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2 इितहास

यहदूी परंपरेने एजर्ाला लेखक म्हणनू शरे्य िदले आहे.
2 इितहासात शलमोनाच्या कराराच्या अहवालाची सुरवात
होते. शलमोनाच्या मृत्यनंूतर, राज्य वाटण्यात आले.
2 इितहास, 1 इितहासाचे सहकारी पुस्तक आहे जे राजा
शलमोनाच्या कारिकदी र्पासनू बाबेलपयर्ंत बंिदवासासाठी िहबर्ू
लोकांचा इितहास चालू ठेवते.

साधारण इ. प.ू 450 - 425.
इितहास आजच्या िदवसापयर्ंत अत्यंत कठीण आहे, तरीही

इस्तर्ाएलचे बाबेलच्या बंिदवासातनू परतणे स्पष्टपणे आहे.

पर्ाचीन यहदूी लोकआिण पिवतर् शास्तर्ाचे नंतरचे वाचक.

2 इितहास हे पुस्तक 2 शमुवेल आिण 2 राजे यासारखीच
मािहती देते. 2 इितहास हे पुस्तक या काळातील याजकत्वाच्या
पैलूंवर अिधक भर देते. 2 इितहास हे पुस्तक राष्ट्राच्या धािमर्क
इितहासाचे मलू्यांकनआहे.

इस्तर्ाएलचा आध्याित्मक वारसा
रूपरेषा
1. शलमोनाच्या अंतगर्त इस्तर्ाएलाचा इितहास — 1:1-
9:31

2. रहबाम ते आहाज पयर्ंतचा इितहास — 10:1-28:27
3. िहज्कीया ते यहदूा पयर्ंतचा इितहास — 29:1-36:23
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1 3:1-15
1परमेश्वर देव सोबत असल्याने दािवदाचा पुतर् शलमोन एक

बलाढ राज्यकतार् झाला व परमेश्वराने त्यास फार सामथ्यर्वान
केले.

2 शलमोन सवर् इसर्ाएल लोकांशी म्हणजेच, सरदार,
अिधकारी, न्यायाधीश, इसर्ाएलमधील वाडवडीलांच्या
घराण्यांचे पर्मुख या सवार्ंशी बोलला. 3 मग तो आिण त्याच्या
बरोबरची ही सवर् मंडळी िगबोन येथील उच्चस्थानी गेली.
कारण परमेश्वराचा दशर्नमंडप तेथे होता, कारण परमेश्वराचा
सेवक मोशे आिण इसर्ाएल लोक रानात असतांना मोशेने तो
बनवला होता. 4 दािवदाने देवाचा कोश िकयार्थ-यारीमाहनू वर
यरूशलेम येथे आणला होता. यरूशलेमेमध्ये तो ठेवण्यासाठी
दािवदाने जागा तयार केली होती. कराराच्या कोशासाठी त्याने
यरूशलेमेमध्ये एक तंबू उभारला होता. 5 हुराचा पुतर् उरी
याचा पुतर् बसालेल याने िपतळी वेदी केली होती. ती वेदी
िगबोन येथील परमेश्वराच्या िनवसमंडपासमोर होती, म्हणनू
शलमोन आपल्याबरोबरच्या इसर्ाएल लोकांसह िगबोन येथे
परमेश्वराचा सल्ला घेण्यासाठी गेला. 6 दशर्नमंडपाजवळ
परमेश्वरासमोर िपतळी वेदी होती तेथे शलमोनाने एक हजार
होमापर्णे केली. 7 त्या रातर्ी देवाने शलमोनाला दशर्न िदले
तो म्हणाला, “शलमोना, तुला काय हवय ते माग!” 8 शलमोन
परमेश्वरास म्हणाला, “माझे िपता दावीद यांच्यावर तुझी फार
कृपादृष्टी होती, त्यांच्या जागी तू मला राजा म्हणनू िनवडलेस.
9 आता, हे परमेश्वर देवा, तू माझे िपता दावीद यांना िदलेले
वचन पणूर् कर, कारण ज्या राष्ट्रांचा तू मला राजा केले आहेस,
त्याच्या पर्जेची संख्या पृथ्वीवरील मातीच्या रज:कणांसारखी
िवपुल आहे. 10 या लोकांस उिचत मागार्ने नेण्यासाठी मला
शहाणपणआिण ज्ञान दे, तुझ्या एवढ ा बहुसंख्य लोकांवर राज्य
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करणे कोणाला जमणार?” 11 तेव्हा परमेश्वर देव शलमोनाला
म्हणाला, “हे तुझ्या मनात होते, आिण तू धनसंप ी, ऐश्वयर्
िकंवा सन्मान यांची मागणी केली नाहीस तसेच तुझा दे्वष
करणार्या शतरं्ूचाही िन:पात व्हावा असेही मािगतले नाहीस,
तसेच स्वत:साठी दीघार्युष्य मािगतले नाहीस तर ज्यांचा मी
तुला राजा केले त्या पर्जेवर राज्य करता यावे म्हणनू तू
शहाणपण आिण ज्ञान मािगतलेस; 12आता तुला ज्ञान व बुद्धी
देण्यात आली आहेत; तुझ्या पुवी र्च्या कोणाही राजाला िमळाले
नाही व तुझ्यानंतर कोणत्याही राजाला िमळाले नाही एवढे
ऐश्वयर्, संप ी व बहुमान मी तुला देईन.” 13 मग शलमोन
िगबोनाच्या उच्चस्थानाहनू, दशर्नमंडपासमोरून यरूशलेमेस
आला, व इसर्ाएलावर राज्य करू लागला.

14 शलमोनाने घोडे आिण चौदाशे रथ यांची जमवाजमव
केली. त्याच्याकडे बारा हजार घोडेस्वार जमा झाले. त्यांना
त्याने रथासाठी जागा असलेल्या नगरांमध्ये ठेवले, व काही
जनांना त्याने आपल्याजवळ यरूशलेम येथेच ठेवनू घेतले.
15 राजाने यरूशलेमेमध्ये चांदी व सोन्याचा एवढा संचय केला
की, ते दगडांपर्माणे िवपुल झाले तसेच गंधसरूचे लाकूड
पिश्चमेकडील डोंगराळ भागात उंबराचे लाकूड जसे िवपुल होते
तसे केले. 16 िमसर आिण क्यू येथनू शलमोनाने घोडे मागवले
होते. राजाचे व्यापारी क्यू येथे घोडयांची खरेदी करत. 17 त्यांनी
पर्त्येक रथ सहाशे शेकेल चांदीला व पर्त्येक घोडा िदडशें
शेकेल चांदीला या पर्माणे िमसरामधनू ही खरेदी करून मग ते
हेच रथआिण घोडे िह ी व अरामी राजांना िवकले.

2



2 इितहास 2:1 iv 2 इितहास 2:7

1 5:5-18
1 परमेश्वराच्या नावासाठी एक मंिदर तसेच स्वत:साठी एक

राजमहालही बांधायची शलमोनाने आज्ञा केली. 2 डोंगरातनू
दगडांचे िचरे काढायला ऐंशी हजार लोक आिण ते वाहनू
नेण्यासाठी त्याने स र हजार मजरू नेमले. मजुरांच्या कामावर
देखरेख करण्यासाठी शलमोनाने तीन हजार सहाशे मुकादम
नेमले. 3 सोराचा राजा िहराम *याला शलमोनाने िनरोप
पाठवला, “माझे िपता दावीद यांना जशी त्यांचे िनवासस्थान
बांधायला उपयोगी पडावे म्हणनू तुम्ही गंधसरूचेलाकूड पाठवले
होते. तशीच मदत मला करा. 4 मी माझ्या परमेश्वर
देवाच्या नावाच्या सन्मानाथर् एक मंिदर बांधणार आहे. तेथे
आम्ही रोज परमेश्वरासमोर सुगंधी धपू जाळू तसेच एका खास
मेजावर पिवतर् भाकर ठेव.ू िशवाय, रोज सकाळ संध्याकाळ
शब्बाथाच्या िदवशी पर्त्येक नव चंदर्दशर्नी आिण आमचा
देव परमेश्वराने नेमनू िदलेल्या सहभोजनाच्या िदवशी आम्ही
होमापर्णे करु इसर्ाएल लोकांनी सवर्काळ पाळायचा हा िनयमच
आहे. 5 आमचा परमेश्वर हा सवर् इतर देवतांपेक्षा शरे्ष्ठ
आहे म्हणनू मी त्याच्यासाठी भव्य मंिदर उभारणार आहे.
6 परमेश्वरासाठी िनवासस्थान बांधणे कोणाला कसे शक्य आहे?
जेव्हा स्वगर् िकंवा संपणूर् िवश्वही त्यास सामावनू घ्यायला
अपुरे आहे. तेव्हा त्याच्यासाठी म्हणनू मंिदर बांधणारा मी
कोण? मी आपला त्याच्यापर्ीत्यथर् धपू जाळण्यासाठी फक्त
एक िठकाण बांधू शकतो एवढेच. 7 तर, सोने, चांदी, िपतळ
आिण लोखंड या धातुकामात पर्वीण असा कारािगर तुम्ही
माझ्याकडे पाठवनू िदलात तर बरे. त्यास जांभळे, िकरिमजी
आिण िनळे वस्तर् तयार करता यावे. कोरीव कामाचेही
त्यास ज्ञान असावे. माझ्या िपत्याने, दावीदाने िनवडलेल्या
* 2:3
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इतर कारािगरांबरोबर तो इथे यहदूा आिण यरूशलेमेत काम
करील. 8 लबानोनातनू माझ्यासाठी गंधसरू, देवदार आिण
रक्तचंदन यांचे लाकूड इत्यादी पाठवावे. लबानोनातील तुझे
लाकूडतोडे चांगले अनुभवी आहेत हे मला माहीत आहे तुमच्या
सेवकांसमवेत माझे सेवक राहतील. 9 मी बांधायला घेतलेले
मंिदर चांगले िवशाल आिण संुदर होणार असल्यामुळे मला
मोठ ा पर्माणावर लाकूड लागणार आहे. 10 लाकडांसाठी
वृक्षतोड करणार्या तुमच्या सेवकांना मी पुढीलपर्माणे मोबदला
देईन: वीस हजार कोर गह,ू वीस हजार कोर जव, वीस हजार
बुधले दर्ाक्षरस आिण वीस हजार बुधले तेल.” 11 मग सोराचा
राजा िहरामाने शलमोनाला िलखीत उ र पाठवले. त्यामध्ये
त्याने असा िनरोप पाठवला की, शलमोना, परमेश्वराचे आपल्या
पर्जेवर परे्म आहे. म्हणनू तर त्याने तुला त्यांचा राजा म्हणनू
नेमले. 12 िहराम पुढे म्हणाला, “इसर्ाएलाचा परमेश्वर देव
धन्य असो. स्वगर् आिण पृथ्वीची िनिमर्ती त्यानेच केली. दावीद
राजाला त्याने सजू्ञ पुतर् िदला आहे. शलमोना, तू सजू्ञ आिण
समजदार आहेस. तू परमेश्वरासाठी मंिदर तसेच स्वतःसाठी
राजवाडा बांधण्याची तयारी करीत आहेस. 13 हरूामबी नावाचा
एक कुशल व िववेकी कारागीर मी तुझ्याकडे पाठवतो. 14 त्याची
आई दान वंशातील असनू त्याचे िपता सोर नगरातले होते. हा
कारागीर सोने, चांदी, िपतळ, लोखंड, दगडआिण लाकूड यांच्या
कामात तरबेजआहे. जांभळे, िनळेआिणअत्यंत तलमअसे उंची
िकरिमजी वस्तर्करण्यातही तो िनपुणआहे. त्याससांिगतलेल्या
कोणत्याही गोष्टीची योग्य नक्षी, कोरून काढू शकतो. तो तुझ्या
आिण तुझ्या िपत्याच्या, माझा स्वामी दावीद याच्या कसबी
कारािगरांबरोबर काम करील. 15 माझ्या स्वामीनंी गह,ू जव,
तेल आिण दर्ाक्षरस देण्याचे कबलू केले आहे ते सवर् आमच्या
नोकरांना द्यावे. 16 लबानोनातनू तुम्हास हवे िततके लाकूड
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झाडे तोडून पाठव.ू ओंडक्यांचे तराफे करून आम्ही ते इथनू
समुदर्माग यापो येथे पोहोचते करु. तेथनू ते तुम्ही यरूशलेमेला
न्यावे.” 17 शलमोनाचा िपता दावीद याने जशी इसर्ाएलातील
सवर् उपर्या लोकांची गणना केली होती, त्यापर्माणे शलमोनाने
गणती केली. या गणनेत त्यांना एक लाख तरे्पन्न हजार सहाशे
उपरे लोक िमळाले. 18शलमोनाने त्यापैकी स र हजार जणांना
ओझी वाहायला िनवडले आिण ऐंशी हजार लोकांस डोंगरातनू
दगड काढायच्या कामासाठी िनवडले. उरलेल्या तीन हजार
सहाशे उपर्यांना या काम करणार्यांवर देखरेख करणारे मुकादम
म्हणनू नेमले.

3

1 6:1-22
1यरूशलेम येथील मोिरया डोंगरावर शलमोनाने परमेश्वराचे

मंिदर बांधायला सुरुवात केली. शलमोनाचे िपता दावीद यांना
परमेश्वराने याच मोिरया डोंगरावर दशर्न िदले होते. दावीदाने
योजनापुवर्क तयार करून ठेवलेल्या जागेवर शलमोनाने मंिदर
बांधले. ही जागा म्हणजे अणार्न यबसूीचे खळे होय! 2आपल्या
कारिकदी र्च्या चौथ्या वषार्तल्या दुसर्या मिहन्याच्या दुसर्या
िदवशी शलमोनाने कामाला सुरुवात केली. 3 शलमोनाने
बांधायला घेतलेल्या परमेश्वराच्या मंिदराच्या पायाची मोजमापे
अशी: हा पाया साठ हात लांब आिण वीस हात रंुद होता. तेव्हा
पर्चिलत असलेले जुने क्युिबट पिरमाण त्याने वापरले होते.
4 मंिदराच्या समोरील द्वारमंडपाचीलांबी वीस हाथअसनूह्याच्या
रंूदीशी जुळणारी होती. त्याची उंची देखील िवस हाथ होती.
त्याची आतील बाजू शलमोनाने शुद्ध सोन्याने मढवली होती.
5 मंिदरातील मुख्य दालनाच्या छतास त्याने देवदारुच्या फळ्या
बसवल्या. त्यावर शलमोनाने सोन्याचा पतर्ा चढवला आिण
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त्यावर खजुरीची झाडे व साखळ्या कोरुन काढल्या 6 मौल्यवान
रत्ने जडवनू त्याने मंिदराच्या सौंदयार्त भर घातली यामध्ये
उपयोगात आणलेले सोने पवार्इमचे होते. 7 मंदीराच्या तुळया,
दाराचे खांब, िभंती, दरवाजे हे मंिदराचे आतले भागही शलमोनाने
सोन्याने मढवले. िभंतीवंर त्याने करुब कोरले.

8 यानंतर शलमोनाने मंिदरातला अत्यंत पिवतर् गाभारा
बांधला. हे अत्यंत पिवतर्स्थान वीस हात लांब आिण वीस
हात रंुद होते. मंिदराइतकीच त्याची रंुदी होती. गाभार्याच्या
िभंतीही शलमोनाने सोन्याने मढवल्या. हे एकंदर सहाशे
िकक्कार* सोने होते. 9 सोन्याच्या िखळ्यांचे वजन पन्नास
शेकेल एवढे होते. वरच्या मजल्यावरची दालने ही शलमोनाने
सोन्याने मढवली. 10अत्यंत पिवतर् गाभार्यात बसवण्यासाठी
शलमोनाने दोन करुब घडवले. हे करुबही कारािगरांनी सोन्याने
मढवले. 11 करुबांच्या एकेका पंखाची लांबी पाच हात होती.
त्यांची एकंदर लांबी वीस हात एवढी होती. पािहल्या करुबाचा
पाच हात लांबीचा एक पंख दालनाच्या एका बाजचू्या िभंतीला
स्पशर् करत होता तर दुसरा पाच हात लांबीचा पंख दुसर्या
करुबाच्या एका पंखाला. 12 आिण दुसर्या करुबाचा दुसरा
पाच हात लांबीचा पंख दालनाच्या दुसर्या िभंतीला स्पशर् करत
होता. 13 अशापर्कारे करुबांच्या पंखानी वीस हात एवढे अंतर
व्यापलेले होते. हे करुब पिवतर् गाभार्याकडे तोंड करून उभे
होते. 14 िनळ्या, जांभळ्या व िकरिमजी रंगाच्या लोकरीचा व
तलम सुताचा पडदा करून घेऊन शलमोनाने त्यावरही करुब
करवनू घेतले.

15 मंिदरासमोर शलमोनाने दोन स्तंभ उभारले. पर्त्येक
स्तंभ पस्तीस हात उंच होते. त्यांच्यावरचे कळस पर्त्येकी
पाच हात उंचीचे होते. 16 शलमोनाने साखळ्या करून त्या
* 3:8 20,400 िकलोगर्ाम
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कळसांवर ठेवल्या. यासाखळ्यांना त्याने कलाकुसर म्हणनू शंभर
सुशोिभतडािळंबे लावली. 17 हे स्तंभ मंिदरासमोर डाव्याउजव्या
हाताला उभे केले. उजव्या बाजचू्या खांबाला शलमोनाने याखीम
(संस्थापक) आिण डावीकडच्या खांबाला बवाज (सामथ्यर्वान)
अशी नावे िदली.

4
1 शलमोनाने िपतळेची वेदी बनवली. तीची लांबी तीस हात,

रंूदी तीस हात व उंची दहा हात होती. 2 त्याने ओतीव
िपतळेचे एक गंगाळदेखील केले. हे गोल असनू त्याचा व्यास
दहा हात होता. त्याची उंची पाच हात आिण त्याचा कडेचा
परीघ तीस हात होता. 3 पर्त्येकी एक हाताच्या अंतरावर
या गंगाळाच्या खालच्या कडेला सवर्तर् दहा दहा बैलांच्या
िचतर्कृती घडवलेल्या होत्या. गंगाळ घडवतानाच एकसंध
तुकड ातनू ते बनवले होते. 4 बारा घडीव बैलांनी हे पर्शस्त
गंगाळ तोललेले होते. तीन पुवर्भीमुख होते, तीन उ रािभमुख
तीन पिश्चमािभमुख, तीन दिक्षणिभमुख व गंगाळ त्यांच्यावर
होते सवर् बैलांचा पाश्वर् भाग आतील बाजकूडे होता. 5 या
िपतळी गंगाळाची जाडी हाता एवढी असनू, त्याचे गोलाकार
तोंड उमललेल्या कमलपुष्पासारखे होते. त्यामध्ये तीन हजार
बुधले पाणी मावू शकत होते. 6 याखेरीज शलमोनाने दहा
तस्ते बनवली. ती त्याने या गंगाळाच्या उजव्या बाजलूा
पाच आिण डाव्या बाजलूा पाच अशी बसवली. होमापर्णात
द्यावयाच्या वस्तू धुवनू घेण्यासाठी ही दहा तस्ते होती. पण
मुख्य िपतळी गंगाळ मातर् याजकांच्या वापरासाठी, होते.
7 शलमोनाने सोन्याचे दहा िदपस्तंभही त्यांच्या िवधीनुसार
बनिवले, आिण मंिदरात डावीकडे पाच व उजवीकडे पाच असे
ठेवले. 8 तसेच दहा मेज बनवनू पाच डावीकडे आिण पाच
उजवीकडे अशा पद्धतीने ठेवले. िशवाय सोन्याचे शंभर वाडगे
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बनवले. 9 याखेरीज शलमोनाने याजकांसाठी एक दालन व एक
पर्शस्त दालन आिण दरवाजे केले. दालनांत उघडणारे दरवाजे
मढवण्यासाठी िपतळ वापरले. 10 एवढे झाल्यावर आग्नेयला
िदशेस मंिदराच्या उजवीकडे त्याने ते मोठे िपतळी गंगाळ ठेवले.
11 िहराम या कारािगराने हंडे, फावडी व िशंपडण्यासाठी वाडगे
बनवले. देवाच्या मंदीराचे जे काम त्यास शलमोनासाठी करायचे
होते ते त्याने पणूर् केले. 12 दोन स्तंभ, स्तंभावरचे कळस,
त्यावरील जाळ्यांची दोन सुशोभने हे काम िहरामने केले होते.
13 त्या जाळीदार आच्छादनांवरील चारशे शोिभवंत डािळंबे
िहरामनेच केली होती. पर्त्येक जाळीवर डािळंबाच्या दोन
ओळी होत्या. स्तंभावरचे कळस या जाळ्यांनी आच्छादलेले
होते. 14 ितवयाआिण ितवयांवरची गंगाळी त्याने घडवली होती.
15 मोठे िपतळी गंगाळ आिण त्यास आधार देणारे बारा बैल
िहरामनेच केले. 16 शलमोनासाठी िहरामाने हंडे, फावडी, मांस
खाण्यासाठी काटे इत्यादी परमेश्वराच्या मंिदरातली उपकरणे
केली त्यासाठी लखलखीत, उजळ िपतळ वापरलेले होते. 17 या
सवर् गोष्टीसाठी शलमोनाने आधी िचकणमातीचे साचे बनिवले.
त्यासाठी सुक्कोथआिण सरेदा यांच्यामधली, यादन खोर्यातली
माती वापरली. 18 शलमोनाने मोठ ा पर्माणात ही भांडी
बनवीली. त्यासाठी लागलेल्या िपतळाचे वजन कोणालाच
समजले नाही. 19 याखेरीज आणखी काही गोष्टी शलमोनाने
देवाच्या मंिदरासाठी केल्या. सोन्याची वेदी, व समिपर्त भाकर
ठेवण्याची मेजे ही केली. 20सोन्याचे दीपवृक्ष आिण िदवे करवनू
घेतले. आतल्या सवार्ंत पिवतर् गाभार्याच्या समोर योजना
केल्यापर्माणे लावण्यासाठी हे िदवे होते. 21 याव्यितिरक्त
फुले, िदवे आिण िनखारे उचलण्याचे िचमटे शुद्ध सोन्याचे
होते. 22 कातर्या, वाडगी, कटोरे, चमचे, धुप जाळावयाची
पातरे् शलमोनाने शुद्ध सोन्याची बनवीली त्याचपर्माणे मंिदराची
दरवाजे,अत्यंतपिवतर्अशागाभार्यातली दरवाजे,आिण मुख्य
दालनाचे दरवाजे हे ही सोन्याचे होते.
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5
1अशािरतीने शलमोनाने ठरवलेले परमेश्वराच्या मंिदराचे सवर्

कायर् समाप्त झाले. आपले िपता दावीद यांनी मंिदरासाठी
िदलेल्या सवर् वस्तू त्याने आत आणल्या. सोन्यारुप्याच्या सवर्
वस्तू आिण इतर सामानसुमान मंिदराच्या कोषागारात त्याने
आणनू ठेवले.

1 8:1-13
2 पुढे शलमोनाने, परमेश्वराच्या कराराचा कोश दावीदाचे

नगर, म्हणजेच सीयोनमधनू, आणण्यासाठी इसर्ाएलातील
सवर् वडीलधारी मंडळी, आपापल्या घराण्यांचे पर्मुख, यांना
यरूशलेम येथे बोलावनू घेतले. 3 सातव्या मिहन्यातील,
मंडपाच्या सणाच्या िदवशी सवर् इसर्ाएल लोक शलमोनाकडे
आले. 4 सवर् इसर्ाएलाचे वयोवृद्ध एकितर्त आल्यावर लेवीनंी
कराराचा कोश उचलनू घेतला. 5याजकआिण लेवी यांनी िमळून
कोश यरूशलेमेलाआणला. दशर्नमंडपआिण तेथे असलेली सवर्
पिवतर् पातरे् त्यांनी बरोबर आणली. लेवी वंशातील याजकांनी
ती आणली.

6 राजा शलमोन आिण इसर्ाएलाचे लोक कराराच्या कोशाला
सामोरे गेले कोशासमोर त्यांनी मोजता येणार नाहीत इतक्या
में ढरांचे आिण गुराढोरांचे बली अपर्ण केले. 7 एवढे झाल्यावर,
मंिदराच्या आतल्या नेमलेल्या िठकाणी तयार करवनू घेतलेल्या
सवार्त पिवतर् गाभार्यात याजकांनी तो परमेश्वराच्या कराराचा
कोश करुबांच्या पखांच्या खाली ठेवला. 8कोशावरती करुबांच्या
पखांनी आपले छतर् धरले होते. कोश आिण तो वाहनू नेण्याचे
दांडे त्यांनी झाकले. 9 त्यांचे दांडे एवढे लांब होते िक त्यांची टोके
पिवतर् गाभार्यासमोर कोशातनू बाहेर आलेली िदसतील, पण
बाहेरुन ते िदसू शकत नव्हते. आजपयर्ंत ते तेथे आहेत. 10 दोन
दगडी पाट ांखेरीज या करार कोशात काहीही नव्हते. होरेब
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पवर्तावर मोशेने त्या दोन पाट ा या कराराच्या कोशात ठेवल्या
होत्या. इसर्ाएल लोक िमसरातनू बाहेर पडल्यावर परमेश्वराने
त्यांच्याशी जो करार केला तो याच होरेब पवर्तावर केला.

11 एवढे झाल्यावर याजक गाभार्यातनू बाहेर आले. तेथे
उपिस्थत असणारे सवर् पिवतर् झाले होते. ते सवर् गटागटांमध्ये
िवभागले. आतनू बाहेरआल्यावर ते पुन्हा पिवतर्झाले. 12मग
सवर् लेवी गायक वेदीच्या पवूला उभे रािहले आसाफ, हेमान
आिण यदथूनूचे सवर् गायक वगर् हजर होते. त्यांचे पुतर् आिण
भाऊबंददेखील आले होते. यासवार्नंी शुभर् तलम वस्तरे् घातली
होती झांजा, सारंग्याआिण वीणा ही वादे्य हातात घेवनू वेदीच्या
पुवर् टोकाकडे उभे होते. या लेवी गायकांबरोबर ऐकशे वीस याजक
होते आिण ते कण वाजवत होते. 13 गायन आिण वादन एका
सुरात चालले होते. एका सुरात त्यांनी परमेश्वराचे स्तवन केले
आिण त्यास धन्यवाद िदले. कण,झांजाआिण इतर वाद्या सोबत
त्यांनी उच्च स्वरात परमेश्वराची स्तुती केली. त्यांच्या गायनाचा
आशय असा होता: “परमेश्वराची स्तुती करा कारण तो चांगला
आहे. त्याची खरी पर्ीती सवर्काळ राहते.” तेव्हा परमेश्वराचे सवर्
मंिदर मेघाने भरुन गेले. 14 त्या मेघामुळे याजकांना तेथे सेवेला
उभे राहता येईना, कारण परमेश्वराच्या तेजाने देवमंिदर भरुन
गेले होते.

6
1 मग शलमोन म्हणाला, “मी िनबीड अंधकारात वास करीन

असे परमेश्वर म्हणाला आहे. 2 परमेश्वरा, तुझ्या िनवासासाठी
मी हे िवशाल घर बांधले आहे, तेथे तू िचरकाल राहावेस.”
3मगशलमोनाने मागे वळूनसवर् इसर्ाएलसमुदायांनाआशीवार्द
िदला. आिण ते सवर् उभे राहीले. 4 शलमोन पुढे म्हणाला,
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“इसर्ाएलाच्या परमेश्वर देवाचे स्तवन करा. माझे िपता दावीद
यांच्याशी तो जे बोलला ते त्याने खरे करून दाखवले आहे.
परमेश्वर देवाने असे वचन िदले होते.” 5 मी माझ्या लोकांस
िमसरातनू बाहेर आणल्यानंतर इसर्ाएल वंशातील कोणतेही
नगर मी माझ्या नावाचे घर ितथे बांधले जावे म्हणनू िनवडले
नाही. तसेच, माझ्या इसर्ाएल लोकांचे आिधपत्य करण्यासाठी
कोणाएकाची िनवडही केली नाही. 6पणआतायरूशलेम हे स्थान
माझे नाव तेथे रहावे यासाठी मी िनवडले आहे आिण दावीदाला
इसर्ाएल लोकांवर नेमले आहे. 7 “इसर्ाएलाचा देव परमेश्वर
याच्या पर्ीत्यथर् माझे िपता दावीद यांना मंिदर बांधायचे होते.
8 पण परमेश्वर त्यांना म्हणाला, ‘दावीद माझ्या नावाने मिदर
बांधायचा िवचार तुझ्या मनात आला हे चांगले झाले. 9 पण ते
तू बांधू शकत नाहीस पण तुझा पुतर् जो तुझ्यापासनू जन्मला
तो हे काम करील.’ 10आता परमेश्वराने कबलू केले तसेच झाले
आहे व माझे िपता दावीद यांच्या जागी मी इसर्ाएल लोकांचा
राजा झालो आहे. ‘मी इसर्ाएलचा राजा आहे असे होईल’ हे
वचन परमेश्वराने िदले होते,आिणमी इसर्ाएलाचा देव परमेश्वर
याच्या नावाने मंिदर बांधले आहे.

11 मी कराराचा कोश मंिदरात ठेवला आहे. इसर्ाएलच्या
लोकांशी परमेश्वराने केलेला करार या कोशात आहे.”
12 शलमोन, परमेश्वराच्या वेदीसमोर उभा रािहला. तेथे
जमलेल्या सवर् इसर्ाएल लोकांपुढे तो उभा होता. त्याने आपले
बाहू पसरले. 13 बाहेरच्या दालनात पर्त्येकी पाच हात लांब,
पाच हात रंुद आिण तीन हात उंच असलेला एक िपतळी चौरंग
शलमोनाने तयार केला व मंडपाच्या मध्यभागी ठेवला. त्यावर
चढून तो समस्त इसर्ाएल लोकांसमोर गुडघे टेकून बसला
आिण त्याने आकाशाकडे हात पसरले. 14 शलमोन म्हणाला,
“हे इसर्ाएलाच्या परमेश्वर देवा, स्वगार्त िकंवा पृथ्वीवर
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तुझ्यासारखा दुसरा कोणीही देव नाही. तुझे िजवाभावाने
अनुसरण करणार्या आिण योग्य आचरण करणार्या तुझ्या
सेवकांना तुझे परे्मआिण तुझी कृपा यांचे िदलेले वचन पाळणारा
तू परमेश्वर आहेस.” 15 दावीद याला िदलेले वचन तू पाळलेस.
दावीद माझे िपता होते तू आपल्या मुखानेच त्यांना वचन
िदलेस आिण आज आपल्या हाताने ते पर्त्यक्षात आणले
आहेस. 16 तसेच आता, हे इसर्ाएलच्या परमेश्वर देवा, दावीद
या सेवकाला िदलेले हे वचनही खरे कर. तू असे म्हणाला
होतास: माझ्यासमक्ष इसर्ाएलच्या राजासनावर न चुकता
तुझ्या वंशातीलच कोणीतरी येत जाईल. मातर् तुझ्या मुलांनी
माझ्या िनयमशास्तर्ापर्माणे काटेकोर वतर्न केले पािहजे.
तुझ्यापर्माणेच त्यांनीही माझा करार पाळला पािहजे. 17 तेव्हा
आता, हे इसर्ाएलाच्या परमेश्वर देवा, तुझे हे शब्द खरे होऊ
देत. आपला सेवक दावीद याला तू तसा शब्द िदला आहेस.
18 परमेश्वर पृथ्वीवर लोकांमध्ये वस्ती करु शकत नाही ही
गोष्ट, हे देवा, आम्हास माहीत आहे. आकाश आिण त्या पुढचे
अवकाशही तुला सामावनू घ्यायला असमथर् आहेत. या मी
बांधलेल्या मंिदरातही तू मावू शकत नाहीस हे आम्ही जाणतो
19 पण माझी एवढी पर्ाथर्ना ऐक. मी करुणा भाकतो ितजकडे
लक्ष दे. परमेश्वर देवा, माझी हाक ऐक. मी तुझा एक दास
आहे. 20या मंिदराकडे अहोरातर् तुझी दृष्टी असो असे मी तुला
कळकळीने िवनवतो. तुझे नाव इथे राहील असे तू म्हणाला
होतास, मी या मंिदराकडे तोंड करून पर्ाथर्ना करीन तेव्हा ती तू
ऐक. 21 तुझ्या इसर्ाएल लोकांनी तसेच मी केलेल्या पर्ाथर्ना
तू ऐक. या पर्ाथर्नास्थळाकडे तोंड करून आम्ही पर्ाथर्ना करु
तेव्हा ितच्याकडे तू लक्ष दे. तुझ्या आकाशातील स्थानावरुन
इथे तुझे लक्ष असू दे. आमच्या पर्ाथर्ना ऐक आिण आम्हास
क्षमा कर. 22 एखाद्याने आपल्या शेजार्याचा काही अपराध
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केल्याचा आरोप त्याच्यावर आला आिण तो तुझे नाव घेऊन
आपण िनदो र्ष आहोत असे सांगू लागला तर तो वेदीसमोर
तसे शपथ घेऊन सांगत असतांना, 23 तू स्वगार्तनू ऐक तुझ्या
सेवकाचा योग्य न्यायिनवाडा कर ज्याच्या हातनू अपराध घडला
असेल त्यास शासन कर त्याच्यामुळे इतरांना जसा तर्ास झाला
तसाच याला होऊ दे आिण ज्याचे वागणे उिचत होते तो िनदो र्ष
असल्याचे िसध्द कर. त्याचे पर्ितफळ त्यास दे. 24 इसर्ाएल
लोकांनी तुझ्यािवरुध्द पाप केल्यामुळे जर शतरं्ूनी तुझ्या
इसर्ाएल लोकांचा पराभव केला आिण अशावेळी इसर्ाएल
लोक तुझ्याकडे येऊन तुझ्या नावाने पर्ाथर्ना करु लागले, या
मंिदरात येऊन िवनवणी करु लागले तर. 25 तू स्वगार्तनू ते
ऐकून इसर्ाएल लोकांच्या पापांची क्षमा कर. तू त्यांना आिण
त्यांच्या पवूर्जांना िदलेल्या भमूीवर त्यांना पुन्हा परत आण.
26 जर इसर्ाएल लोकांनी पाप केल्यामुळे आकाश बंद होऊन
पजर्न्यवृष्टी झालीच नाही त्यावेळी पश्चातापाने इसर्ाएल
लोकांनी मंिदराच्या िदशेने पाहत पर्ाथर्ना केली, आिण तू
केलेल्या िशके्षमुळे अपराध करणे थांबवले, 27 तर स्वगार्तनू
त्यांचे ऐक आिण त्यांच्या पापांची क्षमा कर. इसर्ाएल लोक
तुझे दास आहेत. त्यांना जगण्याचा सन्मागर् दाखव. तुझ्या
भमूीवर पाऊस पाड. कारण हा देश तू आपल्या लोकांस वतन
करून िदला आहे. 28 कदािचत् एखादयावेळी दुष्काळ, भयानक
साथीचा रोग, िकंवा िपकांवर रोग अथवा टोळ, नाकतोडे यांची
धाड अशी काही आप ी िकंवा लोकांच्या राहत्या नगरांवर
शतरं्ूचा हल्ला झाल्यास, रोगराई आल्यास, 29 तुझे इसर्ाएल
लोक तुझी करुणा भाकतील आिण पर्ाथर्ना करतील. जो कोणी
आपले क्लेश िकंवा दु:ख ओळखनू, या मंिदराच्या िदशेने बाहू
उभारुन पर्ाथर्ना करु लागेल. 30 तेव्हा तू ते स्वगार्तनू ऐक.
जेथे तू राहतोस. तू ऐकून त्यांना क्षमा कर. पर्त्येका मनुष्याचा
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मनोदय तुला माहीतअसल्यामुळे ज्याला जे योग्यअसेल त्यास
ते दे. मानवाचे मन फक्त तचू ओळखतोस. 31असे झाले म्हणजे
तू आमच्या पवूर्जांना िदलेल्या या भभूागावर त्यांची वस्ती
असेपयर्ंत लोक तुझे भय बाळगतीलआिण तुझे ऐकतील. 32जर
तुझ्या इसर्ाएल पर्जेपेक्षा वेगळा असा कोणी उपराही कदािचत्
दरू देशाहनू इथे आलेला असेल. तुझ्या नावाची महती, आिण
तुझे सामथ्यर्शाली बाहू यांच्यामुळे तो आलेला असेल. त्याने
येऊन या मंिदराकडे पाहत पर्ाथर्ना केली तर, 33तू ती स्वगार्तनू
ऐक. त्याची मागणी पुरव. म्हणजे इसर्ाएल लोकांपर्माणेच
पृथ्वीवरील इतर लोकांसही तुझ्या नावाचा मिहमा कळेलआिण
त्यांना तुझ्यािवषयीआदर वाटेल. व मी बांधलेले हे मंिदर तुझ्या
नावाचे आहे ते पृथ्वीवरील सवर् लोकांस कळेल. 34 शतरं्ूशी
लढावयास जर तू आपल्या लोकांस दुसर्या िठकाणी पाठवशील
आिण ितथनू ते तू िनवडलेल्या या नगराच्याआिणमी बांधलेल्या
मंिदराच्या िदशेने पाहत पर्ाथर्ना करु लागतील. 35 तर तू
स्वगार्तनू त्यांची पर्ाथर्ना ऐक आिण त्यांच्या िवनंती पर्माणे
त्यांना मदत कर. 36 पाप कोणाच्या हातनू होत नाही? तेव्हा
लोक तुझ्यािवरुध्द पाप करतील जेव्हा तुझा त्यांच्यावर कोप
होईल. तूशतरं्ूकरवी त्यांचा पाडावकरशील, बंदी म्हणनू त्यांना
बळजबरीने इथनू दरूच्या िकंवा एखाद्या जवळच्या िठकाणी नेले
जाईल. 37 पण ितथे त्यांचे हृदयपिरवतर्न होऊन, परभमूीत कैदी
होऊन पडलेले ते िवनवणी करून म्हणतील, आम्ही चुकलो,
आमच्या हातनू पाप घडले आहे. आम्ही दुराचरण केले आहे.
38 असतील ितथनू ते अंतःकरणातनू तुला शरण येतील. या
देशाच्या तू त्याच्या पवूर्जांना िदलेल्या देशाच्या िदशेने आिण
तू िनवडलेल्या नगराच्या िदशेने पाहत ते पर्ाथर्ना करतील.
तुझ्या नावाकिरता मी बांधलेल्या या मंिदराच्या िदशेने पाहत ते
पर्ाथर्ना करतील. 39 तेव्हा तू तुझ्या स्वगार्तील िनवासस्थानातनू
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ऐक; त्यांच्या पर्ाथर्ना व िवनंतीकडे कान दे, त्यांना मदत कर.
ज्यांनी तुझ्यािवरुध्द पाप केले आहे अशा तुझ्या लोकांस क्षमा
कर. 40 आता, हे परमेश्वरा, माझी तुला िवनवणी आहे की तू
तुझे कान आिण डोळे उघड. आम्ही इथे बसनू जी पर्ाथर्ना
करणार आहोत ती लक्षपवूर्क ऐक. 41 आता, हे परमेश्वर देवा,
तुझे सामथ्यर् िमरवणार्या या कराराच्या कोशाजवळ, आपल्या
िवशर्ामस्थानी तू ये. तुझे याजक उध्दाराने भिूषत होवोत. तुझ्या
चांगलूपणात तझेू भक्त हषर् पावोत. 42 “हे परमेश्वर देवा, तुझ्या
अिभिषक्त राजाचा िस्वकार कर. तुझा एकिनष्ठ सेवक दावीद
याचे स्मरण असू दे.”

7
1शलमोनाची पर्ाथर्ना संपल्याबरोबर स्वगार्तनू अग्नी खाली

उतरला आिण त्याने होमबली आिण यज्ञापर्णे भस्मसात केली.
परमेश्वराच्या लखलखीत तेजाने मंिदर भरुन गेले. 2 त्या
तेजाने िदपलेल्या याजकांनाही परमेश्वराच्या मंिदरात जाता
येईना. 3 सरळ स्वगार्तनू अग्नी खाली येणे आिण परमेश्वराचे
तेज मंिदरावर पसरणे या गोष्टी इसर्ाएलाच्या समस्त लोकांनी
पािहल्या. तेव्हा त्यांनी जिमनीपयर्ंत लवनू नमन केले,
परमेश्वरास धन्यवाद िदले आिण ते म्हणाले, “परमेश्वर चांगला
आहे त्याची कृपा सवर्काळ राहते.” 4 शलमोनाने आिण सवर्
इसर्ाएल लोकांनी परमेश्वरापुढे यज्ञ केले. 5 राजा शलमोनाने
बावीस हजार बैल आिण एक लाख वीस हजार में ढरे यांचा
यज्ञ केला. अशा पर्कारे लोकांनी व राजाने देवाच्या घरा
साठी समपर्ण केले. 6 याजक आपल्या कामाला िसध्द झाले.
परमेश्वराच्या भजनाची वादे्य घेऊन लेवीही उभे रािहले. राजा
दािवदाने ही वादे्य परमेश्वराच्या स्तवनासाठी करून घेतली
होती. “परमेश्वराचे स्तवन करा कारण त्याची कृपा सनातन
आहे” असे याजक आिण लेवी गात होते. लेवीच्या समोर उभे
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राहनू याजक कण वाजवत होते. सवर् इसर्ाएल लोक ितथे उभे
होते. 7 परमेश्वराच्या मंिदरासमोरचे मधले दालन शलमोनाने
पिवतर् केले. या जागी त्याने होमापर्णे आिण शांत्यपर्णांची वपा
वािहली. होमापर्णे, अन्नापर्णे आिण वपा यांचे पर्माण एवढे
पर्चंड होते की िपतळी वेदीवर ते सवर् मावेना म्हणनू मधले
दालन त्याने वापरले. 8शलमोनआिण इसर्ाएललोकयांनी सात
िदवस हा सण साजरा केला. हमाथच्या वेशीपासनू ते िमसरच्या
झर्या पयर्ंतच्या भागातले सगळे इसर्ाएललोक इथेआल्यामुळे
शलमोनबरोबरचा जमाव खपूच मोठा होता. 9 आठव्या िदवशी
त्यांनी पिवतर् सभा घेतली कारण त्या आधी सात िदवस
त्यांनी सण साजरा केला होता व समपर्णे सात िदवस वेदीवर
ठेवली होती, ती फक्त परमेश्वराच्या उपासनेसाठी वापरायची
होती. सात िदवस त्यांनी सण साजरा केला. 10 सातव्या
मिहन्याच्या तेिवसाव्या िदवशी शलमोनाने लोकांस घरोघरी
परतायला सांिगतले. दावीद, शलमोन आिण इसर्ाएल लोक
यांच्यावर परमेश्वराने कृपा केल्यामुळे लोक आनंदी झाले होते.
त्यांची अंत:करणे आनंदाने भरुन गेली होती.

11 परमेश्वराचे मंिदर आिण राजगृह बांधण्याचे काम
शलमोनाने पार पाडले. परमेश्वराचे मंिदर आिण आपले
िनवासस्थान यांच्याबाबतीत योजलेल्या सवर् गोष्टी त्याने
यशस्वीपणे पणूर् केल्या. 12 नंतर एकदा रातर्ी परमेश्वराने
शलमोनाला दशर्न िदले. तो शलमोनाला म्हणाला, “शलमोना
तुझी पर्ाथर्ना मी ऐकली आहे. हे स्थळ यज्ञगृह म्हणनू मी
िनवडले आहे. 13 कधी जर पजर्न्यवृष्टी होऊ नये म्हणनू मी
आकाशमागर् बंद केला, धान्य फस्त करायला टोळधाड पाठवली
िकंवा माझ्या लोकांमध्ये रोगाराईचा पर्सार केला 14 आिण
अशावेळी लोकांनी नमर् होऊन माझा धावा करून माझ्या
दशर्नाची इच्छा बाळगली, दुराचाराचा त्याग केला तर मी



2 इितहास 7:15 xviii 2 इितहास 7:22

स्वगार्तनू त्यांच्या हाकेला उ र देईन. त्यांना त्यांच्या पापाची
क्षमा करेन आिण त्यांची भमूी संकटमुक्त करीन. 15 आता
माझी दृष्टी यािठकाणी वळलेली आहे. इथे होणार्या पर्ाथर्ना
ऐकायला माझे कान उत्सुक आहेत. 16 हे मंिदर मी माझे म्हणनू
िनवडले आहे माझे नाव येथे सदासवर्काळ रहावे म्हणनू मी हे
स्थान पिवतर् केले आहे माझी दृष्टी आिण माझे िच नेहमी
या मंिदराकडे लागलेले असेल. 17 शलमोना, तुझे िपता दावीद
यांच्या पर्माणेच तू माझ्याशी वागलास, माझ्या आज्ञांचे पालन
केलेस, माझे िवधी आिण िनयम पाळलेस, 18तर मी तुला समथर्
राजा बनवील आिण तुझे राज्य महान होईल. तुझे िपता दावीद
यांना मी तसे वचन िदले आहे. त्यांना मी म्हटले होते, ‘दावीद
तुझ्या घराण्यातील पुरुषच इसर्ाएलाच्या राजपदावर आरुढ
होईल.’ 19पण जर माझ्याआज्ञाआिण िनयम तू पाळले नाहीस.
इतर दैवतांची उपासना व सेवा केलीस, 20तर मातर् मी िदलेल्या
या भमूीतनू इसर्ाएल लोकांस मी हुसकावनू लावीन. माझ्या
नावापर्ीत्यथर् असलेले हे पिवतर् मंिदर मी सोडून जाईन.
इतकेच नव्हे तर त्यांना मी देशामध्ये िनंदेचा िवषय करीन.
21 एकेकाळी पजू्य मानल्या गेलेल्या या मंिदरावरुन जाणार्या
येणार्या पर्त्येकाला आता आश्चयर् वाटेल. ते लोक म्हणतील,
‘हा पर्देश आिण हे मंिदर यांची अशी अवस्था परमेश्वराने का
केली बरे?’ 22 तेव्हा त्यांना इतर लोक सांगतील, ‘कारणआपल्या
पवूर्जांचा देव परमेश्वर याचे या इसर्ाएल लोकांनी ऐकले नाही.
या लोकांस या परमेश्वरानेच िमसरातनू बाहेर आणले. तरी हे
इतर दैवतांच्या भजनी लागले. त्यांनी त्यांची उपासना व सेवा
केली. त्यांनी मतूी र्पजूा सुरु केली. म्हणनू इसर्ाएल लोकांवर
परमेश्वराने हे अिरष्ट आणले.’ ”

8
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1 9:10-28
1 परमेश्वराचे मंिदर आिण आपले घर बांधायला शलमोनाला

वीस वष लागली. 2 मग िहरामाने िदलेली नगरे शलमोनाने
वसिवली त्या नगरांमध्ये काही इसर्ाएललोकांसवस्तीकरण्यास
मुभा िदली. 3 पुढे शलमोनाने, हमाथ-सोबा हे नगर िजंकून घेतले.
4 वाळवंटातील तदमोर, हे नगरही त्याने वसवले कोठारांसाठी
म्हणनू त्याने हमाथामधली नगरे बांधली. 5 वरचे बेथ-
होरोन आिण खालचे बेथ होरोन यांचीही उभारणीही शलमोनाने
केली ती त्याने भक्कम तटबंदीची नगरे केली त्यांना मजबतू
कोट, वेशी आिण अडसर करून, 6 बालाथ नगर व अन्य
कोठारे असलेली गावे यांची शलमोनाने पुनरर्चना केली. रथ
ठेवण्यासाठी तसेच घोडेस्वारांच्या वस्तीसाठीही त्याने गावे
वसवली. यरूशलेम, लबानोन व आपल्या आिधपत्याखालील
सवर् पर्देशात शलमोनाने आपल्या गरजेनुसार बांधकामे केली.
7 इसर्ाएल लोक राहत असलेल्या पर्देशात अनेक परके
लोकही होते. ते म्हणजे िह ी, अमोरी, पिरज्जी, िहव्वी
आिण यबसूी त्यांना शलमोनाने वेठिबगार केले. 8 हे लोक
मळूचे इसर्ाएल नव्हते या पर्देशात राहनू गेलेल्या लोकांचे
ते वंशज होते आिण इसर्ाएल लोकांनी त्यांना अजनू नष्ट
केले नव्हते. ते अजनूही आहेत. 9 इसर्ाएल लोकांपैकी
कोणालाही शलमोनाने वेठिबगारीसाठी सक्ती केली नाही. ते
त्याचे योध्दे होते. ते सैन्यािधकारी, रथािधपती, स्वारांचे
अिधकारी असे होते. 10काही इसर्ाएली लोक तर शलमोनाच्या
अिधकार्यांवर अंमल गाजवणारे होते. असे पर्मुख अिधकारी
अडीचशे होते. 11 शलमोनाने फारोच्या कन्येला, ितच्यासाठी
बांधलेल्या महालात दावीद नगराहनूआणले. शलमोन म्हणाला,
“ज्या ज्यािठकाणी परमेश्वराचा करार कोश ठेवण्यात आला, ती
सवर् स्थाने पिवतर् आहेत, तेव्हा माझ्या पत्नीने इसर्ाएलचा
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दावीद याच्या नगरात राहू नेये.” 12 मग शलमोनाने वेदीवर
परमेश्वरास होमापर्णे केली. मंिदराच्या पर्वेशमंडपासमोरच
शलमोनाने ती वेदी बांधली होती. 13 मोशेच्या आजे्ञपर्माणे
शलमोन रोज होमापर्णे करी शब्बाथाच्या िदवशी, नवचंदर्
दशर्नीला, वषर्भरातल्या तीन सणांना होमापर्णे करायची असत.
बेखमीर भाकरीचा सण, सप्ताहांचा सण, आिण मंडपाचा सण
हे तीन वािषर्क सण होत. 14 आपल्या िपत्याच्या सचूना
शलमोनाने तंतोतंत पाळल्या परमेश्वराच्या सेवेसाठी त्याने
याजकवगार्च्या नेमणुका केल्या लेवीनंा त्यांची कामे पार
पाडायला नेमले. स्तुितगीते म्हणणेआिण मंिदराच्या चाकरीतील
रोजची सेवाकाय बजावण्यात याजकांना मदत करणे ही लेवीची
कामे होती. याखेरीज शलमोनाने पर्त्येक पर्वेशद्वाराशी
द्वारपालांच्या गटांच्या नेमणुका केल्या. परमेश्वरास मानणार्या
दािवदाने अशाच सचूना िदल्या होत्या. 15 याजक आिण लेवी
यांना शलमोनाने ज्या सचूना िदल्या त्यामध्ये इसर्ाएल लोकांनी
बदल केला नाही की आज्ञाभंग केला नाही. मौल्यवान वस्तू
जतन करण्यािवषयीच्या आज्ञांचाही त्यांनी बदल केला नाही.
16शलमोनाची सगळी कामे िसध्दीस गेली. मंिदराच्या कामाला
सुरुवात केल्यापासनू ते संपेपयर्ंत त्यांचे व्यविस्थत िनयोजन केले
होते. अशा रीतीने परमेश्वराच्या मंिदराचे काम पणूर् झाले, व
ते उपयोगात आणले जाऊ लागले. 17 यानंतर शलमोन लाल
समुदर्ानजीकच्या अदोम देशातील एसयोन-गेबेर आिण एलोथ
या नगरांत गेला. 18 िहरामाने त्याच्याकडे आपली गलबते
पाठवली. समुदर्पयर्टनात तरबेज अशा िहरामाच्या सेवकांनीच
ती नेली. शलमोनाच्या चाकरीतीललोकांबरोबर, हे सेवकओिफर
येथे गेले, आिण तेथनू चारशे पन्नास िकक्कार* सोने आणनू,
त्यांनी ते शलमोनाला िदले.

* 8:18 15,300 िकलोगर्ाम
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1 10:1-13
1 शलमोनाची कीती र् शबाच्या राणीच्या कानावर गेली तेव्हा

त्याची कठीण परीक्षा घेण्यासाठी ती यरूशलेमास आली.
ितच्याबरोबर मोठा लवाजमा होता. मसाल्याचे पदाथर्, सोनेनाणे,
मौल्यवान रत्ने या गोष्टी उंटांवर लादनू ितने सोबत आणल्या
होत्या शलमोनाची भेट घेऊन ती त्याच्याशी मनातल्या गोष्टी
बोलली. ितला शलमोनाला बरेच पर्श्न िवचारायचे होते.
2 शलमोनाने ितच्या सवर् पर्श्नांची उ रे िदली. त्यास
त्यातले काहीच अवघड वाटले नाही. त्याने उ र िदले
नाही असा कोणताच पर्श्न उरला नाही. 3 शबाच्या राणीने
त्याच्या सजू्ञपणाचा पर्त्यय घेतला, त्याचा महाल पािहला.
4 त्याच्या मेजावरील अन्नपदाथर् ितने पािहले, त्याच्या पर्मुख
कारभार्याची बैठक पािहली. त्यांची कायर्पध्दती आिण त्यांचे
पोशाख पािहले. शलमोनाचे प्यालेबरदार आिण त्यांचे पोशाख,
परमेश्वराच्या मंिदरातील शलमोनाने केलेली होमापर्णे हे सवर्
ितने पािहली आिण या दशर्नाने ती थक्क झाली. 5मग ती राजा
शलमोनाला म्हणाली, “तुझ्या कामिगरीची आिण शहाणपणाची
जी वणर्ने मी माझ्या देशात ऐकली ती खरीच आहेत. 6 इथे
येऊन स्वतः अनुभव घेईपयर्ंत मला या गोष्टीवंर िवश्वास बसत
नव्हता. आता मी पर्त्यक्ष माझ्या डोळ्यांनी पाहीले आहे. खरे
तर तुझ्या सजू्ञपणाची थोरवी िनम्म्यानेही माझ्यापयर्ंत पोचली
नव्हती. तुझ्याबद्दल जे ऐकले त्यापेक्षाही तू महान आहेस.
7 तुझे लोक व तुझ्या सेवेत सदैव तत्पर असलेले तुझे सेवक,
तुझी माणसे आिण अिधकारी फार धन्य आहेत. तुझ्या सेवेत
असतानाच त्यांना तुझ्या शहाणपणाचा लाभ होतो. 8 तुझा देव
परमेश्वर ह्याची स्तुती असो. तो तुझ्यावर पर्सन्न आहे आिण
आपल्या वतीने त्याने तुला राजा म्हणनू िसंहासनावर बसवले
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आहे. परमेश्वराचे इसर्ाएलावर परे्म आहे आिण इसर्ाएलावर
त्याचा कायमचा वरदहस्त आहे जे उिचत आिण न्याय्य ते
करण्यासाठी त्याने तुला राजा केले आहे.” 9शबाच्या राणीने मग
राजाशलमोनयाला एकशेवीस िकक्कार*सोने,अनेकमसाल्यांचे
पदाथर् आिण मौल्यवान रत्ने यांचा नजराणा िदला. ितने िदले तसे
मसाल्यांचे पदाथर् व वस्तूशलमोनालाकधीचकोणाकडून िमळाले
नव्हते. 10 िहराम आिण शलमोन यांच्या सेवकांनी ओिफर येथनू
सोनेआणले. रक्तचंदनाचे लाकूडआिणमौल्यवान रत्नेही त्यांनी
आणली. 11 परमेश्वराच्या मंिदराच्या आिण राजमहालाच्या
पायर्या तसेच गायकांच्या वीणा व सतारी यासाठी शलमोनाने हे
रक्तचंदन वापरले. रक्तचंदनाचा वापरकरूनबनवलेल्या इतक्या
संुदर वस्तू यापवूी र् यहदूात कधी कोणी पािहल्या नव्हत्या.
12शबाच्या राणीला जे हवे ते राजा शलमोनाने देऊ केले. त्याने
जे देऊ केले ते ितने आणलेल्या नजराण्यापेक्षा जास्तच होते
मग शबाची राणी आपल्या लव्याजम्यासािहत आपल्या देशात
परतली.

1 10:14-29; 2 . 1:14-17
13 शलमोनाला वषर्भरात जेवढे सोने िमळे त्याचे वजन

सहाशे सहासष्ट िकक्कार† एवढे असे. 14 याखेरीज, िफरस्ते
व्यापारी आिण िवक्रेते खपू सोने आणत. अरबस्तानचे राजे
आिण वेगवेगळ्या पर्देशांचे सुभेदार सोने चांदी आणत, ते
वेगळेच 15 सोन्याचे पतरे् ठोकून दोनशे मोठ ा ढाली राजा
शलमोनाने केल्या. अशा पर्त्येक ढालीला सहाशे शेकेल
वजनाचा सोन्याचा पतर्ा लागला. 16 याखेरीज अशा घडीव
सोन्याच्या तीनशे ढाली त्याने केल्या. त्यांना पर्त्येकी ितनशे
शेकले सोने लागले. या सोन्याच्या ढाली त्याने लबानोनाच्या
अरण्यमहालात ठेवल्या. 17 राजा शलमोनाने हिस्तदंताचे मोठे

* 9:9 4,080 िकलोगर्ाम † 9:13 22,644 िकलोगर्ाम
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िसंहासन बनवले व िसंहासनाच्या वरचा भाग मागे गोलाकार
होता. ते शुद्ध सोन्याने मढवले. 18या िसंहासनाला सहा पायर्या
होत्या. बैठकीच्या दोन्ही बाजलूा हात टेकवता येतील अशी
िसंहासनाला सोय होती. आिण त्यास लागनू पर्त्येकी एक
िसंहाचा पुतळा होता. 19 सहा पायर्यांपैकी पर्त्येक पायरीच्या
दोन्ही बाजलूा एकेक असे एकंदर बारा िसंह होते. दुसर्या
कोणत्याही राज्यात असे िसंहासन नव्हते. 20 राजाची सवर्
पेयपातरे् सोन्याची होती लबानोनाच्या अरण्यमहालातील सवर्
घरगुती वापरायच्या वस्तू शुद्ध सोन्याने घडवलेल्या होत्या.
शलमोनाच्या काळात चांदी फारशी मौल्यवान मानली जात
नसे. 21 राजाकडे समुदर्ांवर गलबतांचा ताफा िहरामाच्या
ताफ्यासोबत होता. तीन वषार्तनू एकदा हा ताफा सोने, चांदी
व हस्तीदंत ह्यापर्माणे मोर व वानरे आणत. 22 वैभवआिण ज्ञान
याबाबतीत पृथ्वीच्या पाठीवरील कोणत्याही राजापेक्षा शलमोन
महान झाला. 23 त्याच्या सल्लामसलतीचा लाभ घ्यायला
सवर् िठकाणचे राजे शलमोनाकडे येऊ लागले. परमेश्वरानेच
शलमोनाला जो सजू्ञपणा िदला होता तो पहावयास ते येत
असत. 24 हे राजे दरवषी र् येताना शलमोनासाठी नजराणे घेऊन
येत. त्यामध्ये सोन्यारुप्याच्या वस्त,ू कपडे, िचलखते, मसाले,
घोडे आिण खेचरे ह्यांचा समावेश असे. 25 घोडे आिण रथ
यांच्यासाठी शलमोनाकडे चार हजार बस्थाने होती. त्याच्यापदरी
बारा हजार स्वार होते. त्यांची सोय त्याने मुद्दाम वसवलेल्या
नगरात आिण स्वत:ला लागतील तेवढ ाची यरूशलेमामध्ये
केली होती. 26फरात नदीपासनू पिलष्ट ांच्या देशापयर्ंत आिण
िमसरची सीमा येथपयर्ंतच्या सवर् राजावर शलमोनाचा अिधकार
होता. 27 यरूशलेमचा राजा शलमोनाकडे चांदी ही दगडधोंडे
असावे इतकी आिण गंधसरूची झाडे, खोर्यातल्या उंबराच्या
झाडांइतकी िवपुल होती. 28 िमसर आिण इतर देशामधनू लोक
शलमोनासाठी घोडे आणत.
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1 11:41-43
29 शलमोनाने सुरुवातीपासनू शेवटपयर्ंत ज्या सवर् गोष्टी

केल्या त्या नाथान या संदेष्ट ाच्या इितहासात तसेच, अहीया
िशलोनी याच्या संदेशलेखात आिण इद्दो या भिवष्यावादयाच्या
इद्दोची दशर्ने यामध्ये नोंदवलेल्या आहेत. नबाटाचा पुतर्
यराबाम यािवषयीही इद्दोने िलिहलेले आहे. 30 शलमोनाने
यरूशलेमेत इसर्ाएलवर चाळीस वष राज्य केले. 31 मग तो
आपल्या पवूर्जांना िमळाला. लोकांनी त्याचे दावीद नगरात दफन
केले. शलमोनाचा पुतर् रहबाम हा पुढे शलमोनाच्या जागी राज्य
करु लागला.

10
1 12:1-19

1 रहबाम शखेम येथे गेला कारण त्यास राजा करण्यासाठी सवर्
इसर्ाएललोक तेथे गेले होते. 2यावेळीयराबाम िमसरमध्ये होता
कारण त्याने राजा शलमोनापुढून पळ काढला होता. यराबाम
हा नबाटाचा पुतर्. रहबाम राजा होणार हे त्याने ऐकले म्हणनू
तो िमसरहनू आला. 3 तेव्हा इसर्ाएल लोकांनी यराबामालाही
आपल्याबरोबर येण्यास सांिगतले. अशा तर्हेने यराबाम आिण
सवर् इसर्ाएल लोक रहबामाकडे आले. त्यास ते म्हणाले,
“रहबामा, 4 तुमच्या िपत्याने आमचे जू फार भारी केले होते तर
आता आपल्या िपत्याने लादलेली कठीण सेवा व आम्हावरील
भारी जू आता हलके करा म्हणजे आम्ही तुमच्या आजे्ञत राह.ू”
5 यावर रहबाम त्यांना म्हणाला, “तुम्ही तीन िदवसानी परत
या.” तेव्हा लोक िनघनू गेले. 6 राजा रहबामाने मग आपला
िपता शलमोनाच्या पदरी असणार्या वडीलधार्या मंडळीशी
चचार् केली. रहबाम त्यांना म्हणाला, “मी या लोकांस काय उ र
द्यावे? याबाबतीत मला तुमचा सल्ला हवा आहे.” 7 तेव्हा ती
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वयोवृध्द मंडळी रहबामाला म्हणाली, “तू या लोकांशी परे्माने
वागलास, त्यांना संतुष्ट केलेसआिण त्यांच्याशी गोड बोललास
तर ते िचरकाल तुझी सेवा करतील.” 8 पण रहबामाने त्यांचा
हा सल्ला मानला नाही तो मग आपल्या पदरी असलेल्या
आिण आपल्याबरोबर लहानाचे मोठे झालेल्या तरुण मंडळीशी
बोलला. 9 रहबाम त्यांना म्हणाला, “तुम्ही मला काय सल्ला
द्याल? आपण लोकांस काय सांगावे? त्यांना आपले ओझे हलके
करून हवे आहे. माझ्या िपत्यानी त्यांच्या मानेवर ठेवलेले जू
आता त्यांना मी हलके करायला हवे आहे.” 10 तेव्हा त्याच्या
िपढीची ती युवा मंडळी रहबामाला म्हणाली, “तुमच्याकडे
आलेल्या लोकांस तुम्ही असे सांगावे. लोक तुम्हास म्हणाले
की, मानेवर जू ठेवल्यापर्माणे तुमच्या विडलांनी आम्हास कठोर
िजणे जगायला लावले. तुम्ही आता ते हलके करावे असे
आम्हास वाटते पण रहबाम, तुम्ही त्यांना असे सांगावे, माझी
करंगळी माझ्या िपत्याच्या कमरेपेक्षा जाड असेल. 11 माझ्या
िपत्याने तुमच्यावर फार ओझे लादले ना! मी तर ते अिधकच
भारी करणार आहे; माझ्या िपत्याने तुम्हास चाबकांचे फटकारे
मारले, मी तर तुम्हास िवंचवांनी शासन करीन.” 12 “यराबाम
आिण सवर् लोक तीन िदवसानी रहबामाकडे आले.” राजा
रहबामाने त्यांना तसेच सांिगतले होते. 13 रहबाम त्यांच्याशी
यावेळी उद्धटपणे बोलला. मोठ ांचा सल्ला त्याने मानला नाही.
14 तरुणांनी िदलेल्या सल्ल्यापर्माणे तो बोलला तो लोकांस
म्हणाला, “माझ्या िपत्याने तुमच्यावर फार ओझे लादले ते मी
अिधकचभारी करीन. त्यांनी तुम्हासचाबकाने शासन केलेअसेल
पण मी तर तुम्हास िवंचवांनी शासन करीन.” 15 राजा रहबामाने
लोकांचे ऐकून घेतले नाही. तो असे बोलला कारण हा बदल
परमेश्वरानेच घडवनू आणला होता. अहीया माफर् त परमेश्वर
यराबामाशी जे बोलला होता ते पर्त्यक्षात यावे म्हणनूच त्याने
अशी वेळ येऊ िदली. अहीया हा िशलोनी लोकांपैकी होता
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आिणयराबाम नबाटाचा पुतर् होता. 16 राजा रहबामानेआपल्या
म्हणण्याकडे दुलर्क्ष केले हे इसर्ाएल लोकांच्या लक्षात आले. ते
राजाला म्हणाले, “आम्ही काय दावीदाच्या घराण्यातले आहोत
का? मुळीच नाही! इशायचा पुतर् आमचा वतन भाग आहे
का? नाही! तेव्हा इसर्ाएल लोकांनो,आपणआपले आपापल्या
घरी जाऊ या दावीदाच्या पुतर्ाला आपल्या घरच्यांवरच राज्य
करु द्या.” सवर् इसर्ाएल लोक मग घरोघर गेले. 17 पण
यहदूाच्या नगरांमध्ये राहणारे काही इसर्ाएललोकहोते. रहबाम
त्यांच्यावर राज्य करत रािहला. 18 हदोराम हा वेठिबगारांवरचा
मुकादमहोता. रहबामाने त्यास इसर्ाएललोकांकडे पाठवले. पण
इसर्ाएल लोकांनी त्याच्यावर दगडफेक करून त्यास मरेपयर्ंत
मारले. इकडे रहबामाने रथाचा आशर्य घेतला आिण त्वरेने
पळ काढला. तो यरूशलेमेला पळून गेला. 19 तेव्हापासनू
आजतागायत इसर्ाएलाचे दावीदाच्या घराण्याशी बंड केले
आहे.

11
1 यरूशलेमेला आल्यावर रहबामाने एक लाख ऐंशी हजार

उ म योध्दे जमवले. यहदूा आिण बन्यामीन या घराण्यांमधनू
त्यानेही िनवड केली. इसर्ाएलाशी युध्द करून स्वत:कडे
राज्य खेचनू आणण्यासाठी त्यानेही जमवाजमव केली. 2 पण
परमेश्वराचा मनुष्य शमाया याच्याकडे परमेश्वराचा संदेश
आला. परमेश्वर त्यास म्हणाला, 3 “शमाया, यहदूाचा राजा,
शलमोन पुतर् रहबाम याच्याशी तू बोल तसेच यहदूा आिण
बन्यामीन इथल्या इसर्ाएल लोकांशीही बोल. त्यांना म्हणावे.
4 परमेश्वराचे म्हणणे असे आहे आपल्या बांधवांशी *लढू नका.
पर्त्येकाने घरी जावे. मीच हे सवर् व्हायला कारणीभतू आहे.”

* 11:4
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तेव्हा राजा रहबाम आिण त्याचे सैन्य यांनी परमेश्वराचा संदेश
मानलाआिण ते परत गेले. यराबामावर त्यांनी हल्ला केला नाही.

5 रहबाम यरूशलेमेमध्ये रािहला. हल्ल्यांचा पर्ितकार
करायला सज्ज अशी भक्कम नगरे त्याने यहदूात बाधली.
6 बेथलेहेम, एटाम, तकोवा, 7 बेथ-सरू,शोखो,अदुल्लाम, 8गथ,
मारेशा, जीफ, 9अदोरइम, लाखीश, अजेका, 10 सरा, अयालोन
व हेबर्ोन या तटबंदी असलेल्या नगरांची डागडुजी केली. यहदूा
आिण बन्यामीन मधली ही नगरे चांगली भक्कमकरण्यातआली.
11 िकल्ले मजबतू झाल्यावर रहबामाने त्यांच्यावर नायक नेमले.
अन्नसामगर्ी, तेल, दर्ाक्षरस यांचा साठा त्याने तेथे केला.
12 पर्त्येक नगरात ढाली आिण भाले यांचा पुरवठा करून गावे
अिधकच मजबतू केली. यहदूा आिण बन्यामीन मधील ही नगरे
आिण तेथील लोक यांना रहबामाने आपल्या िनयंतर्णाखाली
ठेवले. 13 सवर् इसर्ाएलामधील याजक आिण लेवी रहबामाशी
सहमत होते. ते त्यास येऊन िमळाले. 14 लेवीनंी आपली शेती
आिण मालम ा सोडली आिण ते यहदूा व यरूशलेम येथे आले.
परमेश्वरापर्ीत्यथर् याजकाचे काम करायला यराबामआिण त्याचे
पुतर् यांनी लेवीनंा हाकलनू लावले म्हणनू तेआले. 15यराबामाने
बोकडआिण वासरे यांच्या मतूी र्उच्चस्थानी स्थापन केल्याआिण
त्यांच्या पजेूसाठी आपले याजक िनवडले. 16 इसर्ाएलच्या सवर्
वंशातील जे लोक इसर्ाएलचा देव परमेश्वर याच्याशी एकिनष्ठ
होते ते ही, लेवीनंी इसर्ाएल सोडल्यावर, त्यांच्या पुवर्जांचा देव
परमेश्वरासयज्ञापर्णे करण्यासाठीयरूशलेमेलाआले. 17 त्यामुळे
यहदूाचे राज्य बळकट झाले. त्यांनी शलमोनाचा पुतर् रहबाम
याला तीन वष पािठंबा िदला. या काळात त्यांनी दावीद
आिण शलमोन यांच्यासारखेच आचरण ठेवले. 18 रहबामाने
दावीदपुतर् यरीमोथ आिण इशायपुतर् अलीयाब ह्याची कन्या
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अबीहाईल ह्यांच्यापासनू झालेली महलथ िहच्याशी िववाह
केला; 19महलथापासनू रहबामाला यऊश,शमर्याआिणजाहम
हे पुतर् झाले. 20मग रहबामाने माकाशी िववाह केला. माका ही
अबशालोमची कन्या. माकाला रहबामापासनू अबीया, अत्थय,
जीजा आिण शलोमीथ हे पुतर् झाले. 21 रहबामाचे आपल्या
इतर पत्नी आिण उपपत्नी यांच्यापेक्षा माकावर अिधक परे्म
होते. माका अबशालोमची नात. रहबामाला अठरा पत्नी
आिण साठ उपपत्नी होत्या. त्यास अठ्ठावीस पुतर् आिण साठ
कन्याहोत्या. 22 माकाचा पुतर् अबीया याला रहबामाने सवर्
भावडांमध्ये अगर्क्रम िदला. कारण त्यास राजा करावे अशी
त्याची इच्छा होती. 23 रहबामाने मोठ ा चतुराईने आपल्या
सवर् पुतर्ांना यहदूा आिण बन्यामीन येथील भक्कम तटबंदी
असलेल्यानगरांमध्ये िवखरून ठेवले. त्यांना उ म रसद पुरवली.
त्यांची लग्ने लावनू िदली.

12
1 14:25-28

1 रहबामाचे सामथ्यर् वाढले. त्याने आपले राज्य बळकट केले.
पण त्याचबरोबर त्याने आिण इसर्ाएल लोकांनी परमेश्वराच्या
िनयमशास्तर्ाचे पालन करण्याचे थांबवले. 2 रहबामाच्या
कारिकदी र्च्या पाचव्या वषी र् िशशकने यरूशलेमेवर हल्ला
चढवला. िशशक हा िमसरचा राजा होता. रहबाम आिण
यहदूाचे लोक यांनी परमेश्वराचा मागर् सोडल्यामुळे असे झाले.
3 िशशककडे बारा हजार रथ, साठ हजार घोडेस्वार आिण
असंख्य पायदळ होते. त्याच्या सैन्यात लुबी, सुक्की, कुशी हे
िमसरातनू आलेले लोक होते. 4 यहदूातील भक्कम नगरांचा
पाडाव केल्यावर िशशकने आपले सैन्य यरूशलेमेला आणले.
5 तेव्हा शमाया हा संदेष्टा रहबामआिण यहदूाच्या विडलधार्या
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मंडळीकडे आला. िशशकच्या धास्तीने ही सवर् वडीलधारी
मंडळी यरूशलेमेला जमली होती. शमाया रहबामाला आिण
या सवार्नंा म्हणाला, “परमेश्वराचे म्हणणे असे आहे रहबाम,
तू आिण यहदूाचे लोक यांनी माझा त्याग केला आहे. तुमचे
आचरण माझ्या िनयमांच्या िवरुध्द आहे. तेव्हा मीही तुम्हास
सोडून िशशकच्या हाती िदले आहे.” 6 तेव्हा इसर्ाएलाचे सरदार
आिण राजे यांनी पश्चाताप करून ते िवनमर् झाले. “परमेश्वर
न्यायी आहे.” असे त्यांनी उदगार काढले. 7 ते नमर् झाले आहेत
हे परमेश्वराने पािहले. तेव्हा पुन्हा शमायाला परमेश्वराचा
संदेश आला. परमेश्वर त्यास म्हणाला, “राजा आिण ही मंडळी
माझ्यापुढे नमर् झाल्यामुळे मी त्यांचा नाश करणार नाही.
थोड ाफार पर्माणात मी त्यांना मुक्त करीन. िशशक माफर् त
यरूशलेमेला मी माझ्या कोपाचे लक्षय करणार नाही. 8 पण
यरूशलेमचे लोक िशशकचे चाकर होतील. माझी सेवा आिण
इतर देशांतील राजाची सेवा यामधला भेद त्यांना कळावा
म्हणनू ते त्याचे अंिकत होतील.” 9 िशशकने यरूशलेमेवर स्वारी
केली आिण परमेश्वराच्या मंिदरातील खिजना लुटून नेला.
िशशक हा िमसरचा राजा होता. राजमहालातील खिजनाही
त्याने लुटला. शलमोनाने केलेल्या सोन्याच्या ढाली त्याने
हस्तगत केल्या. 10 त्या सोन्याच्या ढालीऐवजी रहबामाने
िपतळेच्या ढाली केल्या. त्या त्याने महालाचे संरक्षण करणार्या
द्वारपालांना िदल्या. 11 राजा परमेश्वराच्या मंिदरात जात असे
तेव्हा ते ढाली घेऊन पुढे होत. नंतर त्या पहारेदारांच्या खोलीत
ठेवनू देत. 12 रहबाम असा नमर् झाल्यामुळे परमेश्वराचा
त्याच्यावरील राग कमी झाला. त्याचा परमेश्वराने पणूर् नायनाट
केला नाही. िशवाय यहदूात थोडा चांगुलपणाही िशल्लक होता.
13 रहबामाने यरूशलेमामध्ये आपले सामथ्यर् वाढवले व राज्य
केले. तो राज्यावर आला तेव्हा एक्के चाळीस वषार्चंा होता.
त्याने यरूशलेमामध्ये सतरा वष राज्य केले, इसर्ाएलच्या
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सवर् वंशांमधनू परमेश्वराने यरूशलेमची िनवड केली होती.
आपले नाव रहावे म्हणनू त्याने यरूशलेम िनवडले होते.
रहबामाच्या आईचे नाव नामा; नामा अम्मोनीण नगरातली
होती. 14 रहबामाने वाईट गोष्टी केल्या कारण परमेश्वराच्या
आज्ञांचे पालन करण्यािवषयी त्याने मनात िनश्चय केला नव्हता.
15 शमाया हा संदेष्टा आिण इद्दो हा दर्ष्टा यांच्या इितहासात
रहबामाने आपल्या कारकीदी र्त केलेल्या सवर् गोष्टीचंी पणूर्
हिककत आहे. शमाया आिण इद्दो वंशाळीचंा इितहास िलहीत.
रहबाम आिण यराबाम या दोघांमध्ये िनत्य लढाया होत.
16 रहबामाने मृत्यनंूतर आपल्या पवूर्जांबरोबर िवशर्ांती घेतली.
दावीद नगरात त्याचे दफन झाले. त्याचा पुतर् अबीया राजा
झाला.

13
1 15:1-8

1 इसर्ाएलचा राजा यराबामाच्या कारिकदी र्च्या अठराव्या
वषी र् अबीया यहदूाचा राजा झाला. 2 त्याने यरूशलेमेत तीन
वष राज्य केले. मीखाया ही अबीयाची आई िगबा नगरातील
उरीएलची ती कन्या. अबीया आिण यराबाम यांच्यामध्ये लढाई
झाली. 3 अबीयाच्या सैन्यात िनवडक चार लाख बलवान व
धाडसी योध्दे होते. अबीयाने लढाईत त्यांचे नेतृत्व केले.
यराबामाकडे आठ लाख सैिनक होते. यराबाम अबीयाशी युध्द
करायला सज्ज झाला. 4 एफ्राइमाच्या डोंगराळ पर्देशातील
समाराइम पवर्तावर उभे राहनू अबीया म्हणाला, “यराबामआिण
समस्त इसर्ाएललोकांनो,ऐका, 5दावीदआिण त्याचे पुतर् यांनी
इसर्ाएलवरसवर्काळ राज्यकरावेअसा इसर्ाएलाच्या परमेश्वर
देवानेच त्यांना आिधकार िदला आहे हे ध्यानात घ्या,” देवाने
दािवदाशी तसा िमठाचा करारच केला आहे. 6 पण नबाटाचा
पुतर् यराबामाने त्याचा स्वामी जो राजा त्याच्यािवरुध्द बंड
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केले. नबाट हा दावीदाचा पुतर् शलमोनाच्या सेवकांपैकी एक
होता. 7 मग कुचकामी आिण वाईट मनुष्यांशी यराबामाशी
दोस्ती झाली. यराबाम आिण ही वाईट माणसे शलमोनाचा
पुतर् रहबाम जेव्हा याच्या िवरूद्ध होती. रहबाम जेव्हा तरुण
आिण अनुभवी होता. त्यास यराबाम आिण त्याचे अधम िमतर्
यांच्यावर वचक बसवता आला नाही. 8 आता तुम्ही लोकांनी
परमेश्वराचे राज्य म्हणजे दािवदाच्या पुतर्ाची स ा असलेल्या
राज्याचा पराभव करण्याचा िनश्चय केला आहे. तुमची सेना
मोठी आहे आिण यराबामाने तुमच्यासाठी देव म्हणनू बनवलेली
सोन्याची वासरे तुमच्याकडे आहेत. 9 परमेश्वराचे याजक आिण
लेवी यांना तुम्ही हाकलनू लावले नाही का? हे याजकअहरोनाचे
व लेवीचे वंशज आहेत त्यांच्या जागी तुम्ही आपले याजक
नेमले नाही का? अशा गोष्टी इतर देशातले लोक करतात.
कोणीही उठून एक गोर्हा िकंवा सात एडके आणनू स्वत:वर
संस्कार केला की तो जे खोटे देव आहेत त्यांचा याजक बनतो.
10 “पण आमच्यासाठी परमेश्वर हाच आमचा देव आहे. आम्ही
त्याच्याकडे पाठ िफरवलेली नाही. त्याचा त्याग केलेला नाही.
परमेश्वराची सेवा करणारे याजक अहरोनाचे वंशज आहेत लेवी
त्यांना परमेश्वराच्या सेवेत मदत करतात. 11 परमेश्वरास ते
होमापर्णे करतात, तसेच दररोजसकाळ संध्याकाळ सुवािसकधपू
जाळतात. मंिदरातील शुद्ध मानलेल्या मेजावर समिपर्त भाकर
मांडतात रोज संध्याकाळी ते सोन्याच्या दीपवृक्षावरील िदवे
लावतात. आम्ही आपल्या परमेश्वर देवाची काळजीपवूर्क सेवा
करतो. पण तुम्ही परमेश्वराससोडलेआहे. 12पाहा खुद्द परमेश्वर
आमच्या बाजचूा आहे. तोचआमचा शास्ता असनू त्याचे याजक
आमच्या बाजलूा आहेत. तुम्ही जागे व्हावे व परमेश्वराकडे यावे
म्हणनू देवाचे याजक कण वाजवत आहेत. इसर्ाएल लोकांनो,
आपल्या पवूर्जांचा परमेश्वर ह्याच्या िवरुध्द लढू नका, कारण
त्यामध्ये तुम्हास यश येणार नाही.” 13पण यराबामाने सैन्याच्या



2 इितहास 13:14 xxxii 2 इितहास 13:22

एका तुकडीला अबीयाच्या सैन्यामागे दबा धरुन राहायला
सांिगतले. ह्यापर्कारे ते यहदूाच्या आघाडीस होते व त्यांनी
अबीयाच्या सैन्याला पाठीमागनू वेढा घातला. 14 यहदूातील
या सैन्याने जेव्हाआपल्या भोवताली पािहले तेव्हा यराबामाच्या
सैन्याने आपल्याला मागनू पुढून वेढल्याचे त्यांच्या लक्षात
आले. तेव्हा यहदूा लोकांनी परमेश्वराचा धावा सुरु केला आिण
याजकांनी कण वाजवले. 15मग अबीयाच्या सैन्यातील लोकांनी
जयघोष केला त्याचवेळेस देवाने यराबामाच्या सैन्याचा पराभव
केला. अबीयाच्या यहदूा सैन्याने यराबामाच्या इसर्ाएली
सैन्याचा पाडाव केला. 16 इसर्ाएल लोकांनी यहदूासमोरुन
पळ काढला देवाने यहदूाच्या हातनू इसर्ाएल लोकांचा पराभव
केला. 17 अबीयाने केलेल्या या दारुण पराभवात इसर्ाएलचे
पाच लाख योध्दे मारले गेले. 18अशापर्कारे त्यावेळी इसर्ाएल
लोक हरले आिण यहदूा िजंकले. आपल्या पवूर्जांच्या परमेश्वर
देवावर िवसंबनू रािहल्यामुळेच यहदूा सैन्याने िवजय िमळवला.
19 अबीयाच्या सैन्याने यराबामाच्या सैन्याचा पाठलाग केला.
बेथेल,यशानाआिण एफ्रोन ही नगरेआिण त्यांच्याआसपासची
खेडी एवढा पर्देश यराबामाकडून अबीयाच्या सैन्याने िजंकला.
20 अबीयाच्या हयातीत पुन्हा यराबाम डोके वर काढू शकला
नाही. परमेश्वराने यराबामावर पर्हार केला आिण तो मेला.
21 अबीयाचे सामथ्यर् मातर् वाढले. त्याने चौदा पत्नी केल्या.
त्यास बावीस पुतर् आिण सोळा कन्या झाल्या. 22 इद्दो या
भिवष्याद्याच्या नोंद वह्यांमध्ये अबीयाने केलेल्या इतर सवर्
गोष्टी िलहनू ठेवलेल्या आहेत.

14
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1 अबीयाला पुढे आपल्या पवूर्जांसोबत िचरिवशर्ांती
िमळाली. दावीद नगरात लोकांनी त्याचे दफन केले. त्याचा
पुतर् आसा हा त्यानंतर राज्य करु लागलाआसाच्या कारिकदी र्त
लोकांस दहा वष शांतता लाभली. 2आसाने परमेश्वर देवाच्या
दृष्टीने चांगले आिण उिचत असा कारभार केला. 3 त्याने
मतूी र्पजेूसाठी वापरात येणार्या परक्या वेद्या काढून टाकल्या.
उच्चस्थाने पाडली आिण पिवतर् मानले जाणारे स्तंभ फोडून
टाकले. आसाने अशेरा देवीचे खांबही उदध्वस्त केले. 4 त्याने
यहदूी लोकांस परमेश्वर देवाला अनुसरायची आज्ञा केली.
त्यांच्या पवूर्जांचा देव तोच. त्या परमेश्वराने घालनू िदलेल्या
आज्ञा आिण िनयम पाळायला फमार्वले. 5 यहदूाच्या सगळ्या
नगरांमधली उच्चस्थाने आिण धपू जाळायच्या वेद्या आसाने
काढून टाकल्या. आसाच्या कारकीदी र्त त्यामुळे राज्यात शांतता
नांदत होती. 6 या काळात आसाने यहदूात भक्कम तटबंदीची
नगरे बांधली. परमेश्वराने शांतता िदल्यामुळे या काळात
आसा युध्दमुक्त रािहला. 7आसा यहदूातील लोकांस म्हणाला,
“ही नगरे बांधनू त्याभोवती तटबंदी करु. त्यांना कोट, बुरुज,
वेशी आिण अडसर करु. या पर्देशात आपण राहत आहोत,
तो आपलाच आहे. परमेश्वर देवाला अनुसरल्यामुळे हा देश
आपल्याला िमळाला आहे. त्याने आपल्याला स्वास्थ्यही िदले
आहे.” तेव्हा त्यांनी ते बांधले व यश िमळिवले. 8 आसाच्या
सैन्यात यहदूाच्या वंशातील तीन लाख जण आिण बन्यामीन
वंशातील दोन लाख ऐंशी हजार पुरुष होते. यहदूा लोकांकडे
मोठ ा ढाली आिण भाले होते. बन्यािमनाकडे लहान ढाली
होत्या. तसेच धनुष्यबाण होते. हे सवर् पराक्रमी आिण बलवान
लढवय्ये होते. 9 पुढे जेरहने आसावर स्वारी केली. जेरह हा कूशी
होता त्याच्याकडे दहा लाख सैिनक आिण तीनशे रथ होते. जेरह
आपल्या सैन्याला घेऊन मारेशा नगरापयर्ंत आला. 10 आसा
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त्याच्याशी सामना करायला िनघाला. मारेशा जवळच्या
सफाथाच्या खोर्यात त्यांची लढाई सुरू झाली. 11 आसा
आपल्या परमेश्वर देवाला हाक मारुन म्हणाला, “परमेश्वरा,
या बलाढ सेनेपुढे दुबर्लांना तचू मदत करु शकतोस. तचू
आमच्या मदतीला उभा राहा. आम्ही तुझ्यावर भरवसा ठेवनू
आहोत. तुझे नाव घेऊनचआम्ही या िवशाल सेनेला तोंड देणार
आहोत. परमेश्वर देवा, तुझ्यावर कोणी वचर्स्व िमळवू नये.”
12 मग परमेश्वराने आसाच्या यहदूा सेनेकडून कूशी सैन्याचा
पराभव करवला. कूशी सैन्याने पळ काढला. 13 आसाच्या
सैन्याने गरारपयर्ंत कुशीचंा पाठलाग केला. त्यामध्ये कूशीचंी
एवढी पर्ाणहानी झाली की पुन्हा लढाईला उभे राहायचे बळ
त्यांच्यात रािहले नाही. परमेश्वरापुढे आिण त्याच्या सैन्यापुढे
ते पार धुळीस िमळाले. आसाच्या लोकांनी कूशी र्चं्या मौल्यवान
वस्तू लुटल्या. 14गरारच्या आसपासच्या सवर् गावांचा आसाच्या
सैन्याने पराभव केला. ितथल्या लोकांनी परमेश्वराची धास्ती
घेतली. या गावांमध्ये लुटण्यासारखे बरेच काही होते. ते
आसाच्या सैन्याने घेतले. 15 मेंढपाळांच्या वस्त्यांवर आसाच्या
सैन्याने धाड घातली. तेथनू त्यांनी बरीच में ढरे आिण उंट घेतले
आिण ते यरूशलेमेला परतले.

15
1ओदेदाचा पुतर् अजर्या याच्यात परमेश्वराच्या आत्म्याचा

संचारझाला. 2अजर्याआसाच्या भेटीला गेलाआिण म्हणाला,
“आसा मी काय म्हणतो ते ऐक. यहदूा आिण बन्यामीन
लोकहो, तुम्हीही ऐका. जर तुम्ही परमेश्वराबरोबर रािहलात
तर तो तुमच्याबरोबर राहील. जर तुम्ही त्याचा शोध केलात
तर तो तुम्हास भेटेल. पण तुम्ही त्यास सोडलेत तर तो
ही तुम्हास सोडेल. 3 इसर्ाएलाला दीघर्काळ पयर्ंत खरा देव
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असा नव्हता, तसेच िशकवायला याजक िकंवा िनयमशास्तर्
नव्हते 4 पण अडचणीत सापडल्यावर इसर्ाएल लोक पुन्हा
इसर्ाएलाचा परमेश्वर याच्याकडे वळाले. त्यांनी देवाचा शोध
घेतला आिण त्यांना तो सापडला. 5 त्या धकाधकीच्या काळात
कोणीही सुरिक्षतपणे पर्वास करु शकत नव्हता. सगळ्याच
देशामध्ये अराजकाची िस्थती होती. 6 देश असोत की नगरे
सगळी एकमेकांिवरुध्द लढत होती. कारण परमेश्वराने सवर्
पर्कारच्या संकटानी त्यांना तर्स्त केले होते. 7 पण आसा,
तू व इसर्ाएल लोकहो तुम्ही हतबल होऊ नका, धीर सोडू
नका. यहदूाने बन्यािमनांनो िहंमतीने वागा. तुमच्या सद्वतर्नाचे
फळ तुम्हास िमळेल.” 8 आसास या शब्दांनी आिण ओदेद या
संदेष्ट ाच्या संदेशाने धीर आला. त्याने यहदूा आिण बन्यामीन
येथीलअमंगळमतूी र्हटवल्या. एफ्राइमचाजो डोंगराळपर्देश
त्याने ताब्यात घेतला होता त्या पर्देशातल्या गावांमधल्या
मतूी र् पणूर्पणे काढून टाकल्या. मंिदराच्या पर्वेशद्वारातील
परमेश्वराच्या वेदीची डागडुजी केली. 9मग त्याने यहदूा आिण
बन्यामीन येथील सवर् लोक तसेच एफ्राइम, मनश्शे व िशमोन
वंशातील जेलोक इसर्ाएल राष्ट्रातनू यहदूातआले होते त्यांना
एकतर् बोलावले. आसाचा देव परमेश्वर त्याच्या सोबत आहे
हे पाहनू लोक मोठ ा संख्येने आले. 10आसाच्या कारिकदी र्च्या
पंधराव्या वषार्च्या ितसर्या मिहन्यात आसा आिण हे सवर् लोक
यरूशलेमामध्ये एकतर् जमले. 11 त्यांनी सातशे गुरे, सात
हजार में ढरे व बकरे यांचे बली परमेश्वरास अपर्ण केले. ही गुरे
आिण लटू त्यांनी शतर्ू कडून आणली होती. 12 ितथे त्यांनी
िजवाभावाने परमेश्वर देवाची सेवा करण्याचा िनधार्र व्यक्त केला.
त्यांच्या पवूर्जांचाही देव हाच होता. 13 जो इसर्ाएलाचा देव
परमेश्वर याची सेवा करणार नाही त्यास ठार करण्याचे ठरवले.
मग अशी व्यक्ती लहान असो की मोठी, स्तर्ी असो की पुरुष
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14आसा आिण हे सवर् लोक यांनी परमेश्वरापुढे शपथ वािहली.
त्यांनी मोठ ाने जयघोष केला. कणआिण रणिशंगे या वाद्यांचा
नाद केला. 15 मनोभावे शपथ घेतल्यामुळे सवर् यहदूा लोकांस
मनापासनू आनंद झाला. एकिच ाने ते परमेश्वरास शरण
गेले. त्यांनी देवाचा शोध घेतला असता तो त्यांना सापडला
होता. परमेश्वराने त्यांना चहबूाजनूी स्वास्थ्य िदले. 16 आसा
राजाने आपली आजी माका िहलाही राजमाता पदावरुन दरू
केले. कारण ितने अमंगळ अशा अशेरा देवीच्या मतूी र्ची स्थापना
केली होती. त्याने ती मतूी र् मोडून तोडून िकदर्ोन खोर्यात
जाळून टाकली. 17 त्याने इसर्ाएलातील उच्चस्थाने काढून
टाकली नाहीत तरीही आसा आमरण परमेश्वराशी एकिनष्ठ
रािहला. 18मग त्याने व त्याच्या िपत्याने परमेश्वरासाठी करवनू
घेतलेल्या सोन्याचांदीच्या पिवतर् वस्तू पुन्हा मंिदरातआणल्या.
19आसाच्या पस्तीस वषार्ंच्या कारिकदी र्त मग पुन्हा युध्द झाले
नाही.

16
-

1 15:16-22
1आसाच्या राज्याच्या छि साव्या वषी र् इसर्ाएलाचा राजा

बाशाने यहदूावर स्वारी केली. बाशा हा इसर्ाएलचा राजा रामा
हे नगर िनवडून त्याने त्याची मजबुती केली. यहदूाचा राजा
आसा याच्याकडे कोणालाही येण्याजाण्याला पर्ितबंध व्हावा
हा त्याचा त्यामागचा हेतू होता. 2 तेव्हा आसाने परमेश्वराच्या
मंिदराच्या भांडारातनू व राजमहालातनू सोने आिण चांदी काढून
घेतली. अरामाचा राजा बेन-हदाद िदिमष्काला राहत होता.
आसाने त्याच्याकडे सोने, आिण चांदी पाठवनू त्यास िनरोप
पाठवला, 3 “आपण आपसात एक करार करू आपल्या दोघांच्या
िपत्यामध्येही तसा करार केलेला होता मी माझ्याकडचे सोने
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व रुपे तुझ्याकडे पाठवत आहे. इसर्ाएलचा राजा बाशा
याच्याबरोबरचा तुझा करार मोड म्हणजे तो माझ्याकडे पाठ
िफरवेलआिण मला तर्स्त करणार नाही.” 4 बेन-हदादआसाच्या
गोष्टीशी सहमत झाला. त्याने इसर्ाएली नगरांवर आपले
सैन्याचे सरदार पाठवले. त्या सरदारांनी ईयोन, दान आबेल-
मईम या नगरांवर हल्ला केला कोठारे असलेल्या नफतालीच्या
नगरांवरही त्यांनी चढाई केली. 5 या चढायांचे वृ बाशाच्या
कानावर गेले. तेव्हा त्याने रामा शहराच्या मजबुतीचे काम
अधर्वट सोडून िदले. 6 राजा आसाने मग सवर् यहदूी लोकांना
बोलावले. बाशा ने रामा नगर बांधण्यासाठी वापरलेले दगड,
लाकूड ही सामगर्ी हस्तगत केली. त्यांनी ती िगबाआिण िमस्पा
या नगरांच्या बांधकामासाठी वापरली. 7यावेळी हनानी नावाचा
दर्ष्टा यहदूाचा राजा आसा याच्याकडे आला व त्यास म्हणाला,
“आसा तू मदतीसाठी तुझ्या परमेश्वर देवावर भरवंसा न ठेवता
अरामाच्या राजावरअवलंबनू रािहलास. तू परमेश्वराचे साहाय्य
घ्यायला हवे होतेस. पण तू परमेश्वराचा धावा केला नाहीस
म्हणनू अरामाचे सैन्य तुझ्या हातातनू सुटून गेले आहे. 8 कूशी
आिण लुबी यांचे सैन्य तर केवढे बलाढ होते! त्यांच्याकडे
िकतीतरी रथआिण स्वार होते पण तेव्हा तू परमेश्वरावर भरवंसा
ठेवलासआिण परमेश्वराने तुला िवजय िमळवनू िदला. 9अिखल
पृथ्वीवर परमेश्वराचे नेतर् िनरीक्षण करीत असतात जे कोणी
सरळ मनाने त्याच्याशी वतर्तात अशांना तो आपले पाठबळ
देतो. पण तू मातर् मखूर्पणा केला आहेस. तेव्हा यापुढे तुला
लढायांना तोंड द्यावे लागेल.” 10 दर्ष्ट ाच्या या बोलण्याचा
आसास राग आला व क्रोधाच्या भरात त्याने त्यास तुरंुगात
डांबले. याच काळात आसा काही लोकांशी फार िनदर्यतेने
वागला. 11 आसाची सवर् कृत्ये इसर्ाएल व यहदूी राजांचा
इितहास या पुस्तकात िलिहलेले आहेत. 12आपल्या राज्याच्या
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एकोणचाळीसाव्या वषी र्आसा पायाच्या दुखण्याने बेजार झाला.
त्याचा आजार खपू बळावला तरी त्याने दुखण्यात परमेश्वराचा
धावा केला नाही. त्याने वैद्यांकरवी इलाज करून घेतला.
13 आपल्या कारिकदी र्च्या एक्केचाळीसाव्या वषी र् आसा मरण
पावला व आपल्या पवूर्जांबरोबर त्याने िचरिवशर्ांती घेतली.
14 दावीद नगरात त्याने आधीच स्वत:साठी करून घेतलेल्या
कबरीतलोकांनी त्याचे दफन केले. िविवध सुवािसक दर्व्येआिण
मसाले घातलेल्या िबछान्यावर लोकांनी त्यास ठेवले. त्याच्या
सन्मानापर्ीत्यथर् त्यांनी मोठा जाळ केला.

17
1 आसाच्या जागी आता यहोशाफाट यहदूाचा राजा झाला.

यहोशाफाट हा आसाचा पुतर् इसर्ाएलाशी तोंड देता यावे
म्हणनू यहोशाफाटाने आपले बळ वाढवले. 2 त्याने यहदूाच्या
सवर् तटबंदीच्या नगरांमध्ये सैन्याच्या तुकड ा ठेवल्या आसाने
काबीज केलेल्या एफ्राइमाच्या नगरांमध्ये तसेच यहदूामध्ये
त्याने तटबंदी असलेली ठाणी वसवली. 3 यहोशाफाटाला
परमेश्वराचा पािठंबा होता कारण लहान वयातच त्याने आपले
पवूर्ज दावीद यांच्यासारखी सत्कृत्ये केली होती. तो बआल
देवतेच्या भजनी लागला नाही. 4आपल्या पवूर्जांच्या देवालाच
तो शरण गेला. परमेश्वराच्या आज्ञा त्याने पाळल्या इतर
इसर्ाएल लोकांसारखा तो वागला नाही. 5 परमेश्वराने
यहोशाफाटाकरवी राज्य बळकट केले. यहदूाच्या लोकांनी
यहोशाफाटासाठी नजराणे आणले त्यामुळे त्यास धन तसेच
बहुमान िमळाला. 6 परमेश्वराच्या मागार्ने वाटचाल करण्यात
यहोशाफाटाचे मन रमले. यहदूा पर्ांतातील उच्चस्थाने आिण
अशेरा देवीच्या मतूी र् त्याने काढून टाकल्या. 7 आपल्या
राज्याच्या ितसर्या वषार्त त्याने सरदारांना नगरांमधनू यहदूी
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लोकांस िशकवण द्यायला पाठवले. बेन-हईल,ओबद्या,जखर्या,
नथनेल आिण मीखाया हे ते सरदार होते. 8 त्यांच्याबरोबर
शमाया, नथन्या, जबद्या, असाएल, शामीरामोथ, यहोनाथान,
अदोनीया, तोबीया आिण तोब अदोनीया या लेवीचीही त्याने
रवानगी केली. अलीशामा व यहोराम हे याजकही त्याने
पाठवले. 9 हे सरदार, लेवी आिण याजक सवर् लोकांस
िशकवले. परमेश्वराच्या िनयमशास्तर्ाचे पुस्तक त्यांनी बरोबर
घेतले होते. यहदूातील गावोगावी जाऊन ते लोकांस िशकवत
गेले. 10 यहदूाच्या आसपासच्या राजस ांनी परमेश्वराची
धास्ती घेतली, त्यामुळे त्यांनी यहोशाफाटाबरोबर युध्द केले
नाही. 11 िकत्येक पिलष्टयांनी यहोशाफाटासाठी चांदीच्या भेटी
आणल्या. काहीअरबी शेळ्यामें ढ ा घेऊन येत. त्यांनीअसेसात
हजार सातशे में ढेरे आिण सात हजार सातशे बोकड त्यास िदले.
12यहोशाफाटाचे सामथ्यर् असे िदवसें िदवस वाढत चालले. त्याने
यहदूात िकल्ले आिण कोठारांची नगरे बांधली. 13 यहदूाच्या
नगरात त्याची भरपरू कामे चालत असत. यरूशलेमामध्ये
यहोशाफाटाने चांगली बळकट, धीट लढाऊ माणसेही ठेवली.
14 आपापल्या घराण्यांपर्माणे त्यांची गणती झालेली होती.
ती पुढीलपर्माणे यहदूातील सरदार असे अदना हा तीन लाख
सैिनकांचा सेनापती होता. 15 यहोहानानाच्या हाताखाली दोन
लाख ऐंशी हजार सैिनक होते. 16 िजखर्ीचा पुतर् अमस्या हा
त्या खालोखाल दोनलाखयोध्दाचा मुख्य होता. त्यानेआपणहनू
परमेश्वराच्या सेवेला वाहनू घेतले होते. 17 बन्यािमनांच्या
वंशातील सरदार असे: एल्यादाच्या अखत्यारीत दोन लाख
सैिनक धनुष्यबाण आिण ढाल वापरण्यात तरबेज होते. एल्यादा
हा एक अितशय शरू योध्दा होता. 18यहोजाबादाकडे युध्दसज्ज
असे एक लाख ऐंशी हजार पुरुष होते. 19 ही सवर् फौज
राजा यहोशाफाट याच्या सेवेत होती. याखेरीज यहदूाच्या सवर्
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नगरांमधील िकल्ल्यांवर त्याने माणसे नेमली होती.

18

1 22:1-28
1 यहोशाफाटाला भरपरू धनदौलत आिण बहुमान िमळाला.

राजा अहाबाच्या घराण्याशी सोयरीक जुळवनू त्याने त्यांच्याशी
सलोखा केला. 2 त्यानंतर काही वषार्नंी यहोशाफाट शोमरोन
येथे अहाबाच्या भेटीला गेला. त्यापर्संगी यहोशाफाट आिण
त्याच्याबरोबरचे लोक यांच्यापर्ीत्यथर् अहाबाने बरेच बैल आिण
शेळ्यामें ढ ा यांचे बली िदले. अहाबाने यहोशाफाटाला रामोथ-
िगलादावर चढाई करण्यास पर्वृ केले. 3 अहाब त्यास
म्हणाला, “रामोथ-िगलादावरील स्वारीत तहूी माझ्याबरोबर
सहभागी होशील का?” अहाब इसर्ाएलचा राजा होता आिण
यहोशाफाट यहदूाचा. यहोशाफाट त्यास म्हणाला, “तू आिण
मी काही वेगळे नाही. माझी माणसे ती तुझीच माणसे. आम्ही
अवश्य लढाईत भाग घेऊ.” 4 यहोशाफाट इसर्ाएलाच्या
राजाला पुढे असेही म्हणाला, “पण त्यापुवी र् परमेश्वराचा
आदेशही घेऊ या.” 5 तेव्हा इसर्ाएलाचा राजा अहाबाने सुमारे
चारशे संदेष्ट ांना बोलावनू िवचारले,आम्ही रामोथ-िगलादावर
स्वारी करावी की नाही? तेव्हा ते संदेष्टे राजा अहाबाला
म्हणाले, “जरुर जा. कारण देव राजाला जय देईल.” 6 पण
यहोशाफाट म्हणाला, “यांच्याखेरीज परमेश्वराचा संदेष्टा इथे
कोणी आहे का? परमेश्वरास त्याच्या संदेष्ट ामाफर् तच आपण
िवचारायला हवे.” 7 तेव्हा इसर्ाएलाचा राजा यहोशाफाटाला
म्हणाला, “इथे तसा एकजण आहे. त्याच्या माफर् त आपण
परमेश्वरास िवचारु शकतो. पण मला त्याच्याकडून कधीच
अनुकूल संदेश िमळत नाही. नेहमी पर्ितकूल संदेशच तो
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मला देतो, त्यामुळे मला त्याचा दे्वष वाटतो. त्याचे नाव
मीखाया. तो इम्लाचा पुतर्.” पण यहोशाफाट म्हणाला,
“अहाब, तू असे म्हणू नकोस.” 8 तेव्हा इसर्ाएलाच्या राजाने
आपल्या एका कारभार्याला बोलावनू “इम्लाचा पुतर् मीखाया
याला लगेच घेऊन यायला सांिगतले.” 9 इसर्ाएलचा राजा
अहाब आिण यहदूाचा राजा यहोशाफाट राजवस्तरे् पिरधान
करून शोमरोन नगराच्या वेशीजवळच्या खळ्यात आपापल्या
िसंहासनांवर िवराजमान झाले होते. त्यांच्यासमोर ते चारशे
संदेष्टे भिवष्यकथन करत होते. 10 कनानचा पुतर् िसदकीया
याने लोखंडाची िशंगे करून आणली होती. तो म्हणाला,
“परमेश्वर म्हणतो ‘अरामी लोकांचा या िशंगांच्या सहाय्याने
तुम्ही नाश कराल.’ ” 11 इतर सवर् संदेष्ट ांनीही तेच सांिगतले.
ते म्हणाले, “रामोथ-िगलाद वर चालनू जा. तुम्ही िवजयी
व्हाल. परमेश्वर तुझ्या हातनू म्हणजे राजाच्या हातनूअराम्यांचा
पराभव करील.” 12 मीखायला आणायला गेलेला िनरोप्या
त्यास म्हणाला, “मीखाया, ऐक सगळ्या संदेष्ट ांचे म्हणणे
एकच आहे. राजाची सरशी होईल असे ते म्हणतात. तेव्हा
तहूी तसेच म्हणावेस. तू ही चांगले उदग्ार काढ.” 13 पण
मीखाया म्हणाला, “परमेश्वराची शपथ तो जे म्हणेल, तसेच मी
बोलणार.” 14 मीखाया मग अहाब राजाकडे आला. राजा त्यास
म्हणाला, “मीखाया,आम्ही रामोथ-िगलादावर स्वारी करावी की
नाही?” मीखाया म्हणाला, “खुशाल चढाई करा. व िवजयी
व्हा तो एक महान िवजय असेल.” 15 राजा अहाब मीखायला
म्हणाला, “परमेश्वराचे नाव उच्चारुन सत्य तेच सांग असे मी
िकतीदा तुलाशपथ घेऊनसांिगतले!” 16यावरमीखाया राजाला
म्हणाला, “में ढपाळािवना में ढरे असावीत तसे मी इसर्ाएल
लोकांस डोंगरांवर िवखुरलेले पािहले. परमेश्वर म्हणाला, यांना
कोणी मालक नाही. ही आपापल्या घरी सुखरुप जावोत.”
17 इसर्ाएलचा राजा अहाब यहोशाफाटाला म्हणाला, “मीखाया
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मला कधीच परमेश्वराचा शुभसंदेश देत नाही. तो नेहमी
पर्ितकूलच बोलतो असे मी तुला म्हणालोच होतो.” 18मीखाया
म्हणाला, “तुम्ही सवर्जण परमेश्वराचा संदेश काय आहे तो
ऐका परमेश्वरास मी आपल्या िसंहासनावर बसलेले पािहले,
स्वगार्तील सवर् सेना त्याच्या उजव्या व डाव्या हाताला उभी
होती.” 19 परमेश्वर म्हणाला, “इसर्ाएलचा राजा अहाब याला
रामोथ-िगलादावर हल्ला करायला कोण बरे युक्तीने पर्वृ
करील? म्हणजे अहाबाच्या तेथेच शेवट होईल.” आिण एकजण
म्हणाला या मागार्ने दुसर्याने म्हटले त्या मागार्ने, 20 “मग एक
आत्मा पुढेआलाआिण परमेश्वरासमोर उभा राहनू म्हणाला, मी
अहाबाला भुलवनू टाकतो. परमेश्वराने त्याआत्म्याला िवचारले
कसे बरे?” 21 तेव्हा तो म्हणाला, “अहाबाच्या संदेष्ट ांच्या
तोंडून असत्य वदवणारा आत्मा असे मी रुप घेईन. तेव्हा
परमेश्वर त्यास म्हणाला, तू अहाबाला मोहात पाडू शकशील,
चल जा आपल्या कामिगरीवर.” 22 “अहाब, आता तचू
पाहा. परमेश्वराने तुझ्या संदेष्ट ांच्या तोंडी असत्य बोलणार्या
आत्म्याचा संचार केला आहे. तुझ्यावर अिरष्ट येणार असे
परमेश्वराने बोलनू दाखवले आहे.” 23 तेवढ ात कनानाचा
पुतर् िसदकीयाने पुढे होऊन मीखायाच्या थोबाडीत मारले. तो
म्हणाला, “मीखाया, मला सोडून परमेश्वराचा आत्मा तुझ्याशी
बोलायला गेला तो कोणत्या िदशेने?” 24 मीखाया म्हणाला,
“पाहा, घराच्या अगदी आतल्या खोलीत तू लपायला पळ
काढशील तेव्हा तुला ते कळेल.” 25इसर्ाएलाचा राजा म्हणाला,
“मीखायाला नगराचा सुभेदार आमोन आिण राज पुतर् योवाश
यांच्याकडे घेऊन जा 26 आमोन आिण योवाश यांना म्हणावे,
राजाचे म्हणणे असे: मीखायाला कैदेत टाका. मी युध्दावरुन
सुखरूप परतेपयर्ंत त्यास कैदयांना देण्यात येणारी भाकर व पाणी
द्या.” 27 मीखाया म्हणाला, “अहाब तू लढाईनंतर सुखरुप परत
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आलास तर परमेश्वर माझ्याद्वारे बोललेला नाही असे खुशाल
समज. लोकहो,माझे हे शब्दलक्षात ठेवा.” 28इसर्ाएलचा राजा
अहाबआिणयहदूाचा राजा यहोशाफाटयांनी रामोथ-िगलादावर
हल्ला चढवला. 29 इसर्ाएलाचा राजा यहोशाफाटाला म्हणाला,
“मी युध्दातजातांना वेषांतर करतो. तू मातर् राजवस्तरे्च घाल.”
आिण त्यापर्माणे राजा अहाबाने वेषांतर केले आिण दोनही राजे
लढाईला िभडले. 30 अरामाच्या राजाने आपल्या रथावरच्या
सरदारांना आज्ञा केली होती की, “इसर्ाएलचा राजा अहाब
याच्यावरच फक्त हल्ला करा. बाकी लहानथोर कोणाशीही
लढू नका.” 31 त्या सरदारांनी यहोशाफाटाला पािहले तेव्हा
त्यांना वाटले, “हाच अहाब इसर्ाएलचा राजा.” म्हणनू ते
यहोशाफाटाकडे वळले. पण यहोशाफाट मोठ ाने ओरडला
आिण परमेश्वर त्याच्या मदतीला आला. त्याने त्या सरदारांना
यहोशाफाटापासनू दरू वळवले. 32 हा इसर्ाएलचा राजा नाही
असे सरदारांच्या लक्षात आले तेव्हा त्यांनी त्याचा पाठलाग
सोडून िदला. 33 पण कोणी एका सैिनकाने सहज म्हणनू, लक्षय
िनिश्चत न करता, धनुष्यातनू एक बाण सोडला आिण तो
नक्की िचलखताच्या सांध्यातनू इसर्ाएलाच्या राजाच्या शरीरात
रुतला. अहाब आपल्या सारथ्याला म्हणाला, “मागे वळ आिण
मला युध्द भमूीतनू बाहेर काढ. मी जखमी झालो आहे.”
34 त्यािदवशी घनघोर युध्द झाले. अराम्याकडे तोंड करून
इसर्ाएलाचा राजाअहाबआपल्या रथात संध्याकाळपयर्ंत टेकून
बसला. संध्याकाळी सुयार्स्ताच्या वेळेस तो मरण पावला.

19
1 यहदूाचा राजा यहोशाफाट यरूशलेमामध्ये आपल्या घरी

सुखरुप परतला. 2 हनानीचा पुतर् येहू हा दर्ष्टा होता
तो राजा यहोशाफाटाला सामोरा गेला. येहू यहोशाफाटाला
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म्हणाला, “दुष्टांच्या मदतीला तू का गेलास? परमेश्वराचा
दे्वष करणार्यांबद्दल तुला आपुलकी का वाटावी? म्हणनूच
परमेश्वराचा तुझ्यावरकोपझालाआहे.” 3पणतू काही चांगल्या
गोष्टीही केल्या आहेस. या देशातनू तू अशेराचे खांब हटवलेस
आिण परमेश्वरास अनुसरायचे तू मन:पवूर्क ठरवले आहेस.

4 यहोशाफाट यरूशलेमामध्ये राहत असे, त्याने पुन्हा
एकदा बैर-शेबापासनू एफ्राइमाच्या डोंगराळ पर्देशापयर्ंत
िफरुन लोकांच्या भेटी घेतल्या. त्याने लोकांस पुन्हा एकदा
त्यांच्या पवूर्जांचा देव परमेश्वर याच्याकडे वळवले. 5 तसेच
त्याने यहदूामध्ये आिण यहदूाच्या पर्त्येक तटबंदीच्या नगरांत
न्यायाधीश नेमले. 6यहोशाफाटाने या न्यायाधीशांना सांिगतले,
“तुम्ही जे करायचे ते िवचारपवूर्क करा. कारण लोकांसाठी
नव्हे तर परमेश्वरासाठी तुम्ही न्याय करत आहात. तुमच्या
िनणर्याला त्याची साथ असेल. 7 तुम्ही सवार्नंी परमेश्वराचे भय
बाळगावे. तुम्ही जे काही कराल ते सांभाळून काळजीपवूर्क
करा कारण आपला परमेश्वर देव न्यायी आहे. लोकांच्या
बाबतीत तो पक्षपाती नाही. आिण लाच घेऊन न्याय
िफरवणे हे ही त्याच्या नीतीत बसत नाही.” 8 यानंतर
यहोशाफाटाने यरूशलेमामध्ये काही परमेश्वराचे लेवी, याजक
तसेच इसर्ाएल घराण्यांतील वयस्कर मंडळी यांना न्यायाधीश
म्हणनू नेमले. परमेश्वराच्या िनयमांना अनुसरुन त्यांनी
यरूशलेमामधल्या रिहवाश्यांच्या वादांचा िनकाल लावायचा
होता. ते यरूशलेमेत राहीले 9यहोशाफाटाने त्यांना आज्ञापवूर्क
सांिगतले की, “परमेश्वराचे भय धरुन िनष्कपट रीतीने आिण
मन:पवूर्क ही सेवा करा. 10 खुनाचा वाद, कायदा, िनयम,
आज्ञा, िकंवा एखादा न्याय यासंबंधी तुमच्याकडे वाद येतील.
हे वाद नगरात राहणार्या तुमच्या बांधवांकडूनच उपिस्थत केले
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जातील. अशा सवर्बाबतीत पर्त्येक वेळी लोकांस सांगा की
त्यांनी परमेश्वरािवरुध्द पाप करु नये. हे तुम्ही िनष्ठेने पार
पाडले नाहीत तर तुमच्यावर आिण या तुमच्या भाऊबंदांवर
परमेश्वराचा कोप ओढवेल. एवढे करा म्हणजे तुमच्या मनात
अपराधभाव राहणार नाही. 11 अमर्या हा मुख्य याजक आहे.
परमेश्वराच्या बाबतीतल्या सवर् गोष्टीमंध्ये त्याचे वचर्स्व राहील
आिण इश्माएलचा पुतर् जबद्या, राजाच्या बाबतीतल्या सवर्
गोष्टीिवषयी मुखत्यार म्हणनू नेमलेला आहे. जबद्या हा यहदूा
वंशाचा अिधकारी आहे. लेवी हे लेखिनक कारभारी म्हणनू
तुमच्या िदमतीला आहेत. जे जे कराल ते धैयार्ने करा. उिचत
तेच करणार्यांना परमेश्वराची साथ असो.”

20

1यानंतर मवाबी,अम्मोनीआिणकाही मऊनी लोक युध्दाच्या
हेतनेू यहोशाफाटावर चालनू आले. 2 काही लोकांनी येऊन
यहोशाफाटाला खबर िदली की, “मृतसमुदर्ाच्या पलीकडून
अराम देशाकडून मोठी सेना तुमच्यावर चाल करून येत आहे.
ती हससोन-तामार!” म्हणजेच एन-गेदी येथे येऊन ठेपली सुध्दा.
3यहोशाफाट घाबरला आिण त्याने याबाबतीत परमेश्वरास काय
करावे, असे िवचारायचे ठरवले. त्याने यहदूामध्ये सवार्संाठी
उपवासाची घोषणा केली. 4 तेव्हा यहदूातनू, यहदूाच्या सवर्
नगरांमधनू लोक यहदूाच्या साहाय्याची परमेश्वराकडे याचना
करायला जमले. 5 यहोशाफाट, परमेश्वराच्या मंिदरात नवीन
अंगणासमोर होता. यहदूा आिण यरूशलेमेच्या लोकांमध्ये तो
उभा रािहला. 6 तो म्हणाला, “आमच्या पवूर्जांच्या परमेश्वर
देवा, स्वगार्तील परमेश्वर तचू आहेस. सवर् राष्ट्रामधल्या
सवर् राज्यांचा तचू शास्ता आहेस. सगळे सामथ्यर् आिण स ा
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तुझ्या ठायी आहे. कोणीही तुझ्यािवरुध्द जाऊ शकत नाही.”
7 तचू आमचा परमेश्वर आहेस या पर्देशातील रिहवाश्यांना तू
हाकलनू लावलेस. तुझ्या या इसर्ाएलादेखतच तू हे केलेस.
तुझा िमतर् अबर्ाहाम याच्या वंशजांना तू ही भमूी कायमची
बहाल केलीस. 8अबर्ाहामाचे वंशज या पर्देशात रािहले आिण
तुझ्या नावाकिरता त्यांनी मंिदर बांधले. 9 ते म्हणाले, तलवार,
शासन, रोगराई िकंवा दुष्काळ यांच्यारुपाने आमच्यावर अिरष्ट
कोसळले असता आम्ही या मंिदरासमोर, आिण तुझ्यापुढे उभे
राह.ू या मंिदराला तुझे नाव िदले आहे, “संकटाच्या वेळीआम्ही
तुझा मोठ ाने धावा करु,आमची हाक ऐकून तूआम्हास सोडव.”
10 “पण यावेळी अम्मोन, मवाब आिण सेईर पवर्त या भागातले
हे लोक आहेत. इसर्ाएल लोक िमसरहनू आले तेव्हा इसर्ाएल
लोकांस तू त्यांच्या पर्देशात पर्वेश करु िदला नाहीस. त्यामुळे
इसर्ाएल लोकांनी ितकडे पाठ िफरवली आिण त्यांचे उच्चाटन
केले नाही. 11 पण तेव्हाच त्यांच्या नायनाट न केल्याचे हे काय
फळ िमळाले पाहा, ते आम्हास आमच्या पर्देशातनू हुसकावनू
लावायला िनघाले आहेत. हा पर्देश तू आम्हास बहाल केला
आहेस. 12 हे देवा, या लोकांस चांगले शासन कर. आमच्यावर
चाल करून येणार्या या भल्या थोरल्या सेनेला तोंड द्यायचे
सामथ्यर् आमच्यात नाही. आम्हास काही सुचेनासे झाले आहे.
म्हणनूआमचेडोळे तुझ्याकडेलागलेलेआहे.” 13यहदूातीलसवर्
मंडळी आपल्या पत्नी आिण तान्ह्या मुलांसकट सवर् अपत्यांना
घेऊन परमेश्वरासमोर उभी होती. 14 तेव्हा यहजीएल याच्यात
परमेश्वराच्याआत्म्याचा संचारझाला. यहजीएलहाजखर्याचा
पुतर्. जखर्या बनायाचा पुतर्. बनाया यईएलाचा पुतर्. आिण
यईएल म न्याचा पुतर्. यहजीएल लेवी असनू आसाफच्या
वंशातला होता. या सभेत 15 यहजीएल म्हणाला, “राजा
यहोशाफाट, तसेच यहदूा आिण यरूशलेममधील रिहवाश्यांनो,
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मी काय म्हणतो ते ऐका. परमेश्वराचा संदेश असा आहे.
एवढी मोठी सेना पाहनू घाबरुन जाऊ नका िकंवा काळजी
करु नका. हे युध्द तुमचे नव्हे तर परमेश्वराचे युध्द आहे.
16 उद्या त्यांचा सामना करायला जा आिण लढा. ते सीसच्या
िखंडीतनू वर येतआहेत. दरीच्या टोकाला यरुएल वाळवंटाच्या
दुसर्या बाजलूा तुमची त्यांच्याशी गाठ पडेल. 17 तुम्हास या
लढाईत लढावे असे लागणारच नाही. आपल्या जागी ठाम उभे
राहा. परमेश्वराने तुमचे रक्षण केलेले तुम्हास आढळून येईल.
यहदूा आिण यरूशलेम लोकहो, िभऊ नका, िचंता करु नका.
परमेश्वर तुमच्यासोबत आहे. तेव्हा उद्या त्यांच्यावर चालनू
जा.” 18 यहोशाफाटाने मस्तक भमूीपयर्ंत लववले. यहदूा आिण
यरूशलेममधील सवर् लोक यांनी परमेश्वरापुढे दंडवत घातले.
त्या सवार्नंी परमेश्वराची आराधना केली. 19 कहाथ आिण
कोरह या घराण्यांतील लेवी इसर्ाएलच्या परमेश्वर देवाची
भजने म्हणण्यास उभे रािहले. उच्च स्वरात त्यांनी परमेश्वराची
भजने म्हटली. 20यहोशाफाटाचे सैन्य भल्यासकाळी तकोवाच्या
वाळवंटात गेले. ते िनघत असताना यहोशाफाट समोर उभा
राहनू त्यांना म्हणाला, “यहदूा आिण यरूशलेम नगरांमधील
लोकहो, ऐका. आपल्या परमेश्वर देवावर शर्ध्दा ठेवा आिण
खंबीरपणे उभे राहा. परमेश्वराच्या संदेष्ट ांवर िवश्वास ठेवा.
जय तुमचाच आहे.” 21 यहोशाफाटाने लोकांस पर्ोत्साहन
िदले व सचूना िदल्या. परमेश्वराचे स्तवन करणारी माणसे
त्याने िनवडली. परमेश्वर पिवतर् आिण कल्याणकारी आहे
म्हणनू त्याचे स्तवन करण्यासाठी त्याने या गायकांना नेमले.
त्यांनी सैन्यासमोर उभे राहनू स्तुितगीते म्हटली. ते म्हणाले,
“परमेश्वराचे स्तवन करा कारण त्याची पर्ीती सवर्काळ आहे.”
22 लोकांनी देवाची स्तुितगीते म्हणण्यास सुरुवात केल्याबरोबर
परमेश्वराने यहदूावर चाल करून आलेल्या अम्मोनी, मवाबी



2 इितहास 20:23 xlviii 2 इितहास 20:31

आिण सेईर पवर्तांतील लोकांशी गिनमी काव्याने लढणारी फौज
मोक्याच्या जागी बसवली. 23 अम्मोनी आिण मवाबी लोक
सेईर पवर्तातल्या लोकांशी लढू लागले. अम्मोन्यांनी आिण
मवाब्यांनी त्यांचा पुरता संहार केला. सेईरातल्या लोकांचा
बीमोड केल्यानंतर त्यांनी एकमेकांचा नाश केला. 24यहदूी लोक
वाळवंटातील टेहळणीच्या बुरुजापाशी आले. शतर्ूचे िवशाल
सैन्य कुठे िदसते का हे ते पाहू लागले पण त्यांना फक्तजिमनीवर
िवखुरलेले मृतदेह तेवढे िदसले. कोणीही िजवंत रािहला नव्हता.
25यहोशाफाट आिण त्याचे सैन्य लुटीसाठी मृतदेहापाशी आले.
त्यामध्ये त्यांना खपू, धन,आिणमौल्यवान वस्तू िमळाल्या. त्या
त्यांनी स्वत:ला घेतल्या. लटू एवढी होती की ती यहोशाफाट
आिण त्याचे लोक यांना नेता येईना. ती परे्तांमधनू काढून
न्यायला त्यांना तीन िदवसलागले. 26चौथ्या िदवशीयहोशाफाट
आिण त्याचे सैन्य बराखाच्या खोर्यात जमले. यािठकाणी त्यांनी
परमेश्वरास धन्यवाद िदले. म्हणनू आजही या खोर्याचे नाव
आशीवार्दाचे खोरे असेआहे. 27मग यहोशाफाटाने समस्त यहदूा
आिणयरूशलेमलोकांसयरूशलेम येथे माघारी नेले. परमेश्वराने
त्यांच्या शतरं्ूचा पाडाव केल्यामुळे त्यांच्यात आनंदी आनंद
पसरला होता. 28 यरूशलेमेला येऊन ते सतारी, वीणा व कण
घेऊनपरमेश्वराच्या मंिदरात गेले. 29परमेश्वराने इसर्ाएलाच्या
शतर्ू सैन्याशी लढा िदला हे ऐकून सवर् देशांमधल्या सवर्
राज्यांमध्ये परमेश्वरािवषयी धाक िनमार्ण झाला. 30 त्यामुळे
यहोशाफाटाच्या राज्यातशांतता नांदली. देवाने यहोशाफाटाला
सवर् बाजूंनी स्वास्थ्य िदले.

1 22:41-50
31 यहोशाफाटाने यहदूा देशावर राज्य केले. राज्यावर

आला तेव्हा तो पस्तीस वषार्चंा होता. त्याने यरूशलेमेवर
पंचवीस वष राज्य केले. यहोशाफाटाच्या आईचे नाव अजबूा
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ही िशल्हीची कन्या. 32 आपले िपता आसा यांच्यापर्माणेच
यहोशाफाट योग्य मागार्ने वागला. त्याने मागर् सोडला नाही.
परमेश्वराच्या दृष्टीने भले तेच यहोशाफाटाने केले. 33 पण
उच्चस्थाने काढण्यात आली नव्हती. लोकांनीही आपले मन
आपल्या पवूर्जांच्या परमेश्वराकडे वळवले नव्हते. 34 हनानीचा
पुतर् येहू याच्या बखरीमध्ये यहोशाफाटाच्या बाकीच्या कृत्यांची
संपणूर् नोंद आहे. इसर्ाएलच्या राजांचा इितहास या गरं्थात या
गोष्टीचंा समावेश करून त्यांची नोंद केलीआहे. 35इसर्ाएलचा
राजा अहज्या याच्याशी पुढे यहदूाचा राजा यहोशाफाट याने
करार केला. यहोशाफाट ने हे वाईट केले. 36 ताशी र्श
नगराला जायच्या गलबतांबद्दल हा करार होता. एसयोन-गेबेर
येथे त्यांनी या गलबतांची बांधणी केली. 37 पुढे अिलयेजर
ने यहोशाफाटािवरुध्द भिवष्य सांिगतले. मारेशा नगरातला
दोदावाहू याचा अिलयेजर हा पुतर्. तो म्हणाला, “यहोशाफाट,
तू अहज्याशी हातिमळवणी केलीस म्हणनू परमेश्वर तुझ्या
कामांचा िवध्वंस करील.” आिण जहाजे फुटली. त्यामुळे
यहोशाफाट आिण अहज्या यांना ती ताशी र्शला पाठवता आली
नाहीत.

21
1 22:50; 2 8:16-24

1 पुढे यहोशाफाट मरण पावला. त्यास त्याच्या पवूर्जांजवळ
दावीद नगरात दफन केले. यहोशाफाटाच्या जागी त्याचा
पुतर् यहोराम त्याच्याजागी राजा झाला. 2अजर्या, यहीएल,
जखर्या, अजर्या मीखाएल व शफट ा हे यहोरामाचे भाऊ,
व यहोशाफाटाचे पुतर्. यहोशाफाट हा इसर्ाएला*चा
राजा होता. 3 यहोशाफाटाने आपल्या पुतर्ांना यहदूातील

* 21:2
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तटबंदीच्या नगरांखेरीज सोन्यारुप्याच्या आिण अन्य िकंमती
वस्तू भेटीदाखल िदल्या. यहोराममातर् ज्येष्ठ पुतर्असल्यामुळे
त्यास त्याने राज्य िदले. 4 यहोराम आपल्या िपत्याच्या
जागी गादीवर आला आिण स ाधीश बनला. त्याने आपल्या
सवर् भावांचा तसेच इसर्ाएलमधील काही विडलधार्यांचा
तलवारीने वध केला. 5 वयाच्या बि साव्या वषी र् स ेवर येऊन
यहोरामाने यरूशलेमामध्ये आठ वष राज्य केले. 6 अहाबाच्या
घराण्यापर्माणे, इसर्ाएलच्या राजांच्या वतर्नकूी पर्माणेच याचे
वागणे होते. कारण अहाबाच्या कन्येशी यहोरामाने लग्न केले
होते. परमेश्वराच्या दृष्टीने वाईट अशा गोष्टी त्याने केल्या.
7पण परमेश्वराने दािवदाला वचन िदलेले असल्यामुळे परमेश्वर
दािवदाच्या घराण्याचे उच्चाटन करु शकत नव्हता. दािवदाच्या
वंशाचा िदवा सतत तेवत राहील असा परमेश्वराने दािवदाशी
करार केला होता. 8यहोरामाच्या कारकीदी र्त अदोमने यहदूाच्या
स ेिवरुध्द बंड पुकारले. अदोमच्यालोकांनी स्वत: आपला राजा
िनवडला. 9 तेव्हा आपले सवर् सेनापती आिण रथ यांच्यासह
यहोराम अदोमवर चाल करून गेला. अदोमी सैन्याने त्यांना
वेढा घातला. पण यहोरामाने रातर्ीची वेळ साधनू त्यांच्यावर
पर्ितहल्ला केला. 10 तेव्हापासनू आजतागायत अदोमची
यहदूाशी बंडखोरी चालू आहे. िलब्ना नगरातील लोकांनीही
यहोरामाची स ा झुगारली. यहोरामाने आपल्या पवूर्जांचा देव
परमेश्वर याचा त्याग केल्यामुळे असे झाले. 11 यहोरामाने
यहदूातील पहाडांवर पर्ाथर्नेसाठी उच्चस्थाने बांधली आिण
यरूशलेमेतील लोकांना व्यिभचारी मतीने चालायला लावले.
अशापर्कारे यहोरामाने यहदूी लोकांस परमेश्वरापासनू दरू
नेले. 12 एलीया या संदेष्ट ाकडून यहोरामाला असा संदेश
आला: तुझे पवूर्ज दावीद यांचा परमेश्वर म्हणतो, “यहोरामा,
तुझे आचरण आपले िपता यहोशाफाट यांच्या सारखे नाही.
यहदूाचा राजा आसा याच्यासारखे तुझे वतर्न नाही. 13 उलट
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तू इसर्ाएलच्या राजांचा िक ा िगरवला आहेस. यहदूा
आिण यरूशलेममधील लोकांस तू परमेश्वराच्या इच्छेिवरुध्द
वागायला लावले आहेस. अहाब आिण त्याचे घराणे यांनी हेच
केले. ते परमेश्वराशी एकिनष्ठ रािहले नाहीत. तू स्वत:च्या
भावांची हत्या केलीस. ते तुझ्यापेक्षा वतर्णुकीने चांगले होते.
14 तेव्हा परमेश्वर आता तुझ्या लोकांस जबर शासन करणार
आहे तुझीअपत्ये पत्नी, मालम ा यांना परमेश्वर िशक्षा करणार
आहे. 15 तुला आतड ांचा भयंकर आजार होईल आिण तो
िदवसेिदवस बळावेल. त्यामध्ये तुझी आतडी बाहेर पडतील.”
16 कूशी लोकांच्या शेजारचे अरब आिण पिलष्टी लोक यांना
परमेश्वराने यहोरामािवरुध्द भडकावले. 17या लोकांनी यहदूावर
स्वारी केलीआिण त्यांनी राजाच्यामहालातलीसगळीघनदौलत
लुटून नेली. यहोरामाच्या पत्नी-अपत्यानाही त्यांनी पळवनू
नेले. फक्त यहोआहाज हा सगळ्यात धाकटा पुतर् तेवढा
बचावला. 18या सगळ्या घडामोडीनंंतर परमेश्वराने यहोरामाला
आतड ांच्या असाध्य अशा रोगाने आजारी केले. 19 त्या
आजारात दोन वषार्नंी त्यांची आतडी बाहेर आली. असह्य वेदना
होऊन तो मरण पावला. लोकांनी त्याच्या वडलांच्या सन्मानाथर्
जसा मोठा अग्नी पेटवला होता तसा यहोरामाच्या सन्मानाथर्
पेटवला नाही. 20 यहोराम स ेवर आला तेव्हा ब ीस वषार्चंा
होता. त्याने यरूशलेमामध्ये आठ वष राज्य केले. त्याच्या
मृत्यचेू कोणालाही दु:ख झाले नाही. लोकांनी दावीद नगरातच
त्याचे दफन केले, पण राजासाठी असलेल्या कबरेत नव्हे.

22

2 8:25-29; 9:14-16, 27-29
1 यहोरामाच्या जागी यरूशलेमेच्या लोकांनी यहोरामाचा

सवार्ंत धाकटा पुतर् अहज्या याला राजा केले. यहोरामाच्या
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छावणीवर हल्ला करायलाआलेल्या अरबी लोकांबरोबर जे लोक
आले होते त्यांनी यहोरामाच्या इतर सवर् थोरल्या पुतर्ांना मारुन
टाकल्यामुळे यहदूात अहज्या राज्य करु लागला. 2 त्यावेळी
अहज्या बेचाळीस वषार्चंा होता. त्याने यरूशलेमेवर एक वषर्
राज्य केले. त्याच्या आईचे नाव अथल्या व ती अमर्ीची
नात. 3 अहज्याची वागणकूही अहाबाच्या घराण्यापर्माणेच
होती. कारण अहज्याच्या आईने त्यास दुराचरण करण्यास
पर्वृ केले. 4अहाबाच्या कुटंुिबयांनी केले तसेच, परमेश्वरास
मान्य नसलेले पापाचरणअहज्याने केले. अहज्याच्या िपत्याच्या
मृत्यनंूतर अहाबाच्या घराण्याने त्यास सल्ला द्यायला सुरुवात
केली. त्याचे हे सल्ले अहज्याच्या भल्याचे नव्हते. त्या अयोग्य
सल्ल्यामुळेच त्याच्यावर मृत्यू ओढवला. 5 अहाब कुटंुबाच्या
मसलतीनुसार अहज्या राजा योरामाच्या बरोबर अरामाचा राजा
हजाएल याच्याशी लढण्यास रामोथ-िगलाद येथे गेला. योराम
हा इसर्ाएलचा राजा अहाब याचा पुतर्. योराम या लढाईत
अराम्याकडून जखमी झाला. 6 तो हजाएलाशी रामा येथे
लढताना अरामी लोकांच्या हातनू जे घाय त्यास झाले होते ते
बरे व्हावेत म्हणनू तो इजरे्ल येथे गेला. अहाबाचा पुतर् यहोराम
हा इजरे्ल येथेआजारी होऊनपडला होता म्हणनू यहदूाचा राजा
यहोराम ह्याचा पुतर् अजर्या त्याच्या समाचारास गेला.

7अहज्या (िकंवा यहोआहाज) योथामाला भेटायला आलेला
असतांना परमेश्वराने अहज्याला मृत्युमुखी केले. त्याचे असे
झाले की आल्याबरोबर अहज्या योरामाबरोबर िनमशीचा पुतर्
येहू याला भेटायला गेला. अहाबाच्या घराण्याच्या नाशासाठी
परमेश्वराने येहचूी योजना केली होती. 8अहाबाच्या घराण्याला
शासन करीत असता येहलूा यहदूाचे सरदार आिण अहज्याच्या
सेवेत असलेले अहज्याचे आप्त आढळले. त्या सरदारांना आिण
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आप्तांना येहनेू ठार केले. 9 यानंतर येहनेू अहज्याचा शोध
घेतला. येहचू्या मनुष्यांनी त्यास तो शोमरोनात लपायच्या
पर्यत्नात असताना पकडले. अहज्याला त्यांनी येहसूमोर हजर
केले, नंतर त्यांनी त्यास ठार केले आिण त्याचे दफन केले.
ते म्हणाले, “अहज्या हा यहोशाफाटाचा वारस. यहोशाफाट
िजवाभावाने परमेश्वरास शरण गेला होता.” यहदूाचे राज्य
सांभाळण्याइतके अहज्याचे घराणे समथर् रािहले नव्हते.

2 11:1-3
10 अथल्या ही अहज्याची आई. ितने आपला पुतर् मरण

पावला आहे हे पािहल्यावर तीने यहदूाच्या सवर् राजवंशाचा
संहार केला. 11 पण राजाची कन्या यहोशबाथ िहने अहज्याचा
पुतर् योवाशयालालपवले. योवाशआिण त्याची दाईयांना ितने
आतल्या शयनगृहात ठेवले. यहोशबाथ ही राजा यहोरामाची
कन्या आिण यहोयादा या याजकाची पत्नी. अहज्या ितचा
भाऊ यहोशबाथाने योवाशाला लपवल्यामुळे अथल्या त्यास
मारु शकली नाही. 12 परमेश्वराच्या मंिदरात त्यास याजकांच्या
सहवासात सहा वष लपवनू ठेवले होते. या काळात अथल्याने
त्या जागेवर राज्य केले.

23
1 यहोयादाने सातव्या वषार्नंंतर आपले सामथ्यर् दाखवले.

त्याने यरोहामाचा पुतर् अजर्या यहोहानानाचा पुतर् इश्माएल,
ओबेदचा पुतर् अजर्या, अदायाचा पुतर् मासेया आिण
िजखर्ीचा पुतर् अलीशाफाट या मुख्य अिधकार्यांशी करार
केला. 2 त्यांनी यहदूाभर िफरुन यहदूाच्या नगरात िवखुरलेल्या
लेवीनंा आिण इसर्ाएलच्या कुलपर्मुखांना एकतर् आणले.
मग ते सवर् यरूशलेम येथे गेले. 3 तेथे देवाच्या मंिदरात
सवर् समुदायाने राजाशी करार केला. यहोयादा या लोकांस
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म्हणाला, “परमेश्वर दावीदाच्या संततीिवषयी जे बोलला आहे
त्यास अनुसरुन राजाचा पुतर् गादीवर येईल. 4 आता तुम्ही
करायचे ते असे: तुमच्यापैकी जे एक-तृतीआंश याजक आिण
लेवी शब्बाथाच्या िदवशी कामाला येतात त्यांनी मंिदरावर
पहारा करावा. 5 एकतृतीयांश लोकांनी राजमहालावर पहारा
करावा,आिणउरलेल्या एकतृतीयांशलोकांनी वेशीपाशीअसावे.
यांच्याखेरीज बाकी सवर् लोकांनी परमेश्वराच्या मंिदराच्या
दालनात रहावे. 6 कोणालाही परमेश्वराच्या मंिदरात येऊ
देऊ नये, याजक व सेवा करणारे लेवी यांनीच मातर् आत
यावे कारण ते याच कामासाठी नेमलेले आहेत. पण इतरांनी
परमेश्वराने नेमनू िदलेली आपआपली कामे करायची आहेत.
7 लेवीनंी राजाला सवर् बाजूंनी घेराव घालावा. पर्त्येकाजवळ
आपली तलवार सज्जअसावी. कोणी मंिदरात घुसायचा पर्यत्न
केल्यास त्यास ठार करावे. सवार्नंी राजाची सावलीसारखी सोबत
करावी. 8 लेवी आिण यहदूा या सवर् लोकांनी यहोयादा या
याजकाने ज्या आज्ञा केल्या त्या सवार्चें पालन केले. यहोयादाने
याजकांपैकी कोणाचीही गय केली नाही. त्यामुळे शब्बाथाच्या
िदवशीआळीपाळीनेआत येणार्या वकामावरुनबाहेरजाणार्या
सवार्ची व्यवस्था केली.” 9 दावीद राजाचे भाले, छोट ा आिण
मोठ ा ढाली ही शस्तरे् देवाच्या मंिदरामध्ये ठेवलेली होती.
यहोयादा याजकाने शंभर सैिनकांच्या तुकड ांच्या पर्मुखांना
त्या िदल्या. 10 आिण त्यांनी कुठे, कसे उभे राहायचे ते
सांिगतले. पर्त्येकाजवळ आपआपले शस्तर् होते. मंिदराच्या
सरळ उजव्या कोपर्यापासनू डाव्या बाजपूयर्ंत ही शस्तर्धारी
माणसे उभी रािहली. वेदी, मंिदर आिण राजा यांच्याजवळ ती
उभी होतीच. 11 मग त्यांनी राज पुतर्ाला बाहेर आणले आिण
त्याच्या मस्तकावर मुकुट चढवला. त्याच्या हाती आज्ञापट
िदला. योवाशाला त्यांनी राजा केले. यहोयादा आिण त्याचे
पुतर् यांनी त्यास अिभषेक केला. “राजा िचरायु होवो” असे
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ते सवर्जण म्हणाले. 12 लगबगीने जाणार्या लोकांचा गलबला
आिण राजाचा जयजयकार अथल्याने ऐकला. तेव्हा ती लोकांकडे
परमेश्वराच्या मंिदरात आली. 13 पाहते तो ितला राजा िदसला.
पर्वेशद्वाराशी तो राजस्तंभाजवळ उभा होता. कण वाजवणारे
कारभारी आिण लोक राजाजवळ उभे होते. देशभरचे लोक
कण वाजवनू आनंद व्यक्त करत होते. गाणारे वादे्य वाजवत
होते आिण त्यांनी म्हटलेल्या स्तवनगीतापाठोपाठ लोक गात
होते. तेव्हा आपली तीवर् नापसंती दाखिवण्यासाठी अथल्याने
आपले कपडे फाडले आिण “िफतुरी! िफतुरी!” असे ती
ओरडली. 14 याजक यहोयादा याने सेनापतीनंा पुढे आणले.
त्यांना तो म्हणाला, “ितला सैन्याच्या रांगांमधनू बाहेर काढा.
ितच्या मागे जो जाईल त्यास तलवारीने मारुन टाका.” मग
याजकाने सैन्याला आज्ञा िदली िक, “परमेश्वराच्या मंिदरात
अथल्याचा वध करु नका.” 15 राजमहालाच्या घोडावेशीजवळ
अथल्या पोहोचताच सैिनकांनी ितला पकडले आिण त्यािठकाणी
ितला िजवे मारले. 16 यहोयादाने मग सवर् लोक आिण
राजा यांच्याबरोबर एक करार केला. आपण सवर् परमेश्वराचे
लोक आहोत असा तो करार होता. 17 मग सवर्जण बआल
देवतेच्या मंिदरात गेले आिण त्या मतूी र्ची त्यांनी नासधसू केली.
ितथल्या इतर मतूी र् आिण वेदीदेखील मोडून तोडून टाकल्या.
बआलच्या वेदीपुढेच त्यांनी बआलचा याजक म ान याला ठार
केले. 18 यहोयादाने मग परमेश्वराच्या मंदीरातील याजकांची
नेमणकू केली. हे याजक लेवी होते आिण दावीदाने त्यांना
मंिदराचे मुखत्यारपद िदले होते. मोशेच्या िनयमशास्तर्ापर्माणे
परमेश्वरास होमबली अपर्ण करणे, हे त्यांचे काम होते.
दावीदाच्या आजे्ञनुसार आनंदाने गायन करत त्यांनी होमबली
अपर्ण केले 19 कोणीही अशुद्धतेने मंिदराच्या आत येवू नये,
म्हणनू यहोयादाने परमेश्वराच्या मंिदराच्या पर्वेशद्वाराशीच
द्वारपाल नेमले 20 सवर् सैन्यािधकारी, लोकनायक, सरदार आिण
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सवर् पर्जा यांना यहोयादाने आपल्याबरोबर घेतले. मग
त्याने राजाला परमेश्वराच्या मंिदराबाहेर काढले. ितथनू
वरच्या वेशीतनू ते राजमहालात पोचले. तेथे त्यांनी राजाला
िसंहासनावर बसवले. 21 अथल्याचा तलवारीने वध झाला
त्यानंतर यहदूातील लोकांमध्ये आनंदी आनंद पसरला आिण
यरूशलेम नगर शांत झाले.

24
2 11:21-12:16

1 योवाश राजा झाला तेव्हा सात वषार्चंा होता. त्याने
यरूशलेमामध्ये चाळीस वष राज्य केले. त्याच्या आईचे नाव
िसब्या. ही बैर-शेबा नगरातली होती. 2 यहोयादा हयात
असेपयर्ंत योवाशाची वागणकू परमेश्वराच्या दृष्टीने उिचत
अशी होती. 3 यहोयादाने योवाशाला दोन पत्नी करून िदल्या.
त्यास अपत्ये झाली. 4 पुढे योवाशाने परमेश्वराच्या मंिदराची
पुन्हा उभारणी करण्याचे ठरवले. 5 तेव्हा त्याने याजकआिण लेवी
यांना बोलवनू घेतले आिण त्यांना तो म्हणाला, “यहदूामधील
सवर् गावांमध्ये जा आिण इसर्ाएल लोकांकडून पैसे जमा
करा. त्या पैशातनू देवाच्या मंिदराच्या दुरुस्तीचे काम हाती
घ्या.” या कामाला िवलंब लावू नका पण लेवीनंी याबाबतीत
तप्तरता दाखवली नाही. 6 तेव्हा राजा योवाशाने मुख्य याजक
यहोयादा याला बोलावनू घेतले आिण िवचारले की, “लेवीना
तू यहदूा आिण यरूशलेमेतनू कर गोळा करायला का लावले
नाहीस? परमेश्वराचा सेवक मोशे आिण इसर्ाएली लोक यांनी
हा कर आज्ञापटाच्या तंबसूाठी म्हणनू वापरलेला आहे.” 7 पवूी र्
अथल्याच्या पुतर्ांनी परमेश्वराच्या मंिदरात घुसनू ितथल्या
पिवतर् वस्तू बआल दैवतांच्या पजेूसाठी वापरल्या होत्या.
अथल्या ही एक दुष्ट स्तर्ी होती. 8 राजा योवाशाच्याआजे्ञवरुन
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एक पेटी तयार करूनती परमेश्वराच्या मंिदराच्या पर्वेशद्वाराशी
ठेवण्यातआली. 9 लेवीनंी मग यहदूा व यरूशलेमेमध्ये ते जाहीर
केले. परमेश्वरासाठी बसवलेला कर भरायला त्यांनी लोकांस
सांिगतले. इसर्ाएल लोक वाळवंटात असताना परमेश्वराचा
सेवक मोशे याने तो इसर्ाएल लोकांवर बसवला होता. 10 तेव्हा
अिधकार्यांनी आिण लोकांनी मोठ ा आनंदाने कर आणनू
पेटीत जमा केला. पेटी भरेपयर्ंत ते पैसे देत गेले. 11 पेटी
भरली की लेवी राजाच्या कारभार्यांकडे ती जमा करत. पैशाने
भरलेली ती पेटी पाहनू राजाचे सिचव आिण मुख्य याजकाचा
कारभारी येऊन त्यातले पैसे काढून घेत. पेटी पुन्हा पिहल्या
जागी नेऊन ठेवली जाई. असे अनेकदा होऊन मुबलक पैसा
जमा झाला. 12 राजा योवाश आिण यहोयादा यांनी मग ही
रक्कम परमेश्वराच्या मंिदराचे काम करणार्यांच्या हवाली केली.
या लोकांनी परमेश्वराच्या मंिदराच्या जीणो र्ध्दारासाठी कसबी
सुतार, कोरीव काम करणारे, लोखंड, िपतळ या धातचेू काम
करणारे कारागीर यांना मजुरीवर कामाला घेतले. 13या कामावर
देखरेख करणारे लोक अितशय िवश्वासू होते. परमेश्वराच्या
मंिदराच्या जीणो र्ध्दाराचे काम पणूर् झाले. देवाचे मंिदर पुन्हा
पवूी र्सारखेच नीटनेटके आिण पिहल्यापेक्षा भक्कम झाले.
14 कारािगरांचे काम आटोपल्यावर उरलेली रक्कम त्यांनी
योवाश आिण यहोयादा यांना आणनू िदली. त्या पैशातनू
परमेश्वराच्या मंिदरातील सेवेची उपकरणे आिण होमबलीसाठी
वापरायची पातरे् बनिवण्यात आली. त्यांनी याव्यितिरक्त
सोन्यारुप्याचे कटोरे व इतर पातरे् तयार केली. या परमेश्वराच्या
मंिदरात यहोयाद िजवंतअसेपयर्ंत याजक दररोज होमबलीअपर्ण
करत असत. 15 पुढे यहोयादा वयोवृध्द झाला. तो दीघार्युषी
होऊन मरण पावला. मृत्युवेळी त्याचे वय एकशेतीस वष इतके
होते. 16 दावीद नगरात इतर राजांच्या कबरी शेजारीच लोकांनी
त्याचे दफन केले. देवासाठी आिण त्याच्या मंिदरासाठी त्याने
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इसर्ाएलमध्ये बर्याचचांगल्या गोष्टीआपल्या हयातीत केल्या
म्हणनू लोकांनी त्याचे यािठकाणी दफन केले. 17यहोयादा मरण
पावल्यावर यहदूाच्या सरदारांनी राजा योवाशाला येऊन मुजरा
केला. राजाने त्याचे ऐकून घेतले. 18 पुढे राजा आिण हे सरदार
यांनी परमेश्वर देवाच्या मंिदराचा त्याग केला. त्यांचे पवूर्ज या
परमेश्वर देवाला शरण गेले होते पण यांनी अशेरा देवीचे खांब
आिण इतर मतूी र् यांची पजूा सुरु केली. राजा आिण सरदार
यांच्या या अपराधांमुळे यहदूा आिण यरूशलेमेच्या लोकांवर
देवाचा कोप झाला. 19 लोकांस परत आपल्याकडे वळवायला
परमेश्वराने त्यांच्याकडे संदेष्ट ांना पाठवले, संदेष्ट ांनी
लोकांस परमेश्वराच्या क्रोधाची पवूर्कल्पना िदली पण लोक
ऐकेनात. 20 तेव्हा जखर्यामध्ये परमेश्वराच्या आत्म्याचा संचार
झाला. जखर्या हा यहोयादा या याजकाचा पुतर्. जखर्या
लोकांपुढे उभा राहनू म्हणाला, देव म्हणतो, “तुम्ही परमेश्वराच्या
आज्ञांचे उल्लंघन का करता? तुम्हास यश येणार नाही. तुम्ही
परमेश्वराचा त्याग केलात. आता परमेश्वरही तुम्हास सोडून
देत आहे.” 21 पण लोकांनी जखर्यािवरुध्द कट केला. राजाने
लोकांस जखर्याचा वध करण्याचा हुकूम िदला. तेव्हा लोकांनी
त्यास दगडफेक करून मारले. हे त्यांनी परमेश्वराच्या मंिदराच्या
दालनातच केले. 22जखर्याचे िपता यहोयादा यांनी दाखवलेले
सौजन्य राजा योवाश िवसरला. यहोयादाचा पुतर् जखर्या
याला राजाने ठार केले. जखर्या मृत्यपूवूी र् म्हणाला, “हे पाहनू
परमेश्वर तुलाशासनकरो.” 23वषर्अखेरीलाअरामाच्या सैन्याने
योवाशावर हल्ला केला. यहदूाआिण यरूशलेमेवर हल्ला करून
त्यांनी सवर् सरदारांची हत्या केली. तेथील सवर् धन लुटून त्यांनी
ते िदिमष्काच्या राजाकडे पाठवले. 24 अराम्यांच्या सैन्यात
फार थोडे लोक होते तरी यहदूाच्या मोठ ा सेनेवर परमेश्वराने
त्यांना िवजय िमळवनू िदला. आपल्या पवूर्जांचा देव परमेश्वर
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याचा यहदूा लोकांनी त्याग केल्यामुळे परमेश्वराने योवाशाला
हे शासन केले. 25 अरामी सेना योवाशाला घायाळ अवस्थेत
सोडून गेले तेव्हा योवाशाच्या सेवकांनीच त्याच्यािवरुध्द
कट केला. यहोयादा या याजकाच्या पुतर्ाला, जखर्याला
योवाशाने जीवे मारल्यामुळे ते या कारस्थानाला पर्वृ झाले.
योवाशाला त्यांनी त्याच्या शय्येवरच ठार केले. दावीद नगरात
लोकांनी त्यास मठूमाती िदली. पण राजांच्या दफन भमूीत
त्याचे दफन केले नाही. 26 जाबाद आिण यहोजाबाद हे ते
िफतरू सेवक. जाबादच्या आईचे नाव िशमथ. ही अम्मोनची
होती. यहोजाबादाच्या आईचे नाव िशिमर्थ. ही मवाबी
होती. 27 योवाशाचे पुतर्, त्यास िदलेली मोठी िशक्षा आिण
त्याने केलेला देवाच्या मंिदराचा जीणो र्ध्दार यािवषयी राजांच्या
बखरीत राजािवषयी िलिहले आहे. योवाशाचा पुतर् अमस्या हा
त्यानंतर राजा झाला.

25
2 14:1-6

1अमस्या राजाझाला तेव्हा पंचवीस वषार्चंा होता. नंतर त्याने
यरूशलेमामध्ये एकोणतीस वष राज्य केले. याच्या आईचे नाव
यहोअदान, ती यरूशलेमची होती. 2 त्याची वतर्णकू परमेश्वरास
पटेल अशी होती पण त्यामध्ये मन:पवूर्कता नव्हती. 3अमस्या
शक्तीशाली राजा झाला मग त्याने आपल्या वडलांच्या
मारेकर्यांची हत्या केली. 4 पण त्यांच्या पुतर्ांना त्याने ठार
केले नाही कारण याबाबतीत मोशेच्या िनयमशास्तर्ातली आज्ञा
त्याने पाळली. परमेश्वराची आज्ञा अशी आहे, “मुलांच्या
अपराधासाठी मातािपतांनाआिणमातािपत्यांच्याअपराधासाठी
पुतर्ांना मृत्युदंड देऊ नये. ज्याच्या हातनू अपराध झाला
त्या व्यक्तीलाच देहदंड व्हावा.” 5 अमस्याने सवर् यहदूा
लोकांस एकतर् केले आिण त्यांच्या घराण्यांवर सेनापती आिण
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सेनानायक यांच्या नेमणुका केल्या. समस्त यहदूा आिण
बन्यामीन सैिनकांवर या पर्मुखांचा अंमल होता. युध्दात
भाग घेण्यासाठी िकमान वीस आिण त्यापुढील वयाचे सैिनक
िनवडले. भाले आिण ढालीनंी सज्ज असे एकंदर तीन
लाख सैिनक युध्दाला तयार होते. 6 यांच्याखेरीज आणखी
एक लाख सैन्याची कुमक अमस्याने इसर्ाएलकडून मागवली.
त्यासाठी त्याने शंभर िकक्कार* चांदी एवढी िकंमत मोजली.
7 पण यावेळी देवाचा एक मनुष्य अमस्याकडे येऊन त्यास
म्हणाला, “हे राजा, इसर्ाएलच्या सैन्याला आपल्याबरोबर घेऊ
नकोस. एफ्राइमाच्या वंशजांना म्हणजेच इसर्ाएलच्या लोकांस
परमेश्वराची साथ नाही. 8 तू भले िकतीही तयारी करून
लढाईत उतरलास तरी तुझा जय पराजय होणे देवाच्याच हातात
आहे.” 9 यावर अमस्या त्या देवाच्या मनुष्यास म्हणाला, “पण
इसर्ाएली सैन्याला मी शंभर िकक्कार† चांदी देऊन बसलो
आहे, त्याचे काय?” देवाचा मनुष्य म्हणाला, “परमेश्वराकडे
अलोट संप ी आहे, तो तुला त्यापेक्षा िकतीतरी जास्त देऊ
शकेल.” 10 तेव्हा अमस्याने इसर्ाएलच्या सैन्याला एफ्राइमला
परत पाठवले, या कृत्यामुळे इसर्ाएली सैन्य, यहदूाचा राजा
आिण यहदूाचे लोक यांच्यावर संतापले आिण रागाने घरी
परतले. 11 यानंतर अमस्याने मोठे धाडस करून अदोम
देशातील िमठाच्या खोर्यावर हल्ला चढवला. अमस्याच्या
सैन्याने यािठकाणी सेईर मधील दहा हजार लोकांस ठार केले.
12यहदूी लोकांनी दहा हजार जणांना बंिदवान केले. त्यांना धरुन
पवर्त माथ्यावर नेले आिण एवढ ा उंचीवरुन त्यांचा कडेलोट
केला. खालच्या दगडधोंड ांवर त्यांचे देह िछन्निविच्छन्न
होऊन पडले. 13 नेमक्या याचवेळी अमस्याने परत पाठवलेल्या
इसर्ाएली सैन्याने यहदूातील काही नगरांवर हल्ला चढवला.

* 25:6 3,400 िकलोगर्ाम † 25:9 3,400 िकलोगर्ाम
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त्यांनी बेथ-होरोनपासनू सरळशोमरोनपयर्ंत गावे उदध््वस्त केली,
तीन हजार लोकांस िजवे मारले आिण मौल्यवान चीजवस्तू
लुटल्या. अमस्याने आपल्याला लढाईत सामील करून न
घेतल्यामुळे हे इसर्ाएली सैन्य भडकले होते. 14 अदोम्यांचा
पाडाव करून अमस्या आपल्या नगरात परतला. येताना त्याने
सेईर येथील लोकांच्या देवाच्या मतूी र् बरोबर आणल्या आिण
त्यांची पजूाअचार् सुरू केली. या दैवतांना वंदन करून तो
त्यांच्यापुढे धपू जाळू लागला. 15 या कृतीमुळे परमेश्वराचा
अमस्यावर कोप झाला. परमेश्वराने संदेष्ट ाला अमस्याकडे
पाठवले. संदेष्टा राजाला म्हणाला, “अमस्या, त्या लोकांच्या
दैवतांची पजूा तू का करत आहेस? त्या दैवतांना तर स्वत:च्याच
लोकांचे तुझ्यापासनू रक्षण करता आले नाही.” 16 अमस्या
संदेष्ट ाच्या या बोलण्यावर म्हणाला, “आम्ही तुला राजाचा
सल्लागार म्हणनू नेमलेले नाही, तेव्हा तू गप्प रहावे हे चांगले
नाहीतर िजवाला मुकशील.” संदेष्टा गप्प बसला पण नंतर
म्हणाला, “देवाने तुझा नाश करायचे िनिश्चत केले आहे. कारण
तू करु नये त्या गोष्टी केल्यास आिण माझे ऐकले नाहीस.”
17यहदूाचा राजा अमस्या याने यावरआपल्या सल्लागारांबरोबर
िवचार िविनमय केला. मगयोवाशाला त्याने िनरोप पाठवला की,
“आपली एकदा पर्त्यक्ष युध्दात गाठ पडली पािहजे.” योवाश हा
यहोआहाजाला पुतर्आिण यहोआहाज येहचूा, येहू इसर्ाएलचा
राजा होता. 18 इसर्ाएलचा राजा योवाश याने यहदूाचा
राजा अमस्या याच्याकडे आपले उ र पाठवले. योवाशाने
दृष्टांत िदला तो असा: “लबानोन मधल्या एका काटेरी झुडुपाने
लबानोनाच्या एका गंधसरूला िनरोप पाठवलाकी, ‘तुझ्या कन्येचे
माझ्या पुतर्ांशी लग्न व्हावे.’ पण तेवढ ात ते झुडुप ितथनू
जाणार्या एका वन्यपशचू्या पायाखाली तुडवले गेले. 19 मी
अदोमचा पराभव केला. असे तू खुशाल म्हण. तू हे पर्ौढीने
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म्हणतो आहेस खरे पण तू आपल्या घरी स्वस्थ बसावेस हे बरे.
स्वत:ला उगीच अडचणीत पाडू नकोस! पण तू तसे केलेस तर
तू स्वत:च्या आिण त्याबरोबर यहदूाच्या नाशाला कारणीभतू
होशील.” 20 पण अमस्याने या िनरोपाला दाद िदली नाही.
यहदूाच्या लोकांनी अदोमी लोकांच्या दैवताचे भजन पजून सुरु
केल्यामुळे इसर्ाएलकडून यहदूाचा पराभव करायचे परमेश्वराने
योजले होते. 21 तेव्हा इसर्ाएलचा राजा योवाश आिण
यहदूाचा राजा अमस्या यांची बेथ-शेमेश नगरात समोरासमोर
गाठ पडली. बेथ-शेमेश यहदूातचआहे. 22 इसर्ाएलने यहदूाचा
पराभव केला. झाडून सवर् यहदू्यांनी या लढाईतनू पळ काढला.
23 इसर्ाएलाचा राजा योवाशाने बेथ-शेमेश येथे यहदूाचा राजा
अमस्याला पकडले आिण यरूशलेमेला नेले. अमस्याच्या
िपत्याचे नाव योवाश. योवाशाचे िपता यहोआहाज. योवाशाने
एफ्राइम वेशीपासनू कोपर्याच्या वेशीपयर्ंतची यरूशलेमेच्या
तटबंदीची चारशे हात लांबीची िभंत पार मोडून तोडून टाकली.
24सवर् सोने व रुपे तसेच मंिदरातील उपकरणे, भांडी देखील त्याने
हस्तगत केली. देवाच्या मंिदरातील वस्तूंची देखभाल करण्याची
जबाबदारी ओबेद-अदोमची होती. राजमहालातील वस्तहूी
योवाशाने लुटल्या. काहीजणांना बंिदवान केले. या सगळ्यासह
तो शोमरोनला परतला. 25 यहोआहाजाचा पुतर् इसर्ाएलाचा
राजा योवाश याच्या मृत्यनंूतर अमस्या पंधरा वष जगला.
अमस्याचे िपता म्हणजे यहदूाचा राजा योवाश. 26यहदूा आिण
इसर्ाएलमधील राजांचा इितहास या पुस्तकात,अमस्याने बाकी
जे जे केले त्याची संपणूर् हिककत आली आहे. 27 अमस्याने
परमेश्वराचे आज्ञापालन करायचे थांबवल्यावर यरूशलेमेच्या
लोकांनी त्याच्यािवरुध्द कट केला. तेव्हा तो लाखीश येथे पळून
गेला. पण लोकांनी त्याच्या मागावर माणसे पाठवनू त्याचा तेथे
वध केला. 28अमस्याचा मृतदेह मग लोकांनी घोड ावर लादला
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आिण यहदूाच्या नगरात आणनू त्यास पवूर्ंजाशेजारी पुरले.

26
2 14:21, 22; 15:1-3

1 अमस्याचा पुतर् उज्जीया याला यहदूाच्या लोकांनी
अमस्याच्या गादीवर बसवले. उज्जीया तेव्हा सोळा वषार्चंा
होता. 2 उज्जीयाने एलोथ नगर पुन्हा बांधनू काढले आिण
यहदूाच्या स्वाधीन केले. अमस्याच्या मृत्यनंूतरची ही
घटना. 3 उज्जीया सोळा वषार्चंा असताना राजा झाला पुढे
त्याने यरूशलेमेवर बावन्न वष राज्य केले. त्याच्या आईचे
नाव यिखल्या ती यरूशलेमची होती. 4 उज्जीयाचे वतर्न
परमेश्वराच्या दृष्टीने योग्य असे होते. आपले िपता अमस्या
यांच्यापर्माणे त्याने देवाचे अनुसरण केले. 5 जखर्याच्या
हयातीत उज्जीयाने देवाचे अनुसरण केले. आदरपवूर्क
परमेश्वरास मानणे त्यास जखर्याने िशकवले, उज्जीया असे
वागत असे तोपयर्ंत परमेश्वर देवाने उज्जीयाचे कल्याण केले.
6 उज्जीयाने पिलष्ट ांबरोबर युध्द केले. गथ, यब्ने व अश्दोदचे
कोट पाडून टाकले अश्दोद जवळ व पिलष्ट ांच्या वस्तीत
इतरतर् उज्जीयाने नगरे वसवली. 7 पिलष्टे, गुरबालमधले
अरबआिण मऊनी यांच्याशी झालेल्या लढायांमध्ये परमेश्वराने
उज्जीयाला साहाय्य केले. 8 अम्मोनी लोक उज्जीयाला कर
देत असत. उज्जीयाचे सामथ्यर् इतके वाढले की त्याची कीती र्
िमसरच्या सीमेपयर्ंत पोहोचली. 9 यरूशलेमामध्ये कोपर्यातली
वेस, खोर्याची वेस आिण कोट वळसा घेतो तेथे उज्जीयाने
बुरुज बांधनू तटबंदीला बळकटी आणली. 10 वाळवंटातही
त्याने टेहळणी बुरुज बांधले. अनेक िविहरी खणल्या. डोंगराळ
भागातआिणसपाटीवर त्याची बरीच गुरेढोरे होती. तसेच तेथील
सुपीक भागात शेतकरी होते. दर्ाक्षबागांच्या देखरेखेसाठी
देखील त्याची माणसे होती. उज्जीयाला शेतीची आवड होती.
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11 उज्जीयाच्या सैन्यात चांगले लढवय्ये होते. ईयेल हा
िचटणीस आिण मासेया हा कारभारी हे दोघे त्यांची गटागटात
िवभागणी करत. हनन्या या एका सेनानायकच्या हाताखाली हे
दोघेजण होते. ईयेलआिण मासेया यांनी केलेल्या गणतीपर्माणे
सैन्य टोळी टोळीने लढाईवर जाई. 12 सैन्यात एकंदर दोन
हजार सहाशे पर्मुख लढवय्ये नेतृत्व करीत. 13शतर्ूवर तुटून
पडणार्या तीन लाख सात हजार पाचशे वीरांच्या सैन्याचे ते
पर्मुख होते. राजाच्या बाजनेू ते शतर्ूवर चालनू जात. 14 या
सवर् सेनेला उज्जीयाने ढाली, भाले, िशरस्तर्ाणे, िचलखते,
धनुष्य आिण गोफणगंुडे अशी शस्तर्ास्तरे् िदली. 15 काही
हुशार कारािगरांनी शोधनू काढलेली यंतरे्ही उज्जीयाने
यरूशलेमामध्ये बनवनू घेतली. ती त्याने बुरुजांवर आिण
तटाच्या कोपर्यावर बसवली. ही यंतरे् बाण व मोठ ा दगडांचा
मारा करीत असत. उज्जीया फार पर्िसध्द झाला. उज्जीयाचे
नाव त्यामुळे सवर्दरू पसरले. त्याची कुमक वाढली आिण तो
बलवान झाला. 16 पण सामथ्यर् वाढल्यावर तो गिवर्ष्ठ झाला
आिण त्यामुळे त्याचा नाश ओढवला. परमेश्वरावर त्याची
िनष्ठा रािहली नाही. धपू जाळण्यासाठी असलेल्या वेदीवर
धपू जाळण्यासाठी तो परमेश्वराच्या मंिदरात गेला. 17 तेव्हा
याजक अजर्या आिण आणखी परमेश्वराचे ऐंशी धैयर्वान
याजक त्याच्यापाठोपाठ ितथे गेले. 18 त्यांनी उज्जीयाची
चकू दाखवनू िदली. ते त्यास म्हणाले, “उज्जीया, परमेश्वरास
धपू जाळणे हे तुझे काम नव्हे. तू ते करु नकोस. अहरोनाचे
वंशज आिण याजक यांचेच ते काम आहे. धपू जाळण्याच्या
या पिवतर् कामासाठी ते नेमलेले आहेत. तेव्हा या पिवतर्
गाभार्यातनू तू बाहेर ये. परमेश्वराच्या आजे्ञचे तू उल्लंघन
केले आहेस. परमेश्वर देवाकडून तुझा गौरव होणार नाही.”
19 पण उज्जीयाला या बोलण्याचा राग आला. त्याच्या हाती
धपूपातर् होते. याजकांवर तो संतापला असताना पाहता
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पाहता त्याच्या कपाळावर कोड उठले. परमेश्वराच्या मंिदरात
धपू जाळण्याच्या वेदीच्या जवळ याजकांसमक्षच हे घडले.
20 मुख्य याजकअजर्याआिण इतर याजक उज्जीयाकडे बघतच
रािहले. त्याच्या कपाळावरचे कोड त्यांनी पािहले. त्याबरोबर
त्यांनी उज्जीयाला तातडीने मंिदराबाहेर घालवले. परमेश्वराने
शासन केल्यामुळे उज्जीयाही लगेचच चालता झाला. 21 राजा
उज्जीया कुष्ठरोगी झाला. परमेश्वराच्या मंिदरात त्यास
मज्जाव होता. तो एका स्वतंतर् घरात राहू लागला. त्याचा
पुतर् योथाम हा राजघराण्याचा कारभारी बनला आिण लोकांचे
शासन करु लागला. 22 उज्जीयाची इतर सवर् कृत्ये आमोजाचा
पुतर् यशया संदेष्टा याने अथपासनू इथपयर्ंत िलिहलेलीआहेत.
23 उज्जीया मरण पावला आिण त्याच्या पवूर्जांजवळ त्याचे
दफन झाले. राजासाठी असलेल्या दफनभमूीच्या शेजारच्या
जागेत त्यास पुरले. कारण तो कुष्ठरोगी होता. उज्जीयाच्या
नंतर त्याचा पुतर् योथाम राजा झाला.

27
2 15:32-38

1 योथाम राजा झाला तेव्हा पंचवीस वषार्चंा होता. त्याने
यरूशलेमेवर सोळा वष राज्य केले; त्याच्या आईचे नाव
यरुशा ती सादोकाची कन्या. 2 योथाम परमेश्वराच्या दृष्टीने
उिचत तेच करीत असे. आपले िपता उज्जीया यांच्यापर्माणेच
तो परमेश्वराच्या आजे्ञत रािहला. पण त्याचे िपता जसे
परमेश्वराच्या मंिदरात धपू जाळायला गेले तसे मातर् त्याने केले
नाही. लोकांचे वाईट मागार्ने जाणे चालचू होते. 3 परमेश्वराच्या
मंिदराचा वरचा दरवाजा योथामाने पुन्हा करवला. ओफेलच्या
कोटावर त्याने बरेच बांधकाम केले. 4 यहदूाच्या डोंगराळ
पर्देशात नगरे वसवली. जंगलात िकल्ले आिण बुरुज बांधले.
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5 अम्मोन्याचा राजा आिण त्यांचे सैन्य यांच्यावर योथामाने
चढाई केली आिण त्यांचा पराभव केला. त्यामुळे पुढील तीन
वष अम्मोनी योथामाला शंभर िकक्कार *चांदी, दहा हजार कोर
गहू आिण तेवढेच जव दरवषी र् देत असत. 6 परमेश्वर देवाने
सांिगतल्यापर्माणे मन:पवूर्क आचरण केल्यामुळे योथामचे
सामथ्यर् वाढले. 7 त्याने केलेल्या इतर गोष्टी आिण लढाया
यांची हकीकत इसर्ाएल व यहदूा राजांचा इितहास या पुस्तकात
िलिहलेली आहे. 8योथाम गादीवर आला तेव्हा पंचवीस वषार्चंा
होता. त्याने यरूशलेमामध्ये सोळा वष राज्य केले. 9 पुढे योथाम
मरण पावलाआिण त्याचे त्याच्या पवूर्ंजाशेजारी दफन केले गेले.
दावीद नगरांत लोकांनी त्यास पुरले. योथामाच्या जागी आहाज
हा त्याचा पुतर् राज्य करु लागला.

28
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1 आहाज राजा झाला तेव्हा वीस वषार्चा होता. त्याने
यरूशलेमामध्ये सोळा वष राज्य केले. आपला पवूर्ज दावीद
वागला तसे आहाजचे वतर्न नव्हते. त्याचे आचरण परमेश्वरास
मान्य होणारे नव्हते. 2 इसर्ाएलाच्या राजांचा त्याने िक ा
िगरवला. त्याने बआल देवतेच्या ओतीव मतूी र् बनवल्या.
3 बेन िहन्नोमच्या खोर्यात त्याने धपू जाळला. आपल्या
पोटच्या पुतर्ांना त्याने अग्नीमध्ये आहतूी देवनू बली िदले.
या पर्देशात राहणारे लोक जे भयंकर पाप करीत तेच त्याने
केले. इसर्ाएल लोकांनी या भमूीवर पाऊल ठेवले तेव्हा
परमेश्वराने त्या लोकांस तेथनू घालवले होते. 4 आहाजने
उंचस्थानी, डोंगरावर तसेच पर्त्येक िहरव्यागार वृक्षाखाली
यज्ञ केले आिण धपू जाळला. 5 आहाजच्या या पापांमुळे

* 27:5 3,400 िकलोगर्ाम
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परमेश्वर देवाने अरामाच्या राजाच्या हातनू आहाजाचा पराभव
करिवला. अरामाच्या राजाने व त्याच्या सैन्याने आहाजाचा
पाडाव करून यहदूाच्या लोकांस कैद केले व िदिमष्काला नेले.
इसर्ाएलचा राजा पेकह याच्याकडूनही परमेश्वराने आहाजाचा
पराभव करवला. 6 पेकहच्या िपत्याचे नाव रमाल्या. पेकहच्या
सैन्याने एका िदवसात यहदूाचे एक लाख िवस हजार शरू सैिनक
ठार केले. आपले पवूर्ज ज्या परमेश्वर देवाला शरण गेले त्या
परमेश्वराची साथ सोडल्यामुळे यहदूी लोकांचा असा पराभव
झाला. 7 िजखर्ी हा एफ्राइममधला एक शरू योध्दा. त्याने
राजा आहाजाचा पुतर् मासेया, राजमहालाचा पर्मुख कारभारी
अजर्ीकाम आिण राजाच्या खालोखाल दुसर्या क्रमांकाचा
अिधकारी एलकाना यांना ठार मारले. 8 इसर्ाएलाच्या सैन्याने
यहदूात राहणार्या दोन लाख जणांना पकडून नेले. हे सवर्
त्यांचे नातलगच होते या कैद्यांमध्ये िस्तर्या व बालकेही होती.
तसेच यहदूातील िकंमती वस्तहूी लुटून नेल्या. ही लटू आिण
बंिदवान यांना ताब्यात घेऊन ते शोमरोन येथेआले. 9 ितथेओदेद
नावाचा परमेश्वराचा एक संदेष्टा होता. शोमरोनला आलेल्या
इसर्ाएली सैन्याला तो भेटला. ओदेद त्यांना म्हणाला, “तुमच्या
पवूर्जांचा देव परमेश्वर याच्यामुळे तुम्ही यहदूी लोकांचा पराभव
करु शकलात कारण परमेश्वराचा यहदू्यांवर कोप झाला होता.
पण तुम्ही अितशय नीच पध्दतीने यहदू्यांची क ल केलीत.
त्यामुळे आता परमेश्वराच्या क्रोधाचा रोख तुमच्यावर आहे.
10 यहदूाच्या व यरूशलेमेच्या लोकांस गुलाम करण्याचा तुमचा
मानस आहे. परमेश्वराच्या दृष्टीने तुम्ही हे अपराध केले
आहे. 11 आता माझे ऐका. पकडून आणलेल्या या आपल्या
बंध-ूभिगनीनंा परत पाठवनू द्या. परमेश्वरास तुमचा अनावर
संताप आला आहे.” 12 एफ्राइमाच्या काही पर्मुख मंडळीनी
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इसर्ाएलच्या सैिनकांना लढाईवरुन परतताना पािहले. तेव्हा या
पर्मुखांनी सैिनकांना भेटून चांगली समज िदली. योहानानाचा
पुतर् अजर्या, मिशल्लेमोथचा पुतर् बरेख्या, शल्लमूचा पुतर्
यिहज्कीया, आिण हदलाईचा पुतर् अमास ही ती नेते मंडळी
होत. 13 ती इसर्ाएली सैन्याला म्हणाली, “यहदूाच्या कैद्यांना
इकडे आणू नका. तसे केलेत तर तो परमेश्वराचा आपण केलेला
मोठा अपराध ठरेल. आपल्या पापांमध्ये त्यामुळे आणखी भर
पडेल. इसर्ाएलावर परमेश्वराचा कोप होईल.” 14 तेव्हा
त्या सैिनकांनी कैदी आिण लुटलेली चीजवस्तू हे इसर्ाएल
लोकांच्या आिण त्या पर्मुखांच्या हवाली केले. 15 तेव्हा
अजर्या, बरेख्या, यिहज्कीया आिण अमासा यांनी पुढे होऊन
कैद्यांना जवळ केले. त्यातील उघड ा नागड ा लोकांस त्यांनी
लुटीतले कपडेल े िदले. जे अनवाणी होते त्यांना पादतर्ाणे
िदली. त्या सवार्नंा त्यांनी खाऊ िपऊ घातले. एवढे झाल्यावर
या पर्मुखांनी त्यांच्या जखमा बांधल्या व चालायचे तर्ाण
नसलेल्या कैद्यांना गाढवावर बसवले आिण या सवार्नंा त्यांनी
यरीहो या त्यांच्या गावी घरी नेऊनसोडले (यरीहोला खजुरीच्या
झाडांचे नगर असेही म्हणतात). मग ते शोमरोनला परतले.
16 याचवेळी अदोमच्या लोकांनी यहदूावर चढाई करून त्यांचा
पाडाव केला. अदोम्यांनी यहदूी लोकांस कैद करून नेले.
तेव्हा राजा आहाजने अश्शरूच्या राजाकडे मदत मािगतली.
17 कारण अदोमी लोकांनी पुनः येऊन यहदूात मार देऊन
काही लोक बंदी करून नेले होते. 18 पिलष्ट ांनीही डोंगराळ
तळवटीच्या भागातल्या गावांवर आिण दिक्षण यहदूावर हल्ला
केला. बेथ-शेमेश, अयालोन, गदेरोथ, सोखो, ितम्ना आिण
िगम्जो ही गावे त्यांच्या आसपासच्या खेड ांसह काबीज केली.
व तेथे ते राहायला गेले. 19 परमेश्वराने यहदूाला संकटानी
जेरीला आणले कारण इसर्ाएलाचा राजा आहाज याने वाईट
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वतर्न केले होते. आहाजाने परमेश्वरािवरूद्ध महापाप केले
होते. 20 ितल्गथ-िपल्नेसर हा अश्शरूाचा राजा. याने
आहाजला मदत करण्याऐवजी तर्ासच िदला. 21 आहाजने
परमेश्वराच्या मंिदरातील, राजमहालातील तसेच सरदारांच्या
घरातील धनदौलत घेऊन अश्शरूच्या राजाला िदली पण
त्याचाही फायदा झाला नाही. 22 या संकटकाळात आहाजच्या
वाईट वतर्नात आणखी भरच पडली. तो परमेश्वरापासनू
दुरावला. 23 िदिमष्काच्या लोकांच्या दैवतांसाठी त्याने यज्ञ
केले. या िदिमष्कांनी त्यास हरवले होते. तेव्हा त्याने िवचार
केला, “अरामाचे लोक ज्या देवाची पजूा करतात ते देव त्यांना
साहाय्य करतात. तेव्हा मी ही त्यांच्यासाठी यज्ञ केले तर ते मला
सोडवतील.” म्हणनू आहाज त्या दैवतांना शरण गेला. त्याच्या
या कृत्यांमुळेच त्याचा आिण इसर्ाएल लोकांचा नाश होत
गेला. 24आहाजने देवाच्या मंिदरातली सगळी उपकरणे गोळा
करून त्यांची मोडतोड करून िवल्हेवाट लावली. परमेश्वराच्या
मंिदराची दारे त्याने बंद करून घेतली. वेद्या केल्या आिण
त्या यरूशलेमामध्ये चौका चौकात बसवल्या. 25 यहदूातील
सवर् गावांमध्ये इतर देवतांच्या पजेूला धपू जाळण्यासाठी
म्हणनू उंचस्थाने केली. अशापर्कारे वागनू आपल्या पवूर्जांच्या
परमेश्वर देवाचा त्याने क्रोध ओढवनू घेतला. 26आहाजची सवर्
कृत्ये इसर्ाएलवयहदूी राजांचा इितहासया पुस्तकात िलिहलेले
आहेत. 27 आहाज मरण पावला आिण त्याच्या पवूर्जांशेजारी
त्याचे दफन झाले. यरूशलेम नगरात लोकांनी त्यास पुरले. पण
इसर्ाएलच्या इतर राजांचे जेथे दफन झाले त्या जागी मातर्
नव्हे. आहाजाचा पुतर् िहज्कीया हा पुढे राजा झाला.

29
2 18:1-3
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1 िहज्कीया वयाच्या पंचिवसाव्या वषी र् राजा झाला. त्याने
यरूशलेमामध्ये एकोणतीस वष राज्य केले. त्याच्या आईचे नाव
अबीया. ती जखर्याची कन्या.

2 िहज्कीयाची वागणकू परमेश्वराच्या दृष्टीने उिचत अशी
होती. आपला पवूर्ज दावीद याच्या पर्माणेच त्याचे वतर्न
सुयोग्य असे. 3 िहज्कीयाने परमेश्वराच्या मंिदराचे दरवाजे
उघडलेआिण दुरुस्ती करून ते मजबतू केले. राजा झाल्याबरोबर
आपल्या कारभाराच्या पिहल्या मिहन्यातच त्याने हे केले. 4सवर्
याजकआिण लेवी यांना त्याने एकतर् बोलावलेआिण मंिदराच्या
पवूकडील मोकळ्या चौकात त्यांची सभा घेतली. 5 तो त्यांना
म्हणाला, “लेवी हो, ऐका! देवाच्या सेवेसाठी पिवतर् व्हा. या
पिवतर् कायार्साठी परमेश्वर देवाच्या मंिदराची िसध्दता करा.
परमेश्वर हा आपल्या पवूर्जांचा देव आहे. पिवतर्स्थानातनूही
अशुद्धपणा काढून टाका. 6आपल्या पवूर्जांनी परमेश्वराची संगत
सोडलीआिणआपला देव परमेश्वर याच्या दृष्टीने वाईट ते केले
त्याच्या मंिदराकडे पाठ िफरवली. 7 त्यांनी मंिदराचे पर्वेशद्वार
बंद केले आिण िदवे िवझू िदले. इसर्ाएलाच्या परमेश्वराच्या
पिवतर् गाभार्यात परमेश्वरासाठी धपू जाळणे, होमापर्णे करणे
बंद पडले. 8 म्हणनू यहदूा व यरूशलेमेच्या लोकांवर परमेश्वर
कोपला. त्याने लोकांस शासन केले. परमेश्वराचा क्रोध
पाहनू इतर लोक िवस्मयचिकत झाले आिण घाबरले. यहदूी
लोकांबद्दल त्यांना ितरस्कार आिण शरम वाटली. ही वस्तुिस्थती
तुम्हास माहीत आहे. तुम्ही ती पाहतच आहात. 9 म्हणनूच
युध्दात आपले पवूर्ज मारले गेले. आपल्या िस्तर्या, मुले
कैदी झाले. 10 म्हणनू मी, िहज्कीया, इसर्ाएलच्या परमेश्वर
देवाशी करार करणार आहे. म्हणजे आपल्यावर त्याचा राग
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राहणार नाही. 11 तेव्हा पुतर्ांनो आता, आळसात वेळ घालवू
नका. परमेश्वराने त्याच्या सेवेसाठी तुमची िनवड केली आहे.
मंिदरात त्याची सेवाचाकरी करणे, धपू जाळणे यासाठी तुम्हास
त्याने िनवडले आहे.” 12 तेव्हा जे लेवी कामाला लागले ते
पुढीलपर्माणे: कहाथघराण्यातलेअमासयाचा पुतर् महथआिण
अजर्याचा पुतर् योएल. मरारी कुळातला अब्दीचा पुतर् कीश
आिण यहल्लेलेलाचा पुतर् अजर्या, गषो र्नी कुळातला िजम्माचा
पुतर् यवाह आिण यवाहाचा पुतर् एदेन, 13 अलीसाफानच्या
घराण्यातील िशमर्ी आिण ईएल आसाफच्या घराण्यातील
जखर्या व म न्या. 14 हेमानच्या कुळातील यहीएल आिण
िशमी, यदथूनूच्या कुळातील शमाया आिण उिज्जयेल. 15 मग
या लेवीनंी आपल्या भाऊबंदांसह एकतर् येऊन मंिदराच्या
शुद्धतेसाठी सवर् तयारी केली. परमेश्वराने राजामाफर् त केलेली
आज्ञा त्यांनी पाळली. मंिदराच्या स्वच्छतेसाठी ते आत
िशरले. 16परमेश्वराच्या मंिदरात जेवढ ाअशुद्धआिण ितथल्या
वातावरणाशी िवसंगत वस्तू त्यांना सापडल्या त्या सगळ्या
गोळा करून त्यांनी मंिदराच्या अंगणात आणनू ठेवल्या. तेथनू
त्या उचलनू त्यांनी िकदर्ोनखोर्यात नेऊनटाकल्या. 17पिहल्या
मिहन्याच्या पर्ितपदेला लेवीनंी पिवतर्ीकरणाच्या कामाला
सुरुवात केली. आठव्या िदवशी ते परमेश्वराच्या मंिदराच्या
पर्वेशद्वारापयर्ंत आले. परमेश्वराच्या मंिदराची सवर् तर्हेची
शुद्धता होऊन ते पिवतर् व्हायला आणखी आठ िदवस लागले.
पिहल्या मिहन्याच्या सोळाव्या िदवशी त्यांचे काम पणूर् झाले.
18 त्यानंतर ते राजा िहज्कीया याच्याकडे गेले. राजाला ते
म्हणाले, “परमेश्वराचे मंिदर, होमापर्णाची वेदी आिण त्यावरील
सवर् भांडे आम्ही शुद्ध केले आहेत. समिपर्त भाकरीचे मेज
आिण त्याची सवर् उपकरणेही शुद्ध केली आहेत. 19 राजा
आहाजने आपल्या कारिकदी र्त गैरवतर्नातनू जी उपकरणे फेकून
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िदली होती त्यांचीही शुद्धी करून आम्ही ती मांडली आहेत.
ती आता परमेश्वराच्या वेदीसमोरच आहेत.” 20 दुसर्या
िदवशी सकाळी, नगरातील सवर् सरदारांना बरोबर घेऊन राजा
िहज्कीया परमेश्वराच्या मंिदरात गेला. 21 त्यांनी सात बैल,
सात में ढे, सात कोकरे आिण सात बोकड पापापर्णासाठी आणले.
यहदूाचे राज्य, परमेश्वराचे पिवतर्स्थान आिण यहदूा यांच्या
शुद्धीपर्ीत्यथर् हे पर्ाणी होते. अहरोनाचे वंशज असलेल्या
याजकांना िहज्कीयाने ते पर्ाणी परमेश्वराच्या वेदीवर अपर्ण
करायची आज्ञा केली. 22 त्यापर्माणे याजकांनी बैल कापले
आिण त्यांचे रक्त वेदीवर िशंपडले. मग में ढे कापनू त्यांचे
रक्त वेदीवर िशंपडले. मग त्यांनी कोकरे कापली आिण त्यांचे
रक्त वेदीवर िशंपडले. 23 यानंतर याजकांनी राजा व समुदाय
यांच्यापुढे बोकडांना आणले. हे बोकड पापापर्णासाठी होते.
याजकांनी बोकडांवर हात ठेवनू त्यांना मारले. 24 बोकडांचे
रक्त वेदीवर िशंपडून याजकांनी पापापर्ण केले. इसर्ाएलाबद्दल
पर्ायिश्चत होण्यासाठी म्हणनू हे िवधी याजकांनी केले. समस्त
इसर्ाएल लोकांसाठी होमापर्ण आिण पापापर्ण करावे अशी
राजाची आज्ञा होती. 25 दावीद, राजाचा दर्ष्टा गाद आिण
संदेष्टा नाथान यांच्या आजे्ञपर्माणे राजा िहज्कीयाने झांजा,
सतारी व वीणा वाजवण्यासाठी परमेश्वराच्या मंिदरात लेवीची
नेमणकू केली. परमेश्वराने संदेष्ट ांमाफर् त तशी आज्ञा केली
होती. 26 त्यापर्माणे दावीदाची वादे्य घेऊन लेवी आिण कण
घेऊन याजक उभे रािहले 27 मग िहज्कीयाने वेदीवर होमापर्ण
करण्याची आज्ञा केली. त्यास सुरुवात होताच परमेश्वराचे भजन
स्तवनही सुरु झाले. कण आिण इसर्ाएलचा राजा दावीद याची
वादे्य यांचा गजर सुरु झाला. 28 होमापर्ण चालू असेपयर्ंत
समुदाय अिभवादन करत होता. गायक गात होते आिण कण
वाजवणे चालू होते. 29 होमापर्णाचे िवधी झाल्यावर राजा
िहज्कीयासह सवर् लोकांनी मस्तके लववनू परमेश्वराचीआराधना
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केली. 30 िहज्कीया आिण सरदार यांनी लेव्यांना परमेश्वराची
स्तोतरे् गाण्याची आज्ञा केली. तेव्हा त्यांनी दावीद आिण
दर्ष्टा आसाफ यांनी रचलेली स्तोतरे् म्हटली. या स्तवनांनी ते
आनंदीत झाले. सवार्नंी लवनू नमस्कार करून देवाची आराधना
केली. 31 िहज्कीया म्हणाला, “यहदूातील लोकहो, तुम्ही आता
स्वत:ला परमेश्वराच्या हवाली केले आहे. तेव्हा जवळ येऊन
यज्ञाचीआिण उपकारस्मरणाची अपर्णे आणा.” तेव्हा लोकांनी ती
अपर्णे आणली. ज्यांना हवी होती त्यांनी मनोभावे होमापर्णेही
आणली. 32 मंिदरात एकंदर होमापर्णे आणली गेली त्याची
मोजदाद पुढीलपर्माणे: स र बैल, शंभर में ढे, दोनशे नर
कोकरे. त्यांचे परमेश्वरास होमापर्ण करण्यात आले. 33 सहाशे
बैल आिण तीन हजार शेरडेमें ढरे हे परमेश्वरास वािहलेले पश.ू
34 होमबलीसाठी आणलेल्या एवढ ा पशूंची कातडी काढणे,
कापणे हे तेवढ ा याजकांच्या आवाक्याबाहेरचे होते. तेव्हा
त्यांच्या बांधवांनी लेवीनंी त्यांना या कामात मदत केली आिण
इतर याजक पुढच्या सेवेसाठी पिवतर् होण्याच्या तयारीला
लागले. पिवतर् होण्याच्या बाबतीत याजकांपेक्षा लेवी अिधक
काटेकोर होते. 35 होमबली पुष्कळ होते. शांत्यपर्णांच्या पशूंची
चरबी आिण पेयापर्णेही िवपुल होती. यापर्कारे परमेश्वराच्या
मंिदरातील उपासना क्रमवार स्थािपत झाली. 36 परमेश्वराने
आपल्या पर्जेसाठी हे जे सवर् घडवनू आणले त्यामुळे िहज्कीया
आिण सगळे लोक आनंदीत झाले. हे सवर् इतक्या जलद घडून
आले म्हणनू त्यांना िवशेषचआनंद झाला.

30
1 िहज्कीयाने इसर्ाएल आिण यहदूामधील सवर् लोकांस

िनरोप पाठवले; तसेच एफ्राइम आिण मनश्शेच्या लोकांस
पतरे् िलिहली. इसर्ाएलाचा परमेश्वर देव यांच्यापर्ीत्यथर्
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वल्हांडणाचा सणसाजरा करायला यरूशलेमातीलपरमेश्वराच्या
मंिदरात यावे असे त्याने त्या िनरोप पतर्ांद्वारे कळवले.

2यरूशलेम येथील मंडळीआिणसवर् सरदार यांच्याशी िवचार
िविनमय करून राजा िहज्कीयाने वल्हांडणाचा सण दुसर्या
मिहन्यात साजरा करायचे ठरवले. 3सणासाठी पुरेशा याजकांचे
पिवतर्ीकरण झाले नव्हते तसेच यरूशलेमामध्ये सगळे लोक
जमले नव्हते म्हणनू नेहमीच्या वेळेला हा सण साजरा करता
येणे शक्य नव्हते. 4 तेव्हा राजासह सवर् मंडळीनंा ही गोष्ट
पसंत पडली. 5 बैर-शेबापासनू दान पयर्ंत इसर्ाएलभर त्यांनी
दवंडी िपटली िक परमेश्वर देव ह्याच्यापर्ीत्यथर् वल्हांडणासाठी
यरूशलेमेला यायला सवर् लोकांस आवाहन करण्यात आले.
मोशेच्या िनयमशास्तर्ात सांिगतलेल्या पारंपािरक पध्दतीने
बहुसंख्य लोकांनी फार वषार्त हा सण साजरा केला नव्हता.
6 त्यामुळे िनरोप्यांनी राजाचा संदेश इसर्ाएल आिण यहदूाभर
िफरवला. त्याचा मसुदा असा होता: “इसर्ाएल लोकहो,
अबर्ाहाम, इसहाक आिण इसर्ाएल (याकोब) यांच्या परमेश्वर
देवाकडे परत िफरा. म्हणजे अश्शरू राजांच्या तावडीतनू सुटून
जे सुखरुप रािहलेआहेत त्यांना परमेश्वर जवळकरील. 7आपले
िपता िकंवा भाऊबंद यांचे अनुकरण करु नका. परमेश्वर
त्यांचा देव होता, पण त्यांनी त्याच्याकडे पाठ िफरवली. तेव्हा
त्यांच्यािवषयी परमेश्वराने इतरांच्या मनात घृणा िनमार्ण केली
व त्यांना िनंदेला पर्वृ केले. त्यामुळे झालेली दुदर्शा तुम्ही
पािहली आहेच. 8 आपल्या पवूर्जांसारखे ताठर बनू नका.
मनोभावे परमेश्वरास शरण जा मंिदराच्या पिवतर् गाभार्याकडे
या. परमेश्वराने ते पिवतर्स्थान कायमचे पिवतर् केले आहे.
परमेश्वर देवाची सेवा करा. तरच परमेश्वराचा तुमच्यावर
भडकलेलाकोपशांत होईल. 9 तुम्ही परमेश्वराकडे परत िफरलात
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तर ज्याने तुमच्या भाऊबंदांना आिण लेकरांना कैद करून नेले
त्यांना दयेचा पाझर फुटेल आिण तुमचे भाऊबंद आिण लेकरे
आपल्याकडे परत येतील. परमेश्वर तुमचा देव दयाळू आिण
कृपाळू आहे. त्याच्या आसर्याला गेलात तर तो तुमचा िधक्कार
करणार नाही.” 10 एफ्राइम आिण मनश्शेच्या पर्देशात िनरोपे
गावोगाव िफरले. ते पार जबुलनू पयर्ंत गेले. पण लोकांनी
मातर् उपहासाने वागनू त्यांची हेटाळणी केली. 11 आशेर,
मनश्शे आिण जबुलनू मधल्या काहीनंी मातर् असे न करता
िवनमर्तेने यरूशलेमेला पर्याण केले. 12 पुढे परमेश्वराच्या
कृपेनेच असे घडून आले की राजा िहज्कीया आिण त्याचे सरदार
यांच्या आजे्ञपर्माणे वागायला यहदूाचे लोक तयार झाले. अशा
रीतीने त्यांनी देवाचा शब्द पाळला. 13 दुसर्या मिहन्यात
बेखमीर भाकरीचा सण साजरा करण्यासाठी लोक पर्चंड संख्येने
यरूशलेमेत जमले. तो एक िवशाल समुदाय होता. 14यरूशलेम
मधल्या खोट ा नाट ा दैवतांसाठी उभारलेल्या वेद्या तसेच धपू
जाळायच्या वेद्या या लोकांनी उखडून टाकल्या आिण िकदर्ोन
खोर्यात नेऊनटाकून िदल्या. 15 दुसर्या मािहन्याच्याचौदाव्या
िदवशी त्यांनी वल्हांडणाच्या यज्ञपशचूा बली िदला. याजक
आिण लेवी यांनी तेव्हा लिज्जत होऊन स्वत:ला पिवतर् केले
आिण होमबली परमेश्वराच्या मंिदरातआणले. 16 देवाचा मनुष्य
मोशेच्या िनयमशास्तर्ात सांिगतल्यापर्माणे ते आपापल्या
जागी स्थानापन्नझाले. याजकांनी लेवीच्या हातनू रक्त घेऊन ते
वेदीवर िशंपडले. 17 येथे जमलेल्या पुष्कळशा लोकांनी स्वत:चे
शुद्धीकरण केलेले नव्हते त्यामुळे वल्हांडणाचे यज्ञपशू मारायचा
त्यांना अिधकार नव्हता. अशांसाठी ते काम लेवीनंाच करावे
लागत होते. लेवीनंी सवर् यज्ञपशूंचे परमेश्वराकरता शुद्धीकरण
केले. 18 एफ्राइम, मनश्शे, इस्साखार आिण जबुलनू इथनू
आलेल्या बर्याच लोकांनी वल्हांडणासाठी योग्य तर्हेने स्वत:चे
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शुद्धीकरण केलेले नव्हते. ही पध्दत मोशेच्या िनयमशास्तर्ाला
सोडून होती. पण िहज्कीयाने त्यांच्या वतीने पर्ाथर्ना केली.
19 तो म्हणाला, “परमेश्वर देवा, तू भला आहेस. तुझी आराधना
योग्य तर्हेने व्हावी असे या लोकांस मनापासनू वाटते. पण
धमर्शास्तर्ापर्माणे त्यांनी शुद्धीकरण केलेले नाही. त्यांना
क्षमा कर. आमच्या पवूर्जांपासनूचा तचू आमचा देव आहेस.
अत्यंत पिवतर्स्थानाच्या िनयमापर्माणे त्यांच्यापैकी कोणी
पिवतर् झालेले नसले तरी तू त्यांना क्षमा कर.” 20 राजा
िहज्कीयाने केलेली पर्ाथर्ना परमेश्वराने ऐकली आिण लोकांस
क्षमा केली. 21 इसर्ाएलाच्या पर्जेने यरूशलेमामध्ये बेखमीर
भाकरीचा सण सात िदवस साजरा केला. लोक आनंदात
होते. लेवी आिण याजक यांनी रोज मन:पवूर्क परमेश्वराची
स्तुितस्तोतरे् गाईली. 22 परमेश्वराची सेवा कशी करावी याचे
उ म ज्ञान असलेल्या लेवीनंा राजा िहज्कीया उ ेजन देत
होता. सणाचे सात िदवस आनंदात घालवत लोकांनी शांत्यपर्णे
वािहली आिण आपल्या पवूर्जांच्या परमेश्वर देवासमोर पापाची
कबलूी िदली. 23 वल्हांडणाचा सण आणखी सात िदवस साजरा
करावा असे सवार्नुमते ठरले. त्यापर्माणे त्यांनी आनंदाने
साजरा केला. 24 यहदूाचा राजा िहज्कीयाने एक हजार बैल
आिण सात हजार में ढरे व पुढार्यांनी एक हजार बैल व दहा
हजार में ढरे या समुदायाला िदली. त्यासाठी बर्याच याजकांना
पिवतर् व्हावे लागले. 25 यहदूातील सवर् लोक, याजकवगर्,
लेवी, इसर्ाएलमधील समुदाय तसेच इसर्ाएलातनू यहदूात
आलेले िवदेशी पर्वासी हे सवर्जण अितशय खुशीत होते.
26 यरूशलेमामध्ये आनंद पसरला होता. इसर्ाएलचा राजा
दावीद याचा पुतर् शलमोन याच्या कारिकदी र्नंतर आजतागायत
असा आनंदाचा पर्संग कधी घडलाच नव्हता. 27 याजक व
लेवी यांनी उठूनलोकांसआशीवार्द देण्याची परमेश्वरासपर्ाथर्ना
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केली. परमेश्वराने त्यांचे ऐकले. त्यांची पर्ाथर्ना स्वगार्तील
आपल्या पिवतर् स्थानी परमेश्वरास ऐकू गेली.

31
1 अशा तर्हेने वल्हांडणाच्या उत्सवाची समाप्ती झाली.

यरूशलेमेमध्ये त्यासाठी जमलेले इसर्ाएल लोक यहदूात
आपापल्या गावी परतले. ितथे गेल्यावर त्यांनी दैवतांच्या
दगडी मतूी र् फोडून टाकल्या. या परकीय दैवतांची पजूा होत
असे. अशेराच्या मुती र्ही त्यांनी उखडून टाकल्या. यहदूा आिण
बन्यामीन पर्ांतातील सवर् उंचस्थानेआिण वेद्या त्यांनी उदध््वस्त
केल्या. एफ्राइम आिण मनश्शे या पर्देशातील लोकांनीही
तेच केले. इतर देवतांच्या पर्ाथर्नेसाठी बनवण्यात आलेल्या
सगळ्या गोष्टीचंा त्यांनी नाश केला. व तेव्हाच सवर् इसर्ाएल
लोक घरोघरी गेले. 2 लेव्याची आिण याजकांची अनेक गटामध्ये
िवभागणी केलेली होती. त्यापैकी पर्त्येक गटाला आपआपले
िवशेष कामकाज नेमनू िदलेले होते. राजा िहज्कीयाने त्या
सवार्नंा आपला कारभार हाती घ्यायला सांिगतले. होमापर्णे व
शांत्यपर्णे वाहणे हे लेवीचे व याजकांचे नेमलेले काम होते. तसेच
मंिदराच्या पर्वेशद्वाराजवळ परमेश्वराची स्तुितस्तोतरे् म्हणणे व
परमेश्वराच्या मंिदरात सेवा करणे हे ही त्यांचे काम होते. 3यज्ञात
अपर्ण करण्यासाठी म्हणनू िहज्कीयाने आपल्या पशुधनातील
काही पशू िदले. सकाळ संध्याकाळच्या होमापर्णा खातर त्यांचा
उपयोग करण्यात आला. शब्बाथ, चंदर्दशर्ने व इतर उत्सव
काय या िदवशीही होमापर्णे होत असत. हे परमेश्वराच्या
िनयमशास्तर्ात िलहीले आहे. 4आपल्या उत्पन्नातील ठरािवक
िहस्सा लोकांस लेवी व याजक यांना द्यावा लागत असे, तो
त्यांनी द्यावा अशी यरूशलेमेतील लोकांसाठी आज्ञा राजा
िहज्कीयाने केली. त्यामुळे िनयतकायर् िनवधपणे परमेश्वराच्या
िनयमशास्तर्ानुसार करणे याजकांना व लेवीनंा शक्य झाले.
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5 ही आज्ञा सवर् पर्जेच्या कानी गेली. त्याबरोबर इसर्ाएल
लोकांनी आपले धान्याचे पीक, दर्ाक्ष, तेल, मध आिण इतर
बागायती उत्पन्न या सगळ्याचा एक दशांश भाग आणनू
िदला. 6 यहदूातील नगरवासी इसर्ाएली व यहदूी लोकांनीही
आपली गुरे आिण शेळ्यामें ढ ा यांचा दहावा िहस्सा जमा
केला. परमेश्वराकिरता आखनू िदलेल्या जागेत धान्याच्याही
राशी त्यांनी आणनू ओतल्या. त्यांनी या सवर् वस्तूंचे ढीग
रचले. 7 लोकांनी या सवर् वस्तू आणनू टाकायला ितसर्या
मिहन्यात सुरुवात केली आिण सातव्या मिहन्यात हे काम
संपले. 8 राजा िहज्कीया आिण इतर सरदार यांनी जेव्हा या
राशी पािहल्या तेव्हा त्यांनी परमेश्वरास आिण इसर्ाएलाच्या
पर्जेला धन्यवाद िदले. 9 राजाने मग याजकांना आिण लेवीनंा
या गोळा झालेल्या वस्तूंिवषयी िवचारले. 10 तेव्हा सादोकाचा
घराण्यातला मुख्य याजक अजर्या िहज्कीयाला म्हणाला की,
“लोक परमेश्वराच्या मंिदरात धान्य व या सगळ्या गोष्टी
अपर्ण करायला लागल्यापासनू आम्हास पोटभर खायला िमळू
लागले आहे. अगदी तृप्त होईपयर्ंत खाऊनही एवढे उरले आहे.
परमेश्वराने आपल्या लोकांस आशीवार्द िदला आहे, म्हणनू तर
इतके िशल्लक राहीले आहे.” 11 िहज्कीयाने मग याजकांना
परमेश्वराच्या मंिदरात कोठारे तयार ठेवायला सांिगतली. त्याची
आज्ञा अंमलात आणली गेली. 12 याजकांनी परमेश्वरासाठी
अपर्ण केलेल्या वस्तू धान्याचा अथवा पशूंचा दहावा िहस्सा,
इतर काही वािहलेल्या गोष्टी आत आणल्या आिण मंिदरातील
कोठारात जमा केल्या. कोनन्या लेवी हा या भांडारावरचा
पर्मुख अिधकारी होता. िशमी त्याच्या हाताखाली होता.
िशमी कोनन्याचा भाऊ होता. 13 यहीएल, अजज्या, नहथ,
असाएल, यरीमोथ, योजाबाद, अलीएल, इस्मख्या, महथ व
बनाया यांच्यावर कोनन्या आिण िशमी या दोन भावांची देखरेख
होती. राजा िहज्कीयाआिण देवाच्या मंिदराचा पर्मुखअिधकारी
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अजर्या यांनी या मनुष्यांची िनवड केली. 14 लोकांनी देवाला
स्वखुशीने अपर्ण केलेल्या सगळ्या गोष्टीवंर कोरेची देखरेख
होती. परमेश्वरास वािहलेल्या या गोष्टीचें वाटप करण्याची
जबाबदारी त्याच्यावर होती. तसेच परमेश्वरास आलेल्या
पिवतर् भेटवस्तूंची वाटणी करण्याचेही काम त्याचेच होते. कोरे
पवूकडच्या पर्वेशद्वाराचा द्वारपाल होता. त्याच्या िपत्याचे
नाव इम्नाना लेवी. 15 एदेन, िमन्यामीन, येशवूा, शमाया,
अमर्या व शखन्या हे कोरेचे मदतनीस होते. याजक राहत
त्या नगरात ते िनष्ठेने आपली सेवा रुजू करत. याजकांच्या
पर्त्येक गटांमधील आपापल्या भाऊबंदांना त्यांच्या वाटणीचा
िहस्सा देत. हे वाटप करताना ते लहान मोठा अशा सवार्नंाच
सारखाच भाग देत असत. 16 लेवी घराण्याच्या इितहासात
ज्यांची नावे नोंदलेली होती असे, तीन वष िकंवा त्यापेक्षा
जास्त वयाचे जे लेवी पुरुष परमेश्वरच्या मंिदरात नेमनू िदलेल्या
दैनंिदन कामासाठी जात त्यांना त्यांची वाटणी हे मदतनीस देत.
अशा पर्कारे लेवीच्या पर्त्येक गटाला काम नेमनू िदलेले होते.
17 याजकांना त्यांच्या वाटणीचा िहस्सा िमळत असे. ज्या
लेवीची आपापल्या िपतृकुळापर्माणे नोंद झाली होती त्यांना
आिण िकमान वीस वष िकंवा त्यापेक्षा वयाने मोठ ा असलेल्या
लेवीनंा त्यांची वाटणी िमळत असे. त्यांच्यावरील जबाबदारीचे
स्वरूप आिण त्यांचा गट यावर त्याचे पर्माण ठरत. असे.
18ज्या लेवीची वंशावळ्यांमध्ये नोंदझालेली होती त्या सवार्ंच्या
अपत्यांना, पत्नीनंा पुतर् व कन्या यांनाही आपापला िहस्सा
िमळे. परमेश्वराच्या सेवेसाठी ते नेहमीच पिवतर् होऊन तप्तर
असत म्हणनू त्यांना हे िदले जाई. 19 अहरोन वंशातील काही
याजकांची लेवी राहत असत त्या गावांमध्ये शेत-िशवारे होती.
काही अहरोनाचे वंशज नगरांमध्येही राहत होते. तेव्हा त्या
नगरातील मनुष्यांची नावािनशी िनवड करून त्यांना आपल्या
उत्पन्नातला वाटा या अहरोन वंशजांना द्यायला िनवडले होते.
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वंशावळीत नोंदवलेले सवर्जण आिण पुरुष लेवी यांना हा
वाटा िमळे. 20 राजा िहज्कीयाने अशापर्कारे यहदूात चांगली
कामिगरी केली. परमेश्वर देवाच्या दृष्टीने जे योग्य, बरोबर
आिण सत्य ते त्याने केले. 21 हाती घेतलेल्या पर्त्येक कामात
त्यास यश आले, उदाहरणाथर्, देवाच्या मंिदरातील उपासना,
िनयमशास्तर्ाचे पालन, परमेश्वरास शरण जाणे. िहज्कीयाने हे
सवर् मनापासनू केले त्यास यश लाभले.

32
2 18:13-19:34; . 36:1-22

1 िहज्कीयाने परमेश्वरावर भरवंसा ठेवनू केलेल्या सगळ्या
गोष्टी पर्त्यक्षात उतरल्यावर अश्शरूचा राजा सन्हेरीब
यहदूावर चाल करून आला. नगराच्या तटबंदी बाहेर त्याने
आपल्या सैन्यासह तळ ठोकला. आतील नगरांचा पाडाव
करून ती िजंकून घ्यायचा त्याने बेत केला. 2 यरूशलेमेवर
हल्ला करायला सन्हेरीब आला आहे हे िहज्कीयाला कळले.
3 तेव्हा तो आपल्या सरदारांशी आिण सैन्याच्या अिधकार्यांशी
बोलला. त्यांच्या साहाय्याने व त्यांच्याशी मसलतकरून राजाने
नगराबाहेरच्या झर्यांचे पाणी अडवायचा एकमताने िनणर्य
घेतला. त्या सवार्नंी त्यास मदत केली. 4 झरे आिण आपल्या
पर्ांतामधनू वाहणारी नदी लोकांनी एकतर् येऊन अडवली. ते
म्हणाले, “अश्शरूच्या राजाला आ ा इथवर आल्यावर त्यास
मुबलक पाणी का िमळावे?” 5 िहज्कीयाने पुढील उपाययोजनेने
यरूशलेमची मजबुती वाढवली. तटबंदीची िभंत ज्यािठकाणी
ढासळली होती ितथे बांधनू काढली. िभंतीवर बुरुज बांधले.
तटबंदी बाहेर दुसरा मजबतू कोट केला. दावीद नगरातील
िमल्लो नावाच्या बरूूजाची मजबतूी केली. शस्तरे् आिण
ढाली आणखी करवनू घेतल्या. 6 िहज्कीयाने पर्जेवर सेना
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नायकांच्या नेमणुका केल्या, आिण नगराच्या वेशीजवळच्या
चौकात त्यांची सभा घेऊन त्यांच्याशी उ ेजनपर बातचीत
केली. 7 िहज्कीया त्यांना म्हणाला, “िहंमत बाळगा आिण
द्दढ राहा. अश्शरूच्या राजाची िकंवा त्याच्या िवशाल सेनेची
धास्ती घेऊ नका. आपली ताकद त्यांच्यापेक्षा जास्त आहे.
8 अश्शरूच्या राजाजवळ फक्त मनुष्यबळ आहे. आपल्या
बाजलूा तर साक्षात परमेश्वर देव आहे. तोच आपल्याला
मदत करील.” आपल्या युध्दात तोच लढेल अशापर्कारे
यहदूाचा राजा िहज्कीयाचे धीराचे बोलणे ऐकून लोकांचा त्यावर
िवश्वास बसला आिण त्यांना हुरुप आला. 9 अश्शरूचा राजा
सन्हेरीब याने लाखीशाचा पराभव करण्याच्या हेतनेू आपल्या
सैन्यासह लाखीश नगराजवळ तळ िदला होता. तेथनू त्याने
यहदूाचा राजा िहज्कीया आिण यरूशलेममधील यहदूी लोक
यांच्यासाठी आपल्या सेवकांमाफर् त िनरोप पाठवला. 10 सेवक
म्हणाले की, “अश्शरूचा राजा सन्हेरीब याचा संदेश असा
आहे. यरूशलेमेला वेढा पडला असताना कशाच्या भरवंशावर
तुम्ही ितथे राहता?” 11 िहज्कीयाचा हा तुम्हास फसवण्याचा
डाव आहे. यरूशलेमामध्ये अडकून तुम्ही तहानभुकेने व्याकुळ
होऊन मरावे असा त्याचा अंतताः हेतू आहे. तो तुम्हास
म्हणतो, “अश्शरूच्या राजापासनू आपला देव परमेश्वर आपले
रक्षण करील.” 12पण त्यानेच परमेश्वराची उंचस्थानेआिण वेद्या
काढून टाकल्या. तुम्हा यहदूीआिण यरूशलेमेच्या लोकांस त्याने
सांिगतले की तुम्ही फक्त एकाच वेदीवर उपासना केली पािहजे
आिण धपू जाळला पािहजे. 13माझ्या पवूर्जांनी आिण मी इतर
देशांतल्या लोकांची कशी अवस्था करून टाकली ती तुम्हास
माहीत आहे. त्या देशांतले दैवते काही आपल्या लोकांस वाचवू
शकले नाहीत. मलाही ते त्यांचा नाश करण्यापासनू परावृ करु
शकले नाहीत. 14 माझ्या पवूर्जांनी इतर देशांचा नाश केला.
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त्यांच्या सवर् देवांपैकी आपल्या लोकांस िवनाशातनू सोडवणारा
असा कोणी देव होता काय? तर तुमचा देव तरी तुम्हास माझ्या
सामथ्यार्पासुन वाचवू शकेल असे वाटते का? 15 िहज्कीयाच्या
बतावणीला बळी पडू नका व त्याच्यावर िवश्वास ठेऊ नका.
आमच्या पासनू आपल्या पर्जेचे रक्षण करण्यात कोणत्याच
राष्ट्राच्या दैवताला अद्यािप यश आलेले नाही. तेव्हा तुमचा
संहार करण्याला तुमचे दैवत माझ्या हातनू तुम्हास वाचवू शकेल
असे समजू नका. 16 अश्शरूच्या राजाच्या सेवकांनी परमेश्वर
देवाची आिण देवाचा सेवक िहज्कीया याची िनंदानालस्ती
केली. 17 सन्हेरीबनच्या दासांनी पतर्ांमध्ये इसर्ाएलाचा देव
परमेश्वर यािवषयी अपमानकारक मजकूरही िलिहला. तो
असा होता. “इतर देशांच्या दैवतांना मी केलेल्या संहारापासनू
आपल्या पर्जेला वाचवता आले नाही. तसेच िहज्कीयाचा
देवही मला त्याच्या पर्जेचा नाश करण्यापासनू थोपवू शकणार
नाही.” 18 मग अश्शरूच्या राजाच्या सेवकांनी तटबंदीवर
उभ्या असलेल्या यरूशलेमेच्या लोकांस घाबरवण्यासाठी िहबर्ू
भाषेत मोठ ाने आरडाओरडा केला. असे करून यरूशलेम नगर
ताब्यात घ्यायचा त्यांचा िवचार होता. 19 जगभरचे लोक ज्या
दैवतांची पजूा करतात त्या दैवतांिवषयी हे सेवक वाईटसाईट
बोलत रािहले. हांतानी बनवीलेल्या मुती र्च्या व यरूशलेमेच्या
परमेश्वरासही या सेवकांनी त्या देवतांच्याच रांगेला बसवले.

2 19:35-37
20 यामुळे राजा िहज्कीया आिण आमोजचा पुतर् यशया

संदेष्टा यांनी या पर्श्नावर स्वगार्कडे तोंड करून मोठ ाने
पर्ाथर्ना केली. 21 तेव्हा अश्शरूच्या राजाच्या छावणीवर
परमेश्वराने आपला दतू पाठवला. या दतूाने अश्शरूांचे सगळे
सैन्य, त्यातील सरदार आिण अिधकारी यांना मारुन टाकले.
एवढे झाल्यावर अश्शरूचा राजा माघार घेऊन आपल्या देशात
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परत गेला. त्याच्या पर्जेला त्याची शरम वाटली. राजा त्याच्या
दैवताच्या देवळात गेला. ितथे त्याच्या पोटच्या पुतर्ांना
तलवारीने त्याने ठार केले. 22अशापर्कारे परमेश्वराने अश्शरूचा
राजा सन्हेरीब आिण त्याचे सैन्य यांच्यापासनू िहज्कीया आिण
यरूशलेमचे लोक यांचे संरक्षण केले. परमेश्वरास िहज्कीयाची
आिण यरूशलेमेच्या पर्जेची काळजी होती. 23 बर्याच जणांनी
परमेश्वरास वाहण्यास भेटवस्तू यरूशलेमेत आणल्या. यहदूाचा
राजा िहज्कीया याच्यासाठी ही नजराणे आणले. या घटनेपासनू
सवर् राष्ट्रांना िहज्कीयाबद्दलआदर वाटू लागला.

2 20:1-11; . 38:1-8
24 या काळातच िहज्कीयाला आजारपणाने घेरले आिण

तो मरणासन्न झाला. त्याने परमेश्वराची पर्ाथर्ना केली.
परमेश्वर त्याच्याशी बोलला यापर्कारे परमेश्वराने त्यास एक
संकेत िदला. 25 पण िहज्कीयाला गवर् वाटू लागला होता.
त्यामुळे त्याने परमेश्वराने दाखवलेल्या दयाळूपणाबद्दल त्यास
धन्यवाद िदले नाहीत. या गोष्टीमुळे िहज्कीयावर आिण
यहदूा व यरूशलेमेच्या लोकांवर परमेश्वर कोपला. 26 परंतु
यरूशलेमेचे लोक आिण िहज्कीया यांचे हृदयपिरवतर्न झाले
आिण त्यांची वतर्णकू बदलली. त्यांच्यात नमर्ता आली.
त्यामुळे िहज्कीयाच्या हयातीत परमेश्वराचा रोष त्यांच्यावर
ओढवला नाही.

2 20:12-21; . 39:1-8
27 िहज्कीयाची भरभराट झाली, त्यास मान सन्मान िमळाला.

चांदी, सोने, िकंमती रत्ने, मसाल्याचे पदाथर्, ढाली इत्यादी
नाना तर्हेच्या वस्तू ठेवण्यासाठी त्याने कोठारे केली. 28 धान्य,
नवीन मद्य, तेल या लोकांकडून आलेल्या गोष्टी ठेवायलाही
कोठारे बांधली, गुरेढोरे आिण में ढ ा आपल्या कळपासाठी
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कोंडवाडे बांधले. 29 िहज्कीयाने नवीन नगरे वसवली. सवर्
तर्हेचे पशू आिण में ढरे यांचे कळप त्याच्याकडे होते. देव
दयेने िहज्कीयाला समृध्दी आली. 30याच िहज्कीयाने गीहोनचा
यरूशलेम मधला वरचा पर्वाह अडवनू त्यास दावीद नगराच्या
पिश्चमेकडून सरळ खाली आणले होते. िहज्कीयाला त्याने
हाती घेतलेल्या पर्त्येक कायार्त यश िमळाले. 31 एकदा
देशात घडलेल्या चमत्कारांिवषयी चौकशी करायला बाबेलच्या
अिधपतीनंी त्याच्याकडे राजदतू पाठवले. तेव्हा िहज्कीयाची
पारख करावी आिण त्याचे मन जाणनू घ्यावे म्हणनू देवाने त्यास
एकटे सोडले.

32 िहज्कीयाने केलेल्या इतर गोष्टी आिण त्याचा
लोकांिवषयीचा दयाळूपणा, त्याची धािमर्क कृत्ये, त्याची
परमेश्वरा पर्ती एकिनष्ठा यािवषयी आमोजचा पुतर् यशया
संदेष्टा याचे दृष्टांत आिण यहदूा व इसर्ाएल राजांचा इितहास
या गरं्थांमध्ये िलिहलेले आहे. 33 िहज्कीया मरण पावला
आिण त्याचे त्याच्या पवूर्जांशेजारी दफन झाले. दािवदाच्या
वंशजांच्या कबरीपाशी उंच भागावर* लोकांनी त्याचे दफन केले.
िहज्कीया मरण पावला तेव्हा यहदूा आिण यरूशलेममधील
लोकांनी त्यास सन्मानपवूर्क िनरोप िदला. िहज्कीयाच्या जागी
त्याचा पुतर् मनश्शे गादीवर आला.

33
2 21:1-9

1 मनश्शे यहदूाचा राजा झाला तेव्हा बारा वषार्चंा होता.
त्याने यरूशलेमेमध्ये पंचावन्न वष राज्य केले. 2 त्यांचे आचरण
परमेश्वराच्या दृष्टीने वाईट असे होते. वाईट वतर्णुकीमुळे ज्या

* 32:33
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देशांना परमेश्वराने इसर्ाएलपुढून हुसकून लावले त्यांच्या िनंद्य
पर्थांचेच मनश्शेने अनुकरण केले 3 िहज्कीयाने जी उंचस्थाने
उदध््वस्त केली होती ितच मनश्शेने पुन्हा बांधली. त्याने
बआल देवतांसाठी वेद्या केल्या आिण अशेराचे स्तंभ उभे केले.
नक्षतर्ांपुढे नतमस्तक होऊन तो त्या तारांगणांची पजूाही करत
असे. 4 परमेश्वराच्या मंिदरात त्याने त्या इतर दैवतांसाठी वेद्या
बांधल्या. “माझे नाव यरूशलेमामध्ये िचरकाल राहील” असे
याच मंिदराबद्दल परमेश्वराने म्हटले होते. 5 या परमेश्वराच्या
मंिदराच्या दोन्ही अंगणांत मनश्शेने सवर् नक्षतर्ांसाठी वेद्या
बांधल्या. 6 बेन िहन्नोमच्या खोर्यात त्याने आपल्या पोटच्या
पुतर्ांचा यज्ञात बली िदला. जादटूोणा, चेटूक यातही तो पारंगत
होता. चेटूक करणारेआिण मृतात्म्याशी संबंध ठेवणारे यांच्याशी
मनश्शेचे संबंध होते. परमेश्वराने िनिषध्द मानलेली बरीच
कृत्ये मनश्शेने केली. त्याच्या या गैरवतर्नामुळे परमेश्वराचा
संताप झाला. 7 मनश्शेने एका कोरीव मतूी र्ची स्थापनाही
देवाच्या मंिदरात केली. या मंिदरािवषयी दावीद व त्याचा
पुतर् शलमोन यांना देव असे म्हणाला होता, “या मंिदरात
आिण यरूशलेमेमध्ये माझे नाव िचरकाल राहील. इसर्ाएलच्या
सवर् कुळांमधनू मी यरूशलेमेला िनवडले. 8 त्यांच्या पवूर्जांना
कबलू केलेल्या पर्देशातनू मी आता इसर्ाएल लोकांस बाहेर
पडू देणार नाही. पण त्यांना िदलेल्या आज्ञा मातर् त्यांनी
कसोशीने पाळल्या पािहजेत. मोशेद्वारे त्यांना िदलेल्या िवधी,
िनयम व आज्ञा त्यांनी पाळायला हवेत.” 9 मनश्शेने मातर्
यहदूा लोक आिण यरूशलेमचे लोक यांना दुराचरणाला पर्वृत
केले. इसर्ाएल लोकांपवूी र् ज्या राष्ट्रांना परमेश्वराने हुसकावनू
लावले त्यांच्यापेक्षाही हे लोक दुराचरणी होते. 10 परमेश्वर
मनश्शेशी व इतर लोकांशी बोलला पण कोणीही परमेश्वराचे
ऐकले नाही. 11 तेव्हा अश्शरूच्या राजाच्या सेनापतीकरवी
परमेश्वराने यहदूावर हल्ला केला. या सेनापतीनंी मनश्शेला
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आकड ांनी जखडून पकडले. त्याच्या हातात िपतळी बेड ा
ठोकल्या. अशा रीतीने मनश्शेला कैद करून त्यांनी बाबेलला
नेले. 12मनश्शेचे हालझाले तेव्हा त्याने परमेश्वर देवाची करुणा
भाकली. त्याच्या पवूर्जांच्या देवासमोर मनश्शे नमर् झाला.
13 त्याने देवाची पर्ाथर्ना केली व मदतीसाठी याचना केली.
मनश्शेचा धावा ऐकून परमेश्वरास त्याची दया आली. म्हणनू
त्यास पुन्हा यरूशलेमेला आणनू परमेश्वराने त्यास गादीवर
बसवले. परमेश्वर हाच खरा देव आहे हे तेव्हा मनश्शेला
पटले. 14 या घटनेनंतर मनश्शेने दावीद नगराभोवती आणखी
एक कोट बांधला. हा कोट गीहोनच्या पिश्चमेकडील खोर्यात
मासळी दरवाजाजवळ ओफेल टेकडी सभोवती असनू खपू उंच
होता. यहदूामधील सवर् तटबंदीच्या नगरांमध्ये त्याने अिधकारी
नेमले. 15परक्या देवतांच्या मतूी र् त्याने हटवल्या. परमेश्वराच्या
मंिदरातील मतूी र् काढून टाकली. मंिदराच्या टेकडीवर तसेच
यरूशलेमामध्ये बांधलेल्या वेद्यांही काढून यरूशलेम नगराबाहेर
टाकून िदल्या. 16 नंतर त्याने परमेश्वराची वेदी स्थापन केली
आिण त्यावर शांत्यपर्णे आिण उपकारस्मरणाची अपर्णे वािहली.
समस्त यहदूी लोकांस त्याने इसर्ाएलाचा परमेश्वर देव याची
उपासना करायची आज्ञा केली. 17लोक अजनूही उंचस्थानी यज्ञ
करीतच होते पण आता ते फक्त त्यांच्या परमेश्वर देवापर्ीत्यथर्
करीत होते. 18 मनश्शेची बाकीची कृत्ये तसेच त्याने केलेली
देवाची पर्ाथर्ना तसेच परमेश्वर देवाच्यावतीने दर्ष्टे त्याच्याशी
जे बोलले ती वचने हे सगळे इसर्ाएलच्या राजांच्या बखरीत
िलिहलेले आहे. 19 मनश्शेची पर्ाथर्ना आिण परमेश्वरास
त्याचे गार्हाणे ऐकून करुणा वाटणे हे दर्ष्टयांच्या बखरीत आहे.
मनश्शेला उपरती होण्यापवूी र्ची त्याची पापे व वाईट काम,
उंचस्थाने व अशेरा स्तंभ िजथे उभारले ती स्थाने कोरीव मतूी र्
याचेही तपशीलयाच बखरीतआहेत. 20 पुढे मनश्शे मरण पावला
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व पवूर्जांबरोबर त्याचे दफन झाले. त्याच्या राजमहालातच
लोकांनी त्यास पुरले. त्याच्या जागी त्याचा पुतर् आमोन राज्य
करु लागला.

2 21:19-26
21 आमोन बािवसाव्या वषी र् यहदूाचा राजा झाला. तो

यरूशलेमेमध्ये दोन वष गादीवर होता. 22 परमेश्वराच्या
दृष्टीने िनिषध्द अशी कृत्ये त्याने केली. आपले िपता
मनश्शे यांच्यापर्माणेच तो परमेश्वराच्या इच्छेिवरुध्द वागला.
िपत्यानी करून घेतलेल्या कोरीव मतूी र्पुढे यज्ञ करून आमोनाने
त्यांची पजूा केली. 23 पुढे त्याचे िपता मनश्शे जसे परमेश्वरास
नमर्पणे शरण गेले तसा तो गेला नाही. उलट आमोनाची
दुष्कृत्ये वाढतच चालली. 24 आमोनच्या सेवकांनी कट रचनू
त्याची त्याच्या महालातच हत्या केली. 25 पण राजा आमोन
िवरुध्दकारस्थानकरणार्यांचा यहदूीलोकांनीकाटाकाढला. मग
आमोनचा पुतर् योशीया याला लोकांनी राजा केले.

34
2 22:1, 2

1 योशीया, राजा झाला तेव्हा आठ वषार्चंा होता. त्याने
यरूशलेमेमध्ये एकतीस वष राज्य केले. 2 त्याने वतर्न योग्य
पर्कारचे होते परमेश्वराची त्याच्याकडून जशी अपेक्षा होती
तसेच तो वागला आपला पवूर्ज दावीद याच्यापर्माणे त्याने
सत्कृत्ये केली. सन्मागार्वरुन तो ढळला नाही.

3 आपल्या कारिकदी र्च्या आठव्या वषी र्च तो आपला पवूर्ज
दावीद याच्या परमेश्वराच्या भजनी लागला. योशीयाने लहान
वयातच हा मागर् पत्करला आिण कारिकदी र्च्या बाराव्या वषी र्
यहदूा आिण यरूशलेमेला शुद्ध केले, उंचस्थाने, अशेरा देवीचे
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खांब,कोरीवआिणओतीव मतूी र्यांची मोडतोड केली. 4लोकांनी
त्याच्या समोरच बआलदेवतांच्या मतूी र् फोडून टाकल्या. वरच्या
भागात असलेल्या धपू जाळण्याच्या वेद्या योशीयाने उदध््वस्त
केल्या. अशेराच्या मतूी र् ओतीव आिण कोरीव मतूी र्चाही त्याने
पार चुराडा करून टाकला आिण हे चणूर्, ज्या लोकांनी बआल
देवतांसाठी यज्ञ केले त्यांच्या कबरीवर पसरले. 5 बआल
देवतांची पजूा करणार्या याजकांच्या अस्थी देखील त्याने
त्यांच्याच वेद्यांवर जाळून टाकल्या. अशापर्कारे त्याने यहदूा
आिण यरूशलेमला शुद्ध केले. 6 मनश्शे, एफ्राइम, िशमोन,
नफताली येथपयर्ंतच्या शहरांतनू आिण त्यांच्या आसपासच्या
पडीक जागेत त्याने हेच केले. 7 त्याने वेद्या मोडून टाकल्या,
अशेरा खांबांची मोडतोड करून चणूर् केले धपूाच्या वेद्या उखडणे
ही इसर्ाएलभरची मोहीम उरकल्यावर योशीया यरूशलेमेला
परतला.

2 22:3-20
8 योशीयाने राज्याची सतूरे् हाती घेतल्याच्या अठराव्या

वषी र् शाफान, मासेया, आिण योवाह यांना परमेश्वर देवाचे
मंिदर दुरुस्तीसाठी पाठवले. शाफानच्या िपत्याचे नाव असल्या,
मासेया हा नगराचा कारभारी होता आिण योवाहाचे िपता
योवाहाज. योवाह हा बखरकार होता. यहदूा आिण मंिदर
यांच्या शुद्धीकरणासाठी मंिदराच्या डागडुजीचे हे काम योशीयाने
अंगावर घेतले. 9 ही माणसे िहल्कीया या मुख्य याजकाकडे
गेली. मनश्शे, एफ्राइम आिण उवर्िरत सवर् इसर्ाएलातनू
लोकांनी देवाच्या मंिदरासाठी िदलेला पैसा लेवी द्वारपालांनी
जमा केला होता. सवर् यहदूा पर्ांत, बन्यािमनचा पर्देश
आिण यरूशलेमेतनू देखील त्यांनी पैसे जमा केले होते. ही
रक्कम िहल्कीयाकडे त्यांनी सुपतूर् केली. 10 मग, परमेश्वराच्या
मंिदराच्या बांधकामावर देखरेख करणार्यांना लेवीनंी हे पैसे िदले
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आिण परमेश्वराच्या मंिदराची दुरुस्ती करण्यासाठी कामगारांना
िदले. 11 तासलेले िचरे, लाकूड यांच्या खरेदीसाठी गवंडी,
सुतार या लोकांस पैसे देण्यात आले. मंिदराच्या दुरुस्तीसाठी
आिण कडीपाटासाठी लाकूड लागले. यहदूाचा राजांनी यापवूी र्
मंिदराची योग्य देखभाल न केल्यामुळे मंिदराच्या इमारती जीणर्
झाल्या होत्या. 12 कामगारांनी मन लावनू काम केले. यहथ व
ओबद्या हे मरारी कुळातील लेवी देखरेख करत होते. कहाथी
वंशातील जखर्या आिण मशुल्लाम हे ही देखरेखीच्या कामावर
होते. वादे्य वाजवण्यात िनपुण असलेले लेवीसुध्दा होते. 13 ते
कारािगरांवर आिण मजुरांवर देखरेख करत होते. िचटणीस,
कारभारी आिण द्वारपाल म्हणनू काही लेवी काम करत होते.
14 परमेश्वराच्या मंिदरातील पैसा लेवी बाहेर आणत असताना
िहल्कीया या याजकाला मोशेद्वारे आलेला िनयमशास्तर्ाचा
गरं्थ सापडला. 15 िहल्कीयाने शाफान िचटणीसास असे
सांिगतले िक, “परमेश्वराच्या मंिदरात मला िनयमशास्तर्ाचा
गरं्थ सापडला आहे.” मग िहल्कीयाने शाफानाला तो गरं्थ
िदला. 16 शाफानने तो योशीयाकडे आणला. राजाला
तो म्हणाला, “तुझे सेवक तुझ्या आजे्ञपर्माणे वागत आहेत.
17 परमेश्वराच्या मंिदरातील पैसा घेऊन त्यातनू ते देखरेख
करणार्यांना आिण मजुरांना वेतन देत आहेत” 18 शाफान पुढे
राजाला म्हणाला, “याजक िहल्कीयाने मला हे पुस्तक िदले
आहे.” शाफानने मग राजाला पुस्तकातील मजकूर वाचनू
दाखवला. 19तो िनयमशास्तर्गरं्थ ऐकतअसता राजा योशीयाने
आपले कपडे फाडले. 20 आिण िहल्कीया, शाफानचा पुतर्
अहीकाम,मीखाचा पुतर्अब्दोन, िचटणीसशाफानआिणआपला
सेवक असाया यांना योशीयाने आज्ञा केली की. 21 “माझ्या
आिण इसर्ाएल व यहदूा येथे आता िशल्लक असलेल्या
लोकांच्या वतीने परमेश्वरास जाऊन िवचारा. या पुस्तकातील
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वचनांिवषयी त्यास िवचारा. आपल्या पवूर्जांनी परमेश्वराचे
म्हणणे न जुमानल्यामुळे परमेश्वराचा आपल्यावर कोप झाला
आहे. आपल्या पवूर्जांचे वतर्न या पुस्तकातील वचनांना
अनुसरुन नव्हते.” 22 िहल्कीया आिण राजाचे सेवक हुल्दा
नावाच्या संदेष्टीकडे गेले. हुल्दा ही शल्लमूची पत्नीशल्लमू
ताकहतचा आिण ताकहत इस्तर्ाचा पुतर्. इस्तर्ा राजाच्या
वस्तर्ागाराचा पर्मुख होता. हुल्दा यरूशलेमेच्या नवीन भागात
राहत होती. िहल्कीया आिण राजाचे सेवकांनी ितला सवर् जे
घडले ते सांिगतले. 23 हुल्दा त्यांना म्हणाली, “इसर्ाएलाचा
परमेश्वर देव याचे म्हणणे असेआहे.” राजा योशीयाला म्हणावे:
24 परमेश्वर म्हणतो, “या पर्देशावर आिण इथे राहणार्या
लोकांवर मी कोप आणणार आहे.” यहदूाच्या राजाला जे पुस्तक
वाचनू दाखवण्यात आले. त्यातील मजकुरात आहेत ती सवर्
संकटे त्यांच्यावर ओढवतील. 25 माझ्याकडे पाठ िफरवनू इतर
देवतांपुढे त्यांनी धपू जाळला म्हणनू मी असे करणार आहे.
आपल्या दुष्कृत्यांमुळे लोकांनी मला सतंप्त केले आहे. या
क्रोधाचा अंगार त्यांच्यावर बरसेल आिण तो शांत होणार
नाही. 26 पण यहदूाचा राजा योशीया याला सांग, त्यानेच तुला
माझ्याकडे पाठवले आहे की तू नुकतेच जे ऐकलेस त्यािवषयी
इसर्ाएलाचा परमेश्वर देव म्हणतो: 27 योशीयाने, पश्चातापाने
देवासमोर िवनमर् झाला. खेदाने आपले कपडे फाडलेस. तू
रडलास. तू मृदू अंत:करणाचा असल्यामुळे 28 तुझ्या पवूर्जांकडे
मी तुला नेईन. तुला शांत मरण येईल. या पर्देशावर आिण
लोकांवर जी संकटे कोसळतील ती तुला पाहायला लागणार
नाहीत. िहल्कीया आिण राजाचे सेवक यासवार्नंी हा िनरोप
राजाला येऊनसांिगतला. 29 तेव्हा राजा योशीयाने यहदूाआिण
यरूशलेममधील सवर् वयोवृद्धांना भेटीसाठी एकतर् बोलावले.
30 राजा परमेश्वराच्या मंिदरात गेला. यहदूातील सवर् पर्जा,
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यरूशलेममधील सवर् थोर तसेच सामान्य माणसे, याजक आिण
लेवी हे सवर् राजासोबत होते. परमेश्वराच्या मंिदरातसापडलेल्या
कराराच्या गरं्थातील सवर् वचने तेथे राजाने त्यांना वाचनू
दाखवली. 31 मग राजा उभा रािहला. त्याने परमेश्वराशी करार
केला. परमेश्वरास अनुसरायचे, त्याचे आज्ञा, िनयमआिण िवधी
पाळायचे त्यानेकबलू केले. हे सवर् त्याने मन:पवूर्ककरायचेमान्य
केले. िनयमशास्तर्ातील वचनांपर्माणे वागायचे कबलू केले.
32 मग त्याने यरूशलेम आिण बन्यामीन मधील लोकांसही या
करारपालनात सामील करून घेतले. यरूशलेमचे लोक आपल्या
पवूर्जांच्या देवाचा करार पाळू लागले. 33 इसर्ाएलमध्ये
वेगवेगळ्या देशांमधील िविवध मतूी र् होत्या. पण त्या सवर्
अिनष्ट मतूी र् योशीयाने फोडून तोडून टाकल्या. इसर्ाएल
लोकांस त्याने परमेश्वर देवाची सेवा करायला लावले. आिण
योशीया िजवंत असेपयर्ंत लोक आपल्या पवूर्जांचा देव परमेश्वर
याचीच उपासना करत होते.

35
2 23:21-23

1 राजा, योशीयाने यरूशलेमात परमेश्वरापर्ीत्यथर्
वल्हांडणाचा उत्सव केला. पिहल्या मिहन्याच्या चौदाव्या
िदवशी वल्हांडणाचा यज्ञपशू कापला गेला. 2 परमेश्वराच्या
मंिदराची कामे पार पाडण्यासाठी योशीयाने याजक नेमले
आिण त्यांच्या कायार्त त्यांना पर्ोत्साहन िदले. 3 इसर्ाएली
लोकांस िशक्षण देणार्या आिण परमेश्वराच्या सेवेसाठी पिवतर्
होणार्या लेव्यांना योशीया म्हणाला, “दावीद पुतर् शलमोनाने
बांधलेल्या या मंिदरात पिवतर् करार कोश ठेवा. दावीद
इसर्ाएलचा राजा होता. यापुढे पिवतर् करारकोश वारंवार
खांद्यावरुन वाहू नका. परमेश्वर देवाची सेवा करा. देवाची पर्जा
म्हणजे इसर्ाएलचे लोक त्यांची सेवा करा. 4 आपआपल्या
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घराण्यांपर्माणे तुमचाजो क्रमठरलाआहे त्यानुसार मंिदरातील
सेवेसाठी िसध्द व्हा. इसर्ाएलाचा राजा दावीद आिण त्याचा
पुतर् राजा शलमोन यांनी आखनू िदल्यापर्माणे आपआपली
कतर्व्ये पार पाडा. 5आपआपल्या घराण्यांच्या वगर्वारीपर्माणे,
भाऊबंदांबरोबर पिवतर् स्थानी उभे राहा. म्हणजे तुम्हास
आपापसात सहकायर् करता येईल. 6 वल्हांडणाचे यज्ञपशू
कापा, परमेश्वरासाठी स्वत:चे पिवतर्ीकरण करा. इसर्ाएल
बांधवांसाठी यज्ञपशू तयार ठेवा. परमेश्वराच्या आजे्ञपर्माणे
सवर्काही पार पाडा. या आज्ञा परमेश्वराने आपल्याला मोशेद्वारे
िदल्या आहेत.” 7 वल्हांडणासाठी योशीयाने तीस हजार
शेरडेमें ढरे जे तेथे उपिस्थत होते त्यांना यज्ञपशू म्हणनू इसर्ाएल
लोकांस िदली; याखेरीज तीन हजार िदले. हे पशुधन त्याच्या
खाजगी मालम ेतील होते. 8 या उत्सवा िनिम योशीयाच्या
सरदारांनीदेखील लोकांस, लेवीनंा आिण याजकांना पशूंचे आिण
वस्तूंचे मुक्त वाटप केले. मुख्य याजक िहल्कीया,जखर्याआिण
यहीएल हे देवाच्या मंिदराचे पर्मुख कारभारी होते. त्यांनी दोन
हजार सहाशे शेरडेमें ढरे आिण तीनशे बैल एवढे पशू वल्हांडणाचे
बली म्हणनू याजकांना िदले. 9 कोनन्या आिण त्याचे भाऊ
शमाया व नथनेल यांनी तसेच हशब्या, ईयेल व योजाबाद यांनी
लेवीनंा पाच हजार शेरडेमें ढरे व पाचशे बैल वल्हांडणाचे यज्ञपशू
म्हणनू िदले, कोनन्या इत्यादी मंडळी लेव्याची पर्मुख होती.
10 वल्हांडणाच्या उपासनेची सवर् िसध्दता झाल्यावर याजक
आिण लेवी आपापल्या जागी स्थानापन्न झाले. तशी राजाज्ञाच
होती. 11 वल्हांडणाचे कोकरे मारली गेली. त्या पशूंची कातडी
काढून रक्त याजकांना िदले. लेवीकंडून िमळालेले हे रक्त
याजकांनी वेदीवर िशंपडले. 12 त्यांनी मग हे बैल परमेश्वरास
होमापर्ण करण्यासाठी वेगवेगळ्या घराण्याच्या लोकांकडे
स्वाधीन केले. हा अपर्णाचा िवधी मोशेच्या िनयमशास्तर्ात
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सांिगतल्यापर्माणे करायचा होता. 13 लेवीनंी वल्हांडणाच्या
यज्ञपशूंचे मांस िविधवतभाजले. पातेल्यात, हंड ांतआिणकढई
मध्ये त्यांनीही पिवतर्ापर्णे िशजवली आिण तत्परतेने लोकांस
ती नेऊन िदली. 14 हे काम उरकल्यावर लेवीनंा स्वत:साठी
आिण अहरोनाचे वंशज असलेल्या याजकांसाठी मांस िमळाले.
कारण हे याजक होमबली आिण चरबी अपर्ण करण्यात रातर्
पडेपयर्ंत गंुतले होते. 15 आसाफच्या घराण्यातील लेवी गायक
राजा दािवदाने नेमनू िदलेल्या आपापल्या जागांवर उभे होते.
आसाफ, हेमानआिण राजाचा संदेष्टा यदथूनू हे ते होत. पर्त्येक
पर्वेशद्वारावरील द्वारपालांना आपले काम सोडायची गरज
नव्हती कारण त्यांच्या लेवी बांधवांनी वल्हांडणाच्या सणाची
त्यांच्यासाठी करायची सगळी तयारी केली होती. 16 तेव्हा
राजा योशीयाच्या आजे्ञनुसार परमेश्वराच्या उपासनेची सवर्
तयारी त्या िदवशी पणूर् झाली. वल्हांडणाचा उत्सव झाला
आिण परमेश्वराच्या वेदीवर होमबली अपर्ण करण्यात आले.
17सवर् उपिस्थत इसर्ाएल लोकांनी वल्हांडणाचा आिण बेखमीर
भाकरीचा सणसात िदवससाजरा केला. 18शमुवेल संदेष्ट ांच्या
काळापासनू हा सण एवढ ा मोठ ा पर्माणात साजरा झाला
नव्हता. इसर्ाएलच्या कुठल्याच राजाच्या कारकीदी र्तं हे झाले
नव्हते. राजा योशीया, याजक, लेवी, यहदूाआिण इसर्ाएलातनू
आलेलेलोकआिणयरूशलेमची पर्जा यांनी वल्हांडणाचा उत्सव
थाटामाटाने केला. 19योशीयाच्या कारिकदी र्च्या अठराव्या वषी र्
हा वल्हांडणाचा उत्सव झाला.

2 23:28-30
20 योशीयाने मंिदरासाठी सवर् चांगल्या गोष्टी केल्या. पुढे

िमसरचा राजा नखो,फरात नदीजवळच्या ककर् मीश नगरािवरुध्द
लढावयास सैन्यासह चालनू आला. योशीया त्यास लढाईसाठी
सामोरा गेला. 21 पण नखोने आपल्या वकीलांमाफर् त त्यास
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कळवले की, यहदूाच्या राजा योशीया, मला तुझ्याशी कतर्व्य
नाही. मी तुझ्याशी लढायला आलेलो नाही. माझ्या शतरं्ूवर
चालनू आलो आहे. देवानेच मला त्वरा करायला सांिगतले.
परमेश्वराची मला साथ आहे तेव्हा तू तर्ास घेऊ नकोस. तू
मला िवरोध केलास तर देव तुझा नाश करील. 22 पण
योशीया मागे हटला नाही. त्याने नखोला तोंड द्यायचे ठरवले.
आिण वेष पालटून तो लढाईत उतरला. देवाच्या आजे्ञिवषयी
नखोने जे सांिगतले ते योशीयाने ऐकले नाही. तो मिगद्दोच्या
खोर्यात युध्दासाठी सज्ज झाला. 23 या लढाईत योशीयावर
बाणांचा वषार्व झाला. तो आपल्या सेवकांना म्हणाला, मी
घायाळ झालो आहे, मला इथनू घेऊन जा. 24 तेव्हा सेवकांनी
योशीयाला त्याच्या रथातनू उतरवनू त्याने ितथे आणलेल्या
दुसर्या रथात बसवले आिण योशीयाला त्यांनी यरूशलेमेला
नेले. यरूशलेमेमध्ये योशीयाला मरण आले. त्याच्या पवूर्जांना
पुरले तेथेच योशीयाला पुरण्यात आले. योशीयाच्या मृत्यनेू
यहदूाआिण यरूशलेमेच्या लोकांस फार दु:खझाले. 25 ियमर्याने
योशीया पर्ीत्यथर् शोकगीते िलिहली आिण गाियली. ती
िवलापगीते आजही इसर्ाएलचे स्तर्ीपुरुष गातात. योशीयाची
ही गीते िनरंतर गाण्याचा त्यांनी ठरावच केला. िवलापगीताच्या
पुस्तकात ही िलिहलेली आहेत. 26 योशीयाची बाकीची
कृत्येआिण परमेश्वराच्या िनयमशास्तर्ापर्मानेची चांगली कृत्ये
27 म्हणजे त्याची सवर् इतर कृत्ये इसर्ाएल व यहदूी राजांचा
इितहास या पुस्तकात िलिहलेले आहेत.

36
2 23:31-33

1 यहदूाच्या लोकांनी यरूशलेमेचा नवा राजा म्हणनू
यहोआहाजाची िनवड केली; योआहाज हा योशीयाचा पुतर्.
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2 तो यहदूाचा राजा झाला तेव्हा तेवीस वषार्चंा होता. त्याने
यरूशलेमेमध्ये तीन मिहने राज्य केले. 3 त्यानंतर िमसरच्या
राजाने यरूशलेमेच्या राजाला पदच्युत केले व देशावर शंभर
िकक्कार *चांदी आिण एक िकक्कार †सोने एवढी खंडणी लादली.
4 िमसरच्या राजाने आहाजाचा भाऊ एल्याकीम याला यहदूा
आिण यरूशलेमेचा राजा केले. यानंतर त्याचे नामांतर करून
यहोयाकीम असे ठेवले आिण यहोआहाजाला नखोने िमसरला
नेले.

2 23:34-24:7
5 यहोयाकीम पंचिवसाव्या वषी र् यहदूाचा राजा झाला. त्याने

यरूशलेमामध्ये अकरा वष राज्य केले. यहोयाकीमाने परमेश्वर
देवाच्या दृष्टीने वाईट गोष्टी केल्या. त्याने परमेश्वर देवािवरुध्द
पाप केले. 6 बाबेलचा राजा नबुखदने्स्सर याने यहदूावर
हल्ला केला. त्याने त्यास कैद केले आिण त्यास बेड ा
ठोकल्या. तशा अवस्थेत त्यास नबुखदने्स्सरने बाबेलला
नेले. 7 नबुखदने्नेस्सरने परमेश्वराच्या मंिदरातील काही वस्तू
हस्तगत करून त्या बाबेलला नेल्या आिण स्वत:च्या घरात
ठेवल्या. 8 यहोयाकीमाच्या इतर गोष्टी, त्याची दुष्कृत्ये आिण
त्याचे अपराध हे सवर् इसर्ाएल व यहदूी राजांचा इितहास या
पुस्तकात िलिहलेले आहेत. यहोयाकीमाच्या जागी त्याचा पुतर्
यहोयाखीन राज्य करु लागला.

2 24:8-17
9 यहोखदीन यहदूाचा राजा झाला तेव्हा अठरा वषार्चंा होता.

यरूशलेमामध्ये त्याची कारिकदर् तीन मिहने आिण दहा िदवस
होती. परमेश्वरास अमान्य असलेले वतर्न करून त्याने पाप

* 36:3 3,400 िकलोगर्ाम † 36:3 34 िकलोगर्ाम
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केले. 10 राजा नबुखदने्स्सरने वषार्रंभी काही सेवक पाठवनू
यहोयाखीनाला परमेश्वराच्या मंिदरातील बहुमोल खिजन्यासह
बाबेलला आणवले. यहोयाखीनाच्या विडलांचा भाऊ‡ िसदक्ीया
याला नबखदने्स्सरने यहदूा व यरूशलेमचा राजा केले.

2 24:18-20; . 52:1-3
11 िसदक्ीया यहदूाचा राजाझाला तेव्हा एकवीसवषार्चंा होता.

त्याने यरूशलेमेमध्ये अकरा वष राज्य केले. 12 परमेश्वराच्या
दृष्टीने िनंद्य असे त्याने केले. परमेश्वराचे आदेश संदेष्टा
ियमर्या याच्याकडून येत असत. त्याच्यापुढेही िसदकीया
िवनमर् झाला नाही आिण ियमर्याचे त्याने ऐकले नाही.
13 िसदक्ीयाने नबुखदने्स्सर िवरुध्द उठाव केला. नबुखदने्स्सरने
पवूी र् िसदक्ीया कडून स्वत:शी एकिनष्ठतेची शपथ वाहवली
होती. िसदक्ीयाने तेव्हा देवाची शपथ घेऊन तसे वचन
िदले होते. पण तरीही िसदक्ीयाने आडमुठेपणा केला आिण
आपला आयुष्यक्रम बदलनू इसर्ाएलच्या परमेश्वर देवाचे
आज्ञापालन करायचे नाकारले. 14 त्याचपर्माणे याजकांचे
पर्मुख, आिण यहदूातील विडलधारी मंडळी यांचे दुराचरण
वाढत चालले आिण त्यांनी अिधकािधक पातके केली. ते
परमेश्वराच्या बाबतीत अपर्मािणक झाले. इतर देशांची
अमंगळ कृत्यांची उदाहरणे त्यांनी समोर ठेवली. या पर्मुखांनी
यरूशलेमामधल्या परमेश्वराने पिवतर् केलेल्या मंिदराची
धळूधान केली. 15 त्यांच्या पवूर्जांच्या परमेश्वर देवाने लोकांस
सावध करण्यासाठी मोठ ा िनकडीने संदेष्टे पाठवले. आपल्या
पर्जेिवषयी आिण मंिदरािवषयी त्याच्या मनात करुणा होती
म्हणनू परमेश्वरअसे वागला. त्यांचाअथवा मंिदराचा नाश होऊ
नयेअसे परमेश्वरासवाटतहोते. 16पणया परमेश्वराच्या पर्जेने
मातर् संदेष्ट ांची टर उडवली. त्यांनी देवाच्या संदेष्ट ांच्या
‡ 36:10
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सांगण्याकडे दुलर्क्ष केले. देवाच्या संदेशांची हेटाळणी केली.
अखेर देवाचा क्रोध अनावर झाला. आता त्याचा संताप
थोपवता येणे अशक्य झाले.

17 तेव्हा खास्दी राजाला देवाने यहदूा व यरूशलेमेवर स्वारी
करायला लावले. त्याने मंिदरात असलेल्या तरुणांनाही ठार केले.
यहदूा व यरूशलेममधील लोकांवर त्याने दयामाया दाखवली
नाही. लोकांस िजवे मारताना तरुण, कुमारी, वृध्द स्तर्ी-पुरुष,
यावर त्याने तलवार चालवावी. देवानेच नबुखदने्स्सराला यहदूा
व यरूशलेमेच्या लोकांस शासन करायची मुभा िदली होती.
18 देवाच्या मंिदरातील लहानमोठी सवर् पातरे् व िनधी, आिण
राजा व त्याचे सरदार ह्यांचे िनधी ही सवर् तो बाबेलास घेऊन
गेला. 19 त्यांनी देवाच्या घराला आग लावली, यरूशलेमची
तटबंदी उदध््वस्त केली, राजा आिण सरदार यांच्या मालकीची
घरे जाळली. यरूशलेम येथील पर्त्येक मौल्यवान वस्तू
लुटून नेली िकंवा नष्ट केली. 20 अजनूही हयात असलेल्या
व तलवारीपासनू वाचलेल्या लोकांस नबुखदने्स्सरने बाबेलला
नेऊन गुलाम केले. पुढे पारसाचे राज्य येऊन त्यांनी बाबेलचा
पराभव करेपयर्ंत हे गुलाम तेथेच रािहले. 21 अशापर्कारे,
ियमर्याकडून इसर्ाएलाबद्दलपरमेश्वराने जे वदवले ते पर्त्यक्षात
घडले. परमेश्वर ियमर्याद्वारे म्हणाला होता: हे िठकाण स र
वष िनमर्नुष्य आिण उजाड राहील. लोकांनी न पाळलेल्या
शब्बाथाच्या भरपाईसाठी असे होईल.

1:1-4
22कोरेश पारसाचा राजा असताना पिहल्याच वषी र्परमेश्वराने

त्यास एक फमार्न काढायला परे्रणा िदली. ियमर्याच्या तोंडून
वदवलेली भिवष्यवाणी पर्त्यक्षात येण्यासाठी परमेश्वराने
त्यालाही स्फूती र् िदली. कोरेशने आपल्या दतूाकरवी राज्यभर
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असा संदेश पाठवला की, 23 “पारसचा राजा कोरेश म्हणतो;
स्वगार्तील परमेश्वर देव याने मला या पृथ्वीचा समर्ाट केले
आहे. त्याच्यासाठी यहदूातील यरूशलेमेमध्ये मंिदर बांधण्याची
जबाबदारीही माझ्यावर सोपवली आहे. आता तुमच्यापैकी
देवाला मानणारे सवर्जण िनधार्स्तपणे यरूशलेमेलाजाऊशकता,
परमेश्वर देव तुमच्याबरोबर असो.”
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