१ ते तला हणाले, तु या
नातलगात या नावाचा कोणीच नाही. ६२ नंतर यांनी या या व डलांना
हातवारे क न वचारले, याचे नाव काय ठे वावे, अशी तुझी इ छा आहे ६३
ते हा याने ल ह यासाठ पाटी मा गतली आ ण, याचे नाव योहान आहे,
असे लहीले याव न या सवाना खूपच आ य वाटले. ६४ याच णी याचे
त ड उघडले व याची जीभ मोकळ झाली आ ण तो बोलू लागला व देवाला
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ध यवाद देऊ लागला. ६५ ते हा सव शेजार भयभीत झाले आ ण य दीया
ांता या सव ड गराळ देशात लोक या सव गो ब ल बोलू लागले. ६६ जे
कोणी हे ऐकले ते येकजण मनात वचार करत होते, ते हणाले, हे मूल
पुढे कोण होणार आहे? भू या याबरोबर आहे असे यां या ल ात आले.
६७ याचा पता जख या प व आ याने भरला आ ण यानेही भ व यवाणी
केली; तो हणाला, ६८ “इ ाएलाचा देव भू, ाची तुती असो, कारण
याने आप या लोकांची भेट घेतली आ ण लोकांची खंडणी भ न सुटका
केली. ६९ याने आपला सेवक दावीद या या घरा यातून आम यासाठ
साम यशाली तारणारा दला आहे. ७० हे देवाने या या प व संदे ां ारे
युगा या ारंभापासून सां गतले होते. (aiōn g165) ७१ जे आमचे श ू आहेत
व जे आमचा ेष करतात यां यापासून सुटका कर याचे अ भवचन याने
आ हास दले. ७२ आम या पूवजांवर दया दाख व यासाठ तो हे करणार
आहे व आप या प व कराराची आठवण ठे वणार आहे, ७३ हा करार एक
शपथ होती जी याने आमचा पूवज अ ाहामाला वा हली. ७४ ती अशी क ,
तु ही आप या श ू या हातातून सोडवले जाऊन, ७५ मा यासमोर प व तेने
व नी तम वाने आयु यभर माझी सेवा नभयपणे कराल, असे मी कर न.
७६ हे बालका, तुला परा पराचा संदे ा हणतील कारण भूचे माग स
कर याकर ता तू यां यापुढे चालशील. ७७ यासाठ क , या या लोकांस
यां या पापां या मेने तारणाचा अनुभव ावा. ७८ देवा या दयेमुळे वग य
दवसाची पहाट उजाडेल व मरणा या दाट छायेत जे जगत आहेत यां यावर
काशेल. ७९ त याकडू न जे अंधारात आहेत व मृ यु या छायेत बसले आहेत
यांना काश दे यासाठ आ ण आमचे पाय शांती या मागास लाव यासाठ
दवसाचा उदय क न आमची भेट घेईल.” ८० मग तो मुलगा वाढत गेला
आ ण आ यात साम यशाली झाला. इ ाएल लोकांस कट हो या या
दवसापयत तो अर यात रा हला.
तची आ ा झाली क , सव जगाची नावन दणी
२ लया हलीदवसातजावी.कैसर आगु
ही प हली नावन दणी होती जे हा वीर नय हा
२

सर या ांताचा रा यपाल होता. ३ येकजण नावन दणी कर यासाठ
आपाप या गांवी गेले. ४ मग योसेफसु ा गालील ांतातील नासरेथ गांवा न
य दीया ांतातील दा वदा या बेथलेहम
े या गावी गेला कारण तो दा वदा या
घरा यातील व कुळातील होता. ५ व नाव नशी ल न दे यासाठ , ज याशी
याची मागणी झालेली होती या गरोदर मर येला याने बरोबर नेले. ६
आ ण असे झाले, ते तेथे असताच तचे सूतीचे दवस पूण होऊन, ७ तने
त या प ह या मुलाला ज म दला आ ण तने यास कापडात गुंडाळले व
ग हाण त ठे वले कारण धमशाळे त उतर यासाठ यांना जागा मळाली नाही.
८ याच भागांत, मढपाळ रा ी या वेळ रानात रा न आपले कळप राखीत
होते. ९ अचानक, देवाचा एक त यां यासमोर कट झाला व भूचे तेज
यां याभोवती पसरले आ ण ते खूप याले. १० देव त यांना हणाला
भऊ नका; जो मोठा आनंद सव लोकांस होणार आहे याची सुवाता मी
तु हास सांगतो. ११ दावीदा या नगरात आज तुम यासाठ तारणारा ज मला
आहे! तो
त भू आहे. १२ तुम यासाठ ही खूण असेल क , बालक
बाळं याने गुंडाळू न ग हाणीत नजवलेले तु हास आढळे ल. १३ मग एकाएक
आकाशात या सै यांचा समुदाय या देव ताजवळ आला आ ण देव त
देवाची तुती करत हणाले, १४ “परम उं चाम ये देवाला गौरव आ ण पृ वीवर
या मनु यांसंबंधी तो संतु आहे यां याम ये शांती.” १५ मग असे झाले क
देव त यां यापासून वगास गेले, ते हा मढपाळ एकमेकांना हणाले, चला,
आपण बेथलेहम
े ापयत जाऊ आ ण घडलेली ही जी गो परमे राने आ हास
कळवली ती बघू या. १६ ते हा ते घाईघाईने गेले आ ण यांना मर या, योसेफ
व ग हाणीत ठे वलेले बाळ ही यांना दसले. १७ जे हा मढपाळांनी यास
पा हले ते हा या बाळा वषयी जे सां गतले होते ते यांनी सवाना जाहीर
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केले. १८ मग ऐकणारे सव जन या मढपाळांनी सां गतले या गो ीव न
आ यच कत झाले. १९ परंतु मर येने या सव गो चे मनन क न या
आप या अंतःकरणात ठे व या. २० नंतर ते मढपाळ यांना सांग यात आले
होते या माणे या सव गो ी ऐकून व पा न देवाचे गौरव व तुती कर त
माघार गेले. २१ आठवा दवस हणजे सुंतेचा दवस आ यावर याचे नाव
येशू ठे व यात आले. हे नाव तो उदरात संभव यापूव च देव ताने ठे वले होते.
२२ पुढे मोशे या नयमशा ा माणे यांचे शु ीकरणाचे दवस भर यावर ते
यास वर य शलेम शहरास घेऊन आले; ते अशासाठ क , याचे भूला
समपण करावे. २३ हणजे येक थम ज मलेला नर भूसाठ प व
हटला जावा असे जे भू या नयमशा ात ल हले आहे या माणे करावे.
२४ आ ण भू या नयमशा ात सां गत या माणे हो यांचा जोडा कवा
कबुतरांची दोन प ले यांचा य अपावा हणून यांनी यास तेथे आणले.
२५ ते हा पाहा, य शलेम त शमोन नावाचा कोणीएक मनु य होता. तो
मनु य नी तमान व भ मान होता. तो इ ाएला या सां वनाची वाट पाहत
होता आ ण प व आ मा या यावर होता. २६ आ ण भू या
ताला
पा ह या शवाय तू मरणार नाही असे प व आ याने यास कट केले होते.
२७ आ ण तो आ यांत असता परमे रा या भवनात आला आ ण जे हा
आईवड लांनी येशू बाळाला, या या वषयी नयमशा ा या र ती माणे
कर याकर ता, आत आणले, २८ ते हा शमोनाने येशूला आप या हातात
घेतले आ ण याने देवाचा ध यवाद केला आ ण हटले, २९ “हे भू, आता तू
आप या वचना माणे आप या दासास शांतीने जाऊ देत आहेस. ३० कारण
मा या डो यांनी तुझे तारण पा हले आहे, ३१ ते तू सव रा ांतील लोकां या
सम तयार केले. ३२ ते पररा ीयांस गटीकरण हो यासाठ उजेड व तु या
इ ाएल लोकांचे वैभव असे आहे.” ३३ या या वषयी सां गतले या गो मुळे
याचे आईवड ल आ यच कत झाले. ३४ आ ण शमोनाने यांना आशीवाद
दला व याची आई मर या हला हटले, पाहा, इ ाएलातील अनेकांचे पडणे
व पु हा उठणे यासाठ आ ण या व बोलतील अशा च हासाठ ठे वलेला
आहे. ३५ यासाठ क , पु कळ लोकां या अंतःकरणातील वचार उघडक स
यावे आ ण तु या वतः याही जवांतून तलवार भोसकून जाईल. ३६ तेथे
ह ना नावाची एक संदे ी राहत होती. ती आशेर वंशातील फनूएलाची मुलगी
असून ती फार वृ झाली होती. ती ल नानंतर आप या पतीसमवेत सात
वष रा हली. ३७ ती चौ या शी वषाची वधवा होती व परमे राचे भवन
सोडू न न जाता उपवास व ाथना क न ती रा ं दवस नरंतर उपासना कर त
असे. ३८ तने याचवेळ जवळ येऊन देवाचे आभार मानले. जे य शलेमे या
सुटके वषयी वाट पाहत होते या सवाना तने या या वषयी सां गतले. ३९
जे हा यांनी भू या नयमशा ा माणे सवकाही पूण के यावर, ते गालील
ांतातील आपले गाव नासरेथ येथे परत गेले. ४० बालक मोठा होत गेला
आ ण बलवान झाला व ानातही वाढत गेला आ ण देवाची कृपा या यावर
होती. ४१ येक वष याचे आईवड ल व हांडण सणासाठ य शलेम
शहरास जात. ४२ जे हा तो बारा वषाचा झाला, ते सणा या र ती माणे वर
य शलेम शहरास गेले. ४३ मग सणाचे पूण दवस तेथे घाल व या नंतर ते
घराकडे परत ये यास नघाले. परंतु मुलगा येशू मा य शलेमेतच मागे
रा हला आ ण हे या या आई-वड लांना माहीत न हते. ४४ तो बरोबर वास
करणा या घोळ या सोबत असेल असे समजून ते एक दवसाची वाट चालून
गेले. नंतर यांनी नातलग व म ांम ये याचा शोध घे यास सु वात केली.
४५ जे हा तो यांना सापडला नाही, हणून ते य शलेम शहरास परत आले
आ ण तेथे यांनी याचा शोध घेतला. ४६ असे घडले क , तीन दवसानंतर
तो यांना परमे रा या भवनात सापडला, तो श कांम ये बसून यांचे
ऐकत होता व यांना न वचार त होता. ४७ यांनी याचे ऐकले ते सव
या या समजबु ीमुळे आ ण उ रांमुळे च कत झाले. ४८ जे हा यांनी यास
पा हले ते हा ते आ यच कत झाले. याची आई यास हणाली, “मुला, तू
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आम याबरोबर असे का वागलास? ऐक, तुझा पता व मी क ी होऊन तुझा
शोध कर त आलो.” ४९ येशू यांना हणाला, “तु ही माझा शोध का कर त
होता? मी मा या प या या घरात असावे, हे तु हास माहीत न हते काय?”
५० परंतु तो जे श द यां याशी बोलला ते यांना समजले नाही. ५१ मग तो
यां याबरोबर नासरेथास गेला आ ण तो यां या आ ेत रा हला. या या
आईने या सव गो ी आप या अंतःकरणात जपून ठे व या. ५२ येशू ानाने
आ ण शर राने देवा या आ ण मनु यां या कृपेत वाढत गेला.
त बय कैसरा या कार कद या पंधरा ा वष , जे हा पंतय
३ आता
पलात य दीया ांताचा शासक होता आ ण हेरोद चौथाई गालील
ांताचा शासक असताना आ ण याचा भाऊ फ ल प हा चौथाई इतुर या व
ाखोनीती या देशांचा शासक व लूस नय हा चौथाई अ बलेनेचा शासक होता.
२ आ ण ह ना व कयफा हे मु य याजक लोक होते, ते हा अर यात देवाचे
वचन जख याचा पु योहान या याकडे आले. ३ तो यादने या सभोवताल या
सव प रसरात पापां या मेसाठ प ा ाप क न बाि त मा यावा अशी
घोषणा करत फरला. ४ यशया संदे ा या पु तकात ल ह या माणे हे
झालेः “रानात घोषणा करणा याची वाणी झाली ती अशी, ‘परमे राचा माग
तयार करा, या या वाटा सरळ करा. ५ येक दर भरली जाईल, आ ण
येक ड गर व टेकड सपाट केली जाईल, वांकड सरळ होतील, आ ण
खडबड त माग सपाट केले जातील ६ आ ण सव मनु य ाणी देवाचे तारण
पाहतील.’” ७ या याकडू न बाि त मा क न घे यासाठ येणा या जमावाला
योहान हणाला; “अहो, वषार सापा या पलांनो, येणा या ोधापासून
सुटका क न घे यासाठ तु हास कोणी सावध केले? ८ प ा ापास यो य
अशी फळे ा आ ण आप या मनात असे हणू नका क , ‘अ ाहाम आम या
प यासारखा आहे.’ कारण मी तु हास सांगतो क , अ ाहामासाठ या
दगडापासून मुले नमाण कर यास देव समथ आहे. ९ आताच झाडां या
मुळांशी कु हाड ठे वलेली आहे. हणून येक झाड जे चांगले फळ देत नाही
ते तोडू न अ नीत टाकले जाईल.” १० नंतर जमावातील लोकांनी यास
वचारले, “आता आ ही काय करावे?” ११ याने उ र दले, “ या याकडे
दोन अंगरखे असतील याने याला नाही यास एक ावा आ ण या याकडे
अ न आहे यानेही तसेच करावे.” १२ काही जकातदारही बाि त मा क न
यावयास आले होते. ते हणाले, “गु जी, आ ही काय करावे?” १३ तो
यांना हणाला, तु हास जे नेमून दले आहे यापे ा जा त पैसे घेऊ नका.
१४ काही शपायांनीसु ा यास वचा न हटले, “आ ण आम या ब ल
काय, आ ही काय करावे?” तो यांना हणाला, “कोणाकडू न जबरद तीने
पैसे घेऊ नका, कोणावरही खोटा आरोप क नका, तु हास मळणा या
पगारात समाधानी राहा.” १५ ते हा लोक उ सुकतेने वाट पाहत असता
येकजण आप या अंतःकरणात हाच
त असेल काय हणून वचार
कर त असत. १६ या सवाना योहानाने उ र दले, “मी तुमचा बाि त मा
पा याने करतो, पण एकजण जो मा यापे ाही साम यशाली आहे तो येत
आहे आ ण या या वहाणांचे बंद सोड यासही मी पा नाही, तो तुमचा
बाि त मा प व आ याने व अ नीने कर ल. १७ याचे खळे अगदी व छ
करायला व ग या या कोठारात साठवायला याचे सूप या या हातात
आहे, पण तो भूस न वझणा या अ नीत जाळू न टाक ल.” १८ योहानाने इतर
पु कळ उ ेजन देणा या श दांनी यांना बोध क न सुवाता सां गतली. १९
योहानाने चौथाईचा शासक हेरोद याची कानउघडणी केली कारण याचे
या या भावा या प नी हेरोदीया ह याशी अनै तक संबंध होते, तसेच
इतर अनेक वाईट गो ी याने के या हो या. २० हे सव क न सु ा याने
आणखी एक कम केले ते हणजे याने योहानाला तु ं गात टाकले. २१
ते हा असे झाले क , जे हा सव लोकांचा बाि त मा योहाना ारे केला जात
होता, ते हा येशूचा ही बाि त मा होऊन तो ाथना कर त असता आकाश

उघडले गेले. २२ आ ण प व आ मा देह पाने कबुतरा माणे या यावर
उतरला आ ण आकाशातून अशी वाणी झाली क , “तू माझा य पु
आहेस, मी तु या वषयी फार संतु आहे.” २३ जे हा येशूने या या कायास
सु वात केली ते हा तो सुमारे तीस वषाचा होता. लोक यास योसेफाचा
मुलगा समजत. योसेफ एलीचा मुलगा होता २४ एली म ाथाचा, म ाथ
लेवीचा, लेवी म खीचा, म खी य याचा, य या योसेफाचा मुलगा होता.
२५ योसेफ म याचा मुलगा होता. म य अमोसाचा, अमोस न माचा,
न म हे लीचा, हे ली न गयाचा, २६ न गय महथाचा, महथ म याचा,
म य शमयीचा, शमयी योसेखाचा, योसेख योदाचा मुलगा होता. २७
योदा योहानानाचा मुलगा होता. योहानान रेशाचा, रेशा ज बाबेलाचा,
ज बाबेल श तीएलाचा, श तीएल नेर चा, २८ नेर म खीचा, म खी
अ ीचा, अ ी कोसोमाचा, कोसोम ए मदामाचा, ए मदाम एराचा, २९ एर
येशूचा, येशू अ लएजराचा, अ लएजर योर माचा, योर म म ाथाचा, म ाथ
लेवीचा मुलगा होता. ३० लेवी शमोनाचा मुलगा होता. शमोन य दाचा,
य दा योसेफाचा, योसेफ योनामाचा, योनाम ए याक माचा, ३१ ए याक म
म लयाचा, म लया म नाचा, म ना म ाथाचा, म ाथ नाथानाचा, नाथान
दा वदाचा, ३२ दावीद इशायाचा, इशाय ओबेदाचा, ओबेद बवाजाचा, बवाज
स मोनाचा, स मोन नहशोनाचा मुलगा होता. ३३ नहशोन अ मीनादाबाचा
मुलगा होता. अ मीनादाब अदामीनचा, अदामीन अणयाचा, अणय हे ोनाचा,
हे ोन पेरेसाचा, पेरेस य दाचा, ३४ य दा याकोबाचा, याकोब इसहाकाचा,
इसहाक अ ाहामाचा, अ ाहाम तेरहाचा, तेरह नाहोराचा, ३५ नाहोर स गाचा,
स ग रऊचा, रऊ पेलेगाचा, पेलेग एबराचा, एबर शेलहाचा मुलगा होता.
३६ शेलह केनानाचा मुलगा होता. केनान अप दाचा, अप द शेमाचा, शेम
नोहाचा, नोहा लामेखाचा, ३७ लामेख मथुशलहाचा, मथुशलह हनोखाचा,
हनोख यारेदाचा, यारेद महललेलाचा, महललेल केनानाचा, ३८ केनान
अनोशाचा, अनोश शेथाचा, शेथ आदामाचा, आदाम देवाचा पु होता.
शू प व आ याने पूण भ न यादन नदी न परतला. मग आ याने
४ येयास
अर यात नेले. तेथे सैतानाने याची चाळ स दवस पर ा
२

घेतली. या दवसात येशूने काहीही खा ले नाही आ ण ती वेळ संप यानंतर
येशूला भूक लागली. ३ ते हा सैतान यास हणाला, जर तू देवाचा पु
आहेस तर या दगडाची भाकर हो, अशी आ ा कर. ४ येशूने यास उ र
दले, “प व शा ात असे ल हले आहे क , मनु य फ भाकर नेच जगेल
असे नाही.” ५ मग सैतान यास उं च जागेवर घेऊन गेला आ ण एका
णांत जगातील सव रा ये यास दाख वली. ६ सैतान यास हणाला,
“मी तुला या सव रा याचे अ धकार व वैभव देईन कारण ते मला दलेले
आहे आ ण मी मा या मज नुसार ते देऊ शकतो. ७ हणून जर तू मला
नमन करशील आ ण माझी उपासना करशील तर हे सव तुझे होईल.” ८
येशूने उ र दले, “प व शा ात असे ल हले आहे. भू तुझा देव याचीच
उपासना कर आ ण केवळ याचीच सेवा कर.” ९ नंतर सैतानाने येशूला
य शलेम शहरास नेले आ ण परमे रा या भवना या टोकावर यास उभे
केले आ ण तो यास हणाला, “जर तू देवाचा पु आहेस तर येथून खाली
उड मार! १० शा ात असे ल हले आहे क , ‘तुझे र ण कर यास तो
आप या तास तु या वषयी आ ा कर ल, ११ आ ण तुझा पाय दगडावर
आपटू नये हणून ते तुला आप या हातावर झेलून धरतील.’” १२ येशूने
उ र दले, “प व शा ात असेही हणले आहे; तुझा देव परमे र याची
पर ा पा नकोस.” १३ हणून सैतानाने येक कारे पर ा घे याचे
संप व यावर यो य वेळ येईपयत तो येशूला सोडू न गेला. १४ मग प व
आ या या साम याने येशू गालील ांतास परतला आ ण या या वषयीची
बातमी सगळ कडे पसरली. १५ याने यां या सभा थानात शक वले आ ण
सवानी याची तुती केली. १६ मग जेथे तो लहानाचा मोठा झाला होता या
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नासरेथांत तो आला आ ण श बाथ दवशी यां या थे माणे सभा थानात
जाऊन ंथ वाच यासाठ उभा रा हला, १७ आ ण यशया संदे ाचा ंथपट
यास दे यात आला. याने ते पु तक उघडले आ ण जो भाग शोधून काढला,
या ठकाणी असे ल हले आहे, १८ “ भूचा आ मा मजवर आला आहे,
कारण, ग रबांना सुवाता सांग यास याने मला अ भषेक केला आहे. कैदी
हणून नेले यांस वातं याची घोषणा कर यासाठ , आ ण आंध यांना ी
पु हा मळावी, यां यावर जुलूम झाला आहे यांची सुटका कर यासाठ १९
आ ण भू या कृपे या वषाची घोषणा कर यासाठ याने मला पाठवले
आहे.” २० मग याने ंथपट बंद क न सभा थाना या सेवकाला परत क न
तो खाली बसला. सभा थानातील येकजण या याकडे रोखून पाहत होता.
२१ याने यां याशी बोल यास सु वात केली क , “तुम या ऐक यामुळे
आज हा शा लेख पूण झाला आहे.” २२ ते हा सव लोक या या वषयी
सा देऊ लागले आ ण या या मुखातून येणा या कृपे या श दांब ल ते
आ यच कत झाले आ ण ते हणाले, हा योसेफाचाच मुलगा न हे काय? २३
येशू यांना हणाला, “न क च, तु ही मलाही हण लागू कराल; हे वै ा, तू
वतःलाच बरे कर. कफण मात या गो ी तू के याचे आ ही ऐकले या
गो ी तु या वतः या गावातसु ा कर.” मग तो पुढे हणाला, २४ “मी
तु हास खरे सांगतो, कोणीही संदे ा या या वतः या नगरात वीकारला
जात नाही. २५ मी तु हास खरे सांगतो, इ ाएलात एलीया या काळात
पु कळ वधवा हो या, जे हा साडेतीन वषापयत आकाशातून पाऊस पडला
नाही आ ण सव देशात मोठा काळ पडला होता. २६ तर ही एलीयाला
इतर कोण याही वधवेकडे पाठ व यात आले नाही. यास सदोन ांतातील
सारफथ येथील वधवेकडेच पाठ व यात आले. २७ अलीशा संदे ा या
वेळेस इ ाएलात अनेक कु रोगी होते परंतु यापैक कोणीही शु झाला
नाही. केवळ सूर या येथील नामान कु रो यालाच शु कर यात आले होते.”
२८ हे एकूण सभा थानातील सव लोक संतापले. २९ ते लोक उठले आ ण
यांनी येशूला शहराबाहेर घालवून दले आ ण या टेकड वर यांचे गाव
वसले होते, या क ाव न यास लोटू न दे यास तेथवर नेले. ३० परंतु
तो यां यातून नघून आप या वाटेने गेला. ३१ नंतर तो गालील ांतातील
कफण म गावी गेला. तो श बाथ दवशी सभा थानात यास श ण देत
होता. ३२ ते या या शकवणीने आ यच कत झाले, कारण याचे बोलणे
अ धकारयु असे. ३३ या दवशी सभा थानात, अशु आ मा लागलेला
एक मनु य होता आ ण तो मो ाने ओरडू न हणाला, ३४ हे नासरेथकर येशू,
तू आम याम ये का पडतोस? तू आमचा नाश कर यासाठ आला आहेस
काय? तू कोण आहेस हे मला माहीत आहे! देवाचा प व ! तो तूच आहेस.
३५ येशूने यास धमकावून हटले, “शांत राहा आ ण या यातून नीघ!” ते हा
या अशु आ याने या मनु यास ज मनीवर खाली पाडले व या मनु यास
काहीही इजा न करता तो या यातून बाहेर नघाला. ३६ ते हा सवजण
आ यच कत झाले व एकमेकांशी बोलू लागले, हे कोण या कारचे श द
आहेत? अ धकाराने आ ण साम याने तो अशु आ याना देखील आ ा
करतो व ते बाहेर येतात. ३७ अशा कारे या या वषयीची कत च कड ल
देशात पसरत गेली. ३८ येशू सभा थानातून नघून शमोना या घर गेला.
शमोनाची सासू तापाने आजार होती. यांनी तला बरे कर या वषयी यास
वनंती केली. ३९ येशू त याजवळ उभा रा हला व याने तापाला धमकावले
आ ण त यातून ताप नघाला. ताबडतोब उठू न ती यांची सेवा क लागली.
४० सूय मावळत असतांना, नर नरा या रोगांनी आजार असले या सव
मनु यांना या याकडे आणले. याने येका या डो यावर हात ठे वून यांना
बरे केले. ४१ क येकांमधून अशु आ मे बाहेर आले. ते अशु आ मे
ओरडत होते आ ण हणत होते, तू देवाचा पु आहेस. परंतु तो
त आहे हे
यांना मा हती अस याने याने यांना दटावले व काही बोलू दले नाही.
४२ दवस उगवताच, तो एकांत थळ गेला. पण लोक यास शोधत होते.
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तो जेथे होता तेथे ते लगेच आले आ ण यां यातून याने नघून जाऊ नये
हणून यांनी य न केले. ४३ परंतु तो यांना हणाला, “देवा या रा याची
सुवाता मला इतर गावांम येही सां गतली पा हजे कारण याच कारणासाठ
मला पाठवले आहे.” ४४ मग तो संपूण य दीया ांतातील सभा थानाम ये
उपदेश कर त गेला.
असे झाले क , तो गनेसरेत सरोवरा या काठ उभा असता लोक
५ मग
देवाचे वचन ऐक यासाठ येशूभोवती गद क लागले, ते हा याने
२

सरोवरात दोन हो ा पा ह या, पण होड तील मासे पकडणारे बाहेर होते व
यांची जाळ धूत होते. ३ यातील एका होड त येशू गेला जी शमोनाची
होती आ ण याने कना यापासून थोडे र ने यास सां गतले. नंतर तो
होड त बसला व लोकांस श ण देऊ लागला. ४ याने बोलणे संप व यावर
तो शमोनाला हणाला, “होड खोल पा यात घेऊन चल आ ण मासे
पकड यासाठ तुझे जाळे खाली सोड.” ५ शमोनाने उ र दले, “साहेब,
संपूण रा आ ही खूप क घेतले पण काहीच मासे पकडू शकलो नाही. तर
तु या श दाव न मी जाळ खाली सोडतो.” ६ मग यांनी तसे के यावर
यां या जा यात मा यांचा मोठा घोळका सापडला आ ण यांची जाळ
फाटू लागली ७ ते हा यांनी स या होड तील आप या सहका यांना मदत
कर यासाठ बोलावले. ते आले आ ण या दो ही हो ा मा यांनी इत या
भर या क , या बुडू लाग या. ८ हे पा न शमोन पे येशू या पाया पडू न
हणाला, “ भू, मा यापासून र जा कारण मी पापी मनु य आहे.” ९
कारण यांनी धरले या मा यांचा घोळका पा न तो व या याबरोबर असलेले
सवजण आ यच कत झाले होते. १० तसेच शमोनाचे भागीदार ज दीचे पु
याकोब व योहान हेही यां या माणे आ यच कत झाले. मग येशू शमोनाला
हणाला, “ भऊ नको, कारण येथून पुढे तू माणसे धरणारा होशील.” ११
मग तारवे कना याला लाव यावर यांनी सवकाही सोडले आ ण या यामागे
गेले. १२ आ ण असे झाले क , येशू कोणाएका गावात असता तेथे कु ाने
भरलेला एक मनु य होता, जे हा याने येशूला पा हले ते हा तो पालथा
पडला आ ण यास वनंती केली, “ भूजी, जर तुमची इ छा असेल तर
मला शु कर यास आपण समथ आहात.” १३ ते हा येशूने आपला हात
लांब क न यास पश केला आ ण हटले, “माझी इ छा आहे शु हो!”
आ ण ताबडतोब याचे कु नाहीसे झाले. १४ मग येशूने यास न ून
सां गतले क , “कोणालाही सांगू नकोस, पण जाऊन वतःला याजकाला
दाखव आ ण यां यासाठ ही सा हावी हणून मोशेने आ ा के या माणे
शु ीकरणासाठ अपण कर.” १५ परंतु येशू वषयी या बात या अ धक
पसरतच गे या आ ण मोठे जमाव याचे ऐक यासाठ व आप या रोगांपासून
बरे हो यासाठ जमू लागले. १६ परंतु येशू रानांम ये एकांतात जाऊन ाथना
कर त असे. १७ असे झाले क , एके दवशी तो श ण देत असता तेथे
प शी व नयमशा ाचे श क बसले होते ते गालील आ ण य दीया ांत व
य शलेम शहर या भागातील क येक ठकाणा न आले होते. भूचे साम य
या याठायी होते यामुळे तो रोग बरे करत असे. १८ काही लोक एका
प घात झाले या मनु यास बाजेवर घेऊन आले आ ण यांनी यास आत
आण याचा व येशूसमोर खाली ठे व याचा य न केला. १९ परंतु गद मुळे
आत आण याचा माग यांना सापडेना, हणून यांनी घरा या छतावर चढू न
यास बाजे सकट कौलारातून येशू या समोर खाली सोडले. २० यांचा
व ास पा न, येशू हणाला, “मुला, तु या पापांची मा झाली आहेत.”
२१ नयमशा ाचे श क आ ण प शी वतःशी वचार क लागले, “हा
भाषण करणारा कोण? देवा शवाय कोण पापांची मा क शकतो?” २२
पण येशूने यांचे वचार जाणून यांना उ र देऊन हटले, “तु ही आप या
अंतःकरणात असा वचार का करता? २३ तु या पापांची मा झाली आहे
कवा ऊठ आ ण चालू लाग यांतील कोणते हणणे सोपे आहे? २४ पण
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तु हास हे कळावे क मनु या या पु ाला पृ वीवर पापांची मा कर याचा
अ धकार आहे, हणून तो प घात झाले या मनु यास हणाला, मी तुला
सांगतो ऊठ, आपली बाज उचलून घेऊन आप या घर जा.” २५ ताबडतोब
तो उभा रा हला व या बाजेवर तो झोपला होता ती उचलून घेऊन देवाचे
गौरव कर त आप या घर गेला. २६ ते सव आ यच कत झाले आ ण देवाची
तुती क लागले, ते फार भयभीत होऊन हणाले, आ ही आज वल ण
गो ी पा ह या आहेत. २७ या गो ी झा यानंतर येशू बाहेर गेला आ ण याने
लेवी नावा या जकातदाराला जकात ना यावर बसलेले पा हले, येशू यास
हणाला, “मा यामागे ये!” २८ ते हा लेवीने सवकाही तेथेच सोडले आ ण
उठू न या यामागे गेला. २९ नंतर लेवीने या या घर येशूसाठ मोठ मेजवानी
दली आ ण जकातदारांचा व इतर लोकांचा मोठा जमाव या याबरोबर जेवत
होता. ३० परंतु प शी आ ण नयमशा ाचे श क यांनी या या श यांकडे
त ार केली, ते हणाले, तु ही जकातदार आ ण पापी लोकांबरोबर का
जेवता? ३१ येशू यांना हणाला, “जे नरोगी आहेत यांना वै ाची गरज
नाही, पण जे रोगी आहेत, यांना वै ाची गरज आहे. ३२ मी नी तमानास
बोलाव यास आलो नाही तर पापी लोकांस प ा ापासाठ बोलाव यास
आलो आहे.” ३३ ते यास हणाले, योहानाचे श य नेहमी उपवास आ ण
ाथना करतात आ ण प यांचे श यसु ा तसेच करतात, पण तुझे श य
तर खातपीत असतात. ३४ येशू यांना हणाला, “कोण असे करेल?
व हाडाबरोबर वर आहे तोपयत तु हास यांना उपवास करावयास लावता
येईल काय? ३५ पण असे दवस येत आहेत क , वराला यां यापासून
घेतले जाईल आ ण या दवसात ते उपवास करतील.” ३६ याने यांना
आणखी एक दाखला सां गतला, “कोणीही नवीन कापडाचा तुकडा फाडू न
जु याला लावीत नाही, जर तो तसे करतो तर तो नवे कापड फाडतो पण
न ा कापडांचे ठगळ जु या कापडाला यो य दसणार नाही. ३७ आ ण
कोणीही नवा ा रस जु या ा रसा या कातड पशवीत ठे वत नाही जर
तो असे करतो तर नवा ा रस कातड पशवी फोडू न बाहेर उसळे ल. ३८
नवा ा रस न ा कातड पशवीतच ठे वला पा हजे. ३९ कोणालाही जुना
ा रस या यानंतर यांना नवा नको असतो कारण तो हणतो, जुना
ा रसच चांगला आहे.”
एका श बाथ दवशी येशू शेतामधून जात होता
६ नंआतरणअसेयाचेझालेश कय ,कणसे
मोडू न हातावर चोळू न खात होते. मग
२

प यांपैक काही हणाले, “श बाथ दवशी जे कर यास यो य नाही, ते
तु ही का करता?” ३ येशूने यांना हटले, “जे हा दावीद व या याबरोबर या
मनु यांना भूक लागली ते हा यांनी काय केले हे तु ही कधी वाचले नाही
काय? ४ तो देवा या घरात गेला आ ण या सम पत भाकर याजकां शवाय
कोणीच खाणे यो य नाही या याने कशा घेऊन खा या व आप याबरोबर
जे होते यांनाही द या.” ५ आणखी येशू यांना हणाला, “मनु याचा पु
श बाथाचा भू आहे.” ६ असे झाले क , स या एका श बाथ दवशी येशू
सभा थानात गेला आ ण शकवू लागला. याचा उजवा हात वाळलेला होता
असा एक मनु य तेथे होता. ७ येशू श बाथ दवशी कोणाला बरे करतो क
काय हे पाह यासाठ नयमशा ाचे श क व प शी या यावर ल ठे वून
होते. यासाठ क यांना आरोप ठे व यासाठ काहीतर कारण मळावे. ८
परंतु तो यांचे वचार जाणून वाळले या हाता या मनु यास हणाला, “ऊठ
आ ण सवासमोर उभा राहा,” आ ण तो मनु य उठू न तेथे उभा रा हला.
९ येशू यांना हणाला, “मी तु हास वचारतो, श बाथ दवशी कोण या
गो ी करायला परवानगी आहे? चांगले करणे क वाईट करणे? कोणते
कायदेशीर आहे, एखा ाचा जीव वाचवणे का याचा नाश करणे?” १० मग
याने सभोवती या सवाकडे पाहीले आ ण हणाला, “तू आपला हात लांब
कर.” ते हा याने तसे केले आ ण याचा हात बरा झाला. ११ पण प शी

व नयमशा ाचे श क खूप रागावले व येशू वषयी काय करता येईल
या वषयी आपसात चचा क लागले. १२ या दवसात असे झाले क , येशू
ाथना कर यासाठ ड गरावर गेला. याने ती रा देवाची ाथना कर यात
घालवली. १३ जे हा दवस उगवला, ते हा याने श यांना आपणाकडे
बोलावले. याने यां यातील बाराजणांना नवडले व यांना ‘ े षत’ असे नाव
दले. १४ शमोन याला पे हे सु ा नाव दले तो अं या (पे ाचा भाऊ),
याकोब आ ण योहान, फ ल प, बथलमय, १५ म य, थोमा, अ फ चा पु
याकोब, शमोन याला जलोत हणत, १६ याकोबचा पु य दा व य दा
इ कय त, जो पुढे व ासघात करणारा नघाला. १७ तो यां याबरोबर
ड गराव न खाली उतरला व सपाट जागेवर उभा रा हला आ ण या या
अनुयायांचा मोठा समुदाय तेथे आला व य दीया ांत, य शलेम शहर, सोर
आ ण सदोन या समु कना याकडचे असे पु कळसे लोक तेथे आले होते.
१८ ते तेथे याचे ऐक यास व आप या रोगांपासून बरे हो यास आले व
यांना अशु आ यांची बाधा होती यांनाही यां या ाधीपासून मु
कर यात आले. १९ सगळा लोकसमुदाय यास पश क पाहत होता,
कारण या यामधून साम य येत होते आ ण सवाना ते बरे करत होते. २०
मग येशूने आप या श यांकडे पा हले व हणाला, “अहो दनांनो, तु ही ध य
आहात कारण देवाचे रा य तुमचे आहे. २१ अहो जे तु ही आता भूकेले
आहात, ते तु ही ध य आहात, कारण तु ही तृ त हाल. अहो जे तु ही
आता रडता, ते तु ही आशीवा दत आहात कारण तु ही हसाल. २२ जे हा
मनु या या पु ामुळे लोक तुमचा ेष करतील आ ण जे हा ते आप या
समाजातून तु हास र करतील व तुमची नदा करतील व तुमचे नाव ते वाईट
हणून टाकून देतील आ ण मनु या या पु ामुळे तु हास नाकारतील, ते हा
तु ही ध य आहात. २३ या दवशी आनंद क न उ ा मारा, कारण खरोखर
वगात तुमचे तफळ मोठे आहे! कारण यां या पूवजांनी संदे ांना सु ा
तसेच केले. २४ पण ीमंतानो, तु हास ःख होवो कारण तु हास अगोदरच
सव सुख मळाले आहे. २५ जे तु ही तृ त आहात या तु हास ःख होवो,
कारण तु ही भूकेले हाल. जे आता हसतात यांना ःख होवो कारण तु ही
शोक कराल आ ण रडाल. २६ जे हा सव तुम या वषयी चांगले बोलतील
ते हा तु हास ःख होवो कारण यां या वाडव डलांनी खो ा संदे ांना
असेच केले.” २७ “परंतु तु हा ऐकणा यांस मी सांगतो, तुम या श ूंवर ीती
करा. जे तुमचा ेष करतात, यांचे चांगले करा. २८ जे तु हास शाप देतात
यांना आशीवाद ा. जे तुमचा अपमान करतात यां यासाठ ाथना करा.
२९ जर कोणी तुम या एका गालावर मारतो तर या यासमोर सराही गाल
करा. जर कोणी तुमचा अंगरखा घेतो तर यास तुमची बंड ही घेऊन जा यास
मना क नका. ३० जे तु हास मागतात या येकाला ा आ ण जो तुमची
व तू हरावून घेतो या यापाशी ते परत मागू नको. ३१ आ ण जसे मनु यांनी
तुम याशी वागावे हणून तुमची इ छा असेल तसेच तु हीही यां याशी वागा.
३२ तुम यावर जे ीती करतात यां यावर तु ही ीती करा, तर याम ये
तुमचा उपकार तो काय? कारण पापी लोकही आपणावर ीती करणा यांवर
ीती करतात. ३३ तुमचे जे चांगले करतात, यांचे जर तु ही चांगले करता तर
तु हास काय लाभ? पापीसु ा असेच करतात. ३४ यां याकडू न तु हास
परत मळे ल अशी आशा असते, यांना जर उसने देता तर तु हास काय
लाभ? पापीसु ा परत मळावे या उ ेशाने स या पा याला उसने देतात. ३५
परंतु तु ही आप या श ूंवर ीती करा व यांचे बरे करा आ ण नराश न होता
उसने ा हणजे तुमचे तफळ मोठे होईल व तु ही परा पराचे पु हाल
कारण तो अनुपकार व वाईट यां यावर तो दया करणारा आहे. ३६ जसा
तुमचा वग य पता दयाळू आहे तसे तु हीही दयाळू हा.” ३७ “ स यांचा
याय क नका, हणजे तुमचाही याय होणार नाही. स यांना दोषी ठरवू
नका हणजे तु हास दोषी ठरवले जाणार नाही. स यांची मा करा हणजे
तुमचीही मा केली जाईल. ३८ ा हणजे तु हास दले जाईल. चांगले माप
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दाबून, हालवून व शीग भ न तुम या पदर घालतील कारण या मापाने
तु ही मापून ाल याच मापाने तु हास परत मापून दे यात येईल.” ३९ याने
यांना एक दाखला सां गतला, “एक आंधळा स या आंध याला माग
दाखवू शकेल काय? ते दोघेही ख यात पडणार नाहीत काय? ४० कोणताही
श य या या गु पे ा थोर नाही. पण येक श य जे हा पूण शकतो
ते हा तो गु सारखाच होतो. ४१ वतः या डो यातील मुसळ यानात न
आणता तू आप या भावा या डो यातील कुसळ का पाहतोस? ४२ अथवा
तू आप या डो यातले मुसळ न पाहता आप या भावाला कसे हणशील
क , भाऊ, तु या डो यातले कुसळ मला काढू दे? अरे ढ या, थम तु या
डो यातील मुसळ काढ मगच तुला तु या भावा या डो यातील कुसळ
काढताना चांगले दसेल.” ४३ कोणतेही चांगले झाड नाही क जे वाईट
फळ देते कवा कोणतेही वाईट झाड नाही क जे चांगले फळ देते. ४४
कारण येक झाड हे या या फळाव न ओळखले जाते. लोक काटेर
झुडुपातून अंजीरे गोळा कर त नाहीत तसेच काटेर झुडुपातून ते ा े गोळा
कर त नाहीत. ४५ चांगला मनु य या या अंतःकरणात या चांग या गो ी
साठवले या असतात याच काढतो आ ण मनु य या या अंतःकरणात
जे वाईट आहे तेच बाहेर काढतो कारण अंतःकरणात जे भरले आहे तेच
मुखावाटे नघणार. ४६ “तु ही मला ‘ भू, भू,’ हणता, पण जे मी सांगतो
ते तु ही का कर त नाही? ४७ येकजण जो मा याकडे येतो व माझी वचने
ऐकून या आ ा पाळतो तो कसा आहे हे मी तु हास दाख वतो. ४८ तो एका
घर बांधणा या मनु यासारखा आहे. याने खोल खोदले आ ण खडकावर
पाया बांधला. मग पूर आला आ ण पा याचा ल ढा घरावर आदळला, पण
पा याने ते हलले नाही, कारण ते चांगले बांधले होते. ४९ पण जो कोणी
माझी वचने ऐकतो पण ती पाळ त नाही तो याने आपले घर पाया न घालता
ज मनीवर बांधले या मनु यासारखा आहे, या घरावर पा याचा ल ढा
आदळला आ ण ते लागलेच पडले व या घराचा मोठा नाश झाला.”
या लोकांस याने आपली सव वचने सांगणे संपव यानंतर याने
७ ऐकणा
कफण मात वेश केला. ते हा कोणाएका शताधीपतीचा आवडता
२

दास आजार होऊन मरणास टेकला होता. ३ मग याने येशू वषयी ऐकून
य ां या व डलांना या याकडे पाठवून, तू येऊन मा या दासास वाचवावे,
अशी यास वनंती केली. ४ जे हा ते येशूजवळ आले ते हा यांनी यास
आ हाने वनंती केली, या यासाठ तू हे करावे, तो यो य आहे. ५ कारण तो
आम या रा ावर ीती करतो आ ण याने आम यासाठ आमचे सभा थान
बांधून दले. ६ यामूळे येशू यां याबरोबर मागात चालत गेला आ ण तो
घरापासून फार र न हता, तोच या शताधीपतीने म ांना यां याकडे
पाठवून हटले, भू, आपण ास क न घेऊ नका, कारण तु ही मा या घर
यावे असा मी यो य नाही. ७ यामुळे तुम याकडे ये यासही मी वतःला
यो य मानले नाही, परंतु तु ही फ श द बोला, हणजे माझा सेवक बरा
होईल. ८ कारण मीही स या या अ धकाराखाली असलेला मनु य असून
मा या हाताखाली शपाई आहेत; आ ण याला मी हणतो, जा, हणजे
हा जातो व स याला ये हणतो, हणजे तो येतो आ ण मा या दासास
हणतो, हे कर, हणजे तो ते करतो. ९ जे हा येशूने हे ऐकले ते हा यास
या या वषयी आ य वाटले, तो या यामागे येणा या जमावाकडे वळू न
हणाला, “मी तु हास सांगतो, एवढा मोठा व ास मला इ ाएलात देखील
आढळला नाही.” १० आ ण जे पाठवलेले होते, ते घर परतले, ते हा यांना
आढळू न आले क , तो सेवक बरा झाला आहे. ११ आ ण स या दवशी
असे झाले क , तो नाईन नावा या नगराकडे जात होता आ ण याचे पु कळ
श य व मोठा समुदाय हे या याबरोबर जात होते. १२ जसा तो गावा या
वेशीजवळ आला ते हा पाहा कोणाएका मरण पावले या मनु यास बाहेर
घेऊन जात होते. तो आप या आईचा एकुलता एक मुलगा होता व ती वधवा
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होती; आ ण गावातील बरेच लोक त याबरोबर होते. १३ ते हा तला पा न
भूला तचा कळवळा आला व तो तला हणाला “रडू नकोस” १४ मग
जवळ जाऊन याने तरड स पश केला; ते हा खांदेकर ि थर उभे राहीले
आ ण तो हणाला, “मुला, मी तुला सांगतो, उठ!” १५ आ ण तो मरण
पावलेला उठू न बसला व बोलू लागला; मग येशूने यास या या आईजवळ
दले. १६ ते हा सवाना भय वाटले आ ण ते देवाला गौरव कर त हणाले,
“आम याम ये मोठा संदे ा उदयास आला आहे आ ण देवाने आप या
लोकांची भेट घेतली आहे” १७ येशू वषयीची ही बातमी सव य दीया ांतात
आ ण सभोवताल या प रसरात पसरली. १८ योहाना या श यांनी योहानाला
जाऊन हे सवकाही सां गतले, १९ नंतर योहानाने आप या दोन श यांना
बोलावले आ ण याने यांना भूकडे हे वचार यासाठ पाठवले क , जो
येणारा तो तूच आहेस क आ ही स याची वाट पाहावी? २० जे हा ते लोक
या याकडे आले, ते हणाले, “बाि त मा करणा या योहानाने आ हास
तुम याकडे हे वचार यास पाठवले आहे क , जो येणारा तो तूच आहेस क
आ ही स याची वाट पाहावी?” २१ याच घटकेस येशूने अनेक लोकांचे
रोग, आजार बरे केले, पु कळांमधील आ मे काढली, आंध यांना ी
दली. २२ येशूने यांना उ र दले, “जा आ ण तु ही जे ऐकले व पा हले आहे
ते योहानाला सांगा, आंधळे पाहतात, लंगडे चालतात, कु रोगी शु होतात,
ब हरे ऐकतात, मरण पावलेले जवंत केले जातात आ ण गर ब लोक सुवाता
ऐकतात. २३ आ ण जो कोणी मा या वषयी अडखळत नाही तो ध य आहे.”
२४ मग योहानाचे नरोपे गे यावर तो योहाना वषयी समुदायांशी बोलू लागला,
“तु ही काय पाहायला बाहेर रानात गेला? वा याने हलवलेला बो काय?
२५ तर तु ही काय पाहायला बाहेर गेला? मऊ व े घातले या मनु यास
काय? पाहा, भडक पोषाख घातलेले व चैनीत असणारे लोक राजवा ांत
असतात. २६ तर तु ही काय पाहायाला बाहेर गेला? संदे ाला काय? होय,
मी तु हास सांगतो, संदे ा नही जो अ धक मोठा आहे याला. २७ पाहा,
‘मी आप या ताला तु या मुखापुढे पाठवतो; तो तु यापुढे तुझी वाट तयार
कर ल,’ असे या या वषयी ल हले आहे तो हाच आहे. २८ मी तु हास
सांगतो क ि यांपासून जे ज मले यां यांम ये योहानापे ा मोठा असा
कोणी नाही, तर देवा या रा यांत जो अगदी लहान आहे, तो या यापे ा
मोठा आहे.” २९ आ ण जकातदारांसह सव लोकांनी ऐकून ‘देव यायी आहे’
असे ठरवले कारण यांनी योहानाचा बाि त मा घेतला होता. ३० परंतु प शी
व नयमशा ाचे श क यांनी या यापासून बाि त मा न घेऊन आप या
संबंधीची देवाची योजना ध कारली. ३१ भूने हटले, “तर मग मी या
पढ या मनु यांना कोणती उपमा देऊ? आ ण ती कशासारखी आहेत? ३२
जी मुले बाजाराम ये बसून एकमेकांना हाक मारतात यां यासारखी ती
आहेत, ती हणतात, आ ही तुम यासाठ पावा वाजवला तर तु ही नाचला
नाही, आ ही वलाप केला तर तु ही रडला नाही. ३३ कारण बाि त मा
करणारा योहान भाकर न खाता आ ण ा रस न पता आला आहे आ ण
तु ही हणता, यास भूत लागले आहे. ३४ मनु याचा पु खातपीत आला
आहे आ ण तु ही हणता, पाहा, हा खादाडा मनु य व दा बाज, जकातदारांचा
व पा यांचा म ! ३५ परंतु ान आप या सव लेकरांकडू न यायी ठरलेले
आहे.” ३६ ते हा प यांपैक कोणा एकाने, “तू मा याबरोबर जेवावे.” अशी
येशूला वनंती केली. मग तो प या या घरात जाऊन जेवायला बसला. ३७
आ ण पाहा, कोणीएक पापी ी या नगरांत होती; येशू प यां या घरात
जेवायला बसला आहे हे ऐकू ती सुगंधी तेलाची अलाबा कुपी घेऊन आली.
३८ आ ण ती मागे या या पायांजवळ रडत उभी रा न आसवांनी याचे पाय
भजवू लागली व तने ते आप या डो या या केसांनी पुसून, या या पायांचे
पु कळ मुके घेतले व यांना सुगंधी तेल लावले. ३९ ते हा या प याने
येशूला बोलावले होते, याने हे पा न आप या मनांत हटले, “हा संदे ा
असता तर जी ी यास पश कर त आहे ती कोण व कोण या कारची

536

आहे, हणजे ती पापी आहे, हे यास कळले असते.” ४० ते हा येशूने यास
उ र देऊन हटले, “ शमोना, तु याशी मला काही बोलायचे आहे.” ते हा तो
हणाला, “गु जी बोला.” ४१ येशूने हटले, “एका सावकाराचे दोन कजदार
होते; एकाला चांदीचे पाचशे नाणे व स याला प नास असे देणे होते. ४२
परंतु कज फेडायला यां याजवळ काही न हते हणून याने दोघांना मा
केली. तर यां यापैक कोणता या यावर अ धक ीती कर ल?” ४३ ते हा
शमोनाने उ र देऊन हटले, “ याला अ धक माफ केले तो, असे मला
वाटते.” मग येशू यास हणाला, “ठ क ठरवलेस.” ४४ ते हा याने या
ीकडे वळू न शमोनाला हटले, “ही ी तुला दसते ना? मी तु या घरात
आलो, तू मा या पायांसाठ पाणी दले नाही; परंतु हने आसवांनी माझे पाय
भजवले आ ण आप या केसांनी ते पुसले. ४५ तू माझा मुका घेतला नाही,
परंतु मी आत आ यापासून हने मा या पायांचे मुके घे याचे थांबवले नाही,
४६ तू मा या डो याला तेल लावले नाही, परंतु हने मा या पायांना सुगंधी
तेल लावले आहे. ४७ या कारणासाठ मी तुला सांगतो, हची जी पु कळ
पापे यांची मा झाली आहे; कारण हने पु कळ ीती केली; परंतु याला
थोड याची मा होते तो थोडक ीती करतो.” ४८ ते हा येशूने तला
हटले, “तु या पापांची मा झाली आहे.” ४९ मग या याबरोबर जेवायला
बसले होते ते आपसांत हणू लागले, “पापांची देखील मा करणारा हा
कोण आहे?” ५० मग याने या ीला हटले, “तु या व ासाने तुला
तारले आहे, शांतीने जा.”
असे झाले क , तो उपदेश कर त व देवा या रा याची
८ सुयानंवातातर सांलवकरच
गत नगरोनगर व गांवोगांवी फरत होता, ते हा ते बारा
श य या याबरोबर होते. २ आ मे व खणी यांपासून मु केले या
अशा क येक ि या या याबरोबर हो या, हणजे म दालीया नगराची
मर येतून सात भूते नघाली होती, ती, ३ हेरोदाचा कारभार खुजा याची
प नी योहा ना तसेच सूसा ना व इतर पु कळ ि या, या आप या
ाने
यांची सेवा कर त असत. ४ आ ण मोठा समुदाय एक जमला असता व
गावोगावचे लोक या याजवळ येत असता तो दाखला देऊन हणाला, ५
“पेरणारा आपले बी पेरायला नघाला; आ ण तो पेर त असता काही बी पाय
वाटेवर पडले आ ण ते तुडवले गेले व आकाशातील पाखरांनी ते खाऊन
टाकले. ६ आ ण काही खडकाळ वर पडले आ ण ते उगव यावर वाळू न
गेले, कारण यास ओलावा न हता. ७ आ ण काही काटेर झाडाझुडपांम ये
पडले आ ण झाडाझुडपांबरोबर वाढू न याची वाढ खुंटवली. ८ आ ण काही
चांग या ज मनीवर पडले आ ण ते उगवून यास शंभरपट पीक आले.”
असे हट यावर तो मो ाने हणाला, “ याला ऐकायला कान आहेत तो
ऐको.” ९ ते हा या या श यांनी यास वचारले, या दाख याचा अथ काय
आहे? १० मग तो हणाला, “देवा या रा याची गुजे जाण याची देणगी
तु हास दली आहे, परंतु बाक या लोकांस ती दाख यांनी सां गतली आहेत,
यासाठ क यांनी दसत असता पा नये व यांनी ऐकत असता समजू नये.
११ तर दाखला हा आहे बी हे देवाचे वचन आहे. १२ आ ण जे वाटेवरचे ते
ऐकणारे आहेत, पण यानंतर सैतान येतो आ ण यांनी व ास ध न तारण
पावू नये हणून यां या अंतःकरणातून वचन काढू न घेतो. १३ आ ण जे
खडकाळ वरचे हे आहेत क , ते ऐकतात ते हा वचन आनंदाने घेतात, पण
यांना मूळ नसते; ते काही वेळेपयत व ास धरतात व पर े या वेळ
गळू न पडतात. १४ आ ण काटेर झाडांम ये पडणारे बी हे ऐकणारे आहेत,
पण पुढे जाता जाता चता व धन व या जीवनातली सुखे यांनी गुदम न
जातात व भरदार फळ देत नाहीत. १५ पण चांग या ज मनीत पडणारे
बी हे असे आहेत, क ते वचन ऐकून ते भ या व चांग या अंतःकरणात
घ ध न ठे वतात आ ण धीराने पीक देत जातात. १६ आ ण कोणी दवा
लाव यावर तो भां ाने झाकत नाही कवा पलंगाखाली ठे वत नाही तर आत

येणा यांना उजेड दसावा हणून तो दवठणीवर ठे वतो. १७ कारण कट
होणार नाही असे काही झाकलेले नाही कवा कळणार नाही व उघडक स
येणार नाही असे काही गु त नाही. १८ हणून तु ही कसे ऐकता यां वषयी
जपा, कारण या याजवळ आहे यास दले जाईल आ ण या याजवळ
नाही या याजवळ जे आहे हणून यास वाटते ते देखील या यापासून
काढू न घेतले जाईल.” १९ ते हा याची आई व भाऊ या याकडे आली आ ण
दाटीमुळे यांना या याजवळ जाता येईना. २० ते हा कोणी यास सां गतले,
तुझी आई व तुझे भाऊ तुला भेटायला पाहत असून बाहेर उभे रा हले आहेत.
२१ आ ण याने यांना उ र देऊन हटले, “देवाचे वचन ऐकणारे व पाळणारे
हेच माझे आई व भाऊ.” २२ आ ण या दवसात असे झाले क , तो आप या
श यांबरोबर होड त बसला आ ण “आपण सरोवरा या पलीकडे जाऊ” असे
तो यांना हणाला आ ण यांनी होड हाकारली. २३ नंतर ते जहाज हाकारत
असता येशू झोपी गेला. मग सरोवरात वा याचे वादळ सुटले आ ण होड
पा याने भ लागले व ते संकटात पडले. २४ ते हा ते या याजवळ येऊन
यास जागे क न हणाले, गु जी, आ ही बुडत आहोत. ते हा याने झोपेतून
उठू न वा याला व खवळले या पा याला धमकावले; मग ते बंद होऊन अगदी
नवांत झाले. २५ ते हा तो यांना हणाला, “तुमचा व ास कोठे आहे?”
आ ण ते भयभीत होऊन थ क झाले व एकमेकांना हणाले, हा आहे तर
कोण? क , वारा व पाणी यांना देखील हा आ ा करतो व ती यांचे ऐकतात.
२६ मग ते गालील सरोवरा या समोर ल गरसेकरां या देशास पोहोचले.
२७ आ ण तो ज मनीवर उतरला, ते हा नगरातील कोणीएक मनु य यास
भेटला; यास पु कळ भूते लागली होती व याने ब याच काळापासून कपडे
घातली न हती व घरात न राहता तो थड यांम ये राहत होता. २८ ते हा तो
येशूला पा न फार ओरडला व या यापुढे पडू न मो ाने हणाला, हे येशू,
परा पर देवा या पु ा, माझा तुझा काय संबध? मी तुला वनंती करतो,
मला पडू नकोस. २९ कारण तो या अशु आ याला या मनु यांतून
नघून जा याची आ ा कर त होता; कारण याने यास पु कळ वेळा धरले
होते; आ ण लोक यास पहा यात ठे वून साख यांनी व बे ांनी बांधीत
असत पण तो ती बंधने तोडू न भूताकडू न रानांम ये हाकून लावला जात
असे. ३० आ ण येशूने यास वचारले, “तुझे नाव काय?” ते हा याने
हटले, सै य, कारण या याम ये पु कळ भूते शरली होती. ३१ आ ण तू
आ हास अगाधकूपात जा याची आ ा क नको, अशी ती भूते यास वनंती
कर त होती. (Abyssos g12) ३२ ते हा तेथे पु कळ डु करांचा कळप ड गरावर
चरत होता; आ ण यांम ये शरायला तू आ हास परवानगी ावी, अशी
यांनी वनंती केली. मग याने यांना परवानगी दली. ३३ ते हा ती भूते या
मनु यांतून नघून या डु करांम ये शरली आ ण तो कळप क ाव न धडक
धावंत जाऊन खाली सरोवरात पडला व गुदम न मरण पावला. ३४ मग
कळप चारणारे जे घडले ते पा न पळाले व यांनी ते नगरांम ये व शेतांम ये
जाऊन सां गतले. ३५ ते हा जे झाले ते पाहायला ते लोक बाहेर नघाले आ ण
येशूकडे आले आ ण या मनु यांतून भूते नघाली होती तो व पांघरलेला
व शु ीवर आलेला असा येशू या पायांजवळ बसलेला यांना आढळला;
आ ण ते याले. ३६ मग यांनी ते पा हले होते यांनी तो भूत त कसा बरा
झाला हे यांना सां गतले. ३७ ते हा गरसेकरां या च कड या भागांतील सव
लोकांनी यास वनंती केली क तू आम यापासून जावे कारण ते मो ा
भयाने ा त झाले होते. मग तो मच ात बसून माघार आला. ३८ आ ण
या मनु यांतून भूते नघाली होती, तो, मला तुम याबरोबर रा दयावे, अशी
येशूजवळ वनंती कर त होता, परंतु तो यास नरोप देऊन हणाला, ३९ “तू
आप या घर परत जा व देवाने तू यासाठ केवढ मोठ कामे केली ते साग.”
मग तो नघून येशूने या यासाठ केवढ मोठ कामे केली होती ते या सबंध
नगरांतून घो षत करत गेला. ४० नंतर येशू परत आ यावर समुदायाने यास
आनंदाने अंगीकारले, कारण ते सव याची वाट पाहत होते. ४१ ते हा पाहा,
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याईर नावाचा कोणी मनु य आला; तो तर सभा थानाचा अ धकार होता;
आ ण याने येशू या पाया पडू न, तू मा या घर यावे, अशी यास वनंती
केली. ४२ कारण यास सुमारे बारा वषाची एकुलती एक मुलगी होती व ती
मरणास टेकली होती. मग तो जात असता लोकसमुदाय या याजवळ दाटी
कर त होते. ४३ आ ण बारा वष र ाव होत असलेली कोणीएक ी, जी
(आपली सव उपजी वका वै ांवर खच घालून) कोणाकडू नही नरोगी होईना,
४४ तने या या पाठ मागे येऊन या या व ा या काठाला पश केला
आ ण लागलीच तचा र
ाव बंद झाला. ४५ मग येशू हणाला, “मला
कोणी पश केला?” ते हा सवजण नाकार त असता पे व जे या याबरोबर
होते ते यास हणाले, हे गु जी, समुदाय दाटी क न तु हास चगर त आहेत.
४६ ते हा येशू हणाला, “कोणीतर मला पश केला, कारण मा यातून
साम य नघाले हे मला समजले.” ४७ मग ती ी, आपण गु त रा हलो
नाही असे पा न, थरथर कांपत आली आ ण या यापुढे उपड पडू न आपण
कोण या कारणासाठ पश केला व लागलीच आपण कसे बरे झालो, हे
तने सव लोकां या देखत सां गतले. ४८ ते हा याने तला हटले, “मुली,
तु या व ासाने तुला तारले आहे. शांतीने जा.” ४९ तो अजून बोलत आहे
इत यात सभा थाना या अ धका या या येथून कोणी आला व हणाला,
तुझी मुलगी मरण पावली आहे; गु जीला आणखी म देऊ नका. ५० पण
येशूने ते ऐकून यास उ र दले, “ भऊ नको, व ास मा धर, हणजे ती
बर केली जाईल.” ५१ मग घरात आ यावर पे व योहान व याकोब आ ण
मुलीचा पता व तची आई यां यावाचून कोणालाही आपणाबरोबर आत येऊ
दले नाही. ५२ आ ण सव त यासाठ रडत व शोक कर त होते, पण तो
हणाला, “रडू नका, कारण ती मरण पावली नाही, तर झोपेत आहे.” ५३
तर ती मरण पावली आहे हे जाणून ते यास हसू लागले. ५४ पण याने
तचा हात आप या हातात घेऊन तला हाक मा न हटले, “मुली, ऊठ.”
५५ ते हा तचा आ मा परत आला व ती लागलीच उठली; मग तला खायला
ावे अशी याने आ ा केली. ५६ आ ण तचे आई-वड ल थ क झाले; परंतु
जे झाले ते कोणाला सांगू नका असे याना न ून सां गतले.
याने या बारा श यांस एक बोलावून यांना सव भूतांवर आ ण
९ मग
रोग बरे करायला, साम य व अ धकार दला, आ ण याने यांना
२

देवा या रा या वषयीचा संदेश जाहीर करायला व रो यांना बरे करायला
पाठवले. ३ तो यांना हणाला, “वाटेसाठ काही घेऊ नका; काठ कवा
झोळ कवा भाकर कवा पैसा घेऊ नका आ ण दोन दोन अंगरखेही घेवू
नका. ४ आ ण या कोण याही घरात तु ही जाल, तेथेच राहा व तेथूनच
नघून जा. ५ जतके तु हास अंगीकार त नाहीत तत यां या व सा
हावी हणून तु ही या नगरातून नघते वेळ आप या पायांची धूळ झाडू न
टाका.” ६ ते हा ते नघाले आ ण सव ठकाणी सुवाता सांगत व रोग बरे
कर त गांवोगांवी फरत गेले. ७ घडत असले या सव गो ी ऐकून हेरोद राजा
फार घोटा यात पडला, कारण “योहान मरण पावले यांमधून उठला आहे.”
असे क येक हणत होते; ८ आ ण क येक हणत होते क “एलीया
कट झाला आहे” आ ण सरे हणत होते क “पुरातन संदे ातील
कोणीएक उठला आहे.” ९ ते हा हेरोद हणाला, “योहानाचे शीर मी तोडले,
पण या या वषयी अशा गो ी मी ऐकतो तो हा कोण आहे?” आ ण तो
यास भेटायला पाहत होता. १० मग े षतांनी परत येऊन आपण जे
काही केले होते ते यास स व तर सां गतले. मग तो यांना बरोबर घेऊन
बेथसैदा नावा या नगराकडे एक कडे गेला. ११ परंतु या वषयी लोकांनी
ऐक यावर ते या यामागे गेले. ते हा तो यांचे वागत क न यां याशी
देवा या रा या वषयी बोलू लागला आ ण यांना बरे हो याची गरज होती
यांना याने बरे केले. १२ दवस संपत आला, ते हा बारा जण जवळ येऊन
यास हणाले, “समुदायाला नरोप दे, हणजे ते आसपास या गावांत व
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खे ांत जाऊन उतरतील व खा याची सोय करतील; कारण आपण येथे
रानात या ठकाणी आहो.” १३ पण तो यांना हणाला, “तु हीच यांना
खायला ा.” ते हणाले, “आ ही जाऊन या लोकांसाठ अ न वकत आणले
नाही, तर पाच भाकर व दोन मासे एव ा शवाय आ हाजवळ काही नाही.”
१४ कारण ते सुमारे पाच हजार पु ष होते. ते हा याने आप या श यांना
सां गतले, “प नास प नास जणां या पं क न यास बसवा,” १५ मग
यांनी सां गत या माणे क न सवास बसवले. १६ याने या पांच भाकर व
ते दोन मासे घेतले आ ण वर वगाकडे पा न यास आशीवाद दला आ ण
यांचे तुकडे क न ते लोकसमुदायाला वाढ याकरता श यांजवळ दले.
१७ ते हा ते सव जेवून तृ त झाले; आ ण यांनी मोडले या तुक ांतले
उरले ते बारा टोप या भ न यांनी उचलून घेतले. १८ आ ण असे झाले क
तो एकांतात ाथना करत असता श य या याबरोबर होते, ते हा याने
यांना वचा न हटले, “लोकसमुदाय मला कोण हणून हणतात?” १९
मग यांनी उ र देऊन हटले, “बाि त मा करणारा योहान, पण क येक
हणतात ‘एलीया,’ व क येक हणतात क , पुरातन संदे ातील कोणीएक
पु हा उठला आहे.” २० याने यांना हटले, “पण तु ही मला कोण हणून
हणता?” ते हा पे ाने उ र देऊन हटले, “देवाचा
त.” २१ पण हे
कोणाला सांगू नये अशी याने यांना न ून आ ा केली. २२ आ ण हटले,
“मनु या या पु ाने पु कळ ःखे सोसावी आ ण वड ल व मु य याजक
लोक व नयमशा श क यां याकडू न नाकारले जावे व जीवे मारले जावे
व तस या दवशी पु हा उठवले जावे, याचे अग य आहे.” २३ आ ण तो
सवाना हणाला, “जर कोणी मा यामागे येऊ इि छतो तर याने वतःला
नाकारावे व दररोज आपला वध तंभ उचलून यावा व मा यामागे चालावे.
२४ कारण जो कोणी आपला जीव वाचवू इि छतो तो यास गमावील, परंतु
जो कोणी मा याक रता आपला जीव गमावील तो यास वाचवील. २५
कारण मनु याने सगळे जग मळवून वतःला गमावले कवा वतःचा नाश
क न घेतला तर यास काय लाभ होईल? २६ जो कोणी मा या वषयीची
व मा या वचना वषयी लाज धर ल यां या वषयीची लाज मनु याचा पु
जे हा आप या वतः या, प या या व प व तां या गौरवाने येईल ते हा
धर ल. २७ आ ण मी तु हास खरे सांगतो क , येथे उभे राहणा यांतले काही
असे आहेत क , ते देवाचे रा य पाहतील तोपयत यांना मरणाचा अनुभव
येणारच नाही.” २८ आ ण या गो ी सां गत यानंतर सुमारे आठ दवसानी
असे झाले क , पे व योहान व याकोब यांना बरोबर घेऊन तो ाथना
करायला ड गरावर गेला. २९ ते हा तो ाथना कर त असता या या मुखाचे
प पालटले व याचे व पांढरे शु लखलखीत झाले. ३० आ ण पाहा,
दोन पु ष या याशी संभाषण कर त होते; हे मोशे व एलीया होते, ३१
ते तेज वी दसत होते आ ण जे याचे याण तो य शलेम शहरात पूण
करणार होता, या वषयी ते बोलत होते. ३२ ते हा पे व या याबरोबर जे
होते ते झोपेने भारावले होते, परंतु ते पूणपणे जागे झाले ते हा यांचे तेज
आ ण जे दोन पु ष या याजवळ उभे रा हले होते यांनाही प हले. ३३ मग
असे झाले क ते या यापासून र होत असता पे ाने येशूला हटले, “हे
गु , येथे असणे आ हास बरे आहे; तर आ ही तीन मंडप क , तु यासाठ
एक व मोशेसाठ एक व एलीयासाठ एक.” आपण काय बोलत आहोत
याचे यास भान न हते. ३४ तो या गो ी बोलत असता एक ढग येऊन
यां यावर सावली क लागला आ ण ते ढगांत शरले ते हा ते याले. ३५
आ ण ढगांतून वाणी आली, ती हणाली, “हा माझा नवडलेला पु आहे,
याचे तु ही ऐका.” ३६ ही वाणी झा यावर येशू एकटाच दसला आ ण ते
उगेच रा हले व या गो ी यांनी प ह या हो या यांतले काहीच यांनी या
दवसांम ये कोणाला सां गतले नाही. ३७ आ ण असे झाले क स या
दवशी ते ड गराव न खाली आ यावर मोठा लोकसमुदाय यास भेटला. ३८
ते हा पाहा, समुदायातील एक मनु य मो ाने ओरडू न हणाला, हे गु ,
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मी तुला वनंती करतो, मा या मुलाकडे पाहा, कारण तो माझे एकुलते
मूल आहे. ३९ आ ण पाहा, कोणी आ मा यास धरतो आ ण हा एकाएक
ओरडतो, मग तो याला असा पळतो क या या त डाला फेस येतो, तो
याला पु कळ ास देतो व याला मो ा यासाने सोडू न जातो. ४० आ ण
तो काढावा हणून मी तु या श यांना वनंती केली, परंतु यां याने तो
नघेना. ४१ ते हा येशूने उ र देऊन हटले, “हे अ व ासी व वपर त पढ ,
मी कोठे पयत तुम याबरोबर रा व तुमचे सोसू? तू आप या मुलाला इकडे
आण.” ४२ मग तो जवळ येत आहे इत यात भूताने यास खाली आपटले व
भार पळू न टाकले, पण येशूने या अशु आ याला धमकावले व मुलाला
बरे क न या या प याजवळ परत दले. ४३ मग देवाचे हे महान साम य
पा न सव लोक थ क झाले आ ण तो जी कामे कर त होता या सवाव न
सवजण आ य कर त असता तो आप या श यांना हणाला, ४४ “या
गो ी तु ही ल ात ठे वा कारण मनु याचा पु मनु यां या हाती दला जाणार
आहे. ४५ परंतु हे बोलणे यांना समजले नाही व यांना ते समजू नये हणून
ते यां यापासून गु त राखलेले होते; आ ण ते या बोल या वषयी यास
वचारायला भीत होते.” ४६ यानंतर आपणांम ये कोण मोठा आहे या वषयी
यां याम ये वाद ववाद उठला. ४७ ते हा येशूने यां या अंतःकरणाचे वचार
जाणून एका बालकाला जवळ घेऊन यास आप यापाशी उभे केले, ४८
आ ण यांना हटले, “जो कोणी मा या नावाने या बालकाला वीकारतो
तो मला वीकारतो आ ण जो कोणी माझा वीकार करतो तो याने मला
पाठवले याचा वीकार करतो; कारण तु हा सवाम ये जो सवा न लहान
आहे तोच मोठा आहे.” ४९ ते हा योहानाने उ र देऊन हटले, “हे गु , आ ही
कोण एकाला तु या नावाने भूते काढतांना पा हले आ ण आ ही यास मना
केले, कारण तो आम याबरोबर तु यामागे चालत नाही.” ५० ते हा येशूने
यास हटले, “मना क नका, कारण जो तु हास तकूल नाही तो तु हास
अनुकूल आहे.” ५१ आ ण असे झाले क यास वर घेतले जा याचा समय
जवळ आला ते हा य शलेम शहरास जा या या ढ न याने याने आपले
त ड वळवले. ५२ मग याने आप यापुढे नरोपे पाठवले, ते हा ते नघून
या यासाठ तयार कर यास शोमरो यां या एका गावात गेले, ५३ पण
यांनी यास अंगीकारले नाही, कारण य शलेम शहराकडे जा याचा याचा
रोख होता. ५४ ते हा याचे श य याकोब व योहान हे पा न हणाले, “हे
भू, एलीयाने केले होते तसेच आकाशांतून अ नीने पडू न याचा नाश करावा
हणून आ ही आ ा करावी, अशी तुझी इ छा आहे काय?” ५५ परंतु याने
वळू न यांना धमकावले आ ण हटले, “तु ही कोण या आ याचे आहात हे
तु हास ठाऊक नाही; ५६ कारण मनु याचा पु मनु यां या जीवाचा नाश
करायला नाही, तर यांना तारायला आला आहे.” मग ते स या गावाला
गेले. ५७ आ ण ते वाटेने चालत असता कोणीएक यास हणाला, “जेथे
कोठे तू जाशील तेथे मी तु यामागे येईन.” ५८ ते हा येशू यास हणाला,
“खोकडांस बळे व आकाशांत या पाखरांस घरटी आहेत, परंतु मनु या या
पु ाला आपले डोके टेकायला ठकाण नाही.” ५९ मग याने स या एकाला
हटले, “मा यामागे ये,” परंतु तो हणाला, “हे भू, प ह याने मला जाऊ
दे आ ण मा या प याला पु दे,” ६० ते हा येशूने यास हटले, “मरण
पावले यांना आप या मरण पावले यांस पु दे, परंतु तू जाऊन देवा या
रा याची घोषणा कर.” ६१ ते हा आणखी एकजण हणाला, हे भू, मी
तु यामागे येईन, परंतु प ह याने मला मा या घरात जे आहे यांचा नरोप
घेऊ दे. ६२ पण येशूने यास हटले, “जो कोणी नांगराला आपला हात
घात यावर मागील गो कडे पाहत राहतो असा कोणीही देवा या रा याला
उपयोगी नाही.”
र भूने आणखी स र जणांस नेमून या या नगरांत व या
१० यानंया तठकाणी
तो वतः जाणार होता तेथे दोघे असे यांना आप यापुढे

पाठवले. २ तो यांना हणाला, “पीक फार आहे परंतु कामकर थोडके
आहेत, या तव पका या भूने आप या पकात कामकर पाठवावे हणून
तु ही याची ाथना करा.” ३ जा; पाहा, लांड यां या म ये जसे क करांस
पाठवावे तसे मी तु हास पाठवतो. ४ पशवी कवा झोळ कवा वहाणा
घेऊ नका व वाटेने कोणाला सलाम क नका. ५ तु ही या कोण याही
घरात जाल तेथे प ह याने, या घराला शांती असो असे हणा. ६ जर तेथे
कोणी शां त य मनु य असला तर तुमची शांती या यावर राहील; पण तो
नसला तर ती तुम याकडे परत येईल. ७ तु ही याच घरात रा न ते देतील
ते खातपीत जा; कारण कामकर आप या मजुर स यो य आहे; घरोघर
फ नका. ८ आ ण तु ही या कोण याही नगरांत जाल आ ण ते तु हास
वीकारतो, याम ये ते जे तुम यापुढे वाढतील ते खा, ९ आ ण याम ये
जे खणाईत असतील यांना बरे करा व यांना सांगा क , देवाचे रा य
तुम याजवळ आले आहे. १० परंतु तु ही या कोण याही नगरांत जाल आ ण
ते तुमचे वागत नाही केले तर र यांवर बाहेर जाऊन असे हणा, ११ तुम या
नगराची धूळ आम या पायांला लागली ती देखील आ ही तुम या व द
झाडू न टाकतो; तर हे जाणा क देवाचे रा य जवळ आले आहे. १२ मी
तु हास सांगतो क या दवशी सदोमाला या नगरापे ा अ धक सोपे जाईल.
१३ “हे खोरा जना, तुला हाय! हे बेथसैदा, तुला हाय! कारण तुम याम ये
जी साम याची कृ ये होत आहेत ती जर सोर व सदोन यां याम ये झाली
असती तर यांनी मागेच गोणताट अंगावर घेऊन व राखेत बसून प ा ाप
केला असता. १४ यामुळे यायकाळ सोर व सदोन यांना अ धक सोपे
जाईल. १५ हे कफण मा, तू आकाशापयत उं चावला जाशील काय? तू
नरकापयत उतरशील. (Hadēs g86) १६ जो श यांचे ऐकतो तो माझे ऐकतो
आ ण जो श यांना नाकारतो तो मला नाकारतो आ ण जो मला नाकारतो तो
याने मला पाठवले यास नाकारतो.” १७ ते स र लोक आनंदाने परतले
आ ण हणाले, “ भू, तु या नावाने भूतेसु ा आ हास वश होतात!” १८
ते हा तो यांना हणाला, “मी सैतानाला आकाशातून वजेसारखे पडताना
पा हले! १९ पाहा, मी तु हास साप आ ण वचू यांना तुड व याचा व श ू या
सव साम यावर अ धकार दला आहे आ ण कशानेच तु हास अपाय होणार
नाही. २० तथा प तु हास आ मे वश होतात याचा आनंद मानू नका तर
तुमची नावे वगात ल हली आहेत याचा आनंद माना.” २१ या णी तो
प व आ यात आनंदीत झाला आ ण हणाला, “हे प या, वगा या आ ण
पृ वी या भू मी तुझी तुती करतो, कारण तू या गो ी ानी आ ण बु ीमान
लोकांपासून लपवून ठे वून या लहान बालकांस कट के या आहेस. होय,
प या कारण तुला जे यो य वाटले ते तू केलेस. २२ मा या प याने सव गो ी
मा यासाठ द या हो या आ ण पु कोण आहे हे प या शवाय कोणालाच
ठाऊक नाही आ ण पु ा शवाय कोणालाही पता कोण आहे हे माहीत नाही व
या कोणाला ते कट कर याची पु ाची इ छा असेल यालाच फ माहीत
आहे.” २३ आ ण श यांकडे वळू न तो एकांतात बोलला, “तु ही जे पाहता ते
पाहणारे डोळे ध य. २४ मी तु हास सांगतो, अनेक राजांनी व संदे ांनी
तु ही जे पाहता ते पाह याची इ छा बाळगली, परंतु यांनी ते पा हले नाही
आ ण तु ही जे ऐकता ते ऐक याची इ छा बाळगली, परंतु यांनी ते ऐकले
नाही.” २५ नंतर एक नयमशा ाचा श क उभा रा हला आ ण याने
येशूची पर ा पाह याचा य न केला, तो हणाला, “गु जी, अनंतकाळचे
जीवन मळ यासाठ मी काय केले पाहीजे?” (aiōnios g166) २६ ते हा
येशू यास हणाला, “ नयमशा ात काय ल हले आहे? तू याम ये काय
वाचतोस?” २७ तो हणाला, “तू तुझा देव भू या यावर पूण अंतःकरणाने,
पूण आ याने, पूण श ने ीती कर.” व वतःवर जशी ीती करतोस तशी
तू आप या शेजा यावरही ीती कर. २८ ते हा येशू यास हणाला, “तू
बरोबर उ र दलेस, हेच कर हणजे तू जगशील.” २९ पण आपण यो य
न वचारला आहे हे इतरांना दाखवून दे यासाठ याने येशूला वचारले,
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“मग माझा शेजार कोण?” ३० येशूने उ र दले, “एक मनु य य शलेम
शहरा न यर होस नघाला होता आ ण तो लुटा ं या हाती सापडला. यांनी
याचे कपडे काढू न घेऊन यास मारले व यास अधमेला टाकून ते नघून गेले.
३१ ते हा याचवेळ एक याजक या र याने जात होता. याजकाने यास
पा हले, पण तो र या या स या बाजूने नघून गेला. ३२ याच र याने एक
लेवी या ठकाणी आला. ले ाने यास पा हले व तो सु ा र या या स या
बाजूने नघून गेला. ३३ मग एक शोमरोनी याच र याने वास कर त असता
तो होता तेथे आला या मनु यास पा न यास याचा कळवळा आला ३४ तो
या याजवळ आला या या जखमांवर तेल व ा रस ओतून या बांध या
आ ण यास आप या गाढवावर बसवून यास उतारशाळे त आणले व याची
देखभाल केली. ३५ स या दवशी याने दोन चांदीचे नाणे काढले आ ण
उतारशाळे या मालकाला दले व हणाला, ‘याची चांगली देखभाल कर
हणजे यापे ा जे तू अ धक खच करशील ते मी परत आ यावर तुला देईन.’
३६ लुटा ं या तावड त जो मनु य सापडला होता, याचा या तघांपैक
कोण खरा शेजार होता असे तुला वाटते?” ३७ तो नयमशा ाचा श क
हणाला, “ याने या यावर दया केली तो.” ते हा येशू यास हणाला, “जा
आ ण तूही तसेच कर.” ३८ मग येशू आ ण याचे श य या या मागाने जात
असता, तो एका गावात आला. तेथे माथा नावा या ीने याचे वागत
क न आदरा त य केले. ३९ तला मर या नावाची एक बहीण होती, ती
भू या पायाजवळ बसली व तो काय बोलतो हे ऐकत रा हली. ४० पण
माथची अ त कामामुळे तारांबळ झाली. ती येशूकडे आली आ ण हणाली,
“ भू, मा या ब हणीने सव काम मा यावर टाकले याची तुला काळजी नाही
काय? ते हा मला मदत करायला तला सांग.” ४१ भूने उ र दले, “माथा,
माथा, तू पु कळ गो ी वषयी दगदग करतेस. ४२ पण एकच गो आव यक
आहे. हे मी सांगतो आ ण मर येने त यासाठ चांगला वाटा नवडला आहे.
तो त यापासून काढू न घेतला जाणार नाही.”
असे झाले क , तो एका ठकाणी ाथना कर त होता. ती
११ मग
संप यावर श यांपैक एकजण यास हणाला, “ भू, जसे योहानाने
या या श यांना शकवले; याच माणे तु ही देखील आ हास ाथना
करायला शकवा.” २ मग तो यांना हणाला, “जे हा तु ही ाथना करता
ते हा असे हणाः हे आम या वगातील प या, तुझे नाव प व मानले
जावो तुझे रा य येवो, ३ आमची दररोजची लागणार भाकर आ हास दे,
४ आम या पापांची आ हास मा कर, कारण आ हीही आम या येक
अपरा याला यां या अपराधांची मा करतो आ ण आ हास पर ेत आणू
नकोस तर आ हास वाईटापासून सोडव.” ५ मग येशू यास हणाला,
“समजा तुम यापैक असा कोण आहे याला म आहे आ ण तो या याकडे
म यरा ी गेला व यास हणाला, ‘ म ा, मला तीन भाकर उस या दे, ६
कारण माझा म नुकताच वास क न मा याकडे आला आहे आ ण यास
वाढायला मा याजवळ काहीही नाही.’ ७ आ ण तो मनु य आतून हणाला,
‘मला ास देऊ नको! मी अगोदरच दरवाजा लावलेला आहे आ ण माझी
मुले मा याजवळ झोपलेली आहेत. मी तुला भाकर दे यासाठ उठू शकत
नाही.’ ८ मी तु हास सांगतो क , जर तो उठू न यास काही दे यासाठ
टाळाटाळ कर त असेल तर या या म ा या आ हामुळे तो खा ीने उठू न
यास जत या भाकर ची गरज आहे तत या यास देईल. ९ आ ण हणून
मी तु हास सांगतो, मागा हणजे तु हास दले जाईल. शोधा हणजे तु हास
सापडेल आ ण ठोका हणजे तु हासाठ उघडले जाईल. १० कारण जो
कोणी मागतो यास मळे ल. जो कोणी शोधतो यास सापडेल आ ण जो
कोणी ठोकतो या यासाठ दरवाजा उघडला जाईल. ११ तु हाम ये असा
कोण पता आहे क , या या मुलाने यास मासा मा गतला असता यास
माशाऐवजी साप देईल? १२ कवा जर मुलाने अंडे मा गतले तर कोणता पता
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यास वचू देईल? १३ जर तु ही वाईट असतांनाही तु हास तुम या मुलांना
चांग या देण या दे याचे कळते, तर मग वग य प याजवळ जे मागतात
यांना तो कती वशेषक न प व आ मा देईल?” १४ येशू एक भूत काढ त
होता. ते मुके होते. मग असे झाले क , जो मनु य बोलू शकत न हता ते, भूत
बाहेर आ यावर, तो बोलू लागला व लोकांचा जमाव आ यच कत झाला.
१५ परंतु या जमावातील काही लोक हणाले क , भूतांचा अ धपती जो
बालजबूल या या साहा याने तो भूते काढतो. १६ आ ण काह नी याची
पर ा पाह यासाठ वगातून च ह मा गतले. १७ पण यां या मनात काय
होते हे तो जाणून होता हणून तो यांना हणाला, “आपसात फूट पडलेले
येक रा य ओसाड पडते आ ण एखा ा घरातील लोक एकमेकां व
भांडतात ते हा या घराचे तुकडे होतात. १८ आ ण तु ही हणता तशी जर
भूतांम येही फूट पडली तर याचे रा य कसे टकेल? मी तु हास हे वचारतो,
कारण तु ही हणता ‘मी बालजबूल या साहा याने भूते काढतो’ १९ पण
जर मी बालजबूल या साहा याने भूते काढतो, तर तुमचे श य कोणा या
साहा याने भूते काढतात? हणून तेच तुमचा याय करतील. २० परंतु
जर मी देवा या साहा याने भूते काढतो, तर मग याव न हे प च आहे
क , देवाचे रा य तुम याकडे आले आहे. २१ जे हा एखादा बलवान मनु य
आप या घरा या सुर ततेसाठ पूण श साम ी बाळगतो ते हा याची
मालम ा सुर त राहते. २२ परंतु कोणी या याहीपे ा अ धक बलवान
या यावर ह ला क न याचा पराभव करतो, ते हा या श साम ीवर
याने व ास ठे वला होता, ती तो घेऊन जातो व यास मळालेली लूट
आप या म ांना वाटतो. २३ जो मा या प ाचा नाही, तो मा या व
आहे आ ण जो मा याबरोबर ने गोळा कर त नाही, तर तो उधळू न टाकतो.
२४ जे हा अशु आ मा मनु याबाहेर येतो व ते वसावा घे यासाठ नजल
देशात जागा शोधते. पण यास ती व ांती मळत नाही. ते हा तो हणतो,
‘मी या घरातून बाहेर आलो या घरात परत जाईन.’ २५ तो या घराकडे
परत जातो आ ण ते हा यास ते घर झाडू न नीटनेटके केलेले आढळते. २६
नंतर तो जातो आ ण आपणापे ा अ धक बळकट व असे सात आ मे
घेतो आ ण ते या घरात जातात आ ण तेथेच राहतात. ते हा या मनु याची
शेवटची अव था प ह यापे ा वाईट होते.” २७ तो या गो ी बोलला ते हा
असे घडले क , गद तील एक ी मो ाने ओरडू न यास हणाली, “ध य
ते गभाशय, याने तुझा भार वा हला व ध य ती तने जी तू चोखलीस.”
२८ परंतु तो हणाला, “जे देवाचे वचन ऐकतात आ ण पाळतात तेच खरे
ध य आहेत!” २९ जसजसा लोकसमुदाय वाढू लागला, ते हा तो बोलू
लागला, “ही पढ
पढ आहे. ती च ह मागत आहे आ ण योना या
च हा शवाय कोणतेही च ह तला दले जाणार नाही. ३० कारण जसा योना
ननवे या लोकांक रता च ह होता तसा मनु याचा पु ही या पढ साठ
च ह होईल. ३१ द णेकडची राणी याया या दवशी या पढ बरोबर उठू न
यांना दोषी ठरवील कारण ती पृ वी या टोकाकडू न शलमोनाचे शहाणपण
ऐक यासाठ आली आ ण पाहा, शलमोनापे ाही थोर असा एक येथे आहे.
३२ याया या दवशी ननवेचे लोक या पढ बरोबर उभे रा न हला दोषी
ठरवतील कारण योनाचा उपदेश ऐकून यांनी प ा ाप केला आ ण पाहा,
योनापे ाही थोर असा एक येथे आहे.” ३३ “कोणीही दवा लावून तळघरात
कवा भां ाखाली ठे वत नाहीत, तर आत येणा यांना काश दसवा हणून
तो दवठणीवर ठे वतात. ३४ डोळा हा तुम या शर राचा दवा आहे. जर तुमचे
डोळे चांगले आहेत, तर तुमचे शर रही काशाने भरलेले आहे. ३५ पण ते जर
वाईट आहेत तर तुमचे शर र अंधकारमय आहेत हणून तुम यातला काश
हा अंधार तर नाही ना, याची काळजी या. ३६ जर तुमचे सव शर र काशमय
आहे आ ण या यातील कोणताही भाग अंधकारमय नाही तर, जशी द ाची
काश करणे तुला काश देतात, तसे ते तुला पूणपणे का शत कर ल.”
३७ येशूने आपले बोलणे संप वले ते हा एका प याने यास आप या घर

540

येऊन वतः बरोबर जेवायला बोलावले. तो आत गेला आ ण आप या जागी
जेवायला बसला. ३८ परंतु याने जेवणापूव हात धुतले नाहीत हे पा न
प याला फार आ य वाटले. ३९ ते हा भू यास हणाला, “तु ही प शी
याला व ताट बाहे न साफ करता पण तु ही आतून लोभीपणाने व तेने
भरलेले आहात. ४० अहो बु ीहीन मनु यांनो! याने बाहेर ल बाजू बनवली
यानेच आतली बाजू बनवली नाही का? ४१ पण जे आतम ये आहे, ते
गर बांना ा आ ण नंतर सवकाही तुम यासाठ शु होईल. ४२ परंतु तु हा
प यांना हाय असो कारण तु ही पु दना, जीरे व येक भाजीपा याचा
दशांश देता. परंतु तु ही याय आ ण देवा वषयीचे ीती याकडे ल करता.
तु ही नतीने जगावे व देवावर ीती करणे या गो ी थम करणे आव यक
आहे याचवेळेस इतर गो कडे ल क नये. ४३ तु हा प यांची केवढ
दशा होणार, कारण तु हास सभा थानातील मह वा या जागी बसणे आ ण
बाजारात नम कार घेणे आवडते. ४४ तुमची केवढ दशा होणार! कारण
तु ही न दसणा या कबरासारखे आहात, अशा कबरांवर लोक नकळत
पाय देऊन चालतात.” ४५ एक नयमशा ाचा श क येशूला हणाला,
“गु जी, तु ही असे बोलता ते हा तु ही आमचासु ा अपमान करता.” ४६
ते हा येशू हणाला, “ नयमशा ा या श कांनो तुमचाही ध कार असो,
कारण तु ही लोकांस वाह यास कठ ण असे ओझे यां यावर लादता व ते
उचल यास तुम या एका बोटानेसु ा मदत कर त नाही. ४७ तुमचा ध कार
असो, कारण तुम या पूवजांनी ठार केले या संदे ासाठ तु ही कबरा
बांधता. ४८ असे क न तुम या पूवजांनी केले या कृ यांचे समथन करता.
४९ यामुळे देवाचे ानसु ा असे हणाले, ‘मी े षत व संदे े यां याकडे
पाठवील. यांपैक काही जणांना ते ठार मारतील व काही जणांचा ते छळ
करतील!’ ५० तर, संदे ाचे जे र जगा या ारंभापासून सांडले गेले
याब लचा दंड या पढ स भ न ावा लागेल. ५१ होय, मी तु हास खरोखर
सांगतो क हाबेला या र ापासून ते देवाचे भवन व वेदी यां याम ये मार या
गेले या जख या या या र ापयत या पढ ला जबाबदार धर यात येईल. ५२
तु हा नयमशा
श कांची केवढ दशा होणार कारण तु ही ानाची
क ली घेऊन गेला, तु ही वतः आत गेला नाहीत आ ण जे आत जा याचा
य न करत होते, यांनाही जाऊ दले नाही.” ५३ येशू तेथून नघून जात
असता नयमशा ाचे श क व प शी याचा फार वरोध क लागले
व यास अनेक गो वषयी न वचा लागले. ५४ तो जे बोलेल या
श दांम ये यास पकड यासाठ ते टपून होते.
यादर यान हजारो लोकांचा समुदाय जमला होता आ ण एवढा
१२ आक णते एकमे
कांना तुडवू लागले, ते हा येशू थम आप या श यांशी
बोललाः “प यां या ख मरा वषयी जपा, हणजे यां या ढ गा वषयी जपा.
२ उघड केले जाणार नाही असे काहीच झाकलेले नाही व जे कळणार नाही
असे काहीच गु त नाही. ३ हणून तु ही जे काही अंधारात बोलाल ते उजेडात
ऐकले जाईल आ ण तु ही कोणा या कानात जे काही एकांतात सांगाल ते
घरा या छताव न घो षत केले जाईल.” ४ “परंतु मा या म ांनो, मी तु हास
सांगतो, जे शर राला मारतात यांना तु ही भऊ नका, कारण यानंतर
यापे ा जा त यांना काही करता येत नाही. ५ तु ही कोणाची भीती
बाळगावी हे मी तु हास सांगतो. तु हास ठार मार या यानंतर तु हास नरकात
टाकून दे यास याला अ धकार आहे, याची भीती धरा. होय, मी तु हास
सांगतो, याचेच भय धरा. (Geenna g1067) ६ पाच चम या दोन ना यांना
वकतात क नाही? तर यातील एक चाही देवाला वसर पडत नाही. ७ पण
तुम या डो यावर ल सव केसदेखील याने मोजलेले आहेत. भऊ नका.
पु कळ चम यांपे ा तुमचे मू य जा त आहे. ८ जो मला इतर लोकांसमोर
वीकारतो, या येक मनु यास देवा या तासमोर मनु याचा पु ही
वीकार ल. ९ परंतु जो मला इतर लोकांसमोर नाकारतो, तो देव तांसमोरही

नाकारला जाईल. १० येक मनु य जो मनु या या पु ा व बोलतो,
यास मा केली जाईल. परंतु जो प व आ या व
भाषण करतो
यास मा केली जाणार नाही. ११ जे हा ते तु हास सभा थाने, रा यकत
व अ धकार यां यासमोर ध न आणतील ते हा तु ही काय बोलावे कवा
वतःचा बचाव कसा करावा या वषयी आधीच चता कर त बसू नका. १२
कारण तु ही काय बोलावे हे प व आ मा याचवेळ तु हास शकवील.” १३
नंतर लोकसमुदायातील एकजण यास हणाला, “गु जी, मा या भावाला
वतन वभागून माझे मला ायला सांगा!” १४ परंतु येशू यास हणाला,
“मनु या, मला तुम यावर म य थ कवा यायाधीश हणून कोणी नेमले?”
१५ मग येशू यांना हणाला, “सांभाळा आ ण सव कार या लोभापासून
वतःला र ठे वा कारण जे हा एखा ा मनु याजवळ या या गरजेपे ा
अ धक असते ते हा ती संप ी याचे जीवन होत असे नाही.” १६ नंतर याने
यास एक दाखला सां गतला, “कोणाएका धनवान मनु या या शेतज मनीत
फार उ म पीक आले. १७ तो वतःशी वचार क न असे हणाला, ‘मी
काय क , कारण धा य साठवायला मा याकडे जागा नाही?’ १८ मग तो
असे हणाला, ‘मी आता असे करतो, मी माझी धा याची कोठारे पाडू न मोठ
बांधीतो, मी माझे सव धा य व माल तेथे साठवीन’ १९ आ ण मी मा या
जीवाला हणेन, ‘हे जीवा, आता तु यासाठ अनेक वष पुरतील अशा पु कळ
चांग या गो ी साठवून ठे वले या आहेत. आराम कर, खा, पी आ ण मजा
कर.’ २० पण देव यास हणतो, ‘अरे मूखा, जर आज तुझा जीव गेला तर तू
साठवले या गो ी कोणाला मळतील?’ २१ जो कोणी वतःसाठ संप ी
जमा करतो परंतु देवा या ीने जो धनवान नाही, अशा मनु यासारखे हे
आहे.” २२ मग येशू या या श यांना हणाला, “ हणून मी तु हास सांगतो,
वतः या जीवना वषयी कवा तु ही काय खावे या वषयी चता क नका.
कवा तुम या शर रा वषयी हणजे कोणते कपडे घालावेत या वषयी चता
क नका. २३ कारण अ नापे ा जीव आ ण कप ांपे ा शर र मह वाचे
आहे. २४ काव यांचा वचार करा ते पेर त नाहीत व कापणीही कर त
नाहीत. यांना कोठार नाही व कणगीही नाही. तर ही देव याचे पोषण करतो.
प यांपे ा तु ही कतीतर मौ यवान आहात! २५ चता क न तु हापैक
कोण वतः या आयु याची दोर हातभर वाढवावयास कोण समथ आहे? २६
याअथ तु हीही सवात लहान गो क शकत नाही, तर इतर गो वषयीची
चता का करता? २७ रानफुले कशी वाढतात याचा वचार करा. ती क
कर त नाहीत व कातीत नाहीत. तर मी तु हास सांगतो, शलमोनदेखील
आप या सव वैभवात यां यातील एकासारखाही सजला न हता. २८ तर,
जे आज आहे व उ ा भ ीत टाकले जाईल अशा या रानातील गवताला
देवाने असा पोशाख घातला आहे, तर तु ही जे अ प व ासू या तु हास
तो कतीतर अ धक चांगला पोशाख घालणार नाही काय! २९ तु ही काय
खावे व काय यावे या वषयी काळजीत असू नका आ ण या गो वषयी
चता क नका. ३० कारण पररा ी हे मळ व याची खटपट करतात पण
या गो ची तु हास गरज आहे, हे तुम या वग य प याला माहीत आहे.
३१ याऐवजी थम याचे रा य मळ व यासाठ झटा हणजे या गो ीही
तु हास द या जातील. ३२ हे लहान कळपा भऊ नको, कारण तु हास याचे
रा य ावे याम ये वग य प याला संतोष वाटतो. ३३ तुमची मालम ा
वका आ ण ग रबांम ये वाटा. जु या न होणा या व न झजणा या अशा
थै या वतःसाठ वगात बनवा. तेथे चोरही जाऊ शकणार नाही व कसरही
याचा नाश करणार नाही. ३४ कारण जेथे तुमचे धन आहे तेथे तुमचे मनही
लागेल. ३५ तुम या कंबरा बांधले या आ ण दवे लागलेले असू ा. ३६
ल ना या मेजवानीव न परतणा या मालकाची वाट पाहणा या लोकांसारखे
हा जेणेक न, तो परत येतो व दरवाजा ठोकावतो ते हा या यासाठ यांनी
ताबडतोब दरवाजा उघडावा. ३७ मालक परत आ यावर जे नोकर यास
जागे व तयार त असलेले आढळतील ते ध य. मी तु हास खरे सांगतो, तो
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वतः यांची सेवा कर यासाठ कंबर कसेल, यांना मेजावर बसायला सांगून
यांची सेवा कर ल. ३८ तो म यरा ी कवा यानंतर येवो, जर ते नोकर यास
तयार त आढळतील तर ते ध य. ३९ परंतु या वषयी खा ी बाळगा; चोर
के हा येणार हे जर घरा या मालकाला माहीत असते तर याने आपले घर
यास फोडू दले नसते. ४० तु हीही तयार असा कारण तु हास वाटत नाही
अ या णी? मनु याचा पु येईल.” ४१ मग पे हणाला, “ भू, तु ही हा
दाखला आ हासच सांगत आहात क सवाना?” ४२ ते हा भू हणाला,
“ भू या या इतर नोकरांना यांचे धा य यो यवेळ दे यासाठ याची
नेमणूक कर ल असा व व ासू कारभार कोण आहे? ४३ याचा मालक
येईल यावेळ असे करतांना जो नोकर यास आढळे ल तो ध य. ४४ मी
तु हास खरे सांगतो, मालक यास या या सव मालम ेवर अ धकार हणून
नेमील. ४५ पण जर तो नोकर मनात हणतो, ‘माझा मालक ये यास फार
उशीर करत आहे,’ आ ण मग तो या या ी व पु ष नोकरांना मारहाण
करायला व खा या प यास सु वात करतो व झगतो, ४६ तर तो नोकर वाट
पाहत नाही या दवशी आ ण यास माहीत नाही ते हा याचा मालक येईल व
यास कापून याचे तुकडे कर ल आ ण अ व ासू लोकांबरोबर याचा वाटा
ठे वील. ४७ आप या मालकाची इ छा माहीत असूनही जो नोकर तयार
राहत नाही कवा जो आप या मालका या इ छे माणे कर त नाही, या
नोकराला खूप मार मळे ल. ४८ परंतु याला माहीती न हते हणून याने
मालकाला न आवडणारे असे कृ य जर नोकराने केले असेल तर यास कमी
मार बसेल. या कोणाला पु कळ दले आहे या याकडू न पु कळाची अपे ा
केली जाईल. यां याजवळ जा त ठे वले आहे यां याकडू न जा त मा गतले
जाईल.” ४९ “मी पृ वीवर आग लाव यास आलो आ ण जर ती अगोदरच
पेटलेली असेल तर मग मला आणखी काय पाहीजे? ५० मला बाि त मा
यावयाचा आहे आ ण तो होईपयत मी कती अ व थ आहे! ५१ मी पृ वीवर
शांतता था पत कर यास आलो आहे, असे तु हास वाटते का? नाही,
मी तु हास सांगतो, मी तुम यात फूट पाड यासाठ आलो आहे. ५२ मी
असे हणतो कारण आतापासून घरातील पाच जणात एकमेकां व फूट
पडेल. तघे दोघां व व दोघे तघां व अशी फूट पडेल. ५३ यां यात
प या व मुलगा व मुला व
पता अशी फूट पडेल, आई व मुलगी व
मुली व आई अशी फूट पडेल, सासू व सून व सुने व सासू अशी
यां यात फूट पडेल. ५४ तो लोकसमुदायाला हणाला, जे हा प मेकडू न
ढग येताना पाहता ते हा तु ही लगेच हणता क , पाऊस पडेल आ ण तसेच
घडते. ५५ जे हा द णेकडचा वारा वाहतो, ते हा तु ही हणता उकाडा होईल
आ ण तसेच घडते. ५६ अहो ढ यांनो! तु हास पृ वीवर ल व आकाशातील
च हांची ल णे पारखता येतात, पण स या या काळाचा अथ तु हास का
काढता येत नाही काय? ५७ आ ण तु ही तुम यासाठ काय यो य आहे
ते तु ही वतःचे वतःच का ठरवीत नाही? ५८ तु ही तुम या वा ाबरोबर
यायालयात जात असता वाटेतच यां याशी समेट करा नाही तर तो तु हास
यायाधीशासमोर नेईल आ ण यायाधीश तु हास दंडा धका या या वाधीन
कर ल आ ण अ धकार तु हास तु ं गात टाक ल. ५९ मी तु हास सांगतो,
अगदी शेवटली दमड न दमड फेड पयत तु ही तेथून सुटणारच नाही.”
उपि थत लोकांनी, पलाताने गालील ांतातील
१३ मनुयावेयांळचयेे रशूला तेयांथे याच
य पशूं या र ात कसे मसळले होते,
या वषयी सां गतले, २ याने यांना उ र दले, “या गालीलकरांनी हे जे ःख
भोगले याव न ते इतर गालीलकरांपे ा जा त पापी होते, असे तु हास वाटते
का? ३ मी तु हास सांगतो क असे नाही, जर तु ही प ा ाप केला नाही तर
ते जसे मरण पावले तसे तु हीही मराल. ४ कवा यां यावर शलोहाचा
बु ज पडला व याखाली दबून मारले गेलेले ते अठराजण य शलेम शहरात
राहणा या इतर सव लोकांपे ा अ धक पापी होते असे तु हास वाटते का? ५
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नाही, मी तु हास सांगतो जर तु ही प ा ाप केला नाही तर तु ही सवजण
यां यासारखे मराल.” ६ नंतर येशूने हा दाखला सां गतला, “एका मनु याने
या या ा म यात अं जराचे झाड लावले होते, यावर काही फळ असेल
हणून तो ते पाहावयास आला परंतु यास काहीही आढळले नाही. ७ हणून
तो मा याला हणाला, पाहा, या अं जरा या झाडावर फळ पाह यासाठ मी
गे या तीन वषापासून येत आहे, परंतु मला यावर काही आढळत नाही.
ते तोडू न टाक. उगाच याने जागा तर का अडवावी? ८ मा याने उ र
दले, मालक, हे एवढे एक वषभर ते रा ा. हणजे मी या याभोवती
खणून यास खत घालीन. ९ मग ये या वषात फळ आले तर छानच! जर
आले नाही तर मग आपण ते तोडू न टाकावे.” १० आ ण श बाथ दवशी
येशू एका सभा थानात शकवीत होता. ११ तेथे एक ी होती, तला
आ याने अठरा वषापासून अपंग केले होते. ती कुबड होती व तला
सरळ उभे राहता येत न हते. १२ येशूने तला पा न तला बोलावले आ ण
तो तला हणाला, “मुली, तु या आजारापासून तू मु झाली आहेस.”
१३ नंतर याने आपले हात त यावर ठे वले आ ण ती त काळ नीट झाली
आ ण ती देवाची तुती क लागली. १४ नंतर, येशूने तला बरे केले होते तो
श बाथाचा दवस होता हणून सभा थानाचा अ धकार या यावर रागावला
श बाथ दवशी कोणतेही काम क नये असा य ांचा नयम आहे. तो
लोकांस हणाला, “काम कर यासाठ सहा दवस आहेत हणून या सहा
दवसांम ये या व बरे हा. पण श बाथ दवशी येऊन बरे होऊ नका.” १५
येशूने यास उ र दले आ ण हणाला, “ढ यांनो, तु हापैक येकजण
या या बैलाला व गाढवाला श बाथ दवशी या या ठकाणा न सोडू न
पाणी पाजायला घेऊन जात नाही का? १६ ही तर अ ाहामाची क या आहे.
सैतानाने हला अठरा वष बांधून ठे वले होते. या बंधनातून तला श बाथ
दवशी सोड वणे चूक होते काय?” १७ तो असे हणा यावर याचा वरोध
करणा यांना लाज वाटली व याने या अ ूत गो ी के या हो या यामुळे
सगळा समुदाय आनंद क लागला. १८ मग तो हणाला, “देवाचे रा य
कशासारखे आहे? आ ण मी यास कशाची उपमा देऊ. १९ देवाचे रा य एका
मोहर या दा यासारखे आहे. तो मोहर चा दाणा एका मनु याने घेतला व
आप या बागेत लावला व ते वाढू न याचे मोठे झाड झाले आ ण आकाशातील
पाखरांनी या या फां ांवर घरटी बांधली.” २० तो पु हा हणाला, “मी
देवा या रा याला आणखी कशाची उपमा देऊ? २१ ते ख मरासारखे पठ
कवा इतर पदाथाना आंब व यासाठ उपयोगात येणारा पदाथ आहे. एका
ीने तीन मापे पठात ख मर मसळले आ ण ते सव ख मरामुळे फुगले.”
२२ येशू य शलेम शहरा या दशेने वाटचाल कर त असता, गांवागांवातून
आ ण खे ापा ांतून तो लोकांस शकवीत होता. २३ कोणीतर यास
वचारले, “ भू, अगदी थो ाच लोकांचे तारण होईल का?” तो यांना
हणाला, २४ “अ ं द दरवाजाने आत जा याचा य न करा, कारण मी
तु हास सांगतो क , पु कळजण आत ये याचा य न करतील, पण यांना ते
श य होणार नाही. २५ घरा या मालकाने उठू न दरवाजा बंद के यावर, तु ही
बाहेर उभे रहाल व दरवाजा ठोठवाल आ ण हणाला; भू, आ हासाठ
दरवाजा उघडा! परंतु तो तु हास उ र देईल, तु ही कोठू न आलात हे मला
माहीत नाही. २६ नंतर तु ही हणाल, आ ही तुम याबरोबर जेवलो, आ ही
तुम याबरोबर यालो, आम या र यावर तु ही श ण दले! २७ आ ण
तो तु हास हणेल, तु ही कोठू न आलात हे मला माहीत नाही, अ याय
करणा यांनो तु ही सव मा यापासून र हा. २८ तेथे रडणे व दात खाणे
चालेल, ते हा तु ही अ ाहामाला आ ण इसहाकाला आ ण याकोबाला आ ण
सव संदे ांना देवा या रा याम ये पाहाल, पण तु ही वतः मा बाहेर
टाकलेले असाल. २९ आ ण लोक पूवकडू न, प मेकडू न, उ रेकडू न व
द णेकडू न येतील व देवा या रा यात मेजासभोवती आपाप या जागेवर
बसतील. ३० जे शेवटचे आहेत ते प हले होतील व जे प हले आहेत ते शेवटचे
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होतील, हे ल ात ठे वा.” ३१ यावेळ काही प शी येशूकडे आले आ ण ते
यास हणाले, “येथून नघा व सर कडे कुठे तर जा, कारण हेरोद तु हास
ठार मारणार आहे.” ३२ येशू यांना हणाला, “जा आ ण या को ाला
सांगा, ‘ऐक, मी लोकांतून भूते काढ न, आज व उ ा रोग बरे कर न आ ण
तस या दवशी माझे काम संपवीन.’ ३३ तर ही आज, उ ा आ ण परवा
मला पुढे गेले पा हजे कारण संदे ा य शलेम शहराबाहेर मारला जावा हे
श य नाही.” ३४ य शलेमे, य शलेमे, जी तू संदे यांना मारतेस व देवाने
पाठ वले यांवर दगडमार करतेस! क बड जशी पलांना आप या पंखाखाली
एकवटते तसे कतीतर वेळा तु हा लोकांस एकवट याची माझी इ छा होती,
पण तुमची तशी इ छा न हती. ३५ “पाहा, देवाने तुम या घराचा याग केला
आहे. मी तु हास सांगतो, ‘परमे रा या नावाने येणारा ध यवा दत असो’
असे हण याची वेळ येईपयत तु ही मला पाहणार नाही.”
श बाथ दवशी तो प यां या अ धका यांपैक एका या घर
१४ एका
जेवावयास गेला, ते हा तेथे जमलेले लोक येशूवर बारकाईने नजर
ठे वून होते. २ आ ण तेथे या यासमोर जलोदर झालेला एक मनु य होता. ३
येशूने नयमशा
श कांना व प यांना वचारले, “श बाथ दवशी बरे
करणे नयमशा ाला ध न आहे क नाही?” ४ परंतु ते ग पच रा हले.
ते हा येशूने या आजार मनु यास ध न यास बरे केले व यास पाठवून
दले. ५ मग तो यांना हणाला, “जर तुम यापैक एखा ाला एक मुलगा
कवा एक बैल आहे व तो वहीर त पडला, तर श बाथ दवशी तु ही यास
ताबडतोब बाहेर काढणार नाही काय?” ६ आ ण या नाला उ र देणे
यांना जमले नाही. ७ नंतर, आमं त पा णे वतःसाठ माना या जागा
कसे नवडू न घेत होते हे पा न, याने यांना एक दाखला सां गतला, तो
हणाला, ८ “जे हा एखादा तु हास ल ना या मेजवानीला आमं त कर ल,
ते हा माना या आसनावर बसू नका कारण तुम यापे ा अ धक मह वा या
मनु यास याने कदा चत आमं ण दले असेल. ९ मग याने तु हा दोघांना
आमं त केले आहे तो येईल आ ण तु हास हणेल, या मनु यास तुझी जागा
दे. मग अपमा नत होऊन तु हास खाल या जागी बसावे लागेल. १० पण
जे हा तु हास आमं त केलेले असेल, ते हा जा आ ण अगदी खाल या जागी
जाऊन बसा. यासाठ क , जे हा यजमान येईल, ते हा तो तु हास हणेल,
म ा, वर या आसनावर येऊन बस. ते हा तु या पा यांसमोर तुझे गौरव
होईल. ११ कारण जो कोणी वतःला उं च करतो तो नमवला जाईल व जो
वतःला नमवतो तो उं च केला जाईल.” १२ मग याने आमं ण दले होते
यास तो हणाला, “तू जे हा पार कवा सं याकाळ भोजनास बोलावशील
ते हा तु या म ांना, भावांना, तु या नातेवाईकांना कवा ीमंत शेजा यांना
बोलावू नको, कारण तेही तुला परत आमं ण देतील व अशा र तीने तु या
आमं णाची परतफेड केली जाईल. १३ पण जे हा तू मेजवानी देशील,
ते हा गर ब, लंगडे, पांगळे , आंधळे यांना आमं ण दे. १४ हणजे तू ध य
होशील, कारण तुझी परतफेड कर यासाठ यां याकडे काहीही नाही. तर
नी तमानां या पुन थाना या वेळ तुझी परतफेड होईल.” १५ मेजाभोवती
बसले यांपैक एकाने जे हा हे ऐकले, ते हा तो येशूला हणाला, “जो देवा या
रा यात भाकर खाईल, तो येकजण ध य.” १६ मग येशू यास हणाला,
“एक मनु य एका मो ा मेजवानीची तयार कर त होता. याने पु कळ
लोकांस आमं ण दले. १७ भोजना या वेळ यांना आमं ण दले होते
यांना ‘या कारण सव तयार आहे’ असा नरोप सांग यासाठ नोकराला
पाठवले. १८ ते सवजण सबब सांगू लागले. पा हला यास हणाला, ‘मी शेत
वकत घेतले आहे आ ण मला जाऊन ते पा हले पा हजे. कृपाक न मला
मा कर.’ १९ सरा हणाला, ‘मी बैला या पाच जो ा वकत घेत या
आहोत व यांची पारख कर यासाठ मी चाललो आहे, कृपाक न मला मा
कर.’ २० आणखी तसरा हणाला, ‘मी ल न केले आहे व यामुळे मी येऊ

शकणार नाही.’ २१ तो नोकर परत आला व याने आप या मालकाला या
गो ी सां गत या. मग घराचा मालक रागावला आ ण नोकराला हणाला,
‘बाहेर र यावर आ ण नगरात या ग यांम ये लवकर जा व गर ब, आंधळे ,
असहा य, लंगडे यांना घेऊन इकडे ये!’ २२ नोकर हणाला, ‘मालक,
आप या आ े माणे केले आहे आ ण तर ही आणखी जागा रका या आहे.’
२३ मालक नोकराला हणाला, ‘र यावर जा, कुंपणाजवळ जा आ ण तेथे
असले या लोकांस आ हाने आत ये यास सांग हणजे माझे घर भ न
जाईल. २४ कारण मी तु हास सांगतो क , या आमं त मनु यांपैक
एकालाही मा या जेवणातले काही चाखायला मळणार नाही.” २५ मो ा
सं येने लोक येशूबरोबर चालत होते. तो यां याकडे वळाला व हणाला, २६
“जर कोणी मा याकडे येतो आ ण आपले वड ल, आई, प नी, मुले, भाऊ,
ब हणी एवढेच न हे, तर वतः या जीवाचासु ा ेष कर त नाही, तर तो माझा
श य होऊ शकत नाही. २७ जो कोणी वतःचा वध तंभ घेऊन मा यामागे
येणार नाही, तो माझा श य होऊ शकणार नाही. २८ जर तु हापैक कोणाला
बु ज बांधायचा असेल तर तो अगोदर बसून खचाचा अंदाज क न तो पूण
करावयास या याजवळ पुरेसे पैसे आहे क नाही हे पाहणार नाही काय?
२९ नाही तर कदा चत तो पाया घालील आ ण पूण क शकणार नाही आ ण
जे पाहणारे आहेत ते याची थ ा करतील आ ण हणतील, ३० या मनु याने
बांध यास सु वात केली पण पूण क शकला नाही! ३१ कवा एक राजा
स या राजाबरोबर लढाई कर यास नघाला, तर तो अगोदर बसून याचा
वचार करणार नाही का? क , या या दहा हजार मनु यां नशी या या
श ूशी, जो वीस हजार सै या नशी चालून येत आहे, यास याचा सामना
करता येणे श य आहे काय? ३२ जर तो यास त ड देऊ शकणार नसेल,
तर याचा श ू र अंतरावर असतानाच तो म य थ पाठवून शांततेसाठ
सलो याचे बोलणे सु कर ल. ३३ याच कारे तुम यापैक जो कोणी
सव वाचा याग कर त नाही यास माझा श य होता येणार नाही. ३४ मीठ
चांगले आहे, पण मठाची जर चव गेली, तर यास खारटपणा कशाने येईल?
३५ ते ज मनी या कवा खता याही पूणपणे न पयोगी ठरेल व लोक ते
फेकून देतील. याला ऐकायला कान आहेत तो ऐको.”
व पापी याचे ऐक यास या याजवळ येत होते.
१५ सवते हाजकातदार
प शी व नयमशा ाचे श क कुरकुर क लागले. ते हणू
२

लागले, “हा पा यांना जवळ क न यां याबरोबर जेवतो!” ३ मग येशूने
यांनाही दाखला सां गतला. ४ “तुम यापैक कोणा एकाजवळ शंभर मढरे
असून यातील एक हरवले, तर तो न ा णव रानात सोडू न हरवले या
मढरामागे ते सापडेपयत जाणार नाही काय? ५ आ ण जे हा यास ते
सापडते ते हा तो आनंदाने ते खां ांवर घेतो. ६ आ ण घर येतो, ते हा
म ांना आ ण शेजा यांना एक क न हणतो, मा याबरोबर आनंद करा
कारण माझे हरवलेले मढ सापडले आहे. ७ या माणे यांना प ा ापाची
गरज नाही अशा न ा णव नी तमानांब ल होणा या आनंदापे ा प ा ाप
करणा या एका पापी मनु याब ल वगात अ धक आनंद होईल, हे मी
तु हास सांगतो. ८ कवा एका ीकडे चांदीची दहा नाणी आहेत आ ण
जर तचे एक नाणे हरवले तर ती दवा लावून घर झाडू न ते मळे पयत
काळजीपूवक शोधणार नाही काय? ९ आ ण तला जे हा ते नाणे सापडते
ते हा ती मै ण ना आ ण शेजा याना बोला वते आ ण हणते, मा याबरोबर
आनंद करा कारण माझे हरवलेले नाणे सापडले आहे. १० याच माणे
प ा ाप करणा या एका पा याब ल देवा या तासमोर आनंद होतो हे मी
तु हास सांगतो.” ११ मग येशू हणाला, “एका मनु यास दोन पु होते. १२
या दोघांपैक धाकटा पु हणाला, बाबा, मालम ेतला माझा वाटा मला
ा. आ ण मग यां या व डलांनी आपली संप ी दोघा मुलांम ये वांटून दली.
१३ यानंतर काही दवसानंतर लागलीच धाक ा मुलाने आपले सव गोळा
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केले आ ण तो रदेशी नघून गेला. तेथे याने याची सव संप ी चैनीत व
मौजमजेचे जीवन जगून उधळू न टाकली. १४ याने सव पैसे खचून टाकले
आ ण मग या देशात भयंकर काळ पडला व यास गरज भासू लागली.
१५ या देशातील एका नाग रकाजवळ तो गेला आ ण याचा आ य ध न
राहीला. या नागर काने यास आप या शेतात डु करे चारावयास पाठवले.
१६ ते हा कोणी यास काहीहीन द याने, डु करे या शगा खातात या खाऊन
तर आपले पोट भरावे अशी यास फार इ छा होई. १७ नंतर तो शु ीवर
आला व वतःशीच हणाला, मा या प या या घर कतीतर नोकरांना
पु न उरेल इतके अ न आहे आ ण पाहा मी तर येथे भूकेने मरत आहे! १८
आता, मी उठू न आप या प याकडे जाईन आ ण यास हणेन, बाबा, मी
वगा व आ ण तुम या व द पाप केले आहे. १९ तुमचा मुलगा हणवून
घे या या यो यतेचा मी राहीलो नाही. मला आप या रोजंदार वर ल एखा ा
नोकरासारखे ठे वून या. २० मग तो धाकटा मुलगा उठला व आप या
प याकडे गेला. तो या या घरापासून र असतांनाच, या या प याने यास
पा हले आ ण यास याचा कळवळा आला आ ण धावत जाऊन या या
ग यात पडला व याचे पु कळ मुके घेतले. २१ मुलगा यास हणाला,
बाबा, मी वगा व व तुम या व द पाप केले आहे. आता तुमचा मुलगा
हणवून घे याचा मला अ धकारनाही. २२ परंतु पता आप या नोकरांस
हणाला, वरा करा, चांगला झगा आणून यास घाला. या या हातात अंगठ
आ ण पायात जोडे घाला. २३ आ ण मोठ मेजवानी करा, आपण खाऊ
आ ण आनंद क ! २४ कारण हा माझा मुलगा मरण पावला होता पण
जवंत झाला आहे! तो हरवला होता, पण आता सापडला आहे व ते आनंद
क लागले. २५ यावेळेस, याचा वड ल मुलगा शेतात होता. तो घराकडे
परतला आ ण घराजवळ आ यावर, याने गायनवादन व नाच याचा आवाज
ऐकला. २६ याने एका नोकराला बोलावून वचारले, हे सव काय चालले
आहे? २७ तो नोकर यास हणाला, तुमचा भाऊ आला आहे. तो तुम या
प याला सुख प परत मळाला हणून यांनी मोठ मेजवानी ठे वली आहे.
२८ ते हा तो रागे भरला आ ण तो आत जाईना. ते हा याचा पता बाहेर
येऊन यास समजावू लागला. २९ परंतु याने प याला उ र दले, पाहा,
इतक वष मी तुमची सेवाचाकर केली आहे व कधीही तुमची आ ा मोडली
नाही! म ांबरोबर आनंद कर यासाठ तु ही मला कधी साधे करडू सु ा दले
नाही. ३० आ ण याने तुमची सव संप ी वे यांवर उधळली तो तुमचा मुलगा
परत आला ते हा तु ही या यासाठ मोठ मेजवानी केली. ३१ ते हा प याने
यास हणाले, बाळा, तू नेहमीच मा याबरोबर आहेस आ ण जे माझे आहे ते
सव तुझे आहे. ३२ परंतु आज आपण आनंद आ ण उ सव केला पा हजे
कारण हा तुझा भाऊ मरण पावला होता तो जवंत झाला आहे. तो हरवला
होता, तो सापडला आहे.”
ा एक दाखला सां गतला, “कोणीएक ीमंत
१६ येमनुशूनये याअसूयान, शयाचायांनएक
कारभार होता. हा कारभार तुमचे पैसे
उधळतो, अशी त ार या ीमंत मनु याकडे कर यात आली. २ हणून या
ीमंत मनु याने कारभा याला आत बोलावून हटले, तु या वषयी मी हे
काय ऐकत आहे? तर आता तु या कारभाराचा हशोब दे, कारण यापुढे
तुला कारभार पाहावयचा नाही. ३ ते हा कारभार वतःशी हणाला, माझे
मालक माझे कारभा याचे काम काढू न घेत आहेत तर मी आता काय क ?
शेतात क कर याएवढे बळ मा या अंगात नाही व भीक माग याची मला
लाज वाटते. ४ मला कारभा या या कामाव न ते काढू न टाकतील तर ही
लोकांनी मला यां या घरात यावे यासाठ मी काय करावे हे मला मा हती
आहे. ५ मग कारभा याने या या मालका या येक कजदाराला बोलावले.
प ह याला तो हणाला, तू मा या मालकाकडू न कती कज घेतले आहे जे
तुला फेडायचे आहे. ६ तो हणाला, तीन हजार लटर तेल. याने यास
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हटले, ही तुझी हशोबाची वही घे आ ण लवकर बसून यावर दीड हजार मांड
७ नंतर स याला हटले, तुला कती देणे आहे? तो हणाला, वीस हजार

कलो ग तो यास हणाला, ही तुझी हशोबाची वही घे व सोळा हजार
मांड. ८ अ यायी कारभा याने शहाणपण केले. याव न ध याने याची वाहवा
केली; कारण या युगाचे लोक आप यासार यां वषयी काशा या लोकांपे ा
शहाणे असतात. (aiōn g165) ९ मी तु हास सांगतो, तुम यासाठ , तुम या
अनीती या धनाने म मळवा. यासाठ क , जे हा हे धन संपेल ते हा यांनी
तु हास सावका लक व तीत यावे (aiōnios g166) १० एखा ावर थोडासा
व ास टाकणे श य असेल तर या यावर जा त व ास टाकणे श य
आहे व जो कोणी थो ा गो वषयी अ यायी आहे तो जा त गो वषयी
अ यायी राहील. ११ हणून जर तु ही अनी तकारक धना वषयी व ासू
नाही, तर मग ख या धना वषयी तुम यावर कोण व ास ठे वील? १२ जे
स याचे आहे या वषयी तु ही व ासू नसाल तर जे तुमचे आहे ते तु हास
कोण देईल? १३ कोण याही नोकराला दोन मालकांची सेवा करता येत नाही.
एकाचा तो राग कर ल व स यावर तो ीती कर ल कवा एकाला तो ध न
राहील व स याला तु छ मानील. तु ही एकाच वेळ देवाची व पैशाची सेवा
क शकत नाही.” १४ मग ते प शी धनाचे लोभी होते यांनी हे सव ऐकले व
यांनी येशूचा तर कार केला. १५ येशू यांना हणाला, “तु ही वतःला
लोकांसमोर नी तमान हणून मरवता, पण देव तुमची अंतःकरणे ओळखतो.
जे लोकांस यां या ीत महान वाटते ते देवा या नजरेम ये अमंगळ आहे.
१६ योहानापयत नयमशा
व संदे े हे होते आ ण ते हापासून देवा या
रा याची सुवाता गाजवली जात आहे व येकजण याम ये शर याचा
जोराने य न कर त आहे. १७ नयमशा ाचा एकही काना कवा मा ा
नाहीसा हो यापे ा आकाश व पृ वीचे नाहीसे होणे सोपे आहे. १८ जो कोणी
आप या प नीला सोडू न देतो व सर बरोबर ल न करतो तो भचार करतो
आ ण जो कोणी, पतीने सोडू न दले या ी सोबत ल न करतो तो भचार
करतो. १९ कोणीएक ीमंत मनु य होता तो जांभळे आ ण महागडे खादीचे
कपडे घालीत असे. येक दवस तो ऐशोआरामात घालवीत असे. २०
या या फाटकाजवळ लाजर नावाचा एक गर ब मनु य पडू न होता आ ण
या या अंगावर फोड आलेले होते. २१ या ीमंत मनु या या जेवणा या
टेबलाव न जे काही खाली पडेल ते तर आप याला खायला मळे ल अशी
तो अपे ा करत असे या शवाय कु ी येऊन याचे फोड चाटीत असत.
२२ मग असे झाले क , तो गर ब मनु य मरण पावला व देव तांनी यास
अ ाहामा या ऊराशी नेऊन ठे वले. नंतर ीमंत मनु यही मरण पावला व
यास पुरले गेले. २३ ीमंत मनु य मृतलोकात यातना भोगीत होता, तेथून
याने वर पाहीले व रवर असले या अ ाहामाला आ ण लाजराला या या
बाजूला पा हले, (Hadēs g86) २४ तो ओरडू न हणाला, हे प या अ ाहामा,
मा यावर दया कर आ ण लाजराला पाठव यासाठ क तो बोटाचे टोक
पा यात बुडवून माझी जीभ थंड कर ल, कारण या आगीम ये मी भयंकर
खः सहन कर त आहे. २५ परंतु अ ाहाम हणाला, मा या मुला, यानात घे
क तु या जीवनात जशा तुला चांग या गो ी मळा या, तशा लाजराला
वाईट गो ी मळा या. पण आता यास आराम मळत आहे व तू ःखात
आहेस. २६ आ ण या सग या शवाय, तुम या व आम याम ये एक मोठ
दर ठे वलेली आहे, यासाठ क , येथून तुम याकडे कोणाला जाता येणार
नाही व तुम याकडू न कोणालाही आम याकडे येता येणार नाही. २७ तो
ीमंत मनु य हणाला, मग तुला मी वनंती करतो क , प या, लाजराला
मा या व डलां या घर पाठव, २८ लाजराला मा या पाच भावांकडे जाऊन
यांना सावध क दे हणजे ते तर या ःखा या ठकाणी येणार नाहीत. २९
पण अ ाहाम हणाला, तु या भावांजवळ मोशे आ ण संदे ये आहेत यांचे
यांनी ऐकावे. ३० तो ीमंत मनु य हणाला, नाही, हे प या अ ाहामा,
मरण पावले यामधून कोणी मा या भावांकडे गेला तर ते प ा ाप करतील.
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३१ अ ाहाम यास हणाला, जर ते मोशेचे आ ण संदे यांचे ऐकत नाहीत तर

मरण पावले यातून जर कोणी उठला तर यांची खा ी होणार नाही.”
ू या या श यांना हणाला, “ यामुळे लोक पाप करतील
१७ मगया येयेतशीलच
पण या यामुळे ती येतात याची केवढ दशा होणार!
२ याने या लहानातील एकाला पाप करावयास लाव यापे ा या या

ग यात जा याची तळ बांधून यास समु ात टाकावे याम ये याचे हत
आहे. ३ वतःकडे ल ा! जर तुमचा भाऊ पाप करतो तर यास धमकावा
आ ण जर तो प ा ाप करतो तर यास माफ करा. ४ जर तो दवसातून
सात वेळा तु या व पाप करतो आ ण सात वेळा तु याकडे येतो व
हणतो, मी प ा ाप करतो, तर ही तू यास माफ कर.” ५ मग े षत
भू येशूला हणाले, “आमचा व ास वाढव.” ६ भू येशू हणाला, “जर
तुमचा व ास मोहर या दा याएवढा असेल तर तु ही या तुती या झाडाला
हणू शकता, मुळासकट उपटू न समु ात लावली जा. तर ते झाड तुमचे
ऐकेल. ७ तुम यापैक असा कोण आहे क , याचा नांगरणारा कवा मढरे
राखणारा दास शेतातून आ यावर तो यास हणेल, ‘आ ाच येऊन जेवायला
बस.’ ८ उलट माझे जेवण तयार कर, ‘माझे खाणे पणे होईपयत कंबर
बांधून माझी सेवा कर आ ण मग तू खा व पी,’ असे तो यास हणणार
नाही काय? ९ या गो ी कर याब ल तु ही नोकराला कुम करता ते
के याब ल तु ही यास ध यवाद हणता का? १० तुम या बाबतीतही तसेच
आहे. जे हा तु हास कर यास सां गतलेली सव कामे के यावर तु ही असे
हणले पा हजे, आ ही कोण याही मानास लायक नसलेले नोकर आहोत
आ ही फ आमचे कत केले आहे.” ११ मग असे झाले क , तो य शलेम
शहराकडे चालला असता, शोमरोन व गालील ांता या सीमा यांमधून गेला.
१२ तो कोणाएका खे ात जात असताना तेथे यास कु रोगाने त दहा
पु ष भेटले १३ आ ण ते र उभे रा न मोठमो ाने ओरडू न हणाले “येशू,
वामी, आम यावर दया करा,” असे बोलून यांनी या याकडे आरोळ केली.
१४ जे हा येशूने कु रो यांना पा हले, ते हा तो यांना हणाला, “जा आ ण
वतःला याजकांना दाखवा.” ते याजकाकडे जात असतांनाच शु झाले,
१५ जे हा यां यातील एकाने पा हले क आपण बरे झालो आहोत ते हा
तो परत आला व तो मो ाने ओरडू न देवाचे गौरव क लागला. १६ तो
येशू या पायाजवळ खाली पडला व याने यास नमन केले. तसेच याने
याचे उपकार मानले. तो एक शोमरोनी होता. १७ येशू यास हणाला,
“दहाजण शु झाले नाहीत काय? बाक चे नऊजण कोठे आहेत? १८ या
वदेशी मनु या शवाय कोणीही देवाचे गौरव कर यासाठ परत आला नाही
काय?” १९ तो यास हणाला, “ऊठ आ ण जा, तु या व ासाने तुला
बरे केले आहे.” २० प यांनी येशूला वचारले, देवाचे रा य के हा येईल,
येशूने यांना उ र दले, “देवाचे रा य य व पात येत नाही. २१ पाहा,
ते येथे आहे कवा तेथे आहे! असे हणणार नाहीत कारण देवाचे रा य
तर तुम याम ये आहे.” २२ श यांना तो हणाला, “मनु या या पु ा या
ये या या दवसापैक एका दवसाची तु ही आतुरतेने वाट पाहाल. पण
तो दवस तु ही पा शकणार नाही, असे दवस येतील. २३ आ ण लोक
तु हास हणतील, पाहा, तो तर येथे आहे कवा पाहा, तो तेथे आहे, ते हा
तु ही मला पाहा यासाठ यां यामागे जाऊ नका. २४ कारण जशी वीज
आकाशा या एका समेपासुन स या समेपयत चमकते तसेच मनु या या
पु ाचे येणे या या दवसात होईल. २५ पण प ह याने याने खूप ःख
भोगावे व या पढ कडू न नाकारले जावे याचे अग य आहे. २६ जसे नोहा या
दवसात झाले, तसेच मनु या या पु ा या दवसात पण होईल. २७ नोहाने
तारवात वेश केला आ ण मग महापूर आला व या सवाचा नाश झाला
या दवसापयत ते खात होते, पीत होते, ल न क न घेत होते आ ण ल न
क नही देत होते. २८ याच माणे, लोटा या दवसात झाले तसे होईलः

ते खात होते, पीत होते. वकत घेत होते. वकत देत होते. लागवड कर त
होते. बांधीत होते. २९ पण या दवशी लोट सदोम सोडू न बाहेर नघाला
या दवशी आकाशातून आग व गंधक यांचा पाऊस पडला आ ण सवाचा
नाश केला. ३० मनु याचा पु कट हो या या दवशीही असेच घडेल ३१
या दवशी जर एखादा छतावर असेल व याचे सामान घरात असेल, तर याने
ते बाहेर काढ यासाठ घरात जाऊ नये. याच माणे जो शेतात असेल याने
परत जाऊ नये. ३२ लोटा या प नीची आठवण करा. ३३ जो कोणी आपला
जीव वाचवू पाहतो तो आपला जीव गमवेल आ ण जो कोणी आपला जीव
गमावील तो यास वाचवील. ३४ मी तु हास सांगतो, या रा ी बछा यावर
दोघे असतील, यां यामधून एक घेतला जाईल व सरा ठे वला जाईल. ३५
दोन ि या दळण करत असतील, तर यांपैक एक घेतली जाईल व सर
ठे वली जाईल. ३६ शेतात दोघे असतील एकाला घेतले जाईल व स याला
ठे वले जाईल.” ३७ श यांनी यास वचारले, कोठे भू? येशूने उ र दले,
“जेथे ेत असेल तेथे गधाडे जमतील.”
न होता नेहमी ाथना कशी करावी हे श यांनी शकावे हणून
१८ नराश
याने यांना एक दाखला सां गतला. तो हणाला, “एका नगरात
२

एक यायाधीश होता. तो देवाला भीत नसे व लोकांचीही भीड धर त नसे. ३
या नगरात एक वधवा होती. ती नेहमी येऊन याय धशाला हणत असे,
‘मा या वरोधकां व माझा याय करा!’ ४ याची इ छा काही काळ
न हती पण शेवटी तो मनात हणाला, ‘मी जर देवाला भीत नाही व लोकांस
मान देत नाही, ५ तर ही वधवा मला ास देते हणून मी तचा याय कर न,
नाही तर ती नेहमी येऊन मला अगदी ासून सोडेल.” ६ मग भू हणाला,
“ल य ा अ यायी यायाधीश काय हणाला. ७ आ ण मग जे देवाचे
नवडलेले लोक दवसरा याचा धावा करतात यांचा तो याय करणार
नाही काय? तो यांना मदत कर यास वेळ लावेल का? ८ मी तु हास
सांगतो, तो यांचा याय लवकर कर ल, तर ही जे हा मनु याचा पु येईल,
ते हा यास पृ वीवर व ास आढळे ल काय?” ९ आपण नी तमान आहोत
असा जे क येक वतः वषयी व ास ध न इतर सवास तु छ मानीत होते
यांनाही याने दाखला सां गतला, तो असा, १० “दोन जण ाथना कर यास
वर परमे रा या भवनात गेले. एक प शी होता आ ण सरा जकातदार
होता. ११ प शी उभा रा हला आ ण याने अशी ाथना केली, ‘हे देवा, मी
तुझे उपकार मानतो कारण, मी इतर लोकांसारखा हणजे चोर, अ यायी,
भचार व या जकातदारासारखा नाही. १२ उलट मी आठव ातून दोनदा
उपवास करतो आ ण मा या सव उ प नाचा दहावा भाग देतो.’ १३ परंतु
जकातदार र अंतरावर उभा रा न वर वगाकडे ी लाव यास देखील
न धजता आपला ऊर बडवत हणाला, ‘हे देवा मज पा यावर दया कर.’
१४ मी तु हास सांगतो हा मनु य या स या मनु यापे ा यायी ठ न घर
गेला कारण जो कोणी वतःला उं च करतो यास कमी केले जाईल आ ण
जो कोणी वतःला कमी करतो यास उं च केले जाईल.” १५ आ ण लोक
आप या मुलांनाही या याकडे पश कर यास आणत असता हे श यांनी
प ह यावर यांनी लोकांस धमकावले. १६ पण येशू बालकांना वतःकडे
बोलवून हणाला, “बालकांना मा याकडे येऊ ा. यांना अडवू नका कारण
देवाचे रा य यां यासार यांचेच आहे. १७ मी तु हास खरे सांगतो, जो कोणी
बालका माणे देवा या रा याचा वीकार करणार नाही, याचा वगात वेश
होऊ शकणार नाही.” १८ एका य दी अ धका याने यास वचारले, “उ म
गु जी, सावका लक जीवन मळ व यासाठ मी काय क ?” (aiōnios g166)
१९ येशू यास हणाला, “मला उ म का हणतोस? देवा शवाय कोणीही
उ म नाही. २० तुला आ ा माहीत आहेत ‘ भचार क नको, खून क
नको, चोर क नको, खोटी सा देऊ नको, तु या आई-वड लांचा मान
राख.” २१ तो अ धकार हणाला, “या सव आ ा मी मा या त णपणासून
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पाळ या आहेत.” २२ जे हा येशूने हे ऐकले, ते हा तो यास हणाला,
“तु याम ये अजून एका गो ीची कमी आहे. तु याजवळचे सवकाही वकून
ते ग रबांना वाट, हणजे वगात तुला धन मळे ल. मग ये. मा यामागे चल.”
२३ पण जे हा या अ धका याने हे ऐकले ते हा तो फार ःखी झाला, कारण
तो फार ीमंत होता. २४ तो ःखी झाला आहे हे जे हा येशूने पा हले
ते हा तो लोकांस हणाला, “ यां याजवळ धन आहे, या लोकांचा देवा या
रा यात वेश होणे कती कठ ण आहे! २५ होय, ीमंत मनु याचे देवा या
रा यात वेश करणे यापे ा उं टाने सुई या नाकातून जाणे सोपे आहे.” २६
नंतर या लोकांनी हे ऐकले, ते हणाले, “तर मग कोणाचे तारण होईल?”
२७ तो हणाला, “ या गो ी मनु यांना अश य आहेत या देवाला श य
आहेत.” २८ मग पे हणाला, “बघा, आम याकडे जे होते, ते सव टाकून
आ ही तुम यामागे आलो आहोत.” २९ येशूने यांना हटले, “मी तु हास
खरे सांगतो, देवा या रा याकरता याने आपले घर, प नी, भाऊ, आईवड ल कवा मुलेबाळ सोडली ३० यांना या काळ पु कळ पटीने व येणा या
युगात सावका लक जीवन मळणार नाही असा कोणी नाही.” (aiōn g165,
aiōnios g166) ३१ येशूने नवडले या बाराजणांना बाजूला घेतले आ ण
यांना हणाला, “ऐका! आपण वर य शलेम शहरात जात आहोत आ ण
संदे यांनी मनु या या पु ा वषयी जे काही ल हले होते ते सव पूण होईल.
३२ हणजे यास पररा ीयां या वाधीन करतील, याची थ ा होईल, याची
नदा करतील, या यावर थुंकतील ३३ यास फटके मारतील, याचा जीव
घेतील आ ण तो तस या दवशी पु हा उठे ल.” ३४ याने हटलेले काहीच
श यांना समजले नाही कारण हे वचन यां यापासून लपवून ठे व यात आले
होते आ ण तो कोण या गो ी वषयी बोलत आहे हे यांना माहीत न हते. ३५
येशू यर होजवळ येत असतांना एक आंधळा र यावर बसून भीक मागत
होता. ३६ जे हा या आंध या मनु याने जवळू न जाणा या लोकांचा आवाज
ऐकला ते हा याने वचारले, ही कशाची गडबड चालली आहे. ३७ लोकांनी
यास सां गतले, “नासरेथकर येशू जवळू न जात आहे.” ३८ तो ओरडू न
हणाला, “अहो येशू, दा वदाचे पु मा यावर दया करा.” ३९ जे पुढे चालले
होते यांनी यास शांत राह यास सां गतले. पण तो अजून मो ाने ओरडू न
हणाला, “दा वदाचे पु मा यावर दया करा!” ४० येशू थांबला आ ण
याने आंध याला वतःकडे आण याची आ ा केली, तो आंधळा जवळ
आ यावर येशूने यास वचारले, ४१ “मी तु यासाठ काय करावे हणून
तुझी इ छा आहे?” तो हणाला, “ भू मला पु हा ी यावी.” ४२ येशू
यास हणाला, “तुला ी येवो, तु या व ासाने तुला चांगले केले आहे.”
४३ ताबडतोब यास दसू लागले आ ण तो देवाचे गौरव कर त येशू या मागे
गेला. सव लोकांनी हे पा हले आ ण देवाची तुती केली.
होत वेश केला आ ण यामधून जात होता. ते हा पाहा,
१९ येजशूनकये यरनावाचा
कोणीएक मनु य होता, तो मु य जकातदार असून
२

खूप ीमंत होता. ३ येशू कोण आहे हे पाह याचा तो य न कर त होता पण
गद मुळे याचे काही चालेना, कारण तो ठगणा होता. ४ ते हा तो सवा या
पुढे पळत गेला आ ण येशूला पाह यासाठ एका उं बरा या झाडावर चढला
कारण तो याच र याने पुढे जाणार होता. ५ मग येशू या ठकाणी येताच
ी वर क न यास हणाला, “ज कया, वरा क न खाली ये, कारण आज
मला तु या घर उतरायचे आहे.” ६ ते हा याने वरेने खाली उत न आनंदाने
याचे आगत- वागत केले. ७ हे पा न सव लोक कुरकुर क लागले क ,
“पापी मनु या या घर हा उतरायला गेला आहे.” ८ ते हा ज कय उभा रा न
भूला हणाला, “ भूजी, पाहा, मी आपले अध धन ग रबांस देतो आ ण मी
अ यायाने कोणाचे काही घेतले असले तर ते चौपट परत करतो.” ९ येशू
यास हणाला, “आज या घराचे तारण झाले आहे कारण हा मनु यसु ा
अ ाहामाचा मुलगा आहे. १० कारण मनु याचा पु जे हरवलेले ते शोध यास
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आ ण तार यास आला आहे.” ११ ते या गो ी ऐकत असता याने यास एक
दाखलाही सां गतला कारण तो य शलेम शहराजवळ होता आ ण देवाचे
रा य आताच कट होणार आहे असे यांना वाटत होते. १२ तो हणाला,
“कोणीएक उमराव, आपण रा य मळवून परत यावे या उ ेशाने रदेशी
गेला. १३ याने आप या दहा दासांना बोलावले व यांना दहा नाणी देऊन
सां गतले, ‘मी येईपयत यावर ापार करा.’ १४ या या नगरचे लोक याचा
ेष करत हणून यांनी या या मागोमाग वक ल पाठवून सां गतले, ‘ ाने
आम यावर रा य करावे अशी आमची इ छा नाही.’ १५ मग असे झाले क,
तो रा य मळवून पु हा परत आ यावर यांना याने ापाराक रता पैसा
दला होता, यावर कती नफा झाला हे समजावे हणून दासांना आ ा देऊन
यांना बोलावीले. १६ प हला पुढे आला आ ण हणाला, ‘धनी तु ही दले या
ना यावर मी आणखी दहा नाणी मळवली आहेत.’ १७ ते हा तो यास
हणाला, ‘चांग या दासा, छान केलेस, तू थोड यां वषयी व ासू झालास,
हणून तू दहा नगरांवर अ धकार होशील.’ १८ मग सरा आला व हणाला,
‘धनी, तुम या पाच ना यांवर मी पाच नाणी आणखी मळवली.’ १९ आ ण
तो यास हणाला, ‘तू पाच नगरांवर अ धकार असशील.’ २० मग आणखी
एक दास आला आ ण हणाला, ‘धनी, आपण दलेले नाणे मी हात मालात
बांधून ठे वले होते. २१ आपण कठोर आहात, जे आपण ठे वले नाही, ते
आपण काढता आ ण जे पेरले नाही, ते कापता. हणून मला तुमची भीती
वाटत होती,’ २२ धनी यास हणाला, ‘ दासा, तु याच श दांनी मी तुझा
याय करतो. तुला ठाऊक होते क मी कडक श तीचा मनु य आहे. मी जे
दले नाही ते घेतो आ ण जे पेरले नाही याची कापणी करतो, २३ तर तू
माझा पैसा पेढ वर का ठे वला नाहीस? मग जे हा मी परत आलो असतो
ते हा ते मला ाजासह मळाले असते.’ २४ या याजवळ उभे राहणा यांना
तो हणाला, ‘ या यापासून ते नाणे या आ ण या याजवळ दहा नाणी
आहेत, यास ा.’ २५ ते यास हणाले, ‘धनी, या याजवळ दहा नाणी
आहेत.’ २६ ध याने उ र दले, ‘मी तु हास सांगतो, या याजवळ आहे,
यास अ धक दले जाईल आ ण या याजवळ नाही, या याकडे जे काही
असेल तेसु दा काढू न घेतले जाईल. २७ परंतु मी रा य क नये अशी इ छा
करणा यांचा मा या श ूंना येथे आणा आ ण मा यासमोर ठार मारा.’” २८
येशूने या गो ी सां गत यावर तो वर य शलेम शहरापयत गेला. २९ तो वर
जातांना, जे हा तो जैतून ड गर हटले या टेकड नजीक असले या बेथफगे
आ ण बेथानीजवळ आला ते हा याने आप या दोन श यांना असे सांगून
पाठवले, ३० व हटले, “तुम यासमोर असले या खे ात जा. तु ही वेश
करताच, यावर कोणी बसले नाही असे शग तु हास बांधलेले आढळे ल.
ते सोडू न येथे आणा. ३१ जर तु हास कोणी वचारले क , ‘तु ही ते का
सोडता? तर हणा क , भूला याची गरज आहे.’” ३२ यांना पाठवले होते,
ते गेले आ ण याने सां गत या माणे यास आढळले. ३३ ते शग सोड त
असता याचा मालक यांना हणाला, “तु ही शग का सोडता?” ३४ ते
हणाले, “ भूला याची गरज आहे.” ३५ यांनी ते येशूकडे आणले. यांनी
आपले झगे शगरावर घातले आ ण येशूला या यावर बस वले. ३६ येशू
र याव न जात असता लोक आपली व े र यावर पसर त होते. ३७ तो
जे हा जैतून ड गरा या उतरावर आला ते हा सव श यसमुदाय, यांनी जे
चम कार पा हले होते याब ल मो ा आनंदाने देवाची तुती क लागला.
३८ ते हणाले, “ भू या नावाने येणारा राजा ध यवा दत असो! वगात शांती
आ ण ऊ वलोक गौरव.” ३९ जमावातील काही प शी येशूला हणाले,
“गु जी, आप या श यांना ग प राह यास सांगा.” ४० याने उ र दले,
“मी तु हास सांगतो, जर ते शांत बसतील तर हे ध डे ओरडतील.” ४१ तो
जे हा जवळ आला व याने शहर पा हले, ते हा तो यासाठ रडला आ ण
हणाला, ४२ “कोण या गो ी तुला शांती देतील ते जर आज तू जाणून
घेतले असते तर! परंतु आता या तु या नजरेपासून लपवून ठे व यात आ या
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आहेत. ४३ तु यावर असे दवस येतील क , तुझे श ू तु याभोवती कोट
उभारतील. तुला वेढतील आ ण सव बाजूंनी तुला क ड त पकडतील. ४४ ते
तुला, तु या मुलांना तु या भती या आत धुळ स मळवतील व दगडावर
दगड रा देणार नाही कारण तू देवाचा तु याकडे ये याचा समय तू ओळखला
नाही.” ४५ येशूने परमे रा या भवनात वेश केला व व कर त होते
यांना बाहेर घालवू लागला. ४६ आ ण यांना हणाला, “प व शा ात
असे ल हले आहे क , माझे घर ाथनेचे घर होईल, पण तु ही ते लुटा ची
गुहा केली आहे.” ४७ तो दररोज परमे रा या भवनात शकवीत असे. मु य
याजक लोक, नयमशा ाचे श क, लोकांचे पुढार यास ठार मार याचा
य न कर त होते. ४८ पण तसे कर यासाठ यांना काही माग सापडत
न हता कारण सव लोक याचे मन लावून ऐकत असत.
े दवशी येशू परमे रा या भवनात लोकांस श ण देत असता
२० एक
व सुवाता सांगत असता, मु य याजक लोक, नयमशा ाचे श क
आ ण वड लजन एक वर या याकडे आले. २ ते यास हणाले, “कोण या
अ धकाराने तू या गो ी करत आहेस हे आ हास सांग, तुला हा अ धकार
कोणी दला?” ३ ते हा याने यांना उ र दले, “मीसु ा तु हास एक न
वचारतो, तु ही मला सांगा. ४ योहानाचा बाि त मा वगापासून होता क
मनु यापासून होता?” ५ यांनी आपसात चचा केली आ ण एकमेकांना
हणाले, “जर आपण वगापासून हणावे, तर तो हणेल, ‘तर मग तु ही
या यावर व ास का ठे वला नाही?’ ६ पण जर आपण मनु यांकडू न
हणावे, तर सव लोक आपणास दगडमार करतील कारण यांची खा ी
आहे क , योहान हा एक संदे ा होता.” ७ हणून, “तो कोणापासून होता हे
आ हास माहीत नाही.” असे यांनी यास उ र दले. ८ मग येशू यास
हणाला, “मग मीही या गो ी कोण या अ धकाराने करतो हे मीसु ा तु हास
सांगणार नाही.” ९ मग तो लोकांस हा दाखला सांगू लागला, “एका मनु याने
ा मळा लावला व तो काही शेतक यांना मोलाने देऊन ब याच दवसांसाठ
रदेशी गेला. १० हंगामा या वेळ याने नोकराला शेतक यांकडे पाठवले.
यासाठ क , यांनी ा म यातील काही फळे ा वत. पण शेतक यांनी
या नोकराला मारले व रका या हाताने परत पाठवले. ११ नंतर याने
स या नोकराला पाठवले, पण यालासु ा यांनी मारले. या नोकराला
यांनी ल जा पद वागणूक दली आ ण रका या हाताने परत पाठवले. १२
ते हा याने तस या नोकराला पाठवले. पण यालाही यांनी जखमी क न
बाहेर फेकून दले. १३ ा म याचा मालक हणाला, ‘मी काय क ? मी
माझा वतःचा य पु पाठवतो. कदा चत ते यास मान देतील.’ १४ पण
जे हा शेतक यांनी मुलाला पा हले, ते हा यांनी आपसात चचा केली आ ण
हणाले, ‘हा तर वारस आहे, आपण यास ठार मा , हणजे वतन आपले
होईल.’ १५ यांनी यास ा म या या बाहेर फेकले व ठार मारले. तर मग
ा म याचा मालक काय कर ल? १६ तो येईल आ ण या शेतक यांना ठार
मार ल व तो ा मळा स यांना सोपवून देईल.” यांनी हे ऐकले ते हा ते
हणाले, “असे कधीही न होवो.” १७ येशूने यां याकडे पा हले व हटले,
“तर मग जो दगड बांधणा यांनी नाकारला तोच कोन शला झाला. १८ जो
कोणी या यावर पडेल याचे तुकडे होतील परंतु या कोणावर तो पडेल
याचा चुराडा होईल.” १९ नयमशा ाचे श क आ ण मु य याजक लोक
यांनी याचवेळ यास अटक कर याचा य न केला, पण यांना लोकांची
भीती वाटत होती. यांना यास अटक करायचे होते, कारण यांना माहीत
होते क , हा दाखला याने यांनाच उ ेशून सां गतला होता. २० ते हा यांनी
या यावर पाळत ठे वली आ ण यास बोल यांत ध न रा यपाला या आ ण
अ धकारा या अधीन करावे हणून आपण ामा णक धा मक आहोत असे
भास वणारे हेर पाठवले. २१ हणून या हेरांनी यास न वचारला. ते
हणाले, “गु जी, आ हास माहीत आहे क , जे यो य ते तु ही बोलता

व शक वता आ ण तु ही प पात कर त नाही. तर स याने देवाचा माग
शक वता. २२ आ ही कैसराला कर ावा हे यो य आहे कवा नाही?” २३ ते
धूतपणे आप याला फसवू पाहत आहेत याची येशूला क पना होती. हणून
तो यांना हणाला, “मला एक नाणे दाखवा. २४ यावर कोणाची तमा
व लेख आहे?” ते हणाले, “कैसराचा.” २५ ते हा तो यांना हणाला,
“कैसराचे ते कैसराला आ ण देवाचे ते देवाला ा.” २६ ते हा लोकांसमोर तो
जे काही बोलला याम ये यास धरणे यांना श य झाले नाही. या या
उ राने ते आ यच कत झाले आ ण न र झाले. २७ मग पुन थान
नाही असे हणणारे काही स क या याकडे आले. यांनी यास न
वचारला. ते हणाले, २८ “गु जी मोशेने आम यासाठ ल न ठे वले आहे
क जर एखा ाचा भाऊ मरण पावला व या भावाला प नी आहे पण
मूल नाही, तर या या भावाने या वधवेशी ल न करावे आ ण भावासाठ
यास मुले हावीत. २९ सात भाऊ होते. प ह या भावाने ल न केले व
तो मूल न होता मरण पावला. ३० नंतर स या भावाने त याशी ल न
केले. ३१ नंतर तस याने त याशी ल न केले. सातही भावांबरोबर तीच
गो घडली. कोणालाही मुले न होता ते मरण पावले. ३२ नंतर ती ीही
मरण पावली. ३३ तर मग पुन थाना या वेळ ती कोणाची प नी होईल?
कारण या सातांनीही त याबरोबर ल न केले होते.” ३४ ते हा येशू यांना
हणाला, “या युगातले लोक ल न क न घेतात व ल न क न देतात. (aiōn
g165) ३५ परंतु जे लोक या येणा या युगाम ये व मृतां या पुन थानाम ये
भाग घे यासाठ पा ठरतील, ते ल न क न घेणार नाहीत आ ण ल न
क न देणार नाहीत (aiōn g165) ३६ आ ण ते मरणार नाहीत, कारण ते
देव तासारखे आहेत. ते पुन थानाचे पु अस यामुळे ते देवाचे पु ही
आहेत. ३७ जळ या झुडुपा वषयी मोशेने ल हले, ते हा याने परमे रास
‘अ ाहामाचा देव, इसहाकाचा देव आ ण याकोबाचा देव’ असे हणले व मरण
पावलेलेसु ा उठवले जातात हे दाखवून दले. ३८ देव मरण पावले यांचा
नाही तर जवंतांचा देव आहे. सव लोक जे याचे आहेत ते जवंत आहेत.”
३९ ते हा काही नयमशा ाचे श क हणाले, “गु जी, उ म बोललात.”
४० मग यास आणखी न वचार याचे धाडस कोणी केले नाही. ४१ परंतु
तो यांना हणाला, “ त दावीदाचा पु आहे असे ते कसे हणतात? ४२
कारण दावीद वतः तो ा या पु तकात हणतो, ‘परमे राने मा या भूला
सां गतले, ४३ मी तु या श ूला तु या पादासन कर त नाही तोपयत तू
मा या उजवीकडे बस,’ ४४ अशा र तने दावीद यास भू हणतो, तर मग
त दावीदाचा पु कसा?” ४५ सव लोक हे ऐकत असतांना तो श यांना
हणाला, ४६ “ नयमशा ा या श कां वषयी सावध असा, यांना लांब
झगे घालून फरणे आवडते, यांना बाजारात नम कार घे यास, सभा थानात
मह वा या आसनावर व मेजवानी या वेळ माना या जागी बसणे आवडते.
४७ ते वधवांची घरे खाऊन फ त करतात आ ण देखा ासाठ लांब लांब
ाथना करतात. या मनु यांना अ यंत वाईट श ा होईल.”
ूने ी वर क न ीमंत लोकांस दानपेटीत दान टाकतांना पाहीले.
२१ येशयाने
एका गर ब वधवेलाही तां याची दोन नाणी हणजे एक
२

दमड टाकताना पा हले. ३ ते हा तो हणाला, “मी तु हास खरे सांगतो,
या गर ब वधवेने इतर सवापे ा अ धक टाकले. ४ कारण या सवानी
आप या भरपूर संप ीमधून काही भाग दान हणून टाकले. परंतु हने गर ब
असूनही आप या उपजी वकेतील सवच टाकले.” ५ श यातील काहीजण
परमे रा या भवना वषयी असे बोलत होते क , “ते सुंदर दगडांनी आ ण
अपणांनी सुशो भत केले आहे.” येशू हणाला, ६ “असे दवस येतील क ,
हे जे तु ही पाहता यांतून जो पाडू न टाकला जाणार नाही असा दगडावर
दगड येथे राहणार नाही.” ७ यांनी यास न वचारला, “गु जी या गो ी
के हा घडतील? व या गो ी घडणार आहेत यासंबंधी कोणते च ह असेल?”
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लूक

८ येशू हणाला, “तु हास कोणी फसवू नये हणून सावध राहा कारण

मा या नावाने पु कळ येतील आ ण ‘तो मी आहे’ असे हणतील आ ण
ते हणतील, ‘वेळ जवळ आली आहे. यां यामागे जाऊ नका!’ ९ जे हा
तु ही लढाया व दंगे या वषयी ऐकाल ते हा घाब नका कारण या गो ी
घड याच पा हजेत. पण एव ात शेवट होणार नाही.” १० मग तो यांना
हणाला, “एक रा स या रा ावर उठे ल, एक रा य स या रा यावर
उठे ल. ११ मोठे भूकंप होतील, काळ पडतील आ ण वेगवेग या ठकाणी
पीडा उ वतील, भतीदायक घटना घडतील आ ण आकाशात मोठ च हे
घडतील. १२ परंतु हे सव हो यापूव ते तुम यावर हात टाकतील आ ण
तुमचा छळ करतील. चौकशीसाठ ते तु हास सभा थानासमोर उभे करतील
आ ण तु ं गात टाकतील. मा या नावासाठ ते तु हास राजे व रा यपाल
यां यासमोर नेतील. १३ यामुळे तु हास मा या वषयी सा दे याची संधी
मळे ल. १४ ते हा उ र कसे ावे या वषयी आधीच वचार करायचा नाही
अशी मनाची तयार करा, १५ कारण मी तु हास असे श द व अशी बु ी देईन
क यामुळे यांना तुमचा वरोध करायला कवा तुम या व द बोलायला
मुळ च जमणार नाही. १६ परंतु आईवड ल, भाऊ, नातेवाईक आ ण म
तुमचा व ासघात करतील आ ण तु हापैक काही जणांना ठार मारतील. १७
मा या नावामुळे सवजण तुमचा ेष करतील. १८ परंतु तुम या डो यावर ल
एक केसही नाहीसा होणार नाही. १९ तु ही आप या धीराने आपले जीव
मळवून याल. २० तु ही जे हा य शलेम शहरास सै यानी वेढा घातलेला
पाहाल, ते हा तु हास कळू न येईल क , तचा नाश हो याची वेळ आली
आहे. २१ जे य दीया ांतात आहेत यांनी ड गरांम ये पळू न गेले पा हजे. जे
रानात आहेत यांनी शहरात जाऊ नये. २२ या सव गो ी ल हले या आहेत
या पूण हो यासाठ हे श ेचे दवस आहेत. २३ या दवसात या गरोदर
ि या आहेत व या बाळाचे पोषण करणा या ि या आहेत, यां यासाठ
ते कती भयंकर होईल. अशा ि यांची खरोखर दशा होईल कारण देशावर
मोठे संकट येईल आ ण लोकांवर ोध येईल. २४ ते तलवार या धारेने
पडतील आ ण यांना कैद क न रा ांत नेतील आ ण पररा ीय लोकांचा
काळ संपेपयत पररा ीय य शलेम शहरास पायाखाली तुडवतील. २५ सूय,
चं , तारे यां यात च हे होतील, पृ वीवर ल रा े हतबल होतील व समु ा या
गजणा या लाटांनी ते घाब न जातील. २६ भीतीमुळे व जगावर कोसळणा या
गो ची वाट पाह याने मनु य मरणो मुख होतील व आकाशातील बळे
डळमळतील. २७ नंतर ते मनु या या पु ाला साम याने आ ण वैभवाने ढगांत
येताना पाहतील. २८ परंतु या गो ी घड यास आरंभ होईल, ते हा सरळ उभे
राहा आ ण तुमचे डोके वर करा, कारण तुम या सुटकेची वेळ जवळ येत
आहे.” २९ नंतर याने यास एक दाखला सां गतला, “अं जराचे झाड व इतर
स या झाडांकडे पाहा. ३० यांना पालवी येऊ लागली क , तुमचे तु हीच
समजता क , उ हाळा अगदी जवळ आला आहे. ३१ याच माणे या गो ी
घडताना तु ही पाहाल ते हा ओळखा क देवाचे रा य जवळ आले आहे. ३२
मी तु हास खरे सांगतो क , या सव गो ी घडू न येईपयत ही पढ नाहीशी
होणार नाही. ३३ आकाश व पृ वी नाहीशी होतील पण माझी वचने मुळ च
नाहीशी होणार नाही. ३४ परंतु तु ही वतःला सांभाळा, दा बाजी आ ण
अधाशीपणा व या ह ली या जीवनासंबंधी या चता यांनी तुमची अंतःकरणे
भारावून जाऊ नये, तो दवस पाशासारखा अक मात तुम यावर येईल. ३५
खरोखर, तो पृ वीवर असणा या सव लोकांवर येईल. ३६ या तव तु ही या
सव होणा या गो ी चुकवायला व मनु या या पु ासमोर उभे राहायला सबळ
असावे हणून सव संगी ाथना कर त जागे राहा.” ३७ येक दवशी तो
परमे रा या भवनात श ण देत असे आ ण रा ी मा तो जैतूनाचा ड गर
हटले या टेकड वर राहत असे. ३८ सव लोक भवनात जा यासाठ व याचे
ऐक यासाठ पहाटेस उठू न या याकडे येत असत.

लूक

तर बेखमीर भाकर चा सण याला व हांडण हणतात, तो जवळ
२२ नंआला.
मु य याजक लोक आ ण नयमशा ाचे श क, येशूला
२

कसे मारता येईल या बाबतीत चचा कर त होते कारण यांना लोकांची भीती
वाटत होती. ३ ते हा बारा े षतांपैक एकात, हणजे य दात इ कय ताम ये
सैतान शरला. ४ य दा मु य याजक लोक व परमे रा या भवनाचे अ धकार
यां याकडे गेला आ ण यां या हाती येशूला कसे ध न देता येईल या वषयीची
बोलणी केली. ५ यांना फार आनंद झाला व यांनी यास पैसे दे याचे
मा य केले. ६ हणून याने संमती दश वली आ ण तो येशूला गद नसेल
ते हा ध न यां या हाती दे याची संधी शोधू लागला. ७ बेखमीर भाकर चा
सण, या दवशी व हांडणाचे कोक मारावयाचे तो दवस आला. ८ ते हा
याने पे व योहान यांना सांगून पाठवले क , “जा आ ण आपणासाठ
व हांडण सणाचे भोजन तयार करा हणजे आपण ते खाऊ.” ९ पे व
योहान येशूला हणाले, “आ ही याची तयार कोठे करावी अशी तुमची
इ छा आहे?” १० तो यांना हणाला, “तु ही नगरात वेश कराल ते हा
पा याचे भांडे घेऊन जाणारा एक मनु य तु हास भेटल
े . तो या घरात जाईल
तेथे जा. ११ आ ण या घरमालकास सांगा, ‘गु ज नी तु हास वचारले आहे
क , मा या श यांसह व हांडण सणाचे भोजन करता येईल ती पा यांची
खोली कोठे आहे?’ १२ तो मनु य तु हास माड वर ल सज वलेली खोली
दाखवील तेथे तयार करा.” १३ ते हा पे व योहान तेथून नघाले. जसे येशूने
सां गतले तसेच सव घडले ते हा यांनी व हांडणा या भोजनाची तयार
केली. १४ वेळ झाली ते हा येशू या या े षतांसह भोजनास बसला. १५ तो
यांना हणाला, “मी ःख भोग यापूव तुम याबरोबर व हांडण सणाचे
भोजन यावे अशी माझी फार इ छा होती. १६ कारण मी तु हास सांगतो क ,
देवा या रा यात हे प रपूण होईपयत मी पु हा हे भोजन करणार नाही.” १७
नंतर येशूने पेला घेऊन व उपकार तुती क न तो हणाला, “हा या आ ण
आपसात याची वाटणी करा. १८ कारण मी तु हास सांगतो क , देवाचे रा य
येईपयत यापुढे मी ा रस घेणार नाही.” १९ नंतर याने भाकर घेऊन व
उपकार तुती क न ती मोडली आ ण यांना देऊन हटले, “हे माझे शर र
आहे जे तु हासाठ दले जात आहे. मा या आठवणीसाठ हे करा.” २०
याच माणे यांचे भोजन झा यावर याने याला घेतला आ ण हणाला, “हा
याला मा या र ात नवा करार आहे, जो तुम यासाठ ओतला जात आहे.
२१ परंतु पाहा! माझा व ासघात करणा याचा हात मा याबरोबरच मेजावर
आहे. २२ कारण मनु याचा पु ठर या माणे जातो खरा पण या या हातून
तो ध न दला जातो या मनु याची केवढ दशा होणार.” २३ आ ण ते
आपापसात एकमेकाला न वचा लागले, “हे करणारा आपणापैक
कोण असावा?” २४ तसेच, यां याम ये अशासंबंधी वाद नमाण झाला
क , यां याम ये सवात मोठा कोण आहे. २५ ते हा याने यांना हटले,
“पररा ीयांचे राजे यां यावर भू व करतात आ ण जे यां यावर अ धकार
गाजवतात यांना ते परोपकार असे वाटतात. २६ परंतु तु ही तसे नाही.
याऐवजी तुम यातील सवात मोठा असले याने सवात लहान हावे व जो
अ धकार आहे याने सेवक हावे. २७ ते हा मोठा कोण जो मेजावर बसतो
तो क जो सेवा करतो तो? जो मेजावर बसतो तो नाही का? परंतु मी
तु हाम ये सेवा करणा यासारखा आहे. २८ परंतु मा या पर ेम ये मा या
पाठ शी उभे रा हलेले असे तु हीच आहात. २९ या माणे मा या प याने
माझी नयु केली तशी मी तुमची नयु रा यावर करतो. ३० हणून
तु ही मा या रा यात मा या मेजावर खावे व यावे आ ण आसनावर बसून
इ ाएला या बारा वंशाचा याय करावा. ३१ शमोना, शमोना, ऐक! सैतानाने
तु हास ग हासारखे चाळावे हणून मा गतले आहे. ३२ परंतु शमोना, तुझा
व ास ढळू नये, हणून मी तु यासाठ ाथना केली आहे आ ण तू पु हा
मा याकडे वळलास हणजे तु या भावांस ि थर कर.” ३३ परंतु शमोन पे
यास हणाला, “ भू, मी तु याबरोबर तु ं गात जा यासाठ व मर यासाठ
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तयार आहे.” ३४ पण येशू हणाला, “पे ा, मी तुला सांगतो, तू मला
ओळखतोस हे तीन वेळा नाकारशील तोपयत आज क बडा आरवणार नाही.”
३५ येशू श यांना हणाला, “जे हा मी तु हास थैली, पशवी व वहाणां शवाय
पाठवले, ते हा तु हास काही कमी पडले का?” ते हणाले, “काहीही नाही.”
३६ तो यांना हणाला, “पण आता, या याजवळ थैली आहे याने ती
यावी व याने पशवीसु ा यावी आ ण या याजवळ तलवार नाही याने
आपला झगा वकावा आ ण ती वकत यावी. ३७ मी तु हास सांगतो,
तो अपरा यांत गणलेला होता, असा जो शा लेख आहे तो मा याठायी
पूण झाला पा हजे कारण मा या वषयी या गो ी पूण होत आहेत.” ३८ ते
हणाले, “ भू, पहा, येथे दोन तलवार आहेत.” तो यांना हणाला, “तेवढे
पुरे!” ३९ मग तो नघून आप या र ती माणे जैतूना या ड गराकडे गेला व
श यही या या मागोमाग गेले. ४० ते हा या ठकाणी आ यावर याने यांना
हटले, “तु ही पर ेत पडू नये हणून ाथना करा.” ४१ तो यां यापासून
दगडा या ट याइतका र गे यानंतर याने गुडघे टेकले आ ण अशी ाथना
केली, ४२ “ प या, जर तुझी इ छा असेल तर हा याला मा यापासून र
कर. तर मा या इ छे माणे नाही तर तु या इ छे माणे होऊ दे.” ४३
वगातून एक देव त आला व तो यास साम य देत रा हला ४४ : खाने
ासलेला असतांना याने अ धक कळकळ ने ाथना केली आ ण याचा
घाम र ा या थबासारखा ज मनीवर पडत होता. ४५ आ ण जे हा ाथना
क न तो उठला आ ण श यांकडे आला तो पाहा ते ख न झा यामुळे झोपी
गेलेले यास आढळले. ४६ तो यांना हणाला, “तु ही का झोपत आहात?
उठा आ ण पर ेत पडू नये हणून ाथना करा.” ४७ तो बोलत असतांनाच
लोकांचा जमाव आला व बारा श यातील य दा इ कय त हटलेला एकजण
यां यापुढे चालत होता. येशूचे चुंबन घे यासाठ तो या याजवळ आला.
४८ परंतु येशू यास हणाला, “य दा, चुंबन घेऊन मनु या या पु ाचा
व ासघात करतोस काय?” ४९ या याभोवती जे होते ते काय होणार
हे ओळखून यास हणाले, “ भू, आ ही तलवार चालवावी काय?” ५०
यां यापैक एकाने महायाजका या नोकरावर वार केला आ ण याचा उजवा
कान कापला. ५१ येशूने उ र दले, “हे पुरेसे असू ा.” आ ण याने या या
कानाला पश केला व यास बरे केले. ५२ नंतर येशू मु य याजक लोक,
परमे रा या भवनाचे मु य अ धकार आ ण वड ल जे या यावर चालून
आले होते, यांना हणाला, “तु ही तलवार आ ण सोटे घेऊन मा यावर
चालून आलात, जसा काय मी लुटा आहे. ५३ मी तर तु हाबरोबर दररोज
परमे रा या भवनात असे आ ण तु ही मा यावर हात टाकला नाही. परंतु ही
तुमची वेळ आ ण अंधाराची स ा आहे.” ५४ यांनी यास अटक केली व
ते यास महायाजका या घर घेऊन गेले. पे
न यां यामागे चालला.
५५ यांनी अंगणा या म यभागी व तव पेट वला आ ण या याभोवती
बसले व पे ही यां यात बसला. ५६ ते हा कोणाएका दासीने तेथे यास
व तवा या उजेडात बसलेले पा हले. तने या याकडे नरखून पा हले आ ण
ती हणाली, “हा मनु यही या याबरोबर होता.” ५७ पे ते नाका न
हणाला, “बाई, मी यास ओळखत नाही.” ५८ थो ा वेळानंतर स या
मनु याने यास पा हले आ ण हणाला, “तू सु ा यां यापैक एक आहेस!”
पण पे हणाला, “गृह था, मी नाही!” ५९ नंतर सुमारे एक तास झा यावर
आणखी एकजण ठामपणे हणाला, “खा ीने हा मनु यसु ा या याबरोबर
होता, कारण हा गालील ांताचा आहे.” ६० परंतु पे हणाला, “गृह था
तू काय बोलतोस ते मला कळत नाही!” तो बोलत असतांना याच णी
क बडा आरवला. ६१ आ ण भूने वळू न पे ाकडे पा हले ते हा पे ाला भूने
उ चा रलेले वा य आठवले, “आज क बडा आरव यापूव तू तीन वेळा मला
नाकारशील,” असे सां गतलेले यास आठवले. ६२ मग तो बाहेर जाऊन
मो ा ःखाने रडला. ६३ येशूवर पहारा देणा या लोकांनी याचा उपहास
करायला व यास मारायला सु वात केली. ६४ यांनी याचे डोळे बांधले व

यास

न वचा लागले. ते हणाले, “ओळख बघू! तुला कोणी मारले?”

६५ आ ण ते याची नदा कर यासाठ आणखी पु कळ काही बोलले. ६६

दवस उगवला ते हा वड ल लोकांची हणजे याम ये दो ही कारचे लोक,
मु य याजक लोक व नयमशा ाचे श क यांची सभा भरली आ ण ते
यास यां या सभेत घेऊन गेले. ६७ ते हणाले, “जर तू
त आहेस तर
आ हास सांग” येशू यांना हणाला, जर “मी तु हास सां गतले तर तु ही
मा यावर व ास ठे वणार नाही. ६८ आ ण जर मी तु हास न वचारला
तर तु ही उ र देणार नाही. ६९ पण आतापासून मनु याचा पु सवसमथ
देवा या उजवीकडे बसलेला असेल.” ७० ते सव हणाले, तर मग तू देवाचा
पु आहेस काय? याने यांना उ र दले, “तु ही हणता क , मी आहे.”
७१ मग ते हणाले, “आता आप याला आणखी सा ीची काय गरज आहे?
आपण वतः या या त डचे श द ऐकले आहेत.”
ा सव समुदाय उठला व यांनी येशूला पलाताकडे नेले.
२३ मगव ते यांयाचयावर
आरोप क लागले. ते हणाले, “आ ही या मनु यास

२

लोकांची दशाभूल करताना पकडले. तो कैसराला कर दे यासाठ वरोध
करतो आ ण हणतो क , तो वतः
त, एक राजा आहे.” ३ मग पलाताने
येशूला वचारले, तू य ांचा राजा आहेस काय? येशू हणाला, “आपण
हणता तसेच.” ४ मग पलात मु य याजकांना आ ण जमावाला हणाला,
या मनु यावर दोष ठे व यास मला काही कारण आढळत नाही. ५ पण यांनी
आ ह धरला. ते हणाले, “य दीया ांतातील सव लोकांस तो आप या
शकवणीने चथा वत आहे, याने गालील ांतापासून सु वात केली आ ण
येथपयत आला आहे.” ६ पलाताने हे ऐकले, ते हा याने वचारले क ,
“हा मनु य गालील ांताचा आहे काय?” ७ जे हा यास समजले क , येशू
हेरोदा या अ धकाराखाली येतो, ते हा याने यास हेरोदाकडे पाठवले. तो
या दवसात य शलेम शहराम येच होता. ८ हेरोदाने येशूला पा हले ते हा
यास फार आनंद झाला, कारण याने याज वषयी ऐकले होते व यास
असे वाटत होते क , तो एखादा चम कार कर ल व आप याला तो बघायला
मळे ल अशी आशा यास होती. ९ याने येशूला अनेक न वचारले, पण
येशूने यास उ र दले नाही. १० मु य याजक लोक आ ण नयमशा ाचे
श क तेथे उभे रा न या या व द जोरदारपणे आरोप कर त होते. ११
हेरोदाने या या शपायांसह येशूला अपमाना पद वागणूक दली, याची
थ ा केली. यांनी या यावर एक तलम झगा घातला व यास पलाताकडे
परत पाठवले. १२ याच दवशी हेरोद आ ण पलात एकमेकांचे म बनले
यापुव ते एकमेकांचे वैर होते. १३ पलाताने मु य याजक लोक, पुढार
आ ण लोकांस एक बोलावले. १४ “हा मनु य लोकांस फतवणारा हणून
याला तु ही मा याकडे आणले; आ ण पहा, या गो चा आरोप तु ही
या यावर ठे वता यासंबंधी मी तुम यासम चौकशी के यावर मला या
मनु याकडे काहीही दोष सापडला नाही. १५ हेरोदालाही आरोपा वषयी
काहीही आधार सापडला नाही कारण याने यास परत आम याकडे आणले
आहे. तु हीही पा शकता क , मरणाची श ा दे यास यो य असे याने
काहीही केलेले नाही. १६ हणून मी याला फटके मा न सोडू न देतो.” १७
कारण यास या सणात यां याक रता एकाला सोडावे लागत असे. १८ पण
ते सव एक मो ाने ओरडले, “या मनु यास ठार करा! आ ण आ हासाठ
बर बाला सोडा!” १९ बर बाने शहरात खळबळ माजवली होती. याने काही
लोकांस ठारही केले होते, यामुळे यास तु ं गात टाकले होते. २० मग
पलात येशूला सोड याची इ छा ध न फ न यां याशी बोलला. २१ पण ते
ओरडतच रा हले, “ याला वध तंभावर खळा, यास वध तंभावर खळा!”
२२ पलात तस यांदा यांना हणाला, “का? या मनु याने असा कोणता
गु हा केला आहे? मरणाची श ा दे यायो य असे मला या या व काहीही
आढळले नाही. या तव मी याला फट याची श ा सांगून सोडू न देतो.”
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२३ पण याला वध तंभावर खळाच असा यांनी मो

ाने ओरडू न आ ह
चाल वला आ ण यां या ओरड याला यश आले. २४ ते हा पलाताने यां या
माग या माणे हावे असे ठरवले. २५ जो मनु य दंगा आ ण खून यासाठ
तु ं गात टाकला गेला होता व याची यांनी मागणी केली होती यास याने
सोडू न दले. पलाताने यां या इ छे माणे कर यासाठ येशूला यां या हाती
दले. २६ ते यास घेऊन जात असताना, कुरेनेकर शमोन नावाचा कोणीएक
शेताव न येत होता यांनी यास धरले व याने येशू या मागे चालून वध तंभ
वाहावा हणून तो या यावर ठे वला. २७ लोकांचा व ि यांचा मोठा समुदाय
या यामागे चालला, या ि या या यासाठ ऊर बडवून शोक कर त हो या.
२८ येशू यां याकडे वळू न हणाला, “य शलेम या क यांनो, मा यासाठ
रडू नका, तर आप या वतःसाठ आ ण आप या मुलांबाळांसाठ रडा. २९
कारण असे दवस येत आहेत, जे हा लोक हणतील, ध य या ि या या
वांझ आहेत आ ण ध य ती गभाशये, यांनी ज म दले नाहीत व ध य ती
तने, यांनी कधी पाजले नाही. ३० ते हा ‘ते पवतास हणतील, आ हावर
पडा आ ण ते टेक ांस हणतील. आ हास झाका’ ३१ ओ या झाडाला
असे करतात तर वाळले यांचे काय?” ३२ आ ण सरे दोघे जण अपराधी
होते यांनाही यांनी या याबरोबर जवे मार यास नेले. ३३ आ ण जे हा ते
गु हेगारांसमवेत “कवटी” हटले या ठकाणी आले, तेथे यांनी यास व या
अपरा यांस, एकाला या या उजवीकडे व एकाला डावीकडे असे वध तंभावर
खळले. ३४ नंतर येशू हणाला, “हे प या, यांची मा कर, कारण ते काय
करतात हे यांना समजत नाही.” यांनी च ् या टाकून याचे कपडे वाटू न
घेतले. ३५ लोक तेथे पाहत उभे होते आ ण पुढार थ ा क न हणाले,
याने स यांना वाचवले, जर तो
त, देवाचा नवडलेला असेल तर याने
वतःला वाचवावे! ३६ शपायांनीही याची थ ा केली. ते या याकडे आले
आ ण यांनी यास आंब दली. ३७ आ ण ते हणाले, “जर तू य ांचा
राजा आहेस तर वतःला वाचव!” ३८ या यावर असे ल हले होते “हा
य दी लोकांचा राजा आहे.” ३९ तेथे खळले या एका गु हेगाराने याची
नदा केली. तो हणाला, तू
त नाहीस काय? वतःला व आ हासही
वाचव! ४० पण स या गु हेगाराने यास दटावले आ ण हणाला, “तुला
देवाचे भय नाही का? तुलाही तीच श ा झाली आहे. ४१ पण आपली
श ा यो य आहे कारण आपण जे केले याचे यो य फळ आपणास मळत
आहे. पण या मनु याने काहीही अयो य केले नाही.” ४२ नंतर तो हणाला,
“येशू, तू आप या रा यात येशील ते हा माझी आठवण कर.” ४३ येशू
यास हणाला, “मी तुला खरे सांगतो, आज तू मजबरोबर सुखलोकात
असशील.” ४४ यावेळ जवळ जवळ पारचे बारा वाजले होते आ ण तीन
वाजेपयत सव देशावर अंधार पडला. यादर यान सूय काशला नाही. ४५
आ ण परमे रा या भवनातील पडदा मधोमध फाटला आ ण याचे दोन भाग
झाले. ४६ येशू मो ा आवाजात ओरडला, “ प या, मी आपला आ मा
तु या हाती सोपवून देतो.” असे बोलून याने ाण सोडू न दला. ४७ जे हा
रोमी शताधीपतीने काय घडले ते पा हले ते हा याने देवाचे गौरव केले आ ण
हणाला, “खरोखर हा नी तमान मनु य होता.” ४८ हे य पाह यासाठ
जमले या लोकांनी घडले या गो ी पा ह या, ते हा ते छाती बडवीत परत
गेले. ४९ परंतु या या ओळखीचे सवजण हे पाह यासाठ र उभे रा हले.
याम ये गालील ांता न या यामागे आले या ि याही हो या. ५० तेथे
योसेफ नावाचा एक मनु य होता. तो य दी सभेचा सभासद व चांगला आ ण
नी तमान मनु य होता. ५१ याने या या कामाला व वचारला संमती दली
न हती. तो य दीया ांतातील अ रमथाई नगराचा होता. तो देवा या रा याची
वाट पाहत होता. ५२ हा मनु य पलाताकडे गेला आ ण याने येशूचे शर र
मा गतले. ५३ ते याने वध तंभाव न खाली काढले आ ण तागा या व ात
गुंडाळले. नंतर ते खडकात खोदले या कबरेत ठे वले. ही कबर अशी होती
क , ज यात तोपयत कोणालाही ठे वले न हते. ५४ तो तयार चा दवस होता
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आ ण श बाथ सु होणार होता. ५५ गालील ांता न येशूबरोबर आले या
ि या योसेफा या मागे गे या. यांनी ती कबर व त याम ये ते शर र कसे
ठे वले ते पा हले. ५६ नंतर या घर गे या व यांनी सुगंधी मसाले आ ण लेप
तयार केला. श बाथ दवशी यांनी आ े माणे वसावा घेतला.
ा या प ह या दवशी या ि या अगदी पहाटेस कबरेकडे
२४ आठव
आ या आ ण यांनी वतः तयार केलेले सुगंधी मसाले आणले.

२

यांना ध ड कबरेव न लोटलेला आढळला. ३ या आत गे या, परंतु यांना
भू येशूचे शर र सापडले नाही. ४ यामुळे या अवाक झा या असतानाच,
अचानक लखलखीत कपडे घातलेले दोन पु ष यां या बाजूला उभे रा हले.
५ ते हा अ तशय भयभीत होऊन यांनी आपले चेहरे ज मनीकडे केली असता
ते यांना हणाले, जो जवंत आहे याचा शोध तु ही मरण पावले यांम ये का
करता? ६ तो येथे नाही; तो उठला आहे! तो गालील ांतात असताना याने
तु हास काय सां गतले याची आठवण करा. ७ ते असे क , “मनु या या
पु ाला ध न पापी लोकां या हाती ावे, यास वध तंभावर खळावे आ ण
तस या दवशी याने उठावे.” ८ नंतर ि यांना येशू या श दाची आठवण
झाली. ९ या कबरेपासून परत या आ ण यांनी या सव गो चे वतमान
अकरा े षतांना व इतर सवाना सां गतले. १० या ि या म दालीया नगराची
मर या, योहा ना आ ण याकोबाची आई मर या या हो या. या आ ण इतर
ि यांसु ा या यां याबरोबर हो या, े षतांना या गो ी सांगत हो या.
११ पण े षतांना यांचे सांगणे मूखपणाचे वाटले आ ण यांनी यां यावर
व ास ठे वला नाही. १२ पण पे उठला आ ण कबरेकडे पळाला. याने
खाली वाकून पा हले पण यास तागा या गुंडाळ या या व ा शवाय काही
आढळले नाही. जे घडले या वषयी तो वतःशीच आ य कर त र गेला. १३
याच दवशी या यातील दोघे श य य शलेम शहरापासून सुमारे अकरा
कलोमीटर अंतरावर असले या अ माऊस नावा या गावाला चालले होते.
१४ ते एकमेकांशी या घडले या सव गो ी वषयी बोलत होते. १५ ते बोलत
असताना आ ण या गो ची चचा कर त असताना येशू वतः आला आ ण
यां याबरोबर चालू लागला. १६ पण यांचे डोळे यास ओळख यापासून बंद
कर यात आले होते. १७ येशू यांना हणाला, “चालत असताना तु ही
एकमेकांबरोबर बोलत आहात या गो ी कोण या आहेत?” चालता चालता
ते थांबले. ते अ तशय ःखी दसले. १८ यां यातील एकजण याचे नाव
लयपा होते, तो यास हणाला, “या दवसांम ये घडले या गो ी माहीत
नसलेले असे य शलेम शहरात राहणारे तु ही एकटेच आहात काय?” १९
येशू यांना हणाला, “तुम या मते कोण या गो ी?” ते यास हणाले,
“नासरेथकर येशू वषयी या सव गो ी. हाच तो मनु य जो आप या कृ यांनी
आ ण श दांनी देवासमोर आ ण मनु यांसमोर एक महान संदे ा झाला.
२० आ ण आ ही चचा कर त होतो क , कसे आम या मु य याजकांनी
आ ण अ धका यांनी यास मरणदंड भोग यासाठ वाधीन केले आ ण
यांनी यास वध तंभी खळले. २१ आ ही अशी आशा केली होती क ,
तोच एक आहे जो इ ाएलाची मु ता कर ल आ ण या सग या शवाय हे
सव घडू न गेले या गो ीला आज तीन दवस झालेत. २२ आ ण आम या
प रवारातील काही ि यांनी आ हास आ यच कत केले आहे. आज अगदी
पहाटे या कबरेकडे गे या, २३ परंतु यांना याचे शर र सापडले नाही.
यांनी येऊन आ हास सां गतले क , यांना देव तांचे दशन झाले आ ण
देव तांनी सां गतले क , तो जवंत आहे. २४ ते हा आम यातील काही
कबरेकडे गेले आ ण ि यांनी जसे सां गतले होते, तसेच यांना आढळले,
पण यांनी यास पा हले नाही.” २५ मग येशू यांना हणाला, “संदे ांनी
सां गतले या सव गो वर व ास ठे व यास तु ही अ त मूख आ ण मंद
आहात. २६
तासाठ या सव गो ी सहन करणे आ ण या या गौरवात
जाणे आव यक न हते काय?” २७ आ ण हणून याने मोशेपासून सु वात
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क न आ ण सव संदे यापयत सांगून, शा लेखात या या वषयी काय
ल हले आहे ते सव याने यांना प क न सां गतले. २८ या खे ाकडे
ते जात होते, या याजवळ ते आले आ ण येशूने असा बहाणा केला क ,
जणू काय तो पुढे जाणार आहे. २९ परंतु जा त आ ह क न ते हणाले,
“आम याबरोबर राहा कारण सं याकाळ झालीच आहे आ ण दवसही
मावळला आहे.” मग तो यां याबरोबर रहावयास आत गेला. ३० जे हा तो
यां याबरोबर जेवायला मेजासभोवती बसला, याने भाकर घेतली आ ण
उपकार मानले. नंतर याने ती मोडली व ती यांना तो देऊ लागला. ३१ ते हा
यांचे डोळे उघडले आ ण यांनी यास ओळखले. पण तो यां यातून अ य
झाला. ३२ मग ते एकमेकांना हणू लागले, “तो वाटेवर आपणाशी बोलत
असताना व शा लेखाचा उलगडा कर त होता ते हा आप या अंतःकरणाला
आत या आत उकळ येत न हती काय?” ३३ मग ते लगेच उठले व य शलेम
शहरास परत गेले. ते हा यांना अकरा े षत व यां याबरोबर असलेले इतर
एक जमलेले आढळले. ३४ े षत आ ण इतरजण हणाले, “खरोखर भू
उठला आहे! आ ण शमोनाला दसला आहे.” ३५ नंतर या दोन श यांनी
वाटेत काय घडले ते यांना सां गतले आ ण तो भाकर मोडत असताना
यांनी यास कसे ओळखले ते सां गतले. ३६ ते या गो ी यांना सांगत
असतानाच येशू यां याम ये उभा रा हला आ ण यास हणाला, “तु हास
शांती असो.” ३७ ते दचकले आ ण भयभीत झाले. यांना असे वाटले
क , ते भूत पाहत आहेत. ३८ तो यांना हणाला, “तु ही असे अ व थ
का झालात? तुम या मनात शंका का नमाण झा या? ३९ माझे हात व
पाय पाहा तु हास मी दसतो तोच मी आहे. मला पश करा आ ण पाहा
क , मला आहे तसे हाडमांस भूताला नसते.” ४० असे बोलून याने यास
आपले हातपाय दाखवले. तर ही यां या आनंदामुळे यांना ते खरे वाटेना.
४१ तर आनंदामुळे व ास न धरता आ यच कत झाले ते हा येशू यांना
हणाला, “येथे तुम याजवळ खा यासाठ काय आहे?” ४२ मग यांनी
यास भाजलेला माशाचा तुकडा दला. ४३ याने तो घेतला व यां यासमोर
खा ला. ४४ तो यांना हणाला, “याच या गो ी या मी तु हाबरोबर
असताना सां गत या हो या क , मोशेचे नयमशा , संदे े आ ण तो े
याम ये मा या वषयी जे सां गतले आहे ते सव पूण झालेच पा हजे.” ४५
नंतर शा लेख समज यासाठ याने यांची मने उघडली. ४६ मग तो यांना
हणाला, “प व शा ात असे ल हले आहे क ,
ताने ःख भोगावे
आ ण मरण पावले यातून तस या दवशी उठावे, ४७ आ ण य शलेम
शहरापासून आरंभ क न सव रा ास या या नावाने प ा ाप व पापांची
मा घो षत कर यात यावी. ४८ या गो चे तु ही सा ी आहात. ४९ पाहा,
मा या प याने देऊ केलेली देणगी मी तुम याकडे पाठवतो; तु ही वग य
साम याने यु हाल तोपयत या शहरात राहा.” ५० नंतर तो यांना बाहेर
रवर बेथानीपयत घेऊन गेला आ ण याने हात वर क न आशीवाद दला.
५१ तो आशीवाद देत असतानाच तोपयत आकाशात घेतला गेला. ५२ नंतर
यांनी याची उपासना केली व ते मो ा आनंदाने य शलेम शहरास परतले.
५३ आ ण ते परमे रा या भवनात देवाचा ध यवाद सतत करत रा हले.
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योहान
१

ारंभी श द होता, श द देवासह होता आ ण श द देव होता. २ तोच
ारंभी देवासह होता. ३ सवकाही या या ारे झाले आ ण जे काही
झाले ते याने के यावांचून झाले नाही. ४ या याम ये जीवन होते; आ ण
ते जीवन मनु यमा ाचा काश होते. ५ तो काश अंधारात काशतो;
तर अंधाराने यास वीकारले नाही. ६ देवाकडू न पाठ वलेला एक मनु य
कट झाला; याचे नाव योहान. ७ तो सा ीकर ता, या काशा वषयी
सा
ावी हणून आला; यासाठ क सवानी या या ारे व ास ठे वावा.
८ योहान तो काश न हता, पण या काशा वषयी सा
ावी हणून
आला. ९ जो खरा काश येक मनु यास का शत करतो तो जगात
येणार होता. १० तो जगात होता व जग या या ारे नमाण झाले, तर
जगाने यास ओळखले नाही. ११ जे याचे वतःचे यां याकडे तो आला,
तर या या वक यांनी याचा वीकार केला नाही. १२ पण जत यांनी
याचा वीकार केला, हणजे या या नावावर व ास ठे वला, तत यांना
याने देवाची मुले हो याचा अ धकार दला. १३ यांचा ज म र कवा
देहाची इ छा कवा मनु याची इ छा यापासून झाला नाही, तर देवापासून
झाला. १४ श द देह झाला व याने आम यात व ती केली आ ण आ ही
याचे गौरव पाहीले, ते प यापासून आले या एकुल या एकाचे गौरव असावे
असे कृपेने व स याने प रपूण होते. १५ योहान या या वषयी सा देतो
आ ण मो ाने हणतो, “ या या वषयी मी सां गतले क , मा यामागून
जो येत आहे तो मा यासमोर झाला आहे, कारण तो मा या पूव होता, तो
हाच आहे.” १६ या या पूणतेतून आप या सवाना कृपेवर कृपा मळाली
आहे. १७ कारण नयमशा मोशे या ारे दे यात आले होते; कृपा व स य
ही येशू
ता या ारे झाली. १८ देवाला कोणीही कधी ह पा हले नाही.
जो देवाचा एकुलता एक पु प या या उराशी असतो याने यास कट
केले आहे. १९ आ ण योहानाची सा ही आहे; जे हा य दी अ धका यांनी
य शलेम शहरा न याजक व लेवी यांना यास वचारायला पाठवले क ,
“तू कोण आहे?” २० याने उघडपणे कबूल केले, नाकारले नाही, “मी
त नाही,” असे याने कबूल केले. २१ ते हा यांनी यास वचारले, “तर
मग आपण कोण आहात? एलीया आहात का?” तो हणाला, “मी नाही.”
“आपण तो संदे ा आहात काय?” याने उ र दले, “मी नाही.” २२ याव न
ते यास हणाले, “आपण कोण आहा? हणजे यांनी आ हास पाठवले
यांना आ ही उ र देऊ. वतः वषयी आपले काय हणणे आहे?” २३ तो
हणाला, “यशया संदे ाने सां गत या माणे ‘परमे राचा माग नीट करा
या या वाट सरळ करा, असे अर यात ओरडणा याची वाणी’ मी आहे.”
२४ आ ण पाठ वलेली माणसे प यांपैक होती. २५ आ ण यांनी यास
न क न हटले, “आपण जर
त नाही कवा एलीया नाही कवा तो
संदे ाही नाही, तर आपण बाि त मा का करता?” २६ योहानाने यांना उ र
दले, “मी पा याने बाि त मा करतो, पण तु ही याला ओळ खत नाही
असा एकजण तु हाम ये उभा आहे. २७ तो मा यामागून येणारा आहे,
या या वहाणांचा बंद सोडावयास मी यो य नाही.” २८ यादने या पलीकड ल
बेथानीत योहान बाि त मा कर त होता तेथे या गो ी घड या. २९ स या
दवशी येशूला आप याकडे येताना पा न योहान हणाला, “हा पाहा, जगाचे
पाप हरण करणारा देवाचा कोकरा! ३० या या वषयी मी हणालो होतो
क , ‘मा यामागून एकजण येत आहे तो मा या पुढचा झाला आहे कारण तो
मा या पूव होता,’ तो हाच आहे. ३१ मी यास ओळखत न हतो; तर याने
इ ाएलात कट हावे हणून मी पा याने बाि त मा कर त आलो आहे.”
३२ योहानाने अशी सा दली क , “आ मा कबुतरासारखा आकाशातून
उतरत असतांना आ ण या यावर ि थर रा हलेला मी पा हला. ३३ मी तर

योहान

यास ओळखत न हतो, तर मी पा याने बाि त मा करावा हणून याने
मला पाठवले याने मला सां गतले क , ‘तू या कोणावर आ मा उतरत
असतांना आ ण ि थर रा हलेला पाहशील तोच प व आ याने बाि त मा
करणारा आहे.’ ३४ मी वतः पा हले आहे आ ण सा दली आहे क , हा
देवाचा पु आहे.” ३५ यानंतर स या दवशी योहान व या या श यांतील
दोघांसह उभा असता; ३६ येशूला जातांना याहाळू न पा न हणाला, “हा
पाहा, देवाचा कोकरा!” ३७ याचे हे हणणे या दोघा श यांनी ऐकले
आ ण ते येशू या मागोमाग नघाले. ३८ ते हा येशू वळू न यांना आप यामागे
येताना पा न हणाला, “तु ही काय शोधीता?” ते यास हणाले, “र बी,
( हणजे गु जी) आपण कोठे राहता?” ३९ तो यांना हणाला, “या हणजे
पाहाल.” मग यांनी जाऊन तो कोठे राहतो ते ब घतले आ ण ते या दवशी
या या येथे रा हले; ते हा तो सुमारे चार वाजले होते. ४० योहानाचे बोलणे
ऐकून या यामागे जे दोघे जण गेले, यां यापैक एक शमोन पे ाचा भाऊ
अं या हा होता. ४१ यास याचा स खा भाऊ शमोन प ह याने भेटला व
यास हणाला, “आ हास मसीहा ( हणजे
त) सापडला आहे.” ४२
याने यास येशूकडे आणले; येशूने या याकडे याहाळू न पा न हटले,
“तू योहानाचा पु शमोन आहेस. तुला केफा ( हणजे पे कवा खडक)
हणतील.” ४३ स या दवशी याने गालील ांतात जा याचा बेत केला;
आ ण ते हा फ ल प यास भेटला; येशूने यास हटले, “मा यामागे ये.”
४४ आता, फ ल प बेथसैदाचा, हणजे अं या व पे यां या नगराचा होता.
४५ फ ल पाला नथनेल भेट यावर तो यास हणाला, “ या या वषयी
मोशेने नयमशा ात ल हले व तसेच संदे ांनी ल हले, तो हणजे
योसेफाचा पु येशू नासरेथकर आ हास सापडला आहे.” ४६ नथनेल यास
हणाला, “नासरेथमधून काहीतर उ म नघू शकेल काय?” फली पाने
यास हणाला, “येऊन पाहा.” ४७ नथनेल आप याकडे येत आहे हे येशूने
ब घतले व तो हणाला, “पाहा, हा खरा इ ाएली आहे, या यात कपट
नाही.” ४८ नथनेल यास हणाला, “आपणांला माझी ओळख कोठली?”
येशूने यास उ र दले, “तुला फ लीपाने बोलावले यापुव तू अं जरा या
झाडाखाली होतास ते हाच मी तुला ब घतले.” ४९ नथनेलाने उ र दले,
“र बी, आपण देवाचे पु आहा, आपण इ ाएलाचे राजे आहात.” ५० येशूने
यास उ र देऊन हटले, “मी तुला अं जरा या झाडाखाली पा हले असे
तुला सां गतले हणून तू व ास ठे वतोस काय? तू या यापे ा मो ा गो ी
पाहशील.” ५१ आणखी तो यास हणाला, “मी तु हास खरे खरे सांगतो,
तु ही यापुढे आकाश उघडलेले आ ण देव तांना चढताना व मनु या या
पु ावर उतरत असताना पहाल.”

२ नंआतरण तसयेशूचयाी आईदवशीतेथगालील
े होती.

ांतातील काना नगरात एक ल न होते
२ येशूला व या या श यांनाही ल नाचे

आम ंण होते. ३ मग ा रस संपला ते हा, येशूची आई यास हणाली,
“ यां याजवळ ा रस नाही.” ४ येशू तला हणाला, “मुली, या याशी
तुझा माझा काय संबंध आहे? माझी वेळ अजून आली नाही.” ५ याची आई
नोकरांना हणाली, “हा तु हास जे काही सांगेल ते करा.” ६ तेथे पा याचे
सहा दगड रांजण, य ां या शु ीकरणा या र ती माणे ठे वलेले होते,
याम ये दोन दोन, तीन तीन मण पाणी मावेल असे ते होते. ७ येशू यांना
हणाला, “रांजण पा याने भरा.” आ ण यांनी ते काठोकाठ भरले. ८ मग
याने नोकरांना सां गतले, “आता आता यातले काढू न भोजनकारभा याकडे
घेऊन जा,” ते हा यांनी ते नेले. ९ ा रस बनलेले पाणी? भोजनकारभा याने
जे हा चाखले आ ण तो कुठला होता हे यास माहीत न हते, पण या
नोकरांनी पाणी काढले यांना माहीत होते, ते हा भोजनकारभार वराला
बोलावून, १० यास हटले, “ येक मनु य अगोदर चांगला ा रस वाढतो
आ ण लोक यथे छ याले मग बेचव वाढतो, पण तू तर चांगला ा रस
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आतापयत ठे वला आहेस.” ११ येशूने गालील ांतातील काना नगरात
आप या अ ुत च हांचा हा ारंभ क न आपले गौरव कट केले आ ण
या या श यांनी या यावर व ास ठे वला. १२ यानंतर तो, याची आई,
याचे भाऊ व याचे श य खाली कफण मास गेले; पण ते तेथे फार दवस
रा हले नाहीत. १३ मग य ांचा व हांडण सण जवळ आला व येशू य शलेम
शहरास वर गेला. १४ आ ण यास परमे रा या भवनात गुरे, मढरे आ ण
कबुतरे वकणारे आ ण सराफ हे बसलेले आढळले. १५ ते हा याने दो यांचा
एक कोरडा क न मढरे व गुरे या सवाना परमे रा या भवनातून घालवून
दले. सराफांचा पैसाही ओतून टाकला आ ण चौरंग पालथे केले. १६ व
याने कबुतरे वकणा यांना हटले, “ ांना येथून काढा, मा या वग य
प या या घराची बाजारपेठ क नका.” १७ ते हा ‘तु या भवना वषयीचा
आवेश मला ासून टाक ल,’ असा शा लेख अस याचे या या श यांना
आठवले. १८ याव न य दी यास हणाले, “तु ही हे करता तर आ हास
तुम या अ धकाराचे काय च ह दाखवता?” १९ येशूने यांना उ र देऊन
हटले, “तु ही हे परमे राचे भवन मोडू न टाका आ ण मी तीन ते दवसात
उभार न.” २० याव न य दी अ धकार हणाले, “परमे राचे हे भवन
बांध यास शेहचाळ स वष लागली आ ण आ ण तु ही हे तीन दवसात
उभारणार काय?” २१ तो तर आप या शर र पी भवना वषयी बोलला
होता. २२ हणून तो असे हणत असे हे तो मरण पावले यातून उठ यावर
या या श यांना आठवले आ ण यांनी शा लेखावर व येशूने उ चारले या
वचनावर व ास ठे वला. २३ आता व हांडण सणा या वेळ , तो य शलेम
शहरात असता, याने केलेली च हे पा न पु कळ जणांनी या या नावावर
व ास ठे वला. २४ असे असले तर येशू यांना ओळखून अस यामुळे यास
वतःला यां यावर व ास न हता. २५ शवाय, मनु या वषयी कोणीही
सा
ावी याची यास गरज न हती; कारण मनु यात काय आहे हे तो
ओळखीत होता.
यांपैक नकदेम नावाचा एक मनु य होता, तो य ांचा एक
३ पअ धकार
होता. तो रा ीचा या याकडे येऊन हणाला, “र बी,
२

आपण देवाकडू न आलेले श क आहात हे आ ही जाणतो; कारण आपण
जी च हे कर त आहात ती कोणीही मनु य, या याबरोबर देव अस या शवाय
क शकणार नाही.” ३ येशू यास हणाला, “मी तु हास खरे खरे सांगतो,
पु हा ज म यावांचून कोणालाही देवाचे रा य पाहता येत नाही.” ४ नकदेम
यास हणाला, “ हातारा झालेला मनु य कसा ज म घेऊ शकेल? यास
आप या आई या उदरात स यांदा जाणे व ज म घेणे श य होईल काय?”
५ येशूने यास उ र दले, “मी तु हास खरे खरे सांगतो, पा यापासून व
आ यापासून ज म घेत यावांचून कोणीही देवा या रा यांत वेश क
शकत नाही. ६ देहापासून ज मलेले देह आहे आ ण आ यापासून ज मलेले
आ मा आहे. ७ तु ही पु हा ज मले पा हजे, असे मी तु हास सां गतले याचे
आ य मानू नका. ८ वारा पा हजे तकडे वाहतो आ ण याचा आवाज तु ही
ऐकता, पण तो कोठू न येतो आ ण कोठे जातो हे तु हास कळत नाही. जो
कोणी आ यापासून ज मलेला आहे याचे असेच आहे.” ९ नकदेमाने
यास उ र देऊन हटले, “या गो ी कशा होऊ शकतील?” १० येशूने यास
उ र देऊन हटले, “तू इ ाएलाचे गु असूनही तु हास या गो ी समजत
नाही काय? ११ मी तु हास खरे खरे सांगतो, जे आ हास ठाऊक आहे ते
आ ही सांगतो आ ण आ ही जे पा हले आहे याची सा देतो; पण तु ही
आमची सा मानत नाही. १२ मी पृ वीवर या गो ी तु हास सां गत या
असता तु ही व ास ठे वत नाही; मग, मी वगातील गो ी जर तु हास
सां गत या तर तु ही कसा व ास ठे वाल? १३ वगातून उतरलेला व वगात
असलेला जो मनु याचा पु या यावाचून कोणीही वगात चढू न गेला नाही.
१४ जसा मोशेने अर यात पतळे चा सप उं च केला होता तसे मनु या या

पु ालाही उं च केले पा हजे, १५ यासाठ क , जो कोणी व ास ठे वतो यास
या याठायी सावका लक जीवन ा त हावे. (aiōnios g166) १६ कारण
देवाने जगावर एवढ ीती केली क , याने आपला एकुलता एक पु दला
यासाठ क , जो कोणी या यावर व ास ठे वतो याचा नाश होऊ नये तर
यास सावका लक जीवन मळावे. (aiōnios g166) १७ कारण देवाने पु ाला
जगात पाठवले ते जगाचा याय करायला नाही, पण या या ारे जगाचे
तारण हावे हणून पाठवले. १८ जो या यावर व ास ठे वतो याचा याय
होणार नाही, पण जो व ास ठे वत नाही याचा याय झालेलाच आहे;
कारण, याने देवा या एकुल या एक पु ा या नावावर व ास ठे वला नाही.
१९ आ ण याय हाच आहे क , जगात काश आला आहे; पण मनु यांनी
काशापे ा अंधाराची आवड धरली, कारण यांची कृ ये वाईट होती; २०
कारण जो कोणी वाईट कृ ये करतो तो काशाचा ेष करतो आ ण आपली
कृ ये उघडक स येऊ नयेत हणून काशाकडे येत नाही. २१ पण जो स य
आचरतो तो काशाकडे येतो यासाठ क , आपली कृ ये देवा या ठायी
केलेली आहेत हे उघड हावे.” २२ यानंतर येशू व याचे श य य दया या
ांतात आले आ ण तेथे यां याबरोबर रा न तो बाि त मा करत होता. २३
आ ण योहानदेखील शा लमाजवळ, एनोन येथे बाि त मा कर त होता; कारण
तेथे पाणी पु कळ होते आ ण लोक तेथे येऊन बाि त मा घेत असत. २४
तोपयत योहान तु ं गात टाकला गेला न हता. २५ मग योहाना या श यांचा
एका य ाबरोबर शु ीकरणा वषयी वाद ववाद झाला. २६ ते योहानाकडे
येऊन यास हणाले, “र बी, यादने या पलीकडे जो आप याबरोबर होता
आ ण आपण या या वषयी सा दली तो बाि त मा कर त आहे आ ण
या याकडे सगळे जात आहेत.” २७ योहानाने उ र दले, “मनु यास
वगातून द यावाचून काहीच मळू शकत नाही. २८ मी
त नाही, तर मी
या यापुढे पाठ वलेला आहे, या वषयी तु हीच माझे सा ी आहात. २९
याला वधू आहे तो वर आ ण जो वराचा म उभा रा न याचे बोलणे
ऐकतो, यास वरा या वाणीने अ यानंद होतो. तसा हा माझा आनंद पूण
झाला आहे. ३० याची वृ ी हावी व माझा हास हावा हे अव य आहे. ३१
जो व न येतो तो सवा या वर आहे. जो पृ वीवरचा आहे तो पृ वीचा आहे
आ ण पृ वीवरचे बोलतो. जो वगातून येतो तो सवा या वर आहे. ३२ जे
याने पा हले आहे व ऐकले आहे या वषयी तो सा देतो आ ण याची सा
कोणी मानत नाही. ३३ याने याची सा वीकारली आहे याने ‘देव खरा
आहे’ यावर आपला श का लावला आहे. ३४ कारण याला देवाने पाठवले
आहे तो देवाची वचने बोलतो कारण तो आ मा मोजून मापून देत नाही. ३५
पता पु ावर ीती करतो आ ण याने सवकाही या या हाती दले आहे. ३६
जो पु ावर व ास ठे वतो यास सावका लक जीवन ा त झाले आहे; परंतु
जो पु ाचे ऐकत नाही या या ीस जीवन पडणार नाही, पण देवाचा ोध
या यावर राहतो.” (aiōnios g166)
ा अ धक श य क न यांचा बाि त मा कर त आहे
४ येहे शपू योहानापे
यां या कानी गेले आहे असे जे हा भूला कळले. (तर , येशू
२

वतः बाि त मा कर त न हता पण याचे श य कर त होते) ३ ते हा तो
य दीया ांत सोडू न पु हा गालील ांतात गेला. ४ आ ण यास शोमरोन
ांतातून जावे लागले. ५ मग तो शोमरोन ांतातील सूखार नावा या नगरास
आला. ते याकोबाने आपला मुलगा योसेफ याला दले या शेताजवळ होते.
६ तेथे याकोबाची वहीर होती. हणून वासाने दमलेला येशू तसाच या
व हर जवळ बसला, ते हा सुमारे पारचे बारा वाजले होते. ७ तेथे एक
शोमरोनी ी पाणी काढा यास आली. येशू तला हणाला, “मला यायला
दे.” ८ कारण याचे श य गावात अ न वकत यायला गेले होते. ९ ते हा ती
शोमरोनी ी यास हणाली, “आपण य दी असून मा यासार या एका
शोमरोनी ीजवळ यायला पाणी मागता हे कसे?” कारण य दी शोमरोनी

553

योहान

लोकांबरोबर कोणतेही वहार क संबंध ठे वत न हते. १० येशूने तला उ र
दले, “देवाचे दान हणजे काय आ ण मला यायला दे असे तुला हणणारा
कोण आहे, हे तुला समजले असते तर तू या याजवळ मा गतले असतेस
आ ण याने तुला जवंत पाणी दले असते.” ११ ती ी यास हणाली,
“साहेब, पाणी काढायला आप याजवळ काही नाही व वहीर तर खोल आहे,
मग आप याजवळ ते जवंत पाणी कोठू न? १२ आमचा पूवज याकोब याने
ही वहीर आ हास दली, तो वतः, याचे पु व याची गुरेढोरे हचे पाणी
पीत असत. या यापे ा आपण मोठे आहात काय?” १३ येशूने तला उ र
दले, “जो कोणी हे पाणी पईल यास पु हा तहान लागेल, १४ परंतु मी देईन
ते पाणी जो कोणी पईल यास कधीही तहान लागणार नाही. जे पाणी मी
यास देईन ते यां याम ये सावका लक जीवनासाठ उपळ या पा याचा झरा
होईल.” (aiōn g165, aiōnios g166) १५ ती ी यास हणाली, “साहेब,
मला तहान लागू नये व पाणी काढायला मला येथवर येणे भाग पडू नये
हणून ते पाणी मला ा.” १६ येशू तला हणाला, “जा, तु या पतीला
बोलावून आण.” १७ ती ी हणाली, “मला पती नाही.” येशूने तला
हटले, “तू ठ क बोललीस क , ‘तुला पती नाही;’ १८ कारण तुला पाच पती
होते आ ण तु याजवळ आता आहे तो तुझा पती नाही, हे तू खरे बोललीस.”
१९ ती
ी यास हणाली, “साहेब, आपण संदे े आहात हे आता मला
समजले. २० आम या पूवजांनी याच ड गरावर उपासना केली आ ण तु ही
हणता क , जथे उपासना केली पा हजे ते थान य शलेम शहरात आहे.”
२१ येशू तला हणाला, “मुली, मा यावर व ास ठे व क अशी घटका
येत आहे; तु ही या ड गरावर क हा य शलेम शहरात प याची उपासना
करणार नाही, २२ तु ही याला ओळखीत नाही अशाची उपासना करता;
आ हास ठाऊक आहे अशाची उपासना आ ही करतो, कारण य ांतूनच
तारण आहे. २३ तर खरे उपासक आ याने व खरेपणाने वग य प याची
उपासना करतील अशी वेळ येत आहे, कब ना आलीच आहे; कारण आपले
उपासक असेच असावेत, अशी प याची इ छा आहे. २४ देव आ मा आहे;
आ ण या या उपासकांनी याची उपासना आ याने व खरेपणाने केली
पा हजे.” २५ ती ी यास हणाली, “मी जाणते क , मसीहा याला
त
हणतात तो येणार आहे, हे मला मा हत आहे. तो येईल ते हा तो सव गो ी
सांगेल.” २६ येशू तला हणाला, “तु याशी बोलणारा मीच तो आहे.” २७
इत यात याचे श य आले आ ण तो एका ीबरोबर बोलत आहे याचे
यांना आ य वाटले, तर कोणी असे हणले नाही क , “आपण काय
वचारत आहात?” कवा “आपण त याशी का बोलत आहात?” २८ ती
ी ते हा आपला पा याचा घडा तेथेच टाकून नगरात गेली आ ण लोकांस
हणाली, २९ “चला, मी केलेले सवकाही याने मला सां गतले, तो मनु य
पाहा, तोच
त असेल काय?” ३० ते हा ते नगरातून नघून या याकडे
येऊ लागले. ३१ याचे श य यास वनंती क न हणाले, “र बी, काहीतर
खाऊन या.” ३२ पण तो यांना हणाला, “तु हास माहीत नाही असे अ न
मा याजवळ खायला आहे.” ३३ याव न श य एकमेकांस हणू लागले,
“ ाला कोणी खायला आणून दले असेल काय?” ३४ येशू यांना हणाला,
“ याने मला पाठवले या या इ छे माणे करावे व याचे काय स ीस
यावे हेच माझे अ न आहे. ३५ अजून चार म ह यांचा अवकाश आहे, मग
कापणी येईल, असे तु ही हणता क नाही? पाहा, मी तु हास हणतो,
आपली नजर वर क न शेते पाहा; ती कापणीसाठ पांढर होऊन चुकली
आहेत. ३६ कापणारा मजुर मळवतो व सावका लक जीवनासाठ पीक
गोळा करतो; यासाठ क पेरणा याने व कापणी करणा यानेही एक आनंद
करावा. (aiōnios g166) ३७ ‘एक पेरतो आ ण सरा कापतो’, अशी जी हण
आहे ती या बाबतीत खर आहे. ३८ यासाठ तु ही क केले नाहीत ते
कापायला मी तु हास पाठवले. स यांनी क केले होते व तु ही यां या
क ात वाटेकर झालेले आहात.” ३९ “मी केलेले सवकाही याने मला

योहान

सां गतले” अशी सा देणा या या ी या बोल याव न या नगरात या
पु कळ शोमरोनी लोकांनी या यावर व ास ठे वला. ४० हणून शोमरोनी
या याकडे आ यावर, यांनी यास आप याबरोबर रहायची वनंती केली;
मग तो तेथे दोन दवस रा हला. ४१ आणखी कतीतर लोकांनी या या
वचनाव न व ास धरला. ४२ आ ण ते या ीला हणाले, “आता तु या
बोल याव नच आ ही व ास धरतो असे नाही, कारण आ ही वतः ऐकले
आहे व हा खरोखर जगाचा तारणारा आहे, हे आ हास समजले आहे.” ४३
मग या दोन दवसानंतर, तो तेथून गालील ांतात नघून गेला. ४४ कारण
येशूने वतः सा दली क , संदे ाला वतः या देशात मान मळत नाही.
४५ हणून तो गालील ांतात आ यावर गालीलकरांनी याचे वागत केले;
कारण याने सणात य शलेम शहरात केले या सव गो ी यांनी पा ह या
हो या; कारण तेही सणाला गेले होते. ४६ नंतर तो गालील ांतातील काना
नगरात पु हा आला. तेथे याने पा याचा ा रस केला होता. या थळ
कोणीएक अंमलदार होता, याचा मुलगा कफण मात आजार होता. ४७
येशू य दीया ांतातून गालील ांतात आला आहे हे ऐकून तो या याकडे
गेला आ ण याने खाली येऊन आप या मुलाला बरे करावे अशी याने वनंती
केली कारण तो मरायला टेकला होता. ४८ यावर येशू यास हणाला,
“तु ही च हे आ ण अ ूते ब घत या शवाय व ास ठे वणारच नाही.” ४९ तो
अंमलदार यास हणाला, “ भूजी, माझे मूल मर यापूव आपण खाली
ये याची कृपा करा.” ५० येशू यास हणाला, “जा, तुमचा मुलगा वाचला
आहे.” ते हा तो मनु य, यास येशूने हटले या वचनावर व ास ठे वून,
आप या मागाने नघून गेला. ५१ आ ण तो खाली जात असता याचे दास
यास भेटून हणाले, “आपला मुलगा वाचला आहे.” ५२ ते हा के हापासून
या यात सुधारणा होऊ लागली हणून याने यांना न केला आ ण ते
यास हणाले, “काल, पार एक वाजता याचा ताप गेला.” ५३ याव न
या ताशी येशूने यास सां गतले होते क , “तुमचा मुलगा वाचला आहे,”
याच ताशी हे झाले असे प याने ओळखले आ ण याने वतः व या या
सव घरा याने व ास ठे वला. ५४ येशू य दीया ांतातून गालील ांतात
आ यावर याने पु हा जे सरे च ह केले ते हे.
ांचा सण होता आ ण येशू य शलेम शहरास वर गेला.
५ यानंय तशलेर यम शहरास,
मढरे दरवा याजवळ एक तळे आहे, याला इ ी
२

भाषेत बेथेसदा हणतात, या याजवळ पाच पड ा आहेत. ३ याम ये रोगी,
आंधळे , लंगडे, लुळे यांचा मोठा समुदाय पडलेला असे. ४ कारण क देव त
वेळोवेळ त यांत उत न पाणी हलवत असे आ ण पाणी हलव यानंतर
याम ये थम जो जाईल यास कोणताही रोग असला तर तो बरा होत
असे. ५ तेथे अडतीस वषापासून आजार असलेला कोणीएक मनु य होता.
६ येशूने यास पडलेले पा हले व यास तसे पडू न आता बराच काळ लोटला
हे ओळखून यास हटले, “तुला बरे हो याची इ छा आहे काय?” ७ या
आजार मनु याने यास उ र दले, “साहेब, पाणी हाल वले जाते ते हा मला
त यात सोडायला मा याजवळ कोणी नाही; आ ण मी जातो न जातो तोच
सरा कोणीतर मा या आधी उतरतो.” ८ येशू यास हणाला, “ऊठ,
आपली बाज उचलून घेऊन चालू लाग.” ९ लगेच तो मनु य बरा झाला
व आपली बाज उचलून चालू लागला. तो दवस श बाथ दवस होता. १०
याव न य दी या ब या झाले या मनु यास हणाले, “आज श बाथ आहे,
बाज उचलणे तुला यो य नाही.” ११ याने यांना उ र दले, “ याने मला बरे
केले यानेच मला सां गतले क , आपली बाज उचलून घेऊन चालू लाग.” १२
यांनी यास वचारले, “आपली बाज उचलून चाल, असे याने तुला हणले
तो मनु य कोण आहे?” १३ पण तो कोण होता हे या ब या झाले या
मनु यास मा हत न हते; कारण या ठकाणी लोकसमुदाय अस यामुळे येशू
नसटू न गेला होता. १४ यानंतर तो येशूला परमे रा या भवनात भेटला
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ते हा तो यास हणाला, “पाहा, तू बरा झाला आहेस, आतापासून पाप क
नकोस, करशील तर तुझे पूव पे ा अ धक वाईट होईल.” १५ या मनु याने
जाऊन य ांना सां गतले, “ याने मला बरे केले तो येशू आहे.” १६ या
कारणाव न य दी येशू या पाठ स लागले, कारण तो श बाथ दवशी अशी
कामे करत असे. १७ येशूने यांना उ र दले, “माझा वग य पता आजपयत
काम कर त आहे आ ण मीही काम कर त आहे.” १८ यामुळे तर य दी यास
जीवे मार याची अ धकच खटपट क लागले, कारण याने श बाथ मोडला
एवढेच नाही, पण देवाला वतःचा पता हणून याने वतःला देवासमान
केले होते. १९ याव न येशूने यांना उ र दले; “मी तु हास खरे खरे सांगतो,
पु प याला जे काही करताना पाहतो यावाचून काहीही यास वतः होऊन
करता येत नाही; कारण तो जे काही करतो ते पु ही तसेच करतो. २०
कारण पता पु ावर ीती करतो आ ण तो वतः जे काही करतो ते यास
दाखवतो आ ण तु ही आ य करावे हणून तो या न मोठ कामे यास
दाखवील. २१ कारण पता जसा मरण पावले यांना उठवून जवंत करतो
तसा पु ही पा हजे यांना जवंत करतो. २२ पता कोणाचा याय कर त
नाही, तर याय कर याचे सव काम याने पु ाकडे सोपवून दले आहे. २३
यासाठ क जसा प याचा स मान करतात तसा पु ाचाही स मान सवानी
करावा. जो पु ाचा स मान करत नाही तो, याने मला पाठवले, या प याचा
स मान करत नाही. २४ मी तु हास खरे खरे सांगतो, जो माझे वचन ऐकतो
आ ण याने मला पाठवले या यावर व ास ठे वतो यास सावका लक
जीवन ा त झाले आहे आ ण या यावर यायाचा संग येणार नाही; तो
मरणातून जीवनात पार गेला आहे. (aiōnios g166) २५ मी तु हास खरे खरे
सांगतो क , मरण पावलेले लोक देवा या पु ाचा आवाज ऐकतील व जे
ऐकतील ते जवंत होतील, अशी वेळ येत आहे, कब ना आता आलीच आहे.
२६ कारण प या या ठायी जसे वतःचे जीवन आहे तसे पु ा या ठायीही
वतःचे जीवन असावे असे याने यास दले. २७ आ ण तो मनु याचा पु
आहे, या कारणा तव याय नवाडा कर याचा अ धकारही यास दला. २८
याचे आ य क नका; कारण जे हा कबरात असलेले सव याचा आवाज
ऐकतील अशी घटका येत आहे, २९ आ ण याने स कम केली ते जीवना या
पुन थानासाठ व यांनी कम केली ते याया या पुन थानासाठ बाहेर
येतील. ३० मला वतः होऊन काही करता येत नाही. जसे मी ऐकतो तसा
याय नवाडा करतो आ ण माझा नवाडा यो य आहे कारण मी वतः या
इ छे माणे नाही तर याने मला पाठवले या या इ छे माणे करायला
पाहतो. ३१ मी जर वतः वषयी सा दली तर माझी सा खर नाही;
३२ मा या वषयी सा देणारा सरा आहे; आ ण मला माहीत आहे क ,
मा या वषयी तो सा देतो ती सा खर आहे. ३३ तु ही योहानाकडे पाठवून
वचारले व याने स या वषयी सा दली. ३४ पण मी मनु याची सा मा य
कर त नाही, तथा प तु हास तारण ा त हावे हणून मी हे सांगतो. ३५ तो
जळता व काशणारा दवा होता; आ ण तु ही काही काळ या या काशात
आनंद कर यास मा य झालात. ३६ परंतु मा याजवळ जी सा आहे ती
योहाना या सा ीपे ा मोठ आहे, कारण जी काय स ीस ने याचे प याने
मा याकडे सोपवले आहे, हणजे जी काय मी करतो तीच मा या वषयी
सा देतात क , प याने मला पाठवले आहे. ३७ आणखी या प याने मला
पाठवले आहे यानेच मा या वषयी सा दली आहे. तु ही कधीही याची
वाणी ऐकली नाही व याचे व पही पा हलेले नाही. ३८ याचे वचन तु ही
आपणांम ये ढ राखले नाही, कारण याला याने पाठवले या यावर तु ही
व ास ठे वला नाही? ३९ तु ही शा लेख शोधता, कारण तु ही असे मानता
क , या ारे आप याला सावका लक जीवन मळे ल आ ण तेच शा लेख
मा या वषयी सा देणारे आहेत. (aiōnios g166) ४० पण तु ही आप याला
जीवन मळावे हणून मा याकडे येऊ इ छ त नाही. ४१ मी मनु याकडू न
शंसा क न घेत नाही. ४२ परंतु मी तु हास ओळखले आहे क , तुम यात

देवा वषयी ीती नाही. ४३ मी आप या वग य प या या नावाने आलो
आहे पण तु ही माझा वीकार करत नाही; सरा कोणी वतः या नावाने
आला तर तु ही याचा वीकार कराल. ४४ जे तु ही एकमेकांकडू न शंसा
क न घेता आ ण जो एकच देव आहे या याकडू न शंसा क न घे याची
खटपट करत नाही, या तु हास व ास ठे वता येणे कसे श य आहे? ४५ मी
प यासमोर तुम यावर आरोप कर न, असे मानू नका. तु ही या यावर
आशा ठे वता तो मोशेच तुम यावर आरोप लावणार आहे; ४६ कारण तु ही
मोशेवर व ास ठे वला असता तर मा यावर व ास ठे वला असता, कारण
याने मा या वषयी ल हले आहे. ४७ पण तु ही या या लखाणावर व ास
ठे वत नाही, तर मा या वचनांवर कसा व ास ठे वाल?”
तर येशू गालील या सरोवरा या स या बाजूस गेला
६ यायालागो ीतझाबययानं
सरोवरसु ा हणतात. ते हा मोठा लोकसमुदाय या या
२

मागोमाग चालला, कारण आजार असले यांवर तो जी च हे कर त होता ती
यांनी पा हली होती. ३ येशू ड गरावर जाऊन तेथे आप या श यांबरोबर
बसला. ४ आता व हांडण हा य ांचा सण जवळ आला होता. ५ ते हा
येशू ी वर क न व लोकांचा जमाव आप याकडे येत आहे असे पा न
फ ल पाला हणाला, “आपण या लोकांस खायला भाकर कोठू न वकत
आणणार?” ६ हे तर याने याची पर ा पाह याकरता हटले; कारण
आपण काय करणार आहोत हे यास ठाऊक होते. ७ फ ल पाने यास
उ र दले, “ यां यात या येकाने थोडे थोडे घेतले तर दोनशे चांदी या
ना या या भाकर पुरणार नाहीत.” ८ या या श यांतला एकजण, शमोन
पे ाचा भाऊ अं या यास हणाला, ९ “येथे एक लहान मुलगा आहे.
या याजवळ पाच जवा या भाकर आ ण दोन मास या आहेत; परंतु
इत यांना या कशा पुरणार?” १० येशू हणाला, “लोकांस बसवा.” या
जागी पु कळ गवत होते, ते हा तेथे जे सुमारे पाच हजार पु ष होते ते बसले.
११ येशूने या पाच भाकर घेत या आ ण याने उपकार मान यावर या
बसले याना वाटू न द या. तसेच या मास यांतून यांना हवे होते ततके
दले. १२ ते तृ त झा यावर याने आप या श यांना सां गतले, “उरलेले
तुकडे गोळा करा, हणजे काही वाया जाऊ नये.” १३ मग जेवणा यांना
पुरे झा यावर यांनी जवा या पाच भाकर चे उरलेले तुकडे गोळा क न
बारा टोप या भर या. १४ ते हा याने केलेले च ह पा न ती माणसे हणू
लागली, “जगात जो संदे ा येणार आहे तो खरोखर हाच आहे.” १५ मग ते
येऊन आपणास राजा कर याक रता बळजबर ने धर या या बेतात आहेत
हे ओळखून येशू पु हा ड गरावर एकटाच नघून गेला. १६ सं याकाळ
झा यावर याचे श य खाली सरोवराकडे गेले; १७ आ ण एका तारवात
बसून सरोवरा या स या बाजूस कफण मकडे जाऊ लागले. इत यात
अंधार झाला होता आ ण येशू यां याकडे आला न हता. १८ आ ण मोठा
वारा सुटून सरोवर खवळू लागले होते. १९ मग यांनी सुमारे सहा कलोमीटर
व हवून गे यावर येशूला पा याव न तारवाजवळ चालत येताना पा हले
आ ण यांना भय वाटले. २० पण तो यांना हणाला, “मी आहे, भऊ
नका.” २१ हणून यास तारवात घे याची यांना इ छा झाली. तेव ात
यांला जायचे होते या ठकाणी ता कना यास लावले. २२ स या दवशी
जो लोकसमुदाय सरोवरा या स या बाजूस उभा होता यांने पा हले क , या
लहान होड त याचे श य बसले होते या या शवाय तेथे सरे ता न हते
आ ण येशू आप या श यांबरोबर या तारवावर चढला न हता. तर याचे
श य मा नघून गेले होते. २३ तर भूने उपकार मान यावर यांनी जेथे
भाकर खा ली या ठकाणाजवळ त बया न सर लहान तारवे आले होते.
२४ तेथे येशू नाही व याचे श यही न हते हे जे हा लोकांनी ब घतले ते हा
यांनीही हो ा घेत या व येशूला शोधीत ते कफण मला आले. २५ आ ण
तो यांना सरोवरा या पलीकडे भेटला ते हा ते यास हणाले, “र बी, आपण
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इकडे कधी आलात?” २६ येशूने यांना उ र देऊन हटले, “मी तु हास खरे
खरे सांगतो, तु ही च हे ब घतलीत हणून नाही, पण भाकर खाऊन तृ त
झालात हणून माझा शोध करता. २७ न होणा या अ नासाठ म क
नका, पण सावका लक जीवनाकरता, टकणा या अ नासाठ म करा.
मनु याचा पु ते तु हास देईल, कारण या यावर देव प याने श का मारला
आहे.” (aiōnios g166) २८ ते हा ते यास हणाले, “आ ही देवाची कामे
करावीत हणून काय करावे?” २९ येशूने यांना उ र देऊन हटले, “देवाचे
काम हेच आहे क , याला याने पाठवले आहे या यावर तु ही व ास
ठे वावा.” ३० हणून ते यास हणाले, असे कोणते च ह आपण दाखवता
क ते बघून आ ही आप यावर व ास ठे वावा? आपण कोणते कृ य करता?
३१ आम या पूवजांनी अर यात मा ना खा ला; प व शा ात असे ल हले
आहे क , ‘ याने यास वगातून भाकर खा यास दली.’ ३२ ते हा येशू
यांना हणाला, “मी तु हास खरे खरे सांगतो, मोशेने तु हास वगातील
भाकर दली असे नाही, तर माझा पता वगातून येणार खर भाकर तु हास
देतो. ३३ कारण जी वगातून उतरते व जगाला जीवन देते तीच देवाची भाकर
होय.” ३४ ते हा ते यास हणाले, “ भूजी, ही भाकर आ हास न य ा.”
३५ ते हा येशू यांना हणाला, “मीच जीवनाची भाकर आहे. मा याकडे
जो येतो यास कधीही भूक लागणार नाही आ ण जो मा यावर व ास
ठे वतो यास कधीही तहान लागणार नाही. ३६ परंतु तु ही मला पाहीले
असताही व ास ठे वत नाही असे मी तु हास सां गतले. ३७ पता जे मला
देतो ते सव मा याकडे येईल आ ण मा याकडे जो येतो यास मी कधीच
घालवणार नाही. ३८ कारण मी वगातून आलो तो वतः या इ छे माणे
करायला नाही, पण याने मला पाठवले या या इ छे माणे करायला आलो
आहे. ३९ आ ण याने मला पाठवले याची इ छा हीच आहे क , याने मला
जे सव दले आहे यातून मी काहीही हरवू नये, पण शेवट या दवशी मी
ते उठवावे. ४० मा या प याची इ छा हीच आहे क , जो कोणी पु ाला
पा न या यावर व ास ठे वतो, यास सावका लक जीवन ा त हावे;
यास मीच शेवट या दवशी उठवीन.” (aiōnios g166) ४१ “मी वगातून
उतरलेली भाकर आहे” असे तो हणाला हणून य दी या या वषयी कुरकुर
क लागले. ४२ ते हा ते हणाले, “हा येशू योसेफाचा मुलगा नाही काय?
या या प याला आ ण आईला आ ही ओळखतो. आता हा कसे हणतो,
मी वगातून उतरलो आहे?” ४३ येशूने यांना उ र देऊन हटले, “तु ही
आपआप यात कुरकुर क नका. ४४ याने मला पाठवले आहे या प याने
आक ष या शवाय कोणीही मा याकडे येऊ शकत नाही. यास शेवट या
दवशी मी उठवीन. ४५ संदे ां या ंथात लहीले आहे क , ‘ते सगळे देवाने
शकवलेले असे होतील’, जो प याकडू न ऐकून शकला आहे तो मा याकडे
येतो. ४६ जो देवापासून आहे याने प याला पा हले आहे. या या शवाय
कोणी प याला पा हले आहे असे नाही. ४७ मी तु हास खरे खरे सांगतो, जो
व ास ठे वतो यास सावका लक जीवन ा त झाले आहे. (aiōnios g166)
४८ मीच जीवनाची भाकर आहे. ४९ तुम या पूवजांनी रानात मा ना खा ला
आ ण ते मरण पावले. ५० पण वगातून उतरणार भाकर अशी आहे क ती
जर कोणी खा ली तर तो मरणार नाही. ५१ वगातून उतरलेली जवंत भाकर
मीच आहे. या भाकर तून जो कोणी खाईल तो सवकाळ जगेल. जी भाकर
मी देईन ती माझा देह असून ती जगा या जीवनासाठ आहे.” (aiōn g165)
५२ ते हा य ांनी आपआप यात वाद वाढवून हटले, “हा आ हास आपला
देह कसा खायला देऊ शकेल?” ५३ याव न येशू यांना हणाला, “मी
तु हास खरे खरे सांगतो, तु ही मनु या या पु ाचा देह खा ला नाही व याचे
र याला नाही तर तुम याम ये जीवन नाही. ५४ जो माझा देह खातो आ ण
माझे र पतो यास सावका लक जीवन ा त झाले आहे आ ण मीच यास
शेवट या दवशी पु हा उठवीन. (aiōnios g166) ५५ कारण माझा देह खरे
खा आहे आ ण माझे र खरे पेय आहे. ५६ जो माझा देह खातो आ ण
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माझे र पतो तो मा यात राहतो आ ण मी या यात राहतो. ५७ जसे
जवंत प याने मला पाठवले आ ण मी जसा प यामुळे जगतो, तसे जो मला
खातो तोसु दा मा यामुळे जगेल. ५८ वगातून उतरलेली भाकर हीच आहे.
तुम या पूवजांनी भाकर खा ली तर ते मरण पावले. हे तसे नाही. ही भाकर
जो खातो तो सवकाळ जगेल.” (aiōn g165) ५९ कफण मात श ण देत
असताना याने सभा थानात या गो ी सां गत या. ६० या या श यांतील
पु कळांनी हे ऐकून हटले, “हे वचन कठ ण आहे; हे कोण ऐकून घेऊ
शकतो?” ६१ आपले श य या वषयी कुरकुर कर त आहे हे मनात ओळखून
येशू यांना हणाला, “ ामुळे तु ही अडखळता काय? ६२ मनु या या
पु ाला तो आधी होता जेथे होता तेथे जर वर चढताना पाहाल तर? ६३ आ मा
जीवन देणारा आहे, देहापासून काही लाभ घडवीत नाही. मी तुम याशी
बोललो ती वचने आ मा आ ण जीवन अशी आहेत. ६४ तर व ास ठे वत
नाहीत असे तु हाम ये क येक आहेत” कारण कोण व ास ठे वत नाही
आ ण आप याला कोण ध न देईल, हे येशू प ह यापासून जाणत होता. ६५
तो हणाला, “ हणून मी तु हास हणले क , कोणीही मनु य, यास प याने
ते द या शवाय, तो मा याकडे येऊ शकत नाही.” ६६ यानंतर, या या
श यांतले पु कळजण परत गेले आ ण ते पु हा कधी या याबरोबर चालले
नाहीत. ६७ ते हा येशू बाराजणांना हणाला, “तुमची पण जायची इ छा आहे
काय?” ६८ ते हा शमोन पे ाने यास उ र दले, “ भू, आ ही कोणाकडे
जाणार? सावका लक जीवनाची वचने तर आपणाकडे आहेत. (aiōnios
g166) ६९ आ ण आ ही व ास ठे वला आहे आ ण जाणतो क , आपण
देवाचे प व पु ष आपण आहात.” ७० येशूने यांना उ र दले, “मी तु हा
बाराजणांना नवडू न घेतले नाही काय? तर तुम यातील एकजण सैतान
आहे.” ७१ हे याने शमोनाचा पु य दा इ काय त या या वषयी हणले
होते; कारण बारा जणांतला तो एक असून यास ध न देणार होता.
तर येशू गालील ांतात फ लागला, कारण य दी अ धकार यास
७ यानं
ठार मारायला पाहत होते. हणून यास य दीया ांतात फरावेसे वाटले
नाही. २ य ांचा मंडपाचा सण जवळ आला होता. ३ हणून याचे भाऊ
यास हणाले, “तू इथून नीघ आ ण य दीया ांतात जा, हणजे तू करतोस
ती तुझी कामे तु या श यांनीही पाहावीत. ४ जो कोणी स होऊ पाहतो
तो गु तपणे काही करत नाही. तू या गो ी कर त असशील तर वतः जगाला
कट हो.” ५ कारण याचे भाऊही या यावर व ास ठे वत न हते. ६
याव न येशू यांना हणाला, “सणाला जा याची माझी वेळ अजून आलेली
नाही; तुमची वेळ तर सवदा स आहे. ७ जगाने तुमचा ेष करवा हे श य
नाही; पण ते माझा ेष करते, कारण मी या या वषयी सा देतो क , यांची
कामे वाईट आहेत. ८ तु ही सणाला वर जा. मी या सणाला आताच वर जात
नाही कारण माझी वेळ अजून पूण झालेली नाही.” ९ असे यांना सांगून
तो गालील ांतात रा हला. १० पण याचे भाऊ सणाला वर गे यानंतर
तोसु दा, उघडपणे न जाता गु तपणे वर गेला. ११ ते हा, य दी यास सणात
शोधीत होते आ ण हणत होते, “तो आहे तर कोठे ?” १२ आ ण लोकांतही
या या वषयी पु कळ कुजबुज सु झाली. कोणी हणत होते, “तो चांगला
आहेः” सरे कोणी हणत होते, “नाही, तो लोकांस फसवतो.” १३ तर
य ां या भीतीमुळे कोणीही या या वषयी उघडपणे बोलत नसे. १४ मग
सण अधा आटोप यावर येशू वर परमे रा या भवनात जाऊन श ण देऊ
लागला. १५ ते हा य दी आ य क न हणू लागले, “ शक यावाचून याला
व ा कशी आली?” १६ याव न येशूने यांना उ र देऊन हटले, “माझी
शकवण माझी नाही तर याने मला पाठ वले याची आहे. १७ जो कोणी
या या इ छे माणे कर याची इ छा बाळगील यालाही शकवण देवापासून
आहे कवा मी आप या मनाचे बोलतो हे समजेल. १८ जो आप या मनाचे
बोलतो, तो वतःचाच गौरव करतो, परंतु आपणाला याने पाठवले याचे
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गौरव जो पाहतो तो मनु य खरा आहे व या याम ये अनीती नाही. १९ मोशेने
तु हास नयमशा दले क नाही? तर तु ही कोणीही नयमशा पाळ त
नाही. तु ही मला ठार मारायला का पाहता?” २० लोकांनी यास उ र देऊन
हटले, “तुला भूत लागले आहे. तुला ठार मारायला कोण पाहतो?” २१
येशूने यांना उ र देऊन हटले, “मी एक कृ य केले व यामुळे तु ही सव
आ य करता. २२ मोशेने तु हास सुंता लावून दली (तर ती मोशेपासून
नाही, पण पूवजांपासून आहे.) आ ण तु ही श बाथ दवशी मनु याची सुंता
करता. २३ मोशेचे नयमशा मोडू नये हणून मनु याची सुंता जर श बाथ
दवशी होते तर, तर मी श बाथ दवशी एका मनु यास अगदी बरे केले यामुळे
तु ही मा यावर रागावता काय? २४ त ड पा न याय क नका तर यथाथ
याय करा.” २५ याव न य शलेमकरांपैक क येकजण हणू लागले,
“ याला ठार मारायला पाहतात तो हाच ना? २६ पाहा, तो उघडपणे बोलत
आहे आ ण ते यास काहीच बोलत नाहीत. हाच
त आहे, हे खरोखर
अ धका यांना कळले आहे काय? २७ तर हा कुठला आहे हे आ हास ठाऊक
आहे; पण
त येईल ते हा तो कोठला आहे हे कोणालाही कळणार नाही.”
२८ याव न येशू परमे रा या भवनात श ण देत असता मो ाने हणाला,
“तु ही मला ओळखता आ ण मी कुठला आहे हे तु ही जाणता; तर ही मी
आपण होऊन आलो नाही; याने मला पाठवले तो खरा आहे यास तु ही
ओळखत नाही. २९ मी तर यास ओळखतो, कारण मी या यापासून आहे व
याने मला पाठवले आहे.” ३० याव न ते यास धर यास पाहत होते, तर
कोणी या यावर हात टाकला नाही, कारण याची वेळ अजून आली न हती.
३१ ते हा लोकसमुदायातील पु कळांनी या यावर व ास ठे वला व ते हणू
लागले, “ त येईल ते हा याने केले या च हांपे ा तो काही अ धक काय
करणार आहे?” ३२ लोकसमुदाय या या वषयी अशी कुजबुज करत आहे
हे प यां या कानावर गेले आ ण मु य याजक लोक व प यांनी यास
धर यास कामदार पाठवले. ३३ याव न येशू यांना हणाला, “मी आणखी
थोडा वेळ तुम याबरोबर आहे मग याने मला पाठवले या याकडे मी नघून
जाणार आहे. ३४ तु ही माझा शोध कराल तर मी तु हास सापडणार नाही
आ ण जेथे मी असेन तेथे तु ही येऊ शकणार नाही.” ३५ यामुळे य दी
आपसात हणाले, “हा आप याला सापडणार नाही असा हा कोठे जाईल?
हा ीकमधील आप या पांगले या य दी लोकांस जाऊन यांस शकवील
काय? ३६ हा जे हणतो क , ‘तु ही माझा शोध कराल आ ण मी तु हास
सापडणार नाही आ ण मी असेन तथे तु ही येऊ शकणार नाही,’ हे हणणे
काय आहे?” ३७ मग सणा या शेवट या दवशी हणजे मो ा दवशी, येशू
उभा रा न मो ाने हणाला, “कोणी तहानलेला असेल तर याने मा याकडे
यावे आ ण यावे. ३८ जो मा यावर व ास ठे वतो या या अंतःकरणातून
शा लेखात सां गत या माणे जवंत पा या या न ा वाहतील.” ३९ यांनी
या यावर व ास ठे वला यांना जो आ मा मळणार होता, या या वषयी
याने हे हटले. तोपयत प व आ मा दलेला न हता, कारण अजून येशूचे
गौरव झाले न हते. ४० लोकसमुदायातील क येकजण हे श द ऐकून हणत
होते, “खरोखर, हा तो संदे ा आहे.” ४१ क येक हणाले, “हा
त
आहे.” सरे क येक हणाले, “ त गालील ांतातून येणार आहे काय?
४२ दा वदा या वंशाचा आ ण या गावात दावीद होता या बेथलेहम
े ातून
त येईल अस शा लेख हणत नाही काय?” ४३ याव न या यामुळे
लोकात फूट झाली. ४४ यां यातील क येकजण यास धरायला पाहत
होते, तर कोणी या यावर हात टाकले नाहीत. ४५ मग कामदार मु य
याजकांकडे व प यांकडे आले, ते हा ते यांना हणाले, “तु ही यास का
आणले नाही?” ४६ कामदारांनी उ र दले, “कोणीही मनु य या यासारखा
कधी बोलला नाही.” ४७ ते हा प यांनी यांना उ र दले, “तु हीपण
फसलात काय? ४८ अ धका यांपैक कवा प यांपैक कोणी या यावर
व ास ठे वला आहे काय? ४९ पण हा जो लोकसमुदाय नयमशा जाणत

नाही तो शा पत आहे.” ५० पूव या याकडे आलेला आ ण यां यातला एक
असलेला नकदेम यांना हणाला. ५१ “एखा ा मनु याचे ऐक याअगोदर
आ ण तो काय करतो याची माहीती क न घेत यावाचून आपले नयमशा
याचा याय करते काय?” ५२ यांनी यास उ र देऊन हटले, “तु हीपण
गालील ांतातले आहात काय? शोधा आ ण बघा, कारण गालील ांतातून
संदे ा उ वत नाही.” ५३ मग ते सवजण आपआप या घर गेले.
शू जैतूना या ड गराकडे गेला, नंतर पहाटेस तो पु हा परमे रा या
८ येभवनात
आला, ते हा सव लोक या याकडे आले आ ण तो बसून यांना
२

शकवू लागला. ३ ते हा भचार करत असतांना धरले या एका ीला
नयमशा ाचे श क व प शी यांनी या याकडे आणले व तला म यभागी
उभे क न ते यास हणाले, ४ “गु जी, ही ी भचार कर त असताना
धर यात आली. ५ मोशेने नयमशा ात आ हास अशी आ ा दली आहे
क , अशांना दगडमार करावी, तर आपण ह या वषयी काय हणता?” ६
यास दोष लावायला आपणास काहीतर मळावे हणून याची पर ा
पाह याकरता ते असे हणाले. पण येशू खाली आणून आप या बोटाने
ज मनीवर ल लागला. ७ आ ण ते यास एकसारखे वचारत असता तो
उठू न यांना हणाला, “तुम यात जो कोणी न पाप असेल याने थम
त यावर एक दगड टाकावा.” ८ मग तो पु हा खाली ओणवून ज मनीवर
ल लागला. ९ हे श द ऐकून वृ ात या वृ ापासून तो सरळ शेवट या
मनु यापयत ते सव एकामागून एक नघून गेले, येशू एकटा रा हला आ ण
ती ी म यभागी उभी होती. १० नंतर येशू उठला व या ी शवाय तेथे
कोणीही नाही असे पा न तला हणाला, “मुली, तुला दोष देणारे कोठे
आहेत? तुला कोणी दंड ठरवला नाही काय?” ११ ती हणाली, “ भूजी,
कोणी नाही.” ते हा येशू तला हणाला, “मी देखील तुला दोषी ठरवीत
नाही; जा, यापुढे पाप क नको.” १२ पुढे येशू पु हा यांना हणाला, “मीच
जगाचा काश आहे; जो मला अनुसरतो तो अंधारात चालणारच नाही, तर
या याजवळ जीवनाचा काश राहील.” १३ याव न प शी यास हणाले,
“तु ही वतः वषयी सा देता, तुमची सा खर नाही.” १४ येशूने यांना
उ र देऊन हटले, “मी वतः वषयी सा दली तर माझी सा खर आहे,
कारण मी कोठू न आलो आ ण कोठे जाणार हे मला माहीत आहे; पण मी
कोठू न आलो आ ण कोठे जाणार हे तु हास माहीत नाही. १५ तु ही देहानुसार
याय करता; मी कुणाचा याय कर त नाही. १६ आ ण जर मी कोणाचा
याय करतो, तर माझा याय खरा आहे कारण मी एकटा नाही तर मी
आहे व याने मला पाठवले तोसु दा आहे. १७ तुम या नयमशा ात असे
ल हले आहे क , दोघा मनु यांची सा खर आहे. १८ मी वतः वषयी सा
देणारा आहे आ ण या प याने मला पाठवले आहे तोसु दा मा या वषयी
सा देतो.” १९ याव न ते यास हणाले, “तुमचा पता कोठे आहे?”
येशूने उ र दले, “तु ही मला कवा मा या प यालाही ओळखत नाही.
तु ही मला ओळखले असते तर मा या प यालाही ओळखले असते.”
२० तो परमे रा या भवनात शकवीत असताही वचने जामदारखा यात
बोलला; पण कोणीही या यावर हात टाकले नाहीत, कारण याची वेळ
अजून आलेली न हती. २१ पु हा तो यांना हणाला, “मी नघून जातो आ ण
तु ही माझा शोध कराल व तु ही आप या पापात मराल, मी जेथे जातो
तकडे तु ही येऊ शकत नाही.” २२ यावर य दी हणाले, “हा आ मह या
करणार काय? कारण हा हणतो क , मी जाईन तथे तु हास येता येणार
नाही.” २३ तो यांना हणाला, “तु ही खालचे आहात, मी वरचा आहे;
तु ही या जगाचे आहा, मी या जगाचा नाही. २४ हणून मी तु हास सां गतले
क , तु ही तुम या पापात मराल; कारण, मी तो आहे असा तु ही व ास न
धर यास तु ही आप या पापात मराल.” २५ याव न ते यास हणाले, “तू
कोण आहेस?” येशू यांना हणाला, “प ह यापासून तु हास जे सांगत
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आलो तेच नाही का? २६ मला तुम या वषयी पु कळ बोलायचे आहे व
याय नवाडा करायचा आहे, पण याने मला पाठवले तो खरा आहे आ ण
या गो ी मी या याकडू न ऐक या या मी जगाला सांगतो.” २७ तो
यां याशी प या वषयी बोलत होता हे यांना कळले नाही. २८ ते हा येशू
यांना हणाला, “तु ही जे हा मनु या या पु ाला उं च कराल ते हा तु हास हे
कळे ल क तो मी आहे आ ण मी वतः काही कर त नाही तर प याने मला
सां गत या माणे मी हे करतो. २९ याने मला पाठवले तो मा याबरोबर
आहे; याने मला एकटे सोडले नाही; कारण मी नेहमी यास आवडणा या
गो ी करतो.” ३० येशू हे बोलत असता पु कळ जणांनी या यावर व ास
ठे वला. ३१ या य ांनी या यावर व ास ठे वला यांना येशू हणाला,
“तु ही मा या वचनात रा हला तर खरोखर माझे श य आहात. ३२ तु हास
स य समजेल आ ण स य तु हास बंधनमु कर ल.” ३३ यांनी यास उ र
दले, “आ ही अ ाहामाचे वंशज आहोत आ ण कधीही कोणाचे दास झालो
नाही. तु ही आ हास कसे हणता क , तु ही वतं केले जाल?” ३४ येशूने
यांना उ र दले, “मी तु हास खरे खरे सांगतो, जो कोणी पाप करतो तो
पापाचा दास आहे. ३५ दास सवकाळ घरात राहत नाही; पु सवकाळ घरात
राहत. (aiōn g165) ३६ हणून जर पु ाने तु हास बंधनमु केले तर तु ही,
खरोखर, बंधनमु हाल. ३७ मी जाणतो क , तु ही अ ाहामाचे वंशज
आहात, तर तुम याम ये मा या वचनाला जागा नाही, हणून तु ही मला
जीवे मारायला पाहता. ३८ मी प याजवळ जे पा हले ते बोलतो, तसेच तु ही
आप या प याकडू न जे ऐकले ते करता.” ३९ यांनी यास उ र दले,
“अ ाहाम आमचा पता आहे.” येशू यांना हणाला, “तु ही अ ाहामाची
मुले आहात तर अ ाहामाची कृ ये कराल. ४० परंतु याने देवापासून ऐकलेले
स य तु हास सां गतले या मनु यास हणजे मला तु ही आता ठार मारायला
पाहता. अ ाहामाने असे केले नाही. ४१ तु ही आप या प या या कृ ये
करता.” ते यास हणाले, “आमचा ज म भचारापासून झाला नाही.
आ हास एकच पता हणजे देव आहे.” ४२ येशूने यांना हटले, “देव जर
तुमचा पता असता तर तु ही मा यावर ीती केली असती; कारण मी
देवापासून नघालो व आलो, मी वतः होऊन आलो नाही, पण याने मला
पाठवले. ४३ तु ही माझे बोलणे का समजून घेत नाही? याचे कारण हेच
क , तुम याकडू न माझे वचन ऐकवत नाही. ४४ तु ही आपला पता सैतान
यापासून झाला आहात आ ण तुम या प या या वासनां माणे क पाहता.
तो ारंभापासून मनु य घात करणारा होता आ ण तो स यात टकला नाही,
कारण या याम ये स य नाही. तो जे हा खोटे बोलतो ते हा तो वतःचे
बोलतो, कारण तो लबाड व लबाड चा पता आहे. ४५ पण मी तु हास खरे
सांगतो हणून तु ही मा यावर व ास ठे वत नाही. ४६ तुम यातला कोण
मला पापी ठरवतो? मी खरे सांगत असता तु ही मा यावर का व ास ठे वत
नाही? ४७ देवापासून असणारा देवाची वचने ऐकतो. तु ही देवापासून नाही
हणून तु ही ऐकत नाही.” ४८ य ांनी यास उ र देऊन हटले, “तु ही
शोमरोनी आहात व तु हास भूत लागले आहे, हे जे आ ही हणतो ते बरोबर
आहे क नाही?” ४९ येशूने यांना उ र दले, “मला भूत लागले नाही; तर
मी आप या प याचा स मान करतो आ ण तु ही माझा अपमान करता. ५०
मी वतःचे गौरव क पाहत नाही; ते पाहणारा व याय नवाडा करणारा
आहेच. ५१ मी तु हास खरे खरे सांगतो, जर कोणी माझे वचने पाळ ल
तर यास मरणाचा अनुभव कधीही येणार नाही.” (aiōn g165) ५२ य दी
लोक यास हणाले, “आता आ हास कळले क , तु हास भूत लागले आहे.
अ ाहाम मरण पावला आ ण संदे हे ी मरण पावले; आ ण तु ही हणता क ,
कोणी माझे वचन पाळ ल तर तो कधी मरण अनुभवणार नाही. (aiōn g165)
५३ आमचा पता अ ाहाम मरण पावला; या यापे ा तु ही मोठे आहात
काय? आ ण संदे हे ी मरण पावले; तु ही वतःला काय समजता?” ५४
येशूने उ र दले, “मी वतःचे गौरव केले तर माझे गौरव काहीच नाही,
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माझे गौरव करणारा माझा वग य पता आहे, तो आमचा देव आहे असे
तु ही या या वषयी हणता. ५५ तर तु ही यास ओळखले नाही, मी यास
ओळखतो आ ण मी यास ओळखत नाही असे जर मी हणेन, तर मी
तुम यासारखा लबाड ठरेन. पण, मी यास ओळखतो आ ण याचे वचन
पाळतो. ५६ माझा दवस बघायला तुमचा पता अ ाहाम उ लसीत झाला;
तो याने पा हला व यास आनंद झाला.” ५७ य दी यास हणाले, “तु हास
अजून प नास वष झाली नाहीत आ ण तु ही अ ाहामाला पा हले आहे
काय?” ५८ येशू यांना हणाला, “मी तु हास खरे खरे सांगतो, अ ाहामाचा
ज म झाला यापुव मी आहे.” ५९ याव न यांनी यास मारायला दगड
उचलले, पण येशू परमे रा या भवनामधून गु तपणे नघून गेला.
न पुढे जात असता एक ज मपासूनचा आंधळा मनु य या या
९ तो ीसतकडूपडला.
ते हा या या श यांनी यास वचारले, “र बी,
२

कोणा या पापामुळे हा असा आंधळा ज मास आला? या या क या या
आई-वड लां या?” ३ येशूने उ र दले, “ ाने कवा या या आई-वड लाने
पाप केले असे नाही, तर या याठायी देवाची काय कट हावीत हणून
हा असा ज मास आला. ४ याने मला पाठवले याची कामे दवस आहे
तोपयत आप याला केली पा हजेत. रा येणार आहे. त यात कोणालाही
काम करता येणार नाही. ५ मी जगात आहे तोपयत मी जगाचा काश
आहे.” ६ असे बोलून तो ज मनीवर थुंकला व थुंक ने याने चखल केला, तो
चखल या या डो यांस लावला. ७ आ ण यास हटले, “जा, शलोहा या
त यात धू.” (याचा अथ पाठवलेला) हणून याने जाऊन धुतले आ ण
तो डोळस होऊन पा लागला. ८ हणून याचे शेजार व यांनी यास
भीक मागताना पूव पा हले होते ते हणाले, “तो जो बसून भीक मागत असे
तो हाच ना?” ९ कोणी हणाले, “हा तो आहे.” सरे हणाले, “नाही, हा
या यासारखा आहे.” पण तो हणाला, “मी तोच आहे.” १० हणून ते
यास हणाले, “मग तुझे डोळे कसे उघडले?” ११ याने उ र दले, “येशू
नावा या मनु याने चखल क न मा या डो यांस लावला आ ण तो मला
हणाला, ‘ शलोहवर जाऊन धू.’ मी जाऊन धुतले आ ण मला दसू लागले.”
१२ ते हा यांनी हटले, “तो कोठे आहे?” तो हणाला, “मला माहीत नाही.”
१३ तो जो पूव आंधळा होता यास यांनी प यांकडे नेले, १४ या दवशी
येशूने चखल क न याचे डोळे उघडले तो दवस श बाथ होता. १५ हणून
प यांनीही यास पु हा वचारले. “तुला कसे दसू लागले?” आ ण तो
यांना हणाला, “ याने मा या डो यांस चखल लावला, तो मी धुऊन
टाक यावर, मला दसू लागले.” १६ ते हा प यांतील क येक हणाले,
“हा मनु य देवापासून नाही, कारण तो श बाथ पाळ त नाही.” पण सरे
हणाले, “जो मनु य पापी आहे तो असली च हे कशी क शकतो?” १७
हणून, पु हा ते या आंध याला हणाले, “ याने जर तुझे डोळे उघडले तर
तू या या वषयी काय हणतोस?” तो हणाला, “तो एक संदे ा आहे.” १८
हणून य दी अ धका यांनी याला ी आली होती या या वषयी या या
आई-वड लांना बोलवून वचारपूस कर पयत, तो पूव आंधळा असून व आता
डोळस झाला आहे, यावर व ास ठे वला नाही. १९ यांनी यांना वचारले,
“तुमचा जो मुलगा आंधळा ज मला हणून तु ही हणता तो हा आहे काय?
मग आता यास कसे दसते?” २० या या आई-वड लानी उ र दले, “हा
आमचा मुलगा आहे; आ ण हा आंधळा ज मला होता हे आ हास माहीत
आहे. २१ तर आता यास कसे दसू लागले हे आ हास माहीत नाही कवा
याचे डोळे कोणी उघडले हेही आ हास माहीत नाही. यास वचारा, तो
वयात आलेला आहे, तो वतः वषयी सांगेल.” २२ या या आई-वड लांना
य दी अ धका यांचे भय होते हणून ते असे हणाले, कारण, तो
त
आहे असे कोणी प कर यास यास सभा थानातून घालवावे, असे य ांचे
आधीच एकमत झाले होते. २३ यामुळे या या आई-वड लानी हटले, “तो
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वयात आलेला आहे, यास वचारा.” २४ ते हा जो मनु य आंधळा होता
यास यांनी स यांदा बोलावले आ ण ते यास हणाले, “देवाचे गौरव कर;
हा मनु य पापी आहे हे आ ही जाणतो.” २५ याव न याने उ र दले,
“तो पापी आहे कवा नाही हे मी जाणत नाही. मी एक गो जाणतो; मी
पूव आंधळा होतो आ ण आता मला दसते.” २६ हणून ते यास हणाले,
“ याने तुला काय केले? याने तुझे डोळे कसे उघडले?” २७ याने यांना
उ र दले, “मी तु हास आताच सां गतले, तर तु ही ऐकले नाही; ते पु हा
ऐकायची इ छा का करता? तु हीही याचे श य होऊ पाहता काय?” २८
ते हा यांनी याची नदा क न आ ण ते यास हणाले, “तू याचा श य
आहेस; आ ही मोशेचे श य आहोत. २९ देव मोशेबरोबर बोलला हे आ हास
माहीत आहे. हा कोठला आहे हे आ हास माहीत नाही.” ३० या मनु याने
यांना उ र दले “हेच तर मोठे आ य आहे क , हा कोठला आहे हे तु हास
माहीत नाही; आ ण तर याने माझे डोळे उघडले. ३१ आप याला हे माहीत
आहे क , देव पापी लोकांचे ऐकत नाही, तर जो मनु य देवाचा उपासक
आहे आ ण जो या या इ छे माणे करतो याचे तो ऐकतो. ३२ आंधळा
ज मले या कोणाचे डोळे उघड याचे युगा या आरंभापासून कधी कोणा या
ऐक यात आले न हते. (aiōn g165) ३३ हा जर देवापासून नसता तर याला
काही करता आले नसते.” ३४ यांनी यास हटले, “तू सव वी पापात
ज मलास आ ण तू आ हास शकवतोस काय?” आ ण यांनी यास बाहेर
घालवले. ३५ यांनी यास बाहेर घालवले हे येशूने ऐकले; आ ण यास तो
सापड यावर तो यास हणाला, “तू मनु या या पु ावर व ास ठे वतोस
काय?” ३६ याने उ र दले, “साहेब, मी या यावर व ास ठे वावा असा
तो कोण आहे?” ३७ येशूने यास हटले, “तू यास पा हले आहे आ ण
तु याबरोबर आता बोलत आहे तोच तो आहे.” ३८ तो हणाला, “ भूजी, मी
व ास ठे वतो.” आ ण याने यास नमन केले. ३९ ते हा येशू हणाला,
“मी याय नवा ासाठ या जगात आलो आहे; यासाठ क , यांना दसत
नाही यांना दसावे आ ण यांना दसते यांनी आंधळे हावे.” ४० ते हा
प यांतील जे या याबरोबर होते यांनी या गो ी ऐक या; आ ण ते यास
हणाले, “आ ही पण आंधळे आहोत काय?” ४१ येशू यांना हणाला,
“तु ही आंधळे असता तर तु हास पाप नसते, परंतु तु ही हणता क ,
‘आ हास आता दसते’, हणून तुमचे पाप तसेच राहते.”
सांगतो, जो मढवा ांत दरवाजातून न जातां
१० “मीसर तुकडूहासन चढूखरेन खरे
जातो, तो चोर आ ण लुटा आहे. जो दरवाजाने
२

आत जातो तो मढपाळ आहे. ३ या यासाठ ारपाल दरवाजा उघडतो आ ण
मढरे याची वाणी ऐकतात. तो आप या मढरांना या या या या नावाने हाक
मारतो आ ण यांना बाहेर नेतो; ४ आ ण आपली सव मढरे बाहेर काढ यावर
तो यां यापुढे चालतो आ ण मढरे या यामागे चालतात; कारण ती याचा
वाणी ओळखतात. ५ ती पर या या मागे कधीच जाणार नाहीत, तर ती
या यापासून पळतील; कारण ती पर यांची वाणी ओळखीत नाहीत.” ६
येशूने यांना हा दाखला सां गतला. तर या गो ी तो यां याबरोबर बोलला
या काय आहेत हे यांना समजले नाही. ७ हणून येशू यांना पु हा हणाला,
“मी तु हास खरे खरे सांगतो क , मी मढरांचे ार आहे. ८ जे मा या पूव
आले ते सव चोर आ ण लुटा आहेत, याचे मढरांनी ऐकले नाही. ९ मी
ार आहे; मा या ारे कोणी आत जाईल तर याचे तारण होईल; तो आत
येईल आ ण बाहेर जाईल आ ण यास खावयास मळे ल. १० चोर तर, तो
केवळ चोर , घात व नाश करायला येतो. मी तर यांना जीवन ा ती हावी व
वपुलपणे हावी हणून आलो आहे. ११ मी उ म मढपाळ आहे; उ म
मढपाळ मढरांक रता आपला जीव देतो. १२ जो मढपाळ नाही तर मोलकर च
आहे आ ण याची वतःची मढरे नाहीत, तो लांड याला येत असलेले पा न
मढरे सोडू न पळू न जातो; आ ण लांडगा यां यावर झडप घालून धरतो यांची

दाणादाण करतो. १३ मोलकर पळू न जातो कारण तो मोलकर च आहे आ ण
यास मढरांची काळजी नाही. १४ मी उ म मढपाळ आहे; आ ण, जसा पता
मला ओळखतो आ ण मी प याला ओळखतो तसे जे माझे आहेत यांना
मी ओळखतो आ ण जे माझे आहेत ते मला ओळखतात; १५ आ ण मी
मढरांसाठ आपला जीव देतो. १६ या मढवा ातली नाहीत अशी माझी सर
मढरे आहेत; तीही मला आणली पा हजेत आ ण ती माझी वाणी ऐकतील.
मग एक कळप आ ण एक मढपाळ असे होईल. १७ मी आपला जीव
परत घे याक रता देतो हणून पता मा यावर ीती करतो. १८ कोणी तो
मा यापासून घेत नाही. तर मी होऊनच तो देतो. मला तो दे याचा अ धकार
आहे आ ण मला तो परत घे याचा अ धकार आहे. ही आ ा मला मा या
प यापासून मळाली आहे.” १९ हणून या श दांव न य दी लोकात पु हा
फूट पडली. २० यां यातील पु कळजण हणाले, “ याला भूत लागले आहे
आ ण तो वेडा आहे. तु ही याचे का ऐकता?” २१ सरे हणाले, “ही वचने
भूत लागले या मनु याची नाहीत. भूताला आंध याचे डोळे उघडता येतात
काय?” २२ ते हा य शलेम शहरात पुनः थापनेचा सण असून हवाळा होता.
२३ आ ण येशू परमे रा या भवनात शलमोना या देवड त फरत होता. २४
हणून य दी लोक या याभोवती जमले आ ण यास हणाले, “आपण
कोठवर आमची मने संशयात ठे वणार? तु ही
त असाल तर आ हास
उघडपणे सांगा.” २५ येशूने यांना उ र दले, “मी तु हास सां गतले तर
तु ही व ास ठे वत नाही. मी मा या प या या नावाने जी कामे करतो ती
मा या वषयी सा देतात. २६ तर तु ही व ास ठे वत नाही, कारण तु ही
मा या मढरांपैक नाही. २७ माझी मढरे माझी वाणी ऐकतात, मी यांना
ओळखतो आ ण ती मा यामागे येतात. २८ मी यांना सावका लक जीवन
देतो; यांचा कधीही नाश होणार नाही आ ण कोणी यांना मा या हातातून
हसकावून घेणार नाही. (aiōn g165, aiōnios g166) २९ प याने मला जे दले
ते सवा न मोठे आहे आ ण प या या हातातून ते कोणी हसकावून घेऊ
शकत नाही. ३० मी आ ण पता एक आहोत.” ३१ ते हा य दी लोकांनी
यास दगडमार करायला पु हा दगड उचलले. ३२ येशू यांना हणाला, “मी
मा या वग य प याकडची पु कळ चांगली कामे तु हास दाखवली आहेत.
या कामांतील कोण या कामाकरता तु ही मला दगडमार करता?” ३३
य दी लोकांनी यास उ र दले, “आ ही चांग या कामासाठ तुला दगडमार
कर त नाही, पण भाषणासाठ करतो; कारण तू मनु य असून वतःला देव
हणवतोस.” ३४ येशूने यांना हटले, “तु ही देव आहा, असे मी हणालो हे
तुम या शा ात ल हले नाही काय? ३५ यांना देवाचे वचन ा त झाले
यांना जर याने देव हणले आ ण शा लेखाचा भंग होत नाही, ३६ तर
याला प याने प व काया तव नेमून जगात पाठवले, या मला, मी देवाचा
पु आहे असे हट याव न तु ही ‘ भाषण करता’ असे तु ही मला हणता
काय? ३७ मी जर मा या प याची कामे कर त नसेन तर मा यावर व ास
ठे वू नका. ३८ पण जर मी ती कर तो तर मा यावर व ास न ठे वला तर
या कामांवर व ास ठे वा. अशासाठ क , मा याम ये पता आहे आ ण
प याम ये मी आहे. हे तु ही ओळखून यावे.” ३९ ते यास पु हा धरावयास
पा लागले, परंतु तो यां या हाती न लागता नघून गेला. ४० मग तो पु हा
यादने या पलीकडे जेथे योहान प ह याने बाि त मा कर त असे या ठकाणी
जाऊन रा हला. ४१ ते हा पु कळ लोक आले; ते हणाले, “योहानाने काही
च ह केले नाही हे खरे आहे, तर योहानाने या या वषयी जे काही सां गतले
ते सव खरे आहे.” ४२ तेथे पु कळ जणांनी या यावर व ास ठे वला.
बेथानीतील लाजर नावाचा एक मनु य आजार होता. हे मर या
११ आता
व तची बहीण माथा या याच गाव या हो या. तने सुवा सक
२

तेल घेऊन भूला लावले व आप या केसांनी याचे पाय धुतले ती हीच
मर या होती आ ण तचा भाऊ लाजर आजार होता. ३ हणून या या
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ब हण नी येशूला नरोप पाठवून कळवले, “ भूजी, बघा, आपण या यावर
ीती करता तो आजार आहे.” ४ पण ते ऐकून येशू हणाला, “हा आजार
मरणासाठ नाही पण देवा या गौरवासाठ आहे; हणजे देवा या पु ाचे
या यायोगे गौरव हावे.” ५ आता मर या व तची बहीण माथा आ ण लाजर
यां यावर येशू ीती कर त होता. ६ हणून तो आजार आहे हे याने ऐकले
तर तो होता या ठकाणीच आणखी दोन दवस रा हला. ७ मग यानंतर,
याने श यांना हटले, “आपण पु हा य दीया ांतात जाऊ या.” ८ श य
यास हणाले, “र बी, य दी लोक आप याला आताच दगडमार क पाहत
होते आ ण आपण पु हा तकडे जाता काय?” ९ येशूने उ र दले, “ दवसाचे
बारा तास आहेत क नाहीत? दवसा जर कोणी चालतो तर यास ठे च लागत
नाही, कारण तो या जगाचा उजेड पाहतो; १० पण जर कोणी रा ी चालतो
तर यास ठे च लागते कारण या याठायी उजेड नाही.” ११ येशू या गो ी
बोल यावर, तो यांना हणाला, “आपला म लाजर झोपला आहे, पण मी
यास झोपेतून उठवावयास जातो.” १२ हणून याचे श य यास हणाले,
“ भूजी, यास झोप लागली असेल तर तो बरा होईल.” १३ आता येशू
या या मरणा वषयी बोलला होता. झोपेतून मळ या या आरामा वषयी
बोलतो असे यांना वाटले. १४ मग येशूने उघडपणे सां गतले, “लाजर मरण
पावला आहे. १५ आ ण मी तथे न हतो हणून तुम यासाठ मला आनंद
वाटतो, कारण माझी अशी इ छा आहे क , तु ही व ास ठे वावा. तर आपण
या याकडे जाऊ या.” १६ मग याला द म हणत तो थोमा आप या
सोबती या श यांना हणाला, “आपणही या याबरोबर मरावयास जाऊ
या.” १७ मग येशू आला ते हा यास कळले क , यास कबरेत ठे ऊन चार
दवस झाले आहेत. १८ आता बेथानी नगर य शलेम शहरापासून सुमारे तीन
कलोमीटर होते. १९ आ ण य दी लोकांपैक पु कळजण माथा व मर या
यां याकडे यां या भावाब ल यांचे सां वन कर यास आले होते. २० हणून
येशू येत आहे हे ऐकताच माथा यास जाऊन भेटली, पण मर या घरांतच
बसून रा हली. २१ ते हा माथा येशूला हणाली, “ भूजी, आपण येथे असता
तर माझा भाऊ मरण पावला नसता. २२ तर आताही जे काही आपण
देवाजवळ मागाल ते देव आप याला देईल, हे मला ठाऊक आहे.” २३ येशूने
तला हटले, “तुझा भाऊ पु हा उठे ल.” २४ माथा यास हणाली, “तो
शेवट या दवशी पुन थानसमयी पु हा उठे ल हे मला ठाऊक आहे.” २५
येशूने तला हटले, “पुन थान व जीवन मीच आहे. जो मा यावर व ास
ठे वतो तो मरण पावला असला तर जगेल. २६ आ ण जवंत असलेला
येकजण जो मा यावर व ास ठे वतो तो कधीही मरणार नाही, यावर तू
व ास ठे वतेस काय?” (aiōn g165) २७ ती यास हणाली, “होय, भूजी,
जगात येणारा जो देवाचा पु
त तो आपणच आहात असा व ास मी
धरला आहे.” २८ आ ण एवढे बोलून ती नघून गेली व आपली बहीण मर या
हला एक कडे बोलवून हटले, “गु जी आले आहेत आ ण ते तुला बोलावत
आहे.” २९ म रयेने हे ऐकताच, ती लवकर उठू न या याकडे गेली. ३० आता,
येशू अजून गावात आला न हता, पण माथा यास जेथे भेटली याच ठकाणी
होता. ३१ ते हा जे य दी म रयेबरोबर घरात होते व तचे सां वन कर त होते,
मर या घाईघाईने उठू न बाहेर जातांना पा ह यावर, ती कबरेकडे रडावयास
जात आहे असे समजून ते त यामागे गेले. ३२ मग येशू होता तेथे मर या
आ यावर यास पा न ती या या पाया पडली व यास हणाली, “ भूजी,
आपण येथे असता तर माझा भाऊ मरण पावला नसता.” ३३ जे हा, येशू
तला व त याबरोबर आले या य दी लोकांस रडतांना पा न तो आ यात
कळवळला व अ व थ झाला; ३४ आ ण हणाला, “तु ही यास कोठे
ठे वले आहे?” ते यास हणाले, “ भूजी, येऊन पाहा.” ३५ येशू रडला. ३६
याव न य दी लोक हणाले, “पाहा, याची या यावर कतीतर ीती होती!”
३७ परंतु यां यांतील क येक हणाले, “ याने या आंध याचे डोळे उघडले
या या मनु यास, हा म नये असे सु ा करता आले नसते काय?” ३८ येशू
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पु हा अंतःकरणात खवळू न कबरेकडे आला. ती एक गुहा होती व त या
त डावर ध ड ठे वलेली होती. ३९ येशूने हटले, “ध ड काढा.” मृताची बहीण
माथा यास हणाली, “ भूजी, आता यास गधी येत असेल; कारण यास
म न चार दवस झाले आहेत.” ४० येशूने तला हटले, “तू व ास ठे वशील
तर तू देवाचे गौरव पाहशील असे मी तुला सां गतले न हते काय?” ४१ ते हा
यांनी ध ड काढली; आ ण येशूने डोळे वर क न हणाला, “हे प या, तू
माझे ऐकले हणून मी तुझे उपकार मानतो. ४२ मला माहीत आहे क , तू
माझे नेहमी ऐकतोस, तर जे लोक सभोवती उभे आहेत यां याक रता मी
बोललो, यासाठ क , तू मला पाठवले आहे असा यांनी व ास धरावा.” ४३
असे हट यावर याने मो ाने हाक मारली, “लाजरा, बाहेर ये.” ४४ ते हा
जो मरण पावलेला होता तो बाहेर आला; याचे हातपाय ेतव ांनी बांधलेले
व त ड मालाने गुंडाळलेले होते. येशूने यांना हटले, “ ाला मोकळे क न
जाऊ ा.” ४५ ते हा म रयेकडे आले या य दी लोकांनी याने जे केले ते
पा हले आ ण यां यात या पु कळांनी या यावर व ास ठे वला; ४६ पण
क येकांनी प यांकडे जाऊन येशूने केले ते यांना सां गतले. ४७ मग मु य
याजकांनी व प यांनी सभा भरवून हटले, “आपण काय कर त आहो?
कारण तो मनु य पु कळ चम कार कर त आहे. ४८ आपण यास असेच
सोडले तर सव लोक या यावर व ास ठे वतील; आ ण रोमी लोक येऊन
आपले थान आ ण रा ही हरावून घेतील.” ४९ ते हा यां यापैक कयफा
नावाचा कोणीएक मनु य जो या वष महायाजक होता, तो यांना हणाला,
“तु हास काहीच कळत नाही. ५० जेसाठ एका मनु याने मरावे आ ण सव
रा ाचा नाश होऊ नये तु हास फायदेशीर आहे, हेही तु ही ल ात आणत
नाही.” ५१ आ ण हे तर तो आप या मनाचे बोलला नाही; तर या वष
तो मु य याजक अस यामुळे याने संदेश दला क , येशू या रा ासाठ
मरणार आहे. ५२ आ ण केवळ या रा ासाठ असे नाही, तर यासाठ क
याने देवा या पांगले या मुलांसही एक जमवून एक करावे. ५३ याव न
या दवसापासून, यांनी यास जीवे मार याचा आपसात न य केला.
५४ हणून यानंतर येशू य दी लोकात उघडपणे फरला नाही; तर तेथून
रानाजवळ या ांतांतील ए ाईम नावा या नगरास गेला व तेथे आप या
श यांबरोबर रा हला. ५५ ते हा य ांचा व हांडण सण जवळ आला होता;
आ ण पु कळ लोक व हांडणा या अगोदर, आपणास शु क न यावयास
बाहेर गावा न वर य शलेम शहरास गेले. ५६ आ ण ते येशूला शो धत
होते व ते परमे रा या भवनात उभे रा न यांनी एकमेकांना हणत होते,
“तु हास काय वाटते? सणास तो मुळ च येणार नाही का?” ५७ आता मु य
याजकांनी व प यांनी तर यास धर या या हेतूने अशी आ ा केली होती
क , तो कोठे आहे असे जर कोणाला समजले तर याने कळवावे.
येशू व हांडणा या सहा दवस आधी बेथानीस आला आ ण या
१२ मगलाजराला
येशूने मरण पावले यातून उठवले होते तो तेथे होता.

२

हणून यांनी तेथे या यासाठ रा ीचे भोजन केले आ ण माथा वाढ त
होती. पण या याबरोबर भोजनास बसले यात लाजर हा एक होता. ३
ते हा मर येने अधा शेर, शु जटामांसीचे, अ तमोलवान सुवा सक तेल घेऊन
येशू या पायांना लावून आप या केसांनी याचे पाय पुसले; आ ण तेला या
सुवासाने घर भ न गेले. ४ ते हा, या या श यांतला एक, यास ध न देणार
होता तो य दा इ काय त हणाला, ५ “हे सुवा सक तेल तीनशे चांदी या
ना यांस वकून ते गर बास का दले नाही?” ६ यास ग रबांची काळजी
होती हणून तो हे बोलला असे नाही, तर तो चोर होता हणून हे बोलला.
या याजवळ डबी होती आ ण त यात जे टाक यांत येई ते तो चो न घेई,
हणून तो असे बोलला. ७ याव न येशूने हटले, “ त या वाटेस जाऊ नका.
मला पुर या या दवसासाठ तने हे राखून ठे वले आहे. ८ कारण गर ब
नेहमी तुम याजवळ आहेत, पण मी नेहमी तुम याजवळ आहे असे नाही.” ९
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तो तेथे आहे असे य ातील पु कळ लोकांस कळले आ ण केवळ येशूकरता
नाही, तर याला याने मरण पावले यातून उठवले होते या लाजरालाही
आपण पाहावे हणून ते आले. १० पण मु य याजकांनी आपण लाजरालाही
ठार मारावे असा वचार केला. ११ कारण या यामुळे पु कळ य दी यांना
सोडू न येशूवर व ास ठे वत होते. १२ स या दवशी सणास आलेले पु कळ
लोक येशू य शलेम शहरास येत आहे असे ऐकून, १३ खजुर या झाव या
घेऊन या या भेटीस यायला बाहेर नघाले आ ण गजर कर त हणाले,
“होसा ना! भू या नावाने येणारा इ ाएलाचा राजा!” ध यवा दत असो. १४
आ ण येशूला एक शग मळा यावर तो यावर बसला. १५ ‘हे सयोने या
क ये, भऊ नको, पाहा, तुझा राजा गाढवी या शगरावर बसून येत आहे.’ या
शा लेखा माणे हे घडले. १६ या गो ी तर या या श यांना प ह याने
समज या न ह या, पण येशूचे गौरव झा यावर, यांना आठवण झाली
क , या या वषयी या गो ी ल ह या हो या आ ण लोकांनी या यासाठ
असे केले होते. १७ याने लाजराला कबरेतून बोलावून मरण पावले यातून
उठवले, यावेळेस जो लोकसमुदाय या याबरोबर होता यांने या या वषयी
सा दली. १८ याने हे च ह केले होते असे यांनी ऐकले हणूनही लोक
यास भेटावयास गेले. १९ मग प शी एकमेकांस हणाले, “तुमचे काहीच
चालत नाही, हे तु ही पाहता; पाहा, जग या यामागे चालले आहे.” २०
सणांत उपासना करावयास आले या लोकांपैक काही लोक ीक होते. २१
यांनी गालील ांतातील बेथसैदाकर फ ल प या याजवळ येऊन वनंती
केली क , “साहेब, येशूला भेटावे अशी आमची इ छा आहे.” २२ फ ल पाने
येऊन अं याला सां गतले; अं या व फ ल प यांनी येऊन येशूला सां गतले.
२३ येशूने यांना हटले, “मनु या या पु ाचे गौरव हो याची वेळ आली आहे.
२४ मी तु हास खरे खरे सांगतो, ग हाचा दाणा ज मनीत पडू न मरण पावला
नाही, तर तो एकटाच राहतो; आ ण मरण पावला तर तो पु कळ पीक देतो.
२५ जो आप या जीवावर ीती करतो तो यास मुकेल आ ण जो या जगांत
आप या जीवाचा ेष करतो तो याचे सावका लक जीवनासाठ र ण
कर ल. (aiōnios g166) २६ जर कोणी माझी सेवा करतो तर याने मला
अनुसरावे, हणजे जेथे मी आहे तेथे माझा सेवकही असेल. जर कोणी माझी
सेवा करतो तर पता यास मान कर ल. २७ आता माझा जीव अ व थ होत
आहे आ ण मी काय बोलू? हे प या, तू या घटकेपासून माझे र ण कर. पण
मी या कारणासाठ च या घटकेत आलो आहे. २८ हे प या, तू आप या
नावाचे गौरव कर” ते हा आकाशवाणी झाली, “मी ते गौर वले आहे आ ण
पु हाही गौरवीन.” २९ ते हा जे लोक सभोवती उभे होते आ ण यांनी हे
ऐकले ते हणाले, “मेघगजना झाली.” सरे हणाले, “ या याशी देव त
बोलला.” ३० येशूने यांना उ र देऊन हटले, “ही वाणी मा यासाठ झाली
नाही तर तुम यासाठ झाली आहे. ३१ आता या जगाचा याय होतो, आता
या जगाचा शासक बाहेर टाकला जाईल. ३२ आ ण मला जर पृ वीपासून
उं च केले तर मी सवाना मा याकडे आकषून घेईन.” ३३ तो तर आपण
कोण या मरणाने मरणार पा हजे हे सुच व याक रता हे बोलला. ३४ लोकांनी
यास वचारले,
त सवकाळ राहील असे आ ही नयमशा ांतून ऐकले
आहे, तर “मनु या या पु ाला उं च केले पा हजे” असे आपण कसे हणता?
हा मनु याचा पु आहे तर कोण? (aiōn g165) ३५ याव न येशू यांना
हणाला, “आणखी थोडा वेळ तुम याबरोबर काश आहे; तु हास काश
आहे तोपयत चाला; यासाठ क अंधकाराने तु हास गाठू नये; कारण जो
अंधकारात चालतो यास आपण कोठे जातो हे कळत नाही. ३६ तु ही
काशाचे पु हावे हणून तु हाजवळ काश आहे तोपयत काशावर
व ास ठे वा.” येशू या गो ी बोलला आ ण तेथून नघून जाऊन यां यापासून
गु त रा हला. ३७ याने यां यासमोर इतक च हे केली असतांही यांनी
या यावर व ास ठे वला नाही; ३८ हे यासाठ झाले क , यशया संदे ाने
जे वचन सां गतले होते ते पूण हावे, ते असेः “ भू, आ ही ऐकले या

वातवर कोणी व ास ठे वला आहे? परमे राचा भूज कोणास कट झाला
आहे?” ३९ हणून यांना व ास ठे वता आला नाही; या कारणाने यशया
पु हा हणाला, ४० “ यांनी डो यांनी पा नये, अंतःकरणाने समजू नये,
वळू नये व मी यांना बरे क नये हणून याने यांचे डोळे आंधळे केले व
अंतःकरण कठ ण केले आहे.” ४१ यशयाने याचे गौरव पा हले हणून
याने या गो ी सां गत या आ ण तो या या वषयी बोलला. ४२ तर य दी
अ धका यांतूनही पु कळांनी या यावर व ास ठे वला, परंतु आपणांस
सभा थाना या बाहेर घालवू नये हणून प यांमुळे ते तसे कबूल कर त
न हते. ४३ कारण यांना देवाकड ल गौरवापे ा मनु याकड ल गौरव अ धक
य वाटले. ४४ आ ण येशू मो ाने हणाला, “जो मा यावर व ास ठे वतो
तो मा यावर नाही, तर याने मला पाठवले या यावर व ास ठे वतो. ४५
आ ण जो मला पाहतो तो याने मला पाठवले यास पाहतो. ४६ जो कोणी
मा यावर व ास ठे वतो याने अंधकारात रा नये हणून मी जगात काश
असा आलो आहे. ४७ कोणी जर माझी वचने ऐकतो पण ती पाळ त नाही,
याचा याय मी कर त नाही; कारण मी जगाचा याय कर यासाठ न हे,
तर मी जगाचे तारण करायला आलो आहे. ४८ जो माझा अवमान करतो
आ ण माझी वचने वीकार त नाही याचा याय करणारे कोणी आहे. जे
वचन मी सां गतले, तेच शेवट या दवशी, याचा याय कर ल. ४९ कारण
मी आप या मनाचे बोललो नाही, तर मी काय सांगावे आ ण काय बोलावे
या वषयी या प याने मला पाठवले यानेच मला आ ा दली आहे. ५०
याची आ ा सावका लक जीवन आहे. हे मला ठाऊक आहे. हणून जे काही
मी बोलतो ते प याने मला सां गत या माणे बोलतो.” (aiōnios g166)
व हांडण सणाअगोदर असे झाले क , येशूने आता या जगांतून
१३ आता,
प याकडे नघून जा याची वेळ आली आहे, हे जाणून, या जगातील
वक यांवर याची जी ीती होती, ती याने शेवटपयत केली. २ शमोनाचा
पु य दा इ काय त या या मनात येशूला व ासघाताने श ू या हाती ावे
असे सैतानाने आधीच घातले होते. ३ येशू जाणत होता क , प याने या या
हातात सव दले होते आ ण तो देवाकडू न आला होता व देवाकडे जात होता;
४ येशू भोजनाव न उठला, याने आपली बा व े एक कडे ठे वली आ ण
एक कापड घेऊन आप या कमरेला बांधला. ५ यानंतर येशू एका गंगाळात
पाणी ओतून आ ण तो श यांचे पाय धुऊ लागला व कमरेला बांधले या
कापडाने पुसू लागला. ६ मग तो शमोन पे ाकडे आला, ते हा तो यास
हणाला, “ भूजी, आपण माझे पाय धुता काय?” ७ येशूने यास उ र
दले, “मी काय करतो ते तुला आता कळत नाही, पण ते तुला पुढे कळे ल.”
८ पे यास हणाला, “तु हास माझे पाय कधीही धुवावयाचे नाहीत.” येशूने
यास उ र दले, “मी तुला धुतले नाही, तर तुला मा याबरोबर वाटा नाही.”
(aiōn g165) ९ शमोन पे यास हणाला, “ भूजी, माझे केवळ पायच धुऊ
नका, तर हात आ ण डोकेही धुवा.” १० येशूने यास हटले, “ याचे नान
झाले आहे यास पायां शवाय सरे काही धुवायची गरज नाही, तर तो सवागी
शु आहे; तु ही शु आहा, पण सगळे जण नाही.” ११ कारण आपणाला
व ासघाताने श ू या हाती कोण ध न देणार आहे हे यास ठाऊक होते,
हणून तो हणाला, “तु ही सगळे जण शु नाही.” १२ मग याने यांचे पाय
धुत यावर आपली बा व े घालून व तो पु हा खाली बस यावर यांना
हणाला, “मी तु हास काय केले ते तु हास समजले काय? १३ तु ही मला
‘गु ’ आ ण ‘ भू’ हणता आ ण ते ठ क हणता, कारण मी तसाच आहे.
१४ मग मी जर तुमचा भू आ ण गु असता तुमचे पाय धुतले तर तु हीपण
एकमेकांचे पाय धुवावेत. १५ कारण मी तु हास केले तसे तु हीही करावे
हणून मी तु हास उदाहरण दले आहे. १६ मी तु हास खरे खरे सांगतो,
दास आप या ध यापे ा मोठा नाही; आ ण पाठवलेला पाठवणा यापे ा
मोठा नाही. १७ या गो ी तु हास समजतात तर या माणे वाग याने तर
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तु ही ध य आहात. १८ मी तुम यातील सवा वषयी बोलत नाही. मी यांना
नवडले आहे यांना मी ओळखतो. तर , ‘ याने माझी भाकर खा ली यानेच
मा या व आपली टाच उचलली,’ हा शा लेख पूण झाला पा हजे. १९
आतापासून हे हो या या आधीच मी हे तु हास सांगून ठे वतो, यासाठ क
जे हा हे होईल, ते हा तु ही व ास ठे वावा क , मी तो आहे. २० मी तु हास
खरे खरे सांगतो क , मी याला पाठवतो याचा जो वीकार करतो तो माझा
वीकार करतो आ ण जो मला वीकारतो तो याने मला पाठवले यास
वीकारतो.” २१ असे बोल यावर येशू आ यात अ व थ झाला आ ण सा
देऊन हणाला, “मी तु हास खरे खरे सांगतो, तुम यांतला एकजण मला
व ासघात क न श ू या हाती ध न देईल.” २२ तो कोणा वषयी बोलतो
या संशयाने श य एकमेकांकडे पा लागले. २३ ते हा या यावर येशूची
ीती होती असा या या श यांतील एकजण येशू या उराशी टेकलेला होता.
२४ हणून या या वषयी तो बोलतो तो कोण आहे हे आ हास सांग, असे
शमोन पे ाने यास खुणावून हटले. २५ ते हा तो तसाच येशू या उराशी
टेकलेला असता यास हणाला, “ भूजी, तो कोण आहे?” २६ येशूने उ र
दले, “मी याला हा घास ताटात बुचकळू न देईन, तोच तो आहे.” आ ण
याने तो घास ताटात बुचकळू न, तो शमोनाचा पु य दा इ काय त याला
दला. २७ आ ण घास द याबरोबर सैतान यां याम ये शरला. मग येशूने
यास हटले, “तुला जे करावयाचे आहे ते लवकर क न टाक.” २८ पण
याने यास असे कशासाठ सां गतले हे भोजनास बसले यातील कोणालाही
समजले नाही. २९ कारण य दाजवळ डबी होती हणून सणासाठ आपणांस
गरज आहे ते वकत यावे कवा ग रबांस काहीतर ावे असे येशू सांगतो
आहे, असे क येकांस वाटले. ३० मग घास घेत यावर तो लगेच बाहेर गेला;
यावेळ रा होती. ३१ तो बाहेर गे यावर येशू हणाला, “आता मनु या या
पु ाचे गौरव झाले आहे आ ण या याठायी देवाचे गौरव झाले आहे; ३२
देव आप याठायी याचे गौरव कर ल. तो याचे लवकर गौरव कर ल. ३३
मुलांनो, मी अजून थोडा वेळ तुम याबरोबर आहे; तु ही माझा शोध कराल;
आ ण मी य दी अ धका यांना सां गतले क , ‘मी जाईन तकडे तु हास
येता येणार नाही.’ तसे तु हासही आता सांगतो. ३४ मी एक नवी आ ा
तु हास देतो; तु ही एकमेकांवर ीती करावी. जशी मी तुम यावर ीती केली
तशी तु हीही एकमेकांवर ीती करावी. ३५ तुमची एकमेकांवर ीती असली
हणजे याव न सव ओळखतील क , तु ही माझे श य आहात.” ३६ शमोन
पे यास हणाला, “ भूजी, आपण कोठे जाता?” येशूने यास उ र दले,
“मी जाईन तकडे, आता, तुला मा यामागे येता येणार नाही; पण नंतर तू
येशील.” ३७ पे यास हणाला, “ भूजी, मला आप यामागे आताच का
येता येणार नाही? मी आप यासाठ माझा जीव देईन.” ३८ येशूने यास
उ र दले, “मा यासाठ तू आपला जीव देशील काय? मी तुला खरे खरे
सांगत , तू मला तीनदा नाकारशील तोपयत क बडा आरवणार नाही.”
घाब देऊ नका; देवावर व ास ठे वा, मा यावरही
१४ “तुव मासचे अंठेतवःकरण
ा. मा या प या या घरात राह या या जागा पु कळ
२

आहेत. नस या तर मी तु हास तसे सां गतले असते; मी तुम यासाठ जागा
तयार करावयास जातो ३ आ ण, मी जाऊन तु हासाठ जागा तयार केली
हणजे पु हा येऊन तु हास आप याजवळ घेईन; यासाठ जेथे मी आहे
तेथे तु हीही असावे. ४ मी जातो तकडचा माग तु हास माहीत आहे.”
५ थोमा यास हणाला, “ भूजी, आपण कोठे जाता हे आ हास माहीत
नाही; मग माग आ हास कसा माहीत असणार?” ६ येशूने यास हटले,
“माग, स य आ ण जीवन मीच आहे. मा या ारे आ या शवाय प याकडे
कोणी येत नाही. ७ मी कोण आहे हे तु ही ओळखले असते तर मा या
प यालाही ओळखले असते. आतापासून पुढे तु ही यास ओळखता आ ण
तु ही यास पा हलेही आहे.” ८ फ ल प, यास हणाला, “ भूजी, आ हास
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पता दाखवा, हणजे आ हास तेवढे पुरे आहे.” ९ येशूने यास हटलेः
“ फ ल पा, मी इतका काळ तु हाजवळ असूनही तू मला ओळखीत नाहीस
काय? याने मला पा हले आहे याने प याला पा हले आहे; तर ‘आ हास
पता दाखवा’ असे तू कसे हणतोस? १० मी प याम ये व पता मा याम ये
आहे, असा व ास तू धर त नाहीस काय? या गो ी मी तु हास सांगतो,
या मी आप या मना या सांगत नाही; मा याम ये राहणारा पता वतःची
कामे करतो. ११ मी प याम ये व पता मा याम ये आहे यावर तु ही व ास
ठे वा; नाही तर मा या कृ यांमुळे तर मा यावर व ास ठे वा. १२ मी तु हास
खरे खरे सांगतो, मी जी कामे करतो ती मा यावर व ास ठे वणाराही कर ल
आ ण यापे ा अ धक मोठ कर ल, कारण मी प याकडे जातो. १३ पु ा या
ठायी प याचे गौरव हावे हणून तु ही जे काही मा या नावाने मागाल ते मी
कर न. १४ तु ही मा या नावाने मा याजवळ काही मागाल तर मी ते कर न.
१५ मा यावर तुमची ीती असली तर तु ही मा या आ ा पाळाल. १६ मी
प याला वनंती कर न, मग तो तु हास सरा कैवार हणजे स याचा आ मा
देईल. अशासाठ क , याने तु हाबरोबर सवकाळ रहावे. (aiōn g165) १७ तो
स याचा आ मा आहे, जग यास हण क शकत नाही, कारण ते यास
पाहत नाही अथवा यास ओळखीत नाही; तु ही यास ओळखता, कारण
तो तु हाबरोबर राहतो आ ण तो तु हाम ये व ती कर ल. १८ मी तु हास
अनाथ असे सोडणार नाही; मी तु हाकडे येईन. १९ आता थोडाच वेळ आहे,
मग जग मला आणखी पाहणार नाही. पण तु ही मला पाहाल; मी जवंत
आहे, हणून तु हीही जवंत रहाल. २० या दवशी तु हास समजेल क , मी
आप या प याम ये आहे व तु ही मा याम ये व मी तु हाम ये आहे. २१
या याजवळ मा या आ ा आहेत आ ण जो या पाळतो तोच मा यावर
ीती करणारा आहे; आ ण जो मा यावर ीती करतो या यावर माझा पता
ीती कर ल; मीही या यावर ीती कर न व वतः यास कट होईन.” २२
य दा (इ काय त न हे) यास हणाला, “ भूजी, असे काय झाले क ,
आपण वतः आ हास कट हाल आ ण जगाला कट होणार नाही?”
२३ येशूने यास उ र दले, “ याची मा यावर ीती असेल तो माझे वचन
पाळ ल; माझा पता या यावर ीती कर ल आ ण आ ही या याकडे येऊन,
या याबरोबर व ती क न रा . २४ जो मा यावर ीती कर त नाही तो माझी
वचने पाळ त नाही आ ण तु ही जे वचन ऐकता ते माझे नाही तर याने मला
पाठवले या प याचे आहे. २५ मी तुम याबरोबर राहत असतांना या गो ी
तु हास सां गत या आहेत. २६ तर याला पता मा या नावाने पाठवील तो
कैवार हणजे प व आ मा तु हास सवकाही शकवील आ ण या गो ी
मी तु हास सां गत या या सवाची तु हास आठवण क न देईल. २७ मी
तु हास शांती देऊन ठे वतो; मी आपली शांती तु हास देतो जसे जग देते तसे
मी तु हास देत नाही; तुमचे अंतःकरण अ व थ कवा भयभीत होऊ नये,
२८ ‘मी जातो आ ण तु हाकडे परत येईन.’ असे जे मी तु हास सां गतले ते
तु ही ऐकले आहे. मा यावर तुमची ीती असती तर मी प याकडे जातो
हणून तु हास आनंद वाटला असता; कारण माझा पता मा यापे ा थोर
आहे. २९ ते होईल ते हा तु ही व ास ठे वावा, हणून ते हो याअगोदर,
आता मी तु हास सां गतले आहे, ३० यापुढे, मी तु हाबरोबर फार बोलणार
नाही, कारण जगाचा शासक येतो; तर मा यावर याची काही स ा नाही.
३१ परंतु मी प यावर ीती करतो आ ण प याने जशी मला आ ा दली तसे
मी करतो, हे जगाने ओळखावे हणून असे होते. उठा, आपण येथून जाऊ.”
खरा ा वेल आहे आ ण माझा पता माळ आहे.
१५ “मीच
मा यातील, फळ न देणारा, येक फाटा तो काढू न टाकतो आ ण

२

फळ देणा या येक फा ाला अ धक फळ यावे हणून तो यास साफसूफ
करतो. ३ जे वचन मी तु हास सां गतले यामुळे, तु ही आता शु झालाच
आहात. ४ तु ही मा याम ये राहा आ ण मी तु हाम ये राहीन. जसे फाटा
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वेलात रा ह यावाचून यास आप याआपण फळ देता येत नाही, तसे
मा याम ये रा ह यावाचून तु हासही देता येणार नाही. ५ मीच वेल आहे,
तु ही फाटे आहा; जो मा याम ये राहतो आ ण मी या याम ये राहतो तो
पु कळ फळ देतो, कारण मा यापासून वेगळे अस यास तु हास काही
कर ता येत नाही. ६ कोणी मा याम ये रा हला नाही, तर यास फा ा माणे
बाहेर टाकतात व तो वाळू न जातो आ ण तसले फाटे गोळा क न अ नीत
टाकतात व ते जळू न जातात. ७ तु ही मा याम ये राहीला आ ण माझी वचने
तु हाम ये रा हली तर जे काही तु हास पा हजे असेल ते मागा हणजे ते
तु हास मळे ल. ८ तु ही वपुल फळ द याने मा या प याचे गौरव होते;
आ ण तु ही माझे श य हाल. ९ जशी प याने मा यावर ीती केली तशीच
मीही तु हावर ीती केली आहे; तसेच तु हीही मा या ीतीत रहा. १० जसा
मी मा या प या या आ ा पाळू न या या ीतीत राहतो, तसेच तु ही मा या
आ ा पाळाल तर तु ही मा या ीतीत रहाल. ११ माझा आनंद तु हाम ये
असावा आ ण तुमचा आनंद प रपूण हावा हणून मी हे तु हास या गो ी
सां गत या आहेत. १२ जशी मी तु हावर ीती केली तशीच तु ही एकमेकांवर
ीती करावी अशी माझी आ ा आहे. १३ आप या म ांसाठ आपला जीव
ावा यापे ा कोणाची ीती मोठ नाही. १४ मी तु हास जे काही सांगतो ते
तु ही कराल तर तु ही माझे म आहात. १५ मी तु हास आतापासून दास
हणत नाही, कारण धनी काय करतो ते दासास कळत नाही; पण मी तु हास
म हणले आहे, कारण मी या गो ी प याकडू न ऐकून घेत या या सव
मी तु हास कळव या आहेत. १६ तु ही मला नवडले नाही, तर मी तु हास
नवडले आ ण नेमले आहे; याम ये हेतू हा आहे क , तु ही जाऊन, फळ ावे,
तुमचे फळ टकावे आ ण जे काही तु ही मा या नावाने प याजवळ मागाल
ते याने तु हास ावे. १७ तु ही एकमेकांवर ीती करावी हणून मी तु हास
या आ ा करतो. १८ जग जर तुमचा ेष करते तर तुमचा ेष कर या यापूव
याने माझाही केला आहे. १९ जर तु ही जगाचे असता तर जगाने वक यांवर
ीती केली असती. पण तु ही जगाचे नाही, मी तु हास जगांतून नवडले
आहे, हणून जग तुमचा ेष करते, २० ‘दास ध यापे ा मोठा नाही’ हे जे
वचन मी तु हास सां गतले याची आठवण करा. ते मा या पाठ स लागले तर
ते तुम याही पाठ स लागतील; यांनी माझे वचन पाळले तर ते तुमचेही
पाळतील. २१ पण ते मा या नावाकरता हे सव तु हास करतील; कारण
याने मला पाठवले यास ते ओळखीत नाहीत. २२ मी जर आलो नसतो
आ ण यां याशी बोललो नसतो तर यां याकडे पाप नसते, पण आता
यांना आप या पापा वषयी न म सांगता येत नाही. २३ जो माझा ेष
करतो तो मा या प याचाही ेष करतो. २४ जी कामे स या कोणी केली
नाहीत ती मी यां याम ये केली नसती तर यां याकडे पाप नसते. पण
आता यांनी मला आ ण मा या प यालाही पा हले आहे व आमचा ेष
केला आहे. २५ तथा प ‘ यांनी वनाकारण माझा ेष केला’ हे जे वचन
यां या शा ात ल हले आहे ते पूण हावे हणून हे असे होते. २६ पण जो
प यापासून नघतो, याला मी प यापासून तु हाकडे पाठवीन तो कैवार
हणजे स याचा आ मा येईल ते हा तो मा या वषयी सा देईल. २७ आ ण
तु ही प ह यापासून मा याबरोबर आहात हणून तु हीही सा ाल.”
जाऊ नये हणून मी तु हास या गो ी सांगून
१६ “तुठे व हीयाअडखळवले
आहेत. ते तु हास सभा थाना या बाहेर घालवतील;
२

इतकेच काय पण तुमचा जीव घेणा या येकाला आपण देवाला सेवा सादर
कर त आहोत असे वाटेल, अशी वेळ येत आहे. ३ यांनी प याला आ ण
मलाही ओळखले नस यामुळे ते असे करतील. ४ मी तु हास या गो ी
अशासाठ सांगून ठे व या आहेत क , ती घड याची वेळ आली हणजे या
मी तु हास सां गत या हो या याची आठवण हावी. या गो ी मी तु हास,
ारंभापासून, सां गत या नाहीत, कारण मी तुम याबरोबर होतो. ५ पण

याने मला पाठवले या याकडे मी आता जातो आ ण आपण कोठे जाता
असे तुम यापैक कोणीही मला वचार त नाही. ६ पण मी या गो ी तुम याशी
बोल यामुळे तुमचे अंतःकरण ःखाने भरले आहे. ७ तर ही मी तु हास खरे
ते सांगतो, मी जातो हे तुम या फाय ाचे आहे, कारण मी गेलो नाही, तर
कैवार तुम याकडे येणारच नाही; मी गेलो तर मी यास तुम याकडे पाठवीन;
८ आ ण तो आ यावर तो जगाची पापा वषयी, नी तम वा वषयी आ ण
याया वषयी खा ी कर ल. ९ पापा वषयी; कारण ते मा यावर व ास
ठे वत नाहीत. १० नी तम वा वषयी; कारण मी मा या प याकडे जातो
आ ण पुढे तु हास मी दसणार नाही. ११ आ ण याया वषयी; कारण या
जगा या शासकाचा याय झाला आहे. १२ मला तु हास अजून पु कळ गो ी
सांगावया या आहेत पण तु ही आताच या सहन क शकणार नाही. १३
पण तो स याचा आ मा येईल ते हा तो तु हास माग दाखवून सव स यात
नेईल, कारण तो आप या वतःचे सांगणार नाही; तर जे ऐकेल तेच सांगेल
आ ण होणा या गो ी तु हास कळवील. १४ तो माझे गौरव कर ल, कारण
जे माझे आहे यातून घेऊन ते तो तु हास कळवील. १५ जे काही वग य
प याचे आहे ते सव माझे आहे; हणून मी हणालो क , जे माझे आहे
यांतून घेऊन ते तु हास कळवील. १६ थो ा वेळाने, मी तु हास दसणार
नाही; आ ण पु हा, थो ा वेळाने तु ही मला पाहाल.” १७ ते हा या या
श यांपैक काही एकमेकांस हणाले, “हा आ हास, ‘थो ा वेळाने मी
तु हास दसणार नाही आ ण पु हा थो ा वेळाने तु ही मला पाहाल,’
शवाय, ‘कारण मी प याकडे जातो.’ असे जे हणतो याचा अथ काय?”
१८ ते हणत होते, हा ‘थो ा वेळाने’ असे जे हणतो याचा अथ काय? हा
काय बोलतो ते आ हास समजत नाही. १९ आपणाला वचारावे असे यां या
मनात आहे, हे ओळखून येशू यांना हणाला, “मी हणले क , थो ा
वेळाने, तु हास मी दसणार नाही आ ण पु हा, थो ा वेळाने, तु ही मला
पहाल, या वषयी एकमेकांना वचार त आहात काय? २० मी तु हास खरे
खरे सांगतो, तु ही रडाल आ ण शोक कराल, तर जग आनंद कर ल. तु हास
ःख होईल, पण तुमचे ःखच तुमचा आनंद होईल. २१ ी सूत होते
ते हा तला वेदनांचे ःख होते, कारण तची सूतीची घटका आलेली असते;
पण बालक ज म यावर जगात एक मनु य ज म याचा जो आनंद होतो
यामुळे तला या लेशाची आठवण होत नाही. २२ आ ण हणून, आता
तु हास ःख झाले आहे; तर मी तु हास पु हा भेटने आ ण तुमचे अंतःकरण
आनं दत होईल आ ण तुम यापासून तुमचा आनंद कोणीही हरावून घेणार
नाही. २३ आ ण या दवशी तु ही मला काही न वचारणार नाही. मी
तु हास खरे खरे सांगतो, तु ही प याजवळ काही मागाल तर तो ते तु हास
मा या नावाने देईल. २४ तु ही अजून मा या नावाने काही मा गतले नाही;
मागा हणजे तु हास मळे ल, यासाठ क , तुमचा आनंद प रपूण हावा. २५
या गो ी मी तुम याशी दाख यात बोललो आहे; पण जे हा मी तुम याशी
दाख यात बोलणार नाही पण मी तु हास उघडपणे प या वषयी सांगेन
अशी वेळ येत आहे. २६ या दवशी तु ही मा या नावाने मागाल; आ ण मी
तुम यासाठ प याजवळ वनंती कर न असे मी तु हास हणत नाही. २७
कारण पता वतः तुम यावर ीती करतो, कारण तु ही मा यावर ीती
केली आहे आ ण मी प यापासून आलो असा व ास धरला आहे. २८ मी
प यापासून नघून जगात आलो आहे; पु हा, जग सोडू न प याकडे जातो.”
२९ याचे श य यास हणाले, “पाहा, आता आपण उघडपणे बोलत आहा,
दाखला सांगत नाही. ३० आता आ हास कळले आहे क , आप याला
सवकाही कळते आ ण कोणी आप याला वचारावे याची आपणाला गरज
नाही. याव न आपण देवापासून आला आहात असा आ ही व ास धरतो.”
३१ येशूने यांना उ र दले, “तु ही आता व ास ठे वता काय? ३२ पाहा,
अशी वेळ येत आहे कब ना आली आहे क , तुमची दाणादाण होऊन तु ही
सव आपआप या घर जाल व मला एकटे सोडाल; पण मी एकटा नाही,
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कारण पता मा याबरोबर आहे. ३३ मा याठायी तु हास शांती मळावी
हणून मी या गो ी सां गत या आहेत. जगात तु हास लेश होतील; तर
धीर धरा, मी जगा या श ला जकले आहे.”

१७

“या गो ी बोल यावर येशू वर आकाशाकडे ी लावून हणाला,
हे प या, वेळ आली आहे; पु ाने तुझे गौरव करावे हणून तू
आप या पु ाचे गौरव कर. २ जे तू यास दले आहेत या सवाना याने
सावका लक जीवन ावे, हणून तू यास सव मनु यांमा ावर अ धकार
दला आहेस. (aiōnios g166) ३ सावका लक जीवन हेच आहे क , तू जो
एकच, खरा देव या तुला आ ण याला तू पाठवलेस या येशू
ताला
ओळखावे. (aiōnios g166) ४ जे तू काम मला करावयाला दलेस ते पूण
क न मी पृ वीवर तुझे गौरव केले आहे. ५ तर आता, हे मा या प या, हे
जग हो याआधी तु याबरोबर मला जे गौरव होते या यायोगे तू आपणा
वतःबरोबर माझे गौरव कर. ६ जे लोक तू मला जगातून दले यांना मी
तुझे नाव कट केले. ते तुझे होते आ ण ते तू मला दलेस आ ण यांनी
तुझे वचन पाळले आहे. ७ आता यांना समजले आहे क , तू या गो ी
मला द यास या सव तु यापासून आहेत. ८ कारण तू मला जी वचने
दलीस ती मी यांना दली आहेत; ती यांनी वीकारली, मी तु यापासून
आलो हे यांनी खरोखर ओळखले आ ण तू मला पाठवले. असा यांनी
व ास ठे वला. ९ यां यासाठ मी वनंती करतो, मी जगासाठ वनंती कर त
नाही, तर जे तू मला दले आहेत यां यासाठ मी वनंती करतो, कारण
ते तुझे आहेत. १० जे माझे ते सव तुझे आहे आ ण जे तुझे ते सव माझे
आहे आ ण यां याठायी माझे गौरव झाले आहे. ११ आ ण आता, यापुढे मी
जगात नाही; पण ते जगात आहेत आ ण मी तु याकडे येत आहे. हे प व
प या, तू मला दले या तु या नावात यांना राख यासाठ क , जसे आपण
एक आहोत तसे यांनीही एक हावे. १२ जोपयत मी यां याबरोबर होतो
तोपयत तू मला दले या तु या नावात मी यांना राखले; मी यांचा सांभाळ
केला आ ण नाशा या पु ा शवाय यां यातून कोणाचा नाश झाला नाही. हा
शा लेख पूण हावा हणून असे झाले. १३ पण आता मी तु याकडे येत
आहे आ ण माझा आनंद यां याठायी प रपूण हावा हणून मी जगात या
गो ी बोलतो. १४ मी यांना तुझे वचन दले आहे, जगाने यांचा ेष केला
आहे; कारण जसा मी जगाचा नाही तसे तेही जगाचे नाहीत. १५ तू यांना
जगातून काढू न यावे अशी मी वनंती कर त नाही, तर तू यांना ापासून
राखावे अशी मी वनंती करतो. १६ जसा मी जगाचा नाही, तसे तेही जगाचे
नाहीत. १७ तू यांना स यात प व कर. तुझे वचन हेच स य आहे. १८
जसे तू मला जगात पाठवले तसे मीही यांना जगात पाठवले आहे. १९
आ ण यांनीही स यांत प व हावे हणून मी यां याक रता वतःला प व
करतो. २० मी केवळ यां यासाठ नाही, तर यां या श दाव न जे मा यावर
व ास ठे वतात यां यासाठ ही वनंती करतो २१ क , या सवानी एक हावे;
हे मा या प या, जसा तू मा याम ये आहेस व मी तु याम ये आहे तसे
यांनीही तु यामा याम ये एक हावे, कारण तू मला पाठवले असा जगाने
व ास धरावा. २२ तू जे गौरव मला दले आहे, ते मी यांना दले आहे,
यासाठ क , जसे आपण एक आहोत तसे यांनी एक हावे; २३ हणजे मी
यां याम ये आ ण तू मा याम ये; यासाठ क , यांनी एक होऊन पूण हावे
आ ण, याव न जगाने समजून यावे क , तू मला पाठवले आ ण जशी तू
मा यावर ीती केली तशी यां यावरही ीती केली. २४ हे मा या प या,
माझी अशी इ छा आहे क , तू जे मला दले आहेत यांनीही जेथे मी असेन
तेथे मा याजवळ असावे, यासाठ क , जे माझे गौरव तू मला दले आहे ते
यांनी पाहावे; कारण जगाचा पाया घातला यापुव तू मा यावर ीती केली.
२५ हे यायसंप न प या, जगाने तुला ओळखले नाही, मी तुला ओळखले
आहे आ ण तू मला पाठवले असे यांनी ओळखले आहे. २६ मी तुझे नाव
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यास कळवले आहे आ ण मी कळवीन, यासाठ क , जी ीती तू मा यावर
केली ती यां याम ये असावी आ ण मी यां याम ये असावे.”
बोल यानंतर येशू आप या श यांबरोबर क ोन ओहळा या
१८ हेपलीकडे
गेला. तेथे एक बाग होती; तेथे तो व याचे श य गेले. ही
२

जागा यास ध न देणा या य दालाही माहीत होती कारण येशू पु कळ वेळा
आप या श यांबरोबर तेथे जात असे. ३ ते हा सै नकांची तुकड व मु य
याजक लोक व प शी यां याकडचे कामदार मळा यावर, दवे, मशाली व
श े घेऊन य दा तेथे आला. ४ येशू आपणावर जे काही येणार हे सव
जाणून बाहेर आला आ ण यांना हणाला, “तु ही कोणाला शोधत आहात?”
५ यांनी यास उ र दले, “नासरेथकर येशूला.” तो यांना हणाला, “तो मी
आहे.” आ ण या य दाने यास ध न दले देखील यां याबरोबर उभा होता,
६ “तो मीच आहे,” असे हणताच ते मागे सरकून जाऊन ज मनीवर पडले.
७ मग याने यांना पु हा वचारले, “तु ही कोणाला शोधता?” आ ण ते
हणाले, “नासरेथकर येशूला.” ८ येशूने उ र दले, “मीच तो आहे; असे मी
तु हास सां गतले, तु ही मला शोधीत असला तर यांना जाऊ ा.” ९ “जे तू
मला दले आहेत यांतून मी एकही हर वला नाही,” असे जे वचन तो बोलला
होता ते पूण हावे हणून हे झाले. १० ते हा शमोन पे ाजवळ तलवार
अस याने याने ती उपसली व महायाजका या दासावर चाल वली आ ण
याचा उजवा कान कापून टाकला. या दासाचे नाव म ख होते. ११ ते हा
येशू पे ाला हणाला, “तरवार यानात घाल. प याने मला जो याला दला
आहे तो मी पऊ नये काय?” १२ मग सै नकांची तुकड व हजारांचा सरदार
आ ण य ांचे अ धकार हे येशूला ध न बांधले. १३ आ ण यास थम
ह नाकडे नेले कारण, या वष महायाजक असले या कयफाचा हा सासरा
होता, १४ एका मनु याने लोकांसाठ मरावे हे फाय ाचे आहे. अशी मसलत
य ास याच कयफाने दली होती. १५ शमोन पे व सरा एक श य
येशू या मागे मागे चालले; तो श य महायाजका या ओळखीचा होता आ ण
येशूबरोबर महायाजका या वा ात गेला. १६ पण पे बाहेर, दाराशी उभा
रा हला होता, हणून जो सरा श य महायाजका या ओळखीचा होता याने
बाहेर जाऊन व ारपा लकेला सांगून पे ाला आत आणले. १७ याव न
ती त ण ारपा लका होती ती पे ाला हणाली, “तूही या मनु या या
श यांपैक आहेस काय?” तो हणाला, “मी नाही.” १८ थंड अस यामुळे
दास व कामदार कोळशाचा व तव पेटवून शेकत उभे रा हले होते आ ण
पे पण यां याबरोबर शेकत उभा होता. १९ ते हा महायाजकाने येशूला
या या श यां वषयी व या या श णा वषयी न केले. २० येशूने यास
उ र दले, “मी जगासमोर उघडपणे बोललो आहे, सभा थानात आ ण
परमे रा या भवनात, सव य दी जमतात, तेथे मी नेहमी श ण दले आ ण
गु तपणे मी काही बोललो नाही. २१ मला का वचारता? मी काय बोलतो ते.
यांनी ऐकले आहे यांना वचारा. पाहा, मी जे बोललो ते यांना माहीत
आहे.” २२ याने असे हट याबरोबर जवळ उभा राहणारा एक कामदार
येशूला चापट मा न हणाला, “तू महायाजकाला असे उ र देतोस काय?”
२३ येशूने यास उ र दले, “मी वाईट र तीने बोललो असलो तर कसे वाईट
बोललो ते स कर; यो य र तीने बोललो असलो तर मला का मारतोस?”
२४ ते हा ह नाने यास महायाजक कयफा या याकडे बांधलेलेच पाठवले.
२५ शमोन पे शेकत उभा रा हला होता; यास इतर हणाले, “तूही या या
श यांतला आहेस काय?” याने नाकारले व हटले, “मी नाही.” २६
पे ाने याचा कान कापला होता याचा नातलग असलेला, महायाजका या
दासांपैक एक होता, तो यास हणाला, “मी तुला या याबरोबर बागेत नाही
का पा हले?” २७ पे ाने पु हा नाकारले आ ण, लागलाच, क बडा आरवला.
२८ ते हा यांनी येशूला कयफाकडू न सरकारवा ांत नेले; ते हा सकाळ होती
आ ण आपण अशु होऊ नये, पण व हांडणाचे भोजन करता यावे हणून ते

564

वतः सरकारवा ांत गेले नाहीत. २९ या तव पलात यां याकडे बाहेर
येऊन हणाला, “तु ही या मनु यावर काय आरोप ठे वता?” ३० यांनी यास
उ र दले, “तो कम नसता तर आ ही यास आप या हाती दले नसते.”
३१ पलाताने यांना हटले, “ याला तु हीच आप या नयमशा ा माणे
याचा याय करा.” य दी अ धकार यास हणाले, “आ हास कोणाचा
जीव घे याचा अ धकार नाही.” ३२ आपण कोण या मरणाने मरणार हे
सुच वतांना येशूने जे वचन सां गतले होते ते पूण हावे हणून असे झाले. ३३
हणून पलात पु हा सरकारवा ांत गेला; आ ण याने येशूला बोलावून
हणाला, “तू य ांचा राजा आहेस काय?” ३४ येशूने उ र दले, “आपण
वतः हे हणता कवा स यांनी आपणाला मा या वषयी हे सां गतले?” ३५
पलाताने उ र दले, “मी य दी आहे काय? तु याच लोकांनी आ ण मु य
याजकांनी तुला मा या हाती दले; तू काय केले.” ३६ येशूने उ र दले,
“माझे रा य या जगाचे नाही. माझे रा य या जगाचे असते तर य ां या
हाती मी दला जाऊ नये हणून मा या सेवकांनी लढाई केली असती; पण
माझे रा य येथले नाही.” ३७ हणून पलात यास हणाला, “तर तू राजा
आहेस काय?” येशूने उ र दले, “मी राजा आहे असे आपण हणता. मी
यासाठ ज मलो आहे आ ण यासाठ मी जगात आलो आहे. मी स याची
सा
ावी. जो कोणी स याचा आहे तो माझी वाणी ऐकतो.” ३८ पलात
यास हणाला, “स य काय आहे?” आ ण हे बोलून तो पु हा य ांकडे
बाहेर गेला आ ण यांना हणाला, “मला या यात काही अपराध दसत
नाही. ३९ पण तुम यासाठ व हांडण सणांत मी एकाला सोडावे अशी
तुम यात र त आहे; तर तुम यासाठ मी य ां या राजाला सोडावे अशी
तुमची इ छा आहे काय?” ४० ते हा पु हा ते ओरडू न हणाले, “ ाला सोडू
नका, तर बर बाला सोडा” आता बर बा हा एक लुटा होता.
येशूला नेऊन फटके मारवले. ते हा शपायांनी
१९ नंएकतरकापलाताने
ांचा मुकुट गुंफून या या डो यात घातला आ ण यास
२

एक जांभळा झगा घातला. ३ आ ण ते या यापुढे येऊन हणाले, “हे
य ां या राजा, तुझा जयजयकार असो!” मग यांनी यास चापटा मार या.
४ हणून पलाताने पु हा बाहेर येऊन, हटले, “पाहा, मला या यात काही
अपराध दसत नाही, हे तु हास समजावे हणून मी यास तुम याकडे बाहेर
आणतो.” ५ ते हा येशू का ांचा मुकुट व जांभळा झगा घातलेला बाहेर
आला आ ण पलात यांना हणाला, “पाहा, हा मनु य!” ६ मु य याजक
लोक व यांचे कामदार यास बघून ओरडू न हणाले, याला “वध तंभावर
खळा, वध तंभावर खळा.” पलात यांना हणाला, “तु हीच यास नेऊन,
वध तंभावर खळा; कारण मला या यात काही अपराध दसत नाही.” ७
य दी लोकांनी यास उ र दले, “आ हास नयमशा आहे आ ण या
शा ा माणे हा मरण पावला पा हजे; कारण याने वतःला देवाचा पु
केले.” ८ पलात हे बोलणे ऐकून अ धकच याला; ९ आ ण तो पु हा जाऊन
व येशूला हणाला, “तू कोठला आहेस?” पण येशूने यास उ र दले
नाही. १० पलाताने यास हटले, “मा याबरोबर तू बोलत नाहीस काय?
तुला सोड याचा अ धकार मला आहे आ ण तुला वध तंभावर खळ याचा
अ धकार मला आहे हे तुला माहीत नाही काय?” ११ येशूने उ र दले,
“आपणाला तो अ धकार व न दलेला नसता तर मा यावर मुळ च चालला
नसता, हणून याने मला आप या हाती दले याचे पाप अ धक आहे.”
१२ याव न पलाताने यास सोडायचा य न केला, पण य दी ओरडू न
हणाले, “आपण जर याला सो डले तर आपण कैसराचे म नाही; जो
कोणी वतःला राजा करतो तो कैसराला नाकारतो.” १३ हणून पलाताने
हे बोलणे ऐक यावर येशूला बाहेर आणले आ ण तो फरसबंदी नावा या
जागी यायासनावर बसला. इ ी भाषेत या जागेला ग बाथा हणतात. १४
तो व हांडणा या तयार चा दवस होता, ते हा सुमारे पारचे बारा वाजले

होते आ ण तो य ांना हणाला, “पाहा, तुमचा राजा!” १५ याव न ते
ओरडले, “ ाला संपवून टाका, यास वध तंभावर खळा.” पलात यांना
हणाला, “मी तुम या राजाला वध तंभावर खळावे काय?” मु य याजकांनी
उ र दले, “आ हास कैसरा शवाय राजा नाही.” १६ मग, याने येशूला
वध तंभावर खळ याक रता यां या हाती दले. १७ ते हा यांनी येशूला
आप या ता यात घेतले आ ण तो आपला वध तंभ वतः वाहत ‘कवटीचे’
थान हटले या जागी गेला. या जागेला इ ी भाषेत गुलगुथा हणतात. १८
तेथे यांनी यास व या याबरोबर स या दोघांना, एकाला एका बाजूस व
स याला स या बाजूस आ ण येशूला म ये असे वध तंभांवर खळले. १९
आ ण पलाताने एक फलक ल न तो वध तंभावर लावला; ‘य ांचा राजा
नासोर येशू’ असे ल हले होते. २० येशूला वध तंभावर खळले होते ते
ठकाण नगरा या जवळ होते. हणून पु कळ य ांनी तो फलक वाचला. तो
इ ी, रोमी व ीक भाषांत ल हला होता. २१ ते हा य ांचे मु य याजक
लोक पलाताला हणाले, “य ांचा राजा असे ल नका तर याने हणले
‘मी य ांचा राजा आहे’ असे लह.” २२ पलाताने उ र दले, “मी ल हले
ते ल हले.” २३ मग शपायांनी येशूला वध तंभावर खळ यावर याचे
कपडे घेतले आ ण येक शपायाला एक वाटा असे चार वाटे केले; आ ण
झगाही घेतला. या झ याला शवण न हती; तो वरपासून सरळ वणलेला
होता. २४ हणून ते एकमेकांना हणाले, “आपण हा फाडू नये; पण तो
कोणाला मळे ल हे ठरव याकरता च ् या टाकून पाहावे.” हे यासाठ झाले
क , ‘ यांनी माझे कपडे आपसात वाटू न घेतले आ ण मा या झ यावर यांनी
च ् या टा क या,’ असा हा शा लेख पूण हावा; हणून शपायांनी या
गो ी के या. २५ पण येशू या वध तंभाजवळ याची आई, याची मावशी व
लोपाची प नी मर या आ ण म दालीया नगराची मर या या उ या हो या. २६
येशूने जे हा आप या आईला व तो या श यावर याची ीती होती यास
जवळ उभे रा हलेले पा न ते हा तो आप या आईला हणाला, “आई, पाहा,
हा तुझा मुलगा.” २७ मग तो या श याला हणाला, “पाहा, ही तुझी आई!”
आ ण या श याने तला ते हापासून आप याकडे घेतले. २८ मग, आता
सव पूण झाले आहे, हे जाणून येशूने, शा लेख पूण हावा हणून, “मला
तहान लागली आहे” असे हटले. २९ तेथे, एक आंब भ न ठे वलेले भांडे
होते, हणून यांनी आंबेने भरलेला एक बोळा एका एजोब झाडा या काठ वर
बसवून या या त डाला लावला. ३० येशूने आंब घेत यानंतर हटले, “पूण
झाले आहे.” आ ण आपले म तक लववून आपला आ मा समपण केला. ३१
तो तयार चा दवस होता आ ण श बाथ दवशी वध तंभावर शर रे रा नयेत,
कारण तो श बाथ मोठा दवस होता हणून य ांनी पलाताला वनंती
केली क , यांचे पाय तोडू न यांना काढू न घेऊन जावे. ३२ ते हा शपाई
आ यावर यांनी या याबरोबर वध तंभावर खळ यात आले या प ह याचे
व स याचे पाय तोडले. ३३ परंतु ते येशूजवळ आ यावर, तो म न गेला आहे
असे पा न, यांनी याचे पाय तोडले नाहीत. ३४ तर शपायांपैक एकाने
भा याने या या कुशीत भोसकले; आ ण, लगेच, र व पाणी बाहेर आले.
३५ आ ण याने हे पा हले याने सा दली आहे याची सा खर आहे
व आपण खरे बोलतो हे यास ठाऊक आहे यासाठ क , तु हीही व ास
ठे वावा. ३६ कारण, “ याचे एकही हाड मोडणार नाही,” हा शा लेख पूण
हावा हणून या गो ी झा या. ३७ आ ण सरा एक शा लेख पु हा
हणतो, “ याला यांनी व धले ते या याकडे पाहतील.” ३८ यानंतर,
जो अ रमथाईकर योसेफ याने आप याला येशूचे शर र नेता यावे अशी
पलाताला वनंती केली. तो येशूचा श य असून पण य ां या भीतीमुळे
गु त श य होता, पलाताने यास परवानगी द याव न याने जाऊन येशूचे
शर र नेले. ३९ आ ण, या याकडे प ह याने रा ीचा आलेला नकदेमही
गंधरस व अग यांचे सुमारे शंभर मापे म ण घेऊन आला. ४० मग यांनी
येशूचे शर र घेतले आ ण य ां या उ रकाया या र ती माणे यांनी ते

565

योहान

सुगंधी मसा यांस हत तागा या व ात गुंडाळले. ४१ यास या ठकाणी
वध तंभावर खळले होते तेथे एक बाग होती; आ ण या बागेत एक नवी
कबर होती; याम ये कोणाला कधीही ठे वलेले न हते. ४२ तो य ांचा
तयार चा दवस अस यामुळे व ती कबर जवळ अस यामुळे, यांनी येशूला
तेथे ठे वले.
ा या प ह या दवशी, पहाटेस अंधारातच, म दालीया
२० आठव
नगराची मर या कबरेजवळ आली आ ण कबरे या त डाव न ध ड
काढली आहे असे तने पा हले. २ ते हा शमोन पे व या यावर येशूची
ीती होती या स या श याकडे धावत येऊन ती यांना हणाली, “ यांनी
भूला कबरेतून काढू न नेले आ ण यास कोठे ठे वले हे आ हास माहीत
नाही.” ३ हणून पे व तो सरा श य बाहेर पडू न कबरेकडे जावयास
नघाले. ४ ते हा ते दोघे जण बरोबर धावत गेले; पण तो सरा श य पे ा या
पुढे धावत गेला व कबरेजवळ थम पोहचला. ५ याने ओणवून आत
डोकावले आ ण यास तागाची व े पडलेली दसली. पण तो आत गेला
नाही. ६ शमोन पे ह या यामागून येऊन पोहचला व तो कबरेत शरला; ७
आ ण तागाची व े पडलेली व जो माल या या डो याला होता तो या
तागा या व ांजवळ न हे, तर वेगळा एक कडे गुंडाळू न ठे वलेला होता. ८
ते हा जो सरा श य प ह याने कबरेजवळ आला होता तोही आत गेला
आ ण याने पा न व ास ठे वला. ९ कारण याने मरण पावले यातून पु हा
उठावे हे अव य आहे, हा शा लेख यांना अजून कळला न हता. १० मग ते
श य पु हा आप या घर गेले. ११ पण इकडे मर या बाहेर कबरेजवळ रडत
उभी रा हली होती आ ण ती रडता रडता तने ओणवून कबरेत पा हले; १२
आ ण जेथे येशूचे शर र आधी ठे वलेले होते तेथे ते शु व े प रधान केलेले
दोन देव त एक डो याकड ल बाजूस आ ण एक पायांकड ल बाजूस बसलेले
दसले. १३ आ ण ते तला हणाले, “मुली, तू का रडतेस?” ती यांना
हणाली, “ यांनी मा या भूला नेले आ ण यास कोठे ठे वले हे मला माहीत
नाही.” १४ असे बोलून ती मागे वळली आ ण तो तला येशू उभा असलेला
दसला; पण तो येशू आहे हे तने ओळखले नाही. १५ येशूने तला हटले,
“मुली, तू का रडतेस? तू कोणाला शोधतेस?” तो माळ आहे असे समजून
यास हणाली, “साहेब, तू यास येथून नेले असेल तर कोठे ठे वलेस ते मला
सांग हणजे मी यास घेऊन जाईन.” १६ येशूने तला हटले, “मर ये,” ती
वळू न यास इ ी भाषेत हणाली, “र बूनी,” ( हणजे गु जी) १७ येशूने
तला हटले, “मला शवू नकोस; कारण, मी अजून प याकडे वर गेलो
नाही; तर मा या बांधवांकडे जाऊन, यांना सांग क , जो माझा पता आ ण
तुमचा पता, माझा देव आ ण तुमचा देव आहे या याकडे मी वर जातो.”
१८ म दालीया नगराची मर या गेली आ ण आपण भूला प ह याचे आ ण
याने आप याला या गो ी सां गत याचे तने श यांना कळ वले. १९ या
दवशी, हणजे आठव ा या प ह या दवशी सं याकाळ , श य जेथे
जमले होते तेथील दरवाजे य ां या भीतीमुळे बंद असता, येशू आत आला
व म यभागी उभा रा न हणाला, “तु हास शांती असो.” २० आ ण हे
बोल यावर याने यांना आपले हात आ ण कूस दाखवली; आ ण श यांनी
भूला ब घतले ते हा ते आनं दत झाले २१ ते हा येशू यांना पु हा हणाला,
“तु हास शांती असो. जसे प याने मला पाठवले आहे तसे मी ह तु हास
पाठवतो.” २२ एवढे बोल यावर याने यां यावर फुंकर टाकली आ ण तो
यांना हणाला, “प व आ याचा वीकार करा. २३ या कोणा या पापांची
तु ही मा करता यांची मा झाली आहे आ ण या कोणाची तु ही ठे वता
ती तशीच ठे वलेली आहेत.” २४ येशू आला ते हा, बारांतील एक, याला
द म हणत तो थोमा यां याबरोबर न हता. २५ हणून स या श यांनी
यास सां गतले, “आ ही भूला पा हले.” ते हा तो यांना हणाला, “मी
या या हातात ख यांची खूण ब घत या शवाय, ख यां या जागी माझे
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बोट घात या शवाय आ ण या या कुशीत माझा हात घात या शवाय मी
व ास ठे वणारच नाही.” २६ आ ण पु हा, आठ दवसानी, याचे श य
घरात होते आ ण थोमा यां याबरोबर होता; आ ण दरवाजे बंद असताना येशू
आला व म यभागी उभा रा हला आ ण हणाला, “तु हास शांती असो.” २७
मग तो थोमाला हणाला, “तुझे बोट पुढे कर आ ण माझे हात बघ; तुझा हात
पुढे कर आ ण मा या कुशीत घाल; आ ण व ासहीन होऊ नकोस पण
व ास ठे वणारा हो.” २८ आ ण थोमाने यास हटले, “माझा भू आ ण
माझा देव!” २९ येशूने यास हटले, “तू मला पा हले आहे हणून व ास
ठे वला आहे. पा ह यावांचून व ास ठे वणारे आहे ते ध य!” ३० आ ण
या पु तकात ल हली नाहीत अशी सर ही पु कळ च हे येशूने आप या
श यांसमोर केली. ३१ पण ही ासाठ ल हली आहेत क , येशू हा देवाचा
पु
त आहे, असा तु ही व ास ठे वावा आ ण तु ही व ास ठे व याने
तु हास या या नावात जीवन मळावे.
ण या यानंतर पु हा त बया या सरोवराजवळ येशूने श यांना
२१ आवतःस
कट झाला; आ ण अशा कारे वतःस कट केले.

२

शमोन पे व याला द म हणत तो थोमा, गालील ांतातील काना
नगरातील नथनेल व ज दीचे पु आ ण या या श यांतील सरे दोघे
जण हे बरोबर होते. ३ शमोन पे यांना हणाला, “मी मासे धरावयला
जातो.” ते यास हणतात, “आ ही पण तु याबरोबर येतो.” ते हा ते नघून
तारवात चढले आ ण या रा ी यांनी काहीही धरले नाही. ४ पण आता
पहाट होते वेळ येशू समु कना याजवळ उभा होता, पण तो येशू होता हे
श यांना समजले नाही. ५ ते हा येशूने यांना हटले, “मुलांनो, तुम याजवळ
काही खावयाला आहे काय?” ते यास हणाले, “नाही.” ६ आ ण तो
यांना हणाला, “तारवा या उजवीकडे जाळे टाका आ ण तु हास मळे ल.”
हणून यांनी टाकले आ ण माशां या घोळ यामुळे ते यांना आता ओढवेना.
७ ते हा या श यावर येशूची ीती होती तो पे ाला हणाला, “तो भू
आहे.” शमोन पे ाने ऐकले क , तो “ भू आहे, भू आहे” ते हा तो उघडा
अस यामुळे ( याने बाहेर ल व , झगा, न घात यामुळे) याने कमरेला
झगा गुंडाळला आ ण सरोवरात उड घेतली. ८ आ ण सरे श य या लहान
मच ाने ते माशांचे जाळे ओढ त ओढ त आले कारण ते कना यापासून
फार र न हते, पण सुमारे दोनशे हातावर होते. ९ ते हा ते कना यावर
बाहेर आ यावर तेथे कोळशांचा व तव आ ण यावर ठे वलेली मासळ
आ ण भाकर पा हली. १० येशूने यांना हटले, “तु ही आता धरले या
मासळ मधून काही आणा.” ११ ते हा शमोन पे ाने मच ावर चढू न एकशे
ेप न मो ा माशांनी भरलेले जाळे कना यावर ओढू न आणले. ते ततके
असतानाही जाळे फाटले नाही. १२ येशू यांना हणाला, “या, याहर करा.”
कारण तो भू आहे हे यांना समजले हणून आपण कोण आहात हे यास
वचारावास श यांतील कोणी धजला नाही. १३ ते हा येशूने भाकर घेतली
आ ण यांना दली; तशीच मासळ दली. १४ येशू मरण पावले यातून
उठ यानंतर याची श यांना कट हायची ही तसर वेळ. १५ मग यांची
याहर झा यावर येशूने शमोन पे ाला हटले, “योहाना या पु ा शमोना,
यां यापे ा तू मा यावर अ धक ीती करतोस काय?” तो यास हणाला,
“होय, भू, तू जाणतोस क , मी तु यावर ीती करतो.” तो यास हणतो,
“माझी कोकरे चार.” १६ तो पु हा स यांदा यास हणाला, “योहाना या
पु ा, शमोना, तू मा यावर ीती करतोस काय?” तो यास हणाला, “होय,
भू, तू जाणतोस क , मी तु यावर ीती करतो.” तो यास हणाला, “माझी
मढरे राख.” १७ तो तस यांदा यास हणाला, “योहाना या पु ा, शमोना,
तू मा यावर ीती करतोस काय?” पे ःखी होऊन यास हणाला, “ भू,
तुला सव माहीत आहे, तू जाणतोस क , मी तु यावर ीती करतो.” येशू
यास हणतो, “माझी मढरे चार.” १८ “मी तुला खरे खरे सांगतो, तू जे हा
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त ण होतास ते हा आपली कंबर बांधून तुझी इ छा असेल तकडे जात
होतास; पण तू हातारा होशील ते हा हात पुढे करशील, सरा तुझी कंबर
बांधील आ ण तुझी इ छा नसेल तकडे तुला नेईल.” १९ तो कोण या
मरणाने देवाचे गौरव करणार होता हे कट करायला तो हे बोलला आ ण हे
बोल यावर तो यास हणतो, “मा यामागे ये.” २० ते हा पे मागे वळला
आ ण पाहतो क , या श यावर येशूची ीती होती जो भोजना या वेळ
या या छातीशी टेकला असता मागे लवून ‘ भू, तुला ध न देणारा तो कोण
आहे?’ असे हणाला होता, यास याने मागे चालतांना पा हले. २१ हणून,
यास बघून, पे येशूला हणाला, “ भू, ाचे काय?” २२ येशूने यास
हटले, “मी येईपयत याने रहावे अशी जर माझी इ छा असेल तर याचे
तुला काय? तू मा यामागे ये.” २३ ते हा बांधवांत हे बोलणे पसरले क , तो
श य मरणार नाही. पण येशू यास हणाला न हता क , तो मरणार नाही,
पण “मी येईपयत याने रहावे अशी जर माझी इ छा असेल तर तुला काय?”
२४ जो या गो ची सा देतो व याने या गो ी ल ह या आहेत तोच हा
श य आहे; आ ण याची सा खर आहे हे आ हास माहीत आहे. २५
आ ण ा शवाय येशूने केलेली पु कळ कृ ये आहेत; ती एकएक ल हली तर
ल हलेली पु तके या जगात देखील मावणार नाहीत असे मला वाटते.
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नवडला आहेस ते दाखव.” २६ मग यांनी यां यासाठ च ् या टाक यावर
मि थयाची च नघाली; ते हा यास अकरा े षतांबरोबर गण यात आले.

आ ण केले, व या वषयी मी प ह या
नंतर पे टेकॉ ट हणजे प नासावा दवस आला ते हा ते सव एक
१ हे ंथथयात नमुफला,द कयेे लेश,ूने जे याशकवले
दवसापयत जे हा तो वर घेतला गेला. या २
जमले असताना. अक मात मो ा वा या या सुसा ासारखा
२

आ ा याने प व आ या या ारे या या नवडले या े षतांना द या.
३ मरण सोस यानंतरही येशूने यांना पु कळ माणांनी आपण जवंत
आहोत. हे दाखवून चाळ स दवसपयत तो यांना दशन देत असे, व देवा या
रा या या गो ी सांगत असे. ४ नंतर तो यां याशी एक असता याने
यांना आ ा केली क , “य शलेम शहर सोडू न जाऊ नका तर प याने देऊ
केले या, या देणगी वषयी, तु ही मा याकडू न ऐकले आहे याची वाट
पाहा. ५ कारण योहानाने पा याने तुमचा बाि त मा केला खरा; थोडया
दवसानी तुमचा बाि त मा प व आ याने होईल.” ६ मग सवजण एक
जमले असताना श यांनी येशूला वचारले, “ भूजी, याच काळात आपण
इ ाएलाचे रा य पु हा था पत करणार काय?” ७ तो यांना हणाला,
“ प याने वतः या अ धकारात काळ व समय ठे वले आहेत ते जाणणे
तु हाकडे नाही. ८ परंतु प व आ मा तु हांवर येईल, ते हा तु ही साम य
ा त कराल, आ ण य शलेम शहरात सव य दीया आ ण शोमरोन ांतात,
व पृ वी या शेवटापयत तु ही माझे सा ी हाल.” ९ असे सां गत यावर
यां या डो यासमोर तो वर घेतला गेला, आ ण मेघांनी यास ीआड
केले. १० नंतर तो जात असता ते आकाशाकडे नरखून पाहत होते, ते हा
पाहा, शु व े प रधान केलेले दोन पु ष यां याजवळ उभे रा हले.
११ आ ण ते असे बोलले, “अहो गालीलकारांनो, तु ही आकाशाकडे का
पाहत उभे रा हले आहात? हा जो येशू तु हापासून वर आकाशात घेतला
गेला आहे? तु ही यास जसे आकाशात जातांना पाहता तसाच तो परत
येईल.” १२ मग य शलेम शहराजवळ हणजे श बाथ दवसा या मजलेवर
असले या जैतुनां या ड गराव न ते य शलेम शहरास परत आले. १३ आ ण
आ यावर ते माड वर या एका खोलीत जथे पे , योहान, याकोब, अं या,
फ ल प, थोमा, बथलमय, म य, अ फ चा मुलगा याकोब, शमोन जलोत
व याकोबाचा मुलगा य दा हे राहत होते, तथे गेले. १४ हे सवजण आ ण
यां यासह क येक ि या, येशूची आई मर या, व याचे भाऊ एक च ाने
एकसारखे ाथना करत होते. १५ या दवसात पे बंधुवगाम ये, सुमारे
एकशेवीस मनु यां या जमावाम ये उभा रा न हणाला, १६ “बंधुजनहो,
येशूला ध न नेणा यांना वाट दाख वणा या य दा वषयी प व आ याने
दावीदा या मुखावाटे जे भ व य आधीच वतवले होते, ते पूण हो याचे अग य
होते. १७ तो आप या मधलाच एक होता आ ण यास या सेवेत या लाभाचा
याचा वाटा मळाला होता.” १८ ( याने आप या ाईची कृतीक न मजुर ने
शेत वकत घेतले. तो पालथा पड याने याचे पोट म येच फुटले, व याची
आतड बाहेर पडली. १९ हे य शलेम शहरात राहणा या सवाना कळले
हणून यां या भाषेत या शेताला हकलदमा, हणजे र ाचे शेत, असे नाव
पडले आहे.) २० तो सं हतेत असे ल हले आहे क , याचे घर उजाड पडो,
व याम ये कोणीही न राहो. आ ण, याचा ा सरा घेवो. २१ हणून,
भू येशू, आम याम ये आत बाहेर येत जात होता या सव काळात, २२
योहाना या बाि त यापासून तर या दवशी भू येशूला आप यापासून वर
घे यात आले, या दवसापयत तर जी माणसे आप या संगतीसोबतीत होती
यां यातून एकाने आप याबरोबर या या पुन थानाचा सा ी झाले पा हजे.
२३ ते हा याचे उपनाव यु त होते, तो बसबा हटलेला योसेफ व मि थया,
या दोघांना यांनी पुढे आणले. २४ मग यांनी अशी ाथना केली, “हे
सवाची दये जाणणा या भू, २५ हे सेवकपद व े षतपद सोडू न आप या
जागी गेले या य दाचे पद याला मळावे असा या दोघांपैक तू कोण
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आकाशातून नाद झाला, व या घरात ते वसले होते ते सव याने भरले. ३
आ ण वेगवेग या होत असले या अ नी या जीभांसार या जीभा यांना
दस या, व येकावर या एकएक अशा बस या. ४ ते हा ते सवजण प व
आ याने प रपूण झाले आ ण आ याने जसजशी यांना वाचा दली, तसतसे
ते नर नरा या भाषांतून बोलू लागले. ५ यावेळेस आकाशाखाल या
येक रा ातील भ मान य दी य शलेम शहरात राहत होते. ६ तो
नाद झा यावर लोकसमुदाय एक होऊन ग धळू न गेला, कारण येकाने
यांना आपआप या भाषेत बोलताना ऐकले. ७ ते सव आ याने थ क
होऊन; हणाले, “पाहा, हे बोलणारे सव गालील ांतातील ना? ८ तर
आपण येकजण आपआपली ज मभाषा ऐकतो हे कसे? ९ पाथ , मेदी,
एलामी, मेसोपटे या, य दीया, क प कया, पंत, आ शया, १० ु गया,
पंफु लया, मसर व कुरणे या जवळचा लबुवा देश ात राहणारे, य दी
व य दीयमतानूसार असे रोमन वासी, ११ े तीय, अरब, असे आपण
यांना आपआप या भाषांत देवाची मह कृ ये सांगताना ऐकतो.” १२ ते हा
ते सव वि मत होऊन; व ग धळू न जाऊन एकमेकांस हणाले, “हे काय
असेल?” १३ परंतु सरे क येक चे ा कर त हणाले, “हे नवीन ा रसाने
म त झाले आहेत.” १४ ते हा पे अकरा े षतांबरोबर उभा रा न, यांना
मो ाने हणाला, अहो य दी लोकांनो व य शलेम शहरातील र हवा यांनो,
हे ल ात आणा व माझे बोलणे ऐकून या. १५ तु हास वाटते हे म त झाले
आहेत, पण असे नाही कारण सकाळचे नऊ वाजले आहेत. १६ परंतु योएल
संदे ाने जे सां गतले होते ते हे आहे: १७ देव हणतो, “शेवट या दवसात
असे होईल, मी मनु यमा ावर आप या आ याचा वषाव कर न, ते हा तुमचे
पु व तुम या क या संदेश देतील. तुम या त णांस ांत होतील व तुम या
वृ ास व ने पडतील. १८ आणखी या दवसात मी आप या दासांवर
व आप या दास वर आप या आ याचा वषाव कर न, हणजे ते संदेश
देतील. १९ आ ण वर आकाशात अ ूते व खाली पृ वीवर च हे, हणजे र ,
अ नी व धू प वाफ अशी मी दाखवीन. २० परमे राचा महान व स
दवस ये यापूव सूय अंधकारमय व चं र मय होईल. २१ ते हा असे
होईल क जो कोणी परमे रा या नावाने याचा धावा कर ल तो तरेल.” २२
“अहो इ ाएल लोकांनो, या गो ी ऐका: नासोर येशू या ारे देवाने जी
मह कृ ये, अ ूते व च हे तु हास दाख वली याव न देवाने तु हाक रता
मा यता दलेला असा तो मनु य होता, याची तु हास मा हती आहे. २३ तो
देवा या ठाम संक पानुसार व पूव ानानुसार तुम या वाधीन झा यावर,
तु ही यास ध न अध या या हातांनी वध तंभावर खळू न मारले; २४
यास देवाने मरणा या वेदनांपासून सोडवून उठवले, कारण यास मरणा या
वाधीन राहणे अश य होते. २५ दावीद या या वषयी असे हणतो, ‘मी
परमे रास आपणापुढे न य पा हले आहे; मी ढळू नये हणून तो मा या
उजवीकडे आहे. २६ हणून माझे दय आनं दत व माझी जीभ उ ल सत
झालीच आणखी माझा देह ही आशेवर राहील. २७ कारण तू माझा जीव
मृतलोकात रा देणार नाहीस, व आप या प व पु षाला कुज याचा
अनुभव येऊ देणार नाहीस. (Hadēs g86) २८ जीवनाचे माग तू मला कळ वले
आहेत; ते आप या सम तेने मला हषभर त करशील.’” २९ “बंधुजनहो,
कुला धप त दावीद: ा या वषयी मी तु हाबरोबर श तपणे बोलतो तो
मरण पावला, पुरला गेला व याची कबर आजपयत आप याम ये आहे.
३० तो संदे ा होता, आ ण यास ठाऊक होते क देवाने यास अ भवचन
दले क तु या संतानातील एकाला तु या राजासनावर बसवीन. ३१ ाचे
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पूव ान अस यामुळे तो
ता या: पुन थाना वषयी असे बोलला क ,
यास मृतलोकात सोडू न दले नाही, व या या देहाला कुज याचा अनुभव
आला नाही. (Hadēs g86) ३२ या येशूला देवाने उठवले, ा वषयी आ ही
सव सा ी आहोत. ३३ हणून तो देवा या उज ा हाताकडे बस वलेला
आहे यास प व आ या वषयीचे वचन प यापासून ा त झाले आहे,
आ ण तु ही जे पाहता व ऐकता याचा याने वषाव केला आहे. ३४ कारण
दावीद राजा वगास चढू न गेला नाही, पण तो वतः हणतो, ‘परमे राने
मा या भूला सां गतले क , ३५ मी तु या श ूचे तुझे पादासन करेपयत तू
मा या उजवीकडे बसून राहा.’” ३६ “ हणून, इ ाएला या सव घरा याने हे
न यपूवक समजून यावे क , या येशूला तु ही वध तंभावर खळू न मारले
यास देवाने भू व
त असे क न ठे वले आहे.” ३७ हे ऐकून यां या
अंतःकरणास चुटपुट लागली आ ण ते पे व इतर े षत ांना हणाले,
“बंधुजनहो, आ ही काय करावे?” ३८ पे यांना हणाला, “प ा ाप करा
आ ण तुम या पापांची मा हावी, हणून तु ही येकजण येशू
ता या
नावाने बाि त मा या, हणजे तु हास प व आ याचे दान ा त होईल. ३९
कारण हे वचन तु हास तुम या मुलाबाळांना व जे र आहेत, या सवाना
हणजे जत यांना परमे र आपला देव वतःकडे बोलावील तत यांना दले
आहे.” ४० आणखी याने स या पु कळ गो ी सांगून यास सा दली व
बोध क न; हटले, “या कु टल पढ पासून तु ही आपला बचाव क न या.”
४१ ते हा यांनी या या संदेशाचा वीकार केला यांचा बाि त मा झाला,
आ ण या दवशी यां यांत सुमारे तीन हजार मनु यांची भर पडली. ४२ ते
े षतां या श णात आ ण सहवासात, भाकर मोड यांत व ाथना कर यांत
त पर असत. ४३ ते हा येक मनु यास भय वाटले, आ ण े षतां या हातून
पु कळ अ ूत कृ ये व च हे घडत होती. ४४ ते हा व ास ठे वणारे सव
एक होते आ ण यांचे सवकाही सामाईक होते, ४५ ते आपआपली जमीन
व मालम ा वकून जसजशी येकाला गरज लागत असे, तसतसे सवाना
वांटून देत असत. ४६ ते दररोज एक च ाने व त परतेने परमे रा या भवनात
जमत असत, घरोघर भाकर मोड त असत आ ण देवाची तुती कर त हषाने
व सालस मनाने जेवत; ४७ सव लोक यांना स न असत आ ण भू तारण
ा त होत, असले या मनु यांची दररोज मंडळ त भर घालीत असे.

साम याने कवा सुभ ने याला चालायला लावले आहे, असे समजून
आ हाकडे का याहाळू न पाहता? १३ अ ाहामाचा, इसहाकाचा, व याकोबाचा
देव, आम या पूवजांचा देव, याने आपला सेवक येशू याचे गौरव केले आहे.
यास तु ही मरणास सोपवून दले, व पलाताने यास सोडू न दे याचे ठरवले
असताही यास तु ही या यासम नाकारले. १४ तु ही तर जो प व
व नी तमान यास नाकारले, आ ण घातक मनु य आ हास ावा असे
मा गतले. १५ आ ण जीवना या अ धपतीला तु ही जवे मारले; यास देवाने
मरण पावले यामधून उठवले याचे आ ही सा ी आहोत. १६ आ ण या या
नावाने या या नावावर ल व ासाकडू न याला तु ही पाहता, व ओळखता
या या मनु यास श मान केले आहे. आ ण, या या ारे ा त झाले या
व ासानेच तु ही सवा यादेखत याला हे पूण आरो य दले आहे. १७ तर
आता भावांनो, मी जाणतो क अ ानाने तु ही तसेच तुम या अ धका यांनीही
हे केले आहे, १८ परंतु आप या
ताने ःखे सोसावी, हणून देवाने
आप या सव संदे ा या त डाने जे पूव कळवले होते, ते या माणे पूण
केले आहे. १९ तर तुमची पापे पुसून टाकली जावी, हणून प ा ाप करा, व
फरा अशासाठ क वसा ाचे समय भू या सम तेपासून यावे; २०
आ ण तुम याक रता पूव नेमलेला,
त येशू याला याने पाठवावे. २१ सव
गो ची सुि थती पुनः था पत हो या या काळांपयत वगात यास राहणे
अव य आहे, या काळा वषयी युगा या आरंभापासून देवाने आप या प व
संदे ा या त डू न सां गतले आहे. (aiōn g165) २२ मोशेने तर सां गतले
क , ‘ भू देव तु हासाठ मा यासारखा संदे ा तुम या भावांमधून उठवील.
तो जे काही तु हास सांगेल ते सव याचे ऐका.’ २३ आ ण असे होईल
क जो कोणी जीव या संदे ाचे ऐकणार नाही तो लोकांमधून अगदी
न केला जाईल. २४ आणखी, शमुवेलापासून जे संदे ा या परंपरेने
झाले, जतके बोलत आले, या सवानी या दवसा वषयी कळवले. २५
तु ही संदे ाचे मुले आहात आ ण तु या संतती ारे पृ वीतील सव कुळे
आशीवा दत होतील, असे अ ाहामाशी बोलून, ‘देवाने तुम या पूवजांशी जो
करार केला या कराराची तु ही मुले आहा.’ २६ देवाने आपला सेवक येशू
याला उठवून थम तुम याकडे पाठवले, यासाठ क , याने तुम यातील
येकाला तुम या कमापासून फर याने तु हास आशीवाद ावा.”

हे ाथने या वेळेस पार या तीन वाजता वर परमे रा या
आ ण योहान लोकांशी बोलत असता, याजक परमे रा या भवनाची
३ पेभवनातव योहान
४ पेरखवाली
जात होते. आ ण ज मापासून पांगळा असा एक मनु य होता,
करणा यां या सरदार व स क हे यां यावर चालून आले.
२

भवना या सुंदर नावा या दाराजवळ भवनात जाणा याकडे भीक माग यास
दररोज यास कोणीतर नेऊन ठे वत असत. ३ पे व योहान हे परमे रा या
भवनात जात आहेत, असे पा न याने यां याकडे भीक मा गतली. ४ ते हा
पे , योहानाबरोबर यास नरखून पाहत, हणाला, “आम याकडे पाह.” ५
ते हा यां यापासून काही मळे ल, अशी आशा ध न याने यां याकडे ल
लावले. ६ आ ण पे हणाला, “ पे व सोने मा याजवळ काहीच नाही; पण
जे मा याजवळ आहे. ते मी तुला देतो, नासोर येशू
ता या नावाने उठू न
चालू लाग.” ७ आ ण याने याचा उजवा हात ध न यास उठवले: ते हा
लागलेच याची पावले व याचे घोटे यांत बळ आले. ८ आ ण तो उड मा न
उभा रा हला व चालू लागला, आ ण तो चालत व उ ा मारत व देवाची तुती
करत या याबरोबर परमे रा या भवनात गेला. ९ आ ण सव लोकांनी यास
चालताना व देवाची तुती करताना पा हल. १० आ ण जो भवना या सुंदर
दाराजवळ भीक माग यासाठ बसत असे; तो हाच आहे असे यांनी यास
ओळखले ते हा यास जे झाले होते याव न ते आ याने व व मयाने ा त
झाले. ११ ते हा तो पे ाला व योहानाला ध न रा हला असता, सव लोक
फार आ य कर त शलमोनाचा ारमंडप हटले या ठकाणी, या याकडे
धावत आले. १२ हे पा न पे ाने या लोकांस उ र दले, तो हणाला, “अहो
इ ाएल मनु यांनो, याव न तु ही आ य का करता? अथवा आ ही आप या

२ कारण ते लोकांस श ण देऊन येशू या ारे पुन

थान असे उघडपणे
सांगत होते हणून यांना फार संताप आला. ३ ते हा यांनी यांना अटक
केली व आता सं याकाळ झाली होती हणून सकाळपयत यांना बं दशाळे त
ठे वले. ४ तर वचन ऐकणा यातील पु कळांनी व ास ठे वला; आ ण व ास
ठे वले या पु षांची सं या सुमारे पाच हजार होती. ५ मग स या दवशी
असे झाले, क यांचे अ धकार , वड ल व नयमशा श क हे य शलेम
शहरात एक जमले. ६ याम ये महायाजक ह ना व कयफा, योहान,
आले सां मु य याजकाचे जे सव नातेवाईक ते होते. ७ यांनी पे व
योहानाला म ये उभे क न वचारले, “हे तु ही कोण या साम याने, कवा
कोण या नावाने केले?” ८ ते हा पे प व आ याने पूण झालेला असता,
यांना हणाला, “अहो लोकां या अ धका यांनो, आ ण व डलांनो, ९ एका
आजार मनु यावर उपकार झाला हणजे तो कशाने बरा कर यात आला
या वषयी जर आमची चौकशी आज होत आहे? १० तर तु हा सवास व सव
इ ाएल लोकांस हे मा हत असावे, क याला तु ही वध तंभी दले, याला
देवाने मरण पावले यामधून उठवले, या नासोर येशू
ता या नावाने, हा
मनु य बरा होऊन येथे तुम यापुढे उभा रा हला आहे. ११ जो ध डा तु ही
बांधणा यांनी नाकारला तो कोन शला झाला तो हाच आहे. १२ आ ण तारण
स या कोणाम ये नाही कारण जेणेक न आपले तारण होईल; असे सरे
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कोणतेही नाव आकाशाखाली मनु याम ये दलेले नाही.” १३ ते हा पे ाचे व
योहानाचे धैय पा न, आ ण ही नर र व अ श त माणसे आहेत, हे जाणून
यांनी आ य केले, आ ण हे येशू या संगतीत होते असे यांनी ओळखले.
१४ ते हा तो बरा झालेला मनु य यां याजवळ उभा असलेला पा न, य दी
पुढा यांना यां या व काही बोलता येईना. १५ मग यांना सभे या बाहेर
जा याची आ ा क न ते आपसात वचार क लागले. १६ ते हणाले, “या
मनु यांस आपण काय करावे? कारण खरोखर यां याकडू न स चम कार
घडला आहे य शलेम शहरात राहणा या सवास मा हत आहे; व ते आपण
नाका शकत नाही. १७ परंतु हे लोकांम ये अ धक पस नये, हणून आपण
यांना अशी धमक ावी क , यापुढे तु ही या नावाने कोणाशीही बोलू नये.”
१८ मग यांनी पे व योहानला बोलावून आ ा केली क तु ही येशू या नावाने
मुळ च बोलू नका व शकवूही नका. १९ परंतु पे व योहान यांनी यांना उ र
देऊन हटले, “देवापे ा तुमचे ऐकावे हे देवा या ीने यो य क अयो य
आहे, हे तु हीच ठरवा. २० कारण या गो ी आ ही पा ह या व ऐक या या
आ ही बोलू नयेत हे आ हास श य नाही.” २१ ते हा यांनी यांना आणखी
धमकावून सोडू न दले, कारण लोकांमुळे यांना श ा कशी करावी. हे यांना
काहीच सुचेना, कारण घडले या गो ीव न सव लोक देवाचे गौरव कर त
होते. २२ कारण या मनु यावर हा बरा कर याचा चम कार घडला होता तो
चाळ स वषा न अ धक वयाचा होता. २३ ते हा यांची सुटका झा यानंतर,
ते आप या लोकांकडे आले आ ण मु य याजकांनी व व डलांनी जे काही
हणले होते ते सव यांनी सां गतले. २४ ते ऐकून ते एक च होऊन देवाला
उ च वाणीने हणाले, “हे भू, आकाश, पृ वी, समु व यातील सवकाही
याने नमाण केले तो तूच आहे. २५ तुझा सेवक, आमचा पूवज दावीद,
या या मुखाने प व आ या या ारे तू हटले, ‘रा े का खवळली व लोकांनी
थ क पना का के या? २६ भू व व या या
ता व पृ वीचे
राजे उभे रा हले, व अ धकार एक जमले.’ २७ कारण खरोखरच याला
तू अ भषेक केलास तो तुझा प व सेवक, येशू, ा या व या नगरात
पररा ीय व इ ाएली लोक यां याबरोबर हेरोद व पंतय पलात एक झाले.
२८ यासाठ क जे काही घडावे हणून तु या हाताने व तु या इ छे ने पूव
नेमले होते ते यांनी करावे. २९ तर हे भू, आता तू यां या धमकाव याकडे
पाहा आ ण तु या दासांनी पूण धैयाने तुझे वचन बोलावे असे दान दे. ३० तू
आपला हात लोकांस नरोगी कर यास पुढे कर त असता असे कर तुझा
प व सेवक येशू या या नावाने चम कार व अ ूते घडावी असे ही कर.”
३१ आ ण यांनी ाथना के यावर या जागेम ये ते एक जमले होते ती
हालली, आ ण ते सव प व आ याने पूण होऊन, देवाचे वचन धैयाने बोलू
लागले. ३२ ते हा व ास ठे वणा यांचा समुदाय एक मनाचा व एक जवाचा
होता: आ ण कोणीही आप या मालम ेतील काही आपले वतःचे आहे असे
हणत नसे, तर यांचे सव पदाथ सामाईक होते. ३३ आ ण े षत मो ा
साम याने, भू येशू या पुन थाना वषयी सा देत होते, आ ण या सवावर
मोठ कृपा होती. ३४ यांतील कोणालाही काही उणे न हते, कारण जतके
ज मनीचे कवा घरांचे मालक होते तत यांनी ती वकली आ ण वकले या
व तूंचे मोल आणले. ३५ आ ण ते े षतां या पायाशी ठे वले, मग जसजशी
कोणाला गरज लागत असे, तसतसे ते येकाला वाटू न देत असत. ३६
आ ण कु बेटाचा र हवासी लेवी योसेफ, याला े षतांनी बणबा, हणजे
उ ेजन पु असे नाव दले होती. ३७ याची जमीन होती, ती याने वकून
तचा पैसा आणून े षतां या पायाशी ठे वला.
हा हन या नावाचा कोणी एक मनु य व याची प नी स पीरा यांनी
५ तेआपली
मालम ा वकली, मग याने या कमतीतून काही भाग
२

प नी या संमतीने ठे वून घेतला, आ ण काही भाग आणून े षतां या पायाशी
ठे वला. ३ ते हा पे हणाला, हन या, तू प व आ याशी लबाड करावी

े ष.

आ ण ज मनी या कमतीतून काही ठे वून यावे हणून सैतानाने तुझे मन
का भरले आहे? ४ ती होती तोपयत तुझी वतःची न हती काय? आ ण
ती वक यानंतर याची आलेली कमत तु याच वाधीन न हते काय?
ही गो तू आप या मनात का आणली? तू मनु याशी नाही, तर देवाशी
लबाड केली आहे. ५ ते हा हन याने हे श द ऐकताच खाली पडू न ाण
सोडला. आ ण हे ऐकणा या सवाना मोठे भय ा त झाले. ६ ते हा काही
त णांनी उठू न यास गुंडाळले, व बाहेर नेऊन पुरले. ७ यानंतर सुमारे तीन
तासांनतर याची प नी आत आली, पण जे झाले होते ते तला समजले
न हते. ८ ते हा पे ाने तला हटले, “मला सांग तु ही एव ालाच जमीन
वकली काय.” आ ण तने हटले, “होय, एव ालाच.” ९ पण पे तला
हणाला, “ भू या आ याची पर ा पाह यास तु ही एकोपा का केला?
पाहा यांनी तु या पतीला पुरले यांचे पाय दारापाशी आहेत, ते तुलाही
उचलून बाहेर नेतील.” १० ते हा लागलेच तने यां या पायाजवळ पडू न ाण
सोडला, आ ण त ण आत आले ते हा ती मरण पावलेली; अशी आढळली
आ ण यांनी तला बाहेर नेऊन त या पतीजवळ पुरले. ११ आ ण सव
मंडळ ला व यांनी या गो ी ऐक या या सवाना मोठे भय ा त झाले.
१२ ते हा े षतां या हातून लोकांम ये पु कळ चम कार व अ ूते घडत
असत. आ ण ते सव एक च ाने शलमोना या ारमंडपात जमत असत.
१३ आ ण अ व ासी लोकांतला कोणी यां याशी मळ यास धजत नसे;
तर लोक यांना थोर मानीत असत, १४ इतकेच न हे तर व ास धरणारे
पु कळ पु ष व ि या यांचे समुदाय भूला मळत असत. १५ इतके
चम कार घडले क लोकांनी खणेक यास उचलुन र याम ये आणले,
आ ण पे जवळू न येत असता याची सावली तर यां यातील कोणावर
पडावी हणून यांना बाजांवर व पलंगावर ठे वले. १६ आणखी य शलेम
शहरा या, आसपास या च कड या गावांतील लोकांचे समुदाय रो यास व
अशु आ यांनी पडले यांस घेउन येत असत. १७ ते हा महायाजक उठले
आ ण तो व या याबरोबर असलेले सव स क पंथाचे लोक हे आवेशाने
भरले. १८ आ ण यांनी आपले हात े षतांवर टाकून यांना सावज नक
बं दशाळे त ठे वले. १९ परंतु यारा ी भू या ताने तु ं गाचे दरवाजे उघडले
व यांना बाहेर आणून हटले, २० “जा, आ ण परमे रा या भवनात उभे
रा न या जीवनाचा सव संदेश लोकांस सांगा.” २१ हे ऐकून उजाडताच ते
परमे रा या भवनाम ये जाऊन श ण देऊ लागले, इकडे महायाजक व
यां याबरोबर जे होते यांनी येऊन यायसभा व इ ाएल लोकांचे संपूण
वड लमंडळ एक बोलावले, आ ण यांना आण यास बं दशाळे कडे पाठवले.
२२ पण तकडे गेले या शपायांना ते तु ं गात सापडले नाहीत, हणून
यांनी परत येऊन सां गतले, २३ “बं दशाळा चांग या व थेने बंद केलेली
आ ण दरवाजांपाशी पहारेकर उभे रा हलेले आ हास आढळले, परंतु तु ं ग
उघड यावर आ हास आत कोणी सापडले नाही.” २४ हे वतमान ऐकून
याचा काय प रणाम होईल, ा वषयी परमे रा या भवनाचा सरदार व
मु य याजक लोक घोटा यात पडले. २५ इत यात कोणीतर येऊन यांना
असे सां गतले, पाहा, “ या मनु यास तु ही तु ं गात ठे वले होते ते तर
परमे रा या भवनात उभे रा न लोकांस श ण देत आहेत.” २६ ते हा
सरदाराने शपायांसह जाऊन यांना जुलूम न करता आणले, कारण लोक
आपणाला दगडमार करतील, असे यांना भय वाटत होते. २७ यांनी यांना
आणून यायसभेपुढे उभे केले, ते हा महायाजकाने यांना वचारले, २८ “या
नावाने श ण देऊ नका, असे आ ही तु हास न ून सां गतले होते क नाही,
तर पाहा, तु ही आप या शकवणीने य शलेम शहर भ न टाकले आहे
आ ण या मनु या या र पाताचा दोष आम यावर आणू पाहत आहात.”
२९ परंतु पे ाने व इतर े षतांनी उ र दले, “आ ही मनु यांपे ा देवाची
आ ा मानली पा हजे, ३० या येशूला तु ही वध तंभावर टांगून मारले,
यास आप या पूवजां या देवाने उठवले. ३१ याने इ ाएलाला प ा ाप व
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पापांची मा ही देणगी दे याकरता देवाने यास आप या उज ा हाताशी
अ धपती व तारणारा असे उ चपद दले. ३२ या गो ी वषयी आ ही सा ी
आहोत आ ण देवाने आप या आ ा पाळणा यांना जो प व आ मा दला,
आहे तो सु दा सा ी आहे.” ३३ हे ऐकून ते चडू न गेले आ ण यांना जवे
मार याचा वचार क लागले. ३४ परंतु सव लोकांनी त त मानलेला
गम लयेल नावाचा एक प शी शा ा यापक होता, याने यायसभेत उभे
रा न या मनु यांना थोडा वेळ बाहेर पाठव यास सां गतले. ३५ मग तो
यांना हणाला, “अहो इ ाएल लोकांनो, तु ही या मनु यांचे काय करणार
ा वषयी जपून असा. ३६ कारण काही दवसांपूव , थुदास हा पुढे येऊन मी
कोणीतर आहे, असे हणू लागला, यास सुमारे चारशे माणसे मळाली. तो
मारला गेला आ ण जतके यास मानत होते या सवाची दाणादाण होऊन
ते नाहीसे झाले. ३७ या यामागून गालीलकर य दा नाव नशी हो या या
दवसात पुढे आला व याने पु कळ लोकांस फतवून आप या नादी लावले
याचाही नाश झाला. व जतके यास मानत होते या सवाची पांगापांग
झाली. ३८ हणून मी तु हास आता सांगतो, या मनु यांपासून र राहा व
याना जाऊ ा कारण हा बेत कवा हे काय मनु याचे अस यास न होईल.
३९ परंतु ते देवाचे अस यास तु हास ते न करता यावयाचे नाही, तु ही मा
देवाचे वरोधी ठराल.” ४० ते हा यांनी याचे सांगणे मा य केले, यांनी
े षतांना बोलावून यांना मारहाण केली आ ण येशू या नावाने बोलू नका
असे न ून सांगून यांना सोडू न दले. ४१ ते तर या नावासाठ आपण
अपमानास पा ठर व यांत आलो हणून आनंद कर त यायसभेपुढून नघून
गेले. ४२ आ ण दररोज, परमे रा या भवनात व घरोघर शकव याचे, व येशू
हाच
त आहे ही सुवाता गाज व याचे यांनी सोडले नाही.
श यांची सं या वाढत चालली असता, ीक बोलणारे
६ ययादीदवसात
लोक आ ण इ ी बोलणारे य दी लोक यां याम ये कुरकुर सु
झाली, कारण रोज या वाटणीत या या वधवांची उपे ा होत असे. २
ते हा बारा े षतांनी श यगणाला बोलावून हटले, “आ ही देवाचे वचन
सांग याचे सोडू न भोजनाची सेवा करावी हे ठ क नाही. ३ तर बंधुजनहो,
तु ही आप यामधून प व आ याने व ानाने पूण असे सात, त ीत
पु ष शोधून काढा, यांना आ ही या कामावर नेमू. ४ हणजे, आ ही वतः
ाथनेत व वचना या सेवेत त पर रा .” ५ ही गो सव लोकांस पसंत
पडली. आ ण यांनी व ासाने व प व आ याने पूण असा पु ष तेफन,
आ ण फली प, खर, नीकलाव तीमोन, पा मना व य दी मतानुसार
नीकलाव अं युखीयकर ांची नवड केली. ६ यांना यांनी े षतांसमोर उभे
केले, आ ण यांनी ाथना क न यां यावर हात ठे वले. ७ मग देवा या
वचनाचा सार होत गेला य शलेम शहरात श यांची सं या फार वाढत
गेली; याजकवगातीलही पु कळ लोकांनी या व ासास मा यता दली. ८
तेफन कृपा व साम य ांनी पूण होऊन, लोकात मोठ अ ूते व च हे
करत असे. ९ ते हा स ब तन नामक लोकां या सभा थानातील काहीजण
तसेच कुरेनेकर व आले सां ये नगरातील काही लोक, आ ण क ल कया
व आ शया. ांतातील काही लोक उठले आ ण तेफनाबरोबर वाद ववाद
क लागले. १० पण तो या ानाने व या आ याने बोलत होता यांना
यां याने त ड देववेना. ११ ते हा यांनी काही लोकांची गु तपणे मने वळवली,
“आ ही तेफनाला मोशे व व देवा व
भाषण करताना ऐकले असे
हण यास पढ वले.” १२ आ ण लोकांस, व डलांस व नयमशा ा या
श कांस चथवले, यांनी तेफनावर चाल क न यास ध न यायसभेपुढे
नेले. १३ आ ण यांनी खोटे सा ीदार उभे केले, ते हणाले, “हा मनु य या
प व थाना या व नयमशा ा या व
भाषण कर याचे सोडत नाही.
१४ कारण आ ही यास असे बोलताना ऐकले, हा नासोर येशू हे थान मोडू न
टाक ल आ ण मोशेने आ हास लावून दले या चालीर ती बदलून टाक ल.”

१५ ते हा यायसभेत बसलेले सवजण या याकडे नरखून पाहत असता

यांना याचे मुख देव ता या मुखासारखे दसले.
हणाला, “या गो ी अशाच आहेत काय?” ते हा तो
७ महायाजक
हणाला, “बंधुजनहो व व डलांनो, ऐका, आपला पूवज अ ाहाम हारान
२

ांतात जाऊन राह यापूव मेसोपटे या देशात असता गौरवशाली देवाने
यास दशन दले.” ३ व हटले, “तू आपला देश व आपले नातलग सोडू न
मी तुला दाखवीन या देशात जा. ४ ते हा तो खा ां या देशातून नघून
हारान नगरात जाऊन रा हला; मग याचा पता मरण पाव यावर देवाने
यास तेथून काढू न स या तु ही राहता या देशात आणले. ५ पण याम ये
यास वतन दले नाही, पाऊल भर देखील जमीन दली नाही. यास मूलबाळ
नसताही देवाने यास अ भवचन दले क , हा देश तुला व तु यामागे तु या
संततीला वतन असा देईल. ६ देवाने आणखी असे सां गतले याची संतती
परदेशात जाऊन काही काळ राहतील, आ ण ते लोक यांना दास क न
चारशे वष वाईटाने वागवतील. ७ ‘ या रा ा या दा यात ते असतील यांचा
याय मी कर न’ आ ण यानंतर ते तेथून नघून ‘या थळ माझी उपासना
करतील,’ असे देवाने हटले. ८ याने अ ाहामाला सुंतेचा करार लावून दला
हा करार झा यानंतर अ ाहामाला इसहाक झाला, याची याने आठ ा
दवशी सुंता केली मग इसहाकाला याकोब झाला व याकोबाला बारा कुलपती
झाले. ९ नंतर कुलपत नी हे ामुळे योसेफाला मसर देशात वकून टाकले,
पण देव या याबरोबर होता. १० याने यास या यावर ल सव संकटातून
सोडवले, आ ण मसर देशाचा राजा फारो या यासमोर यास कृपापा
व ानी असे केले. हणून फारोने यास मसर देशावर व आप या सव
घरावर अ धकार नेमले. ११ मग सव मसर: आ ण कनान या देशात काळ
पडू न यां यावर जबर संकट आले आ ण आप या पूवजांना अ न मळे नासे
झाले. १२ ते हा मसर देशात धा य आहे, हे ऐकून याकोबाने तुम याआम या
पूवजांना प ह या खेपेस पाठवले. १३ मग स या खेपेस योसेफाने आप या
भावांना ओळख दली; आ ण योसेफाचे कूळ फारो राजाला कळले. १४
ते हा योसेफाने आपला पता याकोब व आपले सगळे नातलग, हणजे
पंचाह र माणसे ांना बोलावून घेतले. १५ ा माणे याकोब मसर देशात
गेला; आ ण तेथे तो, व आपले पूवजही मरण पावले. १६ यांना शखेमात नेले
आ ण जी कबर अ ाहामाने शखेमात हमोरा या पु ांपासून रोख पये देऊन
वकत घेतली होती त यात यांना पुरले. १७ मग देवाने अ ाहामाला जे
अ भवचन दले होते ते पूण हो याचा समय जसजसा जवळ आला, तसतसे
ते लोक मसर देशात वाढू न सं येने पु कळ झाले. १८ योसेफाची मा हती
नसलेला असा सरा राजा मसर देशा या गादीवर बसेपयत असे चालले. १९
हाच राजा आप या लोकांबरोबर कपटाने वागला आ ण यांची बालके जगू
नयेत, हणून ती बाहेर टाकून दे यास याने यांना भाग पाडले असे याने
आप या पूवजांना छळले. २० या काळात मोशेचा ज म झाला, तो देवा या
ीने अ तशय सुंदर होता; याचे पालनपोषण तीन म हने पयत या या
प या या घर झाले. २१ मग यास बाहेर टाकून दे यात आले असता,
फारो या क येने यास घेउन आपला मुलगा हणून यास वाढवले. २२
मोशेला मसर लोकांचे सव ान शकला; आ ण तो भाषणात व कामात
परा मी होता. २३ मग तो जवळ जवळ चाळ स वषाचा झाला, ते हा आपले
बांधव हणजे इ ाएलाचे संतान ांची भेट यावी असे या या मनात
आले. २४ ते हा मोशेने इ ाएलातील कोणाएकावर अ याय होत आहे,
असे पा न या जाचले या मनु याचा कैवार घेतला आ ण मस याला मा न
याचा सूड घेतला: २५ ते हा देव या या हातून या या बांधवाची सुटका
करत आहे हे यांना समजले असेल असे यास वाटले होते, पण ते यांना
समजले नाही. २६ मग स या दवशी कोणी इ ाएली भांडत असता तो
यां यापुढे आला व यांचा समेट क लागला; तो हणाला, ‘गृह थांनो,
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तु ही बांधव; आहात एकमेकांवर अ याय का करता?’ २७ ते हा जो आप या
शेजा यावर अ याय करत होता, तो यास ढकलून देऊन हणाला, ‘तुला
आम यावर अ धकार व यायाधीश कोणी केले? २८ काल तू मस याला
ठार मारले, तसे मलाही मारायला पाहतोस काय?’ २९ हे श द ऐकताच
मोशे पळू न गेला आ ण म ान देशात परदेशी होऊन रा हला; तेथे यास
दोन पु झाले. ३० मग चाळ स वष भर यावर, सीनाय पवता या रानात
एका झुडपातील अि न वालेत एक देव त या या ीस पडला. ३१ मग
मोशेने अि न वालाचे य पा ह यावर, तो फार आ यच कत झाला; आ ण
हे य पाह यासाठ तो जवळ गेला, ते हा भूची वाणी झाली क , ३२
‘मी तु या पूवजांचा देव, अ ाहामाचा देव, इसहाकाचा देव, व याकोबाचा
देव आहे.’ ते हा मोशे थरथर कापला व यास तकडे पाह याचे धैय झाले
नाही. ३३ कारण भूने यास हटले, ‘तू आप या पायातले जोडे काढ,
कारण या जागेवर तू उभा आहेस ती प व भूमी आहे. ३४ मसर देशात या
मा या लोकांची वप ी मी खरोखर पा हली आहे; यांचे दं के मी ऐकले
आहेत आ ण यांना सोडवून घे यासाठ मी उतरलो आहे; तर आता चल, मी
तुला मसर देशात पाठवतो.’ ३५ तुला अ धकार व यायाधीश कोणी केले,
असे हणून, ‘ या मोशेला यांनी झडकारले होते?’ यालाच झुडपात दशन
झाले या देव ता या ह ते, देवाने अ धकार व मु दाता हणून पाठवले.
३६ मसर देशात, तांब ा समु ात, व रानात चाळ स वष अ ूत कृ ये क न
व च हे दाखवून या लोकांस बाहेर नेले. ३७ तोच मोशे इ ाएल लोकांस
हणाला, ‘देव तुम या बांधवामधून, मा यासारखा संदे ा तुम यासाठ
उ प न कर ल.’ ३८ रानातील मंडळ म ये सीनाय पवतावर या याशी
बोलणा या देव ताबरोबर आ ण आप या पूवजांबरोबर जो होता तो हाच
होय. यालाच आप याला दे याकरता जवंत वचने मळाली. ३९ याचे
ऐक याची आप या पूवजांची इ छा न हती; तर यांनी यास ध कारले
व आपले अंतःकरण मसर देशाकडे फरवून. ४० ते अहरोनाला हणाले,
‘आम यापुढे चालतील अशा देवता आ हास क न दे. कारण याने आ हास
मसर देशातून आणले या मोशेचे काय झाले, हे आ हास कळत नाही.’ ४१
मग या दवसात यांनी वासराची मूत बनवली, व त यापुढे ‘य क न’
आप या हात या कृतीब ल आनंदो सव केला. ४२ ते हा देवाने यां याकडे
पाठ फरवली आ ण यांना आकाशातील सेनागणाची पूजा कर यास
सोडू न दले; ा वषयी संदे ां या पु तकात लहीले आहे ‘हे इ ाएला या
घरा या, तु ही चाळ स वष अर यात ब लदाने व य मला केलेत काय? ४३
मोलखाचा मंडप व रेफान दैवतांचा तारा हणजे पुज याकरता: तु ही या
तमा के या या तु ही उचलून घेत या; मीही तु हास बाबेल या प लकडे
नेऊन ठे वीन.’ ४४ तू जो नमुना पा हलास या माणे सा ीचा मंडप कर,
असे याने मोशेला सां गतले, याने नेम या माणे तो मंडप रानात आप या
पूवजांचा होता. ४५ जी रा े देवाने यां यासमो न घालवली, यांचा देश
आप या ता यात घेतला, ते हा तो मळालेला मंडप यांनी यहोशवाबरोबर
या देशात आ णला. आ ण दा वदा या काळापयत परंपरेने तसाच ठे वला.
४६ दा वदावर देवाची कृपा ी झाली; आ ण याने याकोबा या घरा यासाठ
व ती थान मळ व याची वनंती केली. ४७ आ ण शलमोनाने या यासाठ
घर बांधले. ४८ तथा प जो परा पर तो हातांनी बांधले या घरात राहत नाही;
संदे ाने हणले आहे. ४९ भू हणतो, ‘आकाश माझे राजासन आहे,
पृ वी माझे पादासन आहे. तु ही मा यासाठ कशा कारचे घर बांधणार?
कवा मा या वसा ाचे थान कोणते? ५० मा या हाताने या सव व तू
के या नाहीत काय?’ ५१ अहो ताठ माने या आ ण दयांची व कानांची सुंता
न झाले या, लोकांनो तु ही तर प व आ याला; सवदा वरोध करता जसे
तुमचे पूवज तसेच तु हीही. ५२ याचा पाठलाग तुम या पूवजांनी केला
नाही असा संदे ांम ये कोणी झाला का? यांनी या नी तमान पु षा या
आगमना वषयी पूव सां गतले यांना यांनी जवे मारले; आ ण आता यास

े ष.

ध न देणारे व जवे मारणारे तु ही नघाला आहात. ५३ अशा तु हास
देव तां या योगे योजलेले नयमशा
ा त झाले होते, पण तु ही ते पाळले
नाही.” ५४ याचे भाषण ऐकणा या सभेतील सभासदां या अंतःकरणास
इतके झ बले, ते दातओठ खाऊ लागले. ५५ परंतु प व आ याने पूण
होऊन याने आकाशाकडे नरखून पा हले, ते हा देवाचे तेज व देवा या
उजवीकडे येशू उभा असलेला या या ीस पडला. ५६ आ ण याने हटले,
“पाहा, आकाश उघडलेले व मनु याचा पु देवा या उजवीकडे उभा असलेला
मला दसत आहे.” ५७ ते हा ते मो ाने ओरडू न, व कान बंद कर त,
एकजुटीने या या अंगावर धावून गेले; ५८ मग ते यास शहराबाहेर घालवून
दगडमार क लागले: आ ण सा ीदारांनी आपली व े शौल नावा या एका
त णा या पायाजवळ ठे वली. ५९ ते दगडमार कर त असता तेफन भूचा
धावा कर त हणाला, “हे भू येशू, मा या आ याचा वीकार कर.” ६०
मग गुडघे टेकून तो मो ाने ओरडला, “हे भू, हे पाप यां याकडे मोजू
नको.” असे बोलून, तो मरण पावला.
जो खून झाला यास शौलाची संमती होती. या दवसापासून
८ यतेफशलेनाचाम शहर;
येथील
ता या मंडळ चा मोठा छळ सु झाला,
े षतां शवाय इतर सव व ास ठे वणारे श य य दीया व शोमरोन ांता या,
कानाकोप यात पांगून गेले. २ काही धा मक मनु यांनी तेफनाला पुरले
आ ण या यासाठ यांनी फार शोक केला. ३ शौलाने
ता या मंडळ चा
छळ कर यास सु वात केली; तो घरोघर जाई व ास ठे वणारे पु ष व
ि या यांना ध न खेचून नेई, व तु ं गात टाक त असे. ४ व ास ठे वणारे
सगळ कडे पांगले होते जेथे कोठे व ास ठे वणारे जात तेथे ते लोकांस सुवाता
सांगत. ५ फ ल प शोमरोन ांतातील एका शहरात गेला, याने
ताची
घोषणा केली तेथील लोकांनी फ ल पाचे बोलणे ऐकले, व याने केलेले
चम कार पा हले. ६ फ ल प जी च हे करत असे व या गो ी यांना सांगत
असे, ते ती ल पूवक ऐकत असत. ७ कारण यांना अशु आ मे लागले
होते यां यातील पु कळांतून ते मो ाने ओरडू न नघून गेले; तेथे बरेच
लंगडे व अधागवायू झालेले लोक बरे झाले. ८ यामुळे शहरातील लोक फार
आनं दत झाले. ९ शमोन नावाचा मनु य या नगरात राहत होता, तो जा चे
योग कर त असे; या या योगामुळे शोमरोन ांतातील लोक आ यच कत
होत असत, तो वतःला फार मोठा समजत असे. १० अगदी लहानापासून
मो ापयत लोक ल पूवक याचे ऐकत, ते हणत असत, “देवाची महान
श असे याला हणतात तोच हा मनु य आहे.” ११ याने आप या
जा मुळे बराच काळपयत लोकांस चक त केले, अस याने लोक याचे
ऐकत असत. १२ परंतु जे हा देवाचे रा य व येशू
ताचे नाव ा वषयी
फ ल पाने या लोकांस सुवाता सांगत असता यांनी या यावर व ास
ठे वला, याचवेळ यांनी बाि त मा घेतला, यां यात जसे पु ष होते तशा
ि याही हो या. १३ वतः शमोनाने व ास ठे वला: आ ण याचा बाि त मा
झा यावर, तो फ ल पबरोबर रा लागला; आ ण झालेले चम कार आ ण
अ ूत च हे पा न, शमोन आ याने थ क झाला. १४ य शलेम शहरामधील
े षतांनी हे ऐकले क शोमरोनातील लोकांनी देवा या वचनाचा वीकार
केला, हणून पे व योहान यांना े षतांनी शोमरोनातील लोकांकडे पाठवले.
१५ पे व योहान जे हा आले, ते हा यांनी शोमरोनी व ास ठे वणा यांना
प व आ मा मळावा हणून, ाथना केली. १६ या लोकांचा भू येशू या
नावात बाि त मा झाला होता, परंतु प व आ मा अजून यां यावर आला
न हता. १७ मग पे व योहान यांनी यां या डो यावर हात ठे वला, आ ण
यांना प व आ मा मळाला. १८ शमोनाने पा हले क , े षतां या हात
ठे व याने लोकांस प व आ मा मळाला ते हा शमोनाने े षतांना पैसे देऊ
क न हटले. १९ “मी या यावर हात ठे वीन यास प व आ मा मळे ल,
असा अ धकार मलासु ा ा.” २० पे शमोनाला हणाला, “तुझा व तु या
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पैशाचा नाश होवो; कारण, देवाचे दान पैशा या बळावर वकत घे याचा तू
वचार केला.” २१ या कामात तू आमचा सहभागी होऊ शकणार नाहीस,
कारण तुझे अंतःकरण देवासमोर यो य नाही. २२ तू या या वाईट गो ी
के या आहेत, यासाठ प ा ाप कर, भूला ाथना कर, कदा चत तुइया
अंतःकरणातील क पनेची तो तुला मा कर ल. २३ कारण तु या मनात कटू
म सर भरलेला आहे व तू पापा या बंधनात आहेस, हे मला दसून आले
आहे. २४ शमोनाने उ र दले, तु ही सां गतले यातले काही मा यावर
येऊ नये हणून तु हीच भूकडे मा यासाठ ाथना करा. २५ नंतर पे व
योहान ांनी आपली सा लोकांस देऊन, “ भूचे वचन गाजव यावर ते
य शलेम शहरास परत आले, परत येताना वाटेत यांनी अनेक शोमरोनी
गावांत सुवाता सां गतली.” २६ परमे राचा त फ लीपाशी बोलला तो
हणाला, “ऊठ आ ण य शलेम शहरा न ग जा शहराकडे जाते या वाटेने
द णेकडे जा.” तो र ता वाळवंटातून जातो. २७ मग तो उठला. व गेला,
र यात यास एक इ थओ पयाचा मनु य भेटला, तो मनु य षंढ होता, तो
इ थओ पया या कांदके राणीकडे उ च पदावर अ धकार हणून कामाला
होता. तो राणी या ख ज याचा मु य होता, तो य शलेम शहरास उपासना
कर यासाठ गेला होता. २८ आता तो परत जाताना आप या रथात बसून
यशया संदे याचा ंथ वाचत होता. २९ प व आ मा फ ल पाला हणाला,
“ या रथाजवळ जा.” ३० मग फ ल प या रथाजवळ धावत धावत गेला,
ते हा याने यास यशया संदे ाचा ंथ वाचताना ऐकले, फ ल प यास
हणाला, “तु ही जे वाचत आहात ते तु हास समजते काय?” ३१ तो
अ धकार हणाला, “मला हे कसे, समजेल कोणीतर याचा उलगडा क न
मला सांगायला हवे?” आ ण याने फ ल पाला रथात चढू न आप यापाशी
बस यास बोलावले. ३२ शा लेखातील जो भाग तो वाचत होता तो भाग
पुढ ल माणे होता, “वधावयला घेऊन जात असले या मढरासारखा तो
होता; लोकर कातरणा यांपुढे ग प राहणा या कोकरां माणे तो शांत रा हला,
याने आपले त ड उघडले नाही: ३३ यास लि जत केले गेले या या लीन
अव थेत यास याय मळाला नाही: या या पढ चे वणन कोण कर ल?
कारण पृ वीवर ल याचे जीवन संप वले गेले आहे.” ३४ तो अ धकार
फ ल पाला हणाला, “कृपाक न मला सांगा, हे कोणा वषयी बोलतो आहे?
तो वतः वषयी बोलत आहे, क स या कोणा वषयी बोलत आहे?” ३५ मग
फ ल पाने त ड उघडले; व शा लेखातील यशया संदे ा या भागापासून
सु वात क न येशू वषयीची सुवाता यास सां गतली. ३६ ते दोघे वास
कर त असताना, एका त याजवळ आले; ते हा अ धकार हणाला, “पाहा,
येथे पाणी आहे; माझा बाि त मा करायला कोणती अडचण आहे?” ३७
फ ल पाने हटले, जर आपण आप या सव अंतःकरणाने व ास धरता तर
यो य आहे, याने उ र दले, येशू
त देवाचा पु आहे असा मी व ास
धरतो. ३८ आ ण षंढाने रथ थांब व याची आ ा केली, नंतर फ ल प व षंढ
हे दोघे उत न पा यात गेले, आ ण फ ल पाने याचा बाि त मा केला. ३९ ते
जे हा पा याबाहेर आले, ते हा भू या आ याने फ ल पाला र नेले; आ ण
या अ धका याला फ ल प पु हा दसला नाही, पण तो अ धकार पुढे तसाच
मो ा आनंदाने वास कर त घर गेला. ४० आपण अजोत नगरात आहोत.
असे फ ल पाला दसून आले आ ण पुढे जात असताना जी जी गावे लागली
या सव गावात याने सुवाता सां गतली, नंतर तो कैसर या शहरास गेला.
य शलेम शहराम ये भू या अनुयायांना अजूनही धमकाव याचा
९ शौल
व जवे मार याचा य न कर त होता, हणून तो महायाजकाकडे गेला.
२ शौलाने द म क येथील सभा थानातील महायाजकाकडू न

ता या
अनुयायांना पकड यासाठ अशी अ धकारप े मा गतली क , जर यास तेथे
कोणी ‘तो माग’ अनुसरणारा, मग तो पु ष असो अथवा ी, सापडले तर
याने यांना बांधून य शलेम शहरास आणावे. ३ मग शौल द म काजवळ

आला ते हा एकाएक , आकाशातून फारच खर काश या याभोवती
चमकला; ४ शौल ज मनीवर पडला आ ण एक वाणी या याशी बोलताना
याने ऐकली, “शौला, शौला, तू माझा छळ का करतोस?” ५ शौल हणाला,
“ भू तू कोण आहेस?” ती वाणी हणाली, “मी येशू आहे, याचा तू छळ
कर त आहेस तो मीच आहे; ६ आता ऊठ, आ ण नगरात जा, तुला काय
करायचे आहे, ते तुला तेथे कोणीतर सांगेल.” ७ जी माणसे शौलाबोबर
वास कर त होती, ती तेथेच त ध उभी रा हली या लोकांनी आवाज
ऐकला, पण यांना कोणी दसले नाही. ८ शौल ज मनीव न उठला, याने
डोळे उघडले, पण यास काहीच दसेना, हणून जे लोक या याबरोबर होते
यांनी याचा हात ध न यास द म क शहरात नेले. ९ तीन दवसांपयत
शौलाला काहीच दसत न हते, याने काही खा ले कवा याले नाही. १०
द म कांम ये येशूचा एक श य होता याचे नाव हन या होते; भू या याशी
एका ांतात बोलला तो हणाला, “हन या.” हन याने उ र दले, “मी
इथे आहे, भू.” ११ भू हन याला हणाला, “ऊठ आ ण नीट नावा या
र यावर जा, तेथे य दाचे घर शोध व तासस शहरा न आले या शौल
नावा या
ब ल वचार स या तो तेथे आहे; व ाथना कर त आहे. १२
शौलाने ांतात पा हले क याम ये हन या नावाचा मनु य आप याकडे
आला, असून आप यावर हात ठे वत आहे व यानंतर यास पु हा ी ा त
झाली, असे यास दसले.” १३ परंतु हन याने उ र दले, “ भू, मी या
मनु या वषयी अनेक लोकां या त डू न ऐकले आहे; य शलेम शहरातील
तु या संतांशी तो कती वाईट र तीने वागला हे मी ऐकले आहे. १४ आ ण
आता जे तु या नावावर व ास ठे वतात अशा लोकांस बांधून ने यासाठ
मु य याजकांकडू न अ धकारप घेऊन हा शौल येथे आला आहे.” १५
परंतु भू हणाला, “जा, राजांना आ ण पररा ांना आ ण इ ाएलाचे संतान
यां यासमोर माझे नाव घेऊन जा याकरता तो माझे नवडलेले पा आहे.
१६ मा या नावाकर ता या गो ी यास सहन करा ा लागतील या मी
यास दाखवून देईन,” १७ हन या नघाला आ ण य दा या घर गेला,
याने शौला या डो यावर हात ठे वला आ ण हटले, “शौल, भाऊ, भू
येशूने तुला इकडे येत असता र यावर दशन दले यानेच मला तु याकडे
पाठवले, यासाठ क , तुला पु हा ी यावी व तू प व आ याने प रपूण
हावे.” १८ लागलीच खप यासारखे काहीतर शौला या डो याव न खाली
पडले, आ ण यास पु हा ी आली शौल तेथून उठ यावर याचा बाि त मा
कर यात आला. १९ नंतर याने अ न सेवन के यावर या या अंगात श
आली, शौल काही दवस द म क येथील श यांबरोबर रा हला. २० यानंतर
सरळ सभा थानात जाऊन शौल येशू या नावाची घोषणा क लागला, येशू
हा देवाचा पु आहे. २१ या लोकांनी शौलाचे बोलणे ऐकले या सवाना
मोठे नवल वाटले ते हणाले, “य शलेम शहरातील या लोकांचा येशू या
नावावर व ास आहे, या सवाचा नाश क पाहणारा हाच नाही काय?
तो येशू या अनुयायांना अटक कर यासाठ येथे आला आहे व तो यांना
य शलेम शहरातील मु य याजकांसमोर उभे करणार आहे.” २२ परंतु शौल
अ धका धक साम यशाली होत गेला, याने हे स केले क , येशू हाच
त आहे आ ण याचे पुरावे इतके सबळ होते. द म क येथील य दी
या याबरोबर वाद घालू शकले नाहीत. २३ काही दवसानंतर, य दी लोकांनी
शौलाला जवे मार याचा कट रचला. २४ य दी रा ं दवस शहरा या वेशीवर
पहारा देत होते व शौलाला पकड याची वाट पाहत होते. यांना शौलाला ठार
मारायचे होते, पण यांचा हा बेत शौलास समजला. २५ एके रा ी शौलाने
यांना श ण दले होते अशा काही अनुयायांनी शहरातून जा यासाठ
शौलाला मदत केली, अनुयायांनी शौलाला एका टोपलीत ठे वले, नंतर यांनी
टोपली गावकुसाव न रा ी या वेळ खाली सोडली. २६ नंतर शौल य शलेमे
शहरास गेला तेथील व ास ठे वणा यां या प रवारात मसळ याचा याने
य न केला, पण ते यास घाबरत होते, यांचा व ासच बसत न हता,
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शौल खरोखर येशूचा श य झाला आहे. २७ परंतु बणबाने शौलाचा वीकार
केला व यास घेऊन े षतांकडे गेला. बणबाने सां गतले क , शौलाने येशूला
द म क या र यावर पा हले आहे, येशू या याशी कसा बोलला हेही याने
स व तरणे सां गतले, मग याने े षतांना सां गतले क , येशू वषयीची
सुवाता शौलाने मो ा धैयाने द म क येथील लोकांस सां गतली. २८ मग
शौल अनुयायांसह तेथे रा हला, तो य शलेम शहराम ये सगळ कडे गेला. व
धैयाने भूची सुवाता सांगू लागला. २९ शौल नेहमी ीक भाषा बोलणा या
य दी लोकांशी बोलत असे तो यां याशी वाद ववाद कर त असे, पण ते
यास मार याचा य न कर त होते. ३० जे हा बंधुजनांना हे कळाले ते हा
यांनी यास कैसर या येथे नेले, व नंतर तेथून यास तासास पाठवले. ३१
अशा कारे सव य दया, गालील ांत, शोमरोन या देशातील मंडळ स तेथे
शांती लाभली; आ ण, मंडळ प व आ या या सां वनेत व परमे रा या
भयात वाढत गेली. ३२ मग असे झाले क , पे य शलेम शहरा या
सभोवताल या गावाम ये फरला, लोद या गावाम ये जे देवाचे प व जन
होते यांना भेटला. ३३ लोद येथे यास ऐनेयास नावाचा मनु य आढळला,
या या अंगातून वारे गे याने तो पंगू झाला होता व आठ वष अंथ णाला
खळू न होता. ३४ पे यास हणाला, “ऐनेयास, येशू
त तुला बरे कर त
आहे; ऊठ, आपले अंथ ण नीट कर.” ऐनेयास ताबडतोब उभा रा हला.
३५ लोद येथे राहणा या सव लोकांनी आ ण शारोनात राहणा यांनी यास
पा हले, ते हा ते सव भूकडे वळले. ३६ यापो शहरात येशूची एक श या
राहत होती, तचे नाव त बथा होते, ( ीक भाषेत तचे नाव “ कस” होते.
याचा अथ हर ण) ती नेहमी लोकांसाठ चांगली कामे कर त असे गर बांना
दानधम कर त असे. ३७ जे हा पे लोदम ये होता, ते हा त बथा आजार
पडली व मरण पावली; लोकांनी तला आंघोळ घालून व माड वर या एका
खोलीत ठे वले. ३८ यापो येथील श यांनी ऐकले क , पे लोदम ये आहे,
लोद हे यापोजवळ आहे, हणून यांनी दोन माणसे पाठ वली, यांनी यास
वनंती केली, ते हणाले, “ वरा करा, आम याकडे लवकर या.” ३९ पे
तयार झाला व यां याबरोबर गेला, जे हा तो तेथे पोहोचला ते हा यांनी
यास माड वर या एका खोलीत नेले, सव वधवा ि या पे ाभोवती उ या
रा ह या, या रडत हो या, कस जवंत असताना जे कपडे व झगे तने तयार
केले होते ते यांनी पे ाला दाखवले. ४० पे ाने खोलीतील सवाना बाहेर
काढले याने गुडघे टेकून ाथना केली आ ण कस या शर राकडे वळू न तो
हणाला, “त बथा ऊठ” ते हा तने डोळे उघडले, जे हा तने पे ाला पाहीले
ते हा ती उठू न बसली. ४१ याने तला आपला हात देऊन उभे राह यास
मदत केली, नंतर याने प व जनांना आ ण वधवा ि यांना खोलीम ये
बोलावले, याने त बथाला यांना दाखवले, ती जवंत होती. ४२ यापोमधील
सव लोकांस हे समजले, यातील पु कळ लोकांनी भूवर व ास ठे वला.
४३ नंतर असे झाले क , तो यापोत शमोन नावा या कोणाएका कातडे
कमावणा या चांभारा या येथे बरेच दवस राहीला.
य नावाचा मनु य कैसर याम ये राहत होता, तो इटलीक
१० कन
नावा या पलटणीत शता धपती होता. कन य हा भ मान असून
२

आप या कुटु बं ासह देवाचे भय बाळगणारा होता; तो गोरग रबांना पु कळसा
दानधम कर त असे आ ण तो नेहमी देवाची ाथना कर त असे. ३ एके
दवशी पार तीन वाज या या सुमारास, कन याला ांत झाला, याने तो
प पणे पा हला, या ांतांत देवाचा एक त या याकडे आला आ ण
यास हणाला, “कन या!” ४ कन य देव ताकडे पा न भयभीत होऊन
आ ण हणाला. “काय आहे, भू?” देव त कन याला हणाला, “देवाने
तुझी ाथना ऐकली आहे, या गो ी तू गर बांना द या आहेत, या देवाने
पा ह या आहेत देवाला तुझी आठवण आहे.” ५ तू यापो गावी माणसे
पाठ व आ ण शमोन नावा या मनु यास घेऊ नये, शमोनाला पे असे सु ा
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हणतात. ६ तो शमोन नावा या चांभारा या घर राहत आहे याचे घर
समु कनार आहे. ७ कन याशी बोलणे झा यावर देव त नघून गेला नंतर
कन याने याचे दोन व ासू नोकर व एका धमशील शपायाला बोलावून
घेतले. ८ कन याने या तघांना घडलेले सवकाही सां गतले आ ण यांना
यापोला पाठवले. ९ स या दवशीही माणसे यापो गावाजवळ आली, ती
पारची वेळ होती, याचवेळ ाथना करावयास पे ग चीवर गेला. १०
पे ाला भूक लागली होती, यास काही खावेसे वाटले, ते पे ासाठ जेवणाची
तयार कर त असता पे ाला तं ी लागली. ११ आ ण आप यासमोर आकाश
उघडले असून मो ा चांद ासारखे चार कोपरे ध न सोडलेली एक चादर
पृ वीवर उतरत आहे असा ांत यास झाला. १२ याम ये पृ वीवर ल
सव कारचे चालणारे, सरपटणारे, आकाशात उडणारे प ी होते. १३ नंतर
एक वाणी पे ाने ऐकली, “पे ा, ऊठ; यापैक कोणताही ाणी मा न खा.”
१४ पण पे
हणाला, “मी तसे कधीच करणार नाही, भू जे अशु व
अप व आहे असे कोणतेही अ न मी कधी खा लेले नाही.” १५ पण ती
वाणी यास पु हा हणाली, “देवाने या गो ी शु के या आहेत, यांना
अशु हणू नकोस.” १६ असे तीन वेळा घडले; मग ते पा आकाशात
वर घेतले गेले. १७ पे भयच कत होऊन या ांताचा अथ काय असावा
या वषयी वचार क लागला, या लोकांस कन याने पाठवले होते, यांना
शमोनाचे घर सापडले ते दाराजवळ उभे होते. १८ यांनी वचारले, “ शमोन
पे येथेच राहतो काय?” १९ पे या ांता वषयीच वचार करत असतांना,
आ मा यास हणाला, “ऐक, तीन माणसे तुला शोधीत आहेत. २० ऊठ
आ ण पाय या उत न खाली जा, कारण मीच यांना पाठवले आहे, काही
संशय न धरता यां याबरोबर जा.” २१ मग पे खाली या मनु यांकडे गेला,
तो हणाला, “तु ही याचा शोध कर त आहात तो मीच आहे, तु ही येथे का
आलात?” २२ ती माणसे हणाली, “एका प व देव ताने तु हास आमं त
कर या वषयी कन याला सां गतले होते कन य हा शता धपती आहे, तो
नी तमान मनु य आहे तो देवाची उपासना करतो, सव य दी लोक याचा
आदर करतात, तु हास घर बोलावून तुमचे श द ऐकावेत असे देव ताने
यास सां गतले आहे.” २३ पे ाने यांना आत बोलावून घेतले व रा भर
मु काम कर यास सां गतले, स या दवशी पे तयार झाला व या तीन
मनु याबरोबर गेला, यापो येथील काही बंधूही पे ाबरोबर गेले. २४ स या
दवशी पे कैसर या शहरात आला, कन य याची वाट पाहत होता, याने
आपले जवळचे म व नातेवाईक यांनाही आप या घर जमा केले होते. २५
जे हा पे आत गेला, ते हा कन य यास भेटला, कन याने पे ा या पाया
पडू न आदराने यास नमन केले. २६ पण पे हणाला, “उभा राहा, मी
तु यासारखाच मनु य आहे.” २७ पे या याशी बोलत घरात गेला आ ण
आतम ये बरेच लोक जमलेले याने पा हले. २८ पे या लोकांस हणाला,
“तु ही हे जाणता क , य दी मनु याने इतर वदेशी लोकां या घर जाणे
कवा यां याशी संबंध ठे वणे हे य दी नयमाला ध न नाही, पण देवाने
मला दाख वले आहे क , मी इतर मनु यमा ाला अशु कवा अप व मानू
नये. २९ याच कारणासाठ जे हा हे लोक मला बोलाव यास आले, ते हा मी
यां याशी वाद घातला नाही, आता, कृपाक न मला सांगा, तु ही मला येथे
का बोलावले?” ३० कन य हणाला, “चार दवसांपूव , मा या घरांम ये
मी ाथना कर त होतो, बरोबर याच वेळेला हणजे पारचे तीन वाजता
मी ाथना कर त होतो, अचानक एक मनु य मा यासमोर उभा रा हला,
याने लखलखीत, चमकदार कपडे घातले होते.” ३१ तो मनु य हणाला,
“कन या देवाने तुझी ाथना ऐकली आहे, गर ब लोकांस या व तू तू द या
आहेत ते देवाने पा हले आहे, देव तुझी आठवण करतो. ३२ हणून यापो या
शहर काही माणसे पाठव व शमोन पे ाला बोलावून घे, पे हा शमोन
चांभारा या घर राहत आहे आ ण याचे घर समु ा या जवळ आहे. ३३ ते हा
मी लागलीच तु हास नरोप पाठ वला, तु ही येथे आलात ही तुमची मोठ
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कृपा आहे, ते हा आ हास जे काही सांग याची आ ा भूने तु हास दली
आहे, ते ऐक यासाठ आ ही सव आता येथे देवासमोर जमलेले आहोत.”
३४ पे ाने बोलायला सु वात केली मला आता हे खरोखर समजले आहे क ,
“देवाला येक मनु य सारखाच आहे. ३५ येक रा ात जो कोणी याची
भ करतो आ ण यो य ते करतो, यास देव वीकारतो,
कोण या
देशाची आहे, हे मह वाचे नाही. ३६ देव इ ाएली लोकांशी बोलला, देवाने
यांना सुवाता पाठ वली क , येशू
ता ारे शांती जगात आली आहे, येशू
सवाचा भू आहे. ३७ सग या य दीया ांतात काय घडले हे तु हा सवाना
माहीत आहे, याची सु वात योहानाने लोकांस बाि त या वषयी गालील
ांतात जो संदेश दला, याने झाली. ३८ नासरेथ या येशू वषयी तु हास
मा हती आहे, देवाने यास प व आ याचा व साम याचा अ भषेक केला,
येशू सगळ कडे लोकांसाठ चांग या गो ी कर त गेला, जे लोक आ याने
पछाडले होते यांना येशूने बरे केले, कारण देव या याबरोबर होता. ३९ येशूने
संपूण य दीया ांतात आ ण य शलेम शहरात जे जे केले या सव गो ी
आ ही पा ह या आ ण आ ही याचे सा ीदार आहोत, पण येशूला मार यात
आले, लाकडा या वध तंभावर यांनी यास टांगून मारले. ४० परंतु देवाने
तस या दवशी यास जवंत केले देवाने येशूला लोकांस प पा दले. ४१
परंतु सवच माणासांनी येशूला पा हले नाही, देवाने यांना अगोदरच सा ीदार
हणून नवडले होते, यांनीच यास पा हले, ते सा ीदार आ ही आहोत येशू
मरणातून उठ वला गे यानंतर आ ही या याबरोबर अ नपाणी सेवन केले.
४२ येशूने आ हास ‘लोकांस उपदेश करायला सां गतले, जवंतांचा आ ण
मरण पावले यांचा याय कर यासाठ देवाने यास आप याला आहे’ हे
सांग यासाठ याने आ हास आ ा केली. ४३ जो कोणी येशूवर व ास
ठे वतो, यास मा केली जाईल, येशू या नावाम ये देव या
या
पापांची मा कर ल, सव संदे े हे खरे आहे असे हणतात.” ४४ पे हे
बोलत असतानाच याचे बोलणे ऐकत बसले या सव लोकांवर प व आ मा
उतरला. ४५ य दी सुंता झालेले व ास ठे वणारे जे पे ाबरोबर आले होते, ते
च कत झाले, य दी नसले या लोकांवरसु ा प व आ मा या दानाचा वषाव
झाला आहे, यामुळे ते च कत झाले. ४६ आ ण य दी नसले या लोकांस
नर नरा या भाषा बोलताना आ ण देवाची तुती करताना य दी लोकांनी
ऐकले. ४७ मग पे हणाला, “या लोकांस पा याने बाि त मा दे यास
आपण नकार देऊ शकत नाही, या माणे आ हास मळाला, याच माणे
यांनाही प व आ मा मळाला आहे.” ४८ हणून पे ाने कन य, याचे
नातेवाईक आ ण म यांना येशू
ता या नावाने बाि त मा दे याची
आ ा केली, मग पे ाने आणखी काही दवस यां याबरोबर रहावे अशी या
लोकांनी यास वनंती केली.
नसले या लोकांनीसु ा देवा या वचनाचा वीकार केला आहे
११ यहे यदी दीया
ांतातील े षतांनी व बंधूनी ऐकले. पण जे हा पे
२

य शलेम शहरास आला, ते हा सुंता झालेला य दी व ासी गट या यावर
टका क लागले. ३ ते हणाले, “जे सुंता न झालेले व पररा ीय आहेत
अशा व ास ठे वणा या लोकां या घर तु ही गेला, एवढेच न हे तर तु ही
यां यासह जेवणही केले.” ४ हणून पे ाने यांना सव घटना स व तर प
क न सां गत या. ५ पे हणाला, मी यापो शहरात ाथना कर त असताना
मला तं ी लाग यासारखे झाले व मी एक ांत पा हला क , मो ा
चांद ासारखे चार कोपरे ध न सोडलेली एक चादर मा यापयत आली. ६ मी
या याकडे याहाळू न पा न वचार कर त होतो, मी याम ये पृ वीवर ल चार
पायाचे ाणी, जंगली पशू, सरपटणारे ाणी आ ण आकाशात उडणारे प ी
मी याम ये पा हले. ७ एक वाणी मा याशी बोलताना मी ऐकली, “पे ा,
ऊठ, मा न खा!” ८ पण मी हणालो, “ भू, मी असे कधीही करणार नाही,
मी अप व कवा अशु असे कधीच खा ले नाही.” ९ आकाशातून या

वाणीने पु हा उ र दले, “देवाने या गो ी शु के या आहेत, यांना अशु
हणू नकोस.” १० असे तीन वेळा घडले, मग ते सव पु हा वर आकाशात
घेतले गेले. ११ इत यात पाहा, तीन माणसे या घराम ये आ ही होतो
यापुढे कैसर या न मा याकडे पाठवलेली तीन माणसे येऊन उभी रा हली.
१२ आ याने मला कोण याही कारचा संशय न ध रता यां याबरोबर
जा यास सां गतले, हे सहा बंधू जे येथे आहेत, तेही मा याबरोबर होते,
आ ही कन या या घर गेलो. १३ कन याने आप या घरात देव त उभा
असलेला कसा दसला हे आ हास सां गतले, देव त कन याला हणाला,
“काही माणसे यापोस पाठव, शमोन पे ाला बोलावून घे. १४ तो तु याशी
बोलेल, तो या गो ी तुला सांगेल, यामुळे तुझे व तु या कुटु ब
ं ाचे तारण
होईल.” १५ यानंतर मी मा या भाषणाला सु वात केली, सु वातीला
या माणे प व आ मा आप यावर आला तसाच तो यां यावरही आला.
१६ ते हा मला भूचे श द आठवले, भू हणाला होता, “योहान लोकांचा
बाि त मा पा याने कर त असे हे खरे, पण तुमचा बाि त मा प व आ याने
होईल.” १७ आपण भू येशू
तावर व ास ठे वला ते हा जसे आपणांस
तसे यांसही देवाने सारखेच दान दले, मग देवाला अड वणारा असा मी
कोण? १८ जे हा यांनी या गो ी ऐक या, ते हा ते शांत रा हले, यांनी
देवाची तुती केली आ ण हणाले, “तर मग देवाने पररा ीयांसही जीवन
मळावे हणून प ा ापबु ी दली आहे.” १९ तेफन मारला गे यानंतर या
काळात जो छळ झाला, यामुळे व ास ठे वणारे य शलेम शहरापासून
र ठकाणी फेनीके ांत, कु बेट व अं यु खया शहरापयत पांगले गेले,
व ास ठे वणा यांनी या ठकाणी फ य दी लोकांसच सुवाता सां गतली.
२० यातील काही व ास ठे वणारे कु व कुरेने येथे राहणारे होते, जे हा हे
लोक अं यु खयात आले, ते हा यांनी या ीक लोकांस येशू वषयीची सुवाता
सां गतली. २१ भू व ास ठे वणा यांना मदत कर त होता आ ण ब याच
मो ा गटाने व ास ठे वला व ते भूला अनुस लागले. २२ या वषयीची
बातमी य शलेम शहरातील व ास ठे वणा या मंडळ या कानावर आली,
हणून य शलेम शहरातील व ास ठे वणा यांनी बणबाला अं यु खयाला
पाठवले. २३ बणबा चांगला मनु य होता, तो प व आ याने आ ण व ासाने
पूणपणे भरलेला होता, जे हा बणबा अं यु खयाला गेला, ते हा याने पा हले
क , देवाने या लोकांवर खूप कृपा केली आहे, यामुळे बणबाला खूप आनंद
झाला, अं यु खयातील सव व ास ठे वणा यांना याने उ ेजन दले, याने
यांना सां गतले, कधीही तुमचा व ास गमावू नका, नेहमी भूची आ ा
अंतःकरणापासून पाळा. २४ तो चागंला मनु य होता आ ण प व आ याने
व व ासाने पूण होता; ते हा भूला पु कळजण मळाले. २५ जे हा बणबा
तासास गेला ते हा तो शौलाचा शोध घेत होता. २६ जे हा बणबाने यास
शोधले ते हा याने शौलाला आप यासह अं यु खयाला आणले, शौलाने व
बणबाने वषभर तेथे मंडळ त रा न पु कळ लोकांस शकवले, अं यु खयाम ये
येशू या अनुयायांना ‘ ती’ हे नाव प ह यांदा मळाले. २७ याच काळात
काही संदे े य शलेम शहरा न अं यु खयास आले. २८ यां यापैक एकाचे
नाव अगब होते, अं यु खयात तो उभा रा हला आ ण बोलू लागला, प व
आ या या साहा याने तो हणाला, फार वाईट काळ सव पृ वीवर येत आहे,
लोकांस खायला अ न मळणार नाही, लौ दया राजा रा य कर त होता
ते हा या या काळात हे घडले. २९ व ास ठे वणा यांनी ठरवले क , य दीया
येथील आप या बंधू व भ गन ना जा तीत जा त मदत पाठ व याचा य न
करावा येक श याने जा तीत जा त मदत पाठव याचे ठरवले. ३० यांनी
पैसे गोळा क न बणबा व शौल यां याकडे दले, मग बणबा व शौल यांनी ते
पैसे य दीयातील वड लजनांकडे पाठवून दले.
सुमारास हेरोद राजाने मंडळ तील काही जणांस छळावे
१२ याहणूवेनळे यांया यावर
हात टाकला. योहानाचा भाऊ याकोबा ाला
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याने तलवार ने जवे मारले. ३ हेरोदाने पा हले क , य दी अ धका यांना हे
आवडले आहे, हणून याने पे ालासु ा अटक कर याचे ठरवले, ते बेखमीर
भाकर चे दवस होते. ४ हेरोदाने पे ाला अटक क न तु ं गात टाकले,
या या रखवालीक रता यास शपायां या चार चौक ां या वाधीन केले,
व हांडण सण झा यावर पे ाला लोकांसमोर आण याची योजना होती. ५
हणून पे ाला तुं गात ठे व यात आले, पण मंडळ सात याने पे ासाठ
देवाकडे ाथना कर त होती. ६ पे दोन शपायां याम ये झोपला होता,
यास दोन साख यांनी बांधले होते, तु ं गा या दाराजवळ आणखी काही
शपाई पहारा देत होते, ती रा ीची वेळ होती व हेरोदाने असा वचार केला
क , स या दवशी पे ाला लोकांसमोर आणावे. ७ ते हा पाहा, अचानक
परमे राचा त तेथे उभा रा हला, तु ं गा या खोलीत एकदम काश पडला,
देव ताने पे ा या कुशीला पश क न यास उठवले, देव त हणाला,
“लवकर ऊठ!” ते हा पे ा या हातातील साख या गळू न पड या. ८ देव त
पे ाला हणाला, “कपडे घाल व तु या वहाणा घाल,” मग पे ाने कपडे
घातले, मग देव त हणाला, “तुझा झगा अंगात घाल व मा यामागे ये.” ९
मग देव त बाहेर पडला व पे या यामागे चालला, पे ाला कळत न हते
क , हे खरोखर काय कर त आहे, यास वाटले आपण ांत पाहत आहोत.
१० प ह या व स या फे यातील पहारेक यांना ओलांडून पे व देव त
लोखंड दाराजवळ येऊन पोहोचले, ते यां यासाठ आपोआप उघडले, पे व
देव त दरवाजामधून बाहेर पडले, यांनी एक र ता पार केला आ ण अचानक
देव त पे ाला सोडू न नघून गेला. ११ पे ाला मग कळले क न क काय
घडले आ ण तो हणाला, “आता मला समजले क भूने खरोखर याचा त
मा याकडे पाठ वला व याने मला हेरोदा या हातातून व य दी लोकांचा
संपूण अपे ाभंग क न मला सोडवले आहे.” १२ या गो ची जाणीव
झा यावर पे मर ये या घर गेला, ती योहान याला माकही हणत याची
आई होती, पु कळ लोक या ठकाणी जमले होते, ते सव ाथना कर त
होते. १३ पे ाने फाटकाचा दरवाजा ठोठावला, ते हा दा नावाची दासी
फाटक उघड यासाठ आली. १४ तने पे ाचा आवाज लगेच ओळखला
आ ण ती खूप आनं दत झाली, ती फाटक उघड याचेसु ा वस न गेली,
ती आतम ये पळाली आ ण लोकांस तने सां गतले, “पे दाराजवळ उभा
आहे.” १५ व ास ठे वणारे दाला हणाले, “तुला वेड लागले आहे!” परंतु
पे दाराजवळ उभा आहे, असे दा परत परत अगदी कळकळ ने सांगू
लागली, हणून लोक हणाले, “तो पे ाचा त असला पा हजे.” १६ पण
पे बाहे न फाटक सारखे ठोठावत होता, जे हा व ास ठे वणा यांनी फाटक
उघडले, ते हा यांनी पे ाला पा हले, ते च कत झाले होते. १७ पे ाने हाताने
खुणावून शांत राहायला सां गतले, मग याने भूने तु ं गातून कसे आणले हे
स व तर सां गतले, तो हणाला, “याकोब व इतर बांधवांना काय घडले ते
सांगा,” मग पे तेथून नघून स या ठकाणी गेला. १८ स या दवाशी
शपाई फार हताश झाले होते, पे ाचे काय झाले असावे याचा ते वचार
कर त होते. १९ हेरोदाने पे ाला सगळ कडे शोधले पण तो यास शोधू
शकला नाही, मग हेरोदाने पहारेक यांना न वचारले व यांना मरणाची
श ा ठोठावली, नंतर हेरोद य दीया ांतातून नघून गेला, तो कैसर या
शहरात गेला व तेथे काही काळ रा हला. २० हेरोद सोर व सदोन नगरातील
लोकांवर फार रागावला होता, ते लोक मळू न हेरोदाला भेटायला आले,
ल तला आप या बाजूला वळ व यात ते यश वी झाले, ल त हा राजाचा
खाजगी सेवक होता, लोकांनी हेरोदाकडे शांततेची मागणी केली कारण
यांचा देश अ नधा या या बाबतीत हेरोदा या देशावर अवलंबून होता. २१
हेरोदाने यांना भेट यासाठ एक दवस ठरवला, या दवशी हेरोदाने आपला
सुंदर दरबार पोशाख घातला होता, तो यायासनावर बसून लोकांसमोर
भाषण क लागला. २२ लोक मो ाने आरोळ क न हणाले, “ही तर
देवाची वाणी आहे, मनु याची न हे!” हेरोदाने या तुतीचा वीकार केला. २३
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आ ण याने देवाला गौरव दला नाही, हणून परमे रा या ताने यावर
हार केला, तो कडे पडू न मरण पावला. २४ देवाचे वचन जा तीत जा त
लोकांपयत पसरत गेले व लोकांस े रत कर त होता, व ास ठे वणा यांचा
गट दवस दवस मोठा होत होता. २५ बणबा व शौलाने यांचे य शलेम
शहरातील काम संप व यानंतर ते अं यु खयाला परत आले, यांनी माक
योहान याला यां याबरोबर घेतले.
ील
ती मंडळ त काही संदे े व श क होते, ते
१३ अंपुढयुलखयामाणेयेःथबणबा,
शमोन न , लू य कुरेनेकर, मनाएन (जो
हेरोदाबरोबर लहानाचा मोठा झाला होता) आ ण शौल. २ ही सव माणसे
परमे राची आराधना कर त व उपवास कर त असता, प व आ मा यांना
हणाला, “बणबा व शौलाला ांना या कामासाठ मी बोलावले आहे
यासाठ यांना मा याक रता वेगळे करा.” ३ हणून मंडळ ने उपवास व
ाथना के या, यांनी बणबा व शौल यां या डो यांवर हात ठे वून ाथना
केली, मग यांना पाठवून दले. ४ प व आ या या ारे बणबा व शौल यांना
पाठ व यात आले, ते सलुक यात गेले, नंतर तेथून समु माग कु बेटावर
गेले. ५ ते जे हा सलमी शहरात आले, ते हा यांनी देवाचे वचनाची य दी
लोकां या सभा थानात घोषणा केली माक हटलेला योहान हाही यां या
मदतीला होता. ६ ते संपूण बेट पार क न पफे शहरास गेले, पफे येथे यांना
एक य दी मनु य भेटला, तो जा या करामती कर त असे, याचे नाव
बयशू होते, तो खोटा संदे ा होता. ७ बयशू नेहमी स य पौल या या नकट
राह याचा य न करायचा, स य पौल रा यपाल होता व तो शार होता,
याने बणबा व शौल यांना आपणाकडे बोलावले, यास यां याकडू न देवाचे
वचन ऐक याची उ कंठा दाखवली. ८ परंतु अलीम “जा गार” ( या या
नावाचा अथ हाच आहे) हा बणबा व शौल यां या व होता, रा यपालाने
व ास ठे वू नये हणून अलीमने याचे मन वळ व याचा य न केला. ९
पण शौल, याला पौल ह हणत, तो प व आ याने भरला होता, पौलाने
या याकडे रोखून पा हले व हणाला. १० “सैताना या पु ा तू ाईने व
खोटेपणाने भरलेला आहेस, अव या नी तमाना या वै या, तू भूचे सरळ माग
वपर त कर याचे सोडू न देणार नाहीस काय? ११ तर आता पाहा, भूचा
हात तु यावर आहे, तू आंधळा होशील व काही वेळपयत तुला सूय दसणार
नाही,” मग लागलेच अलीमावर धुके व अंधार पडला आ ण तो आप याला
कोणी हाती ध न चालवावे हणून इकडे तकडे फ न मनु यांचा शोध क
लागला. १२ ते हा जे झाले ते पा न रा यपालाने व ास ठे वला, भू या
श णाने तो च कत झाला. १३ पौल व जे याचे म या याबरोबर होते ते
पफेकडू न समु माग नघाले, ते पंफु लयातील पगा गावी आले, परंतु योहान
यांना सोडू न परत य शलेमे शहरास गेला. १४ पौल व या या म ांनी
यांचा वास पुढे चालू ठे वला, पगापासून पुढे ते प सदीयांतील अं यु खयास
गेले आ ण श बाथ दवशी ते सभा थानात गेले आ ण तेथे बसले. १५ ते हा
नयमशा आ ण संदे यां या लेखाचे वाचन झा यावर सभा थाना या
अ धका यांनी पौल व बणबाला नरोप पाठ वला, “बंधुनो, येथील लोकांस
काही मदत होईल असे काही बोधवचने सांगा.” १६ पौल उभा रा हला
आ ण आपला हात उं चावून हणाला, “अहो इ ाएल लोकांनो व देवाचे भय
धरणा यांनो, ऐका. १७ या इ ाएल लोकां या देवाने आप या वाडव डलांची
नवड केली आ ण ते या काळात मसरम ये परक हणून राहत होते,
या काळात देवाने यांना अग णत केले आ ण उभारले या बा ने यांना
तेथून बाहेर आणले. १८ आ ण देवाने अर यातील चाळ स वषात यांना
सहनशीलता दाख वली. १९ देवाने कनान या देशातील सात रा ांना नाश
केला, देवाने यां या ज मनी या या लोकांस द या. २० हे सव साधारणपणे
चारशेप नास वषात घडले, यानंतर देवाने शमुवेल संदे ापयत आप या
लोकांस यायाधीश नेमून दले. २१ मग लोकांनी राजाची मागणी केली,
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देवाने यांना कशाचा पु शौल याला दले, शौल हा ब या मना या वंशातील
होता, तो चाळ स वषापयत राजा होता. २२ नंतर देवाने शौलाला काढू न
टाकले, देवाने दावीदाला यांचा राजा केले, दावीदा वषयी देव असे बोलला
इशायाचा पु , दावीद मला मा या मनासारखा मळाला आहे, तो माझी सव
इ छा पूण कर ल. २३ याच दा वदा या वंशजातून देवाने इ ाएल लोकांचा
तारणारा आ णला, तो वंशज येशू आहे, देवाने हे कर याचे अ भवचन दले
होते. २४ येशू ये यापूव सव इ ाएली लोकांस योहानाने उपदेश केला,
यां या अंतःकरणात बदल हावा हणून योहानाने लोकांस सां गतले क ,
यांनी बाि त मा घेतला पा हजे. २५ जे हा योहान आपले काम संपवत होता,
ते हा तो हणाला, ‘मी कोण आहे असे तु हास वाटते? मी
त नाही,
तो नंतर येत आहे, या या वहाणांचे बंद सोड याची सु ा माझी लायक
नाही.’ २६ मा या बंधुनो, अ ाहाम या कुटु बं ातील पु ांनो आ ण तु ही य दी
नसलेले पण ख या देवाची उपासना करणारे, ऐका! या तारणाची बातमी
आ हास सां गतली गेली. २७ य शलेम शहराम ये राहतात ते य दी व यांचे
अ धकार यांनी यास ओळखले नाही, येशू हा तारणारा होता, येशू वषयी जे
श द संदे ानी ल हले ते य दी लोकांसाठ येक श बाथा या वार वाचले
गेले, परंतु यांना ते समजले नाही, य दी लोकांनी येशूला दोषी ठरव याने
यांनी ते भ व यावा ांचे श द खरे ठरवले. २८ येशूने का मरावे याचे खरे
कारण ते शोधू शकले नाहीत, पण यांनी पलाताला सां गतले क यास
जवे मारावे. २९ शा ाम ये येशू याब ल या गो ी ल ह या हो या क , जे
वाईट ते या याबाबतीत घडणारे होते, ते सव या य दी लोकांनी येशूला केले,
मग यांनी येशूला वध तंभाव न खाली घेतले व यास कबरेत ठे वले. ३०
पण देवाने यास मरणातून उठवले. ३१ यानंतर, पु कळ दवसांपयत जे
या याबरोबर होते, यांना गालील ांतापासून य शलेम शहरापयत येशूने
दशन दले, ते लोक आता याचे सा ीदार हणून लोकांसमोर आहेत. ३२
आ ही तु हास देवाने जे अ भवचन आम या वाडव डलांना दले या वषयी
सुवाता सांगतो. ३३ आ ही यांची लेकरे आहोत आ ण देवाने हे अ भवचन
आम या बाबतीत खरे क न दाख वले, देवाने हे येशूला मरणातून पु हा
उठ व या ारे केले, आ ही या वषयी तो सं हतेम येसु ा वाचतोः ‘तू माझा
पु आहेस, आज मी तुला ज म दला आहे.’ ३४ शवाय याने कुज या या
अव थेपयत जाऊ नये हणून याने यास मरणातून उठवले, या वषयी
याने असे सां गतले आहे क , ‘दा वदाला दे यात आलेली प व व न त
आशीवाद तु हास देईन.’ ३५ हणून आणखी एका तो ात तो हणतोः
‘तू तु या प व पु षाला कबरेत कुज याचा अनुभव येऊ देणार नाहीस.’
३६ कारण दावीद आप या पढ ची देवा या इ छे माणे सेवा क न मरण
पावला, आप या वाडव डलांशेजार यास पुरले आ ण कबरेत याचे शर र
कुजले. ३७ पण याला देवाने मरणातून पु हा उठवले, यास कुज याचा
अनुभव आला नाही. ३८ बंधुनो, आ ही जी घोषणा कर त आहोत ते तु ही
समजून घेतले पा हजेः या एकाकडू नच तुम या पापांची मा तु हास मळू
शकते. ३९ मोशेचे नयमशा तु हास तुम या पापांपासून मु करणार
नाही, पण येक
जी या यावर व ास ठे वते, ती या या ारे या
सवा वषयी यायी ठर वली जाते. ४० संदे यांनी सां गतले या काही गो ी
घडतील, सावध राहा! या गो ी तुम याबाबत होऊ नयेत हणून जपा. ४१
अहो ध कार करणा यांनो, पाहा, आ य करा व नाहीसे हा, कारण तुम या
काळाम ये मी एक काय करतो, या यावर तुमचा व ास बसणार नाही
कोणी ते प क न सां गतले तर तु ही या यावर व ास ठे वणार नाही.”
४२ जे हा पौल व बणबा जाऊ लागले, ते हा लोक हणाले क , पुढ ल
श बाथा या दवशी परत या आ ण आ हास या वषयी अ धक सांगा. ४३
सभा थानातील बैठक संप यावर अनेक य दी लोक आ ण य दी मतानुसार
चालणारे इतर धा मक लोक पौल व बणबा यां यामागे गेले, पौल व बणबा
यांनी या लोकांस देवा या कृपेत टकून राह यास कळकळ ची वनंती केली.

४४ पुढ ल श बाथवार शहरातील जवळ जवळ सव लोक परमे राचे वचन

ऐक यासाठ एक जमले. ४५ य दी लोकांनी या सवाना तेथे पा हले,
यामुळे य दी लोकांस म सर वाटू लागला, तेही काही फार वाईट गो ी
बोलले आ ण जे पौल बोलला या व वाद उपि थत केला. ४६ पण पौल
व बणबा फार धैयाने बोलले, ते हणाले, “देवाचे वचन तु हा य ांना थम
आ हास सां गतलेच पा हजे, पण तु ही ऐक यास नकार देत आहात, तु ही
तुमचे वतःचेच नुकसान क न घेत आहात व अनंतकाळचे जीवन ा त
क न घे यासाठ अपा ठरत आहात! हणून आ ही आता स या देशांतील
पररा ीय लोकांकडे जाऊ. (aiōnios g166) ४७ भूने आ हास आ ा दली
आहे क , ‘पररा ीयांसाठ मी तु हास काश असे केले यासाठ क , तु ही
पृ वीवर ल सव लोकांस तारणाचा माग दाखवू शकाल.’ ४८ जे हा य दी
नसले यांनी पौलाला असे बोलताना ऐकले ते हा ते फार आनं दत झाले,
परमे रा या वचनाला यांनी गौरव दले आ ण या लोकांपैक पु कळांनी
वचनावर व ास ठे वला, कारण ते अनंतकाळ या जीवनासाठ नवडले गेले
होते. (aiōnios g166) ४९ आ ण परमे राचा संदेश संपूण देशात सां गतला
गेला.” ५० ते हा य दी लोकांनी शहरातील काही धा मक ि या व पुढार
यांना भडकावून दले, या लोकांनी पौल व बणबा यां या व अनेक वाईट
गो ी के या आ ण यांना शहराबाहेर घालवून दले. ५१ मग पौल व बणबा
यांनी आप या पायाची धूळ झटकली व ते इकु या शहराला गेले. ५२ इकडे
येशूचे श य आनंदाने व प व आ याने पूण झाले.
व बणबा इकु या शहरात गेले, ते तेथील य दी सभा थानात
१४ पौल
गेले, तेथील लोकांशी ते बोलले, पौल व बणबा अशा र तीने बोलले
क , पु कळ य दी लोकांनी व ीक लोकांनी यांनी जे सां गतले यावर
व ास ठे वला. २ परंतु काही य दी लोकांनी व ास ठे वला नाही, यांनी
पररा ीय लोकांची मने भडका वली आ ण बंधुजनां वषयीची मने वाईट केली.
३ हणून पौल व बणबाने या ठकाणी बरेच दवस मु काम केला आ ण
परमे रा या बलाने येशू वषयी धैयाने सांगत राहीले, पौल व बणबाने देवा या
कृपे वषयी सा दला, परमे राने यांना पौल व बणबाला चम कार व अ ूते
कृ ये कर यास मदत क न ते जे काही सांगत होते ते खरे ठरवले. ४ परंतु
शहरातील काही लोकांस य दी लोकांची मते पटली, स या लोकांस े षत
पौल व बणबाचे हणणे पटले, यामुळे शहरात दोन तट पडले. ५ काही
पररा ीय लोक, काही य दी लोक व यांचे पुढार यांनी पौल व बणबाला
बांधले व इजा कर याचा य न केला, यांना पौल व बणबा यांना दगडमार
क न मारावयाचे होते. ६ पौल व बणबा यांना जे हा या वषयी कळले ते हा
यांनी ते शहर सोडले, ते लु व दब या लुकव नया देशा या नगरात गेले
आ ण या शहरां या सभोवताल या प रसरात गेले. ७ आ ण तेथे यांनी
सुवाता सां गतली. ८ लु येथे एक मनु य होता याचे पाय अधू होते तो
ज मतःच पांगळा ज मला होता व कधीच चालला न हता. ९ पौल भाषण
कर त असताना हा मनु य ऐकत होता, पौलाने या याकडे ी लावून व
यास आपण बरे होऊ असा या मनु याचा व ास आहे असे पा न. १०
मो ाने हणाला, “तु या पायांवर नीट उभा राहा!” ते हा या मनु याने उड
मारली आ ण चालू लागला. ११ पौलाने केलेले लोकांनी जे हा पा हले, ते हा
ते आप या लुकव नया भाषेत ओरडले, ते हणाल, “देव मनु यां या पाने
आम यात उतरले आहेत.” १२ लोकांनी बणबाला यू पतर हटले व पौलाला
म युर हटले, कारण पौल मु य बोलणारा होता. १३ यू पतरचे मं दर
जवळ होते, या मं दराचा पुजार काही बैल व फुले घेऊन वेशीजवळ आला,
पुजार व लोकांस पौल व बणबा यांची उपासाना कर यासाठ यां यापुढे
बळ ावयाचा होता. १४ परंतु ते काय कर त आहेत, हे जे हा े षत पौल व
बणबा यांना समजले ते हा यांनी आपले कपडे फाडले व लोकां या गद त
शरले आ ण मो ाने हणाले. १५ लोकांनो, या गो ी तु ही का कर त
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आहात? आ ही देव नाही! तु हास जशा भावना आहेत, तशाच आ हासही
आहेत! आ ही तु हास सुवाता सांगायला आलो, आ ही तु हास हे सांगत
आहोत क या थ गो पासून तु ही तुमचे मन वळवावे, ख या जवंत
देवाकडे आपले मन लावावे, यानेच आकाश, पृ वी, समु व जे काही आहे
ते नमाण केले. १६ भूतकाळात, देवाने सव रा ांना यांना जसे पा हजे तसे
वागू दले. १७ परंतु देवाने अशा गो ी के या, क या ारे तो खरा आहे हे
स हावे, तो तुम यासाठ चांग या गो ी करतो, तो तु हास आकाशातून
पाऊस देतो, यो यवेळ तो तु हास चांगले पीक देतो, तो तु हास भरपूर अ न
देतो व तो तुमची अंतःकरणे आनंदाने भरतो. १८ पौल व बणबाने या गो ी
लोकांस सां गत या व मो ा यासाने आपणास य अ प यापासून याना
परावृ केले. १९ नंतर अं यु खया व इकु या येथील काही य दी लोक तेथे
आले, यांनी लोकसमुदायाची मने आप या बाजूस वळ वली आ ण पौलाला
दगडमार केला, याम ये पौल मरण पावला असे समजून यांनी यास ओढत
नेऊन नगराबाहेर टाकले. २० पण श य पौलाभोवती जमा झा यावर पौल
उठू न परत शहरात गेला व स या दवशी बणबाबरोबर तो दब शहरास गेले.
२१ आ ण या नगरात यांनी सुवाता सांगून अनेक लोकांस श य केले,
यानंतर ते लु , इकु या आ ण अं यु खया नगरांना परत आले. २२ आ ण
यांनी तेथील श यांना येशूवर ल व ासात बळकट केले, यांनी आप या
व ासांत अढळ रहावे हणून उ ेजन दले, ते हणाले, “अनेक ःखांना
त ड देत आपण देवा या रा यात वेश केला पा हजे.” २३ पौल व बणबाने
येक मंडळ त वड लजनांची नेमणूक केली, यांनी या व डलांसाठ उपवास
आ ण ाथना के या, भू येशूवर व ास असलेले असे सव वड लजन
होते हणून पौलाने व बणबाने यांना भू या हाती सोपवले. २४ पौल
आ ण बणबा प स दया देशातून गेले नंतर ते पंफु लया येथे आले. २५
यांनी पगा शहरात देवाचा संदेश दला नंतर ते अ लया शहरात गेले. २६
नंतर तेथून पुढे पौल व बणबा सर या ांतातील अं यु खयात समु माग
गेले, जे काम यांनी पूण केले होते याची सु वात यांनी देवा या कृपेने
अं यु खयापासूनच केली होती. २७ ते जे हा तेथे पोहोचले, ते हा यांनी
मंडळ ला एक बोलावले आ ण देवाने यां याबाबतीत या या गो ी के या
या यांना सां गत या तसेच स या देशातील पररा ीय लोकांम ये देवाने
व ासाचे ार कसे उघडले ते सां गतले. २८ नंतर ते व ास ठे वणा यांबरोबर
तेथे बरेच दवस रा हले.
जणानी य दीया न उत न बंधुजनांना अशी शकवण
१५ तेदलीहा काही
क , मोशेने लावून दले या नयमा माणे तुमची सुंता
झा या शवाय तुमचे तारण होणे श य नाही. २ ते हा पौल व बणबा ांचा
यां याशी बराच मतभेद व वाद ववाद झा यावर असे ठर व यात आले
क , पौल व बणबा ांनी व यां यापैक इतर लोकांनी या वादा वषयी
य शलेम शहरामधील े षत व वड ल ां याकडे जावे. ३ मग मंडळ ने
यांना पाठव यावर ते फेनीके व शोमरोन या शहरामधून गेले आ ण पररा ीय
देवाकडे वळ याचे स व तर वतमान सांगून यांनी सव बंधुजनांना फार
आनं दत केले. ४ नंतर ते य शलेम शहरास आ यावर तेथील मंडळ , े षत
व वड ल ांनी यांचे आगत वागत केले, ते हा आपण देवा या सहवासांत
असतांना याने जे जे केले ते यांनी सां गतले. ५ तर ही प शी पंथातील
क येक व ास ठे वणारे असे हणाले, यांची सुंता झालीच पा हजे व मोशेचे
नयमशा पाळावयाची यांना आ ा केलीच पाहीजे. ६ मग े षत व
वड लवग या करणाचा वचार करावयास जमले. ७ ते हा पु कळ वाद ववाद
झा यावर पे उभा रा न यांना हणाला बंधुजनहो, तु हास ठाऊक आहे क ,
मा या तोडू न सुवाता ऐकून पररा ीयांनी व ास ठे वावा हणून आरंभीचा
दवसांपासून तु हाम ये देवाने माझी नवड केली. ८ आ ण दये जाणणा या
देवाने जसा आपणास तसा यांनाही प व आ मा देऊन यां या वषयी

े ष.

सा दली. ९ याने यांची अंतःकरणे व ासाने शु क न यां याम ये व
आप याम ये काही भेद ठे वला नाही. १० असे असतांना जे जोखड आपले
पूवज व आपण वाहावयास समथ न हतो ते श यां या मानेवर घालू तु ही
देवाची पर ा का पाहता? ११ तर मग यां या माणेच आपले तारण भू
येशू या कृपेने होईल असा आपला व ास आहे. १२ ते हा सव लोक ग प
राहीले आ ण बणबा व पौल ांनी आप या ारे देवाने पररा ीयाम ये जी
च हे व अ ूते केली यांचे केलेले वणन यांनी ऐकून घेतले. १३ मग यांचे
भाषण संप यावर याकोब हणाला; बंधुजनहो, माझे ऐका. १४ पररा ीयांतून
आप या नावाक रता काही लोक काढू न यावे हणून देवाने यांची भेट
कशी घेतली, हे शमोनाने सां गतले आहे; १५ आ ण ा याशी संदे ां या
उ चाही मेळ बसतो, असा शा लेख आहे क , १६ ानंतर मी परत
येईन व दावीदाचा पडलेला मंडप पु हा उभार न; आ ण याची भगदाडे
बुजवून तो पु हा नीट कर न, १७ ासाठ क , शेष रा हले या मनु यांनी व
या रा ांना माझे नाव दे यात आले आहे या सवानी भूचा शोध करावा.
१८ हे जे यास युगादीपासून माहीत आहे ते करणारा भू असे हणतो.
(aiōn g165) १९ ते हा माझे तर मत असे आहे क , जे पररा ीयांतून देवाकडे
वळतात यांना ास देऊ नये; २० तर यांना असे ल न पाठवावे क ,
मूत चे अमगंळपण, जारकम, गळा दाबून मारलेले ाणी व र
ा यापासून
तु ही अ ल त असा. २१ कारण ाचीन काळापासून येक श बाथ दवशी
सभा थानात मोशेचे पु तक वाचून दाखवून याची घोषणा करणारे लोक
येक नगरांत आहेत. २२ ते हा पौल व बणबा ां याबरोबर आपणातून
नवडलेली माणसे हणजे बंधुजनांतील मुख बश बा हटलेला य दा व
सीला ांना अं यु खयास पाठवले तर बरे होईल असे सव मंडळ सह े षत
आ ण वड ल ांना वाटले. २३ यां या हाती यांनी असे ल न पाठवलेः
“अं यु खया, सर या व कल कया येथील पररा ीयांतले बंधुजन ांना
े षत व वड लवग या बंधुजनांचा सलाम. २४ आम यापैक काह ना जाऊन
आप या बोल याने तुमचे जीव घोटा यात पाडू न ास दला असे आम या
कानी आले आहे; पण यांना आ ही तसे करावयाला सां गतले न हते. २५
हणून आमचे एकमत झा यावर आ हास हे यो य वाटले क , २६ आप या
भू येशू
ता या नावाक रता जीवावर उदार झालेले आपले य बंधू
बणबा व पौल ां याबरोबर काही नवडलेले माणसे तु हाकडे पाठवावी.
२७ ाक रता य दा व सीला ांना आ ही पाठवले आहे ते वतः या गो ी
तु हास त ड सांगतील. २८ कारण पुढे दले या ज र या गो ी शवाय
तु हावर जा त ओझे ला नये असे प व आ याला व आ हास यो य
वाटले: २९ या हणजे मूत ला अ पलेले पदाथ, र , गळा दाबून मारलेले
ाणी व जारकम ही तु ही व य करावी; ापासून वतःला जपाल तर तुमचे
हत होईल, ेमकुशल असो.” ३० यांना पाठवून द यावर ते अं यु खयास
गेले आ ण यांनी सव मंडळ ला जमवून ते प सादर केले. ३१ यातला
बोध वाचून यांना आनंद झाला. ३२ य दा व सीला हे वतः संदे े होते,
हणून यांनी पु कळ बोलून बंधुजनांना बोध केला व ि थरावले. ३३ तेथे ते
काही दवस राही यावर यांनी यांना पाठवले होते यां याकडे जा यास
बंधुजनांनी यांना शांतीने पाठवून दले. ३४ परंतु सलाला तेथे आणखी
रहावयास बरे वाटले. ३५ आ ण पौल व बणबा इतर पु कळ जणांबरोबर
भूचे वचन शकवीत व सुवातची घोषणा कर त अं यु खयास राहीले. ३६
मग काही दवसानंतर पौलाने बणबाला हणले “ या या नगरात आपण
भू या वचनांची घोषणा केली तेथे पु हा जाऊन बंधुजनांना भेटून ते कसे
आहेत हे पा या.” ३७ बणबाची इ छा होती क , याला माक हणत या
योहानाला बरोबर यावे. ३८ परंतु पौलाला वाटले क , पंफु लया न जो
आपणाला सोडू न गेला होता व आप याबरोबर काम करावयास आला नाही
यास सोबतील घेणे यो य नाही. ३९ ाव न यां याम ये ती मतभेद
उपि थत होऊन ते एकमेकांपासून वेगळे झाले आ ण बणबा माकाला घेऊन
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तारवात बसून कु ास गेला; ४० पौलाने सीलाला नवडू न घेतले आ ण
बंधुजनांनी यास भू या कृपेवर सोप व यावर तो तेथून नघाला. ४१ आ ण
मंडळयाना थैय देत सर या व क ल कया ामधुन गेला.
तो दब व लु येथे खाली आला; आ ण पाहा, तेथे तीम य
१६ मग
नावाचा कोणीएक श य होता; तो व ास ठे वणा या कोणाएका
य दी ीचा मुलगा होता, याचा पता हे लेणी होता. २ यास लु ांतले व
इकु यातले बंधू नावाजीत होते. ३ याने आपणाबरोबर यावे अशी पौलाची
इ छा होती; ते हा या ठकाणी जे य दी होते यां याखातर याने यास
घेऊन यांची सुंता केली; कारण याचा पता ीक आहे हे सवाना ठाऊक
होते. ४ ते हा यांनी नगरांमधून जाता जाता य शलेम शहरातील े षत
व वड ल ांनी जे ठराव केले होते ते यांना पाळावयास नेमून दले. ५
ाव न मंडळया व ासात ि थर झा या व दवस दवस वाढत चाल या. ६
नंतर आ शया ांतात वचन सांग यास यांना प व आ याकडू न तीबंध
झा यामुळे ते ु गया व गल तया या ांतामधून गेले. ७ आ ण मु सया
ांतापयत आ यावर बथु नया ांतास जा याचा यांनी य न केला; परंतु
येशू या आ याने यांना जाऊ दले नाही. ८ मग ते मु सयाजवळू न जाऊन
ोवस शहरास खाली गेले. ९ तेथे रा ी पौलाला असा ांत झाला क ,
मासेदो नयात कोणीएक मनु य उभा रा न आपणाला वनंती कर त आहे
क , “इकडे मासेदो नयात येऊन आ हास साहा य कर.” १० यास असा
ांत झा यानंतर या लोकांस सुवाता सांगावयास देवाने आ हास बोलावले
आहे असे अनुमान क न आ ही मासेदो नयात जा याचा लागलाच वचार
केला. ११ ते हा ोवसापासून हाका न आ ही नीट सम ाकेस बेटाला गेलो
व स या दवशी नयापुलीस शहरास गेलो. १२ तेथून फ ल पै शहरास
गेलो; ते मासेदो नयाचे या भागातले प हलेच नगर असून तेथे रोमन ल काची
वसाहत आहे या नगरात आ ही काही दवस राहीलो. १३ मग श बाथ दवशी
आ ही वेशीबाहेर नदीकाठ , जेथे ाथना होत असते असे आ हास वाटले
तेथे जाऊन बसलो; आ ण या ि या तेथे जम या हो या यां याबरोबर
बोलू लागलो. १४ तेथे लु दया नावाची कोणीएक ी होती; ती थुवतीरा
नगराची असून जांभळ व े वक त असे; ती देवाची उपासना करणार
होती, तने आमचे भाषण ऐकले; तचे अंतःकरण भूने असे फुि लत
केले क , पौला या सांग याकडे तने ल दले. १५ मग तचा व त या
घरा याचा बाि त मा झा यावर तने अशी वनंती केली क , “मी भूवर
व ास ठे वणार आहे असे जर तु ही मानीत आहात तर मा या घर येऊन
राहा.” त या आ हा तव ती वनती आ हास मा य करावी लागली. १६
मग असे झाले क , आ ही ाथना थळाकडे जात असता कोणीएक
आ मा लागलेली मुलगी आ हास आढळली, त या अंगात येत असे, ती
दैव न सांगून आप या ध यांना पु कळ मळकत क न देत असे. १७
ती पौला या व आम या मागे येऊन मो ाने हणाली, “हे लोक परा पर
देवाचे दास आहेत, हे आपणाला तारणाचा माग कळ वतात.” १८ असे ती
पु कळ दवस कर त असे; मग पौलाला अ तशय वाईट वाटले व मागे वळू न
तो या
आ याला हणाला, “येशू
ता या नावाने मी तुला आ ा
करतो क , तू ह यामधून नघून जा.” आ ण ते त काळ नघून गेले. १९
मग आप या मळकतीची आशा गेली असे पा न त या ध यांनी पौल व
सीला ांना ध न पेठेत अ धका यांकडे ओढू न नेले. २० आ ण यांनी यांना
अ धका यांपुढे उभे क न हटले, “हे लोक य दी असून आम या नगराला
ास देतात. २१ आ ण आ हा रोमन लोकांस जे प रपाठ वीकारावयाला
व आचरावयाला यो य नाहीत ते हे सांगतात.” २२ ते हा लोक यां यावर
उठले आ ण अ धका यांनी यांची व े फाडू न काढली व यांना छ ा
मारावयाची आ ा दली. २३ मग पु कळ फटके मार यावर यांना बं दशाळे त
टाकून यांनी बं दशाळे चे नायकाला यांना बंदोब तात ठे व याचा कूम

केला. २४ यास असा कूम मळा यावर यांने यांना आत या बं दखा यात
घालू यांचे पाय खोडयात अडकवले. २५ म यरा ी या सुमारास पौल व
सीला हे ाथना कर त असता व गाणे गाऊन देवाची तुती कर त असता
बं दवान यांचे ऐकत होते. २६ ते हा एकाएक असा मोठा भू मकंप झाला
क बं दशाळे चे पाये डगमगले, सव दरवाजे लागलेच उघडले व सवाची बंधने
तुटली. २७ ते हा बं दशाळे या नायकाने जागे होऊन बं दशाळे चे दरवाजे
उघडे पा हले; आ ण बं दवान पळू न गेले आहेत असा तक क न तो तलवार
उपसून आपला घात करणार होता. २८ इत यात पौल मो ाने ओरडू न
हणाला तू वतःला काही अपाय क न घेऊ नकोस; कारण आ ही सवजण
येथेच आहोत. २९ मग दवे आणवून तो आत धावत गेला, कांपत कांपत
पौल व सीला ां या पाया पडला. ३० आ ण यांना बाहेर काढू न हणाला
“साहेब, माझे तारण हावे हणून मला काय केले पाहीजे?” ३१ ते हणाले,
“ भू येशूवर व ास ठे व हणजे तुझे व तु या घरा याचे तारण होईल.” ३२
यांनी यास व या या घरांतील सवाना भूचे वचन सां गतले. ३३ मग
रा ी या याच घटकेस याने यांना जवळ घेऊन यां या जखमा धुत या;
आ ण ते हांच याने व या या घर या सव मनु यांनी बाि त मा घेतला.
३४ मग याने यास घर नेऊन जेवू घातले आ ण देवावर व ास ठे वून
याने व या या घर या मंडळ ने आनंदो सव केला. ३५ दवस उगव यावर
अ धका यांनी चोपदारास पाठवून सां गतले क , “ या मनु यांना सोडू न दे.”
३६ ते हा बं दशाळे या नायकाने पौलाला असे वतमान सां गतले क , “तु हास
सोडावे हणून अ धका याने माणसे पाठवली आहेत; तर आता शांतीने
जा.” ३७ परंतु पौल यांना हणाला, “आ ही रोमन माणसे असता अपराधी
ठरव यावाचून यांनी आ हास उघडपणे फटके मा न बं दशाळे त टाकले
आ ण आता ते आ हास गु तपणे घाल वतात काय? हे चालणार नाही; तर
यांनी वतः येऊन आ हास बाहेर काढावे.” ३८ मग चोपदारांनी हे वतमान
अ धका यास सां गतले, ते हा ते रोमन आहेत हे ऐकून यास भय वाटले. ३९
मग यांनी येऊन यांची समजूत घातली; आ ण यांना बाहेर आणून नगरातून
नघून जा याची वनंती केली. ४० मग ते बंदीशाळे तून नघून लु दये या घर
गेले, बंधुजनांस भेटून यांनी यांना धीर दला आ ण तेथून ते माग थ झाले.
र ते अं फपुली व अपु लो नया या शहरां यामधून जाऊन
१७ नंथेतसलनीकास
शहरास गेले, तेथे य ांचे सभा थान होते.

२

तेथे पौलाने आप या प रपाठा माणे या याकडे जाऊन तीन श बाथ
यां याबरोबर शा लेखाव न वाद ववाद केला. ३ यांने शा लेखाचा
उलगडा क न असे तपादन केले क ,
ताने ःख सोसावे व मरण
पावले यांमधून पु हा उठावे ाचे अग य होते आ ण या येशूची मी
तुम यापुढे घोषणा कर त आहे तोच तो
त आहे. ४ ते हा या यापैक
काही जणांची खातर होऊन पौल सीला ांना येऊन मळाले; आ ण ीक
उपासक ांचा मोठा समुदाय यांना मळाला, याम ये मुख ि या
काही थो ा थोड या न ह या. ५ परंतु य ांनी हे ाने आपणाबरोबर
बाजारचे काही गुंड लोक घेऊन व घोळका जमवून नगरांत घबराट नमाण
केली आ ण यासोना या घरावर ह ला क न यांना ल काकडे बाहेर काढू न
आण याची खटपट क न पा हली. ६ परंतु यांचा शोध लागला नाही ते हा
यांनी यासोनाला व क येक बंधूना नगरा या अ धका यांकडे ओढ त नेऊन
आरडाओरड कर त हटले, यांनी जगाची उलटापालट केली ते येथेही आले
आहेत. ७ यास यासोनाने आप या घरात घेतले आहे आ ण हे सवजण
कैसरा या आ े व वागतात, हणजे येशू हणून सराच कोणी राजा
आहे असे हणतात. ८ हे ऐकवून यांनी लोकांस व शहरा या अ धका यास
खवळू न सोडले. ९ मग यांनी यासोनाचा व इतरांचा जामीन घेऊन यांना
सोडू न दले. १० नंतर बंधुजनांनी पौल व सीला ांना लागलेच रातोरात
ब या शहरास पाठवले, ते तेथे पोहच यावर य दयांचे सभा थानात गेले.
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११ तेथील लोक थे सलनीकात या ल कापे ा मोठया मनाचे होते; यांनी

मो ा उ सुकतेने वचनाचा वीकार केला आ ण या गो ी अशाच आहेत
क काय ा वषयी ते शा लेखात दररोज शोध कर त गेले. १२ यातील
अनेकांनी व ब याच त त ीक ि या व पु ष ांनी व ास ठे वला.
१३ तर ही पौल देवाचे वचन ब यातही सांगत आहे हे थे सलनीकांत या
य ांना समजले ते हा यांनी तकडेही जाऊन लोकांस खवळू न चेत वले. १४
याव न बंधुजनांनी पौलाला समु ाकडे जा यास लागलेच पाठवले; आ ण
सीला व तीम य हे तेथेच राहीले. १५ ते हा पौलाला पोहच वणा यांनी यास
अथेनैपयत नेले आ ण सीला व तीम य ांनी आपणाकडे होईल ततके
लवकर यावे अशी यांची आ ा घेउन ते नघाले. १६ पौल अथेनैस यांची वाट
पाहत असता, ते शहर मूत नी भरलेले आहे असे पा न या या मनाचा संताप
झाला. १७ ामुळे तो सभा थानात य दयांबरोबर व उपासक लोकांबरोबर
आ ण बाजारात जे यास आढळत यां याबरोबर दररोज वाद घालीत असे.
१८ ते हा ए पकूरपंथी व तो यकपंथी ां याबरोबर क येक त व ांनी यास
वरोध केला, क येक हणाले, “हा बडब ा काय बोलतो?” सरे हणाले,
“हा पर या दैवतांची घोषणा करणारा दसतो” कारण येशू व पुन थान
ा वषयी या सुवातची तो घोषणा कर त असे. १९ नंतर यांनी यास ध न
अ रयपग टेकड वर नेऊन हटले, “तु ही दलेली ही नवी शकवण काय हे
आ हास समजून सांगाल काय? कारण तु ही आ हास अप र चत गो ी
ऐकवत आहा; ाचा अथ काय हे समजून यावे अशी आमची इ छा आहे.
२० कारण तु ही आ हास अप र चत गो ी ऐक वत आहा; याचा अथ काय
हे समजून यावे अशी आमची इ छा आहे.” २१ काहीतर नवल वशेष
सां गत या ऐक या शवाय सव अथेनैकर व तेथे राहणारे परके लोक ांचा
वेळ जात नसे. २२ ते हा पौल अ रयपगा या म यभागी उभा रा न हणाला
अहो अथेनैकरांनो, तु ही सवबाबतीत देवदेवतांना फार मान देणारे आहात
असे मला दसते. २३ कारण मी फरता फरता तुम या उपासने या व तू
पाहतांना, अ ात देवाला ही अ रे ल हलेली वेदी मला आढळली याचे
तु ही अ ानाने भजन करता ते मी तु हास जाहीर करतो. २४ या देवाने जग
व यातले अवघे नमाण केले तो वगाचा व पृ वीचा भू असून हातांनी
बांधले या इमारतीत राहत नाही. २५ आ ण यास काही उणे आहे, हणून
मनु यां या हातून याची सेवा घडावी असेही नाही; कारण जीवन ाण व
सवकाही तो वतः सवाना देतो. २६ आ ण याने एकापासुन मनु यांची सव
रा े नमाण क न यांनी पृ वी या संबध पाठ वर रहावे असे केले आहे;
आ ण याचे नेमलेले समय व यां या व ती या सीमा याने ठर व या आहेत.
२७ यासाठ क , यांनी देवाचा शोध या आशेने करावा आ ण यास कसे तर
ा त क न यावे, तो आप यापैक कोणापासूनही र नाही. २८ कारण
आपण या याठायी जगतो, वागतो व आहोत तसेच तुम या कवीपैक ही
क येकांनी हणले आहे क , आपण वा त वक याचा वंश आहोत. २९
तर मग आपण देवाचे वंशज असतांना मनु या या चातुयाने व क पनेने
कोरलेले सोने, पे कवा पाषाण, ां या आकृतीसारखा देव आहे असे
आप याला वाटता कामा नये. ३० अ ाना या काळांकडे देवाने डोळे झाक
केली, परंतु आता सवानी सव प ा ाप करावा अशी तो मनु यांना आ ा
करतो. ३१ याने असा एक दवस नेमला आहे क , या दवशी तो आपण
नेमलेला मनु य येशू या या ारे जगाचा याय नवाडा नी तम वाने करणार
आहे; याने यास मरण पावले यातून उठवून ा वषयीचे माण सवास
पटवले आहे. ३२ ते हा मृतां या पुन थाना वषयी ऐकून क येक थ ा क
लागले, क येक हणाले, “ ा वषयी आ ही तुमचे पु हा आणखी ऐकू.” ३३
इतके झा यावर पौल यां यामधून नघून गेला. ३४ तर काही मनु यांनी
यास चटकून रा न व ास ठे वला; याम ये दओनु य अ रय-पगकर,
दामार नावांची कोणी ी व यां याबरोबर इतर क येक होते.
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अथेनै शहर सोडले व क रथ शहरास गेला. क रथम ये
१८ नंपौलतर पौलाने
एका य दी मनु यास भेटला याचे नाव अि वला असे होते, तो
२

पंत ांतातील र हवासी होता, आपली प नी ि क ला ह यासह नुकताच
तो इटली न आला होता, कारण सव य दी लोकांनी रोम शहर सोडू न
गेले पा हजे असा कूम लौ ाने काढला होता, पौल यांना भेटावयास
गेला. ३ पौलासारखेच ते तंबू बनवणारे होते, तो यां याबरोबर रा हला व
यां याबरोबर काम क लागला. ४ येक श बाथवार पौल सभा थानात
य दी लोकांशी व ीक लोकांशी बोलत असे, आ ण तो य दी व ीक
लोकांची मने वळ व याचा य न कर त असे. ५ जे हा सीला व तीम य
हे मासेदो नया न परत आले, ते हा पौल य दी लोकांस उपदेश कर यात
आपला सव वेळ घालवू लागला, येशू हाच
त आहे. अशी सा देऊ
लागला. ६ परंतु य दी लोकांनी पौलाला वरोध केला, यास य दी लोक
वाईट र तीने बोलले, ते हा आपला नषेध दश व याक रता पौलाने आप या
अंगावर ल कपडे झटकले, तो य दी लोकांस हणाला, “जर तुमचे तारण
झाले नाही, तर तो तुमचा दोष असेल! तुमचे र तुम याच माथी असो!
मी नद ष आहे, येथून पुढे मी पररा ीय लोकांकडेच जाईन.” ७ पौल
तेथून नघाला आ ण सभा थानाजवळ राहत असले या तीत यु त नावाचा
देवाचा उपासक या या घर गेला. ८ या सभा थानाचा
प हा पुढार
होता,
पने व या या घरातील सवानी भूवर व ास ठे वला, क रथ
येथील पु कळ लोकांनी पौलाचे बोलणे ऐकले आ ण व ास ठे वला, क रथ
येथील पु कळ लोकांनी पौलाचे बोलणे ऐकले आ ण व ास ठे वला आ ण
यांचा बाि त मा कर यात आला. ९ एके रा ी, भूने व नाम ये पौलाला
हटले, “घाब नको, बोलत राहा, शांत रा नको. १० मी तु याबरोबर आहे,
कोणीही तु यावर ह ला करणार नाही व तुला इजा करणार नाही; कारण या
शहरात माझे पु कळ लोक आहेत.” ११ हणून पौल तेथे दीड वष देवाचे
वचन या लोकांस शकवीत रा हला. १२ जे हा गि लयो अखया ांताचा
रा यपाल होता, यावेळेस काही य दी पौल व एक आले आ ण यास
यायासनापुढे उभे केले. १३ य दी लोक हणाले, “हा मनु य अशा र तीने
लोकांस देवाची उपासना करायला शकवीत आहे क , जे नयमशा ा या
व आहे.” १४ पौल काही बोलणार इत यात गि लयो य दी लोकांस
हणाला, “एखादा अपराध कवा वाईट गो असती तर तुमचे हणणे ऐकून
घेणे रा त ठरले असते. १५ परंतु याअथ ही बाब श द, नावे व तुम या
नयमशा ातील नांशी संबं धत आहे, याअथ तु हीच तुमची सम या
सोडवा, अशा गो बाबत याय कर यास मी नकार देतो.” १६ मग गि लयोने
यांना यायासनापुढून घालवून दले. १७ मग या सवानी सभा थानाचा
मुख सो थनेस याला यायासनासमोर मारहाण केली, पण गि लयोने
याकडे ल दले नाही. १८ पौल बंधुजनांबरोबर बरेच दवस रा हला, नंतर तो
नघाला व सर या ांताला समु माग गेला आ ण या याबरोबर ि क ला
व अि वला ही दोघे होती, पौलाने क या शहरात आप या डो याचे मुंडण
केले, कारण याने नवस केला होता. १९ मग ते इ फस येथे आले, पौलाने
ि क ला व अि वला यांना तेथे सोडले, तो सभा थानात गेला आ ण य दी
लोकांबरोबर वाद ववाद केला. २० जे हा यांनी यास तेथे आणखी काही
वेळ थांब यासाठ सां गतले, ते हा तो कबूल झाला नाही. २१ परंतु जाता
जाता तो हणाला, “देवाची इ छा असेल तर मी परत तुम याकडे येईन”
मग तो समु माग इ फस न नघाला. २२ जे हा पौल कैसर या येथे आला,
ते हा तो तेथून वर य शलेम शहरास गेला आ ण मंडळ ला भेटला, मग
तो खाली अं यु खयाला गेला. २३ तेथे काही दवस रा ह यानंतर तो गेला
आ ण गल तया व ु गया या देशातून ठक ठकाणी वास कर त गेला,
याने येशू या अनुयायांना व ासात बळकट केले. २४ अपु लो नावाचा
एक य दी होता, तो आले सां शहरात ज मला होता, तो उ च श त
होता, तो इ फस येथे आला, यास शा लेखाचे सखोल ान होते. २५
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परमे रा या मागाचे श ण यास दे यात आले होते, तो आ यात आवेशी
अस यामुळे येशू वषयी अचूकतेने शकवीत असे व बोलत असे, तर यास
फ योहानाचा बाि त माच ठाऊक होता. २६ तो सभा थानात नभ डपणे
बोलू लागला, ते हा ि कला व अि वला ांनी यांचे भाषण ऐकूण यास
जवळ बोलावून घेतले व यास देवाचा माग अ धक प पणे दाख वला. २७
अपु लोला अखया देशाला जायचे होते, ते हा बंधुंनी यास उ ेजन दले
आ ण तेथील येशू या श यांना याचे वागत कर या वषयी ल हले, जे हा
तो पोह चला, ते हा यांनी कृपेमुळे व ास ठे वला होता, यांना याने खूप
मदत केली. २८ जाहीर वाद ववादात याने य दी लोकांस फार जोरदारपणे
पराभूत केले आ ण प व शा लेखा या आधारे येशू हाच
त आहे हे
स केले.
हा असे झाले क , अपु लो क रथ येथे असताना पौल नर नरा या
१९ तेभागातू
न वास कर त इ फस येथे आला, तेथे यास काही श य
आढळले. २ पौलाने यांना वचारले, “जे हा तु ही व ास ठे वला, ते हा
तु हास प व आ मा मळाला काय?” ते अनुयायी यास हणाले, “प व
आ मा आहे हे सु ा आ ही ऐकलेले नाही.” ३ तो हणाला, “मग कसला
बाि त मा तु ही घेतला?” ते हणाले, “योहानाचा बाि त मा.” ४ पौल
हणाला, “योहानाचा बाि त मा प ा ापाचा होता, याने लोकांस सां गतले
क , यानंतर जो येत आहे, या यावर लोकांनी व ास ठे वावा, तो येणारा
हणजे येशू होय.” ५ जे हा यांनी हे ऐकले, ते हा यांनी भू येशू या
नावात बाि त मा घेतला. ६ आ ण जे हा पौलाने याचे हात यां यावर ठे वले,
ते हा प व आ मा यां यावर आला आ ण ते नर नरा या भाषा बोलू
लागले व भ व य सांगू लागले. ७ या गटात सव मळू न बारा पु ष होते.
८ पौल य दी सभा थानात जात असे व तीन म हने धैयाने बोलत असे,
देवा या रा या वषयी चचा कर त व य दी लोकांचे मन वळवीत असे. ९ परंतु
यां यातील काही कठ ण मनाचे झाले व यांनी व ास ठे व यास नकार
दला आ ण
ता या मागा वषयी वाईट बोलले, मग पौल यां यातून
नघून गेला व श यांनाही यां यातून वेगळे केले आ ण तुर ना या शाळे त
दररोज यां याशी चचा केली. १० हे असे दोन वष चालले, याचा प रणाम
असा झाला क , आ शयात राहत असले या सव य दी व ीक लोकांपयत
भू येशूचे वचन पोहोचले. ११ देवाने पौला या हातून असामा य चम कार
घड वले. १२ पौला या शर राव न माल आ ण कपडेही आणून काही,
लोक या गो ी आजार लोकांवर ठे वत असत, जे हा ते असे कर त ते हा
आजार लोक बरे होत आ ण आ मे यांना सोडू न जात. १३ काही य दी
सु ा सगळ कडे वास कर त असत व लोकांमधून
आ मे घालवीत
असत, ते
आ याने पछाडले या
मधून भू येशू या नावाने ते
आ मे घालवीत असत. १४ ते हणत, “पौल या येशू या नावाने घोषणा
करतो या नावाने मी तुला आ ा करतो,” ि कवा नावा या य दी मु य
याजकाचे सात पु असे कर त होते. १५ परंतु एकदा एक आ मा यांना
हणाला, “मी येशूला ओळखतो, पौल मला माहीत आहे, पण तु ही कोण
आहात?” १६ मग याला आ मा लागला होता या मनु याने यां यावर
उड मारली, याने यां यावर सरशी केली व यांना पराभूत केले, ते हा
ते दोघे उघडे व जखमी होऊन घरातून पळाले. १७ इ फस येथे राहणा या
सव य दी व ीक लोकांस हे समजले, ते हा सवाना भीती वाटली आ ण
लोक भू येशू या नावाचा अ धकच आदर क लागले. १८ पु कळसे
व ास ठे वणारे पापकबुली देऊ लागले व या वाईट गो ी यांनी के या
हो या, या सांगू लागले. १९ काही व ास ठे वणा यांनी जा ची कामे केली
होती, या व ास ठे वणा यांनी आपली सव जा ची पु तके लोकांसमोर
आणली आ ण जाळली, या पु तकांची कमत प नास हजार चांदी या
ना यांइतक भरली. २० अशा र तीने भू या वचनाचा रवर सार झाला

व ते फार प रणामकारक ठरले. २१ या गो ी घड यानंतर पौलाला प व
आ याने सुचवले क , मासेदो नया व अखया या ांतांतून वास कर त
पुढे य शलेम शहरास जायचे आहे, तो हणाला, “मी तेथे गे यांनतर मला
रोम शहरही पा हलेच पा हजे.” २२ हणून याचे दोन मदतनीस तीम य
व एरा त यांना याने मासेदो नयाला पाठवून दले आ ण याने आणखी
काही काळ आ शयात घाल वला. २३ याकाळाम ये ‘ या मागा वषयी’ मोठा
ग धळ उडाला. २४ देमे य नावाचा एक मनु य होता, तो सोनार होता, तो
अतमी देवीचे दे हारे बनवीत असे, जे कारागीर होते यांना यामुळे खूप पैसे
मळत. २५ या सवाना व या धं ाशी संबंध असले या सवाना याने एक
केले आ ण तो हणाला, लोकहो, तु हास माहीत आहे क , या धं ापासून
आप याला चांगला पैसा मळतो. २६ पण पाहा तो पौल नावाचा मनु य काय
कर त आहे तो काय हणत आहे ते ऐका! पौलाने पु कळ लोकांस भा वत
केले आहे व बदलले आहे, याने हे इ फसम ये व सग या आ शयाम ये
केले आहे, तो हणतो, मनु यां या हातून बनवलेले देव खरे देव नाहीत. २७
ामुळे या आप या धं ाची बदनामी हो याचा धोका आहे; इतकेच न हे तर
या महादेवी अतमीची पूजा सव आ शया ांत कब ना जगसु ा करते तचे
देऊळ न पयोगी ठर याचा व तचे वतःचे मह व न हो याचा धोका आहे.
२८ जे हा यांनी हे ऐकले ते हा ते फार रागावले आ ण मो ाने ओरडू न हणू
लागले, “इ फसकरांची अतमी थोर आहे.” २९ शहरातील लोकांम ये ग धळ
उडाला आ ण लोकांनी गायस व अर ताख या पौलाबरोबर सोबती हणून
वास करणा या मासेदो नया या र हवा यांना पकडू न ना गृहात नेले. ३०
पौल लोकां या पुढे जाऊ इ छ त होता पण येशूचे अनुयायी यास असे
क देईनात. ३१ पौलाचे काही म जे ांता धकार होते, यांनी नरोप
पाठवून याने ना गृहात जाऊ नये अशी कळकळ ची वनंती केली. ३२
एक जमले या जमावातून काही लोक एक घोषणा क लागले तर सरे
लोक इतर घोषणा क लागले, यामुळे सगळा जमाव अगदी ग धळू न गेला
आ ण यातील पु कळ जणांना माहीत न हते क , आपण या याय भवनात
एक का आलोत. ३३ य दी लोकांनी आले सां नावा या एका मनु यास
ढकलीत नेऊन सवा या समोर उभे केले, तो आप या हातांनी खुणावून यांना
समजाव याचा य न क लागला. ३४ पण जे हा लोकांस समजले क , तो
एक य दी आहे, ते हा जवळ जवळ दोन तास सात याने ते एका आवाजात
ओरडत रा हले, “इ फसकरांची अतमी देवी थोर आहे.” ३५ शहराचा लेख नक
लोकांस शांत कर त हणाला, “इ फस या लोकांनो, थोर अतमी देवीचे
व वगातून पडले या प व दगडाचे इ फस हे र णकत आहे, हे याला
माहीत नाही असा एकतर मनु य जगात आहे काय? ३६ याअथ या गो ी
नाकारता येत नाहीत याअथ तु ही शांत रा हलेच पा हजे, उतावळे पणा क
नये. ३७ तु ही या दोघांना येथे घेऊन आलात, व तुतः यांनी मं दरातील
कशाचीही चोर केली नाही कवा आप या देवीची नदा केलेली नाही. ३८ जर
देमे य व या याबरोबर असले या कारा गरां या काही त ार असतील, तर
यासाठ यायालये उघड आहेत, तेथे ते एकमेकांवर आरोप क शकतात.
३९ परंतु जर तु हास एखा ा गो ीची चौकशी करायची असेल तर नय मत
सभेत यासंबंधी वचार केला जाईल. ४० आज येथे जे काही घडलेले आहे,
याब ल यो य ते कारण आपणांस सांगता येणार नाही, यामुळे आपणच ही
दंगल सु केली असा आरोप आप यावर केला जा याची भीती आहे.” ४१
असे सांगून झा यानंतर याने जमावाला जा यास सां गतले.
हा ग धळ थांबला, ते हा पौलाने येशू या अनुयायांना भेटायला
२० जेबोलावले
आ ण यांना उ ेजन द यानंतर यांचा नरोप घेतला आ ण
तो मासेदो नयाला नघाला. २ मासेदो नयातून जात असताना नर नरा या
ठकाणी असले या येशू या अनुयायांना याने अनेक गो ी सांगून धीर दला,
मग पौल ीसला आला. ३ या ठकाणी तो तीन म हने रा हला, पौल सर या
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ांताला समु माग नघाला असता, य दी लोकांनी या या व द कट रचला,
हे पा न याने मासेदो नयातून परत फर याचे ठरवले. ४ या याबरोबर
काही लोक होते ते असेः ब या नगरा या पुराचा मुलगा सोप , थे सलनीका
येथील अ र ताख व सकुंद, दब येथील गायस आ ण तीम य, तु खक व
फम हे आ शया ांतातील होते. ५ ही माणसे आम यापुढे गेली व ोवस
शहरात आमची वाट पा लागली. ६ बेखमीर भाकर या य दी सणानंतर
आ ही फली पै येथून समु माग नघालो आ ण पाच दवसानी ोवस येथे
यांना जाऊन भेटलो व तेथे सात दवस रा हलो. ७ मग आठव ा या
प ह या दवशी आ ही सव भाकर मोड यासाठ एक जमलो असताना,
पौल यां याबरोबर बोलू लागला कारण स या दवशी नघ याचा याचा
बेत होता, तो म यरा ीपयत बोलत राहीला. ८ माड वर या या खोलीत
आ ही जमा झालो होतो तेथे पु कळ दवे होते. ९ युतुख नावाचा एक
त ण खडक त बसला होता, पौल बोलत असताना या यावर झोपेचा
इतका अंमल चढला क , तो तस या मज याव न खाली पडला, जे हा
यास उचलले, ते हा तो मरण पावलेला आढळला. १० पौल खाली गेला
व या यावर ओणवा पडला आ ण यास आप या हातांनी कवेत ध न
हणाला, “ चता क नका! या यात अजून जीव आहे.” ११ मग पौल वर
गेला, यांने भाकर मोडली व ती खा ली, पहाट होईपयत तो यां याशी
बोलला, मग तो गेला. १२ या त णाला यांनी जवंत असे घर नेले, या
सवाना फार समाधान झाले. १३ तेथून आ ही पुढे नघालो व अ सा या नगर
समु माग नघालो, तेथे आ ही पौलाला घेणार होतो, यानेच अशा कारे
योजना केली होती, ती हणजे याने वतः पायी जायचे. १४ जे हा आ हास
तो अ सा येथे भेटला, ते हा आ ही यास जहजात घेतले आ ण आ ही
मतुलेनेशहरास गेलो. १५ स या दवशी आ ही जहाजाने मतुलेना न
नघालो व खयास बेटावर आलो, मग स या दवशी सामा बेट ओलांडले
आ ण एक दवसानंतर मलेत शहरास आलो. १६ कारण पौलाने ठरवले
होते क इ फस येथे थांबायचे नाही, आ शयात यास जा त वेळ थांबायचे
न हते, तो घाई कर त होता कारण श य झा यास प नासा ा दवसा या
सणासाठ यास य शलेम शहरात रहावयास हवे होते. १७ मलेता न
इ फस येथे नरोप पाठवून पौलाने तेथील मंडळ या वड लजनांना बोलावून
घेतले. १८ जे हा ते आले, ते हा तो यांना हणाला, आ शयात आलो या
दवसापासून मी तुम या सोबत असताना कसा रा हलो हे तु हास माहीत
आहे. १९ मी भूची सेवा पूण न तेने व रडू न केली, य दी लोकांनी केले या
कटामुळे नमाण झाले या उप वांना त ड देत मी याची सेवा केली. २० जे
काही तुम या चांग यासाठ होते ते तु हास सांग यासाठ कोणतीही कसर
ठे वली नाही, हे तु हास माहीत आहे आ ण या गो ी जाहीरपणे व घराघरातून
सांग यासाठ मी कधीही मागेपुढे पा हले नाही. २१ प ा ाप क न देवाकडे
वळ या वषयी आ ण आप या भू येशूवर ल व ासा वषयी य दी व ीक
लोकांस सारखीच सा दली. २२ आ ण आता आ या या आ ेने य शलेम
शहरास चाललो आहे आ ण तेथे मा याबाबतीत काय घडेल हे माहीत नाही.
२३ मला फ एकच गो माहीत आहे क
येक शहरात प व आ मा मला
सावध करतो, तु ं गवास व संकटे माझी वाट पाहत आहेत हे तो मला सांगतो.
२४ मी मा या जीवना वषयी काळजी कर त नाही, सवात मह वाची गो
हणजे मी माझे काम पूण करणे, भू येशूने जे काम मला दले ते मला
पूण करायला पा हजे ते काम हणजे देवा या कृपेब ल ची सुवाता लोकांस
सां गतली पा हजे. २५ रा याची घोषणा कर त या लोकात मी फरलो या
तु हातील कोणालाही मी पु हा कधीही दसणार नाही हे आता मला माहीत
आहे. २६ हणून मी तु हास जाहीरपणे सांगतो क , सवा या र ासंबंधाने मी
नद ष असा आहे. २७ देवाची संपूण इ छा काय आहे हे कट कर यास मी
कधीही मागेपुढे पा हलेले नाही. २८ तुमची वतःची व देवा या सव लोकांची,
याना देवाने तु हास दलेले आहे, यांची काळजी या, कळपाची काळजी
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घे याचे काम प व आ याने तु हास दलेले आहे, तु ही मंडळ साठ
मढपाळासारखे असले पा हजे, ही मंडळ देवाने वतःचे र देऊन वकत
घेतली. २९ मला माहीत आहे क , मी गे यावर तुम याम ये भयंकर असे
लांडगे येतील, ते कळपाला सोडणार नाहीत. ३० तुम यामधूनसु ा
लोक उठू न श यांना, चुक चे असे शकवून आप यामागे घेऊन जातील.
३१ यासाठ सावध राहा, तु हातील येकाला गेले तीन वष डो यांत अ ू
आणून सावध कर याचे मी कधीच थांब वले नाही हे आठवा. ३२ आ ण
आता मी तु हास देवा या व वचना या कृपे या अधीन करतो, जी तुमची
वाढ कर यासाठ समथ आहे व सव प व केले यांम ये वतन ावयाला
समथ आहे. ३३ मी कोणा याही सो याचा, चांदीचा व कप ांचा लोभ धरला
नाही. ३४ मी आप या वतः या व मा याबरोबर राहणा यां या गरजा मा या
हातांनी भाग व या हे तु हास चांगले माहीत आहे. ३५ अशा र तीने मी
तु हास उदाहरण घालू दले आहे क जे बल आहेत अशांना आपण वतः
मेहनत क न मदत केली पा हजे व भू येशूचे श द ल ात ठे वले पा हजेत,
तो वतः हणाला, “घे यापे ा देणे अ धक ध यतेचे आहे.” ३६ आ ण हे
बोल यावर पौलाने गुडघे टेकले आ ण ाथना केली. ३७ ते हा येकाला
खूपच रडू आले, ते पौला या ग यात पडले व याचे मुके घेत रा हले. ३८ ते
पु हा यास कधीही पा शकणार नाहीत, या वा याने यांना फार ःख
झाले, मग ते यास जहाजापयत नरोप दे यास गेले.
घेत यानंतर आ ही समु माग नघालो आ ण सरळ
२१ यांवासचा करनरोपत कोस
बेटास आलो, स या दवशी आ ही द बेटास
गेलो, तेथून आ ही पातरा शहरास गेलो. २ तेथे फेनीकेला जाणारे जहाज
आ हास आढळले, ते हा आ ही जहाजात बसून पुढे नघालो. ३ ते हा कु
आम या नजरेत आले, परंतु ते डा ा अंगाला टाकून आ ही सरळ सर या
ांताला रवाना झालो व सोर येथे उतरलो, कारण तेथे जहाजातील माल
उतरावयाचा होता. ४ तेथे येशूचे काही श य आ हास आढळले आ ण आ ही
यां याबरोबर सात दवस रा हलो, प व आ या या सूचनेव न यांनी
पौलाला असे सां गतले क , याने य शलेम शहरास जाऊ नये. ५ आम या
भेटीचे दवस संपत आ यावर आ ही तेथून नघून आमचा पुढ ल वास
परत सु केला, यावेळ तेथील बंधुजन आप या प नी, मुलां याबरोबर
आम यासह शहराबाहेर आले व तेथील समु कना यावर आ ही गुडघे टेकले
व ाथना केली. ६ मग एकमेकांचा नरोप घेऊन आ ही जहाजात बसलो व
ते लोक आपाप या घर गेले. ७ सोरापासून आ ही आमचा वास सु
केला व पोलेमा येथे उतरलो आ ण तेथील बंधुजनांना भेटलो, यां याबरोबर
एक दवस रा हलो. ८ आ ण स या दवशी नघून आ ही कैसर यास
आलो व सुवा तक फ ल प या या घर जाऊन रा हलो, तो नवडले या
सात सेवकांपैक एक होता. ९ यास चार मुली हो या, यांची ल ने झालेली
न हती, या मुल ना देवा या गो ी सांग याचे दान होते. १० या बंधू या बरोबर
बरेच दवस रा ह यावर अगब नावाचा संदे ा य दीया न तेथे आला. ११
याने आमची भेट घेऊन पौला या कमरेचा प ा मागून घेतला, याने वतःचे
हात व पाय बांधले आ ण तो हणाला, “प व आ मा असे हणतो; हा प ा
या मनु या या कमरेचा आहे, यास य शलेम शहरातील य दी लोक असेच
बांधतील व पररा ीयां या हाती देतील.” १२ आ ही व तेथील सवानी ते श द
ऐकले, ते हा आ ही व इतर लोकांनी पौलाला कळकळ ची वनंती केली क ,
याने य शलेम शहरास जाऊ नये. १३ पण पौल हणाला, “तु ही हे काय
कर त आहा, असे रडू न तु ही माझे मन खचवीत आहात काय? मी फ
बांधून घे यासाठ न हे तर भू येशू या नावासाठ य शलेम शहराम ये
मरायलादेखील तयार आहे.” १४ य शलेम शहरापासून र राह यासाठ
आ ही याचे मन वळवू शकलो नाही, हणून आ ही यास वनंती करायची
सोडली आ ण हटले, “ भू या इ छे माणे होवो.” १५ यानंतर आ ही तयार
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झालो आ ण य शलेमे शहरास नघालो. १६ कैसर या येथील येशूचे काही
श य आम याबरोबर आले आ ण आ हास नासोन नावा या
कडे
घेऊन गेले, कारण या याकडेच आ ही राहणार होतो, तो कु चा असून
सु वाती या काळात थम श य झाले यांपैक एक होता. १७ आ ही जे हा
य शलेम शहरास पोहचलो, ते हा तेथील बंधुजनांनी मो ा आनंदाने आमचे
वागत केले. १८ स या दवशी पौल आम यासह याकोबाला भेटायला
आला, ते हा सव वड लजन हजर होते. १९ पौल यांना भेटला, नंतर या या
हातून देवाने पररा ीय लोकात कशीकशी सेवा क न घेतली, या वषयी
मवार स व तर मा हती सां गतली. २० जे हा यांनी हे ऐकले ते हा यांनी
देवाचा गौरव केला आ ण ते यास हणाले, “बंधू, तू पाहशील क हजारो
य दी व ास ठे वणारे झालेत, पण यांना असे वाटते क , मोशेचे नयम
पाळणे फार मह वाचे आहे. २१ या य दी लोकांनी तु या वषयी ऐकले आहे
क , जे य दी इतर देशात राहतात यांना तू मोशेचे नयम पाळू नका असे
सांगतोस, तसेच आप या मुलांची सुंता क नका असे सांगतो व आप या
चालीर ती पाळू नका असे सांगतो. २२ मग आता काय केले पा हजे? तू
येथे आला आहेस हे यांना न क कळे ल. २३ ते हा आता आ ही सांगतो
तसे कर; आम यातील चार लोकांनी नवस केला आहे. २४ या चौघांना घे
व वतःचे यां यासह शु ीकरण क न घे, या चौघांना यां या डो याचे
मुंडण करता यावे हणून यांचा खच तू कर, मग सवाना हे समजेल क ,
यांनी जे काही तु याब ल ऐकले आहे ते खरे नाही, उलट तू नयमशा ाचे
पालन करतोस हे दसेल. २५ जे पररा ीय व ास ठे वणारे आहेत यांना
आ ही प ल हले आहे, ते असे, मूत ला वा हलेले अ न यांनी खाऊ नये,
र अगर गुदम न मारलेले ाणी यांनी खाऊ व जारकम क नये.”
२६ मग पौलानेच या चार लोकांस आप याबरोबर घेतले, स या दवशी
शु ीकरणा या वधीम ये तो सहभागी झाला, मग तो परमे रा या भवनात
गेला, शु ीकरणाचे दवस के हा संपतील हे जाहीर केले, शेवट या दवशी
येकासाठ अपण दे यात येईल. २७ सात दवस जवळ जवळ संपत
आले होते, परंतु आ शयातील काही य दी लोकांनी पौलाला परमे रा या
भवनात पा हले, यांनी लोकांस भडका वले व पौलाला धरले. २८ ते मो ाने
ओरडू न हणाले, “इ ाएला या लोकांनो, मदत करा! हाच तो मनु य आहे,
जो सव लोकांस सगळ कडे आप या लोकां व आप या नयमां व
व या जागेब ल शकवीत आहे आ ण आता याने ीक लोकांस देखील
परमे रा या भवनात आणले आहे आ ण ही प व जागा वटाळ वली आहे.”
२९ ते असे हणाले, कारण इ फस या फमला यांनी पौलाबरोबर य शलेम
शहरातील पा हले होते, फम य दी न हता, तो ीक होता, लोकांस वाटले,
पौलानेच यास परमे रा या भवनात नेले आहे. ३० सव शहर खवळू न
उठले, सगळे लोक धावू लागले, यांनी पौलाला पकडले व परमे रा या
भवनातून बाहेर ओढू न काढले, लगेच दरवाजे बंद कर यात आली. ३१ ते
यास ठार मार याचा य न कर त असतानाच रोमी सै या या सरदाराकडे
बातमी गेली क , सग या य शलेम शहरात सगळ कडे ग धळ उडालेला
आहे. ३२ ताबडतोब याने काही शपाई व काही शता धपती घेतले व तो
य दी जेथे पौलाला मार त होते, तेथे धावत गेला, जे हा य दी लोकांनी रोमी
सरदाराला व सै याला पा हले ते हा यांनी पौलाला मार याचे थांब वले. ३३
मग सरदार पौलाकडे आला व यास अटक केली व यास साख यांनी
बांध याची आ ा दली, मग सरदाराने पौल कोण आहे व याने काय केले
आहे या वषयी वचारले. ३४ गद तून वेगवेग या कारचे आवाज ऐकू येऊ
लागले, ग धळामुळे व ओरड यामुळे सरदारला स य काय आहे हे जाणून
घेता येईना, हणून सरदाराने शपायांना कूम दला क , पौलाला इमारतीत
घेऊन जावे. ३५ जे हा पौल इमारती या पाय यांजवळ आला ते हा शपायांना
यास उचलून आत यावे लागले. ३६ कारण जमाव हसक बनत चालला
होता, जमाव या यामागे चालला होता व ओरडत होता, “ याला जवे मारा.”

३७ शपाई पौलाला इमारतीत घेऊन जाणार इत यात पौल सरदाराला

हणाला, “मी काही बोलू शकतो काय?” तो सरदार हणाला, “तुला ीक
बोलता येते काय? ३८ मग मला वाटते, तो मनु य तू नाहीस, मला वाटले
या मसर मजुराने काही दवसांपूव बंड क न सरकारला ास दे याचा
य न केला, तोच तू आहेस, या मसर मनु यांने चार हजार दहशतवा ांना
अर यात नेले.” ३९ पौल हणाला, “ कल कया ांतातील तासस नगरात
राहणारा मी एक य दी आहे, मी एका मह वा या शहराचा नाग रक आहे,
मी तु हास वन वतो, मला लोकांशी बोलू ा.” ४० जे हा सरदाराने यास
बोल याची परवानगी दली ते हा तो पाय यांवर उभा रा हला आ ण आप या
हाताने याने लोकांस शांत राह यास सां गतले, जे हा सगळ कडे शांतता
पसरली ते हा पौल इ ी भाषेत बोलू लागला.
धुजनहो व वड ल मंडळ नो, मी जे काही आता तु हास यु र
२२ बंकरतो
ते ऐका. तो आपणाबरोबर इ ी भाषेत बोलत आहे हे ऐकून
२

ते अ धक शांत झाले, मग याने हटले. ३ मी य दी आहे, माझा ज म
कलक यातील तास नगरांत झाला आ ण मी या शहरांत गम लयेल या
चरणांजवळ लहानाचा मोठा होऊन मला वाडवड लां या नयमशा ाचे
श ण कडकड त र तीने मळाले आ ण जसे तु ही सव आज देवा वषयी
आवेशी आहात तसा मीही होतो. ४ पु ष व ि या ांना बांधून तु ं गात
घालू देहा त श ा देऊन सु ा मी ‘या मागाचा’ पाठलाग केला. ५ या वषयी
महायाजक व सगळा व डलवगही माझा सा ी आहे; मी यां यापासून
बंधुजनांस प े घेऊन द म कास चाललो होतो; ासाठ क , जे तेथे होते
यांनाही बांधून य शलेम शहरात शासन करावयास आणावे. ६ मग असे
झाले क , जाता जाता मी द म क शहराजवळ पोहचलो ते हा सुमारे पार या
वेळेस आकाशातून मा याभोवती एकाएक मोठा काश चमकला. ७ ते हा
मी ज मनीवर पडलो आ ण “शौला, शौला, माझा छळ का क रतोस?” अशी
वाणी मा याबरोबर मी बोलताना ऐकली. ८ मी वचारले, भूजी, तू कोण
आहेस? याने मला हटले, “ या नासोर येशूचा तू छळ क रतोस तोच
मी आहे.” ९ ते हा मा याबरोबर जे होते यांना काश दसला खरा, परंतु
मा याबरोबर बोलणा याची वाणी यांनी ऐकली नाही. १० मग मी हणालो,
भूजी मी काय करावे? भूने मला हटले, “उठू न द म कात जा; मग तू
जे काही करावे हणून ठर व यात आले आहे, या सवा वषयी तुला तेथे
सांग यात येईल.” ११ या काशा या तेजामुळे मला दसेनासे झाले;
हणून मा या सोब यांनी माझा हात ध न मला द म कात नेले. १२ मग
हन या नावाचा कोणीएक मनु य होता, तो नयमशा ा माणे नी तमान
होता आ ण तेथे राहणारे सव य दी या या वषयी चांगले बोलत असत. १३
तो मा याकडे आला व जवळ उभा रा न मला हणाला, शौल भाऊ, इकडे
पहा, त णीच मी या याकडे वर पा हले. १४ मग तो हणाला आप या
पूवजां या देवाने तु यासंबधाने ठरवले आहे क , याची इ छा काय आहे हे
तू समजून यावे; आ ण या नी तमान पु षाला पहावे व या या त डाची
वाणी ऐकावी. १५ कारण जे तू पा हले आहे व ऐकले आहे या वषयी तू सव
लोकांपुढे याचा सा ी होशील. १६ तर आता उशीर का क रतोस? ऊठ,
या या नावाचा धावा क न बाि त मा घे आ ण आप या पापांचे ालन कर.
१७ मग असे झाले क , मी य शलेमे शहरास माघार आ यावर, परमे रा या
भवनात ाथना कर त असता माझे देहभान सुटले. १८ ते हा मी यास
पा हले; तो मला हणाला, “ वरा कर, य शलेम शहरातून लवकर नघून जा;
कारण तू मा या वषयी दलेली सा ते मा य करणार नाहीत.” १९ ते हा मी
हणालो, भू, यांना ठाऊक आहे क , तु यावर व ास ठे वणा याना मी
बंदीत टाकून येक सभा थानात यांना मारहाण कर त असे. २० तुझा
सा ी तेफन याचा र पात झाला ते हा मी वतः जवळ उभा रा न मा यता
दश वत होतो आ ण याचा घात करणा याची व े सांभाळ त होतो. २१
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ते हा याने मला सां गतले, “जा मी तुला मी पररा ीयांकडे र पाठवतो.”
२२ या वा यापयत लोकांनी याचे ऐकले; मग ते आरोळ मा न बोलले,
जगातून ाला नाहीसे करा, याची जग याची लायक नाही. २३ ते ओरडत व
आपली बा व े अंगाव न काढू न टाकून आकाशात धूळ उधळ त असता.
२४ सरदाराने शपायांना सां गतले, पौलाला चाबकाने मारा, अशा कारे हे
लोक पौला व का ओरड कर त आहेत हे सरादाराला जाणून यायचे
होते. २५ मग यांनी यास वा ांनी ताणले, ते हा जवळ उ या असले या
शताधीपतीला पौलाने हटले, “रोमन मनु यास व याला दोषी ठरवले
नाही अशाला तु ही फटके मारणे कायदेशीर आहे काय?” २६ हे एकूण
शताधीपतीने सरदाराजवळ जाऊन हटले, आपण हे काय कर त आहा? तो
मनु य रोमन आहे. २७ ते हा सरदार या याजवळ येऊन हणाला, “मला
सांग, तू रोमन आहेस काय?” याने हटले, “होय.” २८ सरदाराने उ र
दले, “मी हा नाग रकपणाचा ह क फार मोल देऊन वकत घेतला आहे.”
पौलाने हटले, “मी तर ज मतःच रोमन आहे.” २९ ाव न जे याची चौकशी
करणार होते ते त काळ या यापासून नघून गेले; शवाय हा रोमन आहे असे
सरदाराला कळले ते हा यालाही भीती वाटली, कारण याने यास बां धले
होते. ३० य दी लोकांनी या यावर जो आरोप आणला तो काय आहे हे
न तपणे कळावे असे सरदारा या मनात होते, हणून स या दवशी याने
यास मोकळे केले आ ण मु य याजक लोक व सगळ यायसभा ांना
एक हो याचा कुम क न पौलाला खाली आणून या यापुढे उभे केले.
पौल यायसभेकडे ि थर
२३ मग
आजपयत देवाबरोबर पूण स

ी क न हणाला, “बंधुजनहो, मी
ावाने वागत आलो आहे.” २ ते हा
महायाजक हन या ाने या याजवळ उभे राहणा यांस या या त डात
मार याची आ ा केली. ३ ते हा पौल यास हणाला, “हे चुना लावले या
भती, तुला देव मार ल; तू नयमशा ा माणे माझा याय करावयाला
बसला असता नयमशा ा व मला मार याची आ ा देतोस काय?” ४
ते हा जवळ उभे राहणारे हणाले, “तू देवा या महायाजकाची नदा क रतोस
काय?” ५ पौलाने हटले, “बंधुजनहो, हा महायाजक आहे हे मला ठाऊक
न हते; कारण तू आप या लोकां या अ धका या व वाईट बोलू नको असे
शा ात ल हले आहे.” ६ ते हा यां याम ये एक भाग स क व एक भाग
प शी आहे, हे ओळखून पौल यायसभेम ये मो ाने हणाला, “बंधुजनहो,
मी प शी व प यांचा पु आहे; आमची आशा व मरण पावले यांचे
पुन थान ासंबंधाने माझी चौकशी होत आहे.” ७ तो हे बोलत आहे त च
प शी व स क ां यात भांडण लागून लोकात फुट पडली. ८ कारण
पुन थान नाही आ ण देव त व आ माही नाही, असे स क हणतात;
प शी तर या दो ही गो ी मा य करतात. ९ ते हा मोठ गडबड उडाली;
आ ण जे नयमशा श क, प यां या प ाचे होते यां यातून काहीजण
उठू न तणतण कर त हणाले, “या मनु या या ठायी आ हास काही वाईट
दसत नाही; जर आ मा कवा देव त यां याबरोबर बोलला असेल तर
मग कसे?” १० असे यां यात जोराचे भांडण चालले असता; ते पौलाला
फाडू न टाकतील असे भय वाटू न सरदाराने शपायांना कुम केला क ,
खाली जाऊन यास यां यामधून सोडवून गढ त आणावे. ११ याच रा ी
भू या यापुढे उभा रा न हणाला, “धीर धर; जशी तू य शलेमे शहरात
मा या वषयी सा दली तशी रोम शहरांतही तुला ावी लागेल.” १२ मग
दवस उगव यावर, क येक य दी एकजूट क न शपथब होऊन हणाले,
पौलाचा जीव घेईपयत आ ही खाणार पणार नाही. १३ हा कट रचणारे इसम
चाळ सां न अ धक होते. १४ ते मु य याजक लोक व वड ल ां याकडे
येऊन हणाले, “पौलाचा जीव घेईपयत आ ही अ नाला शवणार नाही, अशा
कडकड त शपथेने आ ही आपणास ब क न घेतले आहे. १५ तर आता
या या वषयी आणखी काही बारकाईने वचारपूस करावयाची आहे, या
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न म ाने यास आपणाकडे आणावे असे तु ही यायसभेतही सरदाराला
समजवावे; हणजे तो जवळ येतो न येतो त च याचा जीव घे यास आ ही
तयार आहोत.” १६ ते हा ते दबा ध न बस याचे पौला या ब हणी या मुलाने
ऐकले आ ण गढ त जाऊन याने पौलाला सां गतले. १७ ते हा पौलाने एका
शताधीपतीला बोलावून हटले, या त णाला सरदाराकडे घेऊन जा, ाला
यास काही सांगावयाचे आहे. १८ ते हा याने यास सरदाराकडे नेऊन
हटले, बं दवान पौल ाने मला बोलावून वनंती केली क , या त णाला
आपणाकडे आणावे, यास आपणाबरोबर काही बोलावयाचे आहे. १९ ते हा
सरदाराने याचा हात ध न यास एक कडे नेऊन वचारले, “तुला काय
सांगावयाचे आहे?” २० तो हणाला, “य ांनी असा एकोपा केला आहे क ,
पौला वषयी आणखी काही बारकाईने वचारपूस करावया या न म ाने
यास उ ा खाली सभेम ये आणावे, अशी आपणाला वनंती करावी. २१ तर
आपण यांचे ऐकू नका; कारण यां यापैक चाळ सां न अ धक माणसे
या यासाठ दबा ध न बसली आहेत; यांनी शपथ घेतली आहे क , यास
जवे मार पयत आपण खाणार पणार नाही; आ ण आता ते तयार होऊन
आप या संमतीची वाट पाहत आहे.” २२ ते हा, “तू हे मला कळ वले
आहे हे कोणाला सांगू नको, असे या त णाला न ून सांगून सरदाराने
यास नरोप दला.” २३ मग याने दोघा शता धपत ना बोलावून सां गतले,
“कैसर यास जा यासाठ दोनशे शपाई, स र वार व दोनशे भालेकर हर
रा ीस तयार ठे वा.” २४ आ ण पाठाळे मळवा, यावर पौलाला बसवून
फे ल स सूभेदाराकडे सांभाळू न या. २५ शवाय याने अशा मजकूराचे
प ल हले. २६ “महाराज फे ल स ांना सुभेदार लौ लु सया याचा
सलाम. २७ या मनु यास य ांनी धरले होते आ ण यां याकडू न याचा
घात होणार होता, इत यात हा रोमी आहे असे कळा याव न मी शपाई
घेऊन जाऊन यास सोडवले. २८ आ ण ा यावर आरोप आण याचे काय
कारण होते हे समजून घे या या इ छे ने यास यां या यायसभेत खाली
नेले. २९ ते हा यां या नयमशा ातील वाद त गो संबंधी या यावर
काही ठपका आणला होता, परंतु मरणाची कवा बंधनाची श ा दे याजोगा
आरोप या यावर न हता, असे मला दसून आले. ३० या मनु या व
कट होणार आहे अशी मला खबर लागताच मी यास आप याकडे पाठवले
आहे, वाद नाही आप यासमोर खटला चालव यास सां गतले आहे, सुख प
असावे.” ३१ शपायांनी कुमा माणे पौलाला रा ी अं तप सास नेले. ३२
आ ण स या दवशी या याबरोबर जा यास वार ठे वून ते गढ त परत
आले. ३३ कैसर यात गे यावर वारांनी सुभेदाराला प देऊन पौलाला
या यापुढे उभे केले. ३४ प वाचून याने वचारले, हा कोण या ांताचा
आहे; तो कलीक याचा आहे समज यावर, ३५ याने हटले, “तुझे वादी
आले हणजे मी तुझे हणणे ऐकेन.” आ ण ‘ याला हेरोदा या राजवा ात
ठे वावे’ असा याने कुम सोडला.
दवसानंतर महायाजक हन या, काही वड ल आ ण ततु ल
२४ पाच
नावाचा कोणीएक वक ल हे खाली आले; आ ण यांनी सुभेदारापुढे
पौला व
फयाद केली. २ जे हा पौल शासकासमोर उभा रा हला ते हा
ततु ल या यावर दोषारोप ठे वून हणाला, “फे ल स महाराज, आप यामुळे
आ हास फार शांतता मळाली आहे आ ण आप या रदश पणामुळे या
रा ात सुधारणा होत आहेत. ३ हणून यांचे आ ही पूण कृत तेने, सव
कारे व सव वागत करतो. ४ तर आपला अ धक वेळ न घेता मी वनंती
करतो क , मेहरबानी क न आमचे थोड यात ऐकावे. ५ हा मनु य हणजे
एक पडा आहे असे आ हास आढळू न आले आहे आ ण जगात या सव
य दी लोकात हा बंड उठवणारा असून नासोर पंथाचा पुढार आहे. ६
ाने परमे राचे भवनही वटाळ याचा य न केला; यास आ ही धरले; व
आम या नयमाशा ा माणे याचा याय कर यास आ ही पाहत होतो. ७
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पण लु सया सरदाराने येऊन मो ा जबरद तीने ाला आम या हातातून
काढू न नेले. ८ आ ण याची चौकशी आपण कराल तर या गो चा
दोषारोप आ ही या यावर करतो या सवा वषयी या याकडू नच आपणाला
समजेल.” ९ ते हा या सव गो ी अशाच आहेत, असे हणून स या य ांनी
ही जोरा दला. १० मग सुभेदाराने बोल यास खुण व यावर पौलाने उ र
दले, “आपण पु कळ वषापासून या लोकांचे यायाधीश आहात हे मला
ठाऊक आहे, हणून मी आप यासंबंधी या गो ीचे संतोषाने समथन करतो.
११ आप याला पूणपणे कळू न येईल क , मला य शलेम शहरात उपासना
करायला जाऊन अजून बारापे ा अ धक दवस झाले नाहीत. १२ आ ण
परमे रा या भवनात, सभा थानात कवा नगरात कोणाबरोबर वाद ववाद
करतांना कवा बंडाळ माजवतांना मी यांना आढळलो नाही. १३ या
गो चा दोषारोप ते मा यावर आता करत आहेत, या गो ी यांना आपणापुढे
शाबीत करता येत नाहीत. १४ तर मी आपणाजवळ इतके कबूल करतो क ,
या मागाला ते पाखंड हणतात या मागा माणे जे जे नयमशा ानुसार
आहे व जे जे संदे ां या लेखांत आहे या सवावर व ास ठे वून मी
पूवजां या देवाची सेवा करतो. १५ आ ण नी तमानांचे व अनी तमानांचे
पुन थान होईल, अशी जी आशा धरतात तीच आशा मी देवाकडे पा न
धरतो. १६ ामुळे देवासंबंधाने व मनु यांसंबंधाने माझा ववेकभाव सतत शु
राख याचा मी य न करत असतो. १७ मी पु कळ वषानी आप या लोकांस
दानधम कर यास व य ापणे वाह यास आलो. १८ शु ीकरणा या वधीत
मी त थ असा परमे रा या भवनात आढळलो, मा याबरोबर लोकांचा
घोळका न हता कवा दंगा होत न हता; पण तेथे आ शया ांतातले क येक
य दी होते. १९ यांचे मा या व काही असते तर यांनी आपणा पूढे येऊन
मा यावर दोषारोप करायचा होता. २० कवा मी यायसभेपूढे उभा राहीलो
असता माझा कोणता अपराध ांना दसून आला ते ांनी तर सांगावे; २१
ां याम ये उभे रा न, मरण पावले यांचा पुन थाना वषयी माझा याय
आज तुम यापुढे होत आहे, हे श द मी मो ाने बोललो, हा एवढा उ ार
अपराध असला तर असेल.” २२ फे ल सास या मागाची चांगली माहीती
अस यामुळे याने खटला तहकूब क न हटले, “लुसीयाचा सरदार येईल
ते हा तुम या करणाचा नकाल कर न.” २३ आ ण याने शता धपतीला
कुम केला क , ाला पहा यात ठे वावे; तर ाला मोकळ क असावी
आ ण ा या वक यांना याची सेवा कर यास मनाई नसावी. २४ मग काही
दवसानंतर फे ल स आपली य दी प नी ु स ला ह यासह आला व याने
पौलाला बोलावून
त येशूवर ल व ासा वषयी या यापासून ऐकून
घेतले. २५ ते हा नी तम व, इं यदमन व पुढे होणारा याय ां वषयी तो
भाषण करत असता, फे ल साने भयभीत होऊन हटले, “आता जा, संधी
सापडली हणजे तुला बोलावीन.” २६ आणखी आपणास पौलाकडू न पैसे
मळतील अशी आशाही यास होती, हणून तो यास पुनःपु हा बोलावून
घेवून या याबरोबर संभाषण करत असे. २७ पुढे दोन वषानंतर फे ल सा या
जागेवर पु य फे त हा आला; ते हा य ांची मज संपादन कर या या
इ छे ने फे ल स पौलाला कैदेतच ठे वून गेला.
फे त सु यांत आ यावर तीन दवसानी कैसर या न वर
२५ मग
य शलेम शहरास गेला. ते हा मु य याजक व य ांतील मु य
२

पु ष ांनी या याकडे पौला व
फयाद नेली. ३ आ ण, कृपाक न यास
य शलेम शहरात बोलावून यावे, अशी या याकडे वनंती केली; वाटेत
दबा ध न याचा घात कर याचा यांचा बेत होता. ४ फे ताने उ र, “पौल
कैसर यात कैदेत आहे; मी वतः लवकरच तकडे जाणार आहे. ५ हणून
या मनु याचा काही अपराध असला तर तुम यातील मुखांनी मा याबरोबर
येऊन या यावर आरोप ठे वावा.” ६ मग तो यां याम ये आठदहा दवस
रा न कैसर यास खाली गेला आ ण स या दवशी यायासनावर बस यावर

याने पौलाला आण याचा कूम केला. ७ तो आ यावर य शलेम शहरा न
आले या य ांनी या याभोवती उभे रा न यांचा पुरावा यांना देता आला
नाही असे पु कळ व भयंकर आरोप या यावर ठे वले. ८ पौलाने यु र केले
क , “मी य ां या नयमशा ाचा, परमे रा या भवनाचा कवा कैसराचा
काही अपराध केला नाही.” ९ ते हा य ांची मज संपादन कर या या
इ छे ने फे त पौलाला हणाला, “य शलेम शहरात जाऊन तेथे मा यापुढे
या गो ी वषयी तुझा याय हावा अशी तुझी इ छा आहे काय?” १०
ते हा पौलाने हटले, “कैसरा या यायासनापुढे मी उभा आहे; येथेच माझा
याय झाला पाहीजे, मी य ांचा काही अपराध केला नाही, हे आपणही
चांगले जाणता. ११ मी अपराध केला असला कवा मरणास यो य असे
काही केले असले तर मी मर यास तयार नाही असे नाही; परंतु यांनी
मा यावर जे आरोप ठे वले आहेत यांतला एकही जर खरा ठरत नाही, तर
मला यां या वाधीन कर याचा कोणालाही अ धकार नाही; मी कैसराजवळ
याय मागतो.” १२ ते हा फे ताने सभेची मसलत घेऊन उ र दले, “तू
कैसराजवळ याय मा गतला आहेस तर कैसरापुढे जाशील.” १३ मग काही
दवस झा यावर अ पा राजा व बण का ही दोघे कैसर यास येऊन फे ताला
भेटली. १४ तेथे ती पु कळ दवस रा हली, ते हा फे ताने राजापुढे पौलाचे
करण काढू न हटले, “फे ल साने बंदीत ठे वलेला एक मनु य येथे आहे.
१५ मी य शलेम शहरास गेलो होतो ते हा य ां या मु य याजकांनी व
वड लांनी फयाद क न या या व द ठराव हावा हणून वनंती केली. १६
यांना मी उ र दले क , आरोपी व वादी हे समोरासमोर येऊन आरोपा वषयी
यु र दे याची आरोपीला संधी मळ यापूव कोणालाही श ेकर ता
सोपवून दे याची रोमी लोकांची र त नाही.” १७ हणून ते येथे आ यावर
काही उशीर न करता, स या दवशी यायासनावर बसून मी या मनु यास
आण याचा कूम केला. १८ या यावर आरोप करणारे जे हा या या व द
बोल यास उभे रा हले, ते हा मा या अपे े माणे कस याही गु ाबाबत
यांनी या यावर आरोप केले नाहीत. १९ उलट आप या धमा वषयी आ ण
कोणाएका मनु या वषयी याचे नाव येशू आहे, या याव न य दी लोकांनी
या मनु याशी वाद केला, येशू हा जर मरण पावलेला असला, तर पौलाचा
असा दावा आहे क , येशू जवंत आहे. २० या नाची चौकशी कशी करावी हे
मला समजेना, ते हा या य दी मनु या व य दी लोकांचे जे आरोप आहेत,
याबाबत यास य शलेम शहरास नेऊन याचा याय केला जावा अशी
याची इ छा आहे काय, असे मी यास वचारले. २१ स ाटाकडू न आप या
याय नवाडा होईपयत आपण कैदेत रा असे जे हा पौल हणाला, ते हा मी
आ ा केली क , कैसराकडे पाठ वणे श य होईपयत यास तु ं गातच ठे वावे.
२२ यावर अ पा फे ताला हणाला, “मला वतःला या मनु याचे हणणे
ऐकावेसे वाटते,” फे ताने यास उ र दले, “उ ा,” याचे हणणे, “तु ही
ऐकू शकाल.” २३ हणून स या दवशी अ पा आ ण बण का मो ा
थाटामाटात आले व ल कर सरदार व शहरातील मु य नाग रकांसह दरबारात
वेश केला, ते हा फे ता या आ ेनुसार पौलाला तेथे आण यात आले.
२४ मग फे त हणाला, “राजे अ पा महाराज आ ण आम याबरोबर येथे
उपि थत असलेले सवजण, या मनु यास पाहा! या याच वषयी य शलेम व
कैस रया येथील सव य दी लोकांनी मा याकडे अज दलेला आहे, याला
जवंत रा देऊ नये, असा आकांत ते करतात. २५ परंतु याला मरणदंड ावा
असे याने काहीही केले नाही, असे मला आढळू न आले आ ण याने वतःच
आपणांला स ाटाकडू न याय मळावा अशी मागणी केली, हणून मी यास
कैसरासमोर यायासाठ पाठ व याचे ठरवले आहे. २६ परंतु स ाटाला
या या वषयी न शचत असे कळवावे, असे मा याकडे काही नाही, हणून मी
याला तुम यापुढे आ ण वशेषतः राजा अ पापुढे आणून उभे केले आहे, ते
अशाक रता क , या चौकशीनंतर मला या मनु या वषयी काहीतर ल हता
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यावे. २७ शेवटी एखा ा कै ाला कसलाही आरोप न ठे वता कैसराकडे
पाठ वणे मला यो य वाटत नाही.”
पौलाला हणाला, “तुला तुझी बाजू मांडायला परवानगी
२६ अआहे.”पायावर
पौलाने आपला हात उं च क न आप या बचावाचे
भाषण सु केले. २ अ पा महाराज, मी वतःला ध य समजतो कारण
य ांनी आप यासमोर मा या व केले या आरोपांचा बचाव कर याची
संधी आज मळाली. ३ वशेषत, य दी चालीर त आ ण न इ यादी
गो ची आपणांला चांग या कारे मा हती अस याने तर हे जा तच खरे
हणावे लागेल, ते हा आपण माझे बोलणे धीराने ऐकून यावे अशी मी
वनंती करतो. ४ मी माझे जीवन त णपणापासून मा या ांतात व य शलेम
शहरात कशा र तने जगत आलो हे सव य दी लोकांस चांगले माहीत आहे.
५ ते मला ब याच काळापासून ओळखतात आ ण यांची इ छा असेल तर मी
एक प शी हणजे आम या य दी धमा या एका क र गटाचा सभासद
या ना याने कसा जगत आलो या वषयी ते सा देऊ शकतील. ६ आता
देवाने आम या पुवजांना जे वचन दले याची आशा धर याब ल माझा याय
हो याकरता मी उभा आहे; ७ ते वचन ा त हो याची आशा बाळगून आमचे
बारा वंश देवाची सेवा रा ं दवस एका तेने कर त आहेत, महाराज, तीच
आशा बाळग याब ल मा यावर य ांनी आरोप ठे वला आहे. ८ देव मरण
पावले यांना परत उठ वतो, असे तुम यापैक क येकांना व ास ठे व यास
अयो य का वाटावे. ९ नासरेथ या येशू या नावा व जे जे काही करता
येईल ते ते मी करावे असे मलादेखील वाटत होते. १० आ ण न क हेच मी
य शलेम शहरात केले, कारण मु य याजकांकडू न मला तसा अ धकार
मळाला होता, हणून मी देवा या अनेक संतांना तु ं गात टाकले आ ण हे जे
संतगण जवे मारले गेले, यां या व मी माझे मत न द वले. ११ अनेक
सभा थानात मी यांना श ा केली आ ण देवा व जबर ने वाईट भाषण
करायला लाव याचा मी य न केला, या लोकांवर ल माझा राग इत या
पराकोटीला गेला होता क , मी यांचा छळ कर याकरता इतर शहरांम ये
देखील जात असे. १२ एकदा द म क शहराला जा यासाठ मु य याजकांनी
मला अ धकार व परवानगी दली ते हा महाराज. १३ वाटेत भर पार या
वेळ मी मा या व मा यासमवेत असणा यां या भोवती वग य काश
फाकलेला पा हला, तो काश सूयापे ाही जा त खर होता. १४ आ ही सव
खाली ज मनीवर पडलो आ ण इ ी भाषेत मा याशी बोलताना एक वाणी मी
ऐकली, ती वाणी हणाली, “शौला, शौला, माझा छळ तू का करतोस?
अणकुचीदार काठ वर लाथ मारणे तुला हा नकारक आहे.” १५ आ ण मी
हणालो, ‘ भू, तू कोण आहेस?’ भूने उ र दले, “मी येशू आहे, याचा तू
छळ कर त आहेस. १६ आता ऊठ आ ण उभा राहा! या कारणांसाठ मी तुला
दशन दले आहे तुला सेवक हणून नेमावे व जे काही तुला दाख वले व
जे दाखवीन याचा सा ीदार हणून तुला नेमावे. १७ या लोकांपासून व
पररा ीयांपासून मी तुझे र ण कर न. १८ मी तुला यां याकडे पाठवतो,
ासाठ क , यांनी अंधारांतून नघून उजेडाकडे व सैताना या अ धकारातून
देवाकडे वळावे, हणून तू यांचे डोळे उघडावे आ ण यांना पापाची मा
हावी व मा यावर ल व ासाने प व झाले या लोकांम ये वतन मळावे.”
१९ यासाठ , अ पा महाराज मला जो वग य
ांत झाला, याचा मी
आ ाभंग केला नाही. २० उलट प ह यांदा द म कातील आ ण नंतर
य शलेम शहरातील, य दीया ांतातील सव आ ण पररा ीय लोकांससु ा
भू या वचनाची सा दली, यांनी प ा ाप करावा, देवाकडे वळावे आ ण
प ा ापाला साजेल अशी कामे करावी असे मी यांना सां गतले. २१ या
कारणांमुळे मी परमे रा या भवनात असताना काही य दी लोकांनी मला
धरले आ ण जवे मार याचा य न केला. २२ परंतु देवाने मला मदत केली
हणून मी आज येथे उभा रा न समाजातील लहानथोरांना सा देत आहे,
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जे काही पुढे होणार होते, या वषयी संदे ांनी व मोशेने जे सां गतले
यापे ा सरे मी सांगत नाही. २३ यानुसार देवाचा अ भ ष जो
त तो
ःखसहन कर ल आ ण मरण पावले यातून उठ वला जाणा यांत तो पा हला
असेल, य दी लोकांस तसेच पररा ीयांनाही देव काशाची घोषणा कर ल.
२४ पौल आप या बचावासंबंधी बोलत असताना फे त यास मो ाने
हणाला, “पौला, तू वेडा आहेस, जा त ानामुळे तुला वेड लागले आहे.”
२५ पौलाने उ र दले, “फे त महाराज, मी वेडा नाही; तर या गो ी ख या
आहेत आ ण अगदी यो य आहेत, यां या वषयीच मी बोलत आहे. २६
येथे हजर असले या महाराजांना या वषयी चांगली मा हती आहे आ ण
यामुळे मी यां याशी उघडपणाने बोलू शकतो, या या यानातून काही
सुटले नसेल, असे मला खा ीने वाटते, मी हे हणतो, कारण ही गो एखा ा
कानाकोप यात झाली नाही. २७ अ पा महाराज, संदे ानी जे ल हले
यावर तुमचा व ास आहे काय? तुमचा यावर व ास आहे.” हे मला
न क माहीत आहे. २८ यावर अ पा हणाला, “एव ा थो ा वेळात
ती हो यासाठ तू माझे मन वळवू शकशील असे तुला वाटते काय?”
२९ पौलाने उ र दले, “थो ा वेळात हणा अगर जा त वेळात हणा,
मी जसा आहे तसे केवळ तु हीच न हे तर आज जे जे येथे बसून माझे
बोलणे ऐकत आहेत या सवानी मा यासारखे या साखळदंडाखेर ज, व ास
ठे वणारे हावे, अशी माझी देवाला न वनंती आहे.” ३० यानंतर राजा,
बण का, रा यपाल आ ण यां याबरोबर इतर जे तेथे बसले होते, ते सव
उठले. ३१ ते यायालयातून बाहेर पड यावर एकमेकांशी बोलत होते, ते
हणाले, “ यामुळे तु ं गवास कवा मरणदंड ावा असे काहीही या मनु याने
केले नाही.” ३२ अ पा फे ताला हणाला, “या मनु याने कैसराकडे याय
मा गतला नसता, तर यास सोडू न देता आले असते.”
माग इटलीला जा याचे ठरवले ते हा पौल व इतर
२७ जेकाहीहा आकै हीांनसमु
ा यु य नावा या शता धपती या हाती सोप व यात
आले, यु य हा अग तस सेनेचा एक अ धकार होता. २ अ मु य येथील
एका जहाजातून आ ही जाणार होतो, हे जहाज आ शया या कना यावर ल
बंदरे घेत पुढे जाणार होते, आ ही या जहाजातून वासास नघालो, ते हा
मासेदो नयातील थे सलनीका येथे राहणारा अ र ताख आम याबरोबर होता.
३ स या दवशी आ ही सदोन नगराला पोहचलो, यु य पौलाशी फार
चांगला वागला, पौला या म ांना याची काळजी घेता यावी हणून याने
मोकळ क दली. ४ तेथून आ ही समु माग पुढे नघालो आ ण कु या
कना या कना याने नघालो कारण वारा समोरचा होता. ५ कल कया
व पंफु लया ांताजवळ या समु ाला पार क न लु या ांतातील मुया
बंदरात पोहचलो. ६ तेथे शता धपतीला इटलीला जाणारे आले सां ीयाचे
एक जहाज आढळले, याने आ हास या जहजात बस वले. ७ आ ही
बरेच दवस हळू हळू वास कर त होतो, क नदा शहरापयत ये यासाठ
आ हास फार क पडले कारण वारा त डचा होता, आ हास पुढे जाता येईना,
हणून आ ही े ता या द णेकडू न सलमोन शहरा या या समोर या बाजूस
गेलो. ८ यापुढे आमचे जहाज े त बेटा या कना याने मो ा अडचणीतून
सुर त बंदर येथे पोहोचले, तेथे जवळच लसया नगर होते. ९ बराच वेळ
वाया गेला होता आ ण पुढ ल वास करणे बरेच अवघड झाले होते, कारण
ए हाना य ां या उपासाचा काळही नघून गेला होता, ते हा पौलाने यांना
सावधानतेचा इशारा दला, पौल हणाला, १० “पु षांनो, मला वाटते,
आप या वासात जहाजातील मालाला आ ण जहाजालाच न हे तर आप या
जीवालाही धोका होईल.” ११ परंतु पौला या मताशी जहाजाचा क तान व
मालक सहमत झाले नाहीत, उलट जहाजा या क ताना या व मालका या
बोल यावरच शता धपतीचा जा त व ास होता. १२ परंतु हे सुर त
हंटलेले बंदर हवा यात मु काम करायला सोईचे न हते, हणून ब मताने
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पुढे नघावे असे ठरले आ ण फे नकेला जा याचा य न करावा आ ण श य
झाले तर तेथेच हवाळा घालवावा असे ठरले. १३ ते हा द णेकडू न मंद
वारे वा लागले, ते हा ते नांगर उचलून े ता या कना या कना याने ता
हाकार त जाऊ लागले, जहाजावर या लोकांस वाटू लागले क , अशाच
कारचे वारे आ हास पा हजे होते व तसेच ते वाहत आहे. १४ परंतु लवकरच
े त बेटाव न ‘ईशा येचे’ हंटलेले वादळ वारे वा लागले. १५ आ ण जहाज
वादळ वा यात सापडले व यास पुढे जाता येईना, ते हा पुढे जा याचा
य न सोडू न आ ही वा याने जहाज भरकटू दले. १६ मग कौदा नावा या
लहानशा बेटा या कना या कना याने आ ही जाऊ लागलो, मग थो ा
खटपटीनंतर जीवन र क होड वर उचलून घेतली. १७ जीवन र क होड
आत घेत यावर लोकांनी जहाज दोरखंडाने आवळू न बांधले, जहाज वाळू
असले या सूत नावा या उथळ जागी आदळे ल या भीतीने यांनी शीड
खाली काढले, ते हा वा याने ते भरकटू लागले. १८ जोरदार वादळ वा याचे
तडाखे खावे लाग याने लोकांनी स या दवशी जहाजावर ल सामान बाहेर
टाकून दले. १९ तस या दवशी जहाजाची काही साम ी यांनी आप या
हातांनी बाहेर काढू न टाकली. २० बरेच दवस आ हास सूय कवा तारे दसले
नाहीत, वादळ फारच भयंकर होते, आ ही आम या तर याची सव आशा
सोडू न दली, आ ही मरणार असे आ हास वाटू लागले. २१ बराच काळपयत
लोकांस उपवास घड यावर, मग पौल या यासमोर उभा रा हला आ ण
हणाला, “गुह थांनो, े ताव न मु काम हलवू नका, हा माझा स ला तु ही
ऐकायला पा हजे होता, हणजे हा ास व ही हानी तु हास टाळता आली
असती.” २२ पण आता तु ही धीर धरावा अशी माझी वनंती आहे, कारण
तुम यापैक एका याही जीवाला धोका पोह चणार नाही, आपले जहाज मा
गमवावे लागेल. २३ मी या देवाचा सेवक आहे आ ण याची उपासना मी
करतो, याचा त काल रा ी मा या बाजूला उभा राहीला. २४ आ ण तो
त हणाला, “पौला भऊ नको! तुला कैसरापुढे उभे रा हलेच पा हजे,
तु याबरोबर वास करणारे सव लोक देवाने या या दयेने तुला दले आहेत.
२५ ते हा गृह थांनो, तु ही सव धीर धरा! कारण मला जसे देवाने सां गतले,
अगदी तसे होणार असा मला व ास आहे. २६ परंतु आपणास एखा ा
बेटावर उत न थांबावे लागले.” २७ चौदा ा रा ी आमचे जहाज अ या
समु ातून चालले होते, ते हा खलाशांनी जहाज एखा ा भूमीजवळ पोहोचले
असावे असा अंदाज केला. २८ यांनी पा याची खोली मोजली ते हा ती
चाळ स मीटर भरली, आणखी काही वेळाने यांनी परत एकदा समु ाची
खोली मोजली ते हा ती तीस मीटर भरली. २९ ओबडधोबड खडकाळ जागेवर
आपले जहाज आदळे ल अशी भीती वाट याने यांनी चार नांगर जहाजा या
मागील बाजूने टाकले आ ण दवस उजाड याची ाथना कर त वाट पा
लागले. ३० खलाशांनी जहाजातून सुटका क न घे याचा य न केला, यांनी
जहाजा या पुढ ल भागातून नांगर टाक याचे भासवून जीवन र क हो ा
समु ात टाक या. ३१ परंतु पौल शता धपतीला व इतर शपायांना हणाला,
“जर हे लोक जहाजात राहणार नाहीत, तर तु ही वाचणार नाही.” ३२ यावर
शपायांनी जीवन र क हो ांचे दोर कापून टाकले आ ण याखाली पा यात
पडू द या. ३३ पहाट हो याअगोदर पौलाने या सवाना काहीतर खा याचा
आ ह केला, तो हणाला, “आज चौदावा दवस आहे, तु ही आतुरतेने वाट
पाहत आहात पण खाणे पणे काही केले नाही, अ नाचा कणही खा ला
नाही. ३४ तु ही थोडे तर खा, कारण तुमचा टकाव लाग यासाठ तु ही
खाणे ज र चे आहे, तु ही खावे अशी मी तु हास वनंती करतो, तुम यापैक
कोणा या केसासही ध का लागणार नाही.” ३५ असे बोल यानंतर पौलाने
भाकर घेतली आ ण सवा या सम देवाचे उपकार मानले, ती भाकर मोडू न
तो खाऊ लागला. ३६ ते पा न या सवाना धीर आला आ ण ते जेवले. ३७
आ ही सव मळू न जहाजात दोनशे शहा र लोक होतो. ३८ या सवानी पुरेसे
खा या या यानंतर धा य समु ात टाकून दले आ ण जहाजातील भार

कमी केला. ३९ दवस उजाड यावर यांना भूभागाची ओळख पटली नाही,
परंतु तेथे कनारा असले या उपसागरासारखी ती जागा दसून आली, हणून
श य झा यास तेथील कना याला जहाज लाव याचे यांनी ठरवले. ४०
हणून यांनी नांगर कापले आ ण समु ात पडू दले, याचबरोबर सुकाणूं या
दो या एक के या, नंतर यांनी जहाजा या पुढ या भागाचे शीड वारा
भरावे हणून उभे केले आ ण जहाज कना याला आणले. ४१ परंतु दोन
समु ांमधील वर आले या वाळू या ढगावर जहाज जोराने आदळले, ते हा
जहाजाची पुढची बाजू वाळू म ये तून बसली आ ण गलबताचा मागचा भाग
लाटां या तडा यामुळे तुटू लागला. ४२ ते हा शपायांनी कै ांना मार याचे
ठरवले, यासाठ क यां यातील कोणी पोहोत जाऊन पळू नये. ४३ परंतु
शता धपतीला पौलाला वाचवायचे होते हणून याने शपायांना तो वचार
सोडू न दे यास सां गतले आ ण यांना पोहता येत असेल यांनी जहाजातून
उ ा टाकून कना याला जावे अशी आ ा केली. ४४ बाक या लोकांनी
फ यां या अगर जहाजा या तुटले या लाकडां या आधारे भूमी गाठावी असे
सां गतले, अशा र तीने जहाजातील सवजण सुख पपणे भूमीवर पोहोचले.
पाय सुख पपणे तेथील जमीनीला लागले, ते हा
२८ जेआ हाहासआमचे
कळले क , या बेटाचे नाव म लता असे आहे. तेथील
२

र हवा यांनी आ हास अ तशय ममतेने वाग वले, यांनी एक शेकोटी पेट वली
आ ण आमचे वागत केले, कारण पाऊस पडू लागाला होता व थंड ही
होती. ३ पौलाने काट या गोळा के या आ ण ते या शेकोटीत टाकू लागला,
उ णतेमुळे तेथून एक साप नघाला आ ण याने पौला या हाताला वळखा
घातला. ४ ते पा न तेथील र हवाशी एकमेकांना हणू लागले, “हा मनु य
खुनी असला पा हजे, समु ातून जर हा वाचला असला तर यायदेवताही
याला जगू देत नाही.” ५ परंतु पौलाने तो ाणी शेकोटीत झटकून टाकला
आ ण पौलाला काही अपाय झाला नाही. ६ या बेटावर ल लोकांस पौलाचे
अंग सुजून येईल कवा पौल एकाएक म न पडेल असे वाटत होते, बराच
वेळ वाट पा नही पौलाला काहीही वकार झा याचे दसेना, ते हा या
लोकांचे वचार पालटले आ ण पौल देवच आहे असे ते हणू लागले. ७ तेथून
जवळच पु य नावा या मनु याची शेती होती, पु य हा या बेटाचा मु य
अ धकार होता, याने आ हा सवाचे या या घर वागत केले आ ण तीन
दवस आमचा चांगला पा णचार केला. ८ पु याचे वड ल तापाने व पोट
खराब अस यामुळे आजार होते, यामुळे अंथ णाला खळू न होते, पौल
या आजार
ला भेटायला गेला ाथना क न पौलाने आपला हात
या यावर ठे वला आ ण या मनु यास बरे केले. ९ हे घडलेले पा ह यावर
या बेटावर ल इतर आजार लोक पौलाकडे आले आ ण बरे झाले. १० यांनी
आ हास स मानपूवक पु कळ व तू भेटीदाखल द या आ ण जे हा आ ही
परत वासास नघालो ते हा आ हास लागणा या अनेक गो ी पुर व या. ११
आ ही तेथे हवा यात रा ह यावर आले सां ा शहरातील एका जहाजातून
पुढ ल वासास नघालो, ते जहाज या बेटावर हवाळाभर मु कामाला होते,
या जहाजा या समोर ल बाजूस जु या भावाचे च ह होते. १२ मग आ ही
सुराकूस येथे जाऊन पोहचलो आ ण तेथे तीन दवस रा हलो. १३ तेथून
शडे उभा न आ ही नघालो आ ण रे गयोन नगराला गेलो, तेथे एक दवस
मु काम केला, नंतर द णेकड ल वारा सुट यावर स या दवशी पु युलास
गेलो. १४ या शहरात आ हास काही बंधुजन भेटले, यां या सांग याव न
आ ही तेथे सात दवस रा हलो, मग आ ही रोम येथे जाऊन पोहचलो. १५
तेथील बंधूनी आम याब लची वाता ऐकली होती, ते आम या भेटीसाठ
अि पया या बाजारपेठेपयत आ ण तीन धमशाळे पयत आले, पौलाची यांची
भेट झा यावर याने देवाचे उपकार मानले व यास धीर आला. १६ आ ही
रोम येथे पोह च यावर पौलाला एकटे राहायला परवानगी मळाली, परंतु
या यावर देखरेख कर यासाठ एक शपाई ठे व यात आला. १७ तीन
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दवसानंतर पौलाने सव य दी पुढा यांना एक बोलावले, जे हा सवजण
जमा झाले ते हा पौल यांना हणाला, “बंधूंनो, आप या बांधवां व
मी काहीही केलेले नाही, तर मला य शलेम येथे पकडू न रोमी लोकां या
हाती कैदी हणून दे यात आले. १८ आ ण जे हा यांनी माझी चौकशी
केली, ते हा यांची मला सोडू न दे याची इ छा होती, कारण मरणदंडाला
यो य असा कोणताही गु हा मी केला न हता. १९ परंतु य दी लोकांनी
जे हा मा या सुटकेला हरकत घेतली, ते हा कैसराकडे याय मागणे मला
भाग पडले, याचा अथ असा नाही क , य दी लोकां व मला दोषारोप
कर याची इ छा आहे. २० या कारणासाठ तु हास भेट याची आ ण
तुम याशी बोल याची मी इ छा दाख वली, कारण इ ाएला या आशे या
न ेमुळेच मी या साख यांनी जखडलो गेलो आहे.” २१ य दी पुढार
पौलाला हणाले, “आ हास तुम याबाबत य दीया न कसलेही प आलेले
नाही, अगर तकडू न येणा या बंधुजनांपैक एकाही भावाने तुम या वषयी
वाईट कळ वले अथवा बोललेले नाही.” २२ परंतु तुमची मते काय आहेत हे
समजून घे याची आमची इ छा आहे, कारण या गटा व सगळ कडे लोक
बोलतात हे आ हास माहीत आहे. २३ ते हा य दी लोकांनी एक बैठक चा
दवस ठरवला, जेथे पौल राहत होता, तेथे ते मो ा सं येने जमा झाले,
ते हा पौलाने यांना समजावून सां गतले आ ण देवा या रा या वषयी आपली
सा दली, मोशे या नयमशा ापासून आ ण संदे ां यापासून फोड
क न येशू वषयी यांची खा ी पट व याचा य न केला, हे तो सकाळपासून
सं याकाळपयत कर त होता. २४ याने फोड क न सां गतले या गो ी वषयी
काही जणांची खा ी पटली, तर काह नी तो बोलत असले या गो ीवर
व ास ठे वला नाही. २५ पौल पुढ ल एक गो बोलला, याव न मतभेद
होऊन यां यापैक काहीजण उठले आ ण तेथून जाऊ लागले, पौल हणाला,
“यशया संदे यां या ारे प व आ मा आप या वाडव डलांशी जे बोलला,
ते खरोखरच कती खरे आहे! यशया हणाला होता.” २६ या लोकांकडे
तु ही जा आ ण यांना सांगाः तु ही ऐकाल तर खरेपण तु हास समजणार
नाही, तु ही पहाल तु हास दसेल पण तु ही काय पाहत ते तु हास कळणार
नाही. २७ कारण या लोकांचे अंतःकरण जड झाले आहेत या या कानांनी
यांना ऐकू येत नाही आ ण यांनी आपले डोळे बंद केले आहेत नाही तर
यांनी आप या डो यांनी पा हले असते आ ण आप या कानांनी ऐकले
असते आ ण मा याकडे वळले असते आ ण मी यांना बरे केले असते. २८
हणून देवाचे हे तारण पररा ीयांकडे लोकांकडे पाठ व यात आले आहे, हे
तु हा य दी लोकांस कळावे, ते ऐकतील. २९ तो असे बोल यावर य दी
आप याम ये फार ववाद कर त नघाले. ३० पूण दोन वष तो या या
भा ा या घरात रा हला, जे यास भेटायला येत, यांचे तो वागत कर . ३१
याने देवा या रा या वषयी चार केला, याने भू येशू वषयी श ण दले,
तो हे काम फार धैयाने कर त असे आ ण कोणीही यास बोल यात अडवू
शकले नाही.
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ला, येशू
१ वेगे षतळा होकेलेयासला,बोलावले
पौल ाजकडू न;

ताचा दास, देवा या सुवातसाठ
२ देवाने सुवात वषयी आप या

संदे ां ारे प व शा लेखात अगोदरच अ भवचन दले होते; ३ ती
सुवाता याचा पु येशू आपला भू ा या वषयी आहे, जो देहासंबंधाने
दा वदा या वंशात ज मास आला. ४ व प व ते या आ या या ी माणे
मरण पावले यातून पु हा उठ याने तो साम याने देवाचा पु ठरवला गेला;
तो येशू
त आपला भू आहे. ५ या या ारे आ हास कृपा व े षतपण
ही मळाली आहेत, ासाठ क सव रा ांत या या नावाकरता व ासाचे
आ ापालन केले जावे. ६ यांपैक तु हीही येशू
ताचे हो यास बोलावलेले
आहात. ७ रोममधील तु हा सवास, देवा या यांस, प व जन हो यास
बोलावले यांस देव आपला पता व आपला भू येशू
त ांजकडू न
तु हास कृपा व शांती मळत राहो. ८ मी तुम यात या सवासाठ थम
येशू
ता या ारे मा या देवाचे उपकार मानतो कारण तुमचा व ास
जगजाहीर होत आहे. ९ मी या या पु ा या सुवातत मा या आ याने
याची सेवा कर त आहे, तो देव माझा सा ी आहे क , मी नरंतर मा या
ाथनेत तुमची आठवण करतो; १० आ ण अशी वनवणी करतो क ,
आता शेवटी श यतो देवा या इ छे ने तुम याकडे माझे येणे हावे हणून
माझा माग मोकळा हावा. ११ कारण तु ही ि थर हावे हणून तु हास
काही आि मक कृपादान दयावे ासाठ मी तु हास भेट यास उ कं ठत
आहे; १२ हणजे आप या एकमेकांना तुम या व मा या, व ासाने, मला
तुम याबरोबर उ ेजन मळावे. १३ बंधूंनो, मला जसे इतर पररा ीयात
फळ मळाले, तसेच तुम यात काही फळ मळावे हणून, मी तुम याकडे
यावे असे पु कळदा योजले होते, पण आतापयत अडथळे आले, ा वषयी
तु ही अ ानी असावे अशी माझी इ छा नाही. १४ मी ीक व बबर, ानी
व अ ानी, ांचा देणेकर आहे. १५ हणून मी मा याकडू न रोममधील
तु हासही सुवाता सांग यास उ सुक आहे. १६ कारण मला सुवातची लाज
वाटत नाही कारण व ास ठे वणा या येकाला तारणासाठ , ती देवाचे
साम य आहे; थम य ाला आ ण ीकालाही. १७ कारण त या ारे
देवाचे नी तम व व ासाने व ासासाठ कट होते कारण असा शा लेख
आहे क , “नी तमान व ासाने जगेल.” १८ वा त वक जी माणसे अभ ,
स य दाबतात अशा लोकां या अनीतीवर देवाचा ोध वगातून कट होतो.
१९ कारण देवा वषयी ा त होणारे ान यां यात दसून येते; कारण देवाने
वतः यांना ते कट केले आहे. २० कारण जगा या उ प ीपासून कर यात
आले या गो व न याचे सवकाळचे साम य व देवपण या या या अ य
गो ी समजत अस याने प दसतात, हणून यांना काही सबब नाही.
(aïdios g126) २१ कारण यांनी देवाला ओळखले असता यांनी याचे देव
हणून गौरव केले नाही कवा उपकार मानले नाहीत. पण ते वतः या
क पनांत वचारहीन झाले आ ण यांचे नबु मन अंधकारमय झाले.
२२ वतःला ानी हणता हणता ते मूख बनले. २३ आ ण अ वनाशी
देवा या गौरवाऐवजी यांनी नाशवंत मनु य, तसेच प ी आ ण चतु पाद
पशू व सरपटणारे ाणी ां या व पाची तमा केली. २४ हणून यांना
आप या शर राचा यांचा यां यातच पयोग कर यास देवानेदेखील यांना
यां या अंतःकरणातील वासनां ारे अमंगळपणा या वाधीन केले. २५
यांनी देवा या स या या ऐवजी अस य घेतले आ ण नमाणक या या जागी
न मतीची उपासना व सेवा केली. तो नमाणकता तर युगानुयुग ध यवा दत
देव आहे. आमेन. (aiōn g165) २६ या कारणामुळे देवाने यांना वासनां या
वाधीन केले; कारण यां या ि यांनीही आपला नैस गक उपभोग सोडू न
अनैस गक कार वीकारले; २७ आ ण तसेच पु षांनीही ि यांचा नैस गक

उपभोग सोडू न ते आप या वासनांत एकमेकां वषयी कामसंत त होऊन
पु षांनी पु षांशी अयो य कम केले आ ण यांनी आप या सं माचे यो य
तफळ आप याठायी भोगले. २८ आ ण यांना देवाला मरणात ठे वणेही न
आवड यामुळे देवाने यांना अनु चत गो ी कर त राह यास वपर त मना या
वाधीन केले. २९ ते सव कार या अनीतीने, तेने, लोभाने आ ण कुवृ ीने
भरलेले असून म सर, खून, कलह, कपट,
भाव, ांनी पूण भरलेले;
कानगो ी करणारे, ३० नदक, देव े ,े टवाळखोर, ग व , ौढ मरवणारे,
वाईट गो ी शोधून काढणारे, आई-वड लांचा अवमान करणारे, ३१ नबु ,
वचनभंग करणारे, दयाहीन व नदय झाले. ३२ आ ण या गो ी करणारे
मरणा या श ेस पा आहेत हा देवाचा याय यांना कळत असून ते या
करतात एवढेच केवळ नाही, पण अशा गो ी करणा यांना ते संमतीही देतात.
स याला दोष लावणा या अरे बंधू, तू कोणीही असलास तर
२ तेतुलहाा सबब
नाही; कारण तू या गो त स याला दोष लावतोस
याम ये तू वतःला दोषी ठरवतोस; कारण दोष लावणारा तूही याच गो ी
करतोस. २ पण आप याला माहीत आहे क , अशा गो ी करणा यां व ,
देवाचा स यानुसार याय नवाडा आहे. ३ तर अशा गो ी करणा यांना दोष
लावणा या आ ण आपण वतः याच गो ी करणा या, अरे बंधू, तू वतः
देवा या याय नवा ातून सुटशील असे मानतोस काय? ४ कवा देवाची
दया तुला प ा ापाकडे घेऊन जात आहे हे न ओळखून तू या या ममतेचे,
माशीलतेचे आ ण सहनशीलतेचे धन तु छ मानतोस काय? ५ पण तू
आप या हटवादीपणाने व आप या प ा ापहीन मनाने आप या वतःसाठ
देवा या ोधा या व यथो चत याया या कटीकरणा या दवसासाठ
ोध साठवून ठे वत आहेस. ६ तो येकाला या या या या कृ या माणे
तफळ देईल. ७ हणजे जे धीराने स कम कर त रा न गौरव, स मान व
अ यता ही मळवू पाहतात यांना तो सावका लक जीवन देईलच; (aiōnios
g166) ८ परंतु जे तट पाडणारे स याला न मानता अनीतीला मानतात यांना
भयानक ोध व भयानक कोप. ९ संकट व लेश हे येतील. हणजे कृ य
करणारा मनु य थम य दी आ ण मग हे लेणी अशा येका या जीवावर ती
येतील. १० पण येक चांगले करणा या थम य ाला आ ण मग ीकास
गौरव, शांती व स मान ही मळतील. ११ कारण देवाजवळ प पात नाही.
१२ कारण, नयमशा ा शवाय असले या जत यांनी पाप केले असेल ते
नयमशा ा शवाय नाश पावतील आ ण नयमशा ाखाली असले या
जत यांनी पाप केले असेल यांचा नयमशा ानुसार याय होईल. १३
कारण नयमशा ाचे वण करणारे देवापुढे नी तमान आहेत असे नाही,
पण नयमशा ाचे आचरण करणारे नी तमान ठरतील. १४ कारण यांना
नयमशा नाही असे पररा ीय जे हा वभावतः नयमशा ातील गो ी
करतात ते हा यांना नयमशा नाही तर ते वतः वतःसाठ नयमशा
होतात. १५ आ ण एकमेकांतील यांचे वचार जे हा एकमेकांवर आरोप
करतात कवा एकमेकांचे समथन करतात आ ण यांचे ववेकही यां या
जोड ला सा देतात ते हा ते यां या दयावर ल हले या नयमशा ाचा
प रणाम दाख वतात. १६ देव, मा या सुवात माणे जे हा मनु यां या गु त
गो चा
त येशूकडू न याय कर ल या दवशी हे दसून येईल. १७ आता
जर तू वतःला य दी हणतोस, नयमशा ाचा आधार घेतोस आ ण देवाचा
अ भमान मरवतोस; १८ तू याची इ छा जाणतोस आ ण चांग या गो ी
पसंत करतोस, कारण तुला नयमशा ातून श ण मळाले आहे; १९
आ ण तुझी खातर आहे क तूच अंध यांचा वाटा ा आहेस जे अंधारात
आहेत यांचा काश, २० अ पबु ी लोकांचे श क आ ण लहान बाळांचा
गु आहेस; कारण तु याजवळ नयमशा ात ानाचे व स याचे व प
आहे; २१ तर मग जो तू स याला शकवतोस तो तू वतःला शकवीत
नाहीस काय? चोर क नये, असे जो तू घोषणा करतोस तो तू चोर करतो
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काय? २२ भचार क नये, असे जो तू सांगतोस तो तू भचार करतोस
काय? जो तू मूत चा वटाळ मानतोस तो तू देवळे लुटतोस काय? २३ जो तू
नयमशा ाचा अ भमान मरवतोस तो तू नयमशा ाचे उ लंघन क न
देवाचा अपमान करतोस काय? २४ कारण शा लेखात ल ह या माणे
देवा या नावाची पररा ीयात तु यामुळे नदा होत आहे. २५ कारण जर
तू नयमशा ाचे आचरण केलेस तर सुंता खरोखर उपयोगी आहे; पण
जर तू नयमशा ाचे उ लंघन करतोस तर तुझी सुंता झालेली असूनही
ती न झा यासारखीच आहे. २६ हणून कोणी मनु य जर सुंता न झालेला
असूनही, नयमशा ाचे नयम पाळ ल तर याची सुंता न होणे हे सुंता असे
गण यात येणार नाही काय? २७ आ ण देहाने सुंता न झालेला कोणी जर
नयमशा ाचे पालन कर त असेल, तर या तुला शा लेख व सुंता वधी
मळाले असूनही तू नयमशा ाचे उ लंघन करतोस या तुझा तो याय
करणार नाही काय? २८ कारण बाहे न य दी आहे तो य दी नाही कवा
बाहे न देहात सुंता आहे ती खरोखर सुंता नाही. २९ कारण जो अंतर य दी
आहे तो य दी होय आ ण जी आ याि मक अनुस न आहे, शा लेखाला
अनुस न नाही, अशी जी अंतःकरणाची सुंता आहे ती सुंता होय आ ण याची
शंसा मनु याकडू न नाही परंतु देवाकडू न होईल.

३

मग य दी अस यात फायदा तो काय? कवा सुंता वधीकडू न काय
लाभ? २ सवबाबतीत पु कळच आहे. थम हे क , यां यावर देवाची
वचने सोपवली होती. ३ पण काह नी व ास ठे वला नाही हणून काय
झाले? यांचा अ व ास देवाचा व ासूपणा थ कर ल काय? ४ कधीच
नाही! देव खरा व येक मनु य खोटा ठरो. प व शा ात असे ल हले आहे
क , ‘तु या बोल यात तू नी तमान ठरावेस, आ ण तुझा याय होत असता
वजयी हावेस.’ ५ पण आमची अनीती जर देवाचे यायीपण था पत करते
तर आ ही काय हणावे? जो देव आम यावर आपला ोध आणतो तो
अ यायी आहे काय? (मी मानवी वहारा माणे बोलत आहे.) ६ कधीच
नाही! असे झाले तर, देव जगाचा याय कसा कर ल? ७ कारण जर मा या
लबाड ने देवाचा खरेपणा अ धक कट होऊन या या गौरवास कारण झाले,
तर माझाही पापी हणून याय का हावा? ८ आ ण आपण चांगले घडावे
हणून वाईट क या असे का हणून नये? आ ही असे सांगत असतो अशी
आमची नदा क येक लोक करत आहे, अशा लोकांची यांना यथा याय
श ा आहे. ९ मग काय? आपण य दी अ धक चांगले आहोत काय? मुळ च
नाही, कारण सगळे य दी व ीक पापाखाली आहेत, असा आधीच आ ही
यां यावर आरोप केला आहे. १० प व शा ात असे ल हले आहे क ,
‘नी तमान कोणी नाही, एकही नाही. ११ याला समजते असा कोणी नाही,
जो झटू न देवाचा शोध करतो असा कोणी नाही, १२ ते सगळे बहकले आहेत,
ते सगळे न पयोगी झाले आहेत; स कम करणारा कोणी नाही, एकही
नाही. १३ यांचा घसा एक उघडलेले थडगे आहे. ते आप या जीभांनी कपट
योजतात, यां या ओठांखाली सपाचे वष असते. १४ यांचे त ड शापाने व
कडू पणाने भरले आहे; १५ यांचे पाय र पाड यास उतावळे आहेत. १६
व वंस व वप ी यां या मागात आहेत. १७ शांतीचा माग यांनी ओळखला
नाही. १८ यां या डो यांपुढे देवाचे भय नाही.’ १९ आता आपण हे जाणतो
क नयमशा जे काही सांगते ते नयमशा ाधीन असले यांस सांगते
हणजे येक त ड बंद केले जावे आ ण सव जग देवासमोर अपराधी हणून
यावे. २० कारण देवा या ीपुढे नयमशा ा या कृत कडू न कोणीही
मनु य नी तमान ठरणार नाही, कारण नयमशा ाकडू न पापाचे ान
होते. २१ पण नयमशा ाकडू न व संदे ांकडू न सा दली गे या माणे,
नयमशा ा शवाय देवाचे नी तम व, आता, कट झाले आहे. २२ पण हे
देवाचे नी तम व येशू
तावर ल व ासा ारे, व ास ठे वणा या सवासाठ
आहे कारण तेथे कसलाही फरक नाही. २३ कारण सवानी पाप केले आहे
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आ ण ते देवा या गौरवाला अंतरले आहेत; २४ देवा या कृपेने
त येशूने
खंडणी भ न ा त केले या मु या ारे ते वनामु य नी तमान ठरतात.
२५ या या र ाकडू न व ासा ारे ाय
हो यास देवाने यास पुढे ठे वले,
कारण देवा या मागे झाले या पापां या मेमुळे सहनशीलपणात आ ण
याने आपले नी तम व कट करावे; २६ याने या आता या काळात आपले
नी तम व कट करावे, हणजे याने नी तमान असावे आ ण जो येशूवर
व ास ठे वतो यास नी तमान ठर वणारा हावे. २७ मग आपला अ भमान
कुठे आहे? तो बाहेर ठे वला गेला. कोण या नयमामुळे? कमा या काय?
नाही, पण व ासा या नयमामुळे. २८ हणून, नयमशा ा या कमावाचून
मनु य व ासाने नी तमान ठरतो हे आपण पाहतो. २९ कवा देव केवळ
य ांचा देव आहे काय? पररा ीयाचा नाही काय? हो, पररा ीयांचा ही आहे.
३० जर सुंता झाले यांस व ासाने आ ण सुंता न झाले यांस व ासा ारे जो
नी तमान ठरवील तो तोच एक देव आहे. ३१ तर मग आपण व ासा ारे
नयमशा
थ करतो काय? तसे न होवो. उलट आपण नयमशा
था पत करतो.
पूवज अ ाहाम ाला दै हक
ा काय मळाले असे
४ तरआपणमग आपला
हणावे? कारण अ ाहाम कमानी नी तमान ठरला असता
२

तर यास अ भमान मरव यास कारण होते; पण देवापुढे नाही. ३ कारण
शा लेख काय हणतो? अ ाहामाने देवावर व ास ठे वला आ ण ते या या
बाजूकडे नी तम व हणून गणले गेले. ४ आता जो कोणी काम करतो
याचे वेतन कृपा हणून गणले जात नाही, पण देणे हणून गणले जाते.
५ पण जो काही कर त नाही, पण जो धमाचरण न करणा यास नी तमान
ठरवतो या यावर व ास ठे वतो, याचा व ास या या बाजूकडे नी तम व
हणून गणला जातो, ६ देव या या बाजूकडे कमा शवाय नी तम व गणतो
अशा मनु याचा आशीवाद दावीद देखील वणन करतो; तो असे हणतो
क , ७ ‘ यां या अपराधांची मा झाली आहे, यांची पापे झाकली गेली
आहेत ते ध य होत. ८ या या हशोबी परमे र पाप गणीत नाही तो
मनु य ध य होय.’ ९ मग हा आशीवाद सुंता झाले यांकरता आहे क ,
सुंता न झाले यांकरताही आहे? कारण आपण असे मानतो क , व ास
हा अ ाहामाकडे नी तम व असा गण यात आला होता. १० मग तो कसा
गणला गेला? याची सुंता झा यानंतर कवा सुंता हो याअगोदर? सुंता
झा यानंतर नाही, पण सुंता हो याअगोदर. ११ आ ण, तो सुंता न झालेला
होता ते हा व ासाने यास मळाले या नी तम वाचा श का हणून यास
सुंता ही खूण मळाली. हणजे जे कोणी व ास ठे वतात, ते सुंता न झालेले
असले तर याने या सवाचा पता हावे; हणजे यां याही बाजूकडे
नी तम व गणले जावे. १२ आ ण जे सुंता झालेले आहेत ते केवळ सुंता
झालेले आहेत एव ाव न नाही, पण आपला पता अ ाहाम हा सुंता न
झालेला होता ते हा या यात असले या या या व ासास अनुस न जे
चालतात यांचाही याने पता हावे. १३ कारण तू जगाचा वार स होशील, हे
वचन अ ाहामाला कवा या या संतानाला नयमशा ा या ारे न हते,
पण व ासा या नी तम वा या ारे होते. १४ कारण नयमशा ामुळे जे
आहेत ते वार स झाले तर व ास नरथक आ ण वचन न पयोगी केले गेले.
१५ कारण नयमशा
ोधाला कारण होते. पण जेथे नयमशा नाही
तेथे उ लंघन नाही. १६ आ ण हणून हे वचन व ासा ारे हणजे कृपेने
दलेले आहे; ते ासाठ क , नयमशा ामुळे जे आहेत यांनाच ते असावे
असे नाही. पण अ ाहामा या व ासामुळे जे आहेत यांनाही, हणजे सव
संतानाला ते खा ीने असावे. तो आप या सवाचा पता आहे. १७ कारण
प व शा ात असे ल हले आहे क , ‘मी तुला अनेक रा ांचा पता केले
आहे.’ या यावर याने व ास ठे वला, जो मरण पावले यांना जवंत करतो
आ ण अि त वात नसले यांना ते अस या माणे बोलावतो या देवा या
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ीपुढे तो असा आहे. १८ ‘तसे तुझे संतान होईल’ या वचना माणे याने
अनेक रा ांचा पता हावे अशी आशा नसता, याने आशेने व ास ठे वला.
१९ आ ण व ासात बळ नस यामुळे, तो सुमारे शंभर वषाचा असता याने
आप या नज व शर राकडे व सारे या उदरा या वांझपणाकडे ल दले
नाही. २० याने देवा या वचना वषयी अ व ासाने संशय धरला नाही; तो
व ासात ि थर अस यामुळे देवाला गौरव देत होता. २१ आ ण याची पूण
खा ी झाली क , देव आपले अ भवचन पूण कर यासही तो समथ आहे. २२
आ ण हणून ते या या बाजूकडे नी तम व हणून गणले गेले. २३ आता
ते या या हशोबी गणले गेले, हे केवळ या याकरता ल हले गेले नाही.
२४ पण आपला भू येशू
त ाला याने मरण पावले यातून उठवले
या यावर आपण व ास ठे वला तर तो ते आप याही हशोबी गणले जाणार
आहे. २५ तो भू येशू आप या अपराधांसाठ ध न दे यात आला व आपण
नी तमान ठरावे हणून तो जवंत कर यात आला आहे.
आपण व ासाने नी तमान ठरवले गेलो आहोत हणून आपला
५ आता
भू येशू
त ा या ारे देवाबरोबर शांती आहे. आपण उभे आहोत
२

या कृपेतही या या ारे व ासाने आप याला वेश मळाला आहे व
आपण देवा या गौरवा या आशेत अ भमान मरवतो. ३ आ ण इतकेच
नाही तर आपण संकटांतही अ भमान मरवतो; कारण आपण जाणतो क
संकट धीर उ प न करते, ४ आ ण धीर चीती व चीती आशा उ प न
करते. ५ आ ण आशा लि जत कर त नाही; कारण आप या अंतःकरणात
आप याला दले या प व आ या या ारे देवाची ीती ओतली जात आहे.
६ कारण आपण बळ असतानाच
त यथाकाळ अभ ांसाठ मरण
पावला. ७ कारण एखा ा नी तमान मनु यासाठ व चत कोणी मनु य
मरेल कारण एखा ा चांग या मनु यासाठ कदाचीत कोणी मर याचेही
धाडस कर ल, ८ पण आपण पापी असताना
त आप यासाठ मरण
पावला, ात देव याची आप यावर ल ीती था पत करतो. ९ मग
आता आपण या या र ाने नी तमान ठरवले गेलो आहोत, तर या न
अ धक हे आहे क या या ारे आपण देवा या ोधापासून तारले जाऊ. १०
कारण आपण वैर होतो, ते हा जर आपला देवाबरोबर, या या पु ा या
मरणाने समेट केला गेला, तर या न अ धक हे आहे क , आपला समेट
केला गे यामुळे या या जीवनाने आपण न त तारले जाऊ. ११ इतकेच
नाही, पण आता या या ारे आपण समेट वीकारला आहे तो आपला भू
येशू
त ा या ारे आपण देवा या ठायी अ भमान मरवतो. १२ हणून
एका मनु या ारे जगात पाप आले व पापा ारे मरण आले आ ण सवानी
पाप के यामुळे सव मनु यांवर मरण आले. १३ करण नयमशा ापुव
जगात पाप होते, पण नयमशा नसतेवेळ पाप हशोबात येत नाही. १४
तर मरणाने आदामापासून मोशेपयत रा य केले; आदामा या उ लंघना या
पा माणे यांनी पाप केले न हते यां यावरही रा य केले आ ण तो तर
जो पुढे येणार होता याचा नमुना होता. १५ पण अपराधाची गो आहे
तशी कृपादानाची नाही; कारण एका या अपराधामुळे जर पु कळ मरण
पावले, तर या न अ धक हे आहे क , देवाची कृपा व येशू
त या
एका मनु या या कृपेची देणगी पु कळांसाठ वपुल झाली. १६ आ ण
पाप करणा या एकामुळे जसा प रणाम झाला, तशी देणगीची गो नाही;
कारण एका अपराधामुळे दंडा ेसाठ याय आला, पण अनेक अपराधांमुळे
नद षीकरणासाठ कृपादान आले. १७ कारण मरणाने, एका अपराधामुळे,
एका या ारे रा य केले, तर या न अ धक हे आहे क , जे कृपेची व
नी तम वा या देणगीची वपुलता वीकारतात, ते या एका या, हणजे येशू
ता या ारे जीवनात रा य करतील. १८ हणून जसे एकाच अपराधामुळे
सव मनु यांना दंडा ा ठर व यास कारण झाले, तसे एकाच नद षीकरणामुळे
सव मनु यांना जीवनासाठ नी तमान ठर व यास कारण झाले. १९ कारण

जसे एका या आ ाभंगामुळे अनेक जण पापी ठरवले गेले, तसे एका या
आ ापालनामुळे अनेक जण नी तमान ठरवले जातील. २० शवाय, अपराध
वाढावा हणून नयमशा आत आले. पण जेथे पाप वाढले तेथे कृपा
अ धक वपुल झाली. २१ हणजे, जसे पापाने मरणा या योगे रा य चाल वले
तसे कृपेने नी तम वा या योगे ा त होणा या सावका लक जीवनासाठ
आपला भू येशू
त ा या ारे रा य चालवावे. (aiōnios g166)
काय हणावे? कृपा अ धक हावी हणून आपण
६ तरपापातआतारहावेआपण
काय? कधीच नाही! आपण जे पापाला मरण पावलो
२

आहोत ते याम ये ापुढे कसे राहणार? ३ कवा आपण जत यांनी
त येशूम ये बाि त मा घेतला, या आपण या या मरणात बाि त मा
घेतला हे तु ही जाणत नाही काय? ४ हणून आपण या या मरणातील
बाि त याने या याबरोबर पुरले गेलो, ते ासाठ क जसा
त प या या
गौरवामुळे मरण पावले यांमधून उठवला गेला तसेच आपणही जीवना या
नवेपणात चालले पा हजे. ५ कारण जर या या मरणा या पात आपण
या याशी जोडलेले आहोत तर या या पु हा उठ या या पात आपण
या याशी जोडलेले होऊ. ६ आपण जाणतो क आप यामधील जुना मनु य
या याबरोबर वध तंभावर खळला गेला आहे, हणजे पापाचे शर र न
होऊन आपण पुढे पापाचे दा य क नये. ७ कारण जो मरण पावला
आहे तो पापापासून मु होऊन यायी ठरवलेला आहे. ८ पण आपण जर
ताबरोबर मरण पावलो असलो, तर आपण या याबरोबर जवंतही
रा असा आपण व ास ठे वतो. ९ कारण आपण हे जाणतो क , मरण
पावले यांमधून उठलेला
त पु हा मरणार नाही. या यावर मरणाची स ा
अ जबात रा हली नाही. १० कारण तो मरण पावला तो पापासाठ एकदाच
मरण पावला, पण जवंत आहे तो देवासाठ जवंत आहे. ११ तसेच आपण
त येशूम ये खरोखर पापाला मरण पावलेले पण देवाला जवंत आहोत
असे तु ही वतःला माना. १२ हणून तु ही आप या मरणाधीन शर रात
या या वासनां या अधीन हो यास पापाला रा य चालवू देऊ नका. १३
आ ण तु ही आपले अवयव अनीतीची साधने हणून पापाला समपण क
नका. पण तु ही आप या वतःला मरण पावले यातून जवंत झालेले असे
देवाला समपण करा आ ण आपले वतःचे अवयव नी तम वाची साधने
हणून तु ही देवाला समपण करा. १४ तुम यावर पापाची स ा चालणार
नाही कारण तु ही नयमशा ाधीन नाही, पण कृपेखाली आणले गेला
आहात. १५ मग काय? मग आपण नयमशा ाखाली नसून कृपेखाली
आणले गेलो आहोत, हणून आपण पाप करावे काय? कधीच नाही. १६
तु ही याला आप या वतःला दास हणून आ ा पाळ यास समपण करता,
तु ही या या आ ा पाळता याचे तु ही दास आहात. ते मरणासाठ पापाचे
कवा नी तम वासाठ आ ापालनाचे, हे तु ही जाणत नाही काय? १७ पण
देवाला ध यवाद कारण तु ही पापाचे दास असतानाही तु ही या श णा या
श तीखाली ठे वला गेला या या तु ही मनापासून आ ा पाळ या. १८
आ ण पापापासून मु केले जाऊन नी तम वाचे दास झाला. १९ मी तुम या
देहा या अश पणामुळे मनु यां या वहारास अनुस न बोलतो कारण जसे
तुमचे अवयव अमंगळपणाला व अनाचाराला अनाचारासाठ दास हो यास
सम पत केलेत तसेच आता तुमचे अवयव नी तम वाला प व ीकरणासाठ
दास हो यास समपण करा. २० कारण तु ही पापाचे दास होता, ते हा तु ही
नी तम वा या बाबतीत वतं होता. २१ आता तु हास यांची लाज वाटते
या गो पासून ते हा तु हास काय फळ मळत होते? कारण या गो चा
शेवट मरण आहे. २२ पण आता तु ही पापापासून मु केले जाऊन देवाचे
दास झाला अस यामुळे, आता तु हास प व ीकरण हे फळ आहे आ ण
शेवटी सावका लक जीवन आहे. (aiōnios g166) २३ कारण पापाचे वेतन
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रोम.

मरण आहे, पण आपला भू येशू
त ा या ारे सावका लक जीवन हे
देवाचे कृपादान आहे. (aiōnios g166)
धूंनो, ( नयमशा ाची माहीती असणा यांशी मी बोलत आहे) मनु य
७ बंजोपयत
जवंत आहे तोपयत या यावर नयमशा ाची स ा आहे
हे तु ही जाणत नाही काय? २ कारण या ीला पती आहे, ती पती
जवंत आहे तोपयत यास नयमशा ाने बांधलेली असते; पण तचा पती
मरण पावला, तर पती या नयमातून ती मु होते. ३ हणून पती जवंत
असताना, जर ती स या पु षाची झाली तर तला भचा रणी हे नाव
मळे ल. पण तचा पती मरण पावला तर ती या नयमातून मु होते.
मग ती स या पु षाची झाली तर ती भचा रणी होत नाही. ४ आ ण
हणून, मा या बंधूंनो, तु हीपण
ता या शर रा ारे नयमशा ाला मरण
पावलेले झाला आहात; हणजे तु ही स याचे, जो मरण पावले यातून
उठवला गेला याचे हावे; हणजे आपण देवाला फळ ावे. ५ कारण
आपण देहाधीन असताना नयमशा ामुळे उ वले या आप या पापां या
भावना आप या अवयवात, मरणाला फळ दे यास काय कर त हो या. ६
पण आपण या या बंधनात होतो यास आपण मरण पावलो अस यामुळे
आपण आता नयमशा ापासून मु झालो आहोत, ते ासाठ क ,
आपण आ या या नवेपणाने सेवा करावी, शा लेखा या जुनेपणाने नाही.
७ मग काय हणावे? नयमशा
पाप आहे काय? कधीच नाही. पण
मला नयमशा ा शवाय पाप समजले नसते कारण ‘लोभ ध नको’
असे नयमशा ाने सां गत या शवाय मला लोभ कळला नसता. ८ पण
पापाने आ ेची संधी घेऊन मा यात सव कारचा लोभ उ प न केला कारण
नयमशा ा शवाय पाप नज व होते. ९ कारण मी एकदा नयमशा ा शवाय
जगत होतो, पण जे हा आ ा आली ते हा पाप सजीव झाले व मी मरण
पावलो. १० आ ण जीवनासाठ दलेली आ ा मरणाला कारण झाली, हे
मला दसले. ११ पण पापाने आ ेची संधी घेतली आ ण मला फसवले व
त या योगे ठार मारले. १२ हणून नयमशा प व आहे, तशीच आ ा
प व , या य आ ण चांगली आहे. १३ मग जी चांगली आहे ती मला मरण
झाली काय? तसे न होवो. पण जी चांगली आहे, त या योगे, पाप हे पाप
असे कट हावे, हणून मा यात, ती मरण हा प रणाम घड वते; हणजे
पाप हे आ ेमुळे पराकोटीचे पा प झाले. १४ कारण आपण हे जाणतो क ,
नयमशा हे आि मक आहे, पण मी दै हक आहे; पापाला वकलेला आहे.
१५ कारण मी काय कर त आहे ते मला कळत नाही; कारण मी याची इ छा
करतो ते मी कर त नाही पण मी याचा ेष करतो ते मी करतो. १६ मग मी
जे इ छ त नाही ते जर मी करतो, तर नयमशा चांगले आहे हे मी कबूल
करतो. १७ मग आता मी ते कर त नसून मा यात राहणारे पाप ते करते. १८
कारण मी जाणतो क , मा यात, हणजे मा या देहात काहीच चांगले वसत
नाही कारण इ छा करणे मा याजवळ आहे, पण चांगले कर त राहणे नाही.
१९ कारण मी जे चांगले कर याची इ छा करतो ते मी कर त नाही, पण मी
याची इ छा कर त नाही ते वाईट मी करतो. २० मग आता मी जे इ छ त
नाही ते जर मी करतो, तर मी ते कर त नसून मा यात राहणारे पाप ते करते.
२१ मग मी चांगले क इ छ त असता वाईट मा याजवळ हाताशी असते, हा
नयम आढळतो. २२ कारण मी मा या अंतयामी देवा या नयमाने आनं दत
होतो; २३ पण मला मा या अवयवात सरा एक असा नयम दसतो; तो
मा या मनातील नयमाशी लढू न, मला मा या अवयवात असले या पापा या
नयमा या वाधीन करतो. २४ मी कती क ी मनु य! मला या मरणा या
शर रात कोण सोडवील? २५ मी आपला भू येशू
त ा या ारे देवाचे
उपकार मानतो. हणजे मग मी वतः मनाने देवा या नयमाचे दा य करतो
पण देहाने पापा या नयमाचे दा य करतो.

रोम.

८ तरहणूआन

त येशूम ये असणा यांना दंडा ा नाही. ते देहा माणे नाही
या माणे चालतात. २ कारण,
त येशूतील जीवना या
प व आ या या नयमाने मला पापा या व मरणा या नयमातून मु
केले. ३ कारण देहामुळे नयमशा
बळ झा याने यास जे अश य झाले,
यासाठ देवाने आप या वतः या पु ाला पापासाठ पापमय देहाचे प
देऊन पाठवले व पापाला देहात दंडा ा ठर वली. ४ हणजे आपण जे देहाला
अनुस न नाही पण आ याला अनुस न चालणारे आहोत या आप यात
नयमशा ाची आ ा पूण हावी. ५ कारण देहाला अनुस न चालणारे दै हक
गो वर मन ठे वतात; पण आ याला अनुस न चालणारे आि मक गो वर
मन ठे वतात. ६ देह वभावाचे चतन हे मरण आहे पण आि मक मनाचे होणे
हणजे जीवन व शांती. ७ कारण देह वभावाचे चतन हे देवाशी वैर आहे;
कारण ते देवा या नयमाला अं कत होत नाही आ ण यास खरोखर, होता
येत नाही. ८ हणून जे देहाचे आहेत ते देवाला संतोषवू शकत नाहीत. ९
पण तुम यात जर देवाचा आ मा वास करतो, तर तु ही देहाचे नाही, पण
आ याचे आहात कारण
ताचा आ मा जर कोणात नसेल तर तो याचा
नाही. १० पण जर तुम यात
त आहे, तर शर र पापामुळे मरण पावलेले
आहे, पण नी तम वामुळे आ मा जीवन आहे. ११ पण याने येशूला मरण
पावले यातून उठवले याचा आ मा जर तुम यात वास करतो, तर याने
त येशूला मरण पावले यातून उठवले तो तुम यात राहणा या, आप या
आ या या ारे तुमचीही मरणाधीन शर रे जवंत कर ल. १२ हणून बंधूंनो
आपण देणेकर आहोत; पण देहानुसार जग यास देहाचे नाही १३ कारण
तु ही जर देहानुसार जगाल तर तु ही मराल, पण तु ही आ या या योगे
शर रा या कृती मा न टाक या तर तु ही जवंत रहाल. १४ कारण देवाचा
आ मा जत यांना चालवतो ते देवाचे पु आहेत. १५ कारण तु हास पु हा
भय धर यास दासपणाचा आ मा मळाला नाही; पण आपण यायोगे
‘अ बा- प या’ अशी हाक मारतो असा द कपणाचा आ मा तु हास मळाला
आहे. १६ तो प व आ मा वतः आप या आ याबरोबर सा देतो क ,
आपण देवाची लेकरे आहोत. १७ आ ण, जर मुले तर वार स, देवाचे वार स,
ताबरोबर जोड चे वार स आहोत. हणजे, या याबरोबर आपले गौरवही
हावे, हणून या याबरोबर आपण ख तर सोसले वार स आहोत. १८
कारण मी मानतो क , या चालू काळातील ःखे ही आप यासाठ जे गौरव
कट होईल, या यापुढे काही कमतीची नाहीत. १९ कारण, सृ ीची उ कट
अपे ा देवा या पु ां या कट हो याची ती ा कर त आहे. २० कारण
सृ ी थते या अधीन रा हली ती वे छे ने नाही, पण याने तला आशेने
अधीन ठे वले या यामुळे रा हली; २१ कारण सृ ीदेखील नाशा या दा यातून
मु केली जाऊन देवा या मुलां या गौरवी वातं यात आणली जाईल. २२
कारण आपण जाणतो क , सव सृ ी आतापयत क हत व यातना सोशीत
आहे. २३ आ ण केवळ इतकेच नाही, पण यांना आ याचे थमफळ
मळाले आहे असे जे आपण ते आपणही, वतः द क घेतले जा याची,
हणजे आपले शर र मु केले जा याची ती ा कर त असता, अंतयामी
क हत आहोत. २४ कारण, आपण आशेने तारले गेलो आहो; पण दसणार
आशाही आशा नाही, कारण जी गो दसत आहे तची कोणी आशा करतो
का? २५ पण जी गो आप याला दसत नाही तची आपण आशा केली,
तर आपण धीराने ती ा करतो. २६ याच माणे आप या अश पणात
प व आ माही आप याला सहा य करतो, कारण आपण ाथना केली
पा हजे तशी कशासाठ करावी हे आपण जाणत नाही. पण यांचा उ चार
करता येत नाही अशा क ह यांनी आ मा वतः आप यासाठ म य थी
करतो. २७ आ ण, जो अंतःकरणे शोधून पाहतो तो प व आ याचे मन
जाणतो, कारण तो प व जनांसाठ देवा या इ छे स येईल अशी म य थी
करतो. २८ कारण आपण हे जाणतो क , जे देवावर ीती करतात, जे
या या योजने माणे बोलावलेले आहेत यां यासाठ सव गो ी मळू न,
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यां या चांग यासाठ , सहकाय करतात. २९ कारण यास यां या वषयी
पूव ान होते ते आप या पु ा या त पात कट हावेत हणून याने
यांना पूव नयो जतही केले. हणजे याने अनेक बंधुंम ये ये हावे. ३०
आ ण याने यांना पूव नयो जत केले यांना याने पाचारणही केले आ ण
याने यांना पाचारण केले यांना याने नी तमानही ठरवले आ ण याने
यांना नी तमान ठरवले यांचे याने गौरवही केले. ३१ मग या गो वषयी
आपण काय हणावे? जर देव आप या बाजूला आहे, तर मग आप या
व कोण? ३२ आ ण याने आप या वतः या पु ाला राखले नाही, पण
आप या सवासाठ यास दले, तो आप याला या याबरोबर सव गो ीही
का देणार नाही? ३३ देवा या नवडले यांवर दोषारोप कोण आणील? देव
नी तमान ठर वणारा आहे. ३४ दंडा ा ठर वणारा कोण आहे? जो
त
येशू मरण पावला, हो, जो मरण पावले यातून उठवला गेला व देवा या
उजवीकडे बसला आहे, तो तर आप यासाठ म य थी कर त आहे. ३५
ता या ीतीपासून कोण आप याला वेगळे कर ल? संकट कवा ःख,
पाठलाग, भूक कवा न नता, आप ी कवा तलवार कर ल काय? ३६ कारण
प व शा ात असे ल हले आहे क , ‘तु याकरता आ ही दवसभर मारले
जात आहोत, आ ही वधा या मढरा माणे गणलेले आहोत.’ ३७ पण याने
आप यावर ीती केली, या या ारे या सव गो त आपण महा वजयी
ठरतो. ३८ कारण माझी खा ी आहे क , मरण कवा जीवन, देव त कवा
स ा, आता या गो ी कवा येणा या गो ी कवा बले, ३९ कवा उं ची कवा
खोली कवा सर कोणतीही न मती आपला भू
त येशू ा याठायी
असले या देवा या ीतीपासून आप याला वेगळे क शकणार नाही.

९ मीआ

तात खरे सांगतो, मी खोटे बोलत नाही आ ण माझा ववेक प व
यात, सा देत आहे २ क , मला मोठे ःख होत आहे आ ण मा या
अंतःकरणात सतत राहणार यातना आहे. ३ कारण दै हक
ा जे माझे
नातेवाईक आहेत या मा या बांधवांकरता मी वतः
ताकडू न शा पत
हावे असे मी इ छ न. ४ ते इ ाएली आहेत; यां यासाठ द कपण, गौरव,
करार, नयमशा , उपासना आ ण वचने आहेत. ५ पूवज यांचे आहेत;
यां यापासून दै हक
ा
त आला; तो सवावर असलेला देव युगानुयुग
ध यवा दत असो; आमेन. (aiōn g165) ६ पण देवाचे वचन, जणू थ झाले
असे नाही; कारण जे इ ाएलातले आहेत ते सवच इ ाएली नाहीत, ७
आ ण ते अ ाहामाचे संतान आहेत हणून सव मुले आहेत असे नाही; तर
‘इसहाकालाच तुझे संतान हणले जाईल’ असे वचन आहे; ८ हणजे देहाची
मुले ही देवाची मुले नाहीत, पण वचनाची मुले ही संतान हणून गणलेली
आहेत. ९ कारण वचनाचा श द असा आहे क , ‘मी या ऋतू माणे येईन
आ ण सारेला मुलगा असेल.’ १० आ ण इतकेच नाही; पण या एकापासून,
हणजे आपला पूवज इसहाक ा यापासून रबेका गरोदर असतेवेळ , ११
आ ण मुलांचा ज म झाला नस यामुळे काही चांगले कवा वाईट कोणी केले
नसताना नवड माणे देवाची योजना कायम रहावी हणून कृती माणे नाही
पण बोलावणा या या इ छे माणे, १२ तला सांग यात आले होते क ,
‘मोठा धाक ाची सेवा कर ल.’ १३ कारण प व शा ात असे ल हले
आहे क , ‘याकोबावर मी ीती केली पण एसावाचा ेष केला.’ १४ मग
आपण काय हणावे? देवाजवळ अनीती आहे काय? तसे न होवो. १५
कारण तो मोशेला हणतो, ‘मी या यावर दया करतो या यावर दया कर न
आ ण मी या यावर उपकार करतो या यावर उपकार कर न.’ १६ तर
मग जो इ छा धरतो या यामुळे नाही कवा जो धावतो या यामुळे नाही,
पण जो देव दया करतो या यामुळे हे आहे. १७ हणून शा लेख फारोला
हणतो, ‘मी तुला ासाठ मोठे केले क , तु या ारे मी माझे साम य कट
करावे आ ण सव पृ वीवर माझे नाव गाज वले जावे.’ १८ हणजे परमे राची
इ छा असेल या यावर तो दया करतो आ ण याची इ छा असेल यास तो

क ठण करतो. १९ तू ावर हणशील क , तो तर ही दोष का लावतो?
या या योजनेला कोणी वरोध केला आहे? २० पण उलट अरे बंधू, तू जो
देवाला उलटू न बोलतोस तो तू कोण आहेस? तू मला असे का केलेस, अशी
कोणती व तू करणा याला हणू शकेल? २१ कुंभाराने एकाच गो यामधून
एक पा मानासाठ तर सरे अपमानासाठ करायला मातीवर अ धकार
नाही काय? २२ मग आपण आपला ोध
करावा आ ण आपले
साम य कट करावे असे जर देव इ छ त असला, तर याने जर नाशासाठ
तयार केले या ोधा या पा ांना मो ा सहनशीलतेने वाग वले, २३ आ ण
गौरवासाठ आधी योजले या दये या पा ांवर आप या गौरवाच धन कट
करावे हणून याने असे केले तर काय? २४ याने यांना केवळ य ांमधून
नाही, पण पररा ीयामधूनही बोलावले आहे ते आपण ती दयेची पा े आहोत.
२५ कारण तो होशेया या ंथात असेही हणतो क , ‘जे माझी जा न हते
यांना मी माझी जा हणेन, आ ण जी माझी आवडती न हती, तला मी
माझी आवडती हणेन. २६ आ ण असे होईल क यांना या ठकाणी, तु ही
माझी जा नाही, असे हणले होते, तेथे यांना जवंत देवाचे पु हणले
जाईल.’ २७ यशयादेखील इ ाएला वषयी ओरडू न हणतो क , ‘इ ाएला या
पु ांची सं या जर समु ा या वाळू सारखी झाली, तर एक अवशेष वाचवला
जाईल. २८ कारण सव संपवून थांब व या माणे भू पृ वीवर आपले
वचन पूण कर ल.’ २९ आ ण यशयाने पूव सां गत या माणे, सै यां या
भूने जर आप यासाठ बीज ठे वले नसते तर आ ही सदोमासारखे असतो
आ ण गमोरासारखे झालो असतो. ३० मग आपण काय हणावे? तर जे
पररा ीय नी तम वा या मागे लागले नाहीत यांनी नी तम व मळ वले आहे,
हणजे व ासाने मळणारे नी तम व मळ वले आहे. ३१ पण जे इ ाएल
नी तम वा या नयमा या मागे लागले ते या नयमापयत पोहोचले नाहीत.
३२ आ ण का? कारण ते व ासाने नाही, पण कृत नी या यामागे लागले
कारण ते अडखळणा या दगडावर अडखळले. ३३ कारण प व शा ात
असे ल हले आहे क , ‘बघा, मी सयोनात एक अडखळ याचा दगड, एक
अडथ याचा खडक ठे वतो. आ ण जो कोणी या यावर व ास ठे वतो तो
लि जत होणार नाही.’
धूंनो, यांचे तारण हावे, ही मा या मनाची कळकळ ची इ छा व
१० बंमाझी
यां याक रता देवाजवळ वनंती आहे. कारण यां या वषयी
२

मी सा देतो क , यांना देवा वषयी ई या आहे, पण ती ानामुळे नाही.
३ कारण ते देवा या नी तम वा वषयी अ ानी असता आ ण वतःचे
नी तम व था पत क पाहत असता ते देवा या नी तम वाला वश झाले
नाहीत. ४ कारण
त हा व ास ठे वणा या येकाला नी तम वासाठ
नयमशा ाचा शेवट आहे. ५ कारण नयमशा ाने ा त होणा या
नी तम वा वषयी मोशे ल हतो क , ‘जो मनु य ते आचरतो तो या ारे
जगेल.’ ६ पण व ासाने ा त होणारे नी तम व असे हणते क , तू आप या
मनात हणू नकोस क , वगात कोण चढेल? ( हणजे
ताला खाली
आण यास) ७ कवा मृतलोकात कोण उतरेल? ( हणजे
ताला मरण
पावले यांमधून वर आण यास) (Abyssos g12) ८ पण ते काय हणते? ते
वचन तु याजवळ, ते तु या मुखात व तु या अंतःकरणात आहे. हणजे
आ ही याची घोषणा करतो ते व ासाचे वचन हे आहे. ९ कारण येशू भू
आहे असे जर तू आप या मुखाने कबूल करशील आ ण देवाने यास मरण
पावले यांमधून उठवले असा आप या अंतःकरणात व ास ठे वशील तर
तुझे तारण होईल. १० कारण जो अंतःकरणाने व ास ठे वतो तो नी तमान
ठरतो व जो मुखाने कबूल करतो याचे तारण होते. ११ हणून शा लेख
हणतो क , ‘जो कोणी या यावर व ास ठे वतो तो लि जत होणार नाही.’
१२ य दी व हे लेणी ां यात फरक नाही, कारण तोच भू सवावर असून जे
याचा धावा करतात या सवासाठ तो संप न आहे, १३ ‘कारण जो कोणी
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भू या नावाचा धावा कर ल याचे तारण होईल.’ १४ मग या यावर यांनी
व ास ठे वला नाही याचा ते कसा धावा करतील? आ ण या या वषयी
यांनी ऐकले नाही या यावर ते कसा व ास ठे वतील? आ ण घोषणा
करणा या शवाय ते कसे ऐकतील? १५ आ ण यांना पाठ व या शवाय
ते कशी घोषणा करतील? कारण प व शा ात असे ल हले आहे क ,
‘जे चांग या गो ची सुवाता सांगतात यांचे पाय कती सुंदर आहेत!’ १६
पण सवानीच सुवातचे आ ापालन केले नाही, कारण यशया हणतो क ,
‘ भू, आम याकडू न ऐकले यावर कोणी व ास ठे वला आहे?’ १७ तर मग
ऐक यामुळे व ास होतो आ ण
ता या वचनामुळे ऐकणे होते. १८
पण मी हणतो क यांनी ऐकले न हते काय? हो, ख चत ऐकले; ‘सव
पृ वीवर यांचा आवाज आ ण जगा या टोकापयत यांचे श द पोहोचले
आहेत.’ १९ पण मी हणतो क , इ ाएलाला कळले न हते काय? थम
मोशे हणतो, ‘जे रा नाहीत यां याकडू न. मी तु हास ई यस चढवीन,
एका नबु रा ाकडू न मी तु हास चेतवीन.’ २० पण यशया फार धीट
होऊन हणतो क , ‘ यांनी माझा शोध केला नाही यांना मी सापडलो आहे,
यांनी मा या वषयी वचारले नाही यांना ा त झालो आहे.’ २१ पण
इ ाएला वषयी तो हणतो, ‘मी एका, अवमान करणा या आ ण उलटू न
बोलणा या जेपुढे दवसभर माझे हात पसरले.’
हणतो क , देवाने आप या लोकांस नाकारले आहे काय?
११ तरकधीचमी नाही
कारण मीही इ ाएली आहे, अ ाहामा या संतानातला,
ब या मना या वंशातला आहे. २ देवाला पूव पासून माहीत असले या या या
जेला याने नाकारले नाही. शा लेख एलीया वषयी काय हणतो हे तु ही
जाणत नाही काय? तो देवाजवळ इ ाएला व अशी वनंती करतो क , ३
‘ भू, यांनी तु या संदे ांना मारले आहे आ ण तु या वे ा खणून पाड या
आहेत; आ ण मी एकटा रा हलो आहे आ ण ते मा या जीवावर टपले आहेत.’
४ पण देवाचे उ र यास काय मळाले? ‘ यांनी बआला या मूत पुढे गुडघा
टेकला नाही, असे एकंदर सात हजार लोक मी मा यासाठ राखले आहेत.’ ५
मग याच माणे या चालू काळातही या कृपे या नवड माणे एक अवशेष
आहे. ६ आ ण जर कृपेने आहे, तर कृतीव न नाही; तसे असेल तर कृपा
ही कृपा होत नाही. ७ मग काय? इ ाएल जे मळवू पाहत आहे ते यास
मळाले नाही, पण नवडले यांना ते मळाले आ ण बाक अंधळे केले गेले.
८ कारण नयमशा ात असे ल हले आहे क , ‘देवाने यांना या दवसापयत
सु तीचा आ मा दला आहे; यांनी पा नये असे डोळे आ ण यांनी ऐकू नये
असे कान दले आहेत.’ ९ याच माणे दावीद हणतो क , ‘ यांचे मेज हे
यां यासाठ जाळे व सापळा, आ ण अडथळा व तफळ होवो. १० यांनी
पा नये हणून यांचे डोळे अंधकारमय होवोत, आ ण तू यांची पाठ सतत
वाकव.’ ११ मग मी वचारतो क , इ ाएलाने पडावे हणून यांना अडखळण
आहे काय? तसे न होवो. पण यां या पड यामुळे यांना ई यस चढव यास
तारण पररा ीयांकडे आले आहे. १२ आता, यांचा अपराध हे जर जगाचे धन
झाले आ ण यांचे कमी होणे हे जर पररा ीयांची धन झाले, तर यांचा भरणा
होणे हे या न कती अ धक होईल? १३ पण, तु ही जे पररा ीय आहात, या
तुम याशी मी बोलत आहे. याअथ , मी पररा ीयांचा े षत आहे याअथ ,
मी मा या सेवेचे गौरव करतो. १४ य दी हणजे मा या देहाचे आहेत यांना
मी श य या ारे ई यस चढवून यां यामधील काह चे तारण करावे. १५
कारण यांचा याग हणजे जगाशी समेट आहे तर यांचा वीकार हणजे
मृतांतून जीवन नाही काय? १६ कारण प हला उं डा जर प व आहे तर
तसाच सगळा गोळा आहे आ ण मूळ जर प व आहे तर तसेच फाटे आहेत.
१७ आ ण जैतुनाचे काही फाटे जर तोडले गेले आ ण तू रानटी जैतून असता,
याम ये कलम क न जोडला गेलास आ ण तू या जैतुना या पौ ीकते या
मुळात जर सहभागी झालास १८ तर या फा ां व अ भमान मरवू
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नकोस आ ण जर अ भमान मरवलास तर तू मुळाला उचलले नसून
मुळाने तुला उचलले आहे. १९ मग तू हणशील क , मला कलम क न
जोड यासाठ ते फाटे तोडले गेले. २० बरे, ते अ व ासामुळे तोडले गेले
आ ण तू व ासामुळे ि थर आहेस, ात मोठे पणा मानू नकोस. पण भीती
बाळग; २१ कारण, जर देवाने मूळ या फा ांची गय केली नाही तर तो
तुझीही गय करणार नाही. २२ तर तू देवाची दया आ ण छाटणी बघ. जे पडले
यां यावर छाटणी, पण, तू जर दयेत रा हलास तर तु यावर दया; नाही
तर, तूही छाटला जाशील. २३ आ ण ते जर अ व ासात रा हले नाहीत तर
तेही कलम क न जोडले जातील; कारण देव यांना पु हा कलम क न
जोड यास समथ आहे. २४ कारण तुला मूळ या रानटी जैतुनांतून कापून, जर
नसगा व , चांग या जैतुनाला कलम क न जोडले आहे, तर जे नैस गक
फाटे आहेत ते, कती वशेषेक न, आप या मूळ या जैतुनाला कलम क न
जोडले जातील? २५ बंधूंनो, तु ही वतःला समजते तेव ात शहाणे होऊ
नये, हणून माझी इ छा नाही क , तु ही या रह या वषयी अ ानी असावे. ते
असे क , परजनांचा भरणा आत येईपयत इ ाएलात काही अंशी अंधळे पण
उ वले आहे. २६ आ ण सव इ ाएल अशा कारे तारले जाईल कारण
प व शा ात असे ल हले आहे क , ‘ सयोनापासून उ ारक येईल, आ ण
याकोबातून अभ घालवील. २७ आ ण मी यांची पापे र कर न. ते हा
माझा यां याबरोबर हा करार होईल.’ २८ ते सुवात या बाबतीत तुम यामुळे
वैर आहेत पण ते दैवी नवड या बाबतीत पूवजांमुळे य आहेत. २९
कारण देवाची कृपादाने व पाचारण अप रवतनीय असतात. ३० कारण
या माणे पूव तु ही देवाचा अवमान कर त होता पण आता इ ाएला या
आ ाभंगामुळे तुम यावर दया केली गेली आहे. ३१ याच माणे आता तेही
अवमान कर त आहेत; हणजे तुम यावर ल दये या ारे यां यावर दया
केली जावी. ३२ कारण देवाने सवावर दया करावी हणून सवाना आ ाभंगात
एक क डले आहे. ३३ अहाहा! देवा या सु ते या व ाना या धनाची खोली
कती? याचे याय कती अत य आहेत? आ ण याचे माग कती अल य
आहेत? ३४ असे नयमशा ात ल हले आहे; ‘कारण भूचे मन कोणी
ओळखले आहे? कवा याचा स लागार कोण होता? ३५ कवा कोणी
यास आधी दले आ ण ते यास परत दले जाईल?’ ३६ कारण सव गो ी
या याकडू न, या या ारे व या यासाठ आहेत; यास युगानुयुग गौरव
असो. आमेन. (aiōn g165)
हणून बंधूंनो देवाची दया म न मी तु हास वनंती करतो क , तु ही
१२ आपली
शर रे ‘प व व देवाला संतोष देणारे जवंत हणीय’ य
हणून सादर करावीत; ही तुमची आ याि मक सेवा आहे. २ आ ण या
जगाशी सम प होऊ नका पण तुम या मना या नवीनीकरणाने तुमचे पांतर
होऊ ा; हणजे देवाची उ म व यास संतोष देणार प रपूण इ छा काय
आहे ती तु ही ओळखावी. (aiōn g165) ३ कारण मला दले या कृपे या
योगे, मी तुम यातील येक जणाला असे सांगतो क , याने वतःला जसे
मानावे या न अ धक मोठे मानू नये, पण येक जणाला देवाने दले या
व ासा या प रमाणानुसार याने समंजसपणे वतःला मानावे. ४ कारण
आप याला एका शर रात जसे पु कळ अवयव आहेत आ ण सव अवयवांचे
काम एक नाही, ५ तसे आपण पु कळ असून
तात एक शर र आहोत;
आ ण आपण एकमेकांचे अवयव आहोत. ६ पण आप याला पुर वले या
कृपे माणे आप याला वेगवेगळ कृपादाने आहेत; जर ते परमे राचा संदेश
देणे असेल तर व ासा या प रमाणानुसार आपण संदेश ावेत; ७ सेवा
असेल, तर सेवा कर यात त पर रहावे; जो श ण देतो याने श ण
दे यात, ८ कवा बोध करतो याने बोध कर यात त पर रहावे; जो दान
देतो याने औदायाने ावे; जो कारभार चालवतो याने त परतेने कारभार
चालवावा, जो दया करतो याने संतोषाने दया करावी. ९ ीती न कपट
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असावी. वाईटापासून र रहा, चांग याला बलगून रहा. १० बंधु ेमात
एकमेकांशी सहनशील, मानात एकमेकांना अ धक मानणारे, ११ कामात
आळशी न होत, आ यात उ े जत होऊन भूची सेवा करणारे हा. १२
आशेत आनंद करणारे, संकटात धीर धरणारे, ाथनेत ठाम राहणारे, १३
प व जनां या गरजेसाठ भागी देणारे, आ त यात पुढे जाणारे असे हा. १४
जे तुमचा छळ करतात यांना आशीवाद ा; आशीवाद ा, शाप देऊ नका.
१५ आनंद करणा यांबरोबर आनंद करा आ ण रडणा यांबरोबर रडा. १६
एकमेकांशी एकमनाचे हा, उं च गो वर मन ठे वू नका, पण दीन अव थेत
असले यांकडे ओढले जा. वतःला समजते तेव ात शहाणे होऊ नका. १७
वाईटाब ल वाईट अशी कोणाची फेड क नका. सव लोकां या ीपुढे
चांग या गो वर ल ठे वा. १८ श य अस यास सव लोकांशी तु ही
आप याकडू न शांतीने रहा. १९ यांनो, तु ही वतः सूड घेऊ नका, पण
ोधाला वाव ा कारण प व शा ात असे ल हले आहे क , ‘सूड घेणे
मा याकडे आहे, मी फेड कर न, असे परमे र हणतो.’ २० पण तुझा वैर
भुकेला असेल तर यास खायला दे; तो ता हेला असेल तर यास यायला
दे; कारण असे कर यात तू या या डो यावर व तवात या इंगळांची रास
करशील. २१ वाईटाने जकला जाऊ नकोस; पण ब याने वाईटाला जक.
मनु याने आप यावर असले या अ धकारा यां या अधीन
१३ रहावेयेक, कारण
देवाकडू न नाही असा अ धकार नाही; आ ण जे आहेत
ते देवाकडू न नेमलेले आहेत. २ हणून जो अ धका याला वरोध करतो तो
देवा या योजनेला वरोध करतो आ ण जे तकार करतील ते वतःवर दोष
आणवतील. ३ कारण चांग या कामात अ धका यांची भीती नाही पण वाईट
कामात असते; मग तुला अधीकारा यांची भीती वाटू नये अशी तुझी इ छा
आहे काय? चांगले ते कर आ ण तुला यां याकडू न शंसा मळे ल. ४
कारण तु या चांग यासाठ तो देवाचा सेवक आहे; पण तू जर वाईट कर त
असलास तर भय धर, कारण तो वनाकारण तलवार धर त नाही कारण तो
वाईट करणा यांवर ोध
कर यास सूड घेणारा देवाचा सेवक आहे. ५
हणून तु ही केवळ ोधासाठ नाही, पण तसेच ववेकासाठ अधीन राहणे
अग य आहे. ६ या कारणा तव तु ही करही देता कारण याच गो त ठाम
राहणारे ते देवाचे सेवक आहेत. ७ हणून सवाना यांचे देणे ा; याला कर
यास कर, याला जकात यास जकात, याला आदर यास आदर, याला
मान यास मान. ८ तु ही एकमेकांवर ीती करावी, ा शवाय कोणाचे
देणेकर असू नका कारण जो स यावर ीती करतो याने नयमशा पूण
केले आहे. ९ कारण ‘ भचार क नको, खून क नको, चोर क नको,
लोभ ध नको’ आ ण अशी सर कोणतीही आ ा असेल तर ‘तू जशी
आप यावर तशीच आप या शेजा यावर ीती कर’ या एका वचनात ती
समावलेली आहे. १० ीती आप या शेजा याचे काही वाईट कर त नाही;
हणून ीती ही नयमशा ाची प रपूत आहे. ११ आ ण हे आताच समय
ओळखून करा, कारण आताच तुमची झोपेतून उठ याची घटका आली आहे
कारण आपण व ास ठे वला ते हापे ा आता आपले तारण अ धक जवळ
आले आहे. १२ रा सरत आली असून दवस जवळ आला आहे. हणून
आपण अंधारातली कामे टाकून काशातली श साम ी प रधान क या.
१३ दवसा शोभेल असे चालू या. दंगलीत व धुंदीत कवा अमंगळपणात व
कामातुरपणात कवा कलहात व ई यत रा नये. १४ तर तु ही भू येशू
त प रधान करा आ ण देहवासनांसाठ काही तरतुद क नका.
ासात बळ आहे याचा
१४ जोमतभेवदा वषयी
वाद कर यास नाही.

वीकार करा, पण या या
२ कोणी असा व ास ठे वतो

क , आपण सवकाही खावे, सरा कोणी जो बळ आहे तो भाजीपाला
खातो. ३ जो खातो याने न खाणा यास तु छ लेखू नये; आ ण जो खात नाही
याने खाणा यास दोष लावू नये; कारण देवाने याचा वीकार केला आहे. ४

स या या नोकराला दोष लावणारा तू कोण आहेस? तो आप या ध यापुढे
उभा राहील कवा पडेल. हो, तो ि थर केला जाईल; कारण धनी यास ि थर
कर यास समथ आहे. ५ आ ण कोणी एखादा दवस स या दवसा न
अ धक मानतो; सरा कोणी सगळे दवस सारखे मानतो. येक मनु याने
वतः या मनात पूण खातर होऊ ावी. ६ जो दवस मानतो याने भूसाठ
मानावे आ ण जो खातो तोसु दा भूसाठ खातो, कारण तो देवाचे उपकार
मानतो; याच माणे जो खात नाही तो भूसाठ खात नाही आ ण देवाचे
उपकार मानतो. ७ कारण आप यातला कोणीही वतःकरता जगत नाही व
कोणीही वतःकरता मरत नाही. ८ कारण आपण जगलो तर भूकरता
जगतो आ ण आपण मरण पावलो तर भूकरता मरतो हणून आपण जगलो
कवा मरण पावलो तर भूचे आहोत. ९ कारण
त मरण पावला आ ण
पु हा जवंत झाला तो ासाठ क , याने मृतांचा व जवंतांचाही भू असावे.
१० मग तू आप या बंधूला दोष का लावतोस? कवा तू आप या बंधूला तु छ
का लेखतोस? कारण, आपण सगळे जण देवा या यायासनासमोर उभे
राहणार आहोत. ११ कारण प व शा ात असे ल हले आहे क , ‘ भू
हणतो, मी जवंत आहे हणून, येक गुडघा मला नमन कर ल, आ ण
येक जीभ देवाचे तवन कर ल.’ १२ तर मग आप यातला येकजण
देवाला आपआपला हशोब देईल. १३ तर आपण ापुढे एकमेकांना दोष
लावू नये. पण असे ठरवू क , कोणीही आप या बंधू या मागात अडखळण
कवा पड यास कारण होईल असे काही ठे वू नये. १४ मी जाणतो व भू
येशूमुळे मी मानतो क , कोणतीही गो मूळची अशु नाही, पण जो कोणी
कोणतीही गो अशु मानतो यास ती अशु आहे. १५ पण जर तुझा बंधू
तु या अ नामुळे ःखी होतो तर तू आता ीतीस अनुस न चालत नाहीस
असे झाले. या यासाठ
त मरण पावला याचा तु या अ नामुळे तू नाश
क नकोस. १६ हणून तु ही जे चांगले वीकारले आहे याची नदा होऊ देऊ
नका. १७ कारण खाणे कवा पणे ात देवाचे रा य नाही; पण नी तम व,
शांती व प व आ यातील आनंद ात आहे. १८ कारण जो ा माणे
ताची सेवा करतो तो देवाला वीकाय व मनु यांनी वीकृत केलेला होतो.
१९ तर आपण या गो ी शांतीसाठ व एकमेकां या उभारणीसाठ उपयोगी
आहेत यां यामागे लागू या. २० अ नाकरता देवाचे काम तू न क नकोस;
सव गो ी खरोखर खा यायो य आहेत; पण जो मनु य स याला अडखळण
क न खातो यास ते वाईट आहे. २१ मांस न खाणे कवा ा रस न पणे
कवा तु या बंधूला यामुळे अडखळण होते असे काहीही न करणे चांगले
आहे. २२ तु यात व ास आहे, तो तू देवासमोर आप याजवळ बाळग. जो
वतः पसंत केले या गो त वतःला दोषी ठरवीत नाही तो ध य होय. २३
पण जो मनु य संशय धरतो याने खा ले तर तो दोषी ठरतो; कारण ते
व ासाने खा लेले नाही कारण जे व ासाने केलेले नाही ते पाप आहे.
आपण सश
१५ भारहणूनवाहावा
आण

ांनी जे अश आहेत यां या अश पणाचा
वतःला संतु क नये. २ आप यामधील
येक जणाने शेजा याला जे चांगले असेल याम ये या या उभारणीसाठ
संतु करावे. ३ कारण
तानेही वतःला संतु केले नाही, पण ‘तुझी
नदा करणा यांची सव नदा मा यावर आली’ हे नयमशा ात ल हले आहे
तसे होऊ दले. ४ कारण या गो ी पूव ल ह यात आ या या आप या
श णासाठ ल ह यात आ या; हणजे आपण धीराने व शा लेखाकडू न
मळणा या उ ेजनाने आशा धरावी. ५ आता, जो धीर व उ ेजन देतो तो
देव तु हास असे देवो क तु ही
त येशू माणे एकमेकांशी एकमनाचे
हावे; ६ हणजे, जो, आपला भू येशू
त याचा देव आ ण पता
आहे याचे तु ही एकमनाने व एकमुखाने गौरव करावे. ७ हणून देवा या
गौरवाकरता जसा
तानेही आपला वीकार केला तसाच तु ही एकमेकांचा
वीकार करा. ८ कारण मी हणतो क ,
त देवा या स याकरता सुंता
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रोम.

झाले यांचा सेवक झाला; हणजे पूवजांना दले या या या वचनांचे याने
यांना माण ावे, ९ आ ण देवा या दयेकरता पररा ीय याचे गौरव करावे
कारण असे नयमशा ात ल हले आहे क , ‘ हणून मी रा ांत तुझी तुती
कर न, आ ण तु या नावाची तो े गाईन.’ १० आ ण पु हा तो हणतो क ,
‘अहो पररा ांनो, या या जेबरोबर आनंद करा.’ ११ आ ण पु हा ‘सव
पररा ांनो, परमे राचे तवन करा, सव लोक याची तुती करोत.’ १२ आ ण
पु हा, यशया हणतो क , ‘इशायाला अंकुर फुटेल, आ ण जो पररा ीयांवर
अ धकार कर यास उभा राहील; या यावर पररा े आशा ठे वतील.’ १३
आ ण आता आशेचा देव तु हास तुम या व ासा ारे आनंदाने व शांतीने
भरो, हणजे प व आ या या साम याने तु ही आशेत वाढत जावे. १४
आ ण मा या बंधूंनो, तुम या वषयी मीही वतः मानतो क , तु ही वतः
स द छे ने पूण, सव कार या ानाने भरलेले व एकमेकांस बोध कर यास
समथही आहात. १५ पण मी तु हास आठवण ावी हणून, तु हास काही
ठकाणी, अ धक धैयाने ल हले आहे; कारण मला देवाने पुर वले या कृपेमुळे
मी तु हास ल हले आहे. १६ ती कृपा ासाठ आहे क , त या योगे,
मी पररा ीयांसाठ देवा या सुवातचे याजकपण करणारा, येशू
ताचा
सेवक हावे; हणजे पररा ीय हे अपण प व आ याकडू न प व केले
जाऊन मा य हावे. १७ हणून मला देवा वषयी या गो त,
त येशू या
ारे अ भमानाला कारण आहे. १८ कारण पररा ीयांना आ ां कत करावे
हणून,
ताने मा याकडू न घडवले नाही असे श दाने आ ण कृतीने काही
सांगायला मी धजणार नाही. १९ च हां या व अ ूतां या साम याने, प व
आ या या साम याने; अशा कारे मी य शलेम शहरापासून सभोवताली
इ लू रकम ांतापयत
ताची सुवाता पसरवली आहे. २० पण स या या
पायावर बांधणारा होऊ नये हणून
ताचे नाव जेथे घेतले जात न हते,
अशा ठकाणी मी सुवाता सांग यास झटलो. २१ हणजे, शा लेखात
ल ह या माणे, ‘ यांना या या वषयी सांग यात आले न हते ते लोक
पाहतील, आ ण यांनी ऐकले न हते यांना समजेल.’ २२ आ ण हणून,
तुम याकडे ये याम ये मला पु कळ अडथळा आला. २३ पण आता या
भागात काही वाव न रा ह यामुळे व तुम याकडे यावे अशी इत या पु कळ
वषापासून माझी उ कंठा अस यामुळे, २४ मी पेन देशाकडे वास कर न
ते हा तुम याकडे येईन; कारण मी अशी आशा करतो क , मी तकडे जाताना
तु हास भेटन
े आ ण तुम यात आधी, थोडा तृ त झा यावर तु ही तकडे
पोहचते करावे. २५ पण प व जनांची सेवा कर यास मी आता य शलेम
शहरास जात आहे. २६ कारण मासेदो नयाला व अखयाला हे बरे वाटले क ,
य शलेम शहरात राहत असले या प व जनांत जे गर ब आहेत यां यासाठ
काही भागी करावी. २७ हे खरोखर यांना बरे वाटले आ ण ते यांचे ऋणी
आहेत; कारण यां या आि मक गो त जर पररा ीय भागीदार झाले आहेत,
तर दै हक गो त यांची सेवा करणे हे यांचे कत आहे. २८ हणून मी हे
पुरे के यावर हे पीक यांना श का क न देऊन, तुम या बाजूकडू न पेनला
जाईन. २९ आ ण माझी खातर आहे क , मी तुम याकडे येईन ते हा मी
ता या आशीवादाचा भार घेऊन येईन. ३० पण, मी आपला भू येशू
त ा याक रता व आ या या ीती क रता, बंधूंनो, तु हास वनंती
करतो क , मा या ल ात, तु ही मा याक रता देवाला ाथना कर यात
माझे साथीदार हा; ३१ हणजे, य दीयात जे अवमान करणारे लोक आहेत
यां या हातून माझी सुटका हावी आ ण य शलेमसाठ जी माझी सेवा
आहे ती तेथील प व जनांस मा य हावी; ३२ हणजे देवा या इ छे ने मी
आनंदाने तुम याकडे यावे व तुम या सहवासात पु हा उ े जत हावे. ३३
आता शांतीचा देव तु हा सवाबरोबर असो. आमेन.

जनांस शोभेल असे तचे भूम ये वागत करा आ ण त या या कामात
तुमची गरज लागेल याम ये तचे साहा यक हा; कारण ती वतः पु कळांना
व मलाही साहा यक झाली आहे. ३
त येशूम ये माझे जोड दार-कामकर
का व अि वला ांना सलाम ा. ४ यांनी मा या जवासाठ आपला जीव
धो यात घातला आ ण मीच एकटा यांचे उपकार मानतो असे नाही, पण
पररा ीयातील सव मंड या यांचे उपकार मानतात. ५ याच माणे, यां या
घरात जमणा या मंडळ लाही सलाम ा आ ण मा या य अपैनतला सलाम
ा; तो
तासाठ आ शयाचे थमफळ आहे. ६ मर येला सलाम ा;
तने तुम यासाठ पु कळ क केले आहेत. ७ माझे आ त व जोड दारबं दवान अं ो नकस व यु नया ांना सलाम ा; े षतांत यांचे नाव आहे व
मा यापूव च ते
ताचे झाले होते. ८ भूम ये माझा य अंि लयात ाला
सलाम ा. ९
तात आमचा जोड दार-कामकर उबान आ ण माझा य
ताखू ांना सलाम ा. १०
तात वीकृत अ प लेस ाला सलाम ा.
अ र तबूल या घरात यांना सलाम ा. ११ माझा आ त हेरो दयोन ाला
सलाम ा. नाक स या घरचे जे भूत आहेत यांना सलाम ा. १२ भूम ये
म करणा या ुफैना व ुफोसा ांना सलाम ा. य प सस हला
सलाम ा. भूम ये तने पु कळ म केले आहेत. १३ भूम ये नवडलेला
फस व याची आई ांनाही सलाम ा. ती मला आई समान आहे. १४
असुं त, लगोन, हरमेस, प बास आ ण हरमास ांना व यां याबरोबर
राहणा या बांधवांना सलाम ा. १५ फललोगस, यु लया, नर यस व याची
बहीण आ ण ओलुंपास ांना सलाम ा आ ण यां याबरोबर राहणा या
सव प व जनांस सलाम ा. १६ प व चुंबनाने एकमेकांना सलाम ा.
ता या सव मंड या तु हास सलाम पाठवत आहेत. १७ आता, बंधूंनो,
मी तु हास वनंती करतो क , तु ही शकले या शकवणी व जे फुटी व
अडथळे नमाण करतात यां यावर ल ठे वून यांना टाळा. १८ कारण असे
लोक जो
त आपला भू आहे याची सेवा कर त नाहीत पण आप या
पोटाची सेवा करतात आ ण गोड भाषणे व शंसा क न भो या मनु यांची
मने बहकवतात; १९ कारण तुमचे आ ापालन सव सवाना कळले आहे
हणून मी तुम यासाठ आनंद करतो. पण तु ही चांग या वषयी ानी हावे
आ ण वाईटा वषयी अजाण असावे अशी माझी इ छा आहे. २० आ ण
शांतीचा देव सैतानाला तुम या पायांखाली लवकरच तुडवील. आपला भू
येशू
त याची कृपा तुम याबरोबर असो. आमेन. २१ माझा जोड दारकामकर तीम य आ ण माझे आ त लु कयस, यासोन व सो सपेतर हे
तु हास सलाम पाठवतात. २२ हे प याने ल हले आहे तो त तयस तु हास
भूम ये सलाम पाठवत आहे. २३ माझा आ ण या सव मंडळ चा आ यदाता
गायस तु हास सलाम पाठवत आहे. नगर कारभार एरा त व बंधू कुत हेही
तु हास सलाम पाठवतात. २५ आता मा या सुवात माणे व येशू
ता या
घोषणे माणे जे रह य मागील युगात गु त ठे व यात आले, (aiōnios g166)
२६ पण आता कट कर यात आले आहे व संदे
ां या शा लेखाव न
सनातन देवा या आ े माणे व ासा या आ ापालनासाठ सव रा ांना
कळवले आहे या रह या या कटीकरणानुसार जो तु हास ि थर कर यास
समथ आहे, (aiōnios g166) २७ या अन य ानी देवाला येशू
ता ारे
युगानुयुग गौरव असो. आमेन. (aiōn g165)

क या शहरातील असले या मंडळ ची से वका, आपली
१६ आता,
बहीण फबी हची मी तु हास शफारस करतो क , तु ही प व
२

रोम.
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त येशूचा
१ देआवाणयाबंइधू छेसो माणे
थनेस यांजकडू न,

े षत हो याकरता बोलावलेला, पौल
२ क रथ शहरात असले या देवा या

मंडळ स, हणजे
त येशूम ये प व केलेले आ ण प व जन हो यास
बोलावलेले आहेत यांना व आपला भू येशू
त, हणजे यांचा व
आमचाही भू, याचे नाव सव ठकाणी घेणा या सव लोकांस, ३ देव आपला
पता आ ण भू येशू
त यापासून कृपा व शांती असो. ४
त येशूम ये
तुम यावर झाले या देवा या कृपेब ल मी सतत तुम यासाठ मा या देवाचे
उपकार मानतो. ५ याने तु हास येक बाबतीत, सव बोल यात व सव
ानात समृ केले आहे. ६ जशी
ता वषयी सा खर अस याची
खा ी तु हाम ये झाली तस याच कारे याने तु हासही संप न केले आहे.
७ हणून तु हांत कोण याही आि मक दानाची कमतरता नाही, तर तु ही
आप या भू येशू
ता या कट हो याची वाट पाहता. ८ तोच तु हास
शेवटपयत ढ देखील राखील, जेणेक न आप या भू येशू या
ता या
दवशी तु ही नद ष असावे. ९ याने आपला पु येशू
त, आपला भू
या या सहभा गतेत तु हास बोलावले होते, तो देव व ासू आहे. १० तर
आता, बंधूनो, भू येशू
ता या नावाम ये मी तु हास वनंती करतो क ,
तु ही सवानी एकमेकांशी सार या मनाने एक हावे आ ण तुम यात मतभेद
असू नयेत, तर तु ही एकाच हेतूने प रपूण हावे. ११ कारण मा या बंधूनो
लोवे या मनु यांकडू न मला असे कळ व यात आले क , तुम यात भांडणे
आहेत. १२ माझे हणणे असे आहे क तुम यातील येकजण हणतो, “मी
पौलाचा आहे.” “मी अपु लोचा आहे,” “मी केफाचा आहे,” “मी
ताचा
आहे.” १३
त वभागला गेला आहे का? पौल वध तंभावर तुम यासाठ
खळला गेला होता का? पौला या नावाने तुमचा बाि त मा झाला का? १४
मी देवाचे आभार मानतो क ,
प व गायस यां या शवाय मी कोणाचाही
बाि त मा केला नाही. १५ यासाठ क , मा या नावात तुमचा बाि त मा
कर यात आला, असे कोणीही हणू नये. १६ तेफना या घर यांचा सु ा मी
बाि त मा केला, या तर , तर इतर कोणाचाही बाि त मा के याचे मला
आठवत नाही. १७ कारण
ताने मला बाि त मा कर यासाठ नाही तर
शुभवतमान सांग यासाठ पाठवले, ते देखील मानवी ानाने न हे, यासाठ
क,
ता या वध तंभावर ल मृ यूचे साम य थ होऊ नये. १८ कारण
यांचा नाश होत आहे अशांसाठ वध तंभा वषयीचा संदेश मूखपणाचा आहे,
परंतु यांचे तारण होत आहे, अशांसाठ तो देवाचे साम य आहे. १९ कारण
असे नयमशा ात ल हले आहे, “शहा यांचे शहाणपण मी न कर न
आ ण बु वंताची बु मी थ कर न.” २० ानी मनु य कोठे आहे?
व ान कोठे आहे? या जगातील वाद घालणारा कोठे आहे? देवाने जगाचे
ान मूखपणाचे ठरवले नाही का? (aiōn g165) २१ हणून, देवाचे ान
असतानाही, या जगाला वतः या ानाने देवाला ओळखता आले नाही,
ते हा आ ही जो “मूखपणाचा” संदेश गाज वतो यामुळे जे व ास ठे वणारे
आहेत यांचे तारण कर याचे देवाला बरे वाटले. २२ कारण अनेक य दी
लोक चम काराची च हे वचारतात आ ण ीक लोक ानाचा शोध घेतात,
२३ परंतु आ ही वध तंभावर खळलेला
त गाज वतो. हा संदेश य दी
लोकांसाठ अडखळण आ ण ीकांसाठ मूखपणा असा आहे. २४ परंतु
यांना बोलावलेले आहे, अशा य दी व ीक दोघांसही
त हा संदेश
आहे तो देवाचे साम य व देवाचे ान असाही आहे. २५ तथा प यांस तु ही
देवाचा “मूखपणा” हणता ते मानव ा या या शहाणपणापे ा अ धक
शहाणपणाचे आहे आ ण यांस तु ही देवाचा “ बळपणा” समजता ते मानव
ा या या सश पणा न अ धक श शाली आहे. २६ तर आता बंधूनो,
देवाने तु हास केले या पाचारणाब ल वचार करा. मानवी
कोनातून

तुम यातील पु कळसे शहाणे, साम यशाली, उ च कुळातले न हते, २७
याऐवजी जगातले जे मूख यांना देवाने नवडले, यासाठ क , शहा या
मनु यास फ जत करावे. २८ कारण जगातील देवाने दीन, तु छ मानलेले, जे
“नग य” यांना नवडले. यासाठ क जे “काहीतर ” आहेत यांना नग य
करावे. २९ यासाठ क कोणाही मनु याने देवासमोर बढाई मा नये. ३०
कारण तो
त येशूम ये तुम या जीवनाचा उगम आहे व तो देवाची देणगी
हणून आपले ान, आपले नी तम व, आपले प व ीकरण आ ण आपली
मु असा झाला आहे. ३१ यासाठ क नयमशा ात असे ल हले आहे,
“जो अ भमान बाळगतो याने परमे रा वषयी बाळगावा.”
धूनो, जे हा मी तुम याकडे आलो ते हा मी देवा वषयीचे स य रह य
२ बंमानवी
ानाने कवा उ कृ भाषण क न सांगत आलो असे नाही.

२

कारण तुम याम ये असताना फ येशू
त आ ण तोसु दा वध तंभावर
खळलेला, या शवाय कशाचेही ान मला असू नये असा मी ठाम न य
केला आहे. ३ आ ण मी तुम याकडे अश , भयभीत व थरथर कापत आलो.
४ माझे भाषण व घोषणा हे मन वळ वणा या मानवी ाना ारे दलेले न हते
पण ते आ मा आ ण याचे साम य यां या ारे होते. ५ जेणेक न तुमचा
व ास मानवी ानावर न हे तर देवा या साम यावर असावा. ६ तर पण,
जे आि मक पर प व आहेत यांना आ ही ान सांगतो परंतु ते ान या
जगाचे नाही आ ण या युगाचे नाहीसे होणारे जे अ धकार यांचेही नाही.
(aiōn g165) ७ तर देवाचे रह यमय ान आ ही सांगतो ते गु त ठे वलेले
होते, ते देवाने युगा या पूव तुम याआम या गौरवासाठ नेमले होते. (aiōn
g165) ८ हे ान या युगा या कोणाही अ धका याला माहीत न हते कारण
जर यांना कळले असते, तर यांनी गौरवी भूला वध तंभावर खळले
नसते. (aiōn g165) ९ परंतु या माणे प व शा
हणते, “डो यांनी
पा हले नाही, कानांनी ऐकले नाही आ ण मनु या या मनात जे आले नाही,
ते देवाने या यावर ीती करणा यांसाठ तयार केले आहे.” १० ते देवाने
आ या या ारे आपणांस कट केले आहे कारण हा आ मा येक गो चा
व देवा या खोल गो चाही शोध घेतो. ११ कारण मनु या या आ या शवाय
मनु या या गो ी ओळखणारा सरा कोण मनु य आहे? या माणेच देवा या
आ या शवाय देवाचे खोल वचार कोणीच ओळखू शकत नाही. १२ परंतु
आ हास जगाचा आ मा मळाला नाही, तर देवापासूनचा आ मा मळाला
आहे. यासाठ क , देवाने आप याला जे कृपेने दले ते आपण ओळखून
यावे. १३ मानवी ानाने शकवले या श दांनी आ ही या गो ी सांगत
नाही, तर आ याने शकवले या श दांनी, आि मक श द उपयोगात आणून
आ याि मक गो चे प ीकरण करतो. १४ वाभा वक मनु य देवा या
आ या या गो ी वीकारत नाही कारण या यास मूखपणा या वाटतात
आ ण तो या मानीत नाही, कारण या आ याने समजाय या असतात. १५
जो आि मक आहे तो तर सव गो ी समजतो तर याची वतःची पारख
कोणाकडू नही होत नाही. १६ कारण प व शा
हणते, “ भूचे मन कोण
जाणतो? जो यास शकवू शकेल?” परंतु आप याला तर
ताचे मन
आहे.
आि मक लोकांशी बोलावे तसा मी तुम याशी बोलू शकलो नाही.
३ बंपणधूंनो,याऐवजी
मला तुम याशी दै हक लोकांसारखे आ ण
तामधील
बालकांसारखे बोलावे लागले. २ मी तु हास प यासाठ ध दले, जड अ न
दले नाही कारण तु ही जड अ न खाऊ शकत न हता व आतासु ा तु ही
खाऊ शकत नाही. ३ तु ही अजूनसु ा दै हक आहात कारण तुम यात म सर
व भांडणे चालू आहेत, तर तु ही दै हक नाहीत काय व जगातील लोकांसारखे
चालत नाही काय? ४ कारण जे हा एक हणतो, “मी पौलाचा आहे,” आ ण
सरा हणतो, “मी अपु लोसाचा आहे,” ते हा तु ही साधारण मानवच
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आहात क नाही? ५ तर मग अपु लोस कोण आहे? आ ण पौल कोण
आहे? यां या ारे तु ही व ास ठे वला असे ते सेवक आहेत, येकाला
भूने जे काम नेमून दले या माणे ते आहेत. ६ मी बी लावले, अपु लोसाने
यास पाणी घातले, पण देवाने याची वाढ केली. ७ तर मग लावणारा काही
नाही कवा पाणी घालणाराही काही नाही, पण वाढ वणारा देव हाच काय तो
आहे. ८ जे बी पेरतात व पाणी घालतात ते एक आहेत आ ण येकाला
आपआप या मा माणे आपआपली मजूर मळे ल. ९ कारण अपु लोस
आ ण मी देवा या सेवाकायात सहकम आहोत. तु ही देवाचे शेत आहात व
देवाची इमारत आहात. १० देवा या कृपे ारे जे मला दले आहे या माणे मी
सू , कुशल बांधणा यां माणे पाया घातला आ ण सरा यावर बांधीत
आहे तर यावरचे बांधकाम आपण कसे कर त आहोत, ा वषयी येकाने
काळजी यावी. ११ येशू
त हा जो घातलेला पाया आहे, या यावाचून
इतर कोणीही सरा पाया घालू शकत नाही. १२ जर कोणी या पायावर
सोने, चांदी, मौ यवान दगड, लाकूड, गवत कवा पढा यांनी बांधतो, १३
तर बांधणा या येकाचे काम उघड होईल कारण तो दवस ते उघडक स
आणील, तो दवस अ नीने कट होईल व तोच अ नी येकाचे काम कसे
आहे याची पर ा कर ल. १४ या कोणाचे या पायावर बांधलेले काम
टकेल, यास तफळ मळे ल. १५ पण एखा ाचे काम जळू न जाईल
व याचे नुकसान होईल तथा प तो वतः तारला जाईल परंतु जणू काय
अ नीतून बाहेर पडले यासारखा तारला जाईल. १६ तु ही देवाचे नवास थान
आहात आ ण देवाचा आ मा तुम याम ये नवास करतो हे तु हास माहीत
नाही काय? १७ जर कोणी देवा या नवास थानाचा नाश करतो तर देव या
चा नाश कर ल; कारण देवाचे नवा थान प व आहे आ ण ते तु ही
आहात. १८ कोणीही वतःला फसवू नये, जर कोणी वतःला या जगा या
ीने ानी समजत असेल तर याने खरोखर ानी हो यासाठ “मूख”
हावे. (aiōn g165) १९ कारण या जगाचे ान देवा या ीने मूखपणाचे
आहे; कारण असे प व शा ात ल हले आहे क , “देव ा यांना यां याच
धूतपणात धरतो.” २० आ ण पु हा “परमे र जाणतो क , ा यांचे वचार
थ आहेत.” २१ हणून मनु यां वषयी कोणीही फुशारक मा नये कारण
सव गो ी तुम या आहेत. २२ तर तो पौल कवा अपु लोस कवा केफा,
जग, जीवन कवा मरण असो, आता या गो ी असोत अथवा येणा या गो ी
असोत, हे सव तुमचे आहे. २३ तु ही
ताचे आहात आ ण
त देवाचा
आहे.
ताचे सेवक व देवा या रह याचे कारभार आहोत असे
४ आयेहीकाने मानावे
. या ीकोणातून हे गरजेचे आहे क जबाबदार
२

असले या कारभा याने व ासू असले पा हजे. ३ पण तु हाकडू न कवा
कोणा मानवी यायाधीशाकडू न माझा याय हावा ही मला लहान गो वाटत
आहे, मी माझा वतःचा देखील याय कर त नाही. ४ कारण जर माझा
ववेक मला दोष देत नाही तर यामुळे मी नद ष ठरतो असे नाही. भू
हाच माझा याय नवाडा करणारा आहे. ५ हणून यो य समय येईपयत
हणजे भू येईपयत याय नवाडा क च नका. तो अंधाराम ये दडले या
गो वर काश टाक ल व अंतःकरणातील हेतू उघडक स आणील, यावेळ
देवाकडू न येकाची शंसा होईल. ६ आता, बंधूनो, तुम यासाठ मी या
गो ी मा याक रता व अपु लोसाकर ता उदाहरणाने लागू के या आहेत.
यासाठ क , शा लेखापलीकडे कोणी वतःला न मानावे हा धडा तु ही
आ हापासून शकावे हणजे तु हापैक कोणीही गवाने फुगून जाऊ नये
हणजे एखा ाला चांगली वागणूक देऊन स याला वरोध क नये. ७
कारण तु यात व स यात फरक पाहतो तो कोण आहे? आ ण तुला मळाले
नाही असे तु याजवळ काय आहे? याअथ तुला सव मळाले आहे, तर
तुला मळाले नाही अशी बढाई का मारतोस? ८ तु हास याची गरज आहे ते
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सव आधीच तुम याकडे आहे. तु ही अगोदरच ीमंत झाला आहात, तृ त
झाला आहात, तु हास असे वाटते क आम या शवाय तु ही राजे झाला
आहात आ ण तु ही राजे बनलाच असता तर ठ क झाले असते, कारण
आ ही सु ा तुम याबरोबर राजे बनलो असतो. ९ कारण मला वाटते क
देवाने आ हास मर यासाठ श ा दले या अशा लोकांसारखे शेवटचे े षत
केले कारण आ ही जगाला, देव तांना तसेच मनु यांना जणू तमाशा असे
झालो आहोत. १० आ ही
तासाठ मूख, तर तु ही
ताम ये शहाणे
आहात! आ ही अश आहोत, पण तु ही बलवान आहात! तु ही आदरणीय
आहात, पण आ ही तु छ आहोत! ११ अगदी या णापयत आ ही भुकेले
आ ण तहानलेले, उघडे आहोत, अमानुषपणे मारलेले, आ ही बेघर असे
आहोत. १२ आ ण आ ही म करतो, आ ही वतः या हातांनी काम करतो,
आमची नदा होत असता आ ही आशीवाद देतो. १३ जे हा आमची नदा
होते, ते हा आ ही आशीवाद देतो. जे हा आमचा छळ होतो ते हा आ ही
सहन करतो. जे हा आमची नदा होते, आ ही दयाळू पणे यां याशी बोलतो,
या णापयत आ ही जगासाठ गाळ आ ण कचरा असे झालो आहोत. १४
मी तु हास हे लाज व यासाठ ल हत नाही, तर उलट मी तु हास मा या
य लेकरां माणे चांग या गो ची जाणीव क न देत आहे. १५ कारण
जर तु हास
ताम ये दहा हजार गु असले तर पु कळ वड ल नाहीत
कारण
त येशूम ये शुभवतमाना या योगे मी तु हास ज म दला आहे.
१६ या तव मी तु हास बोध करतो क माझे अनुकरण करा. १७ यासाठ च
तीम याला तुम याकडे पाठवले आहे. भूम ये तो माझा य व व ासू पु
आहे. या माणे मी सगळ कडे येक मंडळ म ये शकवतो, तसेच तो
तामधील मा या शकवणुक ची आठवण क न देईल. १८ पण जणू
काय मी तुम याकडे येणार नाही, हणून काहीजण गवाने फुगले आहेत. १९
तर ही जर भूची इ छा असेल तर मी लवकरच तुम याकडे येईन आ ण मग
मला समजेल क , जे गवाने फुगून गेले ते कती चांगले आहेत हे पाह यासाठ
न हे, तर ते कती साम यशाली आहेत हे मी पाहीन. २० कारण देवाचे रा य
बोल यावर अवलंबून नसते तर साम यावर असते. २१ तु हास काय पा हजे?
मी तुम याकडे तु हास श ा कर यासाठ काठ घेऊन यावे, क ीतीने व
सौ यते या आ याने यावे?
अशी बातमी ऐकली आहे क , तुम याम ये भचार चालू आहे.
५ मीते असे
क , आपणाम ये कोणी आप या प या या स या प नीशी
अनै तक संबंध ठे ऊन आहे. वा त वक असले कृ य पररा ीय लोकांम येही
आढळणार नाही. २ आ ण तर ही तु ही गवाने फुगला आहात, परंतु तु हास
याब ल शोक हायला नको होता का? जे कोणी हे कम केले असेल यास
तुम यातून काढू न टाकले पा हजे. ३ कारण जर मी शर राने तुम यात
नसलो तर आ याने हजर आहे आ ण हजर अस या माणे याचा मी
अगोदरच याय केलेला आहे, याने हे अयो य कृ य केले आहे, ४ जे हा
तु ही भू येशू या नावाने एक जमाल आ ण ते हा आपला भू येशू ा या
साम याने, माझा आ मा तुम याबरोबर असेल, ५ तु ही अशा मनु यास
देहा या नाशाकरता सैताना या वाधीन करावे; हणजे, भू या दवशी
या या आ याचे तारण हावे. ६ तुमचा अ भमान चांगला नाही. थोडेसे
खमीर सगळा गोळा फुगवते, हे तु हास मा हत आहे ना? ७ हणून तु ही जुने
खमीर काढू न टाका, यासाठ क जसे तु ही बेखमीर झाला आहात तसे
तु ही एक नवीन गोळा हावे कारण आपला व हांडणाचा कोकरा जो
त
याचे अपण झाले आहे. ८ तर आपण जु या ख मराने कवा वाईटपणा व
कुकमा या ख मराने नाही, पण सरळपणा व खरेपणा या बेखमीर भाकर ने
सण पाळू या. ९ मी तु हास मा या प ात ल हले होते क
भचा याशी
संबंध ठे वू नका. १० तथा प जगातले भचार , लोभी, लुबाडणारे कवा
मूत पुजक ांची संगत मुळ च ध नये असे माझे हणणे नाही; कारण
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मग तु हास जगातून बाहेर जावे लागेल. ११ पण आता, मी तु हास ल हले
आहे क ,
तात बंधू हणलेला असा कोणी जर भचार , लोभी कवा
मूत पुजक, नदक, पणारा कवा लुबाडणारा असेल तर या याशी संबंध ठे वू
नका; अशा मनु यांबरोबर जेवूही नका. १२ कारण जे मंडळ या बाहेर आहेत
यांचा याय कर याचा माझा काय संबंध? याऐवजी जे मंडळ त आहेत
यांचा याय तु ही कर त नाही काय? १३ पण देव बाहेर यांचा याय करतो
हणून ‘तु ही आप यामधून या मनु यास बाहेर काढा.’
एखा ाचा स याबरोबर वाद असेल, तर तो वाद
६ जेप वहा तुजनांम पयापैुढे जाक याऐवजी
ती
तो वाद यायालयात अनी तमान
लोकांसमोर ने याचे धाडस का करतो? २ प व जन जगाचा याय करतील
हे तु हास मा हत नाही काय? आ ण जर तुम याकडू न जगाचा याय होणार
आहे, तर ु लक बाब चा नणय कर यास तु ही यो य नाही काय? ३
आपण देव तांचा याय करणार आहोत, हे तु हास मा हत नाही काय? तर
या जीवनासंबंधीचा याय कती वशेषेक न आ ही क शकणार नाही? ४
हणून जर दररोज या जीवनासंबंधीची करणे तु हास नकालात काढायची
असतील, तर यांची मंडळ त काही गणती नाही, अशा मनु यांना याय
ठर व यास का बसवता? ५ तु हास लाज वाटावी हणून मी असे हणतो,
याला भावाभावांचा याय नवाडा करता येईल, असा एकही शहाणा मनु य
तुम यात नाही काय? ६ पण या ऐवजी, भाऊ भावावर फयाद करतो आ ण
ती ह अ व ासणा या पुढे करतो हे कसे? ७ तु ही एकमेकांवर खटले भरता
ात सव कारे तुमचीच हानी आहे, यापे ा तु ही अ याय का सहन कर त
नाही? यापे ा तु ही आपली फसवणूक का होऊ देत नाही? ८ उलट तु ही
स यावर आ ण वतः या भावावर अ याय करता आ ण फसवता. ९
अनी तमानास देवाचे रा य वतन मळणार नाही, हे तु ही जाणत नाही काय?
फसू नका; कोणीही भचार , मूत पुजक कवा भचार , वपर त संभोग
क देणारे कवा वपर त संभोग करणारे, १० चोर, लोभी, दा बाज, नदा
करणारे कवा लुबाडणारे ांना देवा या रा याचे वतन मळणार नाही. ११
आ ण तु ही क येकजण तसे होता; पण तु ही धुतले गेला आहा, तु ही
प व केले गेला आहात आ ण भू येशू
ता या नावाने व आप या
देवा या आ याकडू न तु ही नी तमान ठरवले गेला आहात. १२ “सव गो ी
मला कायदेशीर आहेत,” पण सव गो ी मा या हता या नसतात, “सव
गो ी मला कायदेशीर आहेत,” पण मी यातील कोण याच गो या अधीन
होणार नाही. १३ अ न पोटासाठ आहे आ ण पोट अ नासाठ आहे पण
देव या दोघांचाही नाश कर ल. पण भचारासाठ शर र नाही, तर शर र
भूसाठ आहे आ ण शर रासाठ भू आहे. १४ आ ण देवाने भूला उठवले
आ ण तो या या साम याने आप यालासु ा उठवील. १५ तुमची शर रे
ताचे अवयव आहेत, हे तु हास मा हत नाही काय? मग मी
ताचे
अवयव घेऊन ते वे येचे अवयव क काय? तसे न होवो. १६ तु ही हे
जाणत नाही का क , जो वे येशी जोडला जातो तो त याशी शर राने एक
होतो? कारण तो हणतो क , ती दोघे एकदेह होतील. १७ पण जो भूशी
जोडला जातो तो या याशी आ याने एक प होतो. १८ भचारापासून
र पळा. जे सरे कोणतेही पाप मनु य करतो ते या या शर राबाहेर होते
पण भचार करणारा आप या वतः या शर रा व पाप करतो. १९
कवा तु ही हे जाणत नाही का क , तुमचे शर र हे देवाकडू न मळाले या
व तुम यात असले या प व आ याचे नवास थान आहे? आ ण तु ही
आपले वतःचे नाही? २० कारण तु हास मोल देऊन वकत घेतले आहे;
हणून तु ही आप या शर राने देवाचे गौरव करा.
तु ही मला ल हले या गो वषयी मी ल हत आहे; ीला
७ आता
पश न करणे हे पु षासाठ बरे आहे. तर ही भचार होत आहेत
२

हणून

येक पु षाला आपली वतःची प नी असावी आ ण

येक

ीला आपला वतःचा पती असावा. ३ पतीने प नीला तचा ह क ावा;
आ ण याच माणे प नीनेही पतीला ावा. ४ प नीला त या वतः या
शर रावर अ धकार नसतो, पण पतीला असतो; आ ण याच माणे पतीलाही
या या वतः या शर रावर अ धकार नसतो, पण प नीला असतो. ५
वषयसुखासाठ एकमेकाला वं चत क नका, तु हास ाथनेला वेळ देता
यावा हणून एकमेकां या संमतीने ठरा वक वेळेकर ता र राहा आ ण मग
पु हा एक हा यासाठ क , सैतानाने तुम या असंयमामुळे तु हास मोहात
पाडू नये. ६ पण मी हे संमती हणून सांगतो, आ ा हणून नाही. ७ माझी
इ छा अशी आहे क , सव लोक मा यासारखे असावेत पण येक
ला
याचे वतःचे असे देवापासून दान आहे. एकाला एका कारे राह याचे आ ण
स याला स या कारे राह याचे. ८ हणून मी सव अ ववा हतांना आ ण
वधवांना असे हणतो क , तु ही मा या माणे रा हलात तर ते तुम यासाठ
बरे आहे. ९ तथा प जर यास संयम करता येत नसेल तर यांनी ल न करावे;
कारण वासनेनी जळ यापे ा ल न करणे बरे. १० आ ण ववा हतांना मी
आ ा देत आहे, मी नाही पण भू देत आहे क प नीने पतीला सोडू नये.
११ पण, जर तने सोडले तर ल न न करता तसेच रहावे कवा आप या
पतीबरोबर समेट करावा आ ण पतीने प नीला सोडू नये. १२ पण इतरांना हे
भू सांगत नाही, पण मी सांगतो क , जर एखा ा बंधूची प नी व ास
ठे वणार नसेल आ ण या याबरोबर राह यास तची संमती असेल तर याने
तला सोडू नये. १३ आ ण एखा ा ीचा पती व ास ठे वणारा झाला
नसेल आ ण त याबरोबर राह यास याची संमती असेल तर तने यास
सोडू नये. १४ कारण, व ास न ठे वणारा पती प नीमुळे प व होतो आ ण
व ास न ठे वणार प नी पतीमुळे प व होते. नाही तर तुमची मुले अशु
असती पण ती आता प व आहेत. १५ पण वतः व ास ठे वत नस यामुळे
कोणी सोडू न जात असेल तर जाऊ ा; कारण कोणी बंधू कवा बहीण
अशा बाबतीत बंधनात नाही. पण देवाने आप याला शांतीत राह याक रता
बोलावले आहे. १६ कारण प नी, तू हे कशाव न जाणतेस क , तू आप या
पतीला तारशील क नाही? कवा तू, पती, हे कशाव न जाणतोस क , तू
आप या प नीला तारशील क नाही? १७ तर जसे भूने येकाला वाटू न
दले आहे, जसे देवाने येकाला बोलावले आहे, तसे याने चालावे आ ण
ा माणे, मी सव मंड यांना आ ा देत आहे. १८ सुंता झालेली असता
कोणाला व ासासाठ पाचारण झाले काय? तर याने सुंतेचे च ह काढू न
टाकू नये. बेसुंता असले या कोणाला व ासासाठ पाचारण आहे? याने
सुंता क न घेऊ नये. १९ कारण सुंता झालेला असणे काही नाही कवा बेसुंता
असणे काही नाही; पण देवा या आ ांचे पालन करणे हे सवकाही आहे. २०
याला जशा ि थतीत पाचारण झाले असेल याने याच ि थतीत रहावे. २१
तू दास असता बोलावला गेलास काय? याची पवा क नकोस; पण तुला
वतं होता आले तर याचा उपयोग कर. २२ कारण दास असता जो भूत
बोलावला गेला तो भूचा वतं मनु य आहे; याच माणे जो वतं असता
बोलावला गेला तो
ताचा दास आहे. २३ देवाने तु हास मोल देऊन वकत
घेतले आहे, हणून तु ही मनु यांचे दास होऊ नका. २४ बंधूंनो जो या
ि थतीत बोलावला गेला आहे याने या ि थतीत देवाबरोबर रहावे. २५ आता
कुमा रकां वषयी मला भूकडू न काही आ ा नाही; पण, व ासू राहता
ये यास या यावर भूने दया केली आहे असा मी एक अस यामुळे मी
माझे मत देतो. २६ हणून मला वाटते क , आता या प र थीतीत हे चांगले
आहे; हणजे जो या ि थतीत असेल तसेच याने रहावे हे या यासाठ
चांगले आहे. २७ तू प नीला ववाहा या वचनाने बांधलेला आहेस काय?
तर तू वतः मु हो याचा य न क नकोस. तू प नीपासून सोड वला
गेलास का? तर तू प नी मळव यास पा नकोस. २८ पण तू जर ल न
केलेस तर तू पाप केले नाहीस; आ ण कुमा रकेने ल न केले तर तने पाप
केले नाही; पण अशांना संसारात हालअपे ा भोगा ा लागतील आ ण
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अशा हालअपे ा तु हास भोगा ा लागू नयेत अशी माझी इ छा आहे. २९
पण बंधूंनो मी हे सांगतो क , हा काळ थोडका आहे. आता, यांना ि या
आहेत यांना ि या नस यासारखे यांनी जगावे; ३० जे रडतात यांनी रडत
नस यासारखे, जे आनंद करतात यांनी आनंद कर त नस यासारखे आ ण
जे वकत घेतात यांनी ते आपले वतःचे नस यासारखे रहावे. ३१ जे या
जगाचा उपयोग करतात यांनी पयोग न करणारे हावे; कारण या जगाचे
व प लयास जात आहे. ३२ पण तु ही न त असावे अशी माझी इ छा
आहे. जो अ ववा हत आहे तो भू या गो ची, हणजे आपण भूला कसे
संतु करावे याची काळजी करतो; ३३ पण जो ववा हत आहे तो जगात या
गो ची, हणजे प नीला कसे संतु करावे याची काळजी करतो. ३४ जी
अ ववा हत कवा कुमार आहे ती आपण शर राने व आ यानेही प व हावे,
अशी भू या गो वषयी चता करते; पण जी ववा हत आहे ती जगात या
गो ची, हणजे आप या पतीला कसे संतु करावे याची काळजी करते. ३५
हे मी तुम याच हतासाठ सांगतो, तुम यावर बंधन टाकावे हणून नाही; पण
तु ही वच लत न होता भूची सेवा करावी हणून सांगतो. ३६ जर एखा ाला
असे वाटते क , तो या या कुमा रके या अपमानास कारण होत आहोत,
ती उपवर झाली आहे आ ण तसे अग यच आहे, तर जशी इ छा असेल
तसे याने करावे, तो पाप कर त नाही, याने ल न क न यावे. ३७ पण
याने ल न न कर याचा नणय घेतला, याला कशाची नकड नाही व
याची इ छे वर स ा आहे आ ण असे याने मनात ठरवले आहे तो चांगले
करतो. ३८ हणून जो ल न क न देतो तो चांगले करतो; पण ल न क न
देत नाही तो अ धक चांगले करतो. ३९ ववा हत ीचा पती जवंत आहे
तोपयत ती नयमाने बांधलेली आहे, पण जर तचा पती मरण पावला तर,
केवळ भूम ये व ासी अस यास, तची इ छा असेल या याशी ववा हत
हो यास ती वतं आहे. ४० पण ती जर अ ववा हत राहील तर, मा या
मते, ती अ धक आशीवा दत होईल आ ण मी मानतो क , मा यातही देवाचा
आ मा आहे.
तु ही मला ल हले या गो वषयी मी ल हत आहे; मूत ना
८ आता
वा हले या गो वषयी आप या सवाना ान आहे, हे आपण जाणतो.
ान फुगवते, पण ीती उभारणी करते. २ आपण एखादी गो जाणतो
असे कोणाला वाटत असेल, तर ती जशी समजली पा हजे तशी अजून तो
जाणत नाही. ३ पण कोणी देवावर ीती कर त असेल तर या मनु यास देव
ओळखतो. ४ हणून आता, मूत ना वा हले या पदाथा या सेवना वषयी
आपण जाणतो क , जगात मूत ही काहीच नाही आ ण एका शवाय सरा
देव नाही, ५ कारण वगात आ ण पृ वीवर देव हणलेले पु कळ असले,
कारण तसे पु कळ दैवत आ ण पु कळ भू असतील, ६ परंतु आम यासाठ
फ एकच देव जो पता तो आहे. या यासाठ आपण जगतो आ ण
या यापासून सवकाही नमाण झाले आ ण फ एकच भू येशू
त
आहे. या या ारे सव गो ी अि त वात येतात व या या ारे आपण
जगतो. ७ पण हे ान येक मनु यास असणार नाही कारण मूत वषयी जे
ववेक बाळगतात असे क येकजण, या घटकेपयत, ते मूत ला वा हलेले
नैवे खात आहेत; आ ण यांचा ववेक बळ अस यामुळे अशु होतो. ८
पण अ नामुळे देवापुढे आपली यो यता ठरत नाही, आपण न खा याने कमी
ठरत नाही कवा खा याने अ धक ठरत नाही. ९ पण तुमचे हे वातं य
बळ असले यास, कोण याही कारे, अडखळण होऊ नये हणून काळजी
या. १० कारण ान असले या तुला जर मूत या असले या ठकाणी
भोजनास बसलेले कोणी ब घतले, तर तो बळ अस यास याचा ववेक
मूत ना वा हलेले पदाथ खा यास तयार होईल ना? ११ आ ण या यासाठ
त मरण पावला अशा बळ असले या तु या बंधूचा तु या या ानामुळे
नाश होतो. १२ पण तु ही जे हा अशा कारे बंधू या व पाप क न यांचा

१ क र.

बळ असलेला ववेक तु ही खावता, ते हा तु ही

ता व

पाप करता.

१३ हणून, जर मा या बंधूला अ नाने अडखळण होत असेल तर मा या

बंधूंना अडथळा हो यास मी कारणीभूत होऊ नये हणून मी कधीही मांस
खाणार नाही. (aiōn g165)
े षत नाही काय? मी आप या भू येशूला
९ मीपा हलेवतंनाहीनाहीकाय?काय?भूमीया ठायी
तु ही माझे काम आहात ना? जर
२

मी इतरांकरता े षत नसलो, तर नःसंशय मी तुम याकरता आहे कारण
तु ही भूम ये मा या े षतपणाचा श का आहात. ३ माझी चौकशी
करणा यांना हे माझे यु र आहे: ४ आ हास खा या प याचा अ धकार
नाही काय? ५ इतर े षत, भूचे भाऊ कवा केफा, हे करतात या माणे
आ हास कोणी व ासी बहीण प नी क न घेऊन, बरोबर ने याचा अ धकार
नाही काय? ६ कवा केवळ मला आ ण बणबाला काम न कर याचा
अ धकार नाही काय? ७ वतः या खचाने सै नक हणून सेवा करणारा
असा कोण आहे? कोण ा मळा लावतो आ ण याचे फळ खात नाही?
कवा कोण कळप राखतो आ ण कळपा या धातून पीत नाही? ८ मी
या गो ी लोकर तीस अनुस न सांगतो काय? नयमशा हेच सांगत
नाही काय? ९ कारण, मोशे या नयमशा ात ल हले आहे क , ‘मळणी
कर त असले या बैलाला मुसके घालू नको.’ देव केवळ बैलांची काळजी
करतो काय? १० कवा सव वी आप याकरता तो हे हणतो? हे नःसंशय
आप याकरता ल हले आहे हणजे जो नांगरतो याने आशेने नांगरावे आ ण
जो मळणी करतो याने आपण वाटेकर होऊ या आशेने करावी. ११ आ ही
तुम यात जर आि मक गो ी पेर या आहेत, तर आ ही तुम या दै हक गो ची
कापणी के यास याम ये मोठे काय आहे? १२ जर सरे तुम यावर ल
या अ धकाराचे वाटेकर होतात, तर आ ही वशेषेक न का होऊ नये?
आ ण तर आ ही या अ धकाराचा उपयोग केला नाही, पण
ता या
शुभवतमानाला आ ही अडखळण क नये हणून, आ ही सव गो ी सहन
करतो. १३ जे नवा थानाचा भवनातील प व व तूंची सेवा करतात ते
भवनातील अ न खातात आ ण जे वेदीपुढे उभे राहतात ते वेदीचे भागीदार
होतात, हे तु ही जाणत नाही काय? १४ भूने याच माणे आ ा दली
आहे क , जे शुभवतमानाची घोषणा करतात यांचा शुभवतमानावर नवाह
हावा, १५ पण ातील कोण याच गो ीचा मी कधी उपयोग केला नाही
कवा मा यासाठ तसे करावे हणून मी या गो ी ल ह या नाहीत कारण हे
माझे अ भमान मरवणे कोणी नरथक कर यापे ा मला मरणे बरे वाटेल.
१६ कारण जर मी शुभवतमान सांगतो, तर अ भमान मरव यास मला
कारण नाही कारण मला हे करणे भाग आहे; मी शुभवतमान सांगणार नाही,
तर मला हाय. १७ कारण, मी हे वे छे ने केले, तर मला वेतन मळे ल, पण
मा या इ छे व असेल, तर मा यावर हा कारभार सोप वला गेला आहे.
१८ तर मग माझे वेतन काय? एवढेच क , मी शुभवतमान सांगताना, ते फुकट
सांगावे आ ण शुभवतमाना वषयी या मा या अ धकाराचा मी पयोग क
नये. १९ कारण मी सवापासून वतं असलो तर अ धक लोक मळवावेत
हणून मी सवाचा दास झालो. २० मी य ांना मळ व यास, य ांना
य ांसारखा झालो; मी नयमशा ाधीन नसलो तर मी नयमशा ाधीन
असलेले मळ व यास, नयमशा ाधीन अस यासारखा झालो. २१ (मी
देवा या नयमाबाहेर नाही, पण
ता या नयमाखाली अस यामुळे) मी
नयमशा ाधीन नसलेले मळ व यास, नयमशा ाधीन नसले यांना
नयमशा ाधीन नस यासारखा झालो. २२ आ ण मी बळ असलेले
मळ व यास, बळांना बळासारखा झालो. मी सवाना सव झालो आहे,
हणजे सवकाही क न मी क येकांचे तारण करावे. २३ आ ण मी हे
सवकाही शुभवतमानाकर ता करतो, हणजे मीही त यात सहभागी हावे.
२४ शयतीत धावणारे सगळे च धावतात पण एकालाच ब ीस मळते, हे
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तु ही जाणत नाही काय? हणून असे धावा क , ते तु ही मळवाल. २५
पधसाठ मेहनत करणारा येक मनु य येक गो ीत संयमन करतो.
ते नाशवंत मुकुट मळ व यासाठ करतात, पण आपण अ वनाशी मुकुट
मळव यासाठ करतो. २६ हणून तसा मी धावतो, नरथक नाही, मी तसे
मु हार करतो, हवेवर हार करणा यासारखे नाही. २७ पण मी माझे शर र
दाबाखाली दा यात ठे वतो; नाही तर, स यांना घोषणा के यावर मी वतः,
काही कारणाने, कसोटीस न उतरलेला होईन.
हास हे माहीत असावे असे मला वाटते क , आपले सव
१० बंपूधवजूनो,मेतुघाखाली
होते. ते सव तांब ा समु ातून सुख प पार गेले.
२ मोशेचे अनुयायी हणून या सवाचा मेघात व समु ात बाि त मा झाला. ३

यांनी एकच आि मक अ न खा ले. ४ व ते एकच आि मक पेय याले कारण
ते यां यामागून चालणा या खडकातून पीत होते आ ण तो खडक
त
होता. ५ परंतु देव यां यातील पु कळ लोकां वषयी आनंदी न हता आ ण
यांची ेते अर यात पसरली होती. ६ आ ण या गो ी आम यासाठ उदाहरण
हणून घड या, कारण या माणे यांनी वाईट गो ची अपे ा केली,
या माणे आपण वाईटाची इ छा धरणारे लोक होऊ नये. ७ यां यापैक
काहीजण मूत पुजक होते तसे होऊ नका. प व शा ात ल ह या माणे,
“लोक खा या प यास खाली बसले आ ण ते मूत समोर शर रासंबंधा या
हेतूने नाच कर यासाठ उठले.” ८ या माणे यां यातील काहीजणांनी
केले तसे भचार आपण क नये. याचा प रणाम असा झाला क , एका
दवसात तेवीस हजार लोक मरण पावले. ९ आ ण यां यातील काहीजणांनी
पा हली तशी आपण
ताची पर ा पा नये. याचा प रणाम असा झाला
क , ते सापांकडू न मारले गेले. १० कुरकुर क नका, या माणे यां यातील
काहीजणांनी केली, याचा प रणाम असा झाला क , ते मृ यु ताकडू न मारले
गेले. ११ या गो ी यां याबाबतीत उदाहरणाथ हो या हणून घड या व
या गो ी ल ह या गे या यासाठ क आ ही यां यावर युगाचा शेवट
आला आहे अशा आपणासाठ या इशारा अशा हा ात (aiōn g165) १२
हणून मी खंबीरपणे उभा आहे असा जो वचार करतो याने आपण पडू नये
हणून जपावे. १३ जे मनु यास सामा य नाही अशा कोण याही पर ेने
तु हास घेरले नाही. परंतु देव व सनीय आहे. तु हास सहन करता येते
यापलीकडे तो तुमची पर ा घेणार नाही. परंतु या पर ेबरोबर, यातून
बाहेर पड याचा मागही तयार कर ल. हणजे तु हास सहन करणे श य
होईल. १४ ते हा, मा या यांनो, मूत पूजा टाळा. १५ मी तुम याशी बु ीमान
लोक समजून बोलत आहे. मी काय बोलत आहे याचा तु हीच याय करा.
१६ जो “आशीवादाचा याला” आ ही आशीवा दत कर यास सांगतो, तो
ता या र ा या सहभागीतेचा याला आहे क नाही? जी भाकर आपण
मोडतो ती
ता या शर रा या सहभा गतेची भाकर आहे क नाही? १७
आपण पु कळजण असून एक भाकर, एक शर र असे आहोत, कारण आपण
सव या एका भाकर चे भागीदार आहोत. १८ देहासंबंधाने इ ाएल रा ाकडे
पाहा. जे अपण केलेले खातात ते वेदीचे भागीदार आहेत नाही का? १९ तर मी
काय हणतो? मा या हण याचा अथ असा आहे का क मूत ला वा हलेले
अ न काहीतर आहे कवा ती मूत काहीतर आहे? २० नाही, परंतु उलट
मा या हण याचा अथ असा आहे क , जे अपण देवर हत पररा ीय लोक
करतात ते अपण भूतांना करतात, देवाला कर त नाहीत आ ण तु ही भूताचे
भागीदार हावे असे मला वाटत नाही. २१ तु ही देवाचा आ ण भूतांचाही असे
दो ही याले पऊ शकत नाही. तु ही भू या मेजाचे आ ण भुता या मेजाचे
भागीदार होऊ शकत नाही. २२ आपण भूला ईषस पेट व याचा य न
कर त आहोत का? कारण तो जतका साम यशाली आहे ततके आ ही
नाही. तुमचे वातं य देवा या गौरवासाठ उपयोगात आणा. २३ “काहीही
कर यास आ ही मु आहोत.” पण सवच हतकारक नाही. “आ ही काहीही

कर यास मु आहोत.” परंतु सव गो ी लोकांस साम ययु हो यास
मदत कर त नाहीत. २४ कोणीही वतःचेच हत पा नये तर स यांचेही
पाहावे. २५ मांसा या बाजारात जे मांस वकले जाते ते कोणतेही मांस खा.
ववेकभावाला या मांसा वषयीचे कोणतेही न न वचारता खा. २६ कारण
या माणे प व शा
हणते, “पृ वी व त यावर ल सवकाही भूचे
आहे.” २७ व ास न ठे वणा यांपैक जर कोणी तु हास जेवावयास बोलावले
आ ण तु हास जावेसे वाटले तर ववेकभावाने कोणतेही न न वचारता
तुम यापुढे वाढलेले सव खा. २८ परंतु जर कोणी तु हास सां गतले क ,
“हे मांस य ात देवाला अ पलेले होते,” तर ववेकभावासाठ कवा या
मनु याने सां गतले या यासाठ खाऊ नका. २९ आ ण जे हा मी “ ववेक”
हणतो तो वतःचा असे मी हणत नाही तर इतरांचा आ ण हेच फ एक
कारण आहे कारण मा या वातं याचा इतरां या स सद ववेकबु ीने याय
का हावा? ३० जर मी आभारपूवक अ न खातो तर माझी नदा होऊ नये
कारण या गो ब ल देवाला मी ध यवाद देतो. ३१ हणून खाताना, पताना
कवा काहीही करताना सवकाही देवा या गौरवासाठ करा. ३२ य दी लोक,
ीक लोक कवा देवा या मंडळ ला अडखळण होऊ नका. ३३ जसा मी
येक बाबतीत सवाना संतु कर याचा य न करतो आ ण मा यासाठ
काय हतकारक आहे हे न पाहता इतर येकासाठ काय हतकारक आहे ते
पाहतो यासाठ क यांचे तारण हावे.
करण करतो तसे माझे अनुकरण करणारे हा.
११ मीमीजसेतुमची ताचेशंसअनु
ा करतो कारण तु ही माझी नेहमी आठवण करता
२

आ ण मी तु हास नेमून दलेले वधी, काटेकोरपणे पाळता. ३ परंतु तु हास हे
माहीत हावे असे मला वाटते क ,
त हा येक पु षाचे म तक आहे
आ ण येक पु ष हा ीचे म तक आहे आ ण देव
ताचे म तक
आहे ४ येक पु ष जो ाथना करताना कवा संदेश देताना आपले म तक
आ छा दतो तो आप या म तकाचा अपमान करतो. ५ परंतु येक ी जी
आपले म तक न झाकता ाथना करते आ ण लोकांम ये देवाचा संदेश
सांगते ती म तकाचा अपमान करते कारण ती ी मुंडले या ी सारखीच
आहे. ६ जर ी आपले म तक आ छा दत नाही तर तने आपले केस
कापून यावेत परंतु केस कापणे कवा मुंडण करणे ीस ल जा पद आहे.
तर तने आपले म तक झाकावे. ७ याअथ मनु य देवाची तमा आ ण
वैभव त ब बत करतो याअथ याने म तक झाकणे यो य नाही. परंतु
ी पु षाचे वैभव आहे. ८ पु ष ीपासून नाही परंतु ी पु षापासून
आली आहे. ९ आ ण पु ष ीक रता नमाण केला गेला नाही, तर ी
पु षासाठ नमाण केली गेली. १० ाकारणामुळे देव तांक रता ीने
आप यावर असले या अ धकाराचे च ह म तकावर धारण करावे हे यो य
आहे. ११ तर ही भूम ये ी पु षापासून वतं नाही व पु ष ीपासून
वतं नाही. १२ कारण ी जशी पु षापासून आहे, तसा पु षही ीपासून
ज माला येतो. परंतु सव गो ी देवापासून आहेत. १३ हे तु हीच ठरवा क ,
म तक न आ छा दता देवाची ाथना करणे ीसाठ यो य आहे का?
१४ पु षांनी लांब केस वाढ वणे हे या यासाठ ल जा पद आहे. असे
नसगसु ा तु हास शकवीत नाही काय? १५ परंतु ीने लांब केस राखणे
हे तला गौरव आहे कारण तला तचे केस आ छादनासाठ दले आहेत.
१६ जर कोणाला वाद घालायचा असेल तर मला दाखवून ा क , आमची
अशी र त नाही व देवा या मंड यांचीही नाही. १७ पण आताही पुढची
आ ा देत असताना मी तुमची शंसा मंडळ हणून कर त नाही कारण
तुम या एक ये याने तुमचे चांगले न होता तुमचे वाईट होते. १८ थम, मी
ऐकतो क , जे हा मंडळ म ये तु ही एक जमता, तेथे तुम याम ये फुटी
असतात आ ण काही माणात यावर व ास ठे वतो. १९ यासाठ क ,
जे तुम याम ये वीकृत आहेत ते कट हावे हणून तु हाम ये प भेद
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असलेच पा हजे. २० हणून जे हा तु ही एक येता ते हा तु ही ख या
अथाने भूभोजन घेत नाही. २१ कारण तु ही भोजन करता ते हा तु हातील
येकजण अगोदरच आपले वतःचे भोजन करतो. एक भुकेला राहतो तर
सरा अतीतृ त झालेला असतो. २२ खा या प यासाठ तु हास घरे नाहीत
का? का तु ही देवा या मंडळ ला तु छ मानता आ ण जे गर ब आहेत यांना
खजवता? मी तु हास काय हणू? मी तुमची शंसा क काय? याबाबतीत
मी तुमची शंसा करत नाही. २३ कारण भूपासून जे मला मळाले तेच मी
तु हास दले. भू येशूचा, या रा ी व ासघात कर यात आला. याने
भाकर घेतली, २४ आ ण उपकार मान यावर ती मोडली आ ण हणाला, “हे
माझे शर र आहे, जे मी तुम यासाठ देत आहे. माझी आठवण कर यासाठ
हे करा.” २५ याच माणे यांनी भोजन के यावर याने याला घेतला आ ण
हणाला, “हा याला मा या र ाने झालेला नवीन करार आहे. जत यांदा
तु ही हा पता तत यांदा माझी आठवण कर यासाठ हे करा.” २६ कारण
जत यांदा तु हीही भाकर खाता व हा याला पता, तत यांदा तु ही
भू या मरणाची तो येईपयत घोषणा कर ता. २७ हणून जो कोणी अयो य
र तीने भूची भाकर खाईल कवा याला पईल तो भू या शर रा वषयी
आ ण र ा वषयी दोषी ठरेल. २८ हणून मनु याने वतःची पर ा करावी
आ ण नंतर या भाकर तून खावे व या या यातून यावे. २९ कारण जर तो
भू या शर राचा अथ न जाणता ती भाकर खातो व पतो तर तो खा याने
आ ण प याने वतःवर दंड ओढवून घेतो. ३० याच कारणामुळे तु हातील
अनेक जण आजार आहेत आ ण काहीजण मरण पावले आहेत. ३१ परंतु
जर आ ही आमची पर ा क तर आम यावर यायाचा संग येणार नाही.
३२ परंतु भूकडू न आमचा याय केला जातो ते हा आ हास श त लाव यात
येते, यासाठ क , जगातील इतर लोकांबरोबर आ हासही श ा होऊ नये.
३३ हणून मा या बंधूनो व ब हण नो जे हा तु ही भोजनास एक येता, ते हा
एकमेकांसाठ थांबा. ३४ जर कोणी खरोखरच भुकेला असेल तर याने घर
खावे यासाठ क तु ही दंड मळ यासाठ एक जमू नये. मी येईन ते हा
इतर गो ी सुरळ त क न देईन.
धूनो आि मक दानां वषयी, तु ही अ ानी असावे अशी माझी इ छा
१२ बंनाही.
जे हा तु ही पररा ीय होता, ते हा जसे चालवले जात
२

होता तसे तु ही या मु या मूत कडे नेले जात होता. हे तु हास ठाऊक
आहे. ३ हणून मी तु हास सांगत आहे क , देवा या आ याने बोलणारा
कोणीही मनु य असे हणत नाही क , “येशू शा पत असो.” आ ण प व
आ या शवाय कोणीही “येशू भू आहे,” असे हणू शकत नाही. ४ आता
कृपादानांचे नर नराळे कार आहेत, पण आ मा एकच आहे. ५ तसेच सेवा
कर याचे नर नराळे कार आहेत, पण भू एकच आहे. ६ आ ण कायाचे
नर नराळे कार आहेत पण सवात सव काय करणारा तो देव एकच आहे. ७
पण आ याचे कटीकरण हे सवास उपयोगी हो यास एकेकाला दले आहे.
८ कारण एकाला आ या या ारे ानाचे वचन मळते, आणखी एकाला
याच आ या या इ छे माणे व ेचे वचन दले जाते. ९ स याला याच
आ या या योगे व ास, आणखी एकाला याच आ या या योगे नरोगी
कर याची कृपादाने, १० आणखी एकाला चम कार कर याची श व
स याला भ व य सांग याची श , तर स याला आ या आ यातील
फरक ओळख याची, आणखी एकाला व वध कार या भाषा बोल याची,
आणखी एकाला भाषांतर क न अथ सांग याची श
दली आहे. ११
पण या सवात तोच एक आ मा काय करतो. तो आप या इ छे माणे
येक जणाला कृपादान वाटू न देतो. १२ कारण शर र या माणे एक असून
याचे अवयव पु कळ असतात आ ण एका शर राचे अवयव पु कळ असून
एक शर र असते या माणेच
त आहे. १३ कारण आपण य दी कवा
ीक होतो, दास कवा वतं होतो तर एका आ याने आपण सवाचा
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एका शर रात बाि त मा झाला आहे आ ण सवाना एकाच प व आ याने
भर यात आले. १४ कारण शर र हे एक अवयव नसून पु कळ अवयव मळू न
एक आहे. १५ जर पाय हणेल, ‘मी हात नाही हणून शर राचा नाही’, तर
याव न तो शर राचा नाही असे नाही. १६ आ ण कान हणेल, ‘मी डोळा
नाही हणून शर राचा नाही’, तर याव न तो शर राचा नाही असे नाही. १७
सव शर र डोळा असते तर ऐकणे कुठे असते? आ ण सव ऐकणे असते तर
वास घेणे कुठे असते? १८ पण, शर रातील येक अवयव देवाने या या
इ छे माणे लावून ठे वला आहे. १९ ते सगळे मळू न एक अवयव असते, तर
शर र कुठे असते? २० पण, आता पु कळ अवयव आहेत तर एक शर र
असे आहेत, २१ आ ण डोळा हाताला हणू शकणार नाही क , ‘मला तुझी
गरज नाही’, तसेच डोके पायांना हणू शकणार नाही क , ‘मला तुमची
गरज नाही.’ २२ तर उलट, शर राचे जे अवयव अ धक अश दसतात
ते आव यक आहेत. २३ आ ण शर राचे जे भाग आपण कमी मानाचे
मानतो यांना पु कळ अ धक मानाचे आवरण घालतो आ ण आप या कु प
भागांना पु कळ अ धक प लाभते. २४ कारण आप या शोभून दसणा या
अवयवांना गरज नाही पण या भागांना गरज आहे यांना पु कळ अ धक
मान देऊन देवाने शर र जुळवले आहे. २५ हणजे शर रात कोणेतेही मतभेद
नसावे तर अवयवांनी एकमेकांची सारखीच काळजी यावी. २६ आ ण एक
अवयव खत असला तर या याबरोबर सव अवयव ख सोसतात आ ण
एका अवयवाचे गौरव झाले तर या याबरोबर सव अवयव आनंद करतात.
२७ आता, तु ही
ताचे शर र असून आ ण वैय कर या अवयव आहात.
२८ आ ण देवाने मंडळ त असे काही नेमले आहेत थम े षत, सरे संदे ,े
तसरे श क; यानंतर चम कार, यानंतर रोग काढ याची कृपादाने,
सहा यक सेवा, व था आ ण व वध कार या भाषा बोलणारे असे
नेमले आहेत. २९ सगळे च े षत आहेत काय? सगळे च संदे े आहेत काय?
सगळे च श क आहेत काय? सगळे च चम कार करणारे आहेत काय? ३०
सग यांनाच रोग काढ याची कृपादाने मळालीत काय? सगळे च अ य भाषा
बोलतात काय? सगळे च अथ सांगतात काय? ३१ पण तु ही अ धक मोठ
कृपादाने मळव याची इ छा बाळगा आ ण शवाय, मी तु हास एक अ धक
चांगला माग दाखवतो.
यां या आ ण देव तां या भाषेत बोललो पण मा याठायी
१३ मीीतीमनुनसली,
तर मी वाजणार थाळ कवा झणझणणार झांज असा
आहे. २ आ ण मा यात संदेश दे याची श असली, मला सव रह ये
कळली व सव ान अवगत झाले आ ण मला ड गर हलवता येतील इतका
मा यात पूण व ास असला पण मा याठायी ीती नसली, तर मी काही
नाही. ३ आ ण जर मी माझे सव धन गरजवंता या अ नदानासाठ दले
आ ण माझे शर र होमापणासाठ दले पण जर मा याठायी ीती नसली तर
मला काही लाभ नाही. ४ ीती सहनशील आहे, उपकारशील आहे, ीती
हेवा कर त नाही; ीती बढाई मार त नाही, फुगत नाही. ५ ीती गैर श तपणे
वागत नाही, व हत पाहत नाही, चडत नाही, अपकार मरत नाही. ६
ीती अनीतीत आनंद मानीत नाही. परंतु स या वषयी ती आनंद मानते. ७
ीती सव गो ी सहन करते, सव गो वर व ास ठे वते, सव गो ची आशा
करते, सव गो ी सहन करते. ८ ीती कधीच संपत नाही; भ व यवा या
असतील या न पयोगी होतील, भाषा असतील या नाहीशा होतील, ान
असेल ते नाहीसे होईल; ९ कारण आमचे ान अपूण आहे, आ ही अपूण
भ व य सांगतो. १० पण जे हा पूण व येते ते हा जे अपूण आहे ते नाहीसे
केले जाईल. ११ जे हा मी मूल होतो, ते हा मूलासारखा बोलत असे, मी
मूलासारखा वचार कर त असे. मुलासारखा समजत असे. परंतु जे हा मी
मोठा झालो, ते हा मी लहानपणा या गो ी सोडू न द या आहेत. १२ आता
आपण आरशात अ प त बब पाहतो, परंतु जे हा पूण व येते ते हा आपण
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समोरासमोर पा . आता मला अंशतःकळते, पण नंतर मला जसे पूणपणे
ओळख यात आले आहे, तसे मी पूणपणे ओळखीन, १३ सारांश, व ास,
आशा आ ण ीती ही त ही कायम राहतात. पण याम ये ीती े आहे.
असू ा आ ण आि मक दानांची वशेषतः तु हास
१४ संीतीदेशहेदेतुतमा चेयावायेययाची
मनापासून इ छा बाळगा.
याला इतर
२

भाषांम ये बोल याचे दान आहे तो खरे पाहता मनु यांबरोबर बोलत नाही
तर देवाबरोबर बोलतो कारण तो काय बोलतो हे कोणालाही कळत नाही.
प व आ या या ारे तो गुढ गो ी बोलतो. ३ परंतु जो संदेश देतो तो
लोकांशी बोध, उ नती व सां वन या वषयी बोलतो, ४ याला स या भाषेत
बोल याचे दान आहे, तो वतःचीच आ याि मक
ा उ नती क न घेतो,
पण याला संदेश दे याचे दान आहे तो संपूण मंडळ ची उ नती करतो. ५
तु ही सवानी अ य भाषेत बोलावे, पण वशेषतः तु ही संदेश ावेत अशी
माझी इ छा आहे कारण जो कोणी अ य भाषांत बोलतो, या यापे ा जो
संदेश देतो तो मोठा आहे. यासाठ क , मंडळ ची उ नती हावी. ६ आता,
बंधूनो, जर मी तुम याकडे अ य भाषा बोल यासाठ आलो तर तुमचा कसा
फायदा होईल? तुमचा फायदा हो यासाठ मी तुम याकडे कटीकरण,
दैवी ान, देवाकडू न संदेश कवा शकवणूक आणायला नको का? ७ हे
नज व व तू उदा. बासर , वीणा यासारखे आवाज काढ यासारखे आहे जर
ते वा ते नमाण कर त असले या वेगवेग या आवाजातील फरक प
कर त नाही, तर एखा ाला बासर वर कवा वीणेवर कोणते संगीत वाजवले
जात आहे ते कसे कळे ल? ८ आ ण जर कणा अ प आवाज काढ ल
तर लढाईसाठ कोण तयार होईल? ९ याच माणे सहज समजेल अशा
भाषेतून बोल या शवाय तु ही काय बोलला हे कोणाला कसे समजेल?
कारण तु ही हवेत बोल यासारखे होईल. १० नःसंशय, जगात पु कळ
कार या भाषा आहेत व कोणतीही अथ वरहीत नाही. ११ हणून जर मला
भाषेचा अथ समजला नाही तर जो बोलत आहे या यासाठ मी वदेशी ठरेन
व जो बोलणारा आहे तो मा यासाठ वदेशी होईल. १२ न क तेच तु हासही
लागू पडते जर तु ही आ याि मक दाने मळवता हणून उ सुक आहात
तर मंडळ या उ नतीसाठ , मंडळ ला आ याि मक मजबूती ये यासाठ
जोरदार य न करा. १३ हणून, जो अ य भाषेत बोलतो याने तो जे बोलला
आहे याचा अथ सांगता यावा हणून ाथना करावी. १४ कारण जर मी
अ य भाषेतून ाथना केली तर माझा आ माही ाथना करतो पण माझी
बु ी न फळ राहते. १५ मग काय केले पा हजे? मी मा या आ याने
ाथना कर न पण याच माणे मी मा या बु ीनेही ाथना कर न. १६ कारण
जर तू तु या आ याने देवाचे ध यवाद करशील तर जो ऐकणारा सामा य
तेथे बसला असेल तर तो तु या उपकार तुती या ाथनेत “आमेन”
कसे हणेल? कारण तू काय हणतोस ते यास कळत नाही. १७ कारण
तू उपकार ती चांगली करतोस, खरे हे चांगले आहे तर याने स याची
उ नती होत नाही. १८ मी देवाचे उपकार मानतो, कारण मी तु हा सवापे ा
अ धक भाषा बोलतो. १९ पण मी मंडळ त अ य भाषेत दहा हजार श द
बोल यापे ा, स यांनाही शकवावे हणून, मी मा या बु ीने पाच श द
बोलावे हे मला बरे वाटते. २० बंधूनो, तु ही वचार कर यात मुलासारखे असू
नका. याऐवजी ते या बाबतीत लहान बाळासारखे नरागस परंतु आप या
वचारात ौढ हा. २१ नयमशा
हणते, “इतर भाषा बोलणा याचा
उपयोग क न व अ य भाषेने मी या लोकांशी बोलेन तर सु ा ते माझे
ऐकणार नाहीत.” हे असे भू हणतो. २२ हणून इतर भाषांम ये बोल याचे
दान हे व ास ठे वणा यांसाठ नसून अ व ासणा यांसाठ च हादाखल
आहे. २३ हणून जर संपूण मंडळ एक येते व येकजण स या भाषेत
बोलत असेल आ ण जर एखादा बाहेरचा कवा अ व ासणारा आत आला,
तर तु ही वेडे आहात असे ते तु हास हणणार नाही का? २४ परंतु जर

येकजण संदेश देऊ लागला आ ण जर अ व ासणारा कवा बाहेरचा
आत आला, तर सवजण जे बोलत असतील यामुळे या ऐकणा याला
या या पापाची जाणीव होते, ते सव याचा याय करतात; २५ या या
अंतःकरणातील गु पते माहीत होतात आ ण मग तो पालथा पडतो आ ण
देवाची उपासना करतो व हणतो “खरोखर देव तुम याम ये आहे” तुम या
भेट नी मंडळ ला मदत हावी. २६ बंधूंनो मग काय? तु ही एक जमता ते हा
तुम यापैक येकजण कोणी तो गा यास, कोणी श ण दे यास,
कोणी कटीकरण सांग यास, कोणी अ य भाषेतून बोल यास, तर कोणी
अथ सांग यास तयार असतो. सवकाही मंडळ या उ नतीसाठ असावे.
२७ जर कोणी अ य भाषेत बोलणार असेल तर दोघांनी कवा जा तीत
जा त तघांनी बोलावे, एकावेळ एकानेच बोलावे आ ण एका
ने या
बोल याचा अथ सांगावा. २८ जर मंडळ त अथ सांगणारा कोणी नसेल तर
अ य भाषा बोलणा याने सभेत ग प बसावे, वतःशी व देवाशी बोलावे.
२९ दोघा कवा तघांनी संदेश ावा व इतरांनीही ते काय बोलतात याची
पर ा करावी. ३० बसले यांपैक एखा ा
ला जर काही कट झाले
तर प ह या संदेश देणा याने ग प बसावे. ३१ जर तु हा सवाना संदेश देता
येत असेल, तर एकावेळ एकानेच बोलावे, यासाठ क सवजण शकतील,
सवाना बोधपर मागदशन मळे ल. ३२ जे आ मे संदे ांना ेरणा देतात,
ते या संदे ां या वाधीन असतात. ३३ कारण देव हा बे श तपणा
आणणारा नसून, शांती आणणारा देव आहे. जशा सव मंड या देवा या
प व लोकां या बनले या असतात. ३४ ि यांनी मंडळ त शांत रहावे,
कारण यांना मंडळ त बोल याची परवानगी दे यात आलेली नाही, कारण
नयमशा सु ा असेच हणते. ३५ यांना जर काही शकायचे असेल तर
यांनी वतः या पतीला घर वचारावे कारण ीने मंडळ त बोलणे हे तला
ल जा पद आहे. ३६ देवाचे वचन तु हांपासून नघाले आहे काय? कवा
ते फ तुम यापयतच आले आहे काय? ३७ एखादा जर वतःला संदे ा
समजत असेल कवा जर तो आि मक मनु य असेल तर याने हे ओळखले
पा हजे क , जे मी तु हास ल हत आहे ती परमे राकडू न दे यात आलेली
आ ा आहे. ३८ परंतु जर कोणी हे मानत नसेल, तर न मानो. ३९ हणून
मा या बंधूनो संदेश दे यासाठ उ सुक असा, अ य भाषेत बोलणा याला
मना क नका. ४० तर सव गो ी यो य र तीने आ ण वि थत असा ात.
बंधूंनो मी तु हास आठवण क न देतो, क जे शुभवतमान
१५ आता
मी तु हास गाजवले व जे तु ही वीकारलेत व या यात तु ही
ि थरही आहात. २ या या ारे तु हास तारण मळाले आहे तेच शुभवतमान
मी तु हास कळवतो. या वचनाने तु हासही शुभवतमान सां गतले या
वचनानुसार ते तु ही ढ धरले अस यास या या योगे तुमचे तारणही होत
आहे; नस यास तुमचा व ास थ आहे. ३ कारण जे मला प ह यांदा
सांग यात आले ते मी तु हास सांगून टाकले, यापैक मह वाचे हे आहे
क , शा लेखा माणे
त तुम याआम या पापांसाठ मरण पावला.
४ यास पुर यात आले व शा लेखा माणे तस या दवशी यास पु हा
उठ व यात आले. ५ व तो केफाला दसला, नंतर बारा े षतांना, ६ नंतर
तो एकाच वेळ पाचशे न अ धक बांधवांना दसला. यां यापैक ब सं य
अजूनही जवंत आहेत, तर काही मरण पावले आहेत. ७ नंतर तो याकोबाला
दसला, मग पु हा तो सव े षतांना दसला. ८ आ ण शेवटी मी जो अवेळ
ज म या माणे, या मलासु ा तो दसला. ९ कारण े षतांम ये मी क न
आहे, मी े षत हणावया या यो यतेचा नाही, कारण देवा या मंडळ चा मी
छळ केला. १० पण देवा या कृपेने मी जो आहे तो मी आहे आ ण याची
मा यावरची कृपा थ गेली नाही, उलट या सवापे ा अ धक क मी
केले आहेत, करणारा मी नाही, तर देवाची कृपा जी मा याबरोबर होती,
ती कर त होती. ११ हणून मी असो कवा ते असोत आ ही अशी घोषणा
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करतो आ ण तु ही असाच व ास धरला. १२ पण जर आ ही
त मरण
पावले यातून उठ वला गेला आहे असे शुभवतमान गाजवतो, तर मृतांचे
पुन थान नाही असे तुम यातील काहीजण हणतात हे कसे? १३ जर
मृतांचे पुन थान नाही तर
त मरणातून उठ वला गेला नाही, १४ आ ण
जर
त मरणातून उठ वला गेला नाही तर आमचा संदेश थ आहे आ ण
तुमचा व ासही थ आहे. १५ आ ण आ ही देवाचे खोटे सा ी ठरलो
कारण देवाने
ताला उठवले अशी आ ही या या वषयी सा दली. जर
हे असे असेल क , मरण पावलेले उठवले जात नाहीत तर याने यास उठवले
नाही. १६ आ ण जर मृतांना उठवले जात नाही, तर
ताला मरणातून
उठ व यात आले नाही. १७ आ ण, जर
त उठ वला गेला नाही, तर
तुमचा व ास थ आहे आ ण तु ही अजून तुम या पापात आहात. १८ होय
आ ण जे
तात मरण पावलेले आहेत, यांचाही नाश झाला आहे. १९ जर
तावर असलेली आमची आशाही, फ या जीवनासाठ च असली, तर
सव मनु यांपे ा आ ही दयनीय असे आहोत. २० परंतु आता य ात
त मरणातून उठ वला गेला आहे. जे मरण पावलेले आहेत यां यातील तो
थमफळ आहे. २१ कारण याअथ मनु या ारे मरण आले या माणे मृतांचे
पुन थानसु ा मनु या ारेच आले. २२ कारण जसे आदामा ारे सव मरण
पावतात तसेच सवजण
ता ारे जवंत केले जातील. २३ पण येकजण
या या मानुसार,
त जो थमफळ आहे आ ण मग
त ये या या
वेळ याचे असलेले लोक जवंत केले जातील. २४ मग शेवट होईल, येक
अ धपती, येक स ा व येक साम य जे हा
त नाहीसे कर ल, ते हा
त देव प याला रा य देईल. २५ कारण तो सव श ू या या पायांखाली
ठे वीपयत यास रा य केले पा हजे. २६ जो शेवटचा श ू मृ यू तो न केला
जाईल. २७ प व शा सांगते, “कारण देवाने, या या पायाखाली सव
गो ी अं कत के या आहेत.” पण जे हा तो हणतो क , “सव गो ी या या
अं कत के या आहेत,” ते हा याने सव गो ी या या अं कत के या, तो
वतः बाहेर आहे हे उघड आहे. २८ आ ण, जे हा सव गो ी यास वश होतील
ते हा पु वतः या सव गो ी आप या वश करणा याला वश होईल. हणजे
देव पता हाच सवात सव असावा. २९ नाही तर, जे लोक मरण पाव यांसाठ
बाि त मा घेतात ते काय साधतील? जर मरण पावलेले उठ वलेच जात
नाहीत तर ते लोक यां या वषयी बाि त मा का घेतात? ३० आ ण आ ही
सु ा येक वेळ संकटात का पडतो? ३१ बंधूंनो
त येशू आपला भू
ा याठायी, मला तुम या वषयी असले या अ भमानाची शपथ घेऊन मी हे
हणतो क , मी रोज रोज मरतो. ३२ मनु य वभावा माणे इ फसात मी
रानटी ा याबरोबर लढलो, तर मी काय मळ वले? जर मरण पावलेले
उठवले जात नाहीत तर चला “आपण खाऊ पऊ, कारण उ ा मरावयाचे
आहे!” ३३ फसू नका, “वाईट सोबतीने चांग या सवयी बघडतात.” ३४
नी तम वासंबंधाने शु ीवर या आ ण पाप कर त जाऊ नका कारण तु हापैक
काहीजण देवा वषयी अ ानी आहेत. हे मी तु हास लाज व यासाठ बोलतो.
३५ परंतु कोणीतर हणेल? “मरण पावलेले कसे उठवले जातात? कोण या
कार या शर राने ते येतात?” ३६ तू इतका अ ानी आहेस काय? तू जे
पेरतोस ते थम मरण पाव या शवाय जवंत होत नाही. ३७ आ ण तू जे
पेरतोस ते याचे भावी शर र पेर त नाहीस, तर उघडा दाणा पेरतोस; तो
ग हाचा कवा स या कशाचा असेल. ३८ आ ण मग देवाने नवड या माणे
तो यास आकार देतो. तो येक दा याला याचे वतःचे “शर र” देतो. ३९
जवंत ाणीमा ांचे सवाचे देह सारखेच नसतात. याऐवजी मनु याचे शर र
एक कारचे असते. ा यांचे शर र स या कारचे असते, प यांचे वेग या
कारचे असते; आ ण माशांचे आणखी वेग या कारचे असते. ४० तसेच
वग य शर रे आहेत आ ण पृ वीवर ल शर रे आहेत, पण वग य शर राचे
वैभव एक कारचे असते, तर पृ वीवर ल शर राचे सरे असते. ४१ सूयाचे
तेज वेग या कारचे तर चं ाचे तेज वेग या काचे असते. ता याचे तेज
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वेग या कारचे असते आ ण तेजाबाबत एक तारा स या ता यां न नराळा
असतो. ४२ हणून मृतां या पुन थानाबाबत असे असेल, शर र जे ज मनीत
पुरले गेले आहे ते नाश पावणारे आहे, जे शर र उठ व यात येते ते अ वनाशी
आहे. ४३ जे अपमानात पुरले जाते ते गौरवात उठवले जाते जे अश पणात
पुरले जाते ते साम यात उठते. ४४ जे ज मनीत पुरले जाते ते नैस गक शर र
आहे जे उठवले जाते ते आि मक शर र आहे. जर नैस गक शर रे आहेत
तर आ याि मक शर रेसु ा असतात. ४५ आ ण तेच प व शा सांगते,
“पा हला मनु य, आदाम हा जवंत ाणी झाला,” पण
त जो शेवटचा
आदाम झाला तो जीवन देणारा आ मा झाला. ४६ परंतु जे आि मक ते थम
नाही, जे नैस गक ते थम, मग जे आ याि मक आहे ते. ४७ पा हला मनु य
भूमीतून हणजे तो मातीपासून बन वला गेला, तर सरा मनु य वगातून
आला. ४८ या माणे तो मनु य मातीपासून बन वला गेला, या माणे
लोकसु ा मातीपासूनच बन वले गेले आ ण या वग य मनु या माणे
वग य लोकही तसेच आहेत. ४९ आ ण जो मातीचा होता याचे त प
आपण धारण केले, याच माणे जो वग य आहे याचे त प आपण
धारण क . ५० आता बंधूंनो मी हे सांगतो क , मांस व र
ांना देवा या
रा याचे वतन मळू शकत नाही आ ण वनाशीपणाला अ वनाशीपणाचे
वतन मळत नाही. ५१ पाहा! मी तु हास एक रह यमय स य सांगत आहे.
आपण सव मरणार नाही. आपण सव बदलून जाऊ. ५२ णात, डो यांचे
पाते लवते न लवते तोच, शेवटचा कणा वाजेल ते हा, कारण कणा वाजेल
आ ण मरण पावलेले अ वनाशीपणात उठवले जातील आ ण आपण बदलून
जाऊ. ५३ कारण हे जे वनाशी आहे याने अ वनाशीपण प रधान करावे
आ ण हे जे मरणाधीन आहे याने अमरपण प रधान करावे हे आव यक
आहे. ५४ हे जे वनाशी याने अ वनाशीपण धारण करावे व हे जे मरणाधीन
आहे याने अमर व धारण करावे, असे जे हा होईल ते हा, प व शा ात
ल ह या माणे; “ वजयात मरण गळले गेले आहे.” ५५ “अरे मरणा तुझा
वजय कोठे आहे? मरणा, तुझी नांगी कोठे आहे?” (Hadēs g86) ५६
मरणाची नांगी पाप आहे आ ण पापाचे साम य नयमशा ापासून येते. ५७
पण देवाला ध यवाद असो, जो भू येशू
ता ारे आ हास वजय देतो!
५८ हणून मा या य बंधूनो व ब हण नो भूम ये ि थर आ ण अचल राहा.
नेहमी वतःला भू या कायासाठ वा न या कारण तु ही जाणता क
भूम ये तुमचे काम थ नाही.
प व जनाकर ता वगणी गोळा कर य वषयी, जसे मी
१६ आता,
गलतीयातील मंड यांना आ ा केली या माणे तु हीही तसे करावे.

२

तुम यामधील येकाने, यास यश मळे ल या मानाने, येक आठव ा या
प ह या दवशी
जमवून ठे वावे. ३ आ ण मी आ यावर तु ही प े
देऊन, तु ही वीकृत केले या लोकांस तुमची देणगी य शलेम शहरास
घेऊन जायला पाठवीन; ४ आ ण जर माझेसु ा जाणे यो य असेल तर ते
मा याबरोबर येतील. ५ मी मासेदो नया ांतातून जाईन ते हा तुम याकडे
येईन कारण मासेदो नयातून जा याची माझी योजना आहे. ६ आ ण श य
झा यास मी तुम याबरोबर राहीन आ ण हवाळाही घालवीन, हणजे मी
जाणार असेन तकडे तु ही मला वाटेस लावावे. ७ कारण आता थो ा
वेळेसाठ तु हास भेट याची माझी इ छा नाही कारण जर भूची इ छा
असेल तर तुम यासमवेत काही काळ घालवावा अशी आशा मी धरतो. ८
प नासा ा दवसा या सणापयत मी इ फसात राहीन ९ कारण मा यासाठ
मोठे आ ण प रणामकारक ार उघडले आहे आ ण असे अनेक आहेत जे
मला वरोध करतात. १० जर तीम य आला तर तो तुम याजवळ नभयपणे
कसा राहील याकडे ल
ा कारण तोसु दा मा यासारखेच भूचे काय
कर त आहे. ११ या तव कोणीही यास तु छ मानू नये. तर मग याने
मा याकडे यावे हणून यास शांतीने पाठवा कारण इतर बंधूंबरोबर या या
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ये याची मी वाट पाहत आहे. १२ पण बंधू अपु लो वषयी असे आहे क ,
याने इतर बांधवांबरोबर तुम याकडे यावे, अशी मी यास फार वनंती केली
पण याची आता ये याची मुळ च इ छा न हती पण यास सोयीची संधी
मळे ल ते हा तो येईल. १३ सावध असा, तुम या व ासात बळकट राहा.
धैयशील हा. सश हा. १४ येक गो जी तु ही कराल ती ीतीत करा.
१५ आता बंधूंनो तेफना या घरा या वषयी तु हास चांगली मा हती आहे. ते
अखया ांतातील थमफळ आहे; आ ण प व जनां या सेवेसाठ यांनी
वतःला वा हले आहे. मी तु हास वनंती करतो क , १६ येकजण जो या
कायात सामील होतो व भूसाठ म करतो अशा लोकां या तु हीसु ा
अधीन हा. १७ तेफन, फतूनात आ ण अखा यक हे आ याने मला आनंद
झाला कारण यांनी मा यासाठ जे केले ते तु ही क शकला नसता. १८
कारण यांनी माझा व तुमचा आ मा फु लीत केला आहे. अशा लोकांस
मा यता ा. १९ आ शयातील मंड या तु हास नम कार सांगतात. अि वला,
क ला व जी मंडळ यां या घरात जमते, ती भूम ये तु हास नम कार
सांगतात, २० सव बंधू तु हास नम कार सांगतात, प व चुंबनाने एकमेकांना
अ भवादन करा. २१ मी, पौल वतः मा या वतः या हाताने हा सलाम
लहीत आहे. २२ जर कोणी भूवर ीती कर त नाही, तर तो शा पत होवो,
“मारानाथा; हे भू ये” २३ भू येशूची कृपा तु हाबरोबर असो! २४
त
येशूम ये माझी ीती तु हा सवाबरोबर असो. आमेन.
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इ छे ने
त येशूचा े षत पौल आ ण बंधू तीम य ांजकडू न;
१ देकवारथयाशहरातील
देवा या मंडळ स व सव अखया ांतातील सव प व
जणांस सलाम, २ देव आपला पता आ ण भू येशू
त ांजकडू न
तु हास कृपा व शांती असो. ३ आपला भू येशू
ताचा देव आ ण पता,
जो दयाळू पता व सव सां वन करणारा देव तो ध यवा दत असो. ४ तो
आम या सव संकटात आमचे सां वन करतो; यासाठ क , या सां वनाने
आमचे वतःचे देवाकडू न सां वन होते. या सां वनाने आ ही, जे कोणी
कोण याही संकटात आहेत यांचे सां वन कर यास समथ हावे. ५ कारण
ताची ःखे जशी आम यावर पु कळ येतात तसे
ताकडू न आमचे
सां वनही पु कळ होते. ६ आ ण आ हावर संकट येते ते तुमचे सां वन व
तारण हावे हणून येते आ ण आ हास सां वन मळते ते तुमचे सां वन हावे
हणून मळते; हणजे असे क , जी ःखे आ ही सोशीत आहोत, ती धीराने
सहन कर यास तु हास साम य मळते. ७ आ ण तुम या वषयीची आमची
आशा बळकट आहे कारण आ ही हे जाणतो क , तु ही ःखांचे भागीदार
आहात तसेच सां वनाचेही भागीदार आहात. ८ बंधूंनो, आम यावर आ शयात
जे संकट आले या वषयी तु ही अजाण असावे अशी आमची इ छा नाही; ते
असे क , आ ही इतके, श पलीकडे, अ तशयच दडपले गेलो क , आ ही
आम या जवंत राह या वषयीची आशासु ा सोडू न दली होती. ९ खरोखर
आ हास वाटत होते क , आ ही मरणारच, पण आ ही वतःवर व ास
ठे वू नये, तर जो देव मरण पावले यांना उठवतो या यावर आ ही व ास
ठे वावा, हणून हे घडले. १० याने आ हास मरणा या मो ा संकटातून
सोडवले, तो आता सोडवत आहे आ ण तो आ हास ापुढेही सोडवील,
अशी या या वषयी आमची आशा आहे. ११ तु ही देखील आम यासाठ
ाथना क न आमचे सहा य करावे; मग पु कळ लोक आम यासाठ उपकार
मानतील क यां या पु कळ ाथनांमुळे देवाने आ हास कृपा दली आहे. १२
आ हास अ भमान बाळग याचे कारण, हणजे आम या स सद ववेकबु ीची
सा होय. आ ही मनु या या ानाने न हे, तर देवा या कृपेने, देवा या
प व तेने व ामा णकपणे जगात आ ण वशेषतः तुम याशी वागलो. १३
कारण तु हास वाचता येतात कवा समजतात, यावाचून स या गो ी आ ही
तु हास लहीत नाही आ ण शेवटपयत तु ही नीट समजून याल अशी मी
आशा धरतो. १४ या माणे तु ही काही अंशी आ हास मा यता दली क ,
जसे आप या भू येशू या दवशी तु ही आम या अ भमानाचा वषय आहा,
तसेच आ ही तुम या अ भमानाचा आहोत. १५ आ ण मी या व ासामुळे
असे योजले होते क , थम मी तुम याकडे यावे, हणजे तु हास दोन भेटीचा
फायदा हावा. १६ मी मासेदो नयाला जाताना तु हास भेट याची योजना
केली आ ण मासेदो नया न परत येताना तुम याकडे ये याचे ठरवले आ ण
यानंतर तु ही मला य दीयाकडे वाटेस लावावे. १७ असा वचार कर त
असता, मी चंचलपणा केला काय? कवा मी जे योजतो ते देहाला अनुस न
योजतो काय? हणजे मी माझे एकाच वेळेला ‘होय, होय’ आ ण ‘नाही,
नाही’ असे हणतो काय? १८ पण जसा देव व सनीय आहे; तसे आमचे
तुम याबरोबरचे बोलणे ‘होय’ आ ण ‘नाही’ असे नाही. १९ कारण आ ही,
हणजे मी, स वान व तीम य मळू न, तुम यात याची घोषणा केली तो
देवाचा पु येशू
त होय कवा नाही असा न हता तर या यात होय
अशीच होती. २० कारण देवाची सव वचने या यात ‘होय’ अशी आहेत,
हणून आपण देवा या गौरवाला या या ारे ‘आमेन’ हणतो. २१ आता, जो
आ हास अ भषेक क न तुम याबरोबर
तात सुि थर कर त आहे तो देव
आहे. २२ तसाच याने आप यावर श का मारला आहे आ ण जो येणार
आहे याब लची खा ी हणून आम या अंतःकरणात आपला प व आ मा
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हा वसार दला आहे. २३ मी देवाला सा ी हो यासाठ हाक म न आप या
जीवाची शपथ घेऊन सांगतो क तुम याशी कठोर वहार क नये हणून
मी क रथला आलो नाही. २४ आ ही तुम या व ासावर अ धकार गाज वतो
असे नाही पण आ ही तुम या आनंदात तुमचे सहकार आहोत कारण तु ही
व ासाने उभे आहात.
मी
२ कारण
येऊ नये.

वतःशी ठरवले होते क , मी पु हा ःख दे यास तुम याकडे
२ कारण जर मी तु हास ःख देतो, तर याला मा यामुळे

ःख होते या यावाचून मला आनं दत करणारा कोण आहे? ३ आ ण मी
हेच ल हले होते, हणजे मी आ यावर यां या वषयी मी आनंद करावा
यां याकडू न मला ःख होऊ नये, मला तु हा सवा वषयी व ास आहे क ,
माझा आनंद तो तु हा सवाचादेखील आहे. ४ कारण, मी ःखाने, मना या
तळमळ ने व अ ू गाळ त तु हास ल हले ते तु ही ःखी हावे हणून नाही
पण तुम यावर जी माझी ीती आहे तची खोली तु हास समजावी. ५ जर
कोणी ःख दले असेल, तर याने केवळ मलाच ःख दले, असे नाही,
तर काही माणात तु हा सवाना दले आहे. यासंबंधी मी फार कठ ण
होऊ इ छ त नाही. ६ अशा मनु यास ही ब मताने दली ती श ा पुरे. ७
हणून, उलट यास मा क न तु ही याचे सां वन करावे; यासाठ क
अ त ःखाने तो दबून जाऊ नये. ८ हणून मी तु हास वनंती करतो क ,
या यावर तुमची ीती आहे अशी याची खातर क न ा. ९ कारण मी
तु हास या हेतूने ल हले आहे क , तु ही पर ेत टकता क नाही व येक
बाबतीत तु ही आ ाधारक राहता क नाही हे पाहावे. १० या कोणाला तु ही
कशाची मा करता यास मीही मा करतो, कारण मी मा केली असेल
तर या कशाची कोणाला मी मा केली आहे, यास तुम याकर ता, मी
ता या सम केली आहे. ११ यासाठ सैतानाने आप याला ठकवू नये;
कारण आपण या या योजना जाणत नाही असे नाही. १२ आ ण पुढे
जे हा मी
ता या सुवातसाठ ोवस शहरास आ यावर आ ण भूकडू न
मा यासाठ एक ार उघडले गेले, १३ माझा बंधू तीत हा मला सापडला नाही
हणून मा या जीवाला चैन पडेना. मग तेथ या लोकांचा नरोप घेऊन मी
मासेदो नयास नघून गेलो. १४ पण देवाचे आभार मानतो जो
ताम ये
नेहमी आ हास वजयाने नेतो आ ण या या वषयी या ानाचा सुगंध येक
ठकाणी आम या ारे सगळ कडे पसर वतो. १५ कारण यांचे तारण होत
आहे अशा लोकात आ ण यांचा नाश होत आहे अशा लोकात आ ही
देवाला
ताचा सुवास आहोत. १६ या लोकांचा नाश होत आहे, मृ युचा
मरणसूचक वास आ ण जे तारले गेले आहेत, जीवनाकडे नेणारा जीवनाचा
वास आहोत आ ण या गो साठ कोण लायक आहे? १७ कारण स या
क येकांसारखे देवा या वचनाची भेसळ करणारे आ ही नाही पण आ ही
शु भावाने, देवाचे हणून देवा या ीपुढे
तात बोलतो.
शंसा क लागलो आहोत काय?
३ आकवाही आपु हाहास,आमचीस यांवतःची
माणे, तुम याक रता कवा तुम याकडू न
शफारसप ांची गरज आहे काय? २ तु ही वतःच आमची शफारसप े
आहात; आम या अंतःकरणावर ल हलेले, येकाने वाचलेले व येकाला
माहीत असलेले. ३ शाईने न हे, तर जवंत देवा या आ याने कोरलेले दगड
पा ांवर न हे, तर मानवी मांसमय दया या पा ांवर कोरलेले, आम या
सेवे या योगे तयार झालेले
ताचे प आहात, असे तु ही दाखवून देता. ४
आण
तामुळे देवा या ठायी आमचा असा व ास आहे. ५ आ ही वतः
कोणतीही गो आपण होऊनच ठर व यास समथ आहोत असे न हे, तर
आम या अंगची पा ता देवाकडू न आलेली आहे. ६ याने आ हास न ा
कराराचे सेवक हो यास पा केले. तो लेखा ारे केलेला नाही, पण प व
आ या ारे केलेला आहे कारण लेख मा न टाकतो पण प व आ मा जवंत
करतो. ७ पण दगडावर कोरले या अ रात ल हलेली मरणाची सेवा इतक
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गौरवी झाली क , इ ाएल लोक मोशे या त डावर ल तेज, जे नाहीसे होत
चालले होते, या तेजामुळे या या त डाकडे ी लाववत न हती. ८ तर
त यापे ा प व आ याची सेवा अ धक गौरवयु कशी होणार नाही? ९
कारण या सेवेचा प रणाम दंडा ा ती जर तेजोमय होती, तर जचा प रणाम
नी तम व ती त यापे ा कती वशेषक न अ धक तेजोमय असणार. १०
इतकेच न हे, तर “जे तेज वी होते ते” या तुलनेने हीनदीन ठरले. ११ कारण
जे नाहीसे होणार होते ते जर तेजयु आहे, तर जे शा त ते कतीतर
अ धक तेज वी असणार. १२ तर मग आ हास अशी आशा अस यामुळे
आ ही फार धटाईने बोलतो. १३ आ ही मोशे माणे कर त नाही; याने
त डावर आ छादन घातले ते ासाठ क , जे नाहीसे होत चालले होते ते
इ ाएल लोकांस शेवटपयत बघता येऊ नये. १४ पण यांची मने कठ ण
केली गेली कारण आजवर ते आ छादन, तसेच जु या करारा या वाचनात, न
काढलेले रा हले आहे; ते
तात नाहीसे झाले आहे. १५ पण आजपयत ते
आ छादन, ते मोशेचे ंथ वाचन कर त असता, यां या मनावर घातलेले
असते. १६ पण ते जे हा भूकडे वळे ल ते हा ते आ छादन काढले जाईल.
१७ आ ण भू आ मा आहे व जेथे भूचा आ मा आहे तेथे मोकळे पणा
आहे. १८ पण आप या त डावर आ छादन नसून आपण सवजण, जणू
आरशात पा ह या माणे, भू या तेजाकडे पाहत असता, कलेकलेने या या
त पात आपले पांतर होत आहे. हे भू या आ याकडू न होत आहे.
हणून, आम यावर देवाची दया झा यामुळे ही सेवा आ हास दे यात
४ आली
आहे, हणून आ ही खचत नाही. आ ही ल जा पद गु त
२

गो ी आ ही सोड यात; आ ही कपटाने वागत नाही कवा आ ही देवाचे
वचन फसवेपणाने हाताळ त नाही तर देवा या ीसमोर खरेपण कट
कर यास आ ही आपणांसमोर सव लोकां या स सद ववेकबु ीला पट वतो.
३ पण आमची सुवाता आ छादली गेली असेल तर यांचा नाश होत आहे
यां यासाठ ती आ छादली गेली आहे. ४ जो
त देवाचे त प आहे
या या गौरवा या सुवातचा काश यांना काशमान होऊ नये हणून, असे
जे व ास ठे वत नाहीत, यांची मने या युगा या दैवताने आंधळ केलीली
आहेत. (aiōn g165) ५ कारण आ ही वतःची घोषणा कर त नाही पण
त
येशू जो भू आहे याची आ ही घोषणा करतो आ ण येशूकरता आ ही तुमचे
दास आहोत. ६ कारण या देवाने काशाला अंधारामधून काश यास
सां गतले तो आम या अंतःकरणात, येशू
ता या मुखावर ल, देवा या
गौरवा या ानाचा काश पाड यासाठ काशला आहे. ७ पण आमचे हे
धन आम याजवळ माती या भां ात आहे, याचा अथ हा क , साम याची
पराका ा आमची नाही पण देवाची आहे. ८ आ हावर चार दशांनी संकटे
येतात पण आ ही अजून चरडले गेलो नाही, आ ही गोधळलेलो आहोत
पण नराश झालो नाही. ९ आमचा पाठलाग केला गेला, पण याग केला
गेला नाही, आ ही खाली पडलेले आहोत तर आमचा नाश झाला नाही. १०
आ ही नरंतर आम या शर रात येशूचे मरण घेऊन जात असतो; यासाठ
क , आम या शर रात येशूचे जीवनही कट हावे. ११ कारण आ ही जे
जवंत आहोत ते येशूकरता मरणा या सतत वाधीन केले जात आहोत;
हणजे आम या मरणाधीन देहात येशूचे जीवनही कट हावे. १२ हणून,
आम यात मरण, पण तुम यात जीवन हे काय करते. १३ मी व ास ठे वला
आ ण हणून मी बोललो, हे प व शा ात ल ह या माणे आ ही व ास
ठे वला आहे आ ण हणून बोलतो; कारण आम यात तोच व ासाचा आ मा
आहे. १४ कारण आ ही हे जाणतो क , भू येशूला याने उठवले तो
आप यालाही येशूबरोबर उठवील आ ण आ हास तुम याबरोबरच सादर
कर ल. १५ सव गो ी तुम याकरता आहेत, हणजे ही वपुल कृपा पु कळ
जणां या उपकार मरणाने, देवा या गौरवाथ ब गु णत हावी. १६ हणून
आ ही खचत नाही. पण जर आमचे हे बाहेर ल देहपण नाश पावत आहे, तर

आमचे अंतयाम हे दवसानु दवस नवीन होत आहे. १७ कारण हे जे हलके
ःख केवळ ता का लक आहे ते आम यासाठ फार अ धक मो ा अशा
सावका लक गौरवाचा भार तयार करते. (aiōnios g166) १८ आता आ ही
दसणा या गो कडे पाहत नाही पण न दसणा या गो कडे पाहतो कारण
दसणा या गो ी णक आहेत पण न दसणा या गो ी सावका लक आहेत.
(aiōnios g166)

आ ही हे जाणतो क , आमचे हे ज गक घर याम ये आ ही
५ कारण
राहतो, न झाले तर आ हास देवापासून मळालेले सवकाळचे घर
वगात आहे. (aiōnios g166) २ या तंबूत आ ही क हत आहोत आ ण
आम या वगातील घराचा पोशाख कर यास आ ही आतुर झालो आहोत.
३ आ ही अशा कारे व
प रधान केलेले असलो हणजे आ ही उघडे
सापडणार नाही. ४ कारण या मंडपात असलेले आ ही आम यावर भार
पड यामुळे क हतो पण आमचे व काढले जावे असे इ छ त नाही, तर
आमचा वग य पोशाख घातला जावा हणजे हे मरणाधीनपण जीवनात
गळले जावे. ५ आ ण याच एका गो ीसाठ याने आ हास तयार केले तो
देव आहे आ ण यानेच आ हास प व आ मा हा वसार दला आहे. ६
हणून आ ही सतत धैय धरणारे आहोत कारण आ ही हे जाणतो क आ ही
शर रात राहत असताना भूपासून र आहोत. ७ कारण आ ही व ासाने
चालतो, डो यांनी दसते या माणे चालत नाही; ८ आ ही धैय धरतो
आ ण शर रापासून र होऊन भूजवळ राह यास आ ही तयार आहोत. ९
हणून आ ही झटत आहोत, हणजे आ ही येथे कवा तेथे असलो, तर
देवाला संतोष देणारे असे असावे. १० कारण आप याला, येक जणाला,
ता या यायासनापुढे कट झाले पा हजे; ासाठ क , शर रात केले या
गो ब ल येक मनु यास याने जे जे केले असेल याचे तफळ मळावे.
ते चांगले असेल कवा वाईट असेल. ११ हणून आ हास भूचे भय कळले
अस यामुळे आ ही मनु यांचे मन वळवतो पण आ ही देवाला कट झालो
आहो; आ ण मी अशी आशा धरतो क , आ ही तुम या ववेकांत कट झालो
आहोत. १२ कारण तुम याजवळ आ ही आमची पु हा शंसा कर त नाही,
पण तु हास आम या बाबतीत अ भमानाला कारण देतो; हणजे, मनु या या
अंतःकरणा वषयी नाही, पण या या बाहेर या ि थती वषयी जे अ भमान
मरवतात यां यासाठ तुम याजवळ काही उ र असावे. १३ कारण आ ही
वेडे झालो असलो तर देवासाठ आ ण आ ही समंजस मनाचे असलो तर
तुम यासाठ आहोत. १४ कारण
ताची ीती आ हास आवरते कारण
आ ही असे मानतो क एक सवासाठ मरण पावला तर सव मरण पावले,
१५ आ ण सवासाठ तो ासाठ मरण पावला क , ापुढे जे जगतील यांनी
आप या वतःसाठ नाही, पण यां यासाठ जो वतः मरण पावला आ ण
पु हा उठला या यासाठ यांनी जगावे. १६ हणून ामुळे, आ ही कोणाला
देहाव न ओळखीत नाही; हो, आ ही
ताला देहाव न ओळखले आहे तर
आता ापुढे ओळखीत नाही. १७ हणून कोणी मनु य
तात असेल तर
तो नवी उ प ी आहे; जुने होऊन गेले आहे, बघा, ते नवे झाले आहे; १८ हे
देवाकडू न झाले आहे. याने येशू
ता या ारे आपला वतःशी समेट
केला आ ण समेटाची सेवा आ हास दली; १९ हणजे लोकांचे अपराध
यां या हशोबी न धरता, देव जगाचा
ता ारे वतःशी समेट कर त
होता आ ण समेटाचे वचन याने आम यावर सोपवले. २० तर मग आ ही
ता या वतीने वक ल झालो आहो; जणू तु हास आम या ारे देव वनंती
कर त आहे;
ता या वतीने आ ही तु हास वनवणी करतो क , तु ही
देवाशी समेट केलेले असे हा. २१ कारण जो पाप जाणत न हता यास याने
आप यासाठ पाप असे केले, हणजे आपण या याठायी देवाचे नी तम व
असे हावे.
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हणून या याबरोबर काम करणारे आ हीदेखील तु हास अशी वनंती
६ करतो
क , तु ही देवा या कृपेचा वीकार थ होऊ देऊ नका. कारण
२

तो हणतो, ‘मी अनुकूल समयी तुझे ऐकले, आ ण तारणा या दवशी तुझे
सहा य केले.’ पाहा, आता अनुकूल समय आहे, पाहा, आता तारणाचा दवस
आहे. ३ या सेवेला दोष लावला जाऊ नये हणून आ ही, कशात कोणाला,
अडखळ यास कारण होत नाही. ४ उलट सव ि थतीत देवाचे सेवक हणून,
आ ही आम या वषयीची खातर पटवून देतो; आ ही पु कळ सो शकपणाने
संकटात, आप ीत व ःखात; ५ फट यांत, बं दवासांत व दंगलीत; क ांत,
जागरणांत व उपासांत; ६ शु तेने व ानाने, सहनशीलतेने व ममतेने, प व
आ याने व न कपट ीतीने; ७ खरेपणा या वचनाने व देवा या साम याने,
उज ा हातात व डा ा हातात नी तम वाची श े बाळगून, ८ गौरवाने
व अपमानाने, अपक त ने व स क त ने, आ ही आपली लायक पटवून
देतो. आम या वषयी खातर पटवतो. फस ा आ ण तर खरे आहोत, ९
अप र चत आहोत आ ण सुपर चत आहोत, मरत आहोत आ ण बघा, आ ही
जवंत आहोत. जणू श ा भोगीत होतो आ ण तर मरण पावलो नाही. १०
आ ही ःखीत, तर सदो दत आनंद करणारे, आ ही द र ी, तर पु कळांना
धनवान करणारे, आम याजवळ काही नसलेले आ ण तर सव असलेले असे
आढळतो. ११ अहो क रथकर बंधूंनो, तुम यासाठ आ ही त ड उघडले आहे
आ ण आमचे अंतःकरण मोठे झाले आहे. १२ आम यात तु ही संकु चत
झाला नाही, पण तु ही वतः या कळव या वषयी संकु चत झाला आहात.
१३ आता तु हीही असलीच फेड क न तुमचेही अंतःकरण मोठे करा. हे मी
तु हास मुले हणून सांगतो. १४ व ास न ठे वणा यांबरोबर संबंध जोडू न
वजोड होऊ नका; कारण नी तमान व अनाचार ांची भागी कशी होणार?
काश व अंधकार ांचा मलाप कसा होणार? १५
ताची ब लयालाशी
एकवा यता कशी होणार? कवा व ास ठे वणारा व व ास न ठे वणारा हे
वाटेकर कसे होणार? १६ आ ण देवा या नवास थानाचा मूत बरोबर मेळ
कसा बसणार? कारण तु ही जवंत देवाचे नवा थान आहात कारण देवाने
हणले आहे क , ‘मी यां यात राहीन आ ण यां यात वावरेन; मी यांचा देव
होईन आ ण ते माझी जा होतील.’ १७ आ ण हणून ‘ भू हणतो क ,
यां यामधून बाहेर या आ ण वेगळे हा; अशु यास शवू नका; हणजे मी
तु हास वीकार न. १८ आ ण मी तु हास पता होईन आ ण तु ही माझे पु
हाल, असे सवसमथ भू हणतो.’
यालाही अ भवचने मळाली आहेत, हणून आपण
७ देहयांा यानो,वआप
आ या या येक अशु तेपासून वतःला शु क आ ण
देवा या भयात रा न आप या प व याला पूण करावे. २ तु ही आमचा
अं गकार करा; आ ही कोणावर अ याय केला नाही, कोणाला बघडवले
नाही, कोणाचा गैरफायदा घेतला नाही. ३ दोषी ठरव यासाठ मी हे हणत
आहे असे नाही. मी अगोदरही सां गतले आहे क , तुम याबरोबर आ ही
जगावे आ ण मरावे एवढे तु ही आम या अंतःकरणात आहात. ४ मला तुमचा
मोठा व ास आहे व मला तुम या वषयी फार अ भमान आहे; माझे पूरेपूर
समाधान झाले आहे आ ण आप या सव ःखात मी अ तशय आनंदीत आहे.
५ कारण आ ही मासेदो नयास आ यावर आम या शर राला वा य न हते;
आ हास सगळ कडू न ास दे यात आला, बाहे न भांडणे व आतून भीती.
६ तर ही, जो देव लीन अव थेत असले यांचे सां वन करतो याने आमचे
तीता या ये याकडू न सां वन केले. ७ आ ण केवळ या या ये यामुळे
नाही, पण तो जे हा तुमची उ कंठा, तुमचा शोक व तुमची मा या वषयीची
ती स द छा ां वषयी आ हास सांगत होता ते हा तुम याबाबतीत याचे
जे सां वन झाले या या योगाने आमचे सां वन होऊन मला वशेष आनंद
झाला. ८ मी मा या प ाने तु हास ःख दले ाब ल मला वाईट वाटत
नाही; मला वाईट वाटले होते कारण मला दसले होते क या प ाने जणू
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घटकाभर, तु हास ःखी केले होते; ९ तर आता मी आनंद करतो, तु हास
ःख झाले ामुळे न हे, तर प ा ाप हो याजोगे ःख झाले ामुळे, कारण
देवानुसार तुमचे हे ःख दैवी होते, आम याकडू न तुमची कसलीही हानी होऊ
नये हणून असे झाले. १० कारण देव े रत ःख तारणदायी प ा ापास
कारणीभूत होतो याब ल वाईट वाटत नाही, पण जगीक ःख मरणास
कारणीभूत होते. ११ कारण पाहा, तुमचे हे ःख दैवी होते, या एकाच गो ीने
तुम याम ये केवढ कळकळ, केवढे दोष नवारण, केवढा संताप, केवढे भय,
केवढ उ कंठा, केवढ आ था, केवढ श ा कर याची बु ी, उ प न झाली!
या बाबतीत तु ही सव कारे नद ष आहात ाचे माण तु ही पटवून दले
आहे. १२ तथा प मी तु हास ल हले ते याने अ याय केला या यामुळे न हे
आ ण यावर अ याय झाला या यामुळेही न हे, तर आम या वषयी तु ही
दाखवत असले या कळकळ ची जाणीव तु हास देवासम हावी हणून
लहीले. १३ ामुळे आमचे सां वन झाले आहे आ ण आमचे सां वन इतकेच
न हे, तर वशेषक न तीताला आनंद झा यामुळे आ हीही फारच आनं दत
झालो; कारण तु हा सवाकडू न या या मनाला व थता मळाली. १४ आ ण
तुम या वषयी या यापुढे मी जर अ भमान मरवला असेल तर मला काही
लाज वाटत नाही. पण आ ही या माणे तुम याबरोबर सवकाही खरेपणाने
बोलतो, याच माणे तीतापुढ ल तु हा वषयीचा आमचा अ भमान खरेपणाचा
आढळला आहे. १५ तुम या सवा या आ ां कतपणाची हणजे तु ही भय
ध न, कापत कापत, याचे कसे वागत केले याची यास आठवण होत
असता तुम यासाठ याची ममता फारच फार आहे. १६ मला सवबाबतीत
तुमचा व ास वाटतो हणून मी आनंद करतो.
ूनो, मासेदो नयातील मंड यांवर झाले या देवा या कृपे वषयी आ ही
८ बंतुधहास
कळवतो. ती अशी क , संकटा या बकट पर ेत यांचा
२

आ यं तक आनंद व यांचे कमालीचे दा र य ांम ये यांची औदायसंपदा
वपुल झाली. ३ कारण मी सा देतो क , यांना जतके श य होते ततके
यांनी दले आ ण यां या मतेपे ाही जा त दले. यांनी उ सफूतपणे
आपण होऊन दले. ४ प व जनां या सेवेमुळे मळणा या आशीवादाम ये
सहभागी हो याची कृपा मळावी हणून यांनी आ थेवाईकपणे आ हास
वनंती केली. ५ आ हास आशा होती या मानेच केवळ न हे, तर यांनी
थम वतःस भूला दले आ ण देवा या इ छे ने आपणास आ हासही दले.
६ ाव न आ ही तीताजवळ वनंती केली क , जसा याने पूव आरंभ
केला होता या माने तुम याम ये कृपे या या कायाचा शेवटही करावा. ७
हणून जसे तु ही सव गो ीत, हणजे व ासात, बोल यात ानात व सव
आ थेत व आ हावर ल आप या ीतीत वाढला आहा, तसे तु ही या कृपे या
कायातही फार वाढावे. ८ हे मी आ ा हणून सांगत नाही, तर स यां या
आ थेव न तुम याही ीतीचा खरेपणा पडताळू न पाहतो. ९ आप या भू
येशू
ताची कृपा तु हास माहीत आहे, तो धनवान असता तुम याकरता
द र ी झाला, अशा हेतूने क , या या दा र याने तु ही धनवान हावे. १०
ा वषयी मी आपले मत सांगतो, कारण हे तु हास हतकारक आहे, तु ही
मागेच एक वषापूव थमतः असे कर यास आरंभ केला, इतकेच न हे तर
अशी इ छा कर यासही केला. ११ तर हे काय आता पूण करा, ासाठ
क जशी इ छा कर याची उ सुकता तुम या तु हास होती तशी तुम या
ऐपती माणे काय स ी हावी. १२ कारण उ सुकता असली हणजे या या
या याजवळ जसे असेल तसे ते मा य होते, नसेल तसे नाही. १३ स याचे
ओझे हलके कर यासाठ तुम यावर ओझे लादावे असे नाही तर समानता
असावी हणजे. १४ स या या काळात तुम या वपुलतेतून यांची गरज
भागावी, यासाठ क नंतर या या वपुलतेमुळे तुम या गरजा भाग व या
जा ात अशी समानता हावी. १५ प व शा
हणते, “ याने म ना
पु कळ गोळा केला होता, यास जा त झाला नाही. याने थोडा गोळा केला
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होता, यास कमी पडला नाही.” १६ जी आ था मा याम ये तुम या वषयी
आहे ती आ था देवाने तीता या अंतःकरणात घातली याब ल मी देवाचे
आभार मानतो, १७ कारण तीताने आम या आ हानाचे वागतच केले असे
नाही तर तो पु कळ उ सुकतेने आ ण या या वतः या मो ा आ थेने
तुम याकडे येत आहे. १८ आ ण आ ही या याबरोबर एका बंधूला याची
या या सुवातब ल या मंड यातील सेवेब ल वाहवा होत आहे, यास
पाठवत आहोत. १९ यापे ा अ धक हणजे मंड यांनी हे कृपेचे दानापण
घेऊन जा यासाठ आमची नवड केली. जे आ ही भू या गौरवासाठ करतो
आ ण मदत कर याची आमची उ सुकता दसावी हणून हे करतो. २० ही जी
वपुलता आ हाकडू न सेवेस उपयोगी पडत आहे त या कामात कोणीही
आ हावर दोष लावू नये हणून आ ही काळजीपूवक वागत आहोत. २१
आ ही ‘ भू या ीने जे मा य,’ इतकेच न हे तर ‘मनु यां याही’ ीने
जे मा य, ते कर याची खबरदार घेतो. २२ यां याबरोबर आ ही आम या
स या एका बंधूला पाठवले आहे. या या उ सुकतेची पारख आ ही पु कळ
गो ीत अनेक वेळा केली आहे आ ण आता तुम यावर याचा फार व ास
अस यामुळे तो अ धक उ सुक आहे. २३ तीता या बाबतीत सांगायाचे
तर, तो तुम यामधील माझा एक सहकार व सहकमचार आहे, आम या
इतर बंधूं या बाबतीत सांगायचे तर, ते
ताला गौरव व मंड यांचे े षत
आहेत. २४ हणून या लोकांस तुम या ीतीचा पुरावा ा आ ण आ हास
तुम याब ल वाटत असले या अ भमानब लचे समथन करा. यासाठ क ,
मंड यांनी ते पाहावे.
प प व जनांची सेवा कर या वषयी मी तु हास लहावे ाचे अग य
९ तथा
नाही. कारण मदत कर याब लची तुमची उ सुकता मला माहीत
२

आहे आ ण मी मासेदो नयातील लोकांस या वषयी अ भमानाने सांगत होतो
क , गे या वषापासून अखयातील तु ही लोक दे यासाठ तयार आहात
आ ण तुम या उ साहामुळे पु कळजण कृ त कर यास आवेशाने पुढे आले
आहेत. ३ तर या बाबतीत तुम या वषयीचा आमचा अ भमान थ होऊ
नये हणून मी या बंधूंना पाठवत आहे आ ण मी सां गत या माणे तु ही
आपली तयार केलेली असावी. ४ नाही तर कदा चत, मासेदो नयाचे लोक
जर मा याबरोबर आले आ ण तु ही तयार त नसलेले आढळला, तर या
खातर मुळे आमची आ ही हणत नाही क , तुमची फ जती होईल. ५
हणून मला हे आव यक वाटते क , ांनी तुम याकडे आधी जावे अशी या
बंधूंना वनंती करावी आ ण तु ही देऊ केलेली देणगी यांनी आधीच तयार
करावी; हणजे लोभाने घेऊन नाही पण देणगी हणून ती तयार राहील.
६ हे ल ात ठे वा जो हात राखून पेरतो तो याच माणात कापणी कर ल
आ ण जो उदार हाताने पेर ल तो याच माणात कापणी कर ल. ७ येक
मनु याने आप या मनात जे ठरवले असेल या माणे याने ावे; ःखी
मनाने कवा देणे भाग पडते हणून देऊ नये कारण ‘संतोषाने देणारा देवाला’
आवडतो. ८ तुम याजवळ सव गो त सदा, सव पुरवठा रहावा आ ण येक
चांग या कामात तु ही संप न हावे हणून देव तु हास सव कारची कृपा
पुरव यास समथ आहे. ९ असे प व शा ात ल हले आहे; “तो गर बांना
उदारह ते देतो, याचे नी तम व सवकाळ राहते.” (aiōn g165) १० आता
जो पेरणा याला बीज व खा यासाठ भाकर पुरवतो तो तुम यासाठ बीज
पुरवील आ ण ब गु णत कर ल व तुम या नी तम वाचे फळ वाढवील. ११
हणजे तु ही सव उदारतेसाठ येक गो ीत संप न हाल व ती उदारता
आम या ारे देवाचे उपकार मरण अ धक हो यास कारणीभूत होईल. १२
कारण या सेवेचे काम केवळ प व जनां या गरजा पुरवणे एवढेच नाही
पण देवा या पु कळ उपकार मरणात ते सेवाकाय ब गु णत होते. १३ या
सेवे या कसोटीम ये,
ता या शुभवतमाना या अं गकाराबाबत तुम या
आ ां कतपणामुळे आ ण यां यासाठ व इतरांसाठ तु ही उदारपणे दले या

दानामुळे ते देवाचे गौरव करतात; १४ आणखी ते तु हाक रता ाथना कर त
असता तु हावर देवाने जी वपुल कृपा केली आहे यामुळे तुमची भेट हावी
अशी उ कंठा ते धरतात. १५ देवाचे अवणनीय दान जे याचा पु येशू
त
याब ल याची तुती असो!
जो मी, पौल, तुम याबरोबर असताना तुम याशी लीनपणे वागतो
१० पण
पण र असताना तुम याबरोबर कडकपणे वागतो. तो मी तु हास
ता या सौ यतेने व न तेने वनंती करतो. २ माझे मागणे असे आहे,
आ ही देहाला अनुस न चालतो असा आम या वषयी जे वचार करतात,
यां याबरोबर कडकपणे बोल याचा मी या व ासाने वचार कर त आहे
या माणे मला यां या व कडक हो याची गरज पडू नये. ३ कारण,
आ ही देहात चालणारे असूनही आ ही देह वभावा माणे यु करत नसतो.
४ कारण आम या लढाईची श े दै हक नाहीत, तर देवासाठ तटबंदी नाश
कर यास ती समथ आहेत. चुक या वाद ववादातून काहीच न प न होत
नाही. ५ तक वतक व देव वषयक ाना व उं च उभारलेले असे सवकाही
पाडू न टाकून आ ही येक वचार अं कत क न तला
ता पुढे मान
झुकव यास लावतो. ६ आ ण तु ही आ ापालनांत पूण हाल ते हा सव
आ ाभंगाब ल शासन कर यास आ ही स आहोत. ७ डो यांपुढे आहे ते
पाहा; आपण
ताचे आहोत असा जर कोणाला वतः वषयी व ास
असेल तर याने आम या वषयी वतःशी वचार करावा क , जसे आपण
ताचे आहोत तसे तेही
ताचे आहोत. ८ कारण, भूने आ हास
जो अ धकार दलेला आहे, तो तुमची उ नती हावी हणून दलेला आहे,
तुमचा नाश कर यास दलेला नाही, याचा मी अ धक अ भमान मरव यास
मला लाज वाटणार नाही; ९ हणजे मी प ां ारे भीती घालू पाहतो असे
मा या वषयी कोणास वाटू नये. १० कारण ते हणतात क , “ यांची प े
गंभीर व जोरदार असतात, पण तो शर राने अश आहे आ ण याचे बोलणे
ऐक या या लायक चे नसते.” ११ अशा लोकांनी हे समजून यावे क ,
आ ही जसे र असताना आम या प ांतील बोल यात असतो, तसे आ ही
जवळ असताना कृतीत असतो. १२ जे क येक वतःची शंसा करतात,
यां याबरोबर आ ही आपणांस समजायला कवा यां याशी आपली तुलना
करायचे धाडस कर त नाही, ते तर वतःस वतःकडू नच मोजत असता व
वतःची वतःबरोबरच तुलना कर त असतात हा शहाणपणा नाही. १३
आ ही आम या मयादेबाहेर अ भमान मरवणार नाही; तर देवाने आ हास
लावून दले या आम या मयादे या आतच मरवू, ती मयादा तुम यापयत
येऊन पोहोचली आहे. १४ कारण जणू आ ही तुम यापयत पोहोचलो न हतो,
अशा कारे आ ही मयादेबाहेर जात नाही कारण आ ही
ताचे शुभवतमान
गाजवीत तुम यापयत थम पोहचलोच आहोत. १५ आ ही मयादा सोडू न
स यां या कामात अ भमान मरवीत नाही; पण आ हास आशा आहे
क , जसा तुमचा व ास वाढेल तसा, आम या कामा या मयादेचे माण
अ धक पसरत जाईल. १६ हणजे, स यां या काय े ात आधीच कर यात
आले या कामाचा अ भमान न मरवता, आ ही तुम या पलीकड ल ांतांत
शुभवतमान सांगावे. १७ प व शा सांगते, “पण जो कोणी अ भमान
मरवतो याने भू वषयी अ भमान मरवावा.” १८ कारण वतःची शंसा
करणारा वीकृत नाही पण भू याची शंसा करतो तोच वीकृत आहे.
इ छा आहे क , तु ही माझा थोडासा मूखपणा मा यासाठ
११ माझी
सहन करावा. पण तो तु ही सहन कर तच आहात. कारण मी
२

देवा या आवेशाने तु हा वषयी आवेशी आहे, मी एका पतीबरोबर तुमची
मागणी केली आहे, अशा हेतूने क , तु हास शु कुमार असे
ताला
सादर करावे. ३ पण मला भीती वाटते क जसे ह वेला सपाने कपट क न
फसवले तसे तुमचे वचार कसे तर बघडू न ती
ताची शु भ व
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सरळपण ापासून
होतील. ४ कारण, जर कोणीही येऊन, आ ही
याची घोषणा केली नाही अशी स या येशूची घोषणा केली कवा तु हास
मळाला न हता असा सरा आ मा तु ही वीकारता कवा तु ही वीकारले
नाही असे सरे शुभवतमान तु ही वीकारता तर तु ही यांचे सहन करता. ५
पण मला वाटते मी अ त े े षतांपे ा कुठ या कारे कमी नाही. ६ आ ण
मी भाषण कर यात अ श त असलो तर ानात नाही. आ ही हे तु हास
सव गो ीत, सव कारे, कट केले. ७ तु ही उं च हावे हणून मी आपणाला
नीच केले हणजे मी देवाचे शुभवतमान तु हास फुकट सां गतले याम ये मी
पाप केले काय? ८ तुमची सेवा कर यासाठ मी स या मंड यांकडू न वेतन
घेऊन यांना लुटले. ९ आ ण मी तु हाजवळ होतो ते हा मला कमी पडले
असतानाही मी कोणाला भार असा झालो नाही कारण मासेदो नया न जे बंधू
आले यांनी माझी गरज पुर वली आ ण सव गो ीत मी तु हास ओझे होऊ
नये हणून मी वतःस ठे वले आ ण यापुढेही ठे वीन. १०
ताचे स य
मा याम ये आहे हणून मी सांगतो क , अखया ांतात कोणीही मा या
आ भमानास वरोध करणार नाही. ११ आ ण का? कारण मी तु हावर
ती कर त नाही काय? देव जाणतो क , मी तुम यावर ीती करतो. १२
आ ण मी जे करतो ते मी कर त राहीन यासाठ क , जे कारण पा हजे
आहे ते मी यां यासाठ ठे वू नये. ते यांना ासाठ हवे आहे क , ते या
कामात अ भमान मरवतात याम ये ते आम यासारखे दसावेत. १३ कारण
असे लोक खोटे े षत आहेत, ते फस वणारे कामगार आहेत,
ता या
े षतांचे स ग घेणार अशी आहेत. १४ आ ण याम ये आ य नाही कारण
सैतानदेखील तेज वी ताचे प धारण करतो. १५ हणून याचे सेवकही
जर यायीपणा या सेवकाचे प धारण करतात यामुळे याम ये आ य
वाट यासारखे काही नाही, यांचा शेवट यां या काया माणे होईल. १६ मी
पु हा हणतोः कोणीही मला मूढ समजू नये, पण जर तु ही समजता तर
जसा मूढाचा तसा माझा वीकार करा. यासाठ क मी थोडासा अ भमान
बाळगीन. १७ मी हे बोलत आहे ते भूला अनुस न बोलत नाही. तर या
अ भमाना या धीटपणाने, जणू मूखासारखे बोलतो. १८ जसे बरेच लोक
दै हक गो ी वषयी अ भमान मरवतात, तसा मी पण अ भमान मरवीन. १९
तु ही शहाणे अस याने मूढांचे आनंदाने सहन करता! २० व तुतः जे कोणी
तु हास दास करते कवा छळ करते कवा तुमचा गैरफायदा घेते कवा वतः
पुढे ये याचा य न करते कवा तुम या त डावर मारते तर तु ही यांचे सहन
करता. २१ वतःला हणवून मी हे बोलतो, तर या बाबतीत कोणी धीट
असेल, त यात मीही धीट आहे (हे मी मूढपणाने बोलतो). २२ ते इ ी आहेत
काय? मीही आहे. ते इ ाएली आहेत काय? मी ह आहे. ते अ ाहामाचे
संतान आहेत काय? मी ह आहे. २३ ते
ताचे सेवक आहेत काय? मी
अ धक माणात आहे (मी हे वेडगळासारखे बोलतो) मी पु कळ कठ ण
काम केले आहे. सारखा तु ं गात जात होतो, बेसुमार फटके खा ले, पु कळ
वेळा मरणाला सामोरे गेलो, हणून मीही अ धक आहे. २४ पाच वेळेला
य ांकडू न मला चाबकाचे एकोणचाळ स फटके बसले. २५ तीन वेळा
काठ ने मार यात आले, एकदा मला दगडमार कर यात आला, तीन वेळा
माझे जहाज फुटले, खु या समु ात मी एक रा व दवस घाल वला. २६ मी
सात याने फरत होतो, नदी या वासात धोका होता. लुटा ं कडू न धोका
होता. मा या वतः या देशबांधवांकडू न धोका होता. पररा ीय लोकांकडू न,
शहरांम ये धोका होता. ड गराळ देशात धोका होता. समु ातील धोके होते,
व ास ठे वणा या खोटया बंधूंकडू न आलेले धोके होते. २७ मी क केले
आ ण घाम गाळला व पु कळ वेळा जागरण केले. मला भूक व तहान माहीत
आहे. पु कळ वेळा मी उपाशी रा हलो, थंड त उघडा असा मी रा हलो, २८ या
सव गो ी शवाय दररोज मा यावर येणार दबाव हणजे सव मंड यां वषयीची
चता. २९ कोण बळ झाला असता तर मी बळ होत नाही काय? कोण
स याला पापात पाड यास कारण होतो आ ण मला संताप होत नाही?
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३० जर मला अ भमान बाळगायचा असेल तर मी आप या बलते या

गो ी वषयी अ भमान बाळगीन. ३१ देव आ ण भू येशूचा पता, याची
अनंतकाळपयत तुती केली पा हजे, तो हे जाणतो क मी खोटे बोलत नाही.
(aiōn g165) ३२ द म क नगरात अर तास राजाने नेमले या अ धका याने
मला अटक कर यासाठ द म ककरां या नगरावर पहारा दला होता. ३३
पण मला टोपलीत बसवून गावकुसा या खडक तून खाली सोड यात आले
आ ण या या हातून मी नसटलो.
भमान मरवणे भाग पडते; तर हे उ चत नाही पण मी
१२ मलाभू याअ दशनां
कडे व कटीकरणांकडे आता वळतो. मला एक
२

तातील मनु य माहीत आहे; तो चौदा वषापूव (शर रात क शर राबाहेर
हे मला माहीत नाही, देवाला माहीत आहे) तस या वगापयत नेला गेला. ३
तो मला माहीत आहे आ ण असा तो मनु य (शर रात क शर रापासून वेगळा
हे मला माहीत नाही, देवाला माहीत आहे) ४ या मनु यास सुखलोकात
उचलून ने यात आले आ ण मनु याने यांचा उ चारही करणे यो य नाही
अशी वा ये याने ऐकली. ५ मी अशा मनु या वषयी अ भमान मरवीन, मी
वतः वषयी नाही, तर केवळ आप या बलतेची ौढ मरवीन. ६ कारण
आपण अ भमान मरवावा अशी जर मी इ छा धरली, तर मी मूढ होणार
नाही, कारण मी जे खरे ते बोलेन; पण मी वतःस आवरले पा हजे, हणजे
कोणी जे माझे पाहतो कवा ऐकतो या न याने मला अ धक मानू नये. ७
आ ण कटीकरणां या वपुलतेमुळे मी मयादेबाहेर चढू न जाऊ नये हणून
मा या देहात एक काटा दलेला आहे, तो मला ठोसे मारणा या सैतानाचा त
आहे; हणजे मी मयादेबाहेर चढू न जाऊ नये. हणून तो ठे व यात आला
आहे. ८ मा यामधून तो नघावा हणून मी भूला ा वषयी तीनदा वनंती
केली. ९ आ ण याने मला हणले क , ‘माझी कृपा तुला पुरे आहे, कारण
अश पणात माझे साम य पूण होते.’ हणून, फार आनंदाने, मी मा या
अश पणात अ भमान मरवीन, हणजे
ताचे साम य मा यावर रहावे;
१० आ ण हणून
तासाठ आजारात, अपमानात, आप ीत, पाठलागात
आ ण ःखात मी संतु असतो कारण मी जे हा अश असतो ते हाच
सश आहे. ११ मी मूढ बनलो, असे बन यास तु ही मला भाग पाडले;
तु ही मा या वषयी खातर ायला पा हजे होती कारण मी काहीच नसलो,
तर या अ त े े षतांपे ा मी कोण याही गो ीत कमी नाही. १२ च हे,
अ ूते व साम याची कृ ये यां या योगाने ख या े षतांची च हे खरोखरच
सव सहनशीलतेने तु हाम ये घड व यात आली. १३ कारण मी आपला भार
तु हावर टाकला नाही, या एका गो ी शवाय तु ही स या कोण या गो ीत
स या मंड यांपे ा कमी आहात? मला या अपराधाची मा करा. १४
बघा, मी तस या वेळ तुम याकडे ये यास तयार आहे आ ण तुम यावर
भार घालणार नाही; कारण मी तुम यापासून काही मळवू पाहत नाही,
तर मी तु हास मळवू पाहतो कारण मुलांनी आई-वड लांसाठ साठवू नये
पण आई-वड लांनी मुलांसाठ साठवले पा हजे. १५ मी तुम या जीवांसाठ
फार आनंदाने खच कर न आ ण वतः सव व खच पडेन. मी तुम यावर
अ तशयच ीती करतो हणून तु ही मा यावर कमी ीती करता क काय?
१६ असो, मी तुम यावर भार घातला नाही, पण मी धूत अस यामुळे मी
तु हास यु ने धरले. १७ मी तुम यासाठ यांना पाठवले अशा कोणाकडू न
मी तुमचा फायदा घेतला काय? १८ मी तीताला वनंती केली आहे आ ण
मी एका बंधूला या याबरोबर पाठवत आहे. तीताने तुम याकडू न फायदा
मळवला काय? आ ही एकाच आ याने चाललो नाही काय? एकाच
चालीने चाललो नाही काय? १९ तु हास इतका वेळ वाटत असेल क आ ही
तुम यापुढे आमचे समथन कर त आहोत, आ ही देवासमोर
ता या ठायी
बोलत आहो आ ण यांनो या सव गो ी तुम या उ नतीसाठ आहेत. २०
कारण मला भीती वाटते क , मी येईन ते हा, मी अपे ा कर त असेन तसे,
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कदा चत्, तु ही मला आढळणार नाही; आ ण तु ही अपे ा करणार नाही
असा मी तु हास आढळे न. कदा चत्, तुम यात कलह, ई या, राग, वरोध,
वाथ मह वकां ा, कुरकुर , गव, अफवा व ग धळ मला आढळू न येतील.
२१ कवा मी पु हा येईन ते हा माझा देव तुम यासमोर मला लीन कर ल
आ ण यांनी पाप केले असून आपण केले या अमंगळपणाचा, भचाराचा
व कामातुरपणाचा यांनी प ा ाप केलेला नाही अशा पु कळ जणांसाठ
मला शोक करावा लागेल.
तस या वेळ तुम याकडे येत आहे. दोन कवा तीन
१३ मीसा आता
ीदारां या त डू न येक श द स होईल.
यांनी पूव पाप
२

केले होते यांना आ ण स या सग यांना मी अगोदर सां गतले होते आ ण
स या वेळ वतः आलो होतो ते हा माणे आता र असताना मी आधी
सांगतो क , मी जर पु हा आलो तर गय करणार नाही. ३ कारण मा या ारे
त बोलतो ाचे माण तु हास पा हजे ते हेच; तो तुम यासंबंधाने बळ
नाही पण तुम यात समथ आहे. ४ कारण जर अश पणात तो वध तंभावर
खळला गेला तर देवा या साम याने तो जवंत आहे कारण या यात
आ हीही बळ आहोत पण आ ही देवा या साम याने तुम यासाठ जवंत
रा . ५ तु ही व ासात आहात कवा नाही हणून आपली वतःची पर ा
करा. आपली वतःची पारख करा. तु हास आप यात येशू
त आहे हे
कळत नाही काय? नसेल तर मग, तु ही पसंतीस न उतरलेले आहात. ६ मी
आशा करतो क , आ ही पसंतीस न उतरलेले नाही हे तु ही ओळखाल.
७ आता देवाजवळ अशी ाथना करतो क तु ही काही वाईट क नये;
हणजे आ ही वीकृत दसावे हणून नाही, पण आ ही वीकृत नसलो तर
तु ही चांगले ते करावे. ८ कारण आ ही स या व काही करत नाही, तर
स यासाठ करतो. ९ जे हा आ ही बळ आहोत व तु ही बलवान आहात
ते हा आ ही आनंद करतो व तु ही प रपूण हावे ासाठ ही ाथना करतो.
१० एव ाकरता र असताना मी या गो ी लहीत आहे, हणजे भूने
मला जो अ धकार उभारणी कर यास दलेला आहे, नाश कर यास नाही,
याचा उपयोग क न, मी तेथे असताना कडकपणाने वागू नये. ११ शेवटी,
बंधूंनो, आनंद करा तु ही आपली अ धका धक सुधारणा करा. तुमचे सां वन
होवो. तु ही एकमनाचे हा व शांतीने रहा आ ण ीतीचा व शांतीचा देव
तुम याबरोबर राहील. १२ प व अ भवादनाने एकमेकांना सलाम करा. १३
तु हास सव प व जन सलाम सांगतात. १४ भू येशू
ताची कृपा, देवाची
ीती आ ण प व आ याची सहभा गता तु हा सवाबरोबर असो. आमेन.
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२ क र.

गलती
१ गलती
येशू

ांतातील मंड यांस; मनु यांकडू न कवा मनु यां या ारे न हे, तर
ता या ारे आ ण याने यास मरण पावले यातून उठवले तो
देव पता, ा या ारे झालेला े षत पौल, २ या याकडू न आ ण मा या
सोबतीचे सव बंधूकडू न, ३ देव जो पता व आपला भू येशू
त ांजकडू न
तु हास कृपा व शांती असो. ४ आप या देव प या या इ छे माणे, या
आता या युगातून आप याला सोडव यास, भू येशू
ताने आप या
पापांब ल, वतःला दले. (aiōn g165) ५ देव प याला युगानुयुग गौरव
असो. आमेन. (aiōn g165) ६ मला आ य वाटते क , याने तु हास
ता या कृपेत पाचारण केले या यापासून, इत या लवकर, तु ही
स या शुभवतमानाकडे वळला आहात. ७ सरे कोणतेही शुभवतमान
नाही; पण तु हास घोटा यात पाडणारे आ ण
ताचे शुभवतमान वपर त
कर याची इ छा असणारे असे क येक आहेत. ८ तर जे शुभवतमान
आ ही तु हास सां गतले या या न नराळे शुभवतमान जर आ ही सां गतले
कवा वगातील आले या देव तानेही सां गतले, तर तो शा पत असो. ९
आ ही अगोदर सां गतले आहे तसेच आता मी पु हा सांगतो क , कोणी
तु हास, जे तु ही वीकारले या यापे ा, नराळे शुभवतमान कोणी तु हास
सां गत यास तो शा पत असो. १० मी आता मनु याची कवा मी देवाची
मनधरणी करावयास पाहत आहे? मी मनु यांना संतु करावयास पाहत आहे
काय? मी अजूनपयत मनु यांना संतोषवीत असतो, तर मी
ताचा दास
नसतो. ११ कारण, बंधूंनो, मी तु हास सांगतो क , मी या शुभवतमानाची
घोषणा केली ती मनु या या सांग या माणे नाही. १२ कारण ती मला
मनु याकडू न मळाली नाही तसेच ती मला कोणी शकवलीही नाही; पण
येशू
ता या कटीकरणाने ती मला ा त झाली. १३ तु ही मा या, य दी
धमातील, पूव या आचरणा वषयी ऐकले आहे क , मी देवा या मंडळ चा
अ यंत छळ क न तचा नाश कर त असे. १४ आ ण मी मा या पूवजां या
थां वषयी पु कळ अ धक आवेशी अस यामुळे मा या लोकांत या मा या
वया या पु कळ ल कापे ा य दी धमात मी पुढे गेलो होतो. १५ पण या
देवाने मला आई या उदरापासून वेगळे केले व आप या कृपेने मला बोलावले,
यास जे हा बरे वाटले क , १६ आप या पु ाला मा या ारे कट करावे,
हणजे पररा ीयांम ये मी या या शुभवतमानाची घोषणा करावी ते हा मी हे
कोण याही मानवाची मसलत न घेता, १७ आ ण मा या पूव झाले या
े षतांकडे य शलेमेस वर न जाता, पण मी लगेच अरब तान देशास नघून
गेलो व तेथून द म कास पु हा परत आलो. १८ पुढे, तीन वषानंतर, मी
केफाला भेट यास वर य शलेमास गेलो आ ण पंधरा दवस मी या याजवळ
रा हलो; १९ पण भूचा भाऊ याकोब ा या शवाय मी इतर े षतांपैक
सरा कोणीही मा या ीस पडला नाही. २० मी जे तु हास ल हत आहे, ते
पाहा, देवासमोर, मी खोटे बोलत नाही. २१ यानंतर मी सर या व क ल कया
ांतांत आलो २२ आ ण
तात असले या, य दीया ांतातील मंड यांना
मी अप र चत होतो. २३ यां या ऐक यात एवढेच येत असे क , ‘पूव
आमचा छळ करणारा या व ासाचा मागे नाश कर त होता याची तो आता
सुवाता सांगत आहे.’ २४ आ ण ते मा या वषयी देवाचे गौरव क लागले.

देखील भाग पाड यात आले नाही; ते आ हास दा यात घाल याकरता,
त येशूम ये जी मोकळ क आप याला आहे ते हेर यास, चो न आत
आले होते. ५ शुभवतमानाचे स य तुम याकडे रहावे हणून आ ही यांना
घटकाभरही वश होऊन यां या अधीन झालो नाही. ६ तर ही, जे वशेष
मानलेले कोणी होते यां याकडू न (ते कसे ह असोत होते याचे मला काही
नाही; देव मनु याचे बा प पाहत नाही.) कारण जे वशेष मानलेले होते
यांनी मला काही अ धक दले नाही. ७ तर उलट सुंता झाले या य ांना
शुभवतमान सांगणे जसे पे ावर सोपवले होते तसेच सुंता न झाले या
पररा ीय लोकांस शुभवतमान सांगणे मा यावर सोपवले आहे, हे यांनी
ब घतले. ८ कारण याने पे ा या ारे सुंता झाले या लोकात े षतपणा
चालवावयास श पुरवली याने मलाही पररा ीयात तो चालव यास श
पुरवली. ९ आ ण यांनी मला दलेले कृपादान ओळखून, याकोब, केफा
व योहान हे जे आधार तंभ होते यांनी मला व बणबाला उज ा हातांनी
ह तांदोलन केले, ते ासाठ क , आपण देवा या कायात सहभागी आहोत
हे दशवावे व आ ही पररा ीयांकडे आ ण यांनी सुंता झाले याकडे जावे. १०
मा आ ही ग रबांची आठवण ठे वावी, अशी यांची इ छा होती; आ ण मी तर
याच गो ी कर यास उ कंठ त होतो. ११ आ ण यानंतर, केफा अं यु खयास
आला असता, मी या यासमोर यास आडवा आलो, कारण तो दोषीच
होता. १२ कारण याकोबापासून क येकजण ये याअगोदर तो अ यजाती
लोकांबरोबर जेवत असे; पण ते आ यावर तो सुंता झाले या लोकांस भऊन
याने माघार घेऊन वेगळा रा लागला. १३ ते हा तसेच स या य दी व ास
ठे वणा यांनीही या याबरोबर ढ ग केले; यामुळे बणबादेखील यां या ढ गाने
ओढला गेला. १४ पण मी जे हा हे ब घतले क , शुभवतमाना या स या माणे
ते नीट चालत नाहीत, ते हा सवासमोर मी केफाला हटले, “तू वतः य दी
असून तू जर पररा ीया माणे राहतोस आ ण य ां माणे वागत नाहीस, तर
जे पररा ीयांनी य ांसारखे वागावे हणून तू या यावर जुलूम क रतोस हे
कसे?” १५ आ ही ज मापासूनच य दी आहोत, पापी पररा ीयातले नाही.
१६ तर मनु य नयमशा ातील कृ यांनी नी तमान ठरत नाही तर येशू
तावर ल व ासा या ारे ठरतो, हे ओळखून आ हीही
त येशूवर
व ास ठे वला; ासाठ क , व ासाने मनु य नी तमान ठरवला जातो,
हणून आ हीही येशू
तावर व ास ठे वला; हणजे आ ही
तावर ल
व ासाने नी तमान ठरावे, नयमशा ातील कृ यांनी पाळू न नाही, कारण
नयमशा ातील कृ यांनी मनु यजातीपैक कोणीही नी तमान ठरणार नाही.
१७ पण
तात नी तमान ठरवले जा यास पाहत असता जर आपणदेखील
पापी आढळलो तर
त पापाचा सेवक आहे काय? कधीच नाही. १८
कारण मी जे पाडले आहे ते पु हा उभारले तर मी वतःला नयमशा
मोडणारा ठरवीन. १९ कारण मी नयमशा ा ारे नयमशा ाला मरण
पावलो आहे, ासाठ क , मी देवाकरता जगावे. २० मी
ताबरोबर
वध तंभावर खळलेला आहे आ ण ापुढे मी जगतो असे नाही तर
त
मा याठायी जगतो आ ण आता देहाम ये जे माझे जगणे आहे ते देवा या
पु ावर ल व ासा या ारे आहे. याने मा यावर ीती केली व वतःला
मा याक रता दले. २१ मी देवाची कृपा थ कर त नाही कारण जर
नी तम व नयमशा ाकडू न असेल तर
ताचे मरण वनाकारण झाले.

अहो बु ीहीन गलतीकरांनो, वध तंभावर खळलेला येशू
त यां या
र, चौदा वषानी मी पु हा, बणबाबरोबर, य शलेम शहरास वर गेलो, ३
२ नंमीतआप
डो यांपुढे वणन क न ठे वला होता, या तु हास कोणी भुल वले आहे?
याबरोबर तीतालाही नेले. मला कटीकरण झा या माणे मी
२

गेलो आ ण जे शुभवतमान मी पररा ीयात गाजवत असतो, ती मी यां यापुढे
मांडले; पण जे वशेष मानलेले होते यांना एकांती मांडले; नाही तर, मी थ
धावतो कवा धावलो, असे कदा चत् झाले असते. ३ पण मा याबरोबर
असलेला तीत हा ीक अस यामुळे, यालाही सुंता क न घे यास भाग
पाड यात आले नाही. ४ आ ण गु तपणे आत आणले या खो ा बंधूमुळे
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२ मला तु हापासून इतकेच समजवून यावयाचे आहे क , तु हास जो प व

आ मा मळाला तो नयमशा ातील कृ यांनी मळाला क , सुवाता ऐकून
व ास ठे व यामुळे मळाला? ३ तु ही इतके बु ीहीन आहात काय? तु ही
देवा या आ याने ारंभ के यावर आता देह वभावाने पूण व मळवू पाहत
आहात काय? ४ तु ही इतके ःखे सोसली हे थ काय? ाला थ
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हणावे काय! ५ हणून जो तु हास देवाचा आ मा पुरवतो आ ण तुम यात
चम कार करतो तो हे जे सव करतो ते नयमशा ातील कृ यांनी करतो क ,
सुवाता ऐकून व ास ठे व यामुळे ते तो करतो? ६ या माणे अ ाहामानेही
देवावर व ास ठे वला व ते यास नी तम व असे गण यात आले. तसे हे
झाले. ७ ाव न तु ही समजून या क , जे व ास ठे वतात तेच अ ाहामाचे
वंशज आहेत. ८ आ ण देव पररा ीयांना व ासाने नी तमान ठरवणार या
पूव ानामुळे शा लेखाने, अ ाहामाला पूव च शुभवतमान सां गतले क ,
‘तु याकडू न सव रा ांना आशीवाद मळे ल.’ ९ तर मग जे व ास ठे वतात
यांना व ासू अ ाहामाबरोबर आशीवाद दला गेला आहे. १० कारण
नयमशा ातील कृ यांवर जतके अवलंबून राहणारे आहेत ततके शापा या
अधीन आहे कारण प व शा ात असे ल हले आहे क , ‘ नयमशा ा या
पु तकात जे ल हलेले आहे ते सव पाळ यास जो टकून राहत नाही तो
शा पत आहे.’ ११ नयमशा ाने कोणीही देवासमोर नी तमान ठरत नाही, हे
उघड आहे; कारण ‘नी तमान व ासाने जगेल.’ १२ आ ण नयमशा तर
व ासाचे नाही पण ‘जो यातील कृ ये आचरतो तो यां यायोगे जगेल.’ १३
आप याब ल
त शाप झाला आ ण याने आपणाला नयमशा ा या
शापापासून खंडणी भ न सोड वले; असा शा लेख आहे ‘जो कोणी
झाडावर टांगलेला आहे तो शा पत आहे’, असा शा लेख आहे. १४ ात
उ ेश हा क , अ ाहामाला दलेला आशीवाद
त येशू या ारे पररा ीयांना
मळावा, हणजे आप या व ासा ारे आ या वषयीचे अ भवचन मळावे.
१५ आ ण बंधूंनो, मी हे
ावहा रक ीने बोलतो. एखा ा मनु याचा
करारदेखील तो था पत केला गे यानंतर कोणी र कर त नाही कवा
याम ये भर घालीत नाही. १६ आता, जी वचने अ ाहामाला व या या
संतानाला दली होती. तो ‘संतानांना’ असे अनेका वषयी हणत नाही,
पण ‘तु या संतानाला’ असे एका वषयी हणतो आ ण तो एक
त
आहे. १७ आ ण, मी हे हणतो क , देवाने तो करार आधीच थाप यावर
चारशेतीस वषानंतर झाले या नयमशा ामुळे संपु ात येऊन यामुळे
अ भवचन र क होत नाही. १८ कारण वतन जर नयमशा ाने ा त
होते, तर ते ापुढे अ भवचनाने होणार नाही; परंतु अ ाहामाला देवाने ते
कृपेने अ भवचना ारे दले. १९ तर मग नयमशा कशाला? कारण, या
संतानास वचन दले होते याचे येणे होईपयत ते उ लंघनामुळे नयमशा
दे यात आले; ते म य था या हाती देव तां या ारे नेमून आले. २० म य थ
हा एकपे ा अ धकांसाठ असतो; तर ही देव तर एकच आहे. २१ तर काय
नयमशा हे देवा या वचना व आहे? कधीच नाही कारण जीवन दे यास
समथ असलेले नयमशा दे यात आले असते तर, नी तम व खरोखरच
नयमशा ाने ा त झाले असते. २२ तर याऐवजी, नयमशा ाने सवास
पापाम ये क डू न ठे वले, या उ ेशासाठ क , व ास ठे वणा यांना येशू
ता या व ासाने जे अ भवचन आहे ते दे यात यावे. २३ परंतु
तात
व ास आला यापुव , हा जो व ास कट होणार होता, तो ये याअगोदर
आपण बं दवान असता आप याला नयमशा ाखाली असे रखवालीत
ठे वले होते. २४ ांव न आपण व ासाने नी तमान ठर वले जावे हणून
नयमशा आप याला
ताकडे पोहचवणारे बालर क होते. २५ पण
आता, व ासाचे येणे झाले आहे हणून आपण ापुढे बालर का या अधीन
रा हलो नाही. २६ पण तु ही सव
त येशूवर ल व ासा या ारे देवाचे
पु आहात. २७ कारण
तात तु हामधील जत यांचा बाि त मा झाला
आहे तत यांनी
ताला प रधान केले आहे. २८ य दी कवा ीक, दास
कवा वतं नाही, पु ष कवा ी हा भेदच नाही कारण
त येशूम ये
तु ही सवजण एकच आहात. २९ आ ण तु ही जर
ताचे आहा; तर तु ही
अ ाहामाचे संतान आ ण अ भवचना माणे वार स आहात.

मी हणतो क , वार स लहान बाळ आहे, तोपयत तो सवाचा धनी
४ आता
असूनही या याम ये व दासाम ये काही फरक नसतो. पण प याने
२

ठरवले या मुदतीपयत तो श कां या व कारभा या या वाधीन असतो.
३ अशा कारे आपणदेखील बाळ असताना, आपण जगा या ाथ मक
श णा या दा यात होतो. ४ पण काळाची पूणता झाली ते हा देवाने
आप या पु ाला पाठवले; तो ीपासून ज मास आला, नयमशा ाधीन
असा ज मास आला, ५ ात उ ेश हा होता क , नयमशा ाखाली
असले यांना याने खंडणी भ न सोडवावे; हणजे आप याला पु हो याचा
ह क मळावा. ६ आ ण तु ही पु आहात हणून, देवाने अ बा- पता, अशी
हाक मारणा या आप या पु ा या आ याला तुम याआम या अंतःकरणात
पाठवले आहे; ७ हणून तू आतापासून दास नाही तर पु आहेस; आ ण
पु आहेस, तर देवा या ारे वार सही आहेस. ८ तथा प पूव तु ही देवाला
ओळखीत न हता, ते हा, जे वभावतः देव नाहीत यांचे दास होता; ९
पण आता तु ही देवाला ओळखीत असताना कवा देव तु हास ओळखीत
असताना तु ही या बळ व नःस व ाथ मक श णाकडे पु हा कसे परत
जाता? आ ण पु हा यां या दा यात राह याची इ छा करता? १० तु ही
दवस, म हने, ऋतू आ ण वष पाळता. ११ तुम यासाठ मी केलेले म
कदा चत थ झाले असतील, अशी मला तुम या वषयी भीती वाटते. १२
बंधूंनो, मी तु हास वनवणी करतो क , तु ही मा यासारखे हा, कारण मीही
तुम यासारखा होतो. तु ही माझे काहीच वाईट केले नाही. १३ थम तु हास
शुभवतमान सांग याचा प हला संग मला मा या शार र क ाधीमुळे
मळाला हे तु हास मा हत आहे. १४ आ ण मा या देहा या अश पणात
तुमची पर ा होत असता, तु ही तर कार केला नाही पण माझा देवा या
तासारखा,
त येशूसारखा वीकार केला. १५ तर ते हाचा तुमचा तो
आशीवाद कोठे आहे? कारण, मी तुम या वषयी सा देतो क , श य असते
तर तु ही मला तुमचे वतःचे डोळे काढू न दले असते. १६ मग मी तु हास खरे
सांगतो हणून मी तुमचा वैर झालो आहे काय? १७ ते लोक तुम या वषयी
आवेशी आहेत तर चांग या कारे नाही पण तु ही यां या वषयी आवेशी
असावे हणून ते तु हास आम यापासून वेगळे क पाहतात. १८ तर चांग या
कारणांसाठ सवदा आवेशी असणे हे चांगले आ ण मी तु हाजवळ य
आहे ते हाच मा आवेशी असावे असे नाही. १९ मा या मुलांनो, तुम यात
ताचे प नमाण होईपयत मला तुम यासाठ पु हा सूती वेदना होत
आहेत. २० ावेळ मी तुम याबरोबर हजर असतो आ ण आवाज चढवून
बोलता आले असते तर मला बरे वाटले असते कारण तुम या वषयी मी
संशयात आहे. २१ जे तु ही नयमशा ाधीन हावयास पाहता ते तु ही
नयमशा ऐकत नाही काय? हे मला सांगा. २२ कारण प व शा ात
असे ल हले आहे क , अ ाहामाला दोन पु होतेः एक दासीपासून व एक
वतं
ीपासून झालेला. २३ पण दासीपासून झालेला देह वभावानुसार
ज माला आला होता; तर वतं
ीपासून झालेला वचनामुळे ज मला.
२४ या गो ी
ांत पाने समजाव या जावू शकतात. या ि या दोन
करारासार या आहेत एक सीनाय पवताव न केलेला व दा यासाठ मुलांना
ज म देणारा करार हणजे हागार होय. २५ कारण ही हागार अरब तानातील
सीनाय पवत आहे आ ण ती आ ा या य शलेमे या जोड ची आहे. आप या
मुलांबाळांसह दा यात आहे. २६ नवीन वर ल य शलेम वतं आहे; ही
आप या सवाची आई आहे. २७ प व शा ात असे ल हले आहे क , “अगे
वं ये, तुला मूल होत नसले तर , तू आनं दत हो! या तुला सू तवेदना होत
नाही, ती तू आनंदाने जयघोष कर! आनंदाची आरोळ मार! कारण जला
पती आहे त या मुलांपे ा, आशा सोडले या ीची मुले अ धक आहेत.”
२८ आता बंधूनो, इसहाकासारखे तु ही अ भवचनाची संतती आहात. २९
परंतु यावेळेस देह वभावानुसार जो ज मला होता, याने जो आ यानुसार
ज मले या मुलाचा छळ केला, तसा आताही होत आहे. ३० पण शा लेख
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काय सांगतो? ‘तू या दासीला व त या मुलाला घालवून दे; कारण दासीचा
मुलगा वतं
ी या मुलाबरोबर वार स होणारच नाही.’ ३१ तर मग, बंधूंनो,
आपण दासीची मुले नाही, पण वतं
ीची मुले आहोत.
रता
ताने आप याला मोकळे केले आहे हणून
५ यायामवातंये तुयाक
ही टकून राहा आ ण दासपणा या जुवाखाली पु हा सापडू
नका. २ पाहा, मी पौल तु हास हे सांगतो क , तु ही जर सुंता क न घेतली तर
तु हास
ताचा उपयोग नाही. ३ कारण सुंता झाले या येक मनु यास मी
हे पु हा न ून सांगतो क , तो संपूण नयमशा पाळ यास बांधलेला आहे.
४ नयमशा ाने नी तमान ठर याची इ छा धरता ते तु ही
ताला अंतरला
आहा; तु ही कृपेला अंतरला आहा, ५ कारण आपण देवा या आ या या ारे,
व ासाने, नी तम वाची आशा ध न वाट पाहत आहोत. ६
त येशूम ये
सुंता काही कामाची नाही आ ण सुंता न हो यात काही साम य आहे असे
नाही; तर ीती या ारे काय करणारा व ास या यात साम य आहे. ७
तु ही चांगले धावत होता; तु ही खरेपणाला मा य होऊ नये हणून तु हास
कोणी अडथळा केला? ८ तु हास जो बोलवत आहे या परमे राची ही
शकवण नाही, ९ ‘थोडेसे खमीर सगळा कणकेचा गोळा फुगवते.’ १० मला
तुम या वषयी भूम ये खातर आहे क , तु ही सरा वचार करणार नाही
पण तु हास घोटा यात पाडणारा मग तो कोणी का असेना तो दंड भोगील.
११ आ ण बंधूंनो, मी जर अजून सुंतेचा उपदेश कर त असलो, तर अजून माझा
छळ का होत आहे? मग तसे असते तर वध तंभाचे अडखळण नाहीसे झाले
आहे. १२ तुम या ठायी अि थरता उ प न करणारे वतःला छे न घेतील तर
बरे होईल. १३ कारण बंधूंनो, तु हास वातं यतेक रता बोलावले गेले आहे.
तर या वतं तेने देह वासनांना संधी देऊ नका. पण ीतीने एकमेकांची
सेवा करा. १४ कारण, ‘जशी आपणावर तशीच आप या शेजा यावर ीती
करा.’ हे एकच वचन पाळ याने सव नयमशा पूणपणे पाळ यात आले
आहे. १५ पण तु ही जर एकमेकांना चावता आ ण खाऊन टाकता, तर तु ही
एकमेकांचा नाश क नये हणून जपा. १६ हणून मी हणतो, आ या या
ेरणेने चाला, हणजे तु ही देहाची वासना पूण करणारच नाही. १७ कारण
देहवासना देवा या आ या व आहे आ ण आ मा देहवासने व आहे; हे
पर परांस व आहेत, यासाठ क जे काही तु ही इि छता ते तु ही क
नये. १८ तु ही देवा या आ या या ेरणेने चालवलेले आहात तर तु ही
नयमशा ा या अधीन नाही. १९ आता देहाची कामे उघड आहेत आ ण
ती हीः भचार, अमंगळपणा, कामातुरपणा, २० मूत पूजा, जा टोणा,
वैर, कलह, ई या, राग, वरोध, फुटी, गट, २१ म सर, धुंदी, दंगल आ ण
ांसारखी आणखी; ां वषयी मी जसे पूव सां गतले होते तसे आता आधी
सांगतो क , या गो ी करणा यांना देवा या रा याचे वतन मळणार नाही. २२
प व आ या या ारे न प न होणारे फळही आहेत ीती, आनंद, शांती,
सहनशीलता, ममता, चांगुलपणा, व ासूपणा, २३ सौ यता, इं यदमन हे
आहे; अशां व
नयमशा नाही. २४ जे
त येशूचे आहेत यांनी
देहा या भावना व वासनांस हत देह वभावाला वध तंभावर खळले आहे.
२५ आपण जर देवा या आ या या साम याने जगतो तर आपण आ या या
ेरणेनेच चालावे. २६ आपण पोकळ अ भमान बाळगणारे, एकमेकाला चीड
आणणारे व एकमेकांचा हेवा करणारे असे होऊ नये.

आपला वतःचा भार वा हलाच पा हजे. ६ याला वचनाचे श ण मळते
याने श ण देणा याला सव कार या चांग या पदाथाचा वाटा ावा.
७ फसू नका, देवाचा उपहास होणार नाही कारण मनु य जे काही पेरतो
तेच पीक यास मळे ल. ८ कारण जो आप या देहाकरता पेरतो यास
देहाकडू न नाशाचे पीक मळे ल, पण जो देवा या आ याकरता पेरतो यास
आ याकडू न सावका लक जीवनाचे पीक मळे ल. (aiōnios g166) ९ आ ण
चांगले कर याचा आपण कंटाळा क नये; कारण आपण खचलो नाही,
तर नयो जत समयी कापणी क . १० हणून आप याला संधी असेल
तसे आपण सवाचे बरे करावे व वशेषतः व ासाने एका घरा यात एक
आले या व ास ठे वणा यांचे बरे करावे. ११ पाहा, कती मो ा अ रात, मी
तु हास वतः या हाताने ल हत आहे. १२ जतके दै हक गो चा डौल मरवू
पाहतात असे ततके
ता या वध तंभामुळे यांचा छळ होऊ नये हणूनच
तु हास सुंता क न घे यास भाग पाडतात; १३ कारण यांची सुंता झाली
आहे ते वतः तर नयमशा पाळ त नाहीत पण तुम या देहाव न नावाजून
घे यासाठ , हणून, तुमची सुंता हावी अशी यांची इ छा बाळगतात. १४
आपला भू येशू
त ा या वध तंभा या अ भमाना शवाय कशाचाही
अ भमान बाळगणे मा यापासून र राहो पण या या ारे जग मला आ ण
मी जगाला वध तंभावर खळलेला आहे. १५ कारण सुंता हो यात कवा
सुंता न हो यात काही नाही, तर नवी उ प ी हीच काय ती होय. १६ आ ण
जे या नयमाने चालतात अशा सवावर व देवा या इ ाएलावर शांती व दया
असो. १७ आतापासून कोणी मला ास देऊ नये, कारण मी आप या
शर रावर येशू या खुणा धारण के या आहेत. १८ बंधूंनो, आप या भू येशू
ताची कृपा तुम या बरोबर असो. आमेन.

धूंनो, कोणी मनु य एखा ा अपराधात सापडला, तर तु ही जे आि मक
६ बंआहात
ते यास सौ यते या आ याने पुनः था पत आणा; तू वतःही
पर ेत पडू नये हणून वतःकडे ल दे. २ तु ही एकमेकांची ओझी वाहा
हणजे अशाने
ताचा नयम पूण कराल. ३ कारण आपण कोणी नसता
कोणीतर आहोत असे मानतो, तो वतःला फसवतो. ४ पण येकाने
वतः या कामाची पर ा करावी आ ण मग, यास स या या संबंधात
नाही, पण केवळ आप यात अ भमानाला जागा मळे ल. ५ कारण येकाने
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इ फ.

शहरातील प व जन आ ण
त येशू या ठायी व ास ठे वणारे
१ इयांफस
ना, देवा या इ छे ारे
त येशूचा े षत, पौल या याकडू न

२

देव आपला पता आ ण भू येशू
त यापासून तु हास कृपा व शांती
असो. ३ आप या भू येशू
ता या प याला ध यवाद असो; वग य
गो ी वषयी येक आि मक आशीवाद देऊन या देवाने आ हास
ताकडू न
आशीवा दत केले आहे. ४ देवाने
ताम ये व ास ठे वणा यांना जगा या
रचनेपूव च नवडले यासाठ क आ ही या या सम तेत प व आ ण
नद ष असावे. ५ देवा या ीती माणे, येशू
ता ारे याचे वतःचे पु
हो याकरता आ हास द क घे यासाठ पूव च आमची नेमणूक केली. ६
याने हे सव देवा या गौरवी कृपेची तुती हावी हणून केले. ही कृपा याने
या या य पु ा ारे आ हास भरपूर केली. ७ या य पु ा या ठायी
र ाने खंडणी भ न आ हास मु कर यात आले आहे, देवा या कृपे या
वपुलतेने आ हास आम या पापांची मा मळाली आहे. ८ देवाची ही कृपा
आ हास सव ानाने आ ण ववेकाने भरपूर पुरव यात आली आहे. ९ देवाने
गु त स याची योजना आपणास कळवली आहे जी याने
ता या ारे
आप या इ छे माणे द शत केली. १० देवा या योजने माणे जे हा काळाची
पूणता होईल ते हा तो वगातील आ ण पृ वीवर ल सवकाही
ताम ये
एक आणील. ११ देवाचे लोक हणून आ ही पूव च
ताम ये या या
योजने माणे नेमले गेलो होतो, जो सव गो ी हेतुपूवक या या इ छे माणे
करतो, १२ ासाठ क
ता या गौरवाची तुती य दी आम याकडू न
हावी, या यावर आ ही आधीच आशा ठे वली. १३
ता ारे तु हीसु ा
ख या वचनाची आ ण तुम या तारणाची सुवाता ऐकली आहे आ ण यावर
व ास ठे वला, ते हा प व आ या या अ भवचनाचा तु हावर श का
मार यात आलेला आहे. १४ या या यजनांची खंडणी भ न मळवले या
मु साठ हा प व आ मा आप या वतनाचा पुरावा आहे जेणेक न
देवा या गौरवाची तुती हावी. १५ हणून तुम यामधील असलेला भू
येशूवरचा व ास व तुमची प व जनांवरची ीती वषयी ऐकून १६ मीही
तुम यासाठ देवाला ध यवाद दे याचे आ ण मा या ाथनेत तुमची आठवण
कर याचे थांबवले नाही. १७ मी अशी ाथना करतो क , आम या भू येशू
ताचा देव, गौरवी पता, ाने तु हास आप या ओळखी या ानाचा व
कटीकरणाचा आ मा ावा; १८ हणजे तुम या मनाचे डोळे का शत
होऊन तु हास हे समजावे क , या या बोलव या या आशेची न तता काय
आहे, या या वतना या गौरवाची संप ी प व लोकात कती आहे, १९
आ ण आपण जे व ास ठे वणारे या आप यासाठ या या साम याचे
अपार मह व ते काय ते तु ही या या श शाली परा मा या कामाव न
ओळखून यावे. २० याने ती कृती
ता या ारे क न यास मरणातून
उठ वले आ ण वगात देवा या उज ा बाजूला बस वले. २१ याने यास
सव अ धपती, अ धकार , साम य, भू व आ ण येक साम याचे नाव जे
याकाळ न हे तर येणा या काळ ही दले जाईल या सवापे ा फार उं च केले.
(aiōn g165) २२ देवाने सवकाही
ता या पायाखाली केले आ ण यास
सवावर मंडळ चे म तक हणून दले. २३ हेच
ताचे शर र. जो सवानी
सवकाही भरतो याने ते भरलेले आहे.
अपराध आ ण पापामुळे मरण पावला होता,
२ आयामण येतु तुहीहीआपले
पूव चालत होता, हे तुमचे कृ य जगा या चालीर ती माणे

२

अंतर ाचा रा या धपती जो सैतान, हणजे आ ा मोडणा या लोकात आता
काय करणा या आ याचा अ धपती, ा या वहीवाटी माणे असे होते.
(aiōn g165) ३ आ ही सव यापूव या अ व ासणा यांम ये आप या शार रक
वासनेने वागत होतो, शर र आ ण मना या इ छे माणे करत होतो व आ ही

वभावाने इतरां माणे राग येणारे लोक होतो. ४ पण देव खूप दयाळू आहे
कारण या या महान ीतीने याने आम यावर ेम केले. ५ आ ही आम या
अपराधामुळे मरण पावलेले असता याने आ हास
ताबरोबर नवीन जीवन
दले. तुमचे तारण कृपेने झाले आहे. ६ आ ण आ हास या याबरोबर उठवले
आ ण वग य थानात
त येशूसोबत बस वले. ७ यासाठ क , येशू
ताम ये याची आ हांवर ल ीती या ारे येणा या युगात याची महान
कृपा दाख वता यावी. (aiōn g165) ८ कारण देवा या कृपेने व ासा या ारे
तु हास श ेपासून वाचवले आहे आ ण ते आम याकडू न झाले नाही,
तर हे दान देवापासून आहे, ९ आप या कमामुळे हे झाले नाही यासाठ
कोणी बढाई मा नये. १० कारण आ ही देवा या हाताची कृती आहोत
जी
ताम ये आहे जेणेक ण आ ही जीवनात चांगली कामे करावी जे
देवाने आरंभीच योजून ठे वले होते. ११ हणून आठवण करा, एकेकाळ
तु ही शर राने पररा ीय होता आ ण यांची शर राची सुंता मनु या या हाताने
झालेली होती ते लोक वतःला सुंती असे हणत, ते यांना बेसुंती संबोधत.
१२ यावेळ तु ही
तापासून वेगळे होता, इ ाएला या बाहेरचे होता,
वचना या कराराशी तु ही अप र चत असे होता, तु ही तुम या भ व या वषयी
आशा वर हत आ ण देवहीन असे जगात होता. १३ पण आता,
त
येशूम ये जे तु ही एकेकाळ देवापासून र होता, पण आता, येशू
ताम ये
ते तु ही
ता या र ाने या याजवळ आले आहात. १४ कारण तोच
आमची शांती आहे, याने य दी आ ण वदेशी या दोघांना एक लोक असे
केले. या या देहाने याने आ हास एकमेकांपासून भागणार आड भत
पाडू न टाकली. १५ याने आ ा वधीचे कायदे आ ण नयमशा आप या
देहाने र केले. यासाठ क वतःम ये दोघांचा एक नवा मनु य नमाण
क न शांती आणावी. १६ याने वध तंभावर वैर जीवे मा न या या दारे
एका शर रात दोघांचा देवाबरोबर समेट करावा. १७
त आला आ ण याने
जे र होते यांना अ ण जे जवळ होते यांना शांतीची सुवाता सां गतली. १८
कारण येशू या ारे, आ हा दोघांचा एका प व आ यात देवाजवळ वेश
होतो. १९ यामुळे तु ही आता परके आ ण वदेशी नाही. तर याऐवजी तु ही
प व जनां या बरोबरचे सहनागर क आ ण देवाचे कुटु बं ीय आहात २० तु ही
े षत आ ण संदे े यां या श णा या पायावर बांधलेली इमारत आहात
आण
त येशू वतः तचा कोन शला आहे. २१ संपूण इमारत या या ारे
जोडली गेली आ ण भूम ये प व भवन हो यासाठ वाढत आहे. २२
या याम ये तु हीसु ा इतरांबरोबर देवा या आ या ारे देवाचे राह याचे
ठकाण तयार कर यासाठ एक बांधले जात आहात.
मी पौल तु हा पररा ीयांसाठ
त येशूचा बं द थ
३ याआहेकारणासाठ
. देवाची कृपा तुम यासाठ मला मळाली आहे त या काया वषयी
२

तु ही ऐकून असाल; ३ जसे मला गटीकरणा ारे स याचे गु पत कळवले
गेले मी यावर कमी लहीले आहे. ४ जे हा तु ही ती वाचाल ते हा
ता या
ख या रह या वषयीचे माझे ान तु हास समजेल, ५ ते रह य जसे आता
आ या या ारे या या प व े षतांना आ ण संदेश देणा यांना कट
कर यात आले आहे, तसे ते इतर प ां या मनु य संततीला सांग यात आले
न हते. ६ हे रह य ते आहे क , पररा ीय येशू
ताम ये शुभवतमाना ारे
आम याबरोबर वारसदार आ ण एकाच शर राचे अवयव आहेत आ ण
अ भवचनाचे भागीदार आहेत. ७ देवा या कृती या साम याचा प रणाम
हणून जे कृपेचे दान मला दे यात आले होते यामुळे मी या शुभवतमानाचा
सेवक झालो. ८ जर मी सव प व जनांम ये अगदी लहानातील लहान आहे
तर मला हे
ता या गहन अशा संप ीची सुवाता पररा ीयांना सांगावी हे
कृपेचे दान मला दले गेले, ९ आ ण याने सव नमाण केले या देवाने
युगादीकाळापासून जे रह य गु त ठे वले होते याची व था काय आहे हे
सव लोकांस मी कट करावे. (aiōn g165) १० यासाठ क आता मंडळ ारे
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स ाधीश आ ण आकाशातील श यांना देवाचे पु कळ कारचे असलेले
ान कळावे. ११ देवा या सवकाळ या हेतुला अनुस न जे याने आपला
भू येशू
त या याम ये पूण केले आहे. (aiōn g165) १२
ताम ये
आ हास या यावर ल व ासामुळे धैय आ ण पूण व ास मळाला आहे.
१३ हणून, मी वनंती करतो, तुम यासाठ मला होणा या यातनेमुळे तु ही
माघार घेऊ नये कारण ही यातना आमचे गौरव आहे. १४ या कारणासाठ मी
प यासमोर गुडघे टेकतो, १५ या यामुळे येक वंशाला वगात आ ण
पृ वीवर नमाण क न नाव दे यात आले आहे. १६ या या गौरवा या
वपुलतेनुसार याने तु हास असे ावे, देवा या आ या ारे साम य मळू न
तु ही आप या अंतयामी बलवान हावे. १७ व ासा ारे
ताने तुम या
अंतःकरणात रहावे ासाठ क , तु ही ीतीत मुळावलेले व खोलवर पाया
घातलेले असावे १८ यासाठ क , जे प व जन आहेत यां यासह
ता या
ीतीची ं दी, लांबी, उं ची आ ण खोली कती आहे हे तु ही समजून यावे. १९
हणजे तु हास समजावे
ताची महान ीती जी सवाना मागे टाकते,
यासाठ क तु ही देवा या पूण वाने प रपूण भरावे. २० आ ण आता देव जो
आप या साम यानुसार आप याम ये काय करतो इतकेच न हे तर आमची
मागणी कवा आम या क पनेपे ा अ धक काम कर यास तो समथ आहे,
२१ यास मंडळ आ ण
त येशूम ये सव प ान प ा सदासवकाळ
गौरव असो. आमेन. (aiōn g165)
भूमधील बंदीवान, तो तु हास वनंती करतो, देवाकडू न
४ तुहणूहासन मी,जे जोबोलावणे
झालेले आहे, यास यो य तसे जगावे. सव
२

न तेने, सौ यतेने आ ण एकमेकांना सहन क न ेमाने वीकारा. ३
शांती या बंधनाने आ याचे ऐ य राख यासाठ येक गो ीत चांगले ते
करा. ४ या माणे तु हासही एकाच आशेत सहभागी हो यास बोलावले
आहे ‘ याच माणे एक शर र व एकच आ मा आहे.’ ५ एकच भू, एकच
व ास, एकच बाि त मा, ६ एकच देव जो सवाचा पता, तो सवावर
आ ण सवामधून आ ण सवाम ये आहे. ७
ताने दले या दाना या
मोजमापा माणे आपणा येकाला दान मळाले आहे. ८ वचन असे हणते.
जे हा तो वर चढला, ते हा याने कै ास ता यात घेतले व नेले, आ ण याने
लोकांस देण या द या. ९ आता, जे हा वचन असे हणते, “वर चढला” तर
याचा अथ काय? हणजे तो पृ वी या अधोलोक सु ा उतरला असाच
होतो क नाही? १० जो खाली उतरला तोच वर सव वगा न उं च ठकाणी
चढला. यासाठ क सव गो ी याने भ न काढा ा. ११ आ ण याने
वतःच काही लोकांस े षत, संदे ,े सुवा तक, पाळक आ ण श क
असे दाने दली. १२ या देण या देवा या सेवे या कायास प व जनांना
तयार कर यास व
ताचे शर र आि मक र या साम यवान हो यासाठ
द या. १३ देवाची ही इ छा आहे क आपण सगळे व ास ठे वणारे एक
होऊ कारण आपण या या पु ावर व ास ठे वतो आ ण आपण उ नत
हावे हणजे या या वषयीचे ान आपणास समजेल, देवाची ही इ छा आहे
क आपण ौढ व ास ठे वणारे हावे, एक होऊन, वाढत
ता सारखे
बनावे जो प रपूण आहे. १४ ासाठ क आपण यापुढे लहान मुलांसारखे
नसावे. हणजे मनु यां या कपटाने, फसवणा या मागाने नेणा या यु ने
अशा येक न ा शकवण पी वा याने तुमचे माग लाटांनी इकडे तकडे
हेलकावणा या बोटीसारखे होऊ नये; १५ याऐवजी आपण ेमाने स य
बोलावे आ ण येक मागाने या याम ये वाढावे जो आमचा म तक आहे,
त १६ यापासून व ास ठे वणा यांचे सव शर र जुळवलेले असते आ ण
ते येक सां याने एक बांधलेले असते आ ण येक भाग याने जसे काय
करायला पा हजे तसे करतो, आपली रचना ीतीम ये हो यासाठ शर रा या
येक भागाची वाढ होते. १७ हणून मी हे हणतो व भू या नावात आ हाने
वनंती करतोः या माणे पररा ीय
मना या थते माणे चालतात
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तसे चालू नका. १८ यांचे वचार अंधकारमय झालेले आहेत आ ण यां या
अंतःकरणातील ह ीपणामुळे यां यात अ ान असून देवा या जीवनापासून
ते वेगळे झाले आहेत. १९ यांनी वतःला कामातुरपणाला वा न घेतले आहे
व येक कार या अशु तेला हावरेपणाला वा न घेतले आहे. २० परंतु
तु ही
ताब ल अशा कारे शकला नाही. २१ जर तु ही या याब ल
ऐकले असेल आ ण याकडू न येशू या ठायी जे स य आहे या माणे तु हास
या याम ये श ण मळाले असेल, २२ तर तुमचा जुना मनु य यास काढू न
टाकावा कारण तो तुम या पूव या आचरणासंबंधी जो जुना कपटा या
वाईट वासनांनी भरलेला असून याचा नाश होत आहे, २३ यासाठ तु ही
आ या ारे मनात नवे केले जावे, २४ आ ण जो नवा मनु य, जो देवानुसार
नी तमान आ ण ख या प व तेत नमाण केलेला आहे. तो धारण करावा. २५
‘ हणून खोटे सोडू न ा. येकाने या या शेजा याबरोबर खरे तेच बोलावे
कारण आपण एकमेकांचे अवयव आहोत. २६ तु ही रागवा पण पाप क
नका.’ सूया तापूव तु ही तुमचा राग सोडू न ावा. २७ सैतानाला संधी देऊ
नका. २८ जो कोणी चोर कर त असेल तर याने यापुढे चोर क नये. उलट
याने आप या हातांनी काम करावे यासाठ क जो कोणी गरजू असेल यास
यातून वाटा दे यासाठ या याकडे काहीतर असावे. २९ तुम या त डू न
कोणतीही वाईट भाषा न नघो, याऐवजी गरजेनुसार यांची चांगली उ नती
होणारे उपयोगी श द मा नघो. यासाठ जे ऐकतील यांना कृपा ा त
होईल. ३० आ ण देवा या प व आ याला ःखी क नका कारण तु हास
खंडणी भ न मु या दवसासाठ या याकडू न तु हास श का मारलेले
असे आहात. ३१ सव कारची कटू ता, संताप, राग, ओरडणे, देवाची नदा
ही सव कार या ाईबरोबर तु हामधून र करावी. ३२ एकमेकांबरोबर
दयाळू आ ण कनवाळू हा आ ण देवाने
ताम ये मु पणे मा केली
तशी एकमेकांना मा करा.
ा या य मुलांसारखे अनुकरण करणारे हा,
५ तर मगतानेहदेीवजशी
आप यावर ीती केली आ ण देवाला संतु

२आण

करणारा
सुवास मळावा हणून, आप यासाठ ‘अपण व ब लदान’ असे वतःला दले,
तसे तु ही ीतीत चाला. ३ जारकम, कोण याही कारची अशु ता कवा
अधाशीपणा याचे तुम याम ये नाव व वचार येऊ नये, हे प व जनासांठ
यो य नाही. ४ तसेच कोणतेही ला जरवाणे भाषण, मूखपणाचे बोलणे
कवा घाणेरडे वनोद तुम यात असू नयेत. ते यो य नाही. परंतु याऐवजी
उपकार तुती असावी. ५ कारण तु ही हे समजा क , जो कोणी मनु य
जारकम , अशु कवा लोभी हणजे मूत पुजक आहे यास
ता या
व देवा या रा यात वतन नाही. ६ पोकळ भाषणाने कोणी तु हास फसवू
नये कारण या कारणामुळे आ ा मोडणा या मुलांवर देवाचा ोध येणार
आहे. ७ हणून यांचे भागीदार होऊ नका. ८ कारण एकेकाळ तु ही
पूणपणे अंधारात होता पण आता तु ही भू या काशात आहात. तर
आता काशात चालणा या लेकरांसारखे हा. ९ कारण काशाची फळे
चांगुलपणा, नी तम व आ ण स यात दसून येतात. १० भूला कशाने
संतोष होईल हे पारखून या. ११ आ ण अंधाराची जी न फळ काय आहेत
याचे भागीदार होऊ नका. याऐवजी, ती उघडक स आणा. १२ कारण या
गु त गो ी यांनी के या आहेत, या वषयीचे वणन करणेदेखील ल जा पद
आहे. १३ सवकाही काशा ारे उघड होते. १४ कारण या सवावर तो काश
चमकतो हणून असे हणले आहे “हे झोपले या जागा हो, आ ण मरण
पावले यातून ऊठ, आ ण
त तु यावर काशेल.” १५ हणून, तु ही कसे
जगता, या वषयी काळजीपूवक असा. मूख लोकांसारखे होऊ नका, तर
शहा या लोकांसारखे हा. १६ वेळेचा चांगला उपयोग करा कारण या
दवसात तु ही राहत आहात ते वाईट आहेत. १७ हणून मूखासारखे वागू
नका, तर उलट परमे राची इ छा काय आहे ते समजून या. १८ आ ण
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ा रस पऊन झग यासारखे रा नका; यामुळे तो नाशाकडे जातो, परंतु
उलट प व आ याने पूणपणे भरले जा, १९ सव कारची तो े, गीते
आ ण आि मक गीतांनी याची तुती करा. एकमेकाबरोबर सुसंवाद साधा,
गीत गा आ ण आप या अंतःकरणाने परमे राची तुती करा. २० आप या
भू येशू
ता या नावात देव जो आपला पता आहे याचे सव गो ीब ल
नेहमी उपकार माना. २१
ता या भयात रा न एकमेकांचा आदर क न
वतःला न पणे या या अधीन करा. २२ प न नो, जशा तु ही भू या
अधीन होता, तशा आप या पती या अधीन असा. २३ कारण
त जसा
मंडळ चे म तक आहे, तसा पती प नीचे म तक आहे आ ण
त व ास
ठे वणा या शर राचा तारणारा आहे. २४ या माणे मंडळ
ताला शरण
जाते, याच माणे प नीने येक बाबतीत आप या पती या अधीन असावे.
२५ पतीनो, या माणे
त मंडळ वर ीती करतो, तशी तु ही आप या
प नीवर न वाथ ीती करा. याने त यासाठ वतःला दले, २६ यासाठ
क , याने तला देवा या वचन पी पा याने धुऊन व छ क न प व करावे.
२७ यासाठ क , तो मंडळ ला वतःसाठ गौरवी वधू हणून सादर कर ल,
तला कोणताही डाग नसेल कवा सुरकुती कवा कोण याही कारची
अपूणता नसेल तर ती प व व नद ष असेल. २८ या कारे पत नी सु ा
आप या प नीवर असेच ेम करावे, जसे ते वतः या शर रावर ेम करतात,
जो कोणी या या वतः या प नीवर ेम करतो, तो वतःवर ेम करतो. २९
कारण आतापयत कोणीही आप या शर राचा ेष केला नाही. उलट तो याचे
पोषण करतो, याची काळजी घेतो. या माणे
त मंडळ चे पोषण करतो
व काळजी घेतो. ३० कारण आपण या या शर राचे अवयव आहोत. ३१
“ हणून याकारणा तव पु ष याचे वड ल व आई यांना सोड ल व या या
प नीशी जडू न राहील आ ण ते दोघे एकदेह होतील.” ३२ हे गुढ स य फार
मह वाचे आहे आ ण मी हे सांगत आहे क ते
त व मंडळ ला लागू पडते.
३३ तर ही, तुम यातील येकाने या या वतः या प नीवर ेम केले पा हजे
व प नीनेही पतीचा मान राखला पा हजे.

वहाणा पायात घाला. १६ नेहमी व ासाची ढाल हाती या, ज यायोगे या
ाचे सगळे जळते बाण वझवू शकाल, ती हाती घेऊन उभे राहा. १७ आ ण
तारणाचे शर ाण व आ याची तलवार, जी देवाच वचन आहे, ती या, १८
येक ाथना आ ण वनंती ारे सव संगी आ यात ाथना करा आ ण
चकाटीने उ राची वाट पाहा व सव प व जनांसाठ ाथना कर त जागृत
राहा. १९ आ ण मा यासाठ ाथना करा, जे हा मी त ड उघड न ते हा मला
धैयाने सुवातचे रह य कळव यास श द मळावे, २० मी, यासाठ च बे ांत
पडलेला वक ल आहे, हणजे मला जसे या वषयी बोलले पा हजे तसे धैयाने
बोलता यावे. २१ पण मा या वषयी, हणजे मी काम कर त आहे ते तु हास
समजावे हणून, य बंधू आ ण भूमधील व ासू सेवक तु खक या सव
गो ी तु हास कळवील. २२ मी यास याच हेतूने तुम याकडे धाडले आहे;
हणजे तु हास मा या वषयी कळावे आ ण याने तुम या मनाचे सां वन
करावे. २३ देव पता आ ण भू येशू
तापासून आता बंधूंना व ासासह
ीती आ ण शांती लाभो. २४ जे सवजण आप या भू येशू
तावर
अ वनाशी ीती करतात, या सवाबरोबर देवाची कृपा असो.

भूम ये आप या आई-वड लां या आ ा पाळा कारण हे यो य
६ मुआहेलांन. ो, “आप
या व डलांचा व आईचा मान राख, यासाठ क तुझे
२

सवकाही चांगले हावे व तुला पृ वीवर दीघ आयु य लाभावे.” अ भवचन
असलेली हीच प हली आ ा आहे. ४ आ ण व डलांनो, तु ही आप या मुलांना
चड स आणू नका पण तु ही यांना भू या श तीत व श णात वाढवा. ५
दासांनो, तुम या अंतःकरणा या ामा णकतेने जशी
ताची आ ा पाळता
तशी पूण आदराने व थरथर कांपत जे देहानुसार पृ वीवर ल मालकांशी
आ ाधारक असा. ६ मनु यास संतोषवणा या सारखे त डदेख या चाकर ने
न हे तर मनापासून, देवाची इ छा साधणा या
ता या दासांसारखे
आ ां कत असा, ७ ही सेवा मनु याची नाही तर भूची सेवा आहे अशी मानून
ती आनंदाने करा, ८ येक
जे काही चांगले काय करतो, तो दास
असो अथवा वतं असो, भूकडू न यास तफळ ा त होईल. ९ आ ण
मालकांनो तु ही, यांना न धमकावता, तुम या दासाशी तसेच वागा, तु हास हे
ठाऊक आहे क , दोघाचाही मालक वगात आहे आ ण या याजवळ प पात
नाही. १० शेवटी, भूम ये बलवान होत जा आ ण या या साम याने सश
हा. ११ सैताना या कट-कार थानी योजनां व उभे राहता यावे, हणून
देवाची संपूण श साम ी धारण करा. १२ कारण आपले झगडणे र आ ण
मांसाबरोबर नाही, तर स ाधीशां व , अ धका या व , या अंधकारातील
जगा या अ धपतीबरोबर आ ण आकाशातील आ या व आहे. (aiōn
g165) १३ या कारणा तव वाईट दवसात तु हास तकार करता यावा हणून
देवाने दलेली संपूण श साम ी या. हणजे तु हास सव ते के यावर
टकून राहता येईल १४ तर मग ि थर उभे राहा, स याने आपली कंबर बांधा,
नी तम वाचे उर ाण धारण करा. १५ शांती या सुवातसाठ तयार केले या
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ूचे दास ां याकडू न; फ लपै शहरातील
१ पौलतव येतीमशूम य,ये जे पतवयेशआहे
त, या सवाना आ ण यां याबरोबर
अ य व सेवक ास सलाम; २ देव आपला पता व भू येशू
त
ा या ारे तु हास कृपा व शांती असो. ३ मला तुमची जी एकंदर आठवण
आहे त याव न मी आप या देवाचे आभार मानतो. ४ मा या येक ाथनेत
मी तुम यामधील सवासाठ आनंदाने ाथना करतो; ५ प ह या दवसापासून
आतापयत तुमची शुभवतमाना या सारात जी सहभा गता आहे त यामुळे
देवाची उपकार तुती करतो. ६ आ ण याने तुम यात चांगले काम आरंभले
तो ते येशू
ता या दवसापयत पूणतेस नेईल हा माझा व ास आहे. ७
आ ण तु हा सवा वषयी मला असे वाटणे यो यच आहे कारण मा या बंधनात
आ ण शुभवतमानासंबंधी या यु रात व समथनात तु ही सव मा याबरोबर
कृपेतील सहभागी अस यामुळे, मी आप या अंतःकरणात, तु हास बाळगून
आहे. ८ देव माझा सा ी आहे क , मला
त येशू या कळव यात
सवा वषयी कती उ कंठा लागली आहे, ९ मी अशी ाथना करतो क ,
तुमची ीती ानात व पूण सारासार वचारात आणखी अ धका धक वाढत
जावी, १० यासाठ क जे े ते तु ही पसंत करावे आ ण तु ही
ता या
दवसासाठ नमळ व नद ष असावे. ११ आ ण देवाचे गौरव व तुती हावी
हणून येशू
ता या ारे जे नी तम वाचे फळ याने भ न जावे. १२
मा या बंधूंनो, मा या वषयी या गो ी घड या यां यापासून शुभवतमानाला
अडथळा न होता या त या गतीला साधनीभूत झा या हे तु ही समजावे
अशी माझी इ छा आहे. १३ हणजे कैसरा या जुराती या राजवा ाचे
र क व इतर सव जणांत, यामुळे माझे बंधने
तासंबंधाने आहेत हे
सवाना स झाले; १४ आ ण मा या बंधनामुळे भूमधील पु कळ बंधूंची
खातर होऊन, ते नभयपणे वचन सांग यात अ धक धीट झाले आहेत. १५
क येक म सराने व वैरभावानेही
ताची घोषणा कर त आहेत; आ ण
काही खरोखर स द छे ने कर त आहेत. १६ मी शुभवतमानासंबंधी यु र
दे यास नेमलेला आहे हे ओळखून ते ती ीतीने करतात. १७ पण इतर आहेत
ते माझी बंधने अ धक संकटाची हावी अशा इ छे ने तट पाड याक रता
जाभावाने
ताची घोषणा करतात. १८ ापासून काय झाले? न म ाने
असो कवा खरेपणाने, सव कारे
ताची घोषणा होते हेच, ात मी
आनंद करतो व करणारच. १९ कारण मी जाणतो क हे, तुम या ाथनेने
व येशू
ता या आ या या पुरव ाने मा या उ ारास कारण होईल.
२० कारण माझी उ कट अपे ा व आशा आहे क , मी कशानेही लाजणार
नाही तर पूण धैयाने, नेहमी माणे आतादेखील जग याने कवा मर याने
मा या शर रा ारे
ताचा म हमा होईल. २१ कारण मला तर जगणे हे
त आ ण मरणे हे लाभ आहे. २२ पण जर मी देहात जगणे हे मा या
कामाचे फळ आहे; तर, कोणते नवडावे हे मला समजत नाही. २३ कारण मी
दोघासंबंधाने पेचात आहे; येथून सुटून जाऊन
ताजवळ अस याची मला
उ कंठा आहे कारण देहात राह यापे ा हे अ धक चांगले आहे; २४ तर ही,
मला देहात राहणे हे तुम यासाठ अ धक आव यक आहे. २५ मला अशी
खातर वाटत अस यामुळे मी राहणार आहे आ ण व ासात तुमची गती व
आनंद हावा हणून मी तु हा सवाजवळ राहणार हे मला ठाऊक आहे. २६ हे
अशासाठ क तु हाकडे माझे पु हा येणे झा याने मा यामुळे
त येशू या
ठायी अ भमान बाळग याचे तु हास अ धक कारण हावे. २७ सांगावयाचे ते
इतकेच क
ता या शुभवतमानास शोभेल असे आचरण ठे वा; हणजे मी
येऊन तु हास भेटलो कवा मी र असलो, तर मला तुम याबाबतीत हे
ऐकता यावे क , तु ही एक जवाने रा न शुभवतमाना या व ासासाठ ,
एकजुटीने लढत ि थर राहता. २८ आ ण वरोध करणा या लोकांकडू न
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कशा वषयीही भयभीत झाला नाही, हे यांना यां या नाशाचे पण तुम या
तारणाचे माण आहे व हे देवापासून आहे. २९ कारण या यावर व ास
ठे वावा इतकेच केवळ न हे, तर
ता या वतीने या याकरता तु हास ःख
ही सोसावे अशी कृपा तुम यावर झाली आहे. ३० मी जे यु केले ते तु ही
ब घतले आहे व मी जे कर त आहे हणून ऐकता, तेच तु हीही कर त आहात.
न
ता या ठायी काही आ ासन, ीतीचे काही सां वन,
२ आाव याची
काही सहभा गता, काही कळवळा व क णा ही जर आहेत,
२ तर तु ही सम च

हा, एकमेकांवर सारखीच ीती करा आ ण एकजीव
होऊन एकमनाचे हा. अशा कारे माझा आनंद पूण करा. ३ आ ण तु ही
वरोधाने कवा पोकळ अ भमानाने काही क नका, पण मना या लीनतेने
आप यापे ा एकमेकांना मोठे मानावे. ४ तु ही कोणीही आपलेच हत पा
नका, तर स यांचे ह पाहा. ५ अशी जी च वृ ी
त येशू या ठायी होती
ती तुम याठायीही असो. ६ तो देवा या व पाचा असूनही, याने आपण
देवा या बरोबर चे असणे हा लाभ आहे असे याने मानले नाही, ७ तर
वतःला रकामे केले, हणजे मनु या या त पाचे होऊन दासाचे व प
धारण केले, ८ आ ण मनु य कृतीचे असे कट होऊन याने वतःला लीन
केले आ ण याने मरण आ ण तेही वध तंभावरचे मरण सोसले; येथपयत
आ ापालन क न याने वतःला लीन केले. ९ ामुळे देवाने यास सवा न
उं च केले आहे आ ण सव नावां न े नाव ते यास दले आहे. १० ात हेतू
हा क , वगात, पृ वीवर व पृ वीखाली येक गुडघा येशू या नावाने टेकला
जावा, ११ आ ण हे देव पता या गौरवासाठ येक जीभेने येशू
त हा
भू आहे असे कबूल करावे. १२ हणून मा या यांनो, जे तु ही सवदा
आ ापालन कर त आला आहा, ते तु ही मी जवळ असता केवळ न हे तर
वषेशक न आता, हणजे मी जवळ नसताही, भीत व कांपत आपले तारण
साधून या. १३ कारण इ छा करणे आ ण काय करणे तुम या ठायी आप या
सुयोजनेसाठ साधून देणारा तो देव आहे. १४ जे काही तु ही कराल कुरकुर
आ ण वाद ववाद न करता करा; १५ ासाठ क , या कु टल आ ण वपर त
पढ म ये तु ही नद ष व न प वी देवाची न कलंक मुले असे हावे; या
लोकांम ये तु ही जीवनाचे वचन पुढे क न दाखवतांना योतीसारखे जगात
दसता. १६ जीवना या वचनास ढ ध न राहा, असे झाले तर माझे धावणे
थ झाले नाही व माझे मही थ झाले नाहीत असा अ भमान मला
ता या दवशी बाळग यास कारण होईल. १७ तुम या व ासाचा य व
सेवा, होतांना जर मी अ पला जात आहे तर मी याब ल आनंद मानतो व
तु हा सवाबरोबर आनंद करतो; १८ आ ण याचाच तु हीही आनंद माना व
मा याबरोबर आनंद करा. १९ भू येशूम ये मी आशा करतो क , लवकरच
मी तीम याला तुम याकडे पाठवेन हणजे, तु हा वषयी या गो ी जाणून
माझे समाधान होईल. २० कारण तुम या वषयी या गो ीची खर काळजी
कर ल असा, सरा कोणी समान वृतीचा मा याजवळ नाही; २१ कारण,
सगळे वतः याच गो ी पाहतात,
त येशू या पाहत नाहीत. २२ पण
तु ही याचे शील हे जाणता क , जसा मुलगा प याबरोबर सेवा करतो,
तशी याने शुभवतमानासाठ मा याबरोबर सेवा केली. २३ हणून माझे
काय होईल ते दसून येताच, यास रवाना करता येईल अशी मी आशा
करतो. २४ पण मीही वतः लवकरच येईन असा भूम ये मला व ास आहे.
२५ तर मला माझा बंधू आ ण सहकार व सहसै नक आ ण तुमचा े षत
आ ण माझी गरज भागवून माझी सेवा करणारा एप दीत ाला तुम याकडे
पाठ व याचे आव यक वाटले. २६ कारण तो आजार आहे हे तु ही ऐकले
होते असे यास समज यावर यास तु हा सवाची र र लागून तो चता ांत
अ व थ झाला होता; २७ तो खरोखर, मरणाजवळ आला होता पण देवाने
या यावर दया केली आ ण केवळ या यावर नाही तर, मला ःखावर ःख
होऊ नये हणून मा यावरही केली. २८ हणून, मी यास पाठ व याची
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अ धक घाई केली, हणजे यास पु हा भेटून तु ही आनंद करावा आ ण माझे
ःख कमी हावे हणून हे केले. २९ ाव न पूण आनंदाने तु ही याचे
भूम ये वागत करा. अशांचा मान राखा. ३० कारण माझी सेवा कर यांत
तुम या हातून जी कसूर झाली ती भ न काढावी हणून
त सेवेसाठ
याने वतःचा जीव धो यात घातला व तो मरता मरता वाचला.
मा या बंधूंनो, भूम ये आनंद करा. तु हास पु हा ल ह यास
३ शेमीवकटी,ं टाळा
कर त नाही, पण ते तुम या सुर तपणाचे आहे.
या
२

कु यांपासून सावध राहा. वाईट काम करणा यांपासून सावध राहा. केवळ
दै हक सुंता झाले या लोकां वषयी सावध राहा. ३ कारण आपण जे देवा या
आ याने देवाची उपासना करतो, जे
त येशू वषयी अ भमान बाळगणारे
आ ण देहावर व ास न ठे वणारे ते आपण सुंता झालेलेच आहोत. ४
तर देहावरही भरंवसा ठे व यास मला जागा आहे. आप याला देहावर
भरंवसा ठे वता येईल असे जर स या कोणाला वाटत असेल तर मला
तसे अ धक वाटणार. ५ मी तर आठ ा दवशी सुंता झालेला, इ ाएल
लोकातला, ब यामीन वंशातला, इ ांचा इ ी, नयमशा
ीने प शी; ६
आ थे वषयी हणाल तर मंडळ चा छळ करणारा आ ण नयमशा ातील
नी तम वा वषयी नद ष ठरलेला असा आहे. ७ तर मला या गो ी लाभा या
हो या या मी
तामुळे हानी या अशा समजलो आहे. ८ इतकेच नाही, तर
त येशू माझा भू ा या वषयी या ाना या े वामुळे मी सवकाही
हानी समजतो. या यासाठ मी सव गो ची हानी सोसली आ ण मी या
केरकचरा लेखतो, ासाठ क , मला
त येशू हा लाभ ा त हावा. ९
आ ण मी या याठायी आढळावे आ ण माझे नी तम व माझे वतःचे न हे
हणजे नयमशा ा या योगे मळणारे नी तम व न हे तर ते
तावर ल
व ासा ारे, हणजे देवाकडू न व ासा ारे मळणारे नी तम व असे असावे.
१० हे अशासाठ आहे क , तो व या या पुन थानाचे साम याचे व या या
ःखांची सहभा गता ांची, या या मरणाशी एक प होऊन, मी ओळख
क न यावी. ११ हणजे कसेही क न मी मृतांमधून पुन थान मळवावे.
१२ मी आताच जणू मळवले आहे कवा मी आताच पूण झालो आहे असे
नाही. पण मी यासाठ
त येशूने मला आप या ता यात घेतले ते मी
आप या ता यात यावे हणून मी या यामागे लागलो आहे. १३ बंधूंनो, मी ते
आप या ता यात घेतले असे मानीत नाही पण मी हीच एक गो करतो क ,
मागील गो ी वस न जाऊन आ ण पुढ ल गो वर ल लावून, १४
त
येशू या ठायी देवाचे जे वर ल पाचारण या संबंधीचे ब स मळ व यासाठ
पुढ या मयादेवर ल खुणेकडे मी धावतो. हेच एक माझे काम. १५ तर जेवढे
आपण ौढ आहोत, तेव ांनी हीच च वृ ी ठे वावी आ ण तु ही एखा ा
गो ी वषयी नराळ च वृ ी ठे वली, तर देव तेही तु हास कट कर ल.
१६ तथा प आपण या वचाराने येथवर मजल मारली त या माणे पुढे
चालावे. १७ बंधूंनो, तु ही सवजण माझे अनुकरण करणारे हा आ ण आ ही
तु हास क ा घालून द या माणे जे चालतात, यां याकडे ल
ा. १८
कारण मी तु हास, पु कळ वेळा, सां गतले आ ण आता रडत सांगतो क ,
पु कळजण असे चालतात क , ते
ता या वध तंभाचे वैर आहेत. १९
नाश हा यांचा शेवट, पोट हे यांचे दैवत, यांचा नल जपणा हे यांचे भुषण
आहे, ते ज गक गो वर च ठे वतात. २० आपले नाग रक व तर वगात
आहे; तेथून भू येशू
त हा तारणारा येणार आहे; याची आपण वाट
पाहत आहोत. २१ या साम याने तो सवकाही आप या वाधीन कर यास
समथ आहे या साम याने तो तुमचे आमचे नीच ि थतीचे शर र आप या
गौरवी या शर रासारखे हावे हणून यांचे पांतर कर ल.

करतो क , तु ही भू या ठायी एकमनाचे हा. ३ आ ण हे मा या ख या
सोब या पण मी तुलाही वन वतो क , तू या ि यांनी मा याबरोबर आ ण
लेमत व यांची नावे जीवना या पु तकात ल हलेली आहेत असे माझे
सहकार ां याबरोबर शुभवतमाना या कामी म केले यांना साहा य कर.
४ भूम ये सवदा आनंद करा; पु हा सांगतो, आनंद करा. ५ सव लोकांस
तुमची सहनशीलता कळू न येवो; भू समीप आहे. ६ कशा ही वषयाची
काळजी क नका पण ाथना आ ण वनंती क न आभार दशनासह
आपली मागणी देवाला कळवा; ७ हणजे सव बु ीसाम या या पलीकडे
असलेली देवाची दलेली शांती तुमची अंतःकरणे व तुमचे वचार
त
येशू या ठायी राखील. ८ बंधूंनो, शेवटी इतके सांगतो क , जे काही खरे आहे,
जे काही आदरणीय आहे, जे काही या य आहे, जे काही शु आहे, जे काही
शंसनीय, जे काही वणीय, जो काही स ुण, जी काही तुती, यावर
वचार करा. ९ मा यापासून जे तु ही शकला, जे वीकारले व माझे जे
ऐकले व पा हले ते तु ही आचर त राहा आ ण शांतीदाता देव तुम याबरोबर
राहील. १० मला भूम ये फार आनंद झाला. आता तुमची मा या वषयीची
काळजी पु हा जागृत झाली. ही काळजी तु ही कर तच होता, पण तु हास
संधी न हती. ११ मला काही कमी पड यामुळे मी बोलत आहे असे नाही,
कारण मी असेन या ि थतीत संतु राह यास शकलो आहे. १२ दीन
अव थेत कसे रहावे हे मी जाणतो आ ण वपुलतेत कसे रहावे हेही मी
जाणतो; कसेही व कोण याही प रि थतीत, तृ त हो यास तसेच उपाशी
राह यास, वपुलतेत राह यास तसेच गरजेत राह यास मला श ण मळाले
आहे. १३ आ ण मला जो साम य देतो या याकडू न मी सवकाही करावयास
श मान आहे. १४ पण मा या ःखात तु ही सहभागी झालात हे तु ही
चांगले केलेत. १५ फ ल पैकरांनो, तु ही जाणता क , शुभवतमाना या
ारंभी जे हा मी मासेदो नयामधून नघालो, ते हा तुम या शवाय कोणतीच
मंडळ मा याबरोबर दे याघे या या बाबतीत माझी भागीदार झाली नाही.
१६ मी थे सलनीकात होतो ते हा तु ही एकदाच नाही स यांदाही माझी गरज
भाग वली. १७ मी देणगीची अपे ा करतो असे नाही पण तुम या हशोबी
जमेची बाजू वाढावी अशी इ छा करतो. १८ पण मा याजवळ सवकाही
आहे आ ण वपुल आहे आ ण एप दीता या हाती तु ही जे पाठवले ते
मळा याने मला भरपूर झाले आहे. ते जणू काय सुगंध, असे देवाला मा य व
संतोषकारक अपण असे आहे. १९ माझा देव आप या संप यनु प तुमची
गरज
त येशू या ठायी गौरवा या ारे पुरवील. २० आपला देव पता ाला
युगानुयुग गौरव असो. आमेन. (aiōn g165) २१
त येशूतील सव प व
जनांस सलाम सांगा. मा याबरोबरचे बंधू तु हास सलाम सांगतात. २२ सव
प व जन आ ण वशेषतः कैसरा या घरचे तु हास सलाम सांगतात. २३ भू
येशू
ताची कृपा तुम या आ याबरोबर असो.

हणून मा या यजनहो, मी यां यासाठ उ कं ठत आहे ते तु ही
४ माझा
आनंद व मुकुट आहात हणून मा या य बंधूंनो, तु ही भूम ये
तसेच ि थर राहा. २ मी युवदीयेला वनंती करतो आ ण सुंतुखेला वनंती
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कलो.

ा या इ छे ने
त येशूचा े षत पौल आ ण बंधू तीम य ांजकडू न;
१ देवकल
सै शहरातील प व जनांस व
तामधील व ासू बांधवांस
२

देव आपला पता ाजकडू न तु हास कृपा व शांती असो. ३ आ ही
तुम यासाठ ाथना करतो, ते हा आ ही न य देवाचे, हणजे आपला भू
येशू
त ा या प याचे उपकार मानतो ४ कारण
त येशूमधील
तुम या व ासा वषयी आ ण सव प व जनां वषयी तुम यात असले या
ीती वषयी आ ही ऐकले आहे. ५ जी आशा तुम यासाठ वगात ठे वली
आहे या आशे वषयी, तु ही थम, सुवात या स यवचनात ऐकले. ६ ती
सुवाता तुम यात आली, तु ही ऐकलीत आ ण तु हास स या ारे देवा या
कृपेचे ान झाले, या दवसापासून, ती जशी सा या जगात तशी ती
तुम यात फळ देत आहे आ ण वाढत आहे. ७ आ ण या कृपे वषयीही
तु ही एप ासकडू न शकलात; तो आमचा य जोड दार-कामकर आ ण
आम या वतीने तुम यात असलेला
ताचा व ासू सेवक आहे. ८ यानेच
आ याकडू न असलेली तुमची ीती यानेच आ हास कळवली. ९ हणून,
हे ऐकले या दवसापासून, आ हीदेखील खंड पडू न देता, तुम यासाठ
ाथना करतो आ ण मागतो क , तु हास सव आि मक ान व बु ी ा त
होऊन या या इ छे वषयी या ानाने तु ही भरावे. १० ासाठ क , तु ही
भूला सव कारे संतोष दे यास, येक चांग या कामात फळ देऊन
यास शोभेल असे जगावे व देवा या ानाने तुमची वाढ हावी. ११ आ ण
तु हास सव धीर व आनंद देणार सहनशीलता मळ यास या या गौरवा या
बळा माणे तु हास संपूण साम य मळू न तु ही समथ हावे; १२ आ ण
काशातील प व जनां या वतनात तु ही भागीदार हावे, हणून याने
तु हास पा केले, या प याचे तु ही उपकार मानावेत. १३ याने आप याला
अंधकारा या स ेतून सोडवून या या य पु ा या रा यात आणले आहे,
१४ आ ण या याठायी या या र ा या ारे आप याला मु
हणजे पापांची
मा मळाली आहे. १५
त अ य देवाचा त प आहे आ ण सव
उ प ीत ये आहे. १६ कारण वगात व पृ वीवर, य आ ण अ य,
राजासने कवा शासने, स ा कवा श , अशा सव गो ी या या ारे के या
गे या; सव गो ी या या ारे व या याम ये के या गे या. १७ तो सवा या
आधीचा आहे आ ण या याम ये सवकाही अि त वात आहे. १८ तो शर राचे
म तक हणजे मंडळ चे म तक आहे. तो आरंभ आहे आ ण मृतांतून थम
ज मलेला आहे, हणजे यास सव गो त ाधा य असावे. १९ हे यासाठ
क , या यात देवाची सव पूणता वसावी या नणयात यास संतोष होता.
२० आ ण आपण या या वध तंभा या र ा ारे शांती क न, पृ वीवर कवा
वगात असले या सव गो चा, या या ारे आप या वतःशी समेट करावा
हे देवाला बरे वाटले. २१ आ ण तु ही जे एकेकाळ देवाशी परके होता आ ण
तुम या
वासनांमुळे, मनाने वैर झाला होता, २२ या तुमचा, याने
या या दै हक शर रात या या मरणा ारे, आता, वतःशी समेट केला आहे.
हणजे याने तु हास या या ीपुढे प व , न कलंक व नद ष असे सादर
करावे. २३ कारण, तु ही व ासात पाया घातलेले व ि थर असे रा हला
आहात आ ण तु ही ऐकले या व आकाशाखाल या सव सृ ीला गाज व यांत
आले या सुवात या आशेपासून तु ही ढळला नाही; आ ण मी पौल तचा
सेवक झालो आहे. २४ तुम यासाठ या मा या ःखात मी आनंद कर त
आहे आ ण आता,
ता या ःखात या या शर राकरता जे उणे आहे
ते मा या देहात मी पुरे कर त आहे आ ण याचे शर र मंडळ आहे. २५
आ ण देवाचे वचन पूण कर यास तुम यासाठ देवाचा कारभार मला दला
आहे. याम ये मी मंडळ चा सेवक झालो आहे. २६ जे रह य युगानुयुग व
प ान प ा गु त ठे वलेले होते परंतु आता, या या प व जनांना कट
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झाले आहे, ते हे वचन आहे. (aiōn g165) २७ या रह या या गौरवाची संप ी
पररा ीयांम ये काय आहे, हे आप या प व जनांना कळ वणे देवाला बरे
वाटले; गौरवाची आशा असा जो
त तु हांम ये आहे तो ते रह य आहे.
२८ आ ही याची घोषणा करतो, येक मनु यास बोध करतो आ ण सव
ानीपणा ारे येक मनु यास आ ही शकवतो, ते ासाठ क , आ ही
येक मनु यास
ता या ठायी ौढ क न सादर करावे. २९ याक रता
याची जी श मा याठायी साम याने याचे काय चालवीत आहे त या
मानाने मी झटू न म कर त आहे.
माझी इ छा आहे क , तुम यासाठ व याच माणे जे लावदी कया
२ कारण
शहरात आहेत आ ण यांनी मला शार र क र या पा हलेले नाही, अशा
तु हा सवासाठ माझा लढा कती मोठा आहे हे तु हास समजून, २ ते प र म
ांसाठ क , यां या मनास उ ेजन ा त हावे आ ण तु ही ीतीत एक
जोडले जावे. बु ीची पूण खातर वपुलतेने मळावी व देवाचे रह य हणजे
त ांचे पूण ान यास हावे. ३ या यात सव ानीपणाचे व ानाचे
धन लपलेले आहेत. ४ कोणी तु हास लाघवी भाषणांनी फसवू नये हणून
मी हे सांगत आहे. ५ कारण मी देहाने र असलो तर मनाने तुम याजवळ
आहे आ ण तुमची व था व तुम यात असले या
तावर ल व ासाचा
ि थरपणा पा न मी आनंद कर त आहे. ६ आ ण हणून,
त येशू
जो भू ाला तु ही जसे वीकारले आहे तसे तु ही या यात चाला. ७
तु ही या यात मुळावलेले आ ण या यावर उभारलेले व तु हास श ण
द या माणे तु ही व ासात ि थरावलेले होऊन, उपकार मरण कर त,
याम ये वाढत जा. ८ तु ही अशी काळजी या क , कोणी मनु यां या
सं दायास अनुस न, जगा या मूलत वांस अनुस न असणा या त व ानाने
व या या पोकळ फसवेपणाने तु हास ता यात घेऊ नये; ते
ताला
अनुस न नाही. ९ कारण
ता या ठायीच देवपणाची सव पूणता शर रधार
होऊन या यात राहते. १० तो सव स ा व श
ांवर म तक असून
या याठायी तु ही पूण झाला आहा, ११ आ ण
ता या सुंता वधीने तुमचे
पापमय दै हक शर र काढले जाऊन, कोणी हातांनी न केले या सुंता वधीने
तुमचीही यां यात सुंता झाली आहे. १२ या याबरोबर तु ही बाि त यात
पुरले गेला व याने यास मरण पावले यातून उठवले या देवा या कृतीवर ल
व ासा ारे तु ही याम येच या याबरोबर उठवले गेला, १३ आ ण तु ही जे
तुम या अपराधांमुळे व देह वभावाची सुंता न झा यामुळे मरण पावलेले
होता या तु हास देवाने या याबरोबर जवंत केले आहे. याने आप या
अपराधांची मा केली आहे; १४ आ ण आप या आड येणारा जो नयमांचा
ह तलेख आप या व असलेले हणजे आप याला तकूल असलेले
वधीचे ऋणप याने खोडले व तो याने वध तंभाला खळू न ते याने र
केले. १५ याने यावर स ांना व श ना नःश केले व यां यावर जय
मळवून यांचे उघड दशन केले. १६ हणून तुम या खा या प याव न,
सण, अमाव या कवा श बाथ पाळ याव न कोणाला तुमचा याय क
देऊ नका. १७ या गो ी तर येणा या गो ची छाया अशा आहेत; पण
शर र
ताचे आहे. १८ लीन हणवून घे या या इ छे ने व देव तांची
उपासना करणा या, वतःला दसले या गो ीवर अवलंबून राहणा या व
दै हक मनाने वनाकारण गवाने फुगणा या कोणा मनु यास तु हास तुम या
ब सास मुकवू देऊ नका; १९ असा मनु य म तकाला ध न राहत नाही;
या म तकापासून सव शर राला सांधे व बंधने ां या ारे पुरवठा होत आहे
व ते ढ जडले जात असता याची दैवी वाढ होते. २० हणून जगा या
मूलत वांना तु ही
ताबरोबर मरण पावला आहात, तर जगात जगत
अस या माणे तु ही नयमाधीन का होता? २१ शवू नको, चाखू नको,
हातात घेऊ नको २२ अशा नयमांतील सव गो ी या उपभोगाने न होणा या
गो ी आहेत. २३ या गो त वे छे ची उपासना, मनाची लीनता व शर राची
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उपे ा अस यामुळे ात खरोखर ानीपणाची भाषा आहे, पण देहा या
लालसेला तबंध कर याची यो यता नाही.
हणून तु ही
ताबरोबर उठवले गेला आहात तर
त देवा या
३ उजवीकडे
जेथे बसला आहे तेथ या वर ल गो ी मळ व याचा य न
करा. २ वर ल गो कडे मन लावा, पृ वीवर ल गो कडे लावू नका; ३
कारण तु ही मृत झला आहात आ ण तुमचे जीवन
ताबरोबर देवाम ये
गु त ठे वलेले आहे. ४ आपले जीवन जो
त तो कट केला जाईल ते हा
तु हीही या याबरोबर गौरवात कट केले जाल. ५ तर पृ वीवर ल तुमचे
अवयव हणजे जारकम, अमंगळपणा, कामवासना, कुवासना व लोभ ाला
मूत पूजा हणावे, हे जवे मारा. ६ यामुळे देवाचा कोप होतो. ७ तु हीही पूव
या वासनांत जगत होता ते हा यांम ये तु ही चालत होता. ८ परंतु आता
तुम यातील ोध, राग व पण, नदा आ ण तुम या मुखाने शवीगाळ
करणे, हे सव आपणापासून र करा. ९ एकमेकांशी खोटे बोलू नका कारण
तु ही जु या मनु यास या या कृत स हत काढू न टाकले आहे १० आ ण जो
नवा मनु य, आप या नमाण करणा या या त पानुसार पूण ानात नवा
केला जात आहे, यास तु ही प रधान केले आहे. ११ ात ीक व य दी,
सुंता झालेला व न झालेला, बबर व कुथी, दास व वतं हा भेदच नाही,
तर
त सवकाही आहे व सवात आहे. १२ ते हा तु ही देवाचे प व व
य असे नवडलेले लोक आहात, हणून क णायु दय, दया, सौ यता,
लीनता व सहनशीलता धारण करा. १३ एकमेकांचे सहन करा आ ण कोणाचे
कोणाशी भांडण अस यास एकमेकांची मा करा; भूने तुमची मा केली
तशी एकमेकांची मा करा. १४ पूणता करणारे बंधन अशी जी ीती ती या
सवावर धारण करा. १५
ताची शांती तुम या अंतःकरणात रा य करो.
त याक रता एक शर र असे पाचार यांत आले आहे; आ ण तु ही कृत
असा. १६
ताचे वचन तु हांम ये भरपूर राहो. तु ही सव ानीपणाने
एकमेकांस शकवा व बोध करा; आप या अंतःकरणात देवाला तो े, गीते
व आि मक गीते कृपे या ेरणेने गा. १७ आ ण बोलणे कवा करणे जे
काही तु ही कराल, ते सव भू येशू या नावाने करा; आ ण या या ारे
देव जो पता याचे उपकार तुती करा. १८ ि यांनो, जसे भूम ये यो य
आहे या माणे तु ही आपआप या पती या अधीन असा. १९ पत नो,
आपआप या प नीवर ीती करा; त याशी न ू रतेने वागू नका. २० मुलांनो,
तु ही सव गो त आप या आई-वड लां या आ ा पाळा कारण हे भूला
संतोष देणारे आहे. २१ व डलांनो, तु ही आप या मुलांना चड स आणू नका;
नाही तर, कदा चत ती न साही होतील. २२ दासांनो, दै हक
ा जे
तुमचे मालक आहेत यांचे सव गो त आ ापालन करा. मनु यांना खुश
करणा या नोकरासारखे त डदेख या चाकर ने नका; तर सालस मनाने भूची
भीती बाळगून पाळा. २३ आ ण जे काही तु ही करता ते मनु यांसाठ हणून
क नका तर भूसाठ हणून जवेभावे करा. २४ भूपासून वतन प
तफळ तु हास मळे ल तु ही हे तु हास मा हत आहे. भू
ताची सेवा
कर त जा. २५ कारण अ याय करणा याने जो अ याय केला तोच यास
मळे ल आ ण प पात होणार नाही.

उ र ावयाचे हे तु ही समजावे. ७ माझा य बंधू तु खक, भूमधील
व ासू सेवक व मा यासोबतीचा दास हा मा या वषयी सव गो ी तु हास
कळवील. ८ मी यास याच हेतूने तुम याकडे पाठवले आहे क , हणजे
आम या वषयी या सव गो ी याने तु हास कळवून तुम या मनाचे समाधान
करावे. ९ मी या याबरोबर व ासू व य बंधू अने सम, जो तुम यांतलाच
आहे यालाही पाठवले आहे; ते तु हास येथील सव गो ी कळवतील. १०
माझा सोबतीचा बं दवान अ र ताख तु हास सलाम सांगतो, तसाच बणबाचा
भाऊबंद माक हाही तु हास सलाम सांगतो. ( या या वषयी तु हास आ ा
मळा या आहेत. तो जर तुम याकडे आला तर तु ही याचा वीकार करा.)
११ यु त हणलेला येशू हाही तु हास सलाम सांगतो; सुंता झाले यांपैक
हेच मा देवा या रा यासाठ माझे सहकार आहेत आ ण यां या ारे माझे
सां वन झाले आहे. १२
त येशूचा दास एप ास जो तुम यातलाच आहे
तो तु हास सलाम सांगतो; तो आप या ाथनांम ये सवदा तु हासाठ जीव
तोडू न वनंती कर त आहे क , देवा या संपूण इ छे नुसार तु ही प रपूण
असून तुमची पूण खा ी होऊन ि थर असे उभे रहावे. १३ तु हासाठ व
जे लावदी कयात व हेरापलीत आहेत या यांसाठ तो फार म कर त
आहे, अशी या या वषयी मी सा देतो. १४ य वै लूक आ ण देमास हे
तु हास सलाम सांगतात. १५ लावदी कयातील बंधू आ ण नुंफा व त या घर
जमणार मंडळ ांना सलाम ा. १६ हे प तुम यांत वाचून झा यावर
क , लावदी कयातील मंडळ तही वाचले जावे आ ण लावदी कयाकड ल
प तु हीही वाचावे. १७ अ खपाला सांगा क , जी सेवा तुला भूम ये
मळाली आहे ती पूण कर याकडे हणून काळजी घे. १८ मी पौलाने वह ते
लहीलेला सलाम; मी बंधनात आहे याची आठवण ठे वा. तु हांबरोबर कृपा
असो.

ो, तु हांसही वगात धनी आहे हे ल ात ठे वून तु ही आप या
४ धदासांयांबनरोबर
यायाने व समतेने वागा.
ाथनेत त पर असा व त यांत
२

उपकार तुती कर त जागृत रहा. ३ आणखी आ हासाठ देखील ाथना
करा; अशी क , कारण
ता या या रह यामुळे मी बंधनातही आहे
ते सांगावयास देवाने आ हांसाठ वचनाक रता ार उघडावे. ४ हणजे
मला जसे सां गतले पा हजे तसेच मी ते रह य कट करावे. ५ बाहेर या
लोकांबरोबर सु ानीपणाने वागा. संधी साधून या. ६ तुमचे बोलणे नेहमी
कृपायु , मठाने चकर के यासारखे असावे, हणजे येकाला कसकसे
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कलो.
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शहरातील
१ देमंवडळपताहलाव भूपौल,येशू स वानता वयातीमयातयअसलेा याली ारेथे तुसलनीका
हास कृपा व शांती
असो. २ आ ही आप या ाथनांम ये तुमची आठवण कर त सवदा तु हा
सवा वषयी देवाची उपकार तुती करतो. ३ आप या देव प यासमोर तुमचे
व ासाने केलेले काम, ीतीने केलेले म व आप या भू येशू
तावर या
आशेमुळे धरलेली सहनशीलता ांची आ ही नरंतर आठवण करतो. ४
बंधूंनो, तु ही देवाचे य आहात, तुमची झालेली नवड आ हास ठाऊक
आहेच; ५ कारण आमची सुवाता केवळ श दाने न हे, तर साम याने, प व
आ याने व पूण खा ीने तु हास कळ व यात आली तसेच तुम याक रता
आ ही तुम याबरोबर असताना कसे वागलो हे तु हास ठाऊक आहे. ६ तु ही
फार संकटात असताना प व आ या या आनंदाने वचन अंगीका न आमचे
व भूचे अनुकरण करणारे झाला; ७ अशाने मासेदो नया व अखया ांतील
सव व ास ठे वणा यांना तु ही उदाहरण असे झाला आहात. ८ मासेदो नया
व अखया ात तुम याकडू न भू या वचनाची घोषणा झाली आहे; इतकेच
केवळ न हे तर देवावर ल तुम या व ासाची बातमीही सव पसरली आहे;
ामुळे या वषयी आ हास काही सांगायची गरज नाही. ९ कारण तु हाम ये
आमचे येणे कोण या कारचे झाले, हे ते आपण होऊन आ हा वषयी
सांगतात; तु ही मूत पासून देवाकडे कसे वळला आ ण जवंत व ख या
देवाची सेवा कर यास, १० आ ण याचा पु येशू याची वगातून ये याची
वाट पाह यास, तो पु हणजे येशू याला देवाने मरण पावले यातून उठवले
व तो आप याला भावी ोधापासून सोड वणारा आहे.
येणे थ झाले नाही, हे तु हासही माहीत
२ बंआहेधून.ो, तुपरंहामतु पूयेव आमचे
फ ल पैत आ ही ःख भोगून व अपमान सोसून,
२

हे तु हास माहीतच आहे, मोठा वरोध असता, देवाची सुवाता तु हास
सांग याचे धैय आप या देवाकडू न आ हास मळाले. ३ कारण आमचा
बोध फसव याने अथवा अशु पणा ांतून नमाण झालेला नसून कपटाचा
न हता; ४ तर सुवाता आम यावर सोपवून दे यास देवाने आ हास पारखून
पसंत के यामुळे आ ही ती सांगतो; आ ही मनु यांना खूश कर यासारखे
न बोलता आमची अंतःकरणे पारखणारा देव हा यामुळे खूश होईल तसे
बोलतो. ५ कारण आ ही खुशामत करणारे भाषण कधी कर त न हतो, हे
तु हास माहीत आहे तसेच लोभ ठे वून ढ गीपणाने वागलो नाही. देव सा ी
आहे; ६ आ ही
ताचे े षत अस यामुळे जर आ हास आपला वशेष
अधीकार चालवता आला असता तर आ ही मनु यांपासून, तु हापासून
कवा स यांपासून गौरव मळ व याची खटपट कर त न हतो; ७ तर
आप या मुलांबाळांचे पालनपोषण करणा या आईसारखे आ ही तु हाम ये
सौ य वृ ीचे होतो. ८ आ हास तुम या वषयी कळकळ वाटत अस यामुळे
आ ही तु हास केवळ देवा या सुवातचे दानच दे यास न हे, तर तु हावर ल
आम या अ यंत ीतीमुळे तु हाक रता आपला जीवही दे यास तयार होतो.
९ बंधूनो, आमचे म व क याची आठवण तु हास आहे; तु हातील कोणाला
आमचा भार होऊ नये हणून आ ही रा ं दवस उ ोग क न तु हापुढे देवा या
सुवातची घोषणा केली. १० तु हा व ास ठे वणा यांत आ ही प व तेने,
नी तने व नद षतेने कसे वागलो ा वषयी तु ही सा ी आहात व देवही आहे
११ तु हास ठाऊकच आहे क , पता आप या मुलांना करतो तसे आ ही
तु हापैक येकाला बोध कर त, धीर देत व आ हपूवक वनंती कर त
सांगत होतो क , १२ जो देव आप या रा यात व गौरवात तु हास पाचारण
कर त आहे यास शोभेल असे तु ही चालावे. १३ या कारणांमुळे आ ही सु ा
देवाची नरंतर उपकार तुती क रतो क , तु ही आ हापासून ऐकलेले देवाचे
वचन वीकारले ते मनु यांचे हणून न हे तर देवाचे हणून वीकारले आ ण
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खरे पहाता ते असेच आहे; ते तु हा व ास ठे वणा यात काय कर त आहे. १४
बंधूंनो, य दीयातील देवा या या मंड या
त येशू या ठायी आहेत यांचे
अनुकरण करणारे झाला, हणजे यांनी य दयां या हातून जी ःखे सोसली
तशीच तु हीही आप या वदेशीयां या हातून सोसली; १५ या य ांनी भू
येशूला व संदे ांनाही जवे मा रले आ ण आमचा छळ क न आ हास
बाहेर घाल वले; ते देवाला संतोषवीत नाहीत व सव मनु यांचेही वरोधी झाले
आहेत; १६ पररा ीयांचे तारण हावे हणून आ ही यां याबरोबर बोलावे
याची ते मनाई करतात; हे ासाठ क , यांनी आप या पापांचे माप सवदा
भर त रहावे; यां यावर ल देवा या ोधाची प रसीमा झाली आहे. १७
बंधूनो, आ ही दयाने न हे तर देहाने तु हापासून थोडा वेळ वेगळे झा याने
आ हास वरह ःख होऊन तुमचे त ड पाह याचा आ ही फार उ कंठे ने वशेष
य न केला; १८ ांमुळे आ ही तु हाकडे ये याची इ छा धरली; मी पौलाने
एकदा नाही तर दोनदा इि छले परंतु सैतानाने आ हास अड वले. १९ कारण
आप या भू येशू
ता या सम तेत, या या ये या या वेळेस आमची
आशा कवा आमचा आनंद कवा आम या अ भमानाचा मुकुट काय आहे?
तु हीच आहात ना? २० कारण तु ही आमचे गौरव व आमचा आनंद आहात.
हणून आम याने आणखी दम धरवेना, ते हा आ ही अथेनै शहरातच
३ एकटे
मागे रहावे, हे आ हास बरे वाटले. आ ण आ ही आपला बंधू
२

तीम य,
ता या सुवातत देवाचा सेवक ाला ासाठ पाठवले क , याने
तु हास ि थर करावे आ ण तुम या व ासा या वाढ वषयी उपदेश करावा;
३ तो असा क , या संकटात कोणी घाब नये; कारण आपण ासाठ च
ने मलेले आहोत. हे तु ही वतः जाणून आहात. ४ कारण आ ही तु हाजवळ
होतो ते हा आ ही तु हास सांगून ठे वले क , आप याला संकटे भोगावयाची
आहेत आ ण या माणे घडलेही, हे तु हास माहीतच आहे. ५ ामुळे मलाही
आणखी दम धरवेना, हणून मी तुम या व ासासंबंधाने वचारपूस कर याचे
पाठवले; कोण जाणे, कदा चत पर काने तु हास मोह घात याने आमचे
म थ झाले असतील. ६ आता तीम याने तु हापासून आ हाकडे येऊन,
तुमचा व ास व ीती ां वषयी आ ण जसे आ ही तु हास भेटावयास
उ कं ठत आहोत तसे तु हीही आ हास भेटावयास उ कं ठत असून आमची
ेमाने नेहमी आठवण करता ा वषयीची शुभवतमान आ हाकडे आणले;
७ ामुळे बंधूनो, आ हास आप या सव अडचणीत व संकटात तुम या
व ासाव न तु हा वषयी समाधान मळाले; ८ कारण जर तु ही भूम ये
खंबीरपणे टकता तर आता आ ही जवात जीव आ यासारखे राहतो. ९
कारण आप या देवापुढे, आ ही तुम याकरता, या सव आनंदामुळे आनंद
करतो याब ल आ ही देवाला तुम याकर ता काय ध यवाद देऊ शकणार?
१० आ ही रा ं दवस पु कळ ाथना करतो क , आ ही तु हास त डोत ड
पाहावे आ ण तुम या व ासांतील उणे आहे ते पूण करावे. ११ देव, आपला
पता हा वतः व आपला भू येशू हा, आमचे तु हाकडे येणे कुठलीही
अडचण न येता होऊ देवो; १२ आ ण जशी आमची ीती तु हावर आहे, तशी
भू तुमची ीती एकमेकांवर व सवावर वाढवून वपुल करो; १३ ासाठ क ,
आपला भू येशू आप या सव प व जनांसह येईल यावेळेस याने तुमची
अंतःकरणे देव आपला पता ा यासमोर प व तेत नद ष हो यासाठ ि थर
करावी.
ही तु हास वनंती करतो व भू येशूम ये बोध करतो
४ बंकध,ूनो,कोणशेवटीयाआवागणू
क ने देवाला संतोषवावे हे तु ही आ हापासून
ऐकून घेतले व तु ही या माणे वागत आहा, याम ये तुमची अ धका धक
वाढ हावी. २ कारण भू येशू या वतीने कोणकोण या आ ा आ ही
तु हास द या या तु हास ठाऊक आहेत. ३ कारण देवाची इ छा ही आहे
क , तुमचे प व ीकरण हावे, हणजे तु ही जारकमापासून र रहावे ४
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आ ण तुम यातील येकाला समजावे क , याने याने आप या देहाला
प व तेने व आदरबु ीने आप या वाधीन कसे क न यावे. ५ देवाला न
ओळख या पररा ीयां माणे वासने या लोभाने क नये. ६ कोणी या गो चे
उ लंघन क न आप या बंधूचा गैरफायदा घेऊ नये कारण भू या सव
गो ब ल शासन करणारा आहे; हे आ ही तु हास आधीच सां गतले होते
व बजावलेही होते. ७ कारण देवाने आप याला अशु पणासाठ न हे तर
प व ेतेसाठ पाचारण केले आहे. ८ हणून जो कोणी नाकार करतो तो
मनु याचा न हे तर तु हास आपला प व आ मा देणारा देव याचा नाकार
करतो. ९ बंधु ेमा वषयी आ ही तु हास लहावे याची तु हास गरज नाही;
कारण एकमेकांवर ीती करावी, असे तु हास देवानेच शक वले आहे; १०
आ ण अ खल मासेदो नयांतील सव बंधुवगावर तु ही ती कर तच आहात. तर
बंधूंनो, आ ही तु हास बोध करतो क , ती अ धका धक करावी. ११ आ ही
तु हास आ ा के या माणे शांतीने राहा. आपआपला वसाय करणे आ ण
आप या हातांनी काम करणे याची आवड तु हास असावी. १२ बाहेर या
लोकांबरोबर स यतेने वागावे आ ण तु हास कशाचीही गरज पडू नये. १३ पण
बंधूंनो, मी इ छ त नाही क , जे मरण पावलेत यां या वषयी तु ही अ ानी
असावे, हणजे यांना आशा नाही अशा इतरां माणे तु ही ःख क नये.
१४ कारण येशू मरण पावला व पु हा उठला असा जर आपण व ास ठे वतो,
तर येशूम ये जे मरतात यांनाही देव या याबरोबर आणील. १५ कारण
भू या वचनाव न आ ही तु हास हे सांगतो क , आपण जे जवंत आहोत व
जे भू या ये यापयत मागे रा , ते आपण तोपयत मरण पावले यां या पुढे
जाणार नाही. १६ कारण आ ा करणा या गजणेने, आ देव तांची वाणी
आ ण देवा या क याचा आवाज येईल, ते हा भू वतः वगातून उतरेल
आण
तात मरण पावलेले थम उठतील. १७ मग आपण जे जवंत
आहोत व मागे रा , ते भूला अंतराळात भेट यासाठ ढगात उचलले जाऊ
आ ण सवकाळ भूबरोबर रा . १८ हणून तु ही या वचनांनी एकमेकांचे
सां वन करा.

एकमेकांसाठ व सवसाठ जे चांगले आहे या या सतत मागे लागा. १६
सदो दत आनंद करा. १७ न य ाथना करा. १८ येक गो त उपकार
माना कारण तुम यासंबधी
त येशूम ये देवाची इ छा हीच आहे. १९
प व आ याला वझवू नका. २० संदेशाचा उपहास क नका. २१ सव
गो ची पारख करा. जे चांगले आहे ते मजबूत धरा. २२ वाईटा या येक
कारापासून र रहा. २३ आ ण वतः शांतीचा देव तु हास पूण प व करो;
आ ण आपला भू येशू
त ाचे येणे होईल ते हा तुमचा आ मा, जीव
आ ण शर र पूण नद ष राहो. २४ तु हास जो बोलवत आहे तो व ासू आहे;
तो हे कर लच. २५ बंधूंनो, आम यासाठ ाथना करा. २६ सव बंधूंना प व
ीतीने नम कार सांगा. २७ मी तु हास भूची आ ा हणून सांगतो क ,
हे प सव बंधूंना वाचून दाखवा. २८ आपला भू येशू
त याची कृपा
तुम याबरोबर असो. आमेन.

धूनो, काळ व समय ां वषयी तु हास काही ल ह याची गरज नाही.
५ बंकारण
तु हा वतःला प के माहीत आहे क जसा रा ी चोर येतो, तसाच
२

भूचा दवस येतो. ३ “शांती आहे, सुर तता आहे” असे ते हणतात,
ते हा गरोदर ीला या माणे अचानक वेदना सु होतात या माणे यांचा
अचानक नाश होईल आ ण ते नभावणारच नाहीत. ४ बंधुनो, या दवसाने
चोरासारखा तु हास गाठावे असे तु ही अंधारात नाही. ५ कारण तु ही सगळे
काशाची जा व दवसाची जा आहात; आपण रा ीचे व अंधाराचे नाही.
६ ाव न आपण इतरां माणे झोप घेवू नये, तर जागे व सावध रहावे. ७
झोप घेणारे रा ी झोप घेतात आ ण झगणारे रा ीचे झगतात. ८ परत
जे आपण दवसाचे आहोत या आपण सावध असावे; व ास व ीती हे
उर ाण व तारणाची आशा हे शर ाण घालावे. ९ कारण आप यावर ोध
हावा हणून न हे तर आपला भू येशू
त ा या ारे आपले तारण हावे
हणून देवाने आप याला नेमले आहे. १० भू येशू
त आप यासाठ
याक रता मरण पावला क , आपण जर मागे रा हलो कवा मरण पावलो तर
आपण या याबरोबर जवंत रहावे. ११ हणून तु ही एकमेकांचे सां वन करा
आ ण एकमेकांची उभारणी करा; हे तु ही करतही आहात. १२ आ ण बंधूंनो,
आ ही तु हास वनंती करतो क , जे तुम यांत प र म करतात, जे भूम ये
तुम यांवर आहेत आ ण तु हास बोध करतात यां याकडे ल ा; १३ आ ण
यांना यां या कामाव न ीतीने फार थोर माना आ ण एकमेकांशी शांतीने
रहा. १४ आता बंधूंनो, आ ही तु हास बोध करतो क , जे अ व थीत आहेत
यांना तु ही इशारा ा, जे अ पधीराचे आहेत यांना धीर ा, अश आहेत
यांना आधार ा; सवाबरोबर सहनशील असा. १५ आ ण तु ही हे पाहा
क , कोणी कोणाला वाईटाब ल वाईट असे भ न देऊ नये; पण तुम यात
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१३ भू या

व आमचा पता व भू येशू
त ां या ठायी असले या थे सलनीका
१ देशहरातील
मंडळ ला पौल, स वान व तीम य ां याकडू नः देव पता
२

व भू येशू
त ा या ारे तु हास कृपा व शांती असो. ३ बंधूनो, आ ही
सवदा तु हा वषयी देवाची उपकार तुती केली पा हजे आ ण हे यो यच आहे
कारण तुमचा व ास अ तशय वाढत आहे आ ण तु हा सवामधील येकांची
एकमेकांवर ल ीती वपुल होत आहे; ४ ाव न तुम या सव छळांत व तु ही
जी सहनशीलता व जो व ास दाख वता याब ल देवा या मंड यांतून आ ही
वतः तुमचा अ भमान बाळगतो. ५ ते देवा या यो य यायाचे माण आहे;
तो याय हा क , यासाठ तु ही ःख सोशीत आहात या देवा या रा याला
तु ही यो य ठरले जावे. ६ तु हावर संकट आणणा या लोकांची संकटाने
परतफेड करणे आ ण संकट सोसणा या तु हास आ हाबरोबर व ांती देणे,
हे देवा या ीने या य आहे, ७ हणून भू येशू कट हो या या समयी ते
होईल; तो आप या साम यवान देव तांसह वगातून अि न वालेस हत कट
होईल. ८ ते हा जे देवाला ओळखत नाहीत व आप या भू येशूची सुवाता
मानीत नाहीत यांचा तो सूड उगवील. ९ ते हा यांना भू या समो न व
या या साम या या गौरवापासून र कर यांत येऊन सवकाळचा नाश ही
श ा यांना मळे ल. (aiōnios g166) १० आप या प व जनां या ठायी
गौरव मळावे हणून आ ण या दवशी प व जनां या ठायी आ यपा
हावे हणून तो येईल कारण आ ही दले या सा ीवर तु ही व ास ठे वला
आहे. ११ याक रता तर आ ही तु हासाठ सवदा अशी ाथना करतो क ,
आप या देवाने तु हास झाले या या पाचारणास यो य असे मानावे आ ण
चांगुलपणाचा येक मनोदय व व ासाचे काय साम याने पूण करावे; १२
ासाठ क , आपला देव व भू येशू
त ां या कृपेने आपला भू येशू
ा या नावाला तुम या ठायी व तु हास या याठायी, गौरव मळावे.
येणे व या याजवळ आपले एक
२ बंहोणेधूनो, ासंआपबंधानेया आभूहीयेशतु ू हास ताचे
अशी वनंती करतो क , तु ही एकदम
२

दचकून भांबावून जाऊ नका व घाब नका; भूचा दवस येऊन ठे पला आहे
असे सांगणा या आ याने कवा जणू काय आ हाकडू न आले या वचनाने
अथवा प ाने घाब नका; ३ कोण याही कारे कोणाकडू न फसू नका;
कारण या दवसा या अगोदर व ासाचा याग होऊन तो अनी तमान पु ष,
नाशाचा पु कट होईल; ४ तो नाशाचा पु , वरोधी व याला देव कवा
उपासनीय हणून हणतात या सवापे ा वतःला उं च करणारा, हणजे
मी देव आहे, असे वतःचे दशन कर त देवा या भवनात बसणारा असा
आहे. ५ मी तुम याबरोबर असतांना हे तु हास सांगत असे याची तु हास
आठवण नाही काय? ६ याने नेमले या समयीच कट हावे, अ य वेळ
होऊ नये, हणून जे आता तबंध कर त आहे ते तु हास ठाऊक आहे. ७
कारण अनीतीचे रह य आताच आपले काय चालवीत आहे, परंतु जो आता
अडथळा कर त आहे तो मधून काढला जाईपयत अडथळा कर त राहील; ८
मग तो अनी तमान पु ष कट होईल, यास भू येशू आप या मुखातील
ासाने मा न टा कल आ ण तो येताच आप या दशनाने यास न कर ल;
९ सैताना या कृतीमुळे याचे येणे होईल; तो सव कारे खोटे साम य, तशीच
च हे व अ ूते कर त येईल १० यांचा नाश होत चालला आहे यांनी आपले
तारण साधावे हणून स या वषयीची ीती धरली नाही; यामुळे या यांसाठ
सैताना या कृती माणे सव कारची खोटी मह कृ ये, च हे, अ ूते आ ण
सव कारचे अनी तजनक कपट ांनी यु असे या अनी तमानाचे येणे
होईल. ११ यांनी अस यावर व ास ठे वावा हणून देव यां याठायी ांतीचे
काय चालेल असे करतो; १२ यांनी स यावर व ास ठे वला नाही, तर
अनीतीत संतोष मानला या सवाचा याय नवाडा हावा हणून असे होईल.
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यजनांनो, तु हा वषयी आ ही देवाची उपकार तुती नेहमी केली
पा हजे कारण प व आ या या ारे होणा या प व ीकरणात व स यावर या
व ासात देवाने तु हास थमफळ हणून तारणासाठ नवडले आहे; १४
याम ये याने तु हास आम या सुवात या ारे आप या भू येशू
ताचे
गौरव ा त क न घे यासाठ पाचारण केले आहे. १५ तर मग बंधूनो, ि थर
राहा आ ण त ड कवा आम या प ा ारे जे सं दाय तु हास शक वले ते
बळकट ध न राहा. १६ आपला भू येशू
त हा आ ण याने आप यावर
ीती क न सवकाळचे सां वन व चांगली आशा कृपेने दली तो देव आपला
पता, (aiōnios g166) १७ तुम या मनाचे सां वन करो आ ण येक चांग या
कृतीत व गो ीत तु हास ि थर करो.
ूनो, आता इतकेच सांगणे आहे क , आ हासाठ ाथना कर त
३ शेजावटीक बं, धजशी
तुम याम ये झाली या माणे भू या वचनाची लवकर
गती हावी व याचे गौरव हावे; २ आ ण हेकेखोर व
मनु यांपासून
आमचे संर ण हावे; कारण सवा या ठायी व ास आहे असे नाही. ३ परंतू
भू व सनीय आहे, तो तु हास ि थर कर ल व या ापासून राखील.
४ तु हा वषयी भूम ये आमचा असा व ास आहे क , आ ही तु हास
जे सांगतो ते तु ही कर त असता व पुढेही कर त जाल. ५ भूही तुमची
मने देवावर या ीतीकडे व
ता या सहनशीलतेकडे लावो. ६ बंधूनो,
आ ही आप या भू येशू
ता या नावाने तु हास आ ा करतो क ,
अ वि थतपणे वागणा या व चालणा या सं दाया माणे येक बंधुपासून
तु ही र हावे. ७ आमचे अनुकरण कोण या र तीने केले पा हजे हे तु हा
वतःला ठाऊक आहे; कारण आ ही तु हाम ये असताना अ वि थतपणे
वागलो नाही; ८ आ ण आ ही कोणाचे अ न फुकट खा ले नाही; परंतु
तु हापैक कोणावरही भार घालू नये हणून आ ही रा ं दवस म व क
क न काम केले. ९ तसा आ हास अ धकार नाही असे नाही, पण आमचे
अनुकरण कर यासाठ आ ही तु हास उदाहरण घालू ावे हणून असे केले.
१० कारण आ ही तुम याबरोबर होतो ते हा देखील आ ही तु हास अशी
आ ा केली होती क , कोणाला काम कर याची इ छा नसेल तर याने
खाऊही नये. ११ तर तुम याम ये क येक अ वि थतपणाने वागणारे
असून ते काहीएक काम न करता लुडबुड करतात, असे आ ही ऐकतो. १२
अशा लोकांस आ ही भू येशू
ता या नावाने आ ा व उ ेजन देतो क ,
यांनी व थपणे काम क न वतःचेच अ न खावे. १३ तु ही तर बंधूंनो,
बरे करतांना खचू नका. १४ या प ातील आमचे वचन जर कोणी मानीत
नसेल तर तो मनु य ल ात ठे वा आ ण यास लाज वाटावी हणून याची
संगत ध नका; १५ तर यास श ू समजू नका, तर यास बंधू समजून
याची कानउघडणी करा. १६ शांतीचा भू हा सवकाळ सव कारे तु हास
शांती देवो. भू तु हा सवाबरोबर असो. १७ मी, पौलाने, वह ते ल हलेला
नम कार; ही येक प ांत खूण आहे. मी अशा र तीने लहीत असतो. १८
आपला भू येशू
त याची कृपा तु हा सवाबरोबर असो.
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तारणारा आ ण
त येशू आपली आशा यां या आ ेने
१ देव आपला
त येशूचा े षत पौल याजकडू न: व ासातील माझे खरे मूल
२

तीम य यास आपला देव जो पता आ ण आपला
त येशू आमचा
भू या याकडू न कृपा, दया आ ण शांती असो. ३ मासेदो नयास जातांना
जशी मी तुला कळकळ ने वनंती केली होती तशी आताही करतो क , तू
इ फसात रहावे, जेणेक न तू क येकास न ून सांगावे क , यांनी अ य
शकवण शकवू नये. ४ आ ण जी दैवी व था व ासा या ारे आहे त या
उपयोगी न पडणा या पण वाद मा उ प न करणा या कहा यांकडे व
अनंत वंशाव यांकडे ल देऊ नका. तेच मी आतांही सांगतो. ५ आ ण या
आ ेचे उ
ीती आहे, जी शु अंतःकरणातून, चांग या ववेकभावातून
व न कपट व ासातील असावी. ६ या गो ी सोडू न क येकजण थ
बोल याकडे वळले आहेत. ७ यांना नयमशा ाचे श क हायचे होते पण
ते या गो ी वषयी मो ा आ म व ासाने बोलतात व सांगतात या यांनाच
कळत नाहीत. ८ परंतु आ हास हे माहीत आहे क , कोणी नयमशा ाचा
खरोखरच यथाथ उपयोग के यास ते चांगले आहे. ९ आ ण आप याला
हे ठाऊकच आहे क , नयमशा हे नी तमान लोकांसाठ केलेले नाही
तर आ ाभंग करणा या आ ण व ोही, पापी, भ हीन, अधम , अशु ,
व डलांना ठार मारणारे व आईला ठार मारणारे, मनु यघातक १० जारकम ,
समलगीक, मनु यांचा ापार करणारे, खोटारडे, खोटी शपथ वाहणारे
यां यासाठ आहे आ ण शु शकवणी व जर काही सरे असेल तर
यासाठ ही आहे. ११ गौरवी सुवाता जी ध यवा दत देवाकडू न येते आ ण जी
मा यावर सोपवली आहे, तला हे अनुस न आहे. १२ याने मला श दली
या
त येशू आप या भूचे मी उपकार मानतो कारण याने मला व ासू
मानून सेवेत ठे वले आहे. १३ जर मी पूव देव नदा करणारा, छळणारा आ ण
हसक होतो पण मी ते अजाणता व अ व ासाने केले हणून मा यावर दया
झाली. १४ परंतु व ास आ ण ीती जी
त येशूम ये सापडते ती आप या
भू या कृपेने ओसंडून वा हली. १५ ही गो व सनीय व पूण अंगीकार
कर यास यो य आहे क ,
त येशू पापी लोकांस तारावयला जगात आला
आ ण या पापी लोकांपैक मी मु य पापी आहे. १६ परंतु केवळ याच हेतूने
मा यावर दया दाख व यात आली क मा यासार या अ यंत वाईट पा यावर
त येशूने सहनशीलता दाखवली या उदाहरणाव न, पुढ ल काळात जे
याजवर व ास ठे वतील यांना सवकाळचे जीवन मळावे. (aiōnios g166)
१७ आता सवकाळचा राजा जो अ वनाशी व अ य आहे अशा एकाच देवाला
स मान आ ण गौरव सदासवकाळासाठ असो. आमेन. (aiōn g165) १८
तीम या, मा या मुला, मी तुला तु या वषयी पूव च सांग यात आले या
संदेशानुसार ही आ ा सोपवत आहे. यासाठ क तू यां या ारे चांगली
लढाई करावी. १९ आ ण व ास व चांगला ववेकभाव धर. क येकांनी हा
झुगा न द यामुळे यांचे व ास पी ता फुटले. २० याम ये मनाय
आ ण आले सां आहेत यांना मी सैताना या वाधीन केले आहे यासाठ
क , नदा न कर यास शकावे.
हा बोध करतो क , माग या, ाथना, वनं या व
२ तरआभारसवातदशनथमसवमीलोकां
साठ करा ा. आ ण वशेषतः राजांकरता
२

आ ण जे मोठे अ धकार आहेत या सवाकर ता ाथना करा, यासाठ क
आपण पूण सुभ त व गंभीरपणात शांतीचे व ि थरपणाचे असे जीवन
जगावे. ३ कारण हे आप या तारणा या देवा या ीने चांगले व वीकार
कर यास यो य आहे, ४ याची इ छा आहे क सव लोकांचे तारण हावे
आ ण यांनी खरेपणा या पूण ानास पोहचावे. ५ कारण एकच देव आहे
आ ण देव व मनु य यां याम ये
त येशू हा मनु य एकच म य थ आहे. ६

याने सवा या खंडणीक रता वतःला दले. या वषयीची सा यो यवेळ
देणे आहे. ७ आ ण या सा ीचा सार कर यासाठ मला घोषणा करणारा
आ ण े षत मी खरे सांगतो; खोटे सांगत नाही, असा पररा ीय लोकांम ये
व ास आ ण स याचा श क हणून नेमलेला आहे. ८ हणून माझी अशी
इ छा आहे क सव ठकाणी पु षांनी राग व भांडण सोडू न प व हात वर
क न ाथना करावी. ९ याच माणे, माझी अशी इ छा आहे क , ि यांनी
वतःला केस गुंफणे, सोने कवा मोती कवा महाग कपडे यांनी न हे तर
स य वेशाने वनयाने व मयादेने सुशो भत करावे. १० तसेच देवासाठ
सम पत जीवन जगणा या ि यांना जसे शोभते, तसे वतःला चांग या
कृ यांनी सुशो भत करावे. ११ ीने शांतपणे व पूण अधीनतेने शकावे.
१२ मी
ीला शक व याची परवानगी देत नाही कवा पु षावर अ धकार
गाजव यास परवानगी देत नाही. याऐवजी तने शांत रहावे. १३ कारण
थम आदाम नमाण कर यात आला यानंतर ह वा. १४ आ ण आदाम
फसवला गेला नाही तर ी फसवली गेली आ ण ती पापात पडली. १५
तथा प मुलांना ज म दे या या वेळेस तचे र ण होईल, ती मयादेने व ास,
ीती व प व पण यांम ये रा ह यास हे होईल.
व सनीय आहेः जर कोणी अ य सवागीण काळजीवाहक
३ हेहोवचन
याची इ छा धरतो तर तो चांग या कामाची इ छा धरतो. तर
२

अ य हा नद ष, एका प नीचा पती, मताचार , सावधान, मयादशील,
पा णचार करणारा, शकव यात नपुण, असा असावा. ३ तो म पणारा
कवा मारका ( कवा घाणेर ा लाभाची आवड धरणारा) नसावा तर तो
सौ य, न भांडणारा, पैशाचा लोभ न धरणारा. ४ आप या वतः या घरावर
चांग या कारचा अ धकार चालवणारा, पूण गंभीरपणे आप या मुलांना
वाधीन राखणारा असा तो असावा. ५ जर एखा ाला वतः या कुटु ब
ं ाची
देखभाल करता येत नसेल तर तो देवा या मंडळ ची काळजी कशी घेईल? ६
तो या कायात नव शका नसावा हणजे तो गवाने फुगून सैताना या दंडात
पडू नये. ७ याचे बाहेर या लोकांम ये चांगले नाव असावे. यासाठ क
या यावर टीका होऊ नये व याने सैताना या जा यात सापडू नये. ८
याच माणे सेवकही त त असावेत, ते त ड कवा म पान करणारे
नसावेत आ ण अनी तने पैसे मळवून ीमंत हो याची यांना आवड नसावी.
९ देवाने जे आ हास कट केले आहे ते आम या व ासाचे सखोल स य
यांनी शु ववेकाने ध न ठे वावे. १० वड लां माणे यांचीसु ा थम पर ा
हावी, मग नद ष ठर यास, यांनी सेवकपण करावे. ११ याच माणे,
ि यांनीही गंभीर असावे, या चहाडखोर नसा ात. तर स य व येक
बाबतीत व सनीय असा ात. १२ येक सेवक एका प नीचा पती असावा
आ ण यांनी यां या मुलांची व कुटु बं ाची चांग या कारे काळजी यावी. १३
कारण यांनी सेवकपण चांगले केले, ते आपणास चांगली पदवी आ ण
त येशूवर ल व ासांत फार धैय मळवतात. १४ मी तु याकडे लवकरच
ये याची आशा ध न असलो तर मी तुला या गो ी ल ह या आहे. १५ तर
मला उशीर लाग यास, देवाचे घर हणजे जवंत देवाची मंडळ जी स याचा
खांब व पाया आहे, या देवा या घरात तुला कसे वागले पा हजे, हे तुला
समजावे. १६ सुभ चे रह य न ववाद मोठे आहे तो देहात कट झाला,
आ याने तो नी तमान ठरवला गेला, तो देव तां या ीस पडला, रा ांम ये
गाजवला गेला, जगात या यावर व ास ठे व यात आला, तो गौरवात वर
घेतला गेला.
वाचा आ मा प हणतो क , नंतर या काळात काहीजण व ास
४ देसोडतील,
ते भ व य सांगणारे आ मे, जे फस वणारे आहेत यां याकडे
ल देतील, २ या मनु यांची स सद ववेकबु ी तर डाग द यासारखीच
आहे आ ण भूतापासून येणा या श णाकडे आ ण ढ गी फसवीणा यांकडे
ल देतील. ३ ते लोकांस ल न कर यास मना करतील व जे अ न व ास
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ठे वणा यांनी व खरेपण जाणणा यांनी उपकार तुती क न वीकारावी
हणून देवाने अि त वांत आणली ती व य करावी असे सांगतील. ४ तर
देवाने अि त वात आणलेली येक व तू चांगली आहे आ ण उपकार तुती
क न घेतले असता काहीही व य नाही. ५ कारण येक वेळ ती देवा या
श दाने आ ण ाथनेने प व केली जाते. ६ जर तू या गो ी
ती बंधूना
शक व या, तर तू जो स यात व व ासात वाढलास व चांग या श णाला
अनुसरलास तो तू
त येशूचा चांगला सेवक होशील. ७ परंतु वृ
ि यां या आवड या अमंगळपणा या कथांचा वीकार क नकोस, तू
वतःला देवा या सुभ वषयी तयार कर. ८ कारण शर रा या कसरतीला
अ प मह व आहे पण देवा या सेवेला सव कारे मह व आहे कारण ते
स या या जीवना वषयी आ ण भ व यातील जीवना वषयी आशीवादाचे
अ भवचन आहे. ९ हे वचन व सनीय आहे जे सवदा वीकारावयास यो य
आहे. १० याक रता आ ही म व खटपट करतो कारण जो सव लोकांचा व
वशेषेक न व ास ठे वणा यांचा तारणारा, या जवंत देवावर आ ही आशा
ठे वली आहे. ११ या गो ी आ ा पाने सांग आ ण शकव. १२ कोणीही तुझे
त णपण तु छ मानू नये, तर बोल यात, वतणुक त, ीतीत, (आ यात)
व ासात, शु पणांत, व ास ठे वणा यांचा आदश हो. १३ मी येईपयत
वाचणे, बोध करणे व शकवणे, याकडे ल य लाव. १४ तु यावर वड लवग
हात ठे व याचा वेळेस संदेशा या ारे दे यात आलेले असे जे कृपादान
तु याम ये आहे, याकडे ल क नको. १५ या सव गो कडे पूण ल दे,
याम ये पूण गढू न जा. यासाठ क तुझी गती सव लोकांस दसून यावी.
१६ आपणाकडे व आप या श णाकडे ल दे. याम ये टकून राहा कारण
असे के याने तू वतःचे व जे तुझे ऐकतात, यांचे चुक या श णापासून
बचाव करशील.
कठोरपणे बोलू नको, उलट प या माणे यास बोध
५ वडकर.ल मनुत णांयासना भावासारखे
, वृ ि यांना आईसारखे, त ण ि यांना
२

ब हणीसारखे पूण शु भावाने वागव. ३ या वधवा खरोखर या गरजवंत
आहेत यांचा स मान कर. ४ पण जर एखा ा वधवेला मुले कवा नातवंडे
असतील तर यांनी थम आप या घर यांशी धा मकतेने वागायला व
आप या व डलांचे उपकार फेडायला शकावे कारण हे देवा या ीने चांगले
आहे. ५ तर जी खरोखर वधवा आहे व तची काळजी घे यासाठ कोणी
नाही तने देवावर आपली आशा ठे वली आहे व ती रा ं दवस देवाकडे ाथना व
वनं या कर त राहते. ६ पण जी वधवा चैनीत राहते, ती जवंत असता मरण
पावलेली आहे. ७ यांनी नद ष हावे हणून यांना या गो ी आ ा पाने
लोकांस सांग ८ पण जर कोणी या या वतः या नातेवाईकासाठ आ ण
वशेषतः या या कुटु ब
ं ातील जवळ यांसाठ तरतूद कर त नाही, तर याने
व ास नाकारलेला आहे व तो अ व ासू मनु यापे ा वाईट आहे. ९ जी
वधवा साठ वषा या आत असून एकाच पतीची ी झाली असेल. १० जी
चांग या कृ यांसाठ नावाजलेली असेल हणजे जने मुलाबाळांना वाढवले
असेल, जने अनोळखी लोकांचे वागत केले असेल, प व जनांचे पाय
धुतले असतील, ासात असले यांना मदत केली असेल व सव चांगले काम
कर यात वतःला वा न घेतले असेल, अ या वधवांचा यादीत समावेश
करावा. ११ पण त ण वधवांची यादीत न द कर याचे टाळावे कारण जे हा
या
ताला सोडू न अ वचार होतात, ते हा यांना पु हा ल न करावेसे
वाटते. १२ आ ण या दोषी धर या जातील, कारण यांनी यांचा प हला
व ास टाकून दला. १३ आणखी या घरोघर फ न आळशी बनतात व
एवढेच नाही तर वटव ा व लुडबु ा होऊन या गो ी बोलू नयेत, या
गो ी बोलतात. १४ यासाठ माझी अशी इ छा आहे क , त ण वधवा
ि यांनी ल न करावे. मुलांचे संगोपन करावे व आपले घर चालवावे. आप या
वरोधकाला आपली नदा कर यास वाव मळू देऊ नये. १५ मी तर असे
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हणतो कारण काही वधवा सैतानामागे जा यासाठ वळ यादेखील आहेत.
ी या घरात वधवा असतील तर तने
यांची काळजी यावी व मंडळ वर भार टाकू नये. यासाठ क या वधवा
खरोखरच गरजवंत आहेत यांना ते मदत क शकतील. १७ जे उपदेश
कर याचे व शक व याचे काम करतात यांना व वड ल मंडळ ची चांगली
सेवा करतात यांना पट मान दे या या वशेष यो यतेचे समजावे. १८
कारण शा लेखात ल ह या माणे, “धा याची मळणी करताना बैलाला
मुस या बांधू नको” आ ण “मजुराचा या या मजुर वर ह क आहे.” १९
दोन कवा तीन सा ीदारांनी पा ठबा द या शवाय सेवकावर ल आरोप
दाखल क नकोस. २० जे पाप कर त राहतात यांचा जाहीरपणे नषेध
कर. यासाठ क , इतरांनाही भय वाटावे. २१ देव, येशू
त व नवडलेले
देव त यां यासमोर मी न ून आ ा करतो क , तू कोणताही पूव ह न ठे वता
या गो ी पाळ व प पाताने काहीही क नको. २२ घाईने कोणावर हात
ठे ऊ नको आ ण इतरां या पापांत वाटेकर होऊ नको. नेहमी वतःला शु
राख. २३ ापुढे पाणीच पीत रा नको, तर आप या पोटासाठ , हणजे
आप या वारंवार होणा या आजारामुळे, थोडासा ा रस घेत जा. २४
क येक मनु यांची पापे उघड असून ती अगोदर याय नवा ाकरता जातात
आ ण क येकांची मागून जातात. २५ याच माणे, चांगली कामेही प
आहेत ती सु ा कायमची लपवता येत नाहीत.
१६ जर एखा ा व ास ठे वणा या

हणून जुवाखाली आहेत तत यानी आपाप या मालकास
६ जेसवसवस दास
मानास यो य मानावे यासाठ क देवाचे नाव आ ण शकवण
यांची नदा होऊ नये. २ आ ण यांचे मालक व ास ठे वणारे आहेत यांना ते
बंधू आहेत हणून यांचा अपमान क नये तर अ धक आदराने दा य करावे
कारण यांना सेवेचा लाभ होतो ते व ास ठे वणारे व य आहेत या गो ी
शकवून बोध कर. ३ जर कोणी काही वेगळे शक वतो व
त येशू आपला
भू याची जी सुवचने आ ण देवा या सेवेचे शु श ण मा य कर त नाही ४
तर तो गवाने फुगलेला आहे व यास काही समजत नाही. याऐवजी तो
भांडणे व श दकलह यांनी वेडा पसा झालेला आहे. या गो पासून हेवा,
भांडण, नदा,
तक ही होतात. ५ मन बघडले या व खरेपण वर हत
झाले या भ ही कमाईचे साधन आहे अशी क पना करणा या मनु यांची
सतत भांडणे होतात, यां यापासून र राहा. ६ वा त वक पाहता संतोषाने
देवाची सेवा कर त असताना मळणारे समाधान हा फार मोठा लाभ आहे. ७
कारण आपण जगात काहीही आणले नाही आ ण आप या याने या जगातून
काहीही बाहेर घेऊन जाता येत नाही. ८ जर आपणास अ न, व अस यास
तेव ाने आपण संतु असावे. ९ पण जे ीमंत होऊ पाहतात ते पर ेत
आ ण साप यात व अ त मूखपणा या आ ण हा नकारक अ भलाषां या
आहार जाऊन नाश पावतात. १० कारण पैशाचे ेम हे सव वाईटाचे मूळ
आहे. काही लोक याची हाव धर याने व ासापासून र गेले आहेत यामुळे
यांनी वतःलाच पु कळ ःख क न घेतले आहे. ११ हे देवा या मनु या,
तू या गो पासून र राहा. यायीपणा, सुभ , व ास आ ण ीती,
सहनशीलता आ ण लीनता यां या पाठ स लाग. १२ व ासासंबंधी चांगले
यु कर, यासाठ तुला बोलावले होते. या सावका लक जीवनाला ध न
ठे व. तू अनेक सा ीदारांसमोर चांगली सा दलीस, (aiōnios g166) १३ जो
सवाना जीवन देतो या देवासमोर आ ण पंतय पलातासमोर याने चांगली
सा दली या
त येशूसमोर मी तुला आ ा करतो. १४ आपला भू येशू
त कट होईपयत न कलंक आ ण नद ष रहावे हणून ही आ ा पाळ.
१५ जो ध यवादीत, एकच सावभौम, राजांचा राजा आ ण भूंचा भू, १६
या एकालाच अमर व आहे, जो अग य काशात राहतो याला कोणा
मनु याने पा हले नाही आ ण कोणा याने पाहवत नाही, तो ते याचे कट
होणे यथाकाली दाखवील, यास स मान व सावका लक साम य आहे.
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आमेन. (aiōnios g166) १७ या युगातील ीमंतास आ ा कर क , ग व
होऊ नका. पैसा जो चंचल आहे यावर यांनी आशा ठे वू नये, परंतु देव जो
वपुलपणे उपभोगासाठ सव पुरवतो यावर आशा ठे वावी. (aiōn g165)
१८ चांगले ते करावे, चांग या कृ यात धनवान, उदार व परोपकार असावे.
१९ जे खरे जीवन ते बळकट धर यास पुढ ल काळ चांगला आधार होईल
असा साठा वतःसाठ करावा. (aiōnios g166) २० तीम या, तु याजवळ
व ासाने सांभाळावयास दले या ठे वीचे र ण कर. अधमा या रका या
वटवटीपासून आ ण चुक ने याला तथाक थत “ व ा” हणतात या याशी
संबं धत असले या पर पर वरोधी मतांपासून र जा. २१ ती व ा वीका न
क येक व ासापासून बहकून गेले आहेत देवाची कृपा तु हाबरोबर असो.
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या जीवना वषयी या अ भवचनाची घोषणा
१ कर तयास,येशदेूमवायेयाअसले
इ छे ने
त येशूचा े षत पौल याजकडू न,
य
२

मुलगा तीम य याला, देव पता आ ण
त येशू आमचा भू या यापासून
कृपा, दया व शांती असो. ३ मा या पूवजां माणे या देवाची मी शु
ववेकभावाने सेवा करतो, या देवाचे मी उपकार मानतो आ ण रा ं दवस
मा या ाथनेत तुझी नेहमी आठवण करतो. ४ तुझी आसवे आठवून
तुला भेट याची उ कंठा धरतो ासाठ क मी आनंदाने पूण हावे. ५
तु यातील न कपट व ासाची मला आठवण होते जो प ह यांदा तुझी
आजी लोईसम ये होता आ ण तुझी आई युनीकेम ये होता आ ण माझी
खा ी आहे क तोच व ास तु याम येही आहे. ६ या कारणासाठ मी तुला
आठवण क न देतो क , देवाचे जे कृपादान माझे हात तु यावर ठे व यामूळे
तु या ठायी आहे, ते व लत कर. ७ कारण देवाने आ हास भ ेपणाचा
आ मा दला नाही तर साम याचा, ीतीचा व संयमनाचा आ मा दला आहे.
८ हणून आप या भू वषयी सा दे यासाठ लाज ध नको कवा मी
जो या यासाठ कैदी झालो या माझी लाज ध नको. तर सुवातसाठ
देवा या साम या माणे तू मा याबरोबर ःखाचा वाटा घे. ९ याने आ हास
तारले आ ण प व पाचारण केले. आ ही काही स कृ ये केली हणून नाही
तर या या वतः या हेतूने व कृपेने केले. ही कृपा युगा या सु वातीलाच
देवाने
त येशूम ये आ हास दली होती. (aiōnios g166) १० पण जी
आता आ हास आमचा तारणारा
त येशू या या कट हो याने दाखवली
गेली आहे.
ताने मरणाचा नाश केला आ ण सुवात ारे अ वनाशीपण
व जीवन काशात आणले. ११ मला या सुवातचा घोषणाकता, े षत
आ ण श क असे नेमले होते. १२ आ ण या कारणामुळे मीसु ा ःख
भोगीत आहे. परंतु मी लाजत नाही कारण या यावर मी व ास ठे वला
आहे यास मी ओळखतो आ ण माझी खा ी पटली आहे क , तो दवस
येईपयत याने जे मा याकडे सोपवले आहे याचे तो र ण कर ल. १३ या
सुवचनांचा नमुना तू मा यापासून ऐकून घेतला, तो नमुना
त येशूतील
व ास व ीती याम ये बळकट धर. १४ आपणाम ये व ती करणा या
प व आ या ारे या चांग या ठे वीचे र ण कर. १५ आ शया ांताम ये
असणा या सवानी मला सोडले आहे हे तुला ठाऊकच आहे. याम ये फुगल
व हमगनेस आहेत. १६ अने सफर या घरावर भू दया दाखवो कारण याने
अनेकदा माझे समाधान केले आहे आ ण मा या तु ं गात अस याची यास
लाज वाटली नाही. १७ उलट रोम शहराम ये असताना याने माझा तपास
लागेपयत झटू न माझा शोध केला. १८ भू करो आ ण यास या दवशी
भूकडू न दया मळो कारण मा या इ फसात कतीतर कारे माझी सेवा
केली हे तुला चांगले माहीत आहे.
या मुला तू
त येशू या ठायी असले या कृपेत बलवान हो.
२ मामा याकडू
न या गो ी तू पु कळ सा ीदारांसमोर ऐक यास या घे व

२

इतरांना शक व यास समथ अशा व ासू लोकांस सोपवून दे. ३
त
येशूचा चांगला सै नक या ना याने मा याबरोबर ःख सोस. ४ सै नकाचे काम
करणारा कोणीही जीवनातील संसारा या कामकाजात अडकत नाही. यासाठ
क यास आप या व र अ धका याला संतु करता यावे. ५ जर कोणी
म ल यु करतो, तर ते नयमा माणे के या वाचून यास मुकुट मळत नाही.
६ क करणा या शेतक याने प ह याने पकाचा वाटा घेणे यो य आहे. ७ जे
मी बोलतो ते समजून घे, कारण भू तुला या सव गो ची समज देईल. ८
मा या सुवात माणे जो मरण पावले यातून उठ वलेला दा वदा या वंशातला
येशू
त, याची आठवण कर. ९ कारण या सुवातमुळे मी ःख सहन करत
आहे, येथपयत क गु हेगारा माणे साखळदंडानी मला बांध यात आले, पण
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देवाचे वचन बांधले गेले नाही. १० ामुळे देवा या नवडले यांसाठ मी
सवकाही धीराने सोशीत आहे, हणजे यांनाही
त येशू ारे मळणारे
तारण व सवकाळचे गौरव ा त हावे. (aiōnios g166) ११ हे वचन व सनीय
आहे क , जर आ ही या यासह मरण पावलो, तर या याबरोबर जवंतही
रा १२ जर आ ही ःख सहन केले तर आ ही या याबरोबर रा यसु ा
क जर आ ही यास नाकारले, तर तोसु दा आ हास नाकार ल १३ जर
आ ही अ व ासू आहोत तर तो अजूनही व ासू आहे कारण तो वतःला
नाका शकत नाही. १४ लोकांस या गो ीची आठवण क न देत राहा.
देवासमोर यांना न ून ताक द दे क , श दयु क नका. असे भांडण
कोण याही फाय ाचे नाही. जे कोणा याही उपयोगी न पडता ऐकणा यां या
नाशास कारण होते. १५ तू स याचे वचन यो य र तीने सांगणारा असा आ ण
जे काम करतोस याम ये लाज वाट यासारखे काहीही कारण नसलेला
देवास वीकृत असा कामकर हो याचा य न कर. १६ पण अमंगळपणाचा
रकामा वाद ववाद टाळ कारण तो लोकांस देवापासून अ धका धक र नेतो.
१७ आ ण अशा कारे वाद ववाद करणा यांची शकवण ककरोगासारखी
पसरते. या लोकांम ये मनाय आ ण फलेत आहेत, १८ ते स यापासून र
गेले आहेत. पुन थान होऊन गेले आहे असे ते हणतात आ ण क येकां या
व ासाचा नाश कर तात. १९ तथा प देवाने घातलेला पाया ि थर राहीला
आहे, यास हा श का आहे क , “ भू जे याचे आहेत यांना ओळखतो,”
आ ण “जो कोणी भूचे नाव घेतो याने अनीतीपासून र रहावे.” २० मो ा
घरात केवळ सो याचांदीची भांड असतात असे नाही तर लाकूड व माती
यापासून बनवलेलीही असतात. काही स मानास व काही अवमानास नेमलेली
असतात. २१ हणून जर कोणी यापासून र रा न वतःला शु कर ल, तर
तो प व केलेले, मालकाला उपयोगी पडणारे, येक चांग या कामास
तयार केलेले असे मानाचे पा होईल. २२ पण त णपणा या वासनांपासून
र पळ आ ण जे भूला शु अंतःकरणाने हाक मारतात व भूवर व ास
ठे वतात, अशां या बरोबर, नी तम व, व ास, ीती आ ण शांती यां यामागे
लाग. २३ परंतु मूखपणा या व अ ाना या वाद ववादापासून र राहा कारण
तुला माहीत आहे क , यामुळे भांडणे नमाण होतात. २४ देवा या सेवकाने
भांडू नये, तर सव लोकांशी सौ यतेने वागावे, तसेच श णात कुशल व
सहनशील असावे. २५ जे यास वरोध करतात, यांना लीनतेने श ण
ावे कदा चत यांनी खरेपण जाणावे हणून देव यांना प ा ाप कर याची
बु ी देईल. २६ आ ण सैतानाने आप या इ छे माणे पकडू न नेलेले या या
फासातून सुटून शु ीवर येतील.
वट या काळाम ये संकटाचा दवस आप यावर येईल हे समजून
३ परंघे. तु शेलोक
वाथ , धनलोभी, बढाईखोर, ग व , नदा करणार , आई२

वड लांची आ ा न मानणार , अनुपकार , अधा मक ३ इतरांवर ीती न
करणार , मा न करणार , चहाडखोर, असंयमी, ू र, चांग याब ल ेम न
बाळगणार . ४ व ासघातक , उतावीळ, गवाने फुगलेली, देवावर ीती
कर यापे ा चैनीची अ धक आवड धरणार अशी होतील; ५ ते देवा या सेवेचे
बाहेरचे व प चांगले राखतील परंतु याचे साम य नाकारतील. यां यापासून
नेहमी र राहा. ६ मी हे हणतो कारण यां यांपैक काही घरात शरकाव
करतात व पापाने भरले या, सव कार या वाईट अ भलाषांनी भरले या,
कमकुवत ि यांवर ताबा मळवतात. ७ अशा ि या नेहमी शक याचा
य न करतात. पण स या या पूण ानापयत या कधीही जाऊ शकत
नाहीत. ८ या नेस व यां ेस यांनी जसा मोशेला वरोध केला तसा, ही माणसे
स याला वरोध करतात. यांची मने
आहेत व व ास अनुसर यात
अयश वी ठरलेली अशी माणसे आहेत. ९ ते पुढे अ धक गती करणार
नाहीत कारण जसा यांचा मूखपणा कट झाला तसा यांचा मूखपणा सवाना
कट होईल. १० तर ही तू माझी शकवण, वागणूक, जीवनातील माझे
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येय, माझा व ास, माझा धीर, माझी ीती, माझी सहनशीलता, माझा
झालेला छळ, मा यावर आलेली संकटे, ही ओळखून आहेस, ११ अं यु खया,
इकु या आ ण लु या शहरांम ये या गो ी मा याबाबतीत घड या, जो
भयंकर छळ मी सोसला ते माझे ःख तुला माहीत आहे, परंतु भूने या
सव ासांपासून मला सोड वले. १२ खरे पाहता, जे जे
त येशूम ये
शु जीवन जगू इि छतात, या सवाचा छळ होईल. १३ पण
लोक व
भ लोक इतरांना वरचेवर फसवत राहतील आ ण वतःही फसून अ धक
वाईटाकडे जातील. १४ पण तु याबाबतीत, या गो ी तू शकलास व यावर
तुझा व ास आहे या तू तशाच ध न राहा. १५ तुला माहीत आहे क , तू
आप या बा याव थेत अस यापासूनच तुला प व शा ाची मा हती आहे.
ते
त येशूमधील व ासा या ारे तुला शहाणे बनव याचे व तारणाकडे
घेऊन जा याचे साम य आहे. १६ येक शा लेख देवा या ेरणेने ल हला
अस यामुळे तो शकव यास, वाईटाचा नषेध कर यास, चुका सुधार यास
व यो य जीवन जग याचे मागदशन कर यास उपयु आहे. १७ यासाठ
क , देवाचा मनु य तरबेज होऊन पूणपणे येक चागं या कामासाठ स ज
हावा.

होता. २१ तू हवा यापूव ये याचा अ धक य न कर. युबुल, पुदेस,
लीन व लौ दया व इतर सव बंधू तुला सलाम सांगतात. २२ भू तु या
आ यासोबत असो. देवाची कृपा तु हा सवाबरोबर असो.

आ ण जो
४ देयावासमोर
यासम या या

त येशू जवंतांचा व मृतांचा याय कर ल
कट हो याला व या या रा याला म न मी
न ून सांगतो क , २ वचनाची घोषणा कर सुवेळ अवेळ तयार राहा, सव
कार या सहनशीलतेने व श णाने दोष दाखीव, नषेध कर व बोध कर. ३
मी असे हणतो कारण अशी वेळ येईल जे हा लोक चांगले श ण सहन
करणार नाहीत. याऐवजी यां या वतः या इ छांना पूरक असे श क
ते यां यासाठ जमा करतील. ४ स यापासून ते आपले कान सर कडे
वळवतील व आपले ल ते का प नक कथांकडे लावतील. ५ पण तू सव
पर ि थतीत सावधानतेने वाग, ःख सहन कर; सुवातची घोषणा कर याचे
काम कर; देवाने दलेली सेवा पूण कर. ६ कारण आता माझे अपण होत
आहे व माझी या जगातून जा याची वेळ आली आहे. ७ मी सुयु केले
आहे. मी माझी धाव संपवली आहे. मी व ास राखला आहे. ८ आता पुढे
मा यासाठ जो नतीम वाचा मुकुट ठे वला आहे, तो या दवशी नी तमान
यायाधीश भू मला देईल आ ण केवळ मलाच न हे, तर याचे कट होणे
यांना य आहे या सवानाही देईल. ९ मा याजवळ लवकर ये याचा य न
कर. १० कारण देमास मला सोडू न थे सलनीका शहरास गेला आहे कारण
यास जगाचे सुख य आहे. े केस गलतीया ांतास गेला आहे व तीत
दालमतीया ांतास गेला आहे. (aiōn g165) ११ लूक मा मा याजवळ आहे,
जे हा तू येशील ते हा माकालाही तु याबरोबर घेऊ नये कारण सेवेकरता तो
मला उपयोगी आहे. १२ तु खकाला मी इ फस शहरास पाठवले आहे. १३
ोवस शहरात कापा या घर रा हलेला माझा झगा येताना घेऊन ये. तसेच
माझी पु तके, वशेषतः चमप ा या गुंडा या घेऊन ये. १४ आले सां
तांबटाने माझे खूप नुकसान केले आहे. याने केले या या या कृ यांब ल
देव याची फेड कर ल. १५ या यापासून वतःचे र ण कर कारण याने
आप या श णाला जोरदारपणे वरोध केला होता. १६ प ह यांदा जे हा
मला माझा बचाव करायचा होता ते हा मला कोणीही साथ केली नाही.
याऐवजी ते सव मला सोडू न गेले. देवाकडू न हे यां या व मोजले जाऊ
नये. १७ भू मा या बाजूने उभा रा हला आ ण मला साम य दले यासाठ
क , मा याकडू न संदेशाची पूण घोषणा हावी व सव पररा ीयांनी ती ऐकावी
आ ण याने मला सहा या मुखातून सोडवले. १८ भू मला येक वाईट
कामापासून सोडवील व आप या वग य रा यात घे यासाठ तार ल. यास
सदासवकाळपयत गौरव असो. आमेन. (aiōn g165) १९ क ला, अि वला
आ ण अने सफर या घरातील लोकांस सलाम सांग. २० एरा त क रथ
शहरात रा हला. फमाला मी मलेता शहरात सोडले कारण तो आजार
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२ तीम.

तीत.

यां या व ासासाठ आ ण सुभ नुसार असले या
१ देसवायायायानवडले
पूण ानासाठ नेमलेला येशू
ताचा े षत आ ण देवाचा
दास पौल, ा याकडू नः २ जे सवकाळचे जीवन याला अस य बोलवत
नाही या देवाने युगा या काळापूव देऊ केले, (aiōnios g166) ३ या
जीवनाची आशा बाळगणा या, देवा या नवडले या लोकां या व ासासाठ
आ ण सुभ दायक स या या ानासाठ , या वषयीचे वचन याच आप या
तारणा या देवा या आ ेने मला सोपवले या घोषणेत यथाकाळ याने कट
केले. ४ आप या सामाईक असले या व ासा माणे माझे खरे लेक तीत
यास; देव प यापासून व आपला तारणारा भू येशू
त या यापासून कृपा,
दया व शांती असो. ५ मी तुला े त बेटावर ासाठ ठे वून आलो क , तू पूण
न झाले या गो ची व था करावी आ ण मी तुला आ ा के या माणे
तू येक नगरांत वड ल नेमावे. ६ याला नेमावयाचे तो नद ष असावा,
एका ीचा पती असावा, याची मुले व ास ठे वणार असून यां यावर
बेतालपणा के याचा आरोप आलेला नसून ती अनावर नसावी. ७ अ य हा
देवाचा कारभार आहे हणून तो नद ष असावा, तो व छं दी, रागीट, म पी,
मारका अनीतीने पैसे मळ वणारा नसावा; ८ तर अ त थ य, चांगुलपणाची
आवड धरणारा; मयादशील, नी तमान, प व , संयमी, ९ आ ण दले या
श णा माणे जे व सनीय वचन यास ध न राहणारा असा असावा;
यासाठ क याने सु श णाने बोध करावयास व उलट बोलणा यास कुं ठत
करावयासही श मान हावे. १० हे मह वाचे आहे कारण पु कळ लोक बंड
करणारे आहेत. जे थ गो ी वषयी बडबड करतात व लोकांस फस वतात.
मी वशेषेक न, जे सुंता झालेले आहेत यांना संबोधून बोलत आहे. ११
यांची त डे बंद केली पा हजेत; यांनी शकवू नयेत या गो ी ते अयो य
लाभासाठ शकवतात आ ण संपूण घराची उलथापालथ करतात. १२
यां यामधील एका संदे ाने हणले आहे क , ‘ े ती लोक हे नेहमीच
लबाड, पशुंसारखे खतरनाक, आळशी व खादाड आहेत.’ १३ ही सा खर
आहे. तर यांनी व ासात ि थर हावे हणून तू यांचा नषेध कर. १४
यासाठ क , यांनी य दी कहा यांकडे आ ण स याकडू न वळ वणा या,
मनु यां या आ ांकडे ल देऊ नये. व ासात खंबीर हावे. १५ जे शु
आहेत अशा लोकांस सव गो ी शु आहेत पण जे वटाळलेले आहेत आ ण
व ास ठे वत नाहीत अशांना काहीच शु नाही पण यांचे मन आ ण ववेक
हेही मलीन आहेत. १६ ते लोक ‘आ ही देवाला ओळखतो’ असे उघड
सांगतात, पण ते कृतीत यास नाकारतात. ते अमंगळ व अवमान करणारे
आ ण कोण याही चांग या कामात कसोटीस न उतरलेले आढळतात.
शोभणा या गो ी बोलत जा.
या अशा क ,
२ तूवृ तरपु सुषांशनी संणास
यमशील, गंभीर व समंजस हावे आ ण व ास, ीती
२

व सहनशीलता ात ढ हावे. ३ वृ ि यांनी, याच माणे, आप या
आचरणात प व ेस शोभणा या असा ा; चुगलखोर, म पणा या नसा ा;
चांगले श ण देणा या असा ा; ४ आ ण आप यातील त ण ि यांना
असे श ण ावे क , यांनी आप या पत वर व मुलांवर ेम करावे. ५
आ ण यांनी समंजस, शु ाचरणी, घर संभाळणा या, ममताळू व पती या
अधीन राहणा या हावे; हणजे देवा या वचनाची नदा होणार नाही. ६
आ ण तसेच त ण पु षांनी समंजस मनाचे हावे हणून, तू यांना बोध कर.
७ तू सव गो त चांग या कामांचे उदाहरण असे वतःला दाखव; तु या
श णात नमळपणा, गंभीरता, ८ आ ण नरपवाद चांगली शकवण दसू
दे, हणजे तु यावर टका करणा याला तु या वषयी बोल यास काही वाईट
न मळू न तो लि जत हावा. ९ आ ण दासांनी सव गो त यां या वामी या
आ ेत रहावे, यांना संतोष देणारे हावे आ ण उलट बोलू नये; १० यांनी
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चो या क नयेत तर सव गो त चांगला व ासूपणा दाखवावा; आ ण
आप या तारक देवा या शकवणीस, सव लोकात, यांनी शोभा आणावी;
असा तू यांना बोध कर. ११ कारण, सव लोकांस तारणार देवाची कृपा
कट झाली आहे. १२ ती आप याला असे शकवते क , अभ चा व
जगीक वासनांचा याग क न, आपण या आता या युगात संयमाने, नी तने
व सुभ ने वागले पा हजे. (aiōn g165) १३ आ ण आप या ध य आशेची,
हणजे आपला महान देव व तारणारा येशू
त ा या गौरवी आगमनाची
ती ा करावी; १४ आप यासाठ याने वतःचे दान केले ते ासाठ क ,
आपली सव अनाचारातून सुटका करावी आ ण चांग या कामात आवेशी
असलेले आपले वतःचे लोक आपणासाठ शु करावेत. १५ तू या गो ी
समजावून सांग, बोध कर आ ण सव अ धकार पूवक दोष पदर घाल. कोणी
तुझा उपहास क नये.
यांना असे सुचव क यांनी सरकार स ाधीश व अ धकार ां या
३ अधीन
रहावे. यां या आ ा पाळा ा, येक चांग या कामाला तयार
असावे. २ कोणाची नदा क नये, भांडखोर नसावे पण सहनशील होऊन
सवाना सव गो त सौ यता दाखवावी, अशी यांना आठवण दे. ३ कारण
आपणही अगोदर अ वचार , अवमान करणारे व बहकलेले होतो; नाना
वासनांचे व सुखांचे दास होतो, कुवृ ीत व म सरात होतो. आपण अमंगळ
मानले गेलो व एकमेकांचा ेष करणारे होतो; ४ पण आप या तारक देवाची
दया व मानवजातीवर ल ीती कट झाली, ५ ते हा आपण केले या,
नी तम वा या कामांमुळे नाही, पण याने आप याला या या दयेमुळे,
न ा ज माचे नान घालून प व आ या या नवी नकरणाने तारले. ६
आ ण आप या तारक येशू
ता या ारे आप यावर तो आ मा वपुलतेने
ओतला. ७ हणजे आपण या या कृपेने नी तमान ठ न सावका लक
जीवना या आशे माणे वार स हावे. (aiōnios g166) ८ हे एक व सनीय
वचन आहे आ ण माझी इ छा आहे क , तू या गो ी न ून सांगत जा.
हणजे, यांनी देवावर व ास ठे वला आहे यांनी चांग या कामात राह याची
काळजी यावी. या गो ी चांग या असून सव मनु यांसाठ हतकारक आहेत.
९ पण मूखपणाचे वाद, वंशावळ, कलह आ ण नयमशा ा वषयीची भांडणे
टाळ त जा कारण या गो ी न पयोगी आ ण थ आहेत. १० तुम याम ये
फुट पडणा या मनु यास एकदा व दोनदा बोध के यावर आप यापासून र
ठे व. ११ तू जाणतोस क , असा मनु य बहकलेला असतो व वतः पाप
कर त रा ह याने या याकडू न याचा वतःचा याय होतो. १२ मी अंतमाला
कवा तु खकला तु याकडे धाडू न द यावर, तू मा याकडे नकापलीस
शहरास नघून ये याचा य न कर कारण मी तेथे हवाळा घाल व याचे
ठरवले आहे. १३ जेना शा ी व अपु लो ांना काही उणे पडणार नाही
अशा कारे पोहोचते कर. १४ आ ण आप या लोकांनी आप या आव यक
गरजांसाठ चांगली कामे कर यास शक याची काळजी यावी; हणजे ते
न फळ होणार नाहीत. १५ मा याबरोबरचे सगळे तुला नम कार सांगतात.
जे आप यावर व ासामुळे ीती करतात यांना माझा नम कार सांग. तु हा
सवाबरोबर कृपा असो.
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येशूचा बं दवान आ ण भाऊ तीम य यां याकडू न; आमचा
१ पौल,य आ णत सोबतीचा
कामकर फलेमोन ास,
आ ण बहीण
२

अि फया हला व अ खप आमचा सोबतीचा शपाई यास व तु या घर
जी
ती मंडळ आहे तला, ३ देव आपला पता व भू येशू
त
ांजकडू न तु हास कृपा व शांती असो. ४ मी आप या ाथनांम ये सवदा
तुझी आठवण क न, मा या देवाची उपकार तुती करतो; ५ कारण भू
येशूवर तुझा जो व ास आहे आ ण सव प व जनांवर तुझी जी ीती आहे,
यां वषयी मी ऐकले आहे. ६ आ ण मी अशी ाथना करतो क तु हाम ये
असले या
त येशूत या येक चांग या गो ीचे पूण ान झा याने तुझे
व ासातील सहभागीपण कायकार हावे. ७ कारण तु या ीतीमुळे मला
फार आनंद व सां वन झाले आहे कारण हे बंधू, तु याकडू न प व जनांची
अंतःकरणे समाधान पावली आहेत. ८ याक रता जे यो य ते तुला आ ा
क न सांग याचे जर मला
ता ारे पूण धैय आहे. ९ तर ीती तव
वनंती क न सांगणे मला बरे वाटते. मी वृ झालेला पौल आ ण आता
त येशूसाठ बं दवान. १० मी बंधनात असता याला आ याि मक ज म
दला ते माझे लेक अने सम ा या वषयी तुला वनंती करतो. ११ तो पूव
तुला न पयोगी होता पण आता, तुला व मला दोघांनाही उपयोगी आहे.
१२ हणून मी यास हणजे मा या जवालाच, तु याकडे परत पाठवले
आहे. १३ सुवातमुळे मी बंधनात पडलो असता तु याऐवजी याने माझी
सेवा करावी हणून यास जवळ ठे व याचे मा या मनात होते. १४ पण,
तु या संमती शवाय काही करणे मला बरे वाटले नाही, ासाठ क , तुझा
उपकार जुलमाने झा यासारखा नसावा तर खुशीने केलेला असावा. १५
कदा चत तो तु यापासून ामुळेच काही वेळ वेगळा झाला असेल क , याने
सवकाळासाठ तुझे हावे. (aiōnios g166) १६ याने आजपासून केवळ
दासच न हे तर दासापे ा े , हणजे य बंधू, असे हावे, मला तो वशेष
य आहे आ ण तुला तर तो देह
ा व भू या ठायी ा न कतीतर
अ धक य असावा. १७ हणून जर तू मला आपला भागीदार समजतोस,
तर तो मीच आहे असे मानून याचा वीकार कर. १८ याने तुझे काही
नुकसान केले असेल कवा तो तुझे काही देणे लागत असेल तर ते मा या
हशोबी मांड. १९ मी पौल हे वह ते ल हत आहे; मी वतः याची फेड
कर न. शवाय तू वतःच माझे ऋण आहेस, पण याचा उ लेख मी कर त
नाही. २० हे बंधू, भू या ठायी मा यावर एवढा उपकार कर;
ता या
ठायी मा या जवाला व ांती दे. २१ तू हे मा य करशील अशा भरवशाने मी
तुला ल हले आहे; आ ण मी जाणतो क , तू मा या हण यापे ा अ धकही
करशील. २२ शवाय मा यासाठ राह याची व था क न ठे व कारण
तुम या ाथनांमुळे माझे तुम याकडे येणे होईल अशी आशा मी करत आहे.
२३
त येशूम ये माझा सहबं दवान एप ास, हा तुला नम कार पाठवत
आहे; २४ आ ण तसेच माझे सहकार माक, अ र ताख, देमास व लूक हे
तुला नम कार सांगतात. २५ आपला भू येशू
त याची कृपा तुम या
आ यासोबत असो. आमेन.
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काळांम ये आप या पूवजांशी संदे ां या ारे अनेक
१ देवेवळेसाचीन
वेगवेग या मागानी बोलला, परंतु या शेवट या दवसात तो
२

आप याशी या या पु ा ारे बोलला आहे, याने पु ाला सव गो चा वारस
हणून नेमले. देवाने पु ाकरवीच व नमाण केले. (aiōn g165) ३ पु हा
देवा या गौरवाचे तेज आहे. तो देवा या वभावाचे तंतोतंत त प असा
आहे. पु आप या साम यशाली श दाने सव गो ी राखतो. पु ाने लोकांस
यां या पापांपासून शु केले, नंतर तो वगातील सव े देवा या उज ा
बाजूला बसला. ४ तो देव तांपे ा े झाला. याचे नावसु ा जे वारशाने
यास मळाले ते यां या नावापे ा े आहे. ५ देवाने कोण याही देव ताला
हणले नाही क ः “तू माझा पु आहेस; आज मी तुझा पता झालो आहे?”
आ ण पु हा, ‘मी याचा पता होईन, व तो माझा पु होईल?’ ६ आ ण
पु हा, देव जे हा या या पु ाला जगाम ये आणतो, तो हणतो, “देवाचे
सव देव त यास नमन करोत.” ७ देव ता वषयी देव असे हणतो, “तो
या या देव तांना वायु बनवतो, आ ण या या सेवकांना तो अ नी या
वाला बनवतो.” ८ पु ा वषयी तर तो असे हणतोः हे देवा, तुझे राजासन
सदासवकाळासाठ आहे, आ ण तुझे रा य युगानुयुगीचे आहे आ ण “तुझा
राजदंड यायीपणाचा राजदंड आहे. (aiōn g165) ९ नी तम व तुला नेहमी
य आहे. अनीतीचा तू ेष करतोस. हणून देवाने, तु या देवाने, तु या
सोब यांपे ा तुला आनंददायी तेलाचा अ भषेक केला आहे.” १० आ ण हे
भू, सु वातीला तू पृ वीचा पाया घातलास, आ ण आकाश तु या हातचे
काम आहे. ११ ती संपु ात येतील पण तू सतत राहशील ते कापडासारखे जुने
होतील. १२ तू यांना अंगर यासारखे गुंडाळशील, तू यांना कप ासारखे
बदलशील, पण तू नेहमी सारखाच राहशील, आ ण तुझी वष कधीही संपणार
नाहीत. १३ तो कोण याही ताला असे हणाला नाही, तु या वै याला तुझे
पादासन कर पयत तू मा या उजवीकडे बैस. १४ सव देव त देवा या सेवेतील
आ मे नाहीत काय? आ ण तारणाचा वारसा यांना मळे ल यांना मदत
करायला ते पाठवले जातात क नाही?
कारणा तव या स या वषयी आपण ऐकलेले आहे याकडे आपण
२ याअ धक
काळजीपूवक ल दले पा हजे. यासाठ क , आपण यापासून
भरकटू न जाऊ नये. २ कारण नयमशा जे देव तांकरवी सां गतले गेले ते
इतके भावी होते आ ण जर येक आ ाभंगा या व येक अवमाना या
कृ याला यो य ती श ा होते. ३ तर आपण अशा महान तारणाकडे ल
के यास, मग आपण श ेपासून कसे सुटू? या तारणाची प हली घोषणा
भूने केली. यांनी भूचे ऐकले यां याकडू न याची खा ी पटली ४
देवानेसु ा च हां ारे, अ ूत कृ यां ारे आ ण नर नरा या चम कारां ारे,
यां या सा ीची भर व या या इ छे नुसार प व आ याची दाने वाटू न
दली. ५ आ ही या भावी जगा वषयी बोलत आहोत, याचे स ाधीश
हणून देवाने देव तांची नवड केली नाही. ६ प व शा ाम ये एका
ठकाणी असे ल हले आहे “मनु य कोण आहे क याची तुला चता वाटते?
कवा मनु याचा पु कोण आहे क याचा तू वचार करावा? ७ थो ा
काळासाठ तू यास देव तांपे ा कमी केले तू यास गौरव व स मान यांचा
मुकुट घातला आहेस ८ तू सवकाही या या पायाखाली ठे वलेस.” देवाने
सवकाही या या अ धप याखाली ठे वले आ ण कोणतीही गो या या
अ धप याखाली ठे वायची सोडली नाही. पण आता अजूनपयत सवकाही
या या अ धप याखाली ठे वलेले आप या ीस पडत नाही खरे. ९ परंतु
आपण येशूला पाहतो, याला काही काळासाठ देव तांपे ा कचीत कमी
केले होते. आता आ ही याला, याने सहन केले या मरणामुळे, गौरव
व स मान यांचा मुकुट घात याचे पाहत आहोत कारण देवा या कृपेमुळे

इ ी

येशूने सव मानवजातीसाठ मरण सोसले. १० देव, याने सव गो ी नमाण
के या आ ण या या गौरवासाठ सव गो ी आहेत, या या गौरवाचे
भागीदार हो यासाठ पु कळ पु व क या आणा ात हणून देवाने येशूला
ःखसहना ारे प रपूण क न लोकांचा तारणारा बन वले. ११ जो लोकांस
प व करतो व यांना प व कर यात आले आहे, ते सव एकाच कुटु बं ाचे
आहेत या कारणासाठ तो यांना बंधू हण यास लाजत नाही. १२ तो
हणतो, मी तु या नावाची थोरवी मा या बंधूंना सांगेन मी मंडळ समोर तुझी
तुती गाईन. १३ तो आणखी हणतो, “मी माझा व ास या यावर ठे वीन.”
आ ण तो पु हा हणतो, येथे मी आहे आ ण मा याबरोबर देवाने दलेली
मुले आहेत. १४ हणून मुले र व मांस यांची बनलेली अस याने तोही
यां यासारखा र मांसाचा झाला, येशूने हे यासाठ केले क , या याकडे
मरणाची स ा आहे, अशा सैतानाचा मरणाने नाश करावा. १५ आ ण जे लोक
यां या सव आयु यात मरणाचे भय ठे वून याचे दास अस यासारखे जगत
होते यांना मु करावे. १६ कारण खरे पाहता, तो देव तां या साहा यास
नाही, तर अ ाहामाचे जे वंशज आहेत यांना तो मदत करतो, १७ या
कारणासाठ देवा या सेवेतील दयाळू व व ासू असा महायाजक हो यासाठ
आ ण लोकां या पापांसाठ ाय त कर यासाठ येशूला सव गो म ये
आप या बांधवांसारखे होणे अ यंत आव यक होते. १८ कारण याअथ
येशूला वतः पर ेला व ःखसहनाला त ड ावे लागले, याअथ यांना
आता पर ेला त ड ावे लागत आहे यांना मदत कर यास तो समथ आहे.
बंधूनो, जे आपण वग य पाचारणाचे भागीदार आहोत,
३ यांहणूननी येपशवू वषयी
वचार करावा. तो देवाचा े षत आ ण आम या
व ासाचा महायाजक आहे. २ देवा या संपूण घरा यात जसा मोशे देवाशी
व ासू होता तसा या देवाने यास े षत व महायाजक हणून नेमले
या याशी तो व ासू होता. ३ या माणे घरापे ा घर बांधणा याला अ धक
स मान असतो, या माणे येशू हा मोशेपे ा अ धक स मानास पा गणला
गेला. ४ कारण येक घर बांधणारा कोणीतर असतो, पण सवकाही देवाने
बांधलेले आहे. ५ देवा या संपूण घरा यात मोशे हा सेवक हणून अ धक
व ासू होता, देवा या गो ी पुढ ल काळात या होणार हो या, या वषयी
याने लोकांस सा दली. ६ परंतु
त हा पु हणून देवा या घरा यात
व ासू आहे आ ण जर आ ही आपला व ास व आशा यांचा अ भमान
बाळगतो व धीर धरतो, तर आपणही याचे घर आहोत. आपण सतत देवाला
अनुसरले पा हजे. ७ हणून, प व आ मा शा ाम ये हणतो, या माणे,
“आज, जर तु ही देवाची वाणी ऐकाल, ८ तर आपली अंतःकरणे कठ ण क
नका. या माणे इ ाएल लोकांनी अर याम ये देवाची पर ा पाह यासाठ
देवा व बंडखोर केली, ९ जेथे तुम या वाडव डलांनी माझी पर ा पा हली
व मला कसोटीस लावले, तेथे यांनी चाळ स वष माझी कृ ये पा हली.”
१० यामुळे मी या पढ वर रागावलो आ ण मी हणालो, “या लोकां या
अंतःकरणात नेहमी चुक चे वचार येतात, या लोकांनी माझे माग कधीही
जाणले नाहीत.” ११ हणून मी रागाने शपथ वा न हणालो, “हे लोक मी
देऊ केले या वसा ा या ठकाणी कधीच वेश करणार नाहीत.” १२
बंधुजनहो, जवंत देवाला सोडू न दे याइतके अ व ासाचे मन तु हातील
कोणाचेही असू नये हणून जपा. १३ जोपयत, “आज” हटलेला काळ आहे
तोपयत, येक दवशी एकमेकांना उ ेजन ा, यासाठ क तुम यापैक
कोणाचीही पापामुळे फसगत होऊन तुमची अंतःकरणे कठ ण होऊ नयेत.
१४ कारण जर आपण आपला आरंभीचा व ास शेवटपयत ढ धरला तरच
आपण
ताचे सहभागी आहोत. १५ प व शा ात असे हणले आहे;
“आज जर तु ही याची वाणी ऐकाल, ते हा इ ाइल लोकांनी देवा व बंड
केले; तशी आपली अंतःकरणे कठ ण क नका.” १६ यांनी देवाची वाणी
ऐकली पण या या व द बंड केले असे कोण होते? तेच लोक न हते का,
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यांना मोशेने मसर देशातून बाहेर नेले होते? १७ आ ण तो कोणावर चाळ स
वष रागावला होता? ते सव तेच न हते काय, यांनी पाप केले आ ण यांची
ेते अर यात पडली होती. १८ कोणा वषयी देवाने अशी शपथ वा हली क ते
मा या वसा ा या ठकाणी वेश करणार नाहीत? यांनी या या आ ा
मोड या तेच न हते काय? १९ ाव न आपण पाहतो क , ते लोक देवा या
वसा ा या ठकाणी यां या अ व ासामुळे येऊ शकले नाहीत.
हणून देवा या वसा ा या ठकाणी वेश कर यासाठ देवापासून
४ मळाले
ले अ भवचन अजूनही आहे आ ण या तव तुम यापैक कोणीही
ते चुकवू नये हणून काळजी या. २ कारण आ हास सु ा सुवाता सां गतली
गेली आहे या माणे ती इ ाएल लोकांस सांग यात आली होती. परंतु जो
संदेश यांनी ऐकला यापासून यांना फायदा झाला नाही कारण तो संदेश
यांनी ऐकला पण यांनी व ासाने वीकारला नाही. ३ या आपण व ास
ठे वला ते प व शा ात ल ह या माणे या वसा ा या ठकाणी वेश
करणार आहोत. असे देवाने हणले आहे. “ हणून मी मा या रागा या भरात
अशी शपथ वा न हणालो, ‘ते मा या वसा ा या ठकाणी कधीच वेश
करणार नाहीत” जगा या न मतीपासूनचे याचे काम संपलेले होते तर
तो असे हणाला. ४ कारण प व शा ात तो सात ा दवसाब ल असे
बोलला आहे क ः “आ ण सात ा दवशी देवाने या या सव कामापासून
व ांती घेतली.” ५ आ ण पु हा तो हणतो, “ते मा या वसा ा या
ठकाणी कधीही वेश करणार नाहीत.” ६ यांना अगोदर सुवाता सांग यात
आली होती यांचा यां या अ व ासामुळे याम ये वेश झाला नाही, तर
हे खरे आहे क , काही जणांचा या वसा ात वेश होणार आहे. ७
यां यासाठ देवाने पु हा एक वेळ न त केली असून यास तो “आज” हा
एक असा दवस ठरवतो आ ण अगोदर सां गत या माणे इत या काळानंतर
तो दावीदा या ारे असे हणतो, “आज, जर तु ही याची वाणी ऐकाल, तर
आपली अंतःकरणे कठ ण क नका.” ८ कारण जर यहोशवा यांना देवाने
दले या वसा ा या ठकाणी घेऊन गेला, तर देव स या दवसाब ल
पु हा बोलला नसता. ९ हणून देवा या लोकांसाठ अजूनही वसा ाचा
दवस आहे. १० कारण जो कोणी देवा या वसा ा या ठकाणी वेश
करतो, तो या या वतः या कामापासून वसावा घेतो. या माणे देवाने
या या कामापासून वसावा घेतला होता. ११ हणून या वसा ा या
ठकाणी वेश कर यासाठ आपण होईल ततका य न करावा. यासाठ
क , कोणीही इ ाएल लोकांनी आ ाभंग के या माणे यांचे अनुकरण क
नये. १२ कारण देवाचे वचन सजीव, स य कोण याही धार तलवार पे ा
अ धक धारदार असून जीव, सांधे व म जा यांना भे न आरपार जाणारे
आ ण मनातील वचार व हेतू ांची पारख करणारे असे आहे. १३ आ ण
कोणतीही न मत गो या यापासून लपलेली नाही आ ण या यापाशी
आ हास सव गो चा हशोब ावयाचा आहे, देवासमोर सव गो ी उघड व
प अशा आहेत. १४ हणून, याअथ आ हास येशू देवाचा पु हा महान
महायाजक लाभला आहे व जो वगात गेला आहे, असा जो व ास आपण
गाज वतो तो अखंडपणे भ कम ध न रा या. १५ कारण आप याला
लाभलेला महायाजक असा नाही, जो आप या अश पणाब ल सहानुभूती
दशव यास असमथ आहे. पण आप याला असा याजक लाभला आहे क ,
जो आम यासारखाच सव कार या मोहा या अनुभवातून गेला. तर ही
तो पूणपणे पाप वरहीत रा हला. १६ तर मग आपण देवा या कृपे या
राजासनाजवळ नधाराने जाऊ या. यासाठ क , आम या गरजे या वेळ
साहा य मळावे हणून आ हास दया व कृपा ा त हावी.
नवड लोकांमधून होते आ ण लोकां या
५ वतीनेयेक ययां दीयामहायाजकाची
पापांसाठ य व दाने ही दो ही देवाला अपावी, या
कामाकरता महायाजक नेमलेला असतो. २ जे चुका करतात व जे अ ानी

आहेत, यां याशी येक मु य याजक सौ यपणे वागू शकतो कारण तो
वतः बल असतो. ३ आ ण या बलपणामुळे याने या या पापांसाठ
तसेच लोकां या पापांसाठ अपणे केलीच पा हजेत. ४ आ ण कोणीही मु य
याजकपणाचा ब मान वतः या पुढाकाराने घेत नसतो, तर अहरोनाला होते
तसे यालाही देवाचे पाचारण असणे आव यक असते. ५ याच माणे,
ताने महायाजक हो याचा गौरव वतः न आपणावर घेतले नाही,
परंतु देव
ताला हणाला, “तू माझा पु आहेस आज मी तुला ज म
दला आहे.” ६ स या शा भागात तो असे हणतो, “मलक सदेका या
सं दाया माणे तू युगानुयुग याजक आहेस.” (aiōn g165) ७ येशूने आप या
देहा या दवसात देवाकडे मो ाने ओरडू न आ ण रडू न ाथना व वनं या
के या. जो देव यास मृ युपासून वाचवू शकत होता आ ण देवा वषयी या
या या सदभ मुळे येशू या ाथना ऐक यात आ या. ८ जर तो देवाचा पु
होता, तर याने जे ःख सोसले यापासून तो आ ाधारकपणा शकला. ९
आ ण नंतर यास प रपूण के यावर. जे या या आ ा पाळतात यां यासाठ
सावका लक तारणाकता तो झाला (aiōnios g166) १० व मलक सदेका या
सं दायास अनुस न देवाकडू न तो महायाजक हणून नयु झाला. ११
या वषयी सांग यासारखे पु कळ आहे, पण तु हास ते प करणे कठ ण
आहे कारण तु ही ऐक यात खूप मंद झाला आहात. १२ आतापयत तु ही
श क हायला हवे होते, तर देवा या श णाचे ाथ मक धडे पु हा तु हास
कोणीतर शक व याची गरज आहे. तु हास धाची गरज आहे, जड अ नाची
नाही असे तु ही झाला आहात. १३ कारण जो कोणी अजून धावरच राहतो
तो नी तम वा या वचनाशी पो नाही कारण अजून तो बाळच आहे. १४
परंतु यां या ाने यांना व हवाटीने चांगले आ ण वाईट पारख कर याचा
सराव झाला आहे अशा ौढांसाठ जड अ न आहे.
ता वषयी या ाथ मक बाबीसंबंधी बोलत राह याचे
६ सोडूहणूनन देआपण
ऊ व ौढते त जाऊ. पु हा एकदा देवावरचा व ास, नज व
गतजीवनाचा प ा ाप, २ बाि त यांचे, डो यावर हात ठे व याचे, मृतांचे
पुन थान आ ण सावका लक याय नवाडा शकवण, या मूलभूत गो चा
पाया आपण पु हा घालू नये. (aiōnios g166) ३ देव होऊ देईल तर हे आपण
क . ४ कारण यांना एकदा काश मळाला, यांनी वग य दानांचा
अनुभव घेतला आहे व जे प व आ याचे भागीदार झाले आहेत, ५ आ ण
यांनी देवा या वचनाची व येणा या युगा या साम याची ची अनुभवली
आहे, (aiōn g165) ६ यानंतर
तापासून जर ते र गेले तर यांना
प ा ापाकडे वळवणे अश य आहे, कारण यां या वतः या हा नकरता ते
देवा या पु ाला पु हा वध तंभावर खळतात व लोकां या अवकृपे या समोर
यास आणतात. ७ कारण जी जमीन वेळोवेळ पडणा या पावसाचे पाणी
पते व या लोकांकडू न तची लागवड होते यां यासाठ धा य उपज वते
तला देवाकडू न आशीवाद ा त होतो. ८ पण जी जमीन काटे व कुसळे
उपज वते, ती न पयोगी आहे व तला शाप मळ याची भती असते;
तचा अ नीने नाश होईल. ९ यजनहो, आ ही या गो ी तु हास सांगत
आहोत, पण खरोखर आ ही तुम याकडू न अ धक चांग याची अपे ा करतो.
आ हास अशी खा ी आहे क , या तारणाचा भाग असले या गो ी आहेत
या तु ही कराल. १० कारण तु ही केलेली प व जनांची सेवा, या सेवेत
तु ही अजूनही दाखवीत असलेले सात य, तुमचे काम व या या लोकांस
दाना ारे व इतर मदत कर या ारे तु ही या या नावावर केलेली ीती ही सव
वसर याइतका देव अ यायी नाही. ११ पण आमची अशी इ छा आहे क ,
तुम या आशे या पूत ची पूण खा ी हो याकरता तुम यातील येकाने
शेवटपयत कायाची अशीच आवड दाखवावी. १२ आ हास असे वाटते क ,
तु ही आळशी बनू नये. तर जे लोक व ासा ारे व धीरा ारे देवाने दले या
अ भवचनाचा वारसा मळवतात अशा लोकांचे अनुकरण करणारे तु ही हावे.
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१३ जे हा देवाने अ ाहामाला वचन दले, ते हा या यापे ा कोणी मोठा

नस याने देवाने वतः याच नावाने शपथ वा हली. १४ तो हणाला, “मी तुला
भरपूर आशीवाद देईनच आ ण मी तु या वंशजांना महान र तीने ब गु णत
कर नच कर न.” १५ हणून धीराने वाट पा ह यानंतर देवाने जे वचन यास
दले होते ते यास ा त झाले. १६ लोक, नेहमी शपथ वाहताना आप यापे ा
जो मोठा असतो या या नावाचा उपयोग करतात कारण शपथ ही व दत
केले या स याची खा ी पटवणे व सव वादाचा शेवट करणे यासाठ असते.
१७ आप या योजनेचे कधीही न बदलणारे व प वचना या वारसदारांना
कळावे अशी देवाची इ छा आहे. हणून याने वा हले या शपथे या ारे
याबाबत हमी दली. १८ देवाने असे केले यासाठ क , यां या वषयी लबाड
करणे देवासाठ अश य आहे अशा दोन न बदलणा या कृत मुळे जे आपण
आ याकरता नघालो आहोत, या आपणास या आशेसंबधाने अ धक
उ ेजन ा त हावे. १९ आ हासही आशा जणू काय भ कम, सुर त
अशा नांगरासारखी आ याला आहे व ही आशा परमे रा या भवना या
पड ामागील आतील बाजूस वेश करते, २० तेथे आम यापुढे धावत येशू
आम यासाठ आत गेलेला आहे. तो मलक सदेका माणे युगानुयुगासाठ
महायाजक झाला आहे. (aiōn g165)
सदेक शालेमाचा राजा व तो सव च देवाचा याजक होता.
७ हाअ मलक
ाहाम राजांचा पराभव क न परत येत असताना मलक सदेक यास
भेटला. मलक सदेकाने यास आशीवाद दला. २ व अ ाहामाने आप या
सव वाचा दहावा भाग मलक सदेकाला दला. मलक सदेका या नावाचा
अथ “नी तम वाचा राजा” याच माणे तो शालेमाचा राजा अस याने
याचा अथ “शांतीचा राजा” असा होतो. ३ मलक सदेकाचे आईवड ल
कवा याचे पूवज, याचा ज म कवा मृ युची न द आढळत नाही. देवपु ा
माणे तो मळताजुळता अस यामुळे तो देखील अनंतकाळासाठ याजकच
राहणार आहे. ४ याव न तु ही यानात या, मलक सदेक कती महान
पु ष होता! मूळ पु ष अ ाहाम यानेसु ा आप या लुटीतील दहावा भाग
यास दला. ५ आ ण लेवीचे वंशज जे याजक झाले यांनी मोशे या
नयमशा ातील आ े माणे इ ाइल लोकांपासून हणजे अ ाहामा या
पोटी ज म घेतले या आप या बांधवापासून, नयमशा ा माणे दशांश
गोळा करावा. ६ मलक सदेक ले ां या वंशजांपैक न हता, पण तर ही
याने अ ाहामाकडू न दशमांश घेतला आ ण याला देवाकडू न अ भवचन
मळाले होते, यास याने आशीवाद दला. ७ याम ये कोण याही कारचा
संशय नाही क , े
क न ाला आशीवाद देते. ८ एका बाबतीत
हणजे जो मनु य मरतो तो दशमांश गोळा करतो, पण स या बाबतीत
हणजे मलक सदेका या बाबतीत, प व शा ात ल ह या माणे दशमांश
अशा
ने घेतला क जी अजूनही जवंत आहे. ९ एखादा असेही हणू
शकतो क , लेवी जे दशमांश गोळा करतात, य ात तेही अ ाहामा ारे
मलक सदेकाला दशमांश देतात. १० कारण जे हा मलक सदेक अ ाहामाला
भेटला यावेळ लेवी जणू याचा पूवज अ ाहाम या या शर रात बीज पाने
होता. ११ लेवीय वंशजां या याजक य प तीने लोकांस नयमशा
दले
गेले, पण तशा कार या याजक य प तीने लोक धा मक
ा प रपूण बनू
शकले नसते. हणून आणखी एका याजका या ये याची आव यकता होती.
तो अहरोनासारखा नसून मलक सदेकासारखा हवा होता. १२ कारण जे हा
याजकपण बदलते ते हा नयमशा सु ा अव य बदलते. १३ कारण या सव
गो ी या याब ल सां गत या आहेत, तो लेवी वंशापे ा वेग या वंशाचा
आहे व या या वंशातील कोणीही वेदीजवळ अशा कारची याजक य सेवा
केलेली नाही. १४ हे प आहे क , आमचा भू य दा वंशातील होता आ ण
या वंशासंबंधी याजकपणाब ल मोशेने काहीही सां गतले नाही. १५ आ ण
जे हा या स या कारचा नवीन याजक मलक सदेकासारखा येतो ते हाही
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गो आणखी प होते. १६ मानवी नयमशा ा या कूमाने यास याजक
कर यात आले न हते तर अ य जीवना या साम या या आधारे यास
याजक कर यात आले. १७ कारण अशा कारे या या वषयी शा वचन
सा देते “तू मलक सदेकासारखा युगानुयुगासाठ याजक आहेस.” (aiōn
g165) १८ जुना नयम बाजूला ठे व यात आला आहे, कारण तो बळा व
न पयोगी होता. १९ कारण नयमशा ामुळे कोणतीच गो पूण झाली नाही
आ ण आता अ धक चांगली आशा आ हास दे यात आली आहे, ज यामुळे
आ ही देवाजवळ येतो. २० हे सु ा मह वाचे आहे क देवाने येशूला मु य
याजक करताना शपथे शवाय केले नाही. २१ जे हा इतरांना याजक कर यात
आले ते हा ते शपथेवाचून याजक झाले आहेत पण येशू जे हा याजक बनला,
ते हा तो शपथेने बनला. याने यास सां गतले क , ‘ भूने शपथ वा हली
आहे आ ण तो आपले मन बदलणार नाही, तू युगानुयुगाचा याजक आहेस.’
(aiōn g165) २२ याचा अथ असा क , येशू हा अ धक चांग या कराराची
खा ी आहे २३ तसेच, इतर पु कळ मु य याजक होते. परंतु मरणामुळे
नरंतर ते याजकपद चालवू शकले नाही. २४ याचे याजकपद कायमचे
आहे, कारण तो ‘युगानुयुग’ राहतो. (aiōn g165) २५ हणून, जे या या ारे
देवाकडे येतात यांना तो अनंतकाळासाठ तार यास समथ आहे कारण
यां यासाठ म य थी कर यास तो सदैव जवंत आहे. २६ हणून अगदी
असाच महायाजक आप याला असणे यो य होते. तो प व , न कपट आ ण
न कलंक आहे; दोष वर हत आ ण शु आहे, तो पा यांपासून वेगळा केलेला
आहे. यास आकाशा नही उं च केलेले आहे. २७ जे मु य याजक प ह यांदा
यां या वतः या पापांसाठ व मग लोकां या पापांसाठ जसे अपण करतात
तसे यास कर याची गरज नाही. याने जे हा वतःला अपण केले याचवेळ
एकदाच व कायमचेच अपण केले आहे. २८ कारण नयमशा मानवी
बलता असले या मनु याची मु य याजक हणून नेमणूक करते. पण
नयमशा ानंतर शपथेचे वचन “युगानुयुग” दे यात आ यामुळे देवाचा पु
हा अनंतकाळासाठ प रपूण असा मु य याजक झाला. (aiōn g165)
सांगत आहोत याचा मु ा असा आहे क , जो वगाम ये
८ आदेवा हीया जेराजासना
या उज ा बाजूस बसलेला असा महायाजक आ हास
लाभलेला आहे, २ तो प व थानाचा व कोणतेही मानव न मत न हे, तर
भू परमे राने बनवले या ख या सभामंडपाचा सेवक आहे. ३ येक
महायाजकाची नेमणूक दाने व अपणे सादर कर यासाठ झालेली असते,
हणून ा याजवळही अ प यास काहीतर असणे ज र चे होते. ४ जर
त पृ वीवर असता तर तो याजकदेखील झाला नसता कारण येथे
अगोदरचे नयमशा ा माणे दानांचे अपण करणारे आहेत. ५ ते जी कामे
करतात, ती वगातील गो ची न कल आ ण छाया अशी आहेत. परमे राचा
मंडप घालीत असताना देवाने मोशेला जो आदेश दला, तशी ही सेवा आहे,
कारण देव हणाला, “तुला पवतावर मी जो नमुना दाखवला या सूचनेनुसार
येक गो कर.” ६ परंतु आता या कराराचा म य थ
त आहे तो
अ धक चांग या अ भवचनांनी था पत अस यामुळे, जेव ा माणात तो
अ धक चांगला आहे, तेव ा माणात अ धक े सेवा यास मळाली
आहे. ७ जर पूव चा करार नद ष असता तर या या जागी स या करार
शोध याची गरज न हती. ८ परंतु देवाला लोकांम ये दोष आढळला. तो
हणाला, परमे र असे हणतो, ‘पाहा, असे दवस येत आहेत, जे हा मी
इ ाएलाचे घराणे व य दाचे घराणे ां याबरोबर नवा करार कर न. ९
या माणे मी यां या पूवजांशी केला तशा कारचा हा करार असणार
नाही. या दवशी मी यां या हाताला ध न मसर देशातून बाहेर आणले, ते
मा याशी केले या कराराशी व ासू रा हले नाही, यामुळे मी यां याकडे
ल केले,’ असे भू हणतो. १० या दवसानंतर मी इ ाएल लोकांबरोबर
असा करार कर न; तो हा मी माझे नयम यां या अंतःकरणात घालीन,
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यां या दयांवर ते लहीन, मी यांचा देव होईन, ते माझे लोक होतील. ११
तुम या परमे रास ओळखा असे एखा ा मनु याने आप या शेजा याला
अथवा आप या बंधूला सांग याची गरज पडणार नाही, कारण यां यातील
क न ांपासून व र ांपयत सवजण मला ओळखतील. १२ कारण मी यां या
अनीती या कृ यां वषयी दयाशील होईन. आ ण यांची पापे मी ापुढे
आठवणारच नाही. १३ या कराराला नवीन करार हणले हणून याने प हला
करार जुना ठरवला. जे जुने व जीण होत आहे, नाहीसे हो या या बेतात आले
आहे.
प ह या करारातही उपासनेसंबंधी काही नयम होते आ ण एक
९ आता
प व थान होते. पण ते पृ वीवरचे होते कारण मंडपाम ये खो या
२

तयार के या हो या, बाहेर ल खोली यास प व थान असे हणले आहे.
याम ये द ांचे झाड, मेज व सम पत भाकर हो या. ३ आ ण स या
पड ामागे एक मंडप होता, यास परमप व थान हणत ४ याम ये ऊद
जाळ यासाठ सो याची धूपाटणे आ ण संपूण सो याने मढवलेला कराराचा
कोष लाकड पेटी होती. या कोषात एका सो या या भां ात मा ना होता,
तसेच क या आलेली अहरोनाची काठ व करारा या दगड पा ा हो या.
५ या कोषावर गौरवाचे क बीम दयासनावर सावली कर त होते. परंतु
आता याबाबत स व तर सांगत नाही. ६ या व तूं या अशा व थेनुसार
याजकगण उपासना करायला प ह या मंडपात वेश कर त असत. ७
पण केवळ एकटा महायाजकच वषातून एकदाच स या मंडपात जाई, तो
वतःब ल व लोकां या अ ानाने झाले या पापांब ल जे र अपण करत
असतो, ते घेत या शवाय तो आत जात नाही. ८ या ारे प व आ मा दशवतो
क , प हला मंडप उभा आहे तोपयत परमप व थानाची वाट कट झाली
नाही. ९ तो मंडप वतमान काळात ांत प आहे. याचा अथ असा क ,
देवाला दलेली दाने व यास वा हलेली अपणे यामुळे उपासना करणा यांचा
ववेकभाव पूण कर यास समथ नाहीत ती अ प यात येतात. १० हे वधी
केवळ दै हक बाबी हणजे अ न व पाणी तसेच नर नरा या कार या
औपचा रक धु याबाबत संबं धत आहेत. हे केवळ सुधारणुक या काळापयत
लावून दले आहेत. ११ पण आता
त हा घडू न आले या चांग या गो चा
महायाजक हणून आला आहे आ ण अ धक मोठा व अ धक पूण, मनु या या
हातांनी केलेला न हे, हणजे या सृ ीतला नाही, अशा मंडपा या दारे, १२
बकरे कवा वास यांचे र घेऊन न हे, तर आपले वतःचेच र घेऊन;
व याने सावका लक खंडणी मळवून एकदाच परमप व थानात गेला;
(aiōnios g166) १३ कारण बकरे व बैल यांचे र ; तसेच कालवड ची राख
ही अशु झाले यांवर शपड याने जर देहाची शु ी होईल इतके प व
करतात, १४ तर याने सावका लक आ याकडू न न कलंक अशा वतःस
देवाला अ पले, या
ताचे र तुम या ववेकभावांस जवंत देवाची सेवा
कर यासाठ नज व कृ यांपासून कती वशेषेक न शु कर ल? (aiōnios
g166) १५
त याक रता न ा कराराचा म य थ आहे क , प ह या
करारासंबंधी जी उ लंघने झाली यापासून खंडणी भ न मळवलेली सुटका
हो यासाठ आपले मरण झा याने, जे बोलावलेले यांना सावका लक
वतनाचे वचन मळावे. (aiōnios g166) १६ जेथे मृ युप केलेले आहे तेथे ते
क न ठे वणा याचा मृ यू झाला आहे, हे स होणे ज र चे असते. १७
कारण मृ युप करणारा जवंत आहे तोपयत मृ युप अंमलात येऊ शकत
नाही. १८ हणून प ह या कराराची थापना र ावाचून झाली नाही. १९
कारण नयमशा ाची येक आ ा सव लोकांसमोर जाहीर के यानंतर
मोशेने पा याबरोबर वासराचे व बक याचे र तसेच कर मजी लोकर आ ण
एजोबा या फां ा हे सव बरोबर घेतले; आ ण ते याने नयमशा ा या
पु तकावर आ ण सव लोकांवर शपडले. २० तो हणाला, “जो करार
पाळ याची देवाने तु हास आ ा केली होती या कराराचे हे र आहे.” २१

याच माणे याने मंडपावर व उपासनेसाठ वापर यात येणा या सव व तूंवर
ते र शपडले. २२ खरे पाहता, नयमशा ा माणे र ाने सवकाही शु
होते आ ण र ओत यावाचून पाप ालन होत नाही. २३ हणून वगातील
गो या नमु या माणे असले या व तू य ा या ारे शु करणे ज र चे
होते. पण या नही अ धक चांग या य ाने वग य गो ी या तमा शु
के या जातात. २४ कारण
ताने मानवी हातांनी केले या प व थानात
पाऊल ठे वले असे नाही, तर ते थान ख या व तूची केवळ तमाच आहे.
देवा या समोर हजर हो यासाठ खु वगात याने वेश केला. २५ जसा
महायाजक दरवष वतःचे नसलेले र घेऊन परमप व थानात जातो तसे
यास पु हा पु हा वतःचे अपण करायचे न हते. २६ तसे असते तर
ताला
जगा या थापनेपासून वतःचे अपण पु कळ वेळा करावे लागले असते.
परंतु आता युगा या शेवटी आप या वतःला अपण क न पाप नाहीसे
कर यासाठ तो एकदाच कट झाला आहे. (aiōn g165) २७ याअथ
लोकांस एकदाच मरणे व नंतर याय होणे नेमून ठे वले आहे, २८ तसाच
त ह, पु कळांची पापे वा न ने यास एकदाच अ पला गेला आ ण याची
वाट पाहणा यांस पापासंबंधात न हे तर तारणासाठ स याने दसेल.
कारे, पुढे होणा या चांग या गो ी आहेत यांची नयमशा ात
१० अशा
छाया आहे. या स याचे ते खरे व प नाही, हणून ते तवष न य
अप या जाणा या याच याच य ांनी जवळ येणा यांना पूण कर यास
के हाही समथ नाही. २ जर नयमशा लोकांस प रपूण क शकले
असते तर य अपण कर याचे थांबले नसते का? कारण उपासना करणारे
कायमचेच शु झाले असते आ ण यानंतर पापांची भावना नस याने दोषी
ठरले नसते. ३ परंतु याऐवजी ते य वषानुवष पापांची आठवण क न
देतात. ४ कारण बैलां या कवा बक या या र ाने पाप नाहीसे होणे अश य
आहे. ५ हणून
त जे हा या जगात आला, ते हा तो देवाला हणाला,
“तुला य व अपणे याची इ छा न हती, याऐवजी तू मा यासाठ शर र तयार
केले. ६ होमापणांनी व पापाब ल या अपणांनी तुला आनंद वाटला नाही. ७
ाव न मी हणालो, हे देवा, ंथपटात मा या वषयी ल न ठे वले आहे,
तु या इ छे माणे कर यासाठ मी आलो आहे.” ८ वर उ लेख या माणे तो
हणाला, “य , अ नापणे, होमापणे व पापाब लची अपणे, ांची इ छा
तुला न हती व याम ये तुला संतोष न हता.” (जर नयमशा ानुसार ही
अपणे कर यात येतात.) ९ मग तो हणाला, “हा मी आहे! तुझी इ छा पूण
कर यास मी आलो आहे.” सरे थापावे हणून तो प हले काढू न टाकतो.
१० देवा या इ छे नुसार येशू
ता या एकदाच झाले या देह अपणा ारे
आपण प व कर यात आलो आहोत. ११ येक याजक तर दररोज सेवा
करत आ ण यामुळे पाप नाहीसे होत नाही असे य तो वारंवार अपण
करतो. १२ परंतु आप या पापांब ल सवकाळासाठ एकदाच
ताने अपण
केले व तो आता देवा या उजवीकडे बसला आहे. १३ आ ण ते हापासून
आपले वैर नमवून आपले पादासन होईपयत वाट पाहत आहे. १४ कारण जे
प व केले जात आहेत यांना याने एकाच अपणाने सवकाळासाठ पूण
केले. १५ प व आ माही याबाबत आप याला सा देतो. प ह यांदा तो असे
हणतो, १६ परमे र हणतो, “ या दवसानंतर यां याशी मी करार कर न
तो हा; मी माझे नयम यां या मनात घालीन आ ण ते यां या दयपटांवर
लहीन.” १७ “आ ण मी यांची पापे व अधम कृ ये कधीही आठवणारच
नाही.” १८ जेथे या पापांची मा झाली आहे, तेथे पापाब ल अपण हायचे
नाही. १९ हणून बंधूनो, येशू या र ा ारे आप याला परमप व थानात
जा याचे धैय आहे. २० याने पड ामधून हणजे आप या वतः या देहातून,
आप यासाठ ती नवीन व जवंत वाट था पत केली आहे. २१ कारण
देवा या घरावर आप याला महान असा मु य याजक मळाला आहे. २२
हणून आपली दये
ववेकभावापासून मु हो यासाठ शपडलेली
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आ ण आपले शर र नमळ पा याने धुतलेले असे आपण ख या अंतःकरणाने
व ासा या पूण खा ीने जवळ यावे. २३ आप याला जी आशा आहे तला
आपण घ ध न रा कारण याने आप याला अ भवचन दले, तो व ासू
आहे. २४ आपण एकमेकांस समजून घेऊ व ीती आ ण चांगली कामे
कर याक रता एकमेकांना उ ेजन देऊ. २५ आपण क येका या चाली माणे
आपले एक मळणे न सोडता एकमेकास बोध करावा आ ण देवाचा
दवस जवळ येत असताना अधीकाधीक उ ेजन ावे. २६ स याचे ान
ा त झा यानंतरसु ा जर आपण जाणूनबुजून पाप कर त रा हलो, तर मग
पापांसाठ यापुढे आणखी अपण कर याचे बाक रा हले नाही. २७ पण जे
देवाला वरोध करतात यांना भयंकर अशा याय नवा ा शवाय व भयंकर
अशा भ म करणा या अ नी शवाय सरे काही श लक रा हले नाही. २८ जो
कोणी मोशेचे नयमशा नाकारतो यास दोघा कवा तघां या सा ी या
आधारे कसलीही दया न दाख वता मरणदंड होतो. २९ तर मग याने देवा या
पु ाला पायाखाली तुडवले, करारा या या र ाने यास प व केले या
र ाला अप व ठरवले आ ण याने कृपे या आ याचा अपमान केला, तो
मनु य कती अ धक दंडास पा ठरेल हणून तु हास वाटते? ३० कारण
यास ओळखतो तो हणतो, “सूड घेणे मा या हाती आहे; मी परतफेड
कर न.” पु हा तो असे हणतो, “ भू आप या लोकांचा याय कर ल.” ३१
जवंत देवा या हाती सापडणे कती भयंकर गो आहे. ३२ ते पूव काळचे
दवस आठवा, जे हा नुकताच तु हास सुवातचा काश ा त होत असता,
ते हा तु ही भयंकर ःखे सोसली. ३३ काही वेळा जाहीरपणे तुमचा अपमान
कर यात आला आ ण वाईट श द वापर यात आले, तर काही वेळा यांना
अशा र तीने वागणूक मळाली यांचे सहभागी हावे लागले. ३४ जे तु ं गात
होते यांना तु ही सम ःखी झाला आ ण जे तुम याकडे होते ते तुम याकडू न
घे यात आले तर तु ही आनंदी होता कारण तुम याजवळ अ धक चांगली
व सवकाळ टकणार संप ी आहे, हे तु ही जाणून होता. ३५ हणून धैय
सोडू नका, याचे तफळ मोठे आहे. ३६ तु ही धीर धरणे ज र चे आहे.
हणजे जे हा तु ही देवाची इ छा पूण क न याने तु हास दले या या या
वचना माणे तु हास तफळ मळावे. ३७ प व शा असे हणते; कारण
अगदी थोडा वेळ राहीला आहे; “जो येणारा आहे, तो येईल, तो उशीर
लावणार नाही. ३८ माझा नी तमान मनु य व ासाने जगेल; आ ण जर
तो माघार घेईल, तर या या वषयी मा या जीवाला संतोष होणार नाही.”
३९ परंतु यांचा नाश होईल अशा माघार घेणा यापैक आपण नाही; तर
जीवा या तारणासाठ व ास ठे वणा यापैक आहोत.
भरवसा आ ण न दसणा या
११ गोव ासीब हालचीआशाखाधरलेी असाया गोआहेवषयीचा
. व ासा या बाबतीत आम या
२

पूवजां वषयी सा दे यात आली. ३ व ासाने आप याला समजते क ,
देवा या श दाने व नमाण झाले; हणजे या गो ी दसतात या य
गो पासून झा या नाहीत. (aiōn g165) ४ व ासाने, हाबेलाने काइनापे ा
अ धक चांगले ब लदान देवाला अपण केले; या ारे तो नी तमान आहे अशी
या या वषयी सा दे यात आली कारण देवाने या या अपणा वषयी सा
दली आ ण या ारे तो मरण पावला असताही अजूनही बोलतो. ५ हनोखाला
मरणाचा अनुभव घेऊ नये हणून, यास व ासाने लोकांतर ने यात आले;
आ ण तो कोठे सापडला नाही, कारण देवाने यास नेले. यास लोकांतर
ने यापूव या या वषयी अशी सा दे यात आली क , तो देवाला संतोषवीत
असे. ६ पण व ासा शवाय यास संतोषवणे अश य आहे, कारण जो
या याकडे येतो याने व ास ठे वला पा हजे क , तो आहे आ ण जे यास
झटू न शोधतात यांना तफळ देणारा आहे. ७ व ासाने, नोहाने, पूव कधी
न दसले या गो वषयी यास सूचना मळा या माणे, आदराने भय ध न,
आपले कुटु ब
ं तार यासाठ व ासाने ता बांधले; आ ण या ारे याने
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जगाला दोषी ठरवले आ ण व ासाने ा त होणा या नी तम वाचा तो वार स
झाला. ८ व ासाने, अ ाहामाने, यास जे ठकाण वतन मळणार होते
तकडे जा यास यास बोलव यात आले ते हा आ ा मानली. तो कोठे
जाणार होता हे यास माहीत नसताना तो नघाला. ९ व ासाने, तो वचनद
देशात, जणू परदेशात वासी हणून रा हला; आ ण याच वतनात याचे
जोड चे वार स इसहाक व याकोब ां याबरोबर तो डे यात व ती होती. १०
कारण, याचा योजणारा व बांधणारा देव आहे अशा नगराची अ ाहाम वाट
पाहत होता. ११ व ासाने, सारेलाही, ती वतः वयातीत झाली असता
गभधारणेची मता मळाली; कारण याने वचन दले यास तने व सनीय
मानले. १२ हणून केवळ एकापासून आ ण अशा मृतवत झाले या पासून
सं येने आकाशातील ता यां माणे, समु ा या कना यावर ल वाळू माणे
असं य संतती नमाण झाली. १३ हे सगळे व ासात टकून मरण पावले;
यांना वचनांची ा ती झाली न हती. पण यांनी ती न बघून यांना वंदन
केले आ ण यांनी मानले क , आपण पृ वीवर परके आ ण वासी आहोत.
१४ कारण, असे जे हणतात ते वतःचा देश मळवू पाहत आहेत हे ते
दाखवतात. १५ आ ण खरोखर, ते या देशातून नघाले होते याचा ते वचार
कर त असते, तर तकडे परत जा याची संधी यांना मळाली असती. १६
पण आता, ते अ धक चांग या देशाची हणजे वग य देशाची इ छा धरतात,
ामुळे आपणाला यांचा देव हणून घे यास देवाला यांची लाज वाटत
नाही कारण याने यां यासाठ एक नगर तयार केले आहे. १७ अ ाहामाने,
याची पर ा केली जात असता व ासाने, इसहाकाचे अपण केले; हणजे,
याने वचने वीकारली होती तो आपला एकुलता एक मुलगा अ पला.
१८ या या वषयी हे हणले होते क , ‘इसहाका याच वंशाला तुझे संतान
हणतील.’ १९ तर , देव यास मरण पावले यातून उठवायलादेखील समथ
आहे असे याने मानले. तो यास तेथून, जणू ला णक अथाने, परतही
मळाला. २० इसहाकाने, याकोबाला व एसावाला येणा या गो वषयी
व ासाने, आशीवाद दला. २१ याकोबाने मरतेवेळ योसेफा या येक
मुलाला व ासाने, आशीवाद दला व आप या काठ या टोकावर टेकून
नमन केले. २२ व ासाने, योसेफाने, मरतेवेळ , इ ाएला या संताना या
नघ या वषयी सूचना केली व आप या अ थ वषयी आ ा दली. २३
व ासाने, मोशे ज म यावर, यास या या आई-वड लांनी तीन म हने
लपवून ठे वले; कारण मूल सुंदर आहे हे यांनी ब घतले व यांना राजा या
आ ेचे भय वाटले नाही. २४ मोशेने, व ासाने, तो मोठा झा यावर फारो या
क येचा मुलगा हणव याचे नाकबूल केले. २५ पापांची णक सुखे
भोग यापे ा देवा या लोकांबरोबर ःख सोसणे याने पसंत केले, २६ आ ण
ता ी यथ वटंबना सोसणे हे मसरातील भांडारापे ा मोठे धन मानले;
कारण मांब ल मळणा या वेतनावर याची ी होती. २७ व ासाने
राजा या ोधाला न भता याने मसर देश सोडला; कारण जो अ य
आहे यास पाहत अस या माणे तो ठाम रा हला. २८ व ासाने याने
व हांडण व र सचन हे वधी पाळले, ते ासाठ क , थम ज मले यांना
मारणा याने यांना शवू नये. २९ व ासाने ते तांब ा समु ामधून, कोर ा
ज मनीव न गे या माणे गेले व मसर तसे कर या या य नात बुडून मरण
पावले. ३० व ासाने, यांनी सात दवस, यर हो या तटासभोवती फे या
घात यावर ते तट पडले. ३१ व ासाने राहाब वे या ही अव ा करणा या
इतरांबरोबर नाश पावली नाही; कारण तने शांतीने हेरांचे वागत केले होते.
३२ आता मी अ धक काय सांगू? गदोन, बाराक, शमशोन आ ण इ ताह,
तसेच दावीद व शमुवेल आ ण संदे े यां या वषयी मी सांगू लागलो तर मला
वेळ अपुरा पडेल. ३३ व ासाने यांनी रा ये जकली, नी तम व आचरली,
वचने मळवली, सहाची त डे बंद केली. ३४ यांनी अ नीची श संपवली,
तलवार या धारेपासून ते नभावले, अश पणात सश झाले, यु ात
परा मी झाले, यांनी पर यांची सै ये पळवली. ३५ क येक ि यांना
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यांचे मरण पावलेले, पु हा जवंत होऊन, परत मळाले आ ण क येकांनी
अ धक चांगले पुन थान मळव यास आपली सुटका न पतकर यामुळे
यांचे हाल हाल कर यात आले. ३६ आणखी स यांनी टवाळ यांचा व
तसाच फट यांचा, शवाय बे ांचा व बं दवासाचा अनुभव घेतला. ३७
यांना दगडमार केला गेला, यांना करवतीने कापले, यांची पर ा केली
गेली, ते तलवार ने मारले गेले आ ण रावलेले, नाडलेले व पीडलेले होऊन ते
मढरांची व शेर ांची कातड पांघ न भटकले. ३८ जग यां यासाठ लायक
न हते ते रानांमधून, ड गरांमधून, गुहांमधून व ज मनीमधील खंदकामधून
फरत रा हले. ३९ या सवानी व ासा ारे सा मळवली असे असता यांना
वचन ा त झाले नाही. ४० कारण ते आप या शवाय पूण केले जाऊ नयेत
अशी देवा या ीपुढे आप यासाठ अ धक चांगली गो होती.
हणून, आपण एवढया मोठया सा ी पी मेघाने वेढलेले आहोत
१२ हणू
न आपणही सव भार व सहज अडवणारे पाप टाकून, आप याला
नेमून दले या धावेव न धीराने धावावे. २ जो आमचे व ासात नेतृ व
करतो आ ण पूण वास नेतो या येशूवर आपले ल के त क या. जो
आनंद या यासमोर होता यासाठ येशूने वध तंभ सहन केला होता.
वध तंभावर ल नदा पद मरणाला याने तु छ मानले आ ण आता याने
देवा या राजासनाजवळ ल उजवीकडे जागा घेतली आहे. ३ तु ही खचून
जाऊ नये आ ण धीर सोडू नये हणून याने पापी लोकांचा इत या मो ा
माणातील वरोध सहन केला, याचा वचार करा. ४ तु ही पापा व
झगडत असता र सांडेपयत अजून तकार केला नाही. ५ आ ण तु हास
पु ा माणे केलेला हा बोध तु ही वस न गेला आहात काय? मा या मुला,
भू या श ेचा अनादर क नको, आ ण या याकडू न दोष पदर पडला
असता खचू नको. ६ कारण या यावर परमे र ीती करतो, यास तो
श ा करतो आ ण यांना तो आपले पु हणून वीकारतो, या येकांना
तो श ा करतो. ७ हा कठ ण समय आहे हणून श त सहन करा. ते
असे दशवते क , देव तु हास मुलांसारखी वागणूक देत आहे; कारण असा
कोणता मुलगा आहे याला वड ल श त लावीत नाहीत? ८ परंतु या
श ेचे सव भागीदार झाले आहेत अशा श ेवाचून जर तु ही आहा, तर
तसे तु ही दासीपु आहात आ ण तु ही खरे पु नाही. ९ या शवाय आ हा
सवाना ज गक पता असताना यांनी आ हास श त लावली आ ण याब ल
आ ही यांचा आदर राखला. तर मग आ ही आम या आ याि मक प या या
कतीतर अ धक माणात अधीन होऊन जगले पा हजे बरे? १० आम या
मानवी व डलांनी यां या ीने अती उ म अशी श त थो ा काळासाठ
लावली. पण देव आ हास आम या चांग यासाठ श त लावतो, यासाठ
क , या या प व पणात आपणही वाटेकर हावे. ११ कोणतीही श ा तर
स या आनंदाची वाटत नाही, तर ःखाची वाटते तर तचा अनुभव यांना
मळाला आहे, यांना ती पुढे नी तम व हे शांतीकारक फळ देते. १२ हणून
तुमचे ल बकळत असलेले हात उं च करा आ ण तुमचे लटपटणारे गुडघे
बळकट करा! १३ तुम या पावलांकर ता सरळ वाटा तयार करा यासाठ क ,
जे लंगडे यास मागातून घालवले जाऊ नये, तर यापे ा याने नरोगी हावे.
१४ सव लोकांबरोबर शांतीने राह याचा व यावाचून कोणालाही भूला
पाहता येत नाही ते प व ीकरण मळव याचा झटू न य न करा. १५ तु ही
सांभाळू न राहा, यासाठ क देवा या कृपेला कोणी अंत नये, यामुळे
पु कळ जण बघडू न जातील अशा कोणा कडू पणा या मुळाने अंकुर त
होऊन तु हास उप व देऊ नये, १६ कोणीही भचार असू नये कवा एका
जेवणासाठ आपला वड ल ह क वकून टाकणा या एसावासारखे ज गक
वचाराचे असू नये याकडे ल
ा. १७ नंतर तु हास माहीत आहे जे हा
यास वारसाह काने आशीवाद अपे त होता, ते हा तो नाकार यात आला.
जर याने रडू न आशीवाद मळ व याचा य न केला, तर प ा ापाने

आप या व डलांचे मन तो बदलू शकला नाही. १८ या पवताला हाताने पश
करता येतो; जो अ नी या वालांनी पेटलेला आहे, जो अंधार, ःख व वादळ
यांनी भरलेला आहे, अशा पवताकडे तु ही आला नाही. तर एका नवीन
ठकाणी आला आहात. १९ क या या आवाजाजवळ तु ही आला नाहीत
कवा श द उ चारणा या या वाणी याजवळ तु ही आला नाही. असा आवाज
यांनी ऐकला, देवाकडे यांनी अशी वनंती केली क , यांनी यापुढे आणखी
वाणी ऐकवू नये. २० कारण जी आ ा देवाने केली होती ती ते सहन क
शकले नाहीत, “जर एखा ा ा याने जर पवताला पश केला तर यास
दगडमार कर यात यावा.” २१ खरोखर ते य इतके भयंकर होते क ,
मोशे हणाला, “मी अ त भयभीत” व कं पत झालो आहे. २२ परंतु तु ही
सयोन पवताजवळ आ ण जवंत देवाचे नगर हणजे वग य य शलेम,
लाखो देव त २३ वगातील यादीत या ये ांचा समाज व मंडळ , सवाचा
यायाधीश देव व पूण केले या नी तमानांचे आ मे, २४ आ ण तु ही जो न ा
कराराचा म य थ येशू या याकडे आला आहात आ ण तु ही शपड यात
आले या र ाकडे आलात क जे र हाबेला या र ापे ा अ धक उ म
बोलते. २५ मोशे जो बोलतो आहे याचा अवमान क नये हणून जपा कारण
पृ वीवर आ ा सांगणा याचा अवमान करणारे इ ाएल लोक जर नभावले
नाहीत, तर वगातून आ ा सांगणा या
तापासून बहक यास आपण
वशेषेक न नभावणार नाही. २६ यावेळेस देवा या आवाजाने भूमी हादरली
पण आता याने असे अ भवचन दले आहे क , “पु हा एकदा मी केवळ
पृ वीच न हे तर आकाशही हालवीन.” २७ “पु हा एकदा” याचा अथ असा
होतो क , या गो ी उ प न केले या आहेत या काढू न टाक यात येतील.
या गो ी हलवता येत नाहीत या तशाच राहतील. २८ हणून, आ हास
अढळ असे रा य कृपेने दे यात येत असताना आपण या वषयी कृत ता
बाळगू या आ ण आदराने व भयभीत होऊन देवाला मा य होईल अशी याची
सेवा क ; २९ कारण आपला “देव भ म करणारा अ नी आहे.”
वर ल ीती नरंतर राहो. लोकांचा पा णचार कर याचे
१३ बंवसधुजनांनका.
असे कर याने काह नी यां या नकळत देव तांचे
२

वागत केले आहे. ३ तु ही वतः यां याबरोबर तु ं गात होता असे समजून
जे तु ं गात आहेत यांची आठवण करा. तु हीही शर रात अस याने जे
ःख भोगीत आहेत यांची आठवण ठे वा. ४ सवानी ल नाचा आदर करावा
व अंथ ण नद ष असावे कारण जे भचार व जारकम आहेत अशा
लोकांचा देव याय कर ल. ५ आपले जीवन पैशा या लोभापासून र ठे वा व
तुम याकडे जे आहे याम येच समाधान माना कारण देवाने असे हणले
आहे, “मी कधीही तुला सोडणार नाही, मी कधीही तुला यागणार नाही” ६
हणून आपण धैयाने हणू शकतो, “देव माझा सहा यकता आहे, मी भणार
नाही. मनु य माझे काय करणार?” ७ यांनी तु हास देवाचे वचन दले
या पुढा यांची आठवण ठे वा. यां या जीवनातील आचार पाहा व यां या
व ासाचे अनुकरण करा. ८ येशू
त काल, आज आ ण युगानुयुग
सारखाच आहे. (aiōn g165) ९ व वध आ ण व च श णाने बहकून जाऊ
नका कारण यांकडू न आचणा यांना लाभ नाही अशा अ ना या वधीने न हे,
तर देवा या कृपेने आपली अंतःकरण ि थर केलेले असणे चांगले. १० या
वेदीवर ल अ न खा याचा कवा सहभागी हो याचा अ धकार मंडपात सेवा
करणा यांनाही नाही, अशी वेदी आप याकडे आहे. ११ य दी मु य याजक
ा यांचे र परमप व थानात पापाचे अपण हणून घेऊन जातात. परंतु
केवळ ा यांची शर रे छावणी या बाहेर नेऊन जाळतात. १२ हणून येशूने
सु ा वतः या र ाने लोकांस प व करावे यासाठ नगरा या वेशीबाहेर
मरण सोसले, १३ हणून आपण छावणी या बाहेर जाऊ आ ण येशू या
अपमानाचे वाटेकर होऊ. १४ कारण था यक असे नगर आप याला येथे
नाही तर भ व यकाळात येणारे जे नगर आहे या याकडे आपण पाहत
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आहोत. १५ हणून याचे नाव प करणा या “ओठांचे फळ असा तुतीचा य
आपण येशू ारे देवाला न य अपण करावा.” १६ आ ण इतरांसाठ चांगले ते
कर यास आ ण दानधम कर यास वस नका कारण अशा अपणाने देवाला
संतोष होतो. १७ आप या अधीका यां या आ ा पाळा आ ण यां या अधीन
असा. यांना हशोब ावयाचा असतो यां या माणे तुम या जीवासंबंधाने ते
जाग क असतात, यां या आ ा पाळा यासाठ क , यांनी यांचे काम
ःखाने न करता आनंदाने करावे. १८ आम यासाठ ाथना करा. आमची
स सद ववेकबु ी शु आहे या वषयी आमची खा ी आहे आ ण सवबाबतीत
जे नेहमी बरोबर आहे तसेच सदैव वागत रहावे अशी आमची इ छा आहे.
१९ मी तु हास वनंती करतो क , देवाने मला लवकरच तुम याकडे परत
पाठवावे हणून कळकळ ने ाथना करा. २० या शांती या देवाने आप या
मढरांचा मढपाळ, आपला भू येशू
त याला र ा या सवकाळ या न ा
करारा ारे उठवले. (aiōnios g166) २१ याची इ छा पूण करायला तु हास
चांग या गो नी स करो आ ण येशू
ता या ारे यास संतोष देणारे
काम आप याम ये करो. यास सदासवकाळ गौरव असो. आमेन. (aiōn
g165) २२ बंधुजनहो, हा जो बोधपर संदेश मी थोड यात ल हला आहे,
तो धीर ध न ऐका अशी वनंती तु हास करतो. २३ आपला बंधू तीम य
हा तु ं गातून सुटला आहे. जर तो लवकर मा याकडे आला, तर जे हा मी
तु हास भेटायला येईन ते हा तो मजकडे येईल. २४ तुम या सव पुढा यांना व
देवा या सव प व जणांना सलाम सांगा, इटली येथील व ास ठे वणारे लोक
तु हास सलाम सांगतात. २५ देवाची कृपा तु हा सवाबरोबर असो. आमेन.
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या बंधूंनो, गौरवशाली भू येशू
तावर व ास ठे वणारे तु ही
२ माप पाताने
वागू नका कारण तुम या सभा थानात कोणी सो याची

याको.

२

देवाचा आ ण भू येशू
ताचा सेवक, याजकडू न, जगभर
१ याकोब,
पांगले या, व ास ठे वणा या बारा य दी वंशांना नम कार. मा या
२

बंधूंनो, या या वेळ तुम यावर नर नराळया पर ा येतात ते हा तु ही
आनंदच माना. ३ तु हास माहीत आहे क , तुम या व ासा या पर ेमुळे
सहनशीलता नमाण होते. ४ आ ण या सहनशीलतेला आपले काय पूण
क ा. यासाठ क तु ही ौढ, प रपूण व कोण याही बाबतीत कमतरता
नसलेले असे पूण हावे. ५ हणून जर तुम यातील कोणी ानाने उणा
असेल तर याने देवाकडे मागावे हणजे ते यास मळे ल कारण तो दोष
न लावता सवास उदारपणे देतो. ६ पण याने व ासाने मागावे व संशय
ध नये कारण जो संशय धरतो तो वा यामुळे लोटले या व उचबंळले या
समु ातील लाटेसारखा आहे. ७ अशा मनु यांने असा वचार क नये क ,
भूपासून यास काही ा त होईल. ८ कारण तो मनाचा असून तो सव
मागात अि थर असतो. ९ दीन असले या बंधूने, आप या उ चपणा वषयी
अ भमान बाळगावा. १० आ ण ीमंत बंधूने आप या दीन ि थती वषयी
अ भमान बाळगावा कारण तो एखा ा गवता या फुलासारखा नाहीसा होईल.
११ सूय या या ती तेजाने उगवला आ ण याने गवत कोमजवले. मग
याचे फुल गळू न पडले व या या पाची शोभा नाहीशी झाली. याच माणे
ीमंत मनु यदेखील या या उ ोगात भरात कोमेजून जाईल. १२ जो पर ा
सोसतो तो ध य आहे कारण पर ेत उतर यावर जो जीवनाचा मुकुट भूने
आप यावर ीती करणा यांस देऊ केला आहे तो यास मळे ल. १३ कोणाची
प र ा होत असता, ते हा याने असे हणू नये क “देवाने मला मोहात
घातले.” कारण देवाला वाईट गो चा मोह पडणार नाही आ ण तो कोणालाही
मोहात पाडत नाही. १४ तर येकजण या या वतः या इ छे नुसार मोहात
पडतो व भुलवला जातो. १५ मग इ छा गभवती होऊन पापाला ज म देते व
पापाची पूण वाढ झा यावर मरणाला उपजवते. १६ मा या य बंधूंनो,
वतःची फसवणूक होऊ देऊ नका. १७ येक उ म दान व प रपूण देणगी
देवाकडू न आहे. जो बदलत नाही व फर याने छायेत नाही अशा वग य
काश असणा या प यापासून ते उतरते. १८ आपण या या नम ती मधील
जसे काय थमफळ हावे हणून याने स यवचना ारे वतः या इ छे ने
आपणाला ज म दला. १९ मा या य बंधूंनो, हे ल ात ठे वा येक मनु य
ऐक यास त पर असावा, बोल यात सावकाश असावा आ ण रागास मंद
असावा. २० कारण मनु या या रागामुळे देवाचे नी तम वाचे काय घडत
नाही. २१ हणून तुम यासभोवती या सव अमंगळ गो पासून पूणपणे
वतःची सुटका क न या आ ण जी तुम या आ याचे तारण कर यास
समथ आहे ती देवाची शकवण तुम या अंतःकरणात मुळावलेली आहे ती
लीनतेने वीकारा. २२ वचना माणे आचरण करणारे असा व फ ऐकणारेच
असू नका तर या माणे करा कारण जर तु ही फ ऐकता तर तु ही वतःची
फसवणूक करता. २३ जो कोणी देवाचे वचन ऐकतो परंतु यानुसार वागत
नाही, तो आरशाम ये आपले शार रक त ड पाहणा या मनु यासारखा आहे.
२४ तो मनु य वतःकडे ल पूवक पाहतो. नंतर नघून जातो आ ण आपण
कसे होतो ते लगेच वस न जातो. २५ परंतु जो वातं या या प रपूण
नयमाचे बारकाईने पालन करतो आ ण वचन ऐकून ते वस न न जाता
यानुसार चालतो, तो मनु य जे काही करतो याम ये आशीवा दत होईल. २६
जर एखादा मनु य वतःला धा मक समजतो आ ण तर वतः या जीभेवर
ताबा ठे वत नाही, तर तो वतः या अंतःकरणाला फसवतो. या
ची
धा मकता नरथक आहे. २७ अनाथ व वधवा यां या संकटात जो यांची
काळजी घेतो व वतःला जगातील बघडले या वातावरणापासून र ठे वतो,
अशा मनु याची धा मकता देवासमोर शु व नद ष ठरते.

अंगठ घालणारा, भपकेदार कप ातला मनु य आला आ ण तेथे मळ या
कप ात कोणी गर बही मनु य पण आला, ३ तर भपकेदार झगा घातले या
मनु याकडे तु ही आदराने पाहता व यास हणता क , “इथे चांग या जागी
बसा”; आ ण ग रबाला हणता, “तू तथे उभा रहा,” कवा “इथे मा या
पायाशी बस.” ४ तर, तु ही आपसात भेद ठे वता आ ण
वचार करणारे
यायाधीश झालात ना? ५ मा या य बंधूंनो, ऐका; देवाने जगात जे गर ब
आहेत यांना व ासात धनवान हो यास आ ण जे या यावर ीती करतात
यांना याने याचे वचन दले आहे या रा याचे वार स हो यास नवडले
आहे क नाही? ६ पण तु ही ग रबांना तु छ मानले आहे. जे ीमंत आहेत ते
तु हास जाचतात आ ण यायालयात खेचून नेतात क नाही? ७ आ ण
तु हास जे उ म नाव
तात मळाले या चांग या नावाची ते नदा करतात
ना? ८ खरोखर, “तू जशी आप यावर तशीच आप या शेजा यावर ीती
कर,” या शा लेखातील राजमा य नयम जर तु ही पूण कर त असाल तर
तु ही चांगले कर त आहात. ९ पण तु ही प पात बाळगीत असाल तर तु ही
पाप करता आ ण उ लंघन करणारे हणून नयमशा ाकडू न तु ही दोषी
ठरवले जाता. १० कारण कोणीही मनु य संपूण नयमशा पाळतो आ ण
एखा ा नयमा वषयी अडखळतो, तर तो सवा वषयी दोषी ठरतो. ११ कारण
याने हणले क , “ भचार क नको,” यानेच हणले क , “खून क
नको” आता, तू जर भचार केला नाहीस, पण तू खून केला आहेस तर
तू नयमशा उ लंघणारा झालास. १२ तर वातं या या नयमा माणे
यांचा याय होणार आहे यां या माणे बोला आ ण करा. १३ कारण, याने
दया दाखवली नाही याचा याय दयेवाचून होईल व दया यायावर वजय
मळवते. १४ मा या बंधूंनो, कोणी मनु य हणत असेल क “मा याजवळ
व ास आहे”; पण या याजवळ जर कृती नाही, तर यास काय लाभ?
व ास यास ता शकेल काय? १५ जर कोणी भाऊ उघडा असेल कवा
कोणी बहीण उघड असेल आ ण रोज या अ ना या अडचणीत असेल, १६
आ ण तुम यातील कोणी यांना हणेल क , “शांतीने जा, ऊब या आ ण
तृ त हा,” पण शर रासाठ लागणा या गो ी जर तु ही यांना पुरवीत नाही,
तर काय लाभ? १७ हणून कृत शवाय व ास नज व आहे. १८ आता,
कोणी मनु य हणेल क , “तु याजवळ व ास आहे आ ण मा याजवळ
कृती आहेत.” तु या कृत शवाय तुझा व ास मला दाखव आ ण मी मा या
कृतीव न माझा व ास तुला दाखवीन. १९ एकच देव आहे, असा व ास तू
धरतोस काय? भूतेसु ा व ास धरतात व थरथर कापतात. २० परंतु मूख
मनु या, कृती शवाय व ास नरथक आहे, हे तुला समजावे अशी तुझी
इ छा आहे काय? २१ आपला पूवज अ ाहाम ाने आपला मुलगा इसहाक
ाला जे हा य वेदीवर अपण केले, ते हा तो कृतीनी नी तमान ठरला न हता
काय? २२ आता, या या कृतीबरोबर व ासाने कसे काम केले आ ण या
कृतीकडू न व ास पूण केला गेला, हे तुला दसते का? २३ ‘अ ाहामाने
देवावर व ास ठे वला आ ण ते या या बाजूकडे नी तम व गण यात आले’,
हे हणणारा शा लेख पूण झाला आ ण यास देवाचा म हण यात
आले. २४ तर तु ही हे पाहता क , कोणी मनु य केवळ व ासाने नाही, पण
कृतीनी नी तमान ठरतो. २५ तसेच राहाब वे येने जे हा जासुसांना आत
घेतले व स या वाटेने पाठवून दले, ते हा ती कृतीनी नी तमान ठरली नाही
काय? २६ कारण या माणे आ या शवाय शर र नज व आहे याच माणे
कृती शवाय व ास नज व आहे.
क पु कळजण श क होऊ नका कारण
३ माआपयायालाबंधूंनअो,धकतुमदंयापै
ड होईल हे तु हास माहीत आहे. कारण पु कळ
२

गो ीत आपण सवजण अडखळतो. कोणी जर बोल यात चुकत नसेल तर
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तो पूण मनु य आहे; तो आपले सव शर रही नयं णात ठे व यास समथ
आहे. ३ पहा, आपण घो ां या त डांत लगाम घालतो क , यांनी आपले
ऐकावे; आ ण या ारे आपण यांचे सव शर र वळवतो. ४ तारवेही बघा;
ती इतक मोठ असतात आ ण चंड वा याने लोटली जातात, पण ती
चालवणा या सुकाणदाराची इ छा असते तकडे एका लहान सुकाणूने पा हजे
तकडे वळवता येतात. ५ याच माणे जीभ एक लहान अवयव आहे आ ण
मो ा गो ची फुशारक मारते. पहा, लहानशी आग कती मोठे रान पेटवते.
६ आ ण जीभ एक आग आहे, एक अनीतीचे भुवन आहे. जीभ ही सव
अवयवात अशी आहे क , ती सव शर राला अमंगळ करते, सृ ी माला
आग लावते; आ ण नरकाने पेटलेली अशी आहे. (Geenna g1067) ७ कारण
येक जातीचे पशू व प ी आ ण सरपटणारे व जलचर ाणी, क ात येतात
आ ण मनु याने क ात आणले आहेत. ८ पण कोणीही मनु य आपली जीभ
क ात आणू शकत नाही. ती अनावर व अपायकारक असून, ती ाणघातक
वषाने भरलेली आहे. ९ आपण तचाच उपयोग क न परमे र प याचा
ध यवाद करतो; आ ण देवा या तमे माणे नमाण झाले या मनु यांना
तनेच शाप देतो. १० एकाच मुखातून तुती आ ण शाप बाहेर नघतात.
मा या बंधूंनो, या गो ी अशा होऊ नयेत. ११ झ या या एकाच मुखातून गोड
पाणी व कडू पाणी नघते काय? १२ मा या बंधूंनो, अं जराचे झाड जैतुनाची
फळे देईल काय? कवा ा वेल अंजीरे देईल काय? तसेच खा या पा यातून
गोड पाणी नघणार नाही. १३ तुम यात ानी व समंजस कोण आहे? याने
चांग या आचरणातून, ानीपणा या सौ यतेने, आप या वतःची कृती
दाखवावी. १४ पण तुम या मनात कडवट ई या आ ण वाथ पणा असेल तर
स या व अ भमान मरवून खोटे बोलू नका. १५ हे ानीपण व न येत
नाही. ते पृ वीवरचे, जीवधार वभावाचे व सैतानाकडचे असते. १६ कारण
ई या आ ण वाथ पणा जेथे आहेत तेथे अ व था व येक वाईट गो
असते. १७ पण जे ानीपण व न येते ते थम शु , या शवाय शांतीशील,
सहनशील आ ण वचारशील असते. ते दयेने व चांग या फळांनी भरलेले
असते; ते नःप पाती व नद ष असते. १८ आ ण शांती करणा यांसाठ
नी तम व पी फळ देणारे बी शांतीत पेरले जाते.
म याम ये लढाया व भांडणे कोठू न येतात? तुम या अवयवात या
४ तुवाईट
वासना लढाई करतात यातून क नाही काय? तु ही लोभ
२

धरता पण तु हास मळत नाही; तु ही घात व हेवा करता, पण तु हास
मळवता येत नाही. तु ही भांडता व लढाई करता तर तु हास मळत नाही,
कारण तु ही मागत नाही. ३ तु ही मागता आ ण तु हास मळत नाही; कारण
तु ही वाईट वासना बाळगून मागता, हणजे आपण आप या चैनीसाठ
खचावे हणून मागता. ४ हे देवाशी अ ामा णक पढ ! जगाशी मै ी हणजे
देवाशी वैर हे तु ही जाणत नाही काय? हणून जो कोणी जगाचा म होऊ
इि छतो तो देवाचा वैर आहे. ५ कवा ‘आप यात राहणारा प व आ मा
ईषावान’, असे शा लेख थ हणतो, असे तु हास वाटते काय? ६ पण
तो अ धक कृपा करतो, हणून शा लेख असे हणतो क , “देव ग व ांना
वरोध करतो, पण लीनांवर कृपा करतो.” ७ हणून देवा या अधीन रहा;
आ ण सैतानाला आडवा, हणजे तो तुम यापासून र पळू न जाईल. ८ तु ही
देवा या जवळ या हणजे तो तुम याजवळ येईल. अहो पा यांनो, तु ही हात
शु करा; अहो मना या मनु यांनो, अंतःकरणे शु करा. ९ ःखी हा,
शोक करा आ ण रडा; तुम या हस याचा शोक होवो; तुम या आनंदाची
ख नता होवो. १० परमे रासमोर न हा, हणजे तो तु हास उ च कर ल.
११ बंधूंनो, एकमेकां वषयी वाईट बोलू नका. जो बंधू वषयी वाईट बोलतो व
आप या बंधूला दोष लावतो तो नयमशा ा वषयी वाईट बोलतो आ ण
नयमशा ाला दोष लावतो. पण तू जर नयमशा ाला दोष लावलास तर
तू नयम पाळणारा नाहीस पण यायाधीश आहेस. १२ जो तार यास व न

याको.

कर यास समथ आहे असा नयमशा देणारा व यायाधीश एकच आहे.
मग शेजा याला दोष लावणारा तू कोण? १३ अहो! तु ही जे हणता क ,
“आज कवा उ ा आपण या गावाला जाऊ, तेथे वषभर रा आ ण ापार
क न कमावू.” १४ पण उ ा काय होईल हे तु हास माहीत नसते. तुमचे
आयु य काय आहे? तु ही केवळ वाफ आहा; ती थोडा वेळ दसते आ ण
नंतर, दसेनाशी होते. १५ याब ल तु ही असे हणा क , “परमे राची इ छा
अस यास आपण जवंत असू आ ण हे क कवा ते क .” १६ आता, तु ही
आप या योजनेचा अ भमान मरवता. अशा कारचा सव अ भमान थ
आहे. १७ हणून चांगले करणे कळत असून, जो ते कर त नाही यास ते पाप
आहे.
लोकहो ऐका, तुम यावर जी संकटे येत आहेत याब ल रडा व
५ धनवान
आ ोश करा. तुमची संप ी नाश पावली आहे व तुम या कप ांना
२

कसर खाऊन टाक त आहेत. ३ तुमचे सोनेचांदी मातीमोल झाले आहे.
या यावर चढलेला थर तुम या व द सा देईल आ ण तुमचे शर र
अ नीसारखे खाऊन टाक ल. तु ही शेवट या दवसांसाठ धन साठवून ठे वले
आहे. ४ पहा! तुम या शेतात कापणी करणा या मजुरांची मजुर जी तु ही
अडवून धरलीत ती ओरडू न ःख कर त आहे आ ण ते रडणे सै या या
परमे रा या कानी पोहोचले आहे. ५ जगात असताना तु ही चैनबाजी व
वलास केला आ ण मन मानेल तसे वागला. वधावया या दवासासाठ
खाऊन पऊन तयार केले या सारखे तु ही पु झालात. ६ जे लोक तु हास
काहीही वरोध कर त नाही अशा नी तमान लोकांस तु ही दोषी ठरवले आहे
आ ण यांची ह या केली आहे. ७ यासाठ बंधूंनो, भू या ये यापयत धीर
धरा, ल ात ठे वा क , शेतकर आप या शेतातील मोलवान पकाची वाट
पाहतो. तो धीराने याची वाट पाहतो. प हला व शेवटचा पाऊस मळे पयत
वाट पाहतो. ८ तु हीसु ा धीराने वाट पा हली पा हजे. तुमचे अंतःकरण
बळकट करा कारण भूचे सरे आगमन जवळ आले आहे. ९ बंधूंनो,
एकमेकां व कुरकुर कर याचे थांबवा, यासाठ क तु ही दोषी ठ नये.
पहा, यायाधीश दाराजवळ आत ये यासाठ तयार त उभा आहे. १० बंधूंनो,
जे संदे े भू या नावाने बोलले यांचे ःख सहन व धीरा वषयी उदाहरण या.
११ यांनी ःखसहन केले हणून आपण यांना ध य हणतो, हे ल ात ठे वा.
तु ही ईयोबा या सहनशीलते वषयी ऐकले आहे आ ण भूकडू न जो याचा
शेवट झाला तोसु दा पा हला आहे, तो असा क भू फार दयाळू आ ण
कनवाळू आहे. १२ मा या बंधूंनो, मु यतः शपथ वा नका; वगाची, पृ वीची
कवा सर कशाचीही शपथ वा नका. तु ही दोषी ठ नये हणून तु हास
होय हणायचे तर होयच हणा. तु हास नाही हणायचे तर नाहीच हणा. १३
तुम यातील कोणी संकटात आहे काय? याने ाथना करावी. कोणी आनंदी
आहे काय? याने तु तगान करावे. १४ तुम यापैक कोणी आजार आहे
काय? याने मंडळ तील वड लांना बोलवावे व यांना या यासाठ ाथना
कर यास सांगावे आ ण भू या नावाने या यावर तेल लावावे १५ व ासाने
केलेली ाथना आजार मनु यास बरे कर ल व भू यास उठवील. जर याने
पापे केली असतील तर भू याची मा कर ल. १६ हणून एकमेकांकडे
आप या पापांची कबुली ा आ ण एकमेकांसाठ ाथना करा. यासाठ क ,
तु ही बरे हावे. नी तमान मनु याची ाथना साम ययु व प रणामकारक
असते. १७ एलीया हा आप यासार या वभावाचा मनु य होता. पाऊस
पडू नये हणून याने कळकळ ने ाथना केली आ ण नंतर साडेतीन वष
देशात पाऊस पडला नाही. १८ मग याने पु हा ाथना केली व आकाशाने
पाऊस दला आ ण पृ वीने आपले धा य उपजवले. १९ मा या बंधूंनो, जर
तुम यापैक कोणी चुकला कवा स यापासून र भटकला असेल आ ण जर
कोणी यास परत आणले तर पापी मनु यास चुक या मागाव न तो परत
आणतो. २० तो याचा जीव मरणापासून तार ल व पापांची रास झाक ल.
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ू
ताचा े षत पे
ाजकडू न, पंत, गलतीया, क प कया,
१ येआशशया
व बथु नया या ांतात उपर हणून पांगले या देवा या लोकांस
प , २ देव प या या पूव ानानुसार, आ या या प व ीकरणा ारे, येशू या
आ ेत राह यासाठ याचे र शपडू न नवडलेले तु हास कृपा व शांती
वपुल मळोत. ३ आपला भू येशू
त याचा देव आ ण पता ध यवा दत
असो! याने आप या महादयेने येशू
ताला मृतांतून उठवून आप याला
एका जवंत आशेत पु हा ज म दला आहे, ४ आ ण या ारे मळणारे
अ वनाशी, नमळ व अ य वतन वगात तुम यासाठ राखून ठे वले आहे, ५
आ ण शेवट या काळात कट कर याकरता स केले या तारणासाठ तु ही
देवा या साम याने व ासा ारे, राखलेले आहात. ६ आ ण या कारणा तव,
आता या काळात, नर नराळया कार या पर ांमुळे तु हास थोडा वेळ
भाग पड यास तु ही ःख सोशीत असताही आनं दत होता. ७ हणजे,
नाशवंत सो याची पर ा अ नीने करतात, या सो या न मोलवान असले या
तुम या व ासाची पर ा, येशू
ताचे येणे होईल यावेळ , शंसेला,
गौरवाला व मानाला कारण हावी. ८ तु ही यास ब घतले नसताही तु ही
या यावर ीती करता आ ण यास पा हले नसताही या यावर व ास
ठे वून, तु ही अवणनीय, गौरवी आनंदाने उ लसीत होता. ९ कारण, तुम या
व ासाचे तफळ, हणजे तुम या आ याचे तारण तु ही मळवत आहात.
१० तु हास ा त होणा या कृपे वषयी या संदे
ांनी संदेश सां गतले ते या
तारणा वषयी वचार व शोध कर त होते. ११ यां यामधील
ताचा आ मा
जे हा
ता या ःखां वषयी व यानंतर या या या जवंत उठ या या
गौरवी गो वषयी पूव च सां गतले होते, ते हा याने कोणता कवा कोण या
कारचा काळ दशवला याचा ते वचार कर त होते. १२ यांना कट झाले
होते क , वगातून खाली पाठवले या प व आ या या ेरणेने, तु हास
शुभवतमान सांगणा यांनी आता या गो ी तु हास सां गत या, याम ये ते
वतःची नाही, पण तुमची सेवा कर त होते. या गो ी याहाळू न पाह याची
इ छा देव तांना आहे. १३ हणून तु ही आप या मनाची कंबर कसून सावध
रहा आ ण येशू
ताचे येणे होईल यावेळ तुम यावर जी कृपा होणार
आहे त यावर पूण आशा ठे वा. १४ तु ही आ ां कत मुले होऊन, तुम या
पूव या अ ानातील वासनां माणे वतःला वळण लावू नका. १५ परंतु
तु हास याने पाचारण केले तो जसा प व आहे तसे तु ही आप या सव
वाग यात प व हा. १६ कारण असे जे प व शा ात ल हले आहे क ,
“तु ही प व असा कारण मी प व आहे.” १७ आ ण प पात न करता,
जो येक मनु याचा कामा माणे याय करतो यास तु ही जर पता हणून
हाक मारता, तर तुम या वासा या काळात तु ही भय ध न वागले पा हजे.
१८ कारण तु हास माहीत आहे क , तुम या पूवजांनी लावून दले या नरथक
आचरणातून चांदीसो यासार या नाशवंत गो ी ारे, तुमची सुटका केली
गेली नाही. १९ न कलंक व नद ष कोकरा झाले या
ता या मोलवान
र ा ारे तु ही मु झाला आहात. २० खरोखर, जगा या थापने अगोदर,
तो पूव पासून नेमलेला होता. पण या शेवट या काळात तो तुम यासाठ
कट झाला, २१ आ ण या या ारे तु ही देवावर व ास ठे वला; कारण
देवावर तुमचा व ास व तुमची आशा असावी हणून यास मृतांतून उठवून
गौरव दला. २२ तु ही जर आ या या ारे, स याचे आ ापालन क न,
न कपट बंधु ेमासाठ आपले जीव शु केले आहे, तर तु ही आ थेने
एकमेकांवर मनापासून ीती करा. २३ कारण तु ही नाशवंत बीजाकडू न नाही
पण अ वनाशी बीजाकडू न, हणजे देवा या, जवंत टकणा या वचना या ारे
तुमचा पु हा ज म पावलेले आहात. (aiōn g165) २४ कारण प व शा ात
असे ल हले आहे, “सव मानवजाती गवतासारखी आहे व तचे सव वैभव

गवता या फुलासारखे आहे गवत वाळते व याचे फूल गळते. २५ परंतु
परमे राचे वचन सवकाळ टकते.” तु हास याच वचनाचे शुभवतमान
तु हास सांग यात आले ते तेच आहे. (aiōn g165)
र
२ ठेहणूवून,न तुपरमेही सवर कृपाळूपणा,आहेसव, असाकपट,तु हीढअनुग, भहेववाघेवतलासवआहेभाषणे
तर तु ही
२

या ारे तारणासाठ तुमची वाढ हावी हणून नूतन ज मले या बालकांसारखे
आ याि मक न या धाची इ छा धरा. ४ मनु यांनी नाकारले या पण
देवाने नवडले या मोलवान अशा जवंत दगडाकडे तु ही येत असता, ५
तु हीही जवंत दगडां माणे, आि मक भवन असे, रचले जात आहात देवाला
आवडणारे आ याि मक य , येशू
ता ारे, अपण कर यासाठ एक प व
याजकगण असे उभारले जात आहात. ६ हणून शा लेखातही असे आहे
क , “पाहा, मी एक नवडलेला व मोलवान असलेला, कोन शला सयोनात
ठे वतो आ ण जो या यावर व ास ठे वतो तो फजीत होणार नाही.” ७
हणून व ास ठे वणा या तु हास तो मोलवान आहे; पण, जे व ास ठे वत
नाहीत यांना ‘बांधणा यांनी जो दगड नाकारला तोच कोप याचा मु य
कोन शला झाला आहे.’ ८ असा देखील शा लेख आहे, “अडखळ याचा
दगड व अडथ याचा खडक झाला आहे.” ते वचन मानीत नस यामुळे
अडखळतात आ ण यासाठ च ते नेमलेले होते. ९ पण तु ही एक नवडलेला
वंश, एक राजक य याजकगण, एक प व रा , देवाचे वतःचे लोक असे
आहा; ासाठ क , तु हास याने अंधारातून आप या अ ूत काशात
बोलावले याचे गुण तु ही स करावेत. १० ते तु ही पूव लोक न हता पण
आता देवाचे लोक आहात; तुम यावर दया केली न हती पण आता दया केली
गेली आहे. ११ मा या यांनो, तु ही उपर व वासी अस यामुळे मी तु हास
वनंती करतो क , आ याबरोबर लढाई करणा या दै हक वासनांपासून र
रहा. १२ पररा ीयात आपले आचरण चांगले ठे वा, हणजे तु हास राचरणी
मानून, ते जर तुम या वषयी वाईट बोलतात, तर तुमची जी चांगली कामे
यांना दसतील, याव न या या भेटी या दवशी यांनी देवाचे गौरव करावे.
१३ येक कार या मानवी व थेला, भूकरता, आ ाधारक रहा. राजा
े हणून या या अधीन राहा. १४ जे अ धकार असतील यांना आ ां कत
रहा; कारण वाईट करणा यांना श ा कर यास व चांगले करणा यांची
शंसा कर यास ते पाठवलेले आहेत. १५ कारण देवाची इ छा आहे क ,
तु ही चांगले कर त रा न नबु मनु यां या अ ानाला ग प करावे. १६
तु ही वतं आहात, परंतु वाईट वृतीवर पांघ ण घाल यास वातं याचा
उपयोग न करता, देवाचे दास हणून जगावे १७ सवाना मान ा; बंधुवगावर
ीती करा; देवाचे भय धरा; राजाला मान ा. १८ घर या नोकरांनो, तु ही
पूण आदराने आप या वामी या आ ेत रहा. जे चांगले आ ण सहनशील
असतील यांनाच न हे, पण कठोर असतील यांनादेखील आ ेत रहा १९
कारण, जर कोणी देवा वषयी ववेक बाळगून, अ याय सोसून, ःख सहन
कर त असेल, तर ते तु य आहे; २० पण तु ही पाप करता ते हा तु हास
ठोसे दले गेले आ ण तु ही ते सहन केलेत तर याम ये काय मोठे पणा
आहे? पण चांगले क न सोसावे लागते ते हा तु ही ते सहन केले, तर ते
देवाला आवडणारे आहे. २१ कारण ासाठ च तु हास पाचारण कर यात
आले आहे; कारण
तानेही तुम यासाठ ःख सोसले आहे; आ ण तु ही
या या पावलांव न मागोमाग जावे हणून याने तुम यासाठ क ा ठे वला
आहे. २२ याने पाप केले नाही व या या मुखात काही कपट आढळले नाही.
२३ याची हेटाळणी होत असता याने फ न हेटाळले नाही, आ ण सोशीत
असता याने धमकावले नाही; पण देव जो नीतीने याय करतो या या
हातात याने वतःस सोपवले. २४ याने वतः तुमची आमची पापे वदेही
वा न वध तंभावर नेली, ासाठ क , आपण पापाला म न नी तम वाला
जवंत रहावे; यास बसले या माराने तु ही नरोगी झाला आहात. २५ कारण
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तु ही मढरांसारखे बहकत होता; पण जो तुम या जीवांचा मढपाळ व र क
आहे, या याकडे आता परत आला आहात.
ही ववा हत ि यांनो, आप या पती या अधीन रहा; हणजे
३ आकोणीण तुवचनाला
अमा य असेल, तर तुमचे भीड तपणाचे नमळ वतन
पा न ते वचनांवाचून आप या ि यां या वतनाने मळवून घेतले जावे कारण
ते तुमचे शु , आदराचे आचरण पाहतील. ३ तुमची शोभा ही केस गुंफणे,
सो याची दा गने घालणे आ ण उं ची व े वापरणे ांची बाहेरची शोभा असू
नये; ४ पण अंतःकरणात गु त राहणा या मानवी वभावात, हणजे देवा या
ीने ब मोल असले या, सौ य आ ण शांत आ या या अ वनाशी भूषणात
ती असावी. ५ कारण देवावर आशा ठे वणा या, ाचीन काळ या, प व
ि यांनीही अशा कारे आप या पती या अधीन रा न वतःला शोभवत
असत. ६ उदाहरणाथ, सारेनेही अ ाहामाला धनी हणून या या आ ा
पाळ या. तु ही चांगले कर त असाल आ ण कोण याही भयाला भीत नसाल
तर तु ही त या मुली झाला आहात. ७ पत नो, तु हीही आप या प नीला
अ धक नाजूक पा ा माणे, आप या ानानुसार, मान ा आ ण जीवना या
कृपेचे जोड चे वार स हणून एक रहा, हणजे तुम या ाथनेत यय
येवू नये. ८ शेवटी सवजण एकमनाचे हा आ ण एकभावाचे होऊन बंधु ेम
बाळगणारे, कनवाळू व ेमळ मनाचे हा. ९ तर वाईटाब ल वाईट आ ण
नदेब ल नदा, अशी परतफेड क नका, पण आशीवाद ा कारण ासाठ च
तु हास पाचारण कर यात आले आहे; हणजे तु हास आशीवाद हे वतन
मळावे. १० कारण, “जो जी वताची आवड धरतो व चांगले दवस बघावेत
अशी इ छा करतो याने वाईटापासून आपली जीभ कपटी भाषणापासून,
आपले ओठ आवरावेत ११ याने वाईट सोडू न चांगले करावे, शांतीचा शोध
क न तला अनुसरावे. १२ कारण परमे राचे डोळे नी तमानांवर असतात व
याचे कान यां या वनंतीकडे असतात पण वाईट करणा यावर परमे राची
करड नजर असते.” १३ आ ण तु ही जर चांग या वषयी आवेशी झाला,
तर कोण तुमचे वाईट कर ल? १४ पण, नी तम वाकरता तु ही सोसले
तर तु ही ध य! यां या भयाने भऊ नका कवा अ व थ होऊ नका. १५
पण
ताला भू हणून आप या अंतःकरणात प व माना व तुम या
आशेचे कारण वचारणा या येक मनु यास सौ यतेने व आदराने यु र
दे यास तु ही नेहमी तयार असा. १६ आ ण चांगला ववेक ठे वा; हणजे,
तुम या वषयी वाईट बोलत असता,
तातील तुम या चांग या आचरणावर
खोटे आरोप करणा यांना लाज वाटावी. १७ कारण चांगले के याब ल
तु ही सोसावे हे जर देवाला बरे वाटते, तर वाईट के याब ल सोस यापे ा
ते अ धक बरे. १८ कारण, आप याला देवाकडे आण यास
तसु ा
पापांसाठ , नी तमान अनी तमान लोकांसाठ , एकदा मरण पावला. तो देहाने
मारला गेला, पण आ याने जवंत केला गेला. १९ आ ण तो या ारे गेला व
याने तु ं गात या आ यांना घोषणा केली. २० नोहा या दवसात, ता
तयार होतेवेळ , देवाची सहनशीलता ती ा कर त असता, पूव यांनी
अवमान केला ते हे होते. या तारवात केवळ थोडे, हणजे आठ जीव,
पा याकडू न तारले गेले. २१ आतासु ा, याचे त प असा बाि त मा;
देहाचा मळ काढू न नाही, पण चांग या ववेकाने देवाला दलेले वचन हणून,
येशू
ता या पुन थानाकडू न आप याला तारतो. २२ तो वगात गेला
असून देवा या उजवीकडे आहे आ ण देव त, अ धकार व स ाधीश या या
अधीन आहेत.
देहाने ःख सोसले आ ण तु हीही या या वृ ीची
४ शहणूनसाम ी ताने
प रधान करा कारण याने देहात सोसले आहे तो पापापासून
र झाला आहे. २ हणून अशा मनु याने आप या देहातील पुढ ल आयु य,
मनु यां या वासनांसाठ नाही, पण देवा या इ छे साठ जगावे. ३ कारण
पररा ीयां या इ छे माणे कर यास गेलेला काळ पुरे झाला. ते हा तु ही
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कामातुरपणात, वासनांत, दा बाजीत, दंगलीत, तसेच बदफैली व अमंगळ
मूत पूजेत आप या मागाने गेलात. ४ अशा बेतालपणा या वैराचरणात
आता तु ही यां याबरोबर घुसत नाही, ाचे यांना नवल वाटू न ते तुमची
नदा करतात. ५ तर ही, देव जो जवंतांचा व मृतांचा याय कर यास तयार
आहे यास ते आपला हशोब देतील. ६ कारण, याक रता, मृतांनादेखील
शुभवतमान सांग यात आले होते; हणजे जर मनु यां माणे यांचा देहात
याय झाला तर यांनी देवा माणे आ यात जवंत रहावे. ७ पण सव
गो चा शेवट जवळ आला आहे हणून समंजस मनाचे हा आ ण ाथनेसाठ
सावध रहा; ८ आ ण सवात मह वाची गो ही क आप यात वाढती ीती
ठे वा, कारण ीतीने पापांची रास झाकली जाते. ९ काही कुरकुर न करता
तु ही सवजण एकमेकांचा पा णचार करणारे हा. १० तु ही देवा या ब वध
कृपेचे चांगले कारभार या ना याने, येकास मळाले या कृपादानाने
एकमेकांची सेवा करा. ११ जो भाषण करतो याने आपण देवाची वचने
बोलत आहोत असे बोलावे व जो सेवा करतो याने आपण आपली सेवा
देवाने दले या श ने कर त आहोत अशी करावी. हणजे, येशू
ता ारे,
सव गो त देवाचे गौरव करावे, यास गौरव व परा म ही युगानुयुग असोत.
आमेन. (aiōn g165) १२ यांनो, तुम या पर ेसाठ , तुमची अि नपर ा
हो यात तु हास काही अपूव झाले, असे वाटू न याचे नवल मानू नका.
१३ उलट तु ही
ता या ःखात भागीदार होत आहात हणून आनंद
करा. हणजे याचे गौरव कट होईल ते हाही फार मो ा आनंदाने तु ही
उ ला सत हावे. १४
ता या नावाकरता तुमची नदा होत असेल तर
तु ही ध य! आहात कारण गौरवाचा आ मा हणजे देवाचा आ मा तुम यावर
येऊन रा हला आहे. १५ पण तुम यातील कोणी खुनी कवा चोर हणून,
वाईट करणारा कवा स या या कामात लुडबुड करणारा हणून कोणी
ःख भोगू नये. १६
ती हणून जर कोणाला ःख सहन करावे लागत
असेल तर यास लाज वाटू नये; या नावामुळे देवाचे गौरव करावे. १७ कारण
देवा या घरा यापासून याय नवा ास आरंभ हो याची वेळ आता आली
आहे आ ण तो जर थम आप यापासून झाला, तर जे देवाचे शुभवतमान
मानीत नाहीत यांचा शेवट काय होईल? १८ नी तमान जर क ाने तर जो
भ हीन व पापी ाला ठकाण कोठे मळे ल? १९ हणून जे देवा या
इ छे माणे सोसतात यांनी चांगले कर त रा न, जो व ासू नमाणकता
आहे या याहाती आपले जीव सोपवावेत.
वड ल आहेत यांना मी एक सोबतीचा वड ल व
५ तुम तायातयाजे कोणी
ःखांचा सा ी हणून व याच माणे, पुढे कट होणार
असले या गौरवाचा एक भागीदार हणून हा बोध करतो. २ तुम यामधील
देवा या कळपाचे पालन करा; भाग पडते हणून नाही पण देवाला आवडेल
असे, वे छे ने,
लोभासाठ नाही पण उ सुकतेने करा ३ आ ण, वतनावर
धनीपण चालवून नाही, पण कळपाला उदाहरणे होऊन याचे पालन करा. ४
आ ण मु य मढपाळ कट होईल ते हा तु हास गौरवाचा न कोमेजणारा
मुकुट मळे ल. ५ तसेच त णांनो, तु ही व डलां या अधीन रहा आ ण तसेच
तु ही सगळे जण एकमेकांची सेवा कर यास न ता प व घेऊन कमरेस
गुंडाळा; कारण देव ग व ांना वरोध करतो पण लीनांना कृपा पुरवतो. ६
हणून देवा या परा मी हाताखाली लीन हा ासाठ क याने तु हास
यो यवेळ उं च करावे. ७ तु ही आपली सव चता या यावर टाका, कारण
तो तुमची काळजी करतो. ८ सावध रहा; जागृत रहा कारण तुमचा श ू
सैतान हा गजणा या सहा माणे, कोणाला गळावे हणून शोधीत फरतो. ९
तु ही व ासात ि थर रा न या या व द उभे रहा कारण तु ही जाणता क ,
जगात असले या तुम या बांधवांवर तशीच ःखे आणली जात आहेत. १०
पण तु हास याने
ता ारे, आप या सनातन गौरवात बोलावले आहे
तो सव कृपेचा देव, तु ही अ पकाळ सोस यानंतर, वतः तु हास प रपूण
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कर ल, ि थर कर ल आ ण ढ कर ल. (aiōnios g166) ११ याचा परा म
युगानुयुग आहे. आमेन. (aiōn g165) १२ मी या स वानला व ासू बंधू
हणून मानतो या याहाती तु हास थोड यात ल न पाठवून, बोध करतो
आ ण सा देतो क , ही देवाची खर कृपा आहे. याम ये तु ही ि थर रहा.
१३ बाबेल येथील, तुम या जोड ची नवडलेली मंडळ तु हास सलाम पाठवत
आहे आ ण माझा मुलगा माक हाही पाठवत आहे १४ ीती या अ भवादनाने
एकमेकांना सलाम ा.
तामधील तु हा सवाना शांती असो.
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देव व तारणारा येशू
त ा या नी तम वाने आम यासारखा,
१ आपला
मोलवान व ास मळाले या लोकांस, येशू
ताचा दास व े षत
शमोन पे
ाजकडू न प ; २ देव आ ण आपला भू येशू ां या
ओळखीने तु हास कृपा व शांती वपुल मळत राहो. ३ देवाने तु हा
आ हास आप या गौरवासाठ व साि वकतेसाठ बोलावले आहे, या या
ओळखी या ारे, या या दैवी साम याने जीवनास व सुभ स आव यक
असले या सव गो ी द या आहेत. ४ यां यायोगे मोलवान व अ त महान
वचने दे यात आली आहेत; ासाठ क , यां या ारे तु ही वासनेपासून
उ प न होणार जगातील ता चुकवून दैवी वभावाचे भागीदार हावे. ५
ा या कारणा तव तु ही होईल ततका य न क न आप या व ासात
साि वकतेची, साि वकतेत ानाची ६ ानात इं यदमनाची, इं यदमनात
सहनशीलता आ ण सहनशीलतेला सुभ , ७ आ ण सुभ त बंधु ीतीची
व बंधु ीती म ये ीतीची भर जोडा. ८ कारण हे गुण तु हाम ये असून ते
वाढते असले तर आपला भू येशू
त ा या ओळखी वषयी तु ही
न पयोगी व न फळ ठरणार नाही, असे ते तु हास करतील. ९ या या
ठायी या गो ी नाहीत तो आंधळा आहे; अ र ीचा आहे, यास आप या
पूव या पापांपासून शु झा याचा वसर पडला आहे; १० हणून बंधूंनो,
तुमचे पाचारण व तुमची नवड अढळ कर यासाठ वशेष य न करा.
या गो ी तु ही के या तर तु ही कधी अडखळणार नाही. ११ आ ण तशा
कारे आपला भू व तारणारा येशू
त ा या सावका लक रा यात
जयो सावाने तुमचा वेश होईल. (aiōnios g166) १२ या कारणा तव, जर
तु हास या गो ी मा हत आहेत आ ण ा त झाले या स यात तु ही ि थर
झाला आहा, तर तु हास यांची नेहमीच आठवण दे याची काळजी घेईन.
१३ मी या मंडपात आहे तोपयत तु हास आठवण देऊन जागृत ठे वणे हे मला
यो य वाटते. १४ कारण मला माहीत आहे क , आपला भू येशू
त
ाने मला कळव या माणे मला माझा मंडप लवकर काढावा लागेल. १५
आ ण माझे नघून जाणे झा यानंतरही या गो ी, सतत तुम या मरणात
रहा ा हणून श य ततके कर न. १६ कारण चातुयाने कि पले या कथास
अनुस न आ ही आप या भू येशू
ताचे साम य व ये या वषयी जे
तु हास कळवले असे नाही तर आ ही याचे ऐ य, य पाहणारे होतो.
१७ कारण यास देव प याकडू न स मान व गौरव मळाले; ते हा ऐ ययु
गौरवा या ारे अशी वाणी झाली क , “हा माझा य पु , मला परम य
आहे, ा या वषयी मी संतु आहे.” १८ या याबरोबर प व ड गरावर
असताना आकाशातून आलेली ही वाणी आ ही वतः ऐकली. १९ शवाय
अ धक न त असे संदे ाचे वचन आ हाजवळ आहे; ते काळो या
जागी काशणा या द ा माणे आहे हणून, तुम या अंतःकरणात दवस
उजाडेपयत व भाततारा उगवेपयत तु ही याकडे ल
ाल तर चांगले
कराल. २० तु ही थम हे जाणा क , शा लेखातील कोणताही संदेश वतः
अथ लाव यासाठ झाला नाही. २१ कारण कोण याही काळात मनु यां या
इ छे ने संदेश झाला नाही, तर प व आ याने े रत झाले या मनु यांनी
देवाकडू न आलेला संदेश दला आहे.
या लोकात खोटे संदे े झाले होते, तसे तुम यात खोटे श कही
२ पण
होतील; ते आपली वघातक मते चो न लपवून आत आणतील आ ण
यांना याने वकत घेतले आहे या वामीला ते नाकारतील व तसे क न
ते आप या वतःवर शी नाश ओढवून घेतील. २ पु कळजण यां या
कामातुरपणाचे अनुकरण करतील व स या या मागाची यामुळे नदा
होईल. ३ आ ण बनावट गो ी रचून ते लोभाने तुम यावर पैसे मळवतील.
यां याक रता ठरलेला दंड प ह यापासूनच वलंब कर त नाही, अ ण यांचा
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नाश डु ल या घेत नाही. ४ कारण जर देवाने पाप करणा या देव तांनाही
राखले नाही पण नरकात लोटू न, गडद काळोखा या खाडयात यायासाठ
अटकेत ठे वले; (Tartaroō g5020) ५ जर याने प हले जग राखले नाही पण
अभ ां या या जगावर जल लय आणून, नी तम वाचा उपदेशक नोहा
ालाच केवळ इतर सात जणांस हत सुर त ठे वले; ६ जर याने सदोम व
गमोरा या नगरांची राख क न यांना नाशाची श ा दली व पुढे जे लोक
अभ ने वागतील यां यासाठ यांचे उदाहरण ठे वले, ७ आ ण तेथील
राचा यांचे, कामातुरपणाचे वागणे पा न त झाले या नी तमान लोटाला
याने सोडवले; ८ कारण तो नी तमान मनु य यां यात रा न पाहत असता
व ऐकत असता, यां या वैराचाराची कृ ये पा न, दवसानु दवस, या या
नी तमान जवाला यातना होत हो या; ९ तर जे धा मकांना यां या पर ेतून
कसे सोडवावे व जे अनी तमान लोकांस श ा भोगत याया या दवसासाठ
कसे राखून, ठे वावे हे भूला कळते. १० वशेषतः अमंगळपणा या वासनेने
देहोपभोगा या पाठ स लागणारे व अ धकार तु छ मानणारे ांना कसे राखून
ठे वावे हे भूला कळते. वैर, व छं दी असे हे लोक, स ां वषयी वाईट
बोल यात हे कचरत नाहीत. ११ पण या यापे ा श ने व साम याने मोठे
असलेले देव तसु ा, यां या व परमे रापुढे नदा क न यांना दोषी
ठरवत नाहीत. १२ पण जे नबु ाणी, नैस गकर या, धरले जा यास व
मारले जा यास ज मास येतात या या माणे हे वतःला न समजणा या
गो वषयी वाईट बोलतात; आ ण वतः या तेत नाश पावतील. १३
यांचे वाईट होईल ात यांना यां या वाईट कर याचे तफळ मळे ल.
ते दवसा या यालीखुशालीत सुख मानतात; ते डाग व कलंक आहेत.
तुम याबरोबर ते जेवतात ते हा ते दंगली क न मजा करतात. १४ यां या
डो यांत भचा रणी सदाची भरली आहे; यांना पापापासून र राहवत
नाही. ते अि थर मना या लोकांस मोह घालतात; यांचे जीव लोभाला
सबकलेले आहे. ते शाप त लोक आहेत; १५ ते सरळ माग सोडू न बहकले
आ ण बौराचा पु बलाम ा या मागास लागलेत; यास अनीतीचे वेतन
य वाटले. १६ तर या या अनाचाराचा नषेध झाला; मु या गाढवीने
मनु यासार या आवाजात बोलून संदे ा या वेडेपणाला आळा घातला.
१७ ते पाणी नसलेले झरे आहेत, ते वा याने वखरलेले ढग आहेत आ ण
अंधाराचा गडद काळोख यां यासाठ राखलेला आहे. १८ कारण जे हा,
चुक ने वागणा या लोकांमधून कोणी बाहेर नघाले असतील, ते हा हे
लोक मूखपणा या, मो ा, फुगीर गो ी बोलून, यांना देहा या वासनां ारे
कामातुरपणाने भूरळ घालतात. १९ यांना ते वातं याचे वचन देतात
ते हा वतः तेचे दास असतात कारण या याकडू न कोणी जकलेला
आहे या या दासपणातही तो आणलेला आहे. २० कारण यांना आपला
भू व तारणारा येशू
त ाचे ान होऊन, ते जगा या घाणीतून बाहेर
नघा यावर यांनी पु हा या घाणीत अडकून, जर वतःला असहा य क न
घेतले, तर यांची शेवटची ि थती यां या प ह या ि थती न अ धक वाईट
होते. २१ कारण यांना नी तम वाचा माग समज यावर, यांनी दलेली प व
आ ा सोडू न देऊन यांनी मागे फरावे, हे हो यापे ा, यांना याचे ान
झाले नसते तर यां यासाठ ते बरे झाले असते. २२ कारण कु े आप या
ओक कडे पु हा फरते आ ण धुत या नंतर डु कर ण लोळ यासाठ घाणीत
शरते, ही जी खर हण त या माणे हे यांना झाले आहे.
आता हे सरे प मी तु हास ल हत आहे, या दो हीम ये
३ मीयजनहो,
तु हास आठवण देऊन तुमचे नमळ मन जागृत कर त आहे.

२

ासाठ क , प व संदे ांनी अगोदर सां गतले या वचनांची आ ण जो
आपला भू व तारणारा आहे याने तुम या े षता ारे दले या आ ेची
आठवण तु ही ठे वावी. ३ थम हे यानात ठे वा क , वतः या वासने माणे
चालणारे, थ ाखोर लोक शेवट या दवसात थ ा कर त येऊन हणतील, ४
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या या ये याचे वचन कोठे आहे? कारण पूवज नजले ते हापासून सव
गो ी ज या उ प ी या ारंभापासून होते तसेच चालू आहे. ५ कारण ते
हे जाणूनबुजून वसरतात क , देवा या श दाने आकाश आ ण पा यातून
पा या या योगे घडलेली अशी पृ वी ही झाली. ६ या यायोगे, ते हा या
जगाचा पा याने बुडून नाश झाला. ७ पण, आताचे आकाश व पृ वी ही
याच श दाने अ नीसाठ राखलेली असून, ती याया नवाडा या व भ हीन
लोकां या नाशाचा दवस येईपयत राखून ठे वलेली आहेत. ८ पण यजनहो,
ही एक गो तु ही वस नये क , भूला एक दवस हजार वषासमान आ ण
हजार वष एका दवसासमान आहेत. ९ क येक लोक याला उशीर हणतात
तसा उशीर भू आप या वचना वषयी कर त नाही. तर तो तुम या वषयी
फार सहनशील आहे. कोणाचा नाश हावा अशी याची इ छा नाही, तर
सवानी प ा ाप करावा अशी आहे. १० तर चोर येतो तसा भूचा दवस
येईल; या दवशी आकाश मोठा नाद कर त नाहीसे होईल, सृ त वे तापून
वरघळतील आ ण पृ वी त यावर ल कामे जळू न जातील. ११ या सव गो ी
जर लयास जाणार आहेत हणून तु ही प व आचरणात व सुभ त रा न
देवाचा दवस ये याची वाट पाहत व तो दवस लवकर यावा हणून खटपट
कर त तु ही कशा कारचे लोक असावे बरे? १२ देवा या या दवसामुळे
आकाश जळू न लयास जाईल आ ण सृ त वे अ यंत तापून वतळतील.
१३ तर याम ये नी तम व राहते, असे नवे आकाश व नवे पृ वी या या
वचना माणे आपण वाट पाहत आहोत. १४ हणून यजनहो, या गो ची
वाट पाहता असता, तु ही या या ीने नद ष व न कलंक असे शांतीत
असलेले आढळावे हणून होईल ततका य न करा. १५ आ ण आप या
भूची सहनशीलता हे तारणच आहे असे समजा. आपला य बंधू पौल
ाला दे यात आले या ाना माणे यानेही तु हास असेच ल हले आहे. १६
आ ण याने आप या सव प ांत या गो चा उ लेख केला आहे. याम ये
समज यास क ठण अशा काही गो ी आहेत आ ण जे अ श त व अि थर
माणसे इतर शा लेखांचा जसा वपर त अथ करतात तसा ांचा ह करतात;
अशाने आप या वतः या नाशाला कारणीभूत होतात. १७ तर यजनहो,
तु हास या गो ी तु हास पूव पासून कळत आहेत, हणून तु ही अनी तमान
लोकां या ांती वाहात सापडू न आप या ि थरतेतून ढळू नये ासाठ जपून
राहा. १८ आ ण आपला भू व तारणारा येशू
त ा या कृपेत व ानात
वाढत जा. यास आता आ ण सवकाळपयत गौरव असो. आमेन. (aiōn
g165)
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भापासून होते, ते आ ही ऐकले आहे, आम या डो यांनी
१ जेआ आरं
ही जे पा हले आ ण याहाळले आहे, जे आम या हातांनी हाताळले
याच जीवना या श दा वषयी आ ही सांगतो. २ ते जीवन आ हास कट
झाले. आ ही ते पा हले आहे; या वषयी आ ही सा देतो आ ण आ ही
या सावका लक जीवना वषयी तु हास घोषणा कर त आहोत. ते जीवन
प याजवळ होते आ ण ते आ हास कट केले गेले. (aiōnios g166) ३ आ ही
जे पा हले व ऐकले आहे ते आ ही आता तु हांलाही घो षत कर त आहोत,
यासाठ क तुमचीही आम यासोबत सहभा गता असावी. आमची सहभा गता
तर देव पता व याचा पु येशू
त याजबरोबर आहे. ४ तुमचा-आमचा
आनंद पूण हावा हणून आ ही या गो ी तु हास ल हतो. ५ जो संदेश
आ ही या यापासून ऐकला आहे तोच आ ही तु हास सांगत आहोत, देव
काश आहे आ ण या याठायी मुळ च अंधार नाही. ६ जर आ ही हणतो
क , आमची देवाबरोबर सहभा गता आहे पण पापा या अंधाराम ये आ ही
जगतो तर आ ही खोटे बोलत आहोत व स याला अनुसरत नाही. ७ पण
जसा तो काशात आहे तसे जर आपण काशात चालत असलो तर आपली
एकमेकांबरोबर सहभा गता आहे आ ण याचा पु येशू ाचे र आप याला
सव पापांपासून शु करते. ८ जर आ ही असे हणतो क , आम याम ये
कोणतेही पाप नाही, तर आ ही वतःला फसवतो आ ण आप याठायी स य
नाही. ९ जर आपण आपली पापे कबूल करतो, तर तो व ासू व यायी आहे
हणून आप या पापांची मा कर ल आ ण आप याला सव अनीतीपासून
शु कर ल. १० जर आ ही हणतो क आ ही पाप केले नाही तर आ ही
यास लबाड ठरवतो आ ण याचे वचन आप याठायी नाही.
क नये यासाठ मी तु हास या गो ी
२ मालहीतया आहेय ,मुपणलांनजरो, तुतुहीहांपाप
पैक एखादा पाप करतो तर या यासाठ
प याजवळ आपला कैवार येशू
त जो नी तमान तो आहे. २ तो केवळ
आम याच पापासाठ न हे तर सग या जगा याही पापांब ल ाय
झाला आहे. ३ जर आ ही या या आ ा पाळतो तर आ ही यास ख या
अथाने ओळखले आहे. ४ जो कोणी असे हणतो, “मी देवाला ओळखतो!”
परंतु या या आ ा पाळत नाही तर तो खोटे बोलत आहे; आ ण या याठायी
स य नाही. ५ पण जर कोणी या या वचना माणे चालतो, तर यां याम ये
देवाची ीती पूण वास गेली आहे. ाव न आप याला कळू न येते क ,
आपण या याठायी आहोत. ६ मी देवाम ये राहतो असे हणणा याने, जसा
येशू
त चालला तसे चालले पा हजे. ७ यांनो, मी तु हास नवी आ ा
लहीत नाही, परंतु जी आ ा तु हास आरंभापासून दे यात आली आहे तीच
जुनी आ ा ल हतो; जे वचन तु ही ऐकले ते ती जुनी आ ा होय. ८ तर ही
मी एक कारे नवी आ ा लहीत आहे. ती
तात आ ण तुम यात स य
आहे कारण अंधार नाहीसा होत आहे व खरा काश अगोदरपासूनच काशत
आहे. ९ मी काशात आहे असे हणून जो आप या भावांचा ेष करतो तो
अजून अंधारांतच आहे. १० जो आप या भावावर ेम करतो तो काशात
राहतो आ ण या याम ये अडखळ याचे कारण नसते. ११ पण जो आप या
भावाचा ेष करतो तो अंधारात आहे. तो अंधारात जगत आहे व तो कोठे
जात आहे हे यास कळत नाही कारण अंधाराने याचे डोळे आंधळे केलेले
आहेत. १२ य मुलांनो, मी तु हास लहीत आहे कारण
ता या नावामुळे
तुम या पापांची तु हास मा झालेली आहे. १३ व डलांनो, मी तु हास
ल हतो कारण जो सु वातीपासून अि त वात आहे, यास तु ही ओळखता.
त णांनो, मी तु हास लहीत आहे कारण ावर तु ही वजय मळवला आहे.
लहान मुलांनो, मी तु हास लहीले आहे, कारण तु ही प याला ओळखता.
१४ व डलांनो, मी तु हास लहीत आहे कारण तु हास पता माहीत आहे.
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व डलांनो, मी तु हास ल हले कारण जो सु वातीपासून अि त वात आहे
याची तु हास ओळख झाली आहे. त णांनो, मी तु हास ल हले कारण
तु ही बळकट आहात; देवाचे वचन तुम याम ये राहते कारण तु ही ावर
मात केली आहे. १५ जगावर कवा जगातील गो वर ीती क नका. जर
कोणी जगावर ीती कर त असेल तर या याठायी प याची ीती नाही. १६
कारण जगात जे सव आहे ते, हणजे देहाची वासना, डो यांची वासना व
संसारा वषयीची फुशारक ही प यापासून नाहीत, तर जगापासून आहेत.
१७ जग व जगातील वासना नाहीशा होत आहेत. पण जो देवा या इ छे माणे
करतो तो सवकाळपयत जगेल. (aiōn g165) १८ मुलांनो, शेवट जवळ आला
आहे व तु ही ऐक या माणे
त वरोधी येत आहेत आ ण आताच पु कळ
त वरोधक उठले आहेत; ाव न आप याला दसून येते क , ही शेवटली
घटका आहे. १९ आप यातूनच ते नघाले तर ते आपले न हते; ते आपले
असते तर आप याबरोबर रा हले असते; यां यातील कोणीही आपला
नाही हे कट हावे हणून ते नघाले. २० पण जो प व या यापासून
तुमचा आ याने अ भषेक केला आहे हणून तु हा सवाना स य माहीत
आहे. २१ तु हास स य कळत नाही हणून मी तु हास लहीले आहे असे
नाही, तु हास ते कळते हणून आ ण कोणतीही लबाड स यापासून नाही,
हणून ल हले आहे. २२ येशू हा
त आहे असे नाकारणारा लबाड नाही
काय? जो प याला आ ण पु ाला नाकारतो तोच
त वरोधी आहे. २३ जो
कोणी पु ाला नाकारतो यास पता लाभत नाही पण जो पु ाला वीकारतो
यास पता लाभला आहे. २४ तुम या वषयी जे हणावयाचे तर, जे तु ही
आरंभापासून ऐकले ते तु हाम ये राहो. जे तु ही आरंभापासून ऐकले ते जर
तु हाम ये रा हले, तर तु हीही पु ाम ये व प याम ये रहाल. २५ आ ण
देवाने आ हास जे दे याचे अ भवचन दले आहे ते हणजे सावका लक
जीवन होय. (aiōnios g166) २६ जे तु हास फस व याचा य न कर त
आहेत यां या वषयी मी तु हास या गो ी लहीत आहे. २७ पण तु हा वषयी
हणावयाचे तर, या याकडू न तुमचा अ भषेक झाला तो तु हाम ये राहतो,
ते हा तु हास कोणी शक व याची गरज नाही, याचा अ भषेक तो स य
आहे, खोटा नाही तु हास सव गो वषयी शक वतो या माणे व याने
तु हास शक व या माणे तु ही यां याम ये राहा. २८ हणून आता, य
मुलांनो,
ताम ये राहा, यासाठ क , जे हा
त कट होइल, ते हा
आ हास धैय मळे ल व जे हा तो परत येतो ते हा या या ारे आ ही लि जत
केले जाणार नाही. २९ जर तु हास माहीत आहे क ,
त नी तमान आहे तर
जे लोक चांगले काम करतात ते देवाचे पु आहेत हे देखील तु हास कळे ल.
याला देवाची मुले हे नाव मळाले ात देव प याने आप याला
३ आप
केवढे ीतीदान दले आहे पाहा आ ण आपण तसे आहोत ामुळे जग
आप याला ओळखीत नाही कारण यांनी यास ओळखले नाही. २ यांनो,
आता आ ही देवाची मुले आहोत आ ण भ व यकाळात आ ही कसे असू
हे आ हास माहीत नाही. तर ही आ हास माहीत आहे क , जे हा
त
पु हा येईल, ते हा आ ही या यासारखे असू, कारण तो जसा आहे तसे
आ ही यास पा . ३ आ ण या येकाने ही आशा
तावर ठे वली आहे,
जसा
त शु आहे, तसा तो आपणाला शु करतो. ४ येकजण जो
पाप करतो तो नयमशा ाचे उ लंघन करतो कारण पाप हे नयमशा ाचे
उ लंघन आहे. ५ तु हास माहीत आहे क , पापे हरण कर यासाठ तो कट
झाला; या याठायी पाप नाही. ६ जो कोणी या याठायी राहतो तो पाप
कर त नाही. जो कोणी पाप कर तो याने यास पा हले नाही आ ण यास
ओळखलेही नाही. ७ य मुलांनो, तु हास कोणी फसवू नये. तो जसा
नी तमान आहे तसा
त नीतीने चालणाराही यायसंप न आहे. ८ जो
पाप करतो तो सैतानाचा आहे कारण सैतान आरंभापासून पाप कर त आहे
आ ण सैतानाची कामे न कर यासाठ च देवाचा पु कट झाला. ९ जो

646

कोणी देवापासून ज मलेला आहे तो पाप कर त नाही कारण याचे बीज
यां याम ये राहते. यामुळे तो पापात रा शकत नाही कारण तो देवापासून
ज मला आहे. १० ाव न देवाची मुले व जी सैतानाची मुले उघड दसून
येतात. जो कोणी नी तम वाने वागत नाही तो देवाचा नाही व जो आप या
भावावर ीती कर त नाही तोही नाही. ११ आपण एकमेकांवर ीती करावी,
हा संदेश आपण आरंभापासून ऐकला तो हाच आहे. १२ काईन या ाचा
होता व याने आप या भावाचा वध केला या यासारखे आपण नसावे.
याने याचा वध कशासाठ केला? कारण काइनाची कृ ये होती आ ण
तर या या भावाची कृ ये यायी होती. १३ बंधूनो, जर जग तुमचा ेष
करते तर याचे आ य मानू नका. १४ आप याला माहीत आहे क , आपण
मरणातून जीवनात गेलो आहोत कारण आपण आप या बंधूवर ीती करतो.
जो ीती करत नाही तो मरणात राहतो. १५ जो कोणी आप या भावाचा ेष
करतो, तो खुनी आहे आ ण तु हास माहीत आहे क , खुनी मनु या या ठायी
सावका लक जीवन राहत नाही. (aiōnios g166) १६
ताने आप यासाठ
वतःचा जीव दला. यामुळे ीती काय आहे ते आप याला समजते. हणून
आपणदेखील आप या भावासाठ जीव दला पा हजे. १७ जर कोणाजवळ
ज गक संप ी आहे आ ण याचा भाऊ गरजवंत आहे हे पा नही या यावर
दया कर त नाही तर या याम ये देवाची ीती राहते कसे हणू शकतो? १८
य मुलांनो, आपण श दाने कवा जीभेने न हे, तर कृतीने व खरेपणाने
ीती करावी. १९ याव न आपण ओळखू क आपण स याचे आहोत व
या यासमोर आप या अंतःकरणाला धैय देऊ, २० कारण जर आपले
अंतःकरण आप याला दोषी ठरवते, तर आप या अंतःकरणापे ा देव थोर
आहे आ ण तो सवकाही जाणतो. २१ य म ांनो, वाईट कर याब ल
जर आमची अंतःकरणे आ हास दोष देत नाहीत तर देवाकडे जा यासाठ
आ हास धैय आहे. २२ आ ण आपण जे काही मागतो ते या यापासून
आप याला मळते कारण आपण या या आ ा पाळतो आ ण यास जे
आवडते ते करतो. २३ तो आ हास अशी आ ा आहे क , याचा पु येशू
त ा या नावावर आ ही व ास ठे वावा आ ण याने आप याला आ ा
द या माणे एकमेकांवर ीती करावी. २४ जो देवाची आ ा पाळतो तो
या याम ये राहतो आ ण देव या यात राहतो आ ण याने जो प व आ मा
आप याला दला, याव न आप याला कळू न येते क , तो आप याठायी
राहतो.
क आ यावर व ास ठे वू नका परंतु ते आ मे देवापासून
४ आहेयांतनो,कवायेनाहीत
याची पर ा करा कारण जगात पु कळ खोटे संदे े
नघाले आहेत. २ अशा कारे तु ही देवाचा आ मा ओळखा “येशू
त देह
धारण क न आला.” हे जो येक आ मा कबूल करतो तो देवापासून आहे.
३ आ ण जो येक आ मा येशूला कबूल करत नाही, तो देवापासून नाही.
हाच
त वरोधकाचा आ मा आहे; तो येणार हे तु ही ऐकले आहे. तो जगात
आताही आहे. ४ मा या य मुलांनो, तु ही देवाचे आहात आ ण यांना तु ही
जकले आहे कारण जगाम ये जो आहे या यापे ां जो तुम याम ये आहे; तो
महान देव आहे. ५ ते आ मे जगाचे आहेत हणून ते जगा या गो ी बोलतात
व जग यांचे ऐकते. ६ पण आ ही देवाचे आहोत. जो देवाला ओळखतो तो
आपले ऐकतो. परंतु जो देवाचा नाही तो आपले ऐकत नाही. अशा र तीने
स य कट करणारा आ मा कोणता आ ण फसवणारा आ मा कोणता हे
आपण ओळखतो. ७ यांनो, आपण एकमेकांवर ीती करावी कारण
ीती देवाकडू न आहे आ ण जो कोणी ीती करतो तो येकजण देवापासून
ज मला आहे आ ण देवाला ओळखतो. ८ जो ीती कर त नाही, तो देवाला
ओळखत नाही कारण देव ीती आहे. ९ देवाने आपला एकुलता एक पु या
जगात पाठ वला यासाठ क या या ारे आ हास जीवन मळावे. अशा कारे
याने याची आ हावर ल ीती दाखवली आहे. १० आ ही देवावर ीती

केली असे नाही तर याने आ हावर ीती केली व आप या एकुल या एका
पु ाला आम या पापांक रता ाय
हणून पाठवले; यातच खर ीती
आहे. ११ यांनो, जर देवाने आम यावर अशा कारे ीती केली तर आ ही
एकमेकांवर ीती केलीच पा हजे. १२ देवाला कोणी कधीही पा हले नाही पण
जर आपण एकमेकांवर ीती केली तर देव आप याम ये राहतो व याची
ीती आप यात पूण होते. १३ अशा कारे आ हास समजू शकते क तो
आम याम ये राहतो व आ ही या याम ये राहतो, याने या या आ यातून
आप याला दले आहे. १४ ही गो आ ही पा हली आहे व आ ही सा
देतो क , जगाचा तारणारा हणून प याने पु ाला पाठवले आहे. १५ जर
कोणी “येशू हा देवाचा पु आहे” हे कबूल करतो तर या याठायी देव राहतो
आ ण देव यां याम ये राहतो. १६ आ ण हणून आ ही ओळखतो आ ण या
ीतीवर आ ही व ास ठे वतो क , जी देवाने आम यावर केली. देव ीती
आहे आ ण जो ीतीत राहतो तो देवाम ये राहतो आ ण देव याम ये राहतो.
१७ ात आप याम ये ीती पूण केलेली आहे यासाठ क , याय ठर या या
दवशी आ हास धैय असावे, कारण जसा तो आहे तसेच आपणही या जगात
आहोत. १८ ीती या ठायी भती नसते. इतकेच न हे तर पूण ीती भीती
घालवून देते. भीतीम ये शासन आहे आ ण भीती बाळगणारा ीतीम ये पूण
झालेला नाही. १९ प ह याने याने आपणावर ीती केली, हणून आपण
ीती करतो. २० “मी देवावर ीती करतो,” असे हणून जर कोणी आप या
बंधूचा ेष कर ल, तर तो लबाड आहे कारण डो यांपुढे असले या आप या
बंधूवर जो ीती कर त नाही तर यास न पा हले या देवावर ीती करता
येणे श य नाही. २१ जो देवावर ीती करतो याने आप या बंधूवरही ीती
करावी, ही
ताची आप याला आ ा आहे.
, असा जो कोणी व ास धरतो तो देवापासून
५ येजशमलेू हाला आहेत आहे
आ ण जो कोणी ज म देणा यावर ीती करतो. तो
या यापासून ज मले यावरही ीती करतो. २ देवावर ीती कर याने व
या या आ ा पाळ याने आ ही ओळखतो क आ ही देवा या मुलांवर
ीती करतो. ३ देवावर ीती करणे हणजे या या आ ापालन करणे
आ ण या या आ ा कठ ण नाहीत. ४ कारण येकजण जो देवापासून
ज मला आहे तो जगावर वजय मळवतो आ ण याने जगावर जय मळवला
तो हणजे आपला व ास. ५ येशू हा देवाचा पु आहे असा व ास
धरणा या शवाय जगावर वजय मळ वणारा कोण आहे? ६ जो आम याकडे
पाणी व र यां यासह आला तो हाच हणजे येशू
त; केवळ पा या ारेच
नाही तर पाणी आ ण र ा ारे आला. ७ आ मा हा सा देणारा आहे
कारण आ मा स य आहे. ८ सा देणारे तीन सा ीदार आहेत. आ मा,
पाणी आ ण र , या तघांची एकच सा आहे. ९ जर आ ही मनु यांनी
दलेली सा वीकारतो, तर देवाने दलेली सा यां या सा ी न अ धक
महान आहे. देवाने आपणास दलेली सा ही या या पु ा वषयीची आहे.
१० जो कोणी देवा या पु ावर व ास ठे वतो या या वतःम ये ही सा
आहे. जो देवा या सा ीवर व ास ठे वत नाही, याने देवाला लबाड ठरवले
आहे कारण देवाने आप या वतः या पु ाबाबत दले या सा ीवर याने
व ास ठे वला नाही. ११ आ ण देवाची जी सा आहे तीही आहे क , देवाने
आप याला सावका लक जीवन दले आहे आ ण हे जीवन या या पु ा या
ठायी आहे. (aiōnios g166) १२ या याजवळ पु आहे यास जीवन आहे
पण या याजवळ पु नाही यास जीवन नाही. १३ जे देवा या पु ा या
नावावर व ास ठे वतात यांना मी या गो ी लहीत आहे, यासाठ क ,
तु हास सावका लक जीवन लाभले आहे, या वषयी तु हास कळावे. (aiōnios
g166) १४ आ ण आ हास देवाम ये धैय आहे क , आपण या या इ छे माणे
काही मा गतले तर तो आपले ऐकेल. १५ आ ण आपण जे काही मागतो ते तो
ऐकतो, हे आप याला ठाऊक आहे हणून या माग या आपण या याजवळ
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के या आहेत या आप याला मळा या आहेत हेही आप याला ठाऊक
आहे. १६ जर एखा ाला याचा बंधू पापात पडलेला दसला आ ण याचा
प रणाम मरण नसेल तर याने या याकरता ाथना करावी आ ण देव यास
जीवन देईल. याचा प रणाम मरण नाही असे पाप करणा यास ते देईल.
याचा प रणाम मरण आहे असेही पाप आहे आ ण यासाठ याने वनंती
करावी असे मी हणत नाही. १७ सव अनीती हे पाप आहे, पण असेही पाप
आहे याचा प रणाम मरण नाही. १८ आ ही जाणतो क , जो कोणी देवाचे
मूल झाला आहे तो पाप कर त राहत नाही. जो देवापासून ज मला आहे. देव
वतः याचे संर ण करतो आ ण सैतान यास हात लावू शकत नाही. १९
आ हास माहीत आहे क आ ही देवाचे आहोत आ ण संपूण जग हे या
वाईटा या नयं णाखाली आहे. २० पण आ हास माहीत आहे क देवाचा
पु आला आहे व याने आ हास समजबु ी दलेली आहे, यासाठ क , जो
खरा आहे यास आ ही ओळखावे आ ण जो खरा आहे या याठायी हणजे
याचा पु येशू
त ा याठायी, आपण आहोत. हाच खरा देव आहे
आ ण तो सावका लक जीवन आहे. (aiōnios g166) २१ मा या मुलांनो,
वतःला मूत पूजेपासून र राखा.

१ योहा.
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डलांकडू न देवाने नवडलेली ी कु रया व त या मुलांना, स यात
१ वसहभागी
असले या लोकां माणे यां यावर मी ीती करतो आ ण
तुम यावर ीती करणारा मी एकटाच नाही, तर यांची स याशी ओळख
झाली आहे असे इतर सवजणसु ा ीती करतात. २ या स यामुळे जे
आम याम ये असते, ते आम याम ये सवकाळ राहील. (aiōn g165) ३
देव प यापासून आ ण याचा पु भू येशू
त याजपासून कृपा, दया व
शांती ही स यात व ीतीत आपणाबरोबर राहोत. ४ प याने आप याला
दले या आ े माणे तुझी काही मुले स यात चालतात असे मला दसून
आले याव न मला फार आनंद झाला. ५ आ ण ि ये, मी तुला आता,
वनंती करतो क , आपण एकमेकांवर ीती करावी. ही मी तुला नवी आ ा
करतो असे नाही, तर जी ारंभापासून दे यात आली आहे तीच ल हतो. ६
आ ण या या आ ेत चालणे हणजेच ीती करणे होय. हीच आ ा आहे
जी तु ही ारंभापासून ऐकले आहे तसे तु ही त या माणे चालावे. ७
कारण फसवणूक करणार , हणजे देहाने येणारा येशू
त ाला कबूल
न करणार पु कळ माणसे जगात उठली आहेत. फसवणूक करणारा व
त वरोधक असलाच आहे. ८ आ ही केलेले काम तु ही न फळ होऊ
देऊ नका तर याचे पूण तफळ तु हास मळावे, हणून खबरदार या. ९
ता या श णाला चकटू न न राहता जो पुढेपुढेच जातो यास देव ा त
झाला नाही. जो
ता या श णाला ध न राहतो यास पता व पु या
दोघांची ा ती झाली आहे. १० हे श ण न देणारा कोणी तु हाकडे आला
तर यास घरात घेऊ नका कवा यास सलामही क नका. ११ कारण जो
कोणी याचे वागत करतो तो या या कमाचा भागीदार होतो. १२ मला
जर अनेक गो ी तु हास लहाय या आहेत तर या तु हास मी शाई व
लेखणीने ल इि छत नाही. तर याऐवजी तु हास भेटावे व य सवकाही
बोलावे अशी आशा मनात बाळगून आहे. हणजे आपला आनंद यामुळे
प रपूण होईल. १३ देवाने नवडू न घेतले या तुम या ब हणीची मुले तु हास
सलाम सांगतात.
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२ योहा.

३ योहा.
१

य गायस ास, तु यावर खर ीती करणारा वड ल ाजकडू न.
य बंधू, जसा तुझा आ मा सुि थतीत आहे तसे तुला सव गो ीत
सुि थती व आरो य असावे, अशी मी ाथना करतो. ३ कारण तू स याने
चालतोस अशी तु या वषययी बंधुजनांनी येऊन सा दली, याव न मला
अ यानंद झाला. ४ माझी मुले स यात चालतात, हे ऐकून मला आनंद होतो
ततका स या कशानेही होत नाही. ५ य बंधू, अनोळखी बंधुजनांसाठ
जे काही तू करतोस ते व ासूपणाने करतोस. ६ यांनी तू दाख वले या
ीती वषयी मंडळ समोर सा दली, देवाला आवडेल या र तीने तू यांना
वाटेस लावशील तर बरे करशील. ७ कारण ते पररा ीय लोकांपासून
काहीएक न घेता
ता या नावासाठ बाहेर पडले आहेत. ८ हणून आपण
अशांचा पा णचार करावा, हणजे आपण स यामधे यांचे सहकार होऊ. ९
मी मंडळ ला काही ल हले, पण दय ेफस याला यांचा पुढार हायचे
आहे व तो आमचा वीकार कर त नाही. १० या कारणामुळे जे हा मी येतो
ते हा तो जो कर त आहे ते दाखवून देईन. तो वाईट श दांनी खोटेपणाने
मा या व बोलत आहे व एव ावरच तो समाधान मानीत नाही, तर
याम ये भर हणून बंधूंचा तो वीकार करत नाहीच उलट मंडळ तील जे
लोक यांचा वीकार क इि छतात यांना अडथळा करतो आ ण यांना
मंडळ बाहेर घाल वतो! ११ मा या य म ा, जे चांगले आहे याचे अनुकरण
कर. वाईटाचे क नको. चांगले करणारा देवापासून आहे, वाईट करणा याने
देवाला पा हलेले नाही. १२ येकजण देमे या वषयी चांगली सा देतात व
वतः खरेपणानेही चांगली सा दली आहे. आ हीदेखील या या वषयी
तसेच हणतो आ ण तु हास माहीत आहे क , आमची सा खर आहे. १३
मला तुला पु कळ गो ी लहावया या आहेत पण मला शाई व लेखणीने तुला
लहावे असे वाटत नाही. १४ याऐवजी, तुला लवकर भेट याची मला आशा
आहे. मग आप याला समोरासमोर बोलता येईल. तु याबरोबर शांती असो.
तुझे म तुला सलाम सांगतात. तेथील सव म ांना नावाने आमचा सलाम
सांग.
२

३ योहा.

650

य .

ताचा दास व याकोबाचा भाऊ य दा ाजकडू न प ; देव प याला
१ येशयू असले
या व
त येशूसाठ याने राखले या, अशा सव
बोलावले यांस २ दया, शांती व ीती ही तु हास वपुल मळत राहो. ३
यांनो, मी आप या सामाईक तारणा वषयी तु हास ल ह याचा य न
कर त असता, मला हे आव यक वाटले क , जो व ास प व जनांना
सवकाळसाठ एकदा दला, तो राख या वषयी मी तु हास ल न उ ेजन
ावे. ४ कारण, जे या दंडासाठ पूव पासून नेमलेले, असे क येकजण चो न
आत आले आहेत; ते भ हीन लोक आहेत, यामुळे ते आप या देवाची कृपा
पालटू न तला कामातुरपणाचे व प देवून आपला एकच वामी व भू येशू
त ाला नाकारतात. ५ जर तु हास हे पूव पासून माहीती आहे तर मी
तु हास हे आठवून घावे अशी माझी इ छा आहे क , परमे राने या लोकांस
मसर देशातून वाचव यावर यांनी व ास ठे वला नाही यांना याने नंतर
न केले; ६ आ ण या देव तांनी आपले अ धकारपद न सांभाळता आपले
वतःचे यो य व ती थान सोडले यांना याने सवकाळ या बंधनाम ये नबीड
काळोखाम ये महान दवसा या यायाक रता राखून ठे वले आहे; (aïdios
g126) ७ सदोम व गमोरा आ ण यां या आसपासची इतर नगरे, ांनी
यां या माणेच जारकम केली व परदेहा या मागे लागली आ ण ती उदाहरण
हणून, सवकाळ या अ नीची श ा भोगीत ठे वली आहेत. (aiōnios g166)
८ तसेच हे, व न पाहणारेही देहाला वटाळवतात, ते अ धकार तु छ मानतात
व वग तांची नदा करतात. ९ परंतु आ त मखाएल ाने जे हा मोशे या
शर रा वषयी सैतानाशी वाद केला ते हा तो या यावर नदायु आरोप
कर यास धजला नाही तर याऐवजी ‘ भू तुला धमकावो’, असे हणाला.
१० परंतु हे लोक या गो ी जाणत नाहीत अशा गो वषयी वाईट बोलतात.
पण यांना नबु ा यां माणे, नैस गकर या या गो ी समजतात या ारे
ते वतःचाच नाश करतात. ११ यांची केवढ दशा होणार! कारण ते
काइना या मागात गेले आहेत; ते आप या लाभासाठ बलामा या सं मात
पडले आहेत आ ण कोरहा या बंडात ते नाश पावले आहेत. १२ हे लोक
तुम या ीतीभोजनात कलंक असे आहेत, ते तु हाबरोबर नल जपणे
खातात व वतःचे पोट भरणारे आहेत, ते वा यांबरोबर नघून जाणारे नजल
ढग आहेत, ते प ह या पकात न फळ झालेली, दोनदा मरण पावलेली
व उपटू न टाकलेली झाडे आहेत, १३ ते समु ावर या व ाळ लाटांसारखे
वतःची लाज फेसा माणे वर आणतात. यां याकरता, सवकाळसाठ
नबीड अंधार राखून ठे वलेला आहे असे भटके तारे ते आहेत. (aiōn g165)
१४ आ ण आदामापासून सातवा, हनोख, ानेही यां या वषयी संदेश देऊन
हणले आहे क , “बघा, भू आप या लाखो प व जनांस हत आला. १५ तो
सवाचा याय नवाडा करावयास व यां यातील सव भ हीन लोकांस, यांनी
भ हीनपणे केले या भ हीन कृती वषयी आ ण भ हीन पा यांना,
या या व द यांनी हटले या सव कठोर गो वषयी दोषी ठर व यास
येत आहे.” १६ ते लोक कुरकुर करणारे, असंतु आप या वा ाला दोष
लावणारे व आप या वासनां माणे चालतात. ते त डाने ते फुशारक करतात
व आप या लाभासाठ ते मनु यांची वाहवा करतात. १७ पण यांनो, तु ही
तर आपला भू येशू
त ा या े षतांनी पूव सां गतले या वचनांची
तु ही आठवण करा; १८ यांनी तु हास हणले होते क , “शेवट या काळात
टवाळखोर माणसे उठतील व आप या भ हीन वासनां माणे चालतील.”
१९ हे फूट पाडणारे लोक देहबु ी वभावाचे, आ मा नसलेले लोक आहेत.
२० पण यांनो, तु ही आप या परमप व व ासावर आपली रचना कर त
रा न प व आ याने ाथना करा, २१ तु ही सवकाळ या जीवनासाठ
आपला भू येशू
त ा या दयेची ती ा कर त वतःला देवा या

ीतीत राखा. (aiōnios g166) २२ जे संशय धरतात यां यावर तु ही दया
करा; २३ आ ण काह ना अ नीतून ओढू न काढू न वाचवा. काही जणांवर तु ही
भीत भीत दया करा; पण हे करताना देहामुळे डागाळले या व ांचाही ेष
करा. २४ आता, तु हास अढळ राख यास आ ण आप या गौरवी सम तेत
हषाने, न कलंक उभे कर यास जो समथ आहे २५ असा जो एकच देव
आपला तारणारा यास येशू
त आपला भू ा या ारे गौरव, म हमा,
परा म आ ण अ धकारही युगां या आधीपासून, आता आ ण युगानुयुग
आहेत. आमेन. (aiōn g165)
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ू
ताचे कटीकरण आहे. ते देवाने या गो ी लवकरच घडणे
१ हेआवयेशयक
आहेत, या आप या दासांना दाख व यासाठ
ताला
दले, आ ण
ताने या या देव ताला पाठवून या सव गो ी योहानाला
कळ व यास सां गतले. २ योहानाने देवा या वचना वषयी व येशू
ता वषयी
हणजे याने जे जे पा हले या सवा वषयी सा दली; ३ या संदेशाची
वचने वाचणारे, ती ऐकणारे व याम ये ल हले या गो ी पाळतात ते ध य
आहेत कारण काळ जवळ आला आहे. ४ योहानाकडू न, आ शया ांतातील
सात मंड यांना जो आहे, जो होता व जो येणार आहे या याकडू न आ ण
या या राजासनासमोर ल सात आ यांकडू न तु हास कृपा व शांती असो. ५
आ ण येशू
त व ासू सा ी जो मरण पावले यांमधून थम ज मलेला
आ ण पृ वीवर ल राजांचा तो अ धपती आहे आ ण या येशूने आम यावर
ीती केली आ ण याने आप या र ाने आम या पापांतून आ हास मु
केले; ६ याने आ हास या या देव प यासाठ एक रा य आ ण याजक
बन वले यास गौरव व साम य युगानुयुग असोत, आमेन. (aiōn g165) ७
“पहा, तो ढगांसह येत आहे,” “ येक डोळा यास पाहील, यांनी यास
भोकसले तेसु दा यास पाहतील,” पृ वीवर ल सव वंश “ या यामुळे आकांत
करतील.” असेच होईल, आमेन. ८ “ भू देव जो आहे, जो होता आ ण जो
येणार आहे, जो सवसमथ तो हणतो मी अ फा आ ण ओमेगा आहे.” ९
मी योहान, जो तुमचा बंधू आ ण येशूमधील लेश, रा य व सहनशीलता
ांचा तु हाबरोबर भागीदार आहे, तो मी देवा या वचनामुळे आ ण येशू या
सा ीमुळे मी पा म नावा या बेटावर होतो. १० मी भू या दवशी आ यात
होतो. मा यामागे मी क या या आवाजासारखी मोठ वाणी ऐकली. ११ ती
हणाली, “तू जो या सव गो ी पाहतोस या तू एका पु तकात लही आ ण
इ फस, मुणा, पगम, थुवतीरा, साद स, फलदेि फया आ ण लावदी कया
या सात शहरातील मंड यांना पाठव.” १२ मा याबरोबर बोलत असलेली
वाणी पाह यासाठ मी मागे वळलो, मागे वळू न पाहतो, तो सो या या सात
दीपसमया पा ह या. १३ या समयां या म यभागी मनु या या पु ासारखा
व लांब पायघोळ झगा घातलेला, छातीवर सो याचा प ा बांधलेला, असा
कोणीएक मा या ीस पडला. १४ याचे डोके आ ण केस बफासार या
पांढ या लोकर माणे शु होते याचे डोळे अ नी या वालेसारखे होते; १५
याचे पाय जणू काय भ ीतून काढले या जळजळ त सोन पतळे सारखे होते
आ ण याची वाणी अनेक जल वाहां या वनीसारखी होती. १६ या या
उज ा हातात सात तारे होते; या या त डातून दो ही बाजूंनी ती ण धार
असणार तलवार नघाली होती. याचा चेहरा दवसा या अ तशय खर
तेजाने काशणा या सूयासारखा दसत होता. १७ मी यास पा हले ते हा मी
मरण पाव यासारखा या या पायाजवळ पडलो याने याचा उजवा हात
मा यावर ठे वला आ ण हणाला, “घाब नको! मी प हला आ ण शेवटला
१८ आ ण जो जवंत तो मी आहे; मी मरण पावलो होतो, पण तर पाहा,
मी युगानुयुग जवंत आहे! आ ण मा याजवळ मरणा या व मृतलोका या
क या आहेत. (aiōn g165, Hadēs g86) १९ हणून या गो ी तू पाहतोस,
या घडत आहेत आ ण या यानंतर घडणार आहेत याही लही. २० जे
सात तारे तू मा या हातात पा हलेस आ ण या सात सो या या दीपसमया तू
पा ह यास यांचा गु पत अथ हा आहे क सात समया या सात मंड या
आहेत आ ण सात तारे हे सात मंड यांचे देव त आहेत.”
थील मंडळ या ताला लही: जो आप या उज ा हातात
२ “इसातफसतारेयेधरतो
आ ण सात सो या या समयांमधून चालतो याचे हे
श द आहेत २ तू काय करतोस ते मला माहीत आहे. तुझे काम, क व
सहनशीलता हे मी जाणतो. मला हे माहीत आहे क
तुला सहन होत

क.

नाहीत आ ण जे वतःला े षत समजतात पण जे तसे नाहीत यांची तू
पर ा केली आ ण ते खोटे आहेत हे तुला दसून आले. ३ मला मा हत आहे
क , तु यात सहनशीलता आहे, मा या नावामुळे तू ःख सहन केले आ ण तू
थकला नाहीस. ४ तर ही तु या व माझे हणणे आहे तू आपली प हली
ीती सोडली आहेस. ५ हणून तू कोठू न पडलास याची आठवण कर,
प ा ाप कर व थम जी कामे केलीस ती पु हा कर. जर तू प ा ाप केला
नाहीस, तर मी येईन आ ण तुझी समई त या ठकाणा न काढू न टाक न. ६
पण असे काही आहे जे तू करतोस, तू नकलाइतां या
कृ यांचा ेष
करतोस, मीही यां या कृ यांचा ेष करतो. ७ आ मा मंड यांना काय
हणतो हे याला कान आहेत तो ऐको! जो वजय मळवतो यास देवा या
बागेत या जीवना या झाडाचे फळ खा याचा अ धकार देईन. ८ मुणा
येथील मंडळ या ताला हे लही: जो प हला आ ण शेवटला आहे याचे हे
श द आहेत, जो मरण पावला होता पण पु हा जवंत झाला. तो हे हणतो ९
मला तुमचे ःख आ ण गर बी माहीत आहे. (परंतु तु ही धनवान आहात!)
या वाईट गो ी लोक बोलतात या वषयी मला माहीत आहे, ते हणतात
आ ही य दी आहोत, पण ते तसे नाहीत, ते सैतानाचे सभा थान आहेत. १०
जे ःख तुला सहन करायचे आहे या वषयी घाब नकोस. पहा! मी तुला
सांगतो, सैतान तु हांपैक काह ची पर ा पाह यासाठ तु ं गांत टाक ल
आ ण तु ही दहा दवस छळ सहन कराल. पण तर ही मरेपयत व ासू राहा
हणजे मी तु हास जीवनाचा मुकुट जे आनंत जीवन आहे ते देईन. ११ प व
आ मा मंड यांना काय हणतो हे याला कान आहेत तो ऐको, जो वजय
मळवतो यास स या मरणाची बाधा होणारच नाही. १२ पगम येथील
मंडळ या ताला लही: या याकडे दो ही बाजूंनी धार असणार धार
तलवार आहे, याचे हे श द आहेत, १३ मला माहीत आहे जेथे सैतानाचे
राजासन आहे. तेथे तु ही राहता. तर ही तु ही माझे नाव घ पणे ध न रा हला
आहात. जेथे सैतान राहतो तेथे माझा व ासू सा ीदार अं तपा जो तु हाम ये
जवे मारला गेला या या दवसातही तू मा यावर ल व ास नाकारला
नाहीस. १४ पण तु या व
मा याजवळ काही गो ी आहेत कारण
मूत ना वा हलेली अपणे खाणे व भचार करणे, हा अडथळा इ ाएला या
संतानापुढे ठे व यास बालाकाला याने शक वले, या बलामाची शकवण
यांनी वीकारली आहे असे लोक तु याजवळ आहेत. १५ याच माणे
नकलाइतांची शकवण आचरणारे सु ा काहीजण तुम याम ये आहेत.
१६ हणून प ा ाप करा! नाही तर मी लवकरच तुम याकडे येईन आ ण
आप या त डातील तलवार ने यां याशी लढेन. १७ प व आ मा मंड यांना
काय हणतो हे याला कान आहेत तो ऐको. जो वजय मळवतो यास मी
गु त ठे वले या वग य भोजन हणजे मा यातून काही देईन. मी यास
पांढरा खडा देईन यावर नवीन नाव ल हलेले असेल, याला तो दे यात
येईल यालाच ते समजेल. १८ थुवतीरा येथील मंडळ या ताला लही:
याचे डोळे अ नी या वालेसारखे आहेत आ ण याचे पाय चमकणा या
सोन पतळासारखे आहेत तो देवाचा पु हे सांगत आहे, १९ मला तुमची कामे
तुमची ीती आ ण व ास, तुमची सेवा आ ण सहनशीलता माहीत आहे
आ ण तुझी शेवटली कामे प ह यापे ा अ धक आहेत हे माहीत आहे. २०
परंतु तुम या व द माझे हणणे आहेः ईजबेल नावाची ी जी वतःला
संदे ी हण वते आ ण ती त या शकवणीने मा या दासांना अनै तक
भचाराचे पाप व मूत ना वा हलेले अ न खावयास भूल वते. तर तु ही
तला खुशाल तसे क देता. २१ मी तला प ा ाप कर यासाठ वेळ दला
आहे परंतु ती आप या भचाराचा प ा ाप क इ छ त नाही. २२ पाहा,
हणून मी तला अंथ णावर खळू न टाक न आ ण जे त याबरोबर भचार
करतात ते जर आप या कामांचा प ा ाप करणार नाहीत तर मी यांना
मो ा संकटात पाड न. २३ तर मी त या अनुयायी पी मुलांना मर ने ठार
मार न. मग सव मंड यांना हे कळे ल क , जो मने आ ण अंतःकरणे पारखतो
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तो मी आहे. मी तु हा येकाला तुम या कामा माणे तफळ देईन. २४ पण
थुवतीरा येथील मंडळ तील जे सरे लोक आहेत जे तची शकवण आचर त
नाहीत यांना मी सांगतो क यास सैताना या खोल गो ी असे हणतात,
या गो ी यांना मा हत नाहीत, या तुम यावर मी सरे ओझे लादणार नाही.
२५ मी येईपयत जे तुम याकडे आहे यास बळकटपणे ध न राहा. २६ जो
वजय मळवतो व शेवटपयत माझी कामे कर त राहतो, यास मी रा ांवर
अ धकार देईन. २७ आ ण जसा माती या भां ांचा चुराडा करतात तसा
तो लोहदंडाने यां यावर अ धकार गाजवील. २८ जसा प याकडू न मला
अ धकार मळाला तसा मीसु ा यास देईल. मी यास पहाटेचा तारा देईन.
२९ आ मा मंड यांना काय हणतो हे याला कान आहेत तो ऐको.
स येथील मंडळ या ताला लही: या याजवळ देवाचे सात आ मे
३ साद
व सात तारे आहेत याचे हे श द आहेत. मला तुमची कामे माहीत आहेत,
तू जवंत आहेस अशी तुझी कत आहे. पण तु ही मरण पावलेले आहात. २
जागृत हो आ ण जे मरणा या पंथास लागले आहे ते साव न धर कारण
मा या देवासमोर तुमची कामे पूण झा याचे मला आढळले नाही. ३ हणून
जे तु ही वीकारले आ ण ऐकले याची आठवण करा, या माणे वागा आ ण
प ा ाप करा. पण जर तु ही जागे होत नाही, तर मी चोरासारखा येईन
आ ण क मी नेम या कोण या वेळेला तुम याकडे येईन हे तु हास कळणार
नाही. ४ तर यांनी आपली व े मलीन केली नाहीत अशी थोड नावे
साद सम ये तु याजवळ आहेत, ते मा याबरोबर शु व ात चालतील
कारण ते लायक आहेत. ५ जो वजय मळवतो, तो अशा र तीने शु व े
प रधान कर ल, मी याचे नाव जीवना या पु तकातून खोडणारच नाही; पण
मा या प यासमोर व या या तांसमोर याचे नाव वीकार न, ६ आ मा
मंड यांना काय हणतो हे याला कान आहेत तो ऐको. ७ फलदेि फया
येथील मंडळ या ताला लहीः जो प व व स य आहे याचे हे श द आहेत,
या याजवळ दा वदाची क ली आहे, जे तो उघडतो, ते कोणी बंद क
शकणार नाही आ ण जे तो बंद करतो ते कोणी उघडू शकणार नाही. ८
मला तुमची कामे माहीत आहेत, पाहा मी तुम यासमोर ार उघडे क न
ठे वले आहे. जे कोणीही बंद क शकणार नाही. मला माहीत आहे क ,
तुला श थोड आहे, तर तू माझा श द पाळला आहेस आ ण माझे नाव
नाकारले नाहीस. ९ पाहा, जे सैताना या सभा थानाचे आहेत, ते वतःला
य दी समजतात पण ते य दी नाहीत तर ते खोटारडे आहेत. मी यांना
तुम याकडे आणून तुम या पाया पडायला लावीन आ ण यांना समजेल क
मी तुम यावर ीती केली आहे. १० धीराने सहन कर या वषयी तु ही माझी
आ ा पाळली आहे. हणून सव जगावर जो संकटाचा समय येणार आहे
यापासून मी तु हास राखीन. हा ास जे लोक या पृ वीवर राहतात यांची
पर ा हो यासाठ येईल. ११ मी लवकर येत आहे, जे तु याकडे आहे यास
घ ध न राहा यासाठ क कोणीही तुझा मुकुट घेऊ नये. १२ जो वजय
मळवतो यास मी मा या देवा या भवनाचा खांब बनवीन आ ण तो कधीही
बाहेर जाणार नाही, मी या यावर मा या देवाचे नाव व मा या देवापासून
वगातून उतरणारे नवे य शलेम, हणजे मा या देवाची नगर हचे नाव
आ ण माझे नवे नाव लहीन. १३ आ मा मंड यांना काय हणतो हे याला
कान आहेत तो ऐको. १४ लावदी कया येथील मंडळ या ताला लही: जो
आमेन, व ासू आ ण खरा सा ीदार आहे, देवा या न मतीवर ल स ाधीश
आहे याचे हे श द आहेत. १५ मला तुझी कामे माहीत आहेत, ती अशी क ,
तू थंड नाहीस व गरमही नाहीस. तू थंड कवा गरम असतास तर बरे झाले
असते. १६ पण, तू तसा नाहीस, कोमट आहेस, तू थंड नाहीस कवा गरम
नाहीस. हणून मी तुला आप या त डातून ओकून टाकणार आहे. १७ तू
हणतो मी सधन आहे, मी संप ी मळ वली आहे, आ ण मला कशाची गरज
नाही, पण तू क ी, दयनीय, गर ब, आंधळा व न न आहेस हे तुला कळत

नाही. १८ मी तु हास स ला देतो क , अ नीत शु केलेले सोने मा याकडू न
वकत घे. हणजे तू ीमंत होशील आ ण तुमची ल जा पद न नता दसू नये
हणून नेसावयाला शु व े वकत घे आ ण प दसावे हणून डो यांत
घाल यास अंजन वकत घे. १९ यां यावर मी ेम करतो, यांना शकवण
देतो व यांनी कसे रहावे याची श त लावतो, हणून झटू न य न करा आ ण
प ा ाप करा. २० पाहा, मी दाराजवळ उभा आहे व दरवाजा ठोक त आहे.
जर कोणी माझा आवाज ऐकतो आ ण दरवाजा उघडतो, तर मी आत येईन
आ ण या याबरोबर भोजन करेन व तोसु दा मा याबरोबर भोजन करेल. २१
या माणे मी वजय मळवला आ ण मा या प या या राजासनावर बसलो
आहे तसा जो वजय मळवील यास मी मा या राजासनावर बस याचा
अ धकार देईन. २२ आ मा मंड यास काय हणतो, हे याला कान आहेत
तो ऐको.”
ानंतर मी पा हले तो पाहा, वगात एक दरवाजा मा यासमोर उघडलेला
४ दसला
आ ण अगोदर जसा आवाज मी मा याशी बोलताना ऐकला
होता तसाच आवाज मी ऐकला. तो आवाज क या या आवाजासारखा
होता. तो हणाला, “इकडे वर ये आ ण मी तुला यानंतर जे घडणार आहे
ते दाख वतो.” २ याच णी आ याने माझा ताबा घेतला. तेथे वगात
मा यासमोर राजासन होते कोणीएक यावर बसला होता. ३ यावर जो
बसला होता तो या फे व साद या र नांसारखा होता आ ण राजासनाभोवती
पाचूसारखे दसणारे मेघधनु य होते. ४ राजासनाभोवती चोवीस आसने
होती आ ण या आसनांवर शु कपडे घातलेले व डो यावर सो याचा मुकुट
असलेले चोवीस वड ल बसले होते. ५ राजासनापासून वजा, वाणी व
मेघगजना नघत हो या. राजासनासमोर सात दवे जळत होते. ते देवाचे सात
आ मे होते. ६ तसेच राजासनासमोर काचे या समु ासारखे काहीतर दसत
होते. ते फ टकासारखे प होते. म यभागी व राजासनाभोवती चार जवंत
ाणी होते आ ण ते मागून पुढून डो यांनी पूण भरलेले होते. ७ प हला
जवंत ाणी सहासारखा होता सरा बैलासारखा होता तस याचा चेहरा
मनु यासारखा होता, आ ण चौथा उड या ग डासारखा होता. ८ या येक
जवंत ा याला सहा पंख होते व यांना सगळ कडे डोळे होते, यां या
पंखावर आ ण आतून डोळे होते, दवस व रा न थांबता ते हणत होते.
“‘प व , प व , प व , हा भू देव सवसमथ,’ जो होता, जो आहे आ ण
जो येणार आहे.” ९ जो राजासनावर बसलेला आहे तो अनंतकाळपयत
जवंत राहणार आहे याचे जे हा जे हा ते चार जवंत ाणी गौरव, स मान व
उपकार तुती कर त होते, (aiōn g165) १० ते हा ते हा ते चोवीस वड ल जो
राजासनावर बसला आहे या यापुढे पालथे पडतात आ ण जो युगानुयुग
जवंत आहे यास नमन करतात आ ण आपले मुकुट राजासनासमोर ठे वून
हणतात (aiōn g165) ११ “हे भू, आम या देवा, तू गौरव, स मान आ ण
साम य ा त क न घे यास यो य आहेस, तू सव गो ी उ प न के यास,
कारण तू सवकाही अि त वात आणले आ ण तु या इ छे मुळे ते झाले आ ण
उ प न केले.”
मी, जो राजासनावर बसला होता या या उज ा हातात मी एक
५ मग
गुंडाळ पा हली. गुंडाळ वर दो ही बाजूंनी ल हले होते आ ण ती गुंडाळ
सात श के मा न बंद केली होती. २ आ ण मी एक साम यशाली देव त
पा हला. तो देव त मो ा आवाजात हणाला, “गुंडाळ चे श के तोडू न ती
उघड यास कोण यो य आहे?” ३ परंतु वगात, पृ वीवर कवा पृ वीखाली
कोणीही ती गुंडाळ उघडावयास कवा त यांत पाहावयास समथ न हता. ४
ती गुंडाळ उघड यास कवा त यात पाह यास यो य असा कोणी आढळला
नाही हणून मला फार रडू आले. ५ परंतु वड लांपैक एकजण मला हणाला,
“रडू नकोस! पहा, य दा वंशाचा सह, दा वदाचा अंकुर हा वजयी झाला
आहे. तो गुंडाळ उघड यास व तचे सात श के उघड यास समथ आहे.”
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६ राजासना या आ ण चार जवंत ा यां या व या वड लां या म यभागी

कोकरा उभा असलेला मी पा हला, तो वधले यासारखा होता, यास सात
शगे आ ण सात डोळे होते आ ण हे ते सव पृ वीवर पाठ व यात आलेले
देवाचे सात आ मे होते. ७ तो गेला आ ण याने जो, राजासनावर बसला
होता, या या उज ा हातातून ती गुंडाळ घेतली. ८ आ ण जे हा याने ती
गुंडाळ घेतली ते हा चार जवंत ाणी व चोवीस वड लजन कोक यासमोर
उपडे पडले, येकाजवळ वीणा व येका या हातात सुवा सक धूपाने
भरले या सो या या वा ा हो या, या वा ा हणजे प व जनां या ाथना
हो या. ९ आ ण यांनी नवे गाणे गाईलेः “तू गुंडाळ घे यास आ ण तचे
श के उघड यास यो य आहेस, कारण तुला वध यात आले आ ण तू
आप या र ाने खंडणी भ न येक वंशातून, वेगवेग या भाषा बोलणारे
लोक आ ण रा ांतून देवासाठ माणसे वकत घेतली आहेत. १० तू यांना
आम या देवासाठ एक रा य आ ण याजक बन वले आ ण नंतर ते पृ वीवर
रा य करतील.” ११ मग मी पा हले राजासन आ ण, चार जवंत ाणी व
वड लजन यां यासभोवती अग णत देव तांची वाणी ऐकली, यांची सं या
अयुतांची अयुते व हजारो हजार होती. १२ देव त मो ा आवाजात हणाले.
जो वधलेला कोकरा, साम य, धन, ान, बल, स मान, गौरव व उपकार तुती
ही घे यास यो य आहे. १३ येक नमाण केलेली व तू आकाशात व
पृ वीवर, पृ वीखाली व समु ातील अव याना मी असे गाताना ऐकले क ,
“जो राजासनावर बसतो यास व कोक याला तुती, स मान, गौरव आ ण
साम य युगानुयुगापयत असो!” (aiōn g165) १४ चार जवंत ाणी हणाले,
“आमेन!” मग वड लजनांनी खाली पडू न यास अ भवादन केले.
कोक याने सात श यांपैक एक श का फोडला ते मी पा हले
६ मग
आ ण या चार ा यातील एकाने मेघगजनेसार या वाणीने ये असे
हणताना ऐकले. २ मी एक पांढरा घोडा पा हला, यावर जो बसला होता
या याजवळ धनु य होते आ ण यास मुकुट दे यात आला. तो जक त
वजयावर वजय मळ व यास नघाला. ३ जे हा कोक याने सरा श का
उघडला, ते हा स या जवंत ा याला ये असे हणताना ऐकले. ४ नंतर
सरा घोडा नघाला, तो अि न वाले माणे लाल होता. यावर जो बसलेला
होता यास पृ वीवर ल शांती नाहीशी कर याचा अ धकार दला होता.
यासाठ क , लोकांनी एकमेकास वधावे. यास मोठ तलवार दे यात आली
होती. ५ जे हा कोक याने तसरा श का उघडला, तस या जवंत ा याला
“ये” असे हणतांना ऐकले ते हा मी काळा घोडा पा हला आ ण यावर
जो बसलेला होता या या हातात तराजू होते. ६ मी चार ा यां यामधून
नघालेली वाणी ऐकली, ती हणत होती, एका चांदी या ना याला शेरभर
ग आ ण एका चांदी या ना याला तीन शेर जव. परंतु तेल व ा रस यांची
हानी क नकोस. ७ कोक याने जे हा चौथा श का उघडला, ते हा मी
चौ या जवंत ा याची वाणी “ये” हणताना ऐकली. ८ नंतर मी फकट
रंगाचा घोडा पा हला. यावर जो बसलेला होता याचे नाव मरण होते; आ ण
मृतलोक या या पाठ मागून या याबरोबर चालला होता. यांना तलवार ने,
काळाने, रोगाने व पृ वीवर ल ापदांकडू न मनु यांना जवे मार याचा
अ धकार पृ वी या चौ या भागावर दे यात आला होता. (Hadēs g86) ९
जे हा कोक याने पाचवा श का उघडला ते हा मी, वेदीखाली आ मे पा हले,
ते आ मे देवा या वचनामुळे व यांनी जी सा दली होती त यामुळे जवे
मारले या लोकांचे आ मे होते. १० ते मो ाने ओरडू न हणाले, हे “ वामी
तू प व व स य आहेस तू कोठपयत याय नवाडा करणार नाहीस आ ण
पृ वीवर राहणा या लोकांपासून आम या र ाचा सूड घेणार नाहीस?” ११
ते हा या येकास एकएक शु झगा दे यात आला आ ण यास असे
सांग यात आले क , तुम या सोबतीचे दास व तुमचे बंधू तु हासारखे जवे
मारले जाणार, यांची सं यापूण होईपयत तु ही आणखी थोडा वेळ वसावा
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या. १२ याने सहावा श का फोडला, ते मी पा हले; ते हा मोठा भू मकंप
झाला, सूय केसां या बनवले या तरटासारखा काळा झाला; व सगळा चं
र ासारखा झाला; १३ अं जराचे झाड मो ा वा याने हालले हणजे याची
क ची फळे जशी खाली पडतात तसे आकाशातील तारे पृ वीवर पडले १४
एखा ा गुंडाळ सारखे आकाश गुंडाळले जाऊन नघून गेले आ ण सव ड गर
व बेटे आपआप या ठकाणांव न ढळू न गेली. १५ पृ वीवर ल राजे व मोठे
अ धकार , सरदार, ीमंत व बलवान लोक, सव दास व वतं माणसे,
गुहात व डोगरांतील खडकातून लपली; १६ आ ण ते ड गरास व खडकास
हणाले, आ हावर पडू न राजासनावर जो बसलेला आहे, या या नजरेपासून
व कोक या या ोधापासून आ हास लपवा, १७ कारण यां या ोधाचा
मोठा दवस आला आहे, आ ण या यापुढे कोण टकेल?
चार देव त पृ वी या चार कोनावर उभे राहीलेले
७ आपाहीलेण , यानंयांनतीरपृमीवीतील
चार वा यास असे घ ध न ठे वले होते क
पृ वीवर व समु ावर आ ण कोण याही झाडावर वारा वा नये. २ मी सरा
एक देव त पूवकडू न वर चढताना पा हला, या याजवळ जवंत देवाचा
श का होता; या चार देव तांकडे पृ वीला व समु ाला नुकसान कर याचे
सोपवून दले होते यांना तो मो ाने ओरडू न हणाला, ३ “आम या देवाचे
दास यां या कपाळावर आ ही श का मार पयत पृ वीला व समु ाला
आ ण झाडासही नुकसान क नका.” ४ यां यावर श का मार यात
आला यांची सं या मी ऐकली; इ ाएल लोकां या सव वंशातील एकशे
च वेचाळ स हजांरावर श का मार यात आला. ५ य दा वंशातील बारा
हजारांवर श का मार यात आला रऊबेन वंशापैक बारा हजारांवर; गाद
वंशापैक बारा हजारांवर; ६ आशेर वंशापैक बारा हजारांवर; नफताली
वंशापैक बारा हजारांवर; मन शे वंशापैक बारा हजारांवर; ७ शमोन
वंशापैक बारा हजारांवर; लेवी वंशापैक बारा हजारांवर; इ साखार वंशापैक
बारा हजारांवर; ८ जबुलून वंशापैक बारा हजारांवर; योसेफ वंशापैक
बारा हजारांवर; ब यामीन वंशापैक बारा हजारांवर; श का मार यात
आला. ९ या यानंतर मी पा हले, तो येक रा , वंश, लोक व भाषा
यां यातील कोणा याने मोजला जाऊ शकणार नाही एवढा मोठा समुदाय,
तो राजासनापुढे व कोक या यापुढे उभा होता. शु झगे घातलेले आ ण
यां या हातात झाव या हो या. १० ते मो ाने ओरडू न हणत होतेः
राजासनावर बसले या आम या देवाकडू न व कोक याकडू न, तारण आहे. ११
ते हा राजासन व वड ल आ ण चार जवंत ाणी यां यासभोवती सव देव त
उभे होते आ ण ते राजासनासमोर पालथे पडू न देवाला नमन कर त १२
हणाले, आमेन; तुती, गौरव, ान, उपकार तुती, स मान, साम य व
बळ ही युगानुयुग आम या देवाची आहेत; आमेन. (aiōn g165) १३ ते हा
व डलातील एकाने मला वचारले हे “शु झगे घातलेले हे कोण आहेत
आ ण ते कोठू न आले आहेत?” १४ मी यास हटले, “ भू, तुला मा हत
आहे.” आ ण तो मला हणाला जे मो ा संकटातून येतात ते हे आहेत;
यांनी आपले झगे कोक या या समपणा या र ात धुऊन शु केले आहेत.
१५ हणून ते देवा या राजासनासमोर आहेत आ ण ते रा ं दवस या या
भवनात सेवा करतात. जो राजासनावर बसलेला आहे तो आपला मंडप
यां यावर घालील. १६ ते आणखी भुकेले आ ण आणखी ता हेले होणार
नाहीत, यास सूय कवा कोणतीही उ णता बाधणार नाही. १७ कारण
राजासना या म यभागी असलेला कोकरा वतः यांचा मढपाळ होईल,
आ ण तो यांना जीवना या पा या या झ यांजवळ नेईल; आ ण देव वतः
यां या डो यातील सव अ ू पुसून टाक ल.
हा कोक याने सातवा श का उघडला, ते हा सुमारे अ या तासापयत
८ जेवगात
शांतता होती. नंतर देवासमोर सात देव त उभे रा हलेले मी
२

पा हले आ ण यांना सात कण दे यात आले. ३ सरा एक देव त येऊन,
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वेदीपुढे उभा रा हला. या याजवळ सो याचे धुपाटणे होते; राजासनासमोर या
सो या या वेदीवर सव प व जनां या ाथनांसह धुप ठे व याक रता
या याजवळ पु कळ धूप दला होता. ४ देव ता या हातातून धूपाचा धूर
प व जनां या ाथनांसह देवासमोर वर चढला. ५ ते हा देव ताने धुपाटणे
घेऊन याम ये वेदीवरचा अ नी भ न पृ वीवर टाकला आ ण मेघांचा
गडगडाट व गजना झा या, वजा चमक या व भू मकंप झाला. ६ या सात
देव तांजवळ सात कण होते ते आपआपले कण वाजव यास तयार झाले. ७
प ह या देव ताने कणा वाजवताच र म त गारा व अ नी ही आली. ती
पृ वीवर टाक यात आली यासाठ क , पृ वीचा तसरा भाग व झाडांचा
तसरा भाग जळू न गेला; आ ण सव हरवे गवत जळू न गेले. ८ स या
देव ताने कणा वाजवला आ ण ते हा अ नीने पेटले या मो ा ड गरासारखे
काहीतर समु ात टाकले गेले आ ण समु ा या तस या भागाचे र झाले.
९ समु ातील तसरा भाग जवंत ाणी मरण पावले आ ण तसेच तसरा
भाग जहाजांचा नाश झाला. १० तस या देव ताने कणा वाजवला ते हा
मशालीसारखा पेटलेला मोठा तारा आकाशातून खाली पडला. तो न ां या व
झ यां या तस या भाग पा यावर पडला; ११ या ता याचे नाव कडू दवणा
आ ण पा या या तस या भागाचा कडू दवणा झाला; आ ण या पा याने
मनु यांपैक पु कळ माणसे मरण पावली; कारण ते पाणी कडू झाले होते.
१२ चौ या देव ताने कणा वाजवला ते हा सूयाचा तसरा भाग, चं ाचा तसरा
भाग व ता यांचा तसरा ह सा मारला गेला; यांचा तसरा भाग अंधकारमय
झाला आ ण दवसाचा व रा ीचाही तसरा भाग का शत झाला नाही. १३
आ ण मी पा हले, ते हा एक ग ड आकाशा या म यभागी उडत होता; आ ण
मी यास मो ाने असे हणताना ऐकले क , जे तीन देव त कण वाजवणार
आहेत यां या क या या होणा या आवाजाने पृ वीवर राहणा या लोकांवर
अनथ, अनथ, अनथ येणार!
पाच ा देव ताने कणा वाजवला, ते हा एक तारा आकाशातून
९ मग
पृ वीवर पडलेला मला दसला; या ता याला अगाधकूपाची क ली
दली होती. (Abyssos g12) २ याने अगाधकूप उघडला, ते हा मो ा
भ ी या धुरासारखा धूर कूपातून नघून वर चढला; आ ण कूपा या धुराने
सूय आ ण अंतराळ ही अंधकारमय झाली. (Abyssos g12) ३ या धुरातून
टोळ नघून पृ वीवर आले आ ण जशी पृ वीवर ल वचवास श आहे तशी
यांना श
दली होती. ४ यांना असे सां गतले होते क , पृ वीवर ल गवत
व कोणतीही हरवळ व झाडे यांना हानी क नका; परंतु या मनु यां या
कपाळांवर देवाचा श का नाही यांना मा इजा करा. ५ या लोकांस जवे
मार याची परवानगी यांना दलेली न हती, तर फ पाच म हने यातना
दे यास सां गतले. वचू मनु यास नांगी मारतो ते हा यास जी वेदना होते
या वेदनेसारखी ती होती. ६ या दवसात माणसे मरण शोधतील, परंतु
ते यांना मळणार नाही, ते मरणासाठ अती उ सुक होतील, परंतु मरण
यां यापासून र पळे ल. ७ टोळांचे आकार लढाईसाठ तयार केले या
घो ांसारखे होते; यां या डो यावर जणू काय सो यासारखे मुकुट होते
आ ण यांचे चेहरे मनु यां या चेह यासारखे होते. ८ यांचे केस ि यां या
केसांसारखे होते आ ण यांचे दात सहा या दातांसारखे होते. ९ यांना
उर ाणे होती, ती लोखंड उर ाणांसारखी होती आ ण यां या पंखाचा
आवाज लढाईस धावणा या पु कळ घो ां या रथां या आवाजासारखा
होता; १० यांना वचवांसारखी शेपटे व नां या आहेत आ ण मनु यांस पाच
म हने हानी कर याची यांची श
यां या शेपटात आहे. ११ अगाधकूपाचा
त तो यां यावर राजा आहे; याचे नाव इ ी भाषेत अब ोन आहे आ ण
ीक भाषेत याचे नाव अप लूओन आहे. (Abyssos g12) १२ प हला
अनथ होऊन गेला; पाहा, यापुढे आणखी दोन अनथ येणार आहेत. १३ मग
सहा ा देव ताने कणा वाजवला, ते हा देवासमोर या सो या या वेदी या

चार कोप यां या शगांमधून आलेली एक वाणी मी ऐकली. १४ या सहा ा
देव ताजवळ कणा होता यास ती वाणी हणाली, मो ा फरात नदीजवळ
बांधून ठे वलेले जे चार त यांना मोकळे सोड. १५ ते हा मनु यांपैक तसरा
भाग जवे मारायला तो नेमलेला तास व दवस व म हना व वष यासाठ
जे चार त तयार केलेले होते ते सोड यात आले. १६ घोडदळांची सं या
वीस कोटी होती; ही यांची सं या मी ऐकली. १७ या ांतात घोडे व
यावर बसलेले वार मला दसले ते असे; यांना अ नी व नीळ व गंधक
यासारखी उर ाणे होती आ ण या घो ांची डोक सहा या डो यांसारखी
होती आ ण यां या त डातून अ नी, धूर व गंधक ही नघत होती. १८ यां या
त डातून नघणा या धूर, अ नी व गंधक या तीन पीडांनी मनु यांचा तसरा
ह सा जवे मारला गेला, १९ कारण या घो ांची श
यां या त डात व
शेपटात आहे; यांची शेपटे सापासारखी असून यांनाही डोक आहेत आ ण
यांनी ते मनु यांना जखमा क न पीडा देतात. २० या पीडांमुळे जे जवे
मारले गेले नाहीत अशा बाक या मनु यांनी आप या हात या कृ यां वषयी
प ा ाप केला नाही; हणजे, भूतांची व यास पाहता, ऐकता व चालता
येत नाही अशा सो या या, या या, पतळे या, दगडा या व लाकडा या
मूत ची पूजा करणे यांनी सोडले नाही २१ आ ण यांनी केले या खुना वषयी
जा टोणा, भचार व चो या ांब ल ह प ा ाप केला नाही.
एक बलवान देव त वगातून उतरतांना पा हला; तो
१० मीमेघआणखी
पांघरलेला असून या या डो यावर मेघधनु य होते, याचे त ड
सूयासारखे व याचे, पाय अि न तंभासारखे होते, २ या याहाती एक
उघडलेली लहानशी गुंडाळ होती; याने आपला उजवा पाय समु ावर व डावा
पाय भूमीवर ठे वला; ३ आ ण सहगजने माणे तो मो ाने ओरडला; आ ण
जे हा तो ओरडला ते हा सात मेघगजनांनी आपआपले श द काढले. ४ या
सात मेघगजनांनी श द काढले ते हा मी ल हणार होतो; इत यात वगातून
झालेली वाणी मी ऐकली; ती हणालीः सात मेघगजनांनी काढलेले श द गु त
ठे व, ते ल नको. ५ या देव ताला समु ावर व भूमीवर उभे रा हलेले मी
पा हले, याने आपला उजवा हात वगाकडे वर केला, ६ आ ण जो युगानुयुग
जवंत आहे, याने आकाश व याम ये जे आहेत, पृ वी व त यावर जे आहे
ते आ ण समु व याम ये जे आहे ते नमाण केले, याची शपथ वा न
हटलेः आणखी उशीर होणार नाही; (aiōn g165) ७ परंतु सात ा देव ताची
वाणी होईल या दवसात हणजे तो देव त कणा वाज व या या व बेतात
असेल, ते हा देवाने आपले दास संदे े ांना जाहीर के यानुसार याचे गूज
पूण होईल. ८ वगातून झालेली जी वाणी मी ऐकली होती ती मा याबरोबर
पु हा बोलताना मी ऐकली. ती हणाली, जा आ ण समु ावर व भूमीवर
उभे रा हले या देव ता या हातातली उघडलेली गुंडाळ जाऊन घे. ९ ते हा
मी या देव ताकडे जाऊन, “ती लहान गुंडाळ ” मला दे असे हटले. तो
हणाला, “ ह घे आ ण खाऊन टाक; ती तुझे पोट कडू कर ल तर तु या
त डाला मधासारखे गोड लागेल.” १० ते हा मी देव ता या हातातून ती
लहान गुंडाळ घेतली व खाऊन टाकली, ती मा या त डाला मधासारखी गोड
लागली, तर खा यावर माझे पोट कडू झाले. ११ ते हा ते मला हणाले,
अनेक लोक, रा ,े नर नरा या भाषा बोलणारे व राजे यां या वषयी तू पु हा
संदेश दला पा हजे.
मला मोजमाप कर यासाठ काठ सारखा बो दे यात आला
११ मग
आ ण मला सांग यात आले, “ऊठ आ ण देवाचे भवन, वेदी आ ण
याम ये जे उपासना करतात यांचे मोजमाप घे. २ पण भवना बाहेरचे
अंगण सोड, याचे मोजमाप घेऊ नकोस; कारण ते पररा ीयांना दलेले
आहे. बेचाळ स म हने ते प व नगर पायाखाली तुडवतील. ३ आ ण मी
मा या दोन सा ीदारांना अ धकार देईन. ते तरटाची व े घालून, एक
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हजार दोनशे साठ दवस देवाचा संदेश देतील.” ४ हे सा ीदार हणजे
पृ वी या भूसमोर उभे असणार जैतुनाची दोन झाडे व दोन समया ही ते
आहेत. ५ जर एखादी
या सा ीदारांना अपाय क इ छ त अस यास
यां या त डातून अ नी नघून यां या श ूंना खाऊन टाकतो. जो कोणी
यांना इजा कर याची इ छा धर ल यास ा कारे अव य मारावे. ६ या
सा ीदारांना ते संदेश सांग या या दवसांम ये पाऊस पडू नये हणून यांना
आकाश बंद कर याचा अ धकार दला आहे. यांना पा याचे र कर याचा
अ धकार दला आहे आ ण यांची इ छा असेल ततकेदा पृ वीला येक
कार या पीडांनी पड याचा अ धकार दलेला आहे. ७ यांची सा पुर
झा यावर अगाधकूपातून जो पशू वर येईल तो यां याबरोबर लढाई कर ल,
यां यावर वजय मळवील आ ण यांना ठार मार ल. (Abyssos g12) ८
तेथे मो ा नगरा या हणजे आि मक अथाने सदोम आ ण मसर हणले
आहे व जेथे यां या भूलाही वध तंभावर खळले होते या या र यावर
यांची ेते पडू न राहतील. ९ आ ण येक समाजातले, वंशांतले, भाषेचे व
रा ांतले लोक साडेतीन दवस यांची ेते पाहतील आ ण ते यांची ेते
थड यांत ठे वू देणार नाहीत. १० यां याव न पृ वीवर राहणारे आनंद व
उ सव करतील व एकमेकांना भेटी पाठवतील कारण या दोन संदे ांनी
पृ वीवर राहणा यांस अतोनात पीडले होते. ११ आ ण साडेतीन दवसानंतर
देवाकड ल जीवना या आ याने यां याम ये वेश केला आ ण ते यां या
पायांवर उभे रा हले; आ ण यांना पाहणा यांना मोठे भय वाटले. १२ आ ण
यांनी वगातून एक मोठा आवाज ऐकला, तो यांना हणाला, “इकडे वर
या” मग ते एका ढगातून वगात वर जात असताना यां या वै यांनी यांना
पा हले. १३ आ ण याच घटकेस मोठा भूकंप झाला; ते हा नगराचा दहावा
भाग पडला आ ण भूकंपात सात हजार लोक ठार झाले. ते हा वाचलेले
भयभीत झाले व यांनी वगा या देवाला गौरव दले. १४ सर आप ी
येऊन गेली; बघा, तसर आप ी लवकरच येत आहे. १५ मग सात ा
देव ताने कणा वाजवला ते हा वगात मो ाने आवाज झाला, यांचे श द
असे होतेः जगाचे रा य हे आम या भूचे आ ण या या
ताचे झाले
आहे; तो युगानुयुग रा य कर ल. (aiōn g165) १६ ते हा देवासमोर आप या
आसनांवर बसलेले चोवीस वड ल उपडे पडू न देवाला नमन क न हणाले
१७ हे भू देवा, हे सवसमथा, जो तू आहेस आ ण होतास, या तुझे आ ही
उपकार मानतो, कारण तुझे महान साम य तू आप याकडे घेतले आहेस
आ ण रा य चाल व यास सु वात केलीस. १८ रा े रागावली आहेत परंतु
तुझा ोधा नी आला आहे आ ण मरण पावले यांचा याय कर याची वेळ
आली आहे आ ण तू आप या दासांना, तु या संदे ांना, प व जनांना
आ ण जे तु या नावाचे भय धरतात अशा लहानथोरांना वेतन दे याची वेळ
आली आहे. आ ण यांनी पृ वीचा नाश केला यांचा नाश कर याची वेळ
आली आहे. १९ ते हा देवाचे वगातील भवन उघडले व या या भवनात
या या कराराचा कोश दसला; आ ण वजांचे लखलखाट, गजना आ ण
गडगडाट होऊन भूकंप झाला व गारांचे मोठे वादळ झाले.
एक महान च ह दसले; सूय प रधान केलेली एक
१२ आ ी,ण तवगात
या पायाखाली चं होता आ ण त या डो यावर बारा
ता यांचा मुकुट होता. २ ती ी गरोदर होती व बाळं तपणा या वेदनांनी ती
ओरडत होती. ३ आ ण वगात सरे एक च ह दसले. पाहा! तेथे एक मोठा,
लाल अजगर; यास सात डोक व दहा शगे होती आ ण या या डो यांवर
सात मुकुट होते. ४ या या शेपटाने आकाशातील तसरा ह सा तारे खाली
ओढू न काढले आ ण यांना पृ वीवर पाडले; आ ण जी ी सूत होणार
होती तचे मूल ज मताच गळू न यावे हणून अजगर त यापुढे उभा रा हला.
५ आ ण सव रा ांवर लोहदंडाने अ धकार चालवील अशा मुलास हणजे
पुसंतानास तने ज म दला; या मुलाला देवाकडे व या या राजासनाकडे

क.

उचलून ने यात आले. ६ आ ण ती ी रानात पळाली; तेथे तची एक हजार
दोनशे साठ दवस काळजी घे यात यावी हणून त यासाठ देवाने तयार
केलेले ठकाण आहे. ७ आ ण वगात यु झाले; मखाएल व याचे त हे
अजगराबरोबर लढले आ ण अजगर व याचे त हे सु ा यां याशी लढले. ८
पण अजगर जक यास ततका बलवान न हता आ ण यापुढे वगात यास
व या या तांना थान उरले नाही. ९ तो मोठा अजगर, सैतान हटलेला
तोच तो जुनाट साप होय. तो संपूण जगाला फसवतो. या सापाला या या
तांसह पृ वीवर टाक यात आले. १० आ ण मी वगात एक मोठा आवाज
ऐकला; याचे श द असे होते, आता आम या देवाचे तारण आ ण साम य
आ ण रा य आले आहे. आ ण या या
ताचा अ धकार हे कट झाले
आहेत; कारण आम या भावांना दोष देणारा आम या देवापुढे वगात जो
यां यावर रा ं दवस आरोप कर त असे, तो खाली टाक यात आला आहे.
११ यांनी कोक या या र ा ारे, आप या सा ी या वचना ारे, या यावर
वजय मळवला आहे. आ ण यांना मरावे लागले तर यांनी आप या
जीवावर ीती केली नाही. १२ हणून वगानो आ ण याम ये राहणा यांनो,
आनंद करा पृ वी आ ण समु ावर अनथ ओढवला आहे, कारण सैतान
खाली तुम याकडे मो ा रागाने आला आहे. कारण आपणाला थोडकाच
काळ रा हला आहे, हे तो जाणतो. १३ आ ण अजगराने ब घतले क , यास
पृ वीवर टाक यात आले आहे, ते हा जने एका मुलाला ज म दला होता
या ीचा याने पाठलाग केला. १४ परंतु ीने सापा या पुढून त या
रानात या ठकाणी उडू न जावे हणून तला मो ा ग डाचे दोन पंख दे यात
आले; आ ण तेथे ती सपापासून सुर त राहत असताना एक काळ, दोन
काळ आ ण अधकाळ तचे पोषण केले जाईल. १५ आ ण ती ी पुराने
वा न जाईल असे करावे हणून, या सपाने त या मागोमाग आप या
त डातून नदीसारखे पाणी ओतले. १६ पण भूमीने ीला मदत केली; आ ण
अजगराने त डातून सोडलेली नदी भूमीने त ड उघडू न गळू न घेतली. १७
ते हा अजगर ीवर रागावला व जे त या संतानातून उरलेले, देवा या आ ा
पाळणारे आ ण येशूची सा देणारे यां याशी लढाई करायला गेला;
वाळू वर उभा रा हला. आ ण मी ब घतले
१३ आक ,णएकतोपशूअजगरसमु समुातूनावरयाआला.
यास दहा शगे आ ण सात डोक
होती. या या शगांवर दहा मुकुट होते व या या डो यांवर देवाचा अपमान
करणार नावे होती. २ आ ण मी पा हलेला पशू तो च यासारखा होता,
याचे पाय अ वला या पायासारखे व याचे त ड सहा या त डासारखे होते;
यास अजगराने आपली श आ ण राजासन दले आ ण मोठा अ धकार
दला. ३ या पशू या डो यापैक , या या एका डो याला जीवघेणी जखम
झाली होती, यामुळे तो म न जाईल असे वाटले. पण याची ती जखम
बर झाली; आ ण सव पृ वी आ य कर त या पशू यामागे गेली. ४
आ ण यांनी अजगराला नमन केले, कारण याने आपला अ धकार या
पशूला दला होता; आ ण यांनी या पशूलाही नमन क न हटले, “या
पशूसारखा कोण आहे? ा याशी कोण लढू शकेल?” ५ आ ण, या
पशूला मो ा ग व गो ी व अपमाना पद श द बोलणारे त ड दले होते;
आ ण यास हे करायला बेचाळ स म हने अ धकार दला होता. ६ या
पशूने देवा व
या या नावा वषयी, या या मंडपा वषयी आ ण वगात
राहणा यां वषयी नदा करायला आपले त ड उघडले. ७ आ ण प व जनांशी
लढाई कर यास व यां यावर वजय मळव यास या पशूला परवानगी
दे यात आली; आ ण यास येक वंश, लोक, भाषा बोलणा यांवर आ ण
रा ांवर अ धकार दलेला होता. ८ आ ण यांची नावे जगा या थापनेपासून
वधले या कोक या या जीवना या पु तकात ल हलेली नाहीत असे पृ वीवर
राहणारे सवजण या पशूला नमन करतील. ९ जर कोणाला कान असेल
तर तो ऐको. १० जो कैदेत जायचा तो कैदेत जातो; जो तलवार ने जीवे

656

मार ल यास तलवार ने मरणे भाग आहे. ात प व जनांची सहन शलता
आ ण व ास दसून येतो. ११ आ ण मी ब घतले क , आणखी एक पशू
भूमीतून वर येत आहे. यास कोक यासारखी दोन शगे होती; आ ण तो
अजगरासारखा बोलत होता. १२ तो प ह या पशूची सव स ा या यासम
वतः चालवतो; या प ह या पशूची जीवघेणी जखम बर झाली होती यास
पृ वीने व तीवर राहणा यांनी नमन करावे असे तो करतो. १३ तो मोठ च हे
करतो; लोकां या ीपुढे आकाशातून पृ वीवर अ नी उतरेल असे तो करतो,
१४ आ ण यास या पशू या देखत जी च हे करायची मुभा आहे ती क न
दाखवून तो पृ वीवर राहणा यांना फसवतो आ ण या पशूला तलवार चा
घाव लागला असताही जो जवंत आहे याची यांनी मूत करावी असे तो
पृ वीवर राहणा यांस सांगतो. १५ स या पशूला, प ह या पशू या मूत ला
जीवन दे याची परवानगी होती. हणजे या पशू या मूत ने बोलावे आ ण
असे करावे क , जतके लोक या पशू या मूत ला नमन करणार नाहीत
तत यांना जवे मारले जावे. १६ आ ण तो असे करतो क , लहान व मोठे ,
धनवान व द र ी, वतं व दास, अशा सवानी आप या उज ा हातावर
कवा कपाळांवर एक खूण यावी, १७ आ ण ती खूण हणजे या पशूचे
नाव कवा या या नावाची सं या आहे, या यावाचून इतर कोणाला काही
वकत घेता येऊ नये कवा वकता येऊ नये. १८ येथे ानीपणच आहे;
याला बु ी असेल याने पशू या सं येचा हशोब करावा कारण, ती एका
मनु याची सं या आहे आ ण याची सं या सहाशे सहास आहे.

येथे आहे. १३ आ ण मी वगातून एक वाणी ऐकली; ती मला हणाली, हे
लहीः आतापासून, भूम ये मरणारे ध य आहेत. आ मा हणतो, “हो,
हणजे यांना आप या क ांपासून सुटून वसावा मळावा कारण यांची कामे
तर यां याबरोबर यां यामागे जातात.” १४ ते हा मी ब घतले आ ण पाहा,
एक पांढरा ढग आ ण मनु या या पु ासारखा कोणी या ढगावर बसला
होता. या या म तकावर सो याचा मुकुट आ ण या या हातात एक धारदार
वळा होता. १५ मग परमे रा या भवनातून आणखी एक देव त बाहेर आला
आ ण जो ढगावर बसला होता यास याने मो ा आवाजात हटले, “ वळा
चालव आ ण कापणी कर कारण तु या कापणीची वेळ आली आहे; कारण
पृ वीचे पीक पकून गेले आहे.” १६ मग जो ढगावर बसला होता याने
पृ वीवर वळा चालवला आ ण पृ वीची कापणी झाली. १७ मग आणखी
एक देव त वगातील परमे रा या भवनामधून बाहेर आला; या याजवळही
एक धारदार वळा होता. १८ मग आणखी एक देव त वेदीतून बाहेर आला;
यास अ नीवर अ धकार होता; आ ण या याजवळ धारदार वळा होता
यास याने मो ा आवाजात ओरडू न हटले, “तुझा धारदार वळा घे आ ण
पृ वीवर ल ा वेलीचे घड गोळा कर; कारण तची ा े पकली आहेत.”
१९ ते हा या देव ताने पृ वीवर वळा चालवला आ ण पृ वी या ा वेलीचे
पीक गोळा क न ते देवा या ोधा या मो ा ा कुंडात टाकले. २०
यानंतर ते ा कुंड नगराबाहेर तुडवले गेले; व ा कुंडामधून र वर आले;
ते घो ा या लगामापयत चढले आ ण शंभर कोसां या प रसरात पसरले.

, पाहा, सयोन ड गरावर एक कोकरा उभा होता;
तर मी वगात आणखी एक महान व आ यकारक च ह
१४ नंआतरणमी यांब घतले
१५ यानं
या कपाळांवर याचे व यां या प याचे नाव ल हलेले
ब घतले; यां याजवळ सात पीडा हो या, असे सात देव त मी
होते, असे एक ल चौवेचाळ स हजार जण तेथे या याबरोबर होते. २
आ ण अनेक जल वाहां या वनीसारखी व मेघ गडगडाटा या वनीसारखी
वगातून नघालेली वाणी मी ऐकली आ ण जसे वीणावादक आप या वीणा
वाजवत आहेत अशी ती होती. ३ ते राजासनासमोर आ ण या चार ाणी व
व डलांसमोर जणू एक नवे गीत गात होते; पृ वीव न वकत घेतलेले जे एक
ल चौवेचाळ स हजार जण तेथे होते यां या शवाय कोणीही मनु य ते
गीत शकू शकला नाही. ४ ीसंगाने वटाळले न गेलेले ते हेच आहेत,
ते शु आहेत. जेथे कोठे कोकरा जातो तेथे याचे अनुसरण करणारे ते
आहेत. मानवजातीतून खंडणी भ न मु केलेले, हे देवाला व कोक याला
थमफळ असे आहेत. ५ यां या मुखात काही अस य आढळले नाही;
ते न कलंक आहेत. ६ यानंतर मला आणखी एक देव त आकाशा या
म यभागी उडताना दसला. या याजवळ, पृ वीवर राहणा या येक
रा , वंश, भाषा बोलणा यांना व येक समाजाला सुवाता सांगायला,
सावका लक सुवाता होती. (aiōnios g166) ७ तो मो ा आवाजात हणत
होता, देवाचे भय धरा आ ण यास गौरव करा; कारण यायाची वेळ आली
आहे आ ण याने आकाश, पृ वी आ ण समु आ ण पा याचे झरे हे उ प न
केले यास नमन करा. ८ मग आणखी एक देव त या या मागोमाग आला
आ ण हणाला, “पडली, मोठ बाबेल पडली! कारण तने सव रा ांना त या
भचाराचा ोध पी ा रस पाजला आहे.” ९ आ ण तसरा देव त
स या दोन देव तां या मागोमाग आला आ ण हणाला, जर कोणी या
पशूला कवा या या मूत ला नमन कर ल आ ण आप या कपाळावर कवा
हातावर याची खूण क न घेईल १० तोसु दा देवा या ोधाचा या यात
नरा घातलेला, याचा ोध पी ा रस पईल आ ण प व तांसमोर
आ ण कोक यासमोर यास अ नी आ ण गंधक ापासून पीडला जाईल. ११
यां या पीडेचा धूर युगानुयुग वर चढत राहतो; या पशूला आ ण या या
मूत ला नमन करणा यांना आ ण या या नावाचे च ह क न घेणा या
कोणालाही रा ं दवस वसावा मळणार नाही. (aiōn g165) १२ जे देवा या
आ ा व येशूचा व ास धीराने पालन करतात या प व जनांची सहनशीलता

पा हले या शेवट या पीडा हो या, कारण देवाचा ोध यानंतर पूण होणार
होता. २ मग मी ब घतले क , जणू एक अि न म त काचेचा समु आहे
आ ण यांनी या पशूवर व या या मूत वर आ ण या या नावा या सं येवर
वजय ा त केला होता ते या काचे या समु ाजवळ, देवाने दलेली वीणा
घेऊन उभे होते. ३ देवाचा दास मोशे ाचे गीत व कोक याचे गीत गात होते.
सवसमथ देवा, परमे रा, तु या कृती महान आ ण आ यकारक आहेत. हे
भू देवा, तू सवावर रा य करतो तुझे माग यो य आ ण खरे आहेत. ४ हे भू,
तुला कोण भणार नाही? आ ण तु या नावाचे गौरव कोण करणार नाही?
कारण तू एकच प व आहेस; कारण सगळ रा े येऊन तु यापुढे नमन
करतील. कारण तु या नी तम वाची कृ ये कट झाली आहेत. ५ नंतर मी
ब घतले आ ण सा ी या मंडपाचे परमे राचे वगातील भवन उघडले गेले.
६ आ ण या भवनातून सात देव त बाहेर आले; यां याजवळ सात पीडा
हो या. यांनी व छ, शु तागाची व े प रधान केली होती आ ण आप या
छातीभोवती सो याचे प े बांधले होते. ७ ते हा या चार ा यांतील एकाने
या सात देव तांना, जो युगानुयुग जवंत आहे या देवा या रागाने भरले या,
सात सो या या वा ा द या. (aiōn g165) ८ आ ण देवा या साम यापासून
व तेजापासून जो धूर नघाला, याने परमप व थान भ न गेले आ ण या
सात देव तां या सात पीडा पूण होईपयत कोणीही आत जाऊ शकला नाही.
व थानातून एक मोठ वाणी ऐकली; ती या सात
१६ मीदेव परमप
तांना हणाली, “जा आ ण देवा या रागा या या सात वा ा
पृ वीवर ओता.” २ मग प हला देव त गेला आ ण याने आपली वाटी
पृ वीवर ओतली आ ण या लोकांवर या पशूचे च ह होते व जे या या
मूत ला नमन कर त असत यांना अ तशय कु प आ ण ासदायक फोड
आले. ३ नंतर, स या देव ताने आपली वाटी समु ात ओतली आ ण
याचे मरण पावले या मनु या या र ासारखे र झाले आ ण समु ात
जगणारे सव जीव मरण पावले. ४ तस या देव ताने आपली वाटी न ांवर व
पा या या झ यांवर ओतली, “आ ण यांचे र झाले” ५ आ ण मा या
कानी आले क , जलाशयांचा देव त हणाला, तू जो प व आहेस आ ण
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होतास तो तू नी तमान आहेस, कारण तू असा याय केलास. ६ कारण यांनी
प व जनांचे आ ण संदे ांचे र पाडले, आ ण तू यांना र यायला
दलेस; कारण ते याच लायक चे आहेत. ७ वेदीने उ र दले, ते मी ऐकले
क , हो, हे सवसमथ देवा, परमे रा, तुझे याय खरे आ ण नीतीचे आहेत. ८
चौ या देव ताने आपली वाटी सूयावर ओतली आ ण यास लोकांस अ नीने
जाळू न टाक याची परवानगी दे यात आली होती. ९ लोक भयंकर उ णतेने
जळाले व यांनी या पीडांवर याला अ धकार आहे या देवा या नावाची
नदा केली आ ण यास गौरव ायला यांनी प ा ाप केला नाही. १०
पाच ा देव ताने आपली वाटी या पशू या राजासनावर ओतली आ ण
याचे रा य अंधकारमय झाले, आ ण या लेशांत लोकांनी आप या जीभा
चाव या; ११ यांनी आप या लेशांमुळे आ ण आप या फोडांमुळे वग य
देवाची नदा केली आ ण आप या कृत चा प ा ाप केला नाही. १२ सहा ा
देव ताने आपली वाटी महान फरात नदीवर ओतली आ ण पूवकड ल राजांचा
माग तयार हावा हणून तचे पाणी आटवले गेले. १३ आ ण मी ब घतले
क , या अजगरा या मुखातून, या पशू या मुखातून आ ण या खो ा
संदे ां या मुखातून बेडकांसारखे तीन अशु आ मे बाहेर आले. १४ कारण
हे चम कार करणारे
आ मे आहेत; ते सवसमथ देवा या, या महान
दवसा या लढाईसाठ सव जगात या राजांना एक जमवायला यां याकडे
जात आहेत. १५ पाहा, मी चोरासारखा येतो; जो जागृत राहतो आ ण आपली
व े संभाळतो तो ध य होय! नाही तर, तो उघडा फरेल आ ण ते याची
ल जा पाहतील. १६ आ ण यांनी यांना हम गदोन असे इ ी भाषेत नाव
असले या एका ठकाणी एक जमवले. १७ सात ा देव ताने आपली वाटी
अंतराळात ओतली व परमे रा या भवनामधून, राजासनाकडू न एक मोठा
आवाज आला; तो हणाला, “झाले.” १८ आ ण वजांचे लखलखाट, आवाज
व गडगडाट होऊन मोठा भूकंप झाला, पृ वीवर लोक झा यापासून कधी
झाला न हता इतका मोठा भूकंप झाला, १९ या महान नगर चे तीन भाग
झाले; रा ांची नगरे पडली आ ण ती महान बाबेल, तला या या कोपा या
संतापाचा ा रसाचा याला ावा, हणून देवासमोर मरणात आणली
गेली. २० आ ण येक बेट पळू न गेले व ड गर कोठे च आढळले नाहीत. २१
आ ण एक मण वजना या मो ा गारा आकाशातून खाली लोकांवर पड या;
आ ण या गारां या पीडेमुळे लोकांनी देवाची नदा केली; कारण यांची पीडा
फार मोठ होती.
या सात वा ा घेणारे जे सात देव त होते यां यातला
१७ मग
एक येऊन मा याशी बोलला आ ण हणाला, “ये, या अनेक
जलांवर जी बसली आहे या महावे येचा याय नवाडा मी तुला दाखवतो.
२ पृ वी या राजांनी त याबरोबर जारकम केले आ ण पृ वीवर राहणारे
त या जारकमा या ा रसाने म त झाले.” ३ ते हा ताने मला प व
आ याम ये अर यात नेले; आ ण मला एका कर मजी रंगा या पशूवर
बसलेली एक ी दसली. तो देव नदा मक नावांनी भरलेला होता आ ण
यास सात डोक व दहा शगे होती. ४ या ीने जांभळ व कर मजी
व े नेसून, सो याचा व मोलवान र नांचा, मो ये ांचा साज घातला होता.
त या हातात, अमंगळ गो नी व भचाराने भरलेला एक सो याचा याला
होता; ५ त या कपाळावर ल हलेले नाव एक रह य होते, महान बाबेल,
पृ वीवर ल वे यांची व अमंगळ गो ची आई. ६ आ ण मी ब घतले क ,
ती ी प व जनां या र ाने व येशूसाठ ता मे झाले यांचे र पऊन
म त झाली होती आ ण तला बघताच मी मोठा आ यच कत झालो. ७
ते हा तो देव त मला हणाला, “तू आ यच कत का झालास? मी तुला
या ीचे आ ण जो पशू तला पाठ वर वाहतो, याला सात डोक आ ण
दहा शगे आहेत या पशूचे रह य सांगतो. ८ आ ण तू जो पशू ब घतलास,
जो होता आ ण नाही, जो अगाधकूपात येईल आ ण नाशात जाईल आ ण
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जगा या थापनेपासून यांची नावे जीवना या पु तकात ल हलेली नाहीत
असे पृ वीवर राहणारे या पशूला पाहतील ते हा आ य करतील कारण तो
होता, नाही आ ण येणार आहे. (Abyssos g12) ९ इथे ानी मनाचे काम
आहे. ती सात डोक , ही ती ी यांवर बसली आहे. ते सात ड गर आहेत;
१० आ ण सात राजे आहेत, पाच पडले आहेत, एक आहे आ ण सरा अजून
आलेला नाही; आ ण तो आ यावर यास फारच थोडा वेळ रहावे लागेल. ११
आ ण तो जो पशू होता आ ण नाही, तो आठवा राजा आहे; तो सातांपासून
झालेला आहे; आ ण नाशात जात आहे. १२ आ ण तू ब घतलीस ती दहा
शगे दहा राजे आहेत. यांना अजून रा य मळाले नाही; पण यांना या
पशूबरोबर, एक घटका राजांसारखा अ धकार मळतो. १३ ते एकमताचे
आहेत, ते आपले साम य आ ण आपला अ धकार पशूला देतात. १४ ते
कोक याशी यु करतील आ ण कोकरा यांना जक ल कारण तो भूंचा
भू आ ण राजांचा राजा आहे; आ ण जे या याबरोबर आहेत ते बोलावलेले,
नवडलेले आ ण व ासू आहेत.” १५ आ ण तो मला हणतो, तू जे पा याचे
वाह बघत आहेस, यांवर ती वे या बसली आहे, ते नर नराळे समाज,
समुदाय आ ण रा े आ ण नर नरा या भाषा बोलणारे लोक आहेत. १६
आ ण तू ब घतलीस ती दहा शगे आ ण तो पशू या वे येचा ेष करतील.
तला ओसाड आ ण न न करतील, तचे मांस खातील आ ण तला अ नीत
जाळतील. १७ कारण यांनी एकमनाचे होऊन देवाची वचने पूण होईपयत,
याची इ छा पूण करायला आपले रा य पशूला ावे हे देवाने यां या मनात
घातले आहे. १८ आ ण जी ी तुला दसली ती पृ वी या राजांवर रा य
करणार मोठ नगर आहे.
ानंतर मी स या एका देव ताला वगातून खाली उतरतांना पा हले.
१८ यास
मोठा अ धकार होता; आ ण या या तेजाने पृ वी का शत
झाली. २ तो जोरदार आवाजात ओरडू न हणाला, “पडली, ती महान बाबेल
पडली आहे!” ती भूतांना व ती झाली आहे, सव अशु आ यांना आ ण
सव अशु आ ण तर करणीय प यांना आसरा झाली आहे. ३ कारण
त या भचाराचे म जे वेड लावणारे आहे ते सव रा े याली आहेत आ ण
पृ वी या राजांनी त याबरोबर भचार केला आहे; त या श शाली
संप ीने व ऐषोआरामाने पृ वीचे ापार ीमंत झाले आहेत. ४ मग मी
वगातून आणखी एक वाणी ऐकली; ती हणाली, अहो मा या लोकांनो,
त यामधून बाहेर या. हणजे तु ही त या पापात भागीदार होऊ नये आ ण
यासाठ क , त या कोण याही पीडा तुम यावर येऊ नयेत. ५ कारण तची
पापे आकाशापयत पोहोचलीत आ ण त या वाईट कृतीची देवाने आठवण
केली. ६ तने तु हास दले तसे तला परत ा; तने जे काही केले आहे
या या पट तु ही त यासाठ करा; आ ण तने या यात जतके ओतले
या या पट तु ही याम ये त यासाठ ओता. ७ तने वतःला जेवढे गौरव
व ऐषोआराम दला, तत या माणात तला छळ आ ण ःख ा; कारण ती
वतः या मनात हणते, मी राणी होऊन बसले आहे, मी वधवा नाही, मी
ःख बघणार नाही. ८ या कारणांमुळे, त यावर एकाच दवसात पीडा येतील,
मर , शोक आ ण काळ. ती अ नीने पुर जळू न जाईल; कारण तचा याय
करणारा, परमे र देव साम यशाली आहे. ९ “आ ण यांनी त याबरोबर
जारकम केले,” जे त याबरोबर वलासात रा हले, ते पृ वीचे राजे त या
जळ याचा धूर पाहतील, ते हा त याकरता रडतील आ ण ऊर बडवतील.
१० ते त या पीडां या भयामुळे र उभे रा न हणतील, हाय! ही मोठ नगर ,
ही परा मी नगर बाबेल; कारण एका घटकेत तुझा याय कर यात आला
आहे! ११ आ ण पृ वीचे ापार त याकरता रडतील आ ण शोक करतील;
कारण आता यांचा माल कोणीही वकत घेणार नाही. १२ सो याचा,
याचा, ह यांचा आ ण मो यांचा माल, तसेच तलम तागाचे कापड, जांभळे
कापड, रेशमी कापड आ ण कर मजी कापड आ ण सव कारची सुवा सक
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लाकडे आ ण सव कारची हि तदंती पा े, तशीच सव कारची फार कमती
लाकड , पतळ , लोखंड व संगमरवर पा े; १३ दाल चनी व उट याचे
मसाले, धूप, सुवा सक तेल व ऊद, ा रस, तेल, सपीठ आ ण ग आ ण
जनावरे, मढरे, घोडे व रथ आ ण दास व मनु यांचे जीव, हा यांचा माल
कोणी वकत घेत नाही. १४ आ ण या फळांची तु या जीवाला वासना होती
ती तु यापुढून गेली आहेत; सव वा द आ ण वलासाचे पदाथ तु यापासून
नाहीसे झाले आहेत; ते यापुढे कोणाला पु हा मळणारच नाहीत. १५ आ ण
त यामुळे सधन झालेले यांचे ापार हे त या पीडे या भयामुळे रवर
उभे रा न रडतील, शोक करतील १६ आ ण हणतील, हाय! ही मोठ नगर !
ही जांभळ आ ण कर मजी पोशाख नेसून सो याचा आ ण ह यामो यांचा
साज घालीत असे. १७ एव ा चंड संप ीची एका तासात नासाड झाली
आहे. आ ण सगळे तांडेल, गलबतावरचे सगळे लोक आ ण खलाशी आ ण
जतके समु ावर पोट भरणारे होते ते सव लोक रवर उभे रा हले, १८ आ ण
यांनी त या जळ याचा धूर पा हला, ते हा ते ओरडू न हणाले, “कोणती
नगर या मो ा नगर सारखी आहे?” १९ आ ण यांनी आप या डो यांत
धूळ घातली व ते रडत आ ण शोक कर त ओरडू न हणाले, हाय! ही महान
नगर ! समु ावर यांची गलबत होती ते सव ह या संप ीवर सधन झालेत!
कारण ही एका घटकेत उजाड झाली. २० हे वगा, अहो प व जनांनो,
े षतांनो आ ण संदे ांनो, त याव न आनंद करा, कारण देवाने तला
दंड देवून तु हास याय दला आहे. २१ मग एका बलवान देव ताने मो ा
जा या या तळ सारखा एक दगड घेतला, तो समु ात फेकला आ ण तो
हणाला, अशीच ती मोठ नगर बाबेल जोरात खाली टाक यात येईल,
आ ण पु हा मुळ च सापडणार नाही. २२ तु यात वीणा वाज वणा यांचा
आवाज, संगीतकार, बासर आ ण कण वाज वणा यांचा आवाज ापुढे
कधी ऐकू येणार नाही. तु यात कोण याही धं ाचा कारागीर ापुढे कधी
आढळणार नाही; आ ण तु यात जा याचा आवाज ापुढे कधी ऐकू येणार
नाही. २३ आ ण तु यात द ाचा उजेड. ापुढे कधी दसणार नाही; तु यात
वराचा आ ण वधूचा आवाज ापुढे ऐकू येणार नाही. कारण तुझे ापार हे
पृ वीचे मोठे लोक होते; आ ण तु या जा टो यांनी सव रा े फसवली गेली.
२४ आ ण त यात संदे
ांचे, प व जनांचे आ ण पृ वीवर जे वधलेले या
सवाचे र सापडले.
गो नंतर मी जणू एक, वशाल समुदायाची मोठ वाणी वगात
१९ याऐकली;
ती हणाली हालेलूया, तारण, गौरव आ ण साम य आम या
देवाचीच आहेत, २ कारण याचे याय खरे आ ण नीतीचे आहेत; कारण
या महावे येने आप या भचार वाग याने पृ वी
केली तचा याने
याय नवाडा केला आहे. आ ण आप या दासां या र ाब ल तचा सूड
घेतला आहे. ३ आ ण ते स यांदा हणाले, हालेलूया तचा धूर युगानुयुग
वर चढत आहे. (aiōn g165) ४ ते हा ते चोवीस वड ल व चार जवंत ाणी
पालथे पडले, यांनी राजासनावर बसले या देवाला नमन केले आ ण ते
हणालेः आमेन; हालेलूया. ५ आ ण राजासनाकडू न एक वाणी आली; ती
हणालीः तु ही सव याचे दास, दो ही लहानमोठे आ ण साम यवान यास
भणारे, आप या देवाची तुती करा. ६ आ ण, मी जणू एका, वशाल
समुदायाची वाणी, ऐकली; ती वाणी महापूरा या आ ण मेघां या मो ा
गडगडाटां या आवाजासारखी होती. ती हणाली, हालेलूया; कारण, आमचा
भू सवस ाधार देव हा रा य कर त आहे. ७ या, आपण आनंद क ,
हष क , आ ण यास गौरव देऊ; कारण कोक याचे ल न नघाले आहे,
आ ण या या नवर ने वतःला सज वले आहे. ८ आ ण तला नेसायला,
व छ, शु , चमकणारे तलम तागाचे व दले आहे. (हे तलम व
हणजे
प व जनां या नी तम वाची कामे होत.) ९ आ ण तो देव त मला हणाला,
“ लहीः कोक या या ल ना या भोजनाला बोलावलेले ध य होत.” आ ण तो

मला हणाला, “ही देवाची खर वचने आहेत.” १० आ ण, मी यास नमन
करायला या या पायाशी पालथा पडलो, परंतु तो मला हणाला, “असे
क नको; मी तु या सोबतीचा आ ण येशूची सा यां याजवळ आहे या
तु या बंधूं या सोबतीचा दास आहे. देवाला नमन कर कारण येशू वषयीची
सा हा भ व यवानीचा आ मा आहे.” ११ ते हा मी ब घतले क , वग
उघडला आ ण पाहा, एक पांढरा घोडा आ ण यावर जो बसला होता याचे
नाव व ासू आ ण खरा आहे, तो नीतीने याय करतो, आ ण यु करतो,
१२ याचे डोळे अ नी या वालेसारखे होते व या या डो यावर पु कळ
मुकुट होते आ ण याचे एक नाव ल हलेले होते; ते या या शवाय कोणी
जाणत नाही. १३ याने एक, र ात भजवीलेला झगा घातला होता; आ ण
देवाचा श द हे नाव यास दे यात आले आहे; १४ आ ण वगात या सेना
पांढ या घो ांवर बसून शु , व छ, तलम तागाची व े प रधान क न
या या मागोमाग जात हो या. १५ आ ण याने रा ांवर हार करावा हणून
या या त डामधून एक धारदार तलवार नघते, तो यां यावर लोहदंडाने
स ा चालवील; तो सवसमथ देवा या अतीकोपाचे ा कुंड तुडवील. १६
या या झ यावर व या या मांड वर राजांचा राजा आ ण भूंचा भू असे
नाव ल हलेले आहे. १७ आ ण मी ब घतले क , एक देव त सूयात उभा
होता; तो आकाशात उडणा या सव प यांना मो ा आवाजात ओरडू न
हणालाः या आ ण देवा या मो ा भोजनासाठ जमा हा; १८ हणजे तु ही
राजांचे सेनापतीचे मांस खाल आ ण बलवान पु षांचे मांस खाल; घो ांचे
आ ण यावर बसणा यांचे मांस खाल, वतं आ ण दास, लहान आ ण
मोठे अशा सवाचे मांस खाल. १९ आ ण मी ब घतले क , तो जो घो ावर
बसला होता या याबरोबर आ ण या या सेनेबरोबर लढाई करायला तो
पशू व पृ वीचे राजे आ ण यां या सेना एक आ या हो या. २० मग या
पशूला व या याबरोबर या खो ा संदे ाला धर यात आले; याने
या यासमोर च हे क न, या पशूने श का घेणा यांस व या या मूत ला
नमन करणा यांस फसवले होते. या दोघांनाही गंधकाने जळणा या अ नी या
सरोवरात जवंत टाक यात आले; (Limnē Pyr g3041 g4442) २१ बाक चे
लोक जो घो ावर बसला होता या या त डातून बाहेर येणा या तलवार ने
मारले गेले आ ण यां या मांसाने सगळे प ी तृ त झाले.
ब घतले क , एक देव त आकाशामधून खाली आला;
२० आया णयामीहातात
अगाधकूपाची क ली व एक मोठ साखळ होती.
(Abyssos g12) २ आ ण याला दयाबल आ ण सैतान हणतात या पुरातन

सपाला हणजे या अजगराला याने धरले, एक हजार वषासाठ यास
बांधले, ३ आ ण अगाधकूपात टाकले; आ ण याम ये बंद क न वर श का
लावला; हणजे ती हजार वष पूण होईपयत याने रा ांना आणखी फसवू
नये. यानंतर यास पु हा थोडा वेळ सोडणे ज र होते. (Abyssos g12) ४
ते हा मी राजासने ब घतली व यावर जे कोणी बसले होते; यां याकडे
याय नवाडा दे यात आला आ ण येशू या सा ीसाठ व देवा या वचनासाठ
यांचा शर छे द झाला होता आ ण या पशूला कवा या या मूत ला यांनी
नमन केले न हते आ ण आप या कपाळावर कवा हातावर याचा श का
मारलेला न हता, यांचे आ मे मला दसले. ते परत जवंत झाले व यांनी
ताबरोबर एक हजार वष रा य केले. ५ पण ती हजार वष पूण होईपयत
बाक चे मरण पावलेले पु हा जवंत झाले नाहीत. हे प हले पुन थान होय. ६
याला प ह या पुन थानात भाग आहे, तो ध य आ ण प व आहे; अशांवर
स या मरणाची स ा नाही, तर ते देवाचे आ ण
ताचे याजक होतील;
आ ण या याबरोबर एक हजार वष रा य करतील. ७ जे हा ती हजार वष
संपतील ते हा सैतानाला या या कैदेतून सोड यात येईल; ८ आ ण तो
पृ वी या चार कोप यांतील गोग व मागोग या रा ांना, लढाईसाठ एक
करावे हणून तो यांना फसवायला बाहेर नघेल; यांची सं या समु ा या
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वाळू इतक आहे. ९ ते पृ वी या व तारावर गेले आ ण यांनी प व जनांची
छावणी व य नगर वेढली; ते हा वगातून अ नी उतरला आ ण याने
यांना गळू न घेतले; १० आ ण यांना फस वणा या सैतानाला अ नी या व
गंघका या सरोवरात टाक यात आले; तो पशू व तो खोटा संदे ा हे; तेथेच
असून ते रा ं दवस सदासवकाळ पीडा भोगतील. (aiōn g165, Limnē Pyr
g3041 g4442) ११ ते हा मी एक, मोठे , शु राजासन आ ण यावर जो बसला
होता यास ब घतले. या या उपि थतीतून पृ वी व आकाशही पळू न गेली;
आ ण यांना कोठे च जागा मळाली नाही. १२ मग मी मृतांना, लहान व मोठे
ांना राजासनासमोर उभे रा हलेले ब घतले; ते हा पु तके उघडली गेली;
नंतर आणखी एक पु तक उघडले गेले. ते जीवनाचे पु तक होते; आ ण या
पु तकात ल हले या गो व न यां या यां या कामां माणे मृतांचा याय
कर यात आला. १३ समु ाने आप यामधील मरण पावलेले होते ते दले
आ ण मृ यू व मृतलोक ांनीही आप यामधील मरण पावलेले होते ते दले;
आ ण यां या कामां माणे यांचा येकाचा याय कर यात आला. (Hadēs
g86) १४ आ ण मरण व मृतलोक अ नी या सरोवरात टाकले गेले. हे सरे
मरण होय. हे अ नीचे तळे हणजे सरे मरण. (Hadēs g86, Limnē Pyr g3041
g4442) १५ आ ण या कोणाचे नाव जीवना या पु तकात ल हलेले आढळले
नाही यास अ नी या सरोवरात टाक यात आले. (Limnē Pyr g3041 g4442)
ण मी नवे आकाश आ ण नवी पृ वी ही ब घतली कारण प हले
२१ आआकाश
व प हली पृ वी ही नघून गेली होती आ ण समु ही रा हला
न हता. २ आ ण मी ती प व नगर , नवे य शलेम, देवाकडू न वगातून
खाली येत असलेली ब घतली. ती वरासाठ साज चढवून सज वले या
वधू माणे दसत होती; ३ आ ण मी राजासनातून एक मोठ वाणी ऐकली;
ती हणालीः “पाहा, देवाचा मंडप मनु यांत आहे, तो यां याबरोबर व ती
कर ल; ते याचे लोक होतील आ ण देव वतः यां याबरोबर राहील ४ तो
यां या डो यांतले सव अ ू पुसेल; आ ण ापुढे मरण राहणार नाही; ःख,
आ ोश, कवा लेशही होणार नाहीत; कारण प ह या गो ी होऊन गे या
आहेत.” ५ ते हा राजासनावर बसलेला हणालाः “पाहा, मी सवकाही नवीन
करतो आ ण तो मला हणाला, लही; कारण ही वचने व सनीय आ ण
खर आहेत.” ६ आ ण तो मला हणालाः “या गो ी झा या आहेत. मी
अ फा आ ण ओमेगा, आरंभ आ ण शेवट आहे. जो ता हेला असेल यास मी
जीवना या झ याचे पाणी फुकट देईन. ७ जो वजय मळवतो तो या सव
गो ी वारशाने मळवील; मी यांचा देव होईन आ ण तो माझा पु होईल.
८ पण भेकड, अ व ासू, अमंगळ, खुनी, जारकम , चेटक , मूत पुजक
आ ण सगळे लबाड ांना अ नीने आ ण गंधकाने जळणा या सरोवरात वाटा
मळे ल; हे सरे मरण होय.” (Limnē Pyr g3041 g4442) ९ मग या सात
देव तांनी या सात शेवट या पीडांनी भरले या, सात वा ा घेत या हो या
यां यातला एक येऊन मा याशी बोलला आ ण मला हणाला, “इकडे ये,
मी तुला वधू, कोक याची नवर दाखवतो.” १० ते हा याने मला आ याने
एका मो ा उं च ड गरावर नेले आ ण याने मला ती प व नगर य शलेम
देवाकडू न वगातून खाली उतरतांना दाखवली. ११ य शलेमे या ठायी देवाचे
तेज होते; आ ण तचे तेज अ तमोलवान ख ासारखे; फ टका माणे
चमकणा या या फे र नासारखे होते. १२ तला मोठा आ ण उं च तट होता;
यास बारा वेशी हो या आ ण वेश पुढे बारा देव त होते आ ण यावर नावे
ल हलेली होती; ती इ ाएला या बारा वंशजांची नावे होती, १३ पूवकडे तीन
वेशी; उ रेकडे तीन वेशी; द णेकडे तीन वेशी आ ण प मेकडे तीन वेशी
हो या. १४ आ ण नगर या तटाला बारा पाये होते; यावर कोक या या बारा
े षतांची नावे होती. १५ आ ण जो मा याशी बोलत होता या याजवळ या
नगर चे, त या वेश चे व त या तटाचे माप यायला एक सो याचा बो
होता. १६ ती नगर चौकोनी बांधलेली होती; आ ण तची लांबी जतक होती

क.

ततक च तची ं दी होती; आ ण याने बो ने माप घेतले ते साडेसातशे
कोस भरले; तची लांबी, ं दी आ ण उं ची या समसमान हो या. १७ आ ण
याने तटाचे माप घेतले ते मनु या या हणजे या ता या हाता माणे एकशे
च वेचाळ स हात भरले; १८ त या तटाचे बांधकाम या फे र नाचे होते;
आ ण नगर व छ काचे माणे, शु सो याची होती. १९ आ ण नगर या
तटाचे पाये अनेक कारचे मोलवान पाषाण लावून सज वले होते. प हला
पाया या फे, सरा नीलमणी, तसरा शवधातू चौथा पाचू, २० पाचवा
गोमेद, सहावा सा द, सातवा लस या, आठवा वैडूय, नववा पु कराज, दहावा
सोनलसणी, अकरावा याक थ आ ण बारावा प ंराग. २१ आ ण बारा वेशी
बारा मो यां या हो या; येक वेस एका मो याची केली होती. नगर चा र ता
शु सो याचा, पारदशक काचेसारखा होता. २२ आ ण मी तेथे भवन ब घतले
नाही; कारण सवसमथ भू देव आ ण कोकरा हेच तचे भवन आहेत. २३
आ ण या नगर ला काश ायला सूयाची कवा चं ाची गरज न हती; कारण
देवाचे तेज तला काश देते आ ण कोकरा तचा दवा आहे, २४ रा े त या
काशात चालतील; आ ण पृ वीचे राजे आपले वैभव त यात आणतील.
२५ त या वेशी दवसा कधीही बंद के या जाणार नाहीत; आ ण तेथे रा
होणारच नाही. २६ या रा ांकडू न वैभव आ ण मान त यात आणतील;
२७ तेथे कोणतीही अशु गो कवा अमंगळपणाची कृती करणारा अथवा
लबाड करणारा कोणीही मनु य, कोण याही कारे वेश करणार नाही पण
कोक या या जीवना या पु तकात यांची नावे ल ह यात आली आहेत
यांनाच वेश करता येईल.
देव ताने मला जीवना या पा याची एक नदी दाख वली. ती नदी
२२ नंफतरटकासारखी
व छ होती. ती नदी देवा या आ ण कोक यां या
राजासनापासून उगम पावत होती आ ण नगरा या र यां या मधोमध
वाहत होती. २ नदी या दो ही काठांवर बारा जातीची फळे देणारे जीवनाचे
झाड होते, ते येक म ह यास आपले फळ देते. झाडांची पाने रा ा या
आरो यासाठ उपयोगी पडतात, ३ या नगरात यापुढे कसलाही शाप
असणार नाही; या याम ये देवाचे व या या कोक याचे राजासन रा हल.
याचे दास याची सेवा करतील. ४ आ ण ते याचे मुख पाहतील व यां या
कपाळावर देवाचे नाव ल हलेले असेल. ५ या नगरात यापुढे कधीही रा
होणार नाही. लोकांस काश मळ व यासठ ापुढे कुठ याही द ाची
अथवा सूयाची गरज पडणार नाही; कारण भू देव आपला काश यां यावर
पाड ल; आ ण ते युगानुयुग रा य करतील. (aiōn g165) ६ नंतर देव त मला
हणाला, “हे श द व ासयो य आ ण खरे आहेत. संदे ां या आ यांचा
देव जो भू आहे, याने या गो ी लवकर घडू न आ या पा हजेत, या
आप या दासांना कळव यासाठ आपला त पाठ वला आहे.” ७ “पाहा, मी
लवकर येत आहे. या पु तकातील संदेशवचनांचे जो पालन करतो, तो ध य!
आहे.” ८ या मनु याने या गो ी ऐक या आ ण पा ह या तो मनु य मी,
योहान आहे. मी जे हा या गो ी ऐक या आ ण पा ह या, ते हा या गो ी
मला दाखवीत असले या देव ता या पायाशी नमन कर यास मी पालथा
पडलो. ९ परंतु तो देव त मला हणाला, “असे क नको. मी तु याबरोबर
आ ण तुझे भाऊ संदे ,े जे या पु तकात नमूद केले या वचनांचे पालन
करतात, यां याबरोबर काम करणारा देवाचा एक दास आहे. देवाला नमन
कर.” १० नंतर देव त मला हणालाः “तू या संदेश वचनावर श का मा न
बंद क नको; काळाबाबत या या पु तकातील संदेश गु त ठे वू नकोस;
कारण या गो ी घडू न ये याची वेळ आता जवळ आली आहे. ११ जो मनु य
अनी तमान आहे, तो अनी तमान राहो, जो अमंगळ आहे, तो अमंगळ राहो.
जो नी तमान आहे तो नैतीक आचरण कर त राहो. जो प व आहे, यास
आणखी प व पणाने चालू दे.” १२ “पाहा, मी लवकर येत आहे आ ण
येकाला या या या या कामा माणे दे यास मा याजवळ वेतन आहे,
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१३ मी अ फा व ओमेगा, प हला व अखेरचा, आरंभ आ ण शेवट आहे. १४

आप याला जीवना या झाडावर अ धकार मळावा व वेशीतून नगर त आपले
जाणे हावे हणून जे आपले झगे धुतात ते ध य आहेत. १५ परंतु कु े,
चेटक , जा टोणा करणारे, भचार , मूत पूजा करणारे आ ण नर नरा या
र तीने लबाड ची आवड धरणारे व लबाड बोलणारे बाहेर राहतील.” १६
“तुम या आपाप या मंड यांसाठ याबाबतीत सा दे याक रता आपला
देव त मी, येशूने पाठ वलेला आहे. मी दा वदा या कुळातील एक अंकुर व
वंशज आ ण पहाटेचा तेज वी तारा आहे.” १७ आ मा आ ण नवर असे
हणतात क , “ये,” आ ण जो कोणी हे ऐकतो, तो असे हणो क , “ये,”
आ ण जो तहानेला आहे, तो येवो, या कोणाला पा हजे, तो फुकट दले
जाणारे जीवनी पाणी घेवो. १८ या पु तकात भ व यकाळाबाबत नमूद केलेली
वचने जो ऐकतो, यास मी गंभीरपणे सावधान करतोः जर कोणी ाम ये
भर घालील, तर या पु तकात ल हले या पीडा देव या यावर आणील;
१९ आ ण जो कोणी भ व यकाळाबाबत संदेश देणा या या पु तकामधून
काही काढू न टाक ल याचा यां याबाबत या पु तकात ल हले आहे, या
जीवना या झाडाचा आ ण प व नगराचा वाटा देव काढू न घेईल. २० जो येशू
या गो ी वषयी सा देतो, तो हणतो, “होय, मी लवकर येतो.” आमेन, ये
भू येशू, ये. २१ भू येशूची कृपा देवा या सव प व लोकांबरोबर असो.
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आ ण मी ती प व नगर , नवे य शलेम, देवाकडू न वगातून खाली येत असलेली ब घतली. ती वरासाठ साज चढवून
सज वले या वधू माणे दसत होती; आ ण मी राजासनातून एक मोठ वाणी ऐकली; ती हणालीः “पाहा, देवाचा मंडप
मनु यांत आहे, तो यां याबरोबर व ती कर ल; ते याचे लोक होतील आ ण देव वतः यां याबरोबर राहील
क. २१:२-३

वाचकांसाठ मागदशक
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Aionian Glossary words to help us better understand God’s love for individuals and for
all mankind, and the nature of afterlife destinies.
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in our understanding of the truth. However, it does mean that there is no infallible human
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The Bible is a library with 66 books in the Protestant Canon. The best way to learn
God’s word is to read entire books. Read the book of Genesis. Read the book of
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better understand the extent of God’s love for individuals and all mankind, and the
nature of afterlife destinies. The original translation is unaltered and a note is added to
63 Old Testament and 200 New Testament verses. Compare the meanings below to the
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Abyssos
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 9 times in 3 books, 6 chapters, and 9 verses
Strongs: g12
Meaning:
Temporary prison for special fallen angels such as Apollyon, the Beast, and Satan.

aïdios
Language: Koine Greek
Speech: adjective
Usage: 2 times in Romans 1:20 and Jude 6
Strongs: g126
Meaning:
Lasting, enduring forever, eternal.

aiōn
Language: Koine Greek
Speech: noun
Usage: 127 times in 22 books, 75 chapters, and 102 verses
Strongs: g165
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A lifetime or time period with a beginning and end, an era, an age, the completion of
which is beyond human perception, but known only to God the creator of the aiōns,
Hebrews 1:2. Never meaning simple endless or infinite chronological time in Koine
Greek usage. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs.

aiōnios
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consummate. Never meaning simple endless or infinite chronological time in Koine
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Geenna
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 12 times in 4 books, 7 chapters, and 12 verses
Strongs: g1067
Meaning:
Valley of Hinnom, Jerusalem's trash dump, a place of ruin, destruction, and judgment
in this life, or the next, though not eternal to Jesus' audience.

Hadēs
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 11 times in 5 books, 9 chapters, and 11 verses
Strongs: g86
Meaning:
Synonomous with Sheol, though in New Testament usage Hades is the temporal
place of punishment for deceased unbelieving mankind, distinct from Paradise for
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Limnē Pyr
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: Phrase 5 times in the New Testament
Strongs: g3041 g4442
Meaning:
Lake of Fire, final punishment for those not named in the Book of Life, prepared for
the Devil and his angels, Matthew 25:41.

Sheol
Language: Hebrew
Speech: proper noun, place
Usage: 65 times in 17 books, 50 chapters, and 63 verses
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Meaning:
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Tartaroō
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 1 time in 2 Peter 2:4
Strongs: g5020
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Temporary prison for particular fallen angels awaiting final judgment.
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None yet noted

व ासाने, अ ाहामाने, यास जे ठकाण वतन मळणार होते तकडे जा यास यास बोलव यात आले ते हा आ ा मानली. तो कोठे जाणार होता हे यास माहीत नसताना तो नघाला. - इ ी ११:८

फारोने लोकांस जाऊ दले, परंतु परमे राने लोकांस प ल ी लोकां या देशातून जवळची वाट असताना देखील यातून जाऊ दले नाही
“यु द संग पा न हे लोक माघार घेऊन मसर देशाला परत जातील, असे देवाला वाटले.” - नगम १३:१७

कारण मनु याचा पु ही सेवा क न यावयास नाही तर तो सेवा करावयास आला आहे, पु कळां या खंडणीक रता आपला जीव दे यासाठ आला आहे. - माक १०:४५

े षत हो यास बोलावलेला, येशू

ताचा दास, देवा या सुवातसाठ वेगळा केलेला, पौल ाजकडू न; - रोम. १:१

Creation 4004 B.C.
Adam and Eve created
Tubal-cain forges metal
Enoch walks with God
Methuselah dies at age 969
God floods the Earth
Tower of Babel thwarted
Abraham sojourns to Canaan
Jacob moves to Egypt
Moses leads Exodus from Egypt
Gideon judges Israel
Ruth embraces the God of Israel
David installed as King
King Solomon builds the Temple
Elijah defeats Baal’s prophets
Jonah preaches to Nineveh
Assyrians conquer Israelites
King Josiah reforms Judah
Babylonians capture Judah
Persians conquer Babylonians
Cyrus frees Jews, rebuilds Temple
Nehemiah rebuilds the wall
Malachi prophecies the Messiah
Greeks conquer Persians
Seleucids conquer Greeks
Hebrew Bible translated to Greek
Maccabees defeat Seleucids
Romans subject Judea
Herod the Great rules Judea

4004
3300
3017
2349
2349
2247
1922
1706
1491
1245
1168
1055
1018
896
800
721
630
605
539
537
454
416
331
312
250
165
63
37

(The Annals of the World, James Uusher)

Jesus Christ born 4 B.C.

New Heavens and Earth
1956
1830
1731
1614
1572
1517
1455
1323
1276
1100
1054
997
864
716
635
569
432
397
341
325
250
197
70
61
52
39
33

Christ returns for his people
Jim Elliot martyrd in Ecuador
John Williams reaches Polynesia
Zinzendorf leads Moravian mission
Japanese kill 40,000 Christians
Jesuits reach Mexico
Martin Luther leads Reformation
Gutenberg prints first Bible
Franciscans reach Sumatra
Ramon Llull trains missionaries
Crusades tarnish the church
The Great Schism
Adalbert marytyrd in Prussia
Bulgarian Prince Boris converts
Boniface reaches Germany
Alopen reaches China
Longinus reaches Alodia / Sudan
Saint Patrick reaches Ireland
Carthage ratifies Bible Canon
Ulfilas reaches Goth / Romania
Niceae proclaims God is Trinity
Denis reaches Paris, France
Tertullian writes Christian literature
Titus destroys the Jewish Temple
Paul imprisoned in Rome, Italy
Thomas reaches Malabar, India
Peter reaches Gentile Cornelius
Holy Spirit empowers the Church
(Wikipedia, Timeline of Christian missions)

Resurrected 33 A.D.

What are we?

Genesis 1:26 - 2:3		

Mankind is created in God’s image, male and female He created us

How are we sinful?

Romans 5:12-19		

Sin entered the world through Adam and then death through sin

				

Where are we?

Innocence
Eternity
Past
Father

God

Son
Holy Spirit

Who
are
we?

Creation
4004 B.C.

God’s
perfect
fellowship

Deceased
believing
Deceased
unbelieving

Genesis 1:31
God’s
perfect
fellowship
with
Adam
in The
Garden
of Eden

Fall to sin
No Law

Moses’ Law
1500 B.C.

Christ
33 A.D.

Genesis 1:1

First
Beast
False
Prophet

John 1:14
Incarnate

Luke 23:43
Paradise

Psalm 139:7
Everywhere

John 14:17
Living in believers

Ephesians 2:1-5
Serving the Savior or Satan on Earth
Luke 16:22
Blessed in Paradise
Luke 16:23, Revelation 20:5,13
Punished in Hades until the final judgment

2 Peter 2:4, Jude 6
Imprisoned in Tartarus

No Creation
No people

Revelation 20:13
Thalaasa

Genesis 1:31
No Fall
No unholy Angels

1 Peter 5:8, Revelation 12:10
Rebelling against Christ
Accusing mankind

Revelation 19:20
Lake of Fire
Revelation 20:2
Abyss

Satan

Why are we?

Church Age
Kingdom Age

John 8:58
Pre-incarnate

Fugitive
Angels

Glory

Hebrews 1:14
Serving mankind at God’s command

Holy
Imprisoned

Fallen

1 Timothy 6:16
Living in unapproachable light

John 10:30

Living
Mankind

When are we?

Romans 11:25-36, Ephesian 2:7

New Heavens
and Earth
Acts 3:21
Philippians 2:11
Revelation 20:3
God’s
perfectly
restored
fellowship
with all
Mankind
praising
Christ
as Lord
in the
Holy
City

Matthew 25:41
Revelation 20:10
Lake of Fire
prepared
for the
Devil
and his
Angels

For God has bound all over to disobedience in order to show mercy to all

Prepared for the Devil and his Angels
मराठ at AionianBible.org/Lake-of-Fire

The Aionian Bible shows the location of ten special Greek and Hebrew Aionian Glossary
words to help us better understand God’s love for individuals and for all mankind, and
the nature of after-life destinies. The underlying Hebrew and Greek words typically
translated as Hell show us that there are not just two after-life destinies, Heaven or Hell.
Instead, there are a number of different locations, each with different purposes, different
durations, and different inhabitants. Locations include 1) Old Testament Sheol and New
Testament Hadēs, 2) Geenna, 3) Tartaroō, 4) Abyssos, 5) Limnē Pyr, 6) Paradise, 7)
The New Heaven, and 8) The New Earth. So there is reason to review our conclusions
about the destinies of redeemed mankind and fallen angels.
The key observation is that fallen angels will be present at the final judgment, 2 Peter
2:4 and Jude 6. Traditionally, we understand the separation of the Sheep and the Goats
at the final judgment to mean separating believing from unbelieving mankind, Matthew
25:31-46 and Revelation 20:11-15. However, the presence of fallen angels at the final
judgment alternatively suggests that Jesus is separating redeemed mankind from the
fallen angels. We do know that Jesus is the helper of mankind and not the helper of the
Devil, Hebrews 2. We also know that Jesus has atoned for the sins of all mankind, both
believer and unbeliever alike, 1 John 2:1-2. Certainly, unbelievers are punished in
Hades as the story of Lazarus makes plain, Luke 16:19-31. Yet less commonly known,
the punishment of this selfish man and all unbelievers is before the final judgment, is
temporal, and is punctuated when Hades is evacuated, Revelation 20:13. So is there
hope beyond Hades for unbelieving mankind? Jesus promised, “the gates of Hades will
not prevail,” Matthew 16:18. Paul asks, “Hades where is your victory?” 1 Corinthians
15:55. John wrote, “Hades gives up,” Revelation 20:13.
Jesus comforts us saying, “Do not be afraid,” because he holds the keys to unlock death
and Hades, Revelation 1:18. Yet too often our Good News sounds like a warning to “be
afraid” because Jesus holds the keys to lock Hades! Wow, we have it backwards! Hades
will be evacuated! And to guarrantee hope, once emptied, Hades is thrown into the Lake
of Fire, never needed again, Revelation 20:14.
Finally, we read that anyone whose name is not written in the Book of Life is thrown into
the Lake of Fire, the second death, with no exit ever mentioned or promised, Revelation
21:1-8. So are those evacuated from Hades then, “out of the frying pan, into the fire?”
Certainly, the Lake of Fire is the destiny of the Goats. But, do not be afraid. Instead,
read the Bible's explicit mention of the purpose of the Lake of Fire and the identity of the
Goats, “Then he will say also to those on the left hand, ‘Depart from me, you cursed,
into the consummate fire which is prepared for... the devil and his angels,’” Matthew
25:41. Good news for all mankind!
Faith is not a pen to write your own name in the Book of Life. Instead, faith is the
glasses to see that the love of Christ for all mankind has already written our names in
Heaven. Jesus said, “You did not choose me, but I chose you,” John 15:16. Though
unbelievers will suffer regrettable punishment in Hades, redeemed mankind will never
enter the Lake of Fire, prepared for the devil and his angels. And as God promised, all
mankind will worship Christ together forever, Philippians 2:9-11.

हणून तु ही जा आ ण रा ांतील लोकांस माझे श य करा. पता, पु आ ण प व आ मा यां या नावाने बाि त मा ा. - म य २८:१९

