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1 राजे
कोणीही 1 राजे च्या लेखकांना ओळखत नाही, काही टीका

कारांनी संभाव्य लेखक म्हणनू एजर्ा, यहेज्केल आिण ियमर्या
यांना सुचिवले आहे. कारण संपणूर् कायार्मध्ये चारशेपेक्षा अिधक
वषार्ंमधील कालावधीचंा समावेश होतो, कारण अनेक स्तर्ोत
सामगर्ीचा वापर नोंदी तयार करण्यासाठी केला जात असे.
सािहित्यक शैली, पुस्तके इत्यादीसारख्या काही सचूना, आिण
एकािधक संकलक िकंवा लेखकांऐवजी एकच संकलक िकंवा
लेखकांकडे सामगर्ीचा वापर केलेला भाग.

साधारण इ. प.ू 590 - 538.
हे पिहले मंिदर उभे असताना िलिहले होते (1 राजे 8:8).

इस्तर्ाएलाचे लोक तसेच पिवतर् शास्तर्ाचे सवर् वाचक.

हे पुस्तक 1 आिण 2 शमुवेल यांच्या मागोमाग येणार्या
भागावर आहे आिण दािवदाच्या मृत्यनंूतर शलमोनाची स्थापना
झाल्यानंतर त्याचे राज्य सुरू होते. कथेचा आरंभ एका संयुक्त
राज्यापासनू होते, परंतु एक राज्य दोन राष्ट्रामध्ये िवभागलेले
असते ज्याला यहदूा आिण इसर्ाएल म्हणनू ओळखले जाते.
1 आिण 2 राजे िहबर्ू पिवतर् शास्तर्ामध्ये एका पुस्तकात
एकितर्त केले आहेत.

फाटाफूट (ऐक्यभंग)
रूपरेषा
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1. शलमोनाचे राज्य — 1:1-11:43
2. राज्याचे िवभाजन — 12:1-16:34
3. एलीया आिण अहाब — 17:1-22:53

1 आता राजा दावीद म्हातारा होऊन उतारवयात पोहोंचला
होता. त्यांनी त्याच्यावर िकतीही पांघरुणे घातली तरी त्यासऊब
येईना. 2 म्हणनू त्याचे सेवक त्यास म्हणाले, “आपण आपल्या
पर्भरूाजासाठी एखादी तरुण कुमारी पाहयूा. अशासाठी की
ितने राजाची सेवा करावी आिण काळजी घ्यावी. आपल्या
पर्भरूाजाला ऊब यावी म्हणनू ती तुझ्या उराशी िनजेल.”
3 आिण सेवकांनी या कामासाठी इसर्ाएलामध्ये संुदर तरुण
कन्यांचाशोध सुरु केला. तेव्हा त्यांना शुनेमया नगरातअबीशग
नावाची कन्या सापडली. त्यांनी ितला राजाकडे आणले. 4 ती
अितशय देखणी होती. ितने अितशय काळजीपवूर्क राजाची
शुशर्ूषा केली. असे असले तरी राजाने ितच्याशी लैं िगक संबंध
ठेवले नाहीत.

5 तेव्हा हग्गीथ्थेचा पुतर् अदोनीया स्वत:ला उंच करून
म्हणाला, “मी राजा होईन.” त्याने स्वत:समोर रथ, घोडे तयार
केलेआिण रथापुढे धावायला पन्नासमाणसे ठेवली. 6 “तूअसेका
करतोस?” असे म्हणनू दािवदाने त्यास कधी दुखावलेले नव्हते,
िशवाय अदोनीया हा िदसायलाही संुदर होता, अबशालोमानंतर
त्याचा जन्म झाला होता. 7 सरूवेचा पुतर् यवाब आिण
याजक अब्याथार यांच्याशी अदोनीयाने बोलणे केले. त्यांनी
अदोनीयालाअनुसरून त्याससहाय्य केले. 8पणसादोकयाजक,
यहोयादाचा पुतर् बनाया, नाथान संदेष्टा, िशमी रेई आिण
दािवदाच्या पदरी असलेले वीर, ह्यानी अदोनीयाला अनुसरले
नाही. 9एन-रोगेलजवळजोहेलेथखडकापाशीअदोनीयाने में ढरे,
गुरे, पुष्ट वासरे कापले व आपले भाऊ, राजाची मुले आिण
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यहदूातील सवर् लोकांस, जे राजाचे चाकर होते त्यांना बोलावले.
10 पण राजाचे खास शरू वीर, आपला भाऊ शलमोन, बनाया
आिण संदेष्टा नाथान यांना त्याने बोलावले नाही. 11 तेव्हा
शलमोनाचीआईबथशेबा िहच्याशी नाथान बोलला, “हग्गीथेचा
पुतर् अदोनीया हा राजा झाला, आिण आपले स्वामी दावीद
यांना त्याचा प ासुद्धा नाही, असे तुझ्या कानावर आले नाही
काय?” 12 तर आता चल मी तुला सल्ला देतो, अशािरतीने तू
आपला जीव व तुझा मुलगा शलमोन याचा जीव वाचवशील.
13 तर आता तू दावीद राजा कडे जा आिण त्यास म्हण की,
माझ्या स्वामी तुम्ही मला वचन िदले नाही काय? “खिचत
तुझा पुतर् शलमोन माझ्यानंतर राज्य करील, आिण तोच
माझ्या राजासनावर बसेल?” तर मग अदोनीया का राज्य
करीत आहे? 14 “तुझे राजाशी बोलणे चाललेले असतानाच मी
तेथे येईन व तुझ्या शब्दांची खातर्ी पटवनू देईन.” 15 तेव्हा
राजाला भेटायला बथशेबा त्याच्या खोलीत गेली राजा फारच
थकला होता, शुनेमची अबीशग राजाची सेवा करत होती.
16 बथशेबाने राजाला लवनू अिभवादन केले. राजा म्हणाला,
“तुझी काय इच्छा आहे.” 17 ती त्यास म्हणाली, “महाराज,
तुम्ही आपल्या परमेश्वर देवासमक्ष मला वचन िदले आहे की,
माझ्यानंतर शलमोन राजा होईल व तोच या राजासनावर बसेल
असे तुम्ही म्हणाला आहात. 18 तर आता पाहा, अदोनीया
राजा झाला आहे, आिण तुम्ही माझे स्वामी महाराज, तुम्हास
याची मािहतीही नाही का? 19 त्याने तर अनेक गुरे आिण पुष्ट
पश,ू उ म मेंढरे कापनू शांत्यपर्णाचा यज्ञ केला आहे, त्याने
सवार्नंा आमंितर्त केले आहे. तुमची मुले, याजक अब्याथार,
सेनापती यवाब यांना त्याने बोलावले आहे. पण तुमचा सेवक
शलमोन याला मातर् बोलावणे पाठवले नाही. 20 महाराज,
आता सवर् इसर्ाएल लोकांचे तुमच्याकडे लक्ष लागले आहे.
स्वत:नंतर तुम्ही कोणाला राजा म्हणनू घोिषत करता याची
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ते वाट बघत आहेत. 21 नाहीतर माझे स्वामी राजे आपल्या
वाडविडलांसारखे झोपल्यावर, मी आिण शलमोन लोकांच्या
दृष्टीने गुन्हेगार ठरु.” 22बथशेबा हे राजाशी बोलतअसतानाच,
नाथान संदेष्टा राजाला भेटायला आला. 23 राजाच्या सेवकांनी
त्याससांिगतले, “तेव्हा नाथान संदेष्टा राजाच्या समोरआला” व
खालीलवनूअिभवादन केले. 24मगनाथान म्हणाला, “महाराज,
तुमच्यानंतर अदोनीया राज्यावर येणार असे तुम्ही घोिषत केले
काय? आिण तो तुमच्या राजासनावर बसेल असे तुम्ही ठरवले
आहे काय?” 25 कारण आजच त्याने खाली जाऊन गुरे, पुष्ट
पश,ू मेंढरे कापनू शांत्यपर्णाचा यज्ञ केला आहे तुमचे पुतर्,
सेनापती, व अब्याथार याजक यांना त्याचे आमंतर्ण आहे. ते
सगळे आ ा त्याच्याबरोबर खाण्यािपण्यात दंग आहेत, “राजा
अदोनीया िचरायु होवो” म्हणनू घोषणा देत आहेत. 26 पण मी,
सादोक याजक यहोयादाचा पुतर् बनाया आिण तुमचा सेवक
शलमोन यांना मातर् त्याने बोलावलेले नाही. 27 माझे स्वामी,
राजा आपल्याकडून हे आम्हाला न सांगता झाले का? यानंतर
राजासनावर कोण बसेल? हे तुझ्या सेवकांना कळव.

1 . 29:22-25
28 तेव्हा राजा दावीद म्हणाला, “बथशेबाला पुन्हा माझ्याकडे

बोलवा” त्यापर्माणे बथशेबा राजासमोर येवनू उभी रािहली.
29 मग राजाने शपथपवूर्क वचन िदले: “परमेश्वर देवाने
आ ापयर्ंत मला सवर् संकटातनू सोडवले आहे. देवाला स्मरुन
मी हे वचन देतो. 30 पवूी र् मी जे वचन तुला िदले त्यापर्माणे
मी आज करणार आहे. इसर्ाएलाच्या परमेश्वर देवाने हे वचन
द्यायचे मला सामथ्यर् िदले, त्यापर्माणे मी कबलू करतो की
माझ्यानंतर तुझा पुतर् शलमोन राज्य करील, या राजासनावर
माझ्यानंतर तो आरुढ होईल. आजच हे मी पणूर् करील.”
31 बथशेबाने हे ऐकून राजाला लवनू वंदन केले व म्हणाली,
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“माझे स्वामीराज दावीद िचरायु होवो.” 32 मग दावीद राजा
म्हणाला, “सादोक हा याजक, नाथान संदेष्टा आिण यहोयादाचा
पुतर् बनाया यांना येथे बोलावनू घ्या” तेव्हा ते ितघेजण राजाच्या
भेटीला आले. 33 राजा त्यांना म्हणाला, माझ्या अिधकार्यांना
सोबत घ्या. माझा पुतर् शलमोन याला माझ्या स्वत:च्या
खेचरावर बसवनू खाली गीहोनाकडे जा. 34 तेथे सादोक याजक
आिण नाथान संदेष्टा यांनी त्यास इसर्ाएलचा राजा म्हणनू
अिभषेक करावा. रणिशंग फंुकून जाहीर करावे की “शलमोन
राजा िचरायू असो.” 35 मग त्यास घेऊन माझ्याकडे या. तो
या राजासनावर बसेल आिण राजा म्हणनू माझी जागा घेईल.
इसर्ाएलआिणयहदूाचाअिधकारी व्हावा म्हणनू मीशलमोनला
िनवडले आहे. 36 यहोयादाचा पुतर् बनाया राजाला म्हणाला,
“आमेन! परमेश्वर, माझ्या स्वामीचा देव याला मान्यता देवो.
37महाराज, जसा परमेश्वर आपल्याबरोबर होता. तोच परमेश्वर
तसाच शलमोनाच्याही बरोबर राहील, आिण राजा शलमोनच्या
राज्याची भरभराट करो आिण माझे स्वामी, दावीदआपल्यापेक्षा
त्याचे राजासन महान करो.” 38 सादोक याजक, नाथान
भिवष्यवादी,यहोयादाचा पुतर् बनायाआिण राजाचे सेवककरेथी
व पलेथी यांनी खाली जाउन राजा दािवदाच्या सांगण्यापर्माणे
केले. दािवदाच्या खेचरावर शलमोनाला बसवनू ते गीहोन येथे
गेले. 39सादोक याजकाने पिवतर् मंडपातनू तेल आणले. आिण
त्या तेलाने शलमोनाच्या मस्तकावरअिभषेक केला. त्यांनी कणार्
फंुकला आिण सवार्नंी “शलमोन राजा िचरायू होवो” असा एकच
जयजयकार केला. 40मग शलमोनाबरोबर सवर्जण नगरातआले.
येताना ते पावा वाजवत आले. लोकांस उत्साहाचे, आनंदाचे
भरते आले होते. त्यांच्या जल्लोषाने धरणी कंप पावली. 41 हे
चाललेले असताना इकडे अदोनीया आिण त्याची पाहुणे मंडळी
यांचे भोजन आटपत आलेले होते. त्यांनी हा कण्यार्चंा आवाज
ऐकला. यवाबाने िवचारले, “हा कसला आवाज? नगरात काय
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चालले आहे?” 42 यवाबाचे बोलणे संपत नाही तोच अब्याथार
याजकाचा पुतर् योनाथान ितथेआला. अदोनीया त्यास म्हणाला,
“ये तू भला मनुष्य आहेस. तेव्हा माझ्यासाठी तू चांगलीच
बातमी आणली असशील.” 43 पण योनाथानाने अदोनीयाला
उ र देऊन म्हणाला, “आमचा स्वामी, दावीद याने शलमोनाला
राजा केले आहे.” 44 दािवदाने सादोक याजक, नाथान संदेष्टा,
यहोयादाचा पुतर् बनाया,करेथीआिण पलेथीआपले सेवकयांना
शलमोनाबरोबर पाठवले. त्यांनी शलमोनाला राजाच्या खेचरावर
बसवले. 45 मग सादोक याजक आिण नाथान संदेष्टा यांनी
गीहोन येथे शलमोन राजाला अिभषेक केला. यानंतर ते सवर्जण
आनंदाने नगरात परतले, नगरातील लोक त्यामुळे फार आनंदात
आहेत. हा जल्लोष त्यांचाच आहे. 46शलमोन आता राज्याचा
राजासनावर बसला आहे. 47 राजाचा सेवकवगर् स्वामी दावीद
राजाला आशीवार्द देत आहे. ते म्हणत आहेत, राजा दावीद थोर
आहे. शलमोन त्याच्यापेक्षा थोर व्हावा अशी देवाजवळ आमची
पर्ाथर्ना आहे देव शलमोनाचे नाव तुमच्यापेक्षाही कीितर्वंत
करो. त्याचे राजासन तुझ्या राजासनापेक्षाही थोर होवो. तेव्हा
पलंगावरूनचवाकून राजाअिभवादनकरतहोता. 48आिण राजा
म्हणाला, “इसर्ाएलाच्या परमेश्वर देव धन्य असो. परमेश्वराने
माझ्या डोळ्यादेखत एका व्यक्तीला माझ्या राजासनावर बसवले
आहे.” 49 हे ऐकूनअदोनीयाचीआमंितर्त पाहुणे मंडळी घाबरली
आिण त्यांनी तेथनू पळ काढला. 50 अदोनीया शलमोनाला
घाबरला, व जावनू तो वेदीपाशी गेला आिण वेदीचे दोन्ही िशंगे
पकडून बसला. 51कोणीतरी शलमोनाला सांिगतले, “अदोनीया
तुमच्या धास्तीने पिवतर् मंडपात वेदीची िशंगे धरुन बसला
आहे. तो ितथनू हलायला तयार नाही शलमोन राजाने मला
तलवारीने मारणार नाही याचे अिभवचन द्यावे असे तो म्हणत
आहे.” 52 तेव्हा शलमोन म्हणाला, “एक भला गृहस्थ असल्याचे
अदोनीयाने िसध्द केले तर त्याच्या केसासही इजा होणार नाही.
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पण त्याच्यात दुष्टता िदसली तर तो मरण पावेल.” 53 मग
राजा शलमोनाने अदोनीयाकडे आपल्या मनुष्यांना पाठवले, ते
त्यास राजाकडे घेऊन आले. अदोनीयाने राजा शलमोनाला
वाकून अिभवादन केले. “शलमोनाने त्यास घरी परत जाण्यास
सांिगतले.”

2

1 दािवदाचा मरणकाळ जवळ येऊन ठेपला होता. तेव्हा
त्याने शलमोनाला आज्ञा देऊन सांिगतले, 2 “आता मी जगाच्या
रीतीपर्माणे जाणार आहे. तर तू िहमंत धर, खंबीर, जबाबदार
पुरुष हो. 3आता परमेश्वर देवाच्या सवर् आज्ञांचे काळजीपवूर्क
पालन कर त्याच्या मागार्ने जा, परमेश्वराच्या सवर् आज्ञा, िनयम,
कराराचे आदेश, व िनणर्य काटेकोरपणे मोशेच्या िनयमशास्तर्ात
िलिहल्यापर्माणे पाळ. त्यामुळे तू िजथे जाशील ितथे, व जे
कायर् हातात घेशील त्यामध्ये यशस्वी होशील. 4 तू परमेश्वराचे
म्हणणे ऐकल्याने तो ही मला िदलेली वचने पाळील, जर मी
सांिगतलेल्या मागार्ने मनापासनू आिण पर्ामािणकपणाने, तुझे
पुतर् चालले, तर इसर्ाएलाच्या राजासनावरून तुझ्या वंशातला
पुरुष खंुटणार नाही. 5 सरुवेचा पुतर् यवाब याने माझ्याशी
काय केले ते लक्षात आहे ना? त्याने इसर्ाएल सैन्याच्या दोन
सेनापतीनंा, नेराचा पुतर् अबनेर आिण येथेरचा पुतर् अमासा
यांना ठार केले आिण मुख्य म्हणजे, शांततेच्या काळात त्याने हा
रक्तपात केला आहे व त्याची तलवार खोचायचा कमरबंद आिण
त्याच्या पायातले सैिनकी जोडे त्यांच्या रक्ताने रक्ताळलेले
आहेत. 6 तुझ्याजवळअसलेल्या ज्ञानाने यवाबाबरोबर,जसे तुला
योग्य वाटेल तसा तू वाग व त्याचे िपकलेले केस शांतीने कबरेत
उतरू देऊ नको. 7 िगलादाच्या बिजर्ल्ल्य याच्या मुलांवर दया
असू दे. त्यांच्याशी सख्य ठेव आिण तुझ्या पंगतीला त्यांना बसू
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दे. तुझा भाऊ अबशालोम याच्यापासनू मी पळ काढला तेव्हा
त्यांनीच मला मदत केली. 8 गेराचा पुतर् िशमी तुझ्याजवळ
आहे हे लक्षात ठेव, तो बहरूीम मधला बन्यािमनी आहे. मी
महनाईमासला पळकाढला तेव्हा त्याने माझ्यािवषयीफार वाईट
शापाचे उदग्गार काढले. पुढे तो मला यादन नदीजवळ भेटायला
आला. त्यास मी परमेश्वरासमक्ष वचन िदले की, मी तुला
तलवारीने ठार करणार नाही. 9 पण आता त्यास तू िनदो र्ष समजू
नकोस. तू सुज्ञ मनुष्य आहेस, त्यास काय करायचे ते तुला
समजते. त्या िपकलेल्या केसाच्या म्हातार्याला रक्ताचे स्नान
घालनू कबरेत पाठव.”

1 . 3:4; 29:26-28
10 मग दावीद मरण पावला. त्याच्या पुवर्जांसारखे दावीद

नगरात त्याचे दफन झाले. 11 हेबर्ोनवर सात वषर् आिण
यरूशलेम येथे तेहतीस वषर् असे एकंदर चाळीस वष दािवदाने
इसर्ाएलावर राज्य केले. 12आताशलमोनआपल्या विडलांच्या
दािवदाच्या राजासनावर बसला. व त्याची स ा बळकटीने
स्थापन झाली.

13 यानंतर हग्गीथेचा पुतर् अदोनीया शलमोनाची आई
बथशेबा िहच्याकडे गेला. बथशेबाने त्यास िवचारले, “तू शांतीने
आला आहेस ना?” अदोनीया म्हणाला, हो, “ही शांतता भेट
आहे.” 14 “मला तुमच्याशी काही बोलायचे आहे.” बथशेबा
म्हणाली, “मग बोल.” 15अदोनीया म्हणाला, “एक काळ असा
होता की, हे राज्य माझे होते. तुम्हास हे माहीत आहे. मी
राजा आहे अशीच इसर्ाएलाच्या सवर् लोकांची भावना होती.
पण पुढे सगळे बदलले. आता माझा भाऊ गादीवर आहे.
परमेश्वरानेच त्याची िनवड केलीआहे. 16आता माझे एकमागणे
आहे. कृपाकरून नाही म्हणू नकोस” बथशेबाने “तुला काय
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हवे?” असे िवचारले. 17 अदोनीया म्हणाला, “राजा शलमोन
तुला नाही म्हणणार नाही, तू सांगशील ते काहीही करील
तेव्हा शुनेममधल्या त्या अबीशग नावाच्या तरुणीशी मला
लगर् करायची संमती हवी आहे.” 18 बथशेबा म्हणाली, “ठीक
आहे, मी राजाशी बोलते.” 19 मग बथशेबा राजा शलमोनाकडे
अदोनीयाच्या वतीने बोलण्यास गेली. ितला पािहल्यावर तो
उठून उभा रािहला. मग ितला वंदन करून तो राजासनावर
बसला. सेवकांना सांगनू त्यानेआईसाठी दुसरे राजासनआणवले.
ती त्याच्या उजव्या हाताला बसली. 20 नंतर बथशेबा त्यास
म्हणाली, “मला एकछोटीशी िवनंती तुझ्याजवळकरायचीआहे.
कृपाकरून नाही म्हणनू नकोस” राजा म्हणाला, “आई, तुला काय
हवे ते माग मी नकार देणार नाही.” 21ती म्हणाली, “तुझा भाऊ
अदोनीया याला शुनेमच्या अबीशगेशी लग्न करु दे.” 22 राजा
शलमोन आपल्या आईला म्हणाला, “अदोनीयासाठी केवळ
शुनेमकरीण अबीशगेची मागणी कशाला करतेस? त्याच्यासाठी
राज्यदेखीलका मागतनाहीस, तो माझा मोठा भाऊआहे म्हणनू
आिण याजक अब्याथार आिण यवाब, सरुवेचा यांच्यासाठी
देखील राज्य माग.” 23 मग परमेश्वराची शपथ घेऊन शलमोन
राजा म्हणाला, “अदोनीयाने ही मागणी करूनआपल्या जीवावर
संकट आणले आहे; तसे न घडले तर परमेश्वर तसेच त्यापेक्षा
अिधक माझे करो. 24 इसर्ाएलचा राजा म्हणनू परमेश्वराने
माझी िनवड केली आहे. माझे विडल दावीद यांच्या गादीवर
त्याने मला बसवले आहे. आपण िदलेला शब्द पाळून राज्याची
स ा परमेश्वराने आमच्या घराण्यात ठेवली आहे. तेव्हा आता
त्याची शपथ घेऊन सांगतो की अदोनीयाला आज मृत्युदंड
होईल.” 25 राजा शलमोनाने यहोयादाचा पुतर् बनायाला आज्ञा
िदली; आिण बनायाने बाहेर जाऊन अदोनीयाला ठार केले.
26 मग राजा शलमोन अब्याथार याजकाला म्हणाला, “तुलाही
मी मारायला हवे पण अनाथोथ येथल्या आपल्या घरी मी
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तुला जाऊ देतो. माझ्या विडल दावीदाबरोबर मागर्क्रमण
करतांना परमेश्वराचा पिवतर् कराराचा कोश उचलनू न्यायला
तू मदत केलीस म्हणनू तुला मी यावेळी िजवे मारत नाही.
िशवाय त्यांच्या कठीण काळातही तू दािवदाला साथ िदली
आहेस” 27 िशलो येथील याजक एली आिण त्याचे कुटंुब
यांच्यािवषयी देवाने असेच सांिगतले होते परमेश्वर जे बोलला
ते पणूर् व्हावे म्हणनू, परमेश्वराच्या याजक पदावरून शलमोनाने
अब्याथार याजकाला काढून टाकले. 28 ही बातमी यवाबाच्या
कानावर गेल्यावर तो भयभीत झाला. त्याने अबशालोमला
न देता अदोनीयाला पिठंबा िदला होता. म्हणनू तो त्वरीत
परमेश्वराच्या पिवतर् मंडपात गेला आिण वेदीची िशंगे घट्ट
धरुन बसला. 29 “कोणीतरी यवाब हा परमेश्वराच्या मंडपात
वेदीपाशीआहे” हे राजाशलमोनालासांिगतले. तेव्हाशलमोनाने
यहोयादाचा पुतर्, बनाया यास पाठवले, तो त्यास म्हणाला,
“जा, त्याच्यावर हल्ला कर.” 30 बनाया परमेश्वराच्या पिवतर्
मंडपातजाऊनयवाबाला म्हणाला, “तेथनू बाहेर पड ही राजाची
आज्ञा आहे.” पण यवाब म्हणाला “मी येथेच मरेन.” तेव्हा
बनायाने राजाकडे जाऊन त्यास हे सांिगतले यवाब म्हणतो
मी वेदीपाशीच मरेन. 31 तेव्हा राजाने बनायाला हुकुम केला,
“तो म्हणतो तसे कर त्यास ितथेच ठार कर, मग त्याचे दफन
कर. म्हणजे मगआमच्या घराण्यावरचा यवाबाचा कलंक पुसला
जाईल. यवाबाने िनरपराधांची हत्या केली तो हा कलंक होय.
32 त्याने केलेला रक्तपात परमेश्वर त्याच्याच िशरी उलटवील,
माझे विडल दावीद यास नकळत नेराचा पुतर् अबनेर आिण
येथेरचा पुतर् अमासा या आपल्यापेक्षा न्यायी व चांगल्या अशा
दोन मनुष्यांना त्याने तलवारीने मारले होते. अबनेर इसर्ाएल
सैन्याचा सेनापती तर अमासा यहदूा सैन्याचा सेनापती होता.
33 त्यांचा रक्तपात यवाबाच्या िशरी त्याच्या संततीच्या िशरी
उलटवनू सवर्दा राहील. पण दावीद, त्यांचे वंशज, त्याच्या
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घराण्यातील राजे आिण त्याचे राज्य यांना परमेश्वराच्या कृपेने
िनरंतर शांतता लाभेल.” 34 तेव्हा यहोयादाचा पुतर् बनाया याने
यवाबाला ठार केले व वाळवंटातील त्याच्या घराजवळ त्याचे
दफन करण्यात आले. 35 यवाबाच्या जागी राजा शलमोनाने
यहोयादाचा पुतर् बनायाची सेनापती म्हणनू नेमणकू केलीआिण
अब्याथाराच्या जागी मुख्य याजक म्हणनू सादोकाची केली.
36 मग राजाने िशमीला बोलावणे पाठवले. त्यास सांिगतले,
“इथे यरूशलेमामध्ये स्वत:साठी घर बांधनू राहा. हे नगर सोडू
नको. 37 हे नगर सोडून िकदर्ोन झर्यापलीकडे गेलास तर त्या
गुन्ह्याबद्दल तुला जीव गमवावा लागेल. व तुझे रक्त तुझ्या
माथी असेल.” 38 तेव्हा िशमी राजाला म्हणाला, “ठीक आहे,
महाराज मी तुमचा दास तुमच्या सागंण्यापर्माणे करील,” मग
िशमी यरूशलेमेमध्येच पुष्कळ िदवस रािहला. 39 पण तीन
वषार्नंंतर िशमीचे दोन नोकर पळून गेले. “गथचा राजा आिण
माकाचा, पुतर् आखीश याच्याकडे ते गेले, आपले चाकर गथ
येथे असल्याचे िशमीला कोणीतरी कळवले.” 40 तेव्हा िशमीने
आपल्या गाढवावर खोगीर चढवले आिण तो गथ येथे आखीश
राजाकडे आपले नोकर शोधायला िनघाला. ितथे ते िमळाल्यावर
त्यांना त्याने परत घरी आणले. 41 िशमी यरूशलेमेहनू गथला
जाऊन आल्याचे कोणीतरी शलमोनाला सांिगतले. 42 तेव्हा
राजाने िशमीला बोलावनू घेतले. शलमोन त्यास म्हणाला,
“यरूशलेम सोडलेस तर तुझा वध होईल हे मी तुला परमेश्वराची
शपथ घेऊन सांिगतले होते ना? तू हे गाव सोडून इतरतर् गेलास
तर तुझ्या मृत्यलूा तचू जबाबदार राहशील? आिण तू त्यास
कबलू झाला होतास. तू म्हणतोस ते मान्यआहे. 43परमेश्वराची
शपथ व मी तुला िदलेली आज्ञा तू का मानली नाहीस?” 44मग
राजा िशमीस म्हणाला, “माझे विडलदावीदयांचे तू बरेचअपराध
केले आहेस ते तुला माहीती आहेत तर परमेश्वर तुझ्या दुष्टाईचे
फळ तुझ्या माथी आनील. 45 पण शलमोन राजाला परमेश्वराचे
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आशीवार्द राहतील. दािवदाचे राज्य तो सदासवर्काळ सुरिक्षत
ठेवील.” 46मग राजाने यहोयादाचा पुतर् बनायाला िशमीचा वध
करायचीआज्ञा िदलीआिण बनायाने ती अंमलातआणली. आता
शलमोनाची आपल्या राज्यावर पणूर् पकड बसली.

3
2 . 1:2-13

1 िमसराचा राजा फारो याच्या मुलीशी लगर् करूनशलमोनाने
फारोशी करार केला. शलमोनाने ितला दावीद नगरात आणले.
त्याच्या महालाचेआिण परमेश्वराचे मंिदर बांधण्याचे काम तेव्हा
चालू होते. यरूशलेमा सभोवती तटबंदी उभारायचे कामही
शलमोनाने हाती घेतले होते. 2 परमेश्वराचे मंिदर अजनू बांधनू
पुरे झाले नव्हते त्यामुळे लोक यज्ञात बली अपर्ण करायला
डोंगरमाथ्यासारख्या उंच िठकाणी जात.

3 राजा शलमोनही आपले विडल दावीद यांनी सांिगतलेल्या
िनयमांचे मन:पवूर्क पालन करून परमेश्वरावरील आपले परे्म
पर्कट करीत असे. त्या गोष्टीखेरीज यज्ञ करायला आिण धपू
जाळायला तो उंच िठकाणी जात असे. 4 राजा िगबोन हे एक
महत्वाचे उंचावरील िठकाण असल्यामुळे शलमोन यज्ञासाठी
ितकडे गेला. तेथे त्याने एक हजार होमापर्णे वािहली. 5शलमोन
िगबोन येथे असतानाच परमेश्वराने एका रातर्ी त्यास स्वप्नात
दशर्न िदले तो म्हणाला, माग! “तुला काय हवे ते माग मी
ते देईन.” 6 तेव्हा शलमोन म्हणाला, “तुझा सेवक म्हणजेच
माझे विडल दावीद यांच्यावर तुझी कृपा होती. ते तुझ्या
म्हणण्यापर्माणे वागले. ते िवश्वासपूणानेआिण न्यायाने वागले.
त्यानंतरआज त्याच्या मुलालाच गादीवर बसवनू तू तुझ्या महान
कराराबद्दल मोठाच दयाळूपणा दाखवला आहेस. 7 माझे विडल
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दावीदानंतर, परमेश्वर देवा, तू मला राजा केले आहेस. पण
मी लहान मुलासारखाच आहे. मला बाहेर जायला व आत
यायला समजत नाही. 8 तू िनवडलेल्या लोकांमध्ये तुझा सेवक
राहत आहे, त्यांचा जमाव मोठा आहे ते असंख्य व अगिणत
आहेत. 9 म्हणनू तुझ्या सेवकास लोकांचा न्याय करण्यास
शहाणपणाचे मन दे, त्यामुळे मला बर्यावाईटामधील फरक
समजेल. त्याखेरीज तुझ्या एवढ ा लोकांचा न्याय करणे कोणास
शक्य आहे?” 10शलमोनाने हा वर मािगतला याचा परमेश्वरास
फार आनंद झाला 11 म्हणनू देव त्यास म्हणाला, “तू स्वत:साठी
दीघार्युष्य िकंवा सुखसमृध्दी मािगतली नाहीस. तसेच शतरं्ूचा
िन:पात व्हावा असे म्हणाला नाहीस. तू फक्त न्यायबुध्दी आिण
िववेक याची मागणी केलीस. 12 तेव्हा तुझे मागणे मी मान्य
करतो. तुला ज्ञानी आिण शहाणपणाचे मन देतो, तुला एवढे
शहाणपण लाभेल की तुझ्यासारखा भतूकाळात कधी झाला,
नाही आिण पुढे कधी होणार नाही. 13आणखी तू जे मागीतले
नाही तेही मी तुला देत आहे धन आिण वैभव ही तुला देत आहे.
तुझ्याआयुष्यभर तुझ्यासारखा कोणी दुसरा राजा असणार नाही.
14 जर तू माझ्या दाखवलेल्या मागार्नें चाललास आिण माझ्या
आज्ञा आिण िनयम पाळलेस, जसा तुझा िपता दावीद चालला,
तर तुलाही मी दीघार्युषी करीन.” 15 शलमोन जागा झाला.
परमेश्वर स्वप्नात येऊनआपल्याशी बोलला हे त्याच्या लक्षात
आले. त्यानंतर शलमोन यरूशलेमेला जाऊन परमेश्वराच्या
कराराच्या कोशापुढे उभा रािहला. शलमोनाने परमेश्वरासाठी
होमापर्ण केले. त्यामध्ये त्याने परमेश्वरास शांत्यपर्णे वािहली.
मगआपल्या सवर् सेवकांना मेजवानी िदली.

16 नंतर दोन वेश्या शलमोनाकडे आल्या. राजापुढे त्या दोघी
उभ्या रािहल्या. 17 त्यातली एक म्हणाली, “महाराज, ही आिण
मी एकाच घरात राहतो. मी बाळाला जन्म िदला तेव्हा ही
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माझ्या जवळच होती. 18 तीन िदवसानंतर िहने पण बाळाला
जन्म िदला. आमच्याखेरीज घरात आणखी कोणी नव्हते. आम्ही
दोघीच काय त्या राहत होतो. 19एका रातर्ी ती बाळाला घेऊन
झोपलेली असताना ितचे बाळ ितच्याखाली चेंगरुन मरण पावले.
20 तेव्हा मीझोपेतअसताना त्या रातर्ीच ितने माझे बाळमाझ्या
कुशीतनू घेतले आिण ते स्वत:कडे ठेवनू आपले मृत बालक
माझ्या अंथरुणावर ठेवले. 21 दुसर्या िदवशी सकाळी उठून मी
बाळाला पाजायला घेतले तर बाळ मृतअसल्याचे माझ्यालक्षात
आले. म्हणनू मी बारकाईने न्याहाळले असता हे बाळ माझे
नाही असे मला आढळले.” 22 पण तेवढ ात ती दुसरी स्तर्ी
म्हणाली, “नाही, िजवंत बाळ माझे आहे, मरण पावलेले बाळ
तुझे आहे.” पिहली त्यावर म्हणाली, “तू खोटे बोलतेस, मरण
पावले ते तुझे बाळ आिण िजवंत आहे ते माझे.” अशापर्कारे
दोघीचांही राजासमोर कडाक्याचा वाद झाला. 23 तेव्हा राजा
म्हणाला, “एक म्हणते िजवंत मलू माझे आिण मरण पावलेले
बाळ तुझे आहे; दुसरी असे म्हणते नाही, मरण पावलेला तो
तुझा मुलगा आिण िजवंत जो माझा मुलगा.” 24 राजाने मग
आपल्या सेवकाला एकतलवार घेऊनयायलासांिगतले. 25 नंतर
राजा म्हणाला, “आताआपणअसे करु. त्या िजवंत बाळावर वार
करून त्याचे दोन तुकडे करुआिण एकीलाअधार् व दुसरीलाअधार्
देऊ.” 26 पण पिहल्या स्तर्ीला, खर्या आईला, वात्सल्याचा
उमाळा आला. ती राजाला म्हणाली, “हे माझ्या स्वामी नको,
बाळाला मारु नका ते ितच्याकडेच राहू द्या.” दुसरी स्तर्ी
म्हणाली, “बाळाचे दोन तुकडे करा.” म्हणजे आमच्यापैकी
कोणालाही ते िमळणार नाही. 27 तेव्हा हे ऐकून राजा म्हणाला,
“बाळाला मारु नका. त्यास पिहल्या स्तर्ीच्या हवाली करा.
तीच खरी आई आहे.” 28 राजाचा हा न्याय इसर्ाएल लोकांच्या
कानावर गेला. राजाच्या चाणाक्षपणाबद्दल त्यांना भय वाटले.
योग्य िनणर्य घेण्याचे परमेश्वराचे शहाणपण त्याच्याकडे आहे हे
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त्यांच्या लक्षात आले.

4
1 राजा शलमोन सवर् इसर्ाएलाचा राजा होता. 2 त्यास

शासनात मदत करणार्या पर्मुख अिधकार्यांची नावे अशी:
सादोकाचा पुतर् अजर्या, हा याजक होता. 3 िशशाचे पुतर्
अिलहोरेफ आिण अहीया. न्यायालयातील घडामोडीचंी िटपणे
ठेवणे हे त्यांचे काम होते. अहीलुदाचा पुतर् यहोशाफाट
हा बखरकार होता. 4 बनाया हा यहोयादाचा पुतर् सेनापती
होता सादोक आिण अब्याथार याजक होते 5 नाथानचा पुतर्
अजर्या हा िजल्हािधकार्यांचा पर्मुख होता, नाथानाचा पुतर्
जाबदू याजक असनू राजाचा सल्लागार होता. 6 अहीशार हा
राजाच्या महालातील सवर् गोष्टीचंा पर्मुख होता,अब्दाचा पुतर्
अदोनीराम गुलामांच्या खात्याचा पर्मुख होता. 7 इसर्ाएलचे
कारभाराच्या सोयीसाठी बारा भाग पाडलेले होते. पर्त्येक
भागावर शलमोनाने कारभारी नेमले होते. त्या त्या भागातनू
अन्नधान्य गोळा करून राजाच्या कुटंुिबयांना देण्याची त्यांची
जबाबदारी होती. बारा कारभार्यापैकी पर्त्येकावर पर्ितवषी र्
एक मिहना ही पाळी येई. 8 त्या बारा कारभार्याची नावे
अशी: बेन-हरू, हा एफ्राईमाच्या डोंगराळ पर्देशावर अिधकारी
होता. 9 माकस, शालबीम, बेथ-शेमेश व एलोन बेथ-हानान
यांच्यावर बेन-देकेर हा कारभारी. 10 अरुबोथ, सोखो आिण
हेफेर या पर्ांतावर बेन-हेसेद हा कारभारी होता. 11 बेन-
अबीनादाब पणूर् दोर पर्ांतावर होता. शलमोनाची कन्या
टाफाथ ही याची पत्नी. 12 तानख, मिगद्दो व पणूर् बेथ-
शान म्हणजेचसारतानाजवळइजरे्लच्याखाली बेथ-शानापासनू
आबेल-महोलापयर्ंत व यकमामाच्या उतारापयर्ंत अहीलुदाचा
पुतर् बाना हा होता. 13 रामोथ-िगलादावर बेन-गेबेर; हा पर्मुख
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होता. िगलाद येथील मनश्शेचा पुतर् याईर याची सवर् गावे,
बाशानातले अगोर्ब पर्ांत हे भाग त्याच्याकडे होते. या भागात
भक्कम तटबंदीची आिण िपतळेची अडसर असणारी साठ मोठी
नगरे होती. 14 इद्दोचा पुतर् अहीनादाब महनाईम पर्ांतावर
होता. 15नफतालीवरअहीमास होता. (ज्याने शलमोनाची कन्या
बासमथ िहच्याशी लग्न केले होते.) 16 हशूयाचा पुतर् बाना,
हा आशेर आिण आलोथ यांच्यावर कारभारी होता. 17 पारुहाचा
पुतर्, यहोशाफाट इस्साखारवर होता. 18 एलाचा पुतर् िशमी
बन्यामीनचा कारभारी होता. 19 उरीचा पुतर् गेबेर िगलाद
पर्ांतावर होता. अमोर्यांचा राजा सीहोनआिण बाशानाचा राजा
ओग हेया पर्ांतात राहतहोते. गेबेर मातर् त्या पर्ांताचा एकमेव
कारभारी होता.

20 यहदूा आिण इसर्ाएलमध्ये समंुदर्ातील वाळूसारखी
बहुसंख्य माणसे होती. ती खात, पीत व मजा करत आनंदाने
जगत होती. 21 नदीपासनू ते पिलष्ट ांच्या भमूीपयर्ंत व
िमसराच्या सीमेपयर्ंत शलमोनाची स ा होती. या देशांकडून
शलमोनाला नजराणे येत आिण ते आयुष्यभर त्याचा आदर
करीत. 22 शलमोनाला एका िदवसास जेवणार्या सवार्संाठी
खालील अन्नपदाथर् लागत:तीस कोर मापाचे सपीठ; साठ कोर
मापाचे पीठ, 23 दहा पुष्ट गुरे कुरणावर चरलेली वीस गुरे, शंभर
में ढरे, हरीण, सांबरे, भेकर, खाण्यायोग्य पक्षी. 24 महानदाच्या
अलीकडील सवर् देशांवर म्हणजे ितफसाह येथनू गज्जापयर्ंतच्या
सवर् देशांवर व िजतके राजे होते त्यावर त्याची स ा होती.
या पर्देशात सवर्तर् शांतता नांदत होती. 25 शलमोनाच्या
िदवसात दानपासनू बैर-शेबापयर्ंत, यहदूा आिण इसर्ाएलमधील
सवर् लोक िनधार्स्तपणे व शांततेने राहत होते. आपापल्या अंजीर
वृक्षांखाली आिण दर्ाक्षबागांमध्ये ते िनवांत होते. 26 रथाच्या
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चार हजार घोड ांसाठी पागा होत्या. तसेच शलमोनाकडे
बारा हजार स्वार होते. 27 िशवाय ते बारा कारभारी पर्त्येक
मिहन्याला शलमोनाला सवर् जीवनावश्यक गोष्टी पुरवत होते.
राजाच्या पंगतीला बसनू जेवणार्या सवार्नंा ते पुरेसे होते.
28 रथाच्या आिण स्वारीच्या घोड ांसाठी पुरेसा पें ढा आिण
सातहूी ते कारभारी पुरवीत. नेमलेल्या िठकाणी पर्त्येकजण
हे धान्य आणनू टाकी. 29 देवाने शलमोनाला भरपरू शहाणपण
व बुध्दी िदली होती. आिण समुदर्ाच्या वाळूपर्माणे िवशाल
मन िदले. 30 पवूकडील सवार्पेंक्षा शलमोनाचे शहाणपण अिधक
होते. िमसरमधल्यापेक्षा ते थोर होते. 31 पृथ्वीच्या पाठीवर
त्याच्याइतका सजू्ञ कोणी नव्हता. एजर्ाही एथान तसेच
माहोलची पुतर्, हेमान व कल्यकोल व ददार्, यांच्यापेक्षा तो
शहाणा होता. त्याचे नाव इसर्ाएल राष्ट्रा बाहेर सवर्तर्
पसरले होते. 32 आपल्या आयुष्यात त्याने तीन हजार बोध
वचने आिण पंधराशे गीते िलिहली. 33 िनसगार्िवषयी ही त्यास
ज्ञान होते. लबानोनातल्या गंधसरुपासनू िभंतीतनू उगवणार्या
वनस्पतीपयर्ंत सवर् तर्हेच्या झाडांचे त्यास ज्ञान होते. पर्ाणी,
पक्षी, मासे आिण सरपटणारे पर्ाणी यांचेही त्याने वणर्न केले
आहे. 34 देशोदेशीचे लोक त्याच्याकडे ज्ञानाजर्नासाठी येत. सवर्
राष्ट्रांचे राजे आपल्या पदरच्या हुशार मनुष्यांना शलमोनाकडून
ज्ञान घ्यायला पाठवत.

5

2 . 2:1-18
1 िहराम हा सोराचा (तायरचा) राजा होता. त्याने आपल्या

सेवकांना शलमोनाकडे पाठवले कारण त्याने ऐकले होते की,
शलमोनाचा अिभषेक होऊन त्याच्या विडलांच्या जागेवर राजा
झाला आहे, त्याचे दािवदाशी सख्य होते. 2 शलमोनाने राजा
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िहरामला असा िनरोप पाठवला. 3 “तुम्हास मािहत आहे
माझे विडल दावीद सतत युध्दात गंुतलेले असल्यामुळे त्यांना
परमेश्वर देवासाठी मंिदर बांधता आले नाही. सवर् शतरं्ूना
पायदळी तुडवीपयर्ंत ते थांबले होते. 4परंतुआता परमेश्वराने सवर्
बाजूंनी माझ्या राज्याला शांतता िदली आहे. मला आता शतर्ू
िकंवा अिरष्ट राहीले नाही. 5परमेश्वराने माझे विडल दािवदाला
वचन िदले होते. परमेश्वराने सांिगतले होते, ‘तुझ्यानंतर मी
तुझ्या मुलाला राजा करीन. तो माझ्या सन्मानाथर् मंिदर
बांधील’ त्यापर्माणे माझ्या परमेश्वर देवाच्या सन्मानाथर् मंिदर
बाधण्याची माझी योजना आहे. 6 तर आता माझ्यासाठी तुम्ही
तुमची माणसे लबानोन येथे पाठवा तेथील गंधसरुचीझाडे त्यांना
माझ्यासाठी कापायला सांगा. माझेही चाकर मी त्यांच्याबरोबर
पाठवीन. तुम्ही तुमच्या नोकरांचीजी मजुरी ठरवालती मी देईन.
तुम्हास मािहतआहे कीआमचेलोक तुमच्या सीदोनी लोकांइतके
कुशल नाहीत.” 7 िहरामाला शलमोनाचे शब्द ऐकूण फार आनंद
झाला व तो म्हणाला, “दािवदाला एवढा ज्ञानी पुतर् या मोठ ा
देशावर राज्य करण्यासाठी िदल्याबद्दल मी परमेश्वराचे आभार
मानतो.” 8 मग िहरामने शलमोनाला असा संदेश पाठवला,
“तुझे म्हणणे मला कळले. देवदार आिण गंधसरुची तुला हवी
िततकी झाडे मी तुझ्या ईच्छेपर्माणे देईन. 9 माझे नोकर ती
लबानोनातनू समुदर्ापयर्ंत वाहनू आणतील मग त्याचे तराफे
करून तुला हव्या त्यािठकाणी समुदर्ावरुन ते आणतील. तेथे
ते तराफे सोडवले जातील. मग तेथनू तू घे. माझ्या सेवकांना
अन्नपुरवठा तू िदला तो माझ्या ईच्छेनुसार पुरेसा असेल.”
10 िहरामने शलमोनाला त्याच्या गरजेपर्माणे सवर् गंधसरु व
देवदारुची लाकडे पुरवली. 11 शलमोनाने िहरामला त्याच्या
कुटंुबासाठी दरवषी र्वीस हजार कोर गहू आिण वीस कोर शुद्ध तेल
िदले. 12 परमेश्वराने शलमोनाला कबलू केल्यापर्माणे, त्याने
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त्यास शहाणपण िदले. आिण िहराम व शलमोन या दोघांमध्ये
सख्य िनमार्ण झाले. या दोन राजांनी आपसात शांततेचा करार
केला. 13 शलमोन राजाने सवर् इसर्ाएल लोंकावर वेठिबगार
बसवला यासाठी तीस हजार माणसे नेमली. 14 अदोनीराम
नावाच्या मनुष्यास त्यांचा पर्मुख म्हणनू नेमले. पर्त्येक गटात
दहा हजार माणसे होती. पर्त्येक गट लबानोनात एक मिहना
काम करी आिण घरी परतनू दोन मिहने आराम करत. 15 ऐंशी
हजार लोकांसशलमोन राजाने डोंगराळभागात कामाला लावले.
त्यांना पाथरवटाचे काम होते. दगड वाहनू नेणारी माणसे स र
हजार होती. 16शलमोनाच्या कामावरील मुख्य अमलदाराखेरीज
आणखी तीन हजार तीनशे अिधकारी कामकरी लोकांवर देखरेख
करण्यास नेमले होते. 17 त्यांना शलमोन राजाने मोठे, मौल्यवान
िचरे मंिदराच्या पायासाठी म्हणनू कापायला सांिगतले. ते फार
काळजीपवूर्क कापण्यातआले. 18मगशलमोनआिण िहरामच्या
बांधकाम करणार्यांनी आिण िगबली येथल्या लोकांनी ते चांगले
घडवले. मंिदर उभारणीसाठी घडीव िचरे आिण ओंडके त्यांनी
तयार केले.

6
2 . 3:1-14

1अशातर्हेने शलमोनाने परमेश्वराचे मंिदर बांधायला सुरुवात
केली. इसर्ाएल लोकांनी िमसर देशातनू बाहेर िनघाल्यापासनू
चारशे ऐंशी वष झाली होती. इसर्ाएलाचा राजा म्हणनू
शलमोनाच्या कारकीदी र्चे हे चौथ्या वषी र्. जीव मिहना जो
दुसरा मिहना होता त्यामध्ये तो परमेश्वराचे मंिदर बांधू लगला.
2 शलमोन राजाने परमेश्वरासाठी जे मंिदर बाधंले त्याची लांबी
साठ हात, रंूदी वीस हात व उंची तीस हात होती. 3 मंिदराची
देवडीची लांबी वीस हात म्हणजे मंिदराच्या रंूदीएवढी होती,
आिण मंिदरासमोर त्याची रंूदी दहा हात होती. 4 मंिदराला अरंुद
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िखडक्या होत्या त्या बाहेरच्या बाजनेू अरंुद आिण आतल्या
बाजनेू रंुद होत्या. 5 मंिदराच्या मुख्य खोलीच्या लागनू अनेक
खोल्या एका रांगेत बांधल्या होत्या. तसेच मंिदराचे पिवतर्स्थान
व परमपिवतर्स्थान यांच्या िभंतीस लागनू सभोवार मजले
केले. 6 सवार्त खालच्या मजल्याची रंूदी पाच हात, मधल्या
मजल्याची सहा हात व वरच्या मजल्याची सात हात होती; त्याने
मंिदराच्या बाहेरच्या िभंतीस तोडे ठेवले होते, ते अशासाठी की,
मंदीराच्या िभंतीत तुळ्या िशरू नयेत. 7 िभंतीच्या बांधकामात
कामगारांनी चांगले मोठे िचरे वापरले खाणीतनूच ते योग्य मापाने
कापनू काढले होते. त्यामुळे मंिदरात ते बसवताना हातोड ा,
कुर्हाडी िकंवा अन्य कुठल्या लोखंडी हत्याराचा आवाज झाला
नाही. 8 तळमजल्यावरील खोल्यांना मंिदराच्या दिक्षणेकडून
आत जायला वाट होती. ितथनू वरच्या मजल्यांवर जायला
आतनू िजने होते. 9 शेवटी शलमोनाचे मंिदराचे बांधकाम संपले,
मंिदराचा संपणूर् अंतभार्ग गंधसरुच्या लाकडाने आच्छादलेला
होता. 10 मंिदराभोवतालच्या खोल्यांचेही काम झाले, पर्त्येक
मजल्याची उंची पाच पाच हात उंच होती. त्यातील गंधसरुच्या
लाकडाचे खांब मंिदराला िभडले होते. 11 परमेश्वराचे वचन
शलमोनाकडे आले तो म्हणाला, 12 “माझ्या सवर् आज्ञा आिण
िनयम तू पाळलेस तर तुझे विडल दावीद यांना कबलू केले ते सवर्
मी तुझ्यासाठी करीन. 13मी इसर्ाएल लोकांमध्ये राहीलआिण
त्यांना सोडून मी जाणार नाही.” 14शलमोनाने मंिदर बांधण्याचे
काम पणूर् केले. 15 मंिदराच्या दगडी िभंतीनंा जिमनीपासनू
छतापयर्ंत गंधसरुच्या लाकडाचे आतनू आच्छादन होते. दगडी
जमीन देवदारुच्या लाकडाने मढवलेली होती. 16 मंिदराच्या
आत मागच्या बाजलूा वीस हात लांबीचा परमपिवतर् गाभारा
होता. त्याच्याही िभंती खालपासनू वरपयर्ंत गंधसरुचा लाकडाने
मढवलेल्या होत्या. 17 मंिदराचा मुख्य दशर्नीभाग या पिवतर्
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गाभार्यासमोर होता. त्याची लांबी चाळीस हात होती. 18 हा
भाग सुध्दा गंधसरुने मढवलेला होता. त्यातनू िभंतीच्या दगडाचे
काहीच दशर्न होत नव्हते. या लाकडावर उमललेली फुले
आिण रानकाकड ा यांचे कोरीव काम केलेले होते. 19 आणखी
मागे मंिदराच्या अंतभार्गात शलमोनाने परमेश्वराच्या कराराच्या
कोशासाठी गाभारा करवनू घेतला होता. 20 याची लांबी, रंुदी
आिण उंची पर्त्येकी वीस हात होती. त्याने तो शुद्ध सोन्याने
मढिवलेला होता. गंधसरुची केलेली वेदीही त्याने सोन्याने
मढवलेली होती. 21शलमोनाने हा गाभारा शुद्व सोन्याने मढवला
होता. खोलीसमोर त्याने धपू जाळायला चौथरा बांधला तोसुद्धा
सोन्याने मढवनू त्याभोवती सोन्याच्या साखळ्या लावल्या.
22 परमपिवतर् गाभार्यासमोरच्या वेदीसह सवर् मंिदर सोन्याने
मढवनू त्याने काम समाप्त केले. 23कारािगरांनी जैतनू लाकडाचे
दोन करुब देवदतू बनवले. त्यांना पंख होते. करुब देवदतूांची
उंची पर्त्येकी दहा दहा हात होती. ते परमपिवतर् गाभार्यात
ठेवले. 24 करुबाचा एक पंख पाच हात व दुसरा पंख पाच हात
होता. एका पंखाच्या टोकापासनू दुसर्या पंखाच्या टोकापयर्ंत
दहा हात अंतर होते. 25 दुसरा करुबही दहा हात उंच होतो;
दोन्ही करुब एका मापाचे व एका आकाराचे होते. 26 आिण
एका करुबाची उंची दहा हात होती, दुसर्या करुबाचीही तेवढीच
होती. 27 हे करुब देवदतू आतल्या परमपिवतर् गाभार्यात
बसवले होते. ते एकमेकांना लागनू असे ठेवले होते की त्यांचे
पंख खोलीच्या बरोबर मध्यभागी एकमेकांना िभडत होते. आिण
बाहेरच्या बाजलूा िभंतीच्या कडेला स्पशर् करत होते. 28 हे करुब
सोन्याने मढवले होते. 29 दशर्नी भाग आिण गाभारा यांच्या
िभंतीवंरही करुबांची िचतरे् कोरलेली होती. खजुरीची झाडे
आिण फुलेही कोरली होती. 30 दोन्ही खोल्यांची जमीन आतली
व बाहेरील सोन्याने मढवली होती. 31 शलमोनाने जैतनूाच्या
लाकडाचे दरवाजे करून ते परमपिवतर् गाभार्याचे पर्वेशद्वार
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म्हणनू लावले. दारांभोवतालच्या बाह्या व कपाळपट्टी यांनी
िभंतीचा पाचवा भाग व्यापला होता. 32 जैतनू लाकडाच्या या
दारांवर करुब देवदतू,खजुरीची झाडे आिण फुले कोरलेली असनू
ती सोन्याने मढवली होती. 33 त्याने मंिदराच्या दारासाठीही
जैतनूलाकडाच्याचौकटी बसवल्या होत्या; त्याने िभंतीचाचौथा
भाग व्यापला होता; 34 त्याचे दोन दरवाजे देवदारू लाकडाचे होते
पर्त्येक दरवाज्याला दोन दोन दुमटण्या होत्या. 35 त्यावरही
पुन्हा करुब, खजुरीची झाडे, उमलेली फुले यांचे कोरीव काम
असनू ती दारे सोन्याने मढवली होती. 36 मग त्याने आतले
अंगण बाधले. त्याभोवती िभंत बांधली. दगडी िचर्यांच्या तीन
ओळी आिण गंधसरुची एक ओळ अशा त्या होत्या. 37 वषार्चा
चौथा मिहना जीव मध्ये त्यांनी परमेश्वराच्या मंिदराचा पाया
घातला. 38 अकराव्या वषी र् बलू मिहन्यात म्हणजेच वषार्च्या
आठव्या मिहन्यात मंिदराचे बांधकाम पणूर् झाले. शलमोनाला
मंिदर बांधायला सात वष लागली. मंिदराचे बांधकाम िनयोिजत
नमुन्या पर्माणे तंतोतंत झाले.

7
1शलमोनाला स्वत:साठी महाल बांधण्यास तेरा वष लागली.

2 त्याने लबानोनगृह वनातील घरही बांधले. त्याची लांबी
शंभर हात, रंूदी पन्नास हात व उंची तीस हात होती. ती
ईमारत गंधसरुच्या स्तंभाच्या चार रांगावर असनू पर्त्येक
स्तंभावर गंधसरूच्या तुळ्या ठेवल्या होत्या. 3 त्यावर छत
म्हणनू गंधसरुच्या लाकडाची पाटण होती. पर्त्येक ओळीत
पंधरा खांब अशा पंचेचाळीस खांबांवर तुळ्या होत्या. 4 ितन्ही
मजल्यावर तुळ्या असनू िभंतीवंर समोरासमोर येतील अशा
िखडक्यांच्या तीन ओळी होत्या. 5 दोन्ही टोकांना तीन तीन
दरवाजे होते. दाराची कवाडे आिण चौकटी काटकोन चौकोनात
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होत्या. 6 शलमोनाने एक द्वारमंडपही उभारला होता. हा
राजासनाचा मंडप पन्नास हात लांब आिण तीस हात रंुद होता.
दशर्नी बाजलूा आधार देणार्या स्तंभाची रांग होती. 7 मग
िसंहासनावर बसनू न्यायिनवाडा करण्यासाठी त्याने एक दालन
बांधनू घेतले. त्यास त्याने “न्यायासनाचा मंडप” असे नाव िदले
होते. हे दालनही जिमनीपासनू छतापयर्ंत गंधसरुच्या लाकडाने
आच्छादलेले होते. 8याच्याच आतल्या बाजलूा त्याचे घर होते.
त्याची बांधणी न्यायासनाच्या मंडपासारखीच होती. िमसरच्या
फारो राजाची कन्या म्हणजे शलमोनची पत्नी िहच्यासाठीही
त्याने असाच महाल बांधनू घेतला. 9 या सवर् इमारतीचं्या
बांधकामात िकंमती दगडी िचरे वापरले होते. पुढून मागनू घासनू
ते करवतीने योग्य मापाने कातले होते. पायापासनू वळचणीपयर्ंत
त्यांचाच वापर केला होता. अंगणाभोवतालच्या िभंतीही याच
बहुमलू्य दगडांनी बांधल्या होत्या. 10 पायासाठी वापरलेले
िचरेही असेच पर्शस्त व भारी होते. काहीचंी लांबी आठ व
इतरांची दहा हात होती. 11 त्यांच्यावरआणखी चांगल्या पर्तीचे
िचरे आिण गंधसरुचे वासे होते. 12महाल, मंिदर आिण द्वारमंडप
यांच्या सभोवती िभंत होती. ितला दगडांच्या तीन िचर्या आिण
गंधसरुच्या लाकडाची एक ओळ परमेश्वराच्या मंिदराचे आतले
अंगण व त्या मंिदराची देवडी यांच्यापर्माणे ही रचना होती.

13 राजा शलमोनाने सोराहनू (तायरहनू) िहराम नावाच्या
मनुष्यास िनरोप पाठवनू यरूशलेम येथे बोलावनू घेतले.
14 िहरामचीआई नफताली वंशातील होती. त्याचे विडल सोराचे
(तायरचे) होते. ते चांगले तांबट कारागीर होते. िहराम हा एक
ज्ञानाने, बुद्धीने,आिणकसबी तांबट होता. म्हणनूशलमोन राजाने
त्यालाच बोलावनू घेतले. त्यानेही हे आमंतर्ण िस्वकारले.
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राजाने िहरामला सवर् िपतळी कारािगरीवरील पर्मुख म्हणनू
नेमले. िहरामने िपतळेपासनू बनवलेल्या सवर् वस्तू घडिवल्या.
15 िहरामने दोन िपतळी स्तंभ घडवले. ते स्तंभ अठरा हात
उंचीचे होते. त्या पर्त्येकाला वेढावयास बारा हात दोरी लागे.
16 िशवाय त्याने त्याखांबाच्याशेंड ावर बसवण्यासाठी िपतळेच
दोन ओतीव कळस केले. त्या एकाएका कळसाची उंची पाच
पाच हात होती. 17 या खांबाच्या घुमटांना आच्छादण्यासाठी
दोन जाळीदार, साखळीची आच्छादने केली. एकाला सात
व दुसर्याला सात. 18 यापर्कारे त्याने खांब तयार करून
त्यांच्या शेडंयावर पर्त्येक कळसास झाकण्यासाठी जाळ्यांच्या
एका रांगेवर डािळंबाच्या दोन रांगा केल्या. 19 जे कळस
देवडीच्या खांबांच्या शेंड ांवर होते त्यांच्या चार हात जागेत
कमळांचे काम केले होते. 20 हे घुमट स्तंभावर बसिवलेले होते.
परडीच्या आकाराच्या जाळीवर ते बसवले होते. या सगळ्या
कळसांच्या भोवती रांगेने दोनशे डािळंबे लावली होती. 21 हे
दोन िपतळी स्तंभ िहरामने द्वारमंडपाशी लावले. दिक्षणेकडील
खांबाला याखीन (तो स्थापील) आिण उ रे कडील खांबाला
बवाज (त्याच्या ठायी सामथ्यर्) असे नाव ठेवले. 22 कमळाच्या
आकाराचे कळस या खांबांवर चढवले आिण या दोन स्तंभाचे
काम संपले. 23 मग त्याने एक गंगाळसागर ओतिवला होता,
त्याचा काठाकडला व्यास दहा हात होता; त्याचा आकार गोल
असनू त्याची उंची पाच हात होती व त्यास वेढायला तीस हात
दोरी लागत असे. 24 या हौदाच्या कडेल्या बाहेरच्या बाजलूा
एक पट्टी बसवली होती. ितच्याखाली िपतळी रानकाकड ांच्या
दोन रांगा होत्या. या काकड ा हौदाचाच एक भाग म्हणनू
एकसंधपणे करून घेतल्या होत्या. 25 बारा िपतळी बैलांच्या
पाठीवर हा हौद िवसावलेला होता. बैलांची तोंडे बाहेरच्या
बाजलूा होती. ितघांची तोंडे उ रेला, ितघांची दिक्षणेला,
ितघांची पवूला आिण ितघांची पिश्चमेला होती. 26 हौदाची
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जाडी िवतभर होती; आिण वरची कड कटोर्याच्या कडेसारखी
अथवा कमळफुलासारखी उमललेली होती. यामध्ये दोन हजार
बथ* पाणी मावत असे. 27 मग िहरामने दहा िपतळी चौरंग
बनवले. पर्त्येक चौरंग चार हात लांब, चार हात रंुद आिण
तीन हात उंच होते. 28 चौरंग यापर्कारे बनिवण्यात आले
होते; त्यास पतरे् लावलेले होते आिण या प यास सभोवार
कंगोरे होते. 29 िपतळी पतरे् आिण चौकट यांच्यावर िसंह,
बैल व करुब देवदतू यांचे कोरीव काम होते. िसंह आिण बैल
यांच्याखाली फुलांची वेलबुट्टी बसवलेली होती. 30 पर्त्येक
चौरंगाला िपतळी धुर्यांवर िपतळेची चारचार चाके लावलेली
होती आिण चारही कोपर्यातनू पर्शस्त घंगाळासाठी िपतळी
आधार िदलेले होते. त्यावरही फुलांचे सुबक काम केलेले होते.
31 कळसाच्या आतल्या बाजपूासनू वरपयर्ंत त्याचे तोंड एक
हात उंच होते हे तोंड बैठकीसारखे असनू त्याचा व्यास दीड
हात होता, त्यावर काही कोरीव काम होते, त्याच्या पट्टया
गोल नसनू चौकोनी होत्या. 32 चारही चाके पट ांच्या खाली
होती व पर्त्येक चाकाच्या धुर्या तळाशी जोडल्या होत्या, त्या
पर्त्येक चाकाची उंची दीड हात होती. 33 रथाच्या चाकांसारखी
ही चाके होती. आिण त्याच्या धुर्या धावा, आरे आिण तंुबे
असे सवर्काही ओतीव िपतळेचे होते. 34 पर्त्येक चौरंगाच्या
चारही कोपर्यांना आधार िदलेले होते. तेही एकसंध होते.
35 पर्त्येक चौरंगावर अधार् हात उंच गोलाकार झाकण होते, व
त्या झाकणाचे टेकावे व त्याच्या पट्टया ही चौरंगाशी अंखड
होत्या. 36 चौरंगाची बाहेरची बाजू आिण चौकट यांच्यावर
करुब देवदतू, िसंह, खजरूीची झाडे यांचे कोरीव काम िपतळेचे
केलेले होते. ही नक्षी अगदी भरगच्च असनू त्यामध्ये कुठेही
मोकळी जागा नव्हती. िशवाय भोवताली फुलांची नक्षी होती.

* 7:26 40,000 िलटर
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37 िहरामने अशापर्कारे अगदी एकसारखे एक असे दहा िपतळी
चौरंग घडवले. हे सवर् ओतीव काम होते त्यामुळे ते तंतोतंत
एकसारखे होते. 38 िहरामने अशीच दहा गंगाळे केली. ती
या दहा चौरंगासाठी पर्त्येकी एक यापर्माणे होती. पर्त्येक
गंगाळाचा व्यास चार हात होतो. त्यामध्ये चाळीस बथ †पाणी
मावू शकत असे. 39 त्याने पाच बैठकी मंिदराच्या उ रेला
आिण दिक्षणेला पाच व गंगाळसागर मंिदराच्या उजवीकडे
पवूर् िदशेला ठेवल्या. 40 याखेरीज िहरामने वाडगी, पावडी,
लहान गंगाळे बनवली. शलमोन राजाने सांिगतले ते सवर्
िहरामने केले. परमेश्वराच्या मंिदरासाठी िहरामने ज्या वस्तू
घडवल्या 41 त्यांची यादी पुढीलपर्माणे: दोन स्तंभ स्तंभाच्या
कळसांवर बसवायच्या दोन घुमट ा त्यांच्या भोवतीच्या दोन
जाळ्या 42 या दोन जाळ्यांसाठी चारशे नक्षीदार डािळंबे तयार
केली खांबाच्या शेंडयावरील प्याल्याच्या आकाराचे कळसाचे
भाग झाकावयाच्या जाळ्यासाठी या डाळीबंाच्या दोन-दोन
रांगा होत्या. 43 दहा चौंरग व त्यांच्यावरील दहा गंगाळे,
44 एक गंगाळसागर व त्याच्याखालचे बारा बैल; 45 याखेरीज
हंडे, पातेली, पावडी अशी परमेश्वराच्या मंिदरासाठी वेगवेगळी
पातरे् शलमोन राजाच्या इच्छेखातर िहरामने बनवले. ते सवर्
लखलखीत िपतळेच होते. 46 सुक्कोथआिणसारतानयांच्यामध्ये
यादन नदीच्या तीरावर असलेल्या मैदानावर शलमोन राजाने
हे काम करायला सांिगतले. िपतळ िवतळवनू मातीच्या
साच्यात हे ओतकाम करण्यात आले. 47 या सगळ्यासाठी
िकती िपतळ लागले ते शलमोन राजाने बिघतले नाही. वजन
करायचे म्हटले तरी ते खपूच होते. त्यामुळे या सवर् वस्तूंचे
नक्की वजन कधीच माहीत झाले नाही. 48 शलमोनाने
परमेश्वराच्या मंिदरासाठी सोन्याच्याही िकतीतरी वस्तू करवनू
घेतल्या. त्या अशा: सोन्याचे मेज (देवाची सोन्याची वेदी

† 7:38 800 िलटर
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समिपर्त भाकर ठेवण्यासाठी) 49 शुद्ध सोन्याच्या समया. (या
परमपिवतर् गाभार्यासमोर उजवीडावीकडे पाच पाच लावलेल्या
होत्या) सोन्याची फुले, िदवे आिण िचमटे ही सोन्याची करवली
होती. 50 पेले, कातरी, कटोरे, चमचे व धपूदाने ही शुद्ध
सोन्याची करवली होती; तसेच मंिदराचा आतील भाग म्हणजे
परमपिवतर्स्थान यांचे दरवाजे व पिवतर्स्थानाच्या दाराच्या
िबजागर्या सोन्याच्या बनवल्या होत्या. 51 परमेश्वराच्या
मंिदराचे हे कामशलमोन राजाने स्वत:च्या हाती घेतले ते संपवले.
मग आपले विडल दावीद यांनी समिपर्लेले सोने, चांदी व पातरे्
ही शलमोनाने आत आणनू परमेश्वराच्या मंिदराच्या भांडारात
ठेवली.

8

2 . 5:2-6:2
1 इसर्ाएलमधील सगळी विडलधारी मंडळी, सवर् घराण्यांचे

पर्मुख आिण वंशातील मुख्य यांना राजा शलमोनाने
आपल्याबरोबर यरूशलेम येथे यायला सांिगतले. दावीद
नगरातनू म्हणजे िसयोनेतनू वरती परमेश्वराच्या कराराचा
कोश मंिदरात आणण्यासाठी त्यांना त्याने बोलावले. 2 तेव्हा
इसर्ाएलाची सवर् मंडळी शलमोन राजासमोर एकतर् आली.
तेव्हा एथानीम हा वषार्चा सातवा सनाचा मािहना चालू
होता. 3 इसर्ाएलची सवर् विडलधारी मंडळी एकतर् जमली.
मग याजकांनी परमेश्वराचा पिवतर् कराराचा कोश उचलला.
4 त्याबरोबरच दशर्नमंडप, परमेश्वराचा कोश, तेथील सवर् पिवतर्
पातरे् लेवीनंी व याजकांनी वरती वाहनू नेली. 5 राजा शलमोन
व इसर्ाएलचे सवर् लोक कराराच्या कोशासमोर आले. तेथे
त्यांनी अनेक बली अपर्ण केले. तेथे त्यांनी इतकी गुरे में ढरे
अिपर्ली की त्यांची मोजदाद करता येणे शक्य नव्हते. 6 मग
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याजकांनी परमेश्वराचा तो कराराचा कोश आतल्या दालनात
ठेवला. मंिदरातील परमपिवतर् गाभार्याच्या आत करुबांच्या
पंखाखाली तो ठेवला. 7करुबांचे पंख पिवतर् कराराच्या कोशावर
पसरलेले होते. कोशआिण त्याचे दांडे पंखांनीझाकलेले होते. 8 हे
दांडे इतके लांब होते की परमपिवतर् गाभार्यापुढच्या भागात
उभे राहणार्यालाही त्यांची टोके िदसत. बाहेरुन पाहणार्याला
मातर् ती िदसत नसत. हे दांडे अजनूही तेथे आहेत. 9कराराच्या
कोशाच्या आत दोन पाट ा होत्या. होरेब येथे मोशेने हे
पेटीच्याआता ठेवले होते. इसर्ाएली लोक िमसर देशातनू बाहेर
पडल्यावर होरेब या िठकाणी परमेश्वराने त्यांच्याबरोबर करार
केला होता. 10 परमपिवतर् गाभार्यात पिवतर् कराराचा कोश
ठेवल्यावर याजक तेथनू बाहेर पडले, त्याबरोबर परमेश्वराचे
मंिदर मेघाने व्यापले. 11 परमेश्वराच्या तेजाने मंिदर भरुन गेले,
व मेघामुळे याजकांना उभे राहता येईना.

12 तेव्हा शलमोन म्हणाला,
“परमेश्वर म्हणाला आहे की,
मी िनबीड अंधारात वस्ती करीन.

13 परंतु तुला युगानुयगू राहण्यासाठी,
हे मंिदर मी तुझ्यासाठी बांधले आहे.”

14 इसर्ाएल लोकांकडे वळून राजाने त्यांना आशीवार्द िदला,
तेव्हा ती सवर् मंडळी उठून उभी राहीली. 15 तो म्हणाला,
“इसर्ाएलाचा परमेश्वर देव धन्य असो! माझे विडल दावीद
यांना म्हटल्यापर्माणे त्याने स्वत:च्या हाताने ते पणूर् केले
परमेश्वर माझ्या विडलांना म्हणाला, 16 माझ्या इसर्ाएली
पर्जेला मी िमसरमधनू बाहेर आणले. पण या वंशातील
कुठलेही नगर मी अजनू माझे नाव राखण्यासाठी माझे मंिदर
उभारण्यासाठी िनवडले नाही. तसेच इसर्ाएल लोकांचा नेता
म्हणनू अजनू कोणाची िनवड केली नाही. पण आता माझा
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जेथे सन्मान होईल असे यरूशलेम हे नगर मी िनवडले आहे,
आिण इसर्ाएल लोकांचा अिधपती म्हणनू मी दािवदाची िनवड
केली आहे.” 17 इसर्ाएलाच्या परमेश्वर देवाच्या सन्मानाथर्
मंिदर बांधावे असे, माझे विडल दावीद यांच्या फार मनात होते.
18 पण परमेश्वर माझे विडल दावीद यांना म्हणाला, “माझ्या
नामासाठी मंिदर उभारण्याची तुझ्या मनातील इच्छा मी जाणनू
आहे, अशी इच्छा तू बाळगलीस ते चांगले आहे. 19 पण तुझ्या
हस्ते हे मंिदराचे काम होणार नाही, तर तुझ्या पोटी जो पुतर्
होईल तो माझ्या नामासाठी हे मंिदर बांधील. 20 परमेश्वर जे
वचन बोलला ते त्याने खरे करून दाखवले आहे. आता माझे
विडल दावीद याच्या गादीवर मी आलो आहे. इसर्ाएलाच्या
परमेश्वर देवासाठी हे मंिदरही मी बांधले आहे. 21 त्यामध्ये
पिवतर् कराराच्या कोशासाठी एक जागा करवनू घेतली आहे.
त्या कोशामध्ये परमेश्वराने आपल्या पवूर्जांना िमसरमधनू बाहेर
आणले, तेव्हा केलेला तो करार यामध्ये आहे.”

22 शलमोन परमेश्वराच्या वेदीपुढे उभा रािहला व
इसर्ाएलाच्या सवर् मंडळीसमोर दोन्ही हात आकाशाच्या
िदशेने पसरले, 23 तो म्हणाला, हे इसर्ाएलाच्या परमेश्वर देवा,
तुजसमान दुसरा कोणी आकाशात िकंवा पृथ्वीतलावर नाही.
तू हा करार केलास, कारण तुझे आमच्यावर परे्म आहे. तू
आपला करार पाळतोस, जे सेवक तू दाखवलेल्या मागार्ने जातात
त्यांच्यािवषयी तू दयाळू आिण एकिनष्ठ असतोस. 24 माझे
विडल दावीद या आपल्या सेवकाला तू वचन िदलेस, आिण ते
खरे करून दाखवलेस. आपल्या मुखाने तू वचन िदलेस आिण
तुझ्याच हाताने ते पणूर् केले आहे; अशी आज वस्तुिस्थती आहे.
25 माझ्या विडलांना िदलेली इतर वचनेही हे इसर्ाएलाच्या
देवा, परमेश्वरा, तू खरी करून दाखव तू म्हणाला होतास, दावीद,
तुझ्यापर्माणेच तुझ्या मुलांनीही माझा मागर् अनुसरला, तर
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तुमच्या घराण्यातील पुरूषांची परंपरा कधीही खंुटावयाची नाही,
एकजण नेहमी इसर्ाएलाच्या राजासनावर राहील. 26परमेश्वरा,
इसर्ाएलाच्या देवा, हा माझे विडल दािवदाला िदलेला शब्दही
खरा ठरु दे अशी माझी पर्ाथर्ना आहे. 27 पण परमेश्वरा, तू
खरोखरच पृथ्वीवर राहशील का? हे िवस्तीणर् आकाश आिण
स्वगर् यातही तू मावत नाहीस. तेव्हा हे मी बांधलेले मंिदरही
तुझ्यासाठी कसे पुरेल! 28 पण कृपाकरून माझी पर्ाथर्ना
व कळकळीची िवनंती ऐक. मी तुझा सेवक आिण तू माझा
परमेश्वर देव आहेस. आजची ही माझी पर्ाथर्ना ऐक.

29 माझ्या नावाचा िनवास यािठकाणी होईल, असे ज्या
िठकाणािवषयी तू म्हटले त्या या िठकाणाकडे रातरं्िदवस या
मंिदराकडे तुझी दृष्टी असू दे, जी पर्ाथर्ना तुझा सेवक या
स्थळाकडे तोंड करून करीत आहे ती ऐक. 30 परमेश्वरा,
इसर्ाएलाचे सवर् लोक आिण मी इथे येऊन तुझी पर्ाथर्ना करू
तेव्हा त्या पर्ाथर्ना ऐक. तुझे वास्तव्य स्वगार्त आहे हे आम्हास
मािहत आहे. तेथे त्या तुझ्या कानावर पडो आिण तू आम्हास
क्षमा कर. 31 जर एखादया व्यक्तीने आपल्या शेजार्यािवरूद्ध
काही अपराध केल्यास त्यास शपथ घ्यावयास लावल्यास व
या तुझ्या वेदीसमोर घेतली. 32 तेव्हा ती तू स्वगार्तनू ऐकून
िनवाडा कर. जर तो अपराधी असेल तर त्यास त्यापर्माणे िशक्षा
कर. आपल्या सेवकाचा न्याय करून दुष्टास दुष्ट ठरव व त्याची
कृत्ये त्याच्या माथी येवोआिणधािमर्कास िनदो र्ष ठरवनू त्याच्या
िनदो र्षतेपर्माणे त्यास बिक्षस देऊन त्याचे समथर्न कर. 33 जेव्हा
इसर्ाएल लोकांचा तुझ्यािवरूद्धच्या पापामुळे शतरं्ूच्या हातनू
पराभव होईल व ते त्यांच्या पापापासनू मागे िफरतील, तुझ्या
नावाने पश्चाताप करतील, पर्ाथर्ना िवनंती करून या मंिदरात
क्षमा मागतील; 34 तेव्हा स्वगार्तनू तू त्यांचे ऐक, तुझे लोक
इसर्ाएल यांच्या पापाची क्षमा कर आिण जो देश तू त्यांच्या
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पवूर्जांना देऊ केला त्यामध्ये त्यांना तू परत आण. 35 त्यांनी
तुझ्यािवरूद्ध पाप केल्यामुळे आकाशकपाटे बंद झाली व पाऊस
पडला नाही. तेव्हा ते जर या िठकाणाकडे तोंड करून तुझी
पर्ाथर्ना करतील व तुझे नाव कबलू करतील व तू दीन केल्यामुळे
तुझ्याकडे वळतील, 36 तेव्हा स्वगार्तनू इसर्ाएली लोक व तुझे
सेवक त्यांची िवनवणी ऐकून त्यांच्या पापांची क्षमा कर. त्यांना
योग्य मागार्ने चालायला िशकव, आिण परमेश्वरा, तू त्यांना
वतन म्हणनू िदलेल्या भमूीवर पाऊस पडू दे. 37 कधी जमीन
ओसाड होऊन त्यावर कोणतेही पीक येणार नाही, िकंवा एखादा
साथीचा रोग पसरेल. कधी टोळधाड, भेरड, घुली येऊन सगळे
पीक फस्त करतील. कधी शतर्ूच्या हल्ल्याला काही िठकाणचे
लोक बळी पडतील, िकंवा एखाद्या दुखण्याने लोक हैराण होतील.
38असेकधीझाल्यास,एकानेजरीआपल्या पापाचीकबुली िदली
िकंवा सवर् इसर्ाएली लोकांनी आपल्या जीवाला होणारा तर्ास
ओळखनू मंिदराकडे हात पसरुन क्षमा याचना करतील. 39 तर
त्यांची पर्ाथर्ना स्वगार्तनू ऐकून त्यांना क्षमा कर आिण कृती
कर. लोकांच्या मनात काय आहे हे फक्त तचू जाणतोस. तेव्हा
पर्त्येकाचा योग्य न्यायिनवाडा कर. 40आमच्या पवूर्जांना तू जी
भमूी िदलीस ितथे लोकांनी त्यांचे वास्तव्य ितथे असेपयर्ंत तुझा
आदर ठेवनू व भय धरुन रहावे म्हणनू एवढे कर. 41 इसर्ाएली
लोकांिशवाय तुझ्या नावासाठी परदेशाहनू कोणीआला, 42कारण
तुझे महाननाव बलशाली हात व पुढे केलेला बाहू ही सवर् त्यांच्या
ऐकण्यात येणारच, व त्यांनी या मंिदराकडे येऊन पर्ाथर्ना केली,
43 तर तू स्वगार्तनू त्यांचीही पर्ाथर्ना ऐक. त्यांच्या मनासारखे
कर. म्हणजे इसर्ाएलीलोकांपर्माणेच यालोकांसही तुझ्याबद्दल
भय आिण आदर वाटेल. तुझ्या सन्मानाथर् हे मंिदर मी बांधले
आहे हे मग सवर् लोकांस कळेल. 44 परमेश्वरा, कधी तू आपल्या
लोकांस शतर्ूवर चढाई करायचा आदेश देशील. तेव्हा तुझे
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लोक तू िनवडलेल्या या नगराकडे आिण तुझ्या सन्मानाथर् मी
बांधलेल्या मंिदराकडे वळतील. आिण ते तुझ्याकडे पर्ाथर्ना
करतील. 45 तेव्हा तू आपल्या स्वगार्तनू त्यांची पर्ाथर्ना िवंनती
ऐकआिण त्यांना मदतकर. 46जरलोकांच्या हातनू तुझ्यािवरूद्ध
काही पाप घडले, (कारण पाप करत नाही असा कोणीच नाही)
अशावेळी त्यांच्यावर संतापनू तू त्यांचा शतर्ूकडून पराभव
करवशील. शतर्ू मग त्यांना कैदी करून दरूदेशी नेतील.
47 तर बंदी करून नेलेल्या देशात गेल्यावर मग हे लोक झाल्या
गोष्टी िवचारात घेतील. त्यांना आपल्या पापांचा पश्चाताप
करतील तुझ्याकडून दयेची अपेक्षा करतील आिण ते पर्ाथर्ना
करतील, आम्ही चुकलो, आमच्या हातनू दुष्टाई घडली अशी
ते कबुली देतील. 48 बंदी करून नेलेल्या शतरं्ुच्या देशात
असताना ते जर अंत:करणपवूर्क तुझ्याकडे वळले आिण तू
त्यांच्या पवूर्जांना िदलेल्या भमूीच्या िदशेने, तू िनवडलेल्या या
नगराच्या िदशेने आिण तुझ्या सन्मानाथर् मी बांधलेल्या या
मंिदराच्या िदशेने त्यांनी पर्ाथर्ना केली तर 49 तू ती आपल्या
स्वगार्तील िठकाणाहनू त्यांची पर्ाथर्ना व िवनंती ऐक व त्यांस
न्याय दे. 50 त्यांच्या सवर् पापांची क्षमा कर. तुझ्यािवरुध्द पाप
केल्याबद्दल त्यांना क्षमा कर. त्यांच्या शतर्ूसमोर त्यांच्या वर
दया दाखव, म्हणजे ते त्यांच्यावर दया करतील, 51 ते तुझे लोक
आहेत हे आठव तू त्यांना िमसरमधनू बाहेर आणलेस जसे काही
लोखंड िवतळिवण्याचा तापलेल्या भट्टीतनू बाहेर काढले हेच
तुझे वतन होत. 52 “तर तुझे डोळे तुझ्या सेवकाच्या िवनंतीकडे
व तुझ्या या इसर्ाएल लोकांची पर्ाथर्ना कृपाकरून ऐक, ते तुझा
धावा करतील त्यांच्या हाकेला पर्ितसाद दे. 53 पर्भू परमेश्वरा,
पृथ्वीतलावरील सवर् मनुष्यांमधनू िनवड करून तू यांना वेगळे
केले आहेस. तू तुझे अिभवचन िदले आहेस. त्यानुसार हे
लोक तुझे वतन व्हावे म्हणनू िमसरमधनू तू आमच्या पवूर्जांना



1 राजे 8:54 xxxiii 1 राजे 8:64

बाहेर नेलेस तेव्हा आपला सेवक मोशे याच्याकडून हे कायर्
करवनू घेतलेस.” 54 शलमोनाने आकाशाकडे हात पसरून व
परमेश्वराच्या वेदीसमोर गुडघे टेकून ही सवर् पर्ाथर्ना व िवनवणी
परमेश्वरास करण्याचे संपवल्यावर तो तेथनू उठला. 55 मग
त्याने इसर्ाएल लोकांस उभे राहनू उंच आवाजात आशीवार्द
िदला, तो म्हणाला. 56 “परमेश्वराचे स्तवन करा. इसर्ाएल
लोकांस िवसावा देण्याचे त्याने कबलू केले होते. त्यापर्माणे
त्यांने केले आहे. आपला सेवक मोशे याच्यामाफर् त वचने िदली
होती. त्यापैकी एकही शब्द वाया गेला नाही. 57 आपल्या
पवूर्जांना आपला देव परमेश्वर याने जशी साथ िदली तशीच
तो पुढे आपल्यालाही देवो. त्याने आम्हास कधी सोडू नये
व कधी त्यागू नये. 58 आम्ही त्यास अनुसरावे. त्याच्या
मागार्ने जावे. म्हणजेचआपल्या पवूर्ंजांना त्याने िदलेल्याआज्ञा,
सवर् िनयम, िनणर्य यांचे आम्ही पालन करावे. 59 आजची
माझी पर्ाथर्ना आिण माझे मागणे परमेश्वर सतत लक्षात ठेवो.
हा राजा त्याचा सेवक आहे. त्याच्यासाठी आिण इसर्ाएल
लोकांसाठी त्याने एवढे करावे. एकिदवसही त्यामध्ये खंड पडू
देऊ नये. 60 परमेश्वराने एवढे केले तर हा एकच खरा देव
आहे हे जगभरच्या लोकांस कळेल त्याच्यािशवाय दुसरा देव
नाही. 61 तुम्ही सवार्नंीही आपल्या परमेश्वर देवाशी एकिनष्ठ
आिण पर्ामािणक असले पािहजे. त्याच्या सवर् आज्ञा आिण
िनयम यांचे पालन केले पािहजे. आ ापर्माणेच पुढेही हे सवर्
चालू ठेवले पािहजे.” 62मग राजासहीत सवर् इसर्ाएल लोकांनी
परमेश्वरासमोर यज्ञबली अपर्ण केले. 63 शलमोनाने बावीस
हजार गुरे आिण एक लाख वीस हजार में ढरे बली अिपर्ली.
ही शांत्यपर्णासाठी होती. अशापर्कारे राजा आिण इसर्ाएल
लोकांनी मंिदर परमेश्वरास अपर्ण केले. 64 मंिदरा समोरचे
अंगणही राजा शलमोनाने त्यािदवशी अपर्ण केले. त्याने तेथे
होमबली, धान्य आिण आधी शांत्यपर्णासाठी अपर्ण केलेल्या
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जनावरांची चरबी हे सवर् तेथे अपर्ण केले. परमेश्वरापुढील
िपतळेची वेदी त्या मानाने लहान असल्यामुळे त्याने हे अंगणात
केले. 65 शलमोनाने आिण त्याच्याबरोबर सवार्नंी त्यािदवशी
मंिदरात उत्सव साजरा केला. हमाथ िखंडीपासनू िमसरच्या
सीमेपयर्ंतच्या भागातील सवर् इसर्ाएल लोक तेथे हजर होते.
हा समुदाय पर्चंड होता. सात िदवस त्यांनी परमेश्वराच्या
सािन्नध्यात खाण्यािपण्यात आिण मजेत घालवले. आणखी
सात िदवस त्यांनी आपला मुक्काम लांबवला. अशापर्कारे
हा सोहळा चौदा िदवस चालला. 66 नंतर शलमोनाने सवार्नंा
घरोघरी परतायला सांिगतले. राजाला धन्यवाद देऊन, त्याचा
िनरोप घेऊन सवर्जण परतले. परमेश्वराचा सेवक दावीद आिण
इसर्ाएलचे सवर् लोक यांचे परमेश्वराने कल्याण केले म्हणनू ते
आनंदात होते.

9
2 . 7:12-22

1 शलमोनाने परमेश्वराचे मंिदर आिण राजमहाल यांचे काम
पणूर् केले, व त्याच्या मनात जे होते त्यापर्माणे त्याने केले.
2 यापवूी र् िगबोनामध्ये परमेश्वराने शलमोनाला दशर्न िदले होते.
त्यापर्माणे पुन्हा दुसर्यांदा परमेश्वराने त्यास दशर्न िदले.
3 परमेश्वर त्यास म्हणाला, “मी तुझी पर्ाथर्ना ऐकली. तू
मला केलेली िवनंती ऐकली. तू हे मंिदर बांधलेस. मी आता
ते स्थान पिवतर् केले आहे. येथे माझा िनरंतर सन्मान होत
राहील. हे स्थानाकडे माझे मन व दृष्टी सतत राहील. 4 तुझे
विडल दावीद यांच्या पर्माणेच चांगल्या मनाने व सरळतेने तू
माझ्यासमोर चाललास व माझ्या आज्ञा िनयम पाळल्यास, 5तर
तुझ्या घराण्यातील व्यक्तीच नेहमी इसर्ाएलाच्या राजासनावर
येईल. तुझे विडल दावीद याला मी तसे वचन िदले होते. त्यांच्या
वंशजांची स ा इसर्ाएलावरून कधीच खुटंणार नाही. 6 पंरतु
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तू िकंवा तुझ्या मुलाबाळांनी हा मागर् सोडला व माझ्या आज्ञांचे
पालन केले नाही, तुम्ही इतर दैवतांच्या भजनी लागलात, 7 तर
मातर् मी िदलेल्या या भमूीतनू इसर्ाएलांना हुसकावनू लावीन.
इतर लोकात तुम्ही िनंदेचा िवषय होणार. हे मंिदर मी माझ्या
नावासाठी पिवतर् केलेआहे. पणमाझेआज्ञापालन केले नाहीतर
ते मी नजरेआड करीन. 8 हे मंिदर नामशेष होईल; ते पाहणारे
स्तंिभत होतील आिण म्हणतील, ‘परमेश्वराने या देशाचा आिण
या मंिदराचेअसेका केले बरे?’ 9यावर इतरजणसांगतील,याला
कारण या लोकांनी परमेश्वर देवाच्या त्याग केला. परमेश्वराने
यांच्या पवूर्जांना िमसरमधनू सोडवले. पण या लोकांनी इतर
देव आपलेसे केले. त्या दैवतांच्या हे भजनी लागले. म्हणनू
परमेश्वराने हे अिरष्ट त्यांच्यावर आणले.”

10 परमेश्वराचे मंिदर आिण महाल या दोन्हीचें बांधकाम पणूर्
होण्यास राजा शलमोनाला वीस वष लागली. 11 त्यानंतर
शलमोनाने सोराचा (तायर) राजा िहराम याला गालील
पर्ांतातील वीस नगरे िदली. कारण िहरामने मंिदर व राजमहाल
या दोन्हीच्या बांधकामांमध्ये शलमोनला खपू मदत केली
होती. देवदार, गंधसरुचे लाकूड तसेच सोनेही िहरामने
शलमोनाला लागेल तसे पुरवले होते. 12 शलमोनाने िहराम
सोराहनू (तायर) ही नगरे पाहण्यासाठी म्हणनू आला. पण
त्यास ती िततकीशी पसंत पडली नाहीत. 13 राजा िहराम
म्हणाला, “माझ्या बंधो काय ही नगरे तू मला िदलीस?” या
भभूागाला िहरामने काबलू पर्ांत असे नाव िदले. आजही
तो भाग काबलू म्हणनूच ओळखला जातो. 14 िहरामने राजा
शलमोनाला मंिदराच्या बांधकामासाठी एकशें िवस िकक्कार*
सोने पाठवले होते. 15शलमोन राजाने परमेश्वराचे मंिदर आिण

* 9:14 4,800 िकलोगर्ाम
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महाल यांच्या बांधकामासाठी वेठिबगारीवर मजरू लावले होते.
त्यांच्याकडून राजाने आणखीही वास्तू बांधनू घेतल्या. िमल्लो,
यरूशलेम सभोवतीचा कोट तसेच हासोर, मिगद्दो व गेजेर या
नगरांची पुनबार्ंधणी त्याने करवनू घेतली. 16 िमसरच्या फारो
राजाने पवूी र् गेजेर हे शहर युध्दात घेऊन मग ते जाळून टाकले
होते. तेथे राहणार्या कनानी लोकांस त्याने ठार केले होते. या
फारोच्या मुलीशी शलमोनाने लग्न केले होते. तेव्हा फाराने
हे नगरही शलमोनाला लग्नातील आहेरादाखल िदले होते.
17शलमोनाने गेजेराखालचे बेथ-होरोनही पुन्हा बांधले. 18तसेच
बालाथ, तामार ही वाळवंटातील नगरे बांधली, 19 शलमोनाने
अन्नधान्य आिण इतर वस्तूंची गोदामे, त्याचे रथ आिण
घोडे यांच्यासाठी वेगळ्या जागा बांधल्या. यरूशलेमामध्ये,
लबानोनात आिण आपल्या अिधपत्याखालील इतर पर्देशात
जे जे त्यास हवे ते ते बांधले. 20 इसर्ाएल लोकांखेरीज त्या
पर्देशात अमोरी, िह ी, पिरज्जी, िहव्वी, यबसूी हेही लोक
होते. 21इसर्ाएललोकांस त्यांचा पाडाव करताआलेला नव्हता.
पण शलमोनाने त्यांना आपले गुलाम केले. आजही त्यांची
िस्थती तशीच आहे. 22 इसर्ाएल लोकांस मातर् शलमोनाने
आपले गुलाम केले नाही. इसर्ाएली लोक सैिनक, सरकारी
अिधकारी, कारभारी, सरदार, रथािधपती आिण चालक अशा
पदांवर होते. 23शलमोनाने हाती घेतलेल्या कामांवर साडेपाचशे
अधीक्षक होते. मजरूांवर ते देखरेख करीत. 24 फारोची कन्या
आपला महाल पणूर् झाल्यावर दावीद नगरातनू तेथे राहायला
गेली. नंतर शलमोनाने िमल्लो बांधले. 25 शलमोन वषार्तनू
तीनदा वेदीवर होमबली आिण शांत्यपर्ण करीत असे. ही वेदी
त्याने परमेश्वरासाठी बांधली होती. तो परमेश्वरापुढे धपूही
जाळीत असे. तसेच मंिदरासाठी लागणार्या वस्तू पुरवत असे.
26एसयोन-गेबेर येथे शलमोन राजाने गलबतेही बांधली. हे नगर
अदोम देशात तांबड ा समुदर्ाच्या काठी एलोथजवळ आहे.
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27 समुदर्ाबद्दल चांगली जाण असलेले लोक राजा िहरामच्या
पदरी होते. हे खलाशी बरेचदा समुदर्ावर जात. िहरामने त्यांना
शलमोनाच्या आरमारात, शलमोनाच्या खलाश्यांबरोबर पाठवले.
28 शलमोनाची गलबते ओिफर येथे गेली आिण त्यांनी तेथनू
चारशे वीस िकक्कार† सोने शलमोन राजाकडे आणले.

10
2 . 9:1-28

1 परमेश्वराच्या नावासंबंधाने शबाच्या राणीने शलमोनाची
ख्याती ऐकली तेव्हा अवघड पर्श्न िवचारुन त्याची कसोटी
पाहायला ती आली. 2 नोकरा चाकरांचा मोठा लवाजमा आिण
सुवािसक मसाल्याचे पदाथर्, रत्ने, सोनेनाणे अशा बर्याच गोष्टी
उंटांवर लादनू ती यरूशलेमेला आली. शलमोनाला भेटल्यावर
ितच्यामनातलेसवर्काही ितने त्याससांिगतले. 3शलमोन राजाने
ितच्या सगळ्या पर्श्नांची उ रे िदली. असा कुठलाच पर्श्न
नव्हता की, त्याचे उ र त्याने िदले नाही. 4शलमोनाचे शहाणपण
शबाच्या राणीने पािहले त्याने बांधलेला संुदर महालही ितने
पािहले. 5 त्याच्या मेजावरचे खाणे, त्याच्या सेवकांचा वावर,
शलमोनाच्या कारभार्याची ऊठबस आिण त्यांचे पोषाख, त्याचे
प्यालेबरदार त्याने िदलेल्या मेजवान्या आिण परमेश्वराच्या
मंिदरात केलेले यज्ञ. हे सवर् शबाच्या राणीने पािहले आिण
ती आश्चयार्ने थक्क झाली. 6 ती राजाला म्हणाली, “तुझ्या
चातुयार्बद्दलआिण कारभाराबद्दल मी माझ्या देशात बरेच ऐकले
होते. ते खरे आहे. 7 पण हे सवर् माझ्या डोळ्यांनी बघेपयर्ंत,
माझा त्यावर िवश्वास बसत नव्हता. आताअसे वाटते की ऐकले
ते कमीच होते. तुझे ऐश्वयर् आिण बुिध्दम ा मला लोकांनी
सांिगतली त्यापेक्षा जास्तच आहे. 8 तुझे लोक आिण सेवक
खरेच फार धन्य आहेत. तुझे सेवक, जे तुझ्यासमोर ऊभे राहनू,
† 9:28 14,280 िकलोगर्ाम
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ज्यांना तुझ्या ज्ञानाचा लाभ होतो ते धन्य. 9 परमेश्वर देव
थोर आहे, तुझ्यावर पर्सन्न होऊन त्याने तुला इसर्ाएलाचा
राजा केले आहे. परमेश्वर इसर्ाएलावर परे्म करतो म्हणनू,
िनयमशास्तर्ाचे व न्यायाचे पालन करण्यास त्याने तुला राजा
केले आहे.” 10 मग शबाच्या राणीने राजाला एकशे वीस
िकक्कार*सोने, नजर केले. िशवाय मोठ ा पर्माणात मसाल्याचे
पदाथर् आिण मौल्यवान िहरे िदले. इसर्ाएलामध्ये यापवूी र् कोणी
आणले नसतील इतके मसाल्याचे पदाथर् एकट ाशबाच्या राणीने
शलमोन राजाला िदले. 11 िहरामच्या गलबतामधनू ओिफरहनू
सोने आले. तसेच रक्तचंदनाचे लाकूड आिण भारी रत्नेही आली.
12 शलमोन राजाने या लाकडाचा वापर परमेश्वराच्या मंिदरात
आिण महालात आधाराचे कठडे उभारायला केला. िशवाय
वादकांसाठी वीणा,सतारीही त्यातनू करवनू घेतल्या. तसेलाकूड
परत कोणी कधी इसर्ाएलामध्येआणले नाही की त्यानंतर कोणी
तसे लाकूड पािहले नाही. 13 दुसर्या देशाच्या राज्यकत्यार्ला, जे
रीतीपर्माणे भेटीदाखल द्यायचे ते सवर् शलमोन राजाने शबाच्या
राणीला िदले. िशवाय ितला काय हवे ते िवचारुन तेही िदले.
यानंतर राणी आपल्या लवाजम्यासािहत मायदेशी िनघनू गेली.

14 शलमोन राजाला दरसाल जवळपास सहाशे सहासष्ट
िकक्कार† सोने िमळत रािहले. 15 या मालवाहू जहाजांखेरीज
व्यापारी, सौदागर, अरबस्तानचे राजे तसेच नेमलेले सुभेदार
यांच्याकडूनही सोने येत रािहले. 16 शलमोन राजाने घडीव
सोन्याच्या दोनशे मोठ ा ढाली केल्या. पर्त्येक ढालीस सहाशे
शेकेल सोने लागले. 17 तशाच पण जरा लहान तीनशे घडीव
सोन्याच्या ढाली केल्या. त्या लहान ढालीस तीन माने सोने
लागले. राजाने या ढाली “लबानोनाचे वन” येथे ठेवल्या.
* 10:10 4,080 िकलोगर्ाम † 10:14 22,644 िकलोगर्ाम
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18 िशवाय राजा शलमोनाने हिस्तदंताचे एक पर्शस्त िसंहासन
करवले. ते सोन्याने मढवले होते. 19 िसंहासनाला सहा पायर्या
होत्या. त्याची पाठ कमानदार होती. दोन्ही बाजलूा हात
होते. हातांच्या खाली दोन्ही बाजलूा िसंह होते. 20 तसेच
सहाही पायर्यांवर दोन-दोन िसंह होते. असे िसंहासन दुसर्या
कोणात्याही राज्यात नव्हते. 21 राजा शलमोनाचे सवर् पेले
आिण चषक सोन्याचे होते. “लबानोनाचे वनामधील” सवर्
शस्तर्ास्तरे् आिण सामगर्ी शुद्ध सोन्याची होती. चांदीचे
काहीही नव्हते. सोने इतक्या मुबलक पर्माणात होते की
शलमोनाच्या कारिकदी र्त लोकांच्या लेखी चांदीला काही िकंमत
नव्हती. 22 समुदर्ावर राजा िहरामाच्या जहाजांबरोबर शलमोन
राजाच्याही ताशी र्श जहाजांचा एक तांडा असे, आिण तीन-तीन
वषार्नंी ही ताशी र्श जहाजे सोने, चांदी, हिस्तदंत, वानर व मोर
आणत असत. 23 शलमोन हा पृथ्वीतलावरील सवार्त महान
राजा होता. त्याच्याकडे सवार्िधक वैभव आिण बुद्धी चातुयर्
होते. 24 पृथ्वीवरील सवर् लोक त्यास भेटण्यास उत्सुक असत.
देवाने शलमोनाला िदलेले बुध्दीचे वैभव त्यांना अनुभवायचे असे.
25 िठकिठकाणाहनू दरवषी र् लोक त्याच्या भेटीला येत. येताना
पर्त्येकजण नजराणा आणीत असे. सोन्या चांदीच्या वस्त,ू
कपडे,शस्तरे्, सुगंधी मसाल्याचे पदाथर्, घोडे, खेचरे अशा अनेक
गोष्टी ते भेटीदाखलआणत.

26 शलमोन राजाकडे खपू रथ आिण घोडे होते. त्याच्याकडे
चौदाशे रथ आिण बारा हजार घोडे यांचा संगर्ह होता.
रथासाठी त्याने खास नगरे उभारली आिण त्यामध्ये रथ ठेवले.
काही रथ त्याच्याजवळ यरूशलेमेमध्येही होते. 27 राजाने
इसर्ाएलाला वैभवाच्या िशखरावर नेले. यरूशलेमनगरातचांदी
जमीनीवरील दगडधोंड ासारखी होती आिण गंधसरुचे लाकूड
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डोंगरटेकड ांवर उगवणार्या उंबराच्या झाडासारखे िवपुल होते.
28 िमसर व िसलीिसया येथनू शलमोन घोडेआणतअसे. शलमोन
राजाचे व्यापारी ते तांडेच्या तांडे खरेदी करत आिण तेथनू ते
इसर्ाएलमध्ये आणत. 29 िमसरचा एक रथ साधारण सहाशे
शेकेल चांदीला पडे,आिण घोड ाची िकंमत िदडशे शेकेल चांदी
इतकी पडे. िह ी आिण अरामी राजांना हे रथ आिण घोडे नंतर
िवकत असत.

11

1 राजा शलमोनाचे अनेक िवदेशी िस्तरं्यावर परे्म जडले
होते. फारोच्या मुलीखेरीज, िह ी, मवाबी, अम्मोनी, अदोमी,
सीदोनी अशा परक्या देशातील िस्तर्यांनाही त्याने आपलेसे
केले. 2 परमेश्वराने पवूी र्च इसर्ाएल लोकांस सांिगतले होते
“परक्या देशातील लोकांशी िववाह संबंध ठेवू नका. तसे केलेत
तर ते तुम्हास त्यांच्या दैवतांच्या भजनी लावतील.” असे
असनूही शलमोन या बायकांच्या परे्मात पडला. 3 त्यास
सातशे िस्तर्या होत्या. (त्या सवर् इतर देशांच्या पर्मुखांच्या
मुली होत्या) उपपत्नी म्हणनू त्यास आणखी तीनशे दासीही
होत्या. या बायकांनी त्यास देवापासनू दरू जाण्यास भाग
पाडले. 4 तो वृध्द झाला तेव्हा त्याच्या बायकांनी त्यास
इतर दैवतांकडे वळवले. आपले विडल दावीद याच्या पर्माणे
शलमोन परमेश्वराशी एकिनष्ठ रािहला नाही. 5 सीदोनी
लोकांच्या अष्टारोथ देवाची शलमोनाने पजूा केली. तसेच
अम्मोन्यांचे अमंगळ दैवत िमलकोम यालाही शलमोनाने भजले.
6 अशापर्कारे शलमोनाने परमेश्वराच्या दृष्टीने वाईट केले.
आपले विडल दावीद यांच्यापर्माणे तो परमेश्वरास पणूर्पणे
अनुसरला नाही. 7 कमोश या मवाबी लोकांच्या अमंगळ
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दैवताच्या पजेूसाठी शलमोनाने एक पजूास्थळ बांधले. हे
यरूशलेम नजीकच्या टेकडीवर होते. त्याच टेकडीवर मोलख
या अम्मोनी लोकांच्या अमंगळ दैवतासाठीही एक उंच स्थान
बांधले. 8 आपल्या इतर, पर्त्येक देशातल्या बायकांसाठीही
त्याने अशीच पजूास्थळे बांधली. त्या आपापल्या िठकाणी धपू
जाळत आिण आपापल्या दैवतांसाठी यज्ञ करत. 9 इसर्ाएलचा
देव परमेश्वर याच्यापासनू शलमोन परावृ झाला. तेव्हा
परमेश्वराचा शलमोनावर कोप झाला. परमेश्वराने शलमोनाला
दोनदा दशर्न िदले होते. 10 इतर दैवतांच्या मागे त्याने जाऊ
नये असे बजावले होते. पण शलमोनाने परमेश्वराच्या या आजे्ञचे
उल्लंघन केले. 11 तेव्हा परमेश्वर शलमोनाला म्हणाला, “तू
आपण होऊनआपल्या कराराचा भंग केला आहेस. माझी आज्ञा
तू पाळली नाहीस. तेव्हा तुझ्याकडून राज्य िहसकावनू घेण्याची
मी पर्ितज्ञा करतो. तुझ्या सेवकाला मी ते देईन. 12 पण
तुझे विडल दावीद यांच्यावर माझे परे्म होते. त्याखातर तू
हयात असेपयर्ंत मी तुलाच राज्यावर ठेवीन तुझा पुतर् गादीवर
बसेपयर्ंत वाट पाहीन. मग त्याच्याकडून ते घेईन. 13 तरी
सगळेच राज्य िहसकावनू घेणार नाही. एकाच घराण्यावर त्याची
स ा ठेवीन. दािवदासाठी मी एवढे करीन. तो माझा आवडता
सेवक होता. तसेच यरूशलेमेसाठी मला एवढे केले पािहजे
कारण ते नगर मी िनवडले आहे.” 14 आिण मग परमेश्वराने
अदोमी हदादला शलमोनाचा शतर्ू केले. हदाद अदोमाच्या
राजघराण्यातला होता. 15 त्याचे असे झाले दािवदाने पवूी र्
अदोमाचा पराभव केला होता. यवाब तेव्हा दािवदाचा सेनापती
होता. तो अदोम येथे मृतांचे दफन करायला गेला. तेव्हा त्याने
अदोमातील सवार्चंी क ल केली होती. 16 यवाब आिण सवर्
इसर्ाएल लोक यांनी अदोम येथे सहा मिहने मुक्काम केला. त्या
काळात त्यांनी अदोम येथे कुणाही पुरुषाला िजवंत ठेवले नाही.
17हदाद त्यावेळी अगदी लहान होता. तेव्हा तो िमसर येथे पळून
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गेला. त्याच्या विडलांचे काही अदोमी सेवकही त्याच्याबरोबर
गेले. 18 िमद्यानाहनू पुढे ते सवर् पारान येथे गेले. ितथे त्यांना
आणखी काही जण येऊन िमळाले. मग हे सगळे लोक िमळून
िमसरला गेले. िमसरचा राजा फारो याच्याकडे त्यांनी आशर्य
घेतला. फारोने हदादला राहायला एक घर आिण थोडी जमीन
देऊ केली. त्याच्या अन्नवस्तर्ाची सोय केली. 19 फारोची
हदादवर मजी र् बसली. तेव्हा त्याने आपल्या मेहुणीशी त्याचे
लग्नही लावनू िदले. त्याची राणी तहपनेस िहची ती बहीण
होती. 20या तहपनेसच्या बिहणीचे हदादशी लग्न झाले. त्यांना
गनुबथ नावाचा पुतर् झाला. राणी तहपनेसच्या संमतीने तो
राजवाड ात फारोच्या मुलांबरोबरच वाढला. 21 दािवदाच्या
मृत्यचूी खबर हदादने िमसरमध्ये ऐकली. सेनापती यवाब मरण
पावल्याचेही त्यास कळले. तेव्हा हदाद राजा फारोला म्हणाला,
“मला माझ्या मायदेशी परत जाऊ दे.” 22 तेव्हा फारो त्यास
म्हणाला, “येथे तुला हवे ते सवर्काही मी िदले आहे. असे
असताना तू परत का जातोस?” तेव्हा “हदादने पुन्हा जाऊ
देण्याबद्दल िवनंती केली.” 23 देवाने शलमोनासाठी आणखी एक
शतर्ू िनमार्ण केला. तो म्हणजे रजोन. हा एल्यादाचा पुतर्.
सोबाचा राजा हददेर याचा रजोन हा सेवक होता. त्याच्याकडून
तो पळाला. 24 दािवदाने सोबाच्या सैन्याचा पाडाव केल्यानंतर,
रजोनाने काही माणसे जमवली आिण त्या टोळीचा तो नायक
बनला. िदिमष्कामध्ये जाऊन मग तो रािहला. ितथला राजा
झाला. 25 अरामावर रजोनाने राज्य केले. इसर्ाएलाबद्दल
त्यास चीड होती, तेव्हा शलमोनाच्या संपणूर् कारिकदी र्त त्याचे
इसर्ाएलशी वैरच होते. हदाद आिण रजोन यांनी िमळून
इसर्ाएलाला बराच तर्ास िदला. 26 नबाट याचा पुतर् यराबाम
हा शलमोनाचा एक सेवक. हा एफ्राईम घराण्यातला असनू
सरेदा नगरातील होता. याच्या आईचे नाव सरुवा. त्याचे
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विडल वारले होते. हा यराबाम पुढे राजाच्या िवरुध्द गेला.
27 त्याची कथा अशी. िमल्लोचे बांधकामआिण दावीद राजाच्या
नगराच्या तटबंदीला पडलेली िखंडारे बुजवण्याचे काम शलमोन
करून घेत होता. 28यराबाम हा अंगािपडाने मजबतू होता. हा या
कामाला चांगलाअसल्याचे शलमोनाने हेरलेआिण त्यासयोसेफ
घराण्यातील कामगारांचा अधीक्षक म्हणनू नेमले. 29 एकदा
यराबाम यरूशलेमेच्या बाहेर गेला होता. तेव्हा त्यास िशलो
येथील अहीया नावाचा संदेष्टा वाटेत भेटला. अहीयाने नवीन
अंगरखा घातला होता. या दोघांखेरीज तेव्हा त्या भागातआणखी
कोणी नव्हते. 30 अहीयाने आपला अंगरखा काढला आिण
त्याचे फाडून बारा तुकडे केले. 31 मग अहीया यराबामाला
म्हणाला, “यातले दहा तुकडे तू स्वत:जवळ ठेव. इसर्ाएलचा देव
परमेश्वरयानेसांिगतलेआहेशलमोनाच्या हातातनू राज्यकाढून
घेऊन त्यातील दहा वंशाचा अिधकार मी तुला देईन. 32आिण
दािवदाच्या घराण्यात फक्त एकाच वंशाची मालकी िशल्लक
ठेवीन. माझा सेवक दावीद आिण हे यरूशलेम नगर यांच्या
खातर मी एवढे करीन. इसर्ाएलाच्या सवर् वंशांतनू मी यरूशलेम
नगराची िनवड केली आहे. 33 शलमोनाने माझा त्याग केला
म्हणनू मी त्याच्याकडून राज्य काढून घेणार आहे. सीदोन्यांची
देवी अष्टारोथ, मवाबाचा कमोश, अम्मोन्याचा िमलकोम या
परकीय दैवतांचे तो भजन पजून करतो. जे योग्य आिण न्याय्य
ते आता तो करत नाही. माझ्या आज्ञा आिण िनयम तो पाळत
नाही. त्याचे विडल दावीद ज्या पध्दतीने जगले तसे याचे
नाही. 34 तेव्हा आता त्याच्या घराण्यातनू मी स ा काढून घेत
आहे. मातर् शलमोन िजवंत असेपयर्ंत तोच गादीवर अिधपती
राहील. माझा सेवक दावीद याच्याखातर मी एवढे करीन. माझे
सवर् िनयम आिण आज्ञा दािवदाने पाळल्या म्हणनू मी त्यास
िनवडले. 35 पण त्याच्या मुलाच्या हातनू मी राज्य काढून
घेणार आहे आिण यराबाम, दहा घराण्यावरील स ा मी तुझ्या
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हाती सोपवीन. 36 शलमोनाच्या मुलाची एका वंशावरील स ा
तशीच अबािधत ठेवीन. म्हणजे यरूशलेमामध्ये माझा सेवक
दावीद याचा वंशजच सतत राज्य करील. यरूशलेम हे नगर
मी आपले स्वत:चे म्हणनू िनवडले. 37 बाकी तुला हवे तेथे तू
राज्य करशील. सवर् इसर्ाएलवर तुझी स ा चालेल. 38माझ्या
आज्ञांचे पालन करत तू योग्य मागार्ने आयुष्य घालवलेस तर
मी हे तुला देईन. दािवदापर्माणे माझी सवर् आज्ञा आिण
िनयम पाळलेस तर माझी तुला साथ असेल. दािवदा पर्माणेच
तुझ्याही घराण्याला मी राजघराणे करीन. इसर्ाएल तुला देईन.
39यामुळे मी दािवदाच्या वतर्णुकीची िशक्षा मी त्याच्या मुलांना
करीन. पण काही काळापुरती, सवर्काळ नव्हे.” 40 शलमोनाने
यराबामाच्या वधाचा पर्यत्न केला. पण यराबामाने िमसरला
पलायन केले. िमसरचा राजा िशशक याच्याकडे तो गेला.
शलमोनाच्या मृत्यपूयर्ंत यराबाम ितथेच रािहला.

2 . 9:29-31
41 शलमोनाने स ेवर असताना बर्याच मोठमोठ ा आिण

सुज्ञपणाच्या गोष्टी केल्या. शलमोनचा इितहास या पुस्तकात
त्या सवर् िलिहलेल्या नाहीत काय? 42यरूशलेमेतनू शलमोनाने
सवर् इसर्ाएलवर चाळीस वष राज्य केले 43 मग शलमोन मरण
पावला तेव्हा त्याच्या पवूर्जांशेजारी दावीद याच्या नगरामध्ये
त्याचे दफन करण्यात आले. त्याच्या िठकाणी रहबाम राज्य करू
लागला.

12
2 . 10:1-19; 11:1-4

1 रहबाम शखेम येथे गेला कारण त्यास राजा करण्यास सवर्
इसर्ाएल लोक तेथे गेले होते. 2शलमोन राजाकडून पळाल्यावर
नबाटाचा पुतर् यराबाम िमसरमध्ये जाऊन राहीला होता, त्याने
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हे ऐकले, 3 लोकांनी त्यास बोलावनू आणले, तेव्हा यराबाम व
सवर् इसर्ाएल लोक रहबामाकडे येऊन त्यास म्हणाले, 4 “तुझ्या
विडलांनी कामाच्या ओझ्याखालीआम्हास भरडून काढले. आता
आमचे ओझे थोडे हलके कर. आमच्यावर लादलेले मेहनतीचे जू
काढ म्हणजे आम्ही तुझी सेवा करु.” 5 रहबाम म्हणाला, “तीन
िदवसानंतर मला भेटा. तेव्हा मी तुमच्या पर्श्नाचे उ र देईन.”
मगलोक िनघनू गेले. 6शलमोन ज्यांच्याशी सल्लामसलतकरत
असे अशी काही वृध्द मंडळी होती. त्यांनाच राजा रहबामाने
याबाबतीत सल्ला िवचारला. तो म्हणाला, “या लोकांस मी
काय सांग?ू” 7 यावर ही वयोवृध्द मंडळी म्हणाली, “तू आज
यांचा सेवक बनलास तर तेही तुझी सेवा करतील. त्यांच्याशी
परे्माने, समजुतीने बोललास तर तेही आयुष्यभर तुझे काम
करतील.” 8 पण रहबामाने हा सल्ला मानला नाही. आपल्या
समवयस्क िमतर्ांना त्यांचे मत िवचारले. 9 रहबाम त्यांना
म्हणाला, माझ्या विडलांच्या कारिकदी र्तल्यापेक्षा “या लोकांस
कामाचे जू हलके करून हवे आहे. त्यांना आता मी काय सांग,ू
त्यांच्याशी काय बोल?ू” 10 तेव्हा ते तरुण िमतर् म्हणाले, “ते
लोक येऊन असे म्हणत आहेत, ‘तुझ्या विडलांनी आमच्याकडून
बेदम कष्ट करवनू घेतले, तर आता आमचे जू हलके करा.’ तर
तू त्यांना बढाई मारुन सांग, ‘माझ्या विडलांच्या कंबरेपेक्षा ही
माझी करंगळी जास्त मोठी आहे. 11माझ्या विडलांनी तुम्हावर
भारी जू लादले. मी ते काम आणखी वाढवीन. त्यांनी तुम्हास
चाबकाचे फटकारे मारले असतील तर मी तर तुम्हास िवंचवानी
िशक्षा करीन.” 12 रहबाम राजाने त्या लोकांस “तीन िदवसानी
यायला” सांिगतले होते. त्यापर्माणे यराबाम व सवर् इसर्ाएल
लोक तीन िदवसानी रहबामाकडे आले. 13 त्यावेळी राजा
रहबाम त्यांच्याशीअितशयकठोरपणे बोलला. विडलधार्यांच्या
सल्ल्याकडे त्याने दुलर्क्ष केले. 14 िमतर्ांच्या सल्ल्यापर्माणे तो
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बोलला. तो म्हणाला, “माझ्या विडलांनी तुमच्यावर कष्टाचे
जू लादले. मी तर तुम्हास आणखीच कामाला लावीन. त्यांनी
तुमच्यावर आसडू उगवले, पण ती तर तुम्हास िवंचवानी िशक्षा
करील.” 15 या पर्कारे राजाने इसर्ाएल लोकांचे ऐकले नव्हते.
परमेश्वरानेच हे घडवनू आणले होते. नबाटाचा पुतर् यराबाम
याला िदलेले वचन पणूर् करण्यासाठी परमेश्वराने हे केले. िशलो
येथील संदेष्टा अहीया याच्यामाफर् त परमेश्वराने हे वचन िदले.
16नवा राजाआपले म्हणणे मानत नाही, हे इसर्ाएली लोकांच्या
लक्षात आले. तेव्हा ते राजाला म्हणाले, “आम्ही दािवदाच्या
घराण्यातील थोडेच आहोत. काय? नाही! इशायच्या जिमनीत
आम्हास थोडाच वाटा िमळणार आहे काय? नाही! तेव्हा
इसर्ाएलीनंो, जा आपापल्या घरी तंबकूडे जा, या दािवदाच्या
मुलाला आपल्या घराण्यापुरतेच राज्य करू दे.” एवढे बोलनू ते
िनघनू गेले. 17 तरीही यहदूा नगरांमध्ये राहणार्या इसर्ाएल
लोकांवर रहबामाची स ा होतीच. 18 अदोराम नावाचा एक
मनुष्य सवर् कामगारांवर देखरेख करतअसे. तेव्हा राजा रहबामाने
त्यासलोकांशी बोलणीकरायला पाठवले. पणइसर्ाएललोकांनी
त्याच्यावर इतकी दगडफेक केली की तो पर्ाणाला मुकला. तेव्हा
राजाने आपल्या रथात बसनू पळ काढला आिण तो यरूशलेम
येथेआला. 19इसर्ाएललोकांनी दािवदाच्या घराण्यािवरुध्द बंड
पुकारले. आजही त्या घराण्याशी त्यांचे वैर आहे. 20 यराबाम
परत आला आहे असे इसर्ाएल लोकांस कळले. तेव्हा त्यांनी
सगळ्यांची सभा भरवनू त्यास सवर् इसर्ाएलचा राजा म्हणनू
घोिषत केले. फक्त एका यहदूाच्या घराण्याने तेवढा दािवदाच्या
घराण्याला आपला पिठंबा िदला. 21 रहबाम यरूशलेमेला
परतला. यहदूा आिण बन्यामीन यांच्या वंशातील सवार्नंा त्याने
एकतर् केले. एकंदर एक लक्ष ऐंशी हजाराचे सैन्य जमले.
इसर्ाएल लोकांशी लढून शलमोनाचे राज्य परत िमळवायचा
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रहबामाचा िवचार होता. 22 शमाया नामक देवाच्या मनुष्याशी
या सुमारास परमेश्वर बोलला. तो म्हणाला, 23 “शलमोनाचा
पुतर्आिण यहदूाचा राजा रहबाम, तसेच यहदूाआिण बन्यामीन
लोक यांना जाऊन सांग, 24 इसर्ाएलांनी आपल्या बांधवांशी
तुम्ही लढू नये अशी परमेश्वराची इच्छा आहे.” पर्त्येक जण
आपापल्या िठकाणी परत जा. या सगळ्यांचा करता करिवता
मीच होतो. या आदेशानुसार रहबामाचे सैन्य माघारी गेले.

25 शखेम हे एफ्राईमाच्या डोंगराळ पर्देशातील नगर होते.
ते चांगले मजबतू आिण सुरिक्षत करून यराबाम तेथे रािहला.
पुढे त्याने पनुएल नगराची उभारणी केली. 26यराबाम मनाशीच
म्हणाला, “हे राज्य दािवदाच्या घराण्याकडे जाण्याचा संभव
आहे. 27लोक यरूशलेमेस परमेश्वराच्या घराकडे यज्ञ करावयास
गेले तर यहदूाचा राजा रहबाम याच्याच मागे ते जातील मग
ते माझा वध करतील व पुन्हा यहदूाचा राजा रहबाम याचे
पुन्हा: होतील.” 28 त्याने मगआपल्या सल्लागाराबरोबर िवचार
िविनमय केला. “त्यांनी त्यास एक तोड सुचवली. त्यानुसार
राजा यराबामाने सोन्याची दोन वासरे करवनू घेतली. मग तो
लोकांस म्हणाला, तुम्हास यरूशलेमेला उपासनेसाठी जायची
गरज नाही. हे इसर्ाएला तुम्हास िमसर देशाबाहेर ज्यांनी
काढले तेच हे देव.” 29 राजाने मग एक सोन्याचे वासरु बेथेल
येथे आिण दुसरे दान या शहरात बसवले. 30 पण त्याने हे
मोठे पाप केले होते. इसाएलाचे लोक बेथेल आिण दान येथे
वासरांच्या पजेूसाठी जाऊ लागले. पण हेही मोठेच पाप होते.
31 उंचवट ाच्या िठकाणीही यराबामाने देऊळे बांधली. त्यासाठी
याजकही त्याने फक्त लेवी वंशातले न िनवडता इसर्ाएलाच्या
वेगवेगळ्या वंशांमधनू िनवडले. 32 याखेरीज त्याने एक नवा
सणही सुरु केला. यहदूामधील वल्हांडणाच्या सणासारखाच
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हा होता. पण पिहल्या मिहन्याच्या पंधराव्या िदवसाऐवजी
हा आठव्या मिहन्याच्या पंधराव्या िदवशी यराबामाने ठेवला.
या िदवशी हा राजा बेथेल नगरातील वेदीवर यज्ञ करत असे.
तसेच त्याने केलेल्या वासरांना बली अपर्ण करत असे. त्याने
उंच िठकाणी बांधलेल्या देवाळांसाठी बेथेल मधले याजकही
नेमले. 33अशापर्कारे यराबामाने इसर्ाएल लोकांसाठी आठव्या
मिहन्याचा पंधरावा िदवस सण म्हणनू ठरवला. त्यािदवशी
बेथेलच्या वेदीवर तो यज्ञ करत असे आिण धपू जाळत असे.

13

1 परमेश्वराने आपल्या एका संदेष्ट ाला (देवाच्या मनुष्यास)
यहदूाहनू बेथेल नगरीला पाठवले. तो तेथे पोहोंचला तेव्हा
राजा यराबाम वेदी पुढे धपू जाळत होता. 2 परमेश्वराने
या संदेष्ट ाला वेदीिवरुध्द बोलायची आज्ञा केली होती.
त्यापर्माणे तो म्हणाला, “हे वेदी, परमेश्वराचे म्हणणे असे आहे
दािवदाच्या कुळात योशीया नावाचा पुतर् जन्माला येईल. हे
याजक सध्या उंचवट ावरील िठकाणी पजूा करत आहेत. पण
हे वेदी, योशीया त्यांचेच देह तुला अपर्ण करील. योशीया
त्या याजकांचा वध करील. आता ते तुझ्यावर धपू जाळत
आहेत खरे पण योशीया, मानवी अस्थी तुझ्यावर जाळील.
मग तू िनरुपयोगी ठरशील.” 3 हे िनिश्चत घडेल, अशी
संदेष्ट ाने लोकांस खणू िदली. तो म्हणाला, “परमेश्वराने
सांिगतले त्याची ही साक्ष ही वेदी तडकेल आिण ितच्यावरची
राख खालीओघळेल,असे परमेश्वराने सांिगतलेआहे.” 4 राजाने
जेव्हा देवाच्या मनुष्याचे हे वेदीबद्दलचे बोलणे बेथेल येथे ऐकले.
तेव्हा यराबामाने वेदीवरीलआपला हात उचलनू त्या मनुष्याकडे
िनदश करत म्हटले, “पकडा त्याला” मग ज्या हाताने त्याने त्या



1 राजे 13:5 xlix 1 राजे 13:16

मनुष्याकडे िनदश केला होता तो हे बोलतअसताना लुळा पडला.
त्यास तो हलवता येईना 5 तसेच, वेदी भंग पावली. त्यावरील
राख जिमनीवर पडली. देवाच्या मनुष्याच्या तोंडून परमेश्वराचे
वचन िनघत होते याची ती खणू होती. 6 तेव्हा राजा यराबाम त्या
संदेष्ट ाला म्हणाला, “माझा हात बरा व्हावा म्हणनू तू कृपया
तुझ्या परमेश्वर देवाची पर्ाथर्ना कर.” तेव्हा त्याने देवाजवळ
तशी िवनंती केली आिण राजाचा हात बरा झाला. राजाचा हात
मग पवूर्वत झाला. 7 राजा त्या देवाच्या मनुष्यास म्हणाला,
“माझ्याबरोबर घरी चल,काहीतरी खा मगमी तुला इनाम देईन.”
8 पण हा देवाचा मनुष्य म्हणाला, “अध राज्य मला देऊ केलेस
तरी मी तुझ्याबरोबर घरी येणार नाही. इथे मी अन्नपाणी
घेणार नाही. 9 काहीही न खाण्यािपण्याबद्दल परमेश्वराने मला
बजावले आहे. तसेच, येताना ज्या रस्त्याने आलो त्याने परत
जायचे नाही, अशीही त्याची आज्ञा आहे.” 10 त्यापर्माणे तो
वेगळ्या रस्त्याला लागला. बेथेलला येताना, ज्या रस्त्याने
आला त्याने तो गेला नाही. 11 बेथेल नगरात एक वृध्द देवाचा
मनुष्य राहत होता. त्याच्या मुलांनी त्यास या संदेष्ट ाने बेथेल
मध्ये काय केले ते येऊन सांिगतले. राजाला तो संदेष्टा काय
म्हणाला तेही त्यांनी सांिगतले. 12 तेव्हा देवाचा मनुष्य म्हणाला,
“कोणत्या रस्त्याने तो परतला?” तेव्हा मुलांनी आपल्या
विडलांना यहदूाच्या संदेष्ट ाचा मागर् दाखवला. 13 त्या वृध्द
संदेष्ट ाने “मुलांना गाढवावर खोगीर चढवायला सांिगतले.”
त्यापर्माणे त्यांनी केल्यावर संदेष्टा गाढवावरुन िनघाला. 14 हा
वृध्द संदेष्टा त्या देवाच्या माणासाच्या मागावर िनघाला. तेव्हा
तो एला वृक्षाखाली बसलेला आढळला. वृध्द संदेष्ट ाने त्यास
िवचारले, “तचू का तो यहदूाहनू आलेला देवाचा मनुष्य?”
संदेष्ट ाने यावर होकार िदला. 15 तेव्हा वृध्द संदेष्टा म्हणाला,
“माझ्याबरोबर घरी चल आमच्याकडे जेव.” 16 पण हा देवाचा
मनुष्य म्हणाला, “तुझ्याबरोबर मी येऊ शकणार नाही. तसेच
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तेथे खाऊिपऊ शकणार नाही. 17 तेथे काही खायचे प्यायचे
नाहीआिण गेलास त्या रस्त्याने परतायचे नाही असे परमेश्वराने
मला सांिगतले आहे.” 18 यावर तो वृध्द संदेष्टा म्हणाला,
“मीही तुझ्यापर्माणेच एक संदेष्टा आहे.” आिण पुढे त्याने
खोटे सांिगतले, “मला नुकतेच परमेश्वराच्या दतूाचे दशर्न
झाले. त्याने तुला माझ्या घरी घेऊन यायला आिण खाऊिपऊ
घालायला मला सांिगतलेआहे.” 19 तेव्हा तो देवाचा मनुष्य वृध्द
संदेष्ट ाच्या घरी गेला आिण तेथे त्याने जेवणखाण केले. 20 ते
मेजावर बसलेले त्यास परत आणणार्या संदेष्ट ाशी परमेश्वर
बोलला. 21 वृध्द संदेष्टा या यहदूातील देवाच्या मनुष्यास
म्हणाला, “तू परमेश्वराच्या आजे्ञचे उल्लंघन केले आहेस, असे
परमेश्वर म्हणाला, तू त्याच्या आजे्ञपर्माणे वागला नाहीस.
22 येथे काहीही खायला प्यायला परमेश्वराने तुला सक्त, मनाई
केली होती. तरी तू इथे आलास आिण जेवलास. तेव्हा
तुझे आता तुझ्या कुटंुिबयाबरोबर दफन होणार नाही.” 23 या
देवाच्या माणासाचे खाणेिपणेझाल्यावर वृध्द संदेष्ट ाने त्याच्या
गाढवावर खोगीर घातले आिण हा यहदूाचा संदेष्टा (देवाचा
मनुष्य) िनघाला. 24 परतीच्या वाटेवर एका िसंहाने त्याच्यावर
हल्ला चढवला आिण त्यास मारुन टाकले. देवाच्या मनुष्याचा
मृतदेह रस्त्यातच पडला होता. गाढव आिण िसंह त्याच्या
परे्ताशेजारीचहोते. 25इतर वाटसंरुनी ते परे्तआिणजवळउभा
रािहलेला िसंह हे पािहले. तेव्हा ती माणसे गावात आली आिण
त्यांनीआपल्या डोळ्यांनी पािहलेली ही घटना वृध्द संदेष्ट ाला
सांिगतली. 26 वृध्द संदेष्ट ाने या देवाच्या मनुष्यास फसवनू
आणले होते. तेव्हा हे सवर् ऐकून तो म्हणाला, “असा हा देवाचा
मनुष्य. त्याने परमेश्वराचे म्हणणे अवमानले नाही. तेव्हा
परमेश्वरानेच त्यास मारायला िसंहाच्या स्वाधीन केले असावे.
असे होणार हे परमेश्वराने सांिगतले होते.” 27 मग हा संदेष्टा
आपल्या मुलांना म्हणाला, “माझ्या गाढवावर खोगीर घाला.”
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मुलांनी त्याचे ऐकले. 28 तेव्हा तो िनघाला आिण वाटेवरच्या
मृतदेहापाशी आला. िसंह आिण गाढव अजनूही ितथेच होते.
िसंहाने आपल्या भक्षयाला तोंड लावले नव्हते की गाढवाला
इजा केली नव्हती. 29 वृध्द देवाच्या संदेष्ट ाने तो मृतदेह
गाढवावर ठेवला आिण मृत्यबूद्दल शोक करायला आिण देहाचे
दफन करायला तो गावात आणला. 30 त्याने तो आपल्याच
घराण्याच्या दफनभमूीत पुरला. त्याच्यासाठीशोक पर्कट केला.
तो म्हणाला, “माझ्या भावासारखाच तू मला होतास. मला फार
वाईट वाटते.” 31मग त्याने त्याचे दफन केले. आपल्या मुलांना
तो म्हणाला, “मी मरण पावल्यावर माझेही याच िठकाणी दफन
करा. माझ्या अस्थी देवाच्या मनुष्या शेजारीच िवसावू द्या.
32 परमेश्वराने त्याच्या तोंडून वदवलेले सवर् पर्त्यक्षात येईल.
बेथेलची वेदी आिण शोमरोनच्या नगरातील उंच देवळांबद्दल
त्याने सांिगतलेले खरे होईल.” 33 राजा यराबामामध्ये काहीही
फरक पडला नाही. तो दुष्कृत्ये करतच रािहला. वेगवेगळ्या
कुळांमधल्या मनुष्यांची तो याजक म्हणनू िनवड करत रािहला.
हे परूोिहत उंच देवळांमध्ये पजूा करत. ज्याला हवे त्यास याजक
बनता येई. 34 या गोष्टीने यराबामाच्या घराण्यास पाप लागले
व त्यामुळे त्यांचा सवर्नाश झाला. आिण भतूलावरून ते नष्ट
झाले.

14
1 याच सुमारास यराबामाचा पुतर् अबीया आजारी पडला.

2 तेव्हा यराबाम आपल्या पत्नीला म्हणाला, “तू िशलो येथे
जाऊन ितथल्या अहीया या संदेष्ट ाला भेट. मी इसर्ाएलचा
राजा होणार हे भािकत त्यानेच केले होते. तसेच वेष पालटून
जा म्हणजे लोक तुला माझी पत्नी म्हणनू ओळखणार नाहीत.
3 यराबामाने त्याच्या पत्नीला संदेष्ट ाकडे दहा भाकरी, काही
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पुर्या आिण मधाचा बुधला घेऊन पाठवले. मग आपल्या
मुलाबद्दल िवचार. अहीया तुला काय ते सांगेल.” 4 मग
यराबामाने सांिगतल्यावरून त्याची पत्नी िशलोला अहीया, या
संदेष्ट ाच्या घरी गेली. अहीया खपू वृध्द झाला होता आिण
म्हातारपणामुळे त्यास अंधत्वही आले होते. 5 पण परमेश्वराने
त्यास सचूना केली, “यराबामाची पत्नी आपल्या मुलाबद्दल
िवचारायला तुझ्याकडे येत आहे. ितचा पुतर् फार आजारी
आहे. मग अहीयाने ितला काय सांगायचे तेही परमेश्वराने त्यास
सांिगतले. यराबामाची पत्नी अहीयाच्या घरी आली. लोकांस
कळू नये म्हणनू ितने वेष पालटला होता.” 6अहीयाला दारात
ितची चाहलू लागली तेव्हा तो म्हणाला, “यराबामाची पत्नी
ना त?ू आत ये आपण कोण ते लोकांनी ओळखू नये म्हणनू
का धडपड करतेस? मला एक वाईट गोष्ट तुझ्या कानावर
घालायची आहे. 7 परत जाशील तेव्हा इसर्ाएलाचा परमेश्वर
देव काय म्हणतो ते यराबामाला सांग. परमेश्वर म्हणतो, ‘अरे
यराबाम, इसर्ाएलाच्या सवर् पर्जेतनू मी तुझी िनवड केली.
तुझ्या हाती त्यांची स ा सोपवली. 8 यापवूी र् इसर्ाएलावर
दािवदाच्या घराण्याचे राज्य होते. पण त्यांच्या हातनू ते काढून
घेऊन मी तुला राजा केले. पण माझा सेवक दावीद याच्यासारखा
तू िनघाला नाहीस, तो नेहमी माझ्या आजे्ञपर्माणे वागत असे.
मन:पवूर्क मलाच अनुसरत असे. तो योग्य असलेल्या गोष्टी
तो करीत असे. 9 पण तुझ्या हस्ते अनेक पातके घडली आहेत.
तुझ्या आधीच्या कोणत्याही स ाधीशापेक्षा ती अिधक गंभीर
आहेत. माझा मागर् तू केव्हाच सोडून िदला आहेस. तू
इतर देवदेवतांच्या मतूी र् केल्यास याचा मला खपू राग आला
आहे. 10 तेव्हा यराबाम, तुझ्या घरात मी आता संकट िनमार्ण
करीन. तुझ्या घरातील सवर् पुरुषांचा मी वध करीन. मग तो
इसर्ाएलात बंदीत असो की मोकळा जसे आगीत शेण काहीही
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िशल्लक राहत नाही त्यापर्माणे मी तुझ्या घराण्याचा समळू
नाश करीन. 11 यराबामाच्या घरातल्या ज्याला नगरात मरण
येईल त्यास कुतर्ी खातील आिण शेतात, रानावनात मरणारा
पक्षयांचे भक्षय होईल. परमेश्वर हे बोलला आहे. 12 अहीया
संदेष्टा यराबामाच्या पत्नीशी बोलत राहीला. त्याने ितला
सांिगतले,आता तू घरी परतजा. तू नगरात िशरल्याबरोबर तुझा
पुतर् मरणार आहे. 13 सवर् इसर्ाएल लोक त्याच्यासाठी शोक
करतील आिण त्याचे दफन करतील. ज्याला रीतसर मुठमाती
िमळेल असा, यराबामाच्या घराण्यातला हाच राहील. कारण
फक्त त्याच्याठायीच इसर्ाएलचा देव परमेश्वर याला काहीसा
चांगलूपणा िदसनू आला आहे. 14 परमेश्वर इसर्ाएलावर नवीन
राजा नेमील. तो यराबामाच्या कुळाचा सवर्नाशकरील. हे सगळे
लवकरच घडेल. 15 मग परमेश्वर इसर्ाएलाला चांगला तडाखा
देईल. इसर्ाएल लोक त्याने भयभीत होतील. पाण्यातल्या
गवतासारखे कापतील. इसर्ाएलाच्या पवूर्जांना परमेश्वराने ही
चांगली भमूी िदली. ितच्यातनू या लोकांस उपटून परमेश्वर
त्यांना युफ्रिटस नदीपलीकडे िवखरुन टाकील. परमेश्वर आता
त्यांच्यावर भयंकर संतापलेला आहे, म्हणनू तो असे करील.
अशेरा मतूी र् त्यांनी उभारली याचा त्यास संताप आला. 16आधी
यराबामाच्या हातनू पाप घडले. मग त्याने इसर्ाएल लोकांस
पापाला उदु्यक्त केले. तेव्हा परमेश्वर त्यांना पराभतू करील.”
17 यराबामाची पत्नी ितरसा येथे परतली. ितने घरात पाऊल
टाकताक्षणीच ितचा पुतर् मेला. 18 सवर् इसर्ाएल लोकांस
त्याच्या मृत्यचेू दु:ख झाले. त्यांनी त्याचे दफन केले. या गोष्टी
परमेश्वरच्या भािकतापर्माणेच घडल्या. हे वतर्वण्यासाठी त्याने
त्याचा सेवकअहीयाया संदेष्ट ाची योजना केली होती. 19राजा
यराबामाने आणखीही बर्याच गोष्टी केल्या; लढाया केल्या,
लोकांवर तो राज्य करत रािहला. इसर्ाएलाच्या राजांचा
इितहास या गरं्थात, त्याने जे जे केले त्याची नोंद आहे.
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20 यराबाम बावीस वष तो राजा म्हणनू स ेवर होता. नंतर तो
मृत्यू पावला आिण आपल्या पवूर्जांबरोबर त्याचे दफन झाले.
त्याचा पुतर् नादाब त्यानंतर स ेवर आला.

2 . 11:5-12:16
21शलमोनाचा पुतर् रहबाम यहदूाचा राजा झाला, तेव्हा तो

एक्केचाळीस वषार्चा होता. यरूशलेमेमध्ये त्याने सतरा वष
राज्य केले. परमेश्वराने स्वत:च्या सन्मानासाठी सवर् वंशातनू
या नगराची िनवड केली होती. इसर्ाएलातील इतर नगरामधनू
त्याने हेच िनवडले होते. रहबामाच्या आईचे नाव नामा, ती
अम्मोनी होती. 22 यहदूाच्या लोकांच्या हातनूही अपराध
घडले यापर्कारे परमेश्वराने जे करु नका म्हणनू सांिगतले ते
त्यांनी केले. परमेश्वराचा कोप होईल, अशा चुका त्यांच्या
हातनू होतच रािहल्या. त्यांच्या पवूर्जांच्या पापांपेक्षाही त्यांची
पापे वाईट होती. 23 या लोकांनी उंचवटयांवर देऊळे, दगडी
स्मारके आिण स्तंभ उभारले. परकीय दैवतासाठी हे सारे होते.
पर्त्येक टेकडीवर आिण िहरव्यागार वृक्षाखाली त्यांनी हे केले
व अशेरा मतूी र् स्थािपल्या. 24 परमेश्वराच्या पजेूचा एक भाग
म्हणनू लैं िगक उपभोगासाठी शरीरिवक्रयकरणारेही पुरुष वेश्या
त्या देशात होते. अशी अनेक दुष्कृत्ये यहदूाच्या लोकांनी
केली. या पर्देशात यापवूी र् जे लोक राहत असत तेही अशाच
गोष्टी करत. म्हणनू देवाने त्यांच्याकडून तो पर्देश काढून
घेऊन इसर्ाएलाच्या लोकांस िदला होता. 25 रहबामाच्या
कारिकदी र्चे पाचवे वषर् चालू असताना िमसरचा राजा िशशक याने
यरूशलेमेवर स्वारी केली. 26 त्याने परमेश्वराच्या मंिदरातील
आिण महालातील खिजना लुटला. अरामाचा राजा हददेजर
याच्या सैिनकांकडून ज्या शलमोनाने सोन्याच्या ढाली आणल्या
होत्या, त्याही त्याने पळवल्या. दािवदाने त्या यरूशलेमेमध्ये
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ठेवल्या होत्या. सोन्याच्या सगळ्या ढाली त्याने नेल्या.
27 मग रहबाम राजाने त्यांच्या ऐवजी दुसर्या ढाली केल्या,
पण या मातर् िपतळी होत्या, सोन्याच्या नव्हत्या. महालाच्या
दरवाजावर रखवाली करणार्यांना त्याने त्या िदल्या. 28 राजा
परमेश्वराच्या मंिदरात जात असे तेव्हा पर्त्येक वेळी हे िशपाई
बरोबर असत. ते या ढाली वाहात आिण काम झाल्यावर
त्या ढाली ते परत आपल्या ठाण्यात िभंतीवर लटकावनू ठेवत.
29 यहदूाच्या राजांचा इितहास या गरं्थात राजा रहबामाच्या
सवर् गोष्टीचंी नोंद आहे. 30 रहबाम यराबाम यांचे परस्परांत
अखंड युध्द चाललेले होते. 31 रहबाम मेलाआिण त्याचे त्याच्या
पवूर्जांबरोबर दफन झाले. दावीद नगरात त्यास पुरले. (याची
आई नामा ती अम्मोनी होती) रहबामाचा पुतर् अबीयाम नंतर
राज्यावर आला.

15
2 . 13:1-14:1

1 नबाटाचा पुतर् यराबाम इसर्ाएलवर राज्य करत होता.
त्याच्या राजेपणाच्या कारिकदी र्चे अठरावे वषर् चालू असताना,
रहबामाचा पुतर् अबीयाम यहदूाचा पुढचा राजा झाला.
2 अबीयाने तीन वष यरूशलेमेत राज्य केले. याच्या
आईचे नाव माका ही अबीशालोमाची कन्या. 3 आपल्या
विडलांच्याच पापांची उजळणी याने केली. आपले आजोबा
दावीद यांच्यापर्माणे तो परमेश्वर देवाशी एकिनष्ठ नव्हता.
4 दािवदावर परमेश्वराचे परे्म होते. त्याच्याखातर त्याने
त्याचा दीप यरूशलेमेत कायम राहू िदला. त्यानंतर त्याच्या
पुतर्ाला उभारले, व यरूशलेम सुरिक्षत ठेवले. 5 दािवदाचे
वतर्न परमेश्वराच्या इच्छेनुसार, योग्य असेच होते. त्याने
परमेश्वराच्या आज्ञांचे नेहमीच पालन केले. उरीया िह ीबद्दल
घडलेले चुकीचे वतर्न एवढाच काय तो अपवाद. 6 रहबाम आिण
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यराबाम नेहमीच एकमेकांिवरुध्द लढत असत. 7 अबीयामाने
आणखी जे काही केले त्याची नोंद, यहदूाच्या राजांचा इितहास
या पुस्तकात आहे. अहीयाच्या संपणूर् कारिकदी र्तं अहीया आिण
यराबाम यांच्यात लढाई चालू असे. 8 अबीयामाला त्याच्या
मृत्यनंूतर दावीद नगरात पुरले. त्याचा पुतर् आसा राज्य करु
लागला.

2 . 14:1-16:14
9 यराबामाच्या इसर्ाएलवरील राज्याच्या िवसाव्या

वषी र् आसा यहदूाचा राजा झाला, 10 आसाने यरूशलेमेवर
एक्केचाळीस वष राज्य केले. त्याच्या आजीचे नाव माका.
ती अबीशालोमाची कन्या. 11 आपला पवूर्ज दावीद याच्या
पर्माणेच परमेश्वराच्या मते जे योग्य तेच आसाने केले.
12 त्याकाळी दैवतांच्या नावाखाली शरीरिवक्रय करणारे पुरुष
वेश्या होते. आसाने त्यांना देशत्याग करायला लावले. तसेच
त्याने आपल्या वाडविडलांनी केलेल्या मतूी र् पणूर्पणे हलवल्या.
13 आपली आजी माका िहला आसाने राणीच्या पदावरून दरू
केले. अंमगळ दैवत अशेरा िहची एक मतूी र् या आजीनेही केली
होती. आसाने त्या मतूी र्ची मोडतोड केली. िकदर्ोन खोर्यात
ती जाळून टाकली. 14 त्याने उच्च स्थानाची नासधसू केली
नाही, मातर् आसा आयुष्यभर परमेश्वराशी एकिनष्ठ रािहला.
15 आसा आिण त्याचे विडल यांनी परमेश्वरासाठी काही वस्तू
करून घेतल्या होत्या. सोन्याचांदीच्या वस्तू आिण आणखी
काही गोष्टी त्यामध्ये होत्या. त्या सवर् त्याने व्यविस्थत मंिदरात
जमा केल्या.

-
16आसा यहदूावर राज्य करीत असेपयर्ंत इसर्ाएलचा राजा

बाशा याच्याशी त्याच्या लढाया चालत. 17 इसर्ाएलचा राजा
बाशाने यहदूावर चढाया केल्या. आसाच्या पर्देशातील लोकांचे
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येणे जाणे त्यास थांबवायचे होते. त्यामुळे रामा नगर त्याने
चांगले मजबतू केले. 18 आसाने मग परमेश्वराच्या मंिदराच्या
खिजन्यातले आिण महालातले सोनेनाणे काढून घेतले. आपल्या
सेवकांच्या हाती ते सोपवनू त्यांना त्याने अरामाचा राजा बेन
हदाद यांच्याकडे पाठवले. बेन-हदाद हा टिबर्म्मोनचा पुतर्
आिण टिबर्म्मोन हेज्योनचा. बेनहदादची राजधानी िदिमष्क
होती. 19 आसाने आपल्या संदेशात म्हटले होते, “माझे विडल
आिण तुझे विडल यांच्यात शांततेचा करार झाला होता. आता
मला तुझ्याशी करार करायचा आहे. तुला मी हा सोन्यारुप्याचा
नजराणा पाठवत आहे. इसर्ाएलचा राजा बाशा याच्याशी
झालेल्या कराराचा तू भंग कर म्हणजे तो माझ्या पर्देशातनू
िनघनू जाईल.” 20 राजा बेन-हदाद याने आसाशी करार केला
आिण इयोन, दान, आबेल-बेथ-माका, गािलल सरोवरालगतची
गावे, िकन्नेरोथ आिण नफतालीचा पर्ांत यांच्यावर चढाई
करायला आपले सैन्य इसर्ाएलावर पाठवले. 21 या हल्ल्याची
बातमी बाशाच्या कानावर गेली. तेव्हा त्याने रामा नगराच्या
मजबतूीचे काम सोडले, ते गाव सोडले आिण ितरसा या िठकाणी
तो परतला. 22 मग आसा राजाने यहदूातील सवर् पर्जेला
मदतीसाठी पाचारण केले. एकही जण त्यातनू सुटला नाही.
ते सवर् रामा येथे गेले. ितथनू त्यांनी बाशाची दगड, लाकूड
वगैरे सवर् बांधकामसामगर्ी आणली. बन्यामीनमधील िगबा
आिण िमस्पा येथे या सवर् वस्तू त्यांनी वाहनू नेल्या. आसाने
ही नगरे चांगली भक्कम केली. 23आसाबद्दलच्या इतर गोष्टी,
त्याचे पराक्रम, त्याने बांधलेली नगरे या सगळ्यांची मािहती
यहदूाच्या राजांच्या इितहास या पुस्तकात िलिहलेली आहे.
म्हातारपणी आसा पायाच्या दुखण्याने बेजार झाला. 24आसाचे
िनधन झाल्यावर त्याच्या पवूर्जांच्या दावीद याच्या नगरात
त्याचे दफन झाले. त्यानंतर त्याचा पुतर् यहोशाफाट राज्य करु
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लागला.

25 यहदूाचा राजा म्हणनू आसाचे दुसरे वषर् चालू असताना
यराबामाचा पुतर् नादाब इसर्ाएलचा राजा झाला. त्याने
इसर्ाएलवर दोन वष राज्य केले. 26 नादाबने परमेश्वरिवरोधी
कृत्ये केली. आपले विडल यराबाम यांच्यासारखीच दुष्कृत्ये
केली यराबामाने इसर्ाएल लोकांसही पाप करायला लावले होते.
27बाशा हा अहीयाचा पुतर्. हे इस्साखाराच्या वंशातले. बाशाने
नादाब राजाला मारायचा कट केला. नादाब आिण इसर्ाएल
लोक िगब्बथोन या पिलष्ट ांच्या नगराला वेढा घालत होते
तेव्हाची ही गोष्ट आहे. बाशाने या िठकाणी नादाबला ठार
केले. 28आसाचे हे यहदूाचा राजा म्हणनू ितसरे वषर् होते. मग
बाशा इसर्ाएलचा राजा झाला. 29 बाशा राजा झाल्यावर
त्याने यराबामाच्या कुळातील सवार्नंा ठार केले. कोणाचीही
त्याने गय केली नाही. िशलोचा संदेष्टा अहीया यांच्यामाफर् त
परमेश्वराने जी भिवष्यवाणी केली होती तसेच हे झाले. 30 राजा
यराबामाने बरीच पापे केली होती, तसेच इसर्ाएल लोकांसही
ती करायला लावली म्हणनू हे घडले. इसर्ाएलचा परमेश्वर
देव याचा यराबामावर कोप झाला 31 इसर्ाएलाच्या राजांचा
इितहास या पुस्तकात नादाबचे इतर पराक्रम नोंदलेले आहेत.
32बाशा इसर्ाएलवर राज्य करतअसताना यहदूाचा राजाआसा
याच्याशी त्याचे सवर्काळ युध्द चालले होते.

33 यहदूाचा राजा आसाच्या कारिकदी र्च्या ितसर्या वषी र्
अहीयाचा पुतर् बाशा हा इसर्ाएलचा राजा झाला. ितरसामध्ये
राहनू त्याने चोवीस वष राज्य केले. 34पण परमेश्वराच्या दृष्टीने
जे वाईट ते त्याने केले. आपले विडल यराबाम यांनी केली तीच
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पातके बाशानेही केली. यराबामाने इसर्ाएल लोकांसही पापे
करायला लावली होती.

16
1 यानंतर परमेश्वर हनानीचा पुतर् येहू याच्याशी बोलला.

हे बोलणे राजा बाशा याच्यािवरुध्द होते. 2 “तुला मी मोठे
केले. माझ्या इसर्ाएली लोकांचा नायक म्हणनू तुला मी नेमले.
पण तू यराबामाच्या वाटेनेच गेलास व इसर्ाएलीचं्या पापाला
कारणीभतू झालास. त्यांच्या पातकांनी माझा क्रोध जागा
झालाआहे. 3 तेव्हा बाशा, मी तुझाआिण तुझ्या कुटंुबाचा नाश
करणार आहे. नबाटाचा पुतर् यराबाम याच्या घराण्याचे केले
तसेच मी तुझ्या बाबतीत करीन. 4 बाशाच्या कुटंुबातील लोक
नगरातल्या रस्त्यावर मरतील व कुतर्ी त्यांची परे्ते खातील. जे
रानावनात मरतील ते पक्षयांचे भक्षय होतील.” 5 इसर्ाएलाच्या
राजांच्या इितहास या गरं्थात बाशाच्या इतर पराक्रमांची
हिककत िलहीली आहे. 6 बाशाच्या मृत्यनंूतर ितरसा येथे त्याचे
दफन झाले. त्याचा पुतर् एला हा त्यानंतर राज्य करु लागला.
7 तेव्हा परमेश्वराने हनानीचा पुतर् येहू या संदेष्ट ाला संदेश
िदला. हा संदेश बाशा आिण त्याचे कुटंुबीय यांच्या िवरुध्द
होता. बाशाने परमेश्वरािवरुध्द बरीच पापे केली होती. त्याचा
परमेश्वरासफार संतापआला होता. आधीयराबामाच्या कुटंुबाने
केले तेच बाशाने केले. बाशाने यराबामाच्या कुळाचा संहार केला
म्हणनू परमेश्वराचा कोप झाला होता.

8यहदूाचा राजा म्हणनूआसाचे सव्वीसावे वषर् चालूअसताना,
एला हा राजा झाला. एला हा बाशाचा पुतर् ितरसामध्ये
इसर्ाएलावर याने दोन वष राज्य केले. 9 िजमर्ी हा एला
राजाचा अिधकारी होता. एलाच्या एकूण रथापैकी अध
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िजमर्ीच्या ताब्यात होते. तरीही त्याने एलािवरुध्द कट
केला. एला राजा ितरसा येथे अरसाच्या घरी मद्याच्या
धंुदीत होता. अरसा हा ितरसा येथील महालावरचा मुख्य
अिधकारी होता. 10 िजमर्ीने सरळ घरात घुसनू एला
राजाला ठार केले. आसाचे हे यहदूाचा राजा म्हणनू
स ािवसावे वषर् होते. एलानंतर हा िजमर्ी इसर्ाएलाचा
राजा झाला. 11 िजमर्ीने राज्यावर आल्याबरोबर बाशाच्या
घरातील सवार्चंी सडू ऊगवला. कोणालाही िजवंत ठेवले
नाही. बाशाच्या िमतर्ांनाही त्याने ठार केले. 12 बाशाबद्दल
येहू या संदेष्ट ामाफर् त परमेश्वराने जी भिवष्यवाणी उच्चारली
त्यापर्माणेच िजमर्ीने बाशाच्या घराण्याचा नाश केला 13बाशा
आिण त्याचा पुतर् एला यांच्या पापांमुळे हे झाले. त्यांनी
स्वत: पापे केली आिण लोकांच्या पापांनाही ते कारण झाले.
त्यांनी अनेक मतूी र् केल्यामुळे इसर्ाएलावर परमेश्वराचा क्रोध
झाला. 14 इसर्ाएलाच्या राजांचा इितहास या गरं्थात एलाच्या
बाकीच्या गोष्टी आलेल्या आहेत.

15 आसाचे यहदूाचा राजा म्हणनू स ािवसावे वषर् असताना
िजमर्ी इसर्ाएलाचा राजा झाला. िजमर्ीने ितरसा येथे सात
िदवस राज्य केले. त्याचे असे झाले, इसर्ाएलाच्या सैन्याने
पिलष्ट ांच्या िगब्बथोन येथे तळ िदला होता. ते चढाई
करण्याच्या तयारीत होते. 16 िजमर्ीने राजािवरुध्द केलेल्या
कारस्थानाची मािहती छावणीतल्या लोकांनी ऐकली. त्याने
राजाचा वध केल्याचे त्यांना कळले. तेव्हा सवर् इसर्ाएलांनी
अमर्ी याला ितथल्या ितथे राजा केले. अमर्ी सेनापती होता.
17 तेव्हा अमर्ी आिण सवर् इसर्ाएली यांनी िगब्बथोन सोडून
ितरसावर हल्ला केला. 18 नगर कब्जात घेतलेले िजमर्ीने
पािहले. तेव्हा तो महालात घुसला आिण त्याने राजमहालाला
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आग लावली. महाल आिण तो, दोघही आगीत भस्मसात
झाले. 19आपल्या पापांमुळेच तो मेला. परमेश्वराच्या दृष्टीने
जे गैर ते त्याने केले. याने यराबामापर्माणेच दुष्कृत्ये केली.
इसर्ाएलाच्या लोकांच्या पापांनाही यराबाम कारणीभतू झाला.
20 इसर्ाएलाच्या राजांचा इितहास या गरं्थात िजमर्ीच्या
कारस्थानांची आिण बाकीच्या गोष्टीचंी मािहती आहे. एला
राजािवरुध्द तो बंड करून उठला तेव्हाची हिककतही या
पुस्तकात आहे.

21इसर्ाएलाच्या लोकांमध्ये दोन गट पडलेले होते. अधलोक
िगनथाचा पुतर् ितब्नी याच्या बाजचेू असनू, त्यास राजा करावे
अशा मताचे होते. उरलेले अमर्ीचे चाहते होते. 22 ितब्नीच्या
बाजलूा असलेल्या गटापेक्षा अमर्ीला पािठंबा देणार्यांचा गट
वरचढ होता. त्यामुळे ितब्नी मारला गेला आिण अमर्ी राजा
झाला. 23 यहदूाचा राजा आसा याला स ेवर आल्यावर
एकितसावे वषर् चालूअसताना,अमर्ी इसर्ाएलाचा राजा झाला.
अमर्ीने इसर्ाएलावर बारा वष राज्य केले. त्यापैकी सहा वष तो
ितरसामध्ये होता. 24 त्याने शोमरोन टेकडी शेमर याच्याकडून
सुमारे दोन िकक्कार* रूपे देऊन िवकत घेतली. या टेकडीवर
त्याने नगर बांधले. शेमर या नावावरुनच त्याने नगरचे नाव
शोमरोन ठेवले. 25 अमर्ीच्या हातनूही परमेश्वराच्या दृष्टीने
वाईट, त्या गोष्टी घडल्या. आपल्या आधीच्या सवर् राजांपेक्षा
हा वाईट होता. 26 नबाटाचा पुतर् यराबाम याने जी पापे
केली तीच याने केली. यराबामाने इसर्ाएल लोकांसही पापे
करायला लावली. त्यामुळे इसर्ाएलावर परमेश्वर देवाचा कोप
ओढवला. व्यथर् दैवतांची त्याने पजूा केली म्हणनू परमेश्वर
संतापला. 27अमर्ीच्या इतर गोष्टी आिण त्याचे पराक्रम याची

* 16:24 68 िकलोगर्ाम
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हिककत इसर्ाएलाच्या राजांचा इितहास या गरं्थात िलिहलेली
आहे. 28अमर्ी मरणपावल्यावर त्याचे शोमरोन येथे दफनझाले.
त्यानंतर त्याचा पुतर् अहाब हा राज्य करु लागला.

29 यहदूाचा राजा आसा याच्या कारािकदी र्चं्या अडितसाव्या
वषी र् अमर्ीचा पुतर् अहाब इसर्ाएलचा राजा झाला. शोमरोन
या नगरातनू त्याने इसर्ाएलवर बावीस वष राज्य केले.
30 परमेश्वराच्या दृष्टीने वाईट ते सवर् अमर्ीचा मुलगा अहाबाने
केले. आपल्या आधीच्या राजांपेक्षाही हा दुवर्तर्नी होता.
31 नबाटाचा पुतर् यराबाम याने केले ते तर त्यास शुल्लक
वाटले म्हणनू की काय त्याने आणखी दुष्कृत्ये केली. एथबाल
याची कन्या ईजबेल िहच्याशी त्याने लगर् केले. एथबाल हा
सीदोन्यांचा राजा होता. त्यानंतर अहाब बआल या दैवतांच्या
भजनी लागला. 32 शोमरोन येथे त्याने बआलाच्या पजेूसाठी
देऊळ बांधले. वेदीही बांधली. 33 अशेराच्या पजेूसाठी
अहाबाने स्तंभ उभारला. आपल्याआधीच्या राजापेक्षा याच्यावर
इसर्ाएलाच्या परमेश्वर देवाचा कोप जास्त झाला. 34 याच
काळात बेथेलच्या िहएलने यरीहो नगर पुन्हा बांधले. हे काम
त्याने सुरु केले तेव्हा त्याचा मोठा पुतर् अबीराम वारला. आिण
नगराचे दरवाजे बांधनू होत आले तेव्हा त्याचा सवार्त धाकटा
पुतर् सगबू हा वारला. ननूचा पुतर् यहोशवा याच्यामाफर् त
परमेश्वराने जे भािकत केले त्यानुसार हे घडले. †

17
1 िगलाद येथील ितश्बी येथे उपरी म्हणनू राहणार्यापैकी

एलीया हा एक संदेष्टा होता. एलीया अहाब राजाला म्हणाला,
“मी इसर्ाएलाच्या परमेश्वर देवाचा सेवक आहे. त्याच्या
† 16:34 . 6:26 पाहा
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जीिवताची शप्पथ घेवनू मी हे सांगतो की, येती काही
वष पाऊसच काय दंवसुध्दा पडणार नाही. हे सवर् माझ्या
सांगण्यापर्माणे होईल.” 2 मग परमेश्वर एलीयाला म्हणाला,
3 “हा भाग सोड आिण पवूला जा. करीथ या ओहोळापाशी
लपनू राहा. यादन नदीच्या पवूला हा ओहोळ आहे. 4 त्या
ओहोळाचे पाणी तू पी. कावळे ितथे तुला अन्न आणनू देतील.
त्यांना मी तसे सांिगतले आहे.” 5 तेव्हा एलीया परमेश्वराच्या
सांगण्यापर्माणे यादन नदीच्या पवूला असलेल्या करीथ या
ओहोळा जवळ राहायला गेला. 6 रोज सकाळ संध्याकाळ त्यास
कावळे जेवण आणनू देत. ओहोळाचे पाणी एलीया पीत असे.
7 पाऊस नव्हताच, तेव्हा काही काळानंतर ओहोळआटला.

8 तेव्हा परमेश्वर एलीयाला म्हणाला, 9 “सीदोनामधील
सारफथ येथे जाऊन राहा, तेथे एक िवधवा राहते. ितला मी तुला
अन्न द्यायला सांिगतले आहे.” 10 तेव्हा एलीया सारफथ येथे
गेला. तो नगराच्या वेशीजवळजातो तर त्यासएक स्तर्ी भेटली.
ती िवधवा होती. ती सरपण गोळा करत होती. एलीया ितला
म्हणाला, “मला थोडे पाणी प्यायला िमळेल का?” 11 ती पाणी
आणायला िनघाली तेव्हा, एलीया ितला म्हणाला, “मला एखादा
भाकरीचा तुकडाही िदलास तर बरे!” 12 तेव्हा ती स्तर्ी म्हणाली,
“परमेश्वर देवाची शपथ सांगते, माझ्याकडे भाकर अिजबात
नाही. थोडेसे पीठ िशल्लक आहे. आिण बरणीच्या तळाला
थोडेसे तेल आहे. इथे मी सरपण गोळा करायला आले. ते घेऊन
मी घरी जाईन, स्वयंपाक करीन तो शेवटचाच. माझा पुतर्आिण
मी जेवू आिण मग भकेूने मरु.” 13 तेव्हा एलीया ितला म्हणाला,
“िभऊ नकोस. घरी जा आिण आ ा म्हणालीस त्यापर्माणे
स्वयंपाक कर. पणआधी जे पीठ िशल्लकआहे, त्याची लहानशी
भाकर करून मला आणनू दे, मग तुमच्या दोघांचा स्वयंपाक कर.
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14 इसर्ाएलाचा परमेश्वर देव म्हणाला आहे, तुझ्या डब्यातील
पीठ कधी सरणार नाही. तुझ्या बरणीत नेहमीच तेल असेल.
पुन्हा परमेश्वर पृथ्वीवर पाऊस पाडेपयर्ंत असे चालेल.” 15 तेव्हा
ती घरी गेली. एलीयाच्या सांगण्यापर्माणे ितने केले. एलीया,
तीआिण ितचा पुतर् यांना बरेच िदवसपयर्ंत पुरेसे खायला िमळत
गेले. 16 पीठ आिण तेल कधीच संपले नाही. एलीयाला
परमेश्वराने जे सांिगतले त्यापर्माणेच हे घडत गेले. 17 काही
िदवसानंतर त्या स्तर्ीचा पुतर् आजारी पडला. िजच्या मालकीचे
ते घर होते, त्याचे दुखणे वाढत गेले शेवटी त्याचा श्वास थांबला.
18 तेव्हा ती स्तर्ी म्हणाली, “एलीया,तू तर देवाचामनुष्यआहेस,
मला तुझी काही मदत होईल का? की माझ्या पापांची आठवण
द्यायलाच तू आला आहेस? की माझ्या मुलाला मारायला आला
आहेस?” 19एलीया ितला म्हणाला, “तुझ्या मुलाला माझ्याकडे
आण.” मग त्याने त्या मुलाला घेतले आिण वरच्या मजल्यावर
तो गेला. आपल्या खोलीत, आपल्या िबछान्यावर त्याने त्यास
ठेवले. 20 एलीयाने मग पर्ाथर्ना केली, “परमेश्वर देवा, या
िवधवेने मला ितच्या घरी आशर्य िदला आहे. ितच्यावर ही
वेळ का आणतोस? ितच्या मुलाला तू मारणार का?” 21 मग
एलीयाने तीनदा त्याच्यावर पाखर घालनू करून पर्ाथर्ना केली,
“परमेश्वर देवा याला वाचव.” 22एलीयाच्या हाकेला परमेश्वराने
उ र िदले. मुलाचा पर्ाण पुन्हा येऊन तो िजवंत झाला.
23 एलीयाने मुलाला खाली आणले. त्याच्या आईकडे त्यास
सोपवनू एलीया म्हणाला, “बघ, तुझा पुतर् िजवंत आहे.” 24 ती
स्तर्ी एलीयाला म्हणाली, “तू खरोखरच देवाचा मनुष्य आहेस हे
मला पटले. खरोखरच परमेश्वर तुझ्या शब्दाद्वारे बोलतो हेआता
मला कळले.”

18
1 तेव्हा पुष्कळ िदवसानी, ितसर्या वषी र्, एलीयाकडे
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परमेश्वराचे वचनआले, ते असे की, “जा,आिण अहाब राजाच्या
नजरेत येआिणमगमीभमूीवर पाऊसपाडणार.” 2 तेव्हा एलीया
अहाबाच्या समोर जायला िनघाला. तेव्हा शोमरोनात भंयकर
दुष्काळ होता. 3 अहाब राजाने आपल्या महालाचा पर्मुख
ओबद्या याला बोलावणे पाठवले. पणओबद्या परमेश्वराचा फार
मान राखत असे. 4 जेव्हा ईजबेल परमेश्वराच्या सवर् संदेष्ट ांना
ठार करायला िनघाली होती. तेव्हा ओबद्याने शंभर संदेष्ट ांचे
जीव वाचवले. पन्नास जण एका गुहेत,असे दोन गुहांमध्ये त्याने
त्यांना लपवले व त्यांच्याअन्नपाण्याचीही तरतदू केली. 5अहाब
राजा ओबद्याला म्हणाला, “देशातील सगळ्या पाण्याच्या
ओहोळ व झर्यांवर जा, कदािचत खेचरे, घोडी वाचतील एवढे
गवत िमळणार आिण म्हणजे सवर् पशू मरणार नाहीत.” 6 तेव्हा
त्या दोघांनी तो पर्देश पाहणी करण्यासआपसांत वाटून घेतला,
अहाब स्वत:हा एका वाटेने गेला व ओबद्या दुसर्या वाटेने
गेला. 7 आिण ओबद्या वाटेत असता, एलीया अनपेक्षीतपणे
त्यास भेटला. तेव्हा ओबद्याने त्यास ओळखले व जमीनीवर
उपडे पडून त्यास म्हणाला, “एलीया? स्वामी, खरोखर तुम्हीच
आहात का?” 8एलीया म्हणाला, “होय, मीचआहे. आता मी इथे
असल्याचे आपल्या धन्याला सांग.” 9 तेव्हा ओबद्या म्हणाला,
“मी काय अपराध केला ज्यावरून तू आपल्या सेवकाला जीवे
मारायला अहाबाच्या हाती देतोस? 10परमेश्वर तुझा देव िजवंत
आहे, माझा स्वामीने सवर्तर् तुमचा शोध करायला पाठवले
नसेल असे कुठलेच गाव िकंवा राज्य नाही. ज्यािठकाणी
तुम्ही सापडला नाहीत, असे कळले, तेव्हा आपण सापडलात
नाही अशी शपथ त्याने त्या राज्याला व राष्ट्राला घ्यायला
लावली. 11 आिण आता तुम्ही मला म्हणता, ‘जा जाऊन
तुझ्या स्वामीला सांग एलीया या िठकाणी आहे.’ 12 तुम्ही इथे
आहात म्हणनू मी अहाब राजाला सांिगतले, तर परमेश्वराचा
आत्मा तुम्हास दुसर्या एखाद्या िठकाणी घेऊन जाईल. अहाब
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राजाला मग इथे तुम्ही सापडणार नाही. मग तो माझा जीव
घेईल. तरी मी, तुझा सेवक, लहानपणापासनू परमेश्वराचे स्तवन
करत आहे. 13 ईजबेल परमेश्वराच्या संदेष्ट ांना मारत होती
तेव्हा जे मी केले ते माझ्या धन्याला माहीत नाही काय? मी
परमेश्वराच्या शंभर संदेष्ट ांना पन्नास पन्नास असे गुहांमध्ये
लपवले आिण त्यांना खायला प्यायला पुरवले. 14आिण आता
तुम्ही म्हणता, ‘जा आपल्या धन्याला सांग की एलीया या
िठकाणी आहे,’ मग तो मला जीवे मारील.” 15 यावर एलीया
त्यास म्हणाला, “सैन्यांचा परमेश्वर ज्याच्या समोर मी उभा
राहतो तो िजवंत आहे, मी खिचत त्याच्या दृष्टीस पडेन.”
16 तेव्हा ओबद्याने अहाबाला जाऊन सांिगतले, आिण अहाब
एलीयाला भेटण्यासाठी िनघाला. 17 अहाबाने एलीयाला
पािहले तेव्हा तो त्यास म्हणाला, “इसर्ाएलाला तर्स्त करून
सोडणारा तचू का तो?” 18 एलीया यावर म्हणाला, “माझ्यामुळे
इसर्ाएलवर संकट आलेले नाही तर तुम्ही आिण तुमचे विडल
यांच्यामुळे ते उदभ्वलेलेआहे. कारण तुम्ही परमेश्वराच्याआज्ञा
पाळायचे सोडून बआल दैवतांच्या मागे लागलात. 19 तर आता
सवर् इसर्ाएलाला, बआलाच्या साडेचारशे संदेष्टे व तसेचअशेरा
देवीच्या चारशे संदेष्ट ांनाही. जे ईजबेल मेजावर जेवणारे यांना
घेऊन कमल पवर्तावर ये.”

20 तेव्हा, सवर् इसर्ाएलीनंा आिण संदेष्ट ांना अहाबाने िनरोप
पाठवनू कमल पवर्तावर बोलावनू घेतले. 21 तेव्हा एलीया सवर्
लोकांजवळ येऊन म्हणाला, “तुम्ही कोठवर आपले मन बदलत
राहणार? जर परमेश्वर खरा देव असेल तर त्यास अनुसरा.
पण बआल खरा देव असेल तर त्यास अनुसरा.” लोक यावर
एका शब्दानेही त्यास उ र देऊ शकले नाही. 22 मग एलीया
लोकांस म्हणाला, “मी, मीच फक्त परमेश्वराचा संदेष्टा असा
राहलोआहे, पण बआलाचे चारशेपन्नास संदेष्टे आहेत. 23 तेव्हा
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त्यांनी आम्हांला दोन गोर्हे द्यावे, त्यांनी आपणासाठी त्यातनू
एक गोर्हा िनवडून त्याचे तुकडे करावे व लाकडे रचनू त्यावर
ठेवावे, मातर् त्याखाली िवस्तव पेटवू नये. मग मी दुसरा गोर्हा
तयार करून ठेवीन व िवस्तव लावणार नाही. 24 तेव्हा तुम्ही
आपल्या देवाचे नाव घ्या व मी परमेश्वराचे नाव घेईन, आिण
जो देव अग्नीच्या द्वारे उ र देईल तोच खरा देव.” तेव्हा सवर्
लोकांनी उ र देऊन म्हटले, “हे चांगले आहे.”

25 मग एलीया बआलाच्या संदेष्ट ांना म्हणाला, “तुम्ही
बरेचजणआहात, तेव्हा पिहल्याने तुम्हीआपणासाठी एक गोर्हा
िनवडून घेऊन तयार करा आिण िवस्तव न लावता आपल्या
देवाचे नाव घ्या.” 26 तेव्हा त्यांना िदलेला गोर्हा त्यांनी घेऊन
तयार केला, आिण सकाळ पासनू दुपारपयर्ंत त्यांनी बआलाचे
नाव घेऊन त्यास हाकमारून म्हटले, “हे बाला,आमच्या हाकेला
उ र दे.” पणकसलीही वाणी नव्हतीआिणउ र देणाराहीकोणी
नव्हता. जी वेदी त्यांनी बांधली होती ितच्या भोवती ते नाचू
लागले.

27 दुपारी एलीया त्यांची थट्टा करायला लागला. तो त्यांना
म्हणाला, “बाल खरच देव असेल तर तुम्ही आणखी मोठ ाने
पर्ाथर्ना करा. कदािचत् तो अजनू िवचारात असेल. िकंवा
कदािचत् कामात गंुतलेला असेल. एखादयावेळी पर्वासात
िकंवा झोपेत असले. तेव्हा आणखी मोठ ाने पर्ाथर्ना करून
त्यास उठवा.” 28 तेव्हा त्या संदेष्ट ांनी मोठमोठ ाने पर्ाथर्ना
केली. भाल्यांनी आिण सुर्यांनी स्वत:वर वार करून घेतले. (ही
त्यांची पजेूची पध्दत होती) त्यांचे अंग रक्ताळले. 29 दुपार
उलटली पण लाकडे पेटली नाहीत. संध्याकाळच्या यज्ञाची
वेळ होत आली तोपयर्ंत ते भिवष्य सांगत होते. पण काहीही
घडले नाही बालाकडून पर्ितसाद िमळाला नाही. कुठलाही
आवाज आला नाही. कारण ऐकणारेच कोणी नव्हते! 30 मग
एलीयासवर् लोकांसउदे्दशनू म्हणाला, “आतासगळेमाझ्याजवळ
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या.” तेव्हा सगळे त्याच्याभोवती जमले. परमेश्वराच्या वेदीची
मोडतोड झालेली होती. तेव्हा एलीयाने आधी ते सवर् नीट
केले. 31 एलीयाने बारा दगड घेतले. पर्त्येकाच्या नावाचा
एकेक यापर्माणे बारा वंशांचे ते बारा दगड होते. याकोबाच्या
बारा मुलांच्या नावाचे ते वंश होते. याकोबालाच परमेश्वराने
इसर्ाएल या नावाने संबोधले होते. 32 परमेश्वराच्या सन्मानाथर्
हे दगड वेदीच्या डागडुजीसाठी एलीयाने वापरले. मग त्याने
वेदीभोवती एक चर खणला. सात गंलन पाणी मावण्याइतकी
त्याची खोली आिण रंुदी होती. 33 एलीयाने मग वेदीवर लाकडे
रचली. “गोर्हा कापला. त्याचे तुकडे लाकडावर ठेवले.” 34 मग
तो म्हणाला, “चार घागरी भरुन पाणी घ्या आिण ते मांसाच्या
तुकड ावर आिण खालच्या होमापर्णाच्या लाकडावर ओता.” ते
झाल्यावर दुसर्यांदाआिण मग ितसर्यांदा त्याने तसेच करायला
सांिगतले. 35 वेदीवरुन वाहात जाऊन ते पाणी खालच्या
चरात साठले. 36 दुपारच्या यज्ञाची वेळ झाली. तेव्हा संदेष्टा
एलीया वेदीपाशी गेला आिण त्याने पर्ाथर्ना केली, “परमेश्वरा,
अबर्ाहाम, इसहाकआिण याकोब यांच्या देवा, तचू इसर्ाएलचा
देव आहेस हे तू आता िसध्द करून दाखवावेस अशी माझी तुला
िवनंती आहे. हे सवर् तचू माझ्याकडून करवनू घेतलेस हे यांना
कळू दे. मी तुझा सेवक आहे हे ही कळू दे. 37 हे परमेश्वरा,
माझ्या िवनवणीकडे लक्ष दे. तचू खरा परमेश्वर देव आहेस हे
यांना दाखव. म्हणजे तू त्यांना पुन्हा स्वत:जवळ घेत आहेस हे
त्यांना पटेल.” 38 तेव्हा परमेश्वरानेअग्नी पाठवला. यज्ञ,लाकडे,
दगड, वेदीभोवतीची जमीन हे सवर् पेटले. भोवतीच्या चरातले
पाणी सुध्दा त्या अग्नीने सुकून गेले. 39 सवार्ंच्या देखतच हे
घडले. तेव्हा लोकांनी जमीनीवर पालथे पडून “परमेश्वर हाच देव
आहे, परमेश्वर हाच देव आहे” असे म्हटले. 40एलीया म्हणाला,
“त्या बआलाच्या संदेष्ट ांना पकडून आणा. त्यांना िनसटू देऊ
नका” तेव्हा लोकांनी त्या सगळ्यांना धरले एलीयाने मग त्यांना
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िकशोन झर्याजवळ नेलेआिण तेथे सवर् संदेष्ट ांची हत्या केली.

41 एलीया मग अहाब राजाला म्हणाला, “जा, आता तू
तुझे खाणेिपणे उरकून घे कारण खपू जोराचा पाऊस पडणार
आहे” 42 तेव्हा अहाब राजा त्यासाठी िनघाला. त्याचवेळी
एलीया कमल डोंगराच्या माथ्यावर चढून गेला. तेथे
पोहोंचल्यावर ओणवनू, गुडघ्यात डोके घालनू बसला. 43आिण
आपल्याबरोबरच्या सेवकाला म्हणाला, “समुदर्ाकडे पाहा”
समुदर् िदसेल अशा जागी हा सेवक गेला पण परत येऊन
म्हणाला, “ितथे काहीच िदसले नाही” एलीयाने त्यास पुन्हा
सात वेळेस जाऊन पाहायला सांिगतले. 44 सातव्यांदा मातर्
सेवक परत येऊन म्हणाला, एक लहानसा, मुठीएवढा ढग मला
िदसला. समुदर्ावरुन तो येत होता तेव्हा एलीयाने त्या सेवकाला
सांिगतले, “अहाब राजाकडे जाऊन त्यास रथात बसनू ताबडतोब
घरी जायला सांग. कारण तोआ ा िनघाला नाहीतर पावसामुळे
त्यास थांबावे लागेल.” 45 पाहता पाहता आकाश ढगांनी
भरुन गेले. वारा सुटला आिण मुसळधार पाऊस सुरु झाला.
अहाब आपल्या रथात बसनू इजरे्लला परत जायला िनघाला.
46 परंतु एलीयावर परमेश्वराचा हात असल्यामुळे, धावता यावे
म्हणनू त्याने आपले कपडे सावरून घट्ट खोचले आिण सरळ
इजरे्लपयर्ंत तो अहाबाच्या पुढे धावत गेला.

19
1अहाब राजाने घडलेली सवर् हिककत ईजबेलला सांिगतली.

सवर् संदेष्ट ांना एलीयाने कसे तलवारीने कापनू काढले तेही
सांिगतले. 2 तेव्हा ईजबेलने एलीयाला दतूाकरवी िनरोप
पाठवला. तो असा, “तू त्या संदेष्ट ांना मारलेस तसे मी तुला
उद्या या वेळेपयर्ंत मारणार. यामध्ये मला यश आले नाहीतर
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देव माझे तसेच व त्याहनूही अधीक करो.” 3 एलीया हे ऐकून
घाबरला. आपला जीव वाचवायला त्याने पळ काढला. बरोबर
त्यानेआपल्या नोकराला घेतले होते. यहदूामधील बैर-शेबा येथे
ते गेले. आपल्या नोकराला ितथेच सोडून 4 तो पुढे िदवसभर
वाळवंट तुडवत गेला. एका झाडाखाली तो बसला. आता
मरण यावे असे त्यास वाटले. एलीया म्हणाला, “आता हे पुरे
झाले, परमेश्वरा! मलाआता मरु दे माझ्या पवूर्जांपेक्षा माझ्यात
काय बरे आहे?” 5 एका झाडाखाली तो आडवा झाला आिण
त्यास झोप लागली. तेव्हा एक देवदतू ितथे आला एलीयाला
स्पशर् करून म्हणाला, “उठ हे खा.” 6 एलीया उठून पाहतो तर
िनखार्यावर भाजलेली एक भाकर आिण पाण्याचे मडके शेजारी
ठेवलेले होते. एलीयाने ते खाल्ले, पाणी प्याला आिण तो पुन्हा
झोपी गेला. 7 आणखी काही वेळाने तो परमेश्वराचे देवदतू
दुसर्यांदा पुन्हा त्याच्याजवळ आला त्याने त्यास स्पशर् केला
आिण त्यास म्हणाला, “ऊठआिणथोडेखाऊन घे,नाहीतर पुढचा
मोठा पर्वास करायला तुला शक्ती राहणार नाही.” 8 तेव्हा
एलीया उठला त्याने खाल्ले आिण पाणी प्याला. त्या अन्नाच्या
बळावर पुढे तो चाळीस िदवस आिण रातर्ी चालत रािहला.
देवाचा डोंगर होरेब येथपयर्ंत तो चालला. 9 ितथे एका गुहेत
िशरुन त्याने रातर् काढली. तेव्हा परमेश्वर एलीयाशी बोलला.
तो म्हणाला, “एलीया, तू येथे का आला आहेस?” 10 एलीया
म्हणाला, “सवर्शिक्तमान परमेश्वर देवा, मी आतापयर्ंत तुझीच
सेवा करत आलेलो आहे. माझ्याकडून होईल िततके मी केले
पण इसर्ाएलाच्या लोकांनी तुझ्याशी केलेल्या कराराचा भंग
केलेला आहे. त्यांनी तुझ्या वेदीचा िवध्वंस केला. तुझ्या
संदेष्ट ांना तलवारीने मारले. मीच एकटा काय तो अजनू
िजवंत आहे. पण आता ते माझ्याही िजवावर उठले आहेत.”
11 यावर परमेश्वर एलीयाला म्हणाला, “जा, या डोंगरावर
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माझ्यासमोर उभा राहा. मी तुझ्या जवळून जातो” मग जोराचा
वारा सुटला. त्या सोसाट ाच्या वार्याने डोंगरालाही तडे
जाऊन मोठेमोठे खडक परमेश्वरासमोर पडले. पण त्या वार्यात
परमेश्वर नव्हता. त्यानंतर धरणीकंपझाला, पण तेथेही परमेश्वर
नव्हता. 12धरणीकंपानंतरअग्नी पर्कटला. पण तेथेही परमेश्वर
नव्हता. अग्नी शमल्यावर मातर् शांत, मंजुळ स्वर ऐकू आला.
13 एलीयाने हा ध्वनी ऐकला तेव्हा अंगरख्याने चेहरा झाकून
घेऊन तो गुहेच्या दाराशी जाऊन उभा रािहला. “एलीया, तू इथे
का आला आहेस?” अशी वाणी त्यास ऐकू आली. 14 एलीया
म्हणाला, “सवर्शिक्तमान परमेश्वर देवा,आतापयर्ंत मी तुझ्याच
सेवेत आयुष्य घालवले आहे. पण इसर्ाएल लोकांनी आपला
करार मोडला आहे. त्यांनी तुझ्या वेदीचंा िवध्वंस केला. तुझ्या
संदेष्ट ांना ठार केले. मीच काय तो अजनू िजवंत आहे. आिण
आता ते माझ्या िजवावर उठलेत.” 15 तेव्हा परमेश्वर त्यास
म्हणाला, “आता मागे जाआिण वाळवंटातनू जाणार्या रस्त्याने
िदिमष्काला पोहोंचेपयर्ंत चालत जा. िदिमष्कामध्ये जा आिण
अरामाचा राजा म्हणनू हजाएलला अिभषेक कर. 16 िनमशीचा
पुतर् येहू याला इसर्ाएलचा राजा म्हणनू अिभषेक कर. आिण
आबेल-महोला इथला शाफाटाचा पुतर् अलीशा याला पुढे तुझी
जागा घेणारा संदेष्टा म्हणनू अिभषेक कर. 17 हजाएल अनेक
पापी मनुष्यांना ठार करेल. त्याच्या तलवारीतनू जे सुटतील
त्यांना येहू मारील. आिण यातनूही कोणी िनसटले तर त्यास
अलीशा मारील. 18 एलीया, इसर्ाएलमध्ये बआलापुढे कधी
वाकले नाहीत असे सात हजार लोक अजनूही आहेत. यांना मी
जगू देईल. त्यांनी आयुष्यात कधी बालमतूी र्चे चंुबन घेतलेले
नाही.”
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19 तेव्हा एलीया ितथनू िनघाला आिण शाफाटाचा मुलगा
अलीशा याच्या शोधात िनघाला. अलीशा तेव्हा आपली
बैलाची बारा जोते चालवनू शेतजमीन नांगरत होता. एलीया
आला तेव्हा अलीशा स्वत:हा बाराव्या जोतावर होता. एलीया
अलीशाजवळ आला. एलीयाने मग आपला संदेष्ट ाचा खास
अंगरखा अलीशावर पांघरला. 20 अलीशाने लगेच बैल सोडून
िदले आिण तो एलीयाच्या मागे धावत गेला. अलीशा त्यास
म्हणाला, “मला माझ्या आईवडीलांचा िनरोप घेऊ दे.” मग मी
तुझ्याबरोबर येतो. एलीया म्हणाला, “ठीक आहे, जा पण मी
तुला काय केले ते लक्षात ठेव.” 21 अलीशाने मग आपल्या
आईवडीलांसमवेत सणासुदीसारखे जेवण घेतले. त्याने आपली
बैलांची जोडी कापली. त्यांच्या मानेवरचे जू सरपण म्हणनू
वापरले त्यावर बैलांचे मांस िशजवले. सवर् लोकांस जेवायला
बोलावले. मग अलीशा एलीयाच्या पाठोपाठ गेला. एलीयाचा
तो मदतनीस झाला.

20
1 बेन-हदाद अरामाचा राजा होता. त्याने आपल्या सवर्

सैन्याची जमवाजमव केली. त्याच्या बाजलूा ब ीस राजे
होते. त्यांच्याकडे घोडे आिण रथ होते. त्यांनी शोमरोनला
वेढा घातला आिण युध्द पुकारले. 2 इसर्ाएलचा राजा अहाब
याच्याकडे नगरात बेनहदादने दतूांकरवी िनरोप पाठवला 3 संदेश
असा होता, “बेन-हदादचे म्हणणे आहे, तुमच्याकडील सोने रुपे
तुम्ही मला द्यावे. तसेच तुझ्या िस्तर्या आिण पुतरे्ही माझ्या
हवाली करावी.” 4यावर इसर्ाएलाच्या राजाचे उ र असे होते,
“महाराज मी तर आता तुमच्याच ताब्यात आहे, हे मला मान्य
आहे. त्यामुळे जे माझे ते सवर् तुमचेच आहे.” 5 अहाबाकडे हे
दतू पुन्हा एकदा आले आिण म्हणाले, “बेन-हदादचे म्हणणे असे
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आहे, ‘तुझ्याजवळचा सोन्याचांदीचा ऐवज तसेच बायकामुले तू
माझ्या स्वाधीन केली पािहजेस. 6 उद्याच मी माझ्या मनुष्यांचे
एक शोधपथक ितकडे पाठवणार आहे. ते तुझ्या तसेच तुझ्या
कारभार्यांच्या घराची झडती घेतील. त्यांच्या डोळ्यांना जे
आवडेल ते स्वत:च्या हाताने घेतील. ती माणसे त्या वस्तू मला
आणनू देतील.” 7 तेव्हा इसर्ाएलचा राजा अहाबाने आपल्या
देशातीलसवर् विडलधार्या मनुष्यांचीसभा घेतली. अहाब त्यांना
म्हणाला, “हे पाहा, हा मनुष्य माझे कसेअिनष्ट करू पाहतआहे.
आधी त्याने माझ्या जवळचे सोनेचांदी तसेच माझी िस्तर्या
पुतरे् मािगतली. त्यास मी कबलू झालो. आिण आता त्यास
सवर्च हवे आहे.” 8 यावर ती विडलधारी मंडळी आिण इतर
लोकअहाबाला म्हणाले, “त्याच्या म्हणण्याला मान झुकवू नको.
तो म्हणतो तसे करु नको.” 9 मग राजा अहाबाने बेन-हदादकडे
िनरोप्याला सांिगतले की “माझा स्वामी अहाब राजास सांग”
तुझी पिहलीमागणीमलामान्यआहे. पण तुझ्या दुसर्याआजे्ञचे
मी पालन करु शकत नाही. बेन-हदादला त्याच्या दतूांनी हा
िनरोप सांिगतला. 10 तेव्हा बेन-हदादकडून अहाबाला दुसरा
िनरोप आला. त्या िनरोपात म्हटले होते, “शोमरोनचा मी पणूर्
िवध्वंस करीन. ितथे काहीही िशल्लक उरणार नाही. आठवणी
दाखल काही घेऊन यावे असेही माझ्या मनुष्यांना काही राहणार
नाही. असे झाले नाहीतर देव माझे तसे करो व त्यापेक्षा अिधक
करो.” 11इसर्ाएलच्या राजाचे त्यासउ र गेले. त्यामध्ये म्हटले
होते. “बेन-हदादला जाऊन सांगा की, जो िचलखत चढवतो
त्याने, जो ते उतरवण्याइतक्या दीघर् काळापयर्ंत जगतो त्याने
इतकी फुशारकी मारू नये.” 12 राजा बेन-हदाद इतर राजांच्या
बरोबर आपल्या तंबतू मद्यपान करत बसला होता. त्यावेळी हे
दतू आले आिण राजाला हा संदेश िदला. त्याबरोबर बेनहदादने
आपल्या मनुष्यांना नगरापुढे चढाईचा व्यहू रचायला सांिगतले.
“त्यापर्माणे लोकांनी आपापल्या जागा घेतल्या.” 13 तेव्हा
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इकडे एक संदेष्टा इसर्ाएलाचा अहाब राजांकडे आला. राजाला
तो म्हणाला, “अहाब राजा, परमेश्वराचे तुला सांगणे आहे की,
‘एवढी मोठी सेना बिघतलीस? मी, पर्त्यक्ष परमेश्वर, तुझ्या
हस्ते या सैन्याचा पराभव करवीन. म्हणजे मग मीच परमेश्वर
असल्याबद्दल तुझी खातर्ी पटेल.” 14 अहाबाने िवचारले.
“या पराभवासाठी तू कोणाला हाताशी धरशील?” तेव्हा
तो संदेष्टा म्हणाला, “पर्ांत अिधकार्यांच्या हाताखालच्या
तरुणांची परमेश्वर मदत घेईल” यावर राजाने िवचारले, “या
सैन्याचे नेतृत्व कोण करील?” “तचू ते करशील” असे संदेष्ट ाने
सांिगतले. 15 तेव्हाअहाब राजानेअिधकार्यांच्या हाताखालच्या
तरुणांची कुमक गोळा केली. त्या तरुणांची संख्या दोनशे
ब ीस भरली. मग राजाने इसर्ाएलाच्या सवर् फौजेला एकतर्
बोलावले. तेव्हा ते एकंदर सात हजार होते. 16 राजा बेन-
हदाद आिण त्याच्या बाजचेू ब ीस राजे दुपारी आपापल्या
तंबमूध्ये मद्यपान करण्यात आिण नशेत गंुग होते. त्यावेळी
अहाबाने हल्ला चढवला. 17 तरुण मदतनीस आधी चालनू
गेले. तेव्हा “शोमरोनमधनू सैन्य बाहेर आल्याचे राजा बेन-
हदादच्या मनुष्यांनी त्यास सांिगतले.” 18 तेव्हा बेन-हदाद
म्हणाला, “ते हल्ला करायला आले असतील िकंवा सलोख्याची
िकनंती करायला आले असतील. त्यांना िजवंत पकडा.” 19 राजा
अहाबाच्या तरुणांची तुकडी नगरातनू बाहेर पडली आिण
इसर्ाएलचे सैन्य मागोमाग येत होते. 20 पर्त्येक इसर्ाएलीने
समोरुन येणार्याला ठार केले. त्याबरोबर अरामामधली माणसे
पळकाढू लागली. इसर्ाएलाच्या सैन्याने त्यांचा पाठलाग केला.
राजा बेन-हदाद तर एका रथाच्या घोड ावर बसनू पळाला.
21 इसर्ाएल राजाने सेनेचे नेतृत्व करून अरामाच्या फौजेतील
सवर् घोडे आिण रथ पळवले. अरामाची मोठी क ल उडवली.
22 यानंतर तो संदेष्टा इसर्ाएल राजा अहाबाकडे गेला आिण
म्हणाला, “अरामाचा राजा बेन-हदाद पुढच्या वसंत ऋतुत पुन्हा
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तुझ्यावर चालनू येईल. तेव्हा तू आता परत जा आिण आपल्या
सैन्याची ताकद आणखी वाढव. काळजीपवूर्क आपल्या बचावाचे
डावपेच आख.”

23 अरामाच्या राजाचे अिधकारी त्यास म्हणाले,
“इसर्ाएलाचा देव हा पहाडावरील देव आहे. आपण डोंगराळ
भागात लढलो. म्हणनू इसर्ाएलांचा जय झाला. तेव्हा
आता आपण सपाटीवर लढू म्हणजे िजंकू. 24 आता तुम्ही
असे करायला हवे त्या राजांकडे सैन्याचे नेतृत्व न देता
त्यांच्या जागी सेनापती नेमा. 25 जेवढ ा सेनेचा संहार
झाला तेवढी पुन्हा उभी करा. घोडे आिण रथ मागवा. मग
आपण सपाटीवर इसर्ाएली लोकांचा सामना करु म्हणजे जय
आपलाच.” बेनहदादने हा सल्ला मानला आिण सवर् तजवीज
केली. 26 वसंत ऋतुत बेन-हदादने अराममधील लोकांस एकतर्
आणलेआिण तो इसर्ाएलवरील हल्ल्यासाठी अफेक येथेआला.
27 इसर्ाएलही युध्दाला सज्ज झाले. अरामी सैन्यािवरुध्द
लढायला गेले. अराम्यांच्या समोरच त्यांनी आपला तळ िदला.
शतर्ूसैन्याशी तुलना करता, इसर्ाएल म्हणजे शेरडांच्या दोन
लहान कळपांसारखे िदसत होते. अरामी फौजेने सगळा पर्देश
व्यापला होता. 28 एक देवाचा मनुष्य (संदेष्टा) इसर्ाएलाच्या
राजाकडे एक िनरोप घेऊन आला. िनरोप असा होता. “परमेश्वर
म्हणतो, ‘मी डोंगराळ भागातला देव आहे असे या अरामी
लोकांचे म्हणणे आहे. सपाटीवरचा मी देव नव्हे असे त्यांना
वाटते. तेव्हा या मोठ ा सेनेचा मी तुमच्या हातनू पराभव
करणार आहे. म्हणजे संपणूर् पर्देशाचा मी परमेश्वर आहे हे
तुम्ही जाणाल.” 29 दोन्ही सेना सात िदवस समोरासमोर तळ
देऊन बसल्या होत्या. सातव्या िदवशी लढाईला सुरुवात झाली.
इसर्ाएल लोकांनी अरामाचे एक लक्ष सैिनक एका िदवसात ठार
केले. 30 जे बचावले ते अफेक येथे पळून गेले. यातील स ावीस
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हजार सैिनकांवर शहराची िभंत कोसळून पडली. बेन-हदादनेही
या शहरात पळ काढला होता. तो एका आतल्या खोलीत लपला
होता. 31 त्याचे सेवक त्यास म्हणाले, “इसर्ाएलाचे राजे दयाळू
आहेत असे आम्ही ऐकून आहो. आपण कबंरेस गोणताट नेसनू
आिण डोक्याभोवती दोरखंड आवळून इसर्ाएलाच्या राजाकडे
जाऊ कदािचत् तो आपल्याला जीवदान देईल.” 32 त्या सवार्नंी
मग गोणताट घातले. डोक्याभोवती दोरी बांधली आिण ते
इसर्ाएलाच्या राजाकडे आले. त्यास म्हणाले, “तुमचा दास
बेन-हदाद तुमच्याकडे जीवदान मागत आहे.” अहाब म्हणाला,
“म्हणजे तो अजनू िजवंत आहे? तो माझा बंधचू आहे.” 33 बेन-
हदादला अहाब ठार करणार नाही अशा अथार्चे त्याने काहीतरी
आश्वासक बोलावे अशी बेनहदादच्या बरोबरच्या लोकांची
इच्छा होती. तेव्हा अहाबाने बेन-हदादला भाऊ म्हटल्यावर
ते ताबडतोब, “हो, बेन-हदाद तुमचा भाऊ िजवंत आहे” अहाब
म्हणाल, “जा आिण त्यास आणा” त्यापर्माणे तो आला. मग
राजा अहाबाने त्यास आपल्याबरोबर रथात बसायला सांिगतले.
34 बेन-हदाद अहाबाला म्हणाला, “माझ्या विडलांनी तुझ्या
विडलांकडून जी गावे घेतली ती मी तुला परत करीन. मग,
माझ्या विडलांनी शोमरोनात जशा बाजारपेठा वसवल्या तशा
तुला िदिमष्कात करता येतील” अहाब त्यावर म्हणाला, “या
करारावर ती तुला मुक्त करायला तयार आहे.” तेव्हा या दोन
राजांनी आपसात शांतीचा करार केला. मग राजा अहाबाने राजा
बेन-हदादला मुक्त केले.

-

35 त्यानंतर संदेष्टयांच्या िशष्यापैकी एका संदेष्ट ाने दुसर्या
संदेष्ट ाला म्हटले, “मला एकफटका मार.” परमेश्वराचीच तशी
आज्ञा होती म्हणनू तो असे म्हणाला, पण दुसर्या संदेष्ट ांने
तसे करायचे नाकारले. 36 तेव्हा पिहला संदेष्टा म्हणाला, “तू
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परमेश्वराची आज्ञा पाळली नाहीस. तेव्हा तू इथनू बाहेर
पडशील तेव्हा िसंह तुझा जीव घेईल” तो दुसरा संदेष्टा तेथनू
िनघाला तेव्हा खरोखरच िसंहाने त्यास ठार मारले. 37 मग हा
पिहला संदेष्टा एका मनुष्याकडे गेला. त्यास त्याने स्वत:ला
“फटका मारायला” सांिगतले. त्या मनुष्याने तसे केले आिण
संदेष्ट ाला घायाळ केले. 38 त्या संदेष्ट ाने मग स्वत:च्या
तोंडाभोवती एक फडके गंुडाळून घेतले. त्यामुळे तो कोण हे
कोणालाही ओळखू येऊ शकत नव्हते. हा संदेष्टा मग वाटेवर
राजाची वाट पाहत बसला. 39 राजा ितथनू जात होता. तेव्हा
संदेष्टा त्यास म्हणाला, “मी लढाईवर गेलो होतो. आपल्यापैकी
एकाने एका शतर्ू सैिनकाला माझ्यापुढे आणले आिण मला
सांिगतले, ‘याच्यावर नजर ठेव. हा पळाला तर याच्या जागी
तुलाआपला जीव द्यावा लागेल िकंवा शंभर र ल *चांदीचा दंड
भरावा लागेल.’ 40 पण मी इतर कामात गंुतलो होतो. तेव्हा
तो मनुष्य पळून गेला यावर इसर्ाएलाचा राजा म्हणाला, त्या
सैिनकाला तू िनसटू िदलेस हा तुझा गुन्हा तुला मान्य आहे.”
तेव्हा िनकाल उघडच आहे. “तो मनुष्य म्हणाला ते तू केले
पािहजेस.” 41 आता त्या संदेष्ट ाने तोंडावरचे फडके काढले.
इसर्ाएली राजाने त्यास पािहले आिण तो संदेष्टा असल्याचे
त्याने ओळखले. 42मग तो संदेष्टा राजाला म्हणाला, “परमेश्वर
म्हणतो,मी ज्याचा वधकरावा म्हणनूसांिगतले. त्यासतू मोकळे
सोडलेस. तेव्हा आता त्याच्या जागी तू आहेस. तू मरशील.
तुझ्या शतर्ूच्या िठकाणी तुझे लोक असतील तेही िजवाला
मुकतील.” 43 यानंतर इसर्ाएलचा राजा शोमरोनाला आपल्या
घरी परतला. तो अितशय संतापला होता आिण िचतांगर्स्त
झाला होता.

21
* 20:39 34 िकलोगर्ाम
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1 नंतर असे झाले की, अहाब राजाचा राजवाडा शोमरोनात
होता. त्याच्या महालाशेजारी इजरे्ल येथे एक दर्ाक्षाचा मळा
होता. तो नाबोथ इजरे्लकर नावाच्या मनुष्याचा होता. 2एकदा
अहाब नाबोथला म्हणाला, “तुझा मळा मला दे. ितथे मला
भाजीचा मळा करायचा आहे. तुझा मळा माझ्या महालाला
लागनूच आहे. त्याच्या ऐवजी मी तुला आणखी चांगला
दर्ाक्षमळा देईन. िकंवा तुला हवे असेल तर याचा मोबदला
मी पैशात देईन.” 3 नाबोथ अहाबाला म्हणाला, “माझ्या
वाडविडलांचे वतन मी आपणास द्यावे असे परमेश्वर माझ्या
हातनू न घडवो.” 4 तेव्हा अहाब घरी परतला. पण तो नाबोथावर
रागावलेला होता. इजरे्लचा हा मनुष्य जे बोलला ते त्यास
आवडले नाही. (नाबोथ म्हणाला होता, “माझ्या कुटंुबाचीजिमन
मी तुम्हास देणार नाही)” अहाब अंथरुणावर पडला त्याने तोंड
िफरवनू घेतले आिण अन्नपाणी नाकारले. 5 अहाबाची पत्नी
ईजबेल त्याच्याजवळ गेली. त्यास म्हणाली, “तुम्ही असे िखन्न
का? तुम्ही जेवतकानाही?” 6अहाब म्हणाला, “इजरे्ल येथल्या
नाबोथाला मी त्याचा मळा मला द्यायला सांिगतला ‘त्याची पणूर्
िकंमत मी मोजायला तयार आहे िकंवा हवे तर दुसरी जमीन
द्यायला तयारआहे हे ही मी त्यास सांिगतले. पण नाबोथ त्याचा
मळा द्यायला कबलू होत नाही.” 7 ईजबेल त्यास म्हणाली, “पण
तुम्ही तर इसर्ाएलाचे राजे आहात. उठा, काहीतरी खा म्हणजे
तुम्हास बरे वाटेल. नाबोथ इजरे्लकरचा मळा मी आपल्याला
िमळवनू देईन.” 8 ईजबेलने मग काही पतरे् िलिहली. पतर्ांवर
ितने अहाबाची सही केली. अहाबाच्या िशक्का वापरुन
पतर्ांवर तो िशक्का उमटवला. मग ितने ही पतरे् नाबोथाच्या
गावच्या विडलधार्या मंडळीनंा आिण थोरामोठ ांना पाठवली.
9 पतर्ातला मजकूर असा होता: “एक िदवस उपवासाची
घोषणा करा. मग गावातल्या लोकांस एकतर् बोलवा. ितथे
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नाबोथिवषयी बोलणे होईल. 10 नाबोथाबद्दल खोट ा गोष्टी
सांगणारी काही अधम माणसे जमवा. नाबोथ राजािवरुध्द
आिण देवािवरुध्द बोलला, हे आम्ही ऐकले, असे त्या मनुष्यांनी
म्हणावे. एवढेझाल्यावरनाबोथलागावाबाहेर घालवनू दगडांचा
वषार्व करून मारा.” 11 ईजबेलीच्या पतर्ातील आजे्ञपर्माणे
इजरे्लमधल्या गावातील वयाने आिण मानाने विडलधार्या
(पुढ ार्यांनी) मंडळीनंी ही आज्ञा मानली. 12 त्यांनी उपवासाचा
म्हणनू एक िदवस घोिषत केला. त्यािदवशी सवर् लोकांस सभेत
बोलावले. नाबोथला सवार्संमोर खासआसनावर बसवले. 13मग,
“नाबोथ देवािवरुध्दआिण राजािवरुध्द बोलल्याचे आपण ऐकले
आहे” असे दोन अधम मनुष्यांनी साक्ष सांिगतली. तेव्हा लोकांनी
नाबोथला गावाबाहेर घालवले आिण तो मरेपयर्ंत त्याच्यावर
दगडांचा वषार्व केला. 14 मग त्या पर्ितिष्ठत मनुष्यांनी
ईजबेलकडे िनरोप पाठवला. “नाबोथचा वध झाला आहे.” असा
तो िनरोप होता. 15 ईजबेलने हे ऐकले तेव्हा ती अहाबाला
म्हणाली, “नाबोथ मेला. आता तुम्हास नाबोथ इजरे्लकरचा
हवा होता तो मळा तुम्ही जाऊन ताब्यात घेऊ शकता” जो
तो पैसे घेऊनही ताब्यात द्यायला तयार नव्हता नाबोथ आता
िजवंत नाही मेला आहे. 16 यावर इजरे्लकर नाबोथ आता
मरण पावला आहे हे अहाबाने ऐकले तेव्हा त्याने तो दर्ाक्षमळा
आपल्या ताब्यात घेतला. 17यावेळी परमेश्वर एलीया ितश्बीशी
बोलला, 18 “ऊठ शोमरोनमधल्या इसर्ाएलचा राजा अहाबाकडे
जा तो नाबोथाच्या दर्ाक्षमळ्यात असेल. तो मळा वतन
करून घ्यायला ितथे गेला आहे. 19 अहाबाला जाऊन सांग
की परमेश्वर म्हणतो, ‘अहाब, नाबोथला तू मारलेस. आता
त्याचा मळा वतन करून घ्यायला िनघालास तेव्हा आता मी
सांगतो ते ऐक. नाबोथ मेला त्याच जागी तू सुध्दा मरशील ज्या
कु यांनी नाबोथाचे रक्त चाटले तीच कुतर्ी त्याच िठकाणी तुझे
रक्त चाटतील.” 20 तेव्हा एलीया अहाबाकडे गेला. अहाबाने
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एलीयाला पािहले आिण तो म्हणाला, तुला मी पुन्हा सापडलो.
“तू नेहमीच माझ्यािवरुध्द आहेस” एलीया म्हणाला, हो, “तुला
मी पुन्हाशोधनू काढलेआहे. तुझेआयुष्यतू परमेश्वराचेअपराध
करण्यातच घालवलेस. 21 तेव्हा परमेश्वर तुला काय सांगतो ते
ऐक, मी तुझा नाश करीन. मी तुला आिण तुझ्या कुटंुबातील
सवर् पुरुषांना तो इसर्ाएलात कोंडलेला असो िकंवा मोकळा
असो त्यास मी ठार करीन. 22 नबाटाचा पुतर् यराबाम याच्या
कुटंुबासारखीच तुझ्या घराचीही वाताहत होईल. अहीयाचा पुतर्
बाशाच्या कुटंुबासारखीच तुझी दशा होईल. या दोन्ही घराण्यांचा
समळू नाश झाला. तू माझा क्रोध जागा केलास. इसर्ाएल
लोकांसही पाप करायला लावलेस.” 23 िशवाय परमेश्वर असे
म्हणतो, “तुझी पत्नी ईजबेल िहच्या शरीरावर इजरे्लमध्ये
कुतर्ी तुटून पडतील. 24अहाबाच्या घरातल्या ज्याला कुणाला
गावात मरण येईल त्यास कुतर्ी खातीलआिण जो कोणी शेतात
मरेल तो पक्षयांचे भक्षय होईल” 25अहाबाने िजतकी पापे केली,
िजतके अपराध केले तेवढे कोणीच केले नाहीत. त्याची पत्नी
ईजबेल िहने त्यास भर िदल्यामुळे त्याने परमेश्वराच्या दृष्टीने
हे सवर् करायला लावले. 26 अहाबाने आणखी एक पातक केले
ते म्हणजे अमंगळ मतूी र्चंी पजूा केली. अमोरी लोकांनीही
हेच केले तेव्हा परमेश्वराने त्यांच्याकडून हा पर्देश काढून
घेऊन इसर्ाएल लोकांस िदला. 27 एलीयाचे बोलनू झाल्यावर
अहाबालाफार दु:खझाले. दु:खाने त्याने अंगावरचे कपडेफाडले.
मग िवशेष शोकवस्तरे् पिरधान केली. त्याने अन्नत्याग केला.
त्याच कपड ात तो झोपला. तो अितशय दु:खी आिण िखन्न
झाला होता. 28 परमेश्वर एलीया ितश्बी संदेष्ट ाला म्हणाला,
29 “अहाब माझ्यापुढे नतमस्तक झाला आहे असे िदसते. तेव्हा
तो िजवंत असेपयर्ंत मी त्यास संकटात लोटणार नाही. त्याचा
पुतर् राज्यावर येईपयर्ंत मी थांबेन. मग त्याच्या घराला मी
उपदर्व देईन.”
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2 . 18:1-27
1 पुढील तीन वष इसर्ाएल आिण अराम यांच्यामध्ये

शांततेची गेली. 2 ितसर्या वषी र्, यहदूाचा राजा यहोशाफाट
इसर्ाएलाचा राजा याला भेटायला गेला. 3 यावेळी
इसर्ाएलाच्या राजाने आपल्या अिधकार्यांना िवचारले,
“अरामाच्या राजाने रामोथ-िगलाद आपल्याकडून घेतले होते ते
आठवते ना? ते परत िमळवण्यासाठी आपण काहीच का केले
नाही? रामोथ आपले असायला हवे.” 4आिण इसर्ाएल राजा
यहोशाफाटाला म्हणाला, “तुम्ही आमच्या बाजनेू रामोथ-
िगलाद येथे अरामी सैन्याशी लढाल का?” यहोशाफाट
म्हणाला, “अवश्य माझे सैन्य आिण घोडे तुमचेच आहेत.”
5 यहोशाफाटाने इसर्ाएलाच्या राजास म्हटले, “पर्थम आपण
परमेश्वराचा सल्ला घेतला पािहजे.” 6 तेव्हा इसर्ाएलाच्या
राजाने संदेष्ट ांची एक सभा घेतली. तेव्हा ितथे चारशे
संदेष्टे हजर होते. राजाने त्यांना िवचारले, “आपण आ ाच
रामोथ-िगलाद येथे अरामी फौजेवर चालनू जावे का?” की
काही काळ थांबावे? संदेष्टे म्हणाले, “तुम्ही खुशाल आ ाच
हल्ला करा. परमेश्वर तुम्हास जय िमळवनू देईल.” 7 पण
यहोशाफाटाने शंका काढली, “परमेश्वराचा आणखी कोणी
संदेष्टा यांच्या खेरीज इथे आहे का? तसा असेल तर त्यालाही
देवाचे मत िवचारलेले बरे.” 8 इसर्ाएलाचा राजा म्हणाला,
“ज्याच्या द्वारे परमेश्वराचा सल्ला घेता येईल तसा आणखी
एक संदेष्टा आहे. इम्ला याचा पुतर् मीखाया.” पण मी
त्याचा दे्वष करतो. कारण तो काही सांगतो तेव्हा माझ्याबद्दल
कधीच चांगले भिवष्यकथन करत नाही. त्याचे बोलणे मला
अिपर्य वाटते. यहोशाफाट म्हणाला, “इसर्ाएलाच्या राजा,
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तुझे असे बोलणे बरोबर नव्हे.” 9 तेव्हा इसर्ाएलाच्या राजाने
आपल्या एका सेवकाला “इम्लाचा पुतर् मीखायाला घेऊन
येण्यास सांिगतले.” 10 यावेळी इसर्ाएलाचा राजा व यहदूाचा
राजा यहोशाफाट राजवस्तरे् घालनू िसंहासनावर बसले होते.
शोमरोनच्या वेशीजवळ न्यायदान चालते त्यािठकाणी ते होते.
सवर् संदेष्टे त्यांच्या समोर उभे होते. त्यांचे भिवष्यकथन चालेले
होते. 11 त्यांच्यापैकी एक कनानाचा पुतर् िसदक्ीया हा होता.
त्याने पर्चंड शक्तीचे पर्तीक अशी लोखंडाची िशंगे केली होती.
तो अहाबाला म्हणाला, “परमेश्वराचे म्हणणे हे आहे की ही
िशंगे तू अरामी सैन्यािवरुध्द लढताना वापरावीस म्हणजे तू
शतर्ूचा पराभव करशील, त्याचा संहार करशील.” 12 मग ते
सवर्च भिवष्यवादी भिवष्य सांगत होते. पुढे िसदक्ीया म्हणाला,
“आता तुझ्या सैन्याने चढाई करावी. रामोथ-िगलाद येथे अरामी
सैन्यावर हल्ला करावा. िवजय तुमचाच आहे. परमेश्वर ते
राजाच्या हाती देईल.” 13 हे चाललेले असतानाच एक सेवक
मीखायाच्या शोधात गेला व त्यास भेटून म्हणाला, “राजा या
युध्दात िवजयी होईल असे सवर्च संदेष्ट ांचे म्हणणे आहे.
तेव्हा तहूी तसेच म्हणणे शरे्यस्कर ठरेल व ते सुरिक्षतपणाचे
होईल.” 14 पण मीखाया म्हणाला, “नाही, कदािप नाही. जे
परमेश्वर माझ्याकडून वदवतो तेच मी सांगेन. माझी तशी
पर्ितज्ञाचआहे.” 15मीखाया मग राजाकडे आला. राजाने त्यास
िवचारले, “मीखाया, मी आिण राजा यहोशाफाट हातिमळवणी
करु ना? रामोथ-िगलाद अरामाच्या सैन्यावर आता चढाई करु
का?” मीखाया म्हणाला, “हो तुम्ही आ ाच ही लढाई करा.
परमेश्वर तुम्हास यश देईल.” 16 पण राजा त्यास म्हणाला,
“तू हे परमेश्वराच्या शक्तीने सांगत नाहीस. आपल्या मनाचे
सांगतो आहेस. तेव्हा खरे काय ते सांग परमेश्वराचे म्हणणे
सांग. अशी शपथ िकतीदा मी तुला देऊ?” 17 तेव्हा मीखायाने
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सांिगतले, “काय होणार ते मला िदसते आहे. इसर्ाएलाचे सैन्य
डोंगरांवर इतस्तत: पसरेल. मेंढपाळ नसलेल्या में ढरांसारखी
त्यांची अवस्था होईल. परमेश्वराचे म्हणणे असे आहे, ‘यांना
कोणी नेता नाही. यांनी सुखरूप घरी जावे. लढाईच्या भानगडीत
पडू नये.” 18मग इसर्ाएलाच्या राजा यहोशाफाटाला म्हणाला,
“पाहा, हेच बोललो होतो ना मी! हा संदेष्टा कधीही माझ्याबद्दल
चांगले भिवष्यकथन करत नाही. हा नेहमी अिपर्य गोष्टीच
मला ऐकवतो.” 19 इकडे परमेश्वराचे म्हणणे काय आहे ते
मीखाया सांगतच होता. मीखाया म्हणाला, “ऐका परमेश्वर
काय म्हणतो: ते पाहा परमेश्वर स्वगार्त िसंहासनावर बसलेला
मी पािहला. आकाशातले त्याचे सवर् सैन्य त्याच्या शेजारी
उभे आहे. 20 परमेश्वराने म्हटले, ‘अहाब राजाची कोणी
फसगत करेल का? त्याने रामोथ-िगलाद वर हल्ला करावा
असे मला वाटते. त्यामध्ये त्यास मरण येईल.’ तेव्हा आता
काय करावे याबद्दल देवदतूांमध्ये एकमत होईना. 21 मग
त्यापैकी एकजण परमेश्वराकडे गेला आिण म्हणाला, ‘मी हे
काम करीन.’ 22 परमेश्वर त्यास म्हणाला, ‘तू अहाबाची फसगत
कशी करशील?’ यावर तो देवदतू म्हणाला, ‘मी अहाबाच्या
संदेष्ट ांमध्ये गोंधळ माजवनू देईन. त्यांना मी राजाशी खोटे
बोलायला पर्वृ करीन संदेष्टे राजाला सांगतील ते खोटे
असेल.’ यावर परमेश्वर म्हणाला, ‘हे चांगले झाले; जा आिण
अहाब राजाला या मोहात पाड, तुला यश येईल. 23 मीखायाचे
सांगनू झाले. मग तो म्हणाला, तेव्हा खरी हिककत अशी
आहे. परमेश्वरानेच तुमच्या संदेष्ट ांना खोटे बोलायला लावले
आहे. तुमच्यावर मोठे संकट ओढवावे असे परमेश्वरास वाटते.”
24 मग कनानाचा पुतर् िसदकीया हा संदेष्टा मीखायाजवळ
गेला. मीखायाच्या त्याने तोंडात मारले. िसदक्ीया म्हणाला,
“माझ्यातली परमेश्वराची शक्ती संपली आहे आिण तो आता
तुझ्या माफर् तच बोलतो आहे अशी खरेच तुझी समजतू आहे?”
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25 मीखाया म्हणाला, “लवकरच आप ी येणार आहे. तेव्हा
तू एका लहानशा खोलीत दडून बसशील तेव्हा माझे म्हणणे
खरे असल्याचे तुझ्या लक्षात येईल.” 26 तेव्हा इसर्ाएलच्या
राजाने आपल्या एका सेवकाला मीखायाला पकडायचा हुकूम
केला. राजा म्हणाला, “याला धरा आिण नगरािधकारी आमोन
व राजपुतर् योवाश यांच्याकडे घेऊन जा. 27 आिण त्यांना
जाऊन सांगा, राजा म्हणतो, या मनुष्यांस बंदीत टाका व
मी सुखरूप परत येईपयर्ंत त्यास फक्त भाकर आिण पाणी
द्या. युध्दावरुन मी परत सुखरूप येईपयर्ंत त्यास ितथेच राहू
द्या.” 28 मीखाया मोठ ाने म्हणाला, “मी काय म्हणतो ते सवर्
लोकहो ऐका. राजा, तू युध्दावरुन िजवंत परत आलास तर
परमेश्वर माझ्या माफर् त बोलला नाही असे खुशाल समजा.”
29 नंतर इसर्ाएल राजा अहाबआिण यहदूाचा राजा यहोशाफाट
रामोथ येथे अरामाच्या सैन्याशी लढायला गेले. रामोथ-िगलाद
पर्ांतात हे युध्द झाले. 30 अहाब यहोशाफाटाला म्हणाला,
“आपण आता युध्दाचा व्यहू रच.ू मला राजा म्हणनू कोणी
ओळखणार नाही असे कपडे मी घालीन. पण तू मातर् राजाला
शोभेल असाच पोषाख कर.” अशापर्कारे इसर्ाएलाच्या राजाने
अगदी चारचौघांसारखे कपडे करून युध्दाला सुरुवात केली.
31अरामाच्या राजाकडे ब ीस रथािधपती होते. त्या राजाने या
ब ीस जणांना इसर्ाएलाच्या राजाचा शोध घ्यायला सांिगतले.
राजाला ठार करण्याबद्दल त्याने त्यांना बजावले. 32 तेव्हा युध्द
चालू असताना या रथािधपतीनंी राजा यहोशाफाटाला पािहले.
“तोच इसर्ाएलचा राजा असे त्यांना वाटले.” त्यामुळे त्याचा ते
वध करायला िनघाले. यहोशाफाट आरडाओरडा करु लागला.
33 हा इसर्ाएलचा अहाब राजा नव्हे हे त्या रथािधपतीच्या
लक्षात आल्यावर त्यांनी त्यास मारले नाही. 34 तेव्हा एका
सैिनकाने, कोणावर नेम धरुन नव्हे असा हवेतच एक बाण
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सोडला. हा बाण नक्की इसर्ाएलाचा राजा अहाब याला
लागला. शरीराचा जो छोटा भाग िचलखताने झाकलेला नव्हता
ितथे बाण लागला. तेव्हा राजा अहाब आपल्या सारथ्याला
म्हणाला, “मला बाण लागला आहे. रथ येथनू हलव. आपण
या लढाईपासनू दरू जाऊ.” 35 युध्द मातर् चालचू रािहले.
राजा अहाब आपल्या रथात बसनू रािहला. रथात टेकून बसनू
तो अरामाच्या सैन्याकडे पाहत होता. त्यास एवढा रक्तसर्ाव
झाला की रथाच्या बैठकीच्या भागात रक्ताचे थारोळे झाले.
संध्याकाळच्या सुमारास राजाला मृत्यू आला. 36 सयूार्स्ताच्या
वेळी “इसर्ाएलाच्या सवर्सैन्याला आपापल्या पर्ांतात घरोघरी
जायचा आदेश िमळाला.” 37 राजा अहाबाला अशा तर्हेने
मरण आले. काही जणांनी त्याचा देह शोमरोनाला आणला.
त्यास त्यांनी ितथे पुरले. 38 शोमरोनमधल्या तळ्यावर या
लोकांनी अहाबाच्या रथ धुतला. रथातील रक्त कु यांनी चाटले
आिण त्या तळ्यातील पाण्याने वेश्या स्नान करीत असत.
परमेश्वराने जे जे होईल असे सांिगतले होते तसेच नक्की घडले.
39 इसर्ाएलाच्या राजांचा इितहास या गरं्थात राजा अहाबाच्या
सवर् गोष्टीचंी नोंद केलेली आहे. आपला महाल सुशोिभत
करण्यासाठी त्याने हिस्तदंत कसे वापरले, त्याने नगरे उभारली
याबद्दलही या गरं्थात सांिगतलेले आहे. 40अहाब मरण पावला
व त्यास त्याच्या पवूर्जांशेजारी दफन करण्यात आले. त्याचा
पुतर् अहज्या त्याच्या जागी राजा झाला.

2 . 20:31-21:1
41 अहाब इसर्ाएलाचा राजा झाल्यावर चौथे वषर् चालू

असताना यहोशाफाट यहदूाचा राजा झाला. यहोशाफाट हा
आसाचा पुतर्. 42 यहोशाफाट वयाच्या पस्तीसाव्या वषी र्
राजा झाला आिण यरूशलेमामध्ये त्याने पंचवीस वष राज्य
केले. त्याच्या आईचे नाव अजबूा. ती िशल्हीची कन्या.
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43 यहोशाफाट चांगला राजा होता. हा आपले विडल आसा
ह्यांच्यापर्माणेच वागला. परमेश्वराच्या दृष्टीने जे योग्य ते
त्याने केले. पण यहोशाफाटाने उंचावरील पजूास्थळे काढली
नाहीत. लोक त्यािठकाणी होम करणे, धपू जाळणे वगैरे करत
रािहले. 44यहोशाफाट राजाने इसर्ाएलाच्या राजाशी शांततेचा
करार केला. 45राजायहोशाफाटशरू होता. त्याने बर्याचलढाया
केल्या. त्याने जे केले त्याची हिककतयहदूाच्या राजांचा इितहास
या गरं्थात आहे. 46 त्याचे विडल आसा राज्य करीत असताना
जे पुरुषगमन करणारे राहनू गेले होते त्यांना यहोशाफाटाने
त्यांना हाकलनू लावले. 47 याच काळात अदोम पर्देशाला
राजा नव्हता. एक कारभारीच इथला कारभार पाहत असे.
त्याची नेमणकू यहदूाचा राजा करी. 48 राजा यहोशाफाटाने
ताशी र्शी काही मालवाहू गलबते बांधली. त्यामध्ये त्याचा
हेतू ओिफरहनू सोने आणण्याचा होता. पण ती तेथपयर्ंत कधी
पोहोंचू शकली नाहीत कारण एसयोन-गेबेरच्या बंदरात त्यांची
नासधसू करण्यात आली. 49 इसर्ाएलाचा राजा अहाबाचा पुतर्
अहज्या याने यहोशाफाटाला मदतीचा हात िदला. “त्याच्या
मनुष्यांबरोबर आपले खलाशी देण्याची तयारी दशर्वली.” पण
अहज्याची कुमक िस्वकारण्यास यहोशाफाटाने नकार िदला.
50 यहोशाफाट मरण पावला त्यानंतर दावीद नगरात आपल्या
पवूर्जांबरोबर त्याचे दफन करण्यात आले. त्याच्या जागी त्याचा
पुतर् यहोराम राज्य करु लागला. 51 अहज्या अहाबाचा पुतर्
होता. यहोशाफाटाच्या यहदूावरील स ेच्या सतराव्या वषी र्
अहज्या इसर्ाएलाचा राजा झाला. शोमरोन मध्ये त्याने दोन
वष राज्य केले. 52 अहज्याने परमेश्वराचे अनेक अपराध
केले. आपले विडल अहाब, आई ईजबेल आिण नबाटाचा
पुतर् यराबाम या सगळ्यांनी जे केले तेच याने केले. या
सवर् राज्यकत्यार्नंी इसर्ाएली लोकांस आणखी पापात लोटले.
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53 आपल्या विडलांपर्माणेच अहज्यानेही बआल या अमंगळ
दैवताची पजूा केली. त्यामुळे इसर्ाएलचा देव परमेश्वर याचा
कोप ओढवला. परमेश्वर अहाबावर संतापला होता तसाच
अहज्यावर संतापला.
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