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शास्ते
शास्तेचे पुस्तके कोणी िलिहले याचे कोणतेही संकेत िदले

जात नाहीत, परंतु यहदूी परंपरेने संदेष्टा शमुवेलला लेखक
म्हणनू नाव िदले आहे, शमुवेल हा शास्तेमध्ये शेवटी
होता. शास्तेचा लेखक िनिश्चतच राजेशाहीच्या सुरुवातीच्या
िदवसांमध्ये रािहला होता. आवजूर्न आलेले िनवेदन, “त्या
काळात इसर्ाएलमध्ये राजा नव्हता” (शास्ते 17:6; 18:1;
19:1; 21:25)या पुस्तकात आिण त्याच्या िलखाणाच्या काळात
घडणार्या घटनांमधील फरक दशर्िवतात. शब्द “शास्ते” म्हणजे
“उद्धारक.” मलूत: शास्ते हे इस्तर्ाएल लोकांना परराष्ट्रीय
दडपशाहीपासनू सुटका देणारे होते. त्यापैकी िकमान काही
जणांनी शासक आिण िववादांचे शास्ते म्हणनू काम केले.

जुन्या करारातील शास्ते हे आजच्या समाजातील “पर्मुख”
लोकांसारखे होते. त्यांनी केवळ लोकांमधील मतभेदांचा न्याय
केला नाही, तर ते पर्ामुख्याने पुढारी होते, ज्यांनी इसर्ाएलाला
जीवनाचे िदशािनदश िदले.

साधारण इ. प.ू 1043 - 1000.
हे सवार्त संभाव्य िदसते की दािवदाच्या कारिकदी र्त शास्तेची

पुस्तके संकिलत केली गेली आिण त्याचा मानवी हेतू राजेशाहीचे
फायदे पर्दिशर्त करणे हे होते जेणेकरून यहोशवाच्या मृत्यनंूतर
िनष्फळ पर्णाली कायार्िन्वत होते.

इस्तर्ाएली लोक आिण पिवतर् शास्तर्ाचे भिवष्यातील
वाचक.
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इसर्ाएलच्या पिहल्या राजाच्या काळात भमूीवर िवजय
िमळिवण्यापासनू ऐितहािसक काळ िवकिसत करणे, केवळ
इितहास सादर करणेच नव्हे तर शास्तें च्या कालखंडावर एक
धािमर्क दृष्टीकोन सादर करणे (24:14-28; 2:6-13), जरी
लोकांनी त्याच्याशी केलेला करार मोडला आहे तरीसुद्धा
अबर्ाहामशी केलेल्या कराराच्या संदभार्त देव िवश्वासू आहे,
लोकांना याची आठवण करून देण्यासाठी की परमेश्वर आपल्या
कराराशी िनष्ठावान आहे आिण तो न्यायाधीश िकंवा राजा नाही,
जर पर्त्येक िपढीमध्ये दुष्टाईने लढण्यासाठी देव कोणीतरी उभा
करत असेल (उत्प ी 3:15) तर शास्त्यांची संख्या िपढीच्या
संख्येइतकी असेल.

िबघाड आिण सुटका
रूपरेषा
1. शास्तें च्या अंतगर्त इसर्ाएलची पिरिस्थती — 1:1-3:6
2. इसर्ाएल लोकांचे शास्ते — 3:7-16:31
3. इस्तर्ाएल लोकांच्या पापशक्तीचे पर्दशर्न — 17:1-
21:25

. 15:13-19
1यहोशवाच्या मृत्यनंूतर, इसर्ाएल लोकांनी परमेश्वरास असे

म्हणनू िवचारले, “कनानी लोकांशी लढावयास आम्ही जाऊ तेव्हा
आमच्या वतीने पिहल्याने कोणी स्वारी करावी?” 2 परमेश्वर
म्हणाला, “यहदूा तुमचे नेतृत्व करील; पाहा, हा देश मी त्याच्या
हाती िदला आहे.” 3 यहदूाच्या लोकांनी आपले भाऊ, “िशमोन
याच्या लोकांस म्हटले, आमच्याबरोबर आमच्या पर्देशात वर
या, म्हणजे आपण एकतर् िमळून कनान्यांिवरुद्ध लढाई करू,
त्यापर्माणे तुमच्या पर्देशात आम्हीही तुम्हामध्ये येऊ;” तेव्हा
िशमोनाचा वंश त्यांच्याबरोबर गेला.
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4 मग यहदूाचे लोक वर चढून गेले, या पर्कारे परमेश्वराने
कनानी व पिरज्जी ह्यांच्यावर त्यांना िवजय िदला व त्यांनी बेजेक
शहर येथे त्यांच्या दहा हजार लोकांस ठार मारले. 5 बेजेक येथे
त्यांना अदोनी-बेजेक* सापडला आिण तेव्हा त्यांनी त्याच्याशी
लढाई केली व कनानी व पिरज्जी यांचा पराभव केला.

6पण अदोनी-बेजेक पळून गेला, तेव्हा त्यांनी त्यांचा पाठलाग
करून त्यास पकडले आिण त्यांच्या हातांचे व पायांचे अंगठे
कापनू टाकले. 7 तेव्हा अदोनी-बेजेक म्हणाला, “हातांचे व पायांचे
अंगठे कापनू टाकलेले स र राजे माझ्या मेजाखाली अन्न वेचीत
होते; जसे मी केले तसे देवाने माझे केले आहे.” त्यांनी त्यास
यरूशलेमेस आणले; तेथे तो मेला.

8 यहदूाच्या लोकांनी यरूशलेम नगरािवरुद्ध लढाई करून
ते घेतले, आिण तलवारीच्या धारेने त्यावर हल्ला करून त्या
नगराला आग लावली. 9 नंतर यहदूाचे लोक डोंगराळ पर्देश,
नेगेब आिण पिश्चमेकडील तळवटीच्या डोंगराळ पर्देशात
राहणार्या कनान्यांशी लढावयाला खाली गेले. 10 मग
हेबर्ोनात राहणार्या कनान्यांिवरुद्ध यहदूा पुढे चालनू गेला.
(हेबर्ोनाचे पवूी र्चे नाव िकयार्थ-आबार् होते) आिण त्यांनी शेशय,
अहीमान व तलमय यांचा पराभव केला.

11 तेथनू यहदूाचे लोक दबीरच्या रिहवाश्यांवर पुढे चालनू
गेले. (दबीरचे पवूी र्चे नाव िकयार्थ-सेफर होते) 12 कालेब
म्हणाला, “जो कोणी लढून िकयार्थ-सेफर काबीज करील त्यास मी
आपली मुलगी अखसा पत्नी म्हणनू देईन.” 13 तेव्हा कालेबाचा
धाकटा भाऊ कनाज अथिनएल ह्याचा मुलगा ह्याने दबीर नगर

* 1:5
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काबीज केले आिण म्हणनू कालेबाने आपली मुलगी अखसा त्यास
पत्नी करून िदली.

14 ती आली तेव्हा आपल्या िपत्यापासनू काही शेतजमीन
मागनू घेण्यासाठी ितने त्यास गळ घातली. ती गाढवावरून
उतरली तेव्हा कालेबाने ितला िवचारले, “मी तुझ्यासाठी काय
करू शकतो?” 15 ती त्यास म्हणाली, “मला आशीवार्द द्या; तुम्ही
मला नेगेब पर्देशात स्थाियक केले आहे तेव्हा मला पाण्याचे
झरेही द्या” आिण कालेबाने ितला वरचे व खालचे झरे िदले.

16 मोशेचा मेहुणा जो केनी त्यांचे वंशज यहदूाच्या
लोकांबरोबर खजुरीच्या नगराहनू अरादाजवळील यहदूातले
(जे नेगेबात आहे) रान आहे तेथे चढून गेले; आिण तेथे जाऊन
यहदूा लोक अराद जवळ त्या लोकांबरोबर रािहले. 17 आिण
यहदूाची माणसे त्यांचा भाऊ िशमोन ह्याच्या मनुष्यांबरोबर गेली
आिण त्यांनी सफाथ येथे राहणारे कनानी यांच्यावर हल्ला करून
त्यांचा पणूर्पणे नाश केला; त्या नगराचे नाव हमार् असे म्हटले
होते. 18 यहदूाच्या लोकांनी गज्जा व त्याच्या सभोवतालची
जमीन, अष्कलोन व त्याच्या सभोवतालची जागा आिण एक्रोन
व त्याच्या सभोवतालची जागा ही नगरे घेतली. 19 यहदूाच्या
लोकांबरोबर परमेश्वर होता आिण त्यांनी डोंगराळ पर्देश
ताब्यात घेतला, पण खोर्यात राहणार्या लोकांजवळ लोखंडी
रथ असल्याने त्यांना घालवनू देणे त्यांना जमेना. 20 मोशेच्या
सांगण्यापर्माणे हेबर्ोन कालेबाला देण्यात आले व त्याने तेथनू
अनाकाच्या ितघा मुलांना घालवनू िदले. 21 पण बन्यािमनाच्या
लोकांनी यरूशलेमेत राहणार्या यबसूी लोकांस बाहेर घालवले
नाही, म्हणनू आजपयर्ंत यबसूी लोक यरूशलेमेत बन्यािमनाच्या
लोकांबरोबर राहत आहेत.
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22 योसेफाच्या घराण्यानेही बेथेलावर हल्ला करण्याची तयारी
केली; आिण परमेश्वर त्यांच्याबरोबर होता. 23 योसेफाच्या
घराण्याने हेरिगरी करण्यास बेथेल येथे माणसे पाठवली. त्या
नगराचे पवूी र्चे नाव लजू होते. 24 त्या हेरांनी नगरातनू एक मनुष्य
बाहेर िनघताना पािहला; आिण त्यांनी त्यास म्हटले, “नगरात
कसे जायचे ते आम्हांला दाखव म्हणजे आम्ही तुझ्यावर दया
करू.” 25 तेव्हा त्याने त्यांना नगरात जाण्याचा मागर् दाखवला
आिण त्यांनी त्या नगरावर तलवार चालवली, पण त्या मनुष्यास
व त्याच्या सवर् पिरवाराला त्यांनी सुखरूप जाऊ िदले. 26 त्या
मनुष्याने िह ी लोकांच्या देशात जाऊन एक नगर बांधले व
त्याचे नाव लजू ठेवले. त्याचे नाव आजपयर्ंत तेच आहे.

27 मनश्शेच्या लोकांनी बेथ-शान व त्याची खेडी, तानख व
त्याची खेडी, दोर व त्याच्या खेड ात राहणार्यांना, इब्लाम व
त्याची खेडी यामध्ये राहणार्यांना आिण मिगद्दो व त्याची खेडी
यामध्ये राहणार्यांना बाहेर घालवनू िदले नाही. कारण त्या
कनान्यांनी त्या पर्देशात राहण्याचा िनश्चय केला. 28 जेव्हा
इसर्ाएल लोक सामथ्यर्वान झाले तेव्हा त्यांनी कनानी लोकांस
कठोर पिरशर्माचे काम करायला लावले; पण त्यांना कधीच
पणूर्पणे घालवनू िदले नाही. 29 एफ्राइमने गेजेर येथे
राहणार्या कनान्यांना घालवनू िदले नाही, ते कनानी गेजेर येथे
त्यांच्यामध्येच रािहले.

30 जबुलनूाने िकतर्ोन व नहलोल येथील रिहवाश्यांना
घालवनू िदले नाही; पण जबुलनूाने कनान्यांवर बळजबरी करून
कठोर पिरशर्माच्या कामास नेमले. 31 आशेराने अक्को यातले
राहणारे आिण सीदोन व अहलाब व अकजीब व हेल्बा, अफीक
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व रहोब येथील रिहवाश्यांना घालवनू िदले नाही; 32 म्हणनू
आशेराचे वंशज त्या देशाच्या कनानी रिहवाश्यांमध्ये रािहले;
कारण त्यांनी त्यांना घालवनू िदले नाही. 33 नफतालीच्या
वंशजांनी बेथ-शेमेश व बेथ-अनाथ येथील रिहवाश्यांना घालवनू
िदले नाही; नफताली त्या देशाच्या कनानी रिहवाश्यांमध्ये
रािहले; पण बेथ-शेमेश व बेथ-अनाथ येथील रिहवासी नफताली
लोकांची कठीण कष्टाची कामे करू लागले. 34 अमोरी लोकांनी
दानाच्या वंशजांना डोंगराळ पर्देशात राहण्यास भाग पाडले.
ते त्यांना खाली मैदानात उतरू देईनात; 35 अमोर्यांनी हेरेस
डोंगरावर अयालोन व शालबीम येथे राहण्याचा िनश्चय केला;
पण योसेफाचे घराणे पर्बळ झाल्यावर त्यांनी त्यांना िजंकले
आिण कठीण कष्टाचे काम करण्यास त्यांना भाग पाडले.
36 अमोर्यांची सीमा अक्रब्बीमाचा चढावापसनू आिण सेला
येथनू डोंगराळ पर्देशावर गेली होती.

2

1 परमेश्वराचा दतू िगलगालाहनू वर बोखीमास चढून आला
आिण तो म्हणाला, “मी तुम्हाला िमसरातनू काढले आिण तुमच्या
पवूर्जांना शपथेवर देऊ केलेल्या देशात आणले; तुमच्याशी
केलेला माझा करार मी कधी मोडणार नाही; 2 तुम्ही या देशात
राहणार्यांशी काही करार करू नका; तुम्ही त्यांच्या वेद्या मोडून
टाका, असे मी तुम्हाला सांिगतले होते, पण तुम्ही माझी वाणी
ऐकली नाही. तुम्ही हे काय केले? 3 आिण म्हणनू मी देखील
म्हणालो, मी कनानी लोकांस तुमच्यासमोरून घालवनू देणार
नाही; पण ते तुमच्या कुशीला काट ासारखे होतील आिण त्यांचे
देव तुम्हाला पाश होतील.” 4 परमेश्वराचा दतू जेव्हा सवर्
इसर्ाएल लोकांस हे शब्द बोलला, तेव्हा त्यांनी मोठा आक्रोश
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केला आिण रडले 5 त्यांनी त्या जागेचे नाव बोखीम *असे ठेवले.
तेथे त्यांनी परमेश्वरास यज्ञ अपर्ण केले.

6 जेव्हा यहोशवाने लोकांस िनरोप देऊन पाठवनू िदले तेव्हा
इसर्ाएलाचे लोक देश आपल्या मालकीचा करून घ्यायला
पर्त्येकजण आपल्या वतनास गेले. 7 यहोशवाच्या सवर्
िदवसात, आिण यहोशवाच्या मरणानंतर िजवंत रािहलेल्या ज्या
वडील लोकांनी परमेश्वराने इसर्ाएलासाठी केलेली महान कामे
पािहली होती त्यांच्या सवर् िदवसात लोकांनी परमेश्वराची सेवा
केली. 8 परमेश्वराचा सेवक ननूाचा मुलगा यहोशवा हा एकशे
दहा वषार्चंा होऊन मरण पावला. 9 एफ्राइमाच्या डोंगराळ
पर्देशातील गाश डोंगराच्या उ रेस ितम्नाथ-हेरेस येथे त्यांच्या
वतनाच्या सीमेवर त्यांनी त्यास पुरले. 10 ती सवर् िपढी पवूर्जांना
िमळाल्यानंतर जी दुसरी िपढी उदयास आली ितला परमेश्वराची
आिण त्याने इसर्ाएलासाठी केलेल्या कामाची ओळख नव्हती.

11 इसर्ाएल लोक परमेश्वराच्या दृष्टीने वाईट ते करून
बआल देवांची सेवा करू लागले; 12 आपल्या पवूर्जांचा देव
जो परमेश्वर, ज्याने त्यांना िमसर देशातनू बाहेर आणले
त्याचा त्यांनी त्याग केला व अन्य लोकांच्या देवांच्या नादी
लागले, आिण त्यांच्या पाया पडले. त्यांनी परमेश्वरास
क्रोधािवष्ट केले. 13 परमेश्वराचा त्याग करून त्यांनी
बआल आिण अष्टारोथ यांची उपासना केली; 14 इसर्ाएलावर
परमेश्वराचा कोप भडकला, त्याने त्यांना लुटणार्यांच्या हवाली
केले, त्यांनी त्यांची मालम ा लुटली; त्याने त्यांना त्यांच्या
आसपासच्या शतरं्ूच्या हाती गुलाम म्हणनू िवकले, म्हणनू
त्यांचा आपल्या शतरं्ूसमोर िटकाव लागेना. 15 परमेश्वराने
* 2:5
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त्यांना शपथपवूर्क सांिगतल्यापर्माणे जेथे इसर्ाएल लढण्यास
जात तेथे त्यांच्यािवरुद्ध परमेश्वराचा हात पडून त्यांचा पराभव
होई आिण ते फार संकटात पडत. 16 मग परमेश्वर न्यायाधीश
उभे करी, ते त्यांना त्यांची मालम ा लुटणार्याच्या हातनू
सोडवीत; 17 तरी ते आपल्या न्यायाधीशांचे ऐकत नसत; ते
व्यिभचारी बुद्धीने अन्य देवांच्या मागे लागले आिण त्यांची
उपासना केली. त्यांचे पवूर्ज परमेश्वराच्या आज्ञा पाळून ज्या
मागार्ने चालले होते तो त्यांनी त्वरीत सोडून िदला आिण त्यांनी
आपले पवूर्ज करत असत तसे केले नाही. 18 परमेश्वर जेव्हा
त्यांच्यासाठी न्यायाधीश उभे करी तेव्हा त्या न्यायाधीशाबरोबर
परमेश्वर असे आिण त्या न्यायाधीशाच्या सवर् िदवसात तो त्यांना
त्यांच्या शतरं्ूच्या हातनू बचावीत असे;कारण त्यांच्यावर जुलमू
करणारे व त्यांना गांजणारे यांच्यामुळे ते कण्हत असत; म्हणनू
देवाला त्यांची दया येई. 19 पण न्यायाधीश मरण पावला म्हणजे
ते पुन्हा उलटून अन्य देवांची सेवा करीत व उपासना करीत
व आपल्या पवूर्जांपेक्षा अिधक िबघडत. ते आपला दुराचार व
दुरागर्ह सोडीत नसत. 20 तेव्हा इसर्ाएलावर परमेश्वराचा कोप
भडकून तो म्हणाला, “मी या राष्ट्राच्या पवूर्जांशी केलेला करार
ह्याने मोडला आहे आिण माझी वाणी ऐकली नाही; 21 म्हणनू
यहोशवाच्या मृत्यू वेळी उरलेल्या राष्ट्रांपैकी कोणालाही मी
देखील येथनू पुढे त्यांच्या समोरून घालवनू देणार नाही; 22 पण
त्यांच्याकरवी मी इसर्ाएलाची परीक्षा करीन आिण त्यांच्या
पवूर्जांनी परमेश्वराचे जसे मागर् पाळले तसे ते चालतात की
नाही हे मी पाहीन.” 23 म्हणनू परमेश्वराने त्या राष्ट्रांना
घालवनू देण्याची घाई केली नाही, त्यांना राहू िदले आिण त्यांना
यहोशवाच्या हाती िदले नाही.

3
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1 इसर्ाएल लोकांस कनान देशांतील लढायांचा अनुभव
नव्हता त्यांची परीक्षा पाहण्यासाठी परमेश्वराने काही राष्ट्रे
देशात राहू िदली. 2 इसर्ाएलाच्या नव्या िपढ ांना, ज्यांना
पवूी र् त्या लढायांिवषयी काहीच माहीत नव्हते त्यांना ितचे
िशक्षण िमळावे म्हणनू परमेश्वराने जी राष्ट्रे राहू िदली ती
ही; 3 पिलष्ट ांचे पाच सरदार आिण सवर् कनानी, सीदोनी
आिण बाल-हमो र्न डोंगरापासनू हमाथाच्या घाटापयर्ंत लबानोन
डोंगरात राहणारे िहव्वी. 4 इसर्ाएलाच्या पवूर्जांना मोशेद्वारे
िदलेल्या आज्ञा ते पाळतात की नाही ह्याची परीक्षा पाहावी
म्हणनू परमेश्वराने त्यांना मागे ठेवले होते. 5 अशा पर्कारे
इसर्ाएल लोक कनानी, िह ी, अमोरी, पिरज्जी, िहव्वी व यबसूी
यांच्यामध्ये राहू लागले. 6 त्यांनी त्यांच्या मुली आपणास
िस्तर्या करून घेतल्या व आपल्या मुली त्यांच्या मुलांना िदल्या
आिण त्यांच्या देवांची सेवा केली.

-
7 इसर्ाएल लोकांनी परमेश्वराच्या दृष्टीने वाईट ते केले,

आपला देव परमेश्वर ह्याला ते िवसरले आिण बआल व अशेरा
मतूी र्चंी उपासना करू लागले; 8म्हणनू इसर्ाएलावर परमेश्वराचा
कोप भडकला आिण त्याने त्यांना अराम-नहराईम राजा
कुशन-िरशाथईम ह्याच्या हाती िवकत िदले, आिण इसर्ाएल
लोकांनी आठ वषपयर्ंत कुशन-िरशाथईम* ह्याची सेवा केली.
9 इसर्ाएल लोकांनी परमेश्वराजवळ मोठ ाने आरोळी केली
तेव्हा परमेश्वराने त्यांच्यासाठी कालेबाचा धाकटा भाऊ कनाज
ह्याचा मुलगा अथिनएल ह्याला इसर्ाएल लोकांच्या मदतीला
उभे केले आिण त्याने त्यांची सुटका केली. 10 त्याच्यावर
परमेश्वराचा आत्मा उतरला व त्याने इसर्ाएलाचा न्याय केला;
* 3:8
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तो लढाईला िनघाला तेव्हा परमेश्वराने अरामाचा राजा कुशन-
िरशाथईम ह्याला त्याच्या हाती िदले व त्याच्यावर त्याचे वचर्स्व
झाले, 11 त्यानंतर चाळीस वष देशाला शांतता लाभली मग
कनाजाचा मुलगा अथिनएल मृत्यू पावला.

12 पुन्हा इसर्ाएल लोकांनी देवाच्या दृष्टीने वाईट ते करून
आज्ञा मोडली; आिण त्यांनी काय केले ते त्याने पािहले म्हणनू
परमेश्वराने मवाबाचा राजा एग्लोन ह्याला इसर्ाएलावर सबळ
केले, कारण इसर्ाएलांनी जे वाईट ते केले होते हे यापर्कारे
परमेश्वराने ते पािहले होते. 13 तेव्हा एग्लोन राजाने अम्मोनी
व अमालेकी ह्यांना आपल्याबरोबर घेऊन त्यांच्यावर चाल केली
आिण इसर्ाएलांना पराभतू करून खजुरीचे नगर ताब्यात घेतले.
14 इसर्ाएल लोकांनी मवाबाचा राजा एग्लोन ह्याची अठरा
वष सेवा केली. 15 परंतु इसर्ाएल लोकांनी देवाकडे मोठ ाने
आरोळी केली, तेव्हा परमेश्वराने गेराचा मुलगा एहदू ह्याला
त्यांच्या मदतीला उभा केला; तो बन्यािमनी असनू डावखुरा
होता; त्याच्या हाती इसर्ाएल लोकांनी मवाबाचा राजा एग्लोन
ह्याला भेट पाठवली. 16 एहदूाने हातभर लांब दुधारी तलवार
आपल्यासाठी बनवनू आपल्या कपड ाखाली उजव्या बाजलूा
लटकावली 17 त्याने मवाबाचा राजा एग्लोन ह्याच्यापुढे भेट
सादर केली; एग्लोन हा फार लठ्ठ होता. 18 भेट िदल्यानंतर
त्याने भेट घेऊन आलेल्या लोकांस त्याने िनरोप िदला; 19 पण
िगलगालाजवळील कोरीव मतूी र्पयर्ंत गेल्यावर एहदू स्वतः परत
मागे येऊन तो म्हणाला, महाराज, मला आपल्याला काही गुप्त
गोष्ट सांगायची आहे. राजा म्हणाला, “गप्प राहा, तेव्हा
त्याच्याजवळ उभे असलेले सगळे लोक बाहेर गेले.” 20 एहदू
त्याच्याजवळ आला त्या वेळी तो हवेशीर माडीवर एकटा बसला



3:21 xi शास्ते 3:30

होता. “एहदू म्हणाला,” “मी आपणासाठी देवाचा संदेश आणला
आहे,” तेव्हा तो आसनावरून उठला. 21 मग एहदूाने आपल्या
डाव्या हाताने उजव्या मांडीवरली तलवार काढून राजाच्या पोटात
खुपसली; 22पात्यांबरोबर मठूही आत गेली, आिण चरबीत रूतनू
बसली त्याने त्याच्या पोटातनू तलवार काढली नाही; त्याचे टोक
पाठीतनू बाहेर िनघाली होती. 23मग द्वारमंडपाच्या बाहेर येऊन
वर जाऊन एहदूाने माडीचे दरवाजे कुलपू लावनू बंद केले. 24 तो
िनघनू गेल्यावर त्याचे दास येऊन पाहतात तो माडीचे दरवाजे बंद
असल्याचे त्यांना िदसले. तेव्हा त्यांना वाटले की, “तो आपल्या
हवेशीर खोलीच्या संडासात गेला असेल.” 25 त्यांना मोठी
काळजी वाटू लागली, आपण कतर्व्यात दुलर्क्ष करीत आहोत असे
त्यांना वाटले, तो माडीचे दरवाजे उघडीत नाही असे पाहनू त्यांनी
िकल्ली घेऊन ते उघडले आिण पाहतात तर त्यांचा स्वामी मरून
भमूीवर पडला होता. 26 सेवक तर आश्चयर् करीत काय करावे
वाट पाहत होते तोपयर्ंत एहदू िनसटून पळून कोरीव मतूी र्चं्या
जागेच्या पिलकडे सईर येथे जाऊन पोहचला. 27 तेथे गेल्यावर
त्याने एफ्राइमाच्या डोंगराळ पर्देशात रणिशंग फंुकले, तेव्हा
त्याच्याबरोबर इसर्ाएल लोक डोंगराळ पर्देशातनू उतरले,
आिण तो त्यांच्यापुढे चालला. 28 तो त्यांना म्हणाला, “माझ्या
पाठोपाठ या, कारण परमेश्वराने तुमचे मवाबी शतर्ू तुमच्या
हाती िदले आहेत.” तेव्हा त्यांनी त्याच्या पाठोपाठ जाऊन मवाब
देशाजवळचे यादनेचे उतार रोखनू धरले आिण कोणालाही पार
जाऊ िदले नाही. 29 त्या वेळी त्यांनी मवाब्यांचे सुमारे दहा
हजार लोक मारले; ते सवर् िधप्पाड व शरू वीर होते; त्यांच्यातला
कोणीही बचावला नाही. 30 अशा पर्कारे मवाब त्या िदवशी
इसर्ाएलाच्या स ेखाली आला. ह्यानंतर देशाला ऐंशी वष
िवसावा िमळाला.
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31 एहदूानंतर अनाथाचा मुलगा शमगार न्यायाधीश झाला;
त्याने सहाशे पिलष्ट ांना बैलाच्या पराणीने िजवे मारले; अशा
पर्कारे त्यानेही इसर्ाएलाची संकटातनू सुटका केली.

4
1 एहदू मरण पावल्यावर इसर्ाएल लोकांनी परमेश्वराच्या

दृष्टीने वाईट गोष्टी करून पुन्हा आज्ञा मोडली आिण त्यांनी
काय केले हे त्याने पािहले. 2 तेव्हा परमेश्वराने कनानी
राजा याबीन जो हासोरात राज्य करीत होता त्याच्या हाती
त्यांना िदले; सीसरा नावाचा त्याच्या सैन्याचा सेनापती
होता आिण तो परराष्ट्रीयांचे नगर हरोशेथ *येथे राहत
होता. 3 त्याच्याकडे नऊशें लोखंडी रथ असनू त्याने
वीस वष इसर्ाएल लोकांवर जाचजुलमू करून त्यांचा छळ
केला, म्हणनू इसर्ाएल लोकांनी मोठ ाने रडून परमेश्वराच्या
मदतीकिरता धावा केला. 4 त्या वेळी लिप्पदोथाची पत्नी
दबोरा भिवष्यवादीण ही इसर्ाएलाचा न्यायिनवाडा करीत होती.
5 एफ्राइमाच्या डोंगराळ पर्देशातील रामा व बेथेल यांच्या
दरम्यान दबोराच्या खजुरीच्या झाडाखाली ितची बैठक असे;
इसर्ाएल लोक ितच्याकडे त्यांचा वाद सोडवण्यास येत असत.
6 ितने अबीनवामाचा पुतर् बाराक ह्याला नफताली लोकांच्या
केदेश पर्देशातनू बोलावणे पाठवनू म्हटले, “तू नफताली व
जबुलनू ह्यांच्यातले दहा हजार पुरुष आपणाबरोबर घेऊन ताबोर
डोंगराकडे जा अशी आज्ञा इसर्ाएलाचा देव परमेश्वर ह्याने तुला
केली आहे. 7 तो म्हणतो, याबीनाचा सेनापती सीसरा आपले
रथ व आपले सवर् लष्कर घेऊन तुझ्याकडे िकशोन नदीपयर्ंत
येईल असे मी करीन, आिण त्यास तुझ्या हाती देईन.” 8 बाराक
* 4:2
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ितला म्हणाला, “तू माझ्याबरोबर येशील तरच मी जाईन, पण
तू माझ्याबरोबर येणार नसलीस तर मी जाणार नाही.” 9 ती
म्हणाली, “मी तुझ्याबरोबर अवश्य येईन, पण ज्या मागार्ने
तू जाणार आहेस त्यामध्ये तुझा सन्मान होणार नाही, कारण
परमेश्वर सीसरा ह्याला एका स्तर्ीच्या हाती देणार आहे.” मग
दबोरा उठली आिण बाराकाबरोबर केदेश येथे गेली. 10 बाराकाने
जबुलनू व नफताली येथील पुरुषांना केदेश येथे एकितर्त
बोलावले; मग त्याच्या मागोमाग दहा हजार पुरुष िनघाले
आिण दबोराही त्याच्याबरोबर गेली. 11 मोशेचा सासरा होबाब
याचे वंशज केनी त्यांच्यापासनू केनी हेबेर हा वेगळा होऊन
केदेशाजवळचे साननीम येथल्या एका एला वृक्षाखाली तळ
देऊन रािहला होता. 12 इकडे सीसरा ह्याला खबर लागली
की, अबीनवामाचा मुलगा बाराक हा ताबोर डोंगर चढून गेला
आहे, 13 तेव्हा सीसरा ह्याने आपले एकंदर नऊशें लोखंडी रथ
आिण आपल्याजवळचे सवर् सैन्य, परराष्ट्रीयांचे हरोशेथापासनू
िकशोन नदीपयर्ंत बोलावनू एकवट केले. 14 दबोरा बाराकाला
म्हणाली, “ऊठ, आजच परमेश्वराने सीसरावर तुला िवजय
िदला आहे; देव तुझ्यापुढे िनघाला आहे की नाही?” मग
बाराक व त्याच्या पाठोपाठ दहा हजार लोक ताबोर डोंगरावरून
खाली उतरले. 15 परमेश्वराने सीसरा व त्याचे सवर् रथ आिण
त्याचे सैन्य ह्यांना गोंधळून टाकले; आिण बाराकाच्या मनुष्यांनी
त्यांच्यावर तलवारीने हल्ला केला आिण तेव्हा सीसरा रथावरून
उतरून पायीच पळून गेला. 16 पण इकडे बाराकाने िवदेश्याच्या
हरोशेथपयर्ंत रथाचा व सैन्याचा पाठलाग केला; आिण सीसराची
सवर् सेना तलवारीच्या धारेने पडली; त्यांच्यातला एकही वाचला
नाही. 17 सीसरा मातर् केनी हेबेर ह्याची पत्नी याएल िहच्या
डेर्याकडे पायी पळून गेला; कारण हासोराचा राजा याबीन आिण
केनी हेबेराचे घराणे यांचे सख्य होते. 18 तेव्हा याएल सीसराला
सामोरी येऊन त्यास म्हणाली, “या स्वामी, या इकडे माझ्याकडे
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येण्यास िभऊ नका.” तेव्हा तो ितच्याकडे डेर्यात गेला व ितने
त्यास कांबळीखाली लपवले. 19 तो ितला म्हणाला, “मला थोडे
पाणी प्यायला दे. मला तहान लागली आहे.” तेव्हा ितने
चामड ाची दुधाची िपशवी उघडून त्यास दधू प्यावयाला िदले
व ितने त्यास पुन्हा झाकले. 20 तो ितला म्हणाला, “डेर्याच्या
दाराशी उभी राहा आिण कोणी येऊन तुला िवचारू लागला की,
येथे एखादा पुरुष आहे काय? तर नाही म्हणनू सांग.” 21 मग
हेबेराची पत्नी याएल िहने डेर्याची मेख आिण हातोडा हाती
घेऊन आली पाय न वाजिवता त्याच्याजवळ जाऊन त्याच्या
कानिशलात ती मेख ठोकली; ती आरपार जाऊन जिमनीत
रूतली, तो थकून गेल्यामुळे त्यास गाढ झोप लागली होती
आिण तो तसाच मेला. 22 बाराक सीसराचा पाठलाग करीत
आला तेव्हा त्यास याएल सामोरी येऊन म्हणाली, “चला, ज्या
मनुष्याचा तुम्ही शोध करीत आहा तो मी तुम्हाला दाखवते.”
तो ितच्यासोबत आत जाऊन पाहतो तो सीसरा मरून पडला
होता आिण त्याच्या कानिशलात मेख ठोकलेली होती. 23 अशा
पर्कारे त्यािदवशी कनानाचा राजा याबीन ह्याला देवाने इसर्ाएल
लोकांपुढे परािजत केले. 24 कनानाचा राजा याबीन ह्याच्यावर
इसर्ाएल लोकांची स ा अिधकािधक वाढत गेली व शेवटी
त्यांनी कनानाचा राजा याबीन ह्याचा नाश केला.

5

1 त्यािदवशी दबोरा आिण अबीनवामाचा पुतर् बाराक ह्यानी
गाइलेले गीत: 2 “इसर्ाएलाचे नेते पुढे चालले, लोक स्वसंतोषाने
पुढे आले, म्हणनू परमेश्वराचा धन्यवाद करा. 3 राजानो, ऐका;
अिधपतीनंो लक्ष द्या, मी स्वतः परमेश्वरास गाईन; इसर्ाएलाचा
देव परमेश्वर ह्याची स्तोतरे् गाईन. 4 हे परमेश्वरा, तू सेईराहनू
िनघालास, अदोमाच्या पर्देशातनू कूच केलीस, तेव्हा पृथ्वी
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कंपायमान झाली; तसेच आकाशाने जलिबंदू गाळले; मेघांनीही
जलिबंदू गाळले; 5 परमेश्वरासमोर डोंगर थरथरा कापले,
इसर्ाएलाचा देव परमेश्वर ह्याच्यासमोर हा सीनाय देखील
थरारला. 6अनाथाचा मुलगा शमगार ह्याच्या काळी, याएलेच्या
काळी राजमागर् सुने पडले; वाटसरू आडमागार्नंी पर्वास करीत.
7 मी दबोरा पुढे येईपयर्ंत, इसर्ाएलात माता म्हणनू मी पर्िसद्ध
होईपयर्ंत, इसर्ाएलात कोणी पुढारी उरले नव्हते; 8 लोकांनी नवे
देव िनवडले तेव्हा वेशीवेशीतनू संगर्ाम झाला; इसर्ाएलातील
चाळीस हजारांमध्ये एकाजवळ तरी ढाल िकंवा भाला दृष्टीस
पडला काय? 9 माझे मन इसर्ाएलाच्या अिधपतीकंडे लागले
आहे ते लोकांबरोबर स्वसंतोषाने पुढे आले; तुम्ही परमेश्वराचा
धन्यवाद करा. 10 पांढर्या गाढवावर स्वारी करणार्यांनो,
अमलू्य गािलच्यावर बसणार्यांनो, वाटेने चालणार्यांनो,
त्याचे गुणगान करा. 11 पाणवठ ावर पाणक्यांच्या स्वराने
परमेश्वराच्या न्यायकृत्यांचे, इसर्ाएलावरील स ेसंबंधाने
त्याच्या न्यायकृत्यांचे लोक वणर्न करतात त्या वेळी परमेश्वराचे
पर्जाजन वेशीवर चालनू गेले. 12 जागी हो, जागी हो दबोरे;
जागी हो, जागी हो, गीत गा; बाराका ऊठ; अबीनवामाच्या
पुतर्ा, तू आपल्या बंिदवानांना घेऊन जा. 13 तेव्हा उरलेले
सरदार खाली उतरले; परमेश्वराचे लोक माझ्याकिरता
वीरांिवरुद्ध सामना करावयास उतरले. 14 अमालेकात ज्यांची
पाळेमुळे पसरली आहेत ते एफ्राइमामधनू आले; तुझ्यामागनू
बन्यामीन तुझ्या सैन्यात दाखल झाला; माखीराहनू अिधपती व
जबुलनूाहनू दंडधारी अंमलदार उतरून आले. 15 इस्साखाराचे
सरदार दबोरेबरोबर होते; इस्साखार बाराकाशी एकिनष्ठ होता;
त्याच्या पाठोपाठ ते खोर्यात धावले, रऊबेनाच्या पक्षामध्ये
मोठी चचार् झाली. 16 िखल्लारांसाठी वाजिवलेला पावा ऐकत
तू में ढवाड ात का बसलास? रऊबेनाच्या पक्षािवषयी फार
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िवचारिविनमय झाला. 17 िगलाद यादनेपलीकडेच रािहला;
दान हा आपल्या जहाजापाशीच का बसनू रािहला? आशेर
समुदर्िकनार्यावर बसनू रािहला, आपल्या धक्क्यावर बसनू
रािहला. 18 जबुलनू व नफताली या लोकांनी आपल्या
पर्ांतांतील उंचवट ांवर मृत्यचूी पवार् न करता आपला जीव
धोक्यात घातला. 19 राजे येऊन लढले, तेव्हा कनानाचे राजे
मिगद्दोच्या जलपर्वाहापाशी तानख येथे लढले; त्यांना रुप्याची
काहीच लटू िमळाली नाही. 20 आकाशातनू तारे लढले; त्यांनी
आपआपल्या कक्षातनू सीसराशी लढाई केली. 21 िकशोन
नदीने, त्या पुरातन नदीने, त्या कीशोन नदीने त्यांना वाहनू
नेले. हे जीवा, िहंमत धरून पुढे चाल. 22 तेव्हा घोडे भरधाव
उधळले ते मस्त घोडे टापा आपटू लागले, त्यांच्या टापांचा
आवाज झाला. 23 परमेश्वराचा दतू म्हणतो, मेरोजला शाप
द्या त्यातल्या रिहवाश्यांना मोठा शाप द्या; कारण परमेश्वरास
साहाय्य करावयास वीरांिवरुद्ध परमेश्वरास साहाय्य करावयास
ते आले नाहीत. 24 केनी हेबेर यांची स्तर्ी याएल ही सगळ्या
िस्तर्यांमध्ये धन्य! डेर्यात राहणार्या सवर् िस्तर्यांमध्ये ती
धन्य! 25 त्याने पाणी मािगतले तो ितने त्यास दधू िदले;
शर्ीमंताना साजेल अशा वाटीत ितने त्यास दही आणनू िदले.
26 ितने आपला एक हात मेखेला आिण उजवा हात कारािगराच्या
हातोड ाला घातला; ितने हातोड ाने सीसराला मारले, त्याचे
डोके फोडून टाकले, त्याचे कानशील मेख ठोकून आरपार िवंधले.
27 ितच्या पायाखाली तो वाकला व पडला, िनश्चल झाला;
जेथे तो वाकला तेथेच तो मरून पडला. 28 सीसराच्या आईने
िखडकीतनू बाहेर डोकावले, ितने जाळीतनू हाक मारली, त्याचा
रथ यावयाला एवढा उशीर का झाला? त्याच्या रथाच्या चाकांना
कोणी खीळ घातली? 29 ितच्या चतुर सख्यांनी ितला उ र िदले
हो, स्वतः ितनेच आपणास उ र िदले; 30 ‘त्यांना िमळालेल्या
लुटीची ते वाटणी तर करून घेत नसतील ना? पर्त्येक वीराला
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एक एक िकंवा दोन-दोन कुमािरका; सीसरासाठी रंगीबेरंगी
वसरे्, भरजरी रंगीबेरंगी वसरे् लुटीत िमळालेल्या कुमािरकांच्या
गळ्यांत भुषण म्हणनू पांघरण्यासाठी रंगीबेरंगी वसरे् िमळाली
नसतील ना?’ 31 हे परमेश्वरा, तुझे सवर् शतर्ू असेच नाश
पावोत; पण त्याच्यावर परे्म करणारे पर्तापाने उदय पावणार्या
सयूार्समान होवोत.” मग देशाला चाळीस वष िवसावा िमळाला.

6
1 नंतर इसर्ाएलाच्या लोकांनी परमेश्वराच्या दृष्टीने जे वाईट

ते केले, त्याने त्यांना िमद्यानाच्या िनयंतर्णाखाली सात वष
ठेवले. 2 तेव्हा िमद्यानाने इसर्ाएलावर अिधकाराने जुलमू
केला; िमद्यान्यांमुळे इसर्ाएलाच्या लोकांनी आपल्यासाठी
डोंगरातील भुयारे, गुहा व िकल्ले यांचा आशर्य घेतला. 3 आिण
असे झाले की, जर इसर्ाएली िपकांची लागवड करीत, तर
िमद्यानी व अमालेकी आिण पवूकडले लोक त्यावर हल्ला करीत.
4 त्यांनी त्याच्यािवरुध्द सैन्याचा तळ देऊन गज्जापयर्ंत भमूीच्या
िपकांचा नाश केला आिण इसर्ाएलात काही अन्न आिण में ढरे,
गाय, बैल िकंवा गाढव असे काही एक िशल्लक ठेवले नाही.
5 जेव्हा ते आपली जनावरे व तंबू घेऊन आले ते टोळांच्या
थव्यासारखे आत आले आिण त्यांची व त्यांच्या उंटाची संख्या
मोजणे अशक्य होते; असे ते देशावर आक्रमण करून नाश
करावयास आले होते. 6 तेव्हा िमद्यानामुळे इसर्ाएलाची कठीण
दुबर्ल अवस्था झाली आिण इसर्ाएल लोकांनी परमेश्वराकडे
मोठ ाने रडून हाक मारली. 7 जेव्हा इसर्ाएलाच्या संतानानी
िमद्यान्यांमुळे परमेश्वराकडे मोठ ाने रडून हाक मारली तेव्हा
असे झाले की, 8 परमेश्वराने कोणी भिवष्यवादी इसर्ाएलाच्या
लोकांजवळ पाठवला; तेव्हा तो त्यांना बोलला, इसर्ाएलाचा
देव परमेश्वर असे म्हणतो, मी तुम्हाला िमसरातनू काढून वर
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आणले, दास्याच्या घरातनू बाहेर काढून आणले; 9 असे मी
तुम्हाला िमसर्यांच्या हातातनू व तुमच्या सवर् जाचणार्यांच्या
हातातनू सोडवले; आिण त्यांना तुमच्यापुढून घालवनू त्यांचा
देश तुम्हाला िदला. 10 तेव्हा मी तुम्हाला असे सांिगतले
की, “मी तुमचा देव परमेश्वर आहे; ज्या अमोर्यांच्या देशात
तुम्ही राहत आहा, त्यांच्या देवांना िभऊ नका, तरी तुम्ही माझी
आज्ञा पाळली नाही.” 11 आणखी परमेश्वराचा दतू येऊन
अिबयेजेरी योवाश याच्या अफ्रा येथील एला झाडाखाली
बसला; तेव्हा त्याचा पुतर् िगदोन िमद्यांन्यापासनू गहू लपवावा
म्हणनू दर्ाक्षकंुडात गव्हाची मळणी करत होता. 12 आिण
परमेश्वराचा दतू त्यास दशर्न देऊन त्यास बोलला, “हे बलवान
वीरा, परमेश्वर तुझ्याबरोबर आहे.” 13 तेव्हा िगदोन त्यास
बोलला, “हे माझ्या पर्भ,ू जर परमेश्वर आमच्याबरोबर आहे
तर हे सवर् आमच्या बाबतीत का घडले? परमेश्वराने आम्हांला
िमसरातनू बाहेर आणले आिण त्याच्या अदभु्त कृत्यांबद्दल
आमचे पवूर्ज आम्हाजवळ सांगत आले, परमेश्वराने आम्हांला
िमसरातनू वर आणले की नाही? आता तर परमेश्वराने आमचा
त्याग करून आम्हांला िमद्यान्यांच्या हाती िदले आहे.” 14 मग
परमेश्वराने त्याच्याकडे बिघतले आिण म्हटले, “तू आपल्या या
बळाने जा, आिण इसर्ाएलांना िमद्यान्यांच्या ताब्यातनू सोडव;
मी तुला पाठवले आहे की नाही?” 15 िगदोन त्यास बोलला, “हे
माझ्या पर्भ,ू मी इसर्ाएलला कसा सोडवणार? पाहा, मनश्शेत
माझे घराणे कमजोर आहे, आिण मी आपल्या िपत्याच्या घरात
कमी महत्त्वाचा आहे.” 16 परमेश्वर त्यास बोलला, “खरोखर मी
तुझ्याबरोबर राहीन, जसे एका मनुष्यास मारावे तसे तू एकजात
सवर् िमद्यान्यांना ठार करशील.” 17 िगदोन त्यास बोलला,
“तुझी कृपादृष्टी माझ्यावर असली तर तचू माझ्याशी बोलत
आहेस यािवषयी मला काही िचन्ह दाखव. 18 मी तुला िवनंती
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करतो, मी तुझ्याकडे येईपयर्ंत तू येथनू जाऊ नको; म्हणजे
मी आपली भेट आणनू तुझ्यापुढे ठेवीन.” तेव्हा तो बोलला,
“तू परत येईपयर्ंत मी येथेच थांबतो.” 19 िगदोनाने जाऊन
एक करडू व एफाभर सिपठाच्या बेखमीर भाकरी तयार केल्या;
त्याने मांस टोपलीत घातला आिण रस्सा पातेल्यात घातला, मग
त्याच्याजवळ एला झाडाखाली नेऊन ते सादर केले. 20 तेव्हा
देवाच्या दतूाने त्यास सांिगतले, “तू मांस व बेखमीर भाकरी या
खडकावर आणनू ठेव, आिण त्यावर रस्सा ओत.” मग िगदोनाने
तसे केले. 21 तेव्हा परमेश्वराच्या दतूाने आपल्या हातातल्या
काठीच्या टोकाने मांसास व बेखमीर भाकरीला स्पशर् केला; मग
खडकातनू अग्नी िनघाला आिण त्याने ते मांस व बेखमीर भाकरी
भस्म केल्या; परमेश्वराचा दतूही िनघनू गेला आिण यापुढे िगदोन
त्यास पाहू शकला नाही. 22 तेव्हा िगदोनाला समजले की तो
परमेश्वराचा दतू होता; िगदोन म्हणाला, हाय हाय, “हे पर्भू
देवा! कारण मी परमेश्वराचा दतू समोरासमोर, पािहला आहे!”
23 परमेश्वर त्यास म्हणाला, “तुला शांती असो! िभऊ नको,
तू मरणार नाहीस.” 24 तेव्हा िगदोनाने तेथे परमेश्वरासाठी वेदी
बांधली, त्याचे नाव परमेश्वर शांती आहे*, असे ठेवले; ती
आजपयर्ंत अिबयेजेर्यांच्या अफ्रा येथे अजनू आहे. 25 आिण
असे झाले की, त्याच रातर्ी परमेश्वराने त्यास सांिगतले की, “तू
आपल्या िपत्याचा गोर्हा घे आिण सात वषार्चंा दुसरा गोर्हा
घे आिण आपल्या बापाची बआल देवासाठीची वेदी ती मोडून
टाक आिण ितच्याजवळची अशेरा कापनू टाक. 26 मग या
खडकाच्या उच्चस्थानी आपला देव परमेश्वर याच्यासाठी वेदी
बांध आिण योग्य मागार्ने बांधणी कर. त्या दुसर्या गोर्ह्याचे
होमापर्ण, अशेराच्या तोडलेल्या लाकडाचा उपयोग करून कर.”
27 तेव्हा िगदोनाने आपल्या चाकरातील दहा माणसे बरोबर घेऊन
जसे परमेश्वराने त्यास सांिगतले होते तसे केले; परंतु असे
* 6:24 -शालोम
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झाले की, िदवस असता ते करायला तो आपल्या विडलाच्या
घराण्याला व त्या नगराच्या मनुष्यांना घाबरला, यास्तव रातर्ी
त्याने केले. 28 मग सकाळी त्या नगराची माणसे उठली तर
पाहा, बआलाची वेदी मोडलेली होती ितच्याजवळची अशेराही
तोडलेली होते आिण बांधलेल्या वेदीवर दुसर्या गोर्ह्याचा होम
केलेला होता. 29 तेव्हा ते एकमेकांना म्हणाले, “ही गोष्ट
कोणी केली? मग त्यांनी िवचारपसू व शोध केल्यावर म्हटले,
योवाशाचा पुतर् िगदोन, याने ही गोष्ट केली आहे.” 30 नंतर
त्या नगराच्या मनुष्यांनी योवाशाला सांिगतले, “तू आपल्या
पुतर्ाला बाहेर आण, त्यास तर मारावयाचे आहे, कारण त्याने
बआलाची वेदी मोडून टाकली आणखी ितच्याजवळची अशेराची
मतूी र् तोडून टाकली आहे.” 31 तेव्हा योवाश आपणावर जे
उठले होते त्या सवार्नंा म्हणाला, “बआलाचा कैवार तुम्ही घेता
काय? तुम्ही त्याचा बचाव करू पाहता काय? जो त्याचा
कैवार घेईल तो आज सकाळ आहे तोच मारला जावो; जर
तो देव असला तर, ज्याने त्याची वेदी मोडली त्याच्यािवरुध्द
त्याने स्वत:चा कैवार घ्यावा.” 32 तेव्हा त्याच िदवशी त्याने
त्यास “यरूब्बाल” म्हटले, तो म्हणाला, “िगदोनाने बआलाची
वेदी पाडून टाकली म्हणनू बआलानेच त्याच्यािवरुध्द स्वतःचा
बचाव करावा,” कारण त्याची वेदी िगदोनाने मोडून वेगळी
केली. 33 नंतर सवर् िमद्यानी व अमालेकी व पवूकडले लोक
एकतर् जमले, आिण त्यांनी यादन नदी ओलांडून येऊन आिण
इजरे्लाच्या खोर्यात तळ िदला. 34 परंतु परमेश्वराचा आत्मा
िगदोनावर त्यास मदत करण्यासाठी आला; िगदोनाने कणार्
फंुकला, तेव्हा अबीयेजेराचे वंशज त्याच्याजवळ अशापर्कारे
त्याच्यामागे जाण्यासाठी एकतर् आले. 35 मग त्याने सगळ्या
मनश्शेत जासदू पाठवले तेव्हा तेही त्याच्याजवळ एकतर् झाले;
नंतर आशेर व जबुलनू व नफतालीत त्याने जासदू पाठवले,
तेव्हा ते त्यांच्याशी िमळायला चढून गेले. 36 मग िगदोन
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देवाला बोलला, “जसे मला सांिगतले तसा जर तू माझ्या
हाताने इसर्ाएलांना तारणार असलास; 37 तर पाहा, मी खळ्यात
कातरलेली लोकर ठेवतो; जर लोकरीवर मातर् दिहवर पडेल
आिण सवर् भमूी कोरडी राहील, तर मला कळेल की जसे मला
सांिगतले, तसा तू माझ्या हाताने इसर्ाएलाला तारशील.”
38 नंतर तसे झाले; म्हणजे सकाळी जेव्हा तो उठला, तेव्हा त्याने
ती लोकर दाबनू ितच्यातनू िपळून वाटीभर पाणी काढले. 39 मग
िगदोन देवाला बोलला, “तू माझ्यावर रागावू नको, मी आणखी
एक वेळेस बोलतो; आता केवळ या वेळेस या लोकरीच्या व्दारे
एक वेळ मी परीक्षा पाहतो: ही लोकर तेवढी कोरडी राहनू बाकी
अवघ्या जिमनीवर दिहवर पडेल असे कर.” 40 तेव्हा त्या रातर्ी
देवाने तसे केले म्हणजे ती लोकर मातर् कोरडी रािहली आिण
संपणूर् भमूीवर दिहवर पडले.

7

1 मग यरूब्बाल म्हणजे िगदोन आिण त्याच्याबरोबरचे जे
सवर् लोक ह्यांनी सकाळी उठून हरोदा झर्याजवळ तळ िदला,
आिण िमद्यानी लोकांची छावणी मोरे डोंगराच्या उ र खोर्यात
होती. 2 तेव्हा परमेश्वर िगदोनाला म्हणाला, “तुझ्याबरोबर जे
सैन्य आहे ते िमद्यानावर मला िवजय देण्यास फारच आहेत;
अशापर्कारे इसर्ाएल मजिवरूद्ध अशी बढाई मारून म्हणतील
की, आम्ही आमच्या सामथ्यार्नेच वाचलो. 3 तर आता तू
लोकांच्या कानी जाईल असे जाहीर करून सांग की, ‘जो
कोणी िभतर्ा आिण घाबरट आहे,’ त्याने िगलाद डोंगरावरून
िनघनू परत माघारी जावे.” तेव्हा लोकांतनू बावीस हजार
लोक माघारी गेले आिण दहा हजार रािहले. 4 मग परमेश्वर
िगदोनाला म्हणाला, “अजनूही लोक फार आहेत; तू त्यांना खाली
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पाण्याजवळ ने, आिण तेथे मी तुझ्यासाठी त्यांची कसोटी घेईन.
ज्याच्यािवषयी मी तुला सांगेन, त्याने तुझ्याबरोबर यावे तो
तुझ्याबरोबर जावो, आिण ज्या पर्त्येकािवषयी मी तुला सांगेन
की, त्याने तुझ्याबरोबर न यावे, तो न जावो.” 5मग त्याने लोकांस
खाली पाण्याजवळ नेले; मग परमेश्वराने िगदोनाला सांिगतले,
“जसा कुतर्ा चाटून पाणी िपतो, तसा जो कोणी आपल्या िजभेने
चाटून पाणी िपईल त्यास तू एकीकडे ठेव; आिण जो कोणी पाणी
िपण्यास आपल्या गुडघ्यावर टेकेल त्यास एकीकडे ठेव.” 6 तेव्हा
जे आपला हात आपल्या तोंडाकडे नेऊन चाटीत प्याले, ते पुरुष
मोजले, ते तीनशे होते, आिण बाकीचे सवर् लोक पाणी प्यावयास
आपल्या गुडघ्यावर टेकले. 7 नंतर परमेश्वराने िगदोनाला
सांिगतले, “जे तीनशे पुरुष पाणी चाटून प्याले त्यांच्याकडून मी
तुम्हाला सोडवीन, आिण िमद्यानाला तुझ्या हाती देईन; यास्तव
बाकीच्या सवर् लोकांस आपल्या िठकाणी जाऊ दे.” 8 तेव्हा त्या
लोकांनी त्यांच्या हाती अन्नसामगर्ी व त्यांची रणिशंगे घेतली,
आिण त्याने इसर्ाएलाची बाकीची सवर् माणसे त्यांच्या तंबकूडे
पाठवली; केवळ ती तीनशे माणसे ठेवली. तेव्हा िमद्यान्यांचा
तळ त्यांच्या खाली िखंडीत होता. 9 आिण त्या रातर्ी असे
झाले की परमेश्वराने त्यास सांिगतले, “तू उठून खाली तळावर
जा, कारण मी तो तुझ्या हाती िदला आहे. 10 आिण जर
तुला खाली जायला भीती वाटत असली तर आपला सेवक
पुरा यालाबरोबर घेऊन खाली तळाजवळ जा. 11 आिण ते जे
बोलतील, ते तू ऐक; म्हणजे तुझे हात बळकट होतील आिण
तू उतरून तळावर जाशील. तेव्हा तळात जे हत्यारबंद होते,”
त्यांच्या काठापयर्ंत तो आपला सेवक पुरा याला घेऊन खाली
गेला. 12 तेव्हा िमद्यानी व अमालेकी व पवूकडल्या सवर् पर्जा
िखंडीत टोळाच्या दाट थव्यापर्माणे पसरल्या होत्या, आिण
त्यांचे उंट मोजता येणार नाही इतके जास्त होते; ते संख्येने
समुदर्ाच्या काठावरल्या वाळूच्या कणांपर्माणे असंख्य होते.
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13मग िगदोन गेला आिण पाहा, कोणी आपल्या सोबत्याला असे
स्वप्न सांगत होता की, “पाहा, मी एक स्वप्न पािहले, सातचूी
गोल भाकर िमद्यानी तळात घरंगळत येऊन एका तंबपूयर्ंत आली
आिण ितने असा जोराचा धक्का िदला की, तो तंबू पडला आिण
उलटून भुई सपाट झाला.” 14 तेव्हा त्याच्या सोबत्याने उ र
िदले की, “इसर्ाएली मनुष्य योवाशाचा पुतर् िगदोन याची ही
तलवार! ितच्यािशवाय हे दुसरे काही नाही; देवाने िमद्यान व
सवर् तळ त्याच्या हाती िदला आहे.” 15 तेव्हा असे झाले की
िगदोनाने ते स्वप्न व त्याचा अथर् ऐकल्यावर नमन करून पर्ाथर्ना
केली; मग तो इसर्ाएली तळावर माघारी येऊन बोलला, “तुम्ही
उठा, कारण की परमेश्वराने िमद्यानी तळ तुमच्या हाती िदला
आहे.” 16 तेव्हा त्याने त्या तीनशे मनुष्यांच्या िवभागनू तीन
टोळ्या केल्या, आिण त्यांना सवर् कण िदले आिण िरकामे मडके
देऊन त्या मडक्यांमध्ये िदवे िदले होते. 17 तेव्हा त्याने त्यांना
सांिगतले, “तुम्ही माझ्याकडे पाहा आिण मी करतो तसे करा;
आता पाहा, मी छावणीच्या काठी जातो, जसे मी करतो तसे
तुम्ही करा. 18 म्हणजे जेव्हा मी कणार् वाजवीन, तेव्हा, मी
आिण माझ्याबरोबर असणारे सवर् संपणूर् छावणीच्या चहुकडे
कण वाजवीत म्हणा, परमेश्वरासाठी व िगदोनासाठी.” 19 तेव्हा
िगदोन व त्याच्याबरोबर असणारे जे शंभर माणसे, ती मध्य
पर्हराच्या आरंभी, नुकतेच िमद्यानी पहारेकरी बदली करत होते
तेव्हा, छावणीच्या कडेला गेले; मग त्यांनी कण वाजवले, आिण
आपल्या हातातली मडकी फोडली. 20असे त्या ितन्ही टोळ्यांनी
कण वाजवले, आिण मडकी फोडली; “मग िदवे आपल्या डाव्या
हाती आिण वाजवायचे कण आपल्या उजव्या हाती धरले, आिण
परमेश्वराची तलवार व िगदोनाची तलवार, अशी गजर्ना केली.”
21 तेव्हा ते छावणीच्या चोहोकडून आपापल्या िठकाणी उभे
रािहले; आिण छावणीतल्या सवर् िमद्यानी लोकांनी पलायन केले.
ते मोठ ाने आरोळी मारीत दरू पळाले. 22 ती तीनशे माणसे
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तर कण वाजवीत होती, या पर्कारे परमेश्वराने िमद्यानांच्या
छावणीत पर्त्येकाची तलवार त्याच्या आपापल्या साथीदारावर
आिण सैन्याच्या िवरूद्ध चालवली; आिण सरेरा येथल्या बेथ-
िशट्टा तेथपयर्ंत,आिण आबेल-महोलाच्या सीमेपयर्ंत टब्बाथास
सैन्य पळून गेले. 23 मग नफताली, व आशेर, व मनश्शे
यांतली इसर्ाएली माणसे एकितर्त येऊन त्यांनी िमद्यान्यांचा
पाठलाग केला. 24 िगदोनाने एफ्राईमाच्या सवर् डोंगराळ
पर्देशात जासदू पाठवनू सांिगतले की, “तुम्ही खाली जाऊन
बेथ-बारापयर्ंत यादन नदीवर िनयंतर्ण िमळवा आिण िमद्यानी
लोकांस आडवा.” म्हणनू एफ्राईमाचे सवर् लोक एकतर् आले
आिण त्यांनी बेथ-बारापयर्ंत यादन नदी पार करण्याच्या सवर् वाटा
रोखनू धरल्या. 25 त्यांनी ओरेब व जेब हे िमद्यान्यांचे दोन सरदार
पकडले. ओरेबाला त्यांनी ओरेबाच्या खडकावर ठार मारले,आिण
जेबाला जेबाच्या दर्ाक्षकंुडात ठार मारले. त्यांनी िमद्यान्यांचा
पाठलाग गेला व ओरेब व जेब ह्यांची मंुडकी यादनेच्या पलीकडे
असलेल्या िगदोनाकडे आणली.

8
1 तेव्हा एफ्राइमी माणसे िगदोनाला म्हणाली, “तू हे

आमच्याशी काय केले? तू िमद्यानाशी लढावयाला गेलास
तेव्हा आम्हांला का बोलावले नाहीस?” असे ते त्याच्याशी
जोरदारपणे वादिववाद करू लागले. 2 तेव्हा तो त्यांना म्हणाला,
“तुमच्या तुलनेत मी आता असे काय केले आहे की, त्याची
तुलना तुमच्याशी करावी? एफ्राईमाच्या दर्ाक्षांचा सरवा
हा अबीयेजेराच्या दर्ाक्षांच्या िपकांपेक्षा चांगला नाही काय?
3 िमद्यानाचे राजपुतर् ओरेब व जेब यांच्यावर देवाने तुम्हाला
िवजय िदला; मी तुमच्या तुलनेत काय साध्य केले आहे?” तेव्हा
तो अशी गोष्ट बोलल्यावर त्यांचा त्यावरला राग नाहीसा झाला.
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4 िगदोन व त्याच्याबरोबर जी तीनशे माणसे होती, ती
यादन ओलांडून आली. ते दमलेले असतानाही त्यांनी त्यांचा
पाठलाग केला. 5 तेव्हा तो सुक्कोथातल्या मनुष्यांना म्हणाला,
“माझ्याबरोबरच्या लोकांस तुम्ही कृपा करून भाकरी द्या; कारण
ते दमलेले आहेत, आिण िमद्यानाचे राजे जेबह व सलमुन्ना
यांचा पाठलाग मी करत आहे.” 6 तेव्हा सुक्कोथाचे अिधकारी
म्हणाले, काय, जेबह व सलमुन्ना यांच्यावर तू आधीच मात केली
आहेस काय? आम्हास माहीत नाही आम्ही तुझ्या सैन्याला
भाकर का द्यावी? 7 तेव्हा िगदोन म्हणाला, “जेव्हा परमेश्वर
जेबाह व सलमुन्ना ह्यांच्यावर मला िवजय देईल, तेव्हा मी
रानातल्या काट ांनी व कुसळ्यांनी तुमचे देह फाडीन.” 8 नंतर
तो तेथनू पनुएलास गेला आिण तेथल्या लोकांबरोबर त्याच
पर्कारे बोलला, परंतु जसे सुक्कोथातल्या मनुष्यांनी उ र िदले
होते, तसेच पनुएलातल्या मनुष्यांनी त्यास उ र िदले. 9 तेव्हा
तो पनुएलातल्या मनुष्यांना असे म्हणाला, “जेव्हा मी शांतीने
माघारी येईन, तेव्हा मी हा बुरूज खाली ओढून टाकीन.” 10 तेव्हा
जेबाह व सलमुन्ना ककोर्रात होते, त्यांचे सैन्यही त्यांच्याबरोबर
होते; पवूकडल्या त्यांच्या अवघ्या सैन्यांतले जे उरलेले होते ते
सवर् पंधरा हजार होते; त्यांच्यातले जे लढणारे एक लाख वीस
हजार पुरुष तलवारीने पडले होते. 11 तेव्हा िगदोन नोबाह व
यागबहा यांच्या वाटेने शतर्ूच्या छावणीत पवूस चढून गेला;
आिण त्याने शतर्ूच्या सैन्याचा बेसावध असताना त्यांच्यावर
हल्ला केला. 12 जेबाह व सलमुन्ना हे तर पळाले, परंतु त्याने
त्यांचा पाठलाग करून हे िमद्यानाच्या ह्या दोन राजांना पकडले,
आिण त्यांच्या सवर् सैन्यात घबराहट पसरली. 13मग योवाशाचा
पुतर् िगदोन हेरेस घाटावरून लढाईहनू माघारा आला. 14 तेव्हा
त्याने सुक्कोथातला एक तरुण मनुष्य धरला,आिण त्याच्याजवळ
सल्ला मािगतला. त्या तरुण मनुष्याने त्यांना सुक्कोथाचे
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अिधकारी आिण त्यातले वडील अशा सत्याह र मनुष्यांचे वणर्न
िलहनू िदले. 15 मग तो सुक्कोथातल्या मनुष्यांजवळ जाऊन
बोलला, “हे पाहा, जेबाह व सलमुन्ना! यािवषयी तुम्ही माझी
थट्टा करीत बोलला, काय, जबाह व सलमुन्ना यांना आधीच
िजंकले आहेस काय? आम्हास माहीत नाही तुझ्या सैन्याला
आम्ही भाकर का द्यावी?” 16 नंतर त्याने त्या नगराच्या वडीलांना
धरले, आिण रानातल्या काट ा व कुसळ्यांनी सुक्कोथातल्या
मनुष्यांना िशक्षा केली 17 आिण त्याने पनुएलाचा बुरूज खाली
ओढून टाकला, त्या नगरातल्या मनुष्यांना मारून टाकले. 18मग
जेबह व सलमुन्ना यांस तो म्हणाला, “जी माणसे तुम्ही ताबोर
येथे मारली ती कशी होती?” तेव्हा ते बोलले, “जसा तू आहेस
तशीच ती होती; त्यातला पर्त्येकजण राजाच्या पुतर्ासारखा
होता.” 19 िगदोन म्हणाला, “ते माझे भाऊ, माझ्या आईचे पुतर्
होते; जर तुम्ही त्यांना िजवंत वाचवले असते, तर परमेश्वराशपथ
मी तुम्हाला मारले नसते.” 20 तेव्हा त्याने आपला ज्येष्ठ
पुतर् येथेर याला सांिगतले, “तू उठून त्यांना मार. परंतु त्या
तरुणाने आपली तलवार काढली नाही; कारण अजनूपयर्ंत तो
लहानच होता,” म्हणनू तो घाबरला. 21 तेव्हा जेबाह व सलमुन्ना
म्हणाला, तू उठून आम्हांला मार, कारण जसा पुरुष, तसे त्याचे
सामथ्यर् आहे. यास्तव िगदोनाने उठून जेबाह व सलमुन्ना
यांना मारले, आिण त्यांच्या उंटाच्या गळ्यांमध्ये ज्या चंदर्ाच्या
आकाराचे दािगने होते ते काढून घेतले.

22 तेव्हा इसर्ाएलातल्या मनुष्यांनी िगदोनाला म्हटले, “त,ू
तुझ्या पुतर्ाने आिण तुझ्या नातवाने आमच्यावर राज्य करावे,
कारण तू आम्हास िमद्यानाच्या तावडीतनू सोडवले आहे.”
23 तेव्हा िगदोन त्यांना बोलला, “मी तुमच्यावर राज्य करणार
नाही,माझा पुतर्ही तुमच्यावर राज्य करणार नाही, तर परमेश्वर
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तुमच्यावर राज्य करील.” 24 तरी िगदोन त्यांना बोलला, “मी
तुमच्याजवळ एक मागणे करीन की तुम्ही एकएकाने आपापल्या
लुटीतले कंुडले मला द्यावे.” त्यामध्ये तर सोन्याची कंुडले होती,
कारण ते इश्माएली लोक होते. 25 तेव्हा ते बोलले, “आम्ही देतोच
देतो.” मग त्यांनी वस्तर् पसरले, आिण त्यातल्या एकएकाने
आपापल्या लुटीची कंुडले त्यावर टाकली. 26आिण जी सोन्याची
कंुडले त्याने मािगतली त्यांचे सोने एक हजार सातशे शेकेल
वजनाचे होते; चंदर्कोरी व िबंदुरूप अलंकार व िमद्यानी राजांची
जांभळी वसरे् यांखेरीज आिण त्यांच्या उंटांच्या गळ्यांतले हार
यांखेरीज ते होते. 27 तेव्हा िगदोनाने त्याचे याजकाचे एफोद
केले, आिण आपले नगर अफ्रा यामध्ये ते ठेवले, मग सवर्
इसर्ाएलानी तेथे त्याची उपासना करून व्यिभचार केला; असे ते
िगदोनाला व त्याच्या घराण्याला पाशरूप झाले. 28 िमद्यानांचा
तर इसर्ाएलाच्या लोकांपुढे मोड झाला, आिण त्यांनी आपले
डोके आणखी वर केले नाही; असे िगदोनाच्या िदवसात देश
चाळीस वष स्वस्थ रािहला. 29 योवाशाचा पुतर् यरूब्बाल
*तर आपल्या घरी जाऊन रािहला. 30 आिण िगदोनाला स र
पुतर् झाले; कारण त्यास पुष्कळ पत्नी होत्या. 31 आिण
शखेमात जी त्याची उपपत्नी होती ितच्यापासनू त्यास पुतर्
झाला, आिण त्याने त्याचे नाव अबीमलेख ठेवले. 32 मग
योवाशाचा पुतर् िगदोन चांगल्या म्हातारपणी मेला,आिण त्यास
अबीयेजर्यांच्या अफ्रा येथे त्याचा िपता योवाश याच्या कबरेत
पुरण्यात आले. 33 तेव्हा असे झाले की, िगदोन मरण पावल्यावर
इसर्ाएलाच्या लोकांनी िफरून बाल देवामागे लागनू व्यिभचार
केला, आिण बआल-बरीथ ह्याला आपला देव केले. 34 असे
इसर्ाएलाच्या लोकांनी आपला देव परमेश्वर, ज्याने त्यांना
त्यांच्या चहंुकडल्या सवर् शतरं्ूच्या हातातनू सोडवले, त्याची
आठवण केली नाही. 35 आिण यरूब्बाल जो िगदोन, त्याने
* 8:29
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इसर्ाएलावर जे अवघे उपकार केले होते, त्यापर्माणे त्याच्या
घराण्यावर त्यांनी दया केली नाही.

9
1 यरूब्बालाचा मुलगा अबीमलेख, याने शखेमास आपल्या

आईच्या नातेवाईकांजवळ जाऊन त्यास आिण त्याच्या
आईच्या घरातील सवर् पिरवाराला म्हटले, 2 “तुम्ही कृपाकरून
शखेमांतल्या सवर् मनुष्यास सांगा म्हणजे ते ऐकतील,
यरूब्बालाच्या सवर् स र मुलांनी तुम्हावर राज्य करावे िकंवा
एका मुलाने तुम्हावर राज्य करावे? यांतनू तुम्हास कोणते चांगले
वाटते? मी तुमच्या हाडाचा व मांसाचा आहे याची आठवण करा.”
3 तेव्हा त्याच्या आईचे नातेवाईक त्याच्यािवषयी शखेमांतल्या
सवर् मनुष्यांशी बोलले, आिण त्यांनी अबीमलेखास अनुसरण्याचे
मान्य केले, कारण त्यांनी म्हटले, “तो आमचा भाऊ आहे.”
4 त्यांनी त्यास बआल-बरीथाच्या घरातनू स र शेकेल* रुपे
िदले, आिण अबीमलेखाने बेकायदेशीर व बेदरकार स्वभावाची
माणसे भाडयाने ठेवली. यास्तव ती त्याच्यामागे चालली. 5 तो
आपल्या विडलाच्या घरी अफ्रासास गेला, आिण त्याने आपले
भाऊ म्हणजे यरूब्बालाचे स र मुले एका दगडावर मारले; तरी
यरूब्बालाचा धाकटा पुतर् योथाम रािहला, कारण तो लपलेला
होता. 6 मग शखेमांतली सवर् पुढारी व बेथ िमल्लोतल्या सवार्नंी
िमळून जाऊन शखेमामधल्या एलोन खांबाजवळ अबीमलेखाला
राजा करून घेतले. 7 नंतर लोकांनी योथामाला हे कळिवले,
तेव्हा तो गिरज्जीम डोंगराच्या िशखरावर जाऊन उभा रािहला.
“त्याने आपला स्वर उंच केला आिण त्यांना बोलला, शखेमाच्या
पुढार्यांनो, देवाने तुमचे ऐकावे म्हणनू तुम्ही माझे ऐका. 8 झाडे
आपल्यावर अिभषेकाने राजा करायास िनघाली; तेव्हा त्यांनी

* 9:4 800 गर्ाम
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जैतनूाला म्हटले, ‘तू आमचा राजा हो.’ 9 तेव्हा जैतनूाने त्यांना
म्हटले, झाडांवर अिधकार करायास जावे म्हणनू, ज्याने देवाचा
व मनुष्याचा सन्मान करीतात, ते माझे तेल मी सोडून देऊ
काय? 10 नंतर त्या झाडांनी अंिजराला म्हटले, ‘तू चल, आमचा
राजा हो.’ 11 तेव्हा अंिजराने त्यांना म्हटले, ‘मी आपली गोडी व
आपले चांगले फळ सोडून, झाडांवर अिधकार कारायास जावे
की काय?’ 12 नंतर त्या झाडांनी दर्ाक्षवेलाला म्हटले, ‘चल
तू आमचा राजा हो.’ 13 तेव्हा दर्ाक्षवेलाने त्यांना म्हटले, मी
आपला ताजा रस जो देवाला व मनुष्यांना संतुष्ट करतो, तो
सोडून झाडावर अिधकार करायला जावे की काय? 14 नंतर
त्या सवर् झाडांनी काटेरी झुडुपाला म्हटले, ‘चल तू आमचा
राजा हो.’ 15 तेव्हा काटेरी झुडपाने त्या झाडांना म्हटले, ‘जर
तुम्ही खरेपणाने मला अिभषेक करून राजा करीत असाल,
तर येऊन माझ्या छायेचा आशर्य घ्या; नाही तर काटेरी
झुडुपातनू िवस्तव िनघनू लबानोनावरल्याचे गंधसरूस जाळून
टाकील.’ 16 यास्तव आता तुम्ही िवचार करा की, खरेपणाने व
पर्ामािणकपणाने वतर्णकू करून तुम्ही अबीमलेखाला राजा केले
आहे का? आिण यरूब्बालासंबंधी आिण त्याच्या घराण्यासंबंधी
जर तुम्ही बरे केले का आिण त्याच्या हातांच्या कृत्यांनुसार
त्यास िशक्षा केली आहे काय? 17 आिण िवचार करा की, माझ्या
विडलाने तुमच्यासाठी लढाई केली, आपला जीव धोक्यात
घालनू तुम्हाला िमद्यानाच्या हातातनू सोडवले आहे. 18 परंतु
तुम्ही आज माझ्या विडलाच्या घरावर उठला, आिण त्याचे
पुतर् स र माणसे, यांना तुम्ही एका िशळेवर िजवे मारले,
आिण त्याच्या दासीचा पुतर् अबीमलेख याला शखेमातल्या
मनुष्यांवर राजा करून ठेवले, कारण तो तुमचा भाऊ आहे.
19 तर तुम्ही आजच्या िदवशी यरूब्बालािवषयी व त्याच्या
घराण्यािवषयी खरेपणाने व पर्ामािणकपणाने जर वतर्णकू केली
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असेल, तर अबीमलेखामध्ये संतोष करा; त्यानेही तुमच्यामध्ये
संतोष करावा. 20 परंतु जर तसे नाही, तर अबीमलेखातनू
िवस्तव िनघनू शखेमातील व िमल्लोतील मनुष्यांना जाळून
टाको, आिण शखेमातल्या व िमल्लोतील मनुष्यांतनू िवस्तव
िनघनू अबीमलेखाला जाळून टाको.” 21 नंतर योथाम पळून
गेला व आपला भाऊ अबीमलेख ह्याच्या भीती पोटी तो बैर
येथे जाऊन रािहला. 22 तेव्हा अबीमलेखाने इसर्ाएलावर
तीन वष राज्य केले. 23 नंतर देवाने अबीमलेख व शखेमातली
माणसे यांच्यामध्ये दुष्ट आत्मा पाठवला, म्हणनू शखेमातले
लोक अबीमलेखाशी कपटाने वागू लागले; 24 देवाने हे केले,
यासाठी की, यरूब्बालाच्या स र पुतर्ांच्या िवरोधात केलेल्या
िहंसाचाराचा बदला घ्यावा, व त्यांच्या रक्तपाताबद्दल त्यांचा
भाऊ अबीमलेख दोषी ठरवला जावा; आिण त्याच्या भावांचा
खनू करण्यात त्यास मदत केली म्हणनू, शखेम नगरातील
लोकही जबाबदार धरले जावेत. 25 नंतर शखेमातल्या मनुष्यांनी
त्याच्यासाठी डोंगराच्या िशखरावर दबा धरणारे ठेवले, आिण
त्यांनी आपल्याजवळून जो कोणी वाटेवर चालला, त्यास लुटले.
हे कोणीतरी अबीमलेखाला सांिगतले. 26 मग एबेदाचा पुतर्
गाल आपल्या भावांसह आला, आिण ते शखेमात आल्यानंतर
शखेमातल्या मनुष्यांनी त्याच्यावर िवश्वास ठेवला. 27 तेव्हा
त्यांनी शेतात जाऊन आपल्या दर्ाक्षमळ्यांची खुडणी करून
दर्ाक्षांचा रस काढला आिण ते उत्साह करीत आपल्या देवाच्या
घरात गेले, आिण तेथे खाऊन िपऊन त्यांनी अबीमलेखाला शाप
िदला. 28 तेव्हा एबेदाचा पुतर् गाल बोलला, “अबीमलेख कोण
आहे की आम्ही त्याचे दास असावे? यरूब्बालाचा मुलगा व
त्याचा कारभारी जबुल हे शखेमाचा बाप हमोर यांच्या कुळांतील
लोकांचे दास असतील पण आम्ही अबीमलेखाची सेवा का
करावी? 29 आिण हे लोक माझ्या हाती असते तर िकती बरे
होते! म्हणजे मी अबीमलेखाला काढून टाकले असते. मी
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अबीमलेखाला म्हणेन, तू आपले सैन्य बाहेर बोलाव.” 30 त्या
वेळेस त्या नगराचा अिधकारी जबुल याने, एबेदाचा पुतर् गाल
याच्या गोष्टी ऐकल्या, आिण त्याचा राग पेटला. 31 मग त्याने
कपट करून अबीमलेखाजवळ दतू पाठवनू असे सांिगतले की,
“पाहा, एबेदाचा पुतर् गाल आपल्या भावांसोबत शखेमास आला
आहे; आिण पाहा, ते तुझ्यािवरूद्ध नगराला िचथावत आहेत.
32 तर आता, तू आपल्याजवळच्या लोकांसह रातर्ी उठून शेतात
दबा धर. 33 मग असे व्हावे की, सकाळी सयूर् उगवताच तू
उठून नगरावर हल्ला कर; मग पाहा, ते आपल्याजवळच्या
लोकांसह तुझ्याकडे बाहेर येतील, तेव्हा जसे तुझ्या हाती येईल
तसे तू त्याचे कर.” 34 यास्तव अबीमलेखाने आपल्याजवळच्या
सवर् लोकांसह रातर्ी उठून चार टोळ्या करून शखेमावर दबा
धरला. 35 मग एबेदाचा पुतर् गाल, बाहेर येऊन नगराच्या
वेशीजवळ उभा रािहला, आिण अबीमलेख आपल्याजवळच्या
लोकांसोबत दबा सोडून उठला. 36 तेव्हा गालाने त्या लोकांस
पाहनू जबुलाला म्हटले, “पाहा, लोक डोंगरांच्या िशखरांवरून
उतरतात.” मग जबुल त्यास बोलला, “तुला डोंगराची छाया
मनुष्यांसारखी िदसते.” 37 तेव्हा गालाने िफरून असे म्हटले
की, “पाहा, देशाच्या उंचवटयावरून लोक उतरतात; आिण एक
टोळी एलोन मौननीमाच्या वाटेवरून येत आहे.” 38 मग जबुल
त्यास बोलला, “तू आपल्या ज्या तोंडाने बोललास, अबीमलेख
कोण की, आम्ही त्याची चाकरी करावी ते आता कोठे आहे?
ज्या लोकांस तू तुच्छ केले, ते हेच की नाहीत? आता मी
म्हणतो, तू बाहेर जाऊन त्यांच्याशी लढाई कर.” 39 मग गालाने
शखेमातल्या मनुष्यांपुढे होऊन, बाहेर जाऊन अबीमलेखाशी
लढाई केली. 40 तेव्हा अबीमलेख त्याच्या पाठीस लागला
असता तो त्याच्यापुढून पळाला, आिण वेशीच्या दारापयर्ंत बहुत
लोक जखमी होऊन पडले. 41 मग अबीमलेख आरूमा शहरात
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रािहला, जबुलाने गाल व त्याचे नातेवाईक ह्यांना शखेममधनू
हाकलनू िदले. 42 दुसर्या िदवशी शखेमचे लोक बाहेर शेतात
गेले. ही बातमी अबीमलेखाला समजली. 43 तेव्हा त्याने
आपल्या लोकांच्या तीन तुकड ा केल्या; ते शेतात दबा धरून
बसले, लोक नगरातनू बाहेर येत आहेत हे त्याने पािहले आिण
त्यांच्यावर हल्ला करून त्याने त्यांना ठार मारले. 44 अबीमलेख
व त्याच्यासोबतच्या तुकड ांनी हल्ला करून शहराचे दरवाजे
रोखनू धरले. इतर दोन तुकड ांनी शेतात असलेल्या लोकांवर
हल्ला करून त्यांना ठार मारले. 45 अबीमलेखाने िदवसभर त्या
नगराशी लढाई केली. त्याने शहराचा ताबा घेतला व त्यातील
लोकांस िजवे मारले, आिण नगर उद ्ध्वस्त करून त्यावर मीठ
पेरून टाकले. 46 शखेमच्या सवर् पुढार्यांनी हे ऐकले तेव्हा ते
सवर्जण अल बरीथच्या िकल्ल्यात गेले. 47सवर् पुढारी शखेमच्या
बुरुजात जमा झाले आहेत असे अबीमलेखाला कोणी सांिगतले.
48 तेव्हा अबीमलेख आपल्याजवळच्या सवर् लोकांसहीत सल्मोन
डोंगरावर गेला, आिण अबीमलेखाने आपल्या हाती कुर्हाड
घेऊन झाडाची फांदी तोडली, मग ितला आपल्या खांद्यावर
उचलनू घेऊन त्याने आपल्याजवळच्या लोकांस सांिगतले,
“जे मी केले ते तुम्ही पािहले, तसे माझ्यासारखे लवकर करा.”
49 तेव्हा सवर् लोकांतल्या एकएकाने फांदी तोडून घेतली, आिण ते
अबीमलेखाच्या मागे चालले; मग त्यांनी, त्या फांद्या बुरुजाला
लावल्या व ते लोक आत असता बुरूजाला आग लावली; अशा
पर्कारे शखेमाच्या बुरुजातले सवर् पुरुष व िस्तर्या िमळून सुमारे
एक हजार इतके लोक मरण पावले. 50 नंतर अबीमलेख तेबेस
शहरास गेला, आिण त्याने तेबेसला वेढा देऊन ते घेतले. 51 परंतु
त्या नगरात एक मजबतू बुरूज होता,आिण सवर् पुरुष िस्तर्यांसह
म्हणजे त्या नगरातली सवर् माणसे त्यामध्ये पळून गेली आिण
आपल्यामागे दरवाजा बंद करून बुरूजाच्या धाब्यावर चढली.
52 नंतर अबीमलेख त्या बुरूजाजवळ आला आिण त्याच्यािवरुध्द
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लढला, आिण बुरूजाला आग लावनू जाळायला त्याच्या
दाराजवळ गेला. 53 तेव्हा एका स्तर्ीने अबीमलेखाची टाळू
फोडण्यास त्याच्या डोक्यावर जात्याची वरची तळी टाकली.
54 तेव्हा त्याने त्याची हत्यारे वाहणार्या तरुणाला घाईघाईने
हाक मारून सांिगतले, “तू आपली तलवार काढून मला िजवे मार,
नाही तर स्तर्ीने त्यास मारले. असे माझ्यािवषयी म्हणतील.”
म्हणनू त्यास तरुणाने त्यास भोसकल्यावर तो मेला. 55 मग
अबीमलेख मेला हे पाहनू इसर्ाएली माणसे आपापल्या िठकाणी
गेली. 56 तर अबीमलेखाने जी दुष्टाई आपल्या स र भावांना
िजवे मारण्याने आपल्या िपत्यािवषयी केली होती, ितचा देवाने
त्याच्यावर सडू घेतला. 57 आिण शखेमातल्या मनुष्यांचीही सवर्
दुष्टाई देवाने त्यांच्या मस्तकावर उलटून लावली; यापर्माणे
यरूब्बालाचा पुतर् योथाम याचा शाप त्यास भोवला.

10
1 अबीमलेखाच्या मृत्यनंूतर इसर्ाएलाच्या सुटकेसाठी

दोदोचा पुतर् पुवा याचा पुतर् तोला, जो इस्साखारातला मनुष्य
तो उभा झाला, आिण तो एफ्राइम डोंगराळ पर्देशात शामीर
शहरात राहत होता. 2 त्याने तेवीस वष इसर्ाएलाचा न्याय
केला, मग तो मेला आिण शामीर नगरात पुरला गेला. 3 नंतर
त्याच्या मृत्यनंूतर िगलादी याईर उभा रािहला, आिण त्याने
बावीस वष इसर्ाएलाचा न्याय केला. 4 त्यास तीस पुतर् होते;
पर्त्येकाचे आपापले गाढव होते ज्यावर ते सवार होत होते;
आिण त्यास तीस नगरेही होती; आजपयर्ंत त्यास हावोथ याईर
म्हणतात; ती िगलादाच्या पर्ांतात आहेत. 5 मग याईर मरण
पावल्यावर त्यास कामोन शहरात पुरले.
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6 यानंतर इसर्ाएलाच्या लोकांनी िफरून देवाच्या दृष्टीने जे
वाईट ते केले; कारण की त्यांनी बआल, अष्टारोथ, अरामाचे
देव, सीदोनातले देव, मवाबातले देव व अम्मोनी लोकांचे देव
व पिलष्ट ांचे देव, यांची उपासना केली; त्यांनी परमेश्वरास
सोडले, आिण त्यानंतर त्याची उपासना केलीच नाही. 7 यास्तव
परमेश्वराचा राग इसर्ाएलावर भडकला, आिण त्याने त्यांना
पिलष्ट ांच्या हाती व अम्मोनी लोकांच्या हाती िदले. 8 त्या
वषी र्, त्यानंतर अठरा वष त्यांनी इसर्ाएलाच्या सवर् लोकांस
छळले आिण यादनेच्या पलीकडे अमोर्यांच्या देशातल्या
िगलादात जे इसर्ाएली होते त्या सवार्नंा जाचले. 9 यहदूा
व बन्यामीन व एफ्राइमाची घराणे यांच्याशीही लढावयास
अम्मोनी लोक यादन पार करून अलीकडे आले, त्यामुळे
इसर्ाएलावर फार मोठे दु:ख आले. 10 तेव्हा इसर्ाएली
लोकांनी परमेश्वरास मोठ ाने आरोळी मारीत म्हटले की, “आम्ही
तुझ्यािवरुद्ध पाप केले आहे; ते असे की आम्ही आपल्या देवाला
सोडून बआलाच्या मतूी र्चंी उपासना केली.” 11 तेव्हा परमेश्वराने
इसर्ाएलाच्या लोकांस म्हटले. “िमसर्यांपासनू व अमोर्यांपासनू
व अम्मोन्यांच्या लोकांपासनू व पिलष्ट ांपासनू मी तुम्हाला
सोडवले नाही काय? 12 आिण सीदोनी व अमालेकी व मावोनी
यानी तुम्हाला जाचले, तेव्हा तुम्ही मला मोठ ाने हाक मारली,
आिण मी तुम्हाला त्यांच्या हातातनू सोडवले. 13तरी तुम्ही मला
सोडून दुसर्या देवांची उपासना केली; यास्तव मी यापुढे तुमचा
बचाव करणार नाही. 14 जा, आिण ज्या देवाची तुम्ही उपासना
करता त्यास हाक मारा; तुमच्या संकटाच्या वेळेस त्याने तुम्हाला
सोडवावे.” 15 तेव्हा इसर्ाएलाच्या लोकांनी परमेश्वरास म्हटले,
“आम्ही पाप केले आहे; जे सवर् तुला चांगले वाटेल, त्यापर्माणे
तू आम्हांला कर; आम्ही तुला िवनंती करतो केवळ त्या िदवशी
तू आम्हांला सोडव.” 16 तेव्हा त्यांनी आपल्यामधनू परके देव
दरू करून परमेश्वराची उपासना केली, आिण इसर्ाएलाच्या
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दुःखामुळे त्याच्या मनाला खेद झाला. 17 अम्मोनी लोक तर
एकतर् िमळून त्यांनी िगलादात तळ िदला, आिण इसर्ाएलाच्या
लोकांनी एकतर् जमनू िमस्पात तळ िदला. 18 तेव्हा िगलादातले
लोक व अिधकारी एकमेकांना म्हणाले, “जो मनुष्य अम्मोनी
लोकांशी लढू लागेल असा मनुष्य कोण आहे? तो िगलादातल्या
सवर् राहणार्यांचा अिधकारी असा होईल.”

11

1 िगलादी इफ्ताह पराक्रमी वीर होता, परंतु तो वेश्येचा
पुतर् होता, आिण िगलाद त्याचा िपता होता. 2 िगलादाच्या
पत्नीने त्यापासनू दुसर्या पुतर्ांना जन्म िदला, आिण जेव्हा
त्या स्तर्ीचे पुतर् मोठे झाले, तेव्हा त्यांनी इफ्ताहाला घालवनू
िदले आिण म्हटले, “आमच्या विडलाच्या घरी तुला वतन
पर्ाप्त होणार नाही; कारण तू दुसर्या स्तर्ीचा पुतर् आहेस.”
3यास्तव इफ्ताह आपल्या भावांपुढून पळाला, आिण टोब देशात
जाऊन रािहला; तेव्हा िरकामटेकडी माणसे इफ्ताहाजवळ िमळून
त्याच्याबरोबर चालली. 4 मग काही वेळानंतर असे झाले की
अम्मोनी लोकांनी इसर्ाएलाशी लढाई केली. 5 जेव्हा अम्मोनी
लोक इसर्ाएलाशी लढत असताना असे झाले की िगलादाचे
वडील मंडळ इफ्ताहाला टोब देशातनू परत आणायला गेले.
6 तेव्हा ते इफ्ताहाला म्हणाले, “तू येऊन आमचा सेनापती
हो, कारण आम्ही अम्मोनी लोकांशी लढत आहो.” 7 इफ्ताह
िगलादाच्या वडीलजनांना बोलला, “तुम्ही माझा दे्वष करून
माझ्या िपत्याच्या घरातनू मला घालवले की नाही? तर
आता तुम्ही संकटात असता, माझ्याजवळ कशाला आला?”
8 तेव्हा िगलादाच्या वडीलांनी इफ्ताहाला म्हटले, “आम्ही आता
तुझ्याकडे यासाठी आलो आहो की, तू आमच्याबरोबर येऊन
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अम्मोनी लोकांशी लढाई करावी, मग तू िगलादातल्या सवर्
राहणार्यांवर आमचा अिधकारी असा होशील.” 9 तेव्हा इफ्ताह
िगलादाच्या वडीलास म्हणाला, “जर तुम्ही मला अम्मोनी
लोकांशी लढायास माघारी नेले, आिण परमेश्वराने त्यांना माझ्या
स्वाधीन केले, तर मी तुमचा अिधकारी असा होईन काय?”
10 तेव्हा िगलादातील वडीलजन इफ्ताहाला बोलले, “जर तुझ्या
सांगण्यापर्माणे आम्ही करीत नाही, तर आपल्यामध्ये परमेश्वर
साक्षी होवो.” 11 मग इफ्ताह िगलादाच्या वडीलांबरोबर गेला,
आिण त्या लोकांनी त्यास आपल्यावर अिधकारी व सेनापती
असे करून ठेवले; तेव्हा इफ्ताह आपली सवर् वचने िमस्पात
परमेश्वरासमोर बोलला. 12 मग इफ्ताहाने अम्मोनी लोकांच्या
राजाजवळ वकील पाठवनू म्हटले, “माझ्यात आिण तुझ्यात
काय भांडण आहे? तू माझ्याशी लढावयास सैन्य घेऊन माझ्या
देशात आमचा देश घेण्यास येत आहेस?” 13 तेव्हा अम्मोनी
लोकांचा राजा इफ्ताहाच्या विकलांना बोलला, “कारण की जेव्हा
इसर्ाएल िमसरातनू आले, तेव्हा त्यांनी आणोर्न नदीपासनू
याब्बोक व यादन या नद्यापयर्ंत माझा देश होता तो त्यांनी
िहरावनू घेतला; तर आता तो देश शांतीने परत दे.” 14 तेव्हा
इफ्ताहाने पुन्हा दुसरे वकील अम्मोनी लोकांच्या राजाजवळ
पाठवले. 15 आिण त्यास म्हटले, इफ्ताह असे सांगतो की
इसर्ाएलाने मवाबाचा देश व अम्मोनी लोकांचा देश घेतला
नाही. 16 परंतु जेव्हा इसर्ाएल िमसरातनू िनघाले, तेव्हा ते
सफू समुदर्ाजवळच्या रानांतनू तांबड ा समुदर्ावरून कादेश
येथे आले. 17 मग इसर्ाएलांनी अदोमी राजाजवळ वकील
पाठवनू म्हटले, “तू कृपा करून आपल्या देशावरून मला जाऊ
दे,” परंतु अदोमी राजाने ऐकले नाही, आिण मवाबी राजाजवळही
पाठवले, परंतु तोसुद्धा मान्य झाला नाही; यास्तव इसर्ाएल
कादेशात रािहले. 18 आिण त्यांनी रानात चालनू अदोम देश
व मवाब देश यांना फेरी घातली. असे सयूार्च्या उगवतीकडून
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मवाब देशास येऊन आणोर्नच्या काठी तळ िदला परंतु ते
मवाब सीमेत गेले नाहीत; कारण आणोर्न मवाबाची सीमा आहे.
19 तेव्हा इसर्ाएलानी अमोर्यांचा राजा सीहोन याजवळ, म्हणजे
हेशबोनातल्या राजाजवळ वकील पाठवले, “आिण इसर्ाएलांनी
त्यास म्हटले, तू कृपेने आपल्या देशावरून आम्हांला आमच्या
िठकाणापयर्ंत जाऊ दे.” 20पण सीहोनाला इसर्ाएलावर िवश्वास
नव्हता म्हणनू आपल्या सीमेवरून जाऊ देण्यािवषयी तयार
झाला नाही, परंतु सीहोनाने आपले सवर् लोक िमळवनू आिण
याहाज गावात तळ देऊन इसर्ाएलाशी लढाई केली. 21 तेव्हा
इसर्ाएलाचा देव परमेश्वर याने सीहोन व त्याचे सवर् लोक
इसर्ाएलाच्या हाती िदले; यास्तव इसर्ाएलानी त्यांचा नाश
केला, आिण त्या देशात रािहलेले जे अमोरी त्यांचा सवर् देश
वतन करून घेतला. 22 असे त्यांनी आणोर्नपासनू याब्बोकपयर्ंत
आिण रानापासनू यादनेपयर्ंत अमोर्यांचे सवर् पर्ांत वतन करून
घेतले. 23 तर आता इसर्ाएलाचा देव परमेश्वर याने आपले
लोक इसर्ाएल याच्यापुढून अमोर्यांना घालवले; आिण आता
तू त्यांच्या देशाच्या मालम ेचा ताबा घेतोस काय? 24 तुझा देव
कमोश तुला जे वतन देतो, ते तू ठेवशील की नाही? तसे आमचा
देव परमेश्वर याने ज्या लोकांस घालवनू िदले त्यांच्या सवर्
वतनावर आमचा ताबा असावा. 25तर आता िसप्पोरपुतर् बालाक
मवाब राजा यापेक्षा तू चांगला आहेस की काय? इसर्ाएलाशी
वाद करण्यास त्याने आव्हान िदले काय? त्याने त्याच्याशी कधी
लढाई पुकारली काय? 26 जेव्हा इसर्ाएल हेशबोनात व त्याच्या
गावात, आिण अरोएर व त्याच्या गावांत, आिण आणोर्नच्या
तीरावरल्या सवर् नगरांत तीनशे वष रािहले, त्या वेळेमध्ये तुम्ही
ती का काढून घेतली नाहीत. 27 मी तर तुझा काही अपराध
केला नाही, परंतु तू माझ्याशी लढण्याने माझे वाईट करतोस;
परमेश्वर जो न्यायाधीश तो आज इसर्ाएली लोक व अम्मोनी
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लोक यांमध्ये न्याय करो. 28 तथािप अम्मोनी लोकांच्या राजाने
आपल्याजवळ इफ्ताहाने जी चेतावणी पाठवली ती नाकारली.
29 आिण परमेश्वराचा आत्मा इफ्ताहाला पर्ाप्त झाला, नंतर
िगलाद व मनश्शे यामध्ये तो चहकूडे गेला, आिण िगलादी
िमस्पा त्यामध्ये चहकूडे गेला, मग तेथनू अम्मोनी लोकांकडे
गेला. 30 इफ्ताहाने परमेश्वराजवळ नवस करून म्हटले “जर
तू माझ्या हाती अम्मोनी लोक देशील तर, 31 असे होईल
की मी अम्मोनी लोकांपासनू शांतीने माघारी आलो तेव्हा मला
भेटावयाला जे काही माझ्या घराच्या दाराबाहेर येईल, ते
परमेश्वराचे होईल, आिण मी त्याचे होमापर्ण यज्ञ करीन.” 32 तर
इफ्ताह अम्मोनी लोकांिवरुद्ध लढावयाला त्याकडे गेला, या
पर्कारे परमेश्वराने त्यास िवजय िदला. 33 आिण अरोएरापासनू
िमन्नीथाजवळ येईपयर्ंत त्यास मारून वीस नगरे घेतली, आिण
दर्ाक्षमळ्यांच्या आबेल-करामीमपयर्ंत त्यांची फार मोठी क ल
केली; असे अम्मोनी लोक इसर्ाएल लोकांच्या स्वाधीन झाले.

34 मग इफ्ताह िमस्पात आपल्या घरी आला; तेव्हा पाहा,
त्याची कन्या त्यास भेटायला डफ व नाचणारे यांच्यासह बाहेर
आली; ती तर त्याचे एकुलते एक मलू होती; ितच्यािशवाय
त्यास पुतर् िकंवा कन्या नव्हती. 35 तेव्हा असे झाले की त्याने
ितला पाहताच आपली वस्तरे् फाडून म्हटले, “हाय! माझ्या
मुली! तू मला दु:खाने िपळून टाकले आहे, आिण मला दुःख
देणारी यामध्ये तहूी आहेस! मी परमेश्वराकडे शपथ वािहली
आहे; यास्तव मला वचनािवरूद्ध वळता येत नाही.” 36 तेव्हा
ती त्यास बोलली, “हे माझ्या बापा, तू परमेश्वराकडे नवस केला
आहे, तर तू जे वचन िदले त्यापर्माणे तू माझ्याशी सवर्काही कर;
कारण परमेश्वराने तुझे शतर्ू अम्मोनी लोक यांचा तुझ्यासाठी
सडू घेतला आहे.” 37 आणखी ितने आपल्या बापाला म्हटले,
“माझ्यासाठी ही एक गोष्ट करा की मला दोन मिहन्यांची
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रजा द्या, म्हणजे मी आपल्या मैतर्ीणीबरोबर डोंगरावर जाऊन
आपल्या कुमारीपणाबद्दल शोक करेल.” 38 तेव्हा त्याने म्हटले,
“जा.” असे त्याने ितला दोन मिहने सोडले, आिण ती आपल्या
मैितर्णीबरोबर डोंगरांवर जाऊन आपल्या कुमारीपणाबद्दल
रडली. 39 मग दोन मिहन्यांच्या शेवटी असे झाले की ती
आपल्या बापाजवळ माघारी आली, नंतर त्याने आपण केलेल्या
नवसापर्माणे *ितचे केले. ितचा पुरुषाबरोबर कधीच शारीरीक
संबंध आला नव्हता, आिण इसर्ाएलात अशी िरत झाली की,
40पर्त्येक वषी र्इसर्ाएलातल्या मुलीनंी इफ्ताह िगलादी याच्या
कन्येचे स्मरण करायाला वषार्तील चार िदवस जात जावे.

12
1 सवर् एफ्राइमी लोक एकतर् झाले आिण यादन नदी पार

करून उ रेस साफोन नगरात जाऊन इफ्ताहाला म्हणाले,
“तू अम्मोनी लोकांिवरुद्ध लढायला गेलास, तेव्हा आम्हांला
का बोलावले नाहीस? आम्ही तुझ्यासह घराला आग लावनू
जाळून टाकू.” 2 तेव्हा इफ्ताह त्यांना म्हणाला, “अम्मोन्यांशी
माझे व माझ्या लोकांचे फार भांडण होत होते; तेव्हा मी
तुम्हाला बोलावले, परंतु तुम्ही मला त्यांच्या हातातनू सोडवले
नाही. 3 तेव्हा तुम्ही सोडवत नाही, हे पाहनू मी माझा
जीव धोक्यात घालनू माझ्या स्वत:च्या सामथ्यार्ने अम्मोनी
लोकांिवरुद्ध लढायला पलीकडे गेलो,या पर्कारे परमेश्वराने मला
िवजय िदला; तर आजच्या िदवशी तुम्ही माझ्याशी लढायला
मजवर आला आहात?” 4 तेव्हा इफ्ताहाने िगलादाची सवर्
माणसे एकतर् जमवनू आिण एफ्राइमाशी लढाई केली, आिण
िगलादी मनुष्यांनी एफ्राइमावर हल्ला केला, कारण ते म्हणाले
होते, “एफ्राइम व मनश्शे यांच्यामध्ये राहत आहा ते तुम्ही
* 11:39
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िगलादी एफ्राइमातले पळपुटे आहात.” 5 तेव्हा िगलाद्यांनी
एफ्राइम्यांसमोर यादनेचे उतार रोखनू धरले, आिण असे झाले
की, जेव्हा कोणी एफ्राइमी पळताना बोलला, “तुम्ही मला पार
जाऊ द्या,” असे म्हणे. तेव्हा िगलादी माणसे त्यास म्हणत
असत, “तू एफ्राथी आहेस की काय?” आिण तो जर “नाही”
असे बोलला, 6 तर ते त्यास म्हणत, “आता तू िशब्बोलेथ असे
म्हण,” तेव्हा तो “िसब्बोलेथ” असे म्हणत असे (कारण त्यांना
त्या शब्दाचा बरोबर उच्चार करता येत नव्हता). मग ते त्यास
धरून यादनेच्या उताराजवळ िजवे मारत असत; तर त्या वेळी
एफ्राइमातली बेचाळीस हजार माणसे मारली गेली. 7इफ्ताहाने
सहा वष इसर्ाएलाचा न्याय केला; मग इफ्ताह िगलादी मेला,
आिण िगलादातल्या एका नगरात त्यास पुरण्यात आले.

,
8 मग त्याच्यामागे बेथलेहेमातल्या इब्सानाने इसर्ाएलाचा

न्याय केला. 9 तेव्हा त्यास तीस पुतर् व तीस कन्या होत्या;
त्या त्याने बाहेर िदल्या आिण आपल्या पुतर्ांसाठी बाहेरून
तीस कन्या आणल्या; त्याने सात वष इसर्ाएलाचा न्याय केला.
10 नंतर इब्सान मेला, आिण त्यास बेथलेहेमात पुरण्यात आले.
11 आिण त्याच्यामागे जबुलनूी एलोन इसर्ाएलाचा न्यायाधीश
झाला; त्याने तर दहा वष इसर्ाएलाचा न्याय केला. 12 नंतर
तो जबुलनूी एलोन मेला, आिण त्यास जबुलनू देशातल्या
अयालोन येथे पुरण्यात आले. 13 आिण त्यानंतर िहल्लेलाचा
पुतर् अब्दोन जो िपराथोनी, तो इसर्ाएलाचा न्यायाधीश झाला.
14 आिण त्यास चाळीस पुतर् व तीस नातू होते; त्यांच्याकडे
आपापले गाढव होते ज्यावर जे सवार होत होते; त्याने आठ वष
इसर्ाएलाचा न्याय केला. 15 मग िपराथोनी िहल्लेलाचा पुतर्
अब्दोन मेला, आिण त्यास एफ्राइम पर्ांतातील अमालेक्यांच्या
डोंगराळ पर्देशात िपराथोनात पुरण्यात आले.
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1 तेव्हा इसर्ाएलाच्या लोकांनी परमेश्वराच्या दृष्टीने जे
वाईट ते परत केले, यास्तव परमेश्वराने पिलष्ट ांना त्यांच्यावर
चाळीस वष राज्य करण्याची परवानगी िदली. 2 तेव्हा सरा
येथला दानांच्या कुळाचा कोणी मनुष्य होता; त्याचे नाव मानोहा
होते, आिण त्याची स्तर्ी वांझ होती, यास्तव ितला लेकरू
झाले नव्हते. 3 तेव्हा परमेश्वराच्या दतूाने त्या स्तर्ीला दशर्न
िदले, आिण ितला म्हटले, “पाहा, तू गरोदर राहण्यास असमथर्
होतीस, म्हणनू तू पुतर्ाला जन्म देऊ शकली नाहीस, परंतु
आता तू गरोदर होऊन पुतर्ाला जन्म देशील. 4 आता तू
काळजीपवूर्क राहा मद्य िकंवा मादक दर्व्य िपऊ नको, आिण जे
िनयमापर्माणे अशुद्ध जाहीर केले ते अन्न खाऊ नको. 5पाहा, तू
गरोदर होशील आिण तू पुतर्ाला जन्म देशील आिण त्याचे केस
कधीच कापू नकोस कारण तो मुलगा गभार्वस्थेपासनूच देवाचा
नाजीर *होईल. आिण तो इसर्ाएलाला पिलष्टयाच्या जाचातनू
सोडवण्याचा आरंभ करील.” 6 तेव्हा त्या स्तर्ीने जाऊन आपल्या
पतीला असे सांिगतले की, “देवाचा मनुष्य माझ्याजवळ आला,
आिण त्याचे रूप देवाच्या दतूाच्या रूपासारखे फार भयंकर होते.
म्हणनू, तो कोठला, हे मी त्यास िवचारले नाही, आिण त्याने
आपले नाव मला सांिगतले नाही. 7 परंतु तो मला म्हणाला,
पाहा, तू गरोदर होशील, आिण तू पुतर्ाला जन्म देशील;
तर आता तू दारू आिण मादक दर्व्य िपऊ नको आिण जे
काही िनयमापर्माणे अशुद्ध जाहीर केले आहे ते अन्न खाऊ
नको; कारण तो बाळ तुझ्या गभार्वस्थेपासनू त्याच्या मरणापयर्ंत
देवाचा नाजीर होईल. 8 तेव्हा मानोहाने परमेश्वराजवळ िवनंती
करून म्हटले, हे माझ्या पर्भ,ू माझे ऐक, जो देवाचा मनुष्य
* 13:5



13:9 xlii शास्ते 13:18

तू पाठवला होता, त्याने आमच्याजवळ पुन्हा यावे, आिण जो
पुतर् जन्मेल, त्याच्यासाठी आम्ही काय करावे, हे आम्हांला
िशकवावे.” 9 तेव्हा देवाने मानोहाचा शब्द ऐकला,यास्तव देवाचा
दतू त्या स्तर्ीजवळ ती शेतात बसली असता पुन्हा आला ितचा
पती मानोहा ितच्यासोबत नव्हता. 10 तेव्हा ती स्तर्ी त्वरीत
पळाली आिण आपल्या पतीला म्हणाली: “पाहा, जो पुरुष
त्यािदवशी माझ्याजवळ आला होता, तो माझ्या दृष्टीस पडला
आहे.” 11 मग मानोहा उठून आपल्या पत्नीच्यामागे चालनू
त्या पुरुषाजवळ गेला, आिण त्यास बोलला, “जो पुरुष माझ्या
पत्नीबरोबर बोलला होता,” तो तचू आहेस काय? तेव्हा तो
म्हणाला, “होय मीच आहे.” 12 मग मानोहा म्हणाला, “तुझे
शब्द खरे ठरोत; परंतु त्या मुलासाठी काय िनयम ठरवले आहेत
आिण त्याचे काम काय असेल?” 13 तेव्हा परमेश्वराच्या दतूाने
मानोहाला म्हटले, “जे मी या स्तर्ीला सांिगतले, त्यािवषयी
िहने काळजीपवूर्क रहावे. 14 दर्ाक्षवेलापासनू जे येते त्यातले
काहीही िहने खाऊ नये, आिण मद्य व मादक दर्व्य िपऊ नये,
आिण िनयमापर्माणे जे काही अशुद्ध जाहीर केले आहे ते खाऊ
नये; जे सवर् मी िहला आज्ञािपले त्याचे ितने पालन करावे.”
15 तेव्हा मानोहा परमेश्वराच्या दतूाला म्हणाला, “आम्ही तुला
िवनंती करतो थोडा वेळ थांब, तुझ्यासाठी करडू तयार करण्यास
आम्हांला वेळ दे,” 16 परंतु परमेश्वराचा दतू मानोहाला बोलला,
“मी जरी थांबलो तरी, मी तुझे अन्न खाणार नाही; परंतु जर तू
होमापर्ण करशील, तर ते तुला परमेश्वर देवाला अपर्ण करावे
लागेल,” (तेव्हा तो परमेश्वर देवाचा दतू होता, हे मानोहाला
कळले नव्हते) 17 मग मानोहाने परमेश्वराच्या दतूाला म्हटले,
“तुझे नाव काय आहे, कारण की तुझे बोलणे खरे ठरल्यावर
आम्ही तुझा आदर करू?” 18 तेव्हा परमेश्वराचा दतू त्यास
म्हणाला, “तू माझे नाव कशासाठी िवचारतोस? ते आश्चयर्जनक
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आहे.” 19 मग मानोहाने अन्नापर्णासह करडू घेऊन, परमेश्वर,
जो आश्चयर्कमर् करणारा त्यास खडकावर होमापर्ण केले; तेव्हा
मानोहा व त्याची पत्नी पाहत असताना, 20 जेव्हा अग्नी
वेदीवरून आकाशात चढला, तेव्हा परमेश्वराचा दतू त्या वेदीच्या
अग्नीतनू वर आकाशात चढला. मानोहा व त्याची पत्नी यांनी
हे पािहले आिण आपली तोंडे भमूीस लावनू नमन केले. 21 मग
परमेश्वराचा दतू मानोहाच्या व त्याच्या पत्नीच्या दृष्टीस िफरून
पडला नाही; तेव्हा मानोहाला कळले की, तो परमेश्वराचा दतू
होता. 22मग मानोहा आपल्या पत्नीला म्हणाला, आपण खचीत
मरू, कारण आपण देवाला पािहले आहे. 23 तेव्हा त्याची पत्नी
त्यास म्हणाली, “जर परमेश्वर देवाला आपल्याला मारायची
इच्छा असती, तर त्याने आपल्या हातातनू होमापर्ण व अन्नापर्ण
स्वीकारले नसते, आिण या सवर् गोष्टी आपल्याला दाखवल्या
नसत्या,तसेच या वेळेसारखे वतर्मान आपल्याला ऐकवले नसते.”
24 नंतर त्या स्तर्ीला पुतर् झाला,आिण ितने त्याचे नाव शमशोन
ठेवले; तो पुतर् वाढत गेला, या पर्कारे परमेश्वराने त्यास
आशीवार्द िदला. 25 तेव्हा सरा व अष्टावोल यांच्या दरम्यान
महने-दानाच्या छावणीत त्यास परमेश्वराचा आत्मा परे्रणा करू
लागला.

14
1 नंतर शमशोन खाली ितम्ना नगरात गेला, आिण त्याने

ितम्नामध्ये पिलष्ट ांच्या मुलीमंध्ये एक स्तर्ी पािहली. 2 तो
जेव्हा माघारी आला तेव्हा त्याने आपल्या बापाला व आईला
ह्यािवषयी सांिगतले, “मी ितम्नात पिलष्ट ांची एक मुलगी
पािहली आहे; तर आता तुम्ही ती मला पत्नी करून द्या.”
3 परंतु त्याचे आई व बाप त्यास म्हणाले, “तुझ्या नातेवाईकांत
िकंवा तुझ्या लोकांमध्ये कोणी मुली नाहीत काय, म्हणनू तू
बेसंुती पिलष्ट ांतली पत्नी करून घ्यायला जात आहेस?”
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तथािप शमशोन आपल्या बापाला म्हणाला, “तीच मजसाठी
िमळवनू द्या; कारण जेव्हा मी ितच्याकडे बिघतले तेव्हाच मला
ती पसंत पडली आहे.” 4 परंतु ही तर परमेश्वराची इच्छा
होती की पिलष्ट ांबरोबर परस्पर िवरोध व्हावा, त्याच्या आई
आिण बापाला हे समजले नव्हते; कारण त्या वेळेस पिलष्टी
इसर्ाएलावर राज्य करत होते. 5 यानंतर शमशोन आिण त्याचे
आईबाप खाली ितम्ना येथे जात होते, आिण ितम्नातल्या
दर्ाक्षमळ्यांपयर्ंत ते पोहचले, तेव्हा तेथे तरुण िसंह गजर्ना
करून आला आिण त्याच्या अंगावर येऊ लागला. 6 तेव्हा
परमेश्वराचा आत्मा अचानक त्याच्यावर आला, आिण त्याच्या
हाती काही नसताही त्याने जसे करडू फाडावे, तसे िसंहाला
सहजरीत्या फाडून टाकले; परंतु त्याने जे केले होते ते त्याने
आपल्या आईबापांना सांिगतले नाही. 7 तो गेला आिण जाऊन
त्या स्तर्ीसोबत बोलला; आिण जेव्हा त्याने ितच्याकडे पािहले,
तेव्हा शमशोनाला ती पसंत पडली. 8 काही िदवसानंतर तो
ितच्याशी लग्न करण्यास परत गेला, तेव्हा तो त्या िसंहाचे
मृत शरीर पाहायला बाजलूा वळला; आिण त्या िसंहाच्या मृत
शरीरात मधमाश्यांचा थवा व मध तेथे त्याने पािहला. 9 त्याने
तो मध आपल्या हाताने वर काढून घेतला आिण तो चालता
चालता खात गेला, जेव्हा आपल्या आईबापाकडे आला तेव्हा
त्याने त्यांनाही त्यातला काही िदला, आिण त्यांनी तो खाल्ला;
परंतु त्यांना तो मध त्या िसंहाच्या मृत शरीरातनू घेतला आहे हे
त्याने सांिगतले नाही. 10 नंतर शमशोनाचा बाप ती स्तर्ी िजथे
होती ितथे उतरून खाली गेला, आिण शमशोनाने तेथे मेजवानी
िदली, कारण तरुण पुरुषांमध्ये तशी रुढी होती. 11 ितच्या
नातेवाईकांनी त्यास पाहताच त्याच्याबरोबर राहण्यासाठी त्यास
तीस िमतर् आणनू िदले. 12 मग शमशोन त्यांना म्हणाला,
“आता मी तुम्हाला कोडे सांगतो; मेजवानीच्या सात िदवसात
जर तुमच्यातील कोणी जर त्याचे उ र शोधनू मला सांिगतले,
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तर मी तुम्हाला तागाचे तीस झगे व कपड ांचे तीस संच जोड
देईन. 13 परंतु जर तुम्हाला त्याचे उ र िमळाले नाही, तर,
तुम्ही मला तागाचे तीस झगे व कपड ाचे तीस संच जोड
द्यावे.” तेव्हा ते त्यास म्हणाले, “तुझे कोडे आम्हांला सांग,
म्हणजे आम्ही ते ऐकू.” 14 तो त्यास म्हणाला, खाणार्यामधनू
खाण्याजोगे काही बाहेर िनघते, बळकटातनू काहीतरी गोड
बाहेर िनघते. परंतु तीन िदवसात तर त्याच्या पाहुण्यांना त्याचे
उ र िमळाले नाही. 15 नंतर चौथ्या *िदवशी ते शमशोनाच्या
पत्नीला म्हणाले, “तू आपल्या नवर्याकडून युक्तीने कोड ाचे
उ र िमळवनू आम्हांला सांग, नाही तर आम्ही तुला व तुझ्या
विडलाच्या कुटंुबाला जाळून टाकू; तुम्ही आम्हांला दिरदर्ी
करण्यासाठी म्हणनू बोलावले आहे काय?” 16 तेव्हा शमशोनाची
पत्नी त्याच्यासमोर रडून म्हणू लागली, “तुम्ही केवळ माझा दे्वष
करता! माझ्यावर पर्ीती करतच नाही. तुम्ही माझ्या लोकांस
तर कोडे सांिगतले आहे, परंतु त्याचे उ र मला सांिगतले नाही.”
परंतु शमशोन ितला म्हणाला, “पहा, मी आपल्या आईबापाला ते
सांिगतले नाही, तर तुला कसे सांग?ू” 17 मेजवानीच्या सातही
िदवसांपयर्ंत ती त्याच्याकडे रडतच होती; आिण सातव्या िदवशी
त्याने ितला त्याचे उ र सांिगतले, कारण ितने त्याच्यावर खपू
दबाव आणला होता. मग ितने त्या कोड ाचे उ र ितच्या
लोकांच्या नातेवाईकांना सांिगतले. 18 आिण सातव्या िदवशी
सयूर् मावळण्यापवूी र् त्या नगरातल्या मनुष्यांनी त्यास म्हटले,
“मधापेक्षा गोड ते काय? िसंहापेक्षा बळकट काय आहे?”
तेव्हा शमशोन त्यांना म्हणाला, “जर तुम्ही माझ्या कालवडीला
नांगराला जंुपले नसते, तर तुम्हाला माझे कोडे उलगडता
आलेच नसते.” 19 नंतर परमेश्वराचा आत्मा एकाएकी सामथ्यार्ने
त्याच्यावर आला. शमशोन खाली अष्कलोन नगरास गेला आिण
त्याने त्यांच्यातले तीस पुरुष मारले, त्यांना लुबाडून घेतले आिण
* 14:15
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त्याच्या कोड ाचे उ र सांगणार्यांना त्याने ते कपड ांचे जोड
िदले; त्यास खपू राग आला होता, आिण तो त्याच्या विडलाच्या
घरी िनघनू गेला. 20 इकडे शमशोनाची पत्नी त्याच्या जवळच्या
िमतर्ाला देऊन टाकण्यात आली.

15
1 काही िदवसानंतर गव्हाच्या हंगामात शमशोन एक करडू

घेऊन आपल्या पत्नीला भेटण्यास गेला; तेव्हा तो स्वत:शी
म्हणाला, “मी माझ्या पत्नीच्या खोलीत जाईन” परंतु ितच्या
िपत्याने त्यास आत जाऊ िदले नाही. 2 ितचा िपता म्हणाला,
“मला वाटले तू ितचा अगदी दे्वष करतोस, म्हणनू मी ितला
तुझ्या िमतर्ाला देऊन टाकली; ितची लहान बहीण ितच्यापेक्षा
संुदर आहे, आहे की नाही? ितच्याऐवजी ितला घे.” 3 तेव्हा
शमशोन त्यांना म्हणाला, “या वेळेस मी पिलष्ट ांची हानी
केली, तरी त्यासंबंधी मी िनदो र्ष राहीन.” 4 शमशोन गेला
आिण त्याने जाऊन तीनशे कोल्हे पकडले, आिण शेपटाला शेपटू
अशी एकएक जोडीच्या बांधली. नंतर त्याने मशाली घेऊन
पर्त्येक जोडीच्या शेपटांमध्ये बांधल्या. 5 मग मशाली पेटवनू
त्याने त्यांना पिलष्ट ांच्या उभ्या िपकात सोडले, आिण त्यांनी
दोन्ही उभे िपके आिण धान्याच्या रचलेल्या सुड ांसह जाळली
आिण त्याबरोबर जैतनूाचे मळेही जाळले. 6 तेव्हा पिलष्ट ांनी
िवचारले, “हे कोणी केले?” नंतर त्यांनी म्हटले, “ितम्नाकराचा
जावई शमशोन याने केले, कारण त्याने त्याची पत्नी घेऊन
त्याच्या िमतर्ाला िदली. मग पिलष्ट ांनी जाऊन ितला व
ितच्या िपत्याला आग लावनू जाळून टाकले. 7 शमशोन त्यांना
म्हणाला, जरी तुम्ही हे केले, तरी त्याचा मी तुमच्यािवरुध्द सडू
घेईन, आिण ते केल्यानंतरच मग मी थांबेन.” 8 नंतर त्याने त्यांना
मांडीवर व कंबरेवर मारून त्यांचे तुकडे तुकडे करून मोठी क ल
केली. नंतर तो खाली गेला आिण उंच कड ाच्या एटाम दरीत
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गुहेमध्ये जाऊन रािहला.

9 मग पिलष्टी बाहेर आले आिण त्यांनी यहदूामध्ये येऊन
लढाईची तयारी केली, आिण त्यांनी लेहीत त्यांच्या सैन्याची
व्यहूरचना केली. 10 तेव्हा यहदूी माणसे म्हणाली, “तुम्ही
आमच्यावर का हल्ला केला आहे?” तेव्हा ते म्हणाले,
“शमशोनाला पकडण्यासाठी म्हणनू आम्ही हल्ला केला आहे;
त्याने आमच्याशी जसे केले, तसेच त्याच्याशी करण्यासाठी
आम्ही आलो आहो.” 11 नंतर यहदूातली तीन हजार माणसे खाली
एटाम दरीच्या उंच कड ाजवळ जाऊन शमशोनाला म्हणाली,
“पिलष्टी आमच्यावर राज्य करतात, हे तुला माहीत नाही
काय? तर तू हे काय केले?” शमशोन त्यांना म्हणाला, “जसे
त्यांनी माझे केले, तसे मी त्यांचे केले आहे.” 12 ते शमशोनाला
म्हणाले, “आम्ही तुला बांधनू पिलष्ट ांच्या हाती देण्यासाठी
आलो आहोत. तेव्हा शमशोन त्यांना म्हणाला,” तुम्ही स्वत: मला
मारून टाकणार नाही, “अशी माझ्याजवळ शपथ घ्या.” 13 मग
त्यांनी त्यास सांिगतले की, “नाही,आम्ही फक्त तुला दोरीने बांधू
आिण तुला त्यांच्या हाती सोपव.ू आम्ही तुला वचन देतो, आम्ही
तुला मारून टाकणार नाही.” तेव्हा त्यांनी दोन नव्या दोरांनी
त्यास बांधनू खडकातनू वर नेले. 14 जेव्हा तो लेहीस पोहचला,
तेव्हा पिलष्ट ांनी त्यास पाहनू पिलष्टी आनंदाने ओरडू लागले;
आिण परमेश्वराचा आत्मा सामथ्यार्ने त्याच्यावर आला आिण
त्याच्या हातांना बांधलेले दोर ताग जळतो तसे झाले आिण दोर
हातातनू गळून पडले. 15 नंतर त्यास गाढवाचे ताजे जाभाड
सापडले आिण त्याने ते उचलले आिण त्याच्याने एक हजार
माणसे मारली. 16 शमशोन म्हणाला, “गाढवाच्या जाभाडाने
िढगावर िढग, गाढवाच्या जाभाडाने मी हजार माणसे मारली.”
17 शमशोनाने बोलणे संपवल्यावर, आपल्या हातातनू ते जाभाड
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फेकून िदले, यावरुन त्या िठकाणाचे नाव रामाथ-लेही* ठेवले.
18 तेव्हा शमशोनाला फार तहान लागली आिण त्याने परमेश्वरास
हाक मारून म्हटले, “तू आपल्या सेवकाला हा मोठा िवजय िदला
आहे; परंतु आता मी तहानेने मरत आहे आिण न्यायासाठी बेसंुती
लोकांच्या हाती पडत आहे.” 19 तेव्हा देवाने लेहीमधील खोलगट
जागा दुभंगनू फोडली, आिण त्यातनू पाणी िनघाले; जेव्हा तो ते
प्याला, तेव्हा त्यास परत शक्ती आली आिण त्याच्या जीवात
जीव आला. यावरुन त्या जागेचे नाव एन-हक्कोरे† पडले; ती
जागा आजपयर्ंत लेहीमध्ये आहे. 20 शमशोनाने पिलष्ट ांच्या
काळात इसर्ाएलाचा वीस वष न्याय केला.

16
1 शमशोन पिलष्टी पर्देशाच्या गज्जा शहरास गेला, तेथे

त्याने एक वेश्या पािहली आिण तो ितच्याजवळ गेला.
2 गज्जेकरास सांगण्यात आले की, “शमशोन ितथे आला आहे.”
गज्जकरांना ती जागा घेरून टाकली आिण नगराच्या वेशीच्या
दाराजवळ त्याच्यासाठी गुप्तपणे दबा धरून ते सारी रातर् वाट
पाहत रािहले. त्यांनी रातर्भर काही हालचाल केली नाही.
ते म्हणाले, सकाळ उजडेपयर्ंत आपण वाट पाहू या आिण मग
आपण त्यास िजवे मारू. 3 शमशोन मध्यरातर्ीपयर्ंत िबछान्यात
पडून रािहला. मग मध्यरातर्ी त्याने उठून आिण नगराच्या
वेशीचे दरवाजे, त्याचे अडसर आिण सवर्, दोन्ही दारबाह्यांसह
धरले आिण जिमनीतनू उखडून ओढून काढले, आिण ते आपल्या
खांद्यावर घेऊन हेबर्ोनाच्यासमोर डोंगराच्या िशखरापयर्ंत वर
नेले.

* 15:17 † 15:19
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4 त्यानंतर असे झाले की, तो सोरेक खोर्यात राहणार्या
एका स्तर्ीवर परे्म करू लागला; ितचे नाव तर दलीला होते.
5 पिलष्ट ांचे राज्यािधकारी ितच्याजवळ येऊन ितला म्हणाले,
शमशोनाचे महान सामथ्यर् कशात आहे आिण आम्ही “त्याच्या
शक्तीवर कशी मात करून त्यास बांध,ू कशा पर्कारे आम्ही
त्यास नमवू आिण त्याच्यावर वरचढ होऊ शकू ते युक्तीने िवचार.
तू हे करशील तर आम्ही पर्त्येकजण तुला अकराशे* चांदीची
नाणी देऊ.” 6 आिण त्यामुळे दलीला शमशोनाला म्हणाली,
“मी िवनंती करते तुझे महान बळ कशात आहे, आिण तुला
कोणीही कशाने बांधले म्हणजे तू शक्तीहीन होशील, ते मला
सांग.” 7 तेव्हा शमशोनाने ितला सांिगतले, “धनुष्याच्या न
सुकलेल्या अशा सात िहरव्या वाद्यांनी, जर त्यांनी मला बांधले,
तर मी अशक्त होऊन सामान्य मनुष्यासारखा होईन.” 8 नंतर
पिलष्ट ांचे अिधकारी सात सालपटे जी सुकली नव्हती, अशी ते
घेऊन दलीलाकडे आले, आिण ितने त्यास त्यांनी बांधले. 9 तेव्हा
ितच्या आतल्या खोलीत गुप्तपणे माणसे दबा धरून बसली होती,
आिण ितने त्यास म्हटले, “शमशोना, पिलष्टी तुजवर चालनू
आले आहेत!” परंतु त्याने जसा तागाचा दोरा अग्नी लागताच
तुटून जातो तशा धनुष्याच्या त्या सात िहरव्या वाद्या तोडून
टाकल्या. आिण त्याच्या बळाचे रहस्य त्यांना समजू शकले
नाही. 10 दलीला, शमशोनाला म्हणाली, “पाहा, तुम्ही मला
फसवले आिण माझ्याशी लबाडी केली. तुमच्यावर कशाने मात
करता येईल ते, मी िवनंती करते, मला सांग.” 11 तेव्हा त्याने
ितला सांिगतले, “जे कधी कामात वापरले नाहीत अशा नव्या
दोरांनी जर त्यांनी मला बांधले, तर मी अशक्त होऊन सामान्य
मनुष्यासारखा होईन.” 12 तेव्हा दलीलाने नवे दोर घेऊन त्याने
त्यास बांधले, आिण त्यास म्हटले, “शमशोना, पिलष्टी तुझ्यावर
चालनू आले आहेत.” तेव्हा ते आतल्या खोलीत वाट पाहत बसले
* 16:5 60 िकलोगर्ाम
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होते. परंतु शमशोनाने त्याच्या दंडाला बांधलेले दोर धाग्याच्या
तुकड ासारखे तोडून टाकले. 13 दलीला शमशोनाला म्हणाली,
“आतापयर्ंत तुम्ही मला फसवत आिण माझ्याशी लबाड ाच
करत आला आहात. तुमच्यावर कशाने मात करता येईल, हे
मला सांगा.” तेव्हा त्याने ितला सांिगतले, जर तू “माझ्या
डोक्याच्या केसांच्या सात बटा मागाबरोबर िवणशील आिण
नंतर िवणकाराच्या फणीच्या नखात वळवशील तर मी इतर
मनुष्यासारखा होईन.” 14 तो झोपला तेव्हा ितने त्याचे केस
िवणकाराच्या फणीमध्ये धाग्यांबरोबर ताणनू बांधले आिण नंतर
मागावर िवणले; आिण ती त्यास म्हणाली, “शमशोना, पिलष्टी
तुझ्यावर चालनू आलेत!” तेव्हा तो आपल्या झोपेतनू जागा
झाला आिण त्याने िवणकराची फणी व मागसुद्धा उखडून काढला.
15 ती त्यास म्हणाली, “तुमचे रहस्य जर तुम्ही मला सांगत
नाहीतर, मी तुझ्यावर परे्म करतो, असे तुम्ही कसे म्हणू शकता?
तीन वेळा तुम्ही माझी थट्टा केली, आिण आपले महान बळ
कशात आहे हे मला सांिगतले नाही.” 16 ितने आपल्या बोलण्याने
त्याच्यावर दडपण आणले आिण कटकट करून त्यावर असा
दबाव आणला की, त्यास मरून जावेसे वाटू लागले. 17 म्हणनू
शमशोनाने ितला सवर्काही सांिगतले, आिण म्हणाला, “माझ्या
डोक्यावरचे केस कापण्यासाठी कधीच वस्तरा िफरिवला गेला
नाही; कारण मी आपल्या आईच्या गभार्त असल्यापासनू देवाचा
नाजीर आहे; जर माझे मंुडन झाले, तर माझे बळ मजपासनू
जाईल, आिण मी अशक्त होऊन इतर मनुष्यांसारखा होईन.”
18 जेव्हा दलीलाने पािहले त्याने आपले सवर्काही सत्य सांिगतले
तेव्हा; ितने पिलष्ट ांच्या अिधकार्यांस बोलावणे पाठवले
म्हणाली, “पुन्हा या,कारण त्याने मला सवर्काही सांिगतले आहे.”
तेव्हा पिलष्टयांचे अिधकारी आपल्या हाती रुपे घेऊन ितच्याकडे
गेले. 19 मग ितने त्यास आपल्या मांडीवर गाढ झोपवले. नंतर
ितने मनुष्यास बोलावनू त्याच्या डोक्याच्या सात बटा कापल्या.



16:20 li शास्ते 16:28

ितने त्यास ताब्यात आणण्यास सुरवात केली, आिण त्याचे बळ
त्याच्यातनू िनघनू गेले. 20 ती म्हणाली, “हे शमशोना, पिलष्टी
तुजवर आले आहेत.” तेव्हा तो आपल्या झोपेतनू जागा होऊन
उठला म्हणाला, मी पिहल्या वेळेपर्माणे बाहेर जाईन आिण
अंग हालवनू सुटेल. परंतु परमेश्वराने त्यास सोडले होते, हे त्यास
कळले नाही. 21पिलष्ट ांनी तर त्यास धरून त्याचे डोळे फोडून
टाकले; नंतर त्यास खाली गज्जात नेऊन िपतळेच्या बेड ांनी
जखडले. मग तो बंिदशाळेत धान्य दळीत असे. 22 तथािप त्याचे
मंुडन झाल्यांनतर त्याच्या डोक्याचे केस पुन्हा वाढू लागले.

23मग पिलष्ट ांचे अिधकारी आपला देव दागोन याच्यासाठी
मोठा यज्ञ अपर्ण करावयास एकतर् जमले; कारण ते म्हणाले,
“आमच्या देवाने आमचा शतर्ू शमशोन आमच्या हाती िदला
आहे.” 24 तेव्हा लोकांनी त्यास पाहनू त्यांच्या देवाची स्तुती
केली; त्यांनी असे म्हटले की, “आमच्या देवाने, जो आमचा शतर्ू
त्याच्यावर, िवजय िमळवला आहे आिण देशात आमचा नाश
करणारा, ज्याने आमच्यातल्या पुष्कळांना मारले, त्यास आमच्या
देवाने आमच्या हाती िदले आहे.” 25 आिण ते जेव्हा आनंद
साजरा करत होते तेव्हा ते म्हणाले, “तुम्ही शमशोनाला बोलवा,
म्हणजे तो आमची करमणकू करील.” तेव्हा त्यांनी शमशोनाला
बंिदवानांच्या घरातनू बोलावले, आिण तो त्यांच्यापुढे थट्टेचे
पातर् झाला, आिण त्यांनी त्यास खांबांच्या मध्ये उभे केले
होते. 26 शमशोन त्याचा हात धरणार्या मुलाला म्हणाला,
“ज्या खांबांचा ह्या इमारतीला आधार आहे, ते मी चाचपावे
म्हणनू तू मला त्यांजवळ ने, म्हणजे मी त्याच्यावर टेकेन.”
27 ते सभागृह तर पुरुषांनी व िस्तर्यांनी भरलेले होते, आिण
पिलष्ट ांचे सवर् अिधकारी तेथे होते; सुमारे तीन हजार स्तर्ी-
पुरूष गच्चीवरून शमशोनाची गंमत पाहत होते. 28 तेव्हा
शमशोनाने परमेश्वर देवाला हाक मारीत म्हटले, “हे पर्भू देवा,
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कृपाकरून माझी आठवण कर, आिण हे देवा, या वेळेस एकदाच
मातर् कृपा करून मला बळकट कर; म्हणजे मी आपल्या दोन
डोळ्यांिवषयी पिलष्ट ांचा एकदम सडू उगवनू घेईन.” 29 नंतर
ज्या दोन मधल्या खांबांवर ते सभागृह उभे रािहलेले होते, आिण
ज्यांचा त्यास आधार होता, त्यांच्यातला एक शमशोनाने आपल्या
उजव्या हाताने आिण दुसरा आपल्या डाव्या हाताने धरला.
30 तेव्हा शमशोन म्हणाला, “पिलष्ट ांच्या बरोबर माझाही जीव
जावो!” मग त्याने सवर् बळ एकवटून ते खांब ढकलले, आिण ते
सभागृह त्या अिधकार्यांवर व त्यातल्या सवर् लोकांवर पडले.
अशा रीतीने तो िजवंत असताना त्याने िजतके मारले होते,
त्यांपेक्षाही त्याच्या मरणाच्या वेळी त्याने जे मारले ते अिधक
होते. 31 नंतर त्याचे भाऊ व त्याच्या िपत्याचे घरचे सवर् लोक
यांनी खाली जाऊन त्यास उचलनू आणले, आिण त्यास नेऊन
सरा व अष्टावोल यामध्ये त्याचा िपता मानोहा याच्या कबरेत
पुरले; त्याने तर वीस वष इसर्ाएलाचा न्याय केला होता.

17
1 एफ्राइमाच्या डोंगराळ पर्देशात एक मनुष्य होता; त्याचे

नाव मीखा. 2आिण त्याने आपल्या आईला म्हटले, “जी अकराशे
शेकेल* रुप्याची नाणी तुझ्याजवळून घेतली गेली होती,” आिण
ज्यामुळे तू शाप उच्चारला होता, आिण तो मी ऐकला! पाहा
ती रुप्याची नाणी माझ्याजवळ आहेत; मीच ती चोरून घेतली
होती. त्याची आई म्हणाली, “माझ्या मुला, परमेश्वर तुला
आशीवार्द देवो!” 3 मग त्याने ती अकराशे शेकेल रुप्याची नाणी
आपल्या आईला परत िदली; तेव्हा त्याच्या आईने म्हटले, “मी
माझ्या मुलासाठी कोरीव लाकडी मतूी र् व ओतीव धातचूी मतूी र्
करण्यासाठी आपल्या हाताने हे रुपे परमेश्वरास अपर्ण म्हणनू

* 17:2 13 िकलोगर्ाम
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वेगळी करते. तर आता मी ही तुला परत देते.” 4 त्याने
ती रुप्याची नाणी आपल्या आईला परत िदल्यावर त्याच्या
आईने दोनशे शेकेल रुपे घेऊन ते सोनाराला िदले, आिण त्याने
त्याची कोरीव व ओतीव मतूी र् केली. नंतर ती मीखाच्या घरी
ठेवली. 5 मीखा या मनुष्याचे एक मतूी र्चे देवघर होते, आिण
त्याने याजकाचे एफोद व कुलदेवता केल्या होत्या; आणखी
त्याने आपल्या एका मुलाचे याजक म्हणनू समपर्ण केले होते.
6 त्या िदवसात इसर्ाएलावर कोणी राजा नव्हता; पर्त्येकाने
आपापल्या िदसण्यात जे योग्य, ते केले. 7 तेव्हा यहदूातील
बेथलेहेमातला यहदूी घराण्यातला तरुण लेवी तेथे आपले कतर्व्य
पार पाडत राहत होता. 8 नंतर तो मनुष्य यहदूातल्या बेथलेहेम
नगरातनू िनघाला, आपल्याला राहण्यास कोठे जागा िमळेल
ते शोधू लागला. पर्वास करत तो एफ्राइमाच्या डोंगराळ
पर्देशात मीखाच्या घरापयर्ंत आला. 9मग मीखा त्यास म्हणाला,
“तू कोठून आलास?” तेव्हा तो मनुष्य त्यास म्हणाला, “मी
बेथलेहेमातला यहदूी लेवी आहे; आिण मला राहण्यासाठी जागा
िमळावी म्हणनू मी पर्वास करत आहे.” 10 तेव्हा मीखा त्यास
म्हणाला, “तू माझ्याबरोबर राहा आिण माझा सल्लागार व
याजक असा हो. म्हणजे मी तुला पर्ती वषी र् दहा रुप्याची नाणी†

व एक पोशाख व तुझे अन्न देईन. मग तो लेवी आत गेला.”
11 तो लेवी त्या मनुष्याबरोबर राहायला तयार झाला, आिण तो
तरुण त्याच्याजवळ त्याच्या एका पुतर्ासारखा झाला. 12 आिण
मीखाने त्या लेवीला पिवतर् कतर्व्य करण्यास वेगळे केले, आिण
तो तरुण त्याचा याजक झाला आिण तो मीखाच्या घरी रािहला.
13 नंतर मीखा बोलला, “आता मला कळले की, परमेश्वर माझे
चांगले करील, कारण हा लेवी माझा याजक झाला आहे.”

† 17:10 115 गर्ाम
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18
1 त्या िदवसात इसर्ाएलावर कोणी राजा नव्हता, आिण

त्या िदवसात दानाचा वंश वस्ती करण्यासाठी आपले वतन
िमळवायाला पाहत होता; कारण त्या िदवसापयर्ंत त्यास
इसर्ाएलाच्या वंशांमध्ये वतनातला भाग िमळाला नव्हता.
2 दानाच्या लोकांनी आपल्या सगळ्या वंशातनू, सरा व
अष्टावोल यांतनू अनुभवी असे पाच शरू योदे्ध पुरुष िनवडून
त्यांना देशाची टेहळणी व पाहणी करण्यासाठी पाठवले; तेव्हा
त्यांनी त्यांना सांिगतले, जा आिण तो देश पाहा. मग ते
एफ्राइमाच्या डोंगराळ पर्देशात मीखाच्या घरापयर्ंत आले
आिण त्यांनी रातर् तेथे घालवली. 3 ते मीखाच्या घराजवळ होते,
तेव्हा त्यांनी त्या तरुण लेव्याचा शब्द ओळखला; यास्तव ते
ितकडे वळून त्यास बोलले, “तुला इकडे कोणी आणले? आिण
तू या िठकाणी काय करतोस? तू येथे का आहेस?” 4 तो
त्यांना म्हणाला, “मीखाने माझ्यासाठी जे काही केले ते असे
आहे, आिण मला मोलाने िनयुक्त केले आिण मी त्याचा याजक
झालो आहे.” 5 तेव्हा त्यांनी त्यास म्हटले, “तू कृपा करून
देवाला सल्ला िवचार की, आम्ही जो पर्वास करत आहोत तो
सफल होईल िकंवा नाही.” 6 तेव्हा तो याजक त्यांना बोलला,
“तुम्ही शांतीने जा; ज्या मागार्ने तुम्हाला जायचे आहे, त्यामध्ये
परमेश्वर देव तुमचे मागर्दशर्न करील.” 7 मग ती पाच माणसे
िनघाली आिण लईश येथे आली, आिण त्यांनी पािहले की; ज्या
पर्कारे सीदोनी अबािधत व सुरिक्षत राहत होते; तसेच त्यामध्ये
राहणारे लोक हे तेथे सुरिक्षत आहेत. आिण देशात त्यांना कशा
पर्कारेही तर्ास देणारा िकंवा त्यांच्यावर अिधकार गाजवणारा
एकही जण तेथे नव्हता. ते सीदोन्यांपासनू फार दरू राहत होते,
आिण त्यांचे कोणाबरोबरही व्यावहारीक संबंध नव्हते. 8 नंतर ते
सरा व अष्टावोल तेथे आपल्या वंशाजवळ आले; तेव्हा त्यांच्या



18:9 lv शास्ते 18:18

नातेवाईकांनी त्यांना िवचारले, “तुमचा अहवाल काय आहे?”
9 ते म्हणाले, “चला! आपण त्यांच्यावर हल्ला करू! कारण
आम्ही तो देश पािहला आिण तो फार चांगला आहे. तुम्ही
काहीच करणार नाही का? तुम्ही तो देश िजंकण्यासाठी आिण
त्यावर चढाई करून ताब्यात घेण्यासाठी कंटाळा करू नका.
10 तुम्ही तेथे जाल, तेव्हा ‘आम्ही अगदी सुरिक्षत आहोत’ असा
िवचार करणार्या लोकांकडे जाल, तसेच त्यांचा देश िवस्तीणर्
आहे. देवाने ते तुम्हाला िदले आहेत. ती जागा अशी आहे
की पृथ्वीवरील कोणत्याही गोष्टीची उणीव तेथे नाही.” 11 मग
तेथनू, म्हणजे सरा व अष्टावोल यांतनू दानाच्या कुळातले सहाशे
पुरुष लढाईसाठी शस्तरे् घेऊन िनघाले. 12 तेव्हा त्यांनी जाऊन
यहदूातल्या िकयार्थ-यारीम जवळ तळ िदला; यास्तव आजपयर्ंत
त्या िठकाणाला महाने-दान, दानाची छावणी असे म्हणतात;
ते िकयार्थ-यारीमाच्या पिश्चमेस आहे. 13 मग ते तेथनू पुढे
एफ्राइमाच्या डोंगराळ पर्देशात गेले आिण मीखाच्या घरापयर्ंत
आले. 14 तेव्हा जी पाच माणसे लईश पर्देश हेरावयास गेली
होती, त्यांनी आपल्या नातेवाईकांना असे सांिगतले की, “या
घरामध्ये याजकाचे एफोद व कुलदेवता, आिण कोरीव मतूी र् व
ओतीव धातचूी मतूी र् आहेत; हे तुम्हाला माहीत आहे काय?
तर आता काय करायचे ते तुम्ही ठरवा.” 15 मग त्यांनी ितकडे
वळून मीखाच्या घरी त्या तरुण लेव्याच्या घरात जाऊन त्याचे
के्षमकुशल िवचारले. 16 नंतर दानाच्या वंशातली ती सहाशे
माणसे आपल्या लढाईची शस्तरे् घेऊन पर्वेशद्वाराशी उभी
रािहली. 17 आिण जी पाच माणसे देश हेरायला गेली होती,
त्यांनी आत िशरून, ती कोरीव मू ी र्, एफोद, कुलदेवता व ओतीव
मतूी र् घेतली; त्या वेळी तो याजक शस्तर्सज्ज असणार्या सहाशे
मनुष्यांबरोबर दरवाजापुढे उभा होता. 18 तर त्यांनी मीखाच्या
घरात जाऊन ती कोरीव मतूी र् व ते एफोद व ते कुलदेवता व ती
ओतीव धातचूी मतूी र् घेतली असता, तो याजक त्यांना म्हणाला,
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“तुम्ही हे काय करत आहात?” 19 त्यांनी त्यास म्हटले, “तू शांत
राहा! आपला हात आपल्या तोंडावर ठेव व आमच्याबरोबर चल,
आिण आमचा बाप व आमचा याजक हो. एका मनुष्याचा याजक
होऊन राहणे बरे की एका वंशाचा, आिण इसर्ाएलाच्या कुळाचा
याजक व्हावे हे बरे? कोणते बरे?” 20 तेव्हा त्या याजकाच्या
मनास आनंद झाला; यास्तव तो, ते एफोद व ते कुलदेवता व
ती कोरीव मतूी र् घेऊन त्या लोकांबरोबर गेला. 21 अशा रीतीने
ते तेथनू वळले आिण दरू गेले. लहान मुलेबाळे, गुरेढोरे व
त्यांची मालम ा ते आपल्यापुढे घेऊन चालले. 22 मीखाच्या
घरापासनू ते बरेच अंतर दरू गेल्यावर, ज्यांची घरे मीखाच्या
घराजवळ होती, त्यांनी माणसे एकतर् बोलावली आिण ते दान
वंशाच्या लोकांच्या पाठीस लागले. 23 त्यांनी दान वंशाच्या
लोकांस हाक मारली; तेव्हा ते मागे वळून मीखाला म्हणाले,
“तुला काय झाले म्हणनू तू समुदाय घेऊन आलास.” 24 तो
म्हणाला, “मी केलेले देव तुम्ही चोरले आिण माझ्या याजकाला
तुम्ही घेऊन चालला, आिण आता मला दुसरे काही रािहले आहे
काय? तर तुला काय झाले हे तुम्ही मला कसे िवचारू शकता?”
25 मग दान वंशाच्या लोकांनी त्यास म्हटले, “तू आपला आवाज
आम्हांला ऐकू देऊ नको; नाही तर आमच्यातली फार रागीट
माणसे तुझ्यावर हल्ला करतील, आिण तू व तुझ्या घराण्याला
मारून टाकतील.” 26 मग दानाचे लोक आपल्या मागार्ने गेले,
आिण मीखाने पािहले की आपल्यापेक्षा ते बलवान आहेत, म्हणनू
तो माघारी िफरून आपल्या घरी गेला. 27 मीखाने ज्या मतूी र्
केल्या होत्या त्या आिण त्याचा जो याजक होता, त्यास त्यांनी
घेतले; मग ते लईश नगरास आले. तेथील लोक शांत व िनिश्चंत
होते. त्यांना तलवारीने मारले, आिण नगराला आग लावनू
जाळले. 28 तेव्हा त्यांना कोणी सोडवणारा नव्हता, कारण ते
सीदोनापासनू दरू होते,आिण त्यांचा कोणाशीही व्यवहार नव्हता;
ते नगर बेथ-रहोबच्या खोर्याजवळ होते. दानी लोकांनी तेथे पुन्हा
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नगर बांधले आिण ते त्यामध्ये रािहले. 29 त्यांनी आपला पवूर्ज
दान, जो इसर्ाएलाचा एक पुतर् होता त्याचे नाव त्या नगराला
िदले, परंतु पिहल्याने त्या नगराचे नाव लईश होते. 30 नंतर
दानाच्या लोकांनी आपल्यासाठी ती कोरीव मतूी र् केली; आिण
मनश्शेचा पुतर् गेषो र्म याचा वंशज योनाथान तो व त्याची मुले,
देश बंिदवासात जाईपयर्ंत दानाच्या वंशाचे याजक होते. 31 देवाचे
मंिदर िशलोमध्ये होते, तोपयर्ंत त्यांनी आपल्यासाठी मीखाची
कोरीव मतूी र् जी त्याने केली होती ितची उपासना केली.

19
1 त्या िदवसात जेव्हा इसर्ाएलावर कोणी राजा नव्हता, तेव्हा

असे झाले की कोणी लेवी एफ्राइमाच्या डोंगराळ पर्देशाच्या
सवार्ंत दरूच्या भागात राहत होता आिण त्याने आपल्याला
यहदूातील बेथलेहेम नगरातील एक स्तर्ी उपपत्नी करून घेतली
होती. 2 परंतु त्याच्या उपपत्नीने त्यास सोडून व्यिभचार
केला, आिण ती त्यास सोडून यहदूातील बेथलेहेमात आपल्या
विडलाच्या घरी परत गेली, आिण तेथे चार मिहने रािहली.
3 तेव्हा ितचा पती उठून ितचे मन वळवनू ितला माघारी आणावे
म्हणनू गेला. त्याच्याबरोबर त्याचा नोकर होता व गाढवांची
जोडी होती, तेव्हा ितने त्यास आपल्या विडलाच्या घरात नेले,
आिण त्या मुलीच्या विडलाने त्यास पािहले, त्यास भेटून तो
आनंिदत झाला. 4 त्याच्या सासर्याने म्हणजे त्या मुलीच्या
विडलाने त्यास फार आगर्ह केला; म्हणनू तो त्याच्याकडे
तीन िदवस रािहला, आिण तो खाऊन िपऊन तेथे वस्तीस
रािहला. 5 मग चौथ्या िदवशी असे झाले की तो सकाळी
लवकर उठला आिण तो जायला तयार झाला, परंतु त्या मुलीच्या
विडलाने आपल्या जावयाला म्हटले, “तू आपल्याला भाकरीच्या
तुकड ाचा आधार कर, आिण मग तुम्ही जा.” 6 त्या दोघांनी
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एकतर् बसनू खाणेिपणे केले; नंतर त्या मुलीच्या विडलाने म्हटले,
“कृपा करून तू अजनू एक रातर् राहायला तयार हो, आिण
चांगली वेळ घालव.” 7 जेव्हा लेवी जायला उठला, तेव्हा तरुण
मुलीच्या विडलाने त्यास पुन्हा राहण्याचा आगर्ह केला, म्हणनू
त्याने त्याची जाण्याची योजना बदलली आिण पुन्हा तेथे रातर्
घालवली. 8 नंतर पाचव्या िदवशी सकाळी लवकर जायला
उठला, “परंतु त्या मुलीच्या विडलाने म्हटले तू आपल्या पोटाला
आधार कर दुपारपयर्ंत थांब.” तेव्हा त्या दोघांनी जेवण केले.
9 जेव्हा लेवी, त्याची उपपत्नी व त्याचा नोकर जायला उठले,
तेव्हा त्याचा सासरा त्यास बोलला, “आता पाहा मावळतीकडे
िदवस उतरला आहे, तुम्ही आज रातर्ी येथेच राहा; पाहा, िदवस
थोडाच रािहला आहे, येथे वस्ती करून तुमच्या मनाला उल्ल्हास
होवो; मग सकाळी उठून आपल्या मागार्ने आपल्या घरी जा.”
10 परंतु लेवी ती रातर् घालवायला तयार झाला नाही. तो
उठला आिण िनघनू गेला, मग यबसू म्हणजे यरूशलेमेच्या जवळ
आला; तेव्हा त्याच्याबरोबर खोगीर घातलेल्या गाढवांची जोडी,
आिण त्याची उपपत्नी होती. 11 जेव्हा ते यबसूजवळ होते तेव्हा
िदवस फार उतरला होता, म्हणनू त्याच्या नोकराने आपल्या
धन्याला म्हटले, “चला, आपण बाजलूा वळून यबसूी यांच्या
नगराकडे जाऊ आिण त्यामध्ये रातर् घालव.ू” 12 त्याचा धनी
त्यास म्हणाला, “जे इसर्ाएलाचे लोक नाहीत अशा परक्यांच्या
नगरात आम्ही वळणार नाही; तर िगबा तेथवर जाऊ.” 13 लेवीने
आपल्या नोकराला सांिगतले, “चल, आपण िगबा िकंवा रामा या
नगरांपैकी एका िठकाणी पोहचू आिण त्यामध्ये रातर् घालव.ू”
14 मग ते पुढे चालत गेले; आिण बन्यािमनाचा पर्देश जो
िगबा त्याच्याकडे आल्यावर सयूर् मावळला. 15 तेव्हा िगब्यात
वस्ती करायला ते ितकडे वळले, नंतर तो जाऊन नगराच्या
चौकात बसला, परंतु त्यांना रातर्ी रहावयास कोणी आपल्या
घरी घेऊन गेला नाही. 16 परंतु पाहा, संध्याकाळी एक
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म्हातारा मनुष्य शेतातनू आपल्या कामावरून येत होता; तोसुद्धा
मनुष्य एफ्राइमाच्या डोंगराळ पर्देशातला होता, परंतु िगब्यात
उपरा होता आिण त्या िठकाणातली माणसे बन्यािमनी होती.
17 त्याने तर आपली दृष्टी लावनू नगराच्या चौकात तो वाटसरू
मनुष्य पािहला; तेव्हा तो म्हातारा मनुष्य म्हणाला, “तू कोठे
जात आहेस? तू कोठून आला आहेस?” 18 तेव्हा तो त्यास
म्हणाला, “आम्ही यहदूाच्या बेथलेहेमाहनू आलो आहोत, आिण
आम्हांला एफ्राइमाच्या डोंगराळ पर्देशाच्या पलीकडच्या
बाजसू जायचे आहे; तेथला मी आहे; यहदूातील बेथलेहेम येथे
गेलो होतो, आिण मला परमेश्वर देवाच्या मंिदराकडे जावयाचे
आहे; परंतु कोणी मला त्यांच्या घरात घेत नाही. 19 आमच्या
गाढवांसाठी वैरण व दाणाही आहे, आिण माझ्यासाठी व तुझ्या
दासीसाठी आिण तुझ्या सेवकाच्या बरोबर जो तरुण नोकर आहे
त्याच्यासाठी भाकर व दर्ाक्षरसही आहे, कोणत्याही गोष्टीची
उणीव नाही.” 20 तेव्हा त्या म्हातार्या मनुष्याने त्यास अिभवादन
केले, “तुझ्याबरोबर शांती असो! मी तुझ्या सवर् गरजांची काळजी
घेईन. फक्त चौकात रातर् घालवू नको.” 21 तेव्हा त्या मनुष्याने
लेवीला आपल्या घरी नेले, आिण गाढवास वैरण िदली, नंतर
त्यांनी आपले पाय धुऊन खाणेिपणे केले. 22 ते आनंदात वेळ
घालवत असताना, त्या नगरातले दुष्ट लोक, “घराला वेढून
आिण दारावर ठोकून, त्या म्हातार्या घरधन्याला म्हणू लागले
की, जो मनुष्य तुझ्या घरात आला आहे, त्यास तू बाहेर काढ,
म्हणजे आम्ही त्याच्याबरोबर समागम करू.” 23 मग तो मनुष्य,
त्या घराचा धनी बाहेर त्यांच्याजवळ जाऊन त्यांना बोलला,
“नाही, माझ्या भावांनो मी िवनंती करतो अशी वाईट गोष्ट
करू नका; हा मनुष्य माझ्या घरी पाहुणा म्हणनू आला आहे,
तर तुम्ही हा दुष्टपणा करू नका. 24 पाहा, माझी कुमारी
कन्या व याची उपपत्नी येथे आहेत. मी ितला आता बाहेर
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आणतो; मग तुम्ही ितची अबर्ू घ्या व तुम्हाला जे बरे वाटते
तसे तुम्ही ितच्याशी करा; परंतु या मनुष्याशी असे दुष्टाईचे
कृत्य करू नका.” 25 तथािप ती माणसे त्याचे ऐकायला तयार
झाली नाहीत; तेव्हा त्या मनुष्याने आपली उपपत्नी घेऊन आिण
बाहेर त्यांच्याजवळ आणली. मग त्यांनी ितच्यासोबत कुकमर्
केले आिण सारी रातर् वाईट रीतीने वागवले आिण पहाट झाली
असता ितला सोडले. 26 तेव्हा पहाटेच्या वेळेस ती स्तर्ी येऊन
जेथे आपला धनी होता, त्या मनुष्याच्या घराच्या दाराजवळ
उजेड होईपयर्ंत पडून रािहली. 27 जेव्हा सकाळी ितच्या धन्याने
उठून घराची दारे उघडली, आिण आपल्या मागार्ने जायला तो
बाहेर िनघाला; तर पाहा, ती त्याची उपपत्नी घराच्या दाराजवळ
पडलेली आिण ितचे हात उंबरठ ावर होते. 28 तेव्हा लेवीने
ितला म्हटले, “ऊठ, म्हणजे आपण जाऊ.” परंतु ितने उ र
िदले नाही; नंतर तो पुरुष ितला गाढवावर घालनू िनघाला आिण
आपल्या िठकाणी गेला. 29मग आपल्या घरी पोहचल्यावर त्याने
सुरी घेतली, आिण आपल्या उपपत्नीला घेऊन कापले, ितचा
एकएक अवयव कापनू बारा तुकडे केले, आिण ते इसर्ाएलाच्या
पर्त्येक िठकाणी पाठवनू िदले. 30 ज्या पर्त्येकाने ते पािहले,
त्यांनी म्हटले, “िमसर देशातनू इसर्ाएल लोक पुन्हा आले, त्या
िदवसापासनू आजपयर्ंत यासारखी गोष्ट घडली नाही,आिण कधी
दृष्टीस पडली नाही; यािवषयी तुम्ही िवचार करा! आम्हांला
सल्ला द्या! काय करावे ते आम्हांला सांगा!”

20
1 नंतर दान पर्देशापासनू बैर-शेबा शहरापयर्ंतचे व िगलाद

देशातले सवर् इसर्ाएली लोक बाहेर आले आिण ते एक
मनाचे होऊन परमेश्वराजवळ िमस्पा येथे एकतर् जमा झाले.
2 इसर्ाएलाच्या सवर् वंशांच्या लोकांचे पुढारी, यांनी देवाच्या
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लोकांच्या मंडळीत आपले स्थान घेतले, सुमारे चार लाख
पायदळ, जे तलवारीने लढण्यास तयार होते. 3 आता बन्यािमनी
लोकांनी ऐकले की, इसर्ाएल लोक िमस्पात नगरात जमले
आहेत. तेव्हा इसर्ाएलाचे लोक म्हणाले, “आम्हांला सांगा,
ही वाईट गोष्ट कशी घडली?” 4 तो लेवी, ज्याच्या पत्नीचा
खनू झाला होता ितच्या पतीने उ र देऊन म्हटले, “मी आिण
माझी उपपत्नी बन्यािमनाच्या पर्देशातील िगबा येथे रातर्
घालवण्यासाठी येऊन उतरलो. 5 िगबातल्या लोकांनी रातर्ी
माझ्यावर हल्ला करण्यासाठी घराच्या सभोवताली वेढा िदला
आिण मला मारण्याचा त्यांचा हेतू होता. त्यांनी माझ्या
उपपत्नीवर बलात्कार केला आिण ती मरण पावली. 6 मी
आपल्या उपपत्नीला घेऊन ितच्या शरीराचे तुकडे तुकडे केले,
आिण ते इसर्ाएलाच्या वतन भागातील सवर् पर्ांतांत पाठवले.
कारण, त्यांनी इसर्ाएलात दुष्टपणा आिण बलात्कार केला आहे.
7 आता तुम्ही, सवर् इसर्ाएली लोकांनो, बोला आिण तुमचा
सल्ला द्या आिण याकडे लक्ष द्या.” 8 सवर् लोक एक मन होऊन
एकतर् उठले आिण ते म्हणाले, “आमच्यातला कोणीही आपल्या
तंबकूडे जाणार नाही आिण कोणी आपल्या घरी परतणार नाही.
9 परंतु आता आम्ही िगब्याचे हे असे करणार आहोत. आम्ही
िचठ्ठ ा टाकून मागर्दशर्न घेतल्यावर हल्ला करायचे ठरव.ू
10 आम्ही इसर्ाएलाच्या सवर् वंशांतनू शंभरातली दहा माणसे
व हजारातनू शंभर, व दहा हजारातनू एक हजार, इतकी माणसे
िनवडू. ती या लोकांसाठी अन्नसामगर्ी आणतील, म्हणजे
मग ते जाऊन बन्यािमनाच्या िगब्याने इसर्ाएलात जे दुष्टपण
केले, त्यानुसार त्यांना िशक्षा करतील.” 11 मग इसर्ाएलातले
सवर् सैन्य एका उदे्दशाने एकतर् येऊन त्या नगरािवरुद्ध जमले.
12 तेव्हा इसर्ाएल लोकांनी बन्यािमनाच्या सवर् वंशांत माणसे
पाठवनू िवचारले, “तुमच्यामध्ये हे काय दुष्टपण घडले आहे?
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13 तर आता तुम्ही िगब्यांतली जे दुष्ट लोक आहेत ते आम्हांला
काढून द्या, म्हणजे आम्ही त्यांना जीवे मारू आिण इसर्ाएलातनू
दुष्टाई पणूर्पणे काढून टाकू.” परंतु बन्यािमनी लोकांनी आपले
भाऊबंद इसर्ाएली लोक यांचे ऐकले नाही. 14 आिण बन्यािमनी
लोक इसर्ाएली लोकांिवरुद्ध लढावयास आपल्या नगरांतनू
िगब्याजवळ जमा झाले. 15 त्या िदवशी बन्यािमनी लोकांनी
आपल्या नगरांतनू तलवारीने लढाई करण्याचे िशक्षण घेऊन
तयार झालेले सव्वीस हजार सैन्य बरोबर घेतले; त्यामध्ये
िगब्यात राहणार्या त्या सातशे िनवडक पुरुषांची भर घातली.
16 त्या सवर् लोकांतले हे सातशे िनवडलेले पुरुष डावखुरे होते;
त्यांच्या पर्त्येकाचा गोफणीच्या गोट ाचा नेम एक केसभर
देखील चुकत नसे. 17 बन्यािमनी सोडून, एकंदर इसर्ाएली
सैन्य चार लाख माणसे, तलवारीने लढण्याचे िशक्षण घेऊन
तयार झालेले होते. ते सवर् लढाऊ पुरुष होते. 18 मग
इसर्ाएल लोक उठून बेथेलापयर्ंत गेले, आिण त्यांनी देवापासनू
सल्ला िवचारला. त्यांनी िवचारले, “बन्यािमनी लोकांशी
लढायला आमच्यातनू पिहल्याने कोणी जावे?” परमेश्वर देवाने
सांिगतले, “यहदूाने पिहल्याने जावे.” 19 इसर्ाएली लोक
सकाळी उठले आिण त्यांनी िगब्यासमोर लढाईची तयारी केली.
20 मग इसर्ाएली सैन्य बन्यािमन्यांिवरुद्ध लढायला बाहेर गेले,
त्यांनी त्यांच्या िवरुद्ध िगबा या िठकाणी लढाईची व्यहूरचना
केली. 21 तेव्हा बन्यािमनी सैन्याने िगब्यातनू िनघनू आिण त्या
िदवशी इसर्ाएली सैन्यातील बावीस हजार मनुष्यांना मारले.
22 तथािप इसर्ाएली सैन्याने पुन्हा शक्तीशाली होऊन जेथे
त्यांनी पिहल्या िदवशी लढाई लावली होती, त्या िठकाणीच
व्यहूरचना केली. 23 आिण इसर्ाएली लोक वर गेले आिण
परमेश्वरासमोर संध्याकाळपयर्ंत रडले. आिण त्यांनी परमेश्वरास
िवचारले, “आमचा बंधू बन्यामीन याच्या लोकांशी लढण्यास
मी पुन्हा जावे काय?” परमेश्वर म्हणाला, “त्यांच्यावर हल्ला
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करा.” 24 म्हणनू दुसर्या िदवशी इसर्ाएली सैन्य बन्यािमनी
सैन्यािवरुद्ध चालनू गेले. 25 दुसर्या िदवशी, बन्यािमनी लोक
िगब्यातनू त्यांच्यािवरुद्ध बाहेर आले, आिण त्यांनी इसर्ाएली
सैन्यातील अठरा हजार मनुष्यांना मारले, हे सवर् तलवारीने
लढाईचे िशक्षण घेतलेले होते. 26 नंतर सवर् इसर्ाएली सैन्य
आिण सवर् लोक चढून बेथेल येथे गेले आिण रडले, आिण
त्यांनी तेथे परमेश्वर देवासमोर बसले. त्यांनी त्या िदवशी
संध्याकाळपयर्ंत उपास केला, आिण परमेश्वरास होमापर्ण व
शांत्यपर्णे अपर्ण केले. 27 आिण इसर्ाएली लोकांनी परमेश्वर
देवाला िवचारले, कारण त्या िदवसात देवाच्या कराराचा कोश
तेथे होता. 28 आिण अहरोनाचा पुतर् एलाजार याचा पुतर्
िफनहास त्या िदवसात त्याची सेवा करत होता. “आम्ही आपला
बंधू बन्यामीन याच्या लोकांिवरुद्ध लढण्यास परत जावे काय
िकंवा थांबावे?” तेव्हा परमेश्वर देव म्हणाला, “तुम्ही चढून जा;
कारण उद्या मी तुम्हाला त्यांचा पराजय करण्यास मदत करीन.”
29 मग इसर्ाएल लोकांनी िगब्याच्या भोवताली गुप्तस्थळी
माणसे ठेवली. 30 मग ितसर्या िदवशी इसर्ाएली लोक
बन्यािमनाच्या लोकांिवरुद्ध लढले, आिण पवूी र्पर्माणे त्यांनी
िगब्याजवळ व्यहूरचना केली. 31 तेव्हा बन्यामीनी लोक गेले
आिण इसर्ाएल लोकांिवरूद्ध लढले आिण त्यांना नगरापासनू
काढून घेऊन दरू नेण्यात आले. त्यांनी काही लोकांस मारण्यास
सुरवात केली. त्यातला एक रस्ता बेथेलास आिण दुसरा
िगब्याकडे जातो, त्यामध्ये इसर्ाएलांपैकी सुमारे तीस पुरुष
शेतात त्यांनी मारले; 32 बन्यािमनी लोकांनी म्हटले, “त्यांचा
पराजय झाला आहे, आिण पिहल्यासारखे ते आमच्यापुढून
पळून जात आहेत.” परंतु इसर्ाएली सैन्य म्हणाले, “आपण
मागे पळू आिण त्यांना नगरातल्या रस्त्या पासनू दरू काढून
आण.ू” 33 सवर् इसर्ाएली सैन्य त्यांच्या जागेवरून उठले
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आिण त्यांनी बआल-तामार येथे लढाईसाठी व्यहूरचना केली.
नंतर जे इसर्ाएली सैन्य गुप्तस्थळीं लपनू बसले होते ते
आपल्या जागेवरून, मारे िगबा येथनू अचानक उठले. 34 सवर्
इसर्ाएलातले िनवडलेले दहा हजार पुरुष िगब्यापुढे आले आिण
भयंकर लढाई झाली, तथािप बन्यािमन्यांना समजले नव्हते की,
आप ी आपल्याजवळ येऊन ठेपली आहे. 35 तेव्हा परमेश्वर
देवाने बन्यािमनाला इसर्ाएलापुढे परािजत केले. त्या िदवशी
बन्यािमन्यांचे पंचवीस हजार शंभर पुरुष मारले गेले. त्या सवार्नंा
तलवारीने लढण्याचे िशक्षण देण्यात आले होते. 36 बन्यािमनी
लोकांनी पािहले की आपण परािजत झालो आहोत. हे असे
झाले की इसर्ाएली मनुष्यांनी िगब्यावर जे दबा धरून ठेवले
होते, त्यांचा भरवसा धरला म्हणनू ती बन्यािमनी मनुष्यांपुढून
बाजलूा झाली. 37 नंतर दबा धरून बसणारे उठले आिण पटकन ते
िगब्यात गेले आिण त्यांनी त्यांच्या तलवारीने नगरात राहणार्या
पर्त्येकाला ठार मारले. 38 आता दबा धरणारे आिण इसर्ाएली
सैन्यात सांकेितक खणू ठरली होती की त्यांनी नगरातनू उंच
धुराचा उंच लोळ चढवावा. 39 आिण इसर्ाएली सैन्य लढाईत
मागे िफरू लागले; आता बन्यािमन्याने हल्ल्याला सुरवात केली
आिण इसर्ाएलांतली सुमारे तीस माणसे मारली. आिण त्यांनी
म्हटले, “खातर्ीने पािहल्या लढाईसारखे ते आमच्यापुढे परािजत
झालेत.” 40 परंतु नगरातनू धुराचा लोळ उंच चढू लागला,
तेव्हा बन्यािमन्यांनी आपल्या पाठीमागे वळून पािहले आिण
संपणूर् नगरातनू धुराचा लोळ आकाशात चढत असल्याचे त्यांना
िदसले. 41 नंतर इसर्ाएली सैन्य मागे उलटून त्यांच्यावर हल्ला
चढवला. बन्यािमनी माणसे फार घाबरली, कारण त्यांनी पािहले
की, आपल्यावर अिरष्ट आले आहे, हे त्यांच्या लक्षात आले.
42 यास्तव ते इसर्ाएलाच्या सैन्यापुढून रानाच्या वाटेने िनसटून
पळाले; तथािप लढाईने त्यांना गाठले. इसर्ाएलाच्या सैन्याने
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बाहेर येऊन, जेथे कोठे ते गावातनू बाहेर िनघाले होते तेथे त्यांना
मारले. 43 त्यांनी बन्यािमन्यांना चोहोकडून वेढले आिण नोहा
येथपासनू ते त्यांच्या पाठीस लागले; त्यांनी िगब्यासमोर पवूकडे
त्यांना पायदळी तुडवनू मारले. 44 बन्यािमनातले अठरा हजार
सैिनक मारले गेले; ती सवर् माणसे लढाईत पटाईत होती. 45 जे
मागे िफरले ते रानात िरम्मोन खडकाकडे पळून गेले. तथािप
त्यांनी त्यातले पाच हजार पुरुष रस्त्यावर वेचनू मारले, आिण
िगदोमापयर्ंत त्यांचा पाठलाग करून त्यातले दोन हजार पुरुष
आणखी मारले. 46 त्या िदवशी बन्यािमनातले जे सवर् पडले ते
तलवारीने लढाईचे िशक्षण घेतलेले आिण अनुभवी असे पंचवीस
हजार पुरुष होते; ते सवर् लढाईत पर्िसद्ध शरू लोक होते. 47 परंतु
सहाशे पुरुष िफरून रानात िरम्मोन खडकावर पळून गेले. आिण
ते िरम्मोन खडकावर चार मिहने रािहले. 48 नंतर इसर्ाएली
सैन्यांनी मागे िफरून बन्यािमनी लोकांवर हल्ला केला आिण
नगरातली सवर् माणसे व गुरेढोरे आिण जे काही त्यांना सापडले
ती पर्त्येक गोष्ट त्यांनी तलवारीने मारली, आिण त्यांच्या
मागार्तील पर्त्येक नगर त्यांनी आग लावनू जाळून टाकले.

21
1 आता इसर्ाएली मनुष्यांनी िमस्पात अशी शपथ वािहली

होती की, “आमच्यातला कोणीही आपल्या मुली बन्यािमनाला
लग्नासाठी देणार नाही.” 2 नंतर लोक बेथेल नगरास गेले
आिण संध्याकाळपयर्ंत देवापुढे बसनू रािहले, आिण मोठ ाने
आवाज करून फार दु:खाने रडले. 3 ते मोठ ाने म्हणाले, “हे
इसर्ाएलाच्या देवा परमेश्वरा, इसर्ाएलात असे का झाले की
आज इसर्ाएलातनू एक वंश नाहीसा झाला आहे.” 4 नंतर
दुसर्या िदवशी लोकांनी पहाटेस लवकर उठून तेथे वेदी बांधली,
आिण होमापर्ण व शांत्यपर्ण यज्ञ केले. 5इसर्ाएली लोक म्हणाले,



21:6 lxvi शास्ते 21:15

सवर् इसर्ाएली वंशांतला जो कोणी मंडळीत परमेश्वराजवळ
चढून आला नाही, असा कोण आहे? कारण जो कोणी
परमेश्वराजवळ िमस्पात चढून आला नाही. त्यािवषयी अशी
महत्त्वाची शपथ केली होती की, “ते म्हणाले, जे कोणी आले
नाहीत त्यांना अवश्य िजवे मारावे.” 6 इसर्ाएलाच्या लोक
आपला भाऊ बन्यामीन यािवषयी कळवळा करून म्हणाले,
“आज इसर्ाएलातनू एक वंश कापला गेला आहे; 7 जे उरलेले
आहेत त्यांच्यासाठी कोण पत्नीची तरतदू करील? कारण
आम्ही परमेश्वराजवळ शपथ वािहली की, आम्ही आपल्या
मुलीपैंकी कोणीही त्यांना लग्नासाठी देणार नाही.” 8 त्यांनी
म्हटले, इसर्ाएलाच्या वंशांतला जो कोणी “िमस्पात परमेश्वर
देवा जवळ चढून आला नाही; असा कोण आहे?” तेव्हा
याबेश िगलादातला कोणीही मंडळीत आला नव्हता हे त्यांना
कळले. 9 कारण लोकांची मोजणी घेतली गेली, तेव्हा पाहा,
याबेश िगलादात राहणार्यांपैकी कोणीही तेथे आला नव्हता.
10 मंडळीने शरू असे बारा हजार पुरुष सचूना देऊन याबेश
िगलादाकडे पाठवले, “आिण तुम्ही जाऊन त्यांच्यावर हल्ला
करा आिण िस्तर्यांना व पुतर्ांनासुद्धा तलवारीने मारा. 11 हे
करा, तुम्हाला जे करायचे ते हेच की सवर् पुरुष आिण िजचा
पुरुषाशी लैं िगक संबंध आला आहे ती पर्त्येक स्तर्ी, त्यांचा
नाश करावा.” 12 तेव्हा याबेश िगलादाच्या राहणार्यांमध्ये
ज्यांचा पुरुषाशी संबंध आला नव्हता, अशा चारशे कुमारी त्यांना
िमळाल्या आिण त्यांनी त्यांना कनान देशात िशलो छावणीत
आणले. 13 तेव्हा सवर् मंडळीने िरम्मोन खडकावर जे बन्यािमनी
लोक राहत होते त्यांच्याकडे िनरोप पाठवनू त्यांच्याशी शांतीचे
बोलणे केले. 14 तेव्हा बन्यािमनी माघारी आले, आिण त्यांनी
याबेश िगलादातल्या िस्तर्या त्यांना पत्नी करून िदल्या; परंतु
त्या सवार्नंा त्या पुरल्या नाहीत. 15 लोकांस बन्यािमनािवषयी
दु:ख वाटले. कारण की, परमेश्वराने इसर्ाएलाच्या वंशांत
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फाटाफूट केली होती. 16 यास्तव मंडळीच्या वडीलांनी म्हटले,
जे उरलेले त्यांना पत्नी िमळण्यािवषयी आम्ही काय करावे?
कारण त्यांनी “बन्यािमनी िस्तर्यांना मारून टाकले होते.”
17 आणखी त्यांनी म्हटले, इसर्ाएलापासनू एक वंश नाश
होऊ नये, “म्हणनू बन्यािमनाच्या उरलेल्यांना वतन िमळावे.
18 आम्ही आपल्या कन्येतनू त्यांना िस्तर्या करून देऊ शकत
नाही. कारण इसर्ाएलाच्या लोकांनी अशी शपथ वािहली
होती की, जो बन्यािमनाला पत्नी करून देतो, तो शािपत
होईल.” 19 नंतर ते म्हणाले, “िशलोम छावणीमध्ये परमेश्वर
देवासाठी दरवषी र् सण असतो, ते बेथेलच्या उ रेस, जो रस्ता
बेथेलापासनू शखेमास चढून जातो, त्याच्या पवूकडे आिण
लबानोच्या दिक्षणेस आहे.” 20 त्यांनी बन्यािमनी लोकांस
अशी आज्ञा िदली की, “तुम्ही दर्ाक्षमळ्यांमध्ये जा आिण
लपनू राहा. 21 मग जेव्हा िशलोतल्या मुली नाचायला
िनघतील, तेव्हा तुम्ही दर्ाक्षमळ्यांतनू बाहेर िनघनू पर्त्येकाने
आपल्यासाठी िशलोतल्या कन्येतनू पत्नी करून घ्यावी, आिण
मग बन्यािमनाच्या देशास परत मागे जावे. 22 जेव्हा त्यांचे
वडील िकंवा त्यांचे भाऊबंद एक होऊन आमच्याजवळ िनषेध
करण्यास येतील, तेव्हा आम्ही त्यांना सांग,ू तुम्ही त्यांना राहू द्या,
आमच्यावर कृपा करा! कारण लढाईत आम्हांला त्यांच्यातील
एकएकासाठी पत्नी िमळाली नाही. आिण तुम्ही शपथेिवषयी
दोषी नाहीत, कारण तुम्ही स्वतः त्यांना तुमच्या मुली िदल्या
नाहीत.” 23 यास्तव बन्यािमनाच्या लोकांनी तसे केले, आिण
आपल्या संख्येपर्माणे कन्या पकडून पत्नी करून घेतल्या. नंतर
ते माघारी आपल्या वतनावर गेले, आिण तेथे नगरे बांधनू
त्यामध्ये रािहले. 24 त्यानंतर इसर्ाएली लोक तेथनू आपापल्या
वंशाकडे व आपापल्या वतनावर परत गेले. 25 त्या िदवसात
इसर्ाएलावर कोणी राजा नव्हता. पर्त्येकजण त्यास जे बरे वाटे,
ते करीत होता.
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