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2 राजे
1 राजे आिण 2 राजे यांची पुस्तके मळूतः एकच पुस्तके होती.

यहदूी परंपरेनुसार ियमर्या संदेष्ट ाला 2 राजे या पुस्तकाचा
लेखक म्हणनू शरे्य िदले जाते, परंतु नुकत्याच पर्कािशत
झालेल्या पिवतर् शास्तर्ीय िशष्यवृ ीमुळे हे काम िननावी
लेखकाच्या एका गटाला वैिशष्ट देते ज्याला ड ूटेरोनोिमस्ट
म्हणतात. 2 राजे बोधिचन्हांचा पाठपुरावा करते: आज्ञाधारकपण
देवाचा आशीवार्द आणते व आज्ञाभंगामुळे शर्ाप येतात.

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

इस्तर्ाएलाचे लोक तसेच पिवतर् शास्तर्ाचे सवर् वाचक.

2 राजे हे पुस्तक 1 राजे या पुस्तकाचा िसक्वेल क्रमवार
भाग (मागोमाग येणारा)आहे. िवभाजीत राज्यावर (इस्तर्ाएल
आिण यहदूा) राजांची कथा पुढे सुरू ठेवते. 2 राजे हे पुस्तक
शेवटी इस्तर्ाएल आिण यहदूाच्या लोकांना अितक्रमण आिण
बाबेलच्या बंिदवासातनू बाहेर पडते.

पांगापांग
रूपरेषा
1. अलीशाची सेवाकाय — 1:1-8:29
2. अहाबाच्या कुळाचा शेवट — 9:1-11:21
3. यहोआश ते इस्तर्ाएलच्या शेवटपयर्ंत — 12:1-17:41
4. िहज्कीया ते यहदूा पयर्ंतचा शेवट — 18:1-25:30
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1 अहाब राजाच्या मृत्यनंूतर मवाबाने इसर्ाएलािवरूद्ध बंड
केले. 2 नंतर अहज्या आपल्या शोमरोनमधल्या त्याच्या
माडीवरच्या िखडकीच्या जाळीतनू खाली पडला व जखमी
झाला. तेव्हा अहज्याने आपल्या सेवकांना बोलावले आिण
त्यांना सांिगतले. “जा, आिण एक्रोनचे दैवत बआल-जबबू
याला िवचारून या, मी या दुखण्यातनू बरा होईन का.”

3 पण एलीया ितश्बी याला परमेश्वराचा दतू म्हणाला, “ऊठ,
राजा अहज्याने शोमरोनाहनू आपले काही दतू रवाना केले
आहेत, त्यांना जाऊन भेट आिण त्यांना सांग, ‘इसर्ाएलात देव
नाही काय, म्हणनू तुम्ही एक्रोनचे दैवत बआल-जबबू याला
िवचारायला जात आहा? 4 ह्यास्तव परमेश्वर असे म्हणतो,
“ज्या पलंगावर तू आहेस, तेथनू तू कधीच खाली उतरणार नाही.
त्याऐवजी, तुला खिचत मरण येईल.” मग एलीया िनघनू गेला.

5 जेव्हा दतू परत अहज्या राजाकडेआले. तो त्यांना म्हणाला,
“तुम्ही परत का आलात?” 6 ते त्यास म्हणाले, “एक मनुष्य
आम्हास भेटला व तो असे बोलला की, ‘तुम्हास ज्या राजाने
पाठवले आहे त्याच्याकडे परत जाऊन त्यास सांगा, परमेश्वर
असे म्हणतो, इसर्ाएलात परमेश्वर नाही काय? जो तू एक्रोनचे
दैवत बआल-जबबू याच्याकडे आपल्या सेवकांना िवचारायला
पाठवलेस? ह्यास्तव ज्या पलंगावर तू चढला आहेस, तेथनू तू
कधीच खाली उतरणार नाहीस. त्याऐवजी, तुला खिचत मरण
येईल.” 7 अहज्या आपल्या दतूांना म्हणाला, “ज्याने तुम्हास
भेटून हे सांिगतले तो िदसायला कसा होता?” 8 त्यांनी त्यास
उ र िदले, “त्याने केसांचा बनवलेला अंगरखा घातला होता
आिण कातडयाचा कंबरपट्टा बांधला होता.” तेव्हा अहज्या
म्हणाला, “तो एलीया ितश्बीच आहे.”

9 नंतर अहज्याने आपला एक सरदार पन्नास मनुष्यांसह
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एलीयाकडे पाठवला. सरदार एलीयाकडे वर गेला, िजथे एलीया
एका डोंगराच्या माथ्यावर बसला होता. सरदार एलीयाला
म्हणाला, “हे देवाच्या मनुष्या (संदेष्ट ा) राजाने सांिगतले,
त्वरीत खाली ये.” 10 एलीयाने या सरदाराला उ र िदले, “जर
मी देवाचा मनुष्य (संदेष्टा)असेल,तरआकाशातनूअग्नी पर्कट
होऊन तुला आिण या पन्नास जणांना भस्म करून टाको.” तेव्हा
आकाशातनू अग्नी खाली उतरला व त्या सरदारासह त्याच्या
पन्नास जणांना भस्म केले.

11अहज्याने दुसर्या सरदाराला पन्नास जणांसह पाठवले. तो
सरदार देखील एलीयाला म्हणाला, “हे देवाच्या मनुष्या, राजाने
सांिगतले, त्वरीत खाली ये.” 12 एलीयाने त्यांना उ र देऊन
म्हटले, “जर मी देवाचा मनुष्य (संदेष्टा)असेल, तरआकाशातनू
अग्नी पर्कट होऊन तुलाआिण या पन्नास जणांना भस्म करो.”
पुन्हा आकाशातनू अग्नी खाली उतरला व त्या सरदारासह त्या
पन्नास मनुष्यांना भस्म केले.

13 अहज्याने आणखी ितसर्या सरदारला पन्नास जणांसह
पाठवले. तो सरदार एलीयाकडे वर आला, व गुडघे टेकून
एलीयाला िवनवणी करून म्हणाला, “हे देवाच्या मनुष्या, माझा
आिण माझ्याबरोबरचे हे तुझे पन्नासदास, ह्यांचा जीव तुझ्या
दृष्टीने मोलवान असो. 14खरोखरच, आधीचे दोन सरदार आिण
त्यांच्या बरोबरची माणसे आकाशातनू आलेल्या अग्नीत नष्ट
झाली, पणआता माझा जीव तुझ्या दृष्टीने मोलवान असो.”

15 तेव्हा परमेश्वराचा दतू एलीयाला म्हणाला, “त्याला िभऊ
नकोस, तर त्याच्याबरोबर खाली जा.” तेव्हा एलीया त्या
सरदाराबरोबर राजाअहज्याला भेटायलाखाली गेला. 16एलीया
अहज्याला म्हणाला, परमेश्वर असे म्हणतो, “इसर्ाएलात
िवचारायला परमेश्वर नाही काय? म्हणनू तू ‘एक्रोनचा देव
बआल-जबबूकडे िवचारायला माणसे पाठवलीस? म्हणनू आता,
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ज्या पलंगावर तू चढला आहेस, तेथनू तू कधीच खाली उतरणार
नाही. त्याऐवजी, तुला खिचत मरण येईल.”

17 परमेश्वराचे जे वचन एलीयाने सांिगतले होते त्यापर्माणे
राजा अहज्या मरण पावला. अहज्याला मुलगा नव्हता,
याकारणामुळे अहज्यानंतर यहोराम राजा झाला. यहदूाचा राजा
यहोशाफाट याचा मुलगा योराम याच्या दुसर्या वषी र् हे झाले.
18इसर्ाएलाच्या राजांचा इितहास या गरं्थातअहज्याने केलेली
बाकीची कृत्ये िलिहलेली नाहीत काय?

2
1 आिण असे झाले की, एका वावटळीद्वारे परमेश्वर

एलीयाला वर स्वगार्स घेणार होता, तेव्हा एलीया अलीशाबरोबर
िगलगालहनू िनघाला. 2 एलीया अलीशाला म्हणाला,
“कृपाकरून तू येथेच थांब, कारण परमेश्वराने मला बेथेल
येथे पाठवले आहे.” अलीशा म्हणाला, “परमेश्वर िजवंतआहे, व
तू िजवंत आहे, मी तुला सोडणार नाही.” मग ते खाली बेथेलास
गेले.

3 तेव्हा बेथेल येथील संदेष्ट ांचे पुतर् अलीशाकडे येऊन
त्यास म्हणाले, “आज तुझ्या स्वामीला परमेश्वर तुझ्यापासनू
घेऊन जाणार आहे, हे तुला मािहत आहे काय?” अलीशा
म्हणाला, “होय, मला मािहत आहे, पण या िवषयी बोलू नका”
4एलीया अलीशाला म्हणाला, “कृपाकरून तू येथेच थांब, कारण
परमेश्वराने मला यरीहो येथे पाठवले आहे.” पण अलीशा
म्हणाला, “परमेश्वर िजवंत आहे व तू िजवंत आहे, मी तुला
सोडणार नाही.” मग ते यरीहोस आले.

5 तेव्हा यरीहो मधील संदेष्ट ांचा समहू अलीशाकडे येऊन
म्हणाली, “परमेश्वर तुझ्या स्वामीला आज तुझ्यापासनू घेऊन
जाणार आहे हे तुला मािहत आहे काय?” अलीशा म्हणाला,
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“होय मला मािहत आहे, पण या िवषयी बोलू नका.” 6 नंतर
एलीया अलीशाला म्हणाला, “तू कृपाकरून येथेच थांब, कारण
परमेश्वराने मला यादनेस पाठवले आहे.” अलीशा म्हणाला,
“परमेश्वर िजवंतआहे व तू िजवंतआहे; मी तुला सोडणार नाही.”
तेव्हा ते दोघे पुढे िनघाले.

7 नंतर संदेष्ट ाच्या मुलांतले पन्नास त्यांच्या िवरूद्ध िदशेने
लांब उभे रािहले व ते दोघे यादन जवळ उभे रािहले. 8 तेव्हा
एलीयाने आपला झगा काढला व त्याची घडी केली, आिण तो
पाण्यावरआपटला. तेव्हा पाणी दोन्ही िदशेने दुभागले व ते दोघे
कोरडया भमूीवरुन चालत नदी पार करून गेले.

9आिणअसेझाले की, नदीओलांडल्यावर एलीयाअलीशाला
म्हणाला, “परमेश्वराने मला येथनू घेऊन जायच्या अगोदर
मी तुझ्यासाठी काय करावे ते माग.” अलीशा म्हणाला,
“कृपाकरून तुमच्या ठायी असलेल्या आत्म्याचा दुप्पट वाटा
मला िमळावा.” 10 एलीयाने उ र िदले, “ही तर फारच किठण
गोष्ट तू मािगतलीस. तरीसुद्धा, तुझ्या जवळून मी घेतला जात
असता,जर तुला मी िदसलो तर हे शक्यआहे. पणजर नाही, तर
असे होणार नाही.” 11एलीया आिण अलीशा बोलत पुढे चालले
होते, तेवढयात अग्नीचा रथ व अग्नीचे घोडे तेथे अवतीणर् झाले
आिण त्यांनी त्या दोघांना एकमेकांपासनू दरू केले, आिण एका
वावटळीमधनू एलीया वर स्वगार्त गेला. 12 अलीशा हे पाहनू
मोठ ाने ओरडला, “माझ्या बापा! माझ्या बापा! इसर्ाएलचा
रथ आिण त्याचे घोडेस्वार!” त्याने एलीयाला पुन्हा पािहले
नाही. त्यानेआपली वसरे् धरुनफाडली व त्याचे दोन तुकडे केले.

13 त्याने एलीयाचा अंगरखा जो जिमनीवर पडला होता,
उचलला,आिण परत यादनकाठी जाऊन उभा रािहला. 14 त्याने
एलीयाचा झगा जो खाली पडला होता, तो घेऊन पाण्यावर
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मारला आिण म्हटले, “परमेश्वर, एलीयाचा देव कोठे आहे?”
त्याने जेव्हा पाण्यावर मारले, तेव्हा पाणी दोन्ही बाजसू दुभंगले
आिण अलीशा पार गेला.

15 तेव्हा यरीहो येथील संदेष्ट ांचे पुतर् जे समोर होते ते त्यास
पाहनू म्हणाले, “एलीयाचा आत्मा अलीशावर आला आहे.”
आिण ते त्यास भेटायला आले. त्यांनी त्यास जिमनीपयर्ंत
लवनू नमन केले. 16 ते त्यास म्हणाले, “आता पाहा, तुझ्या
दासाकडे कडे पन्नास धष्टपुष्ट माणसे आहेत. त्यांना जाऊन
तुझ्या स्वामीचा शोध घेऊ दे. कदािचत् परमेश्वराच्या आत्म्याने
एलीयाला वर नेऊन कोठेतरी डोंगर िकंवा दरीमध्ये टाकले
असेल.” अलीशा म्हणाला, “नाही, त्यांना पाठवू नका.”

17पणअलीशाला लाज वाटेपयर्ंत संदेष्ट ांनीआगर्ह धरला,
तो म्हणाला, “त्यांना पाठवा.” मग त्यांनी पन्नास जणांना
पाठवले, आिण त्यांनी एलीयाचा तीन िदवस शोध घेतला, पण
ते त्यास शोधू शकले नाही. 18 आिण अलीशा यरीहोत राहत
असता, ते त्याच्याकडे परत आले, तेव्हा तो त्यांना म्हणाला,
“जाऊ नका,असे मी तुम्हास सांिगतले नव्हते काय?”

19 त्या नगरातील माणसे अलीशाला म्हणाली, “पाहा,आम्ही
तुला िवनंती करतो, या नगराची पिरिस्थती आनंददायी आहे,
माझ्या स्वामी हे तुम्ही पाहताच आहात, पण इथले पाणी खराब
व जमीन नापीकआहे.” 20अलीशा त्यांना म्हणाला, “एक नवीन
पातर् घेऊन या आिण त्यामध्ये मीठ घाला.” तेव्हा त्यांनी ते
त्याच्याकडे आणले.

21अलीशा ते घेऊन त्या झर्याच्या उगमापाशी गेला आिण
त्यामध्ये ते मीठ टाकून म्हणाला, “परमेश्वर असे म्हणतो,
‘आता हे पाणी मी बरे केले आहे. आता यापुढे आणखी मृत्यू
िकंवा नािपकी आणखी होणार नाही.” 22 अलीशा बोललेल्या
वचनापर्माणे ते पाणी चांगले झाले वआजपयर्ंत ते चांगले आहे.
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23 नंतरअलीशा तेथनू वर बेथेलास गेला. तो वाटेने वर चालत
असता, लहान मुलांनी गावातनू िनघनू त्याची िटंगल करायला
सुरुवात केली. ती म्हणाली, “अरे टकल्या वर जा, ए टकल्या,
वर जा.” 24 अलीशाने मागे वळून त्यांच्याकडे पािहले आिण
परमेश्वराच्या नावाने त्यांनाशाप िदला. त्यानंतर दोनअस्वलीनंी
वनातनू बाहेर येऊन त्यांच्यातली बेचाळीस मुले फाडून टाकली.
25 नंतर अलीशा तेथनू कमल डोंगराकडे गेला,आिण ितथनू तो
परत शोमरोनास आला.

3

1 यहदूाचा राजा यहोशाफाट याच्या कारिकदी र्च्या अठराव्या
वषी र्, अहाबाचा मुलगा योराम शोमरोनात इसर्ाएलावर राज्य
करू लागला; त्याने बारा वष राज्य केले. 2 यहोरामाने
परमेश्वराच्या दृष्टीने दुष्ट अशी कृत्ये केली, पण आपल्या
आई-विडलांसारखे त्याने केले नाही; त्याने त्याच्या विडलांनी
बआलमतूी र्च्या पजेूसाठी केलेला स्तंभ काढून टाकला. 3 असे
असले तरी नबाटचा मुलगा यराबाम ज्याने इसर्ाएलास पाप
करायला लावले, त्याच्या पापास तो िचकटून रािहला. ती त्याने
सोडली नाहीत.

4 आता मवाबाचा राजा मेशा कळपांचा धनी होता. तो
इसर्ाएलाच्या राजाला एक लक्ष मेंढया आिण एक लक्ष एडके
लोकरीसंदू्धा देत असे. 5 पण अहाबाच्या मतू्यनंूतर, मवाबाच्या
राजाने इसर्ाएलाच्या राजािवरूद्ध बंड केले. 6 त्या वेळेस राजा
योराम शोमरोन मधनू बाहेर पडला आिण त्याने सवर् इसर्ाएल
लोकांस एकतर् केले.
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7 यहदूाचा राजा यहोशाफाट याच्याकडे त्याने असा िनरोप
पाठवला की, “मवाबाच्या राजाने माझ्यािवरुध्द बंड केले
आहे. तू माझ्याबरोबर मवाबािवरूद्ध लढाईला येशील काय?”
यहोशाफाटाने सांिगतले, “होय, मी जरुर येईन,जसा तू तसा मी,
जसे तुझे लोक तसे माझे लोक, जसे तुझे घोडे तसे माझे घोडे.”
8 नंतर तो बोलला “कोणत्या वाटेने हल्ला करायला जायचे?”
यावर, “अदोमच्या वाळवंटाच्या िदशेने” असे यहोशाफाट ने
सांिगतले.

9मग इसर्ाएलचा राजा, यहदूाआिणअदोमाच्या राजाबरोबर
चालत सात िदवसाच्या वाटेचा फेरा केल्यावर, ितथे त्यांच्या
सैन्याला, घोड ांना, तसेच त्यांच्याबरोबरची जनावरे याकिरता
पाणी सापडले नाही. 10 तेव्हा इसर्ाएलाचा राजा यहोराम
म्हणाला, “हे काय आहे? मवाबांच्या हातनू पराभव पत्करावा
म्हणनू परमेश्वराने आम्हा तीन राजांना एकतर् आणले काय?”

11 परंतू यहोशाफाट म्हणाला, “ज्याच्याकडून आपण
परमेश्वराचा सल्ला घ्यावा असा येथे परमेश्वराचा एखादा
संदेष्टा नाही काय?” तेव्हा इसर्ाएलाच्या राजाच्या एका
सेवकाने उ र िदले, “शाफाटाचा मुलगा अलीशा इथेच आहे,
जो एलीयाच्या हातावर पाणी घालत असे.” 12 यहोशाफाट
म्हणाला, “परमेश्वराचे वचन त्याच्या सोबत आहे.” तेव्हा
इसर्ाएलाचा राजा व यहोशाफाट आिण अदोमचा राजा खाली
त्याच्याकडे गेले.

13अलीशा इसर्ाएलाच्या राजाला म्हणाला, “तुझे माझे काय
आहे? तू आपल्या विडलांच्या िकंवा आईच्या संदेष्ट ांकडे जा.”
तेव्हा इसर्ाएलाच्या राजा अलीशाला म्हणाला, “नाही, कारण
परमेश्वराने आम्हा तीन राजांना एकतर् आणले, ह्यासाठी की
मवाबाकडून आम्ही पराभतू व्हावे.” 14अलीशा म्हणाला, “ज्या
परमेश्वराच्यासािन्नध्यातमी उभा राहतो,तो सैन्याचा परमेश्वर
िजवंतआहे. जरयहदूाचा राजायहोशाफाटह्याच्या उपिस्थतीचा
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मी आदर केला नसता, तर खरोखर मी तुझी दखल घेतली नसती
व तुझ्याकडे पािहलेही नसते.

15 तेव्हा आता एखादा वीणावादक माझ्याकडे आणा.” आिण
असे झाले की वीणावादक वाजवत असता, परमेश्वराचा हात
अलीशावर आला. 16 मग अलीशा म्हणाला, “परमेश्वर असे
म्हणतो: या कोरड ा नदीच्या खोर्यात जागोजागी खणनू ठेवा.
17 कारण परमेश्वर असे म्हणतो, तुम्हास वारा, पाऊस काही
िदसणार नाही पण तरीही हे खोरे पाण्याने भरुन जाईल, आिण
तुम्ही प्याल, तुम्ही व तुमच्या जनावरांनाही पाणी िमळेल.
18 कारण हे तर परमेश्वराच्या दृष्टीने सोपे आहे. तो तुम्हास
मवाबांवरही िवजय िमळवनू देईल. 19 पर्त्येक तटबंदीच्या
व चांगल्या बंदोबस्त असलेल्या अशा िनवडक नगरांवर तुम्ही
हल्ला कराल. पर्त्येक चांगला वृक्ष तुम्ही तोडून टाकाल,
पाण्याचे झरे, िविहरी बुजवनू टाकाल. दगडफेक करून चांगल्या
शेतांची नासाडी कराल.” 20 मग सकाळी, अपर्णाच्या वेळी,
अदोमाच्या बाजनेू पाण्याचा लोंढा आला आिण देश पाण्याने
भरला. 21 राजे आपल्यावर हल्ला करायला आले आहेत हे
मवाबाच्या लोकांनी ऐकले तेव्हा, त्यांनीआपल्याकडच्या युध्दात
उतरता येण्याजोग्या सवर् पुरुषांना एकतर् केले. युध्दासाठी सज्ज
होऊन ते सीमेवर जाऊन थांबले. 22 ते लोक त्या िदवशी भल्या
पहाटे उठले तेव्हा उगवत्या सयूार्ची लाली पाण्यात पर्ितिबंिबत
होती. मवाबी लोकांस त्यांच्या िवरूद्ध िदशेला असलेले पाणी
िदसले असता, ते त्यांना रक्तासारखे लाल िदसले. 23 ते म्हणाले,
“हे रक्त आहे! या राजांची नक्कीच आपापसात लढाई झालेली
िदसते, त्यांनी परस्परांना मारले! तर आता मवाब्यांनो त्यांना
लुटायला चला.” 24 मवाबी लोक इसर्ाएलांच्या छावणीपाशी
आले असता, इसर्ाएल लोकांनी बाहेर येऊन मवाबी सैन्यावर
हल्ला केला. तेव्हा मवाबी लोक पळत सुटले व इसर्ाएल लोक
त्यांच्या पर्देशातही त्यांना मारत गेले. 25 इसर्ाएल लोकांनी
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त्यांची नगरे उध्वस्त केली, त्यांच्या पर्त्येक शेतांत दगडांचा
मारा करून ते बुजवले. त्यांनी पाण्याच्या सवर् िविहरी बुजवल्या
व सवर् चांगली झाडे तोडून टाकली केली. फक्त कीर-हरेसमधे
त्यांनी त्यांचे दगड राहू िदले. पण गोफण चालवणार्या सैन्यांनी
त्या नगरावर हल्ला केला. 26या लढाईला तोंड देणे आपल्याला
जड जात आहे हे मवाबाचा राजा मेशाने जाणले. तेव्हा त्याने
तलवारधारी सातशे िनवडक माणसे बरोबर घेतली आिण वेढा
फोडून अदोमाच्या राजाला तो मारायला िनघाला पण त्यास
ते जमले नाही. 27 मग मवाबाच्या राजाने आपल्या थोरल्या
मुलाला बरोबर घेतले, जो त्यानंतर त्याच्या गादीवर बसणार
होता. नगराच्या तटबंदीच्या िभंतीवर या राजाने आपल्या
मोठ ा मुलाचा यज्ञात बली िदला. तेव्हा इसर्ाएलवर मोठा कोप
झाला. मग ते मवाबाचा राजा मेशा याला सोडूनआपल्या देशात
परतआले.

4
1 17:14-16

1आता संदेष्ट ांच्या मुलांच्या बायकांतली एक अलीशाकडे
रडत आली, आिण म्हणाली, “तुझा सेवक माझा पती मरण
पावला आहे, आिण तुला मािहत आहे की, तुझा सेवक
परमेश्वराचे भय राखत होता. पण आता सावकार माझ्या दोन
मुलांना त्याचा गुलाम करून घ्यायला नेण्यासाठी आला आहे.”
2 तेव्हा अलीशा ितला म्हणाला, “मी तुला काय मदत करु
शकतो? तुझ्या घरात काय आहे ते मला सांग.” तेव्हा ती
स्तर्ी म्हणाली, “एका तेलाचा बुधलासोडला तर तुझ्या दासीच्या
घरात काहीच नाही.” 3 तेव्हा अलीशा म्हणाला, “आता जा
आिण तुझ्या शेजार्यांकडून िरकामी भांडी उसने मागनू आण.
िजतके शक्य होतील िततके उसने आण. 4मग घराचे दार आतनू
लावनू घे. फक्त तू आिण तुझी मुलेच घरात राहा. ते सगळे
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तेल या िरकाम्या भांड ामध्ये ओत आिण ती सगळी भरलेली
भांडी एकाबाजलूा ठेव.” 5 मग ती स्तर्ी अलीशाकडून िनघनू
आपल्या घरीआली व ितनेआपल्या मागनू वआपल्या मुलांच्या
मागनू दारआतनू लावनू घेतले. त्यांनी ितच्याकडे भांडीआणली
आिण ती त्यामध्ये तेल ओतत गेली. 6अशी अनेक भांडी भरली
शेवटी ती आपल्या मुलाला म्हणाली, “आणखी एक भांडे घेऊन
ये.” पण तो ितला म्हणाला, “आता एकही भांडे उरले नाही”
त्यावेळी बुधल्यातले तेल संपले. 7 मग ती अलीशाकडे आली
आिण ितने त्या परमेश्वराच्या मनुष्यास हे सांिगतले. अलीशा
ितला म्हणाला, “आता हे तेल िवक आिण कजर्फेड कर, आिण
उरलेल्या पैशावर तू आपल्या मुलांचा िनवार्ह कर.”

1 17:17-24
8 एकदा अलीशा शनेूम येथे गेला. तेथे एक पर्ितिष्ठत स्तर्ी

राहत होती. ितने अलीशाला आपल्या घरी येऊन जेवायचा
आगर्ह केला. त्यामुळे अलीशा जेव्हा ितकडून जाई तेव्हा
त्या स्तर्ीकडे जेवणासाठी थांबत असे. 9 तेव्हा ती स्तर्ी
आपल्या नवर्याला म्हणाली, “पाहा, मला आता कळाले आहे
की,आपल्या येथे नेहमी येतो तो अलीशा, परमेश्वराचा पिवतर्
मनुष्यआहे. 10 तेव्हा त्याच्यासाठी वर एक लहानशी खोली बांधू
या, त्यामध्ये एक पलंग, मेज व बैठक आिण िदव्याची सोय पण
करु. म्हणजे तो जेव्हा येईल तेव्हा त्यास थांबायला ही खोली
होईल.” 11मग एके िदवशी अलीशा त्या घरी आला तेव्हा त्याने
त्या खोलीत आराम केला. 12 तेव्हा अलीशाने आपला सेवक
गेहजी याला, “त्या शनेूमच्या स्तर्ीला बोलावनू आणायला
सांिगतले.” त्यापर्माणे गेहजीने त्या स्तर्ीला बोलावले, ती
येऊन अलीशा पुढे उभी रािहली. 13 अलीशा त्यास म्हणाला,
ितलासांगकी, “तूआमचीचांगलीकाळजी घेतलीआहेस. तेव्हा
मी तुझ्यासाठीकायकरु? तुझ्यासाठी राजाशी िकंवा सेनापतीशी
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बोलू का?” ती म्हणाली, “मी माझ्या लोकांमध्ये राहते.”
14 तेव्हा अलीशा गेहजीला म्हणाला, “मग आपण ितच्यासाठी
काय करु शकतो?” गेहजी म्हणाला, “ितला खरोखर मलूबाळ
नाही आिण ितचा पती वृध्द आहे.” 15 मग अलीशा म्हणाला,
“ितला बोलाव” गेहजीने पुन्हा ितला बोलावले, तेव्हा ती येऊन
दाराशी उभी रािहली. 16अलीशा ितला म्हणाला, “पुढील वसंत
ऋतुत याच सुमारास तू आपल्या मुलाला उराशी धरशील.”
ती म्हणाली, “नाही, माझ्या स्वामी, तुम्ही परमेश्वराचे मनुष्य
आहात, माझ्याशी खोटे बोलू नका.” 17 पण ती स्तर्ी गरोदर
रािहली आिण अलीशा म्हणाला त्यापर्माणेच वसंत ऋतचू्या
वेळी ितने मुलाला जन्म िदला. 18 मुलगा मोठा झाल्यावर, एके
िदवशी तो आपल्या बापाजवळ जो कापणी करणार्यां लोकांस
सोबत होता तेथे गेला. 19 तो विडलांना म्हणाला, “माझे डोके,
माझे डोके.” यावर त्याचे विडल आपल्या नोकराला म्हणाले,
“याला त्याच्या आईकडे घेऊन जा.” 20 नोकराने मुलाला
त्याच्या आईकडे पोचवले. दुपारपयर्ंत हा मुलगा आईच्या
मांडीवर बसला होता नंतर तो मेला. 21 तेव्हा त्या स्तर्ीने
आपल्या मुलाला परमेश्वराच्या मनुष्याच्या पलंगावर ठेवले व
खोलीचे दार लावनू ती बाहेर गेली. 22 ितने नवर्याला हाक
मारुन म्हटले, “कृपाकरूनएकनोकरआिणएकगाढवमाझ्याकडे
पाठव, म्हणजे मी ताबडतोब जाऊन परमेश्वराच्या मनुष्यास
भेटून येते.” 23 त्या स्तर्ीचा पती ितला म्हणाला, “आजच
त्याच्याकडे का जातेस? आज चंदर्दशर्न नाही, की शब्बाथही
नाही.” ती म्हणाली, “सगळे ठीक होईल.” 24 मग गाढवावर
खोगीर चढवनू ती नोकराला म्हणाली, “आता पटकन चल
आिण मी सांिगतल्या िशवाय माझ्यासाठी वेग कमी करु नको!”
25मगती िनघनूकमलडोंगरासपरमेश्वराच्यामनुष्याकडेआली.
अलीशाने ितला दुरुनच येताना पािहले, तेव्हा त्याने गेहजी
या आपल्या नोकराला म्हटले, “बघ, ती शनेूमची स्तर्ी येत
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आहे. 26 कृपाकरून ितला भेटायला धावत जा आिण ितला
िवचार, तू व तुझा पती, तुझा मुलगा, हे सवर् ठीक आहेत ना?”
ती म्हणाली, सवर्काही ठीक आहे. 27 आिण ितने डोंगरावर
देवाच्या मनुष्याजवळ जाऊन त्याचे पाय धरले. तेव्हा ितला
ढकलण्यास गेहजी जवळ आला, पण परमेश्वराच्या मनुष्याने
म्हटले, “ितला एकटे सोड, ती काळजीत आहे. परमेश्वराने
िहची समस्या माझ्यापासनू लपवलीआहे, मला कािहच कळवले
नाही.” 28 तेव्हा ती म्हणाली, “माझ्या स्वामी, मी तुझ्याजवळ
मुलगा मािगतला होता काय? ‘मला फसवू नको’ असे मी
म्हटले नव्हते काय?” 29 तेव्हा अलीशा गेहजीला म्हणाला,
“िनघायची तयारी कर व तुझ्या हातात माझी काठी घे, आिण
ितच्या घरी जा. जर तुला कोणी भेटला तर त्यास सलाम
करू नको, आिण कोणी तुला सलाम केला तर त्यास उ र
देऊ नको. आिण माझी काठी त्या मुलाच्या तोंडावर ठेव.”
30 पण मुलाच्या आईने म्हटले, “परमेश्वराची आिण तुमची
शपथ मी तुम्हास सोडणार नाही!” तेव्हा अलीशा उठला आिण
ितच्या मागनू िनघाला. 31 गेहजी त्यांच्या आधी घरी जाऊन
पोहचला व त्याने त्या मुलाच्या तोंडावर काठी ठेवली पण ते
मलू काही बोलले नाही िकंवा कोणतीच हालचाल केली नाही.
तेव्हा गेहजी परत अलीशाकडे गेला व त्यास म्हणाला, “मलू
काही जागे झाले नाही.” 32 जेव्हा अलीशा घरात आला ते
मलू मरण पावलेले व त्याच्या अंथरुणावर िनपचीत पडले होते.
33अलीशाने खोलीत िशरुन दार लावनू घेतले. आता खोलीत
ते मलू आिण अलीशा अशी दोघेच होती. अलीशाने मग
परमेश्वराची पर्ाथर्ना केली. 34अलीशा त्या मुलाच्या अंगावर
पालथा पडला. त्याने आपले तोंड मुलाच्या तोंडावरआिण डोळे
मुलाच्या डोळ्यावर, आपले हात त्याच्या हातावर ठेवले. अशा
पर्कारे अलीशाने त्या मुलावर पाखर घातल्यावर त्या मुलाच्या
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अंगात ऊब िनमार्ण झाली. 35 मग अलीशा उठला आिण घरात
इकडेितकडे िफरला. मग पुन्हा वर येऊन मुलावर पाखर घातली.
मुलाला एका पाठोपाठ सात िशंका आल्या आिण त्याने डोळे
उघडले. 36अलीशाने गेहजीला हाक मारुन त्या शनेूमकिरणीला
बोलवण्यास सांिगतले. त्याने ितला बोलिवल्यावर ती खोलीत
आल्यावर,अलीशा ितला म्हणाला, “तुझ्या मुलाला उचलनू घे.”
37मग ितनेजिमनीपयर्ंत पालथे पडून त्यासनमन केले व मुलाला
उचलनू घेऊन बाहेर आली.

38 अलीशा िगलगाल येथे परत आला. तेव्हा त्या देशात
दुष्काळ पडला होता. संदेष्ट ांचे िशष्य त्याच्यासमोर बसले
होते. तोआपल्या सेवकाला म्हणाला, “एकमोठे पातेलेअग्नीवर
ठेव आिण या संदेष्ट ांसाठी शाकभाजी कर.” 39 त्यातील
एकजण रानात शाकभाजी गोळा करूनआणावयास गेला. तेव्हा
त्यास एक रानवेल िदसला व त्याची फळे तोडूनआपल्याओटीत
भरून, त्याने ती फळे कापनू भांड ात टाकली. परंतु ती कडू
होती हे त्यांना मािहत नव्हते. 40 मग ही शाकभाजी सवार्नंा
खाण्यासाठी वाढली. ती खाताच सवर्जण ओरडून म्हणाले.
“देवाच्या मनुष्या, या भांड ात तर मरण आहे.” त्यांना ते खाता
येईना. 41 तेव्हा अलीशा म्हणाला, “थोडे पीठ आणा.” पीठ
आणनू िदल्यावर त्याने ते मोठ ा भांड ात घातले. मग अलीशा
म्हणाला, “आता हे सगळ्यांना वाढा.” आता त्यामध्ये काही
अपायकारक रािहले नाही. 42 बआल-शालीश येथनू एकदा एक
मनुष्य आपल्या नव्या िपकातील जवाच्या वीस भाकरी देवाच्या
मनुष्यासाठी घेऊनआला. तसेच कोवळी कणसे पोत्यातनू घेऊन
आला. तो म्हणाला, “हे सवर् या लोकांस खायला दे.” 43 त्याचा
सेवक म्हणाला, “शंभर मनुष्यांना हे कसे पुरणार?” पण अलीशा
म्हणाला, “तू ते सवार्नंा वाटून दे. परमेश्वर म्हणतो, त्यांनी
खाल्ल्यावर त्यातनू काही उरेल.” 44 मग त्याच्या सेवकाने
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त्यांच्यासमोर ते अन्न ठेवले. परमेश्वराच्या वचनापर्माणे त्यांनी
ते खाल्यावरही काही उरलेच.

5
1नामान हा अरामाच्या राजाचा सेनापती होता. तो राजासाठी

फार महत्वाचा मनुष्य होता कारण त्याच्या माफर् तच परमेश्वर
अरामाच्या राजाला िवजय िमळवनू देत असे. नामान चांगला
शरू वीर होता खरा, पण त्यास कोड होते. 2 अरामी सैन्याच्या
बर्याचफौजा इसर्ाएलामध्ये लढाईवर गेल्या होत्या, तेथनू त्या
सैिनकांनी बरेच लोक गुलाम म्हणनू धरुन आणले होते. एकदा
त्यांनी इसर्ाएलामधनू एक लहान मुलगीही आणली. ती पुढे
नामानाच्या पत्नीची दासी झाली. 3 ती आपल्या धनीणीला
म्हणाली, “आपल्या मालकांनी शोमरोनातील संदेष्ट ाला
भेटावे. तो त्यांचे कोड बरे करेल.” 4 कोणी तरी आपल्या
धन्याला सांिगतले की ती इसर्ाएली मुलगी असे म्हणत आहे.
5 त्यावर अरामाचा राजा म्हणाला, “आ ाच जा. इसर्ाएलाच्या
राजासाठी मी पतर् देतो.” तेव्हा नामान इसर्ाएलाला िनघाला.
आपल्याबरोबर त्याने दहा िकक्कार* चांदी, सोन्याची सहा हजार
नाणी आिण दहा पोशाखाचे जोड घेतले. 6आपल्या राजाकडून
त्याने इसर्ाएलाच्या राजासाठी पतर्ही घेतले. त्यामध्ये िलिहले
होते. की माझ्या सेवेतील नामान याला तुमच्याकडे पाठवत
आहे. त्याचे कोड बरे करावे. 7 इसर्ाएलाच्या राजाने हे पतर्
वाचले तेव्हा त्याने आपले कपडे फाडले. तो म्हणाला, “मी
देव आहे काय, जीवन आिण मृत्यू यावर माझी स ा नाही.
त्याने कोड असलेल्या मनुष्यास उपचारासाठी माझ्याकडे का
बरे पाठवावे? हा माझ्याशी भांडण करण्याचे कारण काढत
आहे.” 8 राजाने कपडे फाडले हे देवाचा मनुष्य अलीशा याने

* 5:5 340 िकलोगर्ाम
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ऐकले. त्याने मग राजाला िनरोप पाठवला, “तू आपले कपडे
का फाडलेस? त्यास माझ्याकडे येऊ दे म्हणजे इसर्ाएलामध्ये
संदेष्टा असल्याचे त्यास कळेल.” 9 तेव्हा नामान आपले
रथ, घोडे यांसह अलीशाच्या घराच्या दाराबाहेर जाऊन उभा
रािहला. 10 अलीशाने िनरोप पाठवला, “तू जाऊन यादनेत
सात वेळा स्नान कर म्हणजे तुझे शरीर पवूी र्सारखे होऊन तू
शुध्द होशील.” 11 नामान हे ऐकून खपू रागावला आिण िनघनू
गेला. तो म्हणाला, “पहा, मला वाटले, तो बाहेर येईल,
उभा राहनू आपला देव परमेश्वर याचे नाव घेऊन आपला हात
माझ्या अंगावरुन िफरवनू माझे कोड बरे करील. 12 अबाना
आिण परपर या िदिमष्कातील नद्या इसर्ाएलामधील नद्यापेंक्षा
िनिश्चतच चांगल्या आहेत. मग त्यामध्येच स्नान करून मी
शुध्द होणार नाही काय?” एवढे बोलनू संतापाने नामान तोंड
िफरवनू िनघनू गेला. 13मग नामानाचे सेवक त्याच्याकडे येऊन
त्यास म्हणाले, “माझ्या िपत्या, संदेष्ट ाने तुम्हास एखादी
अवघड गोष्ट करायला सांिगतली असती तर तुम्ही ती केली
असती, नाही का? ‘स्नान करून शुध्द हो,’ एवढेच त्याने
आपल्याला सांिगतले. ते आपण का करू नये?” 14 तेव्हा त्याने
देवाचा मनुष्याच्या सचूनेपर्माणे यादन नदीत सात वेळा बुडी
मारली. तेव्हा त्याचे शरीर लहान मुलाच्या शरीरासारखे होऊन
तो शुध्द झाला. 15 नामान व त्याच्याबरोबरचे लोक देवाच्या
मनुष्याकडे परत जाऊन त्याच्यासमोर उभे रािहले. तो म्हणाला,
“पहा, सवर् पृथ्वीवर इसर्ाएलाबाहेर देव नाही हे आता मला
कळाले आहे. माझ्याकडून कृपया, ही भेट घ्यावी.” 16 पण
अलीशाने त्यांना उ र िदले, “ज्याच्यापुढे मी उभा राहतो त्या
परमेश्वराच्या जीिवताची शपथ घेऊन सांगतो, मी काहीही
घेणार नाही.” त्याने अलीशाला पुष्कळ आगर्ह केला, पण
त्याने नकार िदला. 17 तेव्हा नामान म्हणाला, माझ्यासाठी एवढे
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करावे. माझ्या दोन खेचरावर लादनू नेता येईल इतकी माती
नेण्याची मला मुभा द्यावी. म्हणजे मी यापुढे परमेश्वरािशवाय
दुसर्या कोणत्याही दैवतांना होमबली िकंवा यज्ञ अपर्ण करणार
नाही. 18परमेश्वराने मला एकागोष्टीचंी क्षमा करावी. अरामाचा
राजा माझा स्वामी, िरम्मोनच्या दैवतांच्या पजेूला जातो तेव्हा
मी त्यास नमन करीन तेव्हा परमेश्वराने आपल्या दासास क्षमा
करावी. 19 तेव्हा अलीशा त्यास म्हणाला, शांतीने जा. मग
नामान िनघनू गेला. 20 तो थोडी वाट चालनू गेल्यावर अलीशा
याचा नोकर गेहजी याने िवचार केला, “पाहा, माझ्या धन्याने
या अरामी नामानाकडून भेट न िस्वकारता त्यावर दया केली.
परमेश्वराच्या जीिवताची शपथ मीच त्यामागे धावत जाऊन
त्याजपासनू काहीतरी घेतो.” 21 मग गेहजी नामानाच्या मागे
िनघाला. जेव्हा नामानाने आपल्या मागनू कोणाला तरी पळत
येताना पािहले, तेव्हा त्यास भेटायला तो रथातनू खाली उतरला
व म्हणाला, “सगळे ठीक आहे ना?” 22 गेहजी म्हणाला,
“हो, सगळे ठीक आहे. माझ्या धन्याने मला पाठवले आहे.
त्यांनी सांिगतले आहे, ‘एफ्राईमाच्या डोंगराळ पर्देशातनू
संदेष्ट ांचे दोन िशष्य माझ्याकडे आले आहेत. त्यांच्यासाठी
एक िकक्कार चांदी† आिण दोन पोशाख द्या.” 23 नामानाने
उ र िदले, “मला तुला दोन िकक्कार‡ देण्यास आनंद होत
आहे.” नामानाने गेहजीलाआगर्हकरूनदोन िकक्कारचांदीच्या
दोन थैल्या बांधनू दोन पोषाखासह आपल्या दोन सेवकांच्या
खांद्यावर िदल्या. 24 डोंगराशी आल्यावर गेहजीने नोकरांकडून
ते सवर् घेतले आिण त्यांना परत पाठवले. नोकर माघारी आले.
मग गेहजीने हा ऐवज आपल्या घरात लपवला. 25 गेहजी
आला आिण आपले स्वामी अलीशा यांच्यासमोर उभा रािहला
अलीशाने गेहजीला िवचारले, “तू कोठे गेला होतास?” गेहजी
म्हणाला, “मी कोठेच गेलो नव्हतो.” 26अलीशा त्यास म्हणाला,
† 5:22 34 िकलोगर्ाम ‡ 5:23 68 िकलोगर्ाम
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“नामान तुला भेटायला आपल्या रथातनू उतरला तेव्हा माझे
लक्ष तुझ्याकडेच होते. चांदी, कपडे, जैतनूाचे बाग, दर्ाक्षाचे
मळे, शेरडेमें ढरे, गुरेढोरे, दासदासी घेण्याची ही वेळआहे काय?”
27 नामानचा कोड तुला आिण तुझ्या मुलांना सवर्काळ लागनू
रािहल. अलीशाकडून गेहजी िनघाला तेव्हा त्याची त्वचा
बफार्सारखी पांढरी शुभर् झाली होती. गेहजीला कोड उठले होते.

6
1एकदा संदेष्ट ाची मुलेअलीशाला म्हणाली, “आम्ही राहतो

ती जागा आम्हास अपुरी पडते. 2 यादन नदीवर जाऊन आम्ही
एकेकजण एकेक तुळईआणूआिणआपल्यासाठी ितथे राहायला
आशर्म बांधावा म्हणनू आम्हास परवानगी द्या. अलीशा
म्हणाला, जा आिण कामाला लागा.” 3 एकजण म्हणाला,
“आमच्याबरोबर चला.” अलीशा म्हणाला, “ठीक आहे, येतो.”
4 तेव्हा अलीशा त्या संदेष्ट ांच्या मुलांबरोबर गेला. ते यादन
नदी जवळआलेआिण लाकडे तोडायला लागले. 5 तुळई तोडत
असताना एकाची लोखंडी कुर्हाडीचे पाते िनसटलेआिण पाण्यात
पडले. तेव्हा तो ओरडला, “स्वामी, मी तर ती उसनी मागनू
आणली होती.” 6 नंतर देवाच्या मनुष्याने िवचारले, “ती कोठे
पडली?” तेव्हा त्याने, ती जागा दाखवली. तेव्हा अलीशाने
मग एक लाकूड तोडून त्या जागी पाण्यात टाकले. त्याबरोबर ते
लोखंड पाण्यावर तरंगू लागले. 7अलीशा म्हणाला, “ते उचलनू
घे.” मग त्याने पुढे हात करून ते उचलले.

8अरामाच्या राजाने इसर्ाएलाशीलढाईकरतअसताना त्याने
आपल्या सेवकाबरोबर मसलत केली, राजा म्हणाला, “अमुक
िठकाणी आपण तळ द्यावा.” 9 पण तेव्हा देवाच्या मनुष्याने
इसर्ाएलाच्या राजाला िनरोप पाठवनू सांिगतले, “सावधिगरीने
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वागा.” त्यािठकाणी जाऊ नका. येथे अरामी सैन्य चढाई करणार
आहे. 10 ज्यािठकाणी जाऊ नकोस असा देवाच्या मनुष्याने
इसर्ाएलाच्या राजाला िनरोप पाठवला होता, तेथे त्याने आपली
माणसे पाठवली. असा आपला बचाव त्याने एकदोनदा नाहीतर
अनेकदा केला होता. 11 यावरुन अरामाच्या राजाला संताप
आला. त्याने पुन्हा आपल्या सेवकांना बोलवनू घेतले आिण
त्यांना तो म्हणाला, “इसर्ाएलच्या राजासाठी कोण हेरिगरी
करत आहे ते सांगा.” 12 तेव्हा त्या अिधकार्यांपैकी एकजण
म्हणाला, “स्वामी, कोणीही हेर नाही, पण आपण शयनगृहात
बोलता ते शब्द इसर्ाएलाचा तो संदेष्टा अलीशाच त्यांच्या
राजाला सांगतो.” 13 तेव्हा अरामाचा राजा म्हणाला, “कोठे
आहे तो अलीशा. त्यास पकडायला मी माणसे पाठवतो!”
तेव्हा अरामाच्या राजाच्या सेवकांनी तो दोथानमध्ये असल्याचे
सांिगतले. 14 मग अरामाच्या राजाने घोडे, रथ आिण बरेचसे
सैन्य दोथान कडे रवाना केले. ते रातर्ी तेथे पोचले आिण त्यांनी
नगराला वेढा घातला. 15 देवाच्या मनुष्याचा सेवक पहाटे उठला
आिण बाहेर येऊन पाहतो तो, रथ व घोडे यांसह नगराभोवती
सैन्य पसरलेले. अलीशाचा सेवक अलीशाला म्हणाला, “स्वामी,
आता आपण काय करावे?” 16अलीशा म्हणाला, “घाबरु नको!
त्याच्या सैन्यापेक्षा आपले सैन्य िकतीतरी मोठे आहे!” 17आिण
अलीशाने पर्ाथर्ना केली. तो म्हणाला, “हे परमेश्वरा, माझ्या
सेवकाचे डोळे उघड म्हणजे त्यास नीट िदसेल.” परमेश्वराने त्या
सेवकाचे डोळे उघडले. तेव्हा त्यास अलीशाच्या भोवती अग्नीचे
घोडे आिण रथ डोंगरावर पसरलेले िदसले. 18 हे अग्नीरथ
आिण अग्नीचे घोडे खाली अलीशाजवळ उतरले. अलीशाने
परमेश्वराची पर्ाथर्ना करून म्हटले, “तू या लोकांस आंधळे
करून टाकावेस अशी मी तुला िवनंती करतो.” अलीशाच्या
या िवनंतीनुसार परमेश्वराने अरामी सैन्याला आंधळे केले.
19 अलीशा त्या अरामी सैन्याला म्हणाला, “हा रस्ता बरोबर
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नाही तसेच तुम्हास हवे ते नगरही हे नव्हे. माझ्या मागोमाग
या म्हणजे तुम्ही ज्याच्या मागावर आहात तो मनुष्य मी तुम्हास
दाखवतो.” अलीशाने मग त्या अरामी सैन्याला शोमरोनला नेले.
20 ते शोमरोन येथे आले तेव्हा अलीशा म्हणाला, “परमेश्वरा,
आता यांना िदसू दे. त्यांचे डोळे उघड.” परमेश्वराने मग
त्यांचे डोळे उघडले. तेव्हा त्या सैन्याला आपण शोमरोनामध्ये
असल्याचे कळले. 21 इसर्ाएलच्या राजाने हे अरामी सैन्य
पािहले. राजा अलीशाला म्हणाला, “बाबा, मी यांना मारु
का? त्यांना ठार करु का?” 22अलीशा म्हणाला, “नाही, यांना
मारु नको. लढाईत ज्यांना पकडून आणले त्यांना तलवारीने
िकंवा धनुष्यबाणाने मारायचे नसते. या अरामी सैन्याला खायला
प्यायला दे. थोडी भाकर आिण पाणी दे मग त्यांना आपल्या
धन्याकडे परत जाऊ दे. 23 इसर्ाएलच्या राजाने या सैन्याच्या
जेवणाची व्यवस्था केली. मग त्या अरामी सैन्याचे खाणेिपणे
झाल्यावर राजाने त्यांना परत पाठवले. ते सैन्य आपल्या
राजाकडे परत आले. मग पुन्हा अरामी सैन्याच्या टोळ्या
इसर्ाएलावर आल्या नाहीत.”

24 यानंतर, अरामाचा राजा बेन-हदाद याने आपल्या सवर्
सैन्याची जमवाजमव केली आिण शोमरोन नगराला वेढा िदला.
25 त्यामुळे शोमरोनामध्ये महगाई वाढली. गाढवाचे मंुडके
ऐंशी रुपयांना आिण कबुतराची पावशेर िवष्ठा पांच रुपयांना
िवकली जाऊ लागली. 26 इसर्ाएलचा राजा एकदा शहराच्या
तटबंदीवरुन िफरत होता. तेव्हा एका स्तर्ीने त्यास मोठ ाने
ओरडून म्हटले, “माझे स्वामी व पर्भू कृपाकरून मला मदत
करा!” 27 इसर्ाएलचा राजा ितला म्हणाला, “जर परमेश्वर तुला
मदत करत नाहीतर मी तुला कोठून मदत करु? खळ्यातनू की
दर्ाक्षकंुडातनू?” 28 मग राजाने ितची िवचारपसू केली. ती
म्हणाली, “ही स्तर्ी मला म्हणाली, तुझा मुलगा दे म्हणजे आज



2 राजे 6:29 xxi 2 राजे 7:2

आपण त्यास मारुन खाऊ मग उद्या आपण माझा मुलगा खाऊ.
29 तेव्हा माझ्या मुलाला मारुन त्याचे मांस िशजवनू आम्ही
खाल्ले. दुसर्या िदवशी मी ितला म्हणाले, ‘आता तुझ्या मुलाला
आण म्हणजे त्यास आपण खाऊ.’ पण ितने आपल्या मुलाला
लपवनू ठेवले आहे.” 30 स्तर्ीचे हे बोलणे ऐकून राजा इतका
व्यिथत झाला की त्याने आपले कपडे फाडले. तो तेथनू पुढे गेला
तेव्हा त्याने गोणताटघातलेलेलोकांनी पािहले 31राजा म्हणाला,
“आज िदवसमावळेपयर्ंत शाफाटचा मुलगाअलीशा याचे मस्तक
त्याच्या धडावर रािहले तर परमेश्वर मला हवे ते शासन करो!”
32 राजाने अलीशाकडे एक दतू पाठवला. अलीशा आपल्या
घरात बसला होता आिण गावातील विडलधारी मंडळी त्याच्या
बैठकीत होती. हा दतू तेथे पोचण्यापवूी र् अलीशा त्या लोकांस
म्हणाला, “हे बघा, तो इसर्ाएलचा घातकी राजा माझा िशरच्छेद
करण्यासाठी माणसे पाठवत आहे. तेव्हा आता दतू येईल तेव्हा
त्यास लोटून दार लावनू घ्या. त्याच्या मागोमाग त्याच्या
स्वामीच्या पावलांची चाहुल मला लागली आहे!” 33अलीशा हे
बोलत असातानाच दतू त्याच्याजवळआला. त्याने िनरोप िदला
“हे संकट परमेश्वराकडूनचआले आहे. आता मी त्याची आणखी
वाट कशासाठी पाहावी?”

7
1 अलीशा म्हणाला, परमेश्वराचा हा संदेश लक्षपवूर्क ऐका,

परमेश्वर म्हणतो या वेळेपयर्ंत अन्नधान्याची रेलचेल होईल.
िशवाय ते स्वस्तही असेल. शोमरोनच्या वेशीजवळच्या
बाजारपेठेत एका शेकेलला मणभर मैदा िकंवा दोन मण सातू
सहज िमळेल. 2 तेव्हा राजाच्या अगदी िनकट असलेला
एक अिधकारी अलीशाला म्हणाला, “परमेश्वराने आकाशाला
िखंडारे पाडली तरी असे घडणे शक्य नाही.” अलीशा त्यास
म्हणाला, “आपल्या डोळ्यांनी तू ते बघशीलच पण तू मातर्
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त्यातले काही खाऊ शकणार नाहीस.” 3 वेशीजवळ कोड
झालेली चार माणसे बसलेली होती. ती आपापसात बोलताना
म्हणाली,आपण मृत्यचूी वाट पाहत इथे कशाला बसलो अहोत?
4 शोमरोनात अन्नाचा दुष्काळ आहे. आपण ितथे गेलो तरी
मरणारच आहोत. इथे थांबलो तरी मरणार आहोत. तेव्हा
आपण अरामी छावणीवरच जावे. त्यांनी जीवदान िदले तर जग.ू
त्यांनी मारले तर मरुन जाऊ. 5 तेव्हा ते चौघेजण संध्याकाळी
अरामी सैन्याच्या तळाजवळआलेआिणअगदी टोकाशीजाऊन
पाहतात तर ितथे कोणाचाच प ा नाही. 6 परमेश्वराच्या
करणीने अरामी लोकांस आपल्यावर घोडे, रथ, िवशाल सेना
चालनू येत आहे असा भास झाला तेव्हा ते आपापसात म्हणाले,
“इसर्ाएलाच्या राजाने िह ी आिण िमसरी राजांना दर्व्य देऊन
आपल्यावर चाल करण्यास पाठवलेले िदसते.” 7आिण अरामी
लोकांनी फार उशीर व्हायच्या आत संध्याकाळीच तेथनू पळ
काढला. आपले तंब,ू घोडे, गाढवे सगळे जसेच्या तसेच टाकून ते
ते आपला जीव घेऊन तेथनू पळाले. 8शतर्ूच्या छावणीजवळ
आल्यावर, कोड झालेली ती चार माणसे एका तंबतू िशरली.
ितथे त्यांनी खाणेिपणे केले. ितथले कपडेल े आिण सोनेचांदी
त्यांनी उचलली. सगळ्या गोष्टी त्यांनी लपवनू ठेवल्या. मग
ते दुसर्या तंबतू िशरले. ितथली िचजवस्तू बाहेर काढली,
दुसरीकडे नेऊन ती लपवली. 9 आिण मग ते एकमेकांना
म्हणाले, “आपणकरतो ते बरे नाही. आजआपल्याजवळचांगली
बातमी असनू आपण गप्प आहोत. सकाळी उजाडेपयर्ंत जर
आपण हे कुणाला सांिगतले नाहीतरआपल्याला नक्कीच शासन
होईल. तेव्हा आपण आता राजवाड ात राहणार्या लोकांस या
गोष्टीची वदी र् देऊ.” 10 मग कोड झालेली ही माणसे आली
आिण नगराच्या रखवालदाराला हाक मारुन म्हणाले, “आम्ही
अराम्यांच्या छावणीवर गेलो होतो, पण ितथे कोणाचीच चाहलू
लागली नाही. एकही मनुष्य ितथे नव्हता. तंबू मातर् तसेच
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उभे होते आिण घोडे, गाढवे जशीच्या तशी बांधनू ठेवली होती.
मनुष्यांचामातर् प ा नव्हता.” 11 तेव्हा रखवालदारांनी मोठ ाने
पुकारा करून राजाच्या महालातील लोकांस ही खबर िदली.
12 रातर्ीची वेळ होती, पण राजा अंथरुणावरुन उठला आिण
आपल्या कारभार्यांना म्हणाला, “या अरामी सैन्याचा डाव काय
आहे ते मी तुम्हास सांगतो. आपण भुकेले आहोत हे त्यांना
मािहत आहे. म्हणनू ते छावणी सोडून शेतात दडून बसले
आहेत. आपण नगर सोडून बाहेर पडलो की आपल्याला िजवंत
पकडायचे आिण त्यांनी नगरात घुसायचे असा त्यांचा मनसुबा
िदसतोय.” 13 यावर एक कारभारी राजाला म्हणाला, “गावात
पाच घोडे अजनू कसेबसे िजवंत आहेत. त्यांच्यावर बसनू
काहीजणांना ितथे जाऊन पर्त्यक्ष पिरस्थती पाहनू येऊ द्या.
इसर्ाएलाचा जो समुदाय बाकी रािहलाआहे त्या मनुष्यासारखी
त्यांची गती होईल.” 14 तेव्हा दोन रथ व घोडे जंुपनू त्यांना
अरामी सैन्यामागे पाठवले. राजाने त्यांना अरामी सैन्याच्या
छावणीत पाठवनू पर्त्यक्ष पिरिस्थती पाहनू यायला सांिगतले.
15 हे लोक अरामी सैन्याच्या मागार्वर यादन नदीपयर्ंत गेले.
वाटेवर सवर्तर् कपडे आिण शस्तरे् पडलेली त्यांना आढळली.
घाईघाईने पळून जाताना अरामी लोक या वस्तू टाकून गेले
होते. दतूांनी शोमरोनला परत येऊन हे राजाला सांिगतले.
16 तेव्हा ते लोक अरामी छावणीकडे पळत सुटले आिण त्यांनी
तेथील मौल्यवान चीजवस्तू पळवल्या. पर्त्येकाला भरपरू वस्तू
िमळाल्या परमेश्वर म्हणाला होता तसेच झाले. लोकांस एका
शेकेलला मणभर मैदा िकंवा दोन मण सातू सहज घेता आला.
17 आपल्या िनकटच्या कारभार्याला राजाने वेशीवर द्वारपाल
म्हणनू नेमले पण लोक शतर्ूच्या छावणीवर अन्नासाठी तटूून
पडले तेव्हा त्या द्वारपालाला तुडवनू पुढे गेले. त्यामुळे तो
मरण पावला. अलीशा या संदेष्ट ाकडे राजा आला होता तेव्हा
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देवाच्या मनुष्याने जे सांिगतले त्यानुसार हे घडले. 18अलीशाने
राजाला सांिगतले होते, “लोकांस मणभर मैदा िकंवा दोन मण
सातू शोमरोनच्या वेशीजवळच्या बाजार पेठेत एका शेकेलला
घेता येईल.” 19पणया कारभार्याने तेव्हा अलीशाला सांिगतले,
“परमेश्वराने आकाशाला िखंडार पाडले तरी हे होणार नाही!”
यावर अलीशा त्या कारभार्याला म्हणाला, “तू हे सवर् आपल्या
डोळ्यांदेखत पाहशील पण तुला त्यातले काहीही खाता येणार
नाही.” 20 त्या कारभार्याच्या बाबतीत नक्की तसेचझाले. लोक
वेशीपाशी त्यास तुडवनू त्याच्या अंगावरुन गेलेआिण तो मेला.

8
1 अलीशामुळे जो मुलगा िजवंत झाला होता त्या मुलाच्या

आईशी अलीशा बोलला. अलीशा म्हणाला, “तू आपल्या
कुटंुिबयासह दुसर्या देशात जा. कारण परमेश्वर या पर्देशात
दुष्काळ पाडणार आहे. आिण तो सात वष चालेल.” 2 तेव्हा
देवाच्या मनुष्याच्या म्हणण्यापर्माणे ितने केले. पिलष्ट ांच्या
देशात ती आपल्या कुटंुिबयांसमावेत जाऊन सात वष रािहली.
3 सात वष उलटल्यावर ती पिलष्ट ांच्या देशातनू परत आली.
मग ती राजाला भेटायला िनघाली. आपले घरदार आिण जमीन
आपल्याला पुन्हा परत िमळावी यासाठी ितला राजाची मदत
हवी होती. 4अलीशा संदेष्ट ाचा सेवक गेहजी याच्याशी राजा
बोलत बसला होता. राजा गेहजीला म्हणाला, “अलीशाने जी
मोठमोठी कृत्ये केली ती कृपाकरून मला सांग.” 5 अलीशाने
एका मृताला पुन्हा िजवंत कसे केले यािवषयी गेहजी राजाला
सांगत असतानाच िजच्या मुलाला अलीशाने िजवंत केले होते
ती स्तर्ी राजासमोर आली. आपली जमीन आिण घर परत
िमळावे यासाठी राजाची मदत मागायला तीआली होती. गेहजी
म्हणाला, “स्वामी, हीच ती स्तर्ी आिण अलीशाने जीवदान िदले
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तो हाच मुलगा.” 6 राजाने त्या स्तर्ीची िवचारपसू केली आिण
ती राजाशी बोलली. राजाने मग एका कारभार्याला ितच्या
मदतीला िदले आिण सांिगतले, “ितच्या मालकीचे आहे ते सवर्
ितला परत द्या. तसेच, ती हा देश सोडून गेली तेव्हापासनू
आतापयर्ंतचे ितच्या शेतातले उत्पन्न ितला द्या.”

7 अलीशा िदिमष्क येथे गेला. अरामाचा राजा बेन-हदाद
तेव्हा आजारी होता. एकाने त्यास सांिगतले, “आपल्या इथे एक
देवाचा मनुष्य आला आहे.” 8 तेव्हा राजा बेन-हदाद हजाएलला
म्हणाला, “नजराणा घेऊन त्या संदेष्ट ाच्या भेटीला जा. मी
या दुखण्यातनू बरा होईन की नाही ते परमेश्वरास िवचारायला
त्यास सांग.” 9 तेव्हा हजाएल अलीशाच्या भेटीला गेला.
िदिमष्कातील उ मो म पदाथार्चा नजराणा तो अलीशासाठी
घेऊन गेला. या गोष्टी त्याने चाळीस उंटांवर लादल्या
होत्या. हजाएल अलीशाकडे जाऊन म्हणाला, “तुमचा िशष्य
अरामाचा राजा बेन-हदाद याने मला तुमच्याकडे पाठवले आहे.
या दुखण्यातनू आराम पडेल का असे त्यांनी िवचारले आहे.”
10 तेव्हा अलीशा हजाएलला म्हणाला, “बेन-हदादला जाऊन
सांग, ‘तू खातर्ीने बरा होशील.’ पण तो मरणार आहे असे
खरे म्हणजे परमेश्वराने मला सांिगतले आहे.” 11 एवढे बोलनू
मग देवाच्या मनुष्याने, हजाएलास लाज वाटेपयर्ंत त्याच्याकडे
टक लावनू पािहले. नंतर अलीशा रडू लागला. 12 हजाएलने
त्यास िवचारले, “माझ्या स्वामी, तुम्ही का रडत आहात?”
अलीशाने सांिगतले, “इसर्ाएलवर तू अत्याचार करणार आहेस
हे मला मािहत आहे म्हणनू मला वाईट वाटते. त्यांची मजबतू
नगरे तू जाळशील. आपल्या तलवारीने त्यांची तरुण माणसे
कापनू काढशील. त्यांच्या लहान मुलांना ठार करशील त्यांच्या
गरोदर बायकांना िचरशील.” 13 हजाएल म्हणाला, “मी पडलो
कु यासारखा कु्षदर् मनुष्य एक दुबळामनुष्य या मोठ ा गोष्टी मी
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कसल्या करणार!” अलीशा म्हणाला, “तू अरामाचा राजा होणार
असे परमेश्वराने मला सांिगतले आहे.” 14 मग हजाएल ितथनू
िनघाला आिण आपल्या धन्याकडे आला. बेन-हदाद हजाएलला
म्हणाला, “अलीशा तुला काय म्हणाला?” हजाएल म्हणाला,
“तुम्ही जगणार आहात असे अलीशाने मला सांिगतले.” 15 पण
दुसर्या िदवशी हजाएलने एक रजई घेतली आिण पाण्यात ती
िभजवलीमगती बेनहदादच्या तोंडावरटाकली. त्याने बेन-हदाद
गुदमरला आिण मरण पावला. अशा पर्कारे हजाएल नवा राजा
झाला.

2 . 21:1-20
16 यहोशाफाटाचा मुलगा यहोराम यहदूाचा राजा होता.

इसर्ाएलचा राजा अहाब याचा मुलगा योराम याच्या कारिकदी र्चे
पाचवे वषर् चालू असताना यहोराम इसर्ाएलच्या राज्यावर
आला. 17 त्यावेळी यहोराम ब ीस वषार्चा होता. यरूशलेमेवर
त्याने आठ वष राज्य केले. 18 पण इसर्ाएलच्या इतर
राजापर्माणेच यहोराम वागला. परमेश्वराच्या दृष्टीने गैर
अशी कृत्ये त्याने केली. अहाबाच्या घरचे लोक वागत
तसाच तो वागला. त्याची पत्नी अहाबाची मुलगी होती.
19 पण परमेश्वराने आपला सेवक दावीद याला वचन िदलेले
असल्यामुळे परमेश्वराने यहदू्यांचा नाश केला नाही. दािवदाच्या
वंशातीलचकोणीतरी सततगादीवर येईलअसे वचनपरमेश्वराने
दािवदाला िदले होते. 20यहोरामाच्या कारिकदी र्त अदोम िफतरूी
करून यहदूापासनू वेगळा झाला. अदोमी लोकांनी स्वत:च
राजाची िनवड केली. 21 तेव्हा यहोराम आपले सवर् रथ व
अिधकार्यास घेऊनसाईर येथे गेला. अदोमी सैन्याने त्यास वेढा
घातला. यहोराम आिण त्याच्या बरोबरचे लोक यांनी त्यांच्यावर
हल्ला चढवला आिण आपली सुटका केली. यहोरामाचे लोक
पळाले आिण घरी परतले. 22 अशापर्कारे अदोमी यहदूाच्या
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स ेपासनू वेगळे झाले आिण अजनूही ते तसेच मुक्त आहेत.
सुमारास िलब्नानेही बंड केले आिण यहदूापासनू ते मुक्त झाले.
23 “यहदूाच्या राजांचा इितहास” या गरं्थात यहोरामाने जे जे
केले त्याची नोंद आहे. 24 यहोराम मरण पावला आिण दावीद
नगरात आपल्या पवूर्जांसोबत त्याचे दफन झाले. यहोरामाचा
मुलगा अहज्या मग राज्य करु लागला.

2 . 22:1-6
25 इसर्ाएलचा राजा अहाब याचा मुलगा योराम याच्या

कारिकदी र्च्या बाराव्या वषी र्यहोरामाचा मुलगाअहज्या यहदूाचा
राजा झाला. 26 त्यावेळी अहज्या बावीस वषार्चा होता.
त्याने यरूशलेमेमध्ये एक वषर् राज्य केले. त्याच्या आईचे
नाव अथल्या. इसर्ाएलचा राजा अमर्ी याची ती मुलगी.
27 परमेश्वराने जे करु नये म्हणनू सांिगतले ते ते अहज्याने केले.
तो अहाबाचा जावई होता. त्यामुळे अहाबाच्या घराण्यातल्या
लोकांसारखीच त्याची वागणकू होती. 28अहाबाचा मुलगा योराम
यासह अहज्या रामोथ-िगलाद येथे अरामाचा राजा हजाएल
याच्यावर चढाई करून गेला. अराम्यांनी योथामाला जखमी
केले. 29 आिण रामा येथे योरामाचा राजा हा अरामाचा राजा
हजाएल याच्याशी लढत होता, तेव्हा झालेल्या दुखापतीतनू बरे
होण्यासाठी तो परत इजरे्लास गेला. आिण त्यास भेटायला
यहदूाचा राजा यहोराम याचा मुलगा अहज्या खाली इजरे्लला
अहाबाचा मुलगा योराम ह्याला पाहायला गेला होता.

9
1अलीशाने,एका तरुण संदेष्ट ाला बोलावले. अलीशा त्यास

म्हणाला, “तयार हो आिण ही तेलाची कुपी बरोबर घे. रामोथ-
िगलाद येथे जा. 2 येथे पोचल्यावर िनमशीचा मुलगा यहोशाफाट
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याचा मुलगा येहू याला शोधनू काढ. मग आत जाऊन त्यास
त्याच्या भावांमधनू उठवनू आतल्या खोलीत ने. 3 त्यानंतर
ही तेलाची कुपी घेऊन त्याच्या मस्तकावर तेल ओत. तेव्हा
‘परमेश्वर म्हणतोकी इसर्ाएलचा राजा म्हणनूमी तुलाअिभषेक
केला आहे,’ असे म्हण. एवढे झाले की धावत परत ये. तेथे थांबू
नकोस!” 4 तेव्हा तो तरुण संदेष्टा रामोथ-िगलाद येथे आला
5 येथे पोचल्यावर त्यास सैन्यातील सरदार बसलेले आढळले.
त्यांना तो म्हणाला, “तुमच्यासाठी एक िनरोप आहे.” येहू
म्हणाला, “आम्ही सवर्च इथे आहोत. िनरोप नक्की कोणासाठी
आहे?” तेव्हा तो तरुण म्हणाला, “हे सरदारा, तुझ्याशीच;
माझे काम आहे.” 6 यावर येहू उठून घरात आला. त्या तरुण
संदेष्ट ाने त्याच्या मस्तकावर तेलाचा अिभषेक केला. येहलूा
तो म्हणाला, इसर्ाएलचा परमेश्वर देव म्हणतो, “इसर्ाएलचा
पुढचा राजा म्हणनू मी तुला अिभषेक करत आहे.” 7 तुमचा
राजा अहाब याच्या घराण्याचा तू संहार करावास. अशा तर्हेने
मी माझे सेवक, संदेष्टे, परमेश्वराचे सवर् सेवक यांच्या वधाचा
सडू घेऊन ईजबेलला शासन करणार आहे. 8 म्हणजे अहाबचे
संपणूर् घराणे नष्ट होईल. अहाबाच्या घराण्यात एकही मुलगा
िजवंत राहणार नाही. मग ती इसर्ाएलमधील मुक्त व्यक्ती
असो की गुलाम. 9 नबाटचा मुलगा यराबाम तसेच अहीयाचा
मुलगा बाशा यांच्या घराण्यासारखी अहाबाच्या घराण्याची मी
गतकरूनटाकीन. 10 “ईजबेलला इजरे्लभागात कुतर्ीखातील.
ितचे दफनहोणार नाही. एवढे बोलनू हा तरुण संदेष्टा दार उघडून
पळून गेला.” 11 येहू पुन्हा राजाच्या सरदारांमध्ये आला. तेव्हा
त्यांच्यातला एकजण म्हणाला, “येह,ू सवर् कुशल आहे ना? तो
वेडा तुझ्याकडे कशाला आला होता?” येहू त्यांना म्हणाला,
“तो मनुष्य कोण आिण त्याचा संदेश तुम्हास मािहत आहेच.”
12 तेव्हा ते सवर् म्हणाले, “नाही, नाही खर काय झाले ते सांग.
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काय म्हणाला तो?” तेव्हा तो तरुण संदेष्टा काय म्हणाला ते
येहनेू सरदारांना सांिगतले. येहू म्हणाला, “तो मला म्हणाला,
‘इसर्ाएलाचा राजा म्हणनू परमेश्वराच्या सांगण्यावरुन मी तुला
अिभषेक करतआहे.” 13 हे ऐकून मातर् त्यांनी ताबडतोबआपले
अंगरखे उतरवले, येहचू्या समोरच्या पायर्यांवर ते ठेवले आिण
िशंग फंुकून येहू राजा झाला असल्याची घोषणा केली.

14 िनमशीचा मुलगा यहोशाफाट याचा मुलगा येहू याने
योरामािवरुध्द कट रचला. यावेळी, अरामाचा राजा हजाएल
याच्यापासनू रामोथ-िगलादाचे संरक्षण करण्यासाठी योराम सवर्
इसर्ाएलांसह झटत होता. येहू इजरे्ल येथे जातो 15 राजा
योथामाने हजाएलशी झंुज घेतली होती. पण अरामी लोकांनी
योरामाला जायबंदी केले होते तेव्हा जखमा भरुन येण्यासाठी
तो इजरे्लला गेला होता. तेव्हा येहू त्या सगळ्या सरदारांना
म्हणाला, “नवीन राजा म्हणनू मला तुमची मान्यता असेल तर
ही बातमी नगरातनू इजरे्लमध्ये जाऊ देऊ नका.” 16 योराम
इजरे्लमध्ये आराम करत होता. येहू रथात बसनू इजरे्लला
गेला. यहदूाचा राजा अहज्या देखील तेव्हा योथामाला
भेटावयाला इजरे्लला आला होता. 17 इजरे्लमध्ये बुरूजावर
एक पहारोकरी होता. त्याने येहलूा मोठ ा जमाविनशी येताना
पािहले. तो म्हणाला, “मोठाच जमाव िदसतोय” योरामाने त्यास
सांिगतले, “कोणाला तरी घोड ावरुन त्यांच्याकडे पाठव. ते
शांतीने येत आहेत का ते त्या स्वाराला िवचारायला सांग.”
18 तेव्हा एक सेवक घोड ावरुन येहलूा सामोरा गेला. राजा
योरामाच्या वतीने त्याने येहलूा िवचारले, “तुमचे येणे शांततेचे
आहे ना?” येहू त्यास म्हणाला, “शांतीशी तुला कतर्व्य नाही.
असा माझ्या मागेमाग ये.” पहारेकर्याने योथामाला सांिगतले,
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“आपला ितकडे पाठवलेला मनुष्य अजनू परत आलेला नाही.”
19 तेव्हा योथामाने दुसर्या घोडेस्वाराला पाठवले, तो येहकूडे
आलाआिण राजा योरामाच्या वतीने सलोख्याचेअिभवादन केले.
येहू म्हणाला, “तुला सलोख्याशी काय करायचे आहे? असा
माझ्या मागोमाग ये?” 20 पहारेकर्याने योथामाला सांिगतले,
“संदेश घेऊन गेलेला दुसरा मनुष्यही परत आलेला नाही. रथ
चालवणारा तर वेड ासारखा भरधाव रथ हाकतोआहे. िनमशीचा
मुलगा येहू याच्यासारखीच ती पध्दत आहे. 21 योथामाने
मग स्वत:चा रथ तयार ठेवण्यास सांिगतले.” तेव्हा सेवकाने
योरामाचा रथआणला. इसर्ाएलचा राजा योरामआिणयहदूाचा
राजा अहज्या या दोघांनी आपापले रथ येहचू्या िदशेने पळवले.
इजरे्लचा नाबोथ याच्या शेतात त्यांची यहशूी गाठ पडली.
22 येहलूा पाहनू योरामाने त्यास िवचारले, “येहू तू शांततेसाठीच
आला आहेस ना?” येहू म्हणाला, “तुझी आई ईजबेल िहचे
व्यिभचार आिण चेटके चालू असेपयर्ंत कसली आली आहे
शांतता?” 23योरामाने ताबडतोबआपले घोडे वळवलेआिण पळ
काढण्याच्या तयारीत तो अहज्याला म्हणाला, “अहज्या, दगा
आहे.” 24 पण येहनेू सवर् शक्तीिनशी धनुष्य ओढून योरामाचा
बरोबर दोन बाहूंच्यामध्ये वेध घेतला. बाणयोरामाच्या हृदयातनू
आरपार गेला. योराम रथात मरुन पडला. 25 येहनेू आपल्या
रथाचा सारथी िबदकर याला सांिगतले, “योरामाचा मृतदेह उचल
आिण तो इजरे्लचा नाबोथ ह्याच्या शेतात फेकून दे आपण दोघे,
योरामाचा बाप अहाब याच्याबरोबर बसनू चाललो होतो तेव्हा
हे असे घडणार असे परमेश्वराने सांिगतले होते, ते आठवते ना?
26परमेश्वर म्हणाला होता, ‘नाबोथआिण त्याची मुले यांचे रक्त
काल मला िदसले तेव्हा त्या शेतात मी अहाबाला िशक्षा करीन.’
पर्त्यक्ष परमेश्वरच असे म्हणाला. तेव्हा उचल तो मृतदेहआिण
परमेश्वराच्या म्हणण्यापर्माणे दे टाकून त्या शेतात!”
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27 यहदूाचा राजा अहज्या याने ते पािहले आिण तेथनू पळ
काढला. मळ्यातल्या एका घराच्या बाजनेू तो गेला. येहनेू
त्याचा पाठलाग केला. येहू म्हणाला, “अहज्याचाही वध करा.”
तेव्हा येहचू्या मनुष्यांनी अहज्याला इब्लाम जवळच्या गरूच्या
रस्त्यावर जखमी केले. तेव्हा अहज्या मिगद्दोकडे पळाला पण
ितथेच मरण पावला. 28 अहज्याच्या चाकरांनी त्याचा मृतदेह
रथातनू यरूशलेम येथे आणला. त्याचे त्यांनी दावीद नगरात
त्याच्या पवूर्जांशेजारी दफन केले. 29अहाबाचा पुतर् योरामाचे
इसर्ाएलचा राजा म्हणनू अकरावे वष चालू असताना अहज्या
यहदूाचा राजा झाला होता.

30 येहू इजरे्लला आला ते ईजबेलने ऐकले. ितने चांगले
पर्साधन केले, केशभषूा केली आिण िखडकीत बसनू बाहेर बघू
लागली. 31 येहनेू नगरात पर्वेश केला. ईजबेल म्हणाली, ते
शांतीने येत आहेत काय? “काय रे िजमर्ी? त्याच्या सारखेच
तू ही आपल्या स्वामीला मारलेस?” 32 येहनेू वर िखडकीकडे
पाहत म्हटले, “माझ्या बाजनेू कोण आहे? बोला!” तेव्हा
िखडकीतनू दोन तीन खोजांनी त्याच्याकडे पािहले. 33 येहू त्यांना
म्हणाला, “त्या ईजबेलला खाली फेका.” तेव्हा त्या खोजांनी
ईजबेलला खाली फेकून िदले. िभंतीवर आिण घोड ांवर ितचे
रक्त उडाले. घोडे ितच्यावरून चालनू गेले. 34 येहू घरात
िशरला आिण त्याने फराळाच्या पदाथार्चंा समाचार घेतला. मग
तो म्हणाला, “आता त्या शािपत स्तर्ीला घ्या व ितचे दफन
करा कारण ती राजकन्या होती.” 35 लोक ितला पुरायला पुढे
झाले पण त्यांना ितच्या देहाचा प ा लागला नाही. फक्त ितचे
िशर, पाय आिण हाताचे तळवे सापडले. 36 तेव्हा त्या लोकांनी
येऊन येहलूा हे सांिगतले. येहू त्यांना म्हणाला, “आपला सेवक
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एलीया ितश्बी याच्या माफर् त परमेश्वराने हेच सांिगतले होते.
एलीया म्हणाला होता, ‘इजरे्लच्या पिरसरात ईजबेलचा देह
कुतर्ी खातील.’ 37 शेणखतासारखा ईजबेलचा देह इजरे्लच्या
भमूीवर पडेल. लोकांस ितचे परे्त ओळखू येणार नाही.”

10
1 शोमरोनात अहाबाला स र पुतर् होते. शोमरोनातील

अिधकारीआिणविडलधारी मंडळीयांना येहनेू पतरे् पाठवली. व
इजरे्लच्या अिधकार्यांना तसेच ज्यांनी या अहाबाच्या मुलांना
वाढवले त्यांनाही पाठवली. पतर्ात त्याने िलिहले. 2 “हे पतर्
िमळाल्यावर तुमच्या धन्याच्या मुलांपैकी जो सगळ्यात गुणी
आिणलायक मुलगाअसेल त्याची िनवडकरा. रथ,घोडे इत्यादी
तुमच्याजवळ आहेच. तुमचे वास्तव्यही मजबतू शहरात आहे.
3 तुमच्याकडे शस्तर्ास्तरे् आहेत. तुम्ही ज्या मुलाची िनवड
कराल तो उ म व योग्य असेल त्यास त्याच्या विडलाच्या
िसंहासनावर बसवा. मग आपल्या धन्याच्या घराण्यासाठी लढा
द्या.” 4 पण हे वाचनू ती अिधकारी आिण विडलधारी मंडळी
फारच घाबरली. ते सवर् म्हणाले, “योराम आिण अहज्या हे
दोन राजे सुद्धा येहलूा रोखू शकले नाहीत, तेव्हा आम्ही काय
त्यास अडवणार?” 5 मग, अहाबाच्या घराची देखभाल करणारा
अिधकारी, नगरािधकारी, विडलधारी मंडळी आिण त्या मुलांचे
पालक यांनी येहलूा खालील पर्माणे संदेश पाठवला, “आम्ही
तुझे सेवकआहोत. तू म्हणशील तेआम्हीकरु. आम्हीकोणालाच
राजा करत नाही. तुला योग्य वाटेल ते कर.” 6 येहनेू मग
त्या अिधकार्यांना आणखी एक पतर् पाठवले. त्यामध्ये त्याने
िलिहले, “तुमचा मला पािठंबा असेलआिण तुम्ही माझ्याआजे्ञत
असाल तर अहाबाच्या मुलांचा िशरच्छेद करा. साधारण याच
वेळेला इजरे्ल येथे त्यांना माझ्याकडे आणा.” अहाब राजाची
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स र मुले होती आिण नगरातील अिधकार्यांकडे ती होती. त्या
अिधकार्यांनी त्यांना वाढवले होते. 7 या अिधकार्यांना हे पतर्
िमळाले तेव्हा त्यांनी या राजाच्या सवर् स र राजपुतर्ांना एकतर्
आणनू ठार केले. मग त्यांची मस्तके टोपल्यांमध्ये भरली. या
टोपल्या येहकूडे इजरे्ल यािठकाणी पाठवल्या. 8 िनरोप्याने
येऊन येहलूा सांिगतले, “या लोकांनी राजपुतर्ांची मंुडकी
आणलीआहेत.” त्यास येहू म्हणाला, “नगराच्या वेशीजवळ त्या
मंुडक्यांचे दोन ढीग करून सकाळपयर्ंत ितथे ठेवा.” 9 सकाळी
येहू िनघाला आिण लोकांपुढे उभा राहनू त्यांना म्हणाला, “तुम्ही
िनरपराध आहात. मी माझ्या धन्यािवरुध्द कट रचनू त्यास ठार
केले. पण अहाबाच्या या मुलांची हत्या कोणी केली? तुम्हीच
त्यांना मारलेत. 10 परमेश्वर बोलतो त्यापर्माणेच सवर् घडते हे
तुम्ही जाणनू घेतले पािहजे. अहाबाच्या कुटंुबाबद्दल परमेश्वराने
एलीयाकडून वदिवले होते. आता परमेश्वराने आपण ज्या गोष्टी
करु म्हणनू सांिगतले होते त्या सवर् करून दाखवल्या आहेत.”
11आिण येहनेू इजरे्लमधल्या अहाबाच्या सवर् कुटंुिबयांना ठार
केले. सवर् पर्ितिष्ठत माणसे, िजवलग िमतर् याजक यांची त्याने
हत्या केली. अहाबाच्या नातलगांपैकी कोणीही िजवंत रािहले
नाही. 12 इजरे्ल सोडून येहू शोमरोनला आला. वाटेत तो
में ढपाळांच्या तळावर थांबला. मेंढपाळ लोकर कातरतात त्या
िठकाणच्या एका घरात तो गेला. 13 यहदूाचा राजा अहज्या
याच्या नातेवाईकांना तो भेटला. येहनेू त्यांची चौकशी केली,
“तुम्ही कोण आहात?” ते म्हणाले, “आम्ही यहदूाचा राजा
अहज्या याचे नातेवाईक. राजाची मुले आिण राजमातेची मुले
यांची िवचारपसू करायला आम्ही जात आहोत.” 14 तेव्हा येहू
आपल्याबरोबरच्या लोकांस म्हणाला, “यांना िजवंत ताब्यात
घ्या.” तेव्हा येहचू्या लोकांनी त्यांना ताब्यात घेतले. ते सगळे
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िमळून बेचाळीस होते. बेथ-एकेद जवळच्या िविहरीपाशी येहनेू
त्या सवार्नंा ठार केले. येहनेू कोणालाही िजवंत ठेवले नाही.
15 ितथनू िनघाल्यावर येहलूा रेखाबाचा मुलगा योनादाब भेटला.
तो येहलूा भेटायलाच िनघाला होता. येहनेू त्याचे कुशल िवचारुन
म्हटले, “मी तुझा िवश्वासू िमतर् आहे, तसाच तहूी आहेस ना?”
यहोनादाब म्हणाला, “होय, मी तुझा िवश्वासू िमतर् आहे.”
येहू म्हणाला, “तसे असेल तर मला तुझा हात दे.” आिण
येहनेू त्याचा हात धरुन त्यास आपल्या रथात घेतले. 16 येहू
योनादाबाला म्हणाला, “चलमाझ्याबरोबर. परमेश्वराबद्दलमला
िकती उत्कंठाआहे ती बघ.” तेव्हा यहोनादाब येहबूरोबर त्याच्या
रथातनू िनघाला. 17शोमरोनला पोहोचल्यावर येहनेू अहाबचे जे
कोणी कुटंुिबय अजनू िजवंत होते त्या सवार्नंा मारले. एलीयाला
परमेश्वराने सांिगतले होते ते सवर् येहनेू केले.

18 येहनेू मग सवार्नंा एकतर् बोलावले. त्यांना तो म्हणाला,
“अहाबाने बआलाची थोडी सेवा केली. पण येहू मातर् त्याची
बरीच सेवा करणार आहे. 19आता बआलाच्या सवर् संदेष्टयांना
आिण याजकांना बोलावनू घ्या. तसेच जे जे बआलाची पजूा
करतात त्यांनाही बोलवा. यामध्ये कोणीही गैरहजर असता
कामा नये. बआलसाठी मला मोठा यज्ञ करायचा आहे. इथे
जो येणार नाही त्यास मी ठार करीन हे नक्की,” येहचूी ही सवर्
बतावणी होती. त्यास बआलाच्या पजूकांचा संहार करायचा
होता. 20 येहू म्हणाला, “बआलसाठी पिवतर् मेळ्याची तयारी
करा.” तेव्हा याजकांनी त्याची घोषणा केली. 21 येहनेू
मग इसर्ाएलभर संदेश पाठवला. बआलाचे समस्त पजूक
जमले. एकही मागे रािहला नाही. बआलाच्या देवळात ते
आल्यावर देऊळ भरुन गेले. 22 वस्तर् भांडार सांभाळणार्याला
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येहू म्हणाला, “बआलाच्या या सवर् पजूकांसाठी वस्तरे् दे.”
तेव्हा त्याने सवार्साठी वस्तरे् िदली. 23 मग येहू आिण
रेखाबाचा मुलगा योनादाब बआलाच्या देवळात िशरले. येहू
तेथे जमलेल्या बआलाच्या सवर् पजूकांना म्हणाला, “तुमच्यात
कोणी परमेश्वराचा सेवक नाही ना ते एकदा पाहनू खातर्ी
करून घ्या. बआलाच्या पजूा करणारेच सवर् इथे आहेत ना ते
पाहा.” 24यज्ञआिण होमापर्णे करण्यासाठी बआलाचे सवर् पजूक
बालाच्या देवळात िशरले. बाहेर येहनेू ऐंशीजणांना तयार ठेवले
होते. त्यांना येहनेू सांिगतले होते, “कोणालाही आतनू िनसटू
द्यायचे नाही. एखादा कोणी गेलाच तर त्यास जाऊ देणार्याला
आपला जीव गमवावा लागेल.” 25 स्वत: यज्ञात होमबली अपर्ण
केल्यावर लगेच हुजर्यांना आिण सरदारांना येहनेू सांिगतले,
“आता, आत जा आिण बालाची पजूा करणार्यांना ठार करा.
कोणालाही देवळातनू िजवंत बाहेर येऊ देऊ नका.” तेव्हा
सरदारांनी धारदार तलवारीनंी सवर् पजूकांना ठार केले. त्यांनी
आिण हुजर्यांनी बाल देवतेच्या पजूकांचे मृतदेह बाहेर टाकले
ते बआलाच्या देवळाच्या गभर्गृहात गेले 26 स्मृतीस्तंभ त्यांनी
उखडून टाकले आिण बआलाची देऊळ जाळले. 27 बआलाच्या
स्मृतीस्तंभाचा त्यांनी चुराडा केला. बआलाच्या देवळाचाही
िवध्वंस केला. त्या देवळाचे त्यांनी पर्साधनगृह करून टाकले.
अजनूही लोक त्याचा तसाच वापर करतात. 28 अशा पर्कारे
इसर्ाएलमधली बआलाची पजूा येहनेू मोडून काढली. 29 पण
नबाटचा मुलगा यराबाम याने जी पापे इसर्ाएलाला करायला
लावली त्यापासनू येहू पणूर्पणे परावृ झाला नाही. बेथेल
आिण दान इथली सोन्याची वासरे त्याने उध्वस्त केली नाहीत.
30 परमेश्वर येहलूा म्हणाला, “तू चांगली कामिगरी केलीस.
माझ्या मते जे उिचत तसेच तू वागलास. अहाबाच्या कुटंुबाचा
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मला हव्या त्या पध्दतीने तू िवध्वंस केलास. तेव्हा आता
तुझ्या पुढच्या चार िपढ ा इसर्ाएलवर राज्य करतील. 31 पण
परमेश्वराच्या िनयमांना अनुसरुन मन:पवूर्क वतर्न ठेवणे येहलूा
जमले नाही. यराबामाच्या ज्या दुष्कृत्यांमुळे इसर्ाएल पापाच्या
गतत गेला ते करण्यापासनू तो स्वत:ला थोपवू शकला नाही.”
32 याचवेळी परमेश्वराने इसर्ाएल पर्देशाचे लचके तोडायला
सुरुवात केली. अरामाचा राजा हजाएल याने इसर्ाएलच्या सवर्
सीमांवर पराभव केला. 33 यादन नदीच्या पवूकडील पर्देश
त्याने िजंकला गाद, रऊबेन आिण मनश्शे यांच्या कुटंुबांच्या
ताब्यातील पर्देशासकट सगळा िगलाद त्यामध्ये आला. तसेच
आणोर्न खोर्यातील अरोएर पासनू िगलादआिण बाशानपयर्ंतचा
पर्देश हजाएलने िजंकला. 34 “इसर्ाएलच्या राजांचा इितहास”
या पुस्तकात येहचू्या इतर पराक्रमांची नोंद आहे. 35 येहू
मरण पावला आिण आपल्या पवूर्जांना िमळाला. लोकांनी त्याचे
दफन शोमरोनात केले. येहचूा मुलगा यहोआहाज त्यानंतर
इसर्ाएलचा राजा झाला. 36 येहनेू शोमरोन मधनू इसर्ाएलवर
अठ्ठावीस वष राज्य केले.

11
2 . 22:10-12

1अहज्याची आई अथल्या िहने आपला मुलगा मरण पावला
हे पािहल्यावर, ती उठली आिण सवर् राजसंतानाची हत्या केली.
2 पण यहोशेबा, ही राजा योरामाची मुलगी आिण अहज्याची
बहीण. योवाश हा राजाच्या अनेक मुलांपैकी एक. इतर मुलांची
हत्या होत असताना यहोशेबाने योवाशाला बाजलूा घेतलेआिण
आपल्या झोपायच्या खोलीत लपवनू ठेवले. ितने योवाश आिण
त्याची दाई यांना लपवले. यहोशेबा आिण ती दाई यांनी
योवाशाला अथल्याच्या तावडीतनू सोडवले म्हणनू तो मारला
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गेला नाही. 3 योवाश आिण यहोशेबा परमेश्वराच्या मंिदरात
सहा वष लपनू रािहले. आिण यहदूावर अथल्याचे राज्य होते.
4 सातव्या वषी र् महायाजक यहोयादाने अिधकार्यांना त्यांच्या
हुजरे आिण पहारेकरी यांच्यासुद्धा बोलावनू घेतले. आिण
त्यांना आपल्याबरोबर परमेश्वराच्या मंिदरात नेले. यहोयादाने
त्यांच्याशी शपथ व करार करून घेऊन, मग योवाश या
राजपुतर्ाला त्यांच्यापुढे आणले. 5 यहोयादाने त्यांना एक
आज्ञा केली. तो म्हणाला, “तुम्हास आता मी सांगतो तसे
करायचे आहे. पर्त्येक शब्बाथला तुमच्यापैकी एकतृतीयांश
लोकांनी आत यायचे. राजाचे त्याच्या घरात तुम्ही संरक्षण
करायचे. 6आिण दुसरे एकतृतीयांशलोकांच्या गटाने सरू वेशीवर
थांबायचे आिण ितसर्या एकतृतीयांश गटाने पहारेकर्यांच्या
मागे राहायचे. 7 आिण शब्बाथ िदवसास जे सेवा करत नाही,
असे दोन गट परमेश्वराच्या मंिदराचे रक्षण करतील आिण राजा
योवाशाला संरक्षण देतील. 8 राजा योवाश बाहेर जाईल वआत
येईल, ितथे सतत तुम्ही त्याच्याबरोबर रािहले पािहजे. तुम्ही
त्याच्याभोवती कडे करावे व पर्त्येक पहारेकर्याच्या हातात
शस्तर्असेलआिणकोणीहीआपल्याफारजवळआल्यास तुम्ही
त्यास मारुन टाकावे.” 9 याजक यहोयादाने ज्या ज्या आज्ञा
िदल्या त्या सवार्चें त्या शताधीपतीनंी पालन केले. पर्त्येक
अिधकार्याने आपल्या मनुष्यांना बरोबर घेतले. जी शब्बाथात
आत येणारी होती आिण जी शब्बाथात बाहेर जाणारी होती हे
सवर् लोक यहोयादाकडे गेले. 10 याजक यहोयादाने शेकडो भाले
आिण ढाली अिधकार्यांच्या हवाली केल्या. दावीद राजाची
परमेश्वराच्या मंिदरात ठेवलेली शस्तरे् ती हीच. 11 मंिदराच्या
डाव्या टोकापासनू उजव्या टोकापयर्ंत हे रखवालदार हातात
आपापली शस्तरे् घेऊन उभे रािहले. ते वेदी आिण मंिदर
यांच्याभोवती तसेच राजा मंिदरात येई तेव्हा त्याच्या भोवती
उभे राहत. 12 मग यहोयादाने योवाशाला बाहेर काढले. त्यास
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त्यांनी मुकुट घातला आिण आज्ञापट िदला. मग त्यांनी त्यास
राजा करून त्याचा अिभषेक केला व टाळ्या वाजवनू त्यांनी
“राजा िचरायू होवो” म्हणनू जयघोष केला. 13 हुजर्यांचा आिण
लोकांचा हा गलबला राणी अथल्याच्या कानावर गेला. तेव्हा
ती परमेश्वराच्या मंिदरापाशी गेली. 14 राजाची रीतीपर्माणे
स्तंभाजवळ उभे रहायची जी जागा ितथे अथल्याने राजाला
उभे असलेले पािहले. नेते आिण लोक कण वाजवीत आहेत हे
ही ितने पािहले. लोकांस खपू आनंद झालेला आहे हे ितच्या
लक्षात आले. कण्यार्चंा आवाज ऐकून ितने नाराजी पर्दिशर्त
करण्याकरताआपलीवस्तरे्फाडलीआिणती “िफतुरी! िफतुरी!”
म्हणनू ओरडू लागली. 15 हुजर्यांवरील अिधकार्यांना याजक
यहोयादाने आज्ञा िदली, “अथल्याला मंिदराच्या आवाराबाहेर
काढावे. ितच्या अनुयायांचा तलवारीने वध करावा. मातर्
परमेश्वराच्या मंिदरात तो करु नये.” 16 मग ितला जाण्यासाठी
त्यांनी वाट केली व राज मंदीराकडे घोडे ज्या दारातनू आत येत
असत त्या दाराने ितला बाहेर काढून ितचा त्यांनी वध केला.
17 यहोयादाने नंतर परमेश्वर, राजा आिण लोक यांच्यात करार
केला. राजा आिण लोक या दोघांवरही परमेश्वराची स ा आहे,
असे त्या करारात होते. यहोयादाने या खेरीज राजा आिण
लोक यांच्यातही एक करार केला. राजाची लोकांबाबत असलेली
कतर्व्ये त्यामध्ये होती. तसेच लोकांनी राजाचेआज्ञापालनआिण
अनुयाियत्व करावे असे त्यामध्ये म्हटले होते. 18 यानंतर लोक
बाल या देवतेच्या देवळात गेले. त्यांनी बआलाच्या मतूी र्ची
तसेच तेथील वेद्यांची नासधसू, मोडतोड केली. त्यांचे तुकडे
तुकडे केले बालाचा याजक म ान याला वेद्यांसमोरच लोकांनी
ठार केले. याजकयहोयादयाने परमेश्वराच्या मंिदरावर पहारेकरी
नेमले. 19 सवर् लोकांस घेऊन तो परमेश्वराच्या मंिदराकडून
राजाच्या िनवासस्थानी गेला. राजाचे िवशेष हुजरे, सुरक्षा सैिनक
आिणअिधकारी राजाबरोबर होते. त्यांच्यापाठोपाठ बाकीचे लोक
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गेले. राजमहालाच्या पर्वेशद्वारापयर्ंत ते गेले. राजा योवाश
मग िसंहासनावर बसला. 20 लोक आनंदात होते आिण नगरात
शांतता नांदत होती. राणी अथल्याला राजाच्या महालात
तलवारीने मारले. 21 योवाश राजा झाला तेव्हा सात वषार्चंा
होता.

12
2 . 24:1-14

1 येहचू्या सातव्या वषी र् योवाश राज्य करू लागला. त्याने
यरूशलेमेवर चाळीस वष राज्य केले. योवाशाच्या आईचे
नाव िसब्या, ती बैर-शेबा इथली होती. 2 योवाशाचे वतर्न
परमेश्वराच्या दृष्टीने उिचत असेच होते. त्याने आयुष्यभर
परमेश्वराचे ऐकले. याजक यहोयाद याने िशकवले तसे तो
वागत होता. 3 पण उंचवट ावरील पुजास्थळांना त्याने धक्का
लावला नाही. लोक यज्ञ करायला, धपू जाळायला ितथे जातच
रािहले. 4योवाश याजकांना म्हणाला, “परमेश्वराच्या मंिदराची
पिवतर् वस्तूंचा जो काही येईल तो सवर् पैसा, कोणी िशरगणती
झाली त्याचा पैसा, आिण परमेश्वराच्या घरात आणायला
कोणाच्या मनात येईल तो सगळा पैसा. 5 याजकाने आपापल्या
करदात्यांच्या कडून िमळालेले पैसे घ्यावे आिण परमेश्वराच्या
मंिदरात काही मोडतोड झाली असेत तर या पैशातनू ितची
दुरुस्ती करावी.” 6 पण योवाश राजाच्या तेिवसाव्या वषी र्ही
याजकांनी मंिदराची दुरुस्ती केली नाही. 7 तेव्हा मातर् राजा
योवाशाने यहोयाद आिण आणखी काही याजक यांना बोलावणे
पाठवले. त्यांना तो म्हणाला, “अजनूही तुमच्या हातनू मंिदराची
दुरुस्ती का झाली नाही? आता आपापल्या लोकांकडून पैसे घेणे
आिण ते पैसे वापरणे बंद करा. त्या पैशाचा िविनयोग मंिदराच्या
दुरुस्तीसाठीच झाला पािहजे.” 8 याजकांनी लोकाकडून पैसे
घेण्याचे थांबवण्याबद्दल आपली सहमती दशर्वली खरी पण
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मंिदराची दुरुस्ती करायची नाही असेही ठरिवले. 9 तेव्हा यहोयाद
या याजकाने एक पेटी घेतली आिण ितच्या झाकणाला एक भोक
ठेवले. ही पेटी त्याने वेदीच्या दिक्षण बाजलूा ठेवली. लोक
परमेश्वराच्या मंिदरात िशरल्याबरोबर ती पेटी दाराशीच होती.
काही याजक उंबरठ ापाशीच असत आिण लोकांनी परमेश्वरास
वािहलेले पैसे ते उचलनू या पेटीत टाकत. 10 मग लोकही
परमेश्वराच्या मंिदरात आल्यावर पेटीतच पैसे टाकत. राजाचा
िचटणीस आिण मुख्य याजक अधनू मधनू येत आिण पेटीत
बरेच पैसे साठलेले िदसले की ते पैसे काढून घेत. थैल्यांमध्ये
भरुन ते मोजत. 11 मग दुरुस्तीचे काम करणार्या मजुरांना ते
पैसे देत. त्यामध्ये सुतार होते तसेच परमेश्वराच्या मंिदराचे
काम करणारे इतर गवंडीही होते. 12 दगड फोडणारे, दगडाचे
घडीव िचरे बनवणारे यांना देण्यासाठी तसेच लाकूड िवकत
घेणे दगड घडिवणे आिण परमेश्वराच्या मंिदरासाठी दुरुस्तीचे
इतर सामान िवकत घेण्यासाठी हे पैसे वापरले जात. 13 लोक
परमेश्वराच्या मंिदरासाठी पैसे देत. पण ते चांदीची उपकरणी,
का या,वाडगे,कण,सोन्या-चांदीची तबके त्या पैशातनूकरण्यात
आले नव्हते, 14 तर कारािगरांनाच ते पैसे िदले जात. त्या पैशाने
ते परमेश्वराच्या मंिदराची दुरुस्ती करत. 15कोणीही त्या पैशाची
मोजदाद केलीनाहीकी त्या पैशाचा िहशोबकारिगरांना िवचारला
नाही इतके ते कारागीर िवश्वासू होते. 16 परंतु दोषापर्णाचा
पैसा व पापापर्णाचा पैसा परमेश्वराच्या घरात त्यांनी आणला
नाही, कारण तो याजकांचा होता. 17 हजाएल अरामाचा राजा
होता. तो गथवर स्वारी करून गेला. गथचा त्याने पाडाव
केलाआिण तो यरूशलेमेवर चढाई करायचा िवचार करु लागला.
18 योवाशाच्या आधी त्याचे पवूर्ज यहोशाफाट, यहोराम आिण
अहज्या हे यहदूाचे राजे होते. त्यांनी परमेश्वरास बर्याच
पिवतर् गोष्टी अपर्ण केल्या होत्या. त्या मंिदरातच होत्या.
योवाशानेही बरेच काही परमेश्वरास िदले होते. योवाशाने



2 राजे 12:19 xli 2 राजे 13:5

ती सवर् चीजवस्त,ू घरातील तसेच मंिदरातील सोने बाहेर
काढले. या मौल्यवान गोष्टी त्याने अरामाचा राजा हजाएल
याला पाठवल्या. यरूशलेमेला त्यांची भेट झाली. हजाएलने
त्या शहरािवरुध्द लढाई केली नाही. 19 “यहदूाच्या राजांचा
इितहास” या गरं्थात योवाशाच्या थोर कृत्यांची नोंद आहे.
20योवाशाच्या कारभार्यांनी योवाशािवरुध्द कट केला. िशल्ला
येथे जाणार्या रस्तावरील िमल्लोच्या घरात त्यांनी योवाशाचा
वध केला. 21 िशमाथचा मुलगायोजाखारआिणशोमरचा मुलगा
यहोजाबाद हे योवाशाचे कारभारी होते. त्यांनी हे कृत्य केले.
दावीद नगरात लोकांनी योवाशाला त्याच्या पवूर्जांसमवेत पुरले.
योवाशाचा मुलगा अमस्या त्यानंतर राज्य करु लागला.

13
1 अहज्याचा मुलगा योवाश यहदूाचा राजा, याच्या

तेिवसाव्या वषार्पासनू येहचूा मुलगा यहोआहाज शोमरोनांत
इसर्ाएलवर राज्य करु लागला. त्याने सतरा वष राज्य केले.
2परमेश्वराच्या दृष्टीने वाईट अशा गोष्टी यहोआहाजाने केल्या.
नबाटचा मुलगा यराबाम याने इसर्ाएलाला जी पापे करायला
लावली तीच यहोआहाजाने केली, त्याने ती सोडली नाही.
3 तेव्हा परमेश्वराचा इसर्ाएलवर कोप झाला. अरामाचा राजा
हजाएल आिण हजाएलचा मुलगा बेन-हदाद यांच्या हाती
परमेश्वराने इसर्ाएलची स ा सोपवली. 4 तेव्हा यहोआहाजाने
मदतीसाठी परमेश्वराची याचना केली, तेव्हा परमेश्वराने
त्याची िवनंती ऐकली. अरामाच्या राजाने इसर्ाएली लोकांचा
केलेला छळ आिण इसर्ाएलांच्या हाल अपेष्टा परमेश्वराने
पािहल्या होत्या. 5 मग परमेश्वराने इसर्ाएलाला तारणारा
िदला. तेव्हा अराम्यांच्या हातनू इसर्ाएलीचंी मुक्तता झाली
आिण इसर्ाएली लोक पवूी र्पर्माणेच आपापल्या मुक्कामी
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परतले. 6 तरीही यराबामाच्या घराण्याने जी पापे इसर्ाएल
लोकांस करायला लावली ती करायचे काही त्यांनी सोडले नाही.
यराबामाची सवर् पापाचरणे त्यांनी चालचू ठेवली शोमरोनात
अशेरा देवतेचे स्तंभ त्यांनी ठेवलेच. 7 अरामाच्या राजाने
यहोआहाजाच्या सैन्याचा पराभव केला. सैन्यातील बहुतेक
लोकांस त्याने ठार केले. फक्त पन्नास घोडेस्वार, दहा रथ
आिण दहा हजारांचे पायदळ एवढेच िशल्लक ठेवले. खळ्यातील
धान्याच्या मळणीच्या वेळी उडून जाणार्या फोलफटापर्माणे
यहोआहाजाच्या सैिनकांची अवस्था होती. 8 “इसर्ाएलच्या
राजांचा इितहास” या पुस्तकात यहोआहाजाने केलेली थोर कृत्ये
िलहनू ठेवली आहेत. 9 पुढे यहोआहाज मरण पावला आिण
पवूर्जांसमवेत त्याचे दफन झाले. शोमरोनात लोकांनी त्यास
पुरले. त्याचा मुलगा योवाश (िकंवा यहोआश) त्याच्या जागी
राज्य करु लागला.

10 यहोआहाजाला मुलगा योवाश शोमरोनात इसर्ाएलच्या
राजा झाला. यहदूाचा राजा योवाश याचे ते सदितसावे वषर् होते.
योवाशाने इसर्ाएलवर सोळा वष राज्य केले. 11 परमेश्वराने
जे जे करु नका म्हणनू सांिगतले ते सवर् त्याने केले. नबाटचा
मुलगा यराबाम याने इसर्ाएलाला जी पापे करायला लावली
ती करण्याचे योवाशाने सोडले तर नाहीच, उलट तोसुध्दा
त्याच मागार्ने गेला. 12 इसर्ाएलच्या राजांचा इितहास या
पुस्तकात, योवाशाने केलेले पराक्रम आिण यहदूाचा राजा
अमस्या याच्याशी झालेल्या लढाया यांची हिककत आलेली
आहे. 13योवाशाच्या िनधनानंतर त्याचे आपल्या पवूर्जांशेजारी
दफन झाले. यराबाम िसंहासनावर आला आिण योवाशाचे
शोमरोनात इसर्ाएलच्या राजांबरोबर दफन झाले.
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14आताअलीशा तरआजारी पडला व त्याआजारातच पुढे तो
मरण पावला. तेव्हा इसर्ाएलाचा राजा योवाश त्यास भेटायला
गेलाआिणअलीशाबद्दल दु:खाितशयाने त्यास रडूआले. योवाश
म्हणाला, “माझ्या बापा, माझ्या बापा, इसर्ाएलचा रथ व त्याचे
स्वार तुला घेण्यासाठी आले.” 15 तेव्हा अलीशा योवाशाला
म्हणाला, “धनुष्य आिण काही बाण घे.” तेव्हा योवाशाने धनुष्य
व काही बाण घेतले 16 मग अलीशा इसर्ाएलाच्या राजाला
म्हणाला, “धनुष्यावर हात ठेव.” योवाशाने त्यापर्माणे केले.
अलीशाने मग आपले हात राजाच्या हातांवर ठेवले. 17अलीशा
त्यास म्हणाला, “पवूकडची िखडकी उघड.” योवाशाने िखडकी
उघडली. तेव्हा अलीशाने त्यास बाण मारायला सांिगतले.
योवाशाने बाण सोडला. अलीशा त्यास म्हणाला, “परमेश्वराचा
हा िवजयाचा तीर होय. अरामावरील िवजयाचा बाण. अफेक
येथे तू अराम्यांचा पाडाव करशील, त्यांना नेस्तनाबतू करशील.”
18 अलीशा पुढे म्हणाला, “बाण घे.” योवाशाने ते घेतले.
अलीशाने मग इसर्ाएलच्या राजाला भमूीवर बाण मारायला
सांिगतले. योवाशाने जिमनीवर तीन बाण मारले. मग तो
थांबला. 19 देवाचा मनुष्य योवाशावर रागावला. तो त्यास
म्हणाला, “तू पाच सहावेळा तरी मारायला हवे होतेस. तरच
तू अराम्यांना पुरते नेस्तनाबतू करु शकला असतास. आता तू
फक्त तीनदाच त्यांचा पराभव करशील.” 20अलीशाने देह ठेवला
आिण लोकांनी त्यास पुरले. पुढे वसंतात मवाबी सैन्यातील
काहीजण इसर्ाएलाला आले. लढाईनंतर लटू करायला ते आले
होते. 21 काही इसर्ाएली लोक एका मृताला पुरत असताना
त्यांनी या सैिनकांना पािहले. तेव्हा त्या लोकांनी अलीशाच्या
कबरेतच तो मृतदेह टाकला आिण पळ काढला. अलीशाच्या
अस्थीनंा त्या देहाचा स्पशर् होताच तो मृत पुन्हा िजवंत झाला
आिण आपल्या पायावर उभा रािहला. 22 यहोआहाजाच्या
कारिकदी र्मध्ये अरामाचा राजा हजाएल याने इसर्ाएलचा छळ
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केला होता. 23 पण परमेश्वरासच इसर्ाएलची दया आली.
इसर्ाएलवर त्याने आपली कृपादृष्टी वळवली. अबर्ाहाम,
इसहाकआिण याकोब यांच्याशी त्याने केलेल्या करारामुळे त्याने
हे केले. परमेश्वरास इसर्ाएल लोकांचा समळू नाश करायचा
नव्हता. त्यास त्यांना अद्याप टाकून द्यायचे नव्हते. 24अरामाचा
राजा हजाएल मरण पावला. त्यानंतर बेन-हदाद राज्य करु
लागला. 25 मृत्यपूवूी र् हजाएलने योवाशाचे विडल यहोआहाज
ह्यांच्या कडून युध्दात काही नगरे हस्तगत केली होती. पण
योवाशाने ती आता हजाएलचा मुलगा बेन-हदाद याच्याकडून
परत िमळवली. योवाशाने बेनहदादचा तीनदा पराभव केला
आिण इसर्ाएलची नगरे िजंकून घेतली.

14

2 . 25:1-26:2
1इसर्ाएलचा राजा, यहोआहाज याचा मुलगा योवाश याच्या

कारिकदी र्च्या दुसर्या वषी र्, योवाशाचा मुलगा अमस्या यहदूावर
राज्य करूलागला. 2अमस्या राज्य करु लागला तेव्हा, पंचवीस
वषार्चंा होता; अमस्याने यरूशलेमामध्ये एकोणतीस वष राज्य
केले. त्याच्या आईचे नाव यहोअदान होते; ती यरूशलेमची
होती. 3 परमेश्वराच्या दृष्टीने जे उिचत तेच अमस्याने केले,
तरीही त्याचा बाप दावीद याच्या सारखे नाही. आपले विडल
योवाश यानी जे केले, तेच सवर् त्याने केले. 4तरी उंचवट ावरील
पजूास्थळे नष्ट केली नव्हती. लोक त्यािठकाणी अजनूही यज्ञ
करीत व धपू जाळीत होते. 5आिण असे झाले की, त्याचा बाप
जो राजा होता त्या राज्यावर त्याची चांगली पकड असातानाच,
आपल्या विडलांचे मारेकरी असलेल्या अिधकार्यांचा त्याने वध
केला. 6 परंतु त्या मारेकर्यांच्या मुलांना त्याने मारले नाही,
त्याऐवजी त्याने मोशेच्या िनयमशास्तर्ात सांिगतल्यापर्माणे
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केले, परमेश्वराने जी आज्ञा केली की: “मुलांच्या गुन्ह्या करता
आई-वडीलांना मृत्युदंड देता कामा नये. तसेच, आईवडीलांनी
जे केले त्याबद्दल मुलांना मारले जाऊ नये. त्याऐवजी अपराधाचे
शासन अपराध करणार्यालाच व्हावे.” 7 त्याने िमठाच्या
खोर्यात दहाहजारअदोम्यांना मारले, या व्यितिरक्त या लढाईत
सेला नगर त्याने घेतले आिण त्याचे नाव “यकथेल” ठेवले.
अजनूही ते त्याच नावाने ओळखले जाते. 8 त्यानंतर येहचूा
मुलगा यहोआहाज याचा मुलगा, इसर्ाएलाचा राजा योवाश
याच्याकडे अमस्याने संदेश पाठवला. त्यामध्ये असे म्हटले
होते, “ऊठ, समोरासमोर एकमेकांना िभडून आपण लढू.” 9 तेव्हा
इसर्ाएलाचा राजा योवाशाने यहदूाचा राजा अमस्या याला
िनरोप पाठवनू म्हटले की, “लबानोनातल्या काटेरी झुडुपाने
लबानोनातल्या गंधसरुच्या वृक्षाला िनरोप पाठवला की, तुझी
मुलगी माझ्या मुलाला पत्नी करून दे.” पण लबानोनातल्या
एका वन्यपशनेू वाटेने जाताना त्या काटेरी झुडुपाला तुडवनू
टाकले. 10 “तू अदोमचा पराभव केलास हे खरे, म्हणनू तुझ्या
मनाने तुला उंचावले आहे. तू त्यािवषयी गौरव करीत घरी
राहा, तू पडशील आिण तुझ्याबरोबर यहदूाचाही पाडाव होईल
असा तू अिरष्टांशी झगडा का करावा?” 11 परंतू अमस्याने
काही ऐकले नाही. म्हणनू इसर्ाएलचा राजा योवाश याने
हल्ला केला, तो व यहदूाचा राजा अमस्या हे यहदूाच्या बेथ-
शेमेश येथे एकमेकांसमोर भेटले. 12 इसर्ाएलने यहदूाचा
पराभव केला. आिण पर्त्येक मनुष्य आपापल्या घरी पळाले.
13 इसर्ाएलचा राजा योवाश याने अहज्याचा मुलगा यहोआश
याचा मुलगा अमस्या, यहदूाचा राजा, याला बेथ-शेमेश
येथे पकडून त्यास यरूशलेमेस नेले. यरूशलेमेत आल्यावर
त्याने यरूशलेमेच्या तटबंदीला एफ्राईमाच्या दरवाज्यापासनू
कोपर्यातील दरवाजापयर्ंत जवळ-जवळ चारशे फुटांची भीतं
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पाडून टाकली. 14 त्याने परमेश्वराच्या मंिदरातील आिण
राजवाड ाच्या खिजन्यातील सोने, चांदी आिण सवर् पातरे्
योवाशाने लुटली. आिण ओलीस ठेवण्याकरीता माणसे घेऊन
मगतोशोमरोनास परतला. 15यहदूाचा राजाअमस्या याच्याशी
झालेल्या या लढाईतील पराक्रमाबरोबरच योवाशाने केलेल्या
इतर महान कृत्यांचीही नोंद “इसर्ाएलच्या राजांचा इितहास”
या पुस्तकात केलेली आहे. 16 नंतर योहोआश आपल्या
पवूर्जांबरोबर झोपी गेला आिण शोमरोनात इसर्ाएलांच्या
राजांबरोबर त्यास पुरण्यात आले. योवाशानंतर त्याचा
मुलगा यराबाम त्याच्याजागी गादीवर आला. 17 यहोआहाज
याचा मुलगा योवाश, इसर्ाएलचा राजा याच्या मृत्यनंूतर,
योवाशाचा मुलगा अमस्या, यहदूाचा राजा पंधरा वष जगला.
18अमस्याने केलेल्या सवर् थोर कृत्यांची नोंद “यहदूाच्या राजांचा
इितहास” या पुस्तकात केलेली आहे. 19 त्यांनी यरूशलेमामध्ये
अमस्यािवरुध्द कट केला, तेव्हा तो लाखीश येथे पळाला.
पण त्यांनी त्यांच्यामागे लाखीशास माणसे पाठवनू तेथे त्यास
िजवे मारले. 20 त्यांनी त्यास घोड ावर लादनू आणले, आिण
यरूशलेमेत दािवदाच्या नगरात त्यास त्याच्या पवूर्जांच्यासोबत
पुरले. 21 यहदूाच्या सवर् लोकांनी त्याचा बाप अमस्या ह्याच्या
जागी अजर्याला राजा केले. अजर्या तेव्हा सोळा वषार्चंा
होता. 22 राजा अमस्याच्या त्याच्या पवूर्जांबरोबर िनजल्यानंतर.
अजर्याने एलाथची पुन्हा उभारणी केलीआिणएलाथयहदूाच्या
स्वाधीन केले.

23 यहदूाचा राजा, योवाशाचा मुलगा अमस्या याच्या
पंधराव्या वषार्पासनू इसर्ाएलाचा राजा योवाश याचा मुलगा
यराबाम शोमरोनांत राज्य करू लागला. त्याने एक्केचाळीस वष
राज्य केले. 24 त्याने परमेश्वराच्या दृष्टीने जे वाईट ते केले.
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नबाटचा मुलगा यराबाम याची पापे, जी त्याने इसर्ाएलाला
करायला लावली त्यातील कोणत्याही पापापासनू तो िफरला
नाही. 25 त्याने इसर्एलाच्या लेबो-हमाथपासनू अराबाच्या
समुदर्ापयर्ंत भमूी परत घेतली. गथ-हेफेर मधला संदेष्टा
अिम याचा मुलगा योना याला इसर्ाएलच्या परमेश्वराने
सांिगतले त्यापर्माणेच हे घडले. 26 इसर्ाएलचे दु:ख फार कडू
आहे. दास काय व स्वतंतर् काय, सवर्च अडचणीत आलेले
आहेत,आिण इसर्ाएलाला साहाय्य करणारा कोणीच नाही असे
परमेश्वराने पािहले. 27आिण इसर्ाएलचे नाव आकाशाखालनू
पुसनू टाकू असे परमेश्वर म्हणाला नाही. त्याऐवजी परमेश्वराने
योवाशाचा मुलगा यराबाम याच्यामाफर् त इसर्ाएलाला तारले.
28 “इसर्ाएलच्या राजांचा इितहास” या पुस्तकात यराबामाच्या
पराक्रमांची नोंद आहे. त्याचा पराक्रम, तो कसा लढला आिण
िदिमष्क आिण हमाथ त्याने इसर्ाएलच्या भमूीला कशी घेतले.
ही नगरे यहदूाच्या ताब्यात होती. 29 यराबाम आपल्या पवूर्ज
इसर्ाएलचे राजे यांच्याबरोबर िनजला,आिणयराबामाचा मुलगा
जखर्या राजा म्हणनू गादीवर आला.

15
2 . 26:3-23

1 इसर्ाएलचा राजा यराबाम याच्या कारिकदी र्च्या
स ािवसाव्या वषी र्यहदूाचा राजाअमस्यायाचा मुलगाअजर्या
राज्यकरूलागला. 2अजर्या राज्यकरूलागला तेव्हा तोसोळा
वषार्चंा होता. आिण त्याने यरूशलेमामध्ये बावन्न वष राज्य
केले. त्याच्या आईचे नाव यखल्या असनू ती यरूशलेमेतील
होती. 3अजर्याचे वतर्न आपल्या विडलांपर्माणेच परमेश्वराने
सांिगतले तसे उिचत होते. आपले विडल अमस्या जसे वागले
तसाच हाही वागला. 4 उंचस्थानावरील पजूास्थळे त्याने नष्ट
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केली नाहीत, त्यािठकाणी लोक यज्ञ करीत तसेच धपू जाळीत.
5 परमेश्वराने राजाला दु:ख िदले आिण अजर्याला कुष्ठरोग
होऊन त्याच्या मरणाच्या िदवसापयर्ंत तो वेगळा घरी रािहला.
राजाचा मुलगा योथाम त्याच्या घरावर अिधकारी होऊन तोच
देशातील लोकांचा न्यायिनवाडा करु लागला. 6 अजर्याच्या
रािहलेल्यागोष्टी,आिण त्याने जे केले, ते सवर् यहदूाच्या राजांचा
इितहासाच्या पुस्तकात िलिहलेले नाही काय? 7आिण अजर्या
आपल्या पवूर्जांबरोबर िनजला. त्यांनी त्यास दािवदाच्या नगरात
त्याच्या पवूर्जांसोबत परूले. त्याचा मुलगा योथाम हा त्यानंतर
राजा झाला.

8 यहदूाचा राजा अजर्या याच्या अडितसाव्या वषी र्
यराबामाचा मुलगा जखर्या याने इसर्ाएलवर शोमरोनात सहा
मिहने राज्य केले. 9 जखर्याने परमेश्वराच्या दृष्टीने जे वाईट
तेच केले. याबाबतीत तो आपल्या पवूर्जांपर्माणेच वागला.
नबाटचा मुलगा यराबाम याने इसर्ाएलाला जी पापे करायला
लावली तीच याने केली. 10 मग याबेशाचा मुलगा शल्लमू याने
जखर्यािवरुध्द कट करून त्यास लोकांच्या समोर मारून ठार
केले. आिण तो त्याच्या जागेवर राजा झाला. 11जखर्याने ज्या
काही इतर गोष्टी केल्या त्या इसर्ाएलच्या राजांचा इितहास,
या पुस्तकात िलिहलेल्या आहेत. 12अशा रीतीने परमेश्वराचे जे
वचन त्याने येहलूा सांिगतले होते ते असे की, “तुझे वंशज चार
िपढ ा इसर्ाएलवर राज्य करतील,” आिण तसेच झाले.

13याबेशाचा मुलगा शल्लमू इसर्ाएलचा राजा झाला तेव्हा,
यहदूाचा राजा उज्जीया याचे एकोणचाळीसावे वषर् चालू होते.
शल्लमूने शोमरोनात एक मिहना राज्य केले. 14गादीचा मुलगा
मनहेम ितरसाहनू वर शोमरोनास गेला आिण त्याने याबेशाचा
मुलगा शल्लमू याला मारून ठार केले आिण स्वत: त्याच्या
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जागेवर राजा झाला. 15आिण शल्लमूच्या रािहलेल्या गोष्टी,
त्याने केलेला कट, हे सवर् इसर्ाएल राजाच्या इितहासाच्या
पुस्तकात िलिहलेले आहे. 16 मनहेमने ितफसाह तसेच त्यातले
सवर्जण, तसेच ितरसापासनू त्याच्या सीमेमधले सवर्जण जीवे
मारले, कारण लोकांनी त्यास नगराची वेस उघडून िदली नाही,
म्हणनू त्यांने त्यांना मारले. त्याने त्या नगरातल्या सवर् गभर्वती
िस्तर्यांनाही कापनू टाकले.

17 यहदूाचा राजा अजर्या याच्या शासनाच्या
एकोणचािळसाव्या वषार्त गादीचा मुलगा मनहेम इसर्ाएलवर
राज्य करु लागला. मनहेमने शोमरोनात दहा वष राज्य
केले. 18 मनहेमने परमेश्वराच्या दृष्टीने जे वाईट तेच केले.
नबाटचा मुलगा यराबाम याच्या ज्या पापांमुळे इसर्ाएलचा
अध:पात झाला तीच पापे मनहेमने आपल्या आयुष्याच्या
सवर् िदवसात केली, त्यापासनू तो िफरला नाही. 19 अश्शरूचा
राजा पलू देशावर आला. तेव्हा पलूने आपल्याला पािठंबा
द्यावा आिण आपले राज्य बळकट करावे, या इराद्याने मनहेमने
पलूला हजार िकक्कार* चांदी िदली. 20 हा पैसा उभा करायला
मनहेमने इसर्ाएलातील शर्ीमंत लोकांवर कर बसवला. त्याने
पर्त्येकाला पन्नास शेकेल† चांदी कर द्यायला लावला. मग ही
रक्कम त्याने अश्शरूच्या राजाला िदली. तेव्हा अश्शरूचा राजा
परत िफरला. इसर्ाएलमध्ये तो रािहला नाही. 21 मनहेमच्या
पराक्रमांची नोंद इसर्ाएलच्या राजांचा इितहास या पुस्तकात
नाही काय? 22मनहेम मरण पावलाआिणआपल्या पवूर्जांसोबत
झोपी गेला. त्यानंतर त्याचा मुलगा पेकह्या नवीन राजा झाला.

* 15:19 34,000 िकलोगर्ाम † 15:20 570 गर्ाम



2 राजे 15:23 l 2 राजे 15:31

23 अजर्याच्या यहदूावरील राज्याच्या पन्नासाव्या वषी र्
मनहेमचा मुलगा पेकह्या शोमरोन मधनू इसर्ाएलवर राज्य करु
लागला. त्याने दोन वष राज्य केले. 24 परमेश्वराच्या दृष्टीने जे
वाईट तेच पेकह्याने केले. नबाटचा मुलगा यराबाम याच्या ज्या
पापांमुळे इसर्ाएलचे अध:पतन झाले तीच पापे पेकह्याने केली.
25 रमाल्याचा मुलगा पेकह हा त्याचा सरदार होता. त्याने अगो र्ब
व अरये आिण िगलादी लोकांतले पन्नास माणसे आपल्यासोबत
घेतली, आिण त्याच्यािवरुध्द कट करून त्यास शोमरोन मध्ये
राजाच्या घरांतल्या महालात मारून ठार केले आिण त्याच्या
जागी पेकह राज्य करू लागला. 26 पेकह्याच्या सवर् पराक्रमांची
नोंद इसर्ाएलच्या राजांचा इितहास या पुस्तकात आहे.

.
27 रमाल्याचा मुलगा पेकह शोमरोनात इसर्ाएलवर राज्य

करु लागला तेव्हा यहदूाचा राजा अजर्या याचे बावन्नावे वषर्
होते. पेकहाने वीस वष राज्य केले. 28 परमेश्वराच्या दृष्टीने जे
वाईट तेच त्याने केले. नबाटचा मुलगा यराबाम याच्या पापांनी
इसर्ाएलचा अध:पात झाला, त्या पापांपासनू तो िफरला नाही.
29 पेकह इसर्ाएलचा राजा असताना, अश्शरूचा राजा ितग्लथ-
िपलेसर हा इसर्ाएलवर चाल करून आला. ितग्लथ-िपलेसरने
इयोन,आबेल-बेथ-माका यानोह, केदेश, हासोर, िगलाद,गालील
आिणसवर् नफताली पर्ांत घेतला. तसेच तेथीलसवर् लोकांस कैद
करून अश्शरूला नेले. 30 उज्जीयाचा मुलगा योथाम यहदूावर
राज्य करीतअसल्याच्या िवसाव्या वषी र्, एला याचा मुलगा होशे
याने रमाल्याचा मुलगा पेकह याच्यािवरुध्द कट केला. होशेने
पेकहला ठार केले. पेकह नंतर मग होशे राजा झाला. 31 पेकहने
जे पराक्रम केले त्याची नोंद इसर्ाएलच्या राजांचा इितहास या
पुस्तकात आहे.
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2 . 27:1-9
32 रमाल्याचा मुलगा पेकह इसर्ाएलमध्ये राज्यावर

आल्यावर त्याच्या दुसर्या वषी र्, यहदूाचा राजा उज्जीया याचा
मुलगा योथाम यहदूावर राज्य करु लागला. 33 योथाम तेव्हा
पंचवीस वषार्चंा होता. त्याने यरूशलेमामध्ये सोळा वष राज्य
केले. सादोकाची मुलगी यरुशा ही त्याचीआई. 34आपले विडल
उज्जीया यांच्या पर्माणेच योथामही परमेश्वराच्या दृष्टीने
योग्य अशी कृत्ये करत होता. 35 पण त्यानेही उंचस्थानावरील
पजूास्थळे नष्ट केली नाहीत. लोक तेथे यज्ञ करत, धपू जाळत.
परमेश्वराच्या मंिदराला योथामाने एक वरचा दरवाजा बांधला.
36यहदूाच्या राजाचा इितहास, या पुस्तकात योथामाने केलेल्या
पराक्रमांची नोंद आहे. 37 अरामाचा राजा रसीन आिण
रमाल्याचा मुलगा पेकह यांना यावेळी परमेश्वराने यहदूावर
चालनू जायला उदु्यक्त केले. 38 योथाम मरण पावला आिण
त्याच्या पवूर्जांशेजारी त्याचे दफन झाले. दावीद नगर या
आपल्या पवूर्जांच्या नगरात त्यास पुरले. त्यानंतर त्याचा
मुलगा आहाज नवा राजा झाला.

16
2 . 28:1-27

1इसर्ाएलचा राजा रमाल्याचा मुलगा पेकहयाच्यासतराव्या
वषी र्, योथामाचा मुलगा आहाज यहदूावर राज्य करू लागला.
2 आहाज तेव्हा वीस वषार्चंा होता. त्याने यरूशलेमामध्ये
सोळा वष राज्य केले. परमेश्वराने जी कृत्ये वाईट म्हणनू
सांिगतली ती त्याने केली. आपला पवूर्ज दावीद याच्यासारखे
तो परमेश्वराच्या दृष्टीने नीट ते तो करत नसे. 3 त्याऐवजी
तो इसर्ाएलाच्या राजांच्या मागार्त चालला. आिण जी राष्ट्रे
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परमेश्वराने इसर्ाएलाच्या लोकांपुढून घालवली होती, त्यांच्या
ितरस्करणीय कमार्सं अनुसरून त्याने आपल्या मुलाचे अग्नीतनू
अपर्ण केले 4तो उंचस्थळी, टेकड ांवरतसेचपर्त्येक िहरव्यागदर्
वृक्षाखाली यज्ञ करीत असे व धपू जाळत असे. 5 अरामाचा
राजा रसीन आिण इसर्ाएलाचा राजा रमाल्याचा मुलगा पेकह
यरूशलेमेवर स्वारी करून आले. आिण त्यांनी आहाजला घेरले,
पण ते त्याचा पराभव करु शकले नाहीत. 6 अरामाचा राजा
रसीन याने यावेळी एलाथ हा भभूाग परत िमळवला आिण
तेथनू त्याने सवर् यहदू्यांना हुसकावनू लावले. मग अरामी
लोक एलाथात स्थाियक झाले आिण अजनूही त्यांची ितथे
वस्ती आहे. 7 अश्शरूचा राजा ितग्लथ-िपलेसर याच्याकडे
आहाजने दतूामाफर् त संदेश पाठवला की, “मी तुझा दास व
तुझा मुलगा आहे. अराम आिण इसर्ाएलचे राजे माझ्यावर
चाल करून आले आहेत. तेव्हा माझ्या मदतीला वर ये आिण
मला वाचव.” 8 आहाजने याखेरीज परमेश्वराच्या मंिदरातले
आिण राजवाड ाच्या खिजन्यातले सोनेरुपे बाहेर काढले. ते
त्याने अश्शरूच्या राजाला नजराणा म्हणनू पाठवले. 9 तेव्हा
अश्शरूच्या राजाने आहाजाचे ऐकले आिण िदिमष्कावर स्वारी
करून ते काबीज केले आिण तेथील लोकांस त्याने कीर येथे
पकडून नेले. रसीन यालाही त्याने ठार केले. 10 अश्शरूचा
राजा ितग्लथ-िपलेसरयाला भेटायलाआहाज िदिमष्काला गेला.
तेव्हा तेथील वेदी त्याने पािहली आिण ितचा नमुना आिण
आराखडा त्याने उरीया या याजकाला पाठवला. 11 िदिमष्काहनू
आहाजने पाठवलेल्या त्या नमुन्यापर्माणे उरीया याजकाने वेदी
उभारली. राजा आहाज िदिमष्काहनू परत येण्यापवूी र् त्याने
काम पणूर् केले. 12 मग राजा िदिमष्काहनू आला तेव्हा त्याने
ती वेदी पािहली. ितच्याजवळ जाऊन ितच्यावर यज्ञ अपर्ण
केला. 13 त्या वेदीवर त्याने होमापर्ण आिण अन्नापर्ण केले.
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त्याचे पेयापर्ण ओतले तसेच शांत्यपर्णाचे रक्त वेदीवर िशंपडले.
14जी िपतळी वेदी परमेश्वराच्या समोर होती, ती त्याने आपली
वेदी आिण परमेश्वराचे पर्ाथर्नामंिदर यांच्यामधनू, काढली
आिण आपल्या वेदीच्या उ रेला आणनू ठेवली. 15 मग
राजा आहाजाने उरीया याजकाला आज्ञा केली, “मोठ ा वेदीवर
सकाळचे होमापर्ण, संध्याकाळचे अन्नापर्ण, देशातील सवर्
लोकांचे होमापर्ण व त्यांचे अन्नापर्ण व त्यांची पेयापर्णे, राजाचे
होमापर्ण व त्याचे अन्नापर्ण करीत जा. तसेच होमापर्णाचे
आिण यज्ञाचे रक्त त्या वेदीवर िशंपडत जा. िपतळेची
वेदी देवाला पर्श्न िवचारण्याकिरता माझ्यासाठी असावी.”
16 उरीया याजकाने आहाज राजाची आज्ञा माननू त्यापर्माणे
सवर्काही केले. 17 मग आहाज राजाने बैठकीवरले नक्षीकाम
काढून टाकले आिण गंगाळ काढले आिण गंगाळसागर िपतळी
बैलांवरून काढून खाली फरसबंदीवर ठेवला. 18 शब्बाथ
िदवसासाठी मंिदराच्याआत बांधलेलीआच्छािदत जागा काढून
टाकली. राजासाठी असलेले बाहेरचे पर्वेशही त्याने अश्शरूच्या
राजासाठी परमेश्वराच्या मंिदरापासनू िफरवला. 19 यहदूाच्या
राजांचा इितहास, या पुस्तकातआहाजचे सवर् पराक्रम िलिहलेले
आहेत. 20 आहाजच्या िनधनानंतर त्याचे दािवदाच्या नगरात
पवूर्जांशेजारी दफन करण्यात आले. आहाजनंतर त्याचा मुलगा
िहज्कीया नवा राजा झाला.

17

1यहदूाचा राजा आहाज याच्या बाराव्या वषी र् एलाचा मुलगा
होशे शोमरोनांत इसर्ाएलवर राज्य करु लागला. त्याने नऊ
वष राज्य केले. 2 परमेश्वराच्या दृष्टीने जे वाईट तेच तो
करत असे, पण त्याच्या पवूी र्च्या इसर्ाएलांच्या राजांइतकी
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होशेची कारकीदर् वाईट नव्हती. 3 अश्शरूचा राजा शल्मनेसर
होशेवर चाल करूनआला. तेव्हा होशे त्याचा दास बनला आिण
त्याने त्यास खंडणी भरून िदली. 4 पण होशेचे आपल्यािवरुध्द
कटकारस्थान चालू आहे हे अश्शरूच्या या राजाच्या लक्षात
आले, कारण होशेने िमसरचा राजा सो याच्याकडे आपले दतू
पाठवले होते. तसेच दरवषी र्पर्माणे त्यावषी र् होशेने खंडणीही
िदली नव्हती. तेव्हा अश्शरूच्या राजाने त्यास अटक करून
कैदेत टाकले. 5 मग अश्शरूचा राजा सवर् देशावर चाल करून
आला व शोमरोनावर चढून येऊन त्याने शोमरोनला तीन वष
वेढा घातला. 6 होशेच्या नवव्या वषी र् अश्शरूच्या राजाने
शोमरोन हस्तगत केले आिण इसर्ाएल लोकांस त्याने कैद करून
अश्शरूला नेले. त्यांना त्याने हलहा येथे तसेच गोजानमधील
हाबोर नदीजवळआिणमाद्यलोकांच्या नगरात ठेवले. 7परमेश्वर
देवाच्या इच्छेिवरुध्द इसर्ाएल लोकांनी पापे केली होती,
म्हणनू असे घडले. कारण इसर्ाएलाच्या लोकांनी परमेश्वर
त्यांचा देव ज्याने त्यांना िमसरचा राजा फारो याच्या जाचातनू
सोडवले होते, त्याच्यािवरुध्द पाप केले आिण दुसर्या देवांचे
भजन पजून केले. 8 आिण जी राष्ट्रे परमेश्वराने इसर्ाएली
लोकांपुढून हुसकावनू लावली होती, त्यांच्या िनयमांपर्माणे
आिण इसर्ाएलाच्या राजांनी जे िनयम केले होतो त्यापर्माणे
ते चालत. 9 इसर्ाएल लोकांनी ज्या गोष्टी चांगल्या नाहीत
त्या त्यांनी परमेश्वर देवािवरुध्द चोरुन केल्या. पहारेकर्यांच्या
बुरुजापासनू तर तटबंदीच्या नगरापयर्ंत सवर् िठकाणी त्यांनी
उंचस्थाने बांधली. 10 पर्त्येक टेकडीवर आिण पर्त्येक
िहरव्यागार झाडाखाली त्यांनी स्मृतीस्तंभ आिण अशेरा देवीचे
खांब उभारले. 11आिण परमेश्वराने जी राष्ट्रे त्यांच्या समोरून
घालवनू िदली होती, त्यांच्यासारखेच त्यांनी उंचस्थानावर धपू
जाळला आिण परमेश्वरास संताप येईल आशापर्कारची वाईट
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कामे केली. त्या नीच कृत्यांनी परमेश्वराचा राग भडकला.
12 त्यांनी मतूी र्पजूा आरंभली. “त्यांची सेवा कधीही करु नये”
म्हणनू परमेश्वराने त्यांना बजावले होते. 13 इसर्ाएल आिण
यहदूा यांना समज देण्यासाठी परमेश्वराने सवर् संदेष्टे आिण
दर्ष्टे यांच्याद्वारे सांिगतले होते की, “या वाईट मागार्तनू िफरा
आिण जे िनयम तुमच्या पवूर्जांना मी आज्ञािपले होते व जे मी
माझे सेवकआिणभिवष्यवादी यांच्याकडून तुम्हासपाठवनू िदले,
त्या सवार्पंर्माणे माझ्या आज्ञा व माझे िनयम पाळा.” 14 पण
त्यांनी काही एकले नाही. उलटआपल्या पवूर्जांसारखाच, ज्यांचा
परमेश्वरआपला देवयाच्यावर िवश्वासनव्हता हट्टीपणा केला.
15 परमेश्वराचा करार आिण त्याचा िनयम जो त्याने त्यांच्या
पवूर्जांशी केला होता व त्याच्या साक्षी ज्या त्याने त्यांना साक्ष
देऊन िदलेल्या होत्या, त्यांचा त्यांनी अव्हेर केला. ते िनरथर्क
होऊन व्यथर्तेच्या मागे लागले. त्यांनी आपल्या भोवतालची
राष्ट्रे ज्याच्यािवषयी परमेश्वराने इसर्ाएललोकांसआज्ञा केली
होती की, त्यांच्यासारखे करू नका त्यांच्यामागे ते चालले
होते. 16 आिण त्यांनी परमेश्वर आपला देव याच्या सवर् आज्ञा
सोडून, त्यांनी वासरांच्या दोन मतूी र् केल्या, अशेराचे खांब
उभारले,आिणआकाशातील सवर् तार्यांचीआिण बआलदेवतेची
त्यांनी पजूा केली. 17 त्यांनी आपल्या मुला व मुलीनंा ही
अग्नीत होम करून अिपर्ली. भिवष्याचे कुतहूल शमवण्यासाठी
जादटूोणा आिण ज्योितषी यांचा अवलंब केला. परमेश्वराने
ज्या कृत्यांचा िधक्कार केला तेच करण्यापायी स्वत:लाही िवकले
आिण परमेश्वराचा कोप ओढवनू घेतला. 18 म्हणनू परमेश्वर
इसर्ाएलवर फार संतापला आिण त्याने त्यांना आपल्यासमोरून
घालवले, फक्त यहदूा वंश सोडून कोणी उरले नाही. 19यहदूाने
देखील परमेश्वर आपला देव याच्या आज्ञा पाळल्या नाहीत.
याउलट इसर्ाएलांनी जे िनयम केले त्याचे त्यांनी अनुसरण केले.
20 त्यामुळे परमेश्वराने सवर् इसर्ाएल वंशजांचा त्याग केला
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व त्यांना आपणासमोरून हाकलनू दृष्टीआड करेपयर्ंत, त्याने
त्यांना पीडा देऊन लुटारंुच्या हाती िदले. 21 त्याने दािवदाच्या
घराण्यापासनू इसर्ाएल फाडून काढला, तेव्हा त्यांनी नबाटचा
मुलगा यराबाम याला राजा केले. यराबामाने इसर्ाएलाला
परमेश्वराच्या मागे चालण्यापासनू परावृ केले आिण त्यांना
मोठे पाप करायला लावले. 22 यराबामाने जी पापे केली त्याचे
अनुकरण इसर्ाएल लोकांनी केले. त्यांनी ते सोडले नाही.
23 अखेर परमेश्वराने आपले सवर् सेवक जे भिवष्यवादी होते
त्यांच्या द्वारे सांिगतल्यापर्माणे इसर्ाएलास आपल्या समोरून
घालवले. त्यांना त्यांच्या पर्देशातनू काढूनअश्शरूमध्ये नेण्यात
आले. आजपयर्ंत ते तेथे आहेत.

24 अश्शरूच्या राजाने बाबेल, कूथा, अव्वा, हमाथ आिण
सफरवाईम येथनू लोक आणनू शोमरोनात इसर्ाएली लोकांच्या
िठकाणी वसवले. या लोकांनी शोमरोनचा ताबा घेऊन त्यातील
नगरात ते राहू लागले. 25आिणअसेझालेकी ते तेथे वस्तीकरून
राहू लागले, तेव्हा ते परमेश्वराचा मान राखत नव्हते. म्हणनू
परमेश्वराने त्यांच्यामध्ये िसंह सोडले. त्यांनी त्यांच्यातील
िकत्येकांचा बळी घेतला. 26मग ते अश्शरूच्या राजाला म्हणाले,
“जी राष्ट्रे तू नेऊन शोमरोनमधल्या नगरात वसवले, त्यांना या
देशातील परमेश्वराचे िनयम मािहत नाहीत. म्हणनू परमेश्वराने
त्यांच्यावर िसंह सोडले. आिण पाहा, िसंह त्या लोकांस मारून
टाकत आहे, कारण त्यांना त्या देशाच्या परमेश्वराचा िनयम
मािहत नाही.” 27 तेव्हा अश्शरूच्या राजाने आज्ञा िदली,
“जे याजक तुम्ही तेथनू आणले आहेत, त्यातील कोणाएकाला
ितथे घेऊन जा. आिण त्यास ितथे राहू द्यावे व त्यांनी
त्यांना त्या देशाच्या परमेश्वराचा िनयम िशकवावा. 28 तेव्हा,
शोमरोनमधनू जे याजक त्यांनी नेले होते, त्यापैकी एकजण
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बेथेल येथे रािहला. आिण त्याने लोकांस परमेश्वराचा मान
कसा राखावा ते िशकवले.” 29 परंतू पर्त्येक राष्ट्राने स्वत:चे
देव केले, आिण त्यांना शोमरोन मधील लोकांनी बांधलेल्या
उंचस्थानावरील पजूास्थळामध्ये ठेवले. पर्त्येक राष्ट्राने
स्वत:च्या राहण्याच्या नगरात असेच केले. 30 बाबेल लोकांनी
सुक्कोथ-बनोथ ही दैवते केली; कूथातील लोकांनी नेरगल केला;
हमाथमधील लोकांनी अशीमा केली, 31 अव्वी यांनी िनभज
आिण ततार्क केले. सफरवाईम यांनी आपले दैवत अदर्म्मेलेक
आिण अनम्मेलेक यांच्यासाठी आपल्या मुलांचा अग्नीत बली
िदला. 32 ते परमेश्वरािवषयीआदर बाळगततरी, उंचस्थानातील
पजूास्थळांसाठी त्यांनी आपल्यातनूच याजक िनवडले. ितथे हे
याजक यज्ञ करीत. 33 ते परमेश्वरािवषयी आदर बाळगत असत
आिण आपापल्या दैवतांचीही पजूा करीत. आपल्या पवूी र्च्या
राष्ट्रा पर्माणे जेथनू त्यांना आणले होते त्यांच्या रीतीपर्माणे
ते करीत गेले. 34आजही ते लोक त्यांच्या पवूी र्च्या चालीरीतीला
िचटकून आहेत. ते परमेश्वराचा आदर बाळगत नसत व ज्याचे
नाव इसर्ाएल ठेवले, त्या याकोबाच्या वंशजास त्याने िदलेल्या
आज्ञा, िनयम, न्याय व िनयमशास्तर् यांपर्माणे ते आचरण करीत
नाही. 35 परमेश्वराने इसर्ाएल लोकांशी करार करून त्यांना
आज्ञा केली होती की, “इतर दैवतांचे भय तुम्ही धरू नका,आिण
त्यांच्या पाया ही पडू नका व त्यांची सेवाही करू नका व त्यांना
यज्ञ करू नका. 36 फक्त परमेश्वर देवालाच मानले पािहजे
त्यानेच तुम्हास िमसरमधनू बाहेर काढले तुमच्या रक्षणासाठी
परमेश्वराने आपले सामथ्यर् पणाला लावले. तेव्हा परमेश्वराची
उपासनाकराआिण त्याच्यासाठी यज्ञकरा. 37 त्याने तुम्हास ज्या
आज्ञा, िनयम, करार, िशकवण िलहनू िदली ती तुम्ही पाळलीच
पािहजे. त्या सवार्चें तुम्ही सवर् वेळ पालन केले पािहजे इतर
देवीदेवतांचे भय धरता कामा नये. 38 मी तुमच्याशी केलेल्या
कराराचा िवसर पडू देऊ नका. इतर दैवतांच्या भजनी लागू
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नका. 39 फक्त परमेश्वर देवालाच भजा. तरच तो तुम्हास
सवर् संकटातनू सोडवील.” 40 पण इसर्ाएल लोकांनी हे ऐकले
नाही. ते पवूी र्पर्माणेच वागत रािहले. 41आता ती इतर राष्ट्रे
परमेश्वराचा आदर ठेवतात पण स्वत:च्या देवतांच्या मतूी र्चीही
पजूा करतात. त्यांची मुलेबाळे, नातवंडे आपल्या पवूर्जांचेच
अनुकरण करत रािहली. ती आजतागायत तशीच वागतआहेत.

18
2 . 29:1-2; 31:1

1आिण एलाचा मुलगा होशे, जो इसर्ाएलाचा राजा, याच्या
ितसर्या वषी र् यहदूाचा राजा आहाज याचा मुलगा िहज्कीया
राज्य करू लागला. 2 िहज्कीया पंचवीस वषार्चा होता जेव्हा
तो राज्य करू लागला. आिण त्याने यरूशलेमामध्ये एकोणतीस
वष राज्य केले. याच्या आईचे नाव अबी. ही जखर्याची मुलगी
होती. 3परमेश्वराच्या दृष्टीने जे चांगले ते तोकरीतअसे,आपला
पवूर्ज दावीद करीत असे त्यापर्माणे िहज्कीयाही सवर्काही
करत असे. 4 त्याने उंचस्थानावरील पजूास्थळे नष्ट करून
टाकली. तसेच स्मृतीस्तंभ,आिणअशेराचे खांबही तोडून टाकले.
त्याने मोशेने केलेल्या िपतळी सापाचे तुकडे केले कारण त्या
िदवसांमध्ये इसर्ाएलाचे लोक त्यास धपू जाळतअसत. ते त्यास
“नहुश्तान” असे म्हणत. 5 इसर्ाएलचा देव परमेश्वर ह्यांच्यावर
िहज्कीयाने भरवसा ठेवला होता, म्हणनू त्याच्यासारखा राजा
यहदूाच्या राजांमध्ये त्याच्याआधी िकंवा त्याच्यानंतरही झाला
नाही. 6तो परमेश्वरासधरून रािहला. त्यासअनुसरण्याचे त्याने
सोडले नाही परमेश्वराने मोशेला िदलेल्या आज्ञांचे त्याने पालन
केले. 7 म्हणनू परमेश्वर त्याच्यासोबत होता, आिण िजकडे तो
जाई ितथे त्याची उन्नती होई. त्याने अश्शरूच्या राजािवरुध्द
बंड केले व त्यांची सेवा केली नाही. 8 त्याने गज्जाआिण त्याच्या



2 राजे 18:9 lix 2 राजे 18:15

सीमेपयर्ंत पिलष्ट ांचा पराभव केला. त्याने पहारेकर्यांच्या
बुरूजा पासनू तटबंदीच्या नगरापयर्ंत त्यांना मारले.

9आिण िहज्कीया राजाच्या चौथ्या वषी र्, म्हणजे इसर्ाएलाचा
राजा, एलाचा मुलगा होशे ह्याच्या सातव्या वषी र्, असे झाले
की अश्शरूाचा राजा शल्मनेसर हा शोमरोनावर चढून आला व
त्यास वेढा घातला. 10 तीन वषार्ंच्या अखेरीस त्याने ते घेतले.
यहदूाचा राजा िहज्कीया याच्या सहाव्या वषी र् हे झाले. अथार्तच
इसर्ाएलचा राजा एलाचा मुलगा होशे याच्या नवव्या वषी र्
त्यांनी शोमरोन घेतले. 11 मग अश्शरूच्या राजाने इसर्ाएल
लोकांस कैद करून अश्शरूला नेले. त्यांना त्याने हलहा येथे,
गोजानमधील हाबोर नदीजवळ आिण माद्य नगरांमध्ये ठेवले.
12 त्यांनी असे केले कारण इसर्ाएल लोकांनी परमेश्वर त्यांचा
देव,ह्याचा शब्द पाळला नाही. तर त्याच्या कराराचा भंग केला,
म्हणजे परमेश्वराचा सेवक मोशे याने जे आज्ञािपलेले होते ते
त्यांनी जुमानले नाही व त्याची िशकवण ऐकली नाही.

13 िहज्कीया राजा ह्याच्या चौदाव्या वषी र्, अश्शरूचा राजा
सन्हेरीब याने यहदूातील सवर् तटबंदी नगरांवर हल्ला चढवनू
त्यांचा ताबा घेतला. 14 तेव्हा यहदूाचा राजा िहज्कीया
याने अश्शरूाच्या राजाला लाखीश येथे िनरोप पाठवला की,
“माझ्याकडून अपराध झाला आहे, तर आता माझ्या पासनू
िनघनू जा. तू जे माझ्यावर लादशील ते मी सहन करीन.”
यावर अश्शरूाच्या राजाने यहदूाचा राजा िहज्कीया याला
ितनशे िकक्कार* चांदी व तीस िकक्कार† सोने अशी खंडणी
मािगतली. 15 तेव्हा िहज्कीयाने परमेश्वराच्या घरात व
राजाच्या राजवाड ातील भांडारात असणारी सवर् चांदी त्यास
* 18:14 10,200 िकलोगर्ाम † 18:14 1,020 िकलोगर्ाम
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िदली. 16 मग िहज्कीयाने परमेश्वराच्या मंिदराचे दरवाजे
आिण सोन्याच्या पल्याने मढवलेले खांब काढून घेतले आिण
अश्शरूच्या राजाला हे सोने िदले. 17 पण अश्शरूच्या राजाने
ततार्न व रब-सारीस व रब-शाके यांना मोठ ा सैन्यासोबत
लाखीशाहनू यरूशलेमामध्ये िहज्कीया राजा कडे पाठवले. तेव्हा
ते यरूशलेमेस चढूनआले,आिण वरच्या तलावाच्या पाटाजवळ
पिरटाच्या शेताच्या रस्त्यावर उभे रािहले. 18 त्यांनी राजाला
िनरोप पाठवला तेव्हा, िहल्कीयाचा मुलगा एल्याकीम जो
घरावरचा कारभारी, व शेबना िचटणीस आिण नोंदणी लेखक व
आसाफचा मुलगा यवाह हे त्यांना भेटावयास पुढे आले. 19 तेव्हा
रबशाके त्यांना म्हणाला, “अश्शरूाचा महान राजा िहज्कीयास
काय म्हणतो हे सांगा; तुझ्या आत्मिवश्वासािवषयी कसली
िशष्टता बाळगतोस? 20तू म्हणतोस,लढाईसाठी पुरेशी मसलत
आिण सामथ्यर् तुझ्याजवळ आहेत, परंतू ते केवळ पोकळ व
अथर्हीन शब्द आहेत. आता तू कोणावर भरवसा ठेवतोस.
माझ्यािवरूद्ध बंड करण्यासाठी तुला कोणी धैयर् िदले आहे?
21 पाहा, तू ठेचलेल्या बोरूच्या काठीवर म्हणजे िमसर देशावर
भरवसा ठेवतोस, अशा काठीवर कोणी मनुष्य िवसंबनू रािहला
तर ती मोडून पडेल व हातात रुतेल. जे कोणी िमसराचा राजा
फारो ह्यावर िवश्वास ठेवतात त्या सवार्नंा तो तसाचआहे.

22तूकदािचत्असे म्हणशील,आम्ही परमेश्वर देवावरभरवसा
ठेवतो. पण िहज्कीयाने परमेश्वराची उंचस्थाने आिण वेद्या
काढून टाकल्या आिण यहदूा व यरूशलेमेला म्हटले की, फक्त
यरूशलेममधील याच वेदीपुढे आराधना करावी तोच तोआहे की
नाही? 23 तर आता अश्शरूाचा राजा माझा धनी याच्यावतीने,
तुझ्याकडे घोड ांवर स्वार व्हायला माणसे असतील तर तुला
दोन हजार घोडे देण्याचा चांगला पर्स्ताव मांडतो. 24 माझ्या
स्वामीच्या सवार्त किनष्ठ सेवकाचा देखील तू पराभव करु
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शकणार का? रथ आिण घोडेस्वार यांच्यासाठी तू िमसरवर
अवलंबनूआहेस. 25मी यरूशलेमचा संहार करायला चालकरून
आलोय, तो काही परमेश्वराचा पािठंबा असल्यािशवाय आलो
काय? परमेश्वर मला म्हणाला, या देशावर स्वारी करून त्याचा
पणूर् पाडावकर.” 26 तेव्हा िहल्कीयाचा मुलगा एल्याकीम, शेबना
आिण यवाह हे सेनापतीला म्हणाले, “तू आपल्या सेवकाशी
अरामी भाषेत बोल. आम्हास ती भाषा कळते. आमच्याशी
यहदूी भाषेत‡ बोलू नको. कारण तटबंदीवरील लोक आपले
बोलणे ऐकतील.” 27 पण रब-शाके त्यांना म्हणाला, “पर्भनेू
काही मला फक्त तुझ्याशी आिण तुझ्या राजाशी बोलायला
पाठवलेले नाही, तटबंदीवरील लोकांशीही मी बोलतो आहे.
तुमच्याबरोबरच त्यांनाही स्वत:चे मलमतूर् चाटायची वेळ येणार
आहे.” 28मग रब-शाके यहदूी भाषेत मोठ ाने ओरडून म्हणाला,
“अश्शरूाचा थोर राजा काय म्हणतो ते ऐका” 29 राजा असे
म्हणतो, िहज्कीयाच्या भलूथापांना बळी पडू नका. माझ्यापासनू
तो तुम्हास वाचवू शकणार नाही. 30 तो म्हणतो परमेश्वरावर
िवसंबनू राहू नका. िहज्कीया तुम्हास सांगतो, परमेश्वर
आपल्याला वाचवील. अश्शरूाचा राजा आपल्या शहराचा
पराभव करु शकणार नाही. 31पण िहज्कीयाचे ऐकू नका. “कारण
अश्शरूाचा राजा म्हणतो माझ्याशी तह करा आिण माझ्याकडे
या. तसे केलेत तर आपापल्या दर्ाक्षवेलीवरची, अंिजराच्या
झाडावरची फळे तुम्हास खायला िमळतील. स्वत:च्या िविहरीचे
पाणी प्यायला िमळेल. 32 पुढे मी तुमच्या देशासारख्याच दुसर्या
देशात, धान्याचा व दर्ाक्षरसाचा देश, अन्नाचा व दर्ाक्षीच्या
मळ्याचा देश, जैतनू तेलाचा व मधाचा देश यामध्ये मी तुम्हास
घेऊन जाईपयर्ंत तुम्ही असे वागा. तरच तुम्ही जगाल; मरणार
नाही. आिण िहज्कीयाचे ऐकू नका. तो तुमचे हृदयपिरवतर्न करु
‡ 18:26
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पाहत आहे, ‘परमेश्वर आपल्याला वाचवेल’ असे तो म्हणतो.
33 इतर दैवतांनी आपले देश अश्शरूाच्या राजाच्या तावडीतनू
सोडवले आहेत असे अजनू झाले आहे काय? कधीच नाही.
34 कुठे आहेत हमाथ आिण अपर्द यांची दैवतं? सफरवाईम,
हेना, इव्वा यांची दैवते कुठे गेले? त्यांनी शोमरोनचे माझ्यापासनू
रक्षण केले का? 35 इतर राष्ट्राच्या दैवतांनी आपापली भमूी
माझ्यापासनू सुरिक्षत ठेवली का? नाही माझ्याकडून परमेश्वर
यरूशलेम वाचवणार का?”

36 पण लोक गप्पच होते. ते सेनापतीला काहीही बोलले
नाहीत. कारण “त्यांनी काहीही उ र द्याचये नाही” अशी
राजा िहज्कीयाची त्यांना आज्ञा होती. 37 िहल्कीयाचा मुलगा
एल्याकीम,जो राजवाड ाचा कारभारी, व िचटणीस शेबनाआिण
आसाफचा मुलगा यवाह हा नोंदी करणारा होता हे शोकाकुल
होऊन आपली वस्तरे् फाडून िहज्कीयाकडे आले. अश्शरूाचा
सेनापती रब-शाके काय म्हणाला ते त्यांनी िहज्कीयाला
सांिगतले.

19

. 37:1-7
1 हे ऐकून राजा िहज्कीयाने त्याच्या अंगावरची वस्तरे्

फाडली आिण गोणताट घालनू तो परमेश्वराच्या मंिदरात गेला.
2 त्याने आपला घरकारभारी एल्याकीम व िचटणीस शेबना आिण
विडलधारे याजक यांना गोणताट पांघरलेले असे आमोजचा
मुलगा यशया या संदेष्ट ांकडे पाठवले. 3 ते यशयाला म्हणाले,
“िहज्कीया म्हणतो, ‘हा संकटाचा मानहानीचा व िधक्काराचा
िदवस आहे. मलू जन्माला येत आहे पण पर्सतूीची शक्ती
नसावी तसे झाले आहे. 4 परमेश्वर तुझा देव कदािचत रब-
शाकेचे सगळे शब्द ऐकेल, त्याचा स्वामी अश्शरूाचा राजा याने
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त्यास िजवंत देवाची िनंदा करायला पाठवले आहे. आिण जी
वचने परमेश्वर तुझा देव याने ऐकली आहेत, त्यांचा कदािचत
तो िनषेध करील. म्हणनू जे शेष रािहले आहेत त्याच्यासाठी
पर्ाथर्ना करा.” 5 तेव्हा िहज्कीया राजाचे सेवक यशयाकडे गेले.
6आिण यशया त्यांना म्हणाला, “तुझ्या स्वामीला हा िनरोप द्या;
की परमेश्वर असे म्हणतो ‘माझ्यासाठी जे अपमानकारक उदग्ार
अश्शरूच्या राजाच्या सेनापतीनंी काढले त्याने घाबरुन जाऊ
नका.’ 7 पाहा, मी आता त्याच्यात एक आत्मा घालीन आिण
तो वतर्मान ऐकून स्वदेशी परत जाईल आिण आपल्या देशातच
त्यास तलवारीने मरण येईल असे मी करणार.” 8 नंतर रबशाके
परत गेला तेव्हा त्यास अश्शरूाचा राजा िलब्नािवरुध्द लढाई
करतानाआढळला,कारणतोलाखीशाहनू िनघनू गेलाअसल्याचे
त्याने ऐकले. 9 मग कूशाचा राजा ितर्हाका आपल्याशी
लढायला येत आहे असे सन्हेरीब याने ऐकले. तेव्हा त्याने राजा
िहज्कीयाकडे पुन्हा दतूाकरवी िनरोप पाठवनू म्हटले, 10यहदूाचा
राजा िहज्कीयाला तुम्ही सांगा, “तुम्ही ज्या परमेश्वरावर
िवसंबनू आहात तो, ‘अश्शरूचा राजाच्या हाती यरूशलेम िदले
जाणार नाही,असे बोलनू तुला न फसवो.’ 11अश्शरूच्या राजाने
इतर देशांचे काय केले ते तुम्ही ऐकलेच आहे. आम्ही ते पणूर्
धुळीला िमळवले. तेव्हा तुम्हीच तेवढे वाचणार का? नाही.
12 त्या राष्ट्राच्या देवतांनी त्यांचे रक्षण केले नाही. माझ्या
पुवर्जांनी त्यांची धळूधाण केली. गोजान, हारान, रेसफ आिण
तलस्सरातील एदेन हे त्यांनी नष्ट केले. 13 हमाथ, अपर्द,
सफरवाईम, हेना आिण इव्वा यांचे राजे कुठे आहेत? त्यांचा
पार धुरळा उडाला आहे.” 14 िहज्कीयाने जासदूांच्या हातनू
पतर् घेऊन ते वाचले. मग परमेश्वराच्या मंिदरात जाऊन
परमेश्वरापुढे ते उघडून ठेवले. 15 परमेश्वराची पर्ाथर्ना करून
िहज्कीया म्हणाला. “परमेश्वर देवा, करुबांच्यावर राजासनी
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बसणारा तचू इसर्ाएलचा देव आहेस. पृथ्वीच्या पाठीवरील
सवर् राज्यांचा तू आिण एकमेव तचू िनयंता आहेस. आकाश
आिण पृथ्वीचा तू िनमार्ता आहेस, 16 परमेश्वरा, माझे म्हणणे
ऐक आपले डोळे उघड आिण हे पतर् पाहा. सन्हेरीबची
िजवंत परमेश्वराचा अवमान करणारी वचने पाहा. 17 खरोखरच
परमेश्वराचा अवमान करणारी वचने पाहा. खरोखरच परमेश्वरा
असे घडलेआहे. अश्शरूच्या राजाने ही सवर् राष्ट्रे नामशेष केली
आहेत. 18 ितथले दैवत त्याने आगीच्या भक्षयस्थानी टाकले.
पण ते काही खरे देव नव्हते. मनुष्याने केलेल्या लाकडाच्या
आिण दगडाच्या मतूी र् होत्या. म्हणनू तर अश्शरूच्या राजाला
त्या नष्ट करता आल्या. 19 तेव्हा परमेश्वर देवा आता आम्हास
या राजापासनू वाचव. म्हणजे तचू खरा परमेश्वर आहेस हे
जगातील सवर् राजांना कळेल.” 20 आमोजचा मुलगा यशया
याने िहज्कीयाला िनरोप पाठवला की, “इसर्ाएलचा परमेश्वर
देव असे म्हणतो, ‘अश्शरूचा राजा सन्हेरीब याच्या िवषयी तू
केलेले गार्हाणे मी ऐकले आहे.” 21 “सन्हेरीबबद्दल परमेश्वराचा
असा िनरोप आहे. सीयोनच्या (म्हणजेच यरूशलेमच्या) कुमारी
कन्येने तुला तुच्छ लेखनू तुझा अपमान केला आहे. यरूशलेम
कन्या तुझी पाठ वळली की तुझा उपहास करते.” 22 पण तू
कोणाचा अपमान केलास? कोणाला दुभार्षण केलेस? तू हे
कोणािवरुध्द बोललास? इसर्ाएलच्या पिवतर् परमेश्वरािवरुध्द
तू गेलास. त्याच्यापेक्षा वरचढ असल्याच्या आवेशात तू असा
वागलास. 23 परमेश्वराचा अवमान करायला तू दतू पाठवलेस.
तू म्हणालास, “माझे बहुसंख्य रथ घेऊन मी या उंच पवर्तावर,
लबानोनाच्या अंतभार्गात आलो आहे. त्यांचे उंच गंधसरु
आिण उ म देवदारु मी तोडीन. लबानोन मध्ये सवार्त उंचावर
असलेल्या घनदाट अरण्यात मी पोचलो आहे. 24 मी िविहरी
खणल्याआिणनव्या नव्या िठकाणांचे पाणी प्यालो. िमसरमधील
नद्या सुकवनू तो पर्देश मी पादाक्रांत केला.” 25 तू असे
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म्हणालास खरा, पण परमेश्वर काय म्हणाला ते तू ऐकले नाहीस
काय? “पवूी र्, फार पवूी र्च मी हे सवर् योजले होते आिण आता
त्यापर्माणेच घडत आहे. मजबतू नगर उदध््वस्त होऊन ितथे
नुसती दगडांची रास उरली आहे, हे तुझ्याहातनू घडले ते
माझ्यामुळेच. 26 तेथील लोक समथर् नव्हते. ते घाबरलेले
आिण गोंधळलेले होते. शेतातले गवत आिण पीक सरसकट
कापले जावे तसे ते होते. घराच्या धाब्यावरच गवत पणूर्
वाढण्याआधीच करपनू जावे तशी त्यांची िस्थती होती. 27 तू
कधी स्वस्थ बसतोस, कधी लढाईवर जातोस आिण कधी घरी
परततोस, तसेच माझ्यािवरुध्द कधी उठतोस ते मला मािहत
आहे. 28 माझ्यािवरुध्द तू उठलास, तुझे उन्म बोलणे मी
ऐकले. तेव्हा, मी आता तुझ्या नाकात वेसण घालतो आिण
तोंडात लगाम अडकवतो. मग तुला माघारे वळवनू ज्या
रस्त्याने आलास त्याच वाटेने तुला परत िफरवतो.” 29 “मी
तुझ्या साहाय्यासाठी येणार आहे याची खातर्ी पटावी म्हणनू
हे िचन्ह देतो. या वषी र् आपोआप धान्य उगवेल ते तुम्ही
खाल. दुसर्या वषी र् त्याच्या िबयाणातनू उगवेल ते खाल. पण
ितसर्या वषी र् मातर् तुम्ही स्वत: पेरणी कराल त्यातनू धान्य
काढा. दर्ाक्षाची लागवड करा आिण दर्ाके्ष खा.” 30 यहदूाच्या
घराण्यातील उरल्यासुरल्या लोकांचा वंश वाढेल. 31 कारण
काहीजण बचावतील. ते यरूशलेमेतनू बाहेर पडतील. सीयोन
डोंगरातनू काहीजण येतील. परमेश्वराच्या तीवर् आवेशामुळे
असे घडेल. 32 “अश्शरूच्या राजाबद्दलपरमेश्वरअसे म्हणतो, तो
या शहरात पाऊल टाकणार नाही या नगरावर तो बाण सोडणार
नाही आपल्या ढाली तो येथे आणणार नाही. या शहरच्या
तटबंदीवर हल्ला करण्यासाठी तो कचर्याचे ढीग रचणार नाही.
33 तो आल्या वाटेने परत जाईल. या शहरात तो येणार नाही
असे परमेश्वर म्हणतो. 34 या नगराचे रक्षण करून त्यास मी
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वाचवीन. माझ्यासाठी आिण माझा सेवक दावीद याच्यासाठी
मी हे करीन.” 35 त्या रातर्ी परमेश्वराचा दतू बाहेर पडलाआिण
त्यांनेअश्शरूांच्याछावणीतलीएकलक्ष पंच्याऐंशी हजारमाणसे
मारली. सकाळी लोक उठून पाहतात तर सवर्तर् परे्तांचा खच
पडलेला. 36 तेव्हा अश्शरूचा राजा सन्हेरीब िननवे येथे, िजथे तो
अगोदर होता ितथे िनघनू गेला. 37 एक िदवस सन्हेरीब आपले
दैवत िनसर्ोख याच्या देवळात पजूा करत होता. तेव्हा त्याचीच
मुलेअदर्म्मेलेकआिणशरेसरयांनी त्यासतलवारीने मारले. मग
ते अरारात देशात िनघनू गेले. सन्हेरीबच्या जागी त्याचा मुलगा
एसरहद्दोन राज्य करु लागला.

20
2 . 32:24-26; . 38:1-8

1 याच सुमारास िहज्कीया आजारी पडून मरणास टेकला.
तेव्हा आमोजचा मुलगा यशया हा संदेष्टा त्याच्याकडे येऊन
म्हणाला, “परमेश्वराचे म्हणणे आहे, ‘तुझ्या घराची तू व्यवस्था
कर, कारण तू मरणार, वाचणार नाहीस.” 2 तेव्हा िहज्कीयाने
आपले तोंड िभंतीकडे वळवलेआिण परमेश्वराची पर्ाथर्ना करून
तो म्हणाला. 3 “परमेश्वरा, मी तुझी मन:पवूर्क सेवा केली
आहे हे लक्षात असू दे. तुझ्या दृष्टीने जे उिचत तेच मी केले.”
तेव्हा िहज्कीया फार रडला. 4 यशया मधला चौक ओलांडून
शहराच्या बाहेर जाण्यापवूी र् पुन्हा त्यास परमेश्वराचे शब्द ऐकू
आले. परमेश्वर म्हणाला, 5 “पुन्हा मागे िफर आिण माझ्या
पर्जेचा नेता िहज्कीया याच्याशी बोल.” त्यास म्हणावे, “तुझा
पवूर्ज दावीद याचा परमेश्वर देव म्हणतो: तुझी पर्ाथर्ना मी
ऐकली आहे आिण तुझे अशर्ू पािहले आहेत. तेव्हा मी तुला
बरे करतो, ितसर्या िदवशी तू परमेश्वराचे मंिदर चढून जाशील.
6 तुला मी आणखी पंधरा वषर् आयुष्य िदले आहे. अश्शरूच्या
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राजाच्या हातनू तुझी आिण या नगराची मी सोडवणकू करीन.
या नगराचे मी रक्षण करीन स्वत:साठी तसेच माझा सेवक दावीद
याला मी िदलेल्या वचनासाठी मी हे करीन.” 7 मग यशया
म्हणाला, “अंजीराचे िमशर्ण करुन ते याच्या दुखर्या भागावर
लावा.” तेव्हा त्यांनी अंजीरांचे िमशर्ण करून िहज्कीयाच्या
दुखर्या भागावर त्याचा लेप िदला. तेव्हा िहज्कीया बरा झाला.
8 िहज्कीया यशयाला म्हणाला, “परमेश्वराच्या कृपेने माझ्या
पर्कृतीला उतार पडेल आिण ितसर्या िदवशी मी परमेश्वराचे
मंिदर चढू शकेन याबद्दल काही खणू देता येईल का?” 9 यशया
म्हणाला, “तुला काय हवे बोल. सावली दहा पावले पुढे जाऊ
िकंवा मागे येऊ दे? परमेश्वराने तुझ्या बाबतीत जे घडेल असे
कबलू केले आहे त्याची ही खणू आहे.” 10 िहज्कीया म्हणाला,
“सावली दहा पावले पुढे जाणे स्वाभािवक आहे. तेव्हा तसे
नको, ती दहा पावले मागे यावी.” 11 मग यशया संदेष्ट ाने
परमेश्वराची पर्ाथर्ना केली यापर्कारे परमेश्वराने आहाजाची
सावली दहा पावले मागे घेतली. िजथनू ती पुढे गेली होती ितथेच
ती पवूर्वत आली.

. 39:1-8
12 यावेळी बलदानचा मुलगा बरोदख-बलदान हा बाबेलचा

राजा होता. त्याने िहज्कीयाकडे पतरे् आिण भेटवस्तू पाठवल्या.
िहज्कीया आजारी असल्याचे त्याने ऐकले होते. 13 िहज्कीयाने
त्याच्याकडून आलेल्या मनुष्यांचे आगतस्वागत केले. त्यांना
आपल्या घरातील सवर् मौल्यवान वस्तू दाखवल्या. सोने, चांदी,
मसाल्याचे पदाथर्, िकंमती अ रे, शस्तर्ास्तरे् असा आपला सवर्
खिजना त्यांना दाखवला. आपल्या घरातील आिण राज्यातील
कोणतीही गोष्ट त्याने त्यांना दाखवायची िशल्लक ठेवली नाही.
14 तेव्हा यशया संदेष्टा राजाकडे येऊन म्हणाला, “हे लोक कोण?
त्यांचे काय म्हणणे आहे?” िहज्कीया म्हणाला, “हे फार लांबच्या
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पर्ांतातनू बाबेलमधनू आले आहेत.” 15 यशयाने िवचारले,
“त्यांनी या घरातले काय काय पािहले?” िहज्कीयाने सांिगतले,
“त्यांनी सगळेच पािहले. माझे सगळे भांडार मी त्यांच्यापुढे
उघडे केले.” 16 तेव्हा यशया िहज्कीयाला म्हणाला, “आता
परमेश्वराचा हा िनरोप ऐक. 17 तुझ्या घरातील सवर् चीजवस्तू
आिण तुझ्या पवूर्जांनीजमवलेलेसवर् धनआ ाबाबेलला नेण्यात
येईल. ती वेळ आता येऊन ठेपली आहे. काही म्हणता काही
मागे उरणार नाही. ही परमेश्वराची वाणी आहे. 18बाबेलचे लोक
तुझ्या मुलांना घेऊन जातील. ती मुले बाबेलच्या राजवाड ात
खोजे बननू राहतील.” 19 तेव्हा िहज्कीया यशयाला म्हणाला,
“परमेश्वराचे म्हणणे योग्यच आहे.” तो पुढे म्हणाला, “िनदान
माझ्या कारिकदी र्त तरी शांतता लाभेल ना?”

2 . 32:32-33
20 शहराला पाणीपुरवठा करणारी तळी आिण कालवे

यांच्यासकट िहज्कीयाने जी कामिगरी बजावली ितची नोंद
यहदूाच्या राजांचा इितहास या पुस्तकात आहे. 21 िहज्कीया
िनधन पावला आिण त्याचा पवूर्जांशेजारी त्याचे दफन झाले.
त्याचा मुलगा मनश्शे गादीवर आला.

21
2 . 33:1-20

1 मनश्शे राज्य करु लागला तेव्हा तो बारा वषार्चंा होता.
त्याने यरूशलेमेवर पंचावन्न वष, राज्य केले. त्याच्या आईचे
नाव हेफसीबा. 2 परमेश्वराने जे करु नका म्हणनू सांिगतले तेच
त्याने केले. इतर राष्ट्रे करत तसे अमंगळ आचरण मनश्शेने
केले (आिणइसर्ाएलीआले त्यावेळी याच राष्ट्रांना परमेश्वराने
तेथनू हुसकून लावले होते.) 3 िहज्कीयाने नष्ट केलेली
उंचस्थानावरील पजूास्थळे मनश्शेने पुन्हा बांधली, तसेच त्याने
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बआलदेवतेसाठी वेदी बांधली आिण इसर्ाएलचा राजा अहाब
याच्यापर्माणे अशेरा देवीचे स्तंभ उभारले. मनश्शे नक्षतर्ांची
ही पजूा करत असे. 4 आिण ज्यािवषयी परमेश्वराने सांिगतले
होते की, “मीआपले नाव यरूशलेमेत ठेवीन,” तेथे परमेश्वराच्या
घरात मनश्शेने वेद्या बांधल्या. 5 या खेरीज परमेश्वराच्या
मंिदराच्या दोन्ही चौकांत मनश्शेने आकाशातील नक्षतर्ांसाठी
वेद्या बांधल्या. 6आपल्या मुलाचाच बली देऊन मनश्शेने त्यास
वेदीवर जाळले. जादटूोणा, मंतर्तंतर्, भतूवैद्य यांच्यामाफर् त
भिवष्य जाणनू घ्यायचा मनश्शेला नाद होता. परमेश्वराने जे जे
गैर म्हणनू सांिगतले ते ते मनश्शे करत गेला. त्याने परमेश्वराचा
कोप झाला. 7 मनश्शेने अशेराचा कोरीव पुतळा करून तो
मंिदरात ठेवला. या मंिदरािवषयी दावीद आिण दािवदाचा
मुलगाशलमोनयांना परमेश्वर म्हणाला होता, “इसर्ाएलमधील
सवर् वंशातनू, या नगरांमधनू मी यरूशलेमची िनवड केली
आहे. यरूशलेममधील मंिदरात मी माझे नाव कायमचे ठेवीन.
8 इसर्ाएल लोकांस या भमूीतनू बाहेर पडावे लागू नये याची
मी दक्षता घेईल. माझ्या सवर् आज्ञा तसेच मोशेची िशकवण
त्यांनी तंतोतंत पाळली, तर त्यांची इथेच या भमूीत वस्ती
राहील.” 9पणलोकांनी परमेश्वराचे ऐकले नाही. इसर्ाएललोक
इथे येण्यापवूी र् कनानमधील राष्ट्रांनी जी वाईट वतर्णकू केली
त्यापेक्षाही मनश्शेचे वतर्न िनंद्य होते. इसर्ाएल लोक या भमूीत
आले तेव्हा त्या राष्ट्रांना परमेश्वराने नष्ट केले होते. 10 तेव्हा
परमेश्वराने आपल्या सेवक संदेष्ट ांना हे सांगायला सांिगतले,
11 “यहदू्यांचा राजा मनश्शे याने अत्यंत िनंद्य कृत्ये केली आहेत.
त्याच्या आधीच्या अमोर्यापेक्षाही याचे वागणे भयंकर आहे.
त्याच्या त्या मतूी र्पुढे त्याने यहदूालाही पाप करायला लावले
आहे. 12 तेव्हा इसर्ाएलाचा परमेश्वर म्हणतो, ‘यरूशलेमआिण
यहदूा यांना मी आता अशा संकटाच्या खाईत लोटीन की ते
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ऐकूनच लोकांस धक्का बसेल. 13 शोमरोनचे मापनसतूर् आिण
अहाबाच्या घराण्याचा ओळंबा मी यरूशलेमेवर धरीन. थाळी
घासनूपुसनू पालथी करून ठेवावी तशी मी यरूशलेमची गत
करीन. 14 मी आपल्या वतनांतल्या रािहलेल्यांचा त्याग करून
त्यांना त्यांच्या शतर्ूच्या ताब्यात देईन. ते त्यांना युध्दातील
लुटीपर्माणे व भक्षय असे होतील. 15 मी जे जे करु नका
म्हणनू बजावले ते ते त्यांनी केले त्याचे हे फळ होय. यांचे
पवूर्ज िमसरमधनू बाहेर पडले, त्या िदवसापासनूच यांनी मला
संताप आणला आहे. 16 िशवाय मनश्शेने अनेक िनरपराध्यांची
हत्या केली. संपणूर् यरूशलेम त्याने रक्तलांिछत केले. यहदू्यांना
त्याने जी पापे करायला लावली ती वेगळीच. परमेश्वराने जे करु
नका म्हणनू सांिगतले ते मनश्शेने यहदूाला करायला लावले.”
17मनश्शेची पापे आिण इतर कृत्ये यहदूाच्या राजांचा इितहास,
या पुस्तकात िलिहलेली आहेत. 18 मनश्शे मरण पावला आिण
त्याचेआपल्या पवूर्जांच्या शेजारी दफनझाले. आपल्याघराच्या
बगीच्यात त्यास पुरले. या बागेचे नाव “उज्जाची बाग” त्याच्या
जागी त्याचा मुलगा आमोन राज्य करु लागला.

2 . 33:21-25
19आमोन राज्यकरुलागला तेव्हा बावीसवषार्चंा होता. त्याने

यरूशलेमेवर दोन वष राज्य केले. याच्याआईचे नावमशुल्लेमेथ
ही यटबा येथील हारुस याची मुलगी. 20आपले विडल मनश्शे
यांच्यापर्माणेच आमोननेही परमेश्वराच्या दृष्टीने गैर कृत्ये
केली. 21 तो आपल्या विडलांसारखाच होता. विडलांनी ज्या
देवतांची पजूाअचार् केली त्यांचीच पजूा आमोननेही आरंभली.
22 आपल्या पवूर्जांचा परमेश्वर देव याचा मागर् त्याने सोडला
आिण परमेश्वराच्या इच्छेिवरुध्द वागला. 23 आमोनच्या
सेवकांनी त्याच्यािवरुध्दकटकरून त्याच्या घरातच राजाला ठार
केले. 24 आिण ज्यांनी आमोनशी िफतुरी केली, त्या सेवकांना
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देशातील लोकांनी िजवे मारले. मग आमोनचा मुलगा योशीया
याला लोकांनी राजा केले. 25आमोनने जी इतर कृत्ये केली ती
सवर् “यहदूाच्या राजांचा इितहास” या पुस्तकात िलहनू ठेवलेली
आहेत. 26 उज्जाच्या बागेत आमोनचे दफन करण्यात आले.
आमोनचा मुलगा योशीया राजा झाला.

22

2 . 34:1-2
1 योशीया राज्य करु लागला तेव्हा आठ वषार्चंा होता.

त्याने यरूशलेमामध्ये एकतीस वष राज्य केले. याच्या
आईचे नाव यदीदा. ती बसकाथमधील अदाया याची मुलगी.
2 योशीयाचे वतर्न परमेश्वराच्या दृष्टीने नीट ते तो करीत असे.
आपला पवूर्ज दावीद याच्यापर्माणे तो चालला. परमेश्वराच्या
िशकवणुकी पर्माणेच वागला. देवाला जसे पािहजे तेच त्याने
केले. 3 मशुल्लामचा मुलगा असल्या याचा मुलगा शाफान
िचटणीस, याला योशीया राजाने कारिकदी र्च्या अठराव्या वषी र्
परमेश्वराच्या मंिदरात पाठवले आिण सांिगतले. 4 “ितथे तू
महायाजक िहल्कीया याच्याकडे जा. द्वारपालांनी लोकांकडून
गोळा केलेले पैसे या याजकाकडे जमा व्हायला हवेत. हा
परमेश्वराच्या मंिदरात जमा झालेला पैसाआहे. 5परमेश्वराच्या
मंिदराच्या कामावर देखेरख करणार्यांना याजकांनी यातील पैसे
द्यावेत. मंिदराची दुरुस्ती करणार्या कारािगरांना देण्यासाठी या
पैशाचा िविनयोग व्हावा. 6 सुतार, गवंडी, पाथरवट यांना तसेच
लाकूड घेणे, िचरे घडवणे यासाठी पैसे द्यावेत. 7 पण त्यांना
िदलेल्या पैशाचा िहशोब मागू नये कारण ही मंडळी िवश्वसनीय
आहे.” 8 महायाजक िचटणीस शाफान याला म्हणाला, “मला
परमेश्वराच्या मंिदरात िनयमशास्तर्ाचे पुस्तक सापडले आहे.”
मग ते पुस्तक याजक िहल्कीयाने शाफानला िदले. शाफानने ते
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वाचले. 9शाफानने परत येऊन राजाला सवर् वतर्मान सांिगतले.
तो म्हणाला, “तुझ्या सेवकांनी मंिदरातीलसवर् पैसा एकतर् करून
तो परमेश्वराच्या मंिदराच्या कामावर देखरेखकरणार्यांना त्यांनी
िदलाआहे.” 10 पुढे शाफान राजाला म्हणाला, “याजक िहल्कीया
याने हे पुस्तकही मला िदले.” शाफानने ते राजाला वाचनू
दाखवले. 11 िनयमशास्तर्ातील वचने ऐकून राजाने अित दु:ख
पर्दिशर्त करण्यासाठी आपली वस्तरे् फाडली. 12 मग राजाने
याजक िहल्कीया, शाफानचा मुलगा अहीकाम, िमखायाचा
मुलगा अखबोर, शाफान िचटणीस आिण सेवक असाया यांना
आज्ञा केली की, 13 “आता जाऊन परमेश्वराचा कौल घ्या.
मी, आपले लोक आिण सवर् यहदूा यांच्या वतीने त्यास या
पुस्तकातील वचनांिवषयी िवचारा. परमेश्वराचा आपल्यावर
कोप झाला आहे. कारण आपल्या पवूर्ंजांनी या पुस्तकातील
वचनांचा भंग केला आहे. आपल्यासाठी िलहनू ठेवलेल्या सवर्
गोष्टी त्यांनी आचरणात आणल्या नाहीत. 14 मग िहल्कीया
याजक, अहीकाम, अखबोर, शाफान, असाया हे सवर् हुल्दा या
संदेष्ट्रीकडे गेले. हरहसचा मुलगा ितकवा याचा मुलगा शल्लमू
याची ती पत्नी. शल्लमू याजकांच्या *कपड ांचे खाते सांभाळी,
हुल्दा यरूशलेमामध्ये दुसर्या भागात राहत होती. हे सवर्जण
ितच्याकडे गेले आिण ितच्याशी बोलले.” 15 तेव्हा हुल्दा त्यांना
म्हणाली, इसर्ाएलचा देव परमेश्वर म्हणतो: तुम्हास माझ्याकडे
ज्याने पाठवले त्यास सांगा, 16 “परमेश्वराचे म्हणणे आहे की,
हा पर्देश आिण तेथे राहणारे लोक यांच्यावर आता मी अिरष्ट
आणणार आहे. यहदूाच्या राजाने त्या पुस्तकात वाचली तीच
संकटे येतील.” 17 यहदूाच्या लोकांनी माझा त्याग केला. इतर
दैवतांपुढे त्यांनी धपू जाळला. त्यांनी मला संताप आणला,
त्यांनी अनेक मतूी र्हंी केल्या. म्हणनू या पर्देशावर माझा राग
* 22:14
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आहे. न िवझवता येणार्या अग्नीसारखा माझा संताप असेल.
18 “यहदूाचा राजा योशीया याने तुम्हास परमेश्वराचा कौल
घ्यायला पाठवले. योशीयाला हे सांगा: ‘इसर्ाएलाचा देव
परमेश्वराची वचने तू ऐकलीस. हा पर्देश आिण येथील लोक
यांच्यािवषयी मी सांिगतले ते ऐकलेस. 19तू मृदू मनाचा आहेस.
या गोष्टी ऐकून तुला दु:ख झाले. यरूशलेमेवर अिरष्ट येईल
असेमी म्हणालो तेव्हाशोकाने तू वस्तरे् फाडलीसआिण रडलास.
म्हणनू मीही तुझे ऐकले आहे.” हे परमेश्वराचे शब्द आहेत.
20 “ती तुझी तुझ्या पवूर्जांशी भेट करून देईन. तुला मरण येईल
आिण तू सुखाने कबरीत पडशील. यरूशलेमेवर येणारे अिरष्ट
तुला आपल्या डोळ्यांनी पाहावे लागणार नाही.” मग याजक
िहल्कीया, अहीकाम, अखबोर, शाफान, असाया यांनी हा संदेश
राजाला सांिगतला.

23
2 . 34:29-35:19

1 राजा योशीया याने यहदूा आिण यरूशलेम येथील
सवर् विडलधार्यांना िनरोप पाठवनू बोलावनू घेतले. 2 मग
राजा परमेश्वराच्या मंिदरात गेला. त्याच्या मागोमाग
यहदूा आिण यरूशलेम येथे राहणारे लोकही गेले. अगदी
सामान्यमनुष्यापासनूयाजक, संदेष्टे यांच्यासारख्यामहत्वाच्या
व्यक्तीपयर्ंत झाडून सवर्जण राजाच्या बरोबर गेले. मग
राजाने परमेश्वराच्या मंिदरात सापडलेले कराराचे पुस्तक काढून
त्यातील सवर् वचने सगळ्यांना ऐकू जातील अशी वाचली.
3 स्तंभाजवळ उभे राहनू राजाने परमेश्वराशी करार केला. “त्याने
परमेश्वराची सवर् वचने, करार, िनयम पाळायचे कबलू केले.”
पुस्तकात िलिहलेले सवर् मनोभावे पाळायचे त्याने आश्वासन
िदले. राजाने केलेल्या या कराराला पािठंबा दशिवर्ण्यासाठी
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सवर्जण उठून उभे रािहले. 4 मग बआलदैवत, अशेरा, नक्षतरे्
यांच्या पजेूसाठी केलेली सवर् पातरे् परमेश्वराच्या मंिदरातनू
बाहेर काढण्यात यावीत अशी आज्ञा राजाने िहल्कीया, इतर
याजक आिण द्वारपाल यांना िदली. मग त्याने ती यरूशलेम
बाहेरच्या िकदर्ोनच्या शेतात जाळली व त्यांची राख बेथेल येथे
नेली. 5 यहदूाच्या राजांनी याजक म्हणनू जी माणसे िनवडली
होती ती सामान्य माणसे होती, आहरोन कुळातली नव्हती!
हे भोंदू याजक यहदूाच्या सवर् नगरामध्ये तसेच यरूशलेम
सभोवतीच्या गावांतनू उंचस्थानावरील पजूास्थळांपुढे सरार्स
धपूजाळतहोते. बआल,सयूर्, चंदर्,नक्षतरे्आिणआकाशातील
इतर तारे यांच्यासाठी ते धपू जाळत. मग िहज्कीयाने या
याजकांवर बंदी घातली. 6 योशीयाने परमेश्वराच्या मंिदरातनू
अशेराचा स्तंभ काढून तो यरूशलेमेबाहेर िकदर्ोन खोर्यात
नेऊन जाळून टाकले. नंतर त्याने जळलेल्या भागाच्या
तुकड ांची राख केली. ती सामान्य लोकांच्या थडग्यांवर
िवखरुन टाकली. 7 परमेश्वराच्या मंिदरातील पुरुष वेश्यांची
घरे योशीयाने उदध््वस्त केली. बायकाही या घरांचा वापर करत
आिणअशेराया देवतेच्यासन्मानाथर् लहान तंबूआच्छादने तयार
करत असत. 8 योशीयाने यहदूा नगरातील सवर् याजक आणले
व िगबापासनू बैर-शेब्यापयर्ंत ज्या उंचस्थानात धपू जाळला
होता ती भर्ष्ट केली. दरवाजांची उंचस्थाने, जो नगराचा
अिधकारी यहोशवा याच्या वेशीचं्या पर्वेशाजवळ होती ती
त्याने मोडली. 9 तरी याजक परमेश्वराची वेदी जी यरूशलेमेत
होती तीच्याकडे चढून जात नव्हते, पण आपल्या भावांमध्ये
बेखमीर भाकरी खात होते. पण राजाने ही उंचस्थाने मोडलीआिण
याजकांना यरूशलेमेला आणले. नगरािधकारी यहोशवा याच्या
वेशीजवळची डावीकडील उंचस्थानेही योशीयाने उदध््वस्त
केली. 10 िहन्नोमच्या मुलाचे खोरे यािठकाणी तोफेत हे
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एक िठकाण होते. तेथे लोक मोलख या दैवताला आपल्या
मुलांचा बली देत आिण वेदीवर त्यांना जाळत. योशीयाने
हे स्थान पुन्हा वापरता येऊ नये असे भर्ष्ट करून टाकले.
11 पवूी र्च्या राजांनी परमेश्वराच्या मंिदराच्या पर्वेशद्वाराशी
एक रथ आिण काही घोडे ठेवलेले होते. नाथान-मेलेक
या अिधकार्याच्या खोलीजवळ ही जागा होती. हे घोडे
आिण रथ सथूर् दैवतांच्या सन्मानाथर् यहदूाच्या राजाने िदले
होते. योशीयाने हे घोडे तेथनू हलवले आिण रथ जाळून
टाकला. 12 आहाजच्या इमारतीच्या गच्चीत पवूी र् यहदूाच्या
राजांनी वेद्या बांधल्या होत्या. परमेश्वराच्या मंिदराच्या दोन्ही
चौकातही मनश्शेने वेद्या बांधल्या होत्या. योशीयाने या सवर्
वेद्यांची मोडतोड करून िकदर्ोनच्या खोर्यात त्यांचे भग्नावशेष
टाकून िदले. 13 यरूशलेमजवळच्या िवध्वंसिगरी नावाच्या
पहाडावर इसर्ाएलाचा राजा शलमोनने काही उच्चस्थाने पवूी र्
बांधली होती. पहाडाच्या ती दिक्षणेला होती. सीदोन्यांची
अमंगळ देवी अष्टारोथ, मवाब्यांची अमंगळ दैवत कमोश
आिण अम्मोन्यांची अमंगळ देवता िमलकोम यांच्यासाठीही
उच्चस्थाने त्याने बांधली होती. पण ही सवर् स्थाने राजा
योशीयाने भर्ष्ट केली. 14 त्याने सवर्च्या सवर् स्मृतीस्तंभ आिण
अशेराचे खांब यांची पार मोडतोड केली आिण त्या िठकाणावर
मृत मनुष्यांच्या अस्थी पसरुन टाकल्या. 15 नबाटचा मुलगा
यराबाम याने बांधलेली बेथेलमधली वेदी आिण उच्चस्थानेही
योशीयाने उध्वस्त केली. या यराबामाने इसर्ाएलाला पाप
करायला लावले होते. योशीयाने त्या बांधकामांची मोडतोड
करून त्याची अगदी माती केली. अशेरा स्तंभही त्याने जाळून
टाकला. 16 योशीयाने डोंगरावर इकडे ितकडे पािहले तेव्हा
त्यास काही कबरी िदसल्या. तेव्हा त्याने माणसे पाठवनू त्यातील
हाडे आणली. ती हाडे त्याने वेदीवर जाळली आिण ते स्थान
अपिवतर् केले. संदेष्ट ाने जो परमेश्वराचा संदेश घोिषत
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केला होता त्यापर्माणेच हे झाले. यराबाम वेदीजवळ उभा
असताना संदेष्ट ाने हे सांिगतले होते. पुन्हा पािहले तेव्हा
योशीयाला संदेष्ट ाची कबर िदसली. 17 योशीयाने िवचारले,
“हे थडगे कोणाचे?” तेव्हा गावातील लोकांनी त्यास सांिगतले,
“हे यहदूातनू आलेल्या देवाच्या मनुष्याचे थडगे. तू बेथेलच्या
वेदीची जी दशा करून टाकलीस त्याबद्दल त्याने फार पवूी र्च
भािकत केले होते.” 18 तेव्हा योशीया म्हणाला, “या थडग्याला
धक्कालावू नका, तेथीलअस्थी हलवू नका.” मग त्यांनी त्याच्या
अस्थी शोमरोनाहनू आलेल्या संदेष्ट ाच्या अस्थीबंरोबर राहू
िदल्या. 19 शोमरोनच्या नगरामधील उच्चस्थानांवरील सवर्
दैवतेही योशीयाने उदध््वस्त केली. ही दैवते इसर्ाएलच्या
राजांनी बांधली होती आिण त्यामुळे परमेश्वराचा कोप झाला
होता. बेथेलमधील वेदीपर्माणेच योशीयाने या दैवतांची
गत करून टाकली. 20 शोमरोन मधील उच्चस्थानांच्या सवर्
याजकांना योशीयाने ठार केले. त्या वेदीवरच त्याने त्यांना मारले.
वेदीवर मनुष्यांची हाडे जाळली. अशापर्कारे सवर् पजूास्थळांची
मोडतोड करून मग तो यरूशलेमेला परतला.

21 राजा योशीयाने सवर् लोकांस आज्ञा केली, “करारात
िलिहलेआहे त्या पध्दतीने तुमच्या परमेश्वर देवासाठी वल्हांडण
सण साजरा करा.” 22 इसर्ाएलवर न्यायाधीश राज्य करत
होते तेव्हापासनू लोकांनी वल्हांडण सण अशा पध्दतीने साजरा
केला नव्हता. यहदूाच्या िकंवा इसर्ाएलच्या कोणत्याही
राजाने त्यािनिम उत्सव केला नव्हता. 23 योशीयाचे राजा
म्हणनू अठरावे वषर् चालू असताना लोकांनी परमेश्वरास उदे्दशनू
यरूशलेमेत वल्हांडण सण साजरा केला.

24 यहदूा आिण यरूशलेमामध्ये लोक पजूत असलेल्या
मांितर्क (भतूसंचारी) चेटकी, गृहदेवता आिण अनेक अमंगळ
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गोष्टीचंा नाश योशीयाने केला. परमेश्वराच्या मंिदरात याजक
िहल्कीयाला जे िनयमशास्तर्ाचे पुस्तक सापडले त्या बरहुकूम
योशीयाने हे केले. 25 योशीयासारखा राजा यापवूी र् झाला
नव्हता. योशीया पणूर्पणे परमेश्वराचा उपासक बनला मोशेच्या
कराराचे पालन योशीयाइतक्या काटेकोरपणे कुठल्याच राजाने
केले नव्हते. आिण त्यानंतरही तसा राजा झाला नाही. 26 पण
तरीही यहदूावरील परमेश्वराचा रागओसरला नाही. मनश्शेच्या
वतर्नाबद्दल अजनूही त्यास राग होता. 27 परमेश्वर म्हणाला,
“मी इसर्ाएलांना हुसकावनू लावले तसेच यहदू्यांना करीन त्यांना
मी नजरेपुढून घालवीन. यरूशलेमचाही मी त्याग करीन. मीच
ते नगर िनवडले हे खरे पण तेथील मंिदराची मी मोडतोड करीन.
माझे नाव राखणारी जागा असे याच स्थळाबद्दल मी म्हणत
होतो.”

2 . 35:20-36:1
28 “यहदूाच्या राजांचा इितहास या पुस्तकात योशीयाच्या

इतर गोष्टीचंी हिककत आहे.” 29 योशीयाच्या कारिकदी र्त,
िमसरचा राजा फारो-नखो याने फरात नदीजवळ अश्शरूच्या
राजावर स्वारी केली. तेव्हा योशीया फारो-नखोवर चाल करून
गेला. पण मिगद्दो येथे फारो-नखोने त्यास पािहले आिण ठार
केले. 30 योशीयाच्या सेवकांनी त्याचा मृतदेह रथात घालनू
मिगद्दोहनू यरूशलेमेला आणला. त्यास त्याच्या कबरीत पुरले.
मग देशातीललोकांनी त्याचा मुलगायहोआहाजयालाअिभषेक
केला आिण त्यास पुढचा राजा केले.

2 . 36:1-4
31यहोआहाज तेव्हा तेवीस वषार्चंा होता. त्याने यरूशलेमेवर

तीन मिहने राज्य केले. त्याच्या आईचे नाव हमटूल िलब्नाच्या
ियमर्या याची ती मुलगी. 32 यहोआहाज परमेश्वराच्या दृष्टीने
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गैर वागला. त्याचे वतर्न आपल्या पवूर्जांसारखेच होते.
33 फारो-नखोने हमाथ देशातील िरब्ला येथे यहोआहाजाला
बेड ा घातल्या. त्यामुळे यहोआहाजाला यरूशलेमामध्ये राज्य
करता येईना. फारो-नखोने यहदूाकडून एक हजार िकक्कार
*चांदी आिण एक िकक्कार †सोने जबरदस्तीने वसलू केले.
34 फारो-नखोने योशीयाचा मुलगा एल्याकीम याला राजा केले
एल्याकीम गादीवर आला. एल्याकीमचे नाव फारो-नखोने
बदलनू यहोयाकीम केले; आिण यहोआहाजाला िमसरला नेले.
यहोआहाज तेथे मरण पावला. 35 यहोयाकीमाने फारोला
सोनेचांदी िदले तरी फारो नखोयास देण्यासाठी सामान्य लोकांवर
कर बसवला. तेव्हा पर्त्येकाला आपल्या वाटचे थोडे सोने रुपे
द्यावे लागले. यहोयाकीमाने मग फारो नखोयास पैसे िदले.

36यहोयाकीम राजा झाला तेव्हा पंचवीस वषार्चंा होता. त्याने
यरूशलेमेवर अकरा वष राज्य केले. त्याच्याआईचे नाव जबदूा.
ती रुमा येथील पदाया याची मुलगी. 37 यहोयाकीमचे वतर्न
परमेश्वरास न पटणारे होते. आपल्या पवूर्जांपर्माणेच तो गैर
वागला.

24
1 यहोयाकीमाच्या काळात बाबेलचा राजा नबुखदने्स्सर

यहदूात आला. यहोयाकीमाने तीन वष त्याचे मांडिलकत्व
पत्करले आिण नंतर िफतरू होऊन त्याने बंड केले.
2 यहोयाकीमिवरुध्द परमेश्वराने खास्दी, अरामी, मवाबी
आिण अम्मोनी लोकांच्या टोळ्या पाठवल्या. आपल्या
संदेष्ट ांकरवी परमेश्वराने जे घडेल म्हणनू सांिगतले होते
आिण त्यापर्माणेच घडत होते. यहदूाच्या संहारासाठी या
टोळ्या होत्या. 3 यहदूा आपल्या नजरेसमोरुन नाहीसा व्हावा

* 23:33 34,000 िकलोगर्ाम † 23:33 34 िकलोगर्ाम
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म्हणनू परमेश्वराच्या आजे्ञने हे झाले. मनश्शेची पापे याला
कारणीभतू होती. 4 मनश्शेने अनेक िनरपराध्यांची हत्या
केली. सारे यरूशलेम त्यांच्या रक्ताने माखले. या पापांना
परमेश्वराजवळ क्षमा नव्हती. 5 यहोयाकीमाने बाकी जे काही
केले त्याची नोंद “यहदूाच्या राजांचा इितहास” या पुस्तकात
आहे. 6यहोयाकीमाच्या मृत्यनंूतर त्याचेआपल्या पवूर्जांशेजारी
दफन झाले. त्याचा मुलगा यहोयाखीन राज्य करु लागला.
7 िमसरच्या नदीपासनू फरात नदीपयर्ंत, पवूी र् िमसरच्या ताब्यात
असलेला सगळा पर्देश बाबेलाच्या राजाने बळकावल्यामुळे
िमसरचा राजा िमसरदेश सोडून आला नाही.

2 . 36:9-10
8 यहोयाखीन राजा झाला तेव्हा तो अठरा वषार्चंा होता.

त्याने यरूशलेमेवर तीन मिहने राज्य केले. याच्या आईचे नाव
नेहषू्टा. ती यरूशलेमेच्या एलनाथानची मुलगी. 9यहोयाखीनाने
आपल्या विडलांपर्माणेच परमेश्वराच्या दृष्टीने गैर वतर्न केले.
10 यावेळी बाबेलचा राजा नबुखदने्स्सर याच्या कारभार्यांनी
यरूशलेम नगराला वेढा िदला. 11 नंतर नबुखदने्स्सर बाबेलचा
राजा या नगरातआला. 12यहदूाचा राजा यहोयाखीन बाबेलच्या
या राजाच्या भेटीला आला. यहोयाखीनाची आई, त्याचे
कारभारी, विडलधारी मंडळी, सरदार हेही लोक त्याच्याबरोबर
होते. तेव्हा बाबेलच्या राजाने यहोयाखीनाला आपल्या
ताब्यात घेतले. नबुखदने्स्सरच्या कारिकदी र्च्या आठव्या
वषी र् हे झाले. 13 यरूशलेमेच्या परमेश्वराच्या मंिदरातली
आिण राजवाड ातली सवर् मौल्यवान चीजवस्तू नबुखदने्स्सरने
हस्तगत केली. इसर्ाएलाचा राजा शलमोनाने परमेश्वराच्या
मंिदरात ठेवलेली सवर् सुवणर्पातरे् त्याने मोडून तोडून टाकली.
हे परमेश्वराच्या भािकतापर्माणेच झाले. 14 नबुखदने्स्सरने
यरूशलेमेमधील सगळी विडलधारी मंडळी आिण धनवान लोक
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यांना कैद केले. दहाहजार लोकांस त्याने कैद केले. कुशल
कामगार आिण कारािगर यांनाही त्याने पकडले. अगदी
गरीबातला गरीब मनुष्य वगळताकोणालाही मोकळे ठेवले नाही.
15 यहोयाखीनाला नबुखदने्स्सरने बाबेलला कैदी म्हणनू नेले.
राजाचीआई, िस्तर्या, सेवक,आिण गावातील पर्ितिष्ठत लोक
यांनाही यरूशलेमेत त्याचे कैदी होते. 16सात हजाराचे सैन्य, एक
हजार कुशल कामगार आिण कारागीर यांनाही त्याने नेले. हे सवर्
लोक युध्दात वाकबगार, तयार होते. त्यांना राजाने बाबेलला कैदी
म्हणनू नेले. 17 बाबेलाच्या राजाने म न्या याला राजा केले. हा
यहोयाखीनाचा काका. त्याचे नाव बदलनू िसदक्ीया असे ठेवले.

18 िसदक्ीया राज्य करु लागला तेव्हा एकवीस वषार्चंा
होता. त्याने यरूशलेमेवर अकरा वष राज्य केले. याच्या
आईचे नाव हमटूल. ती िलब्ना शहरातील ियमर्या याची
मुलगी. 19 िसदक्ीया यहोयाकीमापर्माणेच वतर्नाने वाईट होता.
परमेश्वराच्या आजे्ञिवरुध्द तो वागला. 20 तेव्हा परमेश्वराने
संतापाने यरूशलेम आिण यहदूा यांची हकालपट्टी केली. नंतर
िसदक्ीयाने बाबेलाच्या राज्यािवरूद्ध बंडखोरी केली.

25
2 . 36:15-21; . 52:4-30

1 िसदक्ीयाने बाबेलाच्या राजािवरुध्द बंड केलेआिण त्याच्या
आज्ञा पाळण्याचे त्याने नाकारले. त्यामुळे बाबेलचा राजा
नबुखदने्स्सरआपल्या सैन्यासह यरूशलेमेवर चालकरून गेला.
िसदक्ीयाच्या कारिकदी र्चे ते नववे वषर्, दहावा मिहना, दहावा
िदवस होता. नबुखदने्स्सरच्या सैन्याने यरूशलेमेला वेढा देऊन
लोकांचे येणे जाणे रोखले. मग त्याने नगराभोवती कचर्याचे
अडसर िनमार्ण केले. 2 िसदक्ीया राजाच्या कारिकदी र्चे अकरावे
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वषर् उजाडेपयर्ंत या नगराला वेढा चालू रािहला. 3 दुष्काळाने
पिरिस्थती िबकट झाली होती. चौथ्या मिहन्याच्या नवव्या
िदवसापयर्ंत नगरातील सामान्य मनुष्याची अन्नान्नदशा झाली.
4 मग नगराच्या तटाला एक िखंड पाडण्यात आली; दोन्ही
तटांच्यामध्ये जी वेस राजाच्या बागेजवळ होती त्या वाटेने
सवर् योदे्ध रातोरात पळून गेले; नगरास खास्द्यांचा वेढा पडलाच
होता; इकडे राजाने अराबाचा रस्ता धरला. 5 खास्दी सैन्याने
राजाचा पाठलाग केला आिण त्यांना यरीहोजवळ गाठले. तेव्हा
िसदक्ीयाचे सैन्य त्यास एकटा सोडून पळून गेले. 6 बाबेल
देशाच्या लोकांनी राजा िसदक्ीयाला धरुन िरब्ला येथे आपल्या
राजाकडे नेले. या लोकांनी िसदक्ीयाला जबर शासन करण्याचे
ठरवले. 7 त्यांनी िसदक्ीयाच्या मुलांना त्याच्या नजरेसमोर िजवे
मारले. नंतर िसदक्ीयाचे डोळे काढले आिण त्यास जेरबंद करून
बाबेलला नेले.

8 बाबेलचा राजा नबुखदने्स्सर याच्या कारिकदी र्च्या
एकोिणसाव्या वषी र्, पाचव्या मिहन्यात सातव्या िदवशी
नबजूरदान यरूशलेमेवर चाल करून आला. नबुजरदान हा
राजाच्या उ म, िनवडक सैन्याचा नायकहोता. 9यानबुजरदानने
परमेश्वराचे मंिदर, राजवाडा आिण यरूशलेममधील सवर् घरे
जाळून टाकली. मोठमोठे वाडेही त्याने उदध््वस्त केले. 10 मग
खास्दी सैन्याने यरूशलेमची तटबंदी पाडली. 11 नगरात अजनू
असलेले लोक बाबेलाच्या राज्याकडे िफतनू गेलेले लोक व
उरलेले लोक यांना गारद्यांचा नायक नबजूरदानाने ताब्यात घेतले
आिण त्यांच्यापैकी जे शरण यायला तयार होते त्यांच्यासह
सवार्नंा कैदी म्हणनू नेले. 12अगदीच दिरदर्ी लोकांस तेवढे त्याने
तेथेच राहू िदले. दर्ाक्षमळेआिण शेतीची देखभाल करण्यासाठी
त्याने त्यांना ितथे ठेवले. 13 परमेश्वराच्या मंिदरातील सवर्
िपतळी पातर्ांची खास्दी सैन्याने मोडतोड केली. िपतळी खांब,
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ढकलगाड ा, मोठमोठी िपतळी घंगाळी यांची मोडतोड करून
ते िपतळ त्यांनी बाबेलला नेले. 14 इतर पातरे्, फावडी, वाती
कापण्याच्या का या, पळ्या, िपतळी थाळ्या ही परमेश्वराच्या
मंिदरातली सवर् उपकरणेही त्यांनी घेतली. 15अग्नीपातरे्, वाडगे,
सोने-चांदीच्या लोभापायी सोन्यारुप्याची भांडीही नबुजरदानने
हस्तगत केली. 16 अशापर्कारे, नबुजरदानने बळकावलेल्या
वस्तू दोन िपतळी स्तंभ. एक मोठे िपतळी घंगाळ परमेश्वराच्या
मंिदरासाठी शलमोनने करवनू घेतलेल्या ढकलगाड ा, यांत
इतके िपतळ होते की त्याचे वजन करणे शक्य नव्हते. 17पर्त्येक
स्तंभाची उंची स ावीस फूट त्यावरील कळस साडेचार फूट
उंचीचे तेही िपतळी असनू त्यावर जाळीकाम आिण डािळंबाची
नक्षी होती, दोन्ही स्तंभ अगदी सारखेच होते. 18 नबुजरदानने
लोकांस मंिदरातनू खाली नेले व मुख्य याजक सराया दुय्यम
याजक सफन्या आिण तीन द्वारपाल 19 आिण शहरातनू एक
सैन्यािधकारी अजनूही नगरात असलेले राजाचे पांच सल्लागार
सैन्यािधकार्याचा सिचव. हा जनगणना पर्मुखअसनू सैिनकांची
िनवड करत असे. शहरात सापडलेली साठ माणसेही त्याने
घेतली. 20 बाबेलातील िरब्ला येथे नबजूरदानाने या सवार्नंा
राजासमोर हजर केले. 21 बाबेलाच्या राजाने त्या सवार्चंी हमाथ
देशातील िरब्ला येथे हत्या केली. अशापर्कारे यहदूी यांना
आपल्या भमूीतनू बंदीवान म्हणनू जावे लागले.

. 40:5-41:18
22 बाबेलचा राजा नबुखदने्स्सरने काही लोकांस यहदूातच

राहू िदले. त्यामध्ये एकजण होता त्याचे नाव गदल्या.
हा अहीकामचा मुलगा आिण अहीकाम शाफानचा. या
गदल्याला नबुखदने्स्सरने यहदूा पर्ांतावर अिधकारी म्हणनू
नेमले. 23 नथन्याचा मुलगा इश्माएल, कारेहाचा मुलगा
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यहोहानान आिण नटोफाथी तन्हुमेथाचा मुलगा सराया व
माकाथीचा मुलगा याजन्या हे सैन्यातील सरदार होते. त्यांनी
बाबेलाच्या राजाने गदल्याला अिधकारी केल्याचे ऐकले म्हणनू
ते त्यास भेटायला िमस्पा येथे आले. 24 गदल्याने त्या सवार्नंा
शपथ िदली आिण तो त्यांना म्हणाला, “खास्दी अिधकार्यांचे
भय बाळगू नका. या देशातच राहनू बाबेलाच्या राजाची
सेवा करा, म्हणजे तुमचे भले होईल.” 25 अलीशामचा मुलगा
नथन्या याचा मुलगा इश्माएल हा राजसंतानांपैकी होता. त्याने
आणखी दहाजणांसमवेत सातव्या मिहन्यात गदल्यावर हल्ला
केला आिण सवर् यहदूी तसेच खास्दी यांना िमस्पा येथे ठार
केले. 26 मग सवर् सैन्यािधकारी आिण लोक िमसरला पळून
गेले. खास्दी लोकांच्या धास्तीने किनष्ठ पदावर असलेल्यापासनू
शरे्ष्ठ पदावर असलेल्यांपयर्ंत सवर् पळाले.

. 52:31-34
27 पुढे अबील मरोदख हा बाबेलचा राजा झाला. त्याने

यहदूाचा राजा यहोयाखीन याची कैदेतनू सुटका केली.
यहोयाखीनाला तोपयर्ंत तुरंुगात पडून सदतीस वष झाली
होती. अबील मरोदखने स ेवर आल्यावर बाराव्या मिहन्याच्या
स ािवसाव्या िदवशी हे सुटकेचे काम केले. 28 त्याच्याशी
त्याने चांगले बोलनू बाबेलात जे राजे त्याच्या बंदीत होते त्याने
त्यांच्याहनू त्यास दरबारात उच्चासन िदले. 29अबील मरोदखने
त्यास तुरंुगातले कपडे बदलायला लावले. पुढे आयुष्यभर
यहोयाखीन अबील मरोदखच्या शेजारी मेजावर बसनू जेवत
असे. 30 अबील मरोदख राजाने त्यास पुढे त्याच्या आयुष्यभर
रोज जेवण िदले.
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