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उत्पि
यहदूी परंपरा आिण पिवतर् शास्तर्ातील इतर पुस्तकांचे

लेखक इस्तर्ाएलाचा संदेष्टा आिण मुिक्तदाता मोशे याला
जुन्या करारातील पिहल्या पाच पुस्तकांचा लेखक मानतात.
िमसर देशातील न्यायालयात त्याचे िशक्षण झाले असनू
(परे्िषत. 7:22), देव परमेश्वराशी त्याचा िजव्हाळ्याचा संबंध
होता. येशू स्वतःच मोशेच्या लेखकत्वाची पुष्टी करत होता
(योहान 5:45-47), जसे की त्याच्या काळातील शास्तर्ी आिण
परुशी देखील करत होते (म य 19:7; 22:24).

साधारण इ. प.ू 1446 - 1405.
मोशेने कदािचत या पुस्तकाचे िलखाण केले तेव्हा इस्तर्ाएल

लोक सीनाय येथील अरण्यात छावणीत असावेत अशी शक्यता
आहे.

पर्ितज्ञावत िदलेली जमीन कनानमध्ये पर्वेश करण्यापवूी र्
िमसर देशाच्या बंदीवासातनू बाहेर आलेले इस्तर्ाएली लोक या
पुस्तकाचे पर्ाप्तकत होते.

आपल्या देशाचा ‘कौटंुिबक इितहास’ स्पष्ट करण्यासाठी
मोशेने हे पुस्तक िलिहले. उत्प ीच्या िलखाणानुसार मोशेचा
हे पुस्तक िलिहण्या पाठीमागील उदे्दश म्हणजे इसर्ाएल राष्ट्र
िमसराच्या गुलामिगरीमध्ये कसे होते हे स्पष्ट करणे (1:8), ज्या
पर्देशात ते पर्वेश करणार होते ती त्यांना “पर्ितज्ञावत िदलेली
जमीन” होती हे स्पष्ट करणे (17:8), िमसरामध्ये घडलेल्या



1:1 ii उत्पि 1:5

पर्त्येक गोष्टीवर देवाचे सावर्भौमत्व दाखिवण्यासाठी आिण
िमसरामध्ये त्यांची गुलामिगरी हा एक अपघात नव्हता, परंतु
देवाच्या महान योजनेचा एक भाग होता (15:13-16, 50:20),
आिण अबर्ाहामाचा देव, इसहाकाचा देव आिण याकोबाचा देव
हाच एकमेव देव होता ज्याने जगाची िनिमर्ती केली हे स्पष्ट करणे
होते (3:15-16). इस्तर्ाएलचा देव मातर् पुष्कळ दैवातांपैकी
एक नसनू तो स्वगर् आिण पृथ्वीचा सवो र्च्च िनमार्णकतार् होता.

सुरुवात
रूपरेषा
1. िनिमर्ती — 1:1-2:25
2. मनुष्याचे पाप — 3:1-24
3. आदामाची वंशावळ— 4:1-6:8
4. नोहाची वंशावळ— 6:9-11:32
5. अबर्ाहामाचा इितहास — 12:1-25:18
6. इसहाक व त्याचे पुतर् यांचा इितहास — 25:19-36:43
7. याकोबाची वंशावळ— 37:1-50:26

,
. 2:4-9; . 38:4-11; . 1:1-5

1 पर्ारंभी देवाने आकाश व पृथ्वी ही िनमार्ण केली. 2 पृथ्वी
अंदाधंुद व िरकामी होती. जलाशयावर अंधकार होता, देवाचा
आत्मा* पाण्यावर पाखर घालत होता.

3 देव बोलला, “पर्काश होवो” आिण पर्काश झाला. 4 देवाने
पर्काश पािहला की तो चांगला आहे. देवाने अंधकारापासनू
पर्काश वेगळा केला. 5 देवाने पर्काशाला “िदवस” व
अंधकाराला “रातर्” असे नाव िदले. संध्याकाळझाली व सकाळ
झाली†, हा पिहला िदवस.

* 1:2 † 1:5
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6 देव बोलला, “जलांच्या मध्यभागी अंतराळ होवो व ते
जलापासनू जलांची िवभागणी करो.” 7 देवाने अंतराळ केले
आिण अंतराळावरच्या व अंतराळाखालच्या जलांची िवभागणी
केली व तसे झाले. 8 देवाने अंतराळास आकाश असे म्हटले.
संध्याकाळ झाली व सकाळ झाली, हा दुसरा िदवस.

9 नंतर देव बोलला, “आकाशाखालील पाणी एकाजागी एकतर्
जमा होवो व कोरडी जमीन िदसनू येवो,” आिण तसे झाले.
10 देवाने कोरड ा जिमनीस भमूी आिण एकतर् झालेल्या
पाण्याच्या संचयास समुदर् असे म्हटले. त्याने पािहले की हे
चांगले आहे.

11 देव बोलला, “िहरवळ, बीज देणार्या वनस्पती, आिण
आपआपल्या जातीपर्माणे, ज्यात त्याचे बीज आहे अशी
फळे देणारी फळझाडे, ही पृथ्वीवर येवोत.” आिण तसेच
झाले. 12 पृथ्वीने िहरवळ, आपापल्या जातीचे बीज देणार्या
वनस्पतीआिणआपापल्या जातीची फळे देणारी व त्या फळातच
आपापल्याजातीचे बीजअसणारी फळझाडे भमूीने उत्पन्न केली.
देवाने पािहले की हे चांगलेआहे. 13 संध्याकाळ झाली व सकाळ
झाली, हा ितसरा िदवस.

14 मग देव बोलला, “िदवस व रातर् ही वेगळी करण्यासाठी
आकाशात ज्योित होवोत व त्या िचन्हे, ऋत,ू िदवस, आिण
वष दाखिवणार्या होवोत. 15 पृथ्वीला पर्काश देण्यासाठी
आकाशात त्या दीपापर्माणे होवोत,” आिण तसे झाले.

16 िदवसावर स ा चालिवण्यासाठी मोठी ज्योत आिण
रातर्ीवर स ा चालिवण्यासाठी लहान ज्योत,अशा दोन मोठ ा
ज्योती देवाने िनमार्ण केल्या. त्याने तारेही िनमार्ण केले.
17-18 पृथ्वीवर पर्काश देण्यासाठी, िदवसावर व रातर्ीवर स ा
चालिवण्यासाठी, पर्काश व अंधकार वेगळे करण्यासाठी देवाने
त्यांना अंतराळात ठेवले. देवाने पािहले की हे चांगले आहे.
19 संध्याकाळ झाली व सकाळ झाली. हा चौथा िदवस.
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20 देव बोलला, “जले जीवजंतनूी भरून जावोत, आिण
पृथ्वीच्या वर आकाशाच्या अंतराळात पक्षी उडोत.”
21 समुदर्ातील फार मोठे जलचर व अनेक पर्कारचे जलपर्ाणी
त्यांच्या त्यांच्या जातीपंर्माणे देवाने उत्पन्न केले. तसेच पंख
असलेल्या पर्त्येक पक्षाला त्याच्या जातीपर्माणे देवाने उत्पन्न
केले. देवाने पािहले की हे चांगले आहे.

22 देवाने त्यांनाआशीवार्द देऊन म्हटले, “फलदर्ूप व्हाआिण
बहुगुिणत व्हा, समुदर्ातील पाणी व्यापनू टाका. पृथ्वीवर पक्षी
बहुगुिणत होवोत.” 23 संध्याकाळ झाली व सकाळ झाली हा
पाचवा िदवस.

24 देव बोलला, “आपापल्या जातीचे सजीव पर्ाणी, गुरेढोरे,
सरपटणारे पर्ाणी व वनपशू पृथ्वी उपजवो.” आिण तसे झाले.
25 देवाने पृथ्वीवरील जनावरे, गुरेढोरे, वनपश,ूआिण सरपटणारा
पर्त्येक जीव त्याच्या त्याच्या जाती पर्माणे िनमार्ण केला.
देवाने पािहले की हे चांगले आहे.

26 देव बोलला, “आपण आपल्या पर्ितरूपाचा आपल्या
सारखा मनुष्य िनमार्ण करू. समुदर्ातील मासे, आकाशातील
पक्षी, सवर् वनपश,ू मोठी जनावरे व जिमनीवर सरपटणारे सवर्
लहान पर्ाणी यांच्यावर त्यांना स ा चालवू देऊ.”
27 देवाने आपल्या पर्ितरूपाचा मनुष्य िनमार्ण केला.

त्याच्या स्वतःच्या पर्ितरूपाचा असा देवाने तो िनमार्ण
केला.
नर व नारी असे त्यांना िनमार्ण केले.

28 देवाने त्यांना आशीवार्द िदला, आिण त्यांना म्हटले,
“फलदर्ूप व्हा, बहुगुिणत व्हा आिण पृथ्वी व्यापनू टाका. ती
आपल्या स ेखाली आणा; समुदर्ातील मासे, आकाशातील
पक्षीआिण पृथ्वीवर िफरणारा पर्त्येकसजीव पर्ाणी यांवर स ा
चालवा.” 29 देव म्हणाला, पाहा, सवर् पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर
असलेली बीज देणारी पर्त्येक वनस्पती आिण ज्यामध्ये बीज
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देणार्या झाडाचे फळआहे ते पर्त्येक झाड, ही मी तुम्हास िदली
आहेत. ही तुम्हाकिरता अन्न असे होतील.

30 तसेच पृथ्वीवरील पर्त्येक पश,ू आकाशातील पर्त्येक
पक्षी आिण पृथ्वीच्या पाठीवर ज्यामध्ये जीव आहे त्या पर्त्येक
सरपटणार्या पर्ाण्याकरता अन्न म्हणनू मी पर्त्येक िहरवी
वनस्पती िदली आहे. आिण सवर् तसे झाले. 31 देवाने आपण जे
केले होते ते सवर् पािहले. पाहा, ते फार चांगले होते. संध्याकाळ
झाली व नंतर सकाळ झाली, हा सहावा िदवस.

2
1 त्यानंतर पृथ्वी,आकाशआिण त्यातील सवर्काही पणूर् करून

झाले, आिण सवर्काही िजवंत िजवांनी भरून गेले*. 2 देवाने
सातव्या िदवशी आपण करीत असलेले काम समाप्त केले,आिण
जे त्याने केले होते त्या त्याच्याकामापासनू त्यानेसातव्या िदवशी
िवसावा घेतला. 3 देवाने सातव्या िदवसासआशीवार्द िदलाआिण
तो पिवतर् केला, कारण देवाने त्याचे िनिमर्तीचे जे सवर् काम केले
होते त्याआपल्या कामापासनू त्या िदवशी त्याने िवसावा घेतला.

4 परमेश्वर देवाने ज्या िदवशी ते िनमार्ण केले, तेव्हाचा
आकाश व पृथ्वीसंबंधीच्या घटनाक्रमािवषयीचा वृ ान्त हा
आहे. 5 शेतातील कोणतेही झुडूप अजनू पृथ्वीवर नव्हते,
आिण शेतातील कोणतीही वनस्पती अजनू उगवली नव्हती,
कारण परमेश्वर देवाने अद्याप पृथ्वीवर पाऊस पाडला नव्हता
आिण जिमनीची मशागत करण्यास कोणी मनुष्य नव्हता. 6 पण
पृथ्वीवरुन धुके† वर जात असे व त्याने सवर् जिमनीचा पृष्ठभाग
पाण्याने िभजवला जात असे.

7 परमेश्वर देवाने जिमनीतील मातीचा मनुष्य घडवला व
त्याच्या नाकपुड ात जीवनाचा श्वास फंुकला आिण मनुष्य
िजवंत पर्ाणी झाला.

* 2:1 † 2:6
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8 परमेश्वर देवाने पवूकडे एदेनात एक बाग लावली आिण
त्या बागेत आपण घडिवलेल्या मनुष्यास ठेवले. 9 परमेश्वर
देवाने िदसण्यास संुदरआिणखाण्यासचांगलेफळ देणारे पर्त्येक
झाड जिमनीतनू उगवले. त्यामध्ये बागेच्या मध्यभागी असलेले
जीवनाचे झाड, आिण बर्यावाईटाचे ज्ञान देणारे झाड यांचाही
समावेश होता. 10 बागेला पाणी देण्यासाठी एदेनातनू एक नदी
िनघाली. तेथनू ती िवभागली आिण ितच्या चार नद्या झाल्या.

11 पिहल्या नदीचे नाव पीशोन. ही संपणूर् हवीला देशामधनू
वाहते, तेथे सोने सापडते. 12 त्या देशाचे सोने चांगल्या पर्तीचे
असनू तेथे मोती व गोमेद रत्नेसुद्धा सापडतात.

13 दुसर्या नदीचे नाव गीहोन आहे. ही सगळ्या कूश
‡देशामधनू वाहते. 14 ितसर्या नदीचे नाव टायगर्ीस. ही
अश्शरू देशाच्या पवूस वाहत जाते. चौथ्या नदीचे नाव फरात
असे आहे.

15 परमेश्वर देवाने मनुष्यास एदेन बागेत ितची मशागत
करण्यासाठी व बागेची काळजी घेण्यासाठी ठेवले. 16 परमेश्वर
देवाने मनुष्यासआज्ञा िदली; तो म्हणाला, “बागेतीलकोणत्याही
झाडाचे फळ तू खुशाल खात जा; 17 परंतु बर्यावाईटाचे ज्ञान
करून देणार्या झाडाचे फळ तू खाऊ नये, कारण तू ज्या िदवशी
त्या झाडाचे फळ खाशील त्याच िदवशी तू नक्कीच मरशील.”

18 नंतर परमेश्वर देव बोलला, “मनुष्याने एकटे असावे हे
बरे नाही; मी त्याच्यासाठी सुसंगत मदतनीस िनमार्ण करीन.”
19 परमेश्वर देवाने मातीमधनू जिमनीवरील सवर् जातीचे पर्ाणी
आिण आकाशातील सवर् जातीचे पक्षी उत्पन्न केले आिण
त्यांना मनुष्याकडे नेले आिण मनुष्याने त्या सवार्नंा नावे िदली.
20आदामाने सवर् पाळीव पर्ाणी, आकाशातील सवर् पक्षी आिण
‡ 2:13
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सवर् वनपशू यांना नावे िदली. आदामाने हे सवर् पश-ूपक्षी पािहले
परंतु त्यांमध्ये त्यास सुसंगत असा मदतनीस सापडला नाही.

21 तेव्हा परमेश्वर देवाने मनुष्यास गाढ झोप लागू िदली,
आिण तो झोपला असता परमेश्वराने मनुष्याच्या शरीरातनू एक
बरगडी काढली व ती जागा मांसाने बंद केली. 22 परमेश्वर
देवाने मनुष्याची बरगडी काढून ितची स्तर्ी बनवलीआिण ितला
मनुष्याकडे आणले. 23 तेव्हा मनुष्य म्हणाला,
“आता ही मातर् माझ्या हाडातले हाड व माझ्या मांसातले मांस

आहे;
मी ितला स्तर्ी म्हणजे नारी असे नाव देतो,

कारण ती नरापासनू बनवलेली आहे.”
24 म्हणनू मनुष्य आपल्या आई वडीलांस सोडून आपल्या

पत्नीला जडून राहील आिण ती दोघे एक देह होतील. 25 तेथे
मनुष्यव त्याची पत्नी ही दोघेही नग्नहोती, परंतु त्यांनाकसलीच
लाज वाटत नव्हती.

3
. 5:12-21

1 परमेश्वर देवाने िनमार्ण केलेल्या सवर् वनपशूंमध्ये सपर्
हा अितशय धतूर् होता. तो स्तर्ीला म्हणाला, “ ‘बागेतल्या
कोणत्याही झाडाचे फळखाऊनका’ असे देवाने तुम्हासखरोखरच
सांिगतले आहे काय?” 2 स्तर्ीने सपार्ला उ र िदले, “बागेतल्या
झाडांची फळे आम्ही खाऊ शकतो. 3 परंतु बागेच्या मधोमध जे
झाडआहे, त्याच्याफळािवषयी देवाने म्हटले, ते खाऊनका. त्या
झाडाला स्पशर्ही करू नका, नाहीतर तुम्ही मराल.”

4 सपर् त्या स्तर्ीला म्हणाला, “तुम्ही खरोखर मरणार नाही.
5 कारण देवास हे माहीत आहे की, जर तुम्ही त्या झाडाचे फळ
खाल त्याच िदवशी तुमचे डोळे उघडतील, व तुम्ही देवांसारखे
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बरेवाईट जाणणारे व्हाल.” 6 आिण स्तर्ीने पािहले की, त्या
झाडाचे फळ खाण्यास चांगले व डोळ्यांना आनंद देणारे व
शहाणे करण्यासाठी इष्ट आहे, तेव्हा ितने त्याचे काही फळ
घेऊन खाल्ले. आिण ितनेआपल्याबरोबरआपल्या पतीसही त्या
फळातनू थोडे िदले व त्याने ते खाल्ले.

7 तेव्हा त्या दोघांचे डोळे उघडले व आपण नग्न आहोत
असे त्यांना समजले; तेव्हा त्यांनी अंिजराची पाने एकतर् जोडून
आपणाला झाकण्यासाठी वस्तरे् तयार केली. 8 िदवसाचा
थंड वारा सुटला असता परमेश्वर देव बागेत आला. त्या
वेळी त्यांनी त्याचा आवाज ऐकला. आिण परमेश्वर देवाच्या
समक्षतेपासनू दृष्टीआड व्हावे म्हणनू मनुष्य व त्याची पत्नी
बागेच्या झाडांमध्ये लपली.

9 तेव्हा परमेश्वर देवाने मनुष्यास हाक मारुन म्हटले, “तू कोठे
आहेस?” 10मनुष्य म्हणाला, “बागेत मी तुझा आवाज ऐकला व
मला भीती वाटली, कारण मी नग्न होतो. म्हणनू मी लपलो.”
11 परमेश्वर त्यास म्हणाला, “तू नग्न आहेस हे तुला कोणी
सांिगतले? ज्या झाडाचे फळ तू खाऊ नकोस अशी मी तुला
आज्ञा िदली होती त्या झाडाचे फळ तू खाल्लेस काय?”

12 मनुष्य म्हणाला, “तू ही स्तर्ी माझ्या सोबतीस म्हणनू
िदलीस, ितने त्या झाडाचे फळ मला िदले आिण म्हणनू मी ते
खाल्ले.” 13मग परमेश्वर देव त्या स्तर्ीस म्हणाला, “तू हे काय
केलेस?” ती स्तर्ी म्हणाली, “सपार्ने मला फसवले व म्हणनू मी
ते फळ खाल्ले.”

14 परमेश्वर देव सपार्स म्हणाला, “तू हे केल्यामुळे सवर्
गुरेढोरांमध्ये व सवर् वन्यपशूंमध्ये तू शािपत आहेस. तू
पोटाने सरपटत चालशील आिण आयुष्यभर तू माती खाशील.
15 तुझ्यामध्ये व स्तर्ीमध्येआिण तुझ्या बीजामध्ये *व स्तर्ीच्या
बीजामध्ये† मी शतर्ूत्व ठेवीन. तो तुझे डोके ठेचील आिण तू
* 3:15 † 3:15
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त्याची टाच फोडशील.”
16 परमेश्वर देव स्तर्ीस म्हणाला, “मुलांना जन्म देते वेळी

तुझ्या वेदना मी खपू वाढवीन तरी तुझी ओढ तुझ्या नवर्याकडे
राहील;आिण तो तुझ्यावर अिधकार चालवील.”

17 नंतर परमेश्वर देव आदामाला म्हणाला, तू तुझ्या पत्नीची
वाणी ऐकली आहे आिण ज्या झाडाचे फळ खाऊ नकोस अशी
आज्ञा िदलेली होती, त्या झाडाचे फळ तू खाल्ले आहेस. म्हणनू
तुझ्यामुळे भमूीला शाप आला आहे. तू ितजपासनू अन्न
िमळवण्यासाठी आपल्या आयुष्याचे सवर् िदवस कष्ट करशील;
18 जमीन तुझ्यासाठी काटे व कुसळे उत्पन्न करील आिण
शेतातील वनस्पती तुला खाव्या लागतील. 19 तू माघारी
जिमनीमध्ये जाशील तोपयर्ंत तू आपल्या िनढळाच्या घामाने
भाकरखाशील, तू मरणाच्या िदवसापयर्ंतअितशयकामकरशील.
कारण मातीमधनू तू िनमार्ण झालेलाआहेस;आिण मातीमध्ये तू
परत जाशील.

20आदामाने आपल्या पत्नीचे नाव हव्वा ‡ठेवले, कारण सवर्
िजवंत मनुष्यांची ती आई होती. 21 परमेश्वर देवाने आदाम व
त्याच्या पत्नीसाठी चामड ांची वस्तरे् केली; आिण ती त्यांना
घातली.

22 परमेश्वर देव म्हणाला, “पाहा, मनुष्य आपल्यातल्या एका
सारखा होऊन त्यास बरे व वाईट समजू लागले आहे. तर
आता त्यास त्याच्या हातांनी जीवनाच्या झाडावरून ते फळ
घेऊन खाऊ देऊ नये, आिण जर का तो ते फळ खाईल तर
मग सदासवर्काळ तो िजवंत राहील.” 23 तेव्हा परमेश्वर देवाने
मनुष्यास ज्या जिमनीतनू उत्पन्न केले होते ितची मशागत
करण्यासाठी एदेन बागेतनू बाहेर घालवनू िदले. 24 देवाने
मनुष्यास बागेतनू घालवले, आिण जीवनाच्या झाडाचे रक्षण

‡ 3:20 -जीवन
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करण्यासाठी त्याने एदेन बागेच्या पवूकडे करुब ठेवले,आिणसवर्
िदशांनी गरगर िफरणारी ज्वालारूप एक तलवार ठेवली.

4
11:51; . 11:4; 12:24

1 मनुष्याने त्याची पत्नी हव्वा िहच्यासोबत वैवािहक संबंध
केला. ती गभर्वती झाली आिण ितने काइनाला जन्म िदला.
तेव्हा ती म्हणाली, परमेश्वराच्या साहाय्याने मला पुरुषसंतान
लाभले आहे. 2 त्यानंतर ितने काइनाचा भाऊ हाबेल याला
जन्म िदला. आिण हाबेल में ढपाळ बनला, पण काइन शेतातील
कामकरी झाला.

3काही काळानंतर काइनाने परमेश्वरास शेतामधील फळांतले
काही अपर्ण आणले. 4 हाबेलानेही आपल्या कळपातील पर्थम
जन्मलेल्यांतनू, आिण पुष्टातनू अपर्ण आणले. परमेश्वराने
हाबेल आिण त्याचे अपर्ण िस्वकारले. 5 परंतु त्याने काइन आिण
त्याचे अपर्ण िस्वकारले नाही. यामुळे काइनाला फार रागआला,
आिण त्याचे तोंड उतरले.

6 परमेश्वर काइनाला म्हणाला, “तू का रागावलास? तुझा
चेहरा का उतरला आहे? 7 तू जर चांगल्या गोष्टी करशील
तर, मग तुझाही िस्वकार केला जाणार नाही का? परंतु तू जर
योग्य ते करणार नाहीस, तर पाप दाराशी टपनू बसलेआहेआिण
त्याची तुझ्यावर ताबा िमळवण्याची इच्छा आहे, परंतु तू त्यावर
िनयंतर्ण केले पािहजेस.”

8 काइन आपला भाऊ हाबेल याच्याशी बोलला, आिण असे
झाले की ते शेतात असता, काइन आपला भाऊ हाबेल ह्याच्या
िवरूद्ध उठला व त्यास त्याने ठार मारले.

9परमेश्वर काइनास म्हणाला, “तुझा भाऊ हाबेल कोठेआहे?”
काइनाने उ र िदले, “मला माहीत नाही; मी माझ्या भावाचा
राखणदार आहे काय?”
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10 देव म्हणाला, “तू हे काय केलेस? तुझ्या भावाच्या रक्ताची
वाणी जिमनीतनू िशके्षसाठी ओरड करत आहे. 11 तर आता
तुझ्या हातनू तुझ्या भावाचे पडलेले रक्त िस्वकारण्यास ज्या
जिमनीने आपले तोंड उघडले आहे, ितचा तुला शाप आहे.
12 जेव्हा तू जिमनीची मशागत करशील तेव्हा ती आपले सत्व
यापुढे तुला देणारनाही. पृथ्वीवरतूभटकतराहशीलव िनवार्िसत
होशील.”

13 काइन परमेश्वरास म्हणाला, “माझी िशक्षा मी सहन
करण्यापलीकडे, इतकी मोठी ती आहे. 14 खरोखर, तू मला
या माझ्या भमूीवरून हाकलनू लावले आहेस, आिण तुझ्या
जवळ मला येता येणार नाही. पृथ्वीवर तू मला भटकणारा व
िनवार्िसत केलेआिणजर मी कोणाच्या हाती सापडेन तर तो मला
ठार मारून टाकेल.” 15 परमेश्वर त्यास म्हणाला, “जर कोणी
काइनाला ठार मारील तर त्याचा सातपट सडू घेण्यात येईल.”
त्यानंतर, तो कोणाला सापडला तर त्यास कोणी िजवे मारू नये
म्हणनू, परमेश्वराने काइनावर एक खणू करून ठेवली.

16 काइन परमेश्वरासमोरून िनघनू गेला आिण एदेनाच्या
पवूस नोद पर्देशात जाऊन रािहला. 17 काइनाने आपल्या
पत्नीस जािणले, ती गभर्वती होऊन ितने हनोखाला जन्म
िदला; काइनाने एक नगर बांधले त्याने त्या नगराला आपल्या
मुलाचेच हनोख हे नाव िदले. 18 हनोखाला इराद झाला;
इरादाला महयूाएल झाला महयूाएलास मथुशाएल झाला;
आिण मथुशाएलास लामेख झाला. 19 लामेखाने दोन िस्तर्या
केल्या. पिहलीचे नाव आदा व दुसरीचे नाव िसल्ला.

20 आदाने याबालास जन्म िदला; तो तंबतू राहणार्या व
गुरेढोरे पाळणार्या लोकांचा मळूपुरुष झाला. 21आिण त्याच्या
भावाचे नाव युबाल होते, तो तंतुवाद्य व वायुवाद्य वाजवणार्या
कलावंताचा मळूपुरुष झाला. 22 िसल्ला िहला तुबल-काइन
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झाला; तो तांब्याची व लोखंडाची कामे करणार्या लोकांचा
मळूपुरुष झाला. तुबल काइनास नामा नावाची बहीण होती.

23लामेखआपल्या बायकांना म्हणाला,
आदा आिण िसल्ला माझी वाणी ऐका;

लामेखाच्या बायकांनो,मी ज्या गोष्टी बोलतो त्याकडे कान
लावा;

एका मनुष्याने मला जखमी केले, मी त्यास ठार मारले,
एका तरुणाने मला मारले म्हणनू मी त्यास ठार केले.

24जर काइनाबद्दल सातपट तर
लामेखाबद्दल सत्याह रपट सडू घेतला जाईल.

25आदामाने पुन्हा पत्नीस जािणले आिण ितला पुतर् झाला.
त्यांनी त्याचे नाव शेथ असे ठेवले. हव्वा म्हणाली, “देवाने
हाबेलाच्या िठकाणी मला दुसरे संतान िदले आहे, कारण काइनाने
त्यास िजवे मारले.” 26 शेथलाही मुलगाझाला, त्याचे नाव त्याने
अनोश ठेवले; त्या काळापासनू लोक परमेश्वराच्या नावाने धावा
*करू लागले.

5
1 . 1:1-4; 3:36-38

1 आदामाच्या वंशावळीची नोंद अशी आहे. देवाने मनुष्य
िनमार्ण केला त्या िदवशी त्याने आपल्या पर्ितरूपाचा म्हणजे
आपल्यासारखा तो केला. 2 त्यांना नर व नारी असे उत्पन्न केले.
त्यांना आशीवार्द िदला व त्यांना िनमार्ण केले त्या वेळी त्यांना
आदाम हे नाव िदले.

3 आदाम एकशे तीस वषार्चंा झाल्यावर त्यास त्याच्या
पर्ितरूपाचा म्हणजे त्याच्या सारखा िदसणारा मुलगा झाला.
त्याने त्याचे नाव शेथ ठेवले; 4 शेथ जन्मल्यानंतरआदामआठशे
* 4:26
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वषजगलाआिणया काळात त्यासआणखी मुले व मुलीझाल्या.
5अशा रीतीने आदाम एकंदर नऊशें तीस वष जगला; नंतर तो
मरण पावला.

6 शेथ एकशे पाच वषार्चंा झाल्यावर त्यास अनोश झाला
7अनोश झाल्यानंतर शेथ आठशेसात वष जगला, त्या काळात
त्यासआणखी मुले व मुली झाल्या; 8 शेथ एकंदर नऊशेंबारा वष
जगला, मग तो मरण पावला.

9 अनोश नव्वद वषार्चंा झाल्यावर त्यास केनान झाला;
10 केनान झाल्यानंतर अनोश आठशेपंधरा वष जगला; त्या
काळात त्यास आणखी मुले व मुली झाल्या; 11अनोश एकंदर
नऊशेंपाच वष जगला; त्यानंतर तो मरण पावला.

12 केनान स र वषार्चंा झाल्यावर तो महललेलाचा िपता
झाला; 13 महललेल झाल्यावर केनान आठशेचाळीस वष
जगला; त्या काळात त्यास आणखी मुले व मुली झाल्या;
14 केनान एकंदर नऊशेंदहा वष जगला, नंतर तो मरण पावला.

15 महललेल पासष्ट वषार्चंा झाल्यावर तो यारेदाचा िपता
झाला; 16यारेदजन्मल्यानंतर महललेलआठशेतीस वषजगला;
त्या काळात त्यास आणखी मुले व मुली झाल्या; 17 महललेल
एकंदर आठशे पंचाण्णव वष जगला; त्यानंतर तो मरण पावला.

18 यारेद एकशे बासष्ट वषार्चंा झाल्यावर तो हनोखाचा िपता
झाला; 19 हनोख झाल्यावर यारेद आठशे वष जगला; त्या
काळात त्यास आणखी मुले व मुली झाल्या; 20 यारेद एकंदर
नऊशें बासष्ट वष जगला; त्यानंतर तो मरण पावला. 21 हनोख
पासष्ट वषार्चंा झाल्यावर त्यास मथुशलह झाला; 22 मथुशलह
जन्मल्यावर हनोख तीनशे वष देवाबरोबर चालला. त्या काळात
त्यास आणखी मुले व मुली झाल्या; 23 हनोख एकंदर तीनशे
पासष्ट वषजगला; 24हनोख देवाबरोबर चालला,आिण त्यानंतर
तो िदसला नाही, कारण देवाने त्यास नेले.

25 मथुशलह एकशेसत्याऐंशी वषार्चंा झाल्यावर लामेखाचा
िपता झाला. 26 लामेखाच्या जन्मानंतर मथुशलह सातशे
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ब्याऐंशी वष जगला. त्या काळात त्यास आणखी मुले व मुली
झाल्या. 27 मथुशलह एकंदर नऊशें ऐकोणस र वष जगला.
त्यानंतर तो मरण पावला.

28 लामेख एकशेब्यांऐशी वषार्चंा झाल्यावर तो एका मुलाचा
िपता झाला. 29 लामेखाने त्याचे नाव नोहा ठेवनू म्हटले,
परमेश्वराने भमूी शािपत केली आहे ितच्यापासनू येणार्या
कामातआिणआमच्या हातांच्याशर्मात हाचआम्हांला िवसावा
देईल.

30 नोहा झाल्यावर लामेख पाचशे पंचाण्णव वष जगला; त्या
काळात त्यास आणखी मुले व मुली झाल्या. 31 लामेख एकंदर
सातशे सत्याह र वष जगला. नंतर तो मरण पावला.

32 नोहा पाचशे वषार्चंा झाल्यावर त्यास शेम, हाम व याफेथ
नावाचे पुतर् झाले.

6
1 पृथ्वीवरील मनुष्यांची संख्या वाढतच रािहली आिण त्यांना

मुली झाल्या, 2 तेव्हा मानवजातीच्या मुली आकषर्कआहेत असे
देवपुतर्ांनी *पािहले, त्यांच्यापैकी त्यांना ज्या आवडल्या त्या
त्यांनी िस्तर्या करून घेतल्या. 3 परमेश्वर म्हणाला, “माझा
आत्मा †मानवामध्ये सवर्काळ राहणार नाही,कारण ते देहआहेत.
ते एकशें वीस वष जगतील.”

4 त्या िदवसात आिण त्यानंतरही, महाकाय मानव ‡पृथ्वीवर
होते. देवाचे पुतर् मनुष्यांच्या मुलीपाशी गेले, आिण
त्यांच्याकडून त्यांना मुले झाली, तेव्हा हे घडले. पर्ाचीन काळचे
जे बलवान, नामांिकत पुरूष ते हेच.

5 पृथ्वीवर मानवजातीची दुष्टता मोठी आहे, आिण त्यांच्या
मनात येणार्या िवचारातील पर्त्येक कल्पना केवळ एकसारखी

* 6:2 † 6:3 ‡ 6:4
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वाईट असते,असे परमेश्वराने पािहले. 6 म्हणनू पृथ्वीवर मनुष्य
िनमार्ण केल्याबद्दल परमेश्वरास वाईट वाटले, आिण तो मनात
फार दुःखी झाला.

7 म्हणनू परमेश्वर म्हणाला, “मी उत्पन्न केलेल्या मानवास
पृथ्वीतलावरून नष्ट करीन; तसेच मनुष्य, पश,ू सरपटणारे
पर्ाणी, व आकाशातील पक्षी या सवार्चंा मी नाश करीन, कारण
यासवार्नंा उत्पन्न केल्याचे मला दुःखहोतआहे.” 8परंतु नोहावर
परमेश्वराची कृपादृष्टी झाली.

9 या नोहासंबंधीच्या घटना आहेत; नोहा आपल्या काळच्या
लोकांमध्ये नीितमानआिण िनदो र्ष मनुष्य होता. नोहा देवाबरोबर
चालला 10नोहाला शेम, हाम व याफेथ नावाचे तीन पुतर् होते.

11 देवाच्या समक्षतेत पृथ्वी भर्ष्ट झालेली होती, आिण
िहंसाचाराने भरलेली होती. 12 देवाने पृथ्वी पािहली;आिण पाहा,
ती भर्ष्ट होती, कारण पृथ्वीवर सवर् पर्ाण्यांनी आपला मागर्
भर्ष्ट केला होता.

. 11:7; 1 . 3:20
13 म्हणनू देव नोहाला म्हणाला, “मी पाहतो की, सवर्

पर्ाण्यांचा नाश करण्याची वेळ आता आली आहे; कारण
त्यांच्यामुळे पृथ्वी अनथर् िहंसाचाराने भरली आहे. खरोखरच मी
पृथ्वीसह त्यांचा नायनाट करीन.” 14 तेव्हा आपणासाठी गोफेर
लाकडाचे एक तारू कर; तू त्यामध्ये खोल्या कर आिण त्यास
सवर्तर् म्हणजे आतनू व बाहेरून डांबर लाव. 15 देव म्हणाला,
“तारवाचे मोजमाप मी सांगतो त्यापर्माणे असावे. ते तीनशे हात
लांब, पन्नास हात रंुद,आिण तीस हात उंच असावे.

16तारवाला छतापासनू सुमारे अठरा इंचावर एक िखडकी कर.
तारवाच्या एका बाजसू दार ठेव आिण तारवाला खालचा, मधला
व वरचा असे तीन मजले कर. 17 आिण ऐक, आकाशाखाली
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ज्यांच्यामध्ये जीवनाचा श्वासआहे अशा सवर् देहधार्यांचा नाश
करण्यासाठी मी पृथ्वीवर जलपर्लय आणीन. पृथ्वीवर जे सवर्
आहे ते मरण पावतील.

18मी तुझ्याबरोबरआपला एककरार स्थापीन. त,ू तुझ्यासोबत
तुझे पुतर्, तुझी पत्नी आिण तुझ्या सुना यांना घेऊन
तारवात जाशील. 19 तसेच पृथ्वीवरील पर्त्येक जातीतील
सजीव पर्ाण्यांपैकी दोन-दोन तुझ्याबरोबर िजवंत ठेवण्यासाठी
तुझ्याबरोबर तू तारवात ने; ते नर व मादी असावेत.

20 पक्षयांच्या पर्त्येक जातीतनू, आिण मोठ ा पशूंच्या
पर्त्येक जातीतनू आिण भमूीवर रांगणार्या पर्ाण्यांच्या
पर्त्येक जातीतनू दोन दोन िजवंत राहण्यासाठी तुझ्याकडे
येतील. 21 तसेच खाण्यात येते असे सवर् पर्कारचे अन्न
तुझ्याजवळआणनू ते साठवनू ठेव. ते तुला व त्यांना खाण्यासाठी
होईल.” 22नोहाने हे सवर् केले. देवाने आज्ञा िदल्यापर्माणे त्याने
सवर्काही केले.

7

17:26-27
1 नंतर परमेश्वर नोहाला म्हणाला, “चल, तू आिण तुझ्या

कुटंुबातील सवार्नंी तारवात यावे, कारण या िपढीमध्ये तचू
मला नीितमान िदसला आहेस. 2 पर्त्येक शुद्ध जातीच्या
पर्ाण्यांपैकी नर व माद्यांच्या सात सात जोड ा घे, इतर शुद्ध
नाहीत त्या पर्ाण्यापैकी, नर व मादी अशी दोन दोन घे.
3आिण आकाशातल्या पक्षांच्या नर व मादी अशा सात जोड ा
तुझ्याबरोबर तारवात ने. अशाने पृथ्वीवर त्यांचे बीज राहील.

4 आतापासनू सात िदवसानी मी पृथ्वीवर चाळीस िदवस व
चाळीस रातर् पाऊस पाडीन. मी िनमार्ण केलेल्या पर्त्येक
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िजवंत गोष्टीचंा मी पृथ्वीवरून नाशकरीन.” 5परमेश्वरानेआज्ञा
िदल्यापर्माणे नोहाने सवर्काही केले.

6जलपर्लय आला तेव्हा नोहा सहाशे वषार्चंा होता. 7 नोहा,
त्याची मुले, त्याची पत्नी, आिण त्याच्या मुलांच्या िस्तर्या, हे
सवर् जलपर्लयामुळे तारवात गेले.

8 पृथ्वीवरील शुद्ध व अशुद्ध पशुतनू, पक्षी आिण जिमनीवर
रांगणारे सवर्काही, 9 देवाने नोहाला सांिगतल्यापर्माणे दोन-दोन
नर व मादी असे ते नोहाकडे आले आिण तारवात गेले. 10 मग
सात िदवसानंतर पृथ्वीवर पाऊसपडण्यास वजलपर्लय येण्यास
सुरुवात झाली.

11 नोहाच्या जीवनातील सहाशाव्या वषार्च्या दुसर्या
मिहन्याच्या सतराव्या िदवशी पृथ्वीतील पाण्याचे सवर् झरे
फुटले व पाणी उफाळून वर आले व जिमनीवरुन वाहू लागले.
त्याच िदवशी मुसळधार पाऊस पडण्यास सुरुवात झाली. आिण
आकाशाच्या िखडक्या उघडल्या. 12 पावसास सुरुवात झाली
आिण चाळीस िदवस व चाळीस रातर् पृथ्वीवर पाऊस पडत
होता.

13 त्याच िदवशी नोहा आिण त्याची मुले शेम, हाम आिण
याफेथआिण नोहाची पत्नी व त्यांच्या बरोबर त्याच्या मुलांच्या
तीन बायकांनीही तारवात पर्वेश केला. 14 त्यांच्याबरोबर
पर्त्येक रानटी पर्ाणी त्याच्या जातीपर्माणे आिण पर्त्येक
पाळीव पर्ाणी त्याच्याजातीच्या पर्कारापर्माणेआिण पृथ्वीवर
रांगणारी पर्त्येक गोष्ट ितच्या जातीच्या पर्कारापर्माणे,आिण
पर्त्येक पक्षी त्याच्या जातीच्या पर्कारापर्माणे, पर्त्येक
पर्कारचा पंख असलेला पर्ाणी, यांनी तारवात पर्वेश केला.

15 ज्यांच्या शरीरात जीवनाचा श्वास आहे असे सवर् दोन
दोन तारवात नोहाकडे आले आिण त्यांनी तारवात पर्वेश केला.
16 देवाने त्यास आज्ञा िदल्यापर्माणे सवर् पर्कारचे देहधारी



7:17 xviii उत्पि 8:3

पर्ाणी नर व मादी असे तारवात गेले. मग परमेश्वराने दार बंद
केले.

17 मग पृथ्वीवर चाळीस िदवस परू आला आिण पाणी वाढले
आिण तारू जिमनीपासनू उचलले गेले. 18 मुसळधार पावसाचा
जोर वाढत गेला आिण पृथ्वीवर पाण्याचा जोर खपू वाढत गेला,
आिण तारू पाण्यावर तरंगू लागले.

19 पृथ्वीवरील पाणी जोराने उंच आिण उंच वाढत गेले.
आकाशाखालील सवर् उंच पवर्त पणूर्पणे त्याखाली झाकून गेले;
20पाणी पवर्त िशखरावर पंधरा हातापेक्षा*अिधक उंच इतके वर
चढले.

21 पृथ्वीवरील हालचाल करणारे सवर् िजवंत पर्ाणी, सवर् पक्षी,
गुरेढोरे, वनपश,ू थव्याने राहणारे पर्ाणी, आिण सवर् मानवजात
मरून गेले. 22ज्यांच्या नाकपुड ात जीवनाचा श्वास होता असे,
कोरड ा जिमनीवरील सवर्जण मरण पावले.

23अशा रीतीने देवाने सवर्काही म्हणजे मानव, पश,ू सरपटणारे
पर्ाणी आिण आकाशातील पक्षी अशा सवर् मोठ ा जीवधारी
पर्ाण्यांचा नाश केला. पृथ्वीच्या पाठीवरून त्या सवार्चंा नाश
करण्यात आला. केवळ नोहा आिण तारवात त्याच्या सोबत जे
होते तेचफक्त वाचले. 24एकशे पन्नास िदवस पृथ्वीवर पाण्याचा
जोर होता.

8
1 देवाने नोहा, त्याच्यासोबततारवातअसलेले सवर् वन्यपर्ाणी

आिण सवर् गुरेढोरे यांची आठवण केली. देवाने पृथ्वीवर वारा
वाहण्यास लावला, आिण पाणी मागे हटण्यास सुरवात झाली.
2 पाण्याचे खोल झरे आिण आकाशाच्या िखडक्या बंद झाल्या,
आिण पाऊस पडण्याचा थांबला. 3 पृथ्वीवरून पुराचे पाणी

* 7:20
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एकसारखे मागे हटत गेले. आिण दीडशे िदवसाच्या अखेरीस
पुष्कळ पाणी कमी झाले.

4 सातव्या मिहन्याच्या सतराव्या िदवशी तारू अरारात
पवर्तावर थांबले. 5 दहाव्या मिहन्यापयर्ंत पाणी एकसारखे हटत
गेले. दहाव्या मिहन्याच्या पिहल्या िदवशी पवर्तांचे माथे िदसू
लागले.

6 चाळीस िदवसानंतर नोहाने तयार केलेली तारवाची िखडकी
उघडली 7 त्याने एक कावळा बाहेर सोडला आिण पृथ्वीवरील
पाणी सुकून जाईपयर्ंत तो इकडे ितकडे उडत रािहला.

8 नंतर जिमनीच्या वरील भागावरून पाणी मागे हटले
आहे की नाही हे पाहण्याकिरता नोहाने एक कबुतर बाहेर
सोडले, 9 परंतु कबुतराला पाय टेकण्यास जागा िमळाली नाही
आिण ते त्याच्याकडे तारवात परत आले, कारण सवर् पृथ्वी
पाण्याने झाकली होती. तेव्हा त्याने हात बाहेर काढून त्यास
आपल्याबरोबर तारवात घेतले.

10 तो आणखी सात िदवस थांबला. आिण त्याने पुन्हा
कबुतराला तारवाबाहेर सोडले; 11 ते कबुतर संध्याकाळी
त्याच्याकडे परत आले. आिण पाहा, त्याच्या चोचीत जैतनू
झाडाचे नुकतेच तोडलेले पान होते. यावरुन पृथ्वीवरील पाणी
कमी झाले असल्याचे नोहाला समजले. 12 नोहा आणखी सात
िदवस थांबला आिण त्याने कबुतरास पुन्हा बाहेर सोडले. ते परत
त्याच्याकडे आले नाही.

13 असे झाले की, सहाशे एकाव्या वषार्च्या पिहल्या
मिहन्याचा पिहल्या िदवशी पृथ्वीवरील पाणी सुकून गेले, तेव्हा
नोहाने तारवाचे आच्छादन काढून बाहेर पािहले, तो पाहा,
जिमनीचा वरील भाग कोरडा झालेला होता. 14 दुसर्या
मिहन्याच्या स ािवसाव्या िदवसापयर्ंत पृथ्वी कोरडी झाली
होती.
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15 देव नोहाला म्हणाला, 16 “त,ू तुझी पत्नी, तुझी मुले व
तुझ्या मुलांच्या िस्तर्या यांना तुझ्याबरोबर घेऊन तारवाच्या
बाहेर ये. 17 तुझ्या बरोबर पक्षी, गुरेढोरे आिण पृथ्वीवर रांगणारा
पर्त्येक पर्ाणी यांसह पर्त्येक िजवंत देहधारी पर्ाणी बाहेर
आण. यासाठी की, त्यांची संपणूर् पृथ्वीभर सवर्तर् असंख्य पट
भरभराट व्हावी आिण पृथ्वीवर ते बहुगुिणत व्हावेत.”

18 तेव्हा नोहा, त्याची पत्नी, मुले व मुलांच्या िस्तर्या
यांच्यासह तारवातनू बाहेर आला; 19 त्याच्या बरोबरचा
पर्त्येक िजवंत पर्ाणी, पर्त्येक रांगणारा पर्ाणी व पर्त्येक
पक्षी, पृथ्वीवर हालचाल करणारा पर्त्येक जीव, आपापल्या
जातीपर्माणे तारवातनू बाहेर आले.

20 नोहाने परमेश्वराकरता एक वेदी बांधली. त्याने शुद्ध
पक्षयांतनू काही आिण शुद्ध पशंुतनू काही घेतले, आिण त्यांचे
वेदीवर होमापर्ण केले. 21परमेश्वराने तो सुखकारक सुगंध घेतला
आिण आपल्या मनात म्हटले, “मानवामुळे मी पुन्हा भमूीला
शाप देणार नाही; मानवाच्या मनातील योजना बालपणापासनूच
वाईट आहेत. मी आता केले आहे त्यापर्माणे मी पुन्हा कधीही
सवर् िजवांचा नाश करणार नाही. 22 जोपयर्ंत पृथ्वी राहील
तोपयर्ंत पेरणी वकापणी, थंडी वऊन, िहवाळा व उन्हाळा, िदवस
व रातर् व्हावयाची थांबणार नाहीत.”

9
1 नंतर देवाने नोहाला व त्याच्या मुलांना आशीवार्द िदला

आिण म्हटले, “फलदायी व्हा, बहुगुिणत व्हा आिण पृथ्वी भरून
टाका. 2 पृथ्वीवरील पर्त्येक िजवंत पर्ाणी, आकाशातील
पर्त्येक पक्षी, जिमनीवर सरपटणारे सवर् पर्ाणी आिण
समुदर्ातील सवर् मासे ह्यांच्यावर तुमचे भय व धाक राहील;
ते तुमच्या कह्यात िदले आहेत. 3 पर्त्येक हालचाल करणारा
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पर्ाणी हा तुमचे अन्न होईल. जशा मी िहरव्या वनस्पती िदल्या
आहेत, तसेच आता सवर्काही तुम्हास देत आहे. 4 पण ज्यामध्ये
त्याचे जीवन म्हणजे रक्त आहे, ते मांस तुम्ही खाऊ नये. 5 परंतु
तुमच्या रक्तासाठी, जे रक्त तुमचे जीवन आहे, त्याबद्दल मी
आवश्यक भरपाई घेईन. पर्त्येक पर्ाण्याच्या हातनू मी ती
घेईन. मनुष्याच्या हातनू, म्हणजे ज्याने आपल्या भावाचा
खनू केला आहे त्याच्या हातनू, त्या मनुष्याच्या िजवाबद्दल मी
भरपाईची मागणी करीन. 6 जो कोणी मनुष्याचे रक्त पाडतो,
त्याचे रक्त मनुष्याकडून पाडले जाईल, कारण देवाने मनुष्यास
त्याच्या पर्ितरूपाचे बनवले आहे. 7 तुम्ही मातर् फलदायी
आिण बहुगुिणत व्हा, सवर् पृथ्वीवर िवस्तारा, आिण ितच्यावर
बहुगुिणत व्हा.” 8मग देव नोहाला व त्याच्या मुलांना म्हणाला,
9 “माझे ऐका! मी तुमच्याशी व तुमच्या नंतर तुमच्या वंशजाशी
एक करार स्थापन करतो, 10 आिण तुमच्याबरोबर असलेले सवर्
िजवंत पर्ाणी, म्हणजे तुमच्याबरोबर तारवातनू बाहेर आलेले
पक्षी, गुरेढोरे,आिण पृथ्वीवर राहणारे सवर् पर्ाणी त्यांच्याशीही
एक करार स्थािपत करतो. 11अशा पर्कारे मी तुमच्याशी करार
स्थािपत करतो की, यापुढे पुराच्या पाण्याने पृथ्वीवरील सवर् देह
पुन्हा कधीही नष्ट केले जाणार नाहीत व पुन्हा कधीही पुराने
पृथ्वीचा नाश होणार नाही.” 12 देव म्हणाला, “मी माझ्यामध्ये
आिण तुमच्यामध्ये, व तुमच्याबरोबर जे सवर् िजवंत जीव आहेत
त्यांच्यामध्ये भावी िपढ ानिपढ ासाठी हा करार केल्याची
िनशाणी हीच आहे. 13 मी ढगात मेघधनुष्य ठेवले आहे; ते सवर्
पृथ्वी व माझ्यामध्ये केलेल्या कराराची िनशाणी आहे. 14 मी
जेव्हा पृथ्वीवर ढग आणीन तेव्हा तुम्हास ढगात मेघधनुष्य
िदसेल, 15 नंतर मी ते पाहीन तेव्हा मी तुमच्याशी व पृथ्वीवरील
सवर् देहातल्या िजवंत पर्ाण्यांशी केलेल्या माझ्या कराराची मला
आठवण होईल, या करारापर्माणे पुराच्या पाण्याने पृथ्वीवरील
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सवर् देहाचा पुन्हा कधीही नाश करणार नाही. 16 मेघधनुष्य
ढगात राहीलआिणजो सवर्काळचा करार देवआिण पृथ्वीवरील
सवर् देहातले िजवंत पर्ाणी यांच्यामध्ये आहे त्याची आठवण
म्हणनू मी त्याकडे पाहीन.” 17 नंतर देव नोहाला म्हणाला, “हे
मेघधनुष्य माझ्यामध्ये व पृथ्वीवरील सवर् देहांमध्ये स्थािपत
केलेल्या कराराची िनशाणी आहे.”

18 नोहाबरोबर त्याचे पुतर् तारवाबाहेर आले; त्यांची नावे
शेम, हाम व याफेथ अशी होती. आिण हाम हा कनानाचा िपता
होता 19 हे नोहाचे तीन पुतर् होते, आिण यांच्यापासनूच सवर्
पृथ्वीवर लोकिवस्तार झाला. 20 नोहा शेतकरी बनला, आिण
त्याने एक दर्ाक्षमळा लावला. 21 तो थोडा दर्ाक्षरस प्याला
आिण तो धंुद झाला. तो त्याच्या तंबतू उघडा-वाघडा पडला
होता. 22 तेव्हा कनानाचा िपता हाम याने आपला िपता उघडा-
वागडा पडलेला असल्याचे पािहले व त्याने तंबचू्या बाहेर येऊन
ते आपल्या भावांना सांिगतले. 23 मग शेम व याफेथ यांनी एक
कपडा घेतला व तो आपल्या खांद्यावर ठेवनू ते पाठमोरे तंबतू
गेले. अशा पर्कारे त्यांनी आपल्या िपत्याची नग्नता झाकली;
पाठमोरे असल्यामुळे ती त्यांना िदसली नाही. 24 जेव्हा नोहा
नशेतनू जागा झाला, तेव्हा आपला धाकटा मुलगा हाम याने
काय केले हे त्यास समजले. 25 तेव्हा नोहा म्हणाला, “कनान
शािपत होवो, तोआपल्या भावाच्या गुलामातीलसवार्ंत खालचा
गुलाम होवो.” 26तो म्हणाला,
“शेमाचा देव परमेश्वर धन्यवािदत असो.
कनान त्याचा सेवक होवो.
27 देव याफेथाचा अिधक िवस्तार करो,
आिण शेमाच्या तंबतू तो त्याचे घर करो.
कनान त्यांचा सेवक होवो.”
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28 परूानंतर नोहा तीनशे पन्नास वष जगला; 29 नोहा एकूण
नऊशें पन्नास वष जगला; मग त्यानंतर तो मरण पावला.

10
1 . 1:5-27

1 नोहाच्या शेम, हाम व याफेथ या मुलांचे वंशज हे आहेत.
पुरानंतर त्यांना मुले झाली. 2 याफेथाचे पुतर्* गोमर, मागोग,
माद्य, यावान, तुबाल, मेशेख व तीरास हे होते. 3 गोमरचे
पुतर् आष्कनाज, रीफाथ व तोगामार् हे होते. 4 यावानाचे पुतर्
अलीशा, ताशी र्श, िक ीम व दोदानीम हे होते. 5 यांच्यापैकी
समुदर् िकनारपट्टीवरील लोक वेगळे झाले आिण आपापल्या
भाषेनुसार, कुळानुसार त्यांनी देश वसवले. 6 हामाचे पुतर् कूश,
िमसर्ाईम, पटू व कनान होते. 7 कूशाचे पुतर् सबा, हवीला,
साब्ता, रामा, व साब्तका होते आिण रामाचे पुतर् शबा व ददान
हे होते. 8 कूशाने िनमर्ोदाला जन्म िदला, जो पृथ्वीवरचा
पिहला जगजे ा बनला. 9 तो परमेश्वरापुढे पराक्रमी िशकारी
मनुष्य बनला. त्यामुळे “िनमर्ोदासारखा परमेश्वरापुढे पराक्रमी
िशकारी” अशी म्हण पडली आहे. 10 त्याच्या राज्याची पिहली
मुख्य िठकाणे िशनार देशातील बाबेल†, एरक,अक्काद व कालने
ही होती. 11 त्या देशातनू तो अश्शरू देशास गेला व तेथे त्याने
िननवे, रहोबोथ, ईर, कालह ही शहरे बांधली 12आिण िननवे व
कालह यांच्या दरम्यान त्याने रेसन नावाचे शहर वसवले. हे एक
मोठे शहर आहे. 13 िमसर्ाईम हा लदूीम, अनामीम, लहाबीम,
नाप्तुहीम, 14 पातर्ुसीम, कास्लहूीम (ज्यांच्यापासनू पिलष्टी
झाले), व कफतोरीम, ह्यांचा िपता बनला. 15 कनान हा त्याचा
पर्थम जन्मलेला मुलगा सीदोन आिण हेथ यांचा, 16 तसेच
यबसूी, अमोरी, िगगार्शी, 17 िहव्वी, आकी र् व शीनी 18अवार्दी,
* 10:2 † 10:10
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समारी व हमाथी यांचा िपता होता. त्यानंतर कनानाची कुळे
सवर्तर् पसरली. 19 कनान्यांची सीमा सीदोनापासनू गराराकडे
जाते त्या वाटेने गज्जा शहरापयर्ंत होती. सदोम व गमोरा
व तसेच अदमा व सबोियम या शहरांकडे जाणार्या वाटेवर
लेशापयर्ंत ती होती. 20 कूळ, भाषा, देश व यांनुसार हे सवर्
हाम याचे वंशज होते. 21 शेम हा याफेथाचा वडील भाऊ
होता. एबर हा शेम यांचा वंशज होता. तो सवर् एबर लोकांचा
मळू पुरुष होता. 22 शेम याचे पुतर् एलाम, अश्शरू, अपर्क्षद,
लदू व अराम हे होते. 23 अरामाचे पुतर् ऊस, हलू, गेतेर,
आिण मेशेख हे होते. 24 अपर्क्षद हा शेलहचा िपता झाला,
शेलह हा एबरचा िपता झाला. 25 एबर याला दोन मुले
झाली. एकाचे नाव पेलेग होते, कारण त्याच्या काळात पृथ्वीची
िवभागणी झाली; त्याच्या भावाचे नाव यक्तान होते. 26यक्तान
अलमोदाद, शेलेफ, हसमार्वेथ, येरह 27हदोराम,ऊजाल, िदक्ला
28ओबाल,अबीमाएल,शबा, 29ओफीर, हवीला व योबाब यांचा
िपता झाला. हे सवर् यक्तानाचे पुतर् होते. 30 त्यांचा पर्देश
मेशापासनू पवूकडील डोंगराळ भागात, सेफर पर्देशापयर्ंत
होता. 31 आपआपली कुळे, आपापल्या भाषा, देश व राष्ट्रे
यांपर्माणे िवभागणी झालेले हे शेमाचे पुतर्. 32 िपढ ा व
राष्ट्रे ह्यांनुसार ही नोहाच्या मुलांची कुळे आहेत. महापुरानंतर
यांच्यापासनू वेगवेगळी राष्ट्रे िनमार्ण होऊन पृथ्वीवर पसरली.

11
1आता पृथ्वीवरील सवर् लोक एकच भाषेचा वापर करत होते

आिण शब्द समान होते. 2 ते पवूकडे पर्वास करत असताना
त्यांना िशनार देशात एक मैदानलागलेआिण त्यांनी तेथेच वस्ती
केली. 3 ते एकमेकांना म्हणाले, “चला, आपण िवटा करू व
त्या पक्क्या भाज.ू” त्यांच्याकडे बांधकामासाठी दगडाऐवजी
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िवटा आिण चुन्याऐवजी डांबर होते. 4 मग लोक म्हणाले,
“चला, आपण आपल्यासाठी नगर बांधू आिण ज्याचे िशखर
आकाशापयर्ंत पोहचेल असा उंच बुरूज बांध,ू आिण आपण
आपले नाव होईल असे करू या. आपण जर असे केले नाही,
तर पृथ्वीच्या पाठीवर आपली पांगापांग होईल.” 5आदामाच्या
वंशजांनी बांधलेले ते नगर व तो बुरूज पाहण्यासाठी म्हणनू
परमेश्वर खाली उतरून आला. 6 परमेश्वर देव म्हणाला, “पाहा,
हे सवर् लोक एकअसनू, एकचभाषा बोलतातआिण ही तर त्यांची
सुरुवात आहे! लवकरच, जे काही करण्याचा त्यांचा हेतू आहे
ते करणे त्यांना मुळीच अशक्य होणार नाही. 7 चला आपण
खाली जाऊन त्यांच्या भाषेचा घोटाळा करून टाकू. मग त्यांना
एकमेकांचे बोलणे समजणार नाही.” 8 मग परमेश्वराने पृथ्वीभर
त्यांची पांगापांग केलीआिण म्हणनू नगर बांधण्याचे काम त्यांनी
थांबवले. 9 त्यामुळे त्या िठकाणाचे नाव बाबेल पडले, कारण
तेथे परमेश्वराने सवर् पृथ्वीच्या भाषेचा घोटाळा केला आिण
परमेश्वराने त्यांना तेथनू सवर् पृथ्वीच्या पाठीवर पांगिवले.

. 10:21-31; 1 . 1:17-27; 3:34-36
10 ही शेमाची वंशावळ: जलपर्लयानंतर दोन वषार्नंी शेम

शंभर वषार्चंा झाला होता आिण तो अपर्क्षदाचा िपता झाला.
11 अपर्क्षदाला जन्म िदल्यानंतर शेम पाचशे वष जगला, तो
आणखी मुले व मुलीचंा िपता झाला. 12अपर्क्षद पस्तीस वषार्चंा
झाला तेव्हा त्याने शेलहाला जन्म िदला. 13 शेलहाला जन्म
िदल्यानंतर अपर्क्षद चारशे तीन वष जगला व त्याने आणखी
मुलांना व मुलीनंा जन्म िदला. 14 जेव्हा शेलह तीस वषार्चंा
झाला तेव्हा त्याने एबरलाजन्म िदला; 15एबरलाजन्म िदल्यावर
शेलह चारशे तीन वष जगला व त्याने आणखी मुलांना व मुलीनंा
जन्म िदला. 16एबर चौतीस वषार्चंा झाला तेव्हा त्याने पेलेगाला
जन्म िदला. 17 पेलेग झाल्यावर एबर चारशे तीस वष जगला
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व त्याने आणखी मुलांना व मुलीनंा जन्म िदला. 18 पेलेग तीस
वषार्चंा झाला, तेव्हा त्याने रऊ याला जन्म िदला. 19 रऊ याला
जन्म िदल्यावर पेलेग दोनशे नऊ वष जगला व त्याने आणखी
मुलांना व मुलीनंाजन्म िदला. 20रऊब ीसवषार्चंाझाला, तेव्हा
त्याने सरुगाला जन्म िदला. 21 सरुगाला जन्म िदल्यावर रऊ
दोनशे सात वष जगला व त्याने आणखी मुलांना व मुलीनंा जन्म
िदला. 22सरुग तीस वषार्चंा झाला, तेव्हा त्याने नाहोराला जन्म
िदला. 23 नाहोराला जन्म िदल्यावर सरुग दोनशे वष जगला
आिण त्याने आणखी मुलांना व मुलीनंा जन्म िदला. 24 नाहोर
एकोणतीस वषार्चंा झाला, तेव्हा त्याने तेरहाला जन्म िदला.
25 तेरहाला जन्म िदल्यावर नाहोर आणखी एकशे एकोणीस वष
जगलाआिण त्याने मुलांना व मुलीनंा जन्म िदला. 26 तेरह स र
वषार्चंा झाला, तेव्हा त्याने अबर्ाम, नाहोर व हारान यांना जन्म
िदला.

27 तेरहाची वंशावळ ही: तेरहाने अबर्ाम, नाहोर व हारान
यांना जन्म िदला. हारानाने लोटाला जन्म िदला. 28 हारान,
आपला िपता तेरह िजवंत असताना आपली जन्मभमूी खास्द्यांचे
ऊर येथे मरण पावला. 29अबर्ाम व नाहोर या दोघांनीही लग्न
केले. अबर्ामाच्या पत्नीचे नाव सारायआिण नाहोरच्या पत्नीचे
नाव िमल्का होते. िमल्का ही हारानाची मुलगी होती. हा हारान
िमल्का व इस्का यांचा िपता होता. 30 साराय वांझ होती, ितला
मलूबाळ नव्हते. 31मग तेरहआपले कुटंुब घेऊन म्हणजेआपला
मुलगाअबर्ाम, हारानचा मुलगालोट,आिणआपलीसनू म्हणजे
अबर्ामाची पत्नी साराय यांना बरोबर घेऊनखास्द्यांचे ऊर येथनू
कनान देशासजाण्यासाठी िनघालाआिण पर्वास करीत ते हारान
पर्देशापयर्ंत येऊन तेथे रािहले. 32 तेरह दोनशे पाच वष जगला;
त्यानंतर तो हारान येथे मरण पावला.
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. 7:2-5
1 आता परमेश्वर अबर्ामाला म्हणाला, “तू आपला देश,

आपले नातलगआिण बापाचे घर सोडून मी दाखवीन त्या देशात
जा. 2मी तुझे मोठे राष्ट्र करीन आिण मी तुला आशीवार्द देईन
आिण मी तुझे नाव मोठे करीन आिण तू आशीवार्िदत होशील,
3 जे लोक तुलाआशीवार्द देतील त्यांना मीआशीवार्द देईन, परंतु
जो कोणी तुझा अनादर करील त्यास मी शाप देईन. तुझ्यामुळे
पृथ्वीवरील सवर् कुटंुबे आशीवार्िदत होतील.” 4 परमेश्वराने
अबर्ामाला सांिगतल्यापर्माणे त्याने केले, तो गेला आिण
त्याच्याबरोबर लोट गेला. त्याने हारान सोडले त्या वेळी अबर्ाम
पंचाह र वषार्चंा होता. 5 अबर्ामाने त्याची पत्नी साराय,
त्याच्या भावाचा मुलगा लोट आिण हारान पर्देशामध्ये त्यांनी
जमा केलेली सवर् मालम ा,आिण हारानात िवकत घेतलेले लोक
या सवार्नंा बरोबर घेतले. ते कनान देशात जाण्यासाठी िनघाले
आिण कनान देशात आले. 6 अबर्ाम कनान देशातनू पर्वास
करीत शखेमापयर्ंत मोरेच्या एलोन झाडापयर्ंत गेला. त्या काळी
त्या देशात कनानी लोक राहत होते. 7 परमेश्वर अबर्ामाला
दशर्न देऊन म्हणाला, “हा देश मी तुझ्या वंशजांना देईन.” ज्या
जागेवर परमेश्वराने अबर्ामाला दशर्न िदले त्या जागी त्याने
परमेश्वरासाठी वेदी बांधली. 8मगअबर्ाम तेथनू िनघालाआिण
पर्वास करीत तो बेथेलच्या पवूस डोंगराळ भागात पोहचला
व त्याने तेथे तंबू ठोकला; तेथनू बेथेल पिश्चमेस होते आिण
आय शहर पवूस होते; तेथे त्याने परमेश्वरासाठी दुसरी वेदी
बांधली आिण परमेश्वराचे नाव घेऊन पर्ाथर्ना केली. 9 त्यानंतर
अबर्ाम पुन्हा पुढच्या पर्वासास िनघाला व दिक्षणेकडील नेगेब
वाळवंटाकडे गेला.
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. 20:1-18; 26:1-11
10 त्या काळी त्या पर्देशात मोठा दुष्काळ पडला; म्हणनू

अबर्ाम खाली िमसर देशामध्ये राहायला गेला. कारण देशात
तीवर् दुष्काळ पडला होता. 11 िमसर देशात पर्वेश करण्यापवूी र्
अबर्ामआपली पत्नीसाराय िहला म्हणाला, “पाहा मलामाहीत
आहे की, तू अितशय संुदर स्तर्ी आहेस. 12 िमसराचे लोक जेव्हा
तुला पाहतील तेव्हा ते म्हणतील, ही त्याची पत्नी आहे, आिण
मग तुझ्यासाठी ते मला मारून टाकतील, परंतु तुला िजवंत
ठेवतील. 13 म्हणनू, तू माझी बहीण आहेस, असे तू लोकांस
सांग. म्हणजे तुझ्यामुळे माझे बरे होईल,आिण ते मला मारणार
नाहीत, अशा रीतीने तू माझा जीव वाचवशील.” 14अबर्ामाने
जेव्हा िमसर देशात पर्वेश केला, तेव्हा तेथील लोकांनी पािहले
की साराय ही फार संुदर स्तर्ी आहे. 15 िमसर देशाचा राजा
फारो याच्या राजकुमारांनी सारायला पािहले व त्यांनी आपला
राजा फारो याच्याजवळ ितच्या सौंदयार्ची स्तुती केली आिण
ितला राजाच्या घरी घेऊन जाण्यात आले. 16 ितच्यामुळे त्याने
अबर्ामाचे बरे केले. त्यास में ढरे, गुरेढोरे, व गाढवे िदली तसेच
अबर्ामाला दास, दासी व उंटही िमळाले. 17 अबर्ामाची
पत्नी साराय िहला फारोने नेले म्हणनू परमेश्वराने फारो व
त्याच्या घरातीललोकांस भयंकर पीडांनी पीडले. 18 तेव्हा फारोने
अबर्ामास बोलावले. तो म्हणाला, “तू हे माझ्याबाबत का
केलेस? साराय तुझी पत्नीआहे हे तू मला का सांिगतले नाहीस?
19 ती माझी बहीण आहे असे तू का म्हणालास? मला पत्नी
करण्यासाठी मी ितला नेले होते, परंतु मी आता तुझी पत्नी तुला
परत करतो, ितला घेऊन जा.” 20 मग अबर्ामाची िमसरमधनू
बाहेर रवानगी करावी अशी फारोने आपल्या माणसांना आज्ञा
िदली. तेव्हा अबर्ाम व त्याची पत्नी साराय यांनी आपले
सवर्काही बरोबर घेऊन िमसर सोडले.



13:1 xxix उत्पि 13:11

13
1अशा रीतीने अबर्ामाने िमसर देश सोडलाआिण तो, त्याची

पत्नी साराय, आिण त्याचे जे सवर्काही होते ते घेऊन नेगेबात
गेला. लोटही त्याच्याबरोबर गेला. 2 आता अबर्ाम जनावरे,
तसेच सोने आिण चांदी यांनी फार शर्ीमंत झाला होता. 3 तो
आपला पर्वासकरीत नेगेबापासनू बेथेलनगरामध्ये गेला, बेथेल
वआययांच्यामध्ये ज्या िठकाणी त्याचा तंबू पवूी र् होता तेथपयर्ंत
गेला. 4 जेथे त्याने पिहल्याने वेदी बांधली होती तेथेच ही जागा
आहेआिण तेथे त्याने परमेश्वराच्या नावाचा धावा केला. 5आता
लोट जो अबर्ामाबरोबर पर्वास करीत होता. याच्याकडेसुद्धा
कळप, गुरेढोरे व लोक* होते. 6 तो देश त्या दोघांना एकतर्
जवळ राहण्यास पुरेना, कारण त्यांची मालम ा फारच मोठी
होती, ती इतकी की त्यांना एकतर् राहता येईना. 7 तेथे
अबर्ामाचे गुराखी व लोटाचे गुराखी यांच्यामध्ये भांडणेसुद्धा
होऊ लागली; त्या काळी त्या देशात कनानी व पिरज्जी लोक
राहत होते. 8 तेव्हा अबर्ाम लोटाला म्हणाला, “तुझ्यामध्ये
व माझ्यामध्ये, तसेच तुझे गुराखी व माझे गुराखी यांच्यामध्ये
भांडण नसावे. शेवटी आपण एक कुटंुब आहोत. 9 तुझ्यापुढे
सवर् देश नाही काय? पुढे जा आिण माझ्यापासनू तू वेगळा
हो. तू जर डावीकडे गेलास तर मी उजवीकडे जाईन, आिण
तू जर उजवीकडे गेलास तर मी डावीकडे जाईन.” 10 लोटाने
सभोवार पािहले,आिणयादनखोर्याकडे नजरटाकली तेव्हा तेथे
सवर्तर् भरपरू पाणी असल्याचे त्यास िदसले. परमेश्वराने सदोम
व गमोरा या शहरांचा नाश करण्यापवूी र् सोअराकडे जाते त्या
वाटेने लागणारे खोरे परमेश्वराच्या बागेसारखे, िमसर देशासारखे
होते. 11 तेव्हा लोटाने यादनेचे सवर् खोरे िनवडले. मग ते दोघे
वेगळे झाले आिण लोटाने पवूकडे पर्वास करण्यास सुरुवात
* 13:5
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केली, आिण ते एकमेकांपासनू वेगळे झाले. 12 अबर्ाम कनान
देशातच रािहला आिण लोट यादनेच्या मैदानातल्या शहरामध्ये
जाऊन रािहला; लोट दरू सदोमाला गेला आिण तेथेच त्याने
आपला तंबू ठोकला. 13सदोम नगराचे लोकअितशय दुष्टअसनू
परमेश्वराच्या िवरूद्ध पाप करणारे होते. 14लोट अबर्ाहापासनू
वेगळा झाल्यावर परमेश्वर अबर्ामाला म्हणाला, “तू जेथे उभा
आहेस त्या िठकाणापासनू उ रेकडे व दिक्षणेकडे, पवूकडे व
पिश्चमेकडे पाहा. 15 तू पाहतोस हा सगळा पर्देश मी तुला
आिण तुझ्यानंतर तुझ्या संततीला कायमचा देईन. 16 मी तुझी
संतती या पृथ्वीवरील धुळीच्या कणांइतकी करीन, ते असे की,
जर कोणाला ते धुळीचे कण मोजता येतील तर तुझे संतानही
मोजता येईल. 17ऊठ, देशातनू येथनू तेथनू चालत जा आिण
त्याची लांबी व त्याची रंुदी पाहा, कारण तो मी तुला देणार
आहे.” 18 तेव्हा अबर्ामाने आपला तंबू हलिवला व तो हेबर्ोन
शहराजवळील ममरे्च्या एलोन झाडाशेजारी रहावयास गेला.
परमेश्वरासाठी त्याने तेथे वेदी बांिधली.

14
1 त्यानंतर िशनाराचा राजा अमर्ाफेल, एल्लासाराचा राजा

अयोर्क, एलामाचा राजा कदालार्गोमर आिण गोियमाचा राजा
ितदाल यांच्या िदवसात असे झाले की, 2 त्यांनी सदोमाचा राजा
बेरा, गमोराचा राजा िबशार्,अदमाचा राजा िशनाब, सबोियमाचा
राजा शमेबर आिण बेला ज्याला सोअर म्हणतात त्याच्या
राजांशी युद्ध केले. 3 नंतर हे पाच राजे िसद्दीम खोर्यात एकतर्
जमले. याखोर्याला क्षार समुदर् असेही म्हणतात. 4 त्यांनी बारा
वष कदालार्गोमरची सेवा केली होती, परंतु तेराव्या वषी र् त्यांनी
त्याच्या िवरूद्ध बंड केले. 5 त्यानंतर चौदाव्या वषी र्कदालार्गोमर
व त्याच्या बरोबरचे राजेआलेआिण त्यांनीअष्टरोथ-कणर्ईम येथे
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रेफाईम लोकांस, हाम येथे जजूीम लोकांस, शावेह िकयार्थाईम
येथे एमीम या लोकांस मारले. 6 आिण होरी यांना त्यांच्या
सेईर डोंगराळ पर्देशात जे एल पारान रान आहे तेथपयर्ंत
त्यांनी जाऊन मारले. 7 नंतर ते मागे िफरून एन-िमशपात
म्हणजे कादेश येथे आले. आिण त्यांनी सवर् अमालेकी देशाचा
आिण तसेच हससोन-तामार येथे राहणार्या अमोरी लोकांचाही
पराभव केला. 8 नंतर सदोमाचा राजा, गमोराचा राजा, अदमाचा
राजा, सबोियमाचा राजा आिण बेला म्हणजे सोअराचा राजा
ह्यांनी लढाईची तयारी केली. 9 एलामाचा राजा कदालार्गोमर,
गोियमाचा राजा ितदाल, िशनाराचा राजा अमर्ाफेल आिण
एल्लासाराचा राजा अयोर्क यांच्या िवरूद्ध ते लढले. हे चार
राजे पाच राजांिवरूद्ध लढले. 10 िसद्दीम खोर्यात पणूर् डांबराने
भरलेले खड्डे होते आिण सदोम व गमोराचे राजे पळून जाताना
त्यामध्ये पडले, जे रािहले ते डोंगराकडे पळून गेले. 11 अशा
रीतीनेशतरं्ूनीसदोमवगमोरा नगराच्यासवर् वस्तूआिण त्यांचा
सवर् अन्नसाठा लुटून घेऊन माघारी गेले. 12 ते गेले तेव्हा
त्यांनी अबर्ामाच्या भावाचा मुलगा लोट जो सदोमात राहत
होता, त्यालासुद्धा त्याच्या सवर् मालम ेसह नेले. 13 तेथनू पळून
आलेल्या एकानेअबर्ाम इबर्ीला हे सांिगतले. तो तरअष्कोलव
आनेर ह्यांचा भाऊ ममरे् अमोरी याच्या एलोन झाडांजवळ राहत
होताआिण ते सवर् अबर्ामाचे सहकारी होते. 14 जेव्हा अबर्ामाने
ऐकले की, त्याच्या नातेवाइकांना शतरं्ूनी पकडून नेले आहे
तेव्हा त्याने आपल्या घरी जन्मलेली, लढाईचे िशक्षण घेतलेली
तीनशे अठरा माणसे घेऊन सरळ दान नगरापयर्ंत शतरं्ूचा
पाठलाग केला. 15 त्याने रातर्ी त्याचे लोक त्यांच्यािवरुद्ध
िवभागले आिण त्यांच्यावर हल्ला केला आिण िदिमष्काच्या
डावीकडे होबापयर्ंत त्यांचा पाठलाग केला. 16अबर्ामाने सगळी
मालम ा आिण त्याचा नातेवाइक लोट आिण त्याच्या वस्त,ू
त्याचपर्माणे िस्तर्या आिण इतर लोक यांना परत आणले.
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. 7:1-2
17 मग कदालार्गोमर व त्याच्याबरोबरचे राजे यांचा पराभव

केल्यावर अबर्ाम परत आला तेव्हा सदोमाचा राजा शावेच्या
खोर्यात त्यास भेटायला बाहेरआला. या खोर्याला राजाचे खोरे
असे म्हणतात. 18 देवाचा याजक असलेला शालेमाचा* राजा
मलकीसदेक भाकर व दर्ाक्षरस घेऊन अबर्ामाला भेटण्यास
आला. हा परात्पर देवाचा याजक होता. 19 त्याने अबर्ामाला
आशीवार्द देऊन म्हटले, “अबर्ामा, आकाश व पृथ्वी यांचा
उत्पन्नकतार् परात्पर देव तुला आशीवार्द देवो. 20 परात्पर देव
ज्याने तुझे शतर्ू तुझ्या हाती िदले तो धन्यवािदत असो.”
तेव्हा अबर्ामाने त्यास सवार्चा दहावा भाग िदला. 21सदोमाचा
राजा अबर्ामास म्हणाला, “मला फक्त माझे लोक द्या आिण
तुमच्यासाठी वस्तू घ्या.” 22 अबर्ाम सदोमाच्या राजाला
म्हणाला, “आकाश व पृथ्वीचा उत्पन्नकतार् परमेश्वर परात्पर देव
याच्यासमोर आपला हात उंचावनू मी वचन देतो की, 23 तुझा
दोरा, चपलेचा बंध, िकंवा जे तुझे आहे त्यातनू मी काहीच घेणार
नाही, नाहीतर तू म्हणशील, ‘अबर्ामाला मी धनवान केले.’
24 माझ्या या तरुणांनी जे अन्न खाल्ले आहे तेवढे पुरे. आनेर,
अष्कोल व ममरे् हे जे पुरुष माझ्याबरोबर गेले त्यांना आपापला
वाटा घेऊ द्या.”

15
. 11:8-10

1 या गोष्टी घडल्यानंतर अबर्ामाला दृष्टांतात परमेश्वराचे
वचन आले. तो म्हणाला, “अबर्ामा, िभऊ नको. मी तुझे
संरक्षण करीनआिण तुला फार मोठे पर्ितफळ देईन.” 2अबर्ाम
म्हणाला, “हे पर्भू परमेश्वरा, मी अजनू िनपुितर्क आहे, आिण
* 14:18
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माझ्या घराचा वारस िदिमष्क शहरातील अिलएजर हाच होईल,
तेव्हा तू मला काय देणार?” 3 अबर्ाम म्हणाला, “तू मला
संतान िदले नाहीस म्हणनू माझ्या घराचा कारभारीच माझा
वारस आहे.” 4 नंतर, पाहा, परमेश्वराचे वचन अबर्ामाकडे
आले. तो म्हणाला, “हा मनुष्य तुझा वारस होणार नाही, तर
तुझ्या पोटी येईल तोच तुझा वारस होईल.” 5 मग त्याने
त्यास बाहेर आणले,आिण म्हटले, “या आकाशाकडे पाहा, तुला
तारे मोजता येतील तर मोज.” तो त्यास म्हणाला, “असे तुझे
संतान होईल.” 6 त्याने परमेश्वरावर िवश्वास ठेवला. आिण
तो िवश्वास त्याचा पर्ामािणकपणा असा मोजण्यात आला.
7परमेश्वर त्यास म्हणाला, “हा देश तुला वतनकरून देण्याकरता
खास्द्यांच्या ऊर देशातनू तुला आणणारा मीच परमेश्वर आहे.”
8 तो त्यास म्हणाला, “हे पर्भू परमेश्वरा मला हे वतन िमळेल
हे मी कशावरून समज?ू” 9 तो त्यास म्हणाला, “माझ्यासाठी
तीन वषार्चंी एक कालवड, तीन वषार्चंी एक शेळी, तीन वषार्चंा
एक एडका तसेच एक होला व एक पारव्याचे िपल्लू आण.”
10 त्याने ते सवर् त्याच्याकडे आणले आिण त्यांना िचरून त्या
पर्त्येकाचे दोन दोन तुकडे केले व पर्त्येक अधार् भाग दुसर्या
अध्यार् भागासमोर ठेवला. पण पक्षी त्याने िचरले नाहीत;
11 कापलेल्या पर्ाण्यांचे मांस खाण्याकिरता पक्षयांनी त्यावर
झडप घातली, परंतु अबर्ामाने त्यांना हाकलनू लावले. 12 नंतर
जेव्हा सयूर् मावळू लागला, तेव्हा अबर्ामाला गाढ झोप लागली
आिण पाहा िनिबड आिण घाबरून सोडणार्या काळोखाने त्यास
झाकले. 13 मग परमेश्वर अबर्ामाला म्हणाला, “तुला या
गोष्टी समजल्या पािहजेत; तुझे वंशज जो देश त्यांचा नाही
त्या अनोळखी देशात राहतील आिण ते तेथे गुलाम होतील
आिण चारशे वष त्यांचा छळ होईल. 14 परंतु ज्याने त्यांना
गुलाम बनवले त्या राष्ट्राचा मी न्याय करीन, आिण मग
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आपल्या बरोबर पुष्कळ धन घेऊन ते त्या देशातनू िनघतील.
15 तू स्वतः फार म्हातारा होऊन शांतीने आपल्या पवूर्जांकडे
जाशील आिण चांगला म्हातारा झाल्यावर तुला पुरतील.
16 मग चार िपढ ानंतर तुझे लोक या देशात माघारे येतील.
कारण अमोरी लोकांचा अन्याय अद्याप त्याच्या मयार्देपयर्ंत
पोहोचलेला नाही.” 17सयूर् मावळल्यानंतर गडद अंधार पडला;
मारलेल्या जनावरांच्या तेथेच पडलेल्या त्या तुकड ांमधनू
धुराची अग्नीज्वाला आिण अग्नीची ज्योती गेली. 18 त्या
िदवशी परमेश्वराने अबर्ामाशी करार केला. तो म्हणाला, “िमसर
देशाच्या नदीपासनू फरात महानदीपयर्ंतचा 19 केनी, किनज्जी,
कदमोनी, 20 िह ी, पिरज्जी, रेफाईम, 21 अमोरी, कनानी,
िगगार्शी व यबसूी यांचा देश मी तुझ्या संतानाला देतो.”

16
1 अबर्ामाला आपली पत्नी साराय िहच्यापासनू मलू झाले

नाही, परंतु ितची एक िमसरी दासी होती, िजचे नाव हागार
होते. 2 साराय अबर्ामाला म्हणाली, “परमेश्वराने मला मुले
होण्यापासनू वंिचत ठेवले आहे. तेव्हा तुम्ही माझ्या दासीपाशी
जा. कदािचत ितच्यापासनू मला मुले िमळतील.” अबर्ामाने
आपली पत्नी साराय िहचे म्हणणे मान्य केले. 3अबर्ाम कनान
देशात दहा वष रािहल्यानंतर, अबर्ामाची पत्नी साराय िहने
आपली िमसरी दासी हागार ही, आपला पती अबर्ाम याला
पत्नी म्हणनू िदली. 4 त्याने हागार सोबत शरीरसंबंध केले,आिण
अबर्ामापासनू ती गरोदर रािहली. आिण जेव्हा ितने पािहले
की आपण गरोदर आहोत, तेव्हा ती आपल्या मालकीणीकडे
ितरस्काराने पाहू लागली. 5 नंतर साराय अबर्ामाला म्हणाली,
“माझ्यावरचा अन्याय तुमच्यावर असो. मी आपली दासी
तुम्हास िदली,आिणआपणगरोदरआहो हे लक्षातआल्यावर,मी
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ितच्या दृष्टीने तुच्छझाले. परमेश्वर तुमच्यामध्ये वमाझ्यामध्ये
न्याय करो.”

6 परंतु अबर्ाम सारायला म्हणाला, “तू हागारेची मालकीण
आहेस, तुला काय पािहजे तसे तू ितचे कर.” तेव्हा साराय
ितच्याबरोबर िनष्ठुरपणे वागू लागली म्हणनू हागार ितला सोडून
पळून गेली. 7 शरू गावाच्या वाटेवर वाळवंटातील एका
पाण्याच्या झर्याजवळ हागार परमेश्वराच्या एका देवदतूाला
आढळली. 8 देवदतू ितला म्हणाला, “सारायचे दासी हागारे,
तू येथे का आलीस? तू कोठे जात आहेस?” हागार म्हणाली,
“माझी मालकीण साराय िहच्यापासनू मी पळून जात आहे.”
9 परमेश्वराचा दतू ितला म्हणाला, “तू आपल्या मालिकणीकडे
परत जा आिण ितच्या अिधकारात ितच्या अधीनतेत राहा.”
10 परमेश्वराचा दतू ितला आणखी म्हणाला, “तुझी संतती
मी इतकी बहुगुिणत करीन, की ती मोजणे शक्य होणार
नाही.” 11 परमेश्वराचा दतू ितला असे सुद्धा म्हणाला, “तू
आता गरोदर आहेस आिण तुला मुलगा होईल त्याचे नाव तू
इश्माएल* म्हणजे परमेश्वरऐकतोअसे ठेव,कारणपर्भनेू तुझ्या
दुःखािवषयी ऐकले आहे. 12 इश्माएल जंगली गाढवासारखा
मनुष्य असेल. तो सवार्ंिवरूद्ध असेल आिण सवर् लोक त्याच्या
िवरूद्ध असतील†, आिण तो एका िठकाणाहनू दुसर्या िठकाणी
आपल्या भावांच्यापासनू वेगळा राहील.” 13 नंतर ितच्याशी
बोलणारा जो परमेश्वर त्याचे नाव, “तू पाहणारा देव आहेस‡,”
असे ितने ठेवले, कारण ती म्हणाली, “जो मला पाहतो त्यास
मी येथेही मागनू पािहले काय?” 14 तेव्हा तेथील िविहरीला
बैर-लहाय-रोई§ असे नाव पडले; पाहा, ती कादेश व बेरेद
यांच्या दरम्यान आहे. 15 हागारेने अबर्ामाच्या पुतर्ाला जन्म

* 16:11 -देव ऐकतो † 16:12 ‡ 16:13 -रोही
§ 16:14
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िदला, आिण ज्याला हगारेने जन्म िदला त्या त्याच्या पुतर्ाचे
नाव अबर्ामाने इश्माएल ठेवले. 16 हागारेला अबर्ामापासनू
इश्माएल झाला तेव्हा अबर्ाम शहाऐंशी वषार्चंा होता.

17
. 12:43-13:2

1 अबर्ाम नव्याण्णव वषार्चंा झाला तेव्हा परमेश्वराने त्यास
दशर्न िदले व त्यास म्हटले, “मी सवर्शिक्तमान देवआहे. माझ्या
समक्षतेत चाल,आिणसाित्त्वकतेने राहा. 2तू असे करशील, तर
मी माझ्यामध्ये व तुझ्यामध्ये एक करार करीन, आिण मी तुला
अनेक पटीनंी वाढवीन असे अिभवचन देतो.” 3 मग अबर्ामाने
देवास लवनू नमन केले आिण देव त्यास म्हणाला, 4 “पाहा,
तुझ्यासोबत माझा करार असा आहे: तू अनेक राष्ट्रांचा महान
िपता होशील. 5 येथनू पुढे तुझे नाव अबर्ाम *असणार नाही,
तर तुझे नाव अबर्ाहाम असे होईल. कारण मी तुला अनेक
राष्ट्रांचा िपता असे नेमले आहे. 6 मी तुला भरपरू संतती
देईन, आिण मी तुझ्यापासनू नवीन राष्ट्रे उदयास आणीन,
आिण तुझ्यापासनू राजे उत्पन्न होतील. 7मी तुझ्यामध्ये आिण
माझ्यामध्ये आिण तुझ्या वंशजांमध्येही िपढ ानिपढ ा कायम
लागू राहील असा सनातन करार करीन, तो असा की, मी तुझा
आिण तुझ्यानंतर तुझ्या वंशजांचा देव होईन. 8ज्या पर्देशामध्ये
तू राहत आहेस तो, म्हणजे कनान देश, मी तुला व तुझ्या
वंशजांना कायमचे वतन म्हणनू देईन, आिण मी तुमचा देव
होईन.” 9 नंतर देव अबर्ाहामाला पुढे म्हणाला, “आता या
करारातील तुझा भाग हा असा, तू माझा करार पाळावा, तू
आिण तुझ्या मागे तुझ्या वंशजांनी िपढ ानिपढ ा पाळावयाचा
माझा करार पाळावा. 10 माझा करार जो, तू आिण तुझ्या मागे
* 17:5 -थोर पवूर्ज
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तुझ्या संतानाने पाळायचा तो हा की: तुमच्यातील पर्त्येक
पुरुषांची संुता व्हावी. 11माझ्यामध्येआिण तुझ्यामध्येअसलेला
करार हा, तुम्ही आपली संुता करून घ्यावी. 12 िपढ ानिपढ ा
तुमच्यातीलपर्त्येक पुरुषाची त्याच्याजन्मानंतरआठ िदवसानी
संुता करावी. मग तो पुरुष तुझ्या कुटंुबात जन्मलेला असो िकंवा
तो तुझ्या वंशातला नसनू परक्यापासनू पैसा देऊन घेतलेला
असो. 13 अशा रीतीने तुझ्या राष्ट्रात जन्मलेल्या पर्त्येक
पुरुषांची संुता करावी, मग तो तुझ्या कुटंुबातील असो िकंवा
िवकत घेतलेल्या गुलामाच्या कुटंुबात जन्मलेला असो; तुझ्या व
माझ्यामध्ये केलेला करार या खुणेवरून कायम राहील. 14 ज्या
कोणाची संुता झाली नाही अशा पुरुषाला त्याच्या लोकांतनू
बाहेर टाकावे; कारण त्याने माझा करार मोडला आहे.” 15 देव
अबर्ाहामाला म्हणाला, “तुझी पत्नी साराय, िहला येथनू पुढे
साराय असे संबोधू नको. त्या ऐवजी ितचे नाव सारा असे होईल.
16 मी ितला आशीवार्िदत करीन, आिण मी तुला ितच्यापासनू
मुलगा देईन. मी ितला आशीवार्दीत करीन, आिण ती अनेक
राष्ट्रांची माता होईल. लोकांचे राजे ितच्यापासनू िनपजतील.”
17 अबर्ाहामाने देवाला लवनू नमन केले आिण तो हसला, तो
मनात म्हणाला, “शंभर वषार्ंच्या मनुष्यास मुलगा होणे शक्य
आहे का? आिण सारा, जी नव्वद वषार्चंी आहे, ितला मुलगा
होऊ शकेल का?” 18 अबर्ाहाम देवाला म्हणाला, “इश्माएल
तुझ्या समोर जगावा तेवढे पुरे!” 19 देव म्हणाला, “नाही! परंतु
तुझी पत्नी सारा िहलाच मुलगा होईल, आिण त्याचे नाव तू
इसहाक असे ठेव. मी त्याच्याशी िनरंतरचा करार करीन; तो
करार त्याच्यानंतर त्याच्या वंशजांसोबत िनरंतर असेल. 20 तू
मला इश्माएलिवषयी िवचारलेस ते मी ऐकले आहे. पाहा, मी
आतापासनू पुढे त्यास आशीवार्द देईन, आिण त्यास फलदर्ुप
करीन आिण त्यास बहुगुिणत करीन. तो बारा सरदारांच्या
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वंशांचा िपता होईल, आिण मी त्यास एक मोठे राष्ट्र करीन.
21 परंतु मी इसहाकाबरोबर माझा करार स्थापीन, ज्याला सारा
पुढल्या वषी र् याच वेळी जन्म देईल.” 22 देवाने त्याच्याशी
बोलणे संपवल्यावर, देव अबर्ाहामापासनू वर गेला. 23 त्यानंतर
अबर्ाहामाने त्याचा मुलगा इश्माएल आिण त्याच्या घराण्यात
जन्मलेले आिण जे सवर् मोल देऊन िवकत घेतलेले अशा
सगळ्या पुरुषांना एकतर् केले,आिण देवानेसांिगतल्यापर्माणेच
त्याच्या घरातील सवर् पुरुषांची त्या एकाच िदवशी संुता केली.
24अबर्ाहाम नव्याण्णव वषार्चंा होता तेव्हा त्याची संुता झाली.
25आिण त्याचा मुलगा इश्माएल तेरा वषार्चंा होता तेव्हा त्याची
संुता झाली. 26 अबर्ाहाम आिण त्याचा मुलगा इश्माएल या
दोघांची एकाच िदवशी संुता झाली. 27 त्याच्या घरी जन्मलेले
व त्याने िवकत घेतलेले असे त्याच्या घरचे सगळे पुरुष यांचीही
त्याच्या बरोबर संुता झाली.

18
. 13:2

1 परमेश्वराने ममरे्च्या एलोन झाडांजवळ अबर्ाहामाला
दशर्न िदले, तेव्हा तो दुपारच्या उन्हाच्या वेळी तंबचू्या दाराशी
बसला होता. 2 त्याने वर पािहले आिण, पाहा, आपल्यासमोर
तीन पुरुष उभे असलेले त्याने पािहले. अबर्ाहामाने जेव्हा
त्यांना पािहले, तेव्हा तो त्यांना भेटण्यासाठी तंबचू्या दारापासनू
पळत गेला आिण त्याने त्यांना जिमनीपयर्ंत खाली वाकून नमन
केले. 3 तो म्हणाला, “पर्भ,ू जर माझ्यावर तुमची कृपादृष्टी
असेल तर तुझ्या सेवकाला सोडून पुढे जाऊ नका. 4थोडे पाणी
आणू द्या, तुमचे पाय धुवा, आिण तुम्ही झाडा खाली आराम
करा. 5 मी तुमच्यासाठी थोडे अन्न आणतो, जेणेकरून तुम्हास
ताजेतवाने वाटेल. मग तुम्ही तुमच्या मागार्ने जा, यासाठीच
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तुमच्या या सेवकाकडे तुमचे येणे झाले असावे.” आिण ते
म्हणाले, “तू म्हणतोस तसे कर.” 6 अबर्ाहाम पटकन तंबतू
सारेकडे गेला आिण म्हणाला, “लवकर *तीन मापे सपीठ घेऊन
ते मळआिण भाकरी कर.” 7 नंतर अबर्ाहाम गुरांच्या कळपाकडे
पळत गेला आिण त्यातनू त्याने कोवळे आिण चांगले वासरू
घेतले आिण सेवकाजवळ देऊन त्याने त्यास ते लवकर तयार
करण्यास सांिगतले. 8 त्याने तयार केलेले वासरू, तसेच दधू
व लोणी त्यांच्यापुढे खाण्यासाठी ठेवले आिण ते जेवत असता
तो झाडाखाली त्यांच्याजवळ उभा रािहला. 9 ते त्यास म्हणाले,
“तुझी पत्नी सारा कोठे आहे?” त्याने उ र िदले, “तेथे ती तंबतू
आहे.” 10 त्यांच्यातील एक म्हणाला, “मी वसंतऋतचू्या वेळी
तुझ्याकडे नक्की परत येईन,आिण पाहा तेव्हा तुझी पत्नी सारा
िहला मुलगा होईल.” तेव्हा त्याच्यामागे असलेल्या तंबचू्या
दारामागनू सारेने हे ऐकले. 11आता अबर्ाहाम व सारा म्हातारे
झाले होते, त्यांचे वय बरेचझाले होते,आिण स्तर्ीला ज्या वयात
मुले होऊ शकतात, ते साराचे वय िनघनू गेले होते. 12 म्हणनू
सारा स्वतःशीच हसनू म्हणाली, “मी म्हातारी झालीआहे,आिण
माझा पतीही म्हातारा झाला आहे, आता मला ते सुख लाभेल
काय?” 13 परमेश्वर अबर्ाहामाला म्हणाला, “सारा का हसली?
मी आता इतकी म्हातारी झाली असताना मला मुलगा होईल
काय, असे ती का म्हणाली? 14 परमेश्वरास काही अशक्य आहे
काय? येत्या वसंतऋमध्ये, सांिगतल्यापर्माणे मी पुन्हा येईन.
पुढील वषी र् साधारण याच वेळी सारा िहला मुलगा होईल.”
15 नंतर सारा नाकारून म्हणाली, “मी हसले नाही,” कारण ती
फार घाबरली होती. त्याने उ र िदले, “नाही, तू हसलीसच.”

16 नंतर ते पुरुष उठले व सदोम नगराकडे जाण्यास िनघाले.
अबर्ाहाम त्यांना वाटेस लावण्यासाठी त्यांच्या बरोबर गेला.
* 18:6
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17 परमेश्वर देव म्हणाला, “मी जे काही करणार आहे ते
अबर्ाहामापासनू लपवू काय? 18 कारण अबर्ाहामापासनू
खरोखर एक महान व समथर् राष्ट्र होईल, आिण पृथ्वीवरील
सगळी राष्ट्रे त्याच्यामुळे आशीवार्िदत होतील. 19 मी त्यास
यासाठी िनवडले आहे की, त्याने आपल्या मुलांना व कुटंुबाला
अशी िशकवण द्यावी की, त्यांनी त्याच्यामागे न्यायीपणाने
व धािमर्कतेने परमेश्वराचा मागर् अनुसरावा, म्हणजे मग
परमेश्वराने अबर्ाहामािवषयी जे सांिगतले आहे ते तो त्यास
पर्ाप्त करून द्यावे.” 20 मग परमेश्वर म्हणाला, “सदोम व
गमोरा यांच्या दुष्टाईचा आक्रोश मोठा आहे,आिण त्यांचे पाप
फार गंभीर असल्या कारणाने, 21 मी आता तेथे खाली जाईन
आिण त्यांच्या पातकाचा जो बोभाटा माझ्या कानी आला आहे
त्यापर्माणेच त्यांची करणी आहे का हे पाहीन. तसे नसेल
तर मला समजेल.” 22 मग ती माणसे तेथनू वळून आिण
सदोम नगराकडे गेली, परंतु अबर्ाहाम परमेश्वरापुढे तसाच उभा
रािहला. 23मगअबर्ाहाम परमेश्वराजवळजाऊन म्हणाला, “तू
दुष्टाबरोबर नीितमानांचाही नाश करशील काय? 24 कदािचत
त्या नगरात पन्नास नीितमान लोकअसतील तर त्या नगराचा तू
नाश करणार काय? तू त्या नगरात राहणार्या पन्नास नीितमान
लोकांसाठी नगराचा बचाव करणार नाहीस काय? 25असे करणे
तुझ्यापासनू दरू असो. दुष्टाबरोबर नीितमानाला मारणे म्हणजे
नीितमानाला दुष्टासारखे वागवणे हे तुझ्यापासनू दरू असो! जो
तू संपणूर् पृथ्वीचा न्यायाधीश आहेस, तो तू योग्य न्याय करणार
नाहीस काय?” 26 परमेश्वर म्हणाला, “या सदोम शहरात
मला पन्नास नीितमान लोक सापडले तरीही त्यांच्यासाठी मी
संपणूर् स्थळाचा बचाव करीन.” 27 अबर्ाहामाने उ र देऊन
म्हटले, “पाहा मी केवळ धळू व राख आहे, तरी पर्भजूवळ
बोलायला धजतो! 28 समजा जर पाच लोक कमी असतील
म्हणजे फक्त पंचेचाळीसच चांगले लोक असतील तर? त्या
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पाच कमी असलेल्या लोकांकरता तू सवर् नगराचा नाश करशील
काय?” आिण तो म्हणाला, “मला पंचेचाळीस लोक चांगले
आढळले तर मी नगराचा नाश करणार नाही.” 29 पुन्हा तो
परमेश्वरास म्हणाला, “आिण जर तेथे तुला चाळीसच चांगले
लोक आढळले तर? संपणूर् शहराचा तू नाश करशील काय?”
परमेश्वर म्हणाला, “जर मला चाळीसच लोक चांगले आढळले
तरीही, मी शहराचा नाश करणार नाही.” 30तो म्हणाला, “पर्भ,ू
कृपा करून तुला राग न यावा म्हणजे मी बोलेन. तेथे फक्त
तीसच िमळाले तर?” परमेश्वर म्हणाला, “जर तीस चांगले लोक
असतील तरीही मी तसे करणार नाही.” 31 तो म्हणाला, “मी
पर्भशूी बोलायला धजतो! समजा तेथे कदिचत वीसच िमळाले
तर?” परमेश्वराने उ र िदले, “त्या वीसांकरताही मी नगराचा
नाश करणार नाही.” 32 शेवटी तो म्हणाला, “पर्भ,ू कृपा करून
माझ्यावर रागावू नकोस, मी शेवटी एकदाच बोलतो. कदािचत
तुला तेथे दहाच लोक िमळाले तर?” परमेश्वर म्हणाला, “त्या
दहांकरताही मी नगराचा नाशकरणार नाही.” 33मगपरमेश्वराने
अबर्ाहामाशी बोलणे संपिवल्याबरोबर तो लगेच िनघनू गेला,
आिण अबर्ाहाम आपल्या तंबकूडे परत आला.

19
1 संध्याकाळी ते दोन देवदतू सदोमास आले, त्या वेळी लोट

सदोमाच्या वेशीजवळ बसला होता. लोटाने त्यांना पािहले, तो
त्यांना भेटण्यास उठला, आिण त्याने भमूीपयर्ंत तोंड लववनू
त्यांना नमन केले. 2 तो म्हणाला, “माझ्या स्वामी, मी तुम्हास
िवनंती करतो की, कृपा करून तुम्ही आपल्या सेवकाच्या घरात
या, आपले पाय धुवा, आिण आजची रातर् मुक्काम करा.”
मग तुम्ही लवकर उठून तुमच्या मागार्ने जा. पण ते म्हणाले,
“नाही,आम्ही रातर् नगरातील चौकात घालव.ू” 3 परंतु लोटाने
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त्यांना आगर्हाने िवनंती केली, म्हणनू ते त्याच्याबरोबर त्याच्या
घरी गेले. त्याने त्यांच्यासाठी जेवण तयार केले व बेखमीर
भाकरी भाजल्या आिण ते जेवले. 4 परंतु ते झोपण्यापवूी र्, त्या
नगरातील मनुष्यांनी, सदोम नगराच्या सवर् भागातील तरुण
व वृद्ध अशा सवर् माणसांनी लोटाच्या घराला वेढले. 5 त्यांनी
लोटाला हाक मारून म्हटले “आज रातर्ी तुझ्याकडे आलेली
माणसे कोठे आहेत? त्यांना आमच्याकडे बाहेर आण; म्हणजे
आम्ही त्यांच्याशी समागम करू.” 6 लोट घराच्या दारातनू
बाहेर त्यांच्याकडे आला व त्याने आपल्यामागे दार बंद करून
घेतले. 7 तो म्हणाला, “माझ्या बंधनूो, मी तुम्हास िवनंती
करतो, तुम्ही असे भयंकर वाईट काम करू नका. 8 पाहा, माझ्या
दोन मुली आहेत ज्यांचा अद्याप कोणाही पुरुषाशी संबंध आला
नाही. मी तुम्हास िवनंती करतो, मला त्यांना तुमच्याकडे बाहेर
आणू द्या, आिण तुम्हास जे चांगले िदसेल तसे त्यांना करा.
फक्त या मनुष्यांना काही करू नका, कारण ते माझ्या छपराच्या
सावलीखाली राहण्यास आले आहेत.” 9 ते म्हणाले, “बाजलूा
हो!” ते असेही म्हणाले, “हा आमच्यात परराष्ट्रीय म्हणनू
राहण्यासआला. आिणआता हा आमचा न्यायाधीश बनू पाहत
आहे! आता आम्ही तुझे त्यांच्यापेक्षा वाईट करू.” ते त्या
मनुष्यास म्हणजे लोटाला अिधकजोराने लोटू लागले व दरवाजा
तोडण्यास ते जवळ आले. 10 परंतु त्या पुरुषांनी त्यांचा हात
बाहेर काढून लोटाला आपणाजवळ घरात घेऊन दार बंद केले.
11 लोटाच्या पाहुण्यांनी घराच्या दाराबाहेर जी सवर् तरुण व
म्हातारी माणसे होती, त्यांना आंधळे करून टाकले. ते घराचे दार
शोधण्याचा पर्यत्न करून करून थकून गेले.

. 11:23-24; 17:28-32
12 मग ते पुरुष लोटाला म्हणाले, “तुझे दुसरे कोणी येथे

आहे काय? जावई, तुझी मुले, तुझ्या मुली आिण तुझे जे
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कोणी या नगरात आहेत त्यांना येथनू बाहेर काढ. 13 यासाठी
की, आम्ही या िठकाणाचा नाश करणार आहोत. कारण या
लोकांच्या दुष्टतेचा फार मोठा बोभाटा परमेश्वरासमोर झाला
आहे, म्हणनू त्याने आम्हांला या नगराचा नाश करण्यासाठी
पाठवलेआहे.” 14मगलोटबाहेर गेला व ज्या मनुष्यांनी त्याच्या
मुलीशंी लग्न केले होते त्या आपल्या जावायांना तो म्हणाला,
“उठा, तुम्ही, लवकर या िठकाणातनू बाहेर पडा; कारण परमेश्वर
देव या नगराचा नाश करणार आहे.” परंतु लोट गंमत करत
आहे असे त्याच्या जावयांना वाटले. 15 मग पहाट झाल्यावर
दतू लोटाला घाई करून म्हणाले, “ऊठ, या नगराला िशक्षा
होणार आहे; तेव्हा त,ू तुझी पत्नी व तुझ्या येथे असलेल्या
दोन मुली यांना घेऊन नीघ म्हणजे मग या नगराच्या िशके्षत
तुमचा नाश होणार नाही.” 16 परंतु तो उशीर करीत रािहला.
तेव्हा परमेश्वराची त्याच्यावर कृपा होती, म्हणनू त्या पुरुषांनी
त्याचा हात आिण त्याच्या पत्नीचा आिण त्याच्या दोन मुलीचें
हात धरून त्यांना बाहेरआणलेआिण नगराबाहेरआणनू सोडले.
17 त्यांनी त्यांना बाहेर आणल्यावर त्यातील एक पुरुष म्हणाला,
“आतापळाव तुमचेजीववाचवा,नगराकडेमागे वळूनपाहू नका
आिण या मैदानात कोणत्याही िठकाणी थांबू नका; डोंगराकडे
िनसटून जा म्हणजे तुमचा नाश होणार नाही.” 18 लोट त्यांना
म्हणाला, “हे माझ्या पर्भ,ू असे नको, कृपा कर! 19 माझा जीव
वाचवनू तू माझ्यावर मोठी दया दाखवली आहेस आिण तुझी
कृपादृष्टी तुझ्या दासास पर्ाप्तझालीआहे, परंतु मी डोंगरापयर्ंत
पळून जाऊ शकणार नाही, कारण आप ी मला गाठेल व मी
मरून जाईन. 20 पाहा, पळून जाण्यासाठी हे नगर जवळ आहे,
आिण ते लहान आहे, कृपा करून मला ितकडे पळून जाऊ दे,
ते लहान नाही काय? म्हणजे माझा जीव वाचेल.” 21 तो
त्यास म्हणाला, “ठीक आहे, मी तुझी ही िवनंतीसुद्धा मान्य
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करतो. तू उल्लेख केलेल्या नगराचा नाश मी करणार नाही.
22 त्वरा कर! ितकडे पळून जा, कारण तू तेथे पोहचेपयर्ंत मला
काही करता येणार नाही.” यावरुन त्या नगराला सोअर असे
नाव पडले. 23 जेव्हा लोट सोअर नगरामध्ये पोहचला तेव्हा
सयूर् उगवला होता, 24 नंतर परमेश्वराने सदोम व गमोरा या
नगरांवरआकाशातनू गंधकवअग्नी यांचा वषार्व केला. 25 त्याने
त्या नगरांचा नाश केला, तसेच त्या सगळ्या खोर्याचा आिण
त्या नगरात राहणार्या सगळ्यांचा,आिणजिमनीवर वाढणार्या
वनस्पतीचंा नाश केला. 26 परंतु लोटाची पत्नी त्याच्यामागे
होती, ितने मागे वळून पािहले, आिण ती िमठाचा खांब झाली.
27 अबर्ाहाम सकाळी लवकर उठला आिण परमेश्वरासमोर तो
ज्या िठकाणी उभा रािहला होता तेथे गेला. 28 त्याने तेथनू
सदोम व गमोरा नगराकडे आिण खोर्यातील सवर् पर्देशाकडे
पािहले. त्याने पािहले तेव्हा पाहा, त्या अवघ्या पर्देशातनू
भट्टीच्या धुरासारखा धरू त्या पर्देशातनू वर चढताना त्यास
िदसला. 29 देवाने जेव्हा त्या खोर्यातील नगरांचा नाश केला
तेव्हा अबर्ाहामाची आठवण केली. त्याने लोट राहत होता त्या
नगरांचा नाश करण्यापवूी र् लोटाला त्या नाशातनू काढले.

30 परंतु लोट त्याच्या दोन मुलीबंरोबर सोअर नगरातनू
िनघनू डोंगरात राहण्यासाठी चढून गेला, कारण त्यास सोअरात
राहण्याची भीती वाटली. तो आपल्या दोन मुलीसंह एका गुहेत
रािहला. 31 थोरली मुलगी धाकटीला म्हणाली, “आपला िपता
म्हातारा झालाआहेआिणजगाच्या रीतीपर्माणेआपल्याबरोबर
संबंध ठेवण्यास येथे कोठेही कोणी पुरुष नाही. 32चल,आपल्या
िपत्याला दर्ाक्षरस पाज,ू आिण त्याच्याबरोबर झोप.ू अशा
रीतीने आपल्या िपत्याचा आपण वंश चालव.ू” 33 म्हणनू,
त्या रातर्ी त्यांनी आपल्या िपत्याला दर्ाक्षरस पाजला. नंतर
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थोरली मुलगी आपल्या िपत्याबरोबर झोपली; ती कधी झोपली
व कधी उठली हे त्यास समजले नाही. 34 दुसर्या िदवशी
थोरली धाकटीला म्हणाली, “मी काल रातर्ी माझ्या बापाबरोबर
झोपले, तर आज रातर्ी पुन्हा आपण बापाला दर्ाक्षरस पाजू
या, मग रातर्ी तू बापाबरोबर झोप. अशा रीतीने आपण बापाचा
वंश चालव.ू” 35 तेव्हा त्या रातर्ीही त्यांनी आपल्या बापाला
दर्ाक्षरस पाजला, नंतर धाकटी मुलगी आपल्या बापाबरोबर
झोपली,आिण ती कधी झोपली व कधी उठली हे त्यास समजले
नाही. 36 अशा रीतीने लोटाच्या दोन्हीही मुली आपल्या
बापापासनू गरोदर रािहल्या. 37 वडील मुलीला मुलगा झाला,
तेव्हा ितने त्याचे नाव मवाब ठेवले. आजपयर्ंत जे मवाबी लोक
आहेत, त्यांचा हा मळू पुरुष. 38 धाकट ा मुलीलाही मुलगा
झाला; ितने त्याचे नाव बेनअम्मी असे ठेवले; आजिमतीला जे
अम्मोनी लोक त्यांचा हा मळू पुरुष.

20
. 12:10-20; 26:1-11

1अबर्ाहाम तेथनू नेगेबकडे पर्वासकरीतआिणकादेश वशरू
यांच्यामध्ये रािहला. तो गरारात परदेशी मनुष्य म्हणनू रािहला
होता. 2अबर्ाहाम आपली पत्नी सारा िहच्यािवषयी म्हणाला,
“ती माझी बहीण आहे.” गराराचा राजा अबीमलेखाने आपली
माणसे पाठवली आिण ते सारेला घेऊन गेले. 3 परंतु देव रातर्ी
अबीमलेखाच्या स्वप्नात येऊन म्हणाला, “पाहा जी स्तर्ी तू
घेऊन आलास ितच्यामुळे तू मेलाच म्हणनू असे समज, कारण
ती एका मनुष्याची पत्नी आहे.” 4 परंतु अबीमलेख ितच्याजवळ
गेला नव्हता. तो म्हणाला, “पर्भ,ू तू नीितमान राष्ट्राचाही
नाश करणार काय? 5 ‘ती माझी बहीण आहे,’ असे तो स्वतःच
मला म्हणाला नाही काय? आिण ‘तो माझा भाऊ आहे,’ असे
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ितनेही म्हटले. मी आपल्या अंतःकरणाच्या शुद्धपणाने आिण
आपल्या हाताच्या िनदो र्षतेने हे केले आहे.” 6 मग देव त्यास
स्वप्नात म्हणाला, “होय! तू आपल्या अंतःकरणाच्या शुद्धतेने
हे केले आहेस हे मला माहीत आहे, आिण तू माझ्यािवरूद्ध
पाप करू नये म्हणनू मी तुला आवरले. मीच तुला ितला स्पशर्
करू िदला नाही. 7 म्हणनू आता तू अबर्ाहामाची पत्नी सारा
ही त्यास परत दे; कारण तो संदेष्टा आहे; तो तुझ्यासाठी
पर्ाथर्ना करील व तू वाचशील. परंतु तू ितला त्याच्याकडे परत
पाठवले नाहीस, तर तू आिण तुझ्या बरोबर जे सवर् तुझे आहेत ते
खातर्ीने मरतील, हे लक्षात ठेव.” 8अबीमलेखसकाळीचलवकर
उठला आिण त्याने आपल्या सवर् सेवकांना स्वतःकडे बोलावले.
त्याने सगळ्या गोष्टी त्यांना सांिगतल्या तेव्हा ती माणसे फारच
घाबरली. 9 मग अबीमलेखाने अबर्ाहामास बोलावनू त्यास
म्हटले, “तू हे आम्हांला काय केले? मी तुझ्यािवरूद्ध काय पाप
केले की तू माझ्यावर आिण माझ्या राष्ट्रावर असे मोठे पाप
आणले? तू माझ्याशी करू नये ते केले आहे अशा गोष्टी तू
करायच्या नव्हत्या.” 10 अबीमलेख अबर्ाहामाला म्हणाला,
“तुला हे करण्यास कोणी सुचवले?” 11अबर्ाहाम म्हणाला, “या
िठकाणी देवाचे भयखातर्ीने नाही, म्हणनू ते माझ्या पत्नीकरीता
मला ठार मारतील,असा िवचार मी केला. 12 िशवाय ती खरोखर
माझी बहीण आहे. ती माझ्या बापाची मुलगी आहे, पण माझ्या
आईची ती मुलगी नाही आिण म्हणनू ती माझी पत्नी झाली
आहे. 13 देवाने मला माझ्या बापाचे घर सोडून देऊन जागोजागी
पर्वास करायला लावले, तेव्हा मी ितला म्हणालो, तू माझी
पत्नी म्हणनू मला एवढा िवश्वासपूणा दाखव; जेथे जेथे आपण
जाऊ तेथे तेथे माझ्यािवषयी हा, ‘माझा भाऊआहे असे सांग.’ ”
14 अबीमलेखाने अबर्ाहामाला सारा परत िदली; तसेच त्याने
त्यास में ढरे, बैल व दास-दासीही िदल्या. 15अबीमलेख म्हणाला,
“पाहा, माझा हा सवर् देश तुझ्यासमोर आहे; तुला बरे वाटेल
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तेथे तू राहा.” 16 तो सारेला म्हणाला, “तुझा भाऊ अबर्ाहाम
याला मी चांदीची एक हजार नाणी िदली आहेत. तुझ्यासोबत
असलेल्या सवर् लोकांसमोर तुझी भरपाई करण्यासाठी ते आहेत,
आिण या पर्कारे तू सवार्संमोर पणूर्पणे िनदो र्ष ठरली आहेस.”
17अबर्ाहामाने देवाची पर्ाथर्ना केली आिण देवाने अबीमलेख,
त्याची पत्नी आिण त्याच्या दासी यांना बरे केले. मग त्यांना
मुले होऊ लागली. 18 कारण परमेश्वराने अबर्ाहामाची पत्नी
सारा िहच्यामुळे अबीमलेखाच्या घराण्यातल्या सवर् िस्तर्यांची
गभार्शये अगदी बंद केली होती.

21
. 11:11

1 परमेश्वराने आपल्या म्हणण्यापर्माणे सारेकडे लक्ष
िदले, आिण परमेश्वराने सारेला वचन िदल्यापर्माणे केले.
2 अबर्ाहामाच्या म्हातारपणी सारा गरोदर रािहली, त्यास जी
नेमलेली वेळी देवाने सांिगतली होती त्या वेळी त्याच्यापासनू
सारेला मुलगा झाला. 3 अबर्ाहामाला जो मुलगा सारेपासनू
झाला त्याचे नाव त्याने इसहाक ठेवले. 4 देवाने आज्ञा
केल्यापर्माणे अबर्ाहामाने त्याचा मुलगा इसहाक आठ
िदवसाचा झाल्यावर त्याची संुता केली. 5 इसहाकाचा
जन्म झाला तेव्हा अबर्ाहाम शंभर वषार्चंा होता. 6 सारा
म्हणाली, “देवाने मला हसवले आहे; जो कोणी हे ऐकेल
तो पर्त्येकजण माझ्याबरोबर हसेल.” 7 आणखी ती असेही
म्हणाली, “सारा या मुलाला स्तनपान देईल असे अबर्ाहामाला
कोण म्हणाला असता? आिण तरीसुद्धा त्याच्या म्हातारपणात
मला त्याच्यापासनू मुलगा झाला आहे!”

. 4:21-30
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8 मग बालक वाढत गेला आिण त्याचे स्तनपान तोडले,
आिण इसहाकाच्या स्तनपान तोडण्याच्या िदवशी अबर्ाहामाने
मोठी मेजवानी िदली. 9 मग साराची िमसरी दासी हागार
िहचा मुलगा इश्माएल जो ितला अबर्ाहामापासनू झाला
होता, तो चेष्टा करीत आहे असे सारेने पािहले. 10 म्हणनू
सारा अबर्ाहामाला म्हणाली, “या दासीला व ितच्या मुलाला
येथनू बाहेर घालवनू द्या. या दासीचा मुलगा, माझा मुलगा
इसहाक याच्याबरोबर वारस होणार नाही.” 11 त्याच्या मुलामुळे
या गोष्टीचे अबर्ाहामाला फार दुःख झाले. 12 परंतु देव
अबर्ाहामाला म्हणाला, “मुलाकरता व तुझ्या दासी करता दुःखी
होऊ नकोस. तुला ती या बाबतीत जे काही सांगते, ते ितचे सवर्
म्हणणे ऐक. कारण इसहाकाद्वारेच तुझ्या वंशाला नाव देण्यात
येईल. 13 मी त्या दासीच्या मुलाचेही राष्ट्र करीन, कारण
तो तुझा वंशज आहे.” 14अबर्ाहाम सकाळीच लवकर उठला,
भाकरी व पाण्याची कातडी िपशवी घेतली आिण हागारेला देऊन
ितच्या खांद्यावर ठेवली. त्याने ितचा मुलगा ितला िदला आिण
ितला पाठवनू िदले. ती गेली आिण बैर-शेबाच्या रानामध्ये
भटकत रािहली. 15 कातडी िपशवीतील पाणी संपले, तेव्हा
हागारेने आपल्या मुलाला एका झुडपाखाली टाकले. 16 नंतर
ती बरीच दरू म्हणजे बाणाच्या टप्प्याइतकी दरू जाऊन बसली,
कारण ितने म्हटले “मला माझ्या मुलाचे मरण पाहायला नको.”
ती त्याच्या समोर बसनू मोठमोठ ाने हंबरडा फोडून रडू लागली.
17 देवाने मुलाच्या रडण्याचा आवाज ऐकला आिण देवाचा दतू
स्वगार्तनू हागारेला हाक मारून म्हणाला, “हागारे, तुला काय
झाले? िभऊनकोस, तुझा मुलगा जेथेआहे तेथनू त्याचाआवाज
देवाने ऐकला आहे 18 ऊठ, मुलाला उचलनू घे. आिण त्यास
धैयर् दे, मी त्याच्यापासनू एक मोठे राष्ट्र करीन.” 19 मग
देवाने हागारेचे डोळे उघडलेआिण ितने पाण्याची िवहीर पािहली.
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ती गेली आिण पाण्याची कातडी िपशवी भरून घेतली आिण
मुलाला पाणी प्यायला िदले. 20 देव त्या मुलाबरोबर होता आिण
तो वाढला. तो रानात रािहला आिण ितरंदाज बनला. 21 तो
पारानाच्या रानात रािहला आिण त्याच्या आईने त्यास िमसर
देशातील मुलगी पत्नी करून िदली.

22 त्यानंतर अबीमलेख व त्याचा सेनापती िपकोल यांनी
अबर्ाहामाशी बोलणी केली, ते म्हणाले, “तू जे काही करतोस
त्यामध्ये देव तुझ्याबरोबर आहे; 23 म्हणनू आता येथे देवाची
शपथ वाहा की, तू माझ्याशी व माझ्यामागे माझ्या मुलांशी
िकंवा माझ्या वंशजाशी खोटेपणाने वागणार नाहीस. जसा
मी तुझ्याशी करार करून िवश्वासपूणाने रािहलो, तसाच तू
माझ्याशी व ज्या या माझ्या देशात तू रािहलास त्याच्याशी
राहशील.” 24 आिण अबर्ाहाम म्हणाला, “मी शपथ वाहतो.”
25 मग अबीमलेखाच्या सेवकांनी पाण्याची िवहीर बळकावली
म्हणनूअबर्ाहामाने अबीमलेखाकडे तक्रार केली. 26अबीमलेख
म्हणाला, “असे कोणी केले आहे ते मला माहीत नाही. ह्यापवूी र्तू
हे मलाकधीही सांिगतले नाहीस. आजपयर्ंत मी हे ऐकले नव्हते.”
27 म्हणनू अबर्ाहामाने में ढरे व बैल घेतले आिण अबीमलेखास
िदले आिण त्या दोन मनुष्यांनी करार केला. 28 अबर्ाहामाने
अबीमलेखाला कळपातील सात कोकरे वेगळी करून त्यांच्यापुढे
ठेवली. 29अबीमलेख अबर्ाहामाला म्हणाला, “ही सात कोकरे
तू वेगळी करून ठेवली याचा अथर् काय आहे?” 30 त्याने उ र
िदले, “तू ही कोकरे माझ्याकडून िस्वकारशील तेव्हा ही िवहीर मी
खणलीआहेअसा तो पुरावा होईल.” 31 तेव्हा त्याने त्या जागेला
*बैर-शेबा असे नाव िदले, कारण त्या िठकाणी त्या दोघांनी शपथ
वाहनू वचन िदले. 32 त्यांनी बैर-शेबा येथे करार केल्यानंतर

* 21:31 -शांतीच्या कराराची िवहीर
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अबीमलेख व त्याचा सेनापती िपकोल हे पिलष्ट ांच्या देशात
परत गेले. 33अबर्ाहामाने बैर-शेबा येथे एक एशेलझाडलावले.
तेथे सनातन देव परमेश्वर याचे नाव घेऊन त्याने पर्ाथर्ना केली.
34अबर्ाहाम पिलष्ट ांच्या देशात पुष्कळ िदवस परदेशी म्हणनू
रािहला.

22

. 11:17-19
1 या गोष्टी झाल्यानंतर देवाने अबर्ाहामाची परीक्षा घेतली.

तो अबर्ाहामाला म्हणाला, “अबर्ाहामा!” अबर्ाहाम म्हणाला,
“हा मी येथे आहे.” 2 नंतर देव म्हणाला, “तुझा एकुलता एक
िपर्य पुतर्, ज्याच्यावर तू पर्ीती करतोस त्या इसहाकाला घेऊन
तू मोिरया देशात जा आिण तेथे मी तुला सांगेन त्या डोंगरावर
माझ्यासाठी त्याचे होमापर्ण कर.” 3 तेव्हा अबर्ाहाम पहाटेस
लवकर उठला, त्याने खोगीर घालनू आपले गाढव तयार केले,
आपला मुलगा इसहाक व त्याच्यासोबत दोन तरुण सेवकांना
आपल्याबरोबर घेतले. त्याने होमापर्णाकिरता लाकडे फोडून
घेतलीआिण मग ते सवर् देवाने सांिगतलेल्या िठकाणी पर्वासास
िनघाले. 4 ितसर्या िदवशी अबर्ाहामाने वर पािहले आिण
दरू अंतरावर ती जागा पािहली. 5 मग अबर्ाहाम आपल्या
तरुण सेवकांना म्हणाला, “तुम्ही येथे गाढवाजवळ थांबा, आिण
मी व मुलगा ितकडे जातो. आम्ही देवाची आराधना करू
आिण तुम्हाकडे परत येऊ.” 6 अबर्ाहामाने होमापर्णासाठी
लाकडे घेऊन इसहाकाच्या खांद्यावर ठेवली; त्याने स्वतःच्या
हातात अग्नी व एक सुरा घेतला. आिण ते दोघे बरोबर
िनघाले. 7 इसहाक आपल्या िपत्याला म्हणाला, “माझ्या
बाबा.” अबर्ाहामाने उ र िदले, “मी येथे आहे, माझ्या
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मुला.” इसहाक म्हणाला, “मला लाकडे व अग्नी िदसतात,
परंतु होमापर्णासाठी कोकरू कोठे आहे?” 8अबर्ाहाम म्हणाला,
“माझ्या मुला, होमापर्णासाठी कोकरू देव स्वतः आपल्याला
पुरवेल.” तेव्हा अबर्ाहाम व त्याचा मुलगा बरोबर िनघाले.
9 देवाने सांिगतलेल्या िठकाणी जेव्हा ते जाऊन पोहचले, तेथे
अबर्ाहामाने एक वेदी बांधली, त्याने वेदीवर लाकडे रचली.
नंतर त्याने आपला पुतर् इसहाक याला बांधले,आिण वेदीवरील
लाकडावर ठेवले. 10 मग अबर्ाहामाने आपला हात पुढे करून
आपल्या मुलाला मारण्यासाठी सुरा हातात घेतला. 11 परंतु
तेवढ ात, परमेश्वराच्या दतूाने स्वगार्तनू हाक मारून त्यास
म्हटले, “अबर्ाहामा, अबर्ाहामा!” अबर्ाहामाने उ र िदले,
“मी येथे आहे.” 12 तो म्हणाला, “तू आपल्या मुलावर हात
टाकू नकोस, िकंवा त्यास कोणत्याही पर्कारची इजा करू नकोस,
कारणआतामलाखातर्ीने समजलेकी,तू देवाचे भयबाळगतोस,
कारणतू माझ्यासाठीआपल्या एकुलत्या एका पुतर्ाला ही राखनू
ठेवले नाही.” 13आिण मगअबर्ाहामाने वर पािहलेआिण पाहा,
त्याच्यामागे एका झुडपात िशंगे अडकलेला असा एक एडका
होता. मग त्याने जाऊन तो घेतला व आपल्या मुलाच्या ऐवजी
त्या एडक्याचे होमापर्ण म्हणनूअपर्ण केले. 14 तेव्हाअबर्ाहामाने
त्या जागेला, “*परमेश्वर पुरवठा करेल,” असे नाव िदले, आिण
आजवर देखील, “परमेश्वराच्या डोंगरावर तो पुरवठा केला
जाईल,” असे बोलले जाते. 15 नंतर स्वगार्तनू परमेश्वराच्या
दतूाने अबर्ाहामास दुसर्यांदा हाक मारली 16आिण म्हटले, हे
परमेश्वराचे शब्द आहेत, “मी परमेश्वर आपलीच शपथ वाहनू
म्हणतो की, तू ही जी गोष्ट केली आहे, म्हणजे तू आपल्या
एकुलत्या एका मुलाला राखनू ठेवले नाही, 17 मी खरोखर तुला
आशीवार्द देईन व तुझे वंशज आकाशातल्या तार्यांसारखे व
* 22:14 -यीरे
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समुदर् िकनार्यावरील वाळू इतके बहुतपट वाढवीनच वाढवीन;
आिण तुझे वंशजआपल्या शतर्ूच्या वेशीचा ताबा िमळवतील.
18 पृथ्वीवरीलसवर् राष्ट्रे तुझ्या संततीद्वारेआशीवार्िदत होतील,
कारण तू माझा शब्द पाळला आहेस.” 19 मग अबर्ाहाम
आपल्या तरुण सेवकाकडे परतआला आिण अबर्ाहाम, इसहाक
व त्याचे सेवक असे सवर् िमळून बैर-शेबाला गेले,आिण तो बैर-
शेबा येथे रािहला.

20 या सवर् गोष्टी घडल्यानंतर अबर्ाहामाला असा िनरोप
आला, “पाहा तुझा भाऊ नाहोर व त्याची पत्नी िमल्का यांनाही
आता मुले झालीआहेत.” 21 त्याच्या पिहल्या मुलाचे नाव ऊस,
त्याचा भाऊ बजू, अरामाचा बाप कमुवेल, 22 त्यानंतर केसेद,
हजो, िपलदाश, ियदलापआिण बथुवेलअशी त्यांची नावेआहेत.
23 बथुवेल िरबकाचा बाप होता. अबर्ाहामाचा भाऊ नाहोर
याजपासनू िमल्केला हे आठ पुतर् झाले; 24 त्याची उपपत्नी
रेऊमा िहलाही त्याच्यापासनू तेबाह, गहाम, तहश व माका हे
चार पुतर् झाले.

23
:

1 सारा एकशे स ावीस वष जगली; ही सारेच्या आयुष्याची
वष होती. 2सारा कनान देशातील िकयार्थ-आबार्, म्हणजे, कनान
देशातले हेबर्ोन येथे मरण पावली. अबर्ाहामाने सारेसाठी शोक
केला आिण ितच्यासाठी तो रडला. 3 मग अबर्ाहाम उठला
आिण आपल्या मृत पत्नीपासनू गेला, व हेथीच्या मुलांकडे
जाऊन म्हणाला, 4 “मी तुमच्यात परदेशी आहे. कृपा करून
मृताला पुरण्यासाठी मला तुमच्यामध्ये माझ्या मालकीची अशी
जागा मंजरू करा, म्हणजे मी माझ्या मृताला पुरू शकेन.”
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5 हेथीच्या मुलांनी अबर्ाहामाला म्हटले, 6 “माझ्या स्वामी,
आमचे ऐका. तुम्ही आमच्यामध्ये देवाचे सरदार आहात.
आमच्याकडे असलेल्या उ म थडग्यात तुमच्या मयताला पुरा.
आमच्यातीलकोणीहीआपले थडगे तुम्हासद्यायला मना करणार
नाही.” 7 अबर्ाहाम उठला व त्याने हेथीच्या मुलांना आिण
देशातील लोकांस नमन केले. 8तो त्यांना म्हणाला, “जर माझ्या
मयताला पुरण्यासाठी तुम्ही सहमत आहात, तर मग माझे ऐका
आिण माझ्याबरोबर सोहराचा मुलगा एफ्रोन याला माझ्यासाठी
िवनंती करा. 9 त्याच्या मालकीची शेताच्या एका टोकाला
असलेली मकपेलाची गुहा मला िवकत द्यायला सांगा. ती त्याने
पणूर् िकंमतीस मला उघडपणे माझ्या मालकीची मृतांना पुरण्याची
जागा म्हणनू िवकत द्यावी.” 10 तेथे एफ्रोन हा हेथीच्या
मुलांबरोबर बसलेला होता, आिण हेथीची मुले व त्याच्या
नगराच्या वेशीत येणारे सवर् ऐकत असता, एफ्रोन िह ी याने
अबर्ाहामाला उ र िदले, तो म्हणाला, 11 “नाही, माझे स्वामी,
माझे ऐका. मी ते शेत आिण त्यामध्ये असलेली गुहा तुम्हास
देतो. येथे माझ्या लोकांच्या मुलांसमक्ष मी ते शेत व ती गुहा
मी तुम्हास देतो. तुमच्या मृताला पुरण्यास मी ते तुम्हास देतो.”
12 मग अबर्ाहामाने देशातील लोकांसमोर स्वतः वाकून नमन
केले. 13 देशातले लोक ऐकत असता तो एफ्रोनास म्हणाला,
“परंतु जर तुझी इच्छा आहे, तर कृपा करून माझे ऐक. मी
शेताची िकंमत तुला देईन. माझ्याकडून त्याचे पैसे घे,आिण मग
मी आपल्या मयतास तेथे पुरेन.” 14 एफ्रोनाने अबर्ाहामाला
उ र िदले, तो म्हणाला, 15 “माझे स्वामी, कृपया माझे जरा
ऐका. जिमनीचा हा एक तुकडा *चारशे शेकेल रुपे िकंमताचा,
तो माझ्या व तुमच्यामध्ये एवढा काय आहे? तुमच्या मृताला
पुरा.” 16 तेव्हा अबर्ाहामाने एफ्रोनाचे ऐकलेआिण हेथीची मुले

* 23:15 4.6 िकलो गर्ाम
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ऐकत असता त्याने िजतके रुपे सांिगतले होते िततके, म्हणजे
व्यापार्याकडचेचलनीचारशे शेकेलरुपे एफ्रोनालातोलनू िदले.
17 एफ्रोनाचे जे शेत ममरे् शेजारी मकपेला येथे होते, ते शेत, व
त्यामध्ये असलेली गुहा व त्याच्यासभोवती सीमेतील सवर् झाडे,
18ही हेथीच्या मुलांसमक्षव त्याच्यानगराच्या वेशीतजाणार्या-
येणार्या सवार्संमक्ष अबर्ाहामाने िवकत घेतली. 19 त्यानंतर
अबर्ाहामाने आपली पत्नी सारा िहला कनान देशातील ममरे्
म्हणजे हेबर्ोन शहराच्या शेजारी मकपेलाच्या शेतातील गुहेत
पुरले. 20 ते शेत व त्यातील गुहा ही मृतांना पुरण्याची जागा
म्हणनू हेथीच्या मुलांकडून अबर्ाहामाच्या मालकीची झाली.

24
1आताअबर्ाहाम बर्याच वयाचा म्हातारा झाला होताआिण

परमेश्वराने अबर्ाहामाला सवर् गोष्टीतं आशीवार्िदत केले होते.
2 अबर्ाहामाने त्याच्या सवर् मालम ेचा व घरादाराचा कारभार
पाहणार्या आिण त्याच्या घरातील सवार्ंत जुन्या सेवकाला
म्हटले, “तू आपला हात माझ्या मांडीखाली ठेव*, 3 आिण
आकाशाचा देव व पृथ्वीचा देवजो परमेश्वर,याचीशपथमी तुला
घ्यायला लावतो की, ज्या कनानी लोकांमध्ये मी राहत आहे,
त्यांच्या मुलीतंनू तू माझ्या मुलांसाठी पत्नी पाहणार नाहीस.
4 परंतु, तू माझ्या देशाला माझ्या नातेवाइकांकडे जाशील,
आिण तेथनू माझा मुलगा इसहाक याच्यासाठी पत्नी िमळवनू
आणशील.”

5 सेवक त्यास म्हणाला, “ती स्तर्ी जर माझ्याबरोबर या देशात
येण्यास तयार झाली नाही तर? ज्या देशातनू तुम्ही आला
त्या देशात मी मुलाला घेऊन जावे काय?” 6अबर्ाहाम त्यास
म्हणाला, “तू माझ्या मुलाला ितकडे परत घेऊन न जाण्याची
* 24:2
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खबरदारी घे! 7 आकाशाचा देव परमेश्वर, ज्याने मला माझ्या
विडलाच्या घरातनू व माझ्या नातेवाइकांच्या देशातनू† मला
आणले व ज्याने बोलनू, ‘मी हा देश तुझ्या संततीला देईन,’ असे
शपथपवूर्कअिभवचन िदले, तो परमेश्वरआपल्या दतूाला तुझ्या
पुढे पाठवील,आिण तू तेथनू माझ्या मुलासाठी पत्नीआणशील.
8 परंतु ती स्तर्ी तुझ्याबरोबर येथे येण्यास कबलू झाली नाही,
तर मग तू माझ्या शपथेतनू मोकळा होशील. परंतु माझ्या
मुलाला तू ितकडे घेऊन जाऊ नकोस.” 9 तेव्हा त्या सेवकाने
आपला धनी अबर्ाहाम याच्या मांडीखाली हात ठेवला आिण
त्या बाबीसंबंधाने त्याच्याशी शपथ घेतली. 10मग त्या सेवकाने
धन्याच्या उंटांपैकी दहा उंट घेतले आिण िनघाला (त्याच्या
धन्याची सवर् मालम ा त्याच्या हाती होती). त्याने आपल्या
धन्याकडून सवर् पर्कारच्या भेटवस्तू आपल्याबरोबर देण्यासाठी
घेतल्या. तो अराम-नहराईम‡ पर्देशातील नाहोराच्या नगरात
गेला. 11 त्याने नगराबाहेरच्या िविहरीजवळ आपले उंट खाली
बसवले. ती संध्याकाळ होती, त्या वेळी पाणी काढायला िस्तर्या
तेथे येत असत.

12 नंतर तो म्हणाला, “हे परमेश्वरा, तू माझा धनी अबर्ाहाम
याचा देव आहेस, आज मला यश िमळण्यास मदत कर
आिण तू पर्ामािणकपणाने करार पाळणारा आहेस हे माझा
धनी अबर्ाहाम ह्याला दाखवनू दे. 13 पाहा, मी पाण्याच्या
झर्याजवळ उभा आहे. आिण नगरातील लोकांच्या मुली पाणी
काढण्यास बाहेर येत आहेत. 14 तर असे घडू दे की, मी
ज्या मुलीस म्हणेन, ‘मुली तुझी पाण्याची घागर उतरून मला
प्यायला पाणी दे,’ आिण ती जर ‘तुम्ही प्या, आिण मी तुमच्या
उंटांनाही पाणी पाजते,’ तर मग तीच तुझा सेवक इसहाक
ह्याच्यासाठी तू नेमलेली असू दे. त्यावरून मी असे समजेन
की, तू माझ्या धन्यासोबत करार पाळण्याचा पर्ामािणकपणा
† 24:7 ‡ 24:10
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दाखवला आहे.” 15 मग असे झाले की, त्याचे बोलणे संपले
नाही तोच, पाहा, िरबका ितची मातीची घागर ितच्या खांद्यावर
घेऊन बाहेर आली. िरबका ही अबर्ाहामाचा भाऊ नाहोर
याच्यापासनू िमल्केला झालेल्या बथुवेलाची कन्या होती. 16ती
तरुण स्तर्ी फार संुदर आिण कुमारी होती. ितचा कोणाही
पुरुषाबरोबर संबंध आलेला नव्हता. ती िविहरीत खाली उतरून
गेली आिण ितची घागर भरून घेऊन वर आली. 17 तेव्हा
तो सेवक धावत जाऊन ितला म्हणाला, “कृपा करून तुझ्या
घागरीतनू मला थोडे पाणी पाज.” 18 ती म्हणाली, “प्या माझ्या
पर्भ,ू”आिण ितनेलगेचआपलीघागरआपल्या हातावर उतरून
घेऊन घेतली, आिण त्यास पाणी पाजले. 19 त्यास पुरे इतके
पाणी पाजल्यानंतर ती म्हणाली, “मी तुमच्या उंटांसाठीसुद्धा,
त्यांना पुरेल इतके पाणी िपण्यास काढते.” 20 म्हणनू ितने
घाईघाईने उंटांसाठी घागर कंुडात ओतली,आिणआणखी पाणी
काढण्याकिरता ती धावत िविहरीकडे गेली,आिणयापर्माणे ितने
त्याच्या सगळ्या उंटांना पाणी पाजले. 21 तेव्हा, परमेश्वर देवाने
आपला पर्वास यशस्वी केला की नाही, हे समजावे म्हणनू तो
मनुष्य ितच्याकडे शांतपणे पाहत रािहला. 22 उंटांचे पाणी िपणे
संपल्यावर त्या मनुष्याने अधार् शेकेल वजनाची सोन्याची नथ
आिण ितच्या हातासाठी दहा शेकेल वजनाच्या दोन सोन्याच्या
बांगड ा काढल्या, 23 आिण िवचारले, “तू कोणाची मुलगी
आहेस? तसेच तुझ्या विडलाच्या घरी आम्हा सवार्नंा रातर्ी
मुक्काम करावयास जागा आहे का ते कृपा करून सांग.”
24 ती त्यास म्हणाली, “मी बथुवेलाची, म्हणजे नाहोरापासनू
िमल्केला जो मुलगा झाला त्याची मुलगी आहे.” 25ती आणखी
त्यास म्हणाली, “आमच्याकडे तुमच्या उंटांसाठी भरपरू गवत
व पें ढा आहे आिण तुमच्या सवार्संाठी मुक्काम करण्यासाठी
आमच्याकडे भरपरू जागा आहे.” 26 तेव्हा त्या मनुष्याने लवनू
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परमेश्वराची उपासना केली. 27 तो म्हणाला, “माझा धनी,
अबर्ाहाम ह्याचा देव परमेश्वर धन्यवािदत असो, त्याने माझ्या
धन्यासंबंधीचा कराराचा पर्ामािणकपणा आिण िवश्वसनीयता
सोडली नाही, माझ्याबाबत सांगायचे तर, परमेश्वराने मला
माझ्या धन्याच्या नातेवाइकाकडेच सरळ मागर् दाखवनूआणले.”
28 नंतरती तरुण स्तर्ी पळत गेलीआिण ितनेयासवर् गोष्टीबंद्दल
आपल्या आईला व घरच्या सवार्नंा सांिगतले. 29 िरबकेला
एक भाऊ होता, आिण त्याचे नाव लाबान होते. लाबान बाहेर
िविहरीजवळ रस्त्यावर उभ्या असलेल्या त्या मनुष्याकडे पळत
गेला. 30 जेव्हा त्याने आपल्या बिहणीच्या नाकातील नथ व
हातातीलसोन्याच्या बांगड ा पािहल्या,आिण “तो मनुष्यमला
असे म्हणाला,” असे आपल्या बिहणीचे, म्हणजे िरबकेचे शब्द
ऐकले, तेव्हा तो त्या मनुष्याकडे आला, आिण पाहतो तो, तो
उंटांपाशी िविहरीजवळ उभा होता. 31 आिण लाबान त्यास
म्हणाला, “परमेश्वराचा आशीवार्द लाभलेले तुम्ही, आत या.
तुम्ही बाहेर का उभे आहात? मी तुमच्यासाठी घर तयार केले
आहे आिण उंटासाठीही जागा केली आहे.” 32 तो मनुष्य घरी
आला आिण त्याने उंट सोडले. उंटांना गवत व पें ढा िदला आिण
त्याचे पाय व त्याच्या बरोबरच्या लोकांचे पाय धुण्यासाठी पाणी
देण्यात आले. 33 त्यांनी त्याच्या पुढे जेवण वाढले, परंतु तो
म्हणाला, “मला जे काही सांगायचे ते सांगेपयर्ंत मी जेवणार
नाही.” तेव्हा लाबान म्हणाला, “सांगा.” 34 तो म्हणाला, “मी
अबर्ाहामाचा सेवक आहे. 35 परमेश्वर देवाने माझ्या धन्याला
फार आशीवार्िदत केले आहे आिण तो महान बनला आहे. त्याने
त्यास में ढरांचे कळप, गुरेढोरे, तसेच सोने, चांदी, दासदासी, उंट
व गाढवे िदली आहेत. 36 सारा, ही माझ्या धन्याची पत्नी वृद्ध
झाली तेव्हा ितच्यापासनू माझ्या धन्याला मुलगा झाला,आिण
त्यास त्याने आपले सवर्काही िदले आहे. 37 माझ्या धन्याने
माझ्याकडून वचन घेतले, तो म्हणाला, ‘ज्यांच्या राज्यात मी
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माझे घर केले आहे त्या कनानी लोकांतनू माझ्या मुलासाठी
कोणी मुलगी पत्नी करून घेऊ नकोस. 38 त्याऐवजी माझ्या
विडलाच्या पिरवाराकडे जा, आिण माझ्या नातलगांकडे जा
व तेथनू माझ्या मुलासाठी तू पत्नी िमळवनू आण.’ 39 मी
माझ्या धन्याला म्हणालो, ‘यदाकदािचत मुलगी माझ्याबरोबर
येणार नाही?’ 40 परंतु तो मला म्हणाला, ‘ज्या परमेश्वरासमोर
मी चालत आहे, तो त्याच्या दतूाला तुझ्याबरोबर पाठवील व
तो तुझा मागर् यशस्वी करील, आिण तू माझ्या नातलगांतनू
व माझ्या विडलाच्या घराण्यातनू माझ्या मुलासाठी पत्नी
आणशील. 41 परंतु जेव्हा तू माझ्या नातलगांमध्ये जाशील
आिण जर त्यांनी तुला ती िदली नाही, तर मग तू माझ्या
शपथेतनू मोकळा होशील.’ 42आिण आज मी या झर्याजवळ
आलो आिण म्हणालो, ‘हे परमेश्वरा, माझा धनी अबर्ाहाम
याच्या देवा, कृपा करून जर खरोखर माझ्या पर्वासाचा हेतू
यशस्वीकरीतअसलासतर, 43मी येथे याझर्याजवळउभाआहे,
आिण असे होऊ दे की, जी मुलगी पाणी काढण्यास येईल आिण
िजला मी म्हणेन, “मी तुला िवनंती करतो, तूआपल्या घागरीतले
थोडे पाणी मला प्यायला दे,” 44 तेव्हा जी मला म्हणेल, “तुम्ही
प्या, आिण मी तुमच्या उंटासाठी ही पाणी काढते” तीच मुलगी
माझ्या धन्याच्या मुलासाठी परमेश्वराने िनवडलेली आहे असे
मी समजेन. 45 मी माझ्या मनात बोलणे संपण्याच्या आत
पाहा िरबका खांद्यावर घागर घेऊन बाहेर आली. ती िविहरीत
खाली उतरली आिण पाणी काढले. मग मी ितला म्हणालो,
“मुली, कृपा करून मला थोडे पाणी प्यायला दे.” 46 तेव्हा
ितने लगेच खांद्यावरून घागर उतरली आिण म्हणाली, “प्या
आिण मी तुमच्या उंटांनाही पाणी पाजते.” मग मी प्यालो
आिण ितने उंटांनाही पाणी पाजले. 47 मग मी ितला िवचारले,
“तू कोणाची मुलगी आहेस?” ती म्हणाली, “नाहोरापासनू
िमल्केला झालेल्या बथुवेलाची मी मुलगी,” तेव्हा मग मी
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ितला सोन्याची नथ आिण हातात घालण्यासाठी सोन्याच्या
दोन बांगडया िदल्या. 48 नंतर मी मस्तक लववनू माझा धनी
अबर्ाहाम याचा देव परमेश्वर याची स्तुती केली, कारण त्याने
मला माझ्या धन्याच्या भावाच्या मुलीला त्याच्या मुलाकडे
नेण्याचा योग्य मागर् दाखवला. 49 “आता तुम्ही माझ्या धन्याशी
पर्ामािणकपणाने आिण सत्याने वागण्यास तयार असाल तर
मला सांगा. परंतु जर नाही तर तसे मला सांगा; यासाठी की
मी उजवीकडे िकंवा डावीकडे वळेन.” 50 मग लाबान व बथुवेल
यांनी उ र िदले, “ही गोष्ट परमेश्वराकडून आली आहे. आम्ही
तुम्हास बरे िकंवा वाईट काही बोलू शकत नाही. 51 पाहा,
िरबका तुमच्यासमोरआहे. ितला तुम्ही घेऊनजाआिण परमेश्वर
बोलल्यापर्माणे ती तुमच्या धन्याच्या मुलाची पत्नी व्हावी.”
52 जेव्हा अबर्ाहामाच्या सेवकाने हे त्यांचे शब्द ऐकले, तेव्हा
त्याने भमूीपयर्ंत वाकून परमेश्वर देवाला नमन केले. 53 सेवकाने
सोन्याचे दािगने व चांदीचे दािगने व वस्तरे् िरबकेला िदली.
त्याने ितचा भाऊ व ितचीआई यांनाही मोलवान देणग्या िदल्या.
54मग त्याने व त्याच्या बरोबरच्या माणसांनी त्यांचे खाणे व िपणे
झाल्यावर रातर्ी तेथेच मुक्काम केला. दुसर्या िदवशी सकाळी
उठल्यावर ते म्हणाले, “आता मला माझ्या धन्याकडे पाठवा.”
55 तेव्हा ितची आई व भाऊ म्हणाले, “िरबकेला आमच्याजवळ
थोडे िदवस म्हणजे िनदान दहा िदवस तरी राहू द्या. मग ितने
जावे.” 56 परंतु तो त्यांना म्हणाला, “मला थांबवनू घेऊ नका,
कारण परमेश्वराने माझा मागर् यशस्वी केला आहे, मला माझ्या
मागार्ने पाठवा जेणेकरून मी माझ्या धन्याकडे जाईन.” 57 ते
म्हणाले, “आम्ही मुलीला बोलावनू ितला िवचारतो.” 58 मग
त्यांनी िरबकेला बोलावनू ितला िवचारले, “या मनुष्याबरोबर तू
जातेस काय?” ितने उ र िदले, “मी जाते.” 59 मग त्यांची
बहीण िरबका, ितच्या दाईसोबत अबर्ाहामाचा सेवक व त्याची
माणसे यांच्या बरोबर पर्वासास िनघाली. 60 त्यांनी िरबकेला
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आशीवार्द िदलाआिण ितला म्हटले, “आमच्या बिहणी, तू हजारो
लाखांची आई हो, आिण तुझे वंशज त्यांचा दे्वष करणार्यांच्या
वेशीचा ताबा घेवोत.” 61मग िरबका उठली व ती व ितच्या दासी
उंटावर बसल्याआिण त्या मनुष्याच्या मागे गेल्या. अशा रीतीने
सेवकाने िरबकेला घेतले आिण त्याच्या मागार्ने गेला. 62 इकडे
इसहाक नेगेब येथे राहत होता आिण नुकताच बैर-लहाय-रोई
िविहरीपासनू परत आला होता. 63 इसहाक संध्याकाळी मनन
करण्यास शेतात गेला होता. त्याने आपली नजर वर केली व
पािहले तेव्हा त्यास उंट येताना िदसले. 64 िरबकेने नजर वर
करून जेव्हा इसहाकाला पािहले तेव्हा ती उंटावरून उडी मारून
खाली उतरली. 65ती सेवकाला म्हणाली, “शेतातनू आपल्याला
भेटावयास सामोरा येत असलेला पुरुष कोण आहे?” सेवकाने
उ र िदले, “तो माझा धनी आहे.” तेव्हा ितने बुरखा घेतला
आिण स्वतःला झाकून घेतले. 66 सेवकाने इसहाकाला सवर्
गोष्टी, त्याने काय केले त्यािवषयी सिवस्तर सांिगतले. 67 मग
इसहाकाने मुलीला आपली आई सारा िहच्या तंबतू आणले.
आिण त्याने िरबकेला िस्वकारले, आिण ती त्याची पत्नी झाली,
आिण त्याने ितच्यावर परे्म केले. अशा रीतीनेआपल्याआईच्या
मरणानंतर इसहाक सांत्वन पावला.

25
1 . 1:32-33

1 अबर्ाहामाने दुसरी पत्नी केली; ितचे नाव कटूरा होते.
2 ितच्यापासनू त्यास िजमर्ान, यक्षान, मदान, िमद्यान, इश्बाक
व शहू ही मुले झाली. 3यक्षानास शबा व ददान झाले. अश्शरूी,
लटूशी व लऊमी लोक हे ददानाचे वंशज होते. 4 एफा, एफर,
हनोख, अबीदा व एल्दा हे िमद्यानाचे पुतर् होते. हे सवर्
कटूरेचे वंशज होते. 5 अबर्ाहामाने आपले सवर्स्व इसहाकास
िदले. 6 अबर्ाहामाने आपल्या उपपत्नीच्या मुलांना देणग्या
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िदल्या, आिण आपण िजवंत असतानाच त्याने आपला मुलगा
इसहाकापासनू त्यांना वेगळे करून दरू पवूकडील देशात पाठवनू
िदले.

7 अबर्ाहामाच्या आयुष्याच्या वषार्चे िदवस हे इतके आहेत,
तो एकशे पंच्याह र वष जगला. 8अबर्ाहामाने शेवटचा श्वास
घेतला आिण तो वृद्ध होऊन व पणूर् जीवन जगनू चांगल्या
म्हातारपणी मेला वआपल्यालोकांसजाऊन िमळाला. 9इसहाक
व इश्माएल या त्याच्या मुलांनी त्यास सोहर िह ी याचा मुलगा
एफ्रोन याचे शेत ममरे्समोर आहे त्यातल्या मकपेला गुहेत
पुरले. 10 हे शेत अबर्ाहामाने हेथीच्या मुलाकडून िवकत घेतले
होते. त्याची पत्नी सारा िहच्याबरोबर तेथे अबर्ाहामाला पुरले.
11अबर्ाहामाच्या मृत्यनंूतर देवाने त्याचा मुलगा इसहाक याला
आशीवार्िदत केले आिण इसहाक बैर-लहाय-रोई जवळ राहत
होता.

1 . 1:29-31
12 अबर्ाहामापासनू सारेची दासी हागार िहला झालेल्या

इश्माएलाची वंशावळ ही: 13 इश्माएलाच्या मुलांची नावे ही
होती. इश्माएलाच्या मुलांची नावे त्यांच्या जन्मक्रमापर्माणे:
इश्माएलाचा पर्थम जन्मलेला मुलगा नबायोथ, केदार,
अदबील, िमबसाम, 14 िमश्मा, दुमा, मस्सा, 15 हदद, तेमा,
यतरू, नापीश व केदमा. 16 ही इश्माएलाची मुले होती, आिण
त्यांच्या गावांवरून आिण त्याच्या छावणीवरून त्यांची नावे
ही पडली होती. हे त्यांच्या वंशापर्माणे बारा सरदार झाले.
17 ही इश्माएलाच्या आयुष्याची वष एकशे सदतीस आहेत.
त्याने शेवटचा श्वास घेतलाआिण मेला आिणआपल्या लोकांस
जाऊन िमळाला. 18 त्याचे वंशज हवीलापासनू ते शरूापयर्ंत
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वस्ती करून रािहले, अश्शरूाकडे जाताना िमसराजवळ हा देश
आहे. ते एकमेकांबरोबर वैराने राहत होते*.

19 अबर्ाहामाचा मुलगा इसहाक ह्याच्यासंबंधीच्या घटना
या आहेत. अबर्ाहाम इसहाकाचा बाप झाला. 20 इसहाक
चाळीस वषार्चंा झाला तेव्हा त्याने पदन-अरामातील अरामी
बथुवेलाची मुलगी वअरामीलाबानाची बहीण िरबका िहला पत्नी
करून घेतले. 21 इसहाकाने आपल्या पत्नीसाठी परमेश्वराकडे
पर्ाथर्ना केली कारण ती िनःसंतान होती, आिण परमेश्वराने
त्याची पर्ाथर्ना ऐकली, आिण िरबका त्याची पत्नी गरोदर
रािहली. 22 मुले ितच्या उदरात एकमेकांशी झगडू लागली,
तेव्हा ती म्हणाली, “मला हे काय होत आहे?” ती परमेश्वरास
याबद्दल िवचारायला गेली. 23 परमेश्वर ितला म्हणाला, “दोन
राष्ट्रे तुझ्या गभार्शयात आहेत आिण तुझ्यामधनू दोन वंश
िनघतील. एक वंश दुसर्यापेक्षा बलवान असेल आिण थोरला
धाकट ाची सेवा करील.” 24 जेव्हा ितची बाळंतपणाची वेळ
आली तेव्हा ितच्या गभर्शयात जुळी होती. 25 आिण पिहला
मुलगा बाहेर आला तो तांबसू वणार्चा असनू, त्याचे सवर् अंग
केसांच्या वस्तर्ासारखे होते. त्यांनी त्याचे नाव एसावअसे ठेवले.
26 त्याच्यानंतर त्याचा भाऊ बाहेर आला. त्याच्या हाताने त्याने
एसावाची टाच हाताने धरली होती म्हणनू त्याचे नाव याकोब
असे ठेवले. जेव्हा त्याच्या पत्नीने त्यांना जन्म िदला तेव्हा
इसहाक साठ वषार्चंा होता. 27ही मुले मोठी झाली,आिण एसाव
तरबेज िशकारी झाला, तो रानातनू िफरणारा मनुष्य होता; पण
याकोब शांत मनुष्य होता, तो त्याचा वेळ तंबतू घालवीत असे.
28एसावावर इसहाकाची पर्ीती होती,कारण त्याने िशकार करून

* 25:18
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आणलेल्या पर्ाण्यांचे मांसतोखातअसे, परंतु िरबकेने याकोबावर
पर्ीती केली.

. 12:16
29 याकोबाने वरण िशजवले. एसाव िशकारीहनू परत आला,

आिण तो भुकेने व्याकुळ झाला होता. 30 एसाव याकोबास
म्हणाला, “मी तुला िवनंती करतो, मला थोडे तांबडे डाळीचे वरण
खायला घेऊ दे. मी फार दमलोआहे!” म्हणनू त्याचे नाव अदोम
पडले. 31 याकोब म्हणाला, “पिहल्यांदा तुझ्या ज्येष्ठपणाचा
हक्क मला िवकत दे.” 32 एसाव म्हणाला, “पाहा, मी मरायला
लागलो आहे. या ज्येष्ठपणाच्या हक्काचा मला काय उपयोग
आहे?” 33 याकोब म्हणाला, “पर्थम, तू माझ्याशी शपथ घे.”
तेव्हा एसावाने तशी शपथ घेतली आिण अशा रीतीने त्याने
आपल्या ज्येष्ठपणाचा हक्क याकोबाला िवकला. 34 याकोबाने
त्यास भाकर व मसुरीच्या डाळीचे वरण िदले. त्याने ते खाल्ले व
पाणी िपऊन झाल्यावर उठला व तेथनू त्याच्या मागार्ने िनघनू
गेला. अशा रीतीने एसावाने त्याच्या ज्येष्ठपणाचा हक्क तुच्छ
मानला.

26
-

. 12:10-20; 20:1-18
1 अबर्ाहामाच्या िदवसात जो पिहला दुष्काळ पडला होता

त्यासारखा दुसरा दुष्काळ त्या देशात पडला. तेव्हा इसहाक
पिलष्ट ांचा राजा अबीमलेख याजकडे गरार नगरामध्ये गेला.
2 परमेश्वराने त्यास दशर्न देऊन म्हटले, “तू िमसर देशात खाली
जाऊ नकोस; जो देश मी तुला सांगेन त्यामध्येच राहा. 3 या
देशात उपरी म्हणनू राहा आिण मी तुझ्याबरोबर असेनआिण मी
तुला आशीवार्द देईन; कारण हे सवर् देश मी तुझ्या वंशजाला
देईन, आिण तुझ्या बाप अबर्ाहाम याला शपथ घेऊन जे
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वचन िदले आहे ते सवर् मी पणूर् करीन. 4 मी तुझे वंशज
आकाशातील तार्यांइतके बहुगुिणत करीन आिण हे सवर् देश
मी तुझ्या वंशजांना देईन. तुझ्या वंशजांद्वारे पृथ्वीवरील सवर्
राष्ट्रे आशीवार्िदत होतील. 5 मी हे करीन कारण अबर्ाहामाने
माझा शब्द पाळला आिण माझे िवधी, माझ्या आज्ञा, माझे
िनयम व माझे कायदे पाळले.” 6 म्हणनू मग इसहाक गरारातच
रािहला. 7 जेव्हा तेथील लोकांनी त्याच्या पत्नीिवषयी त्यास
िवचारले, तेव्हा तो म्हणाला, “ती माझी बहीण आहे.” “ती
माझी पत्नी आहे,” असे म्हणण्यास तो घाबरला. कारण त्याने
िवचार केला की, “िरबकेला िमळिवण्यासाठी या िठकाणचे लोक
माझा घात करतील, कारण ती िदसायला इतकी संुदर आहे.”
8 इसहाक बराच काळ तेथे रािहल्यावर, पिलष्ट ांचा राजा
अबीमलेख ह्याने एकदा िखडकीतनू बाहेर पाहताना पािहले की,
इसहाक त्याच्या पत्नीला िरबकेला परे्माने कुरवाळत आहे.
9 अबीमलेखाने इसहाकाला बोलावले आिण म्हणाला, “पाहा
नक्कीच ही तुझी पत्नी आहे. मग, ‘ती तुझी बहीण आहे’ असे
तू का सांिगतलेस?” इसहाक त्यास म्हणाला, “कारण मला
वाटले की, ितला िमळिवण्यासाठी कोणीही मला मारून टाकेल.”
10 अबीमलेख म्हणाला, “तू आम्हांला हे काय केलेस? कारण
आमच्या लोकांतनू कोणीही तुझ्या पत्नीबरोबर सहज लैंिगक
संबंध केला असता, आिण त्यामुळे तू आमच्यावर दोष आणला
असतास.” 11 म्हणनू अबीमलेखाने सवर् लोकांस ताकीद िदली
आिण म्हणाला, “जो कोणी या मनुष्यास िकंवा याच्या पत्नीला
हात लावेल त्यास खिचत िजवे मारण्यात येईल.” 12 इसहाकाने
त्या देशात धान्य पेरले आिण त्याच वषी र् त्यास शंभरपट पीक
िमळाले, कारण परमेश्वराने त्यास आशीवार्द िदला. 13 इसहाक
धनवान झाला, तो अिधकािधक वाढत गेला आिण खपू महान
होईपयर्ंत वाढत गेला. 14 त्याच्याकडे पुष्कळ मेंढरे व गुरेढोरे,
मोठा कुटंुबकिबला होता. त्यावरून पिलष्टी त्याचा हेवा करू
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लागले; 15 म्हणनू त्याच्या विडलाच्या हयातीत पवूी र् त्याच्या
नोकरांनी खणलेल्या सवर् िविहरी पिलष्ट ांनी मातीने बुजवल्या
होत्या. 16 तेव्हा अबीमलेख इसहाकास म्हणाला, “तू आमचा
देश सोडून िनघनू जा कारण आमच्यापेक्षा तू अिधक शक्तीमान
झालाआहेस.” 17 म्हणनू इसहाकाने तो देशसोडला व गराराच्या
खोर्यात त्याने तळ िदला आिण तेथेच रािहला. 18अबर्ाहामाने
आपल्या िदवसात ज्या पाण्याच्या िविहरी खणल्या होत्या,
परंतु अबर्ाहामाच्या मरणानंतर त्या पिलष्टी लोकांनी मातीने
बुजिवल्या होत्या त्या पुन्हा एकदा इसहाकाने खणनू घेतल्या,
आिण त्याच्या विडलाने िदलेली नावेच पुन्हा त्याने िदली.
19 जेव्हा इसहाकाच्या नोकरांनी एक िवहीर खोर्यात खणली,
तेव्हा त्या िविहरीत त्यांना एक िजवंत पाण्याचा झरा लगला.
20गरार खोर्यातील गुराख्यांनी इसहाकाच्या गुराख्यांशी भांडणे
केली, ते म्हणाले, “हे पाणी आमचे आहे.” ते त्याच्याशी भांडले
म्हणनू इसहाकाने त्या िविहरीचे नाव “एसेक*” ठेवले. 21 मग
त्यांनी दुसरी िवहीर खणली, आिण ितच्यावरूनही ते भांडले
म्हणनू त्याने ितचे नाव “िसतना” ठेवले. 22 तो तेथनू िनघाला
आिण त्याने आणखी एक िवहीर खणली, परंतु ितच्यासाठी ते
भांडले नाहीत म्हणनू त्याने ितचे नाव रहोबोथ †ठेवले. आिण
तो म्हणाला, “आता परमेश्वरने आम्हासाठी जागा शोधनू िदली
आहे, आिण देशात आमची भरभराट होईल.” 23 नंतर तेथनू
इसहाक बैर-शेबा येथे गेला. 24 त्याच रातर्ी परमेश्वराने
इसहाकाला दशर्न देऊन म्हटले, “मी तुझा बाप अबर्ाहाम याचा
देव आहे. िभऊ नकोस, कारण मी तुझ्याबरोबर आहेआिण माझा
सेवकअबर्ाहाम याच्यासाठी मी तुलाआशीवार्िदत करीन व तुझे
वंशज बहुतपट करीन.” 25 तेव्हा इसहाकाने तेथे वेदी बांधली
व परमेश्वराच्या नावाने पर्ाथर्ना केली. त्याने तेथे आपला तंबू

* 26:20 -तंटा † 26:22 -मोठी जागा
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ठोकला आिण त्याच्या नोकरांनी एक िवहीर खणली.

26 नंतर गराराहनू अबीमलेख, त्याचा िमतर् अहुज्जाथ
व त्याच्या सैन्याचा सेनापती िपकोल हे त्याच्याकडे गेले.
27 इसहाकाने त्यांना िवचारले, “तुम्ही माझा दे्वष करता व मला
तुम्ही आपणापासनू दरू केलेत; तर आता तुम्ही माझ्याकडे का
आलात?” 28आिण ते म्हणाले, “परमेश्वर तुझ्याबरोबर आहे हे
आम्हांला स्पष्टपणे िदसनूआलेआहे. म्हणनूआम्ही ठरवलेआहे
की,आपणांमध्ये म्हणजे आम्हामध्ये व तुझ्यामध्ये तह असावा.
म्हणनू तूआम्हाबरोबर करार कर, 29जसेआम्ही तुझी हानी केली
नाही,आिणआम्ही तुझ्याशी चांगले वागलोआिण तुला शांतीने
पाठवले, तशी तू आम्हास हानी करू नको. खरोखर परमेश्वराने
तुला आशीवार्िदत केले आहे.” 30 तेव्हा इसहाकाने त्यांना
मेजवानी िदली, त्यांनी आनंदाने खाणे िपणे केले. 31 दुसर्या
िदवशी सकाळी लवकर उठून एकमेकांशी शपथ वािहली. नंतर
इसहाकाने त्यांना रवाना केलेआिण तेशांतीने त्याच्यापासनू गेले.
32 त्याच िदवशी इसहाकाच्या नोकरांनी येऊन त्यांनी खणलेल्या
िविहरीिवषयी त्यास सांिगतले. ते म्हणाले, “त्या िविहरीत
आम्हांस पाणी िमळाले आहे.” 33 तेव्हा इसहाकाने त्या िविहरीचे
नाव शेबा ‡ठेवले, आिण त्या नगराला अजनूही बैर-शेबा नाव
आहे. 34एसावचाळीस वषार्चंा झाल्यावर त्याने हेथी िस्तर्यांशी
लग्ने केली, एकीचे नाव होते यहदूीथ, ही बैरी िह ीची मुलगी,
आिण दुसरीचे नाव होते बासमथ, ही एलोन िह ीची मुलगी
होती. 35 त्यामुळे इसहाक व िरबका दुःखीत झाले.

27
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1 जेव्हा इसहाक म्हातारा झाला आिण त्याची नजर मंद
झाल्यामुळे त्यास िदसेनासे झाले तेव्हा त्याने आपला वडील
मुलगा एसाव याला बोलावनू म्हटले, “माझ्या मुला.” तो
म्हणाला, “काय बाबा?” 2 तो म्हणाला, “हे पाहा, मी म्हातारा
झालो आहे, माझ्या मरणाचा िदवस मला माहीत नाही. 3 म्हणनू
तुझी हत्यारे, बाणांचा भाता व धनुष्य घे, आिण बाहेर रानात
जा आिण माझ्यासाठी िशकार घेऊन ये. 4 मला आवडणारे
रुचकर जेवण तयार करून माझ्याकडे आण, म्हणजे मग मी
ते खाईन व मरण्यापवूी र् मी तुला आशीवार्द देईन.” 5 जेव्हा
इसहाक त्याच्या मुलाशी बोलत होता तेव्हा िरबका ऐकत होती.
एसाव रानात िशकार करून घेऊन येण्यासाठी गेला. 6 िरबका
आपला मुलगा याकोब याला म्हणाली, “हे पाहा, तुझ्या बापाला
तुझा भाऊ एसावाशी बोलताना मी ऐकले. तो म्हणाला,
7 ‘माझ्यासाठी िशकार घेऊन ये आिण त्याचे रुचकर जेवण
करून माझ्याकडे घेऊन ये म्हणजे मी ते खाईन आिण माझ्या
मरण्यापवूी र् परमेश्वराच्या उपिस्थतीत तुला आशीवार्द देईन.’
8 तर आता माझ्या मुला, मी तुला आज्ञा देते त्यापर्माणे माझा
शब्द पाळ. 9 आपल्या कळपाकडे जा आिण त्यातनू दोन
चांगली करडे घेऊन मलाआणनू दे. मी त्यांचे तुझ्या विडलाच्या
आवडीचे रुचकर जेवण तयार करते, 10 मग ते जेवण तुझ्या
बापाकडे घेऊन जा, म्हणजे मग ते खाऊन तुझा बाप मरण्यापवूी र्
तुला आशीवार्द देईल.” 11 परंतु याकोब आपली आई िरबका
िहला म्हणाला, “माझा भाऊ एसाव केसाळ मनुष्य आहे; मी
गुळगुळीत मनुष्य आहे. 12 कदािचत माझा बाप मला स्पशर्
करेल आिण मी फसवणारा असा होईल. मी आपणावर शाप
ओढवनू घेईन, आशीवार्द आणणार नाही.” 13 त्याची आई
त्यास म्हणाली, “माझ्या मुला, तुझ्यावरचा शाप माझ्यावर
येवो. केवळ माझा शब्द पाळ आिण जा, माझ्याकडे ते घेऊन
ये.” 14 मग याकोब गेला आिण ती करडे आईकडे घेऊन
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आला. त्याच्या आईने त्यांचे त्याच्या विडलाच्या आवडीचे
रुचकर जेवण तयार केले. 15 िरबकाने आपला वडील मुलगा
एसावाचे चांगले कपडे घरात ितच्याजवळ होते ते घेऊन आपला
धाकटा मुलगा याकोबाच्या अंगात घातले. 16तसेच ितने करडांचे
कातडे याकोबाच्या हातावर व त्याच्या मानेवरच्या गुळगुळीत
भागावर लावले. 17 ितने स्वतः इसहाकासाठी तयार केलेले
रुचकर जेवणआिण भाकरआणनू याकोबाच्या हातात िदले. 18 ते
घेऊन याकोब आपल्या बापाकडे गेला आिण म्हणाला, “माझ्या
बापा” तो म्हणाला, “मी येथेआहे,माझ्या मुला तू कोणआहेस?”
19याकोबआपल्या बापाला म्हणाला, “मी तुमचा वडील मुलगा
एसाव आहे; तुम्ही मला सांगितले तसे मी केले आहे. तेव्हा
आता उठून बसा व तुमच्यासाठी िशकार करून आणलेले मांस
खा म्हणजे मग तुम्ही मला आशीवार्द द्याल.” 20 इसहाक
आपल्या मुलाला म्हणाला, “माझ्या मुला एवढ ा लवकर तुला
िशकार कशी काय िमळाली?” याकोब म्हणाला, “कारण तुमचा
देव परमेश्वराने मला िमळवनू िदली.” 21 इसहाक याकोबाला
म्हणाला, “माझ्या मुला, माझ्याजवळ ये, म्हणजे मी तुला स्पशर्
करतोआिण मग तू खरेच माझा मुलगा एसावचआहेस की नाही
हे मला समजेल.” 22 तेव्हा याकोब आपल्या बापाजवळ गेला.
इसहाकाने त्यास स्पशर् केला आिण म्हणाला, “तुझा आवाज
तर याकोबाच्या आवाजासारखा आहे. परंतु तुझे हात मातर्
एसावाच्या हातासारखे केसाळ आहेत.” 23 इसहाकाने त्यास
ओळखले नाही कारण त्याचे हात एसावाच्या हातासारखे केसाळ
होते, म्हणनू त्याने त्यास आशीवार्द िदला. 24 तो म्हणाला, “तू
खरेच माझा मुलगा एसावच आहेस काय?” आिण तो म्हणाला,
“मी आहे.” 25 इसहाक म्हणाला, “तू जेवण माझ्याकडे आण,
आिणमी तूआणलेले हरणाचे ते मांसखाईन,मग तुलाआशीवार्द
देईन.” तेव्हा याकोबाने आपल्या बापाला जेवण िदले. इसहाकाने
ते खाल्ले आिण याकोबाने त्याच्यासाठी दर्ाक्षरसही िदला आिण
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तो प्याला. 26मग इसहाक त्याचा बाप त्यास म्हणाला, “माझ्या
मुला जरा माझ्याजवळ ये व मला चंुबन दे.” 27 मग याकोब
आपल्या बापाजवळ गेलाआिण त्याने त्याचे चंुबन घेतले. आिण
त्याने त्याच्या कपड ांचा वास घेतला; त्याने त्यास आशीवार्द
िदला. तो म्हणाला, “पाहा ज्या शेताला परमेश्वराने आशीवार्द
िदला त्याचा वास जसा येतो तसा माझ्या मुलाचा वास आहे.
28 देव तुला आकाशातले दव व भमूीची समृद्धी व भरपरू धान्य
व दर्ाक्षरस देईल. 29लोक तुझी सेवा करोत व राष्ट्रे तुझ्यापुढे
नमोत. तू तुझ्या भावांवर राज्य करशील. तुझ्या आईची मुले
तुला नमन करतील. तुला शाप देणारा पर्त्येकजण शािपत
होईल आिण तुला आशीवार्द देणारा पर्त्येकजण आशीवार्िदत
होईल.” 30 इसहाकाने याकोबाला आशीवार्द देण्याचे संपिवले
आिण त्यानंतर याकोब आपल्या बापापासनू िनघनू गेला तोच
एसाव िशकारीहनू आला. 31 त्यानेही आपल्या विडलाच्या
आवडीचे रुचकर भोजन तयार करूनआपल्या बापाजवळआणले,
तो त्याच्या बापाला म्हणाला, “माझ्या विडलाने उठावे आिण
तुमच्या मुलाने िशकारकरूनआणलेले मांसखावे जेणेकरूनमला
आशीवार्द द्यावा.” 32 इसहाक त्याचा बाप त्यास म्हणाला, “तू
कोण आहेस?” तो म्हणाला, “मी तुमचा मुलगा वडील मुलगा
एसावआहे.” 33मगइसहाकभीतीने थरथरकापत म्हणाला, “तर
मग तू येण्या अगोदर ज्याने मांस तयार करून मला आणनू िदले
तो कोण होता? मी ते सवर् खाऊन त्यासआशीवार्द िदला. खरोखर
तोआशीवार्िदतहोईल.” 34 जेव्हा एसावानेआपल्या बापाचेशब्द
ऐकले, तो खपू मोठ ाने ओरडून आिण दुःखाने रडून म्हणाला
“माझ्या िपत्या; मलाही आशीवार्द द्या.” 35 इसहाक म्हणाला,
“तुझा भाऊ कपटाने येथे आला आिण तो तुझे आशीवार्द घेऊन
गेला.” 36एसाव म्हणाला, “त्याचे याकोब *हे नाव त्यासयोग्यच
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आहे की नाही? त्याने माझी दोनदा फसवणकू केली आहे. त्याने
माझा ज्येष्ठपणाचा हक्क िहरावनू घेतला आिण आता त्याने
माझा आशीवार्दही काढून घेतला आहे.” आिण एसाव म्हणाला,
“माझ्याकिरता तुम्ही काहीआशीवार्द राखनू ठेवला नाही काय?”
37 इसहाकाने एसावास उ र िदले आिण म्हणाला “पाहा, मी
त्यास तुझ्यावर धनीपणा करण्याचा अिधकार िदला आहे, आिण
तुझे सवर् बंधू त्याचे सेवक होतील. आिण त्यास मी धान्य
व नवा दर्ाक्षरस िदला आहे. माझ्या मुला, मी तुझ्यासाठी
काय करू.” 38 एसाव आपल्या बापाला म्हणाला, “माझ्या
बापा, माझ्यासाठी तुमच्याकडे एकही आशीवार्द नाही काय?
माझ्या बापा मलाही आशीवार्द द्या.” एसाव मोठ ाने रडला!
39 मग त्याचा बाप इसहाकाने उ र िदले आिण त्यास म्हणाला,
“पाहा, जेथे पृथ्वीवरील समृद्धी व आकाशातले दंव पडते त्या
िठकाणापासनू दरू तुझी वस्ती होईल. 40 तुझ्या तलवारीने तू
जगशील व आपल्या भावाची सेवा करशील, परंतु जेव्हा तू बंड
करशील, तू आपल्या मानेवरून त्याचे जू मोडून टाकशील.”

41 त्यानंतरआपल्या विडलाने त्यासजोआशीवार्द िदला होता
त्यामुळे एसाव याकोबाचा दे्वष करू लागला. एसाव त्याच्या
मनात म्हणाला, “माझ्या िपत्याकिरता शोक करण्याचे िदवस
जवळ आले आहेत. त्यानंतर मी माझा भाऊ याकोब याला
ठार मारीन.” 42 िरबकाला ितच्या वडील मुलाचे शब्द कोणी
सांिगतले. म्हणनू ितने आपला धाकटा मुलगा याकोब याला
िनरोप पाठवनू बोलावले आिण मग ती त्यास म्हणाली, “पाहा,
तुझा भाऊएसाव तुला ठार मारण्याचा बेतकरीतआहे व स्वतःचे
समाधान करून घेत आहे. 43 म्हणनू आता माझ्या मुला, माझी
आज्ञा पाळ आिण, हारान पर्ांतात माझा भाऊ लाबान राहत
आहे, त्याच्याकडे तू पळून जा. 44 तुझ्या भावाचा राग शांत
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होईपयर्ंत थोडे िदवस त्याजकडे राहा. 45 तुझ्यावरून तुझ्या
भावाचा राग िनघनू जाईल, आिण तू त्यास काय केले हे तो
िवसरेल. मग मी तुला तेथनू बोलावनू घेईन. एकाच िदवशी
मी तुम्हा दोघांनाही का अंतरावे?” 46 मग िरबका इसहाकाला
म्हणाली, “हेथीच्या मुलीमुंळे मला जीव नकोसा झाला आहे.
याकोबाने जर या देशाच्या मुली करून हेथाच्या लोकांतनू पत्नी
केली तर माझ्या जगण्याचा काय उपयोग?”

28
1इसहाकाने याकोबाला बोलावनू त्यासआशीवार्द िदलाआिण

त्यास आज्ञा िदली, “तू कनानी मुलगी पत्नी करून घेऊ नको.
2ऊठ, तू पदन-अरामात तुझ्या आईचा बाप बथुवेल याच्या घरी
जा. आिण तुझ्या आईचा भाऊ लाबान त्याच्या मुलीपैंकीच
एकीला पत्नी करून घे. 3 सवर्समथर् देव तुला आशीवार्िदत
करो आिण तू राष्ट्रांचा समुदाय व्हावे म्हणनू तो तुला सफळ
करून बहुतपट करो. 4 तो तुला व तुझ्यानंतर तुझ्या वंशजाला
अबर्ाहामाचे आशीवार्द देवो, आिण जो हा देश परमेश्वराने
अबर्ाहामाला िदला व ज्यात तू राहतोस तो देश तुला वतन
म्हणनू लाभो.” 5अशा रीतीने इसहाकाने याकोबाला दरू पाठवले.
याकोब पदन-अराम येथे, अरामी बथुवेलाचा मुलगा, याकोब व
एसाव यांची आई िरबका िहचा भाऊ लाबान याच्याकडे गेला.

6एसावाने पािहले की इसहाकाने याकोबाला आशीवार्द िदला,
वपदन-अरामातनू पत्नी करून घेण्यासाठी ितकडे पाठवले. त्याने
हे देखील पािहले की, इसहाकाने त्यास आशीवार्द िदला आिण
आज्ञा देऊन म्हणाला की, “तू कोणत्याच कनानी िस्तर्यांतली
पत्नी करू नये.” 7 एसावाने हे देखील पािहले की, याकोबाने
आपल्या बापाची आिण आईची आज्ञा मानली, आिण पदन-
अरामास गेला. 8 एसावाने पािहले की, आपला बाप इसहाक
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याला कनानी मुली पसंत नाहीत. 9 म्हणनू तो इश्माएलाकडे
गेला आिण त्याने आपल्या िस्तर्या होत्या त्यांच्यािशवाय
अबर्ाहामाचा मुलगा इश्माएलाची मुलगी, नबायोथाची बहीण
महलथ ही पत्नी करून घेतली.

10याकोबाने बैर-शेबा सोडले व तो हारानाला गेला. 11तो एका
िठकाणी आला आिण सयूर् मावळला म्हणनू त्याने तेथे रातर्भर
मुक्काम केला. तेथे रातर्ी झोपताना त्याने त्या िठकाणच्या
धोंड ांपैकी एक धोंडा घेतला, तो त्याच्या डोक्याखाली ठेवला
आिण त्या िठकाणी झोप घेण्यासाठी खाली पडून रािहला.
12 तेव्हा त्यास स्वप्न पडले आिण त्याने पािहले, एक िशडी
पृथ्वीवर उभी आहे. ितचे टोक वर स्वगार्पयर्ंत पोहचलेले आहे
आिण देवाचे दतू ितच्यावरून चढत व उतरत आहेत. 13 पाहा,
ितच्यावरती परमेश्वर उभा होता, आिण तो म्हणाला, “मी
परमेश्वर, तुझा बापअबर्ाहाम याचा देव व इसहाकाचा देवआहे.
तू ज्या भमूीवर झोपला आहेस, ती मी तुला व तुझ्या वंशजांना
देईन. 14 तुझे वंशज पृथ्वीवरील मातीच्या कणाइतके होतील,
आिण तुझा िवस्तार पवूकडे, पिश्चमेकडे, उ रेकडे व दिक्षणकडे
होईल. तुझ्यामध्ये व तुझ्या वंशजांमध्ये पृथ्वीवरील सवर् कुटंुबे
आशीवार्िदत होतील. 15 पाहा, मी तुझ्याबरोबर आहे आिण तू
जेथे कोठे जाशील त्या पर्त्येक िठकाणी मी तुझे रक्षण करीन
आिण तुला या देशात परत आणीन; कारण मी तुला सोडणार
नाही. मी तुलाजीसवर् अिभवचने िदली ते सवर् मी करीन.” 16मग
याकोब त्याच्या झोपेतनू जागा झाला, व म्हणाला, “खरोखर या
िठकाणी परमेश्वरआहे,आिण हे मला समजले नव्हते.” 17 त्यास
भीती वाटली आिण तो म्हणाला, “हे िठकाण िकती भीितदायक
आहे! हे देवाचे घर आहे, दुसरे काही नाही. हे स्वगार्चे दार
आहे.” 18याकोब मोठ ा पहाटे लवकर उठलाआिण त्याने उशास
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घेतलेला धोंडा घेतला. त्याने तो स्मारकस्तंभ म्हणनू उभा केला
आिण त्यावर तेल ओतले. 19 त्या िठकाणाचे नाव लजू होते,
परंतु त्याने त्याचे नाव बेथेल *ठेवले. 20 मग याकोबाने शपथ
वाहनू नवस केला, तो म्हणाला, “जर देव माझ्याबरोबर राहील
आिण ज्या मागार्ने मी जातो त्यामध्ये माझे रक्षण करील,आिण
मला खावयास अन्न व घालण्यास वस्तर् देईल, 21 आिण मी
सुरिक्षत माझ्या विडलाच्या घरी परत येईन, तर परमेश्वर माझा
देव होईल. 22मग मी हा जो धोंडा या िठकाणी स्तंभ म्हणनू उभा
केला आहे तो पिवतर् धोंडा होईल, तो देवाचे घर होईल. जे सवर्
तू मला देशील, त्याचा दहावा भाग मी तुला खिचत परत देईन.”

29

1 नंतर याकोबाने आपला पर्वास पुढे चालू ठेवला आिण
तो पवूकडील लोकांच्या देशात आला. 2 त्याने पािहले तेव्हा
त्यास एका शेतात एक िवहीर िदसली आिण पाहा ितच्याजवळ
मेंढरांचे तीन कळप बसलेले होते. या िविहरीतनू कळपांना
पाणी पाजीत असत आिण या िविहरीच्या तोंडावरचा दगड
मोठा होता. 3 जेव्हा सवर् कळप तेथे जमत तेव्हा में ढपाळ
िविहरीच्या तोंडावरील मोठा दगड ढकलनू बाजलूा काढीत मग
सवर् कळपांचे पाणी िपऊन झाल्यावर ते तो दगड परत त्याच
जागेवर ठेवत. 4 याकोब त्यांना म्हणाला, “माझ्या बंधूंनो,
तुम्ही कोठून आलात?” ते म्हणाले, “आम्ही हारान पर्देशाहनू
आलो आहोत.” 5 मग तो त्यांना म्हणाला, “नाहोराचा नातू
*लाबान याला तुम्ही ओळखता का?” ते म्हणाले, “होय,आम्ही
त्यास ओळखतो.” 6 याकोबाने त्यांना िवचारले, “तो बरा आहे
काय?” त्यांनी उ र िदले, “तो बरा आहे आिण ती पाहा त्याची
* 28:19 -देवाचे घर * 29:5
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मुलगी राहेल में ढरे घेऊन इकडे येत आहे.” 7 याकोब म्हणाला,
“हे पाहा, अद्याप िदवस बराच आहे आिण तसेच कळपांना
एकतर् करण्याची अजनू वेळ झाली नाही. तेव्हा में ढरांना पाणी
पाजा, आिण चरण्यासाठी त्यांना परत जाऊ द्या.” 8 परंतु ते
म्हणाले, “आम्हांला तसे करता येत नाही, कारण सवर् कळप
एकतर् आल्यावरच आम्ही िविहरीवरील दगड बाजलूा सारतो
व मग सवर् कळपांना पाणी पाजतो.” 9 याकोब त्यांच्याशी
बोलत असतानाच राहेल आपल्या बापाची में ढरे घेऊन आली.
कारण तीच त्यांना राखीत होती. 10 जेव्हा याकोबाने आपल्या
आईचा भाऊ लाबान याची मुलगी राहेल िहला व आपल्या
आईच्या भावाच्या में ढरांना पािहले तेव्हा याकोबाने जवळ येऊन
िविहरीच्या तोंडावरून दगड लोटला व आपल्या आईचा भाऊ
लाबान याच्या में ढरांना पाणी पाजले. 11 याकोबाने राहेलीचे
चंुबन घेतले आिण मोठ ाने रडला. 12 याकोबाने राहेलला
सांिगतले की, तो ितच्या विडलाच्या नात्यातील आहे, म्हणजे
िरबकेचा मुलगा आहे. तेव्हा राहेल धावत गेली आिण ितने
आपल्या बापाला सांिगतले. 13 जेव्हाआपल्या बिहणीचा मुलगा
याकोब आल्याची बातमी लाबानाने ऐकली, तेव्हा लाबान धावत
जाऊन त्यास भेटला. त्यास िमठी मारली, त्याची चंुबने घेतली
आिण त्यास आपल्या घरी घेऊन आला. मग याकोबाने सवर्
गोष्टी लाबानाला सांिगतल्या. 14 मग लाबान त्यास म्हणाला,
“खरोखर तू माझे हाड व माझे मांस आहेस.” त्यानंतर याकोब
एक मिहनाभर त्याच्यापाशी रािहला. 15 लाबान याकोबाला
म्हणाला, “तू काही मोबदला न घेता काम करीत राहावेस काय?
कारण तू माझा नातलग आहेस तर तुला मी काय वेतन द्यावे
ते सांग?” 16 लाबानाला दोन मुली होत्या; थोरल्या मुलीचे
नाव होते लेआ आिण धाकटीचे राहेल. 17 लेआचे डोळे अधू
होते, परंतु राहेल सुडौल बांध्याची व िदसावयास संुदर होती.
18याकोबाचे राहेलीवर परे्म होते, म्हणनू तो लाबानास म्हणाला,
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“तुझी धाकटी मुलगी राहेल िहच्यासाठी मी सात वष तुमची
सेवाचाकरी करीन.” 19 लाबान म्हणाला, “परक्या मनुष्यास
देण्यापेक्षा, ती मी तुला द्यावी हे बरे आहे. माझ्यापाशी राहा.”
20 म्हणनू याकोबाने सात वष राहेलसाठी सेवाचाकरी केली;आिण
राहेलीवरील परे्मामुळे ती वष त्यास फार थोड ा िदवसांसारखी
वाटली. 21 नंतर याकोब लाबानास म्हणाला, “आता माझी मुदत
भरली आहे, माझी पत्नी मला द्या म्हणजे मी ितच्याशी लग्न
करीन.” 22 तेव्हा लाबानाने तेथीलसवर् लोकांस एकतर् केलेआिण
मेजवानी िदली. 23 त्या संध्याकाळी लाबानाने आपली मुलगी
लेआ िहला घेतले आिण याकोबाकडे आणले; तो ितच्यापाशी
गेला 24लाबानाने आपली दासी िजल्पा आपल्या मुलीची दासी
म्हणनू ितला िदली. 25 सकाळी याकोबाने पािहले तो पाहा, ती
लेआ होती. मग याकोब लाबानाला म्हणाला, “तुम्ही मला हे
काय केले आहे? मी राहेलीसाठी तुमची चाकरी केली नाही
काय? तुम्ही मला का फसवले?” 26लाबान म्हणाला, “आमच्या
रीतीरीवाजापर्माणे थोरल्या मुलीच्या आधी आम्ही धाकट ा
मुलीला देत नाही. 27या मुलीचालग्न िवधीचा सप्ताह पणूर् होऊ
दे, म्हणजे मग मी तुला लग्न करण्यासाठी दुसरीही देतो, परंतु
त्यासाठी तूआणखी सात वष माझी सेवाचाकरी केली पािहजेस.”
28 त्यापर्माणे याकोबाने केले, लेआचे सप्तक पणूर् केले. मग
लाबानाने त्याची धाकटी कन्या राहेल त्यास पत्नी करून िदली;
29 लाबानाने आपली दासी िबल्हा, आपली कन्या राहेल िहला
दासी म्हणनू िदली. 30 तेव्हा मग याकोबाने राहेलीशीही लग्न
केले; आिण याकोबाचे लेआपेक्षा राहेलीवर अिधक परे्म होते,
म्हणनू लाबानाकडे याकोबाने राहेलीसाठी आणखी सात वष
सेवाचाकरी केली.

31 परमेश्वराने पािहले की याकोबाचे लेआपेक्षा राहेलीवर
अिधक परे्म आहे, म्हणनू परमेश्वराने लेआला मुले होऊ िदली
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परंतु राहेल िनःसंतान होती. 32 लेआला मुलगा झाला, ितने
त्याचे नाव रऊबेन ठेवले. कारण ती म्हणाली, “परमेश्वराने
माझे दुःख पािहले आहे; कारण माझा पती माझ्यावर परे्म
करीत नाही; परंतु आता कदािचत तो माझ्यावर परे्म करील.”
33 लेआ पुन्हा गरोदर रािहली आिण ितला आणखी एक मुलगा
झाला. ती म्हणाली, “माझ्या नवर्याचे माझ्यावर परे्म नाही
हे परमेश्वराने ऐकले आहे, म्हणनू त्याने मला हा सुद्धा मुलगा
िदला आहे,” आिण या मुलाचे नाव ितने िशमोन ठेवले. 34 लेआ
पुन्हा गभर्वतीझाली व ितला मुलगाझाला. ती म्हणाली, “आता
मातर् माझा पती माझ्यावर नक्की परे्म करील कारण मी त्यांना
तीन पुतर् िदलेआहेत.” त्यामुळे ितने त्याचे नाव लेवीअसे ठेवले.
35 त्यानंतर लेआ पुन्हा गभर्वती झाली आिण ितला आणखी
एक मुलगा झाला. ती म्हणाली, “आता मी परमेश्वराची स्तुती
करीन.” त्यामुळे ितने त्याचे नाव यहदूा ठेवले; नंतर ितला मुल
होण्याचे थांबले.

30
1 याकोबापासनू आपल्याला मुल होत नाहीत हे पािहल्यावर

राहेल आपली बहीण लेआ िहचा मत्सर करू लागली; तेव्हा
राहेल याकोबाला म्हणाली, “मला मुल द्या, नाही तर मी मरेन.”
2 याकोबाचा राहेलवर राग भडकला. तो म्हणाला, “ज्याने तुला
मुल होण्यापासनू रोखनू धरले आहे, त्या देवाच्या िठकाणी मी
आहे की काय?” 3 ती म्हणाली, “पाहा, माझी दासी िबल्हा
आहे. तुम्ही ितच्या जवळ जा म्हणजे मग ती माझ्या मांडीवर
मुलाला जन्म देईल व ितजपासनू मलाही मुले िमळतील.”
4 अशा रीतीने ितने त्यास आपली दासी िबल्हा पत्नी म्हणनू
िदली. आिण याकोबाने ितच्याबरोबर संबंध ठेवला. 5 तेव्हा
िबल्हा गरोदर रािहली व याकोबाच्या मुलाला जन्म िदला.
6 मग राहेल म्हणाली, “देवाने माझे ऐकले आहे. त्याने माझा
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आवाज नक्कीच ऐकला आहे आिण मला मुलगा िदला आहे.”
म्हणनू ितने त्याचे नाव दान ठेवले. 7 राहेलची दासी िबल्हा
पुन्हा गभर्वती झाली व ितने याकोबाच्या दुसर्या मुलाला जन्म
िदला. 8 राहेल म्हणाली, “मी माझ्या बिहणीशी पर्बळ स्पधार्
करून लढा िदला व िवजय िमळवला आहे.” ितने त्याचे नाव
नफताली ठेवले. 9 जेव्हा लेआने पािहले की, आता आपल्याला
मुले होण्याचे थांबले आहे. तेव्हा ितने आपली दासी िजल्पा
िहला घेतले आिण याकोबाला पत्नी म्हणनू िदली. 10 नंतर
लेआची दासी िजल्पाने याकोबाच्या मुलालाजन्म िदला. 11 लेआ
म्हणाली, “मी सुदैवी आहे.” तेव्हा ितने त्याचे नाव गाद ठेवले.
12 नंतर लेआची दासी िजल्पाने याकोबाच्या दुसर्या मुलाला
िदला. 13 लेआ म्हणाली, “मी आनंदी आहे! इतर िस्तर्या
मला आनंदी म्हणतील” म्हणनू ितने त्याचे नाव आशेर ठेवले.
14 गहू कापणीच्या हंगामाच्या िदवसात रऊबेन शेतात गेला
आिण त्यास पुतर्दातर्ीची फळे *सापडली. त्याने ती आपली
आई लेआ िहच्याकडेआणनू िदली. नंतर राहेल लेआस म्हणाली,
“तुझा मुलगा रऊबेन याने आणलेल्या पुतर्दातर्ीच्या फळातनू
मला काही दे.” 15 लेआ ितला म्हणाली, “तू माझ्या नवर्याला
माझ्यापासनू घेतलेस हे काय कमी झाले? आता माझ्या मुलाची
पुतर्दातर्ीची फळेही तू घेतेस काय?” राहेल म्हणाली, “तुझ्या
मुलाची पुतर्दातर्ीची फळे मला देशील तर त्याच्या बदल्यात
आज रातर्ी तो तुझ्याबरोबर झोपेल.” 16 संध्याकाळी याकोब
शेतावरून आला. तेव्हा लेआ त्यास भेटण्यास बाहेर गेली व
ती म्हणाली, “आज रातर्ी तुम्ही माझ्याबरोबर झोपणार आहात,
कारण माझ्या मुलाची पुतर्दातर्ीची फळे देऊन मी तुम्हास
मोलाने घेतले आहे.” तेव्हा याकोब त्या रातर्ी लेआपाशी
झोपला. 17 तेव्हा देवाने लेआचे ऐकले व ती गभर्वती रािहली

* 30:14
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आिण ितने याकोबाच्या पाचव्या मुलाला जन्म िदला. 18 लेआ
म्हणाली, “देवाने माझे वेतन मला िदले आहे कारण मी माझी
दासी माझ्या नवर्याला िदली.” तेव्हा ितने आपल्या मुलाचे
नाव इस्साखार ठेवले. 19 लेआ पुन्हा गरोदर रािहली व ितने
याकोबाच्या सहाव्या मुलाला जन्म िदला. 20 लेआ म्हणाली,
“देवाने मला उ म देणगी िदली आहे. आता माझा पती माझा
आदर करील कारण मी त्याच्या सहा मुलांना जन्म िदला आहे.”
ितने त्याचे नाव जबुलनू †ठेवले. 21 त्यानंतर ितला एक मुलगी
झाली. ितने ितचे नाव दीना ठेवले. 22 मग देवाने राहेलीचा
िवचार केला आिण ितचे ऐकले. त्याने ितची कूस वाहती केली.
23तीगभर्वतीझाली व ितला मुलगाझाला. ती म्हणाली, “देवाने
माझा अपमान दरू केलाआहे.” 24 ितने त्याचे नाव योसेफ ठेवले.
ती म्हणाली, “परमेश्वर देवाने आणखी एक मुलगा मला िदला
आहे.”

25 मग राहेलीला योसेफ झाल्यानंतर याकोब लाबानाला
म्हणाला, “मलामाझ्या स्वतःच्याघरीआिणमाझ्या देशातमला
पाठवा. 26 ज्यांच्यासाठी मी तुमची सेवा केली आहे त्या माझ्या
िस्तर्या आिण माझी मुले द्या आिण मला जाऊ द्या, कारण मी
तुमची सेवा कशी केली आहे हे तुम्हास माहीत आहे.” 27लाबान
त्यास म्हणाला, “परमेश्वराने केवळ तुझ्यामुळे मलाआशीवार्िदत
केले आहे हे मी जाणतो. जर तुझ्या दृष्टीने माझ्यावर तुझी कृपा
असेल तर आता थांब.” 28 नंतर तो म्हणाला, “तुला काय वेतन
द्यावे हे सांगआिण ते मी देईन.” 29याकोब त्यास म्हणाला, “मी
तुमची सेवा केली आहे आिण तुझी गुरेढोरे माझ्याजवळ कशी
होती हे तुम्हास माहीत आहे. 30 मी येण्यापवूी र् तुम्हापाशी फार
थोडी होती. आिण आता भरपरू वाढली आहेत. मी जेथे जेथे
काम केले तेथे तेथे परमेश्वराने तुम्हास आशीवार्िदत केले आहे.
† 30:20 -बिक्षस
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आता मी माझ्या स्वतःच्या घराची तरतदू कधी करू?” 31 म्हणनू
लाबान म्हणाला, “मी तुला काय देऊ?” याकोब म्हणाला,
“तुम्ही मला काही देऊ नका. जर तुम्ही माझ्यासाठी ही गोष्ट
कराल तर मी पवूी र्पर्माणे आपले कळप चारीन व सांभाळीन.
32 परंतु आज मला तुमच्या सगळ्या कळपात िफरून त्यातील
मेंढरांपैकी िठपकेदार व पर्त्येक काळे व तपकरी असलेली में ढरे
व शेळ्यांतनू तपकरीआिण काळ्या रंगाची ही मी बाजलूा करीन;
हेचमाझे वेतनअसेल. 33 त्यानंतर तुमच्यापुढेअसलेल्यामाझ्या
वेतनािवषयी िहशोब घ्यायला याल तेव्हा माझा पर्ामािणकपणा
माझ्याकिरता साक्ष देईल,जर त्यामध्ये तुम्हासमाझ्याजवळच्या
शेळ्यांतले जे पर्त्येक िठपकेदार व तपकरी नाही व में ढरांतले जे
काळे नाही ते आढळले, तर ते मी चोरले आहे असे समजावे.”
34 लाबान म्हणाला, “मी मान्य करतो. तुझ्या शब्दापर्माणे
कर.” 35 परंतु त्याच िदवशी लाबानाने िठपकेदार व बांडे एडके
तसेच िठपकेदार व बांड ा शेळ्या आिण मेंढरापैकी काळी में ढरे
कळपातनू काढून लपवली, गुपचपू तीआपल्या मुलांच्या हवाली
केली व त्यावर लक्ष ठेवनू त्यांना सांभाळण्यास सांिगतले;
36 तेव्हा लाबानाने आपल्यामध्ये व याकोबामध्ये तीन िदवसाचे
अंतर ठेवले. याकोब लाबानाचे बाकीचे कळप चारीत रािहला.
37 मग याकोबाने िहवर व बदाम व अमोर्न या झाडांच्या िहरव्या
कोवळ्या फांद्या कापनू घेतल्या, त्याने त्यांच्या साली, त्याचे
आतील पांढरे पट्टे िदसेपयर्ंत त्या सोलनू काढल्या. 38 त्याने
त्या पांढर्या फांद्या िकंवा पांढरे फोक कळपांच्या समोर पाणी
िपण्याच्या टाक्यात ठेवले जेव्हा शेळ्यामें ढ ा पाणी िपण्यास तेथे
येत तेव्हा त्यांच्यावर त्याचे नर उडत व त्या फळत. 39 तेव्हा त्या
काठ ांपाशी शेळ्यामें ढ ांचे कळप फळले आिण त्या कळपात
बांडी व िठपकेदार, तपकरी अशी िपल्ले झाली. 40 याकोब
कळपातील इतर जनावरांतनू िठपकेदार, पांढर्या िठपक्यांची
व काळी करडी कोकरे लाबानाच्या कळपापासनू वेगळी करून
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ठेवत असे. 41 जेव्हा जेव्हा कळपातील चांगली पोसलेली
जनावरे फळत असत तेव्हा तेव्हा याकोब त्या पांढर्या फांद्या
त्यांच्या नजरेसमोर ठेवी आिण मग ती जनावरे त्या फांद्यांसमोर
फळत. 42परंतु जेव्हा दुबर्लजनावरे फळत तेव्हा याकोब त्यांच्या
नजरेसमोर त्या झाडांच्या फांद्या ठेवत नसे. म्हणनू मग अशक्त
नर-माद्यापासनू झालेली करडी, कोकरे लाबानाची होत. आिण
सशक्त नर-माद्यांपासनू झालेली करडी, कोकरे याकोबाची होत.
43अशा पर्कारे याकोब संपन्न झाला. त्याच्यापाशी शेरडेमें ढरे,
उंट, गाढवे व दासदासी हे सवर् भरपरू होते.

31
1 लाबानाचे पुतर् आपसात बोलत असताना याकोबाने ऐकले

ते म्हणाले, “जे आपल्या बापाचे त्यातनू सवर्काही याकोबाने
घेतले आहे आिण जे आमच्या विडलाच्या त्या मालम ेतनू तो
संपन्न झाला आहे.” 2 याकोबाने लाबानाचा चेहरा पािहला.
त्याच्या वागण्यात बदल झाल्याचे त्याच्या लक्षात आले.
3 परमेश्वर याकोबाला म्हणाला, “तुझ्या विडलाच्या देशात
आपल्यानातलगांकडे तू परतजा,आिणमी तुझ्याबरोबरअसेन.”
4 तेव्हा याकोबाने राहेल व लेआ यांना, तो आपले शेरडामें ढरांचे
कळप राखीत होता, तेथे शेतात बोलावले, 5 आिण त्यांना
म्हणाला, “तुमच्या विडलाच्या वागण्यात मला बदल झालेला
जाणवला आहे. परंतु माझ्या बापाचा देव माझ्याबरोबर आहे.
6 तुम्हास माहीत आहे की, मी आपल्या सवर् शक्तीने तुमच्या
बापाची सेवा केलीआहे. 7 तुमच्या विडलाने मला फसवलेआिण
त्याने माझ्या वेतनात दहा वेळा बदल केलेला आहे. परंतु देवाने
माझे नुकसान करण्याची परवानगी त्यास िदली नाही. 8 जेव्हा
तो म्हणाला, सवर् िठपकेदार शेळ्यामें ढ ा तुझे वेतन होतील, सवर्
शेळ्यामें ढ ांना िठपकेदार करडे होऊ लागली. परंतु मग लाबान
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म्हणाला, तू बांड ा बकर्या घे; त्या तुला वेतनादाखल होतील.
त्याने असे म्हटल्यानंतर सवर् बकर्यांना बांडी करडे होऊलागली,
9 तेव्हा अशा रीतीने देवाने तुमच्या विडलाच्या कळपातनू गुरेढोरे
काढून घेऊन ती मला िदलेली आहेत. 10 एकदा शेळ्यामें ढ ांचा
कळप िनपजण्याच्या वेळेस मी आपली दृष्टी वर करून स्वप्नात
पािहले, तो पाहा, कळपातल्या माद्यांवर नर उडत होते ते फक्त
िठपकेदार व बांडे, करडे होते.” 11 देवाचा दतू मला स्वप्नात
म्हणाला, “याकोबा,” मी म्हणालो, “काय आज्ञा आहे?” 12 तो
म्हणाला, “आपले डोळे वर करून पाहा, ‘फक्त िठपकेदार व
बांडे, करडे असलेलेच नर माद्यांवर उडत आहेत. लाबान तुला
काय करीत आहे ते सवर् मी पािहले आहे. 13 बेथेलचा मी देव
आहे. जेथे तू एका स्मारकस्तंभास अिभषेक केलास, जेथे नवस
करून तू मला वचन िदले, आिण आता तू हा देश सोड आिण
आपल्या जन्मभमूीस परत जा.’ ” 14 राहेल व लेआ यांनी त्यास
उ र िदले आिण त्यास म्हणाल्या, “आमच्या विडलाच्या घरी
आम्हांला वारसा िकंवा तेथे काही भाग नाही. 15आम्ही परक्या
असल्यासारखे त्याने आम्हांला वागवले नाही काय? त्याने
आम्हास तुम्हास िवकून टाकले, आिण आमचे पणूर् पैसे खाऊन
टाकले आहेत. 16 देवाने ही सवर् संप ी आमच्या िपत्याकडून
घेतली आिणआता ती आपली व आपल्या मुळाबाळांची संप ी
झालीआहे. तेव्हा देवाने तुम्हास जे करावयास सांिगतलेआहे ते
करा.” 17 तेव्हा याकोब उठला आिण त्याने आपल्या िस्तर्या व
मुलांना उंटांवर बसवले. 18 तो आपली सवर् गुरेढोरे आिण आपण
िमळवलेले सवर् धन, म्हणजे जे गुरांढोरांचे कळप त्याने पदन-
अरामात िमळवले होते, ते घेऊनआपला बाप इसहाक याच्याकडे
कनान देशास जाण्यास िनघाला. 19 त्याच वेळी लाबानआपल्या
में ढरांची लोकर कातरण्यास गेला होता. तेव्हा राहेलने आपल्या
विडलाच्या कुलदेवतांच्या मतूी र् चोरल्या. 20याकोबानेही अरामी
लाबानाला फसवले. आपण येथनू सोडून जात आहो हे त्यास
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सांिगतले नाही. 21याकोब आपली बायकामुले व सवर् चीजवस्तू
घेऊन ताबडतोब पळाला. त्यांनी फरात नदी ओलांडलीआिण ते
िगलाद डोंगराळ पर्देशाकडे िनघाले.

22 तीन िदवसानंतर याकोब पळून गेल्याचे लाबानास कळाले.
23 तेव्हा त्याने आपले नातलग एकतर् जमवले आिण याकोबाचा
पाठलाग सुरू केला. सात िदवसानंतर िगलादाच्या डोंगराळ
पर्देशाजवळ त्यास याकोब सापडला. 24 त्या रातर्ी देव
अरामी लाबानाच्या स्वप्नात येऊन म्हणाला, “तू याकोबाला
बरे िकंवा वाईट बोलू नये म्हणनू काळजी घे.” 25 लाबानाने
याकोबाला गाठले. याकोबाने डोंगराळ पर्देशात तळ िदला
होता. लाबानानेहीआपल्या बरोबरच्या नातलगासह िगलादाच्या
डोंगराळ भागात तळ िदला. 26लाबान याकोबाला म्हणाला, “तू
मला हे काय केले? तू मला फसवलेस. आिण युद्धकैदी केलेल्या
िस्तर्यांपर्माणे तू माझ्या मुलीनंा का घेऊनआलास? 27तू मला
नसांगताका पळून गेलास? मलाकाफसवले? तूमलासांिगतले
नाही. मी तर उत्सव करून आिण गाणी, डफ व वीणा वाजवनू
तुला पाठवले असते. 28 तू मला माझ्या नातवांचा व माझ्या
मुलीचंा िनरोप घेण्याची िकंवा त्यांची चंुबने घेण्याची संधी िदली
नाहीस. आता हा तू मखूर्पणा केला आहे. 29 खरे तर अपाय
करण्याची माझ्यात ताकदआहे, परंतु काल रातर्ी तुझ्या बापाचा
देव माझ्या स्वप्नात बोलला आिण म्हणाला, ‘तू याकोबाला बरे
िकंवा वाईट बोलू नको म्हणनू काळजी घे.’ 30 तुला तुझ्या
विडलाच्या घरी जायचेआहे हे मला माहीतआहेआिण म्हणनूच
तू जाण्यास िनघालास, परंतु तू माझ्या घरातील कुलदेवता का
चोरल्यास?” 31 याकोबाने उ र िदले आिण लाबानास म्हणाला,
“मी गुप्तपणे िनघालो कारण मला भीती वाटली,आिण मी िवचार
केला की, तुम्ही तुमच्या मुली माझ्यापासनू िहसकावनू घ्याल.
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32 ज्या कोणी तुमच्या कुलदेवता चोरल्या आहेत तर तो जगणार
नाही. तुमच्या नातलगासमोर माझ्याबरोबर जे काही तुमचे
आहे ते तुम्ही आपले ओळखा आिण ते घ्या.” राहेलीने त्या
मतूी र् चोरल्या होत्या ते याकोबास माहीत नव्हते. 33 लाबान
याकोबाच्या तंबतू गेला, लेआच्या तंबतू गेला आिण दासीचं्या
तंबतू गेला परंतु त्यास त्या सापडल्या नाहीत. त्यानंतर तो
राहेलीच्या तंबतू गेला. 34 राहेलीने त्या कुलदेवता उंटाच्या
खोिगरात लपवनू ठेवल्या होत्या आिण ती त्यांच्यावर बसली
होती. लाबानाने सगळा तंबू शोधला परंतु त्या सापडल्या
नाहीत. 35 ती आपल्या िपत्यास म्हणाली, “मी आपल्यासमोर
उभी राहू शकतनाही म्हणनू माझ्यावर रागावू नका,कारणमाझी
मािसकपाळी आली आहे.” अशा रीतीने त्याने शोध केला परंतु
त्यास कुलदेवता सापडल्या नाहीत. 36 मग याकोबाला राग
आला आिण त्याने लाबानाशी वाद केला, तो त्यास म्हणाला,
“माझा गुन्हा काय आहे? माझे पाप कोणते आहे, म्हणनू
तुम्ही माझा रागाने पाठलाग केलात? 37 माझ्या मालकीच्या
सवर् चीजवस्तू तुम्ही शोधनू पािहल्या आहेत. तुम्हास तुमच्या
मालकीची एकतरी चीजवस्तू आढळली का? जर तुम्हास तुमचे
काही िमळाले असेल तर ते आपल्या नातलगासमोर ठेवा.
यासाठी की ते आपल्या दोघांचा न्याय करतील. 38 मी वीस
वष तुमच्याबरोबर होतो. त्या सवर् काळात एकही करडू िकंवा
कोकरू मरण पावलेले जन्मले नाही आिण तुमच्या कळपातील
एकही बकरा मी खाल्ला नाही. 39 जनावरांनी फाडलेले ते मी
तुमच्याकडे आणले नाही. त्याऐवजी ते नुकसान मी भरून िदले.
िदवसा िकंवा रातर्ी चोरी गेलेले, पर्त्येक हरवलेले जनावर ते
तुम्ही नेहमी माझ्या हातनू भरून घेत होता. 40 िदवसा उन्हाच्या
तापाने व रातर्ी गारठ ामुळे मला तर्ास होई. आिण माझ्या
डोळ्यावरून झोप उडून जाई,अशी माझी िस्थती होती. 41वीस
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वष मी तुमच्या घरी रािहलो; पिहली चौदा वष तुमच्या दोन
मुलीसंाठी आिण सहा वष तुमच्या कळपांसाठी. दहा वेळा तुम्ही
माझ्या वेतनात फेरबदल केला. 42 परंतु माझ्या पवूर्जांचा देव;
अबर्ाहामाचा देव आिण इसहाकाचा देव ज्याचे मी भय धरतो,
तो माझ्या बरोबर होता. तो जर माझ्याबरोबर नसता तर तुम्ही
मला नक्कीच िरकामे पाठवले असते. देवाने माझ्यावर झालेला
जुलमू पािहलाआिणमी कष्टाने केलेले काम पािहलेआिणकाल
रातर्ी त्याने तुम्हास धमकावले.”

43 लाबानाने उ र िदले आिण तो याकोबाला म्हणाला, “या
मुली माझ्या मुलीआहेतआिण ही नातवंडे माझी नातवंडेआहेत
आिण हे कळप माझे कळप आहेत. जे काही तू पाहतोस ते
सवर् माझे आहे. परंतु आज मी या मुलीसंाठी िकंवा त्यांच्या
मुलांसाठी ज्यांना त्यांनी जन्म िदला त्यांना मी कायकरूशकतो?
44 म्हणनू मी व तू आता आपण करार करूआिण तो माझ्यामध्ये
व तुझ्यामध्ये साक्षी होवो.” 45 तेव्हा याकोबाने मोठा दगड
घेऊन स्मारकस्तंभ उभा केला. 46 याकोब त्याच्या नातलगांना
म्हणाला की, “दगड गोळा करा.” मग त्यांनी दगड गोळा करून
त्याची रास केली. नंतर त्या दगडांच्या राशीशेजारी बसनू ते
जेवले. 47 लाबानाने त्या राशीला यगर-सहादथूा* असे नाव
ठेवले. परंतु याकोबाने त्या जागेचे नाव गलेद ठेवले. 48लाबान
म्हणाला, “ही दगडांची रास आज माझ्यामध्ये व तुझ्यामध्ये
साक्षी आहे.” म्हणनू त्याचे नाव गलेद ठेवले. 49 मग लाबान
म्हणाला, “आपण एकमेकापासनू दरू होत असताना परमेश्वर
माझ्यावरव तुझ्यावरलक्ष ठेवो.” म्हणनू त्याजागेचे नाव िमस्पा
†ठेवण्यातआले. 50जर का तू माझ्या मुलीनंा दुःख देशील िकंवा
माझ्या मुलीिंशवाय दुसर्या िस्तर्या करून घेशील. तर पाहा,

* 31:47 -सािक्षचा ढीग † 31:49
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“जरी आमच्याबरोबर कोणी नाही पण तुझ्यात व माझ्यात देव
साक्षी आहे.” 51लाबान याकोबास म्हणाला, या राशीकडे पाहा
आिण स्मारकस्तंभाकडे पाहा, जो मी तुझ्यामध्ये व माझ्यामध्ये
ठेवला आहे. 52 ही रास व हा स्तंभ ही दोन्ही आपल्यातील
कराराची साक्ष होवो, की हानी करायला मी तुझ्याकडे ही रास
ओलांडून येणार नाहीआिणतू ही माझ्यािवरुद्ध ही रासओलांडून
कधीही येऊ नये. 53 अबर्ाहामाचा देव, नाहोराचा देव आिण
त्यांच्या विडलांचा देव आमचा न्याय करो. याकोबाने त्याचा
बाप इसहाक, ज्या देवाचे भय धरत असे त्याची शपथ घेतली.
54मग याकोबाने त्या डोंगरावर यज्ञ केला आिण त्याने आपल्या
सवर् नातलगांना भोजनासाठी आमंतर्ण िदले. भोजन संपल्यावर
त्यांनी ती रातर् डोंगरावरच घालवली. 55 दुसर्या िदवशी लाबान
पहाटेस उठला. त्याने आपल्या मुली व आपली नातवंडे यांची
चंुबने घेऊन त्यांचा िनरोप घेतला. त्याने त्यांना आशीवार्द िदला
आिण मग तो आपल्या घरी परत गेला.

32
1 याकोबही आपल्या मागार्ने गेला आिण त्यास देवाचे दतू

भेटले. 2 जेव्हा याकोबाने त्यांना पािहले तेव्हा तो म्हणाला,
“ही देवाची छावणी आहे.” म्हणनू त्याने त्या जागेचे नाव
महनाईम *ठेवले. 3 याकोबाने आपला भाऊ एसाव याच्याकडे
सेईर देशात म्हणजे अदोम पर्ांतात आपले िनरोपे पाठवले.
4 त्याने त्यांना आज्ञा देऊन म्हटले, “तुम्ही माझे धनी एसाव
यांना सांगा, आपला सेवक याकोब असे म्हणतो की, ‘आजपयर्ंत
अनेक वष मी लाबानाकडे रािहलो. 5 माझ्यापाशी पुष्कळ गाई-
गुरे, गाढवे, शेरडामें ढरांचे कळप आिण दास व दासी आहेत.
आपली कृपादृष्टी माझ्यावर व्हावी म्हणनू मीआपल्या धन्याला
हा िनरोप पाठवीत आहे.’ ” 6 िनरोपे याकोबाकडे परतआलेआिण
* 32:2
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म्हणाले, “आम्ही आपला भाऊ एसाव याच्याकडे गेलो व त्यास
भेटलो. तो आपणाला भेटावयास येत आहे. त्याच्या बरोबर
चारशे माणसे आहेत.” 7 तेव्हा याकोब घाबरला आिण अस्वस्थ
झाला. त्याने आपल्या सोबत असणार्या लोकांच्या दोन टोळ्या
केल्या, तसेच शेरडेमें ढरे, गुरेढोरे आिण उंट व गाढवे यांच्याही
त्याने दोन टोळ्या केल्या. 8 तो म्हणाला, “जर एसावाने एका
टोळीवर हल्ला करून मार िदला तर दुसरी टोळी िनसटून जाईल
व वाचेल.” 9 याकोब म्हणाला, “माझा बाप अबर्ाहाम याच्या
देवा, आिण माझा बाप इसहाक याच्या देवा, परमेश्वर देवा, तू
मला माझ्या देशात व माझ्या कुटंुबात परत येण्याससांिगतलेस.
तसेच तू माझी भरभराट केलीस, 10 तू माझ्यावर करुणा व सवर्
सत्य िवश्वसनीयता दाखवनू, करार पाळून,आपल्या दासासाठी
जे काही केले आहेस, त्यास मी पातर् नाही. आिण मी यादनेच्या
पलीकडे गेलो तेव्हा माझ्याजवळ एका काठीिशवाय काहीही
नव्हते. परंतु आता माझ्या दोन टोळ्या आहेत. 11 कृपा करून तू
माझा भाऊ एसाव याच्यापासनू मला वाचव. तो येऊन मला, व
मायलेकरांना मारून टाकील,अशी मला भीती वाटते. 12परंतु तू
मला म्हणालास की, ‘मी नक्कीच तुझी भरभराट करीन. मी तुझी
संतती वाढवीन आिण िजची गणना करता येणार नाही, अशी
समुदर्ाच्या वाळूइतकी ती करीन.’ ” 13 त्या रातर्ी याकोब त्या
िठकाणी रािहला. त्याने आपल्याजवळ जे होते त्यातनू, आपला
भाऊ एसावाला देण्यासाठी भेट तयार केली. 14 त्याने दोनशे
शेळ्या व वीस बोकड, दोनशे में ढ ा व वीस एडके, 15 तसेच
तीस दुभत्या सांडणी व त्यांची िशंगरे, चाळीस गाई व दहा
बैल, वीस गाढवी व दहा गाढवे घेतली. 16 त्याने पर्त्येक
कळप एकेका नोकराच्या ताब्यात िदला. मग तो नोकरांना
म्हणाला, “पर्त्येक कळप वेगळा करा आिण कळपाकळपात
थोडे अंतर ठेवनू माझ्यापुढे चाला.” 17 याकोबाने कळपाच्या
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पिहल्या टोळीच्या चाकराला आज्ञा देऊन तो म्हणाला, “जेव्हा
माझा भाऊ एसाव तुझ्याकडे येईल व िवचारील, ‘ही कोणाची
जनावरे आहेत? तू कोठे चाललास? तू कोणाचा नोकर आहेस?’
18 तेव्हा तू त्यास असे उ र दे, ‘ही जनावरे आपला सेवक याकोब
याच्या मालकीची आहेत. त्याने ही माझा धनी एसाव याला भेट
म्हणनू पाठवली आहेत. आिण पाहा, तो आमच्या पाठोपाठ येत
आहे.’ ” 19याकोबाने दुसर्या, ितसर्या आिण इतर सवर् चाकरांना
अशीच आज्ञा करून अशाच पर्कारे उ र देण्यास सांिगतले.
तो म्हणाला, “तुम्हास जेव्हा एसाव भेटेल तेव्हा तुम्ही असेच
म्हणावे.” 20 तुम्ही असेही म्हणावे की, “आपला दास याकोब
आमच्या मागनू येत आहे.” त्याने िवचार केला, “जर मी ही
माणसे भेटीसह पुढे पाठवली तर कदािचत एसावाचा राग शांत
होईल. त्यानंतर जेव्हा मी त्यास भेटेन, तेव्हा कदािचत तो
माझा िस्वकार करील.” 21 म्हणनू त्यापर्माणे याकोबाने भेट पुढे
पाठवली. तो स्वतः त्या रातर्ी तळावर मागेच रािहला.

22मग याकोब रातर्ी उठला. त्याने आपल्या दोन्ही िस्तर्या,
दोन्ही दासी आिण अकरा मुले यांना बरोबर घेतले आिण तो
यब्बोक नदीच्या उतारापाशी गेला. 23 अशा रीतीने त्याने
आपले जे सवर्काही होते त्यांसह सवार्नंा नदी पार करून पाठवले.
24 याकोब एकटाच मागे रािहला होता, आिण एक पुरुष आला
व त्याने याकोबाशी सयूर् उगवेपयर्ंत कुस्ती केली. 25 जेव्हा त्या
मनुष्याने पािहले की,आपणयाकोबाचा पराभव करूशकत नाही,
तेव्हा त्याने त्याच्याजांघेला स्पशर् केला. तेव्हा त्याच्याशी कुस्ती
करीत असता याकोबाच्या जांघेचा सांधा िनखळला. 26 मग तो
पुरुष याकोबाला म्हणाला, “आता मला जाऊ दे.” परंतु याकोब
म्हणाला, “तू मलाआशीवार्द िदल्यािशवाय मी तुला जाऊ देणार
नाही.” 27 तो पुरुष त्यास म्हणाला, “तुझे नाव काय आहे?”
आिण याकोब म्हणाला, “माझे नाव याकोब आहे.” 28 तेव्हा तो
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पुरुष म्हणाला, “तुझे नाव याकोब असणार नाही. येथनू पुढे तुझे
नाव इसर्ाएल †असेल. कारण तू देवाशी व मनुष्यांशी झगडून
िवजय िमळवला आहेस.” 29 मग याकोबाने त्यास िवचारले,
“कृपया तुझे नाव मला सांग.” परंतु तो पुरुष म्हणाला, “तू माझे
नाव का िवचारतोस?” त्या वेळी तेथेच त्या पुरुषाने याकोबाला
आशीवार्द िदला. 30 म्हणनू याकोबाने त्या जागेचे नाव पनीएल
ठेवले. याकोब म्हणाला, “या िठकाणी मी देवाला समक्ष पािहले
आहे, तरी माझा जीव वाचला आहे.” 31 मग पनीएलाहनू तो
पुढे िनघाला तेव्हा सयूर् उगवला. याकोब आपल्या पायामुळे
लंगडत चालत होता. 32 म्हणनू आजपयर्ंत इसर्ाएल लोक
जनावरांच्या जांघेच्या सांध्याजवळचा स्नायू खात नाहीत कारण
याच स्नायपूाशी याकोबाला दुखापत झाली होती.

33
1 याकोबाने वर पािहले आिण पाहा, त्यास एसाव येताना

िदसला आिण त्याच्या बरोबर चारशे माणसे होती. तेव्हा
याकोबाने लेआ व राहेल व दोघी दासी यांच्याजवळ मुले वाटून
िदली. 2 याकोबाने त्याच्या दासी व त्यांची मुले यांना आघाडीस
त्यानंतर त्याच्यामागे लेआ व ितची मुले आिण राहेल व योसेफ
यांना सवार्ंत शेवटी ठेवले. 3 याकोब स्वतः पुढे गेला. आपल्या
भावापयर्ंत पोहचेपयर्ंत त्याने सात वेळा भमूीपयर्ंत लवनू त्यास
नमन केले. 4 एसावाने जेव्हा याकोबाला पािहले तेव्हा त्यास
भेटण्यास तो धावत गेला आिण त्यास आिलंगन िदले. त्याने
गळ्यात गळा घालनू याकोबाला िमठी मारली. त्याचे चंुबन
घेतले,आिण ते दोघे रडले. 5एसावानेआपल्यासमोरील िस्तर्या
व मुले पाहनू िवचारले, “तुझ्याबरोबर ही कोण मंडळी आहे?”
याकोबाने उ र िदले, “तुझ्या सेवकाला ही मुले देऊन देवाने
† 32:28
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माझे कल्याण केले आहे.” 6मग दोन दासी आपल्या मुलांबरोबर
पुढे आल्या आिण त्यांनी एसावाला खाली वाकून नमन केले.
7 त्यानंतर लेआ व ितची मुले, मग राहेल व योसेफ एसावापुढे
गेले आिण त्यांनी त्यास खाली वाकून नमन केले. 8 एसावाने
िवचारले, “इकडे येताना मला भेटलेल्या सवर् टोळ्यांचा अथर्
काय आहे?” याकोबाने उ र िदले, “माझ्या धन्याच्या दृष्टीने
मला कृपा िमळावी म्हणनू.” 9 एसाव म्हणाला, “माझ्या बंधू
मला भरपरू आहे, तुझे तुला असू दे.” 10 याकोब म्हणाला, “मी
आपणाला िवनंतीकरतो,असेनको,आताजरमी तुमच्या दृष्टीने
खरोखर कृपा पावलो तर माझ्या हातनू या भेटीचा िस्वकार करा,
कारणमीआपले तोंड पािहले,आिणजणूकाय देवाचे मुख पाहावे
तसे मी तुमचे मुख पािहले आहे आिण आपण माझा िस्वकार
केला. 11 मी िवनंती करतो की, मी आणलेल्या भेटीचा िस्वकार
करा. कारण देवाने माझे कल्याण केले आहे, आिण माझ्यापाशी
भरपरूआहे.” यापर्माणे याकोबाने एसावासआगर्हाची िवनवणी
केली आिण मग एसावाने त्यांचा िस्वकार केला. 12 मग एसाव
म्हणाला, “आता आपणआपल्या वाटेस लाग.ू मीही तुझ्या पुढे
चालतो.” 13 परंतु याकोब त्यास म्हणाला, “माझी मुले लहान
आहेत हे माझ्या स्वामीला माहीत आहे, आिण माझी में ढरे व
गुरेढोरे यांच्या िपल्लांची मला काळजी घेतली पािहजे. मी
जर त्यांची एका िदवशी अिधक दौड केली, तर सगळी जनावरे
मरून जातील. 14 तर माझे धनी आपण आपल्या सेवकापुढे
जा. मी माझी गुरेढोरे, शेरडेमें ढरे इत्यादी जनावरांना िजतके
चालवेलआिणमाझीलहान मुलेही थकणारनाहीतअशाचालीने
सावकाश चालेन व आपणास सेईर पर्देशामध्ये येऊन भेटेन.”
15 तेव्हा एसाव म्हणाला, “मग मी माझ्या मनुष्यातनू काही
माणसे तुला मदत करण्यासाठी मागे ठेवतो.” परंतु याकोब
म्हणाला, “तसे कशाला? माझ्या धन्याची आधीच माझ्यावर
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पुरेशी कृपाझालेलीआहे.” 16 तेव्हा त्याच िदवशी एसाव सेईरास
परत जाण्यास िनघाला. 17 याकोब पर्वास करीत सुक्कोथास
गेला. तेथे त्याने स्वतःसाठी घर बांधलेआिण गुराढोरांसाठी गोठे
बांधले, म्हणनू त्या िठकाणाचे नाव सुक्कोथ पडले. 18याकोबाने
पदन-अरामपासनू सुरू केलेला पर्वास कनान देशातील शखेम
शहरात सुखरूपपणे संपवला. त्या नगराजवळ त्याने आपला
तळ िदला. 19 नंतर त्याने जेथे आपला तंबू ठोकला होता ती
जमीन शखेमाचा बाप हमोर याच्या लोकांकडून शंभर चांदीची
नाणी देऊन िवकत घेतली. 20 त्याने तेथे एक वेदी बांधली आिण
ितचे नाव “एल-एलोहे-इसर्ाएल” *असे ठेवले.

34
1याकोबापासनू लेआसझालेली मुलगी दीना ही त्या देशातील

मुलीनंा भेटण्यास बाहेर गेली. 2 तेव्हा त्या देशाचा राजा
हमोर िहव्वी याचा मुलगा शखेम याने ितला पािहले तो ितला
घेऊन गेला, आिण ितच्यापाशी िनजनू त्याने ितला भर्ष्ट केले.
3 याकोबाची मुलगी दीना िहच्याकडे तो आकिषर्त झाला. त्या
मुलीवर त्याचे परे्म जडले आिण तो परे्मळपणे ितच्याशी
बोलला. 4 शखेमाने आपला बाप हमोर ह्याला म्हटले, “ही
मुलगी मला पत्नी करून द्या.” 5 आपली मुलगी दीना िहला
त्याने भर्ष्ट केले हे याकोबाने ऐकले. परंतु त्याची सवर् मुले
गुराढोरांबरोबर रानात होती म्हणनू ते घरी येईपयर्ंत याकोब
शांतच रािहला. 6 शखेमाचा बाप हमोर बोलणी करण्यासाठी
याकोबाकडे गेला. 7 जे काही घडले ते याकोबाच्या मुलांनी रानात
ऐकले आिण ते परत आले. ती माणसे दुखावली गेली होती.
त्यांचा राग भडकला होता, कारण याकोबाच्या मुलीवर शखेमाने

* 33:20 -देव, इसर्ाएलाचा देव, इसर्ाएलाचा शक्तीशाली देव
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बळजबरी करून इसर्ाएलाला कािळमा लावला, जे करू नये
ते त्याने केले होते. 8 हमोर त्यांच्याशी बोलला. तो म्हणाला,
“माझा मुलगा शखेम तुमच्या मुलीवर परे्म करतो. मी तुम्हास
िवनंती करतो की ती त्यास पत्नी म्हणनू द्या. 9आमच्या बरोबर
सोयरीक करा, तुमच्या मुलीआम्हांला द्या,आिणआमच्या मुली
तुमच्यासाठी घ्या. 10 तुम्ही आमच्या बरोबर राहा, आिण हा
देश राहण्यास व व्यापार करण्यास तुमच्यापुढे मोकळा असेल,
आिण त्यामध्ये मालम ा घ्या.” 11 शखेम ितच्या बापाला व
ितच्या भावांना म्हणाला, “माझ्यावर तुमची कृपादृष्टी व्हावी
म्हणनू तुम्ही जे काही मागाल ते मी जरुर देईन. 12 माझ्याकडे
वधबूद्दल मोठी िकंमत मागा, जे काही तुम्ही मागाल ते मी
तुम्हास देईन, परंतु ही मुलगी मला पत्नी म्हणनू द्या.” 13 त्यांची
बहीण दीना िहला शखेमाने भर्ष्ट केले होते, म्हणनू याकोबाच्या
मुलांनी शखेम व त्याचा बाप हमोर यांना कपटाने उ र िदले.
14 ते त्यास म्हणाले, “ज्याची अद्याप संुता झालेली नाही अशा
मनुष्यास आम्ही आमची बहीण देऊ शकत नाही; त्यामुळे
आम्हांला कलंक लागेल. 15पण फक्त या एकाच अटीवरआम्ही
तुझ्याशी सहमत होऊ: तुम्हा सवार्चंी आमच्यापर्माणे संुता
झाली पािहजे, जर तुमच्यातील पर्त्येक पुरुषाची संुता झाली
तरच 16 आम्ही आमच्या मुली तुम्हास देऊ व तुमच्या मुली
आम्ही करू आिण आम्ही तुम्हामध्ये राहू आिण आपण सवर् एक
लोक होऊ. 17 पण जर तुम्ही आमचे ऐकणार नाही आिण संुता
करावयास नकार द्याल तर मग मातर् आमच्या बिहणीला घेऊ
आिण िनघनू जाऊ.” 18 त्यांच्या शब्दाने हमोर व शखेम यांना
फार आनंद झाला. 19 त्यांनी जे सांिगतले होते ते करण्यास
त्या तरुणाने उशीर केला नाही, कारण याकोबाच्या मुलीवर
त्याचे मन बसले होते, आिण तो त्यांच्या विडलाच्या घराण्यात
सवार्ंत आदरणीय होता. 20 हमोर व शखेम त्या नगराच्या
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वेशीपाशी गेले व नगरातील लोकांशी बोलले, ते म्हणाले, 21 “ही
माणसे आपल्याशी शांतीने वागतात, म्हणनू त्यांना आपणामध्ये
आपल्या देशात राहू द्यावे आिण त्यामध्ये व्यापार करू द्यावा.
खरोखरच, त्यांना पुरेल एवढा आपला देश मोठा आहे. त्यांच्या
मुली आपण िस्तर्या करून घेऊ, आिण आपण आपल्या मुली
त्यांना देऊ. 22 फक्त एकाच अटीवर ते लोक आपल्यासोबत
राहायला आिण आपल्यासोबत एक व्हायला तयार आहेत: ती
म्हणजे आपण सगळ्या पुरुषांनी त्या लोकांपर्माणे संुता करून
घेण्याचे मान्य केले पािहजे. 23 जर हे आपण करू तर मग
त्यांची सवर् शेरडेमें ढरे गुरेढोरे व संप ी आपलीच होणार नाहीत
काय? म्हणनू आपण त्यांच्याशी सहमत होऊ, आिण मग ते
आपल्या बरोबर येथेच वस्ती करून राहतील.” 24 तेव्हा वेशीतनू
येणार्या सवार्नंी हे ऐकले व हमोर आिण शखेम यांचे म्हणणे
मान्य केले. त्या वेळी तेथील सवर् पुरुषांनी संुता करून घेतली.
25तीन िदवसानंतर, संुता केलेले लोक जखमांच्या वेदनांनी बेजार
झालेले असताना, याकोबाची दोन मुले िशमोन व लेवी म्हणजे
दीनाचे भाऊयांनीआपआपली तलवार घेतली व ते नगर बेसावध
असता त्यांनी तेथील सवर् पुरुषांना ठार मारले. 26 त्यांनी हमोर
व त्याचा मुलगा शखेम यांनाही ठार मारले. नंतर दीनाला
शखेमाच्या घरातनू बाहेर काढून ते ितला घेऊन तेथनू िनघाले.
27 नंतर याकोबाची सवर् मुले नगरात गेली आिण त्यांनी तेथील
सवर् चीजवस्तू लुटल्या, कारण त्यांनी त्यांच्या बिहणीला भर्ष्ट
केले होते. 28 तेव्हा त्यांनी त्या लोकांची शेरडेमें ढरे, गुरेढोरे,
गाढवे इत्यादी सवर् जनावरेआिण घरातील व शेतांतील सवर् वस्तू
लुटल्या. 29तसेच त्यांनी तेथीललोकांच्यामालकीचीधनदौलत,
मालम ा व सवर् चीजवस्तू आिण त्यांच्या िस्तर्या व मुलेबाळे
देखील घेतली. 30 परंतु याकोब, िशमोन व लेवी यांना म्हणाला,
“तुम्ही मला खपू तर्ास देऊन संकटात टाकले आहे; आता या
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देशाचे रिहवासी कनानी व पिरज्जी माझा दे्वष करतील व माझ्या
िवरूद्ध उठतील. आपण थोडकेच लोक आहोत. या देशातील
सवर् लोक एकतर् होऊन आपल्या िवरूद्ध जर लढावयास आले
तर मग माझ्याजवळच्या आपल्या सवार्चंा माझ्याबरोबर नाश
केला जाईल.” 31 परंतु िशमोन आिण लेवी म्हणाले, “शखेमाने
आमच्या बिहणीशी वेश्येशी वागतात तसे वागावे काय?”

35
1 देव याकोबाला म्हणाला, “ऊठ, बेथेल नगरामध्ये जा

आिण तेथे राहा. तुझा भाऊ एसाव याजपासनू तू पळून
जात असताना ज्याने तुला दशर्न िदले, त्या देवासाठी तेथे एक
वेदी बांध.” 2 तेव्हा याकोब आपल्या घरातील सवर् मंडळीला
व आपल्याबरोबरच्या सगळ्यांना म्हणाला, “तुमच्याजवळ
असलेल्या परक्या देवांचा त्याग करा. तुम्ही स्वतःला शुद्ध
करा. आपले कपडे बदला. 3 नंतर आपण येथनू िनघनू बेथेलास
जाऊ. मी दुःखात असताना ज्याने मला उ र िदले आिण
जेथे कोठे मी गेलो तेथे जो माझ्याबरोबर होता, त्या देवासाठी
मी वेदी बांधीन.” 4 तेव्हा त्या लोकांनी त्यांच्या हातातले सवर्
परके देव आिण आपल्या कानातील कंुडलेही आणनू याकोबाला
िदली. तेव्हा याकोबाने त्या सवर् वस्तू शखेम नगराजवळील
एला झाडाच्या खाली पुरून टाकल्या. 5 ते तेथनू िनघाले,
त्यांच्या सभोवतालच्या नगरावर देवाने भीती उत्पन्न केली,
म्हणनू त्यांनी याकोबाच्या मुलांचा पाठलाग केला नाही. 6अशा
रीतीने याकोब व त्याच्याबरोबरचे सवर् लोक कनान देशात लजू
येथे येऊन पोहचले त्यालाच आता बेथेल म्हणतात. 7 त्याने
तेथे एक वेदी बांधली, व त्या िठकाणाचे नाव “एल-बेथेल*” असे
ठेवले. कारण आपला भाऊ एसाव याजपासनू पळून जाताना

* 35:7 -बेथेलचा देव
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याच जागी पर्थम देवाने त्यास दशर्न िदले होते. 8 िरबकेची दाई
दबोरा या िठकाणी मरण पावली तेव्हा त्यांनी ितला बेथेल येथे
अल्लोनझाडाच्याखाली पुरले; त्याजागेचे नाव त्यांनीअल्लोन
बाकूथ म्हणजे रडण्याचे अल्लोन असे ठेवले. 9 याकोब पदन-
अराम येथनू परत आला, तेव्हा देवाने त्यास पुन्हा दशर्न िदले
आिण त्यास आशीवार्द िदला. 10 देव त्यास म्हणाला, “तुझे नाव
याकोब आहे, परंतु तुला आता याकोब म्हणणार नाहीत तर तुझे
नवे नाव इसर्ाएल असे होईल.” म्हणनू देवाने त्यास इसर्ाएल
हे नाव िदले. 11 देव त्यास म्हणाला, “मी सवर् सवर्समथर् देव
आहे. तू फलदर्ूप आिण बहुगुिणत हो. तुझ्यातनू एक राष्ट्र
आिण राष्ट्रांचा समुदाय येईल व तुझ्या वंशजातनू राजे जन्मास
येतील. 12 मी अबर्ाहाम व इसहाक यांना जो देश िदला, तो
आता मी तुला व तुझ्यामागे राहणार्या तुझ्या संततीला देतो.”
13 मग देव ज्या िठकाणी त्याच्याशी बोलला तेथनूच वर िनघनू
गेला. 14 मग याकोबाने तेथे स्मारक म्हणनू दगडाचा एक स्तंभ
उभा केला त्याने त्यावर पेयापर्ण व तेल ओतले. 15 जेथे देवाने
याकोबाशी भाषण केले होते त्या स्थानाचे नाव याकोबाने बेथेल
ठेवले.

16 मग ते बेथेल येथनू पुढे िनघाले, ते एफ्राथ गावापासनू
काही अंतरावर आले असताना तेथे राहेलीस पर्सतूीवेदना
सुरू झाल्या. ितला पर्सुतीच्या असह्य वेदना होत होत्या.
17 राहेलीस पर्सतूीवेदनांचा अितशय तर्ास होत असताना,
राहेलीची सुईण ितला म्हणाली, “िभऊ नकोस कारण तुला
हाही मुलगाच होईल.” 18 त्या मुलाला जन्म देताना राहेल
मरण पावली, परंतु मरण्यापवूी र् ितने त्याचे नाव बेन†ओनी असे
ठेवले, परंतु त्याच्या विडलाने त्याचे नाव बन्यामीन ‡असे ठेवले.
† 35:18 -माझ्या दुःखाचा पुतर् ‡ 35:18 -माझ्या शक्तीचा पुतर्
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19 राहेल मरण पावली. एफ्राथ (म्हणजे बेथलहेम) गावास
जाणार्या वाटेजवळ राहेलीस पुरले. 20 आिण याकोबाने ितचे
स्मारक म्हणनू ितच्या कबरेवर एक स्तंभ उभा केला. तो स्तंभ
आजपयर्ंत तेथे कायम आहे. 21 त्यानंतर इसर्ाएल पुढे गेला
आिण िमगदाल-एदेरच्या पलीकडे त्याने तळ िदला. 22इसर्ाएल
त्या देशात राहत होता, त्या वेळी रऊबेन, आपल्या िपत्याची
उपपत्नी िबल्हा िहच्यापाशी िनजला, हे इसर्ाएलाने ऐकले.
याकोबाला बारा पुतर् होते.

1 . 2:1-2
23 त्यास लेआपासनू झालेले पुतर्: याकोबाचा ज्येष्ठ मुलगा

रऊबेन आिण िशमोन, लेवी, यहदूा, इस्साखार व जबुलनू.
24 त्यास राहेलीपासनू झालेले पुतर्: योसेफ व बन्यामीन.
25 त्यास राहेलीची दासी िबल्हापासनू झालेले पुतर्: दान व
नफताली. 26 आिण लेआची दासी िजल्पा िहचे पुतर् गाद व
आशेर. हे सवर् याकोबाचे पुतर् जे त्यास पदन-अरामात झाले.
27 याकोब मग िकयार्थ-आबार् (म्हणजे हेबर्ोन) येथीन ममरे् या
िठकाणी आपला बाप इसहाक याजकडे आला. येथेच अबर्ाहाम
व इसहाक हे रािहले होते.

28 इसहाक एकशे ऐंशी वष जगला. 29 इसहाकाने शेवटचा
श्वास घेतला आिण मरण पावला, आिण आपल्या पवूर्जास
िमळाला, तो म्हातारा व आयुष्याचे पणूर् िदवस होऊन मरण
पावला. त्याचे पुतर् एसाव व याकोब यांनी त्यास पुरले.

36
1 . 1:35-37
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1 एसाव म्हणजे अदोम याची वंशावळ ही, 2 एसावाने
कनानी मुलीतंनू िस्तर्या करून घेतल्या, एलोन िह ी याची
मुलगी आदा, िसबोन िहव्वी ह्याची नात म्हणजे अनाची मुलगी
अहलीबामा 3 आिण इश्माएलाची मुलगी नबायोथाची बहीण
बासमथ. 4 एसावापासनू आदेला झालेल्या मुलाचे नाव
अलीपाज व बासमथला झालेल्या मुलाचे नाव रगुवेल होते.
5 आिण अहलीबामेस, यऊश, यालाम व कोरह हे झाले. हे
एसावाचे पुतर् त्यास कनान देशात झाले. 6 एसाव आपल्या
िस्तर्या, आपली मुले, आपल्या मुली आिण आपल्या घरातील
सवर् माणसे,आपली गुरेढोरे,आपली सवर् जनावरे,आिणआपली
सवर् मालम ा जी त्याने कनान देशात जमा केली होती हे
सवर् घेऊन आपला भाऊ याकोब ह्याच्या पवूकडील देशात
गेला. 7 कारण त्यांची मालम ा इतकी वाढली होती की त्यांना
एकतर् राहता येईना. ज्या देशात ते राहत होते त्यामध्ये
त्यांच्या गुरांढोरांचा िनवार्ह होईना. 8 एसाव सेईरच्या डोंगराळ
पर्देशात वस्ती करून रािहला. एसावालाअदोमसुद्धा म्हणतात.
9 सेईरच्या डोंगराळ पर्देशात राहणार्या अदोमी लोकांचा पवूर्ज
एसाव याची ही वंशावळ: 10 एसावाच्या मुलांची नावे: एसाव
व आदा यांचा मुलगा अलीपाज आिण एसाव व बासमथ यांचा
मुलगा रगुवेल. 11अलीपाजचे पुतर् तेमान,ओमार,सपो,गाताम
व कनाज. 12 अलीपाज याची ितम्ना नावाची एक उपपत्नी
होती, ितला अलीपाजापासनू अमालेक झाला. ही एसावाची
पत्नी आदा िहची नातवंडे होती. 13 रगुवेलाचे हे पुतर् होते:
नहाथ, जेरह, शाम्मा व िमज्जा. ही एसावाची पत्नी बासमथ
िहची नातवंडे होती. 14 िसबोनाची मुलगी अना याची मुलगी व
िसबोनाची नात अहलीबामा ही एसावाची पत्नी होती. यऊश,
यालाम व कोरह हे ितला एसावापासनू झाले. 15 एसावाचे
वंशज आपापल्या कुळांचे सरदार झाले ते हे: एसावाचा पिहला
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मुलगा अलीपाज, त्याचे पुतर्: तेमान, ओमार, सपो, कनाज,
16 कोरह, गाताम व अमालेक. आपापल्या कुळांचे हे सरदार
अलीपाजला अदोम देशात झाले. ही आदेची नातवंडे होती.
17एसावाचा मुलगा रगुवेल याचे पुतर् हे: सरदार नहाथ, सरदार
जेरह, सरदार शम्मा, सरदार िमज्जा. हे सवर् सरदार रगुवेलास
अदोम देशात झाले. एसावाची पत्नी बासमथ िहची ही नातवंडे
होती. 18एसावाची पत्नीअहलीबामा िहचे पुतर्: यऊश,यालाम
व कोरह. हे सरदार एसावाची पत्नी,अनाची मुलगी अहलीबामा
िहला झाले. 19 हे एसावाचे पुतर् होते,आिण हे त्यांचे वंश होते.

1 . 1:38-42
20 त्या देशात सेईर नावाच्या होरी मनुष्याचे पुतर् हे: लोटान,

शोबाल, िसबोन, अना, 21 दीशोन, एसर व िदशान. हे अदोम
देशात सेईराचे पुतर् होरी वंशातील आपापल्या कुळांचे सरदार
झाले. 22 लोटानाचे पुतर् होते होरी व हेमाम, आिण ितम्ना ही
लोटानाची बहीण होती. 23शोबालाचे पुतर्: अलवान, मानहाथ,
एबाल, शपो व ओनाम. 24 िसबोनाचे दोन पुतर् होते: अय्या व
अना. आपला बाप िसबोन याची गाढवे राखीत असता ज्याला
डोंगरात गरम पाण्याचे झरे* सापडले तोच हा अना. 25अनाचा
मुलगा िदशोन व अनाची मुलगी अहलीबामा. 26 दीशोनाचे हे
पुतर् होते: हेम्दान, एश्बान, ियतर्ान व करान. 27 एसराला
िबल्हान, जावान व अकान हे पुतर् होते. 28 दीशानाला ऊस व
अरान हे पुतर् होते. 29 होरी कुळांचे जे सरदार झाले त्यांची नावे
अशी: लोटान,शोबाल, िसबोन,अना, 30दीशोन,एसरवदीशान,
सेईर पर्देशात राहणार्या होरीचं्या कुळांचे हे वंशज झाले.

1 . 1:43-54

* 36:24
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31 इसर्ाएलावर कोणी राजा राज्य करण्यापवूी र् अदोम देशात
जे राजे राज्य करीत होते ते हेच: 32 बौराचा मुलगा बेला याने
अदोमावर राज्य केले,आिण त्याच्या नगराचे नाव िदन्हाबा होते.
33 बेला मरण पावल्यावर बसर्ा येथील जेरहाचा मुलगा योबाब
ह्याने राज्य केले. 34योबाब मरण पावल्यावर, तेमानी लोकांच्या
देशाचा हुशाम याने राज्य केले. 35 हुशाम मरण पावल्यावर,
बदाद याचा मुलगा हदाद याने त्याच्या जागी राज्य केले. यानेच
मवाब देशात िमद्यानांचा पराभव केला. त्याच्या नगराचे नाव
अवीत होते. 36 हदाद मरण पावल्यावर मासरे्का येथील साम्ला
याने त्या देशावर राज्य केले. 37साम्ला मरण पावल्यावर फरात
नदीवर असलेल्या रहोबोथ येथील शौल याने त्या देशावर राज्य
केले. 38शौल मरण पावल्यावर अकबोराचा मुलगा बाल-हानान
याने त्या देशावर राज्य केले. 39 बाल-हानान मरण पावल्यावर
हदार याने त्या देशावर राज्य केले. त्याच्या नगराचे नाव पाऊ
होते. त्याच्या पत्नीचे नाव महेटाबेल होते. ही मातरे्द िहची
मुलगी मेजाहाब िहची नात होती. 40 एसावाच्या वंशातील
कुळांपर्माणे त्या त्या कुळांच्या सरदारांची नावे: ितम्ना,आल्वा,
यतेथ, 41अहलीबामा, एला, पीनोन, 42कनाज, तेमान, िमब्सार,
43माग्दीएल, व ईराम. ह्यातील पर्त्येक कूळ त्या कुळाचे नाव
िदलेल्या पर्देशात रािहले. अदोमी यांचा बाप एसाव याचा हा
िवस्तार आहे.

37

1 याकोब कनान देशात जेथे त्याचा बाप वस्ती करून रािहला
होता त्या देशात रािहला. 2याकोबासंबंधीच्या घटना या आहेत.
योसेफसतरा वषार्चंा तरुण होता. आपल्या भावांबरोबर तो कळप
सांभाळीत असे. तो आपल्या विडलाच्या िस्तर्या िबल्हा व
िजल्पा यांच्या मुलांबरोबर होता. त्या भावांनी केलेल्या वाईट
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गोष्टीिवषयी त्याने आपल्या बापाला सांिगतले. 3 इसर्ाएल
सवर् मुलांपेक्षा योसेफावर अिधक पर्ीती करीत असे कारण तो
त्याचा म्हातारपणाचा मुलगा होता. त्याने योसेफाला एक संुदर
पायघोळ झगा बनवनू िदला होता. 4आपला बाप आपल्या इतर
भावांपेक्षा योसेफावर अिधक पर्ीती करतो हे त्याच्या भावांना
िदसले म्हणनू ते त्याचा दे्वष करीत आिण त्याच्याशी परे्माने
बोलत नसत. 5 योसेफास एक स्वप्न पडले. त्याने ते स्वप्न
आपल्या भावांना सांिगतले. त्यानंतर तर त्याचे भाऊ त्याचा
अिधकच दे्वष करू लागले. 6 तो त्यांना म्हणाला, “मला पडलेले
स्वप्न कृपा करून ऐका: 7पाहा,आपणसवर्जण शेतात गव्हाच्या
पें ढ ा बांधण्याचे काम करीत होतो, तेव्हा माझी पें ढी उठून उभी
रािहली आिण तुम्हा सवार्ंच्या पें ढ ा ितच्या भोवती गोलाकार
उभ्या रािहल्या व त्यांनी माझ्या पें ढीला खाली वाकून नमन
केले.” 8 हे ऐकून त्याचे भाऊ त्यास म्हणाले, “तू आमचा
राजा होऊन आमच्यावर राज्य करणार काय? आिण खरोखर
तू आम्हावर अिधकार करशील काय?” त्याच्या या स्वप्नामुळे
व त्याच्या बोलण्यामुळे तर त्याचे भाऊ त्याचा अिधकच दे्वष
करू लागले. 9 नंतर योसेफाला आणखी एक स्वप्न पडले. तेही
त्याने आपल्या भावांना सांिगतले. तो म्हणाला, “पाहा, मला
आणखी एक स्वप्न पडले: सयूर्, चंदर् व अकरा तारे यांनी मला
खाली वाकून नमन केले.” 10 त्याने आपल्या िपत्यासही या
स्वप्नािवषयीसांिगतले. परंतु त्याच्या विडलाने त्यासदोष देऊन
म्हटले, “असले कसले हे स्वप्न आहे? तुझी आई, तुझे भाऊ व
मी आम्ही भमूीपयर्ंत लवनू तुला नमन करू काय?” 11योसेफाचे
भाऊ त्याचा हेवा करीत रािहले. परंतु त्याच्या विडलाने ही गोष्ट
आपल्या मनात ठेवली.

12 एके िदवशी योसेफाचे भाऊ आपल्या बापाची में ढरे
चारावयास शखेम येथे गेले. 13 इसर्ाएल योसेफाला म्हणाला,
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“तुझे भाऊ शखेम येथे आपली में ढरे चारावयास गेले आहेत
ना? चल, मी तुला तेथे पाठवत आहे.” योसेफ त्यास म्हणाला,
“मी तयार आहे.” 14 तो त्यास म्हणाला, “आता जा आिण
तुझे भाऊ व माझी में ढरे ठीक आहेत सुखरुप आहेत का? ते
पाहा व मला त्यांच्यासंबंधी बातमी घेऊन ये.” अशा रीतीने
याकोबाने त्यास हेबर्ोनातनू शखेमास पाठवले आिण योसेफ
शखेमास गेला. 15 योसेफ शेतात भटकत होता. पाहा, तो
कोणा मनुष्यास िदसला. त्या मनुष्याने त्यास िवचारले, “तू
काय शोधत आहेस?” 16 योसेफ म्हणाला, “मी माझ्या भावांना
शोधत आहे, ते कोठे कळप चारीत आहेत, हे कृपा करून मला
सांगता का?” 17 तो मनुष्य म्हणाला, “ते येथनू गेले आहेत.
आपण दोथान गावामध्ये जाऊअसे त्यांना बोलताना मी ऐकले.”
म्हणनू मग योसेफ आपल्या भावांच्या मागे गेला व ते त्यास
दोथानात सापडले. 18 त्याच्या भावांनी योसेफाला दुरून येताना
पािहले आिण कट करून त्यास ठार मारण्याचे ठरवले. 19 त्याचे
भाऊ एकमेकांना म्हणाले, “हा पाहा, स्वप्ने पाहणारा इकडे येत
आहे. 20आता चला,आपण त्यास ठार मारून टाकू आिण त्यास
एका खड्ड ात टाकून देऊ. आिण त्यास कोणा एका िहंसर्
पशनेू खाऊन टाकले असे आपल्या बापाला सांग.ू मग त्याच्या
स्वप्नांचे काय होईल तेआपणपाह.ू” 21रऊबेनाने ते ऐकलेआिण
त्यास त्यांच्या हातातनू सोडवले. तो म्हणाला, “आपण त्यास
ठार मारू नये.” 22 रऊबेन त्यांना म्हणाला, “रक्त पाडू नका.
त्यास रानातल्या या खड्ड ात टाका, परंतु त्याच्यावर हात
टाकू नका.” आपल्या भावांच्या हातातनू सोडवनू त्यास त्याच्या
बापाकडे परतपाठवनूद्यावयाचेअसा त्याचा बेत होता. 23योसेफ
त्याच्या भावांजवळ येऊन पोहचला तेव्हा त्यांनी त्याचा संुदर
झगा काढून घेतला. 24 नंतर त्यांनी त्यास एका खोल खड्ड ात
टाकून िदले. तो खड्डा िरकामा होता, त्यामध्ये पाणी नव्हते.
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25 ते भाकरी खाण्यास खाली बसले. त्यांनी वर नजर करून
पािहले, तो पाहा, इश्माएली लोकांचा तांडा मसाल्याचे पदाथर् व
सुगंधी िडंक व बोळ लादलेल्या उंटांसहीत िगलाद पर्देशाहनू
येत होता. ते खाली िमसर देशाकडे चालले होते. 26 तेव्हा
यहदूा त्याच्या भावांना म्हणाला, “आपल्या भावाला ठार मारून
आिण त्याचा खनू लपवनू ठेवनू आपल्याला काय फायदा?
27चला,आपण त्यास या इश्माएली लोकांस िवकून टाकू,आपण
आपल्या भावावर हात टाकू नये. कारण तो आपला भाऊ आहे,
आपल्याच हाडामांसाचा आहे.” त्याच्या भावांनी त्याचे ऐकले.
28 ते िमद्यानी व्यापारी जवळआल्यावर त्या भावांनी योसेफाला
खड्ड ातनू बाहेर काढले व त्या इश्माएली व्यापार्यांना वीस
चांदीची नाणी* घेऊन िवकून टाकले. ते व्यापारी योसेफाला
िमसर देशास घेऊन गेले. 29 रऊबेन त्या खड्ड ाकडे परत
गेला, तेव्हा पाहा, त्यामध्ये त्यास योसेफ िदसला नाही. त्याने
आपली वस्तरे् फाडली. 30तो भावांकडे येऊन म्हणाला, “मुलगा
कोठे आहे? आिण मी, आता मी कोठे जाऊ?” 31 त्यांनी
एक बकरा मारला आिण योसेफाचा झगा त्या रक्तात बुडवला.
32 नंतर तो झगा आणनू, आपल्या बापाला दाखवनू ते म्हणाले,
“आम्हांला हा सापडला. हा झगा तुमच्या मुलाचा आहे की काय
तो पाहा.” 33 याकोबाने तो ओळखला आिण तो म्हणाला, “हा
माझ्याच मुलाचा झगा आहे. िहंसर् पशनेू त्यास खाऊन टाकले
असावे. माझा मुलगा योसेफ याला िहंस्तर् पशनेू खाऊन टाकले
आहे यामध्ये संशय नाही.” 34 याकोबाला आपल्या मुलाबद्दल
अितशय दुःख झाले, एवढे की, त्याने आपली वस्तरे् फाडली
आिण कंबरेस गोणताट गंुडाळले आिण त्याने पुष्कळ िदवस
आपल्या मुलासाठी शोक केला. 35 याकोबाच्या सवर् मुलांनी
व मुलीनंी त्याचे सांत्वन करण्याचा खपू पर्यत्न केला परंतु तो

* 37:28 230 गर्ाम चांदी िकंवा एका दासाची िकंमत
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समाधान पावला नाही. तो म्हणाला, “मी मरेपयर्ंत माझ्या
मुलासाठी शोक करीत राहीन व अधोलोकात माझ्या मुलाकडे
जाईन.” असा त्याचा बाप त्याच्याकरता रडला. 36 त्या िमद्यानी
व्यापार्यांनी योसेफाला िमसर देशात पोटीफर नावाचा फारो
राजाचा अिधकारी, अंगरक्षकाचा सरदार याला िवकून टाकले.

38
1 त्याच सुमारास यहदूा आपल्या भावांना सोडून अदुल्लाम

नगरातील िहरा नावाच्या मनुष्याबरोबर त्याच्या घरी रहावयास
गेला. 2 तेथे यहदूाला शवूा नावाच्या एका कनानी मनुष्याची
मुलगी भेटली. तेव्हा त्याने ितच्यावर परे्म केलेआिण ितच्याशी
लग्न केले. 3 ती गरोदर रािहली व ितला मुलगा झाला. त्याने
त्याचे नाव एर ठेवले. 4 त्यानंतर ती पुन्हा गरोदर रािहली व
ितला मुलगा झाला. ितने त्याचे नाव ओनान ठेवले. 5 त्यानंतर
ितला आणखी एक मुलगा झाला आिण त्याचे नाव शेला ठेवले.
त्यास जन्म िदला होता तेव्हा ती कजीब नगरामध्ये राहत होती.
6यहदूाने आपला पिहला मुलगा एर याच्यासाठी पत्नी शोधली.
ितचे नाव तामार होते. 7परंतु यहदूाचा पर्थम जन्मलेला मुलगा
एर हा परमेश्वराच्या दृष्टीने दुष्ट होता. परमेश्वराने त्यास ठार
मारले. 8मग यहदूा ओनान याला म्हणाला, “तू तुझ्या भावाच्या
पत्नीवर परे्म कर. ितच्याबरोबर िदराचे कतर्व्य पार पाड, आिण
तुझ्या भावाकरता ितला संतान होऊ दे.” 9ती मुलेआपली होणार
नाहीत, हे ओनानला माहीत होते. म्हणनू जेव्हा तो त्याच्या
भावाच्या पत्नीशी परे्म करत असे, तेव्हा तो आपले वीयर् बाहेर
जिमनीवर पाडतअसे,यासाठीकी त्यास त्याच्या भावासाठी मलू
होऊ नये. 10 त्याने जे केले ते परमेश्वराच्या दृष्टीने वाईट होते,
म्हणनू परमेश्वराने त्यास मारून टाकले. 11 मग यहदूा आपली
सनू तामार िहला म्हणाला, “माझा मुलगा शेला लग्नाच्या



38:12 ciii उत्पि 38:20

वयाचा होईपयर्ंत तू तुझ्या विडलाच्या घरी जाऊन तेथे िवधवा
म्हणनू राहा.” कारण त्याने िवचार केला, “नाही तर, तोसुद्धा
आपल्या दोन भावांपर्माणे मरून जाईल.” मग तामार आपल्या
विडलाच्या घरी जाऊन रािहली. 12बर्याच काळानंतर यहदूाची
पत्नी, म्हणजे शवूाची मुलगी मरण पावली. ितच्यासाठी शोक
करण्याचे िदवस संपल्यानंतर यहदूा अदुल्लाम येथील आपला
िमतर् िहरा याच्याबरोबर आपली में ढरे कातरायला वर ितम्ना
येथे गेला. 13 तेव्हा तामारेला कोणी सांिगतले की, “पाहा, तुझा
सासरा आपल्या में ढरांची लोकर कातरवनू घेण्याकरता ितम्ना
येथे जात आहे.” 14 ितने आपली िवधवेची वस्तरे् काढली आिण
बुरखा घेऊन शरीर लपेटून घेतले. नंतर ितम्नाच्या रस्त्यावर
एनाईम नगराच्या वेशीत ती बसनू रािहली. कारण ितने पािहले
की, शेलाआता पर्ौढ झाला असनूहीआपल्याला अजनू त्याची
पत्नी करून िदले नाही. 15 यहदूाने ितला पािहले, परंतु ती
एक वेश्या असावी असे त्यास वाटले. ितने आपले तोंड झाकले
होते. 16 तेव्हा यहदूा ितच्याजवळ जाऊन म्हणाला, “मला
तुझ्यापाशी िनजू दे.” ती आपली सनू आहे हे यहदूाला माहीत
नव्हते. ती म्हणाली, “तुम्ही मला त्याबद्दल काय मोबदला
द्याल?” 17 यहदूा म्हणाला, “मी तुला माझ्या कळपातनू एक
करडू पाठवनू देईन.” ती म्हणाली, “परंतु ते पाठवनू देईपयर्ंत
तुम्ही माझ्याजवळ काय गहाण ठेवाल?” 18 यहदूा म्हणाला,
“गहाण म्हणनू मी तुझ्याकडे काय ठेव?ू” तामार म्हणाली, “तुम्ही
अंगठी, गोफ व हातातली काठी मला द्या.” तेव्हा यहदूाने
त्या वस्तू ितला िदल्या. मग तो ितजपाशी जाऊन िनजला.
त्याच्यापासनू ती गरोदर रािहली. 19 ती उठली आिण िनघनू
गेली. ितनेआपला बुरखा काढून टाकलाआिणआपली िवधवेची
वस्तरे् घातली. 20 यहदूाने आपला िमतर् अदुल्लामकर ह्याला
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आपल्या कळपातील करडू घेऊन त्या स्तर्ीला तारण म्हणनू
िदलेल्या वस्तू आणावयास पाठवले, परंतु त्यास ती सापडली
नाही. 21 मग अदुल्लामकराने तेथील काही लोकांस िवचारले,
“येथे या एनाईमाच्या रस्त्यावर एक वेश्या होती ती कोठे आहे?”
तेव्हा लोकांनी उ र िदले, “येथे कधीच कोणीही वेश्या नव्हती.”
22 तेव्हा यहदूाचा िमतर् त्याच्याकडे परत गेला व म्हणाला, “ती
वेश्या मला काही सापडली नाही, तेथे राहणारे लोक म्हणाले
की, ‘तेथे कोणीही वेश्या कधीच नव्हती.’ ” 23 यहदूा म्हणाला,
“जाऊ दे, त्या वस्तू ितला ठेवनू घेऊ दे, नाहीतर आपलीच
नालस्ती होईल. मी कबलू केल्यापर्माणे ितला करडू देण्याचा
पर्यत्न केला, परंतु ती आपल्याला सापडली नाही.” 24 या
नंतर तीन मिहन्यांनी कोणीतरी यहदूाला सांिगतले, “तुझी सुन
तामार िहने वेश्येपर्माणे पापकमर् केले आिण त्या व्यिभचारामुळे
ती आता गरोदर रािहली आहे.” यहदूा म्हणाला, “ितला बाहेर
काढा व जाळून टाका.” 25 जेव्हा ितला बाहेर आणले ितने
आपल्या सासर्यासाठी एक िनरोप पाठवला, “ज्या मनुष्याच्या
मालकीच्या या वस्तू आहेत त्याच्यापासनू मी गरोदरआहे.” पुढे
ती म्हणाली, “ही अंगठी, गोफ आिण काठी कोणाची आहेत ते
ओळख.” 26 यहदूाने त्या वस्तू ओळखल्या आिण तो म्हणाला,
“माझ्यापेक्षा ती अिधक नीितमान आहे. कारण मी ितला वचन
िदल्यानुसार माझा मुलगा शेला याला ती पत्नी म्हणनू िदली
नाही.” त्यानंतर त्याने ितच्याशी पुन्हा शरीरसंबंध केला नाही.
27 ितच्या पर्सुतीच्या वेळी असे झाले की, पाहा, ितच्या पोटात
जुळी मुले होती. 28 पर्सुतीच्या वेळी एका बाळाचा हात बाहेर
आला. तेव्हा दाईने त्याच्या हाताला लाल धागा बांधला व ती
म्हणाली, “हा आधी जन्मला.” 29परंतु त्या बाळाने आपला हात
आखडून घेतला. त्यानंतर मग दुसरे बाळ पर्थमजन्मले. म्हणनू
मग ती सुईण म्हणाली, “तू आपल्यासाठी कशी वाट फोडलीस!”
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आिण त्याचे नाव पेरेस *असे ठेवले. 30 त्यानंतर त्याचा भाऊ,
ज्याच्या हाताला लाल धागा बांधलेला होता, तो बाहेर आला
आिण त्याचे नाव जेरह †असे ठेवले.

39
1 योसेफाला खाली िमसरात आणले. फारो राजाचा एक

िमसरी अिधकारी, संरक्षक दलाचा सरदार पोटीफर, याने
त्यास इश्माएली लोकांकडून िवकत घेतले. 2 परमेश्वर देव
योसेफाबरोबर होता. तो यशस्वी पुरुष होता. तो आपल्या
िमसरी धन्याच्या घरी राहत असे. 3 परमेश्वर देव त्याच्याबरोबर
आहे आिण म्हणनू जे काही तो करतो त्या पर्त्येक कामात
परमेश्वर देव त्यास यश देतो, हे त्याच्या धन्याला िदसनू आले.
4 योसेफावर त्याची कृपादृष्टी झाली. त्याने पोटीफराची सेवा
केली. पोटीफराने योसेफाला आपल्या घराचा कारभारी केले
आिण त्याचे जे काही स्वतःचे होते ते सवर् त्याच्या ताब्यात
िदले. 5 तेव्हा त्याने आपल्या घरात आिण आपले जे काही होते
त्या सवार्वर योसेफाला कारभारी केले तेव्हापासनू परमेश्वराने
योसेफामुळे त्या िमसर्याच्या घरास आशीवार्द िदला. घरात
व शेतीत जे काही पोटीफराच्या मालकीचे होते त्या सवार्वर
परमेश्वराचा आशीवार्द होता. 6 पोटीफराने आपल्या घरादाराचा
सवर् कारभार योसेफाच्या हवाली केला. तो जे अन्न खात असे,
त्या पलीकडे कशाचाही तो िवचार करत नव्हता. योसेफ फार
देखणा व आकषर्क होता. 7काही काळानंतर त्याच्या धन्याच्या
पत्नीला योसेफािवषयी वासना िनमार्ण झाली. ती म्हणाली,
“माझ्याबरोबर परे्म कर.” 8 परंतु त्याने नकार िदला. तो
त्याच्या धन्याच्या पत्नीला म्हणाला, “पाहा, घरात मी काय
करतो याकडे माझा धनी लक्ष देत नाही आिण जे काही त्याचे

* 38:29 -मोडणारा † 38:30
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आहे ते सवर् त्याने माझ्या ताब्यात सोपवले आहे. 9 या घरात
माझ्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही. तू त्याची पत्नी आहेस म्हणनू
तुझ्यावाचनू त्याने माझ्यापासनू काहीही राखनू ठेवले नाही. असे
असताना, देवाच्यािवरूद्ध हे घोर पाप व मोठी दुष्टाई मी कशी
करू?” 10 ती दररोज योसेफाबरोबर तेच बोलत असे, परंतु त्याने
ितच्याबरोबर िनजण्यास व परे्म करण्यास नकार िदला. 11 एके
िदवशी योसेफ आपले काही काम करण्याकरता आतल्या घरात
गेला. तो तेथे अगदी एकटाच होता व घरात दुसरे कोणीही
नव्हते. 12 ितने त्याचे वस्तर् धरून त्यास म्हटले “तू माझ्यापाशी
नीज.” परंतु तो ते वस्तर् ितच्या हातात सोडून आतल्या घरातनू
बाहेर पळून गेला. 13 तेव्हा तो त्याचे वस्तर् आपल्या हाती
सोडून आिण बाहेर पळून गेला हे ितने पािहले. 14 आिण
ितने हाक मारून ितच्या घरातील मनुष्यांना बोलावले. आिण
ती म्हणाली, “पाहा, पोटीफराने या इब्र्याला आमच्या घरच्या
मनुष्यांची अबर्ू घेण्यासाठी आणनू ठेवले आहे. त्याने आत
येऊन माझ्यावर बळजबरी करण्याचा पर्यत्न केला. परंतु मी
मोठ ाने ओरडले. 15मी मोठ ाने ओरडले त्यामुळे त्याचे वस्तर्
माइयापाशी टाकून तो पळाला आिण बाहेर गेला.” 16 तेव्हा
त्याचा धनी घरी येईपयर्ंत ितने त्याचे वस्तर् आपल्याजवळ
ठेवले. 17 नंतर ितने त्यास सांिगतले. ती म्हणाली, “तुम्ही हा
जो इबर्ी घरी आणनू ठेवला आहे त्याने माझ्यावर बळजबरी
करण्याचा पर्यत्न केला. 18 परंतु तो माझ्याजवळआल्यावर मी
मोठ ाने ओरडले म्हणनू तो आपले वस्तर् माझ्याजवळ टाकून
बाहेर पळून गेला.” 19 आिण असे झाले की, त्याच्या धन्याने
पत्नीचे बोलणे ऐकले, ती त्यास म्हणाली की, “तुझ्या सेवकाने
माझ्याशी असे वतर्न केले,” तो खपू संतापला. 20 योसेफाच्या
धन्याने त्यास धरले आिण जेथे राजाच्या कैद्यांना कोंडत असत
त्या तुरंुगात टाकले. योसेफ त्या तुरंुगात रािहला. 21 परंतु



39:22 cvii उत्पि 40:8

परमेश्वर देव योसेफाबरोबर होता, आिण त्याने त्यास कराराची
सत्यता दाखवली. त्याने तुरंुगाच्या अिधकार्याची त्याच्यावर
कृपादृष्टी होईल असे केले. 22 त्या अिधकार्याने तुरंुगातील
सवर् कैद्यांना योसेफाच्या स्वाधीन केले. ते तेथे जे काही करीत
होते, त्याचा योसेफपर्मुखहोता. 23 तुरंुगाचाअिधकारी त्याच्या
हाताखालील कोणत्याही कामाबद्दल काळजी करीत नसे. कारण
परमेश्वर त्याच्याबरोबर होता. तो जे काही करी, त्यामध्ये
परमेश्वर देव त्यास यश देई.

40

1 या गोष्टीनंतर असे झाले की, फारो राजाचा प्यालेबरदार
म्हणजे राजाला दर्ाक्षरस देणारा आिण आचारी यांनी आपल्या
धन्याचा, िमसराच्या राजाचा अपराध केला. 2 फारो राजा
त्याच्या या दोनअिधकार्यांवर म्हणजे त्याचा मुख्य प्यालेबरदार
व त्याचा मुख्य आचारी यांच्यावर संतापला. 3 आिण त्याने
त्यांना पहारेकर्यांचा सरदाराच्या वाड ात, योसेफ कैदेत होता
त्या िठकाणी, तुरंुगात टाकले. 4 तेव्हा पहारेकर्यांच्या सरदाराने
त्या दोघाही अपराध्यांना योसेफाच्या ताब्यात देऊन त्यांच्यावर
लक्ष ठेवण्यास सांिगतले. ते दोघे काही काळपयर्ंत कैदेत रािहले.
5 िमसरी राजाला प्याला देणारा व त्याचा आचारी हे तुरंुगात
असताना, त्या दोघांनाही एकाच रातर्ी त्यांना लागू पडतील
अशी स्वप्ने पडली. 6 दुसर्या िदवशी सकाळी योसेफ त्यांच्याकडे
गेला. तेव्हा पाहा, ते त्यास दुःखी असलेले िदसले. 7 तेव्हा,
त्याच्या धन्याच्या वाड ात जे फारोचे सेवक त्याच्या बरोबर
कैदेत होते, त्यांना त्याने िवचारले, “आज तुम्ही असे दुःखी
का िदसता?” 8 ते त्यास म्हणाले, “आम्हा दोघांनाही रातर्ी
स्वप्ने पडली, परंतु त्यांचा अथर् सांगणारा कोणी नाही.” योसेफ
त्यांना म्हणाला, “स्वप्नांचा अथर् सांगणे देवाकडे नाही काय?
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कृपया, आपापले स्वप्न मला सांगा.” 9 तेव्हा राजाला प्याला
देणार्या प्यालेबरदाराने योसेफाला आपले स्वप्न सांिगतले. तो
म्हणाला, “मी माझ्या स्वप्नात पािहले की, माझ्यासमोर एक
दर्ाक्षवेलआहे. 10 दर्ाक्षवेलाला तीन फाटे होते. त्या फाट ांना
पाने फुटली व त्यास फुलवरा आला व नंतर त्याच्या घडास
िपकलेली दर्ाके्ष आली. 11फारो राजाचा प्याला माझ्या हातात
होता. तेव्हा मी ती दर्ाके्ष घेतली आिण फारोच्या त्या प्याल्यात
िपळली आिण दर्ाक्षरसाचा तो प्याला मी फारोच्या हातात
िदला.” 12 योसेफ त्यास म्हणाला, “तुझ्या स्वप्नाचा अथर्
मी तुला उलगडून सांगतो. ते तीन फाटे म्हणजे तीन िदवस
आहेत. 13 तीन िदवसानी फारो राजा तुझे मस्तक उंचावील व
तुला पुन्हा तुझ्या पवूी र्च्या कामावर परत घेईल. तू आतापयर्ंत
फारोच्या प्यालेबरदाराचे जे काम करीत होतास तेव्हाच्या त्या
पिहल्या रीतीपर्माणे तू फारोचा प्याला त्याच्या हातात देशील.
14 परंतु तुझे चांगले होईल तेव्हा माझी आठवण कर, व कृपा
करून फारोला माझ्यासंबंधी सांगनू मला या तुरंुगातनू बाहेर
काढ. 15 कारण मला माझ्या इबर्ी लोकांच्या देशातनू येथे
पळवनू आणले आहे. मी येथे तुरंुगात रहावे असा कोणाचा
काहीच अपराध मी केला नाही.” 16 स्वप्नाचा अथर् चांगला
आहे हे पाहनू मुख्य आचार्याने योसेफाला म्हटले, “मलाही
एक स्वप्न पडले. आिण पाहा, माझ्या डोक्यावर भाकरीच्या
तीन टोपल्या होत्या. 17 सगळ्यात वरच्या टोपलीत फारो
राजासाठी भट्टीत भाजलेली सवर् पर्कारची पक्वान्ने होती, परंतु
माझ्या डोक्यावरील त्या टोपलीतील पदाथर् पक्षी खात होते.”
18 योसेफाने उ र िदले, “तुझ्या स्वप्नाचा अथर् मी उलगडून
सांगतो, त्या तीन टोपल्या म्हणजे तीन िदवस आहेत. 19 तीन
िदवसात फारो राजा तुझे शीर वर करून उडवनू टाकील आिण
तुला झाडाला टांगील आिण पक्षी तुझे मांस तोडून खातील.”
20 तीन िदवसानंतर फारो राजाचा वाढिदवस होता. तेव्हा त्याने
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आपल्या सवर् सेवकवगार्ला एक मेजवानी िदली. त्या वेळी त्याने
त्याचा आचारी आिण प्यालेबरदाराकडे त्याच्या इतर सेवकांपेक्षा
अिधकलक्ष िदले. 21 त्याने प्यालेबरदाराची सुटका केली व त्यास
पुन्हा पवूी र्पर्माणे त्याच्या कामावर ठेवले;आिण प्यालेबरदाराने
पुन्हा एकदा प्याला फारो राजाच्या हातात िदला. 22 परंतु,
योसेफाने अथर् सांिगतला होता त्यापर्माणेच त्याने आचार्याला
फाशी िदली. 23 पण त्या प्यालेबरदाराला योसेफाची आठवण
रािहली नाही. त्यास त्याचा िवसर पडला.

41

1 साधारणपणे दोन वष पणूर् झाल्यानंतर फारो राजाला स्वप्न
पडले. ते असे की, पाहा तो नाईल नदीच्या काठी उभा रािहला
होता. 2 तेव्हा पाहा, त्याने सात गाई नाईल नदीतनू बाहेर
येताना पािहल्या. त्या धुष्टपुष्ट व संुदर होत्या. त्या तेथे
उभ्या राहनू गवतात चरत होत्या. 3 त्यानंतर आणखी सात
दुबळ्या व कुरुप गाई नदीतनू बाहेर आल्या व नदीच्या िकनारी
त्या सात धष्टपुष्ट व संुदर गाईंच्या बाजलूा उभ्या रािहल्या.
4 आिण त्या सात दुबळ्या व कुरुप गाईंनी त्या सात संुदर व
धष्टपुष्ट गाईंना खाऊन टाकले. त्यानंतर फारो राजा जागा
झाला. 5 मग फारो राजा पुन्हा झोपल्यावर त्यास दुसर्यांदा
स्वप्न पडले. त्यामध्ये त्याने पािहले की, एकाच ताटाला सात
भरदार कणसे आली. 6 त्यानंतर पाहा, त्या ताटाला सात
खुरटलेली व पवूच्या वार्याने करपलेली अशी सात कणसेआली.
7 नंतर त्या सात खुरटलेल्या व करपलेल्या कणसांनी ती सात
चांगली व टपोर्या दाण्यांची भरदार कणसे िगळून टाकली. तेव्हा
फारो पुन्हा जागा झाला आिण ते तर स्वप्न असल्याचे त्यास
समजले. 8 दुसर्या िदवशी सकाळ झाल्यावर फारो राजा त्या
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स्वप्नांमुळे िचंतेत पडून बेचैन झाला. त्याने िमसर देशातील
जादगूार व ज्ञान्यांना बोलावले. फारोने आपली स्वप्ने त्यांना
सांिगतली. परंतु त्यांच्यातील कोणालाच त्या स्वप्नांचा अथर्
सांगता आला नाही. 9 तेव्हा प्यालेबरदार फारोस म्हणाला,
“आज मला माझ्या अपराधाची आठवण होत आहे. 10 फारो,
आपण माझ्यावर व आचार्यावर संतापला होता आिण आपण
आम्हांस पहारेकर्यांच्या सरदाराच्या वाड ातील तुरंुगात टाकले
होते. 11 तेव्हा तुरंुगात असताना एकाच रातर्ी मला व त्याला,
आम्हा दोघांना स्वप्ने पडली. आम्हांला लागू होतील अशी
िनरिनराळी स्वप्ने आम्हांला पडली. 12 तेथे कोणी इबर्ी तरुण
आमच्याबरोबर कैदेत होता. तो संरक्षण दलाच्या सरदाराचा
दास होता. त्यास आम्ही आमची स्वप्ने सांिगतली त्याने त्याचे
स्पष्टीकरण केले. त्याने आमच्या पर्त्येकाच्या स्वप्नांचा अथर्
सांिगतला. 13 आिण त्याने सांिगतलेल्या अथार्पर्माणे तसे ते
घडले. तो म्हणाला,फारो तुला पवूी र्पर्माणे कामावर पुन्हा घेईल
आिण परंतु दुसर्याला फाशी देईल.” 14 मग फारोने योसेफाला
बोलावणे पाठवले. तेव्हा त्यांनी त्यास ताबडतोब तुरंुगातनू
बाहेर आणले. योसेफ दाढी करून व कपडे बदलनू फारोकडे
आला. 15 मग फारो योसेफास म्हणाला, “मला स्वप्न पडले
आहे, परंतु त्याचा अथर् सांगणारा कोणी नाही. मी तुझ्यािवषयी
ऐकले की, जेव्हा कोणी तुला स्वप्न सांगतो तेव्हा तू स्वप्नांचा
अथर् सांगतोस.” 16 योसेफाने फारोला उ र देऊन म्हणाला,
“तसे सामथ्यर् माझ्यामध्ये नाही. देवच फारोला स्वप्नांचा अथर्
सांगेल.” 17मगफारो योसेफाला म्हणाला, “माझ्या स्वप्नामध्ये
मी नाईल नदीच्या काठी उभा होतो. 18 तेव्हा पाहा नदीतनू सात
धष्टपुष्ट व संुदर गाई बाहेरआल्या व गवतखाऊलागल्या असे
मी पािहले. 19 त्यानंतर पाहा, सात दुबळ्या व कुरुप गाई वर
आल्या. मीसबंध िमसर देशात त्यांच्यासारख्या बेढबगाईकधीच
पािहल्या नव्हत्या. 20 त्या दुबळ्या व कुरुप गाईंनी आधीच्या
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धष्टपुष्ट व संुदर गाई िगळून टाकल्या. 21 तरीही त्या दुबळ्या
व कुरुपच रािहल्या, त्यांच्याकडे पािहल्यावर त्यांनी त्या सात
गाई िगळून टाकल्या असे वाटत नव्हते, त्या पवूी र्पर्मानेच कुरुप
व दुबळ्या िदसत होत्या मग मी जागा झालो. 22 त्यानंतर
माझ्या दुसर्या स्वप्नात एकाच ताटाला सात चांगली भरदार व
टपोर्या दाण्यांची भरगच्च कणसे आली, 23मग त्यांच्या मागनू
त्या ताटाला आणखी दुसरी वाळलेली, बारीक व पवूच्या गरम
वार्याच्या झळांमुळे करपलेली सात कणसे आली. 24 बारीक
कणसांनी ती चांगली सात कणसे िगळून टाकली. ही माझी
स्वप्ने मी माझ्या जादुगारांना सांिगतली. परंतु त्यांच्यातील
कोणालाही त्यांचा उलगडा करून सांगता आले नाही.” 25 मग
योसेफ फारोला म्हणाला, “महाराज, या दोन्हीही स्वप्नांचा अथर्
एकचआहे. देव जे काही करणारआहे ते त्यानेआपणांसकळिवले
आहे. 26 त्या सात चांगल्या गाई आिण ती सात चांगली कणसे
म्हणजे सात चांगली वष आहेत. स्वप्ने सारखीच आहेत. 27 त्या
दुसर्या सात दुबळ्या गाई व ती सात सुकलेली व पवूच्या वर्याने
करपलेली कणसेही म्हणजे अवघ्या देशावर येणार्या दुष्काळाची
सात वष आहेत. 28 जी गोष्ट मी फारोला सांिगतली ती हीच
आहे. जे काय घडणार आहे हे देवाने आपणास दाखवले आहे.
29 पाहा सवर् िमसर देशात सात वषार्ंच्या सुब ेच्या काळात
चांगले व भरपरू पीक येईल. 30 परंतु सुकाळाच्या सात वषार्नंंतर
सवर् देशभर दुष्काळाची अशी सात वष येतील की, त्यामुळे िमसर
देशाला सुकाळाचा िवसर पडेल आिण हा दुष्काळ देशाचा नाश
करील. 31 आिण भरपरू धान्य असतानाचे िदवस देशात कसे
होते याचा लोकांस िवसर पडेल, कारण तो फार भयंकर काळ
असेल. 32 तेव्हा फारो महाराज, एकाच गोष्टीिवषयी आपणाला
दोनदा स्वप्ने पडली, ती यासाठी की, देव हे सवर् लवकरच व
नक्की घडवनू आणील हे आपणास दाखवावे. 33 तेव्हा, फारोने
एखाद्या समंजस व शहाण्या मनुष्याची िनवड करून त्यास सवर्
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िमसर देशावर नेमावे. 34फारोने हे करावे: देशावर देखरेखकरणारे
नेमावे. त्यांनी येत्या सात वषार्ंच्या सुकाळात िमसरातल्या
िपकाचा पाचवा िहस्सा गोळा करून घ्यावा. 35अशा रीतीने ही
जी येणारी चांगली वष, त्यामध्ये सवर् अन्नधान्य गोळा करावे.
फारोच्या अिधकाराखाली ते धान्य नगरांमध्ये साठवनू ठेवावे.
त्यांनी त्याची राखण करावी. 36 येणार्या दुष्काळातील सात
वषार्ंच्या काळात त्या धान्याचा पुरवठा िमसर देशाला करावा.
अशा पर्कारे मग दुष्काळाच्या सात वषार्त देशाचा नाश होणार
नाही.”

37हा सल्ला फारो राजाच्या दृष्टीने व त्याच्या सवर् सेवकांच्या
दृष्टीने चांगला वाटला. 38 फारो त्याच्या सेवकांना म्हणाला,
“देवाचा आत्मा ज्याच्यात आहे असा, ह्याच्यापेक्षा अिधक
चांगला व योग्य असा दुसरा कोणी मनुष्य सापडेल काय?”
39 तेव्हा फारो योसेफास म्हणाला, “देवाने तुला या सवर् गोष्टी
दाखवल्या आहेत, म्हणनू तुझ्यासारखा समंजस व शहाणा दुसरा
कोणी नाही. 40 तू माझ्या घराचा अिधकारी हो आिण तुझ्या
शब्दापर्माणे माझे सवर् लोक चालतील. या देशात केवळ
राजासनापुरता म्हणनू काय तो मी तुझ्यापेक्षा मोठा असेन.”
41 मग फारो योसेफास म्हणाला, “मी तुला सवर् िमसर देशावर
नेमले आहे.” 42 मग फारोने राजमुदर्ा असलेली आपल्या
बोटातील अंगठी योसेफाच्या बोटात घातली; तलम तागाच्या
वस्तर्ाचा पोशाख त्यास घातला आिण त्याच्या गळ्यात एक
सोन्याची साखळी घातली. 43 नंतर त्याने त्यास आपल्या
दुसर्या रथात बसवले. लोक त्याच्यापुढे आरोळी देत चालले
“गुडघे टेका.” फारोने त्यास सवर् देशावर नेमले. 44 फारो
योसेफाला म्हणाला, “मी फारो आहे, आिण सवर् िमसर देशात
तुझ्या हुकुमािशवायकोणीआपला हात िकंवा पाय हलवूशकणार
नाही.” 45 फारो राजाने योसेफाला “सापनाथ-पानेह” असे
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दुसरे नाव िदले. फारोने ओन शहराचा याजक पोटीफर याची
मुलगी आसनथ ही योसेफाला पत्नी करून िदली. योसेफ
सवर् िमसर देशावर अिधकारी झाला. 46 योसेफ िमसर देशाचा
राजा फारो याची सेवा करू लागला तेव्हा तो तीस वषार्चंा
होता. योसेफाने िमसर देशभर दौरा करून देशाची पाहणी
केली. 47 सुकाळाच्या सात वषार्त सवर् देशभर भरपरू पीक आले.
48 योसेफाने सुकाळाच्या सात वषार्त अन्नधान्य गोळा करून
नगरोनगरी साठवनू ठेवले. त्याने पर्त्येक नगराभोवतालच्या
शेतातले अन्नधान्य त्यामध्येच साठवनू ठेवले. 49 योसेफाने
जणू काय समुदर्ाच्या वाळूपर्माणे अन्नधान्य गोळा करून
साठवनू ठेवले. ते इतके होते की, त्याने मोजणे सोडले कारण ते
मोजमाप करता येत नव्हते. 50 दुष्काळ येण्यापवूी र् योसेफाला,
आसनथ जी ओनचा याजक पोटीफर याची मुलगी ितच्या पोटी
दोन पुतर् झाले. 51 योसेफाने पािहल्या मुलाचे नाव मनश्शे
*ठेवले. कारण तो म्हणाला, “देवाने, मला झालेल्या सवर् कष्टांचा
व तसेच माझ्या विडलाच्या घराचा िवसर पडू िदला.” 52 त्याने
दुसर्या मुलाचे नाव एफ्राईम †असे ठेवले, कारण तो म्हणाला,
“माझ्या दुःखाच्या भमूीमध्ये देवाने मला सवर् बाबतीतं सफल
केले.” 53 िमसरमध्ये असलेली भरपुरीची, सुब ेची सात वष
संपली. 54 सात वषार्नंंतर अगदी योसेफाने सांिगतल्यापर्माणे
दुष्काळ पडण्यास सुरुवात झाली. सवर् देशांमध्ये दुष्काळ पडला
होता, परंतु िमसरमध्ये मातर् अन्न होते. 55 दुष्काळ पडण्यास
सुरुवात झाली, तेव्हा लोकांनी अन्नासाठी फारोकडे ओरड केली.
तेव्हा फारो िमसरच्या सवर् लोकांस म्हणाला, “योसेफाला िवचारा
व तो सांगले ते करा.” 56 संपणूर् देशामध्ये दुष्काळ पडला होता.
योसेफाने सवर् गोदामे उघडली आिण िमसरच्या लोकांस धान्य
िवकत िदले. िमसरमध्ये फार कडक दुष्काळ पडला होता. 57सवर्
* 41:51 -िवसर पाडावयास लावणारा † 41:52 -दोन वेळा फलवंत
होणारा
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पृथ्वीवरील देशातनू लोक धान्य िवकत घेण्यासाठी िमसरात
योसेफाकडे येऊ लागले, कारण त्या वेळी पृथ्वीच्या सवर् भागांत
दुष्काळ पडला होता.

42

1 िमसरमध्ये धान्य असल्याचे याकोबाला समजले. तेव्हा
याकोब आपल्या मुलांना म्हणाला, “तुम्ही एकमेकांकडे असे
का बघत बसलात?” 2 “इकडे पाहा, िमसर देशात धान्य
आहे असे मी ऐकले आहे. तुम्ही खाली जाऊन आपणासाठी
ितकडून धान्य िवकत आणा म्हणजे आपण जग,ू मरणार नाही.”
3 तेव्हा योसेफाचे दहा भाऊ धान्य िवकत घेण्यासाठी िमसरला
गेले. 4 याकोबाने, योसेफाचा भाऊ बन्यामीन याला त्याच्या
भावाबरोबर पाठवले नाही, कारण तो म्हणाला, “कदािचत त्यास
काहीअपाय होईल.” 5कनान देशातफारचतीवर् दुष्काळपडला
होता, पुष्कळ लोक धान्य िवकत घ्यावयास िमसराला गेले त्या
लोकात इसर्ाएलाचे पुतर्ही होते. 6 त्या वेळी योसेफ िमसरचा
अिधपती होता. तो देशातल्या सवर् लोकांस धान्य िवकत असे.
योसेफाचे भाऊ त्याच्याकडे आले आिण त्यांनी आपली तोंडे
भमूीकडे करून खाली वाकून नमन केले. 7 योसेफाने आपल्या
भावांना पािहल्याबरोबरओळखले, परंतु ते कोणआहेत हे माहीत
नसल्यासारखे दाखवनू तो त्यांच्याशी कठोरपणाने बोलला. त्याने
त्यांना िवचारले, “तुम्ही कोठून आला?” त्याच्या भावांनी उ र
िदले, “महाराज,आम्ही कनान देशातनू धान्य िवकत घेण्यासाठी
आलो आहो.” 8 योसेफाने आपल्या भावांना ओळखले, परंतु
त्यांनी त्यास ओळखले नाही. 9आिण मग योसेफाला आपल्या
भावांिवषयी पडलेली स्वप्ने आठवली. तो त्यांना म्हणाला,
“तुम्ही हेर आहात. तुम्ही धान्य खरेदी करण्यास नव्हे तर
आमच्या देशाचा कमजोर भाग हेरण्यासआलाआहात.” 10परंतु
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त्याचे भाऊ म्हणाले, “आमचे धनी, तसे नाही. आम्हीआपले दास
अन्नधान्य िवकत घ्यावयासआलोआहोत. 11आम्ही सवर् भाऊ
एका पुरुषाचे पुतर् आहोत. आम्ही पर्ामािणक माणसे आहोत.
आम्ही तुमचे दास हेर नाही.” 12 नंतर तो त्यांना म्हणाला,
“नाही, तुम्ही आमच्या देशाचा कमकुवत भाग पाहण्यासआलेले
आहात.” 13 ते म्हणाले, “आम्ही तुमचे दास, बारा भाऊ, कनान
देशातील एकाच मनुष्याचे बारा पुतर् आहोत. पाहा, आमचा
सवार्ंत धाकटा भाऊ घरी बापाजवळ आहे आिण आमच्यातला
एक िजवंत नाही.” 14 परंतु योसेफ त्यांना म्हणाला, “मी
तुम्हास म्हणालो तसेच आहे; तुम्ही हेरच आहात. 15 यावरुन
तुमची पारख होईल. फारोच्या जीिवताची शपथ, तुमचा धाकटा
भाऊ येथे आल्यािशवाय तुम्हास येथनू जाता येणार नाही.
16 तुमच्यातील एकाने मागे घरी जाऊन तुमच्या धाकट ा
भावाला येथे घेऊन यावे, आिण तोपयर्ंत तुम्ही येथे तुरंुगात
रहावे. मग तुम्ही िकतपत खरे बोलता हे आम्हांला कळेल.
नाही तर फारोच्या िजवीताची शपथ खातर्ीने तुम्ही हेरआहात.”
17 मग त्याने त्या सवार्नंा तीन िदवस तुरंुगात अटकेत ठेवले.
18 तीन िदवसानंतर योसेफ त्यांना म्हणाला, “मी देवाला िभतो,
म्हणनूमीसांगतो तसेकराआिण िजवंत राहा. 19 तुम्हीजरखरेच
पर्ामािणकअसालतरमग तुम्हातीलएकाभावाला येथे तुरंुगात
ठेवा व बाकीचे तुम्ही तुमच्या घरच्या मनुष्यांकिरता धान्य घेऊन
जा. 20 मग तुमच्या धाकट ा भावाला येथे माझ्याकडे घेऊन
या. यावरुन तुम्ही माझ्याशी खरे बोलता िकंवा नाही याची मला
खातर्ी पटेलआिण तुम्हास मरावे लागणार नाही.” तेव्हा त्यांनी
तसे केले. 21 ते एकमेकांना म्हणाले, “खरोखर आपण आपल्या
भावािवषयी अपराधी आहोत. कारण आपण त्याच्या िजवाचे
दुःख पािहले तेव्हा त्याने काकुळतीने रडून आपणास िवनंती
केली, परंतु आपण त्याचे ऐकले नाही. त्यामुळेचआताआपणांस
हे भोगावे लागत आहे.” 22 मग रऊबेन त्यांना म्हणाला, “मी
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तुम्हास म्हणत नव्हतो का की, ‘मुलािवरूद्ध पाप करू नका,’ परंतु
तुम्ही ते ऐकले नाही. आता पाहा, त्याचे रक्त तुमच्यापासनू
मािगतले जात आहे.” 23 योसेफ दुभार्ष्यामाफर् त आपल्या
भावांशी बोलत असल्यामुळे, योसेफाला आपल्या भाषेतील
बोलणे कळत असेल असे त्यांना वाटले नाही. 24 म्हणनू तो
त्यांच्यापासनू बाजलूा जाऊन रडला. थोड ा वेळाने तो परत
त्यांच्याकडे आला आिण त्यांच्याशी बोलला. त्याने िशमोनाला
त्यांच्यातनू काढून घेतले आिण त्यांच्या नजरेसमोरच त्यास
बांधले. 25 मग आपल्या भावांच्या पोत्यात धान्य भरण्यास
सांिगतले, तसेच त्या धान्याबद्दल त्याच्या भावांनी िदलेला पैसा
ज्याच्या त्याच्या पोत्यात भरण्यास सांिगतले, आिण त्यांच्या
परतीच्या पर्वासात वाटेत खाण्यासाठी अन्नसामगर्ी देण्यास
सेवकांना सांगितले. त्यांच्यासाठी तसे करण्यात आले.

26 तेव्हा त्या भावांनी ते धान्य आपापल्या गाढवावर लादले
व तेथनू ते माघारी जाण्यास िनघाले. 27 ते भाऊ रातर्ीच्या
मुक्कामासाठी एका िठकाणी थांबले. तेव्हा त्यांच्यापैकी एकाने
त्याच्या गाढवाला थोडेसे धान्य देण्यासाठी आपली गोणी
उघडली, तेव्हा त्याने धान्यासाठी िदलेले पैसे त्यास त्या गोणीत
आढळले. 28 तेव्हा तो आपल्या इतर भावांना म्हणाला, “पाहा!
धान्यासाठी मी िदलेले हे पैसे कोणीतरी पुन्हा माझ्या गोणीत
ठेवले आहेत!” तेव्हा ते भाऊ अितशय घाबरले, ते एकमेकांस
म्हणाले, “देव आपल्याला काय करत आहे.” 29 ते भाऊ कनान
देशासआपला बाप याकोब याजकडे गेलेआिण त्यांनी घडलेल्या
सवर् गोष्टी त्यास सांिगतल्या. 30 ते म्हणाले, “त्या देशाचा
अिधकारी आमच्याशी कठोरपणाने बोलला. आम्ही हेर आहोत
असे त्यास वाटले. 31 परंतु आम्ही हेर नसनू पर्ामािणक माणसे
आहोत असे त्यास सांिगतले. 32 आम्ही त्यास सांिगतले की,
‘आम्ही बारा भाऊ एका मनुष्याचे पुतर् आहोत. आमच्यातला
एक िजवंत नाही, आिण तसेच धाकटा भाऊ कनान देशात आज
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आमच्या िपत्याजवळ असतो.’ 33 तेव्हा त्या देशाचा अिधकारी
आम्हांला म्हणाला, ‘तुम्ही पर्ामािणक लोक आहात हे पटवनू
देण्याचा एक मागर् आहे. तो असा की तुम्हातील एका भावास
येथे माझ्यापाशी ठेवा. तुम्ही तुमच्या कुटंुबातील मनुष्यांसाठी
धान्य घेऊनजा. 34आिण नंतर तुम्ही तुमच्या धाकट ा भावाला
येथे माझ्याकडे घेऊन या. मग तुम्ही खरेच पर्ामािणक माणसे
आहात हे मला पटेल. तुम्ही जर खरे बोलत असाल तर मग
मी तुमचा भाऊ परत तुमच्या हवाली करीन आिण तुम्ही देशात
व्यापार कराल.’ ” 35 मग ते भाऊ आपापल्या पोत्यातनू धान्य
काढावयास गेले. तेव्हा पर्त्येकाच्या पोत्यात पैशाची िपशवी
िमळाली. त्या पैशाच्या िपशव्या पाहनू ते भाऊ व त्यांचा बाप
हे अितशय घाबरले. 36याकोब त्यांना म्हणाला, “मी माझ्या सवर्
मुलांना मुकावे अशी तुमची इच्छा आहे काय? योसेफ नाही.
िशमोनही गेला. आिण आता बन्यािमनालाही माझ्यापासनू
घेऊन जाण्याची तुमची इच्छा आहे.” 37 मग रऊबेन आपल्या
िपत्यास म्हणाला, “मी जर बन्यािमनाला मागे आणले नाही तर
माझे दोन पुतर् तुम्ही मारून टाका. माझ्यावर िवश्वास ठेवा. मी
खरोखर बन्यािमनाला परत तुमच्याकडे घेऊन येईन.” 38 परंतु
याकोब म्हणाला, “मी बन्यािमनाला तुमच्याबरोबर पाठिवणार
नाही. त्याचा भाऊमरण पावलाआिण तो एकटाच रािहलाआहे.
ज्या वाटेने तुम्ही जाता तेथे त्यास काही अपाय झाला तर माझे
िपकलेले केस अितशय दुःखाने कबरेत पाठवाल.”

43

1 कनान देशात दुष्काळ फारच तीवर् पडला होता. 2 असे
झाले की, त्यांनी िमसर देशाहनू आणलेले सगळे धान्य खाऊन
संपल्यावर त्यांचा बाप त्यांना म्हणाला, “तुम्ही पुन्हा जाऊन
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आपल्याला खाण्यासाठी आणखी धान्य िवकत आणा.” 3 परंतु
यहदूा त्यास म्हणाला, “त्या देशाच्या अिधकार्याने आम्हांला
ताकीद िदली. तो म्हणाला, ‘तुम्ही जर तुमच्या धाकट ा
भावाला तुमच्या बरोबर माझ्याकडे आणले नाही तर तुम्ही
माझे तोंडदेखील पाहणार नाही.’ 4 तेव्हा तुम्ही भावाला
आमच्याबरोबर पाठवत असाल तरच आम्ही खाली जाऊन
धान्य िवकत आण.ू 5 पण तुम्ही त्यास पाठवणार नाही तर
मग आम्ही धान्य आणावयास खाली जाणार नाही. तुमच्या
धाकट ा भावािशवाय तुम्ही माझे तोंड पाहणार नाही असे त्या
आिधकार्याने आम्हांला बजावनू सांिगतले आहे.” 6 इसर्ाएल
म्हणाला, “पण तुम्हासआणखीएकभाऊआहेअसे त्या मनुष्यास
सांगनू तुम्ही माझे असे वाईट का केले?” 7 ते म्हणाले, “त्या
मनुष्याने आमच्यािवषयी व आपल्या पिरवारािवषयी बारकाईने
िवचारपसू केली. त्याने आम्हांला िवचारले, ‘तुमचा बाप अजनू
िजवंत आहे का? तुमचा आणखी दुसरा भाऊ आहे का?’ आम्ही
तर त्याच्याया पर्श्नापर्माणे त्यासउ रे िदली. ‘तुम्हीआपल्या
भावाला घेऊन या’ असे सांगेल, हे आम्हांला कुठे माहीत होते?”
8 मग यहदूा आपला बाप इसर्ाएल याला म्हणाला, “मुलाला
माझ्याबरोबर पाठवा. म्हणजे आम्ही जाऊ. मग आपण म्हणजे
आम्ही, तुम्ही व आपली मुलेबाळे िजवंत राह,ू मरणार नाही.
9 मी त्याची हमी घेतो. त्याच्यासाठी मला जबाबदार धरा. जर
मी त्यास परत माघारी तुमच्याकडे आणले नाही तर मी तुमचा
कायमचा दोषी होईन. 10 जर आम्ही उशीर केला नसता तर
आतापयर्ंत नक्कीच आमच्या धान्य आणण्याच्या दोन फेर्या
झाल्या असत्या.” 11 मग त्यांचा बाप इसर्ाएल म्हणाला, “जर
असे आहे तर आता हे करा, त्या अिधकार्याकरता आपल्या
देशातले चांगले िनवडक पदाथर् म्हणजे थोडा मध, मसाल्याचे
पदाथर् व बोळ, िपस्ते, बदाम, िडंक, गंधरसवगैरे तुमच्या गोण्यांत
घेऊन त्यास बक्षीस म्हणनू घेऊन जा.” 12 या वेळी दुप्पटीपेक्षा
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जास्त पैसा तुमच्या हाती घ्या. मागच्या वेळी तुम्ही िदलेला
जो पैसा तुमच्या गोण्यामधनू परत आला तोही परत घेऊन
जा. कदािचत काही चकू झाली असेल. 13 तुमच्या भावालाही
बरोबर घ्या. उठा आिण त्या मनुष्याकडे परत जा. 14 “त्या
अिधकार्यापुढे तुम्ही जाऊन उभे रहाल तेव्हा सवर्समथर् देव
तुम्हास साहाय्य करो. यासाठी की, त्याने बन्यािमनाला व
िशमोनाला सोडून द्यावे. आिण जर मी माझ्या मुलांना मुकलो,
तर मुकलो.” 15 अशा रीतीने त्या मनुष्यांनी भेटवस्तू घेतल्या.
त्यांनी त्यांच्या हातात दुप्पट पैसा आिण बन्यािमनाला घेतले.
ते उठले आिण खाली िमसरात गेले व योसेफापुढे उभे रािहले.
16 त्या भावांच्याबरोबर योसेफाने बन्यािमनास पािहले. तेव्हा
तो आपल्या कारभार्याला म्हणाला, “या लोकांस माझ्या घरी
आण. पशू मारून भोजन तयार कर, कारण हे सवर्जण दुपारी
माझ्याबरोबर भोजन करतील.” 17 तेव्हा त्या कारभार्याने त्यास
योसेफाने सांिगतल्यापर्माणे भोजनाची सवर् तयारी केली. नंतर
त्याने त्या सवर् भावांना योसेफाच्या घरी नेले. 18 योसेफाच्या
घरी नेल्यावर ते भाऊ फार घाबरले. ते म्हणाले, “मागच्या
वेळी आपल्या गोणीत आपण िदलेले पैसे परत ठेवण्यात आले
म्हणनू आपणांस येथे आणले आहे, त्यावरून आपणास दोषी
ठरवण्याची संधी शोधत आहे. तो आपली गाढवे घेईल व
आपल्याला गुलाम करील असे वाटते.” 19 म्हणनू मग ते भाऊ
योसेफाच्या कारभार्याकडे गेले आिण घराच्या दरवाजाजवळ
ते त्याच्याशी बोलू लागले. 20 ते म्हणाले, “धनी, मागच्या
वेळी आम्ही धान्य खरेदी करण्यासाठीच आलो होतो. 21आम्ही
घरी परत जाताना एका मुक्कामाच्या िठकाणी आमची पोती
उघडली तेव्हा पाहा, पर्त्येक मनुष्याचा पैसा ज्याच्या गोणीत
पणूर् वजनासह जसाच्या तसाच होता. आमच्या पोत्यात पैसे
कसे आले हे आम्हांला माहीत नाही. परंतु ते सगळे पैसे तुम्हास
परत देण्यासाठी आम्ही आमच्यासोबत आणले आहेत. 22आिण



43:23 cxx उत्पि 43:32

आता या वेळी आणखी धान्य िवकत घेण्यासाठी अिधक पैसे
आणले आहेत, आमच्या गोणीत पैसे कोणी ठेवले हे आम्हांला
ठाऊक नाही.” 23 परंतु कारभार्याने उ र िदले, “तुम्हास
शांती असो, िभऊ नका. तुमच्या व तुमच्या िपत्याच्या देवाने
तुमच्या गोणीत ते पैसे ठेवले असतील. मला तुमचे पैसे िमळाले
आहेत.” नंतर त्या कारभार्याने िशमोनाला तुरंुगातनू सोडवनू
घरी आणले. 24 मग त्या कारभार्याने त्या भावांना योसेफाच्या
घरी आणले. त्याने त्यांना पाय धुण्यासाठी पाणी िदले व त्यांनी
पाय धुतले. मग त्याने त्यांच्या गाढवांना वैरण िदली. 25आपण
योसेफासोबत भोजन करणार आहोत हे त्या भावांनी ऐकले होते.
तेव्हा त्यांनी दुपारपयर्ंत तयारी करून त्यास देण्याच्या भेटी तयार
केल्या. 26 योसेफ घरी आला तेव्हा त्या भावांनी त्याच्यासाठी
आपल्यासोबत आणलेली भेट त्याच्या हातात िदली व त्यांनी
त्यास भमूीपयर्ंत खाली वाकून नमन केले. 27 मग योसेफाने ते
सवर् बरे आहेत ना, याची िवचारपसू केली. तो म्हणाला, “तुमचा
बाप, ज्यांच्याबद्दल तुम्ही मागे मला सांिगतले होते, तो बरा
आहे का? तो अजनू िजवंत आहेत का?” 28 त्यांनी उ र िदले,
“तुमचा दास, आमचा बाप, सुखरूप आहे. तो अजनू िजवंत
आहे.” त्यांनी खाली वाकून नमन केले. 29 मग त्याने नजर वर
करून आपल्या आईचा मुलगा आपला भाऊ बन्यामीन याला
पािहले. तो म्हणाला, “तुम्ही मला ज्याच्यािवषयी सांिगतले तो
हाचका तुमचा धाकटा भाऊ?” नंतर तो म्हणाला, “माझ्या मुला,
देव तुझ्यावर कृपा करो.” 30 मग योसेफ घाईघाईने खोलीबाहेर
िनघनू गेला. आपला भाऊ बन्यामीन याच्यासाठी त्याचीआतडी
तुटू लागली आिण कोठे तरी जाऊन रडावे असे त्यास वाटले.
तो आपल्या खोलीत गेला व तेथे रडला. 31 मग तोंड धुऊन तो
परत आला. मग स्वतःला सावरून तो म्हणाला, “जेवण वाढा.”
32 योसेफाला त्यांनी वेगळे व त्याच्या भावांना वेगळे वाढले.
िमसरी लोक त्याच्यासोबत तेथे वेगळे असे जेवले, कारण इबर्ी
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लोकांबरोबर िमसरी लोक जेवण जेवत नसत, कारण िमसर्यांना
ते ितरस्कारणीय वाटत असे. 33 त्याच्या भावांना त्याच्यासमोर
बसवले, तेव्हा त्यांच्या ज्येष्ठतेच्या क्रमानुसार थोरल्या भावाला
पर्थम बसवले,आिण इतरांस त्यांच्या वयांपर्माणे बसवल्यामुळे
ते चिकत होऊन एकमेकांकडे पाहू लागले. 34योसेफाने त्याच्या
पुढील पक्वान्नामधनू वाटे काढून त्यांना िदले, पण त्याने
बन्यािमनाला इतरांपेक्षा पाचपट अिधक वाढले. ते सवर् भरपरू
जेवले व मनमुराद िपऊनआनंदीत झाले.

44
1 मग योसेफाने आपल्या कारभार्याला आज्ञा देऊन म्हटले,

“या लोकांच्या गोणीमधे जेवढे अिधक धान्य मावेल व त्यांना
नेता येईल तेवढे भर. आिण त्यासोबत पर्त्येकाचे पैसेही
त्या पोत्यात ठेव. 2 सवार्ंत धाकट ाच्या गोणीत धान्याच्या
पैशाबरोबर माझा िवशेष चांदीचा प्यालाही ठेव.” योसेफाच्या
कारभार्याने त्याच्या आजे्ञपर्माणे सवर्काही केले. 3 दुसर्या
िदवशी अगदी सकाळी त्या भावांना त्यांच्या गाढवांसह त्यांच्या
देशाला रवाना करण्यात आले. 4 ते नगराबाहेर दरू गेले नाहीत,
तोच थोड ा वेळाने योसेफ आपल्या कारभार्याला म्हणाला,
“जा आिण त्या लोकांचा पाठलाग कर आिण त्यांना थांबवनू
असे म्हण, ‘आम्ही तुमच्याशी भलेपणाने वागलो! असे असता
तुम्ही आमच्याशी अशा वाईट रीतीने का वागला? तुम्ही
माझ्या स्वामीचा चांदीचा प्याला का चोरला? 5 हा प्याला
खास माझा धनी िपण्याकिरता वापरतात. तसेच देवाला पर्श्न
िवचारण्याकिरता उपयोग करतात. हा प्याला चोरून तुम्ही
फार वाईट केले आहे.’ ” 6 तेव्हा त्या कारभार्याने त्यांना गाठून
योसेफाने आज्ञा केल्यापर्माणे तो त्यांच्याशी बोलला. 7 परंतु ते
कारभार्याला म्हणाले, “माझे धनीअसे का बरे बोलतात? आम्ही
कधीच अशा गोष्टी करीत नाही. 8 पाहा, मागे आमच्या गोणीत
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िमळालेला पैसाही आम्ही कनान देशातनू तुमच्याकडे परत
आणला. तेव्हा आपल्या धन्याच्या घरातनू आम्ही सोने िकंवा
चांदी कशी चोरणार? 9 या पेक्षा आम्हापैकी कोणाच्या पोत्यात
तुम्हासजरतोचांदीचा प्याला िमळाला तर तो भाऊमरेल. तुम्ही
त्यास मारून टाकावे आिण मगआम्ही सवर्जण तुमच्या धन्याचे
गुलाम होऊ.” 10कारभारी म्हणाला, “ठीक आहे, तुम्ही म्हणता
त्यापर्माणे आपण करू. जर मला चांदीचा प्याला िमळाला तर
मग तो मनुष्य माझ्या धन्याचा गुलाम होईल. इतरजणजाण्यास
मोकळे राहतील.” 11 नंतर पर्त्येक भावाने लगेचआपली गोणी
जिमनीवर उतरून उघडली. 12कारभार्याने थोरल्या भावापासनू
सुरुवात करून धाकट ा भावाच्या गोणीपयर्ंत तपासनू पािहले.
तेव्हा त्यास बन्यािमनाच्या गोणीत तो चांदीचा प्याला िमळाला.
13 दुःखामुळे त्यांनी आपली वस्तरे् फाडली आिण आपल्या
गोण्या गाढवांवर लादनू ते परत नगरातआले. 14यहदूा व त्याचे
भाऊ परत योसेफाच्या घरी गेले. योसेफ अजनू घरातच होता.
त्या भावांनी योसेफापुढे लोटांगण घातले. 15 योसेफ त्यांना
म्हणाला, “तुम्ही असे का केले? मला शकून पाहण्याचे ज्ञान
आहे हे तुम्हास माहीत नाही का?” 16 यहदूा म्हणाला, “माझ्या
धन्याला आम्ही काय बोलावे? िकंवा आम्ही अपराधी नाही हे
कसे िसद्ध करावे? देवाला तुमच्या सेवकांचा दोष सापडला आहे.
म्हणनू आता त्याच्यासह आम्ही सवर्जण धन्याचे गुलाम झालो
आहोत.” 17परंतु योसेफ म्हणाला, “मी तुम्हा सवर्जणांना गुलाम
करणार नाही. फक्त ज्याने चांदीचा प्याला चोरला तोच माझा
गुलाम होईल. बाकीचे तुम्ही शांतीने आपल्या बापाकडे जाऊ
शकता.”

18 मग यहदूा योसेफाजवळ जाऊन म्हणाला, “माझे धनी,
मी िवनंती करतो, तुमच्या सेवकाला कानात बोलू द्या आिण
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माझ्यावर राग भडकू देऊ नका. आपणफारो राजासमानआहात.
19 माझ्या धन्याने आपल्या सेवकाला िवचारले होते, ‘तुम्हास
बाप िकंवा भाऊ आहे का?’ 20आिण आम्ही आपल्या धन्याला
म्हणालो, होय, आमचा बाप आहे, तो म्हातारा आहे तसेच
विडलाच्या म्हातारपणी झालेला लहान भाऊआहे. आिण त्याचा
भाऊ मरण पावला आहे. त्या आईचा हा एकच मुलगा रािहला
आहे. आिण त्याचा बाप त्याच्यावर पर्ीती करतो. 21 आिण
तुम्ही आपल्या सेवकांना म्हणाला, ‘मग त्यास माझ्याकडे घेऊन
या. मला त्यास पाहावयाचे आहे.’ 22 आिण आम्ही स्वामीस
म्हणालो, तो मुलगा बापाला सोडून येऊ शकणार नाही, कारण
त्याने बापाला सोडले तर आमचा बाप मरून जाईल. 23 परंतु
आपण आम्हांला बजावनू सांिगतले, ‘तुम्ही तुमच्या धाकट ा
भावाला घेऊन आलेच पािहजे नाही, तर तुम्ही माझे तोंड पुन्हा
पाहू शकणार नाही.’ 24 मग असे झाले की, आम्ही तुमचा
सेवक आमचा बाप याच्याकडे परत गेलो व आमचा धनी जे
बोलला ते त्यास सांिगतले. 25 आिण आमचा बाप म्हणाला,
पुन्हा जाऊन आपणासाठी धान्य िवकत आणा. 26आिणआम्ही
म्हणालो, आमच्या धाकट ा भावाला बरोबर घेतल्यािशवाय
जाणार नाही, कारण तुमच्या धाकट ा भावाला माझ्याकडे
आणल्याखेरीज तुम्हासमाझे तोंड पुन्हा पाहता येणार नाही,असे
त्या अिधकार्याने आम्हास बजावले आहे. 27 मग तुमचा सेवक
आमचा बाप म्हणाला, तुम्हासमाहीतआहेकी,माझ्या पत्नीच्या
पोटी मला दोन पुतर् झाले. 28आिण त्यातला एक माझ्यापासनू
दरू िनघनू गेला आहे आिण मी म्हणालो, खरोखर त्यास वन्य
पशनेूफाडून तुकडे तुकडे केलेआिण तेव्हापासनूमी त्यासपािहले
नाही. 29 आिण आता माझ्या या मुलाला तुम्ही माझ्यापासनू
घेऊन गेला आिण त्यास जर काही अपाय झाला तर तुम्ही माझे
िपकलेले केसशोकाने मृतलोकातजायलाकारण व्हाल. 30 म्हणनू
आता तुझा सेवक, माझा बाप याच्याकडे मी गेलो आिण मुलगा
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माझ्याबरोबर नसला तर याच्या िजवाशी त्याचा जीव जडलेला
असल्यामुळे, 31असे होईल की, मुलगा नाही हे पाहनू तो मरून
जाईल. आिण तुमचा चाकर, आमचा बाप याचे िपकलेले केस
शोकाने मृतलोकात जायला तुझे सेवक कारण होतील. 32 या
मुलाबद्दल मी माझ्या िपत्यास हमी िदली आहे. मी म्हटले, ‘जर
मी त्यास तुमच्याकडे परत घेऊन आलो नाही तर मग जन्मभर
मी तुमचा दोषी राहीन.’ 33 म्हणनू आता, मी तुम्हास िवनंती
करतो, मला, तुमच्या या सेवकाला या मुलाच्याऐवजी माझ्या
धन्याचा गुलाम म्हणनू ठेवनू घ्या. मुलाला त्याच्या भावांबरोबर
जाऊ द्या. 34 माझ्या बापाकडे मी माघारी कसा जाऊ? माझ्या
बापाचे वाईट होईल ते मला पाहावे लागेल याची मला भयंकर
भीती वाटते.”

45

1 आता मातर् योसेफाला आपल्याजवळ जे उभे होते त्या
सवर् सेवकांसमोर दुःख रोखनू धरता येईना. तो मोठ ाने
रडला. तो म्हणाला, “येथील सवर् लोकांस येथनू बाहेर जाण्यास
सांगा.” तेव्हा तेथील सवर्जण िनघनू गेले. केवळ त्याचे भाऊच
त्याच्यापाशी रािहले. मग योसेफाने आपली ओळख त्यांना
िदली. 2 तो मोठ ाने रडला. िमसर देशाच्या लोकांनी व फारो
राजाच्या घराण्यातील लोकांनीही त्याचे रडणे ऐकले. 3 मग
योसेफआपल्या भावांना म्हणाला, “मी योसेफआहे. माझा बाप
अजनू िजवंत आहे काय?” परंतु त्याचे भाऊ त्यास काही उ र
देऊ शकले नाहीत. त्याच्या समोर ते फार घाबरले होते. 4 तेव्हा
योसेफआपल्या भावांना म्हणाला, “मी िवनंती करतो जरा इकडे
माझ्याजवळ या.” तेव्हा ते त्याच्या जवळ गेले. आिण तो त्यांना
म्हणाला, “तुमचा भाऊ योसेफ मीच आहे. ज्याला तुम्ही िमसरी
लोकांस िवकले. 5आता त्यासाठी काही िखन्न होऊ नका िकंवा
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आपल्या स्वतःवर संताप करून घेऊ नका. मी येथे यावे व
त्यामुळेआपणासवार्चें पर्ाण वाचावेत ही देवाचीचयोजना होती.
6 हा दुष्काळ आता दोन वष पडला आहे आिण आणखी पाच वष
पेरणी िकंवा कापणी होणार नाही. 7 देवाने मला तुमच्या आधी
येथे पाठवले आहे, यासाठी की, तुमचा पृथ्वीवर बचाव होऊन
तुम्ही शेष रहावेआिण तुम्हास िजवंत ठेवनू तुमची वंशवृद्धी होऊ
द्यावी. 8मला येथे पाठवण्यात तुमचा दोष नव्हता तर ही देवाची
योजना होती. देवाने मला फारोच्या विडलासमान केले आहे.
त्यामुळे मी फारोच्या घरादाराचा धनी आिण सवर् िमसर देशाचा
अिधकारी झालोआहे.” 9योसेफ म्हणाला, “तरआता ताबडतोब
माझ्या बापाकडे जाण्यास िनघा. त्यास सांगा की, तुमचा मुलगा
योसेफ याने तुम्हास संदेश पाठवला आहे. देवाने मला अवघ्या
िमसर देशाचा धनी केले आहे. तर माझ्याकडे खाली िनघनू
या. उशीर करू नका. 10 तुम्ही माझ्याजवळ गोशेन पर्ांतात
राहा. आिण तुम्ही, तुमची मुले, नातवंडे तसेच तुमची शेरडेमें ढरे,
गुरेढोरे आिण जे काही तुमचे आहे ते माझ्याजवळ राहील.
11 येणार्या दुष्काळाच्या पाच वषार्त मी तुम्हास सवर् पर्कारचा
पुरवठा करीन त्यामुळे तुम्हावर व तुमच्या कुटंुबावर सवर् काही
गमावनू गरीब होण्याची वेळ येणार नाही. 12 पाहा, माझे तोंड
तुम्हाशी बोलत आहे हे तुमचे डोळे, व माझा भाऊ बन्यामीन
याचे डोळे पाहत आहेत. 13 िमसर देशातील माझे वैभव आिण
तुम्ही येथे जे जे पािहले आहे त्यासंबंधी माझ्या बापाला सांगा.
आता लवकर जाऊन माझ्या बापाला माझ्याकडे खाली घेऊन
या.” 14 मग त्याने आपला भाऊ बन्यामीन याला िमठी मारली
आिण गळ्यात पडून रडला,आिण बन्यामीनही त्याच्या गळ्यात
पडून रडला. 15 मग त्याने आपल्या पर्त्येक भावाला िमठी
मारली व त्यांचे मुके घेतले आिण तो रडला. यानंतर त्याचे भाऊ
त्याच्याबरोबर बोलू लागले. 16 “योसेफाचे भाऊ त्याजकडे आले
आहेत” अशी बातमी फारो, त्याच्या घरची मंडळी व त्याचे सेवक
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यांना समजली त्यामुळे त्या सवार्नंा आनंद झाला. 17 तेव्हा फारो
योसेफाला म्हणाला, “तुझ्या भावांना सांग की, ‘तुम्हास गरज
असेल तेवढी अन्नसामगर्ी जनावरांवर लादनू कनान देशास
जा. 18 तसेच तुमचा बाप आिण तुमच्या घरची सवर् मंडळी
यांना घेऊन माझ्याकडे या. तुम्हास रहावयास िमसरमधील
सवार्ंत उ म पर्देश मी देईन आिण तुमच्या घरातील मंडळी,
यांना आमच्या येथे असलेले उ म पदाथर् खावयास िमळतील.’
19 तुला माझीआज्ञाआहे, तू त्यांना सांग की, ‘असे करा, तुमच्या
िस्तर्या व तुमची मुले या सवार्कंिरता िमसर देशातनू गाड ा
घेऊन जा. तुमच्या विडलांना घेऊन या. 20 तुमची मालम ा व
जे काही असेल त्याची िचंता करू नका, कारण िमसर देशामधील
जे उ म ते सवर् तुमचेच आहे.’ ” 21 तेव्हा इसर्ाएलाच्या मुलांनी
तसे केले. योसेफाने त्यांना फारोने आज्ञा िदल्यापर्माणे गाड ा
िदल्या, आिण त्यांच्या पर्वासाकिरता भरपरू अन्नसामगर्ी
िदली. 22 तसेच त्याने पर्त्येक भावाला एक एक पोशाख
िदला व बन्यािमनाला पाच पोशाख आिण चांदीची तीनशे नाणी
*िदली. 23 त्याने आपल्या विडलासाठीही या देणग्या पाठवल्या:
धान्य, भाकरी, आिण इतर पदाथार्नंी लादलेल्या दहा गाढवी
त्याच्या विडलाच्या पर्वासासाठी पाठवल्या. 24 मग योसेफाने
आपल्या भावांना िनरोप िदला आिण ते िनघाले. तो त्यांना
म्हणाला, “रस्त्यात एकमेकांशी भांडू नका.” 25 अशा रीतीने
त्याचे भाऊ िमसर सोडून कनान देशास आपला िपता याकोब
याच्याकडे गेले. 26 त्यांनी आपल्या िपत्यास सांिगतले, “तुमचा
मुलगा योसेफ अजनू िजवंत आहे आिण तो अवघ्या िमसर
देशाचा अिधकारी आहे.” हे ऐकून त्याचे हृदय िविस्मत झाले,
कारण त्याचा त्यांच्यावर िवश्वास बसला नाही. 27 परंतु त्यांनी
त्यास योसेफाने सांिगतलेल्या सवर् गोष्टी कळवल्या. मग
योसेफाने त्यास िमसरला घेऊनजाण्यासाठी पाठवलेल्या गाड ा

* 45:22 3.5 िकलोगर्ाम चांदी
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याकोबाने पािहल्या, तेव्हा त्यांचा बाप याकोब संजीिवत झाला.
28 इसर्ाएल म्हणाला, “हे पुरेसे आहे. माझा मुलगा योसेफ
अजनू िजवंत आहे. आता मी मरण्यापवूी र् त्यास जाऊन भेटेन.”

46
. 6:14-25

1 इसर्ाएलाने, आपले जे काही होते त्याबरोबर पर्वासास
सुरुवात केलीआिण तो बैर-शेबास गेला. तेथे त्याने आपला बाप
इसहाक याच्या देवाला अपर्णे वािहली. 2 रातर्ी देव स्वप्नात
दशर्न देऊन इसर्ाएलाशी बोलला, तो म्हणाला, “याकोबा,
याकोबा.” त्याने उ र िदले, “काय आज्ञा?” 3 तो म्हणाला
“मी देव आहे, तुझ्या बापाचा देव आहे. खाली िमसर देशास
जाण्यास तू िभऊ नको, कारण मी तुझ्यापासनू तेथे एक मोठे
राष्ट्र तयार करीन. 4 मी तुझ्याबरोबर खाली िमसरात जाईन,
आिण मी तुला िमसरमधनू पुन्हाआणीन. आिण योसेफआपल्या
हातांनी तुझे डोळे झाकील.” 5 मग याकोब बैर-शेबाहनू उठला.
इसर्ाएलाच्या मुलांनीआपला बाप,आपल्या िस्तर्या व मुले या
सवार्नंा फारोने पाठवलेल्या गाड ांतनू िमसरला आणले. 6 त्याच
पर्माणे त्यांनी आपली शेरडेमें ढरे, गुरेढोरे आिण कनान देशात
त्यांनी िमळवलेले सवर्काही िमसरला नेले; यापर्माणे याकोब
व त्याची संतती िमसर देशास आली. 7 त्याने आपल्यासोबत
आपली मुले व नात,ू आपल्या मुली व नाती या सवर् संतानांना
िमसरात नेले. 8 इसर्ाएलाचे जे पुतर् त्याच्याबरोबर िमसरला
गेले त्याची नावे अशी: याकोबाचा पर्थम जन्मलेला रऊबेन;
9 रऊबेनाचे पुतर् हनोख आिण पल्लू आिण हेसर्ोन आिण कमी र्;
10 िशमोनाचे पुतर् यमुवेल, यामीन,ओहाद, याकोन,जोहरआिण
कनानी स्तर्ीपासनूझालेला मुलगाशौल; 11 लेवीचे पुतर् गेषो र्न,
कहाथ व मरारी; 12 यहदूाचे पुतर् एर, ओनान, शेला, पेरेस
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व जेरह, (परंतु एर व ओनान हे कनान देशात मरण पावले.
पेरेसाचे पुतर् हेसर्ोन व हामलू), 13 इस्साखाराचे पुतर् तोला,
पुवा, लोब व िशमर्ोन; 14 जबुलनूाचे पुतर् सेरेद, एलोन व
याहलेल 15 (याकोबाला लेआपासनू पदन-अरामातझालेली सहा
मुले व दीना ही मुलगी; त्याच्या कुटंुबात मुलेआिण मुली िमळून
तेहतीस जण होते), 16गादाचे पुतर् िसफयोन आिण हग्गी, शनूी
आिण एसबोन, एरी, अरोदी, आिण अरेली; 17 आशेराचे पुतर्
इम्ना आिण इश्वा, इश्वी, आिण बरीया, आिण त्याची बहीण
सेराह; आिण बरीयाचे पुतर् हेबर व मलकीएल 18 (िजल्पा जी
लाबानने आपली मुलगी लेआ िहला िदली होती, ितच्यापासनू
झालेले हे सगळे याकोबाचे पुतर् होते. ती एकंदर सोळा माणसे
होती), 19याकोबाची पत्नी राहेल िहचे पुतर् योसेफ व बन्यामीन
हे होते; 20 (योसेफास िमसर देशातील ओनचा याजक पोटीफर
याची मुलगी आसनथ िहच्या पोटी मनश्शे व एफ्राईम हे पुतर्
झाले), 21बन्यािमनाचे पुतर् बेला, बेकेर,आशबेल, गेरा, नामान,
एही, रोष, मुप्पीम, हुप्पीम आिण आदर्. 22 (याकोबापासनू
राहेलीस झालेली ही मुले. सवर् िमळून ते सवर् चौदा जण होते),
23 हुशीम हा दान याचा मुलगा होता; 24 नफतालीचे पुतर्
यासहेल, गुनी, येसेर आिण िशल्लेम हे होते. 25 (लाबानाने
आपली मुलगी राहेल िहला िदलेल्या िबल्हाचे याकोबापासनू
झालेले हे पुतर्. हे सवर् िमळून सात जण होते). 26 याकोबाच्या
वंशातील जी माणसे िमसरमध्ये गेली ती याकोबाच्या मुलांच्या
िस्तर्या सोडून सहासष्ट जण होती. 27 योसेफास िमसर देशात
झालेले दोन पुतर् िमळून एकंदर याकोबाच्या घराण्यातले स र
जण िमसर देशात होते.
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28 याकोबाने पर्थम यहदूाला योसेफाकडे पाठवले; यहदूा
गोशेन पर्ांतात योसेफाकडे गेला त्यानंतर याकोब व त्याच्या
पिरवारातील सवर् मंडळी यहदूाच्या मागे गोशेन पर्ांतात गेली.
29 योसेफास आपला रथ तयार करून आपला बाप इसर्ाएल
याच्या भेटीस गोशेन पर्ांतात त्यास सामोरा गेला. योसेफाने
आपल्या िपत्यास पािहले तेव्हा त्याने त्याच्या गळ्यास िमठी
मारली व त्याच्या गळ्यात गळा घालनू तो बराच वेळ रडला.
30मगइसर्ाएलयोसेफाला म्हणाला, “आतामातर् मलाशांतीने
मरण येवो, मी तुझे तोंड पािहले आहे, आिण तू िजवंत आहेस
हे मला समजले आहे.” 31 मग योसेफ आपल्या भावांना
व आपल्या विडलाच्या घरच्या सवार्नंा म्हणाला, “मी जाऊन
फारोला सांगतो की, ‘माझे भाऊ व माझ्या विडलाच्या घरातील
सवर् मंडळी हे कनान देश सोडून येथे माझ्याकडे आले आहेत.
32 माझ्या विडलाच्या घरचे सवर्जण मेंढपाळ आहेत, ते त्यांची
शेरडेमें ढरे व गुरेढोरे पाळत आले आहेत. ते त्यांची शेरडेमें ढरे,
गुरेढोरे व त्यांचे तेथे जे काही होते ते सवर् घेऊन आले आहेत.’
33 जेव्हा फारो राजा तुम्हास बोलावनू िवचारील, ‘तुम्ही काय
काम धंदा करता?’ 34 तेव्हा तुम्ही असे सांगा, ‘आम्ही सवर्
में ढपाळ आहोत. हा आमचा िपढीजात धंदा आहे. आमच्या
आधीआमचे वाडवडील हाच धंदा करीत होते.’ मगफारो तुम्हास
गोशेन पर्ांतात राहू देईल. िमसरी लोकांस में ढपाळ आवडत
नाहीत.”

47

1योसेफ फारोकडे जाऊन म्हणाला, “माझा बाप माझे भाऊ व
त्यांच्या कुटंुबातीलसवर् मंडळीकनान देशातनू त्यांची शेरडेमें ढरे,
गुरेढोरे व त्यांचे सवर्काही घेऊन येथे आले आहेत. ते गोशेन



47:2 cxxx उत्पि 47:13

पर्ांतातआहेत.” 2 त्यानेआपल्याबरोबर फारोसमोर जाण्यासाठी
आपल्या भावांपैकी पाच जणांना घेतले आिण त्यांची ओळख
करून िदली. 3 फारो राजा त्याच्या भावांना म्हणाला, “तुम्ही
काय धंदा करता?” ते म्हणाले, “आम्ही आपले दास में ढपाळ
आहोत आिण आमचे पवूर्जही में ढपाळच होते.” 4 ते फारोला
पुढे म्हणाले, “कनान देशात फारच भयंकर व कडक दुष्काळ
पडला आहे. तेथे एकाही शेतात तुमच्या दासांच्या कळपांसाठी
िहरवे गवत िकंवा िहरवा चारा रािहलेला नाही म्हणनू आम्ही
या देशात तात्पुरते राहण्यास आलो आहोत. आम्ही आपणांस
िवनंती करतो की आम्हास गोशेन पर्ांतात राहू द्यावे.” 5 मग
फारो योसेफाला म्हणाला, “तुझा बाप व तुझे भाऊ तुझ्याकडे
आलेआहेत. 6 त्यांना राहण्याकिरता तू िमसर देशातीलकोणतेही
िठकाण िनवड. त्यांना उ म जमीन असलेला पर्देश दे, त्यांना
गोशेन पर्ांतात वस्ती करून राहू दे. आिण त्याच्यात जर कोणी
हुशार मनुष्यमनुष्ये तुला माहीतअसतीलतरमग त्यांना माझ्या
गुराढोरांवर अिधकारी कर.” 7 मग योसेफाने याकोब त्याचा
बाप याला आणले आिण फारोच्या समोर सादर केले. तेव्हा
याकोबाने फारोस आशीवार्द िदला. 8 मग फारोने याकोबाला
िवचारले, “तुमचे वय िकतीआहे?” 9याकोबाने फारोस उ र िदले,
“माझ्या कष्टमय जीवनाची वष फक्त एकशे तीस वष आहेत.
परंतु माझ्या पवूर्जांइतके दीघर् आयुष्य मला लाभले नाही.”
10याकोबाने फारोलाआशीवार्द िदला व मग तो फारोपुढून िनघनू
गेला. 11 योसेफाने फारोच्या आजे्ञपर्माणे आपल्या बापाला व
भावांना रामसेस नगरजवळील पर्ांतातील उ म भमूी त्यांना
रहावयास िदली. 12 आिण त्याने आपला बाप, आपले भाऊ
व त्यांच्या कुटंुबापर्माणे, त्यांच्यावर अवलंबनू असलेल्यांच्या
संख्येपर्माणे भरपरू अन्नसामगर्ी पुरवली. 13 त्या वेळी सवर्
भमूीवर दुष्काळ तर फारच कडक पडला होता; अन्नधान्य
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कोठेच िमळत नव्हते. त्यामुळे िमसर व कनान देशातील जमीन
दुष्काळामुळे उजाड झाली. 14 योसेफाने िमसर आिण कनान
देशातील रिहवाशांनाअन्नधान्य िवकून त्यांच्याकडीलसवर् पैसा
गोळा केला. त्यानंतर योसेफाने तो पैसा फारोच्या राजवाड ात
आणला. 15काही काळाने िमसर व कनान देशातील लोकांचे पैसे
संपनू गेले, त्यामुळे िमसरचे लोक योसेफाकडे येऊन म्हणाले,
“आम्हास अन्न द्या! आमचे सवर् पैसे संपले आहेत म्हणनू
आम्ही तुमच्यासमोरच का मरावे?” 16 परंतु योसेफ म्हणाला,
“जर तुमचे पैसे संपले आहेत, तर तुम्ही मला तुमची गुरेढोरे
द्या आिण मग मी तुमच्या गुराढोरांच्या बदल्यात तुम्हास धान्य
देईन.” 17 तेव्हा लोकांनी त्यांच्याकडील गुरेढोरे, शेरडेमें ढरे,
घोडे, गाढवे आिण इतर जनावरे देऊन अन्नधान्य िवकत घेतले.
त्या वषार्त लोकांकडून गुरेढोरे घेऊन त्यांच्या बदल्यात योसेफाने
त्यांना अन्नधान्य िदले. 18 परंतु त्या वषार्नंतर, पुढील वषी र्
लोक योसेफाकडे जाऊन म्हणाले, “आमच्या धन्यापासनू आम्ही
काही लपवत नाही. आपणास माहीतआहे की,आमच्याकडे पैसे
उरलेले नाहीत आिण आमची गुरेढोरेही धन्याची झाली आहेत.
तेव्हा आमच्या धनाच्यासमोर आमची शरीरे व आमच्या जिमनी
यािशवाय दुसरे काहीही उरलेले नाही. 19 तुमच्या डोळ्यांसमोर
आम्ही का मरावे? आमचा व आमच्या जिमनीचाही नाश का
व्हावा? परंतु जर आपण आम्हांला अन्नधान्य द्याल तर मग
आम्हीआमच्या जिमनी फारोला देऊआिणआम्ही त्याचे गुलाम
होऊ. आम्हास िबयाणे द्या म्हणजे आम्ही जग,ू मरणार नाही
आिण जिमनी ओस पडणार नाहीत.”

20 तेव्हा िमसरमधील सवर् शेतजिमनी योसेफाने फारोसाठी
िवकत घेतल्या. िमसरी लोकांनी आपल्या शेतजिमनी
फारोला िवकल्या कारण दुष्काळ भयंकर तीवर् झाला होता.
21 िमसरमधील एका टोकापासनू तर दुसर्या टोकापयर्ंतच्या सवर्
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लोकांस त्याने फारोचे गुलाम केले*. 22 योसेफाने याजकांच्या
मालकीच्या जिमनी मातर् िवकत घेतल्या नाहीत. फारो
याजकांना त्यांच्या कामाबद्दल पगार देत होता. त्या पैशातनू ते
आपणासाठी अन्नधान्य िवकत घेत असत म्हणनू त्यांच्यावर
आपल्या जिमनी िवकण्याची वेळ आली नाही. 23 तेव्हा योसेफ
लोकांस म्हणाला, “पाहा, मी फारोकरता तुम्हास तुमच्या
जिमनीसह िवकत घेतले आहे तर मी आता तुम्हास िबयाणे
देतो. ते तुम्ही शेतात पेरा. 24 परंतु हंगामाच्या वेळी तुमच्या
उत्पन्नातीलपाचवा िहस्साफारोला िदलाचपािहजे. बाकीचे चार
िहस्से तुम्ही तुमच्यासाठी घ्यावेत. त्यातनू पुढच्या वषार्करता
तुम्ही िबयाणे ठेवावे व बाकीच्या धान्याचा तुमच्या घरातील
लहानथोरांस खाण्यासाठी उपयोग करावा.” 25 लोक म्हणाले,
“आपण आम्हांला वाचवले आहे, म्हणनू फारोचे गुलाम होण्यात
आम्हांला आनंद आहे.” 26 त्या वेळी मग योसेफाने देशासाठी
एक कायदा केला, तो आजपयर्ंत चालू आहे; त्या कायद्यापर्माणे
जिमनीच्या उत्पन्नाचा पाचवा भाग फारोचा आहे. फारो
िमसरमधील सवर् जिमनीचा मालक आहे. फक्त याजकांची
जमीन फारोच्या मालकीची नाही. 27 इसर्ाएल िमसरमध्ये
गोशेन पर्ांतात रािहला. त्याची संतती खपू वाढली व त्यांची
भरभराट झाली. त्यांना िमसरमधील जमीन िमळाली व त्यांनी
वतने केली आिण तेथे त्यांचे सवर्काही चांगले झाले. 28 याकोब
िमसरमध्ये सतरा वष रािहला, तो एकशे स ेचाळीस वषार्चंा
झाला. 29 इसर्ाएलाच्या मरणाचा काळ जवळ आला, म्हणनू
मग त्याने आपला मुलगा योसेफ याला आपणाजवळ बोलावले
आिण तो त्यास म्हणाला, “तू जर माझ्यावर परे्म करतोस
तर माझ्या मांडीखाली तुझा हात ठेवनू मला वचन दे की,
मी जे सांगतो ते तू करशील आिण तू माझ्याशी खरेपणाने
वागशील. मला िमसरामध्ये पुरू नको. 30 जेव्हा मी माझ्या
* 47:21
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वाडविडलांसोबत झोपी जाईन, तेव्हा मला िमसरमधनू बाहेर
घेऊन जा आिण माझ्या पवूर्जांना जेथे पुरले आहे तेथे म्हणजे
आपल्या वंशजांसाठी घेतलेल्या पुरण्याच्या जागेत मला
मठूमाती दे.” योसेफाने उ र िदले, “तुम्ही मला जे करावयास
सांिगतले ते मी नक्की करीन.” 31 मग याकोब म्हणाला, “तू
माझ्याशी तशी शपथ वाहा.” तेव्हा तसे करण्याबद्दल योसेफाने
शपथ वािहली. मग इसर्ाएलाने आपले डोके मागे पलंगाच्या
उशावर नमर्तेने खाली वाकून नमन केले.

48

. 11:21
1 या गोष्टीनंतर “त्याचा बाप आजारी असल्याचे” कोणी

योसेफाला कळवले, म्हणनूआपले दोन पुतर् मनश्शे व एफ्राईम
यांना बरोबर घेऊन तो गेला. 2 “योसेफ आपणास भेटावयास
आला आहे” असे याकोबास कोणी सांिगतले, हे कळवल्याबरोबर
इसर्ाएलाने शक्ती एकवटली आिण िबछान्यावर उठून बसला.
3 मग याकोब योसेफास म्हणाला, “सवर्समथर् देवाने मला
कनानातील लजू येथे दशर्न देऊन आशीवार्द िदला. 4 देव
म्हणाला, ‘मी तुलाखपू संतती देईनवती वाढवीनआिणमी तुला
राष्ट्रांचा समुदाय करीन. आिण तुझ्यानंतर तुझ्या संतानाला
हा देश कायमचा वतन म्हणनू देईल.’ 5 आिण आता, मी येथे
िमसर देशास येण्यापवूी र्, िमसराच्या भमूीमध्ये जे तुझ्या पोटी
जन्मलेले हे दोन पुतर्, माझे आहेत. तुझे हे दोन पुतर् मनश्शे
व एफ्राईम हे आता रऊबेन व िशमोन यांच्यापर्माणेच माझे
होतील. 6 त्यांच्यानंतर तुला जी संतती होईल ती तुझी होईल;
त्यांच्या वतनात त्यांची नावे त्यांच्या भावांच्या नावांखाली
नोंदवण्यात येतील. 7 परंतु पदन येथनू मी येताना तुझी
आई राहेल, एफ्राथापासनू आम्ही थोड ाच अंतरावर असताना
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कनान देशात मरण पावली, त्यामुळे मी फार दुःखी झालो.
तेव्हा एफ्राथच्या म्हणजे बेथलेहेमाच्या वाटेवरमी ितला पुरले.”
8 मग इसर्ाएलाने योसेफाच्या मुलांना पािहले, तेव्हा इसर्ाएल
म्हणाला, “हे कोणाचे आहेत?” 9 योसेफ आपल्या िपत्यास
म्हणाला, “हे माझे पुतर् आहेत. हे मला देवाने येथे िदले आहेत.”
इसर्ाएल म्हणाला, “तुझ्या मुलांना माझ्याकडे आण म्हणजे मी
त्यांना आशीवार्द देईन.” 10 इसर्ाएल अितशय म्हातारा झाला
होता आिण त्याची नजर मंद झाल्यामुळे त्यास चांगले स्पष्ट
िदसत नव्हते. तेव्हा इसर्ाएलाने त्या मुलांना कवटाळून त्यांचे
मुके घेतले. 11मगइसर्ाएलयोसेफास म्हणाला, “मुला तुझे तोंड
पुन्हा पाहावयास िमळेल असे वाटले नव्हते, पण देवाने तुझी व
माझी भेट होऊ िदली. मला तुझी मुलेही पाहू िदली.” 12 मग
योसेफाने आपल्या मुलांना इसर्ाएलाच्या मांडीवरून काढून
घेतले. ते पुतर् इसर्ाएलासमोर उभे रािहले व त्यांनी त्यासलवनू
नमन केले. 13योसेफाने मनश्शेलाआपल्या डाव्या हाती म्हणजे
तो इसर्ाएलाच्या उजव्या हाती येईल असे व एफ्राईमाला
आपल्या उजव्या हाती म्हणजे तो इसर्ाएलाच्या डाव्या हाती
येईल असे उभे केले. 14 परंतु इसर्ाएलाने आपला उजवा हात
पुढे केला आिण एफ्राइमाच्या, म्हणजे जो धाकटा मुलगा होता
त्याच्या डोक्यावर ठेवला आिण त्याचा डावा हात थोरल्याच्या
म्हणजे मनश्शेच्या डोक्यावर ठेवला. त्याने त्याच्या हातांची
अदलाबदल करून ते उजवेडावे केले. 15 इसर्ाएलाने योसेफाला
आशीवार्द देऊन म्हटले, “ज्या देवासमोर माझे वडील,अबर्ाहाम
व इसहाक चालले, ज्या देवाने माझ्या सवर् आयुष्यभर मला
चालवले आहे, 16 तोच मला सवर् संकटातनू सोडवणारा माझा
देवदतू होता, तोच या मुलांना आशीवार्द देवो. आता या मुलांना
माझे नाव व वडील अबर्ाहाम व इसहाक यांचे नाव देण्यात
येवो. ते वाढून त्यांची पृथ्वीवर अनेक कुटंुबे, कुळे व राष्ट्रे
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होवोत.” 17आपल्या विडलाने एफ्राईमाच्या डोक्यावर आपला
उजवा हात ठेवला असे योसेफाने पािहले तेव्हा त्यास ते आवडले
नाही. तो हात एफ्राईमाच्या डोक्यावरून काढून मनश्शेच्या
डोक्यावर ठेवावा म्हणनू योसेफानेआपल्या बापाचा हात घेतला.
18 योसेफ आपल्या िपत्यास म्हणाला, “असे नाही बाबा, कारण
हा पर्थम जन्मलेला आहे. तुमचा उजवा हात याच्या डोक्यावर
ठेवा.” 19 परंतु त्याचा विडलाने नकार िदला आिण म्हटले,
“माझ्या मुला, मला माहीत आहे. होय, मला माहीत आहे
की, तोसुद्धा महान होईल. परंतु धाकटा भाऊ त्याच्यापेक्षाही
अिधक महान होईल आिण त्याची कुळे वाढून त्यांचा मोठा
राष्ट्रसमहू िनमार्ण होईल.” 20 त्या िदवशी इसर्ाएलाने त्या
मुलांना या शब्दांत आशीवार्द िदला, तो म्हणाला, “इसर्ाएल
लोक आशीवार्द देताना तुमची नावे उच्चािरतील, ते म्हणतील,
‘देव तुम्हास एफ्राईमासारखा, मनश्शेसारखा आशीवार्द देवो.’ ”
21 मग इसर्ाएल योसेफाला म्हणाला, “पाहा, मी आता मरणार
आहे. परंतु देव तुमच्या बरोबर राहील, तो तुम्हास तुमच्या
पवूर्जांच्या देशात घेऊन येईल. 22 तुझ्या भावांपेक्षा तुला एक
भाग अिधक देतो, मी स्वतः तलवारीने व धनुष्याने लढून अमोरी
लोकाकडून िजंकलेला डोंगरउतार तुला देतो.”

49

. 33:1-29
1 त्यानंतर याकोबाने आपल्या सवर् मुलांना आपल्याजवळ

बोलावले, तो म्हणाला, “माझ्या मुलांनो, माझ्याजवळ या
म्हणजे पुढील काळी तुमचे काय होईल, ते मी तुम्हास सांगतो.”
2 “याकोबाच्या मुलांनो, तुम्ही सवर् एकतर् या आिण ऐका,
तुमचा बाप इसर्ाएल याचे ऐका.
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3 रऊबेना, तू माझा पिहलाच म्हणजे थोरला मुलगाआहेस. पुरुष
म्हणनू माझ्यात असलेल्या शक्तीचा तू पिहला पुरावा
आहेस,

तू सवार्पेंक्षा अिधक शक्तीवान व सवार्पेंक्षा अिधक अिभमान
वाटावा असा आहेस.

4 परंतु तुझ्या भावना पुराच्या पाण्याच्या अनावर व चंचल
लाटांपर्माणे आहेत.

कारण तू आपल्या विडलाच्या पलंगावर गेलास व त्याच्या
िबछान्यावर जाऊन तो अशुद्ध केलास.”

5 “िशमोन व लेवी हे सख्खे भाऊआहेत.
या दोन भावांना तलवारीने लढण्याची आवडआहे.
6माझ्या िजवा, त्यांच्या गुप्त मसलतीमंध्ये गंुतू नको;
त्यांच्या गुप्त बैठकांमध्ये सामीलहोऊनको, त्यांचे हे बेत माझ्या

िजवाला मान्य नाहीत.
त्यांनी त्यांच्या रागाच्या भरात पुरुषांची क ल केली.
आपल्या रागाने बैलांच्या पायांच्या िशरा तोडल्या.
7 त्यांचा राग शाप आहे, ते अित रागाने वेडे होतात.
तेव्हा अितशय क्रूर बनतात. मी त्यांना याकोबात िवभागीन,
ते सवर् इसर्ाएल देशभर पसरतील.
8यहदूा, तुझे भाऊ तुझी स्तुती करतील.
तुझा हात तुझ्या शतरं्ूच्या मानेवर राहील.
तुझ्या िपत्याची मुले तुला लवनू नमन करतील.
9यहदूा िसंहाचा छावा आहे.
माझ्या मुला,तू िशकारीपासनू वरपयर्ंत गेलास. तोखाली वाकला

आहे,
तो िसंहासारखा, िसंिहणीसारखा *दबा धरून बसला आहे.
त्यास उठवण्याचे धाडस कोण करील?
10 िशलो येईपयर्ंत यहदूाकडून राजवेतर् जाणार नाही,

* 49:9
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िकंवाअिधकाराचीकाठी त्याच्या पायामधनू िनघनूजाणार नाही.
राष्ट्रे त्याच्या आज्ञा पाळतील†.
11तो त्याचा तरुण घोडा दर्ाक्षवेलीस,
आिण त्याचे िशंगरु खास दर्ाक्षवेलीस बांधेल.
त्याने त्याचे वस्तर् दर्ाक्षरसात आिण आपला झगा दर्ाक्षांच्या

रक्तात धुतला आहे.
12 त्याचे डोळे दर्ाक्षरसापेक्षा अिधक लालबंुद होतील.
त्याचे दात दधूापेक्षा अिधक सफेद होतील.
13 जबुलनू समुदर् िकनार्याजवळ रािहल. तो जहाजासाठी

सुरिक्षत बंदर होईल.
त्याच्या जिमनीची हद्द सीदोन नगरापयर्ंत असेल.”

14 “इस्साखार बळकट गाढव आहे. तो में ढवाड ांच्यामध्ये
‡दबनू बसला आहे.

15आपले िवसावा घेण्याचे िठकाण चांगले आहे,
आपला देशआनंददायकआहे असे त्याने पािहले,
आिण मग जड बोजा वाहनू नेण्यास व अगदी गुलामापर्माणे

काम करण्यास तो तयार झाला.
16 इसर्ाएलाचा एक वंश या नात्याने दान आपल्या लोकांचा

न्याय करील.
17तो रस्त्याच्या कडेला असणार्या सापापर्माणे,
वाटेच्या कडेला पडून असलेल्या भयंकर नागापर्माणे होईल.
तो घोड ाच्या टाचेला दंश करील.
त्यामुळे घोडेस्वार घोड ावरून मागे कोसळेल.
18 हे परमेश्वरा, तुझ्याकडून उद्धार होण्याची मी वाट पाहतआहे.
19गाद-लुटारंूची टोळी त्याच्यावर हल्ला करेल,
परंतु तो त्यांच्या पाश्वर्भागावर हल्ला करून त्यांना पळवनू

लावील.
† 49:10 ‡ 49:14
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20 आशेराचे अन्न समृद्ध होईल आिण तो राजाला योग्य असे
शाही अन्नपदाथर् पुरवील.

21नफताली मोकळ्या सुटलेल्या हरीणीपर्माणे आहे.
त्याचे बोलणे गोड असेल.
22योसेफ हा फलदायी फाट ासारखा आहे.
तो ओढ ाकाठी वाढणार्या दर्ाक्षवेलीसारखा आहे. त्याच्या

फांद्या िभंतीवर चढून पसरल्या आहेत.
23 ितरंदाजांनी त्याच्यावर हल्ला केला.
आिण त्यास तीर मारले व त्यास तर्ास िदला.
24तरी त्याचे धनुष्य मजबतू राहील,
आिण त्याचे बाहु कुशल होतील याकोबाचा सामथ्यर्वान देव,
मेंढपाळ, इसर्ाएलाचा खडक याजकडून त्याच्या हातांना शक्ती

िमळते.
25कारण तुझ्या बापाचा देव, जो तुला मदत करील,
आिण सवर्शिक्तमान देवामुळे, जो तुला वरून आकाशाचे

आशीवार्द,
खाली खोल दरीचे आशीवार्द देवो,
तसेच स्तनांचा वगभार्शयांच्या उपजांचाआशीवार्द तो तुला देवो.
26 तुझ्या बापाचे आशीवार्द माझ्या पवूर्जांच्या आशीवार्दापेक्षा

मोठे होतील,
अथवासवर्काळ िटकून राहणार्या डोंगरांपासनू पर्ाप्त होणार्या

इिच्छत वस्तंुहनू शरे्ष्ठ होतील.
ते योसेफाच्या मस्तकावर, जो आपल्या भावांमध्ये राजपुतर्
त्याच्या मस्तकावर आशीवार्द असे राहतील.

27 बन्यामीन हा भुकेला लांडगा आहे. तो सकाळी आपले
भक्षय मारून खाईल, आिण संध्याकाळी तो लटू वाटून घेईल.”
28 हे सवर् इसर्ाएलाचे बारा वंशहोत. त्यांच्या विडलानेआशीवार्द
देऊन त्यांना म्हटले ते हेच. त्याने पर्त्येकाला ज्याच्या त्याच्या
योग्यतेपर्माणे आशीवार्द िदला.
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29 मग त्याने त्यांना आज्ञा िदली आिण त्यांना म्हणाला, “मी
आता माझ्या लोकांकडे जात आहे. एफ्रोन िह ी ह्याच्या
शेतातील गुहेत माझ्या पवूर्जांबरोबर मला पुरावे, 30 ती गुहा
कनान देशात ममरे्जवळील मकपेलाच्या शेतात आहे,आपल्या
घराण्याला पुरण्याची जागा असावी म्हणनू अबर्ाहामाने ते शेत
एफ्रोन िह ी याच्याकडून िवकत घेतले. 31अबर्ाहाम व त्याची
पत्नी सारा, यांना त्या गुहेत पुरले आहे; इसहाक आिण त्याची
पत्नी िरबका यांनाही तेथेच पुरले आहे; आिण माझी पत्नी
लेआ िहलाही मी तेथेच पुरले आहे. 32 ते शेत व ती गुहा
हेथी लोकांकडून िवकत घेतलेली आहे.” 33 आपल्या मुलांशी
हे बोलणे संपवल्यानंतर याकोबाने आपले पाय पलंगावर जवळ
ओढून घेतले व मरण पावला,आिणतोआपल्या पवूर्जांकडे गेला.

50
1 त्यानंतर योसेफ आपल्या बापाला कवटाळून खपू रडला.

त्याने त्याची चंुबने घेतली. 2 योसेफाने आपल्या सेवकांतील
वैद्यांना आपल्या विडलाच्या परे्ताला मसाला लावण्याची व
भरण्याची आज्ञा केली. तेव्हा त्यांनी खास िमसरच्या पद्धतीने
इसर्ाएलाचे परे्त मसाला लावनू, भरून तयार केले. 3 त्याकरता
त्यांना चाळीस िदवस लागले, कारण तशा खास पद्धतीने
परे्त तयार करण्यासाठी तेवढा वेळ घेत. िमसरच्या लोकांनी
त्याच्यासाठी स र िदवस शोक केला. 4 स र िदवसानंतर
शोक करण्याचा काळ संपला, तेव्हा योसेफ फारोच्या शाही
अिधकार्यांना म्हणाला, “जर मला तुमच्या दृष्टीने कृपा लाभली
असेल तर, फारोला हे सांगा, 5 ‘माझा बाप मरावयास टेकला
असताना त्याने मला शपथ घेण्यास सांगनू म्हटले, “पाहा, मी
मरणार आहे. माझी जी कबर मी आपणासाठी कनान देशात
खणनू ठेवली आहे ितच्यात तू मला नेऊन परू.” तेव्हा कृपा
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करून माझ्या िपत्यास पुरावयास जाऊ द्या; मग मी परत
येईन. 6 फारोने उ र िदले, “जा आिण आपल्या बापाला
शपथ िदल्यापर्माणे त्यास पुरून ये.” 7 तेव्हा योसेफ आपल्या
बापाला पुरण्यासाठी गेला. तेव्हा फारोचे सवर् अिधकारी व
िमसरचे नेते आिण सवर् वडीलजन योसेफाबरोबर गेले. 8आपले
कुटंुबीय, आपले भाऊ व त्यांचे कुटंुबीय तसेच आपल्या बापाचे
कुटंुबीय योसेफाबरोबर होते. फक्त लहान मुले व पशू एवढेच
गोशेन पर्ांतात मागे रािहले होते. 9 तो लोकांचा खपू मोठा
समहू होता. सैिनकांची एक पलटणही घोड ांवर व रथांत बसनू
मोठ ा संख्येने योसेफाबरोबर गेली. 10 ते यादन नदीच्या
पवूस अटादाच्या खळ्यावर आले, तेव्हा त्यांनी फारच मोठा
शोक केला. योसेफाने त्याच्या िपत्याकिरता सात िदवस शोक
केला. 11 कनान देशात राहणार्या लोकांनी अटादाच्या येथील
हे परे्तिक्रयेचे िवधी व संस्कार पािहले तेव्हा ते म्हणाले,
“िमसरच्या लोकांचा हा फारच दुःखाचा पर्संग आहे.” त्यामुळे
आता त्या जागेला आबेल-िमसर्ाईम असे नाव पडले आहे.
12अशा पर्कारे याकोबाच्या मुलांनी आपल्या विडलाने िदलेल्या
आजे्ञपर्माणे केले; 13 त्यांनी त्याचे परे्त कनान देशात नेऊन
एफ्रोन िह ी याजकडून कबरस्तान म्हणनू उपयोगी पडावे
यासाठी अबर्ाहामाने िवकत घेतलेल्या ममरे् येथील शेतातील
मकपेला गुहेत पुरले. 14 आपल्या विडलाच्या परे्तिक्रयेनंतर
योसेफ आिण त्याच्याबरोबर गेलेला सवर् समुदाय िमसरला
माघारी गेला.

15याकोब मरण पावल्यावर योसेफाचे भाऊ िचंतेत पडले,फार
पवूी र् आपण योसेफाबरोबर दुष्टपणाने वागलो त्यावरून आता
आपल्यावर त्याचा राग भडकेल अशी त्यांना भीती वाटली. ते
स्वतःशीच म्हणाले, “कदािचतयोसेफअजनूहीआपला ितरस्कार
करत असेल आिण आपण त्याच्याशी वाईट वागलो त्याचा तो
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बदला घेईल.” 16 तेव्हा त्या भावांनी योसेफाला येणेपर्माणे
िनरोप पाठवला, “तुझ्या विडलाने मरण्यापवूी र् आम्हांला अशी
आज्ञा िदली, 17 तो म्हणाला, ‘योसेफाला सांगा की, तुझ्या
भावांनी तुझ्याशी जे वाईट वतर्न केले त्याबद्दल तू त्यांची
क्षमा करावीस अशी मी िवनंती करतो.’ तेव्हा हे योसेफा,
आम्ही तुला अशी िवनंती करतो की, आम्ही तुझ्याशी वाईट
रीतीने वागलो त्याबद्दल कृपया तू आमची क्षमा कर. आम्ही
देवाचे, तुझ्या विडलाच्या देवाचे दास आहोत.” योसेफाचे भाऊ
वरीलपर्माणे बोलले त्यामुळे योसेफाला फार दुःख झाले व तो
रडला. 18 योसेफाचे भाऊ त्याच्याकडे गेले व ते त्याच्या पाया
पडले. मग ते म्हणाले, “आम्ही आपले दास आहोत.” 19 मग
योसेफ त्यांना म्हणाला, “िभऊ नका. मी काय देवाच्या स्थानी
आहे काय? 20 तुम्ही माझे वाईट करण्याचा कट केला, पण देव
माझ्यासाठी चांगली योजना करीत होता. असंख्य लोकांचे पर्ाण
वाचिवण्यासाठी माझा उपयोग करावा अशी देवाची योजना
होती. आज तुम्ही ते पाहत आहात. 21 तेव्हा आता तुम्ही िभऊ
नका. मी तुमची व तुमच्या मुलाबाळांची काळजी घेईन, तुमचे
पोषण करीन.” अशा रीतीने त्याने त्यांचे समाधान केले आिण
त्यांच्याशी ममतेने बोलला.

. 11:22
22 योसेफ आपल्या विडलाच्या कुटंुिबयांसह िमसरमध्ये

रािहला. तो एकशे दहा वषार्चंा असताना मरण पावला.
23 योसेफाच्या हयातीत एफ्राईमाला मुले व नातवंडे झाली.
त्याचा मुलगा मनश्शे याला माखीर नावाचा मुलगा झाला.
योसेफाने माखीराची मुले ही पािहली. 24 योसेफाचे मरण जवळ
आले तेव्हा तो आपल्या भावांना म्हणाला, “माझी मरण्याची
वेळ जवळ आली आहे; परंतु देव तुमची काळजी घेईल हे मला
माहीत आहे. तो देव तुम्हास या देशातनू काढून अबर्ाहाम,
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इसहाक, व याकोब यांना जो देश देण्याचे वचन त्याने िदले होते
त्या देशात घेऊन जाईल.” 25 मग योसेफाने इसर्ाएल लोकांस
शपथ घ्यायला लावली. तो म्हणाला, “देव जेव्हा तुम्हास येथनू
काढून पुढे घालनू त्या नवीन देशात घेऊन जाईल तेव्हा माझे
शरीर तुम्ही तुमच्या बरोबर घेऊन जाल असे मला वचन द्या.”
26योसेफ एकशे दहा वषार्चंा झाल्यावर िमसरमध्ये मरण पावला.
वैद्यांनी त्याच्या शरीराला मसाला लावनू ते पुरण्यासाठी तयार
केले व ते िमसर देशामध्ये शवपेटीत ठेवले.
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