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यशया
यशया पुस्तकाचे नाव त्याचा लेखक यशया याच्या नावावरून

पडले, त्याचा िववाह एका संदेष्ट्रीशी झाला जीने त्याच्यापासनू
िकमान दोन मुलांना जन्म िदला. (यशया 7:3; 8:3). त्याने चार
यहदू्यांचे राजे उज्जीया, योथाम,आहाज आिण िहज्कीया (1:1)
यांच्या कारिकदी र्त भाकीत केले आिण तो कदािचत पाचवा दुष्ट
राजा मनश्शे याच्या मृत्यसू भेटला.

साधारण इ. प.ू 740 - 680.
राजा उज्जीयाच्या कारिकदी र्च्या अखेरीस आिण योथाम,

आहाज आिण िहज्कीया यांच्या कारिकदी र्त हे पुस्तक िलिहले
गेले.

यशयाच्या संबंधातील मुख्य शर्ोते हे यहदूाचे लोक होते जे
देवाच्या िनयमांनुसार जगण्यात अयशस्वी ठरले.

यशयाचा उदे्दश संपणूर् जुन्या करारामध्ये येशू िखर्स्ताचे
व्यापक भिवष्यसचूक िचतर् पर्दान करणे आहे. त्याच्या
जीवनाची पणूर् व्याप्ती यांचा समावेश आहे: त्याच्या येण्याची
घोषणा (यशया 40:3-5), त्याचा कुमारीच्याद्वारे जन्म (7:14),
सुवातार् घोिषत करणे (61:1), त्याच्या बिलदानासंबधी मृत्यू
(52:13-53:12), आिण स्वतःचा लोकांसाठी परत येणे (60:2-
3). परे्िषत यशया यास पर्ामुख्याने यहदूाच्या राज्यामध्ये
भिवष्यवाणी करण्यासाठी बोलवण्यात आले. यहदूा पुनरुत्थान
आिण बंडखोरपणाच्या काळात माध्यमातनू जात होता. अश्शरू
आिण िमसराचा नाश करून यहदूाला धोक्यात आणण्यात आले
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होते, परंतु परमेश्वराच्या कृपेमुळे त्याला वाचवले गेले. यशयाने
पापापासनू पश्चा ाप करण्याचा आिण भिवष्यकाळात देवाच्या
सुटकेची आशा बाळगण्याचा संदेश घोिषत केला.

तारण
रूपरेषा
1. यहदूाची पुनबार्ंधणी — 1:1-12:6
2. इतर राष्ट्रांिवरुद्ध पुनबार्ंधणी — 13:1-23:18
3. भिवष्यातील संकट — 24:1-27:13
4. इसर्ाएलआिण यहदूा यांची पुनबार्ंधणी — 28:1-35:10
5. िहज्कीया आिण यशाया यांचा इितहास — 36:1-38:22
6. बाबेल देशाची पृष्ठभमूी — 39:1-47:15
7. देवाची शांतीची योजना — 48:1-66:24

1 आमोज याचा मुलगा यशया ह्याने यहदूा व यरूशलेम
ह्यािवषयी उज्जीया, योथाम, आहाज व िहज्कीया या
यहदूी राजांच्या कालिकदी र्च्या काळात पुढे घडून येणार्या
गोष्टीिंवषयीचा दृष्टांत पािहला. 2 हे आकाशा, ऐक आिण हे
पृथ्वी लक्षपवूर्क कान दे; कारण परमेश्वर हे बोलला आहेः
“मी लेकरांचे पालनपोषण करून त्यांना वाढिवले, परंतु त्यांनी

मजिवरूद्ध बंडखोरी केली.
3 बैल आपल्या धन्याला ओळखतो, आिण गाढव आपल्या

मालकाचे खाण्याचे कंुड ओळखतो,
परंतु इसर्ाएलओळखत नाही, इसर्ाएलास समजत नाही.”
4 अहाहा! हे राष्ट्र, पापी, दुष्कृत्यांच्या भाराने खाली दबलेले

लोक,
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दुष्ट जनांची संतती, भर्ष्टाचाराने वागणारी मुले! त्यांनी
परमेश्वरास सोडून िदले आहे, इसर्ाएलाच्या पिवतर्
परमेश्वरास त्यांनी तुच्छ लेखले आहे.

त्यांनी स्वतःस त्याच्यापासनू दरू केले आहे.
5 तुम्ही अजनूही का मार खाता? तुम्ही अिधकािधक बंड का

करता?
तुमचे संपणूर् मस्तकआजारी व संपणूर् अंतःकरण कमकुवतआहे.
6 पायाच्या तळव्यापायापासनू डोक्यापयर्ंत ज्याला दुखापत

झाली नाही असा भाग राहीला नाही;
फक्त जखमा व घाव आिण ताज्या उघड ा जखमा आहेत; त्या

स्वच्छ केल्या नाहीत, पट्टी बांधनू त्या झाकल्याही
नाहीत िकंवा तेलाने उपचार केला नाही.

7 तुमचा ओसाड झाला आहे; तुमची नगरे जळून गेली आहेत.
तुमच्या देखत परकीयांनी तुमची शेते उध्द्वस्त केली आहेत.
परकीयांनी ती नासधसू करून, उलथनू सोडून िदली आहेत.
8 िसयोनाची कन्या* ही दर्ाक्षाच्या मळ्यातील खोपटीसारखी,
काकडीच्या बागेतील पडवीसारखी, वेढा िदलेल्या नगरासारखी

झाली आहे.
9जर सेनाधीश परमेश्वराने आम्हासाठी थोडेही िशल्लक ठेवले

नसते तर
आमची अवस्था सदोम व गमोरा या नगरांसारखी झाली असती.

10सदोमाच्या अिधकार्यांनो, परमेश्वराचा वचन ऐका;
गमोराच्या लोकांनो आमच्या देवाच्या िनयमशास्तर्ाकडे लक्षय

द्या.
11 परमेश्वर म्हणतो, “तुमचे असंख्य यज्ञबली माझ्या काय

कामाचे?
जळालेल्या में ढरांची अपर्णे, पर्ाण्यांची चरबी ही मला आता

पुरेशी झाली आहेत;
* 1:8
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आिण तसेच बैल, कोंकरे, िकंवा शेळ्या यांच्या रक्ताने मला
संतोष होत नाही;”

12 जेव्हा तुम्ही मजसमोर सादर होण्यास येता,
माझी अंगणे आपल्या पायाखाली तुडिवता? असे करण्यास

तुम्हास कोणी सांिगतले?
13 पुन्हा िनरथर्क अशी अपर्णे आणू नका; धुपाचा मला ितटकारा

आहे.
तुमचे नवचंदर्दशर्न व शब्बाथ मेळे, असे पापी मेळे मी खपवनू

घेत नाही.
14 तुमची चंदर्दशर्ने व तुम्ही नेमलेले सण यांचा माझा जीव दे्वष

करतो;
त्यांचे मला ओझे झाले आहे; तो सहन करून मी थकलो आहे.
15 म्हणनू जेव्हा तुम्ही पर्ाथर्नेत हात पसरता, तेव्हा मी आपले

डोळे तुम्हापासनू झाकीन;
जरी तुम्ही पुष्कळ पर्ाथर्ना केल्या, तरीही मी त्या ऐकणार नाही;
तुमचे हात िनष्पापांच्या घाताच्या रक्ताने पणूर्पणे भरले आहेत.
16 स्वतःला धुवा, स्वच्छ करा;
तुमची दुष्ट कृत्ये माझ्या नजरेपासनू नाहीशी करा; वाईट करणे

सोडा;
17चांगले करण्यास िशका;
न्याय िमळवा, पीिडतांची मदत करा,
िपतृहीनांना न्याय द्या, िवधवांचे रक्षण करा.
18 परमेश्वर म्हणतो, “आता या, व एकमेकांशी संवाद करून हे

जाणनू घ्या;
जरी तुमची पातके लाखेसारखी लाल असली, तरीही ती

बफार्पर्माणे शुभर् होतील;
जरी ती िकरिमजी रंगासारखी लाल असली, तरी ती शुभर्

लोकरीसारखी होतील.
19जर तुमची इच्छा असेल व तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळाल,
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तर तुम्हास या भमूीपासनू चांगले खावयास िमळेल.
20 परंतु जर तुम्ही नाकाराल व बंड कराल, तर तलवार तुमचा

नाश करील,”
कारण परमेश्वर आपल्या मुखाने हे बोलला आहे.

21 िवश्वासू नगरी वेश्या कशी झाली! ती जी की पणूर्पणे न्यायी
होती, धािमर्कतेने पिरपणूर् होती,

पण ती आज खुन्यांनी भरून गेली आहे.
22 तुमची चांदी अशुद्ध झाली आहे, तुमच्या दर्ाक्षरसात पाणी

िमसळले आहे.
23 तुमचे सरदार बंडखोर व चोरांचे साथीदार आहेत;
पर्त्येकाला लाच घेणे िपर्य आिण नजराण्यांच्या मागे धावणे

आवडते.
ते अनाथांचे रक्षण करीत नाहीत िकंवा िवधवांची कायदेशीर

दयेची बाजहूी घेत नाहीत.
24 यांकरीताच पर्भ,ू सेनाधीश परमेश्वर†, इसर्ाएलाचा

सामथ्यर्शाली देव हे म्हणतो कीः
“त्यांचा नाश होवो! मी माझ्या िवरोधकांचा सडू घेईन,
आिण माझ्या शतर्ू िवरूद्ध मी स्वतः बदला घेईन;
25मी तुजिवरूद्धआपला हात वळवनू,
तुझे शुद्धीकरण करून तुझ्यातील िनरुपयोगी गोष्टी काढून सवर्

पर्कारची अशुद्धता दरू करीन.
26 मी तुझे सवर् न्यायधीश पवूी र् जसे होते तसे करीन, तुझे सवर्

सल्लागार सुरवातीस जसे होते तसे करीन,
त्यानंतर तुला नीितमानांची िवश्वासू नगरी म्हणतील.”
27 िसयोनेचा न्यायाने उद्धार होईल व ितच्यातील पश्चातापी

लोकांचा धािमर्कतेने उद्धार होईल.
† 1:24 -साबओथ
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28 बंडखोर व पापी यांचा एकतर् चुराडा होईल व ज्यांनी
परमेश्वराचा त्याग केला त्यांचाही तसाच चुराडा होईल.

29 “तुम्हास पिवतर् वाटणार्या एलाच्या झाडाची‡ तुम्हास लाज
वाटेल,

आिण तुम्ही िनवडलेल्या बागा तुम्हास लज्जास्पद होतील.
30कारण तुम्ही पाने कोमजलेल्या एलाच्या झाडापर्माणे,
व पाणी नसलेल्या बागेसारखे व्हाल.
31 बलाढ मनुष्य वाळलेल्या झाडाच्या िढलपीपर्माणे दुबर्ल

होईल व त्याची कामे जाळाच्या लहानशा िठणगीसारखी
राहतील;

ती दोन्ही एकतर् जाळण्यात येतील, तो त्यास कोणीही
िवझवणार नाही.”

2
4:1-5

1यरूशलेम वयहदूा यािवषयीच्या गोष्टी दृष्टांताद्वारेआमोज
याचा मुलगा यशया यास पर्ाप्त झाल्या.
2 शेवटल्या िदवसात, परमेश्वराचे डोंगरावरील मंिदर,
पवर्ताच्या सवार्त उंच जागी स्थापण्यात येईल, आिण ते

डोंगरावर उंच होईल;
व सवर् राष्ट्रे त्याकडे लोटतील.
3 “चला, आपण वर परमेश्वराच्या डोंगरावर जाऊ, याकोबाच्या

देवाच्या मंिदरात जाऊ,
म्हणजे तो आम्हास त्याचे मागर् िशकवील व आपण त्याच्या

मागार्त चाल”ू असे पुष्कळ लोक म्हणतील.
कारण िसयोनेतनू धमर्शास्तर् व यरूशलेमेतनू देवाचे वचन बाहेर

येईल.
4तो राष्ट्रांमध्ये न्याय करील वअनेकलोकांबद्दल िनणर्य देईल,
‡ 1:29
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ते आपल्या तलवारी मोडून त्याचे फाळ बनवतील व आपल्या
भाल्यांचे कोयते करतील,

यानंतर राष्ट्र राष्ट्रांवर तलवार उगारणार नाही िकंवा युद्धकला
सुद्धा अवगत करणार नाही.

5 याकोबाच्या घराण्या, ये, आिण आपण परमेश्वराच्या
पर्काशात चाल.ू

6कारण तू तुझ्या लोकांचा म्हणजे याकोबाच्या घराण्याचा त्याग
केला आहेस,

कारण ते पवूकडील लोकांच्या चालीिरतीने भरले आहेतआिण ते
पिलष्ट ापर्माणे शकुन पाहणारे आहेत,

व ते परदेशी लोकांच्या पुतर्ांबरोबर हातिमळवणी करतात.
7 त्यांची भमूी चांदी व सोन्याने भरगच्च झाली आहे; त्यांच्या

शर्ीमंतीला सीमा रािहलेली नाही,
त्यांची भमूी घोडे व रथ यांनी भरलेली असनू त्यासही सीमा

उरलेली नाही.
8तसेच त्यांची संपणूर् भमूी मतूी र्नंी भरलेली आहे;
ते स्वहस्ते बनिवलेल्या कलाकृतीची, स्वतःच्या बोटांनी

बनिवलेल्या गोष्टीची पजूा करतात.
9 ते लोक पाया पडतील,आिण वैयिक्तकखाली पडतील; म्हणनू

त्यांचा िस्वकार करू नका.
10 खडकाळ जागी जा व परमेश्वराच्या भयापासनू व त्याच्या

वैभवी गौरवापासनू
जिमनीत लप.
11 न्यायाच्या त्या िदवशी गिवर्ष्ठ मनुष्याची दृष्टी नीच केली

जाईल, व त्याचा गवर् खाली करण्यात येईल,
आिण फक्त परमेश्वराचेच नाव उंचावले जाईल.
12कारण सेनाधीश परमेश्वराचा िदवस,
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पर्त्येक गिवर्ष्ठ व उंचावलेला यांच्या िवरोधात, पर्त्येक उन्म
व्यक्तीच्या िवरोधात येईल व तो नमिवला जाईल.

13आिण लबानोनातील देवदारूची सवर् उंच झाडे,
आिण बाशानातील सवर् अल्लोनाची झाडे यांच्या िवरोधात,
14आिणसवर् उंच पवर्त व उंचावलेल्या टेकड ा यांच्या िवरोधात,
15 आिण पर्त्येक उंच बुरुज व पर्त्येक अभेद्य िभंत

यांच्यािवरोधात,
16 आिण ताशी र्शातील सवर् जहाजे व समुदर् पयर्टन करणार्या

सवर् संुदर नौका यांच्यािवरोधात येईल.
17 त्या िदवशी मनुष्याचा गवर् उतरवला जाईल, त्याचा ताठा

गळून पडेल;
फक्त परमेश्वरच उंचावला जाईल.
18सवर् मतूी र् पणूर्पणे नष्ट होतील.
19 परमेश्वर जेव्हा पृथीवर हाहाकार करण्यास उठेल तेव्हा

परमेश्वराच्या भयामुळे व त्याच्या तेजाच्या भव्यतेमुळे
लोक

खडकातील गुहेत व जिमनीतील भगदाडात िशरतील.
20 त्या िदवशी लोक त्यांच्या चांदीच्या व सोन्याच्या मतूी र्
ज्या त्यांनी त्यांची पजूा करावयास बनिवल्या त्या दरू फेकून

देतील, ते त्या मतूी र् दरूवर उंदरांजवळ व वटवाघळू
यांच्याकडे फेकून देतील.

21 जेव्हा परमेश्वर पृथ्वीला घाबरून सोडण्यास उठेल, तेव्हा
परमेश्वराच्या भयावह कृतीमुळे

व त्याच्या तेजामुळे लोक खडकाच्या गुहेत व जीणर् होऊन
फुटलेल्या खडकाच्या कपारीत िशरतील.

22 ज्याचे जीवन नाकपुड ातील श्वासात आहे, त्या मनुष्यावर
िवश्वास ठेवण्याचे थांबवा,

कारण त्यास काय जमेस धरायचे?
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3

1 पाहा, पर्भ,ू सेनाधीश परमेश्वर, यरूशलेम व यहदूा
यांच्यापासनू

आधार व टेका काढून घेत आहे, म्हणजे भाकरीचा संपणूर् साठा
आिण संपणूर् पाणी पुरवठा काढून घेत आहे;

2शक्तीमान पुरुष, योद्धा, न्यायधीश, संदेष्टा, ज्योितषी, वडील,
3 पन्नासांचा कप्तान, पर्ितिष्ठत नागिरक, मंतर्ी, कूशल

कारागीर व िनपुण जादगूार.
4 “मी फक्त युवकास त्यांचे अिधकारी म्हणनू नेमीन,आिण युवक

त्यांच्यावर राज्य करतील.
5 सवर् लोक दडपशाहीमुळे धास्तावतील; पर्त्येकजण

दुसर्यामुळे, पर्त्येक व्यक्ती त्याच्या शेजार्यामुळे;
लेकरे उद्दामपणे वयोवृद्धांचा िवरोध करतील, अधोगती झालेले

पर्ितष्ठीतांना आव्हान करतील.
6 आपल्या विडलाच्याच घरात कोणी आपल्या भावाला

जबरदस्तीने म्हणेल,
आिण तुझ्याजवळ झगा आहे; तू आमचा शासक हो व तुझ्या

हाताखाली हे नाश होऊ दे.
7 त्या िदवशी तो ओरडून म्हणेल,
‘मी बरे करणारा होणार नाही, माझ्याजवळ भाकरी व वस्तर्ही

नाहीत,
तुम्ही मला लोकांचा शासक करू नका.’ ”
8 कारण यरूशलेमेचा नाश झाला आहे, व यहदूा पतन पावला

आहे,
कारण त्यांचे बोलणे व कृती परमेश्वराच्या िवरोधात आहे,

त्याच्या उच्च अिधकाराचा अपमान करतआहे.
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9 त्यांच्या चेहर्यावरील हावभाव त्यांच्याच िवरूद्ध साक्ष देतात;
आिण सदोमापर्माणे ते त्यांच्या पापािवषयीच्या गोष्टी
सांगतात; ते त्या लपवीत नाहीत.

त्यांचा नाश होवो! कारण त्यांनी स्वतःवरआप ीआणलीआहे.
10 नीितमानास सांगा िक त्यांचे भले होईल; कारण ते आपल्या

कृतीचें फळ खातील.
11 पाप्याचा नाश होवो! त्याचे वाईट होईल, कारण त्याने

आपल्या हाताने जे केले, ते त्यास िमळेल.
12 माझ्या लोकांनो; लेकरे तुम्हावर जुलमू करतात व िस्तर्या

त्यांच्यावर राज्य करतात.
माझ्या लोकांनो, तुमचे पुढारी तुम्हास योग्य मागार्पासनू

दरू नेतात, व तुमच्या मागार्िवषयी तुम्हास गोंधळात
टाकतात.

13 परमेश्वर न्याय करण्याकिरता न्यायसभेत उभा रािहला आहे,
त्याच्या लोकांचा न्याय करण्याकिरता तो उभा रािहला
आहे.

14 परमेश्वर वडील जन व त्याच्या लोकांचे अिधकारी यांच्यावर
न्याय पर्कट करील.

तुम्ही दर्ाक्षीचा मळा खाऊन टाकला आहे; गिरबांची लुटलेली
मालम ा तुमच्या घरांमध्ये आहे.

15 तुम्ही माझ्या लोकांचा संपणूर् नाश का करीता व गिरबांना
अितशय यातना का देता?

असे पर्भ,ू सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो.

16 परमेश्वर म्हणतो िसयोनेच्या कन्या अहंकारी आहेत,
आिण त्या ताठ मानेनेआपले डोके उंचावनू चालतात वआपल्या

डोळ्यांनी पर्णयचेष्टा करतात,
जातांना त्या चोखंदळपणा करतात वआपल्या पायांनी पैंजणाचा

रुणझुणआवाज करतात.
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17 म्हणनू िसयोनेच्या कन्यांच्या डोक्यात पर्भू देव रोगगर्स्त
खरूज उत्पन्न करील, आिण परमेश्वर त्यांचे टक्कल
करील.

18 त्या िदवशी पर्भू त्यांचे संुदर असे पायातील दािगने, डोक्याचे
बंध, गळयातील चंदर्कोरी हार,

19कणर्फुले, कंकणे,आिण घंुगट;
20 िशरभषूणे, पैंजणे, कमरपट्टे, सुगंधी दर्व्यांचा डब्ब्या,आिण

भाग्यवान आकषर्णे काढून टाकील.
21तो अंगठ ा, नथी दािगने;
22सणाचे वस्तरे्,आवरणे,ओढण्या, हातातील बटवे;
23 हातातले आरसे, तलम सणाचे वस्तर्, डोक्यावरील वस्तरे्,

आिणओढण्या काढून टाकील.
24 तेथे गोड सुगंधा ऐवजी दुगर्ंध; कमरपट्ट ा ऐवजी रस्सी,
आकषर्क केशरचने ऐवजी टक्कल, झग्याऐवजी तरटाचे वस्तर्,
आिण सौंदयार्च्या जागी डाग राहतील.
25 तुझे पुरुष तलवारीने पडतील व वीर पुरुष युद्धात पाडले

जातील.
26यरूशलेमेच्या वेशी शोक व िवलाप करतील;आिण ती एकटी

असेल व जिमनीवर बसनू राहील.

4
1 त्या िदवशी सात िस्तर्या एका पुरुषाला ताब्यात घेऊन
म्हणतीलआमचे स्वतःचेचअन्नआम्हीखाऊ,आमचे स्वतःचेच

कपडे आम्ही घालू
परंतुआमची लज्जा दरू करण्याकिरताआम्हास तुझे नाव घेऊ दे.

2 त्या िदवशी परमेश्वराचे रोपटे संुदर व गौरवी होईल.
इसर्ाएलात राहणार्याकिरता भमूीचे फळ चिवष्ट वआनंददायी
होईल.
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3 यानंतर जो कोणी िसयोनात राहील, जो कोणी यरूशलेमेत
बाकी राहील, पर्त्येक जण जो कोणी येरुशलेमेत िजवंत
असा गणला जाईल त्यास पिवतर् असे म्हणतील, 4 ज्या
वेळेस परमेश्वर िसयोनेच्या कन्यांची अशुद्धता दरू करेल,
आिण यरूशलेमेच्या गभार्तील रक्ताचे डाग त्याच्या न्यायाच्या
आत्म्याने व ज्वलंत अग्नीच्या आत्म्याने स्वच्छ करील तेव्हा हे
होईल.

5 नंतर परमेश्वर िसयोन पवर्ताच्या संपणूर् जागेवर व ितच्या
मेळ्यांच्या जागेवर िदवसा ढग व धरू, आिण रातर्ी जळत्या
अग्नीच्या ज्वालेचा पर्काश, परमेश्वराच्या वैभवाचे छत,
िनमार्ण करील. 6 िदवसा उष्णतेपासनू आशर्यासाठी सावली
व आसरा, आिण वादळ व पाऊस यापासनू आच्छादन असे ते
होईल.

5

1 मला माझ्या िपर्यासाठी गाणे गाऊ द्या, माझ्या िपर्याच्या
दर्ाक्षमळ्यािवषयीचे हे गीत आहे.

माझ्या िपर्याचा दर्ाक्षमळा अितशय सुपीक डोंगरावर आहे.
2 माझ्या िमतर्ाने खणनू जमीन साफसफू केली. ितच्यामध्ये

अितशय उ म पर्तीच्या दर्ाक्षाची लागवड केली.
त्याने मळ्याच्या मध्यभागी एक टेहळणी बुरूज बांधला आिण

त्यामध्ये दर्ाक्षकंुडिह खणले,
मग त्याने दर्ाके्ष द्यावी या अपेके्षत होता पण त्यातनू रानदर्ाके्ष

िनघाली.
3 म्हणनू आता, “यरूशलेमेमध्ये राहणार्यांनो व यहदूातल्या

पुरुषांनो,
माझा आिण माझ्या दर्ाक्षमळ्याचा न्याय करा.
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4मी माझ्या दर्ाक्षमळ्यासाठी जे केलेआहे, त्यापेक्षा मीआणखी
करायला पाहीजे असते?

चांगले दर्ाक्ष यावे म्हणनू मी त्याकडे पािहले असता, त्याने का
रानदर्ाके्ष उत्पन्न केले?

5आता मी माझ्या दर्ाक्षमळ्याचे काय करणार आहे ते तुम्हास
सांगतो. मळ्याच्या संरक्षणासाठी लावलेले काटेरी
कंुपण काढीन.

मी त्यास कुरणअसेकरीन, त्याच्याआवाराची दगडी िभंतफोडून
टाकीलआिण ती पायाने तुडवीली जाईल.

6मी तो उजाड करीन, त्यास खच्ची करणार नाहीत व कुदळणार
नाहीत, पण तण व काटेकुटे फुटतील,

तेथे पाऊस न पाडण्याची मी ढगांना आज्ञा करीन.”
7 कारण सेनाधीश परमेश्वराचा दर्ाक्षमळा म्हणजे इसर्ाएल

घराणे होय.
आिण यहदूाचे पुरुष हे त्यातीलआनंददायी लागवड होय.
त्याने न्यायाची वाट पािहली, परंतु त्याऐवजी, तेथे मारणे;

न्यायीपणाची वाट पािहली, परंतू त्याऐवजी, मदतीचा
आक्रोशआढळूनआला.

8 जे घराला घर आिण
आपण देशामध्ये रहावे म्हणनू जागा न उरेपयर्ंत शेताला शेत

लावतात, त्यांना हाय हाय!
9 सेनाधीश परमेश्वर माझ्याशी बोलला,
“तेथेखपू घरे िरकामी होतील,मोठी व संुदरघरे राहणार्यांिशवाय

ओसाड पडतील.
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10दहा एकर *दर्ाक्षमळा एक बाथ† रस देईल,आिण एक होमर‡
बी केवळ एक एफा §उपज देईल.

11 सकाळी उठून मद्याच्या शोधास लागणार्यांनो तुम्हास हाय
हाय!

जे तुम्ही मद्यापानाने धंुद होऊन रातर्ी उिशरापयर्ंत जागत
राहता.

12 मद्य, सारंगी, डफ, बासरी आिण इतर वादे्य यांच्या संगतीत
तुम्ही मेजवान्या करता

पण त्यांना परमेश्वराचीकाय त्यांना िदसतनाहीत, िकंवा त्याच्या
हातची कामे ते िवचारात घेत नाहीत.

13 यास्तव माझे लोक ज्ञानाच्या अभावामुळे पाडावपणांत गेले
आहेत,

त्यांचे अिधकारी भुकेले आहेत आिण त्यांच्या समुदायाला
िपण्यास पाणी नाही.

14यास्तव मृत्यनेू आपली भुक वाढवली आहे आिण आपले तोंड
मोठे उघडले आहे.

आिण त्यांचे उ म लोक, त्यांचा समुदाय, त्यांचे अिधकारी,
आिण त्यांच्यातील मौजमजा करणारे आिण आनंदी, हे
अधोलोकात जातील.”

15 मनुष्यास खाली आणले आहे, महान मनुष्य नमर् केला गेला
आहे,आिण गवी र्ष्ठांचे डोळे खालावले आहेत.

16 सेनाधीश परमेश्वर आपल्या न्यायात उंचावला जातो,आिण
देवजो पिवतर्आहेआपल्या न्यायीपणा द्वारेआपणाला
पिवतर् पर्कट करतो.

17 मग मेंढ ा त्यांच्या कुरणात असल्यासारखे चरतील, आिण
शर्ीमंतांच्या ओसाड भमूीवर कोकरे चरतील.

* 5:10
. † 5:10 22 िलटर ‡ 5:10 160 िकलोगर्ाम

§ 5:10 16 िकलोगर्ाम
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18 जे िरतेपणाच्या दोर्यांनी अन्यायओढतातआिण जे गाडीच्या
दोरांनी पाप ओढतात त्यांना हाय हाय!

19 जे असे म्हणतात, “देव घाई करो, तो त्वरीत कृती करो, म्हणजे
आम्ही ते झालेले पाह,ू

आिण इसर्ाएलाच्या पिव याच्या योजना आकार घेऊन येवोत,
म्हणजे त्या आम्ही जाणावे. त्यांना हायहाय!”

20 जे चांगल्यास वाईट आिण वाईटास चांगले म्हणतात.
ते पर्काशाला अंधार व अंधाराला पर्काश म्हणनू त्याचे

पर्ितिनिधत्व करतात,
जे कडुपणाला गोडअसे वगोडलाकडुअसेसादरकरतात, त्यांना

हाय हाय!
21 जे स्वत:च्या नजरेत आपणास शहाणे समजतात आिण

आपल्या मताने िवचारवंत आहेत त्यांना हायहाय!
22 जे मद्य िपण्यामध्ये िवजेते आहेत आिण मद्याचे िमशर्ण

करण्यात जे पर्वीण आहेत, त्यांना हायहाय!
23 जे पैशासाठी दुष्टाला न्यायी ठरिवतात, आिण िनदो र्षाला

त्याच्या अिधकारांपासनू वंिचत ठेवतात, त्यांना
हायहाय!

24 यास्तव ज्यापर्माणे आग धसकट खाऊन टाकते आिण जसे
सुके गवतआगीच्या जाळात राख होऊन पडते,

त्यापर्माणे त्यांचे मळू कुजणार आिण त्यांचा बहर धळूीसारखा
उडला जाईल.

कारण त्यांनी सेनाधीश परमेश्वराची आज्ञा मानण्यास, नकार
िदला आिण इसर्ाएलाच्या पिवतर् देवाच्या संदेशाचा
त्यांनी ितरस्कार केला.

25 म्हणनू परमेश्वराचा क्रोध त्याच्या लोकांवर पेटला आहे,
आिण त्याने आपला हात, त्यांच्यावर उगारून त्यांना
िशक्षा केली आहे.

डोंगरसुध्दा भीतीने कापले आहेत आिण त्यांची मृतदेह
कचर्यापर्माणे रस्त्यावर पडली आहेत.
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हे सवर् असनूही देवाचा राग शांत झाला नाही, पण त्याचा हात
लोकांस िशक्षा करण्याकरीता उगारलेलाच राहील.

26 तो दरूच्या राष्ट्रांना खणू म्हणनू झेंडा उंच करील आिण
पृथ्वीवरच्यांसाठी तो शीळ वाजवील,

पाहा ते त्वरेने आिण तातडीने येत आहेत.
27 त्यांच्या मध्ये कोणीच थकलेला व ठेच लागलेला असणार

नाही,
त्यांचा कमरबंद कधीच सैल पडणार नाही, आिण त्यांच्या

पादतर्ाणांचे बंद कधीच तुटणार नाहीत.
28 त्यांचे बाण ती णआहेतआिण त्यांचे धनुष्ये वाकलेलीआहेत.
त्यांच्या घोड ांचे खरू गारगोटी सारखे आहेत आिण त्यांच्या

रथाचे चाक वादळा पर्माणे आहेत.
29 त्यांची गजर्नाजणकूाय िसंहाच्या गजर्नेसारखीअसणार,तरूण

िसंहासारखे ते गजर्ना करतील.
ते गजर्तील आिण आपल्या भक्षयाला पकडून खेचत नेतील,

वाचवणारा कोणीच नसेल.
30 त्या िदवशी जसा समुदर्गजर्ना करतो त्या पर्माणे तेआपल्या

भक्षयािवरूद्ध गजर्ना करतील.
जर कोणी भमूीकडे दृष्टी लावली तर पाहा अंधार व संकटआिण

ितच्यावरील अभर्ांनी पर्काश जाऊन अंधार झालेला
आहे.

6
. 1:4-28

1 उज्जीया राजा मरण पावला त्या वषी र् मी पर्भलूा
िसहांसनावर बसलेले पाहीले; तो उंच आिण उंच चढिवलेला
होता; आिण त्याच्या झग्याच्या सोग्यांनी मंदीर भरून गेले
होते. 2 त्याच्याबाजलूा सराफीम होते; पर्त्येकाला सहा पंख
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होते; दोहोंनी पर्त्येकजणआपला चेहरा झाकीत;आिण दोहोंनी
आपले पाय झाकी;आिण दोहोंनी उडे.

3पर्त्येकजण दुसर्याला हाक मारीतआिण म्हणत, “पिवतर्,
पिवतर्, पिवतर्, सेनाधीश परमेश्वर! त्याच्या गौरवाने सवर्
पृथ्वी भरून गेली आहे.”

4 जे कोणी घोषणा करीत होते त्यांच्या वाणीने दरवाजे व उंबरठे
हादरले,आिण मंिदर धुराने भरून गेले.
5 तेव्हा मी म्हणालो,
“मला हाय हाय आहे! कारण मी आता मरणार आहे. कारण मी

अशुद्धओठांचा मनुष्य आहे,
आिण मी अशुद्धओठांच्या लोकात राहतो,
कारण माझ्या डोळ्यांनी राजाला, परमेश्वरास, सेनाधीश

परमेश्वरास पाहीले आहे.”
6 मग सराफीमामधील एक माझ्याकडे उडत आला; त्याच्या

हातात एक धगधगीत इंगळ होता, तो त्याने एका िचमट ाने
वेदीवरुन उचलला होता. 7 त्याने तो माझ्या तोंडाला स्पशर् केले
आिण म्हटले,
“बघ, ह्याने तुझ्या ओठांना स्पशर् केला आहे; तुझा दोष काढून

टाकण्यात आला आहे आिण तुझ्या पापाची भरपाई
झाली आहे.”

8मी पर्भचूी वाणी बोलताना ऐकली ती अशी, “मी कोणाला
पाठव;ूआमच्यासाठी कोण जाईल?” मग मी म्हणालो, “मी येथे
आहे; मला पाठव.”
9तो म्हणाला, “जा आिण या लोकांस सांग,
ऐका, पण समजू नका; पाहा, पण गर्हण करू नका.
10 त्यांनी डोळ्यांनी पाहू नये िकंवा कानांनी ऐकू नये आिण

त्याच्या हृदयाने समजू नये,
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आिणमग पुन्हा वळू नये व बरे होऊ नये म्हणनू या लोकांचे हृदय
कठीण कर,आिण त्यांचे कान बहीरे,आिण डोळे आंधळे
कर.”

11 तेव्हा मी म्हटले, “पर्भ,ूअसे िकती वेळपयर्ंत?” त्याने उ र
िदले,
“नगरे िचरडून उध्वस्त आिण रिहवाशांिवरिहत होईपयर्ंत,आिण

घरे लोकिवरहीत व जमीन उजाड वैराण होईपयर्ंत,
12 आिण परमेश्वर लोकांस खपू दरू घालवनू देईपयर्ंत आिण

देशात एकाकीपण येईपयर्ंत.
13 तेथे दहा टक्के जरी उरले तरी पुन्हा ते नगर नाश होईल.”
तरी एला िकंवा अल्लोन ही झाडे तोडल्यावर त्यांचा बंुधा राहतो
त्याच्या बंुध्यात पिवतर् बीजआहे.

7
2 16:5; 2 . 28:5-15

1 यहदूाचा राजा आहाज, जो योथामाचा पुतर् व योथाम हा
उज्जीयाचा पुतर्, त्याच्या कारकीिदर्त अरामाचा राजा रसीन व
इसर्ाएलाचा राजा पेकह, जे रमाल्याचा पुतर्, हे यरूशलेमावर
लढाई करण्याकरीता चालनू गेले, परंतु त्यांची त्यावर सरशी
झाली नाही. 2 दावीदाच्या घराण्याला कळिवण्यात आले की,
अराम आिण एफ्राईम *हे एक झाले आहेत. तेव्हा रानातील
वृक्ष वार्याने कापतात तसे आहाज आिण त्याच्या लोकांची मने
भीतीने कंपीत झाली.

3मग परमेश्वर यशयाला म्हणाला, “आहाजाला भेटण्यासाठी
तू तुझा मुलगा शआरयाशबू याजबरोबर धोब्याच्या शेताकडे
जाणार्या रस्त्यावर जेथे वरच्या तळ्याचे पाणी िमळते तेथे जा.
4 त्यास सांग, सावध हो, शांत रहा, िभऊ नको िकंवा या दोन

* 7:2
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जळत्या कोलीतांमुळे रसीन, अराम, आिण रमाल्याचा पुतर्
पेकह यांच्या उगर् क्रोधामुळे खचनू जाऊ नको.

5 अराम, एफ्राईम, व रमाल्याच्या पुतर्ाने तुमच्या िवरूद्ध
दुष्ट योजना केली आहे, ते म्हणतात, 6आपण यहदूावर चालनू
जाऊ व त्यास घाबरे करू, त्याची तटबंदी फोडून तेथे ताबेलाच्या
पुतर्ाला राजा करु.
7 पर्भू परमेश्वर म्हणतो, असे काही होणार नाही; असे काही

घडणार नाही,
8कारण अरामाचे शीर िदिमष्क व िदिमष्काचे शीर रसीन आहे.
पासष्ट वषार्ंच्या आत एफ्राईम भंग पावेल व तेथील लोक एक

राष्ट्र म्हणनू राहणार नाहीत.
9 एफ्राईमाचे शीर शोमरोन आिण शोमरोनाचे शीर रमाल्याचा

पुतर् आहे.
तू जर िवश्वासात िस्थर रािहला नाहीस तर खातर्ीने तू सुरक्षीत

राहणार नाहीस.”

10परमेश्वर पुन्हा आहाजाशी बोलला, 11 “तुझा देव परमेश्वर
याला िचन्ह माग, खाली पाताळात माग िकंवा वर आकाशात
माग.” 12 परंतु आहाज म्हणाला, “मी मागणार नाही िकंवा
परमेश्वराची परीक्षा पाहणार नाही.”

13 मग यशयाने उ र िदले, “दावीदाच्या घराण्या, ऐक
लोकांच्या धीराला तुम्ही कसोटीला लावले ऐवढे पुरे नाही काय?
माझ्या देवाच्या सहनशीलतेला पण तुम्ही कसोटीला लावावे
काय? 14 म्हणनू पर्भू स्वतः तुम्हास एक िचन्ह देईल, पहा,
एक तरुण स्तर्ी गभर्वती होऊन मुलाला जन्म देईल, आिण
त्यास इम्मानुएल हे नाव देईल. 15तो वाईटाला नाकारीलआिण
चांगले ते पसंत करणे हे जेव्हा त्यास समजेल तेव्हा तो लोणी व
मध यांचे सेवन करील.
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16कारण त्या मुलाला वाईटनाकारूनवचांगले ते पसंतकरावे
हे कळू लागण्याआधीच ज्या दोन राजांची तुला धास्ती पडली
आहे त्यांची भमूी उजाड होईल. 17एफ्राईम यहदूापासनू वेगळा
आला तेव्हापासनू आले नाहीत असे िदवस परमेश्वर तुझ्यावर,
तुझ्या लोकांवरआिण तुझ्या विडलाच्या घराण्यावरआणील; तो
अश्शरूच्या राजाला तुजिवरूद्धआणील.”
18 त्यावेळी
िमसरच्या दरूच्या ओढ ांमधनू माशीला
व अश्शरू देशातील मधमाशीला परमेश्वर शीळ घालनू

बोलावील.
19 त्या सगळ्या खोर्यात व खडकाच्या कपारीत
सगळ्या काटेरी झुडपात व सवर् कुरणांत तळ देतील.

20 त्यावेळी पर्भू अश्शरूच्या राजाचा एका भाड ाने
घेतलेल्या वस्तर्यापर्माणे उपयोग करून,
तुमच्या डोक्याच्या व पायांच्या केसांचा मंुडण करील तो तुमची

दाढी देखील तासनू काढील.
21 त्या िदवशी मनुष्य एक कालवड व दोन में ढ ा पाळील.
22आिण त्या पुष्कळ दधू देतील म्हणनू तो लोणी खाईल,
कारण देशात मागे राहीलेला पर्त्येक मनुष्य लोणी व मध

खाईल.
23 त्यावेळी जेथे हजार शेकेल चांदीच्या† नाण्याएवढ ा

िकंमतीची हजार दर्ाक्षवेली होत्या,
तेथे तण आिण काटेकुटे याव्यितिरक्त काहीही राहणार नाही
24माणसे तेथे बाण घेऊन िशकारीसाठी जातील कारण सवर् भमूी

तण व काटेकुटे यांनी भरलेली असते.
25 ज्या टेकड ांवर कुदळीनंी खणनू शेती करीत त्या सवार्पासनू

ते काटेरीझुडपांच्या भीतीमुळे दरू राहतील,
पण गुरेढोरे व मेढ ा तेवढ ा चरण्यासाठी तेथे जातील.
† 7:23 11.5 िकलोगर्ाम
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8
1 परमेश्वर मला म्हणाला, “एक मोठी पाटी घे आिण

ितच्यावर महेर-शालाल-हाश-बज*असे िलही.” 2माझ्याकिरता
साक्षीसाठी उरीया याजक व यबरेखाचा मुलगा जखर्या या
िवश्वासू साक्षीदारास मी बोलावनू घेईन.

3मी एका संदेष्ट्रीकडे गेलो. ती गभर्वती होऊन ितला मुलगा
झाला मग परमेश्वर मला म्हणाला, “त्याचे नाव महेर-शालाल-
हाश-बजअसे ठेव. 4कारण लेकरालाआई, बाबा,अशी हाक देता
येण्याआधीचअश्शरूचा राजा पुढे िदिमष्काचे धन वशोमरोनाची
लटू घेऊन जाईल.”

5 परमेश्वर माझ्याशी पुन्हा बोलला,
6 “हे लोक िशलोहाचे संथ पाणी नापसंत करतात,
आिण रसीन व रमाल्याचा मुलगा यांच्या सोबतआनंदी होतात.
7 म्हणनू पर्भू लवकरच त्यांच्यावर नदीच्या जलांचा मोठा

व शक्तीशाली लोंढा, म्हणजेच अश्शरूच्या राजाला
त्याच्या सवर् वैभवाने त्यांच्यावर आणील.

तो आपले सवर् पाट व कडा भरुन वाहील.
8 आिण तो पुढे वाहत यहदूात िशरेल व त्यास बुडवेल, पुराचे

पाणी वाढत व पसरत तुमच्या गळ्याला लागेपयर्ंत
येईल.

हे इम्मानुएला, त्याचे पसरलेले पंख तुझी सवर् भमूी व्यापनू
टाकील.”

9अहो लोकांनो युध्द करा, पण तुमचा चुराडा होईल. दरूच्या सवर्
देशांनो ऐका;

युद्धासाठी सशस्तर् व्हा पण तुमचा चुराडा होईल; स्वतःला
सुसज्ज करा पण तुमचा चुराडा होईल.

* 8:1
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10योजना करा, पण ती व्यथर् करण्यात येईल; हुकूम करा, पण तो
अमलांत येणार नाही,

कारण देव आम्हाबरोबर आहे.

11 परमेश्वराने मला आपल्या हाताने बळकट धरुन असे
बजावनू सांिगतले होते की या लोकांच्या मागार्ने जाऊ नको, तो
म्हणाला,
12 “हे लोक कोणत्याही गोष्टीला कारस्थान म्हणतात त्यास

कारस्थान म्हणू नका,
ते ज्याला िभतात त्यास तुम्ही िभऊ नका आिण घाबरु नका.
13 सेनाधीश परमेश्वर, त्यास पिवतर् घोिषत करून तुम्ही त्याचा

सन्मान करा, तुम्ही त्याचे भय धरा
आिण तोच एक असा पिवतर् आहे, की तुम्हास त्याचा धाक

वाटावा.
14 तो एक पिवतर्स्थान होईल; परंतु इसर्ाएलाच्या दोन्ही

घराण्याला तो ठेच लागणारा धोंडा व अडखण्याचा
खडक

आिण यरूशलेमेतील रिहवाश्यास पाश व सापळा असा होईल.
15 पुष्कळ लोक त्यावर ठेचा खातील, पडतील व फुटतील,

पाशांत अडकून पकडल्या जातील.”
16 माझी साक्ष पक्की बांध†, नोंद अिधकृतपणे िशक्कामोतर्ब

करून माझ्या िशष्यांना दे.
17 मी परमेश्वराची पर्तीक्षा करीन, जो याकोबाच्या

घराण्यापासनूआपले तोंडलपिवतो;मी त्याची पर्तीक्षा
करीन.

18 पाहा, मी व मुले जी परमेश्वराने मला िदली ती इसर्ाएलास
िचन्हे व चमत्कारांसाठी

† 8:16
. साक्ष कदािचत यशयाच्या पवूी र्च्या शब्दांना सिूचत करते, जी एक कागदाच्या

गंुडाळीवर नमदू केली गेली असावी.
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जो सैन्याधीश परमेश्वर सीयोन पवर्तावर वसतो त्याने ठेवली
आहेत.

19 ते तुम्हास म्हणतील, “भतूवैद्य व मांितर्क यांचा सल्ला
घ्या” जे काहीतरी बरळतात व मंतर् पुटपुटतात. परंतु
लोकांनी त्यांच्या देवाचा सल्ला घ्यावा काय? 20 म्हणनू तुम्ही
िनयमशास्तर् व िवधी याकडे लक्ष िदले पाहीजे! ते अशा गोष्टी
बोलत नाहीत कारण त्यांना पर्भात पर्काश नाही.
21 ते अितशय तर्स्त व भुकेले असे देशातनू जातील. जेव्हा ते

भुकेले होतील तेव्हा संतापनू
आिण त्यांच्या राजाला व देवाला आपली तोंडेवर करून शाप

देतील.
22 ते पृथ्वीकडे दृष्टी टाकतील
आिण पाहा िवप ी अंधकार व दु:खाचे िनराशेचे काहरू त्यांना

िदसेल. ते अंधकाराच्या भमूीत लोटले जातील.

9
. 11:1-9

1जी फार तर्ासात होती ती त्यावरील िवप ी घालवनू देण्यात
येईल.

मागील काळी त्याने जबुलनू व नफताली पर्ांताची,
अपर्ितष्ठा केली,
पण पुढील काळी समुदर्ाकडील भाग, यादनेच्या पलीकडचा

भाग राष्ट्रांचा गालील यांची तो पर्ितष्ठा करील.
2 जे अंधकारातचालतहोतेअशालोकांनी मोठा पर्काशपाहीला

आहे;
जे कोणी मृत्युच्छायेच्या पर्देशात राहत होते अशावर पर्काश

पडला आहे.
3तू राष्ट्राची वृद्धी केली आहे तू त्यांचा आनंद वाढवला आहे,
हंगामाच्या वेळी जसा आनंद होतो,
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लटू वाटून घेतांना जसा आनंद होतो तसा ते तुझ्यासमोर आनंद
करीत आहेत.

4कारण िमद्यानाच्या िदवसापर्माणे, त्यांच्या भाराचे ज,ू त्यांच्या
खांद्यावरचा दंडा,

त्याजवर जुलमू करणार्याच्या काठीचा तू चुराडा केला आहे.
5कारण युद्धाच्या गोंधळात िफरलेले पर्त्येक जोडे
व रक्ताने माखलेली वस्तरे् जाळण्यात येतील
ती अग्नीला भक्ष होतील.
6 कारण आम्हासाठी बाळ जन्मले आहे, आम्हांला पुतर् िदला

आहे;
आिण त्याच्या खाद्यांवर स ा रािहल; आिण त्यास अदभ्तू

मंतर्ी,
समथर् देव*, सनातन िपता,
शांतीचा राजा असे म्हणतील.
7 त्याच्या शासनाच्या वृद्धीला व शांतीला अंत राहणार नाही,
दावीदाच्या िसंहासनावर बसनू त्याचे सामर्ाज्य न्यायाने व

धािमर्कतेने स्थािपत व िस्थर करण्यासाठी
तो या वेळे पासनू सदासवर्काळ चालवील,
सेनाधीश परमेश्वराचा आवेश हे िसद्धीस नेईल.

8 पर्भनेू याकोबाच्या िवरूद्ध संदेश पाठवीला; आिण तो
इसर्ाएलाच्या ठायी पर्ाप्त झाला आहे.

9सवर् लोकांस कळून येईल एफ्राईम वशोमरोनाच्या रिहवाशांस
सुद्धा, जे गवार्ने व उद्धामपणाने म्हणतात,

10 “िवटा पडल्या आहेत, पण आम्ही तासलेल्या दगडांनी पुनः
बांधु; उंबराची झाडे तोडून टाकली आहेत, पण आम्ही
त्यांच्या जागी गंधसरू लाव.ू”

* 9:6 -िगभोर
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11 म्हणनू परमेश्वर त्याच्या िवरूद्ध त्याचा शतर्ू रसीन याला
उठवील,आिण त्याच्या शतरं्ूना चेतवील;

12 पवूकडून अराम्यांस व पिश्चमेकडून पिलष्टांस उघड ा
तोंडाने ते इसर्ाएलास फस्त करतील,

कारण त्याच्या क्रोधामुळे परमेश्वर थांबणार नाही, परंतु
मारण्यासाठी त्याचा हात अजनूही उगारलेला राहील.
13 तरीही लोक ज्याने त्यांना फटका िदला त्या देवाकडे
वळणार नाहीत, िकंवा सेनाधीश परमेश्वराचा शोध
घेणार नाहीत.

14 म्हणनू परमेश्वर इसर्ाएलाचे शीर व शेपटू, तालवृक्षाची फांदी
व लव्हाळा एका िदवसात छाटून टाकील.

15 नेता आिण वडील हे डोके होत; व जो संदेष्टा लबाड ा
िशकवतो तो शेपटू होय.

16 जे या लोकांस मागर्दशर्न करीतात ते त्यांना चकूीचा मागर्
दाखवतात,आिण जे त्यांच्या मागे जातात त्यांना िगळून
टाकतात.

17 म्हणनू त्यांच्या तरुण मनुष्यांमुळे पर्भलूा संतोष होणार नाही
िकंवा त्यांच्या अनाथ व िवधवांचा कळवळा त्यास येणार
नाही,

कारण पर्त्येक जन देवाला न मानणारा व वाईट करणारा आहे,
आिण पर्त्येक मुख मुखर्तेच्या गोष्टी बोलते.

या सवार्मुळे त्याचा क्रोध कमी होत नाही परंतु त्याचा हात
फटका देण्यासाठी उगारलेला राहील.

18 दुष्टता अग्नी सारखी जळत राहते, ती काटेकुटे व काटेझुडपे
खाऊन टाकीते;

वनातील दाट झाडीतही ती पेट घेते, िजच्या धुराने लोक वर
चढतात.

19 सेनाधीशपरमेश्वराच्याकडेवरुनवाहणार्या क्रोधामुळे भमूी
दरू पळून गेली आहे, लोक आगीला तेलापर्माणे आले
आहेत,
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आपल्या भावाचीही कोणी मनुष्य गय करीत नाही.
20 ते उजव्या हाताचे मांस कापनू खातील आिण तरीही भकेूलेच

राहतील; ते डाव्याहाताचे मांस खातील पण तृप्त होणार
नाहीत.

पर्त्येक जन स्वतःच्या बाहूंचे मांस खातील.
21 मनश्शे एफ्राईम फस्त करील, आिण एफ्राईम मनश्शेला;

आिण दोघे िमळून यहदूावर चढाई करतील.
कारण हे सवर् होऊनही परमेश्वराचा क्रोध कमी होणार नाही,

परंतु मारण्यासाठी अजनूही त्याच्या हात उगारलेला
राहील.

10
1 जे कोणी अन्यायकारक कायदे करतात आिण पक्षपाती हुकूम

काढतात त्यांना िधक्कार असो.
2 ते गरजूंना न्याय िमळू देत नाहीत आिण माझ्या लोकांतील

गिरबांचे हक्क िहरावनू घेतात,
िवधवांना लटूतात आिण िपतृहीनांना आपले भक्षय करतात.
3 न्यायाच्या िदवशी जेव्हा िवध्वंस दुरून येईल तेव्हा तुम्ही काय

कराल?
मदतीकिरता कोणाकडे पळालआिण तुमची संप ी कोठे ठेवाल?
4 बंिदवानांमध्ये पायाशी दबनू राहणे व वधलेल्यांमध्ये पडून

राहण्यािशवाय काही राहणार नाही,
कारण या सवार्मुळे परमेश्वराचा क्रोध कमी होणार नाही परंतु

मारण्यासाठी त्याचा हात उगारलेला राहील.

5माझ्या क्रोधाचा सोटा, ज्याचा उपयोगमी काठीपर्माणे माझा
राग व्यक्त करण्यासाठी करतो, त्या अश्शरूास िधक्कार
असतो.
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6मी त्यास उद्धट राष्ट्रािवरूद्ध पाठवतआहे. आिण ज्याच्यावर
माझा क्रोध काठोकाठ भरुन वाहत आहे त्यांच्याकडे
पाठवतआहे.

मी त्यास लटू करण्यासाठी अपहरण करण्यासाठी आिण
रस्त्यावरील िचखलापर्माणे तुडिवण्यासाठी आज्ञा
करीन.

7 परंतु हा त्याचा उदे्दश नाही िकंवा असे त्याचे िवचार नाहीत.
पुष्कळ राष्ट्रांचा नाश करून त्यांना िमटवनू टाकावे असे

त्याच्या मनात आहे.
8तो म्हणतो, “माझे सवर् सरदार राजे नाहीत काय?
9कालनो ककर् मीशासारखे नाही काय?
हमाथ अपर्दासारखे नाही काय? शोमरोन िदिमष्कासारखे नाही

काय?
10 मतूी र्पजूक राज्यावर माझ्या हाताने िवजय िमळवला आहे,

त्यांच्या कोरीव मतूी र् यरूशलेम आिण शोमरोनापेक्षा
मोठ ा होत्या.

11शोमरोन व त्यातील िनरुपयोगी मतूी र्चें जसे मी केले,
तसे मी यरूशलेम व त्यातील मतूी र्चें करणार नाही काय?”
12सीयोनडोंगर वयरूशलेमयासंबंधीचेआपलेकायर् संपले तेव्हा

पर्भू म्हणेल, अश्शरूच्या राजाच्या उन्म हृदयाचे
भाषण व त्याच्या गवी र्ष्ठ दृष्टीला मी िशक्षा करीन.

13 कारण तो म्हणतो, “माझ्या शक्तीने व अकलेने मी वागलो
आहे. मी सुज्ञ आहे,

व राष्ट्रांच्या सीमा मी काढून टाकल्या आहेत, त्यांची भांडारे
मी लुटली आहेत व शरू वीरापर्माणे* जे िसहांसनावर
बसतात त्यांना खाली पाडले आहे.

14 पक्षाच्या घरट ातनू िमळावे तसे राष्ट्रांचे धन माझ्या हाती
लागले आहे,

* 10:13
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व पक्षांनी टाकून िदलेली अंडी कोणी गोळा करतो त्यापर्माणे मी
सवर् पृथ्वी एकवट केली आहे.

कोणी त्यांच्या पंखाची फडफड केली नाही िकंवा तोंड उघडले
नाही की िचविचव केली नाही.”

15 कुर्हाड ितचा उपयोगकरणार्यापुढे घमेंडकरीलकाय? करवत
ितला चालवणार्यापेक्षा अधीक फुशारकी मारेल काय?

काठी उगारणार्याला काठीने उचलावे िकंवा लाकडी दांड ाने
एखाद्याला उचलावे तसे हे आहे.

16 म्हणनू सैन्याचा परमेश्वर पर्भू त्याच्या शरू योद्ध ांमध्ये
कमजोरी पाठवील;

आिण त्याच्या गौरवाच्या पर्भावाने अग्नी सारखी ज्वाला
पेटेल.

17 इसर्ाएलाची ज्योती† अग्नी होईल, आिण त्यांचा पिवतर्
पर्भू ज्वाला होईल;

तो त्याचे काटेकूटे व काटेझुडपे एका िदवसात जाळून खाक
करील.

18परमेश्वर त्याचे रान व सुपीक भमूी यांची शोभा त्यांच्या देह व
आत्मा या दोहोसहीत फस्त करील;

जेव्हा रोगी मनुष्य खंगत जातो त्यापर्माणे हे होईल.
19 रानात इतके थोडे वृक्ष उरतील की, एखादे मुलदेखील त्यांना

मोजू शकेल.

20 त्या िदवशी, इसर्ाएलाचा अवशेष, याकोबाच्या
घराण्यातील बचावलेले, ज्यांनी त्यांना पराजीत केले‡ त्यांचा
आशर्य घेणार नाहीत, तर इसर्ाएलाचा जो पिवतर् परमेश्वर
याच्याकडे खरोखर येतील. 21याकोबाचा अवशेष समथर् देवाकडे
परत येईल.
† 10:17 ‡ 10:20
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22 कारण जरी तुझे लोक इसर्ाएल, समुदर्तीरीच्या वाळू
सारखे असले तरी त्यांच्यातले बचावलेले तेवढे परत येतील.
ओतपर्त भरून वाहणार्या न्यायीपणामुळे िवध्वंसाचे फमार्न
िनघाले आहे 23 कारण सेनाधीश पर्भू परमेश्वर, सवर् भमूीवर
नेमलेला िवनाशआणण्याच्या तयारीत आहे.

24 म्हणनू सेनाधीश पर्भू परमेश्वर म्हणतो, “माझ्या
सीयोनिनवासी लोकांनो, अश्शरूाला िभऊ नका, तो तुला
छडीने मारील व िमसराने केल्यापर्माणे तुझ्यावर काठी उगारेल.
25 त्यास िभऊ नको, कारण थोड ाच वेळात तुझ्यावरचा माझा
राग िनघनू जाईल व तो त्यांच्या िवनाशासाठी पुढे जाईल.

26 मग सेनाधीश परमेश्वर त्यांच्यावर, िमद्यानाचा ओरेब
खडकाजवळ पराभव आला त्यापर्माणे, चाबकू चालवील, तो
त्याची काठी समुदर्ावर आिण िमसरात केल्यापर्माणे उगारेल.
27 त्या िदवशी,
तुझ्या खाद्यांवरील त्याचे ओझेआिण तुझ्या मानेवरील त्याचे जूं

काढण्यात येईल,” तुझ्या मानेच्या पुष्ठतेमुळे ते जू भंग
पावेल.

28शतर्ू अयाथासआला आहे व िमगर्ोनातनू पुढे गेला आहे;
आिण त्याने िमखमाशात आपले अन्नधान्य साठवनू ठेवले आहे.
29 त्यांनी घाट पार केला आहे व िगबा येथे मुक्काम केले आहे.
रामा थरथर कापतआहे व शौलाचा िगबा पळून गेला आहे.
30गल्लीमाच्या कन्ये, मोठ ाने शोक कर! हे लईशा, लक्ष दे!
तू िबचारी अनाथोथ!
31मदमेना पळतआहे,
व गेबीमातील रिहवासी आशर्यासाठी पळतआहेत.
32आजच्या िदवशीच तो नोबास थांबेल
सीयोन कन्येच्या डोंगराला, यरूशलेमेच्या टेकडीला आपल्या

हाताची मठू दाखवील.
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33 पाहा, सेनाधीश पर्भू परमेश्वर, फांद्या भयंकर रीतीने
आदळतील अशा छाटून टाकील;

उंच झाडे तोडले जातील, व उन्मतआहे त्यास खालीआणण्यात
येईल.

34 रानातील गदर् झाडी तो कुर्हाडीने छाटून टाकील, व लबानोन
पराक्रमीच्या हातनू पतन पावतआहे.

11
. 9:1-7

1 इशायाच्या बंुध्याला अंकुर फुटेल, व त्याच्या मुळातनू
िनघालेल्या शाखेला फळ येईल.
2 परमेश्वराचा आत्मा, सुज्ञानाचा व समंजसपणाचा आत्मा,

मागर्दशर्न व सामथ्यार्चा आत्मा, परमेश्वराच्या ज्ञानाचा
व भयाचा आत्मा त्याजवर येईल,

3 परमेश्वराचे भय त्याचा हषो र्ल्हास होईल;
त्याच्या डोळ्यांनी काय पािहले त्यावरूनतो न्यायकरणार नाही,

त्याच्या कानांनी काय ऐकले यावरुन तो िनणर्य करणार
नाही.

4 याउलट तो दीनांचा न्याय चांगुलपणाने करील व पृथ्वीवरील
िदनांचा यथाथर् िनणर्य करील.

तो आपल्या मुख दंडाने पृथ्वीला तडाखा देईल. आिण फंुकराने
दुष्टांना ठार करील.

5 धािमर्कता त्याचा कमरबंद असेल, आिण िवश्वास त्याचा
कमरवेष्टन होईल.

6लांडगा कोकरासोबत राहील,आिण िच ा करडांजवळ बसेल.
वासरू,तरूण िसंह व पुष्ठ बैलएकतर् राहतीललहान मुल त्यांना

चालवील.
7 गाय व अस्वल एकतर् चरतील, आिण त्यांचे बच्चे एकतर्

लोळतील. िसंह बैलापर्माणे कडबा खाईल.
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8तान्हे बाळ सापाच्या वारुळाजवळ खेळेल
आिण दुधपीते बालक सापाच्या िबळात आपला हात घालील.
9 माझ्या संपणूर् पिवतर् डोंगरावर ते उपदर्व देणार नाहीत व

नासधसू करणार नाहीत;
कारणसागरजसा जलपणूर् आहे तशी परमेश्वराच्या ज्ञानाने पृथ्वी

पिरपणूर् होईल.
10 त्यािदवशी, इशायाचे मळू लोकांसाठी ध्वज िनशानी असे उभे

होईल.
राष्ट्रे त्यास शोधनू काढतील, आिण त्याचे िवशर्ामस्थान

वैभवशाली होईल.

11 त्यािदवशी, असे होईल की पर्भू आपल्या अश्शरू, िमसर,
पथर्ोस,

कूश, एलाम, िशनार, हमाथ व भसूमुदर्ातील त्याच्या उवर्रीत
लोकांस परत िमळिवण्यासाठी आपले हात लांब करील.

12 तो राष्ट्रांसाठी िनशाण उभारील व इसर्ाएलातनू बिहष्कृत
केलेल्या

आिण यहदूातील िवखुरलेल्यांस पृथ्वीच्या चारही िदशांकडून
एकतर् करील.

13तो एफ्राइमाचे वैर संपवेल,आिण यहदूाचे जे िवरोधी त्यांचा
िबमोड करेल.

एफ्राइम यहदूाचा दे्वष करणार नाही, आिण यहदूा एफ्रइमाशी
िवरोध करणार नाही.

14 याउलट ते पिश्चमेकडील पिलष्ट ांच्या टेकड ांवर झडप
घालतील, आिण एकितर्तपणे पवूकडील लोकांस
लुटतील.

अदोम व मवाब यांच्यावर ते हमला करतील आिण अम्मोनाचे
लोक त्यांच्या आज्ञा पाळतील.
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15 परमेश्वर िमसराच्या समुदर्ाची खाडी दुभागील. आपल्या
उष्ण श्वासाने फरात नदीवर आपला हात चालवील,

आिण जोडे घालनू ितला ओलांडता येईल अशा रीतीने ितला
सात फाटयांमध्ये िवभागील.

16 इसर्ाएल िमसर देशातनू वर आला,
तेव्हा त्याचपर्माणे त्याच्या अविशष्ट लोकांस अश्शरूातनू

परतण्यास हमरस्ता होईल.

12
1 त्या िदवशी तू म्हणशील,

“हे परमेश्वरा, मी तुला धन्यवाद देतो यासाठी की तू माझ्यावर
कोप केला होता, तो तुझा कोप िनवळलाआहे वर तू माझे
सांत्वन केले आहे.

2पाहा, देव माझे तारणआहे; मी त्याजवर भाव ठेवीतो व िभणार
नाही,

कारण परमेश्वर, होय परमेश्वर माझे बल व गीत आहे. तो माझे
तारण झाला आहे.”

3 तुम्ही आनंदाने तारण कुपातनू पाणी काढाल.
4 त्या िदवशी तुम्ही म्हणाल, “परमेश्वरास धन्यवाद द्या व

त्याच्या नावाचा धावा करा;
लोकांमध्ये त्याची कृत्ये जाहीर करा; त्याचे नाम थोर आहे अशी

घोषणा करा.
5 परमेश्वरास गा, कारण त्याने गौरवी कृत्ये केली आहेत; हे सवर्

पृथ्वीवर माहीत होवो.
6अगे सीयोन िनवािसनी गजर करआिणआनंदाने आरोळी मार,

कारण इसर्ाएलाचा पिवतर् तो तुझ्याठायी थोर आहे.”

13
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1 आमोजाचा पुतर् यशया याने बाबेलािवषयी िस्वकारलेली
घोषणा.
2 उघडया डोंगरावर इशारा देणारा ध्वज उभारा, त्यांना मोठयाने

हाक मारा,
त्यांनी सरदारांच्या द्वारात यावे म्हणनू त्यांना हाताने खुणवा.
3मी आपल्या पिवतर् केलेल्यांस आज्ञा केली आहे,
होय, माझ्या क्रोधास्तव मी माझ्या पराक्रमी लोकांस, तसेच

गवार्ने उल्लासीत होणार्या माझ्या लोकांस बोलािवले
आहे.

4अनेक लोकांच्या समुदायाच्या गोंगाटापर्माणे,
अनेक राष्ट्रांच्या राजाच्या एकतर् जमल्यापर्माणे डोंगरात

गलबला होत आहे. सेनाधीश परमेश्वर लढाईसाठी
फौज तयार करतआहे.

5 ते दरू देशातनू, िदगंतापासनू येत आहेत.
परमेश्वर त्याच्या न्यायाच्या शस्तर्ांसहीत संपणूर् देशाचा नाश

करावयास येत आहे.
6 आक्रोश करा, कारण परमेश्वराचा िदवस समीप आहे;

सवर्समथार्कडून िवनाशासहीत तो येत आहे.
7 त्यामुळे सवर् हात गळाले आहेत, आिण पर्त्येक हृदय

िवरघळले आहे;
8 ते अगदी घाबरतील; पर्सतू होणार्या स्तर्ीपर्माणे वेणा व

वेदना यांनी त्यांना घेरले आहे.
ते िवस्मयाने एकमेकांकडे पाहतील; त्यांची मुखे ज्वालेच्या

मुखांसारखी होतील.
9 पाहा, क्रोध आिण संतापाने भरून वाहणारा रोष, असा

परमेश्वराचा िदवस येत आहे
अशासाठी की देश उजाड आिण ितच्यातनू पाप्यांचा नाश

करायला येत आहे.
10आकाशाचे तारे आिण नक्षतरे् आपला पर्काश देणार नाहीत.
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अरुणोदयापासनूच सयूर् अंधकारमय होईल आिण चंदर्
पर्काशणार नाही.

11 मी जगाला त्यांच्या वाईटासाठी आिण दुष्टांला त्यांच्या
अपराधासाठी िशक्षा करीन.

मी गिवर्ष्ठांचा उद्धटपणा आिण िनदर्यांचा गवर् उतरवील.
12 मी पुरुषांना उत्कृष्ट सोन्यापेक्षा अिधक दुिमर्ळ करील

आिणमानवजातओफीरच्या शुध्दसोन्याहनूशोधण्यास
किठण करील.

13 म्हणनू मी आकाश हादरून सोडील, व पृथ्वी ितच्या
स्थानावरून हालिवली जाईल,

सेनाधीश परमेश्वराचा संताप आिण त्याच्या तीवर् क्रोधाचा
िदवस येईल.

14 िशकारी झालेल्या हिरणापर्माणे िकंवा में ढपाळ नसलेल्या
में ढरापर्माणे,

पर्त्येक मनुष्य आपल्या स्वतःच्या लोकाकडे वळेल आिण
आपल्या देशाकडे पळून जाईल.

15 जो कोणी सापडेल त्यास मारण्यात येईल आिण जो कोणी
पकडला जाईल त्यास तलवारीने मारण्यात येईल.

16 त्यांच्या डोळ्यादेखत त्यांची बालके आपटून तुकडे तुकडे
करण्यात येतील.

त्यांची घरे लुटली जातील आिण त्यांच्या िस्तर्यांवर बलात्कार
होतील.

17 पाहा, मी त्यांच्यािवरुद्ध माद्य लोकांस हल्ला करण्यासाठी
उठवीन,

ते रुप्याबद्दल पवार् करणार नाहीत िकंवा ते सोन्याने आनंदीत
होणार नाही.

18 त्यांचे बाण तरूणांना भेदनू जातील. ते बालकांवर दया करणार
नाहीत आिण मुलांना सोडणार नाहीत.

19आिणराज्याचेअिधककौतुक,खास्द्यांच्या वैभवाचाअिभमान
अशी बाबेल,
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ितला सदोम आिण गमोरापर्माणे देवाकडून उलथनू टाकण्यात
येईल.

20 ती कधी वसिवली जाणार नाही आिण िपढ ानिपढ ापासनू
ितच्यामध्ये कोणी राहणार नाहीत.

अरब आपले तंबू तेथे ठोकणार नाहीत िकंवा में ढपाळ आपले
कळप तेथे िवसाव्यास नेणार नाहीत.

21 परंतु रानातील जंगली पशू तेथे पडतील. त्यांची घरे घुबडांनी
भरतील;

आिण शहामृग व रानबोकड तेथे उड ा मारतील.
22तरस त्यांच्या िकल्ल्यातआिण कोल्हे त्याच्या संुदर महालात

ओरडतील. ितची वेळ जवळ आली आहे आिण ितच्या
िदवसास िवलंब लागणार नाही.

14
1 परमेश्वर याकोबावर दया करील; तो इसर्ाएलाची पुन्हा

िनवड करील आिण त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या देशात स्थापील.
परके त्यांच्यात सहभागी होतील आिण ते स्वतः याकोबाच्या
घराण्याला जडून राहतील. 2 राष्ट्रे त्यांना आपल्या
स्वतःच्या िठकाणावर आणतील. मग इसर्ाएलाचे घराणे त्यांना
परमेश्वराच्या देशात दास व दासी करून ठेवतील. ज्यांनी
त्यास बंिदवान करून नेले होते त्यास ते बंदीत ठेवतील आिण
ते आपल्या पीडणार्यावर राज्य करतील.

3 त्या िदवशी तुझ्या दुःखापासनू आिण यातनेपासनू आिण
तुजवर लादलेले कठीण दास्यापासनू परमेश्वर तुला िवसावा
देईल, 4बाबेलाच्या राजा िवरूद्धचे हे टोचणारे गाणे तू म्हणशील,
“जाचणार्याचा कसा नाश झाला आहे, गिवर्ष्ठाचा त्वेष संपला.
5 दुष्टाची काठी, अिधकार्याचा जो राजदंड, तो परमेश्वराने

मोडला आहे.
6जो क्रोधाने लोकांस िनरंतर ठोसे मारत असे,
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तो रागाने राष्ट्रावर राज्य करीत असे, कोणाला आडकाठी
घालता येईना असा हल्ला करत असे तो परमेश्वराने
मोडला आहे.

7सवर् पृथ्वी िवसावा पावलीआहेआिण शांत झालीआहे; त्यांनी
गाणे गाऊन उत्सावाला सुरवात केली आहे.

8 लबानोनाचे गंधसरूबरोबर देवदारूवृक्षसुध्दा तुझ्यावर हिषर्त
होतात;

ते म्हणतात, ‘तू खाली पडलास तेव्हापासनू लाकडे कापणारा
आम्हावर चढून आला नाही.’

9 जेव्हा तू अधोलोकात खाली जाशील तेव्हा तुला भेटण्यास ते
उत्सुक आहे.

तो तुजसाठी पृथ्वीवरील मरून गेलेल्या सवर् राजांना उठवील,
सवर् राष्ट्रांच्या राजांना आपल्या िसंहासनावरून उठवीत आहे.
10 ते सवर् बोलतील आिण तुला म्हणतील, ‘तू आमच्यासारखा

अशक्त झाला आहे. तू आमच्या सारखा झाला आहे.
11 तुझा थाटमाट, तुझ्या तंतुवाद्यांच्या आवाज अधोलोकात

खाली जात आहे.
तुझ्याखाली अळ्या पसरल्या आहेत आिण िकडे तुला झाकत

आहेत.’
12 हे ददीप्यमान तार्या, पर्भातपुतर्ा, तू आकाशातनू खाली

कसा पडला आहेस!
ज्या तू राष्ट्रांस िजंकले, तुला तोडून कसा जिमनीवर टाकला

आहे!
13जो तू आपल्या मनात म्हणालास, ‘मी आकाशात वर चढेन,
देवाच्या तांरागणाच्यावर उच्चस्थानी मी माझे िसंहासन करीन,
आिण उ रेच्या अगदी शेवटच्या भागात मी मंडळीच्या

पवर्तावर बसेन.
14 मी मेघाच्या उंचीच्यावरती चढेन; मी परात्पर देवासारखा

होईन.’
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15 तथािप तुला आता खाली अधोलोकात, खोल खळग्यात
आणले आहे.

16 जे तुझ्याकडे िनरखनू पाहतील; तुझ्याबद्दल िवचार करतील.
ते म्हणतील, ‘ज्याने पृथ्वी थरथर कापिवली व राज्ये

डळमळिवली तो हाच का पुरुष?
17 जो जग रानासारखे करीत असे, त्यांची नगरे उलथनू टाकत

असे आिण ज्यांने त्याच्या कैद्यांना आपल्या घरी जाऊ
िदले नाही तो हाच का?’

18 सवर् राष्ट्रांचे राजे, त्यांच्यातील सवर्, गौरवाने पर्त्येकजण
आपल्या स्वतःच्या कबरेत िनजले आहेत.

19पण, तुला फेकून िदलेल्या फांदीपर्माणे तुझ्या कबरेतनू काढून
बाहेर फेकले आहे.

जे तलवारीने भोसकलेले, खाचेतल्या दगडांमध्ये खाली उतरले
जातात, तसे तू मृत्युने झाकला आहेस.

20 जसे पाया खाली तुडवलेले मृत शरीर, तुला कधीच
त्यांच्याबरोबर पुरण्यात येणार नाही,

कारण तूआपल्या देशाचा नाश केलाआहे. तूआपले लोक वधले
आहेत,

जे वाईट करणार्यांची मुले आहेत आिण त्यांचा कधी पुन्हा
उल्लेख होणार नाही.”

21 त्यांच्या पवूर्जांच्या अन्यायामुळे त्यांच्या मुलांसाठी तुम्ही
क ल करण्याची तयारी करा,

म्हणजे ते उठणार नाहीत आिण पृथ्वी ताब्यात घेणार नाहीत व
संपणूर् जग नगरांनी भरणार नाही.

22 “मी त्यांच्यािवरुद्ध उठेन,” असे सेनाधीश परमेश्वर जाहीर
करतो.

“मी बाबेलापासनू नाव, वंशज आिण भावी िपढ ा ह्यांना तोडून
टाकीन,” हे परमेश्वर जाहीर करतो.

23मी ितला घुबडाची मालम ा व पाण्याचे तळे असेही करीन,
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आिण मी ितला नाशाच्या झाडूने झाडून टाकीन, असे सेनाधीश
परमेश्वर जाहीर करतो.

24 सेनाधीश परमेश्वराने शपथ वाहनू म्हणाला,
खातर्ीने, माझे जे उदे्दश आहेत, त्यापर्माणे होईल; आिण जसे

मी योजले तसेच होईल.
25मीआपल्या देशातअश्शरूाला तोडीनआिणमाझ्या पवर्तावर

त्यास पायाखाली तुडवीन.
नंतर त्याचे जोखड त्यांच्यावरून िनघेल आिण त्याचे ओझे

त्यांच्या खांद्यावरून दरू सारले जाईल.
26 संपणूर् पृथ्वीसाठी योिजलेला उदे्दश हाच आहे आिण जो हात

सवर् राष्ट्रांवर उगारलेला आहे तो हात हाचआहे.
27 कारण सेनाधीश परमेश्वराने हा संकल्प केला आहे; तो कोण

थांबवू शकेल? त्याचा हात उगारलेला आहे, आिण तो
कोणाच्याने मागे वळवू शकेल?

28 राजा आहाजाच्या मृत्यचू्या वषार्त ही घोषणा आली.
29अगे पिलष्टी, तुला मारणारी काठी मोडलीआहे म्हणनूआनंद

करू नको.
कारण सापाच्या मुळातनू फुरसे िनघेल आिण उडता आग्या सपर्

त्याचे फळ होईल.
30गरीबाचे पर्थम जन्मलेले खातील,
आिण गरजवंत सुरिक्षतेत पडून राहतील.
मी तुझे मळू उपासमारीने मारीन तो तुझे उरलेले सवर् मारून

टाकील.
31 वेशीनो मोठ ाने आक्रोश करा;
नगरांनो आरोळी करा.
पिलष्टी तू सवर् िवतळून जाशील.
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कारण उ रेकडून धुराचे ढग येतआहेआिण तेथे त्याच्या सैन्यात
मागे राहणारा कोणी नाही.

32तर त्या राष्ट्राच्या दतूाला कोण एक उ र देईल?
परमेश्वराने सीयोन स्थापलेआहेआिण त्याच्या लोकांतले पीडीत

त्यामध्ये आशर्य घेतील.

15
1मवाबाबद्दलची घोषणा.

खरोखर, एका रातर्ीत मवाबाचे आर वैराण आिण नाश करण्यात
आले;

खरोखर एका रातर्ीत मवाबाचे कीर वैराण आिण नाश करण्यात
आले.

2दीबोनाचे लोक मंिदरापयर्ंत, उच्चस्थानावर रडण्यासचढून गेले;
नबो व मेदबा यांच्यासाठी मवाब िवलाप करतआहे.
त्यांच्या सवार्चंी डोकी मंुिडलेली आहेत व त्यांच्या सवार्ंच्या

दाढ ा कापलेल्या आहेत.
3 ते आपल्या रस्त्यात गोणताट पांघरून आहेत; आपल्या

घराच्या धाब्यावर
आिण आपल्या चौकात पर्त्येकजण आक्रोश करीत आहेत,

अशर्ू गाळीत आहेत
4 हेशबोन व एलाले आरोळी मारत आहेत; त्यांचा आवाज

याहसापयर्ंत ऐकू जात आहे.
यामुळे मवाबाचे शस्तर्धारी माणसेआरोळ्या देतआहेत; त्यांचा

जीव त्यांच्यात थरथरतआहे.
5 मवाबाकरता माझे हृदय ओरडते; ितचे शरणाथी र् सोअर आिण

एगलाथ-शिलशीया येथवर पळून गेले आहेत.
लहूीथच्या चढणीवर ते रडत रडत चढतआहेत;
होरोनाईमाच्या वाटेवर त्यांच्या नाशासाठी मोठ ाने आक्रोश

करीत आहेत.
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6 पण िनमर्ीमाचे पाणी आटले आहे;
गवत सुकून गेले आहे आिण नवीन गवत नाहीसे झाले आहे;

काहीच िहरवे नाही.
7यास्तव त्यांनी वाढवलेली िवपुलता आिण साठवलेले आहे ते,
वाळंुजाच्या ओढ ापलीकडे घेऊन जातआहेत.
8मवाबाच्या पर्देशामध्ये सगळीकडे रडणे चालले आहे;
त्यांचा आकांत एग्लाइमापयर्ंत आिण बैर-एलीमापयर्ंत त्यांचा

आक्रोश पोहचला आहे.
9दीमोनाचे पाणी रक्ताने भरलेआहेत; पण मी दीमोनावर अिधक

जास्त संकटे आणीन.
जे मवाबापासनू िनसटले आहेत आिण जे देशात बाकी आहेत

त्यांच्यावर िसंह हल्ला करतील.

16
1जो सेलापासनू रानापयर्ंत देशावर राज्य करतो
त्यास तुम्ही सीयोनकन्येच्या पवर्तावर कोकरे पाठवा.
2कारण िवखरलेल्या घरट ापर्माणे, भटकणार्या पक्षयापर्माणे,
मवाबाच्या िस्तर्या आणोर्न नदीच्या उताराजवळ भटकतील.
3 सचूना दे, न्याय अंमलात आण; दुपारी तू आपली सावली

रातर्ीसारखी कर; शरणाथी र्स लपीव;
शरणाथी र्चंा िवश्वासघात करू नकोस.
4मवाबामधील िनवार्िसतास, तुझ्यात राहू दे;
तू त्यांना नाश करणार्यापासनू लपण्याचे िठकाण हो.
कारण जुलमू करणारा थांबेल आिण नासधसू बंद होईल.
ज्यांनी तुडवले ते देशातनू नाहीसे होतील.
5 िवश्वासाच्या कराराने िसंहासन स्थािपत होईल; आिण

दावीदाच्या तंबतूनू कोणीएक िनष्ठावान तेथे बसेल.
तो धािमर्कतेने न्याय शोधीलआिण त्यापर्माणे न्याय देईल.
6आम्ही मवाबाच्या गवार्िवषयी, त्यांच्या उद्धटपणािवषयी,
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त्याची फुशारकी व संतापािवषयी ऐकले आहे. पण त्यांची
फुशारकी िनरथर्क आहेत.

7यामुळे मवाब मवाबाकरताआकांत करील, पर्त्येकजणआकांत
करील.

कीर-हेरेसेथाच्या मनुकांच्या ढेपांसाठी जे पणूर्पणे उध्वस्त झाले
आहे तुम्ही त्यासाठी शोक कराल.

8 हेशबोनाची शेते व त्याचपर्माणे िसब्मेच्या दर्ाक्षवेली सुकून
गेल्या आहेत.

राष्ट्रांच्या अिधपतीनंी िनवडलेल्या दर्ाक्षवेली पायदळी
तुडवल्या आहेत

त्या याजेरास पोहचल्या आिण रानामध्ये पसरून गेल्या होत्या.
त्यांचा कोंब चोहोकडे पसरून समुदर्ाच्या पार गेला होता.
9 यामुळे मी खरोखर याजेराबरोबर िसब्मेच्या दर्ाक्षवेलीकरता

रडेल.
मी आपल्या अशरं्ूनी हेशबोन व एलाले तुम्हास पाणी घालीन.
कारण तुझ्या शेतातील उन्हाळी फळांनी आिण तुझ्या

कापणीच्या आनंदाच्या आरोळीचा मी शेवट केला
आहे.

10उपवनातीलफळझाडांपासनूआनंदवउल्लासनाहीसाझाला
आहे; आिण तुमच्या दर्ाक्षमळ्यात तेथे गायनाचा व
आनंदाचा गजर होत नाही.

व्यापारी दाबनू मद्य काढण्याचे व्यवसाय करणार नाही;
दर्ाक्षांच्या हंगामातील आनंदाचा गजर मी बंद केला
आहे.

11 यामुळे मवाबाकरता माझे अंतःकरण आिण कीर हेरेसासाठी
माझे अंतयार्म तंतुवाद्यासारखे उसासे टाकतात.

12 जेव्हा मवाब स्वतः उंचस्थानावर जाताना थकेल
आिण पर्ाथर्ना करायला त्याच्या मंिदरात पर्वेश करील, तरी

त्याची पर्ाथर्ना काहीच िसद्धीस नेणार नाही.
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13 पवूी र्च्या काळी मवाबािवषयी जे वचन परमेश्वर बोलला
आहे ते हेच आहे. 14 पुन्हा परमेश्वर बोलला, “तीन वषार्ंच्या
आतच, मवाबाचे गौरव नाहीसे होईल; त्यांचे लोक पुष्कळ
असनूही,अवशेष फार थोडे आिण कु्षल्लक राहील.

17

1 िदिमष्कािवषयीची घोषणा.
पाहा, िदिमष्क हे एकनगर म्हणनू राहणार नाही; ते नासाडीचा

ढीग होईल.
2अरोएराची नगरे पणूर् सोडून जातील.
ती कळपासाठी पहुडण्याची जागा होईल आिण त्यांना कोणी

घाबरवणार नाही.
3 एफ्राइमापासनू तटबंदीची नगरे नाहीशी होतील.

िदिमष्कापासनू त्याचे राज्य
आिण अरामाचा अवशेष ही नाहीसे होतील, ही इसर्ाएल

लोकांच्या गौरवासारखी होतील, असे सेनाधीश
परमेश्वर म्हणतो.

4 त्या िदवसात असे होईल की,
याकोबाचे वैभव िवरळ होईल आिण त्याचा पुष्ट देह सडपातळ

होईल.
5 जेव्हा जसे कापणी करणारा उभे धान्य गोळा करताना आिण

त्याच्या हाताने कणसे कापतो तसे होईल.
जसे रेफाईमांच्या खोर्यात कोणी कणसे िटपतो तसे होईल.
6 जसे जेव्हा जैतनू झाड हलिवले असता त्यावर काही फळे

िशल्लक राहतात,
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दोन िकंवा तीन फळे सवार्हनू उंच शेंड ावर राहतात, चार िकंवा
पाच त्याच्या उंचावरच्या फलदायी फांद्यावर राहतात,
असे परमेश्वर इसर्ाएलाचा देव म्हणतो.

7 त्या िदवशी लोक आपल्या उत्पन्नकत्यार्कडे पाहतील आिण
त्यांचे डोळे इसर्ाएलाच्या एका पिवतर् पर्भकूडे लागतील.

8 आपल्या हातांच्या कामाकडे, ते वेद्यांकडे पाहणार नाहीत
िकंवा आपल्या बोटांनी केलेल्या अशेरा स्तंभ आिण सयूर्मतूी र्
याकडे ते पाहणार नाहीत.
9 त्या िदवसात त्यांची बळकट नगरे डोंगराच्या माथ्यावरील

वनराईच्या उतारावर सोडलेल्या िठकाणांसारखी,
जी िठकाणे इसर्ाएल लोकांच्यामुळे त्यांनी सोडली होती

त्यासारखी होतील,आिण तेथे ती ओस पडतील.
10 कारण तू आपल्या तारणकत्यार् देवाला िवसरलास आिण

आपल्या सामथ्यार्च्या खडकाकडे दुलर्क्ष केले.
यामुळे तू रम्य रोपे लावली आिण िनसटून अपरीचीत पर्वासास

िनघाला.
11 त्या िदवशी तू लािवले आिण कंुपण घातले व मशागत केली.

लवकरच तुझे बीज वाढले,
परंतु त्याचा हंगाम दुःखाच्या वभारीशोकाच्या िदवशीअयशस्वी

होईल.
12 समुदर्ाच्या गजर्नेपर्माणे गजर्ना करणारा पुष्कळ लोकांचा

समुदाय
आिण महापुराच्या जलांच्या गोंगाटासारखी गोंगाट करणारी

राष्ट्रांची गदी र् यांना हायहाय!
13 राष्ट्रे महापुराच्या बहुत जलांच्या गोंगाटापर्माणे गोंगाट

करतील,
परंतु देव त्यांना धमकावील तेव्हा ते दरू पळतील
आिण वार्यापुढे डोंगरावरच्या भुसासारखे व वादळापुढे

धुळीसारखा त्यांचा पाठलाग होईल.
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14 तेव्हा पाहा, संध्याकाळी दहशत! आिणपहाटेपवूी र्ती नाहीशी
होते;

जे आम्हांला लुटतात त्यांचा हा वाटा आहे, आिण जे आम्हास
लुबाडतात त्यांचा िहस्सा हाच आहे.

18
1 कूशातील नद्यांच्या पलीकडील सळसळणार्या पंखाच्या देशा

हायहाय;
2 जो समुदर्ातनू, लव्हाळ्यांच्या पातर्ातनू जलावर वकील

पाठवतो.
शीघर्गती दतूांनो, त्या उंच आिण मनिमळावू राष्ट्रांकडे,
जे लोक भीतीपासनू दरू व जवळआहेत त्यांच्याकडे, जे बलवान

व अिजंक्य राष्ट्र,
ज्याची भमूी नद्यांनी िवभागली आहे त्याच्याकडे जा,
3 अहो जगातल्या सवर् रिहवाश्यांनो आिण जे कोणी पृथ्वीवर

राहणार्यांनो,
जेव्हा पवर्तावरून िनशाण उंचिवण्यात येईल तेव्हा पाहा;आिण

जेव्हा कणार् फंुकण्यात येईल तेव्हा ऐका.
4 परमेश्वराने मला हे सांिगतले आहे की,
जसे सयूार्च्या पर्काशात उकळणारी उष्णता असते अथवा जसे

कापणीच्या उन्हात दिहवरयुक्त अभर् येते, तसे मी
आपल्या िनवासस्थानातनू शांतपणे िनरीक्षण करीन.

5 कापणीच्यापवूी र्, जेव्हा बहार संपल्यावर फुले दर्ाक्षात िपकू
लागतात,

तेव्हा तो कोयत्याने डहाळ्या कापील व खाली काढून टाकेल
आिण पसरलेल्या फांद्या काढून टाकेल.

6 पवर्तावरील पक्षयांसाठी आिण पृथ्वीवरील जनावरांसाठी त्या
एकतर् टाकून ठेवल्या जातील.
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उन्हाळ्यात पक्षी त्यामध्ये राहतील आिण थंडीत पृथ्वीवरील
जनावरे त्यावर िहवाळा घालवतील.” 7 त्या वेळेला,
उंच आिण मनिमळावू लोक, भीतीपासनू दरू व जवळ
असे बलवान व अिजंक्य राष्ट्र, ज्या राष्ट्राची भमूी
नद्यांनी िवभागलेलीआहे ते, सेनाधीश परमेश्वराचे नाव
िदलेल्या स्थळी म्हणजे सीयोन डोंगरावर सेनाधीश
पमेश्वराला स्वतःचा नजराणा म्हणनू अपर्ण करण्यास
येतील.

19
1 िमसरािवषयी घोषणा. पाहा, परमेश्वर, वेगवान मेघावर

स्वार होऊन िमसराकडे येत आहे;
िमसराच्या मतूी र् त्याच्यापुढे थरथरतील आिण िमसर्यांचे हृदय

आतल्या आत िवतळेल.
2 देव म्हणतो, मी िमसर्यांना िमसरािवरूद्ध िचथावेल, ते माणसे

आपल्या भावािवरूद्ध,आिणआपल्या शेजार्यािवरूद्ध;
नगर नगरािवरूद्धआिण राज्य राज्यािवरूद्ध लढेल.
3 िमसराचा उत्साह त्याच्यामध्ये कमजोर होईल. मी त्यांचा

सल्ला नष्ट करील,
जरी ते मतूी र्ना, मृत मनुष्याच्याआत्म्याला, व मांितर्काजवळ व

भतूवैद्यांचा सल्ला शोधतील.
4 “मी िमसर्यांना एका कठोर धन्याच्या हातात देईन आिण एक

सामथ्यर्वान राजा त्यांच्यावर राज्य करील.
असे पर्भू सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो.
5 समुदर्ाचे पाणी पणूर् कोरडे पडेल आिण नदी आटेल व िरक्त

होईल.”
6नद्यांना दुगर्ंध येईल; िमसराचे पर्वाहकमी होतीलआिण सुकून

जातील.
बोरू व लव्हाळे सुकून जातील
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7नीलजवळचे बोरू,
नीलच्या मुखाजवळचीआिणनीलजवळसवर् पेरलेली शेते सुकून

जातील, धुळीत बदलतीलआिणवार्याने उडूनजातील.
8कोळी िवलाप आिण शोक करतील व जे सवर् नील नदीत गळ

टाकणारे शोक करतील
त्यासारखे जे पाण्यावर जाळी पसरतात ते दुःखीत होतील.
9 जे िपंजलेला ताग तयार करतातआिण जे पांढरे कापड िवणतात

ते िनस्तेज होतील.
10 िमसरचे वस्तर् कामगार िचरडले जातील; जे सवर् मोलासाठी

काम करतात ते नाउमेद होतील.
11 सोअनाचे सरदार पणूर्पणे मखूर् आहेत. फारोचे शहाणे

सल्लागार बुदि्धहीन झाले आहेत.
तुम्ही फारोला कसे म्हणू शकता, मी ज्ञानाचा मुलगा, पर्ाचीन

काळच्या राजाचा मुलगा आहे?
12मग ते, तुझी सुज्ञ माणसे कोठे आहेत?
तर आता त्यांनी तुला सांगावे आिण सेनाधीश परमेश्वराने

िमसराबद्दल काय योजले आहे ते त्यांनी समजावे.
13 सोअनाचे सरदार मखूर् बनले आहेत, नोफाचे *सरदार फसले

आहेत; जे ितच्यागोतर्ाचीकोनिशलाअसेआहेत त्यांनी
िमसराला चुकीच्या मागार्ने नेले आहे.

14 परमेश्वराने त्यांच्यामध्ये िवकृतीचा आत्मा िमसळला आहे
आिण जसा मद्यपी आपल्या ओकारीत लटपटत चालतो तसे

त्यांनी सवर् कामात जे ितने केले, िमसराला चुकीच्या
मागार्ने नेले आहे.

15 तेथे िमसरासाठी डोके िकंवा शेपटू, झावळ्याची फांदी िकंवा
लव्हाळा कोणीही एक काहीच करू शकत नाही.

16 त्या िदवशी िमसरी बायकांसारखे होतील. ते थरथर
कापतील आिण भयभीत होतील कारण सेनाधीश परमेश्वर
आपला हात वर उंचावेल तो त्यांच्यावर उगारील. 17 यहदूाची

* 19:13
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भमूी िमसराला लटपटिवण्याचे कारण होईल. जेव्हा कोणीएक
ितची आठवण त्यास करून देईल, ते घाबरतील, परमेश्वराने
त्यांच्यािवरुद्ध जी योजना आखली आहे त्यामुळे असे होईल.

18 त्या िदवशी िमसर देशामध्ये पाच नगरे कनानाची भाषा
बोलतील आिण ती सेनाधीश परमेश्वरापुढे एकिनष्ठतेची शपथ
वाहतील. त्यातील एका नगरास सयूार्चे नगर म्हणतील.

19 त्या िदवशी िमसर देशाच्या मध्ये परमेश्वरासाठी एक वेदी
होईल आिण त्याच्या सीमेवर परमेश्वरासाठी एक दगडी स्तंभ
होईल. 20 ही िमसर देशात सेनाधीश परमेश्वराचे िचन्ह व साक्ष
अशी होतील. कारण ते जुलमूामुळे परमेश्वराकडे जेव्हा आरोळी
मारतील तेव्हा तो त्यांच्यासाठी एक तारणारा व संरक्षणकतार्
पाठवील,आिण तो त्यांना सोडवील.

21 त्या काळी परमेश्वर िमसर्यांस ओळख करून देईल आिण
िमसरी परमेश्वरास ओळखतील. ते यज्ञ व अपर्णासह उपासना
करतीलआिणबलीअपर्णकरतील. ते परमेश्वरासनवसकरतील
आिण तो पणूर् करतील. 22परमेश्वर िमसराला पीडील, पीडील व
बरे ही करील. ते परमेश्वराकडे परत येतील; तो त्यांची पर्ाथर्ना
ऐकेल व त्यांना बरे करील.

23 त्या िदवसात िमसरातनू अश्शरूाकडे महामागर् होईलआिण
अश्शरूी िमसरात व िमसरी अश्शरूात येईल; आिण िमसरी
अश्शरू्यांच्या बरोबर उपासना करतील.

24 त्या िदवसात इसर्ाएल िमसराशी वअश्शरूाशी िमळालेला
असा ितसरा सोबती होईल; तो पृथ्वीच्यामध्ये आशीवार्द होईल.
25 सेनाधीश परमेश्वराने त्यांना आशीवार्द िदला. िमसर माझे
लोक व अश्शरू माझ्या हातचे कृत्य व इसर्ाएल माझे वतन
आशीवार्दीत असो.

20
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1 ज्या वषी र् सेनापती ततार्न *अश्दोदास आला, म्हणजे
जेव्हा अश्शरूाचा राजा सगो र्न याने त्यास पाठवले, त्याने
अश्दोदािवरूद्ध लढाई करून ते घेतले. 2 त्या वेळेला आमोजाचा
मुलगा यशयाशी परमेश्वर बोललाआिण म्हणाला, “जा व तुझ्या
कंबरे पासनूचे गोणपाटाचे वस्तर् काढून टाक व तुझ्या पायातील
जोडे काढ.” त्याने तसे केले, तो नग्न व अनवाणी चालला.

3 परमेश्वर म्हणाला, “माझा सेवक यशया ज्यापर्माणे
िमसरािवषयी आिण कूशािवषयी िचन्ह व शकुन असा तीन वष
नग्न व अनवाणी चालला आहे, 4 त्यापर्माणे िमसर्यांना लाज
वाटावी म्हणनू अश्शरूचा राजा िमसरच्या कैद्यांना व कूशाच्या
तडीपार केलेल्या तरुणांना व वृद्धांना, नग्नआिणअनवाणीआिण
त्यांचे कुल्ले उघडे करून नेईल.

5 जो कूश त्यांची आशा आिण जो िमसर देशाचे वैभव
त्यामुळे ते हताश व लिज्जत होतील.” 6 त्या िदवशी
या समुदर्िकनार्यावरील राहणारे लोक म्हणतील, “खरोखर,
हा आमच्या आशेचा स्तर्ोत, ज्याच्याकडे साहाय्यासाठी व
अश्शरूाच्या राजापासनू रक्षण करण्यासाठी आम्ही पळालो तो
असा आहे, तर आम्ही कसे सुटून जाऊ?”

21
1समुदर्ाजवळच्या राणािवषयी ही देववाणी.

जसा दिक्षणेचा वादळवारा सवर् काही खरडून नेतो त्यापर्कारे तो
रानांतनू, भयंकर देशातनू येत आहे.

2 दु:खदायक असा दृष्टांत मला देण्यात आला आहे,
िवश्वासघातकी मनुष्य िवश्वासघाताने करार करतो,आिण नाश

करणारा नाश करतो.
हे एलामा वर जा आिण हल्ला कर, हे माद्या वेढा घाल,
* 20:1
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मी ितचे सवर् उसासे थांबवीन.
3यास्तव माझ्या कंबरेत वेदना भरल्या आहेत,
पर्सुती वेदनेपर्माणे तडफडणार्या स्तर्ी पर्माणे त्या वेदनांनी

मला पकडले आहे.
जे मी ऐकले त्यामुळे मी खाली वाकलो आहे, जे मी पािहले

त्यामुळे मी िवचलीत झालो.
4माझे हृदय धडधडते, थरकाप माझ्यावर हावी होतो.
रातर् मला िकती सुखावह वाटे, तीआता मला भेदरून टाकणारी

झाली असनू.
5 त्यांनी मेज तयार केला, त्यांनी कापड पसरवले आिण खाल्ले व

प्याले,
उठा,अिधकार्यांनो,आपल्या ढालीनंा तेल लावा.
6जा, त्या िठकाणी एकपहारेकरी ठेवअसे पर्भनेू मलासांिगतले,
तो जे काही पाहणार त्याची वातार् सांगावी.
7 जेव्हा तो रथ, घोडेस्वार,
गाढवावर बसलेले, उंटावर बसलेले पाहील,
तेव्हा त्याने सतकर् व सावधान असायला हवे.
8 पहारेकरी िसंहनाद करून म्हणाला,
हे पर्भ,ू पाहार्याच्या बुरूजावर मी रोज िदवसभर उभा असतो
आिण पणूर् रातर् मी आपल्या चौकीवर उभा राहतो.
9 आिण जोडी जोडीने चालणार्या घोडस्वारांचे एक सैन्य येत

आहे.
त्याने म्हटले, बाबेल पडली, पडली,
आिण ितच्या सवर् कोरीव देव मतूी र्चंा पणूर् पणे नाश होऊन ते

जिमनीस िमळाल्या आहेत.
10 हे माझ्या मळणी केलेल्या आिण खळ्यांतील धान्या! माझ्या

खळ्यातील लेकरा!
सेनाधीश परमेश्वर, इसर्ाएलाचा देव,
ह्याकडून जे काही मी ऐकले, ते तुम्हास घोषीत केले.
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11 दमूा*िवषयीचा घोषणा,
सेईर† येथनू मला कोणी मला हाक मारतो, पहारेकर्या, रातर्ी

काय रािहल? पहारेकर्या, रातर्ी काय रािहल?
12 पाहारेकरी म्हणाला, सकाळ येते व रातर्ही येते, जर तुम्ही

िवचाराल तर िवचारा आिण परत या.

13अरेिबया िवषयी घोषणा,
ददानीच्या कािफल्यालो, अरबस्तानच्या रानांत तुम्ही रातर्

घालवणार.
14अहो तेमाच्या राहणार्यांनो, तहानलेल्यांना पाणी आणा,
पळून गेलेल्यांना भाकरी घेऊन भेटा.
15कारण ते तलवारी, वाकवलेले धनुष्य, काढलेल्या तलवारी
आिण युद्धाच्या दडपणापासनू पळाले आहेत.
16कारण परमेश्वराने मला सांिगतले,
एका वषार्च्या आत, जसा मोलकरी एका वषार्साठी िनयकू्त

केला जातो, त्याच पर्कारे केदारचे वैभव तुम्ही संपलेले
पाहाल.

17फक्त थोडेच धनुधार्री, वीर योद्धा केदार मध्ये उरतील, कारण
इसर्ाएलाचा देव परमेश्वर हे बोलला आहे.

22
1 दृष्टांताच्या खोर्यािवषयी* ही देववाणी;

तुम्ही सवर् घरच्या माळीवर जात आहा, त्याचे काय कारणआहे?
2एक गोंगाटाने भरलेले शहर, आंनदाने भरलेली नगरी,
तुझ्यातील जे तलवारीने ठार केलेले नाहीत आिण जे युद्धात

मारले गेले नाहीत.

* 21:11 † 21:11 * 22:1
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3 तुझे सवर् अिधकारी एकतर् होऊन पळाले, त्यांना धनुधार्रांनी
धरले आहे,

तुझ्यामध्ये जे सापडले त्या सवार्नंा त्यांनी एकवट करून बांधले,
ते दरू पळाले आहेत.

4यास्तव मी म्हणालो, माझ्याकडे पाहू नका, मी कष्टाने रडेन,
माझ्या लोकांच्या मुलीच्या नाशाबद्दल माझे सांत्वन करु नका.
5कारण हा गोंगाटाचा, पायाखाली तुडवण्याचाआिण गडबडीचा

िदवस सेनाधीश परमेश्वर, पर्भू
याजकडून दृष्टांताच्या खोर्यात आला आहे. त्या िदवशी लोक

िभंती फोडतीलआिण डोंगराकडे ओरडतील.
6 एलामाने मनुष्यांचा रथ आिण घोडेस्वार घेऊन बाणांचा भाता

वािहला,
आिण कीराने ढाल उघडी केली.
7आिण असे झाले की तुझे िनवडलेले खोरे
रथांनी भरून गेले आिण घोडस्वार वेशीजंवळ आपापली जागा

घेतील.
8 त्याने यहदूावरील रक्षण काढून घेतले आहे,
आिण त्या िदवशी तू वनांतील घरांत शस्तर्ांवर दृष्टी लावली.
9 दािवदाच्या नगराला पुष्कळ भगदाडे पडलेली तुम्ही पािहले

आहे,
आिण तुम्ही खालच्या तळ्यातील पाणी जमा केले.
10 तू यरूशलेमेच्या घरांची मोजदाद केली, आिण िभंत बळकट

करण्यासाठी तू घरे फोडली†.
11दोन िभंतीच्या मध्ये हौद बांधनू जुन्या तळ्याच्या पाण्यासाठी

सोय केली.
† 22:10

. त्या घराच्या पुढील आिण
मागील िभंतीनंी िमळून त्या भीतंीचा भाग बनला, आिण त्या पडलेल्या घरांच्या
आतील िभंतीचं्या दगडांचा उपयोग शहराची बाहेरील िभंत दुरुस्त करण्यासाठी केला.
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पण तू शहर बांधनार्याचा िवचार केला नाही, ज्याने त्या बद्दल
पवूी र्च योिजले होते.

12 त्या िदवसात सेनाधीश परमेश्वर म्हणाला,
रडावे, शोक करावा व टक्कल पाडावे आिण गोणताट घालावे.
13 परंतू त्याऐवजी, पाहा, उत्सव आिण हषर्, बैल मारणे, मेंढरे

कापणे, मांस खाणे व दर्ाक्षरस िपणे चालले आहे.
आपण खाऊ व िपऊ, कारण उद्या आपल्याला मरायचेच आहे.
14आिण सैन्याच्या परमेश्वराने माझ्या कानात हे सांिगतले की,
जरी तू मेलास, तरी या तुझ्या पापांची क्षमा केली जाणार नाही.

सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो.

15 सेनाधीश परमेश्वर, पर्भू असे म्हणतो, हा कारभारी शेबना,
जो राजाच्या घरावर नेमला आहे, त्याकडे जा व त्यास
बोल;

16तू येथे काय करीत आहेस? तू कोण आहेस?
जसा कोणी आपली कबर उंच िठकाणांत खोदतो आिण आपले

राहण्याचे स्थान खडकामध्ये करतो तशी तू आपणासाठी
कबर खोदीत आहेस.

17 पाहा, परमेश्वर पराक्रमी मनुष्यासारखा तुला फेकून देईल
आिण तुला घट्ट धरील.

18तो तुला गंुडाळून चें डुसारखा मोठ ा देशात फेकून देईन,
तू आपल्या धन्याच्या घरात अपर्ितष्ठा असा आहेस तो तू

मरशील,आिण तुझ्या गौरवाचे रथ तेथेच राहतील.
19पर्भू परमेश्वर म्हणतो मी तुला उच्च पदावरूनकाढून टािकल

तुझे उच्च पद िहसकावनू घेईल. तू खाली ओढला
जाशील.

20 आिण त्या िदवशी असे होईल िहल्कीयाचा पुतर् एल्याकीम
यास मी बोलावीन.
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21 तुझा झगा मी त्यास घालीनआिण तुझा कमरबंध त्यास देईन
व तुझे अिधकर मी त्याच्या हाती देईन.

यरूशलेमेच्या राहणार्यांना व यहदूाच्या घराण्याला िपता असा
होईल.

22 दािवदाच्या घराण्याची िकल्ली मी त्याच्या खांद्यावर ठेवीन,
तो उघडील आिण कोणीच ते बंद करणार नाही, आिण जे काही

बंद करील ते कोणीच उघडू शकणार नाही.
23 त्यास मी सुरक्षीत िठकाणी िखळ्यापर्माणे पक्का करीन,
आिण तो आपल्या िपत्याच्या घराला वैभवशाली राजासन असे

होईल.
24 त्याच्या िपत्याच्या घराण्यातील सवर् गौरव, मुले व संतती,

सवर् लहान पातरे्,
पेल्यापासनू सुरईपयर्ंत सवर् भांडी ितच्यावर टांगनू ठेवतील.

25 सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो, मग असे घडेल की,
िभंतीत पक्का केलेला िखळा असतो तो िशळ्या जवळ िढला
होउन पडेल व जो भार ितच्यावर होता तो छेदला जाईल, कारण
परमेश्वर हे बोलला आहे.

23
1सोर िवषयी देववाणी,

ताशी र्शच्या जहाजानों, आक्रोश करा कारण तुमच्या
जहाजासाठी बंदर व तुमच्यासाठी घर नाही,

असे िक ीमच्या देशापासनू त्यांना पर्गट करण्यात आलेआहे.
2समुदर्तीरीच्या रिहवाश्यांनों,आश्चयर्चिकत व्हा,
तुम्ही सीदोनाचे व्यापारी,
जे तुम्ही समुदर्ावरून पर्वास करता, ज्यांच्या पर्ितनीधीनंी

तुझ्या गरजा परूवल्या.
3आिण महान जलांवरून
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नाईल नदीकाठी िपकलेले सवर् पीक, समुदर्ा पलीकडूनआणलेले
सीहोर या भागातले धान्य ते सोर याकरीता आणले; ती
राष्ट्रांची बाजारपेठ होती.

4 हे सीदोना लज्जीत हो, कारण समुदर्, समुदर्ातील
पराक्रमी, बोलला आहे, तो म्हणतो,
“मी पर्सुती वेदना िदल्या नाहीत व मी पर्सवलेिह नाही,
मी तरूण पुरूष वाढवले नाहीत व तरूणीनंा लहाण्याच्या मोठ ा

केल्या नाहीत.”
5 िमसर देशात हे वतर्मान कळेल तेव्हा तेथे सोर िनवािसया साठी

मोठा शोक केला जाईल.
6 ताशी र्शास पार जा, समुदर्तीरी राहणार्यांनो तुम्ही आकांत

करा.
7अित आनंदी, सुखी व वैभवशाली नगरी, हे तुमच्या बाबतीत

घडले आहे, पवूी र्च्या काळापासनू ती पर्िसध्द व
नावजलेली होती,

पणआता तीचेच पाय ितला परदेशात घेऊन जातआहेत.
8 मुकुट देणार हे सोर, ज्याचे व्यापारी अिधकारी आहेत, ज्याचे

वाणी पृथ्वीतले पर्ितष्ठीत आहेत, त्या िवषयी हे कोणी
योजीले?

9 सवर् शोभेच्या वैभवाला डाग लावण्यासाठी व पृथ्वीतल्या
सवर् पर्ितष्ठांना अपर्ितष्ठीत करण्यासाठी सेनाधीश
परमेश्वराने हे योिजले आहे.

10 हे ताशी र्शच्या कन्ये नील नदीपर्माणे आपली भमूी नांगर.
सोर मध्ये तुला व्यापारी िठकाण नाही.

11परमेश्वरानेआपला हात समुदर्ावर उगारलाआहेआिण त्याने
राज्ये हालवनू टाकली.

त्याने कनानाचे सवर् दुगर् नष्ट करण्याची आज्ञा िदलेली आहे.
12तो म्हणतो, “हे कलंकीत भर्ष्ट झालेली सीदोन कन्ये तू येथनू

पुढे आनंदीत होणार नाहीस,
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उठ, सायपर्स पार कर, पण तेथेही तुला आराम िमळणार नाही.”
13 खास्दयांचा *देश पाहा तो आता नामशेष आहे, अश्शरू

देशातील लोकांनी त्यास ओसाड करण्यासाठी जंगली
पशुच्या स्वािधन केले आहे

त्यांनी त्यांचे बरूूज वेढा देण्यासाठी स्थापले आहेत व त्याचे
ढीगारे बनवतील, समुदर्ावर संचार करणार्यानो रडा
शोक करा कारण तुमच्या बंदराचा नाश झाला आहे
त्याचा पुणर् िवध्वंस केलेला आहे.

14ताशी र्शच्या जहाजांनो हाय हायकरा िवलाप करा कारण तुमचे
बंदर पणूर् पणे नाश पावलेले आहे.

15 त्या िदवसात असे घडेल की सवर् जगाला सोराची िवस्मृती
सतर वषपयर्ंत पडेल,सोर पर्देशाची कोणालाचआठवण राहणार
नाही तो पयर्ंत एका राजाची कारिकदर् संपेल.
16 हे िवसरलेल्या वेश्ये, वीणा घे आिण नगरात िफर,
ती छान पर्कारे वाजव, तुझी आठवण व्हावी म्हणनू खुप गाणी

गा.
17 स र वषार्च्या शेवटी असे होईल की परमेश्वर देव

सोराची मदत करील, तेव्हा ते आपल्या वेतनाकडे िफरेल, आिण
भमूीच्या सवर् पाठीवर पृथ्वीतल्या सवर् राज्यांशी व्यिभचार करेल.
18 ितच्या व्यापाराचा माल व त्याचे वतन परमेश्वरास पिवतर्
होईल, ते वतन साठवले जाणार नाही व राखनू ठेवले जाणार
नाही, तर जे परेश्वरासमोर राहतात त्यांनी भरपरू खावे व िटकाऊ
वस्तर् घालावे म्हणनू त्यांच्यासाठी त्याचा व्यापार्याचा माल
येईल.

24
1 पाहा परमेश्वर पृथ्वीला ओसाड व िरकामी करीत आहे, तो

त्यातील राहणार्यांची पागांपांग करीत आहे.
* 23:13
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2 आिण जशी लोकांची तशी याजकांची, जशी सेवकाची तशी
धन्याची, जशी दासीची तशी ितच्या धिनणीशी,

जशी िवकत घेणार्याची तशी िवकणार्याची, जशी उसणे
देणार्याची तशी उसणे घेणार्याची, जशी उधार
घेणार्याची तशी जो त्यास उधार देतो त्याची िस्थती
होईल.

3 पृथ्वी पणूर्पणे उध्वस्त केलीजाईलआिणनागािवलीजाईल,
कारण परमेश्वर हे वचन बोलला आहे.
4 मेघ पाऊस पाडीत नाही म्हणनू, पृथ्वी सुकून गेली आहे, पाणी

आटून गेले आहे पृथ्वीवरील सज्जन म्हणवणार्या पापी
लोकांनी ितचा नाश केला आहे.

5 पृथ्वीवरच्या लोकांनी परमेश्वराने िदलेले िविध व िनयमांचे
पालन केले नाही, िवधीचें अितक्रमण केले,

आिण सावर्कालीक करार मोडला आहे.
6 त्यामुळे सावर्कािलक करार शािपत झाला आहे व तेथे राहणारे

दोषीआढळलेआहेत. त्यांना त्याचे फळ भोगावे लागत
आहे;शापाचा पिरणाम म्हणनू पुष्कळलोकभस्महोतील
व फार थोडे उरतील.

7 नवीन दर्ाक्षरस वाळून गेला, दर्ाक्षवेल सुकले आहेत, सवर्
आनंदोत्सव करणारे कण्हतआहेत.

8 डफांचा आनंदी आवाज आिण हषार्ने जे मौजमजा करीत ते
थांबले आहेत,

वीणेचा आनंद बंद केला आहे.
9 ते आता मद्य पीता-पीता गाणी गाणार नाहीत,आिण त्यांना जे

मद्य पीतात ती आता कडू होईल.
10 अंदाधूंदी असलेली नगरी मोडून पडलीआहे, पर्त्येक घर बंद

आिण िरकामे आहे.
11 दर्ाक्षरसामुळे चौका चौकात रडणे आहे.
सवर् हषर् अंधकारमयआहे, भमूीचा आनंद नाहीसा झाला आहे.
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12 नगरात ओसाडी उरली आहे, आिण दरवाज्याचा नाश झाला
आहे.

13 दर्ाक्षांचा हंगाम सपंल्यावर व जैतनू वृक्ष हलिवल्यावर,
झाडावर जशी थोडीशी फळे उरतात

तशी या देशाची अवस्था झालेली असणार तसे पृथ्वीवरील सवर्
राष्ट्रांचे होईल.

14 ते आपला आवाज उंचावतील आिण परमेश्वराचे ऐश्वयर्
ओरडतील,

आिण समुदर्ावरून मोठ ाने आरोळी मारतील.
15यास्तव पवूत परमेश्वराचे गौरव करा,
आिण सागरातील द्वीपांमध्ये इसर्ाएलाचा देव परमेश्वर, याच्या

नावाला गौरव द्या.
16 पृथ्वीच्या सीमेतनू आम्ही अशी गीते ऐकली आहेत की,

“धािमर्कास वैभव असो.”
पण मी म्हणालो, मी वाया गेलो आहे, मी दरू वाया गेलो आहे,

मला हाय हाय! कारण िवश्वास घातकीने िवश्वासघात
केला आहे,

होय, िवश्वास घातक्याने िवश्वास घात केला आहे.
17 पृथ्वीतील राहणार्यांनो,भीती वखांचआिणपाशही तुझ्यावर

आहेत.
18जो भीतीच्याआवाजापासनू पळेलतोखांचेत पडेल,आिणजो

खांचेमधनू वर िनघेल तो पाशात पडेल.
स्वगार्च्या िखडक्या उघडल्या आहेत,आिण पृथ्वीचे पाये हालत

आहेत.
19 पृथ्वी अगदी मोडून गेली आहे, पृथ्वी फाटली आहे.
पृथ्वी फार िहंसकरीतीने हलवली आहे.
20 पृथ्वी एखाद्या मद्यप्यासारखी झोकांड ा खाईल, आिण

एखाद्या टांगत्या िबछान्यापर्माने झोके खाईल,
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ितचा अपराध ितच्यावर भारी होईल तेव्हा ती पडेलआिण पुन्हा
उठणार नाही.

21 त्या िदवशी असे होईल की परमेश्वर उंच िठकाणी असलेल्या
सैन्याला उंच िठकाणी,आिण पृथ्वीच्या राजांना पृथ्वीवर
िशक्षा करेल.

22 त्यांना एकितर्त करून अंधार कोठडीत आिण कारागृहात बंद
करून ठेवील,

नंतर त्यांचा न्याय केला जाईल.
23 नंतर सेनाधीश परमेश्वर सीयोनातील आपला राजासनावर

आरूढ होईल तेव्हा त्याच्या तेजाने चंदर् तांबसू होईल
व सयूर् िफका पडेल,

तो िसयोन पवर्तावरून आपल्या विडलांसमोर वैभवाने
यरूशलेमेत राज्य करील.

25
1 हे परमेश्वरा, तू माझा देवआहेस, मी तुला उंच करीन, मी तुझी

स्तुती करीन.
कारण तू अदभ्तू कृत्ये केली आहेस,
जे संकल्प तू पवूी र्च योजनू ठेवले होते, ते तू आपल्या पिरपणूर्

िवश्वासाच्या द्वारे घडवनू आणले आहेस,
2 कारण तू शतरं्ूच्या नगराला ढीग केले आहेस, तटबंदीच्या

नगराला ओसाडी असे केले आहेस,
आिण परक्यांचे महाल असे ते नगर रािहले नाही.
3याकिरतासामथ्यर्वानलोक तुझे गौरवकरतीलव िनदर्यी राष्ट्रे

तुला भीतील.
4 कारण तू गोरगरीबांचा रक्षणकतार् आहेस, गरजूंना त्यांच्या

दुःखाच्या समयी तू संरक्षक असा आहेस.
जेव्हा िनदर्यीचंा फटका भीतंीला लागणार्या वादळासारखा

असतो,
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तेव्हा तू उन्हाच्या तापात त्यांची सावली व सकंटाच्या वादळात
त्यांचा िनवारा असा आहेस.

5उन्हाच्या तापाने तापलेली भमूी मेघाच्या छायेने थंड होते, तसे
जे िनदर्य शतर्ू आहेत ह्यांच्या गजर्ना शांत करशील

6 तेव्हा या सीयोन डोंगरावर म्हणजेच येरुशलेमेत सेनाधीश
परमेश्वर आपल्या लोकांस मेजवानी तेथे उ मो म
चवदार पदाथर् असतील मांसाचे मज्ज सहीत तुकडे
असतील,

तसेच चवदार दर्ाक्षमध देण्यात येईल ते सवर् खाऊन िपऊन तृप्त
होतील.

7 त्यावेळी पापाचे मेघपटल व मृत्यछूायेचे सावट तो या
डोंगरावरून लोकांपासनू दरू करील व त्यांना मोकळे
करील.

8 तो मरणाला कायमचे नाहीसे करील, परमेश्वर सवार्ंच्या
डोळ्यांचे अशर्ू पुसनू टाकील

देशातील त्यांच्या लोकांवरील सवर् अन्याय अपमान दरू करील
परमेश्वर देव हे बोलला आहे हे तो करीलच.

9 सवर् लोक त्या िदवशी म्हणतील व घोषणा देऊन सांगतील,
“पाहा हा आमचा देव आहे त्याच्यावर आमचा िवश्वास
आहे त्याची आम्ही वाट पाहातो,

कारणतोचआमचेतारणकरणाराआहे, हाआमचा परमेश्वरआहे,
आम्ही सवर् आंनदी आहो कारण त्याच्याकडून आम्हांला
तारण पर्ाप्ती होईल.

10कारण परमेश्वराचा हात यरूशलेमेला आशी र्वाद देण्यासाठी
िसयोन पवर्तावरून उचलला जाईल व त्याचे आशी र्वाद सदैव

यरूशलेमेतील लोकांबरोबर राहतील,
पण मवाब गवतापर्माणे पायाखाली तुडवील जाईल व फेकल्या

जाईल.
11 पाण्यात पोहणारा पोहण्यासाठी हातांनी पाणी सारतो तसेच

देव त्यांना दरू सारील व त्यांचा सवर् अिभमान,
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गवर् व सवर् दुराचार याचा नाश करून त्यांचा शेवट करील.
12मवाबाची उंच तटबंदी व सुरक्षीत िठकाणे नष्ट करील.

26

1 त्या िदवशी यहदूा पर्देशात हे गीत गातील,
आम्हास बळकट शहरआहे, देवाने त्याच्या भीतंीनंा व तटबंदीना

तारण असे केले आहे.
2 वेशी उघडा म्हणजे िनतीमान राष्ट्र जो िवश्वास पाळतो, ते

आत येतील.
3 परमेश्वरा, तुझ्यावर िवसंबनू असणार्यांना आिण तुझ्यावर

िवश्वास ठेवणार्यांना, तू खरी शांती देतोस.
4 सवर्काळ परमेश्वरावर िवश्वास ठेव, कारण पर्भू परमेश्वर,

याच्या ठायी सवर्काळचा खडकआहे.
5 कारण जे अिभमानाने राहतात त्यांना तो खाली आणील, तो

उंच गढांना, खाली आणणार, तो ितला भमूीपयर्ंत खाली
नीच करणार, तो ितला धुळीस िमळवणार.

6 दीनदुबळ्यांचे पाय व दिरद्र् यांचे पाय त्यांना तुडवतील.
7सरळपण हा िनतीमानाचा मागर् आहे, जो तू सरळआहेस तो तू

िनतीमानाची वाट सपाट करतो.
8 होय, परमेश्वरा, तुझ्या न्यायाच्या मागार्त आम्ही तुझी वाट

पािहली आहे,
आमच्या जीवाची इच्छा तुझ्या नावाकडे, तुझ्या स्मरणाकडेच

आहे.
9पर्त्येक रातर्ीबरोबर तुझ्याशी एकरूपहोण्याचीआमची इच्छा

आहे,
माझा आत्मा माझ्यामध्ये आतुरतेने तुला शोधीन,
कारण जेव्हा तुझा न्याय या पृथ्वीवर येतो, तेव्हा या जगातील

राहणारे न्यायीपण िशकतात.
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10पापी मनुष्यावर तू फक्त दयाच करीत रािहलास तर तो कधीच
न्यायीपण िशकणार नाही. सरळपणाच्या भमूीत तो
दुष्टतेनेच वागणार,

आिण परमेश्वराचा मिहमा पाहणार नाही.
11परमेश्वरा, तुझा हात उंचावलेलाआहे, पण त्यांनी त्याकडेलक्ष

िदले नाही.
तुझ्या लोकांबद्दल असलेला तुझा आवेश ते पाहतील आिण

फिजत होतील. तुझे शतर्ू नक्कीच त्यांच्याच आगीत
भस्मसात होतील.

12 परमेश्वरा, तू आमच्यासाठी शांती ठरवशील, कारण खरच तू
आमची सवर् कामे आमच्यासाठी पणूर् केले आहेत.

13 परमेश्वर आमचा देव, तुला सोडून इतर देवतांनी आम्हावर
राज्य केले. पणआम्ही फक्त तुझीच स्तुती करतो.

14 ते मृत आहेत, ते िजवंत नाहीत; ते परे्ते आहेत, ते उठणार
नाहीत.

खरोखर, तू त्यांना दंड देऊन त्यांचा नाश केला आहेस आिण
त्यांची आठवण तू नष्ट केली आहेस.

15 हे परमेश्वरा, तू राष्ट्र वाढवलेआहेस, तू राष्ट्र वाढवलेआहे,
तू सन्मानीत आहेस,

तू भमूीच्या सवर् सीमा िवस्तािरत केल्या आहेत.
16 परमेश्वरा, संकटात असताना ते तुझे स्मरण करतात. तुझी

िशक्षा त्यांच्यावर असता त्यांनी तुझ्यापुढे पर्ाथर्ना
केली.

17 जेव्हा एखादी स्तर्ी पर्सतूीची वेळ जवळ आली म्हणजे ती
वेदनेने िवव्हळते आिणआपल्या वेदनांमध्ये ओरडते,

पर्भ,ू तसे आम्ही तुझ्यापुढे आहोत.
18 त्याचपर्माणे आम्ही गरोदर होतो, आम्ही पर्सतूीवेदनेमध्ये

होतो, पण आम्ही फक्त वार्याला जन्म िदला. पृथ्वीत
आम्ही काही तारण केले नाही,
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आिण जगातील राहणारे पडले नाहीत.
19 तुझे मरण पावलेले िजवंत होतील,आमचे मृत शरीरे उठतील.

जे धुळीत स्थाियक झाले ते तुम्ही जागे व्हा आिण
आनंदाने गायन करा.

कारण तुझ्यावरील दिहवर हे पर्भातीचे िजवनदायी दिहवरआहे,
पृथ्वी ितचे भक्ष ितच्यातील मृत बाहेर टाकील.”

20 माझ्या लोकांनो, आपापल्या खोल्यांत जा आिण दारे लावनू
घ्या.

क्रोध टळून जाईपयर्ंत थोडा वेळासाठी लपा.
21 कारण पाहा, परमेश्वर पृथ्वीतल्या राहणार्यांच्या

अन्यायाबद्दल िशक्षा करण्यास आपले स्थान सोडून
येत आहे.

मारल्या गेलेल्यांचे रक्त पृथ्वी पर्गट करेल, आिण आपल्या
वधलेल्यांना यापुढे झाकून ठेवणार नाही.

27
1 त्या िदवशी िलव्याथान जो चपळ सपर्, जो वाकडा सपर्

िलव्याथान त्यास परमेश्वर आपल्या कठोर व मोठ ा व दृढ
तलवारीने िशक्षा करणार आिण समुदर्ातील पर्ाणी त्यास
मारील.
2 तेव्हा लोक रम्य दर्ाक्षमळ्याबद्दलचे गाणे म्हणतील.
3 “मी परमेश्वर, ितची नीगा राखणारा, मी पर्त्येक क्षणी ितला

पाणी घातले;
त्यामुळे कोणीही ितला दुखावणार नाही, म्हणनू मी रातर् िदवस

ितचे राखण करतो.
4 मी रागवलेलो नाही, लढाईत माझ्यापुढे काट ांची झाडे व

काटेरी झाडे कोण ठेवील!
पण युध्दात मी त्याच्या िवरूद्ध चाल करून जाईल आिण मी

त्यास जाळून नष्ट करून टाकीन.
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5 अथवा त्याने माझ्याशी समेट करावा म्हणनू त्याने माझ्या
संरक्षणाला धरावे, त्याने माझ्याशी शांती पर्स्थापीत
करावी.

6 येणार्या िदवसात याकोब मुळावेल, इसर्ाएल उमलेले व त्यास
नवीन पालवी फुटेल,

आिण ते जगाची पाठ फळांनी भरतील.”
7काय परमेश्वराने याकोबावर आिण इसर्ाएलावर हल्ला केला,

जसा त्याने त्यांच्यावर हल्ला करणार्यांवर हल्ला केला?
अथवा यांनी ज्यांचा वध केलाआहे त्यांच्या वधापर्माणे
यांचा वध करण्यात आला आहे काय?

8 याचपर्कारे तुम्ही याकोब आिण इसर्ाएलाला दरू *पाठवनू
अचकू मापदंडांनी† त्यांचा िवरोध केला आहे. पुवच्या
वार्याच्या िदवशी त्यांना तो पर्चंड वार्याने दरू करतो.

9 याकरीता याकोबाच्या अपराधांना क्षमा कशी केली जाईल,
आिण त्याचे पाप दरू करण्याचे फळ हेचआहे.

तो वेदीचे सवर् दगडखडूच्या चणूर् केलेल्या चुनखड ासारखे करेल,
आिण तसेच अशेरा देवीचे खांब िकंवा धपू वेदीही उभ्या राहणार

नाहीत.
10 कारण तटबंदी असलेले शहर नाश झाले आहे आिण वस्ती

असलेले राणासारखी सोडून िदलेली आहे.
वासरू तेथे चरेल आिण तेथे बसेल आिण त्याच्या फांद्या खाऊन

टाकेल.
11 त्याच्या फांद्या सुकतील तेव्हा त्या तोडल्या जातील, िस्तर्या

त्या सरपणासाठी वापरतील.
कारण हे लोक समजदार नाहीत. म्हणनू त्यांना घडिवणारा देव
ह्यास्तव यांच्यावर दया करणार नाही,आिण त्यांचा िनमार्णकरता

यांच्यावर कृपा दाखवणार नाही.
12 त्या िदवशी असे होईल की,

* 27:8 † 27:8
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परमेश्वर फरात नदीपासनू सुरवात करून िमसरच्या
नदीपयर्ंतच्या आपल्या िपकाची मळणी करील,

आिण तुम्ही इसर्ाएलच्या लोकांनो एकतर् गोळा केले जाणार.
13 त्या िदवशी मोठा कणार् वाजेल,
आिण तेव्हा अश्शरू देशामध्ये नाश होणारे आिण िमसर देशात

जे घालवले आहेत ते येतील.
आिण यरूशलेमेस पिवतर् पवर्तावर परमेश्वरास पुजतील.

28
1 एफ्राइममधील मद्यप्यांनो तुमच्या गवार्च्या मुकुटाला

*हायहाय! आिण धंुद झालेल्या सुिपक खोर्याच्या
माथ्यावरील मोठी शोभा देणारे जे कोमेजणारे फुल
त्यास हायहाय!

2 पाहा! परमेश्वराकडे पराक्रमी आिण बलवान असा एक आहे.
तो गारिपटीपर्माणे आहे.

नष्ट करणार्या वादळापर्माणे, आिण पर्चंड ढगफूटी पर्माणे,
तो पृथ्वीला आपल्या हाताने ताडना करेल.

3 एफ्राइममधील मद्याप्यांचा अिभमानी मुकुट पायाखाली
तुडवला जाईल.

4 त्याच्या वैभवशाली सौंदयार्चे कोमेजणारे फूल, जे खोर्याच्या
माथ्यावर आहे,

उन्हाळ्यात झाडावर पर्थम आलेल्या अंिजरांपर्माणे त्याची
िस्थती होईल, त्याकडे पाहणारा पाहतो तेव्हा तो
त्याच्या हातांत असतानांच तो खाऊन टाकतो.

5 त्या िदवशी सेनाधीश परमेश्वरआपल्या लोकांच्या उरलेल्यांना
संुदर मुकुट असा होईल.

* 28:1
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6आिण जो न्याय करत बसतो त्यास तो न्यायाचा आत्मा आिण
जे वेशीजवळ लढाई मागे हटवतात त्यांना तो पराक्रम
असा होईल.

7 पण हे सुद्धा दर्ाक्षरसाने हेलकावे खात आहेत, आिण मादक
मद्यानी अडखळतआहेत.

याजक व संदेष्टे सवर्च जण दर्ाक्षरस व मद्य िपऊन धंुद झाले
आहेत आिण मद्याने त्यांना िगळून घेतले आहे.

ते मद्याने अडखळून पडतआहेतआिण ते दृष्टांतात भर्मतात, ते
न्याय करण्यात अडखळतात.

8 खरोखर सवर् मेजे ओकारीने भरलेली आहेत, कोठेही स्वच्छ
जागा रािहलेली नाही.

9 तो कोणाला ज्ञान िशकवील? आिण तो कोणाला िनरोप
समजावेल?

दुग्धापासनू दरू केलेल्यांना िकंवा स्तनपानापासनू दरू केलेल्यांना
काय?

10 कारण िनयमा वर िनयम, िनयमावर िनयम, ओळीवर ओळ,
ओळीवर ओळ, इथे थोडे, ितथे थोडे,असेआहे.

11 खरच, तोतर्या ओठांनी आिण अन्य भाषेने तो या लोकांशी
बोलेल.

12 पवूी र् तो त्यांना म्हणाला, “येथे िवशर्ांती आहे, थकलेल्यांना
येथे येऊन िवशर्ांती घेऊ द्या, आिण हे उत्साहवधर्क
आहे.” पण ते काही ऐकेनात.

13 लोकांस परमेश्वराचे बोलणे परक्या भाषेसारखे अनाकलनीय
वाटले.

हुकूमावर हुकूम, हुकूमावर हुकूम, िनयमावर िनयम, िनयमावर
िनयम,थोडे इकडे,थोडे ितकडे,एकधडा ितकडे. लोकांनी
स्वत:ला पािहजे ते केले.

म्हणनू ते मागे पडून पराभतू झाले, ते सापळ्यात अडकलेआिण
पकडले गेले.
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14याकिरता, जे तुम्ही थट्टा करता,आिण जे तुम्ही यरूशलेमेवर
राज्य करता,

ते तुम्ही परमेश्वराचे वचन काय म्हणते ते ऐका.
15 तुम्ही म्हटले, “आम्ही मृत्यबूरोबर करारनामा केला आहे.
अधोलोकाशी आम्ही करार केला आहे म्हणनू आम्हांला िशक्षा

होणार नाही, जेव्हा बुडवणारी िशक्षा पार केली जाईल
तेव्हा ती आमच्यापयर्ंत येऊ शकणार नाही;

कारणआम्हीकपटाच्यामागेलपलोआहोतवअसत्यालाआपले
आशर्य केले आहे.”

16यासाठी परमेश्वर, माझा पर्भू म्हणतो,
“पाहा, मी िसयोनेत आधारिशला, पारखलेला धोंडा,
कोपर्याचा मोलवान धोंडा, स्थीर पाया म्हणनू घालतो.
जो कोणी त्यावर िवश्वास ठेवेल, तो लाजवला जाणार नाही.
17मी न्याय मोजमापाची काठी,
आिण िनतीम ा हा ओळंबा असे करीन,
तेव्हा गारपीट खोट ांचे आशर्य झाडून टाकील,
आिण परूाचे पाणी लपण्याच्या जागा झाकून टाकील.”
18 तुमचा मृत्यशूी असलेला करारनामा िवरवला जाईल
आिण अधोलोकाशी तुमचा झालेला करार रद्द केला जाईल.
जेव्हा पर्कोपाचा परू पार केला जाईल,
त्या द्वारे तुम्ही झाकले जाल.
19 जेव्हा तो पार जाईल तेव्हा तो तुला झाकून टाकेल.
आिण रोज रोज सकाळी, िदवसा आिण रातर्ी तो पार जाईल.
आिण जेव्हा संदेश कळेल, तर ते भयच असे होईल.
20कारण अंथरूण पाय पसरावयास खपू लहान आहे,
आिण पांघरुण पांघरायला पुरत नाही एवढे ते अरंुद आहे.
21जसा परासीम डोंगरामध्ये परमेश्वर उभा रािहला होता,
जसा तो िगबोन दरीत रागावला होता त्यापर्माणे तो रागावेल.
अशासाठी की त्याने आपले कायर्,
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त्याचे अदभ्तू कृत्य आिण त्याचे िवस्मयकारी कृत्य करावे.
22तर आता तुम्ही थट्टा करू नका,
नाहीतर तुमची बंधणे घट्ट करण्यात येतील.
कारण पृथ्वीवर नाश होण्याचा ठराव,
मी सेनाधीश परमेश्वरापासनू ऐकला आहे.
23मी सांगत असलेला संदेश लक्षपवूर्क ऐका,
सावध असा, माझे शब्द ऐका.
24 पेरणी करण्यासाठी शेतकरी सतत शेत नांगरतो का?
तो सतत मशागत करतो का?
25 त्याने जमीन तयार केल्यावरच तो काळे िजरे टाकतो व िजरे

िवखरतो,
तो गहू रांगेत आिण जव नेमलेल्या िठकाणी आिण त्याच्या

काठाला काठ ा गहू पेरीत नाही काय?
26कारण त्याचा देव त्यास सचूना देतो,
तो त्यास सुज्ञपणे िशकवतो.
27 िशवाय,काळे िजरे घणाने मळतनाही, िकंवा ितच्यावर गाडीचे

चाक िफरवले जात नाही,
पण काळे िजरे काठीने आिण िजरे दंडाने झोडतात.
28भाकरीसाठी धान्य दळतात, पण ते नीट दळले जात नाही.
आिण जरी त्याच्या गाडीचे चाक व त्याचे घोडे ते िवखरतात तरी

तो ते दळीत नाही.
29 सेनाधीश परमेश्वर, जो संकल्पात संुदर आहे आिण ज्ञानाने

शरे्ष्ठ आहे. त्याच्याकडून हे आहे.

29
1 अरीएल*, अरीएल, म्हणजे ते शहर ज्यात दािवदाने तळ

िदला, ितला हायहाय!
वषार्ला वषर् जोडा, सण िफरून येवोत.
* 29:1
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2पणमीअरीएलला िशक्षा करीनआिण त्यामुळे ती दु:खवशोक
करील,

आिण ती मला अरीएलासारखी होईल.
3मी तुझ्यासभोवती तळ घालनू तुला वेढीन,
आिण मी तुझ्याभोवती मजबतू कंुपण घालीन आिण

तुझ्यािवरूद्ध वेढा उभारीन.
4तू नीच केलीजाशीलआिणभमूीवरूनबोलशील. तुझाआवाज

धुळीतनू कमी िनघतील,
तुझा आवाज भमूीतनू बाहेर िनघणार्या भतूासारखा असेल,

आिण तुझा शब्द धुळीतनू आल्यापर्माणे येईल.
5 तुझ्या शतरं्ूचा समुदाय धुळीच्या कणांसारखाआिण िनदर्यांचा

समुदाय उडत्या भुसासारखा होईल
आिण हे एका क्षणांत एकाएकी घडणार.
6 सेनाधीश परमेश्वराकडून, भकंूप, मोठीगजर्ना व मोठे वादळ,

वावटळ आिण खाऊन टाकणारी अग्नी, यांनी तुला
शासन करण्यात येईल.

7 ते सवर् रातर्ीच्या आभासासारखे असेल,
अनेक राष्ट्रातील समुदाय अरीएलिवरूद्ध लढतील,
ते ितच्यावर आिण ितच्या दुगार्वर हल्ला करतील.
8 हे असे असणार की एक भुकेला मनुष्य आपण खात आहे असे

स्वप्न पाहतो, पण जेव्हा तो जागा होतो तर त्याचे पोट
िरकामेच असते.

हे असे असणार की तान्हेला स्वप्न पाहतो की तो पीत आहे, पण
तो जागा होतो आिण पाहा तो मिूछर्त आहे व त्याचा
जीव तर्ासलेला आहे,

होय, जे राष्ट्र समुदाय िसयोन पवर्तािवरूद्ध लढतात त्यांची
अशीच िस्थती होईल.
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9 तुम्ही िविस्मत व आश्चयर्चिकत व्हा, तुम्ही आपणास आंधळे
करा आिण आंधळे व्हा.

ते धंुद आहेत पण दर्ाक्षरसाने नव्हे. ते झलूत आहेत पण मद्याने
नव्हे.

10कारण परमेश्वराने तुम्हावर गाढ झोपेचाआत्माओतलाआहे.
त्याने तुमचे डोळे बंद केले आहेत, जे भिवष्यवादी आहेत आिण

परमेश्वर तुमची डोकी झाकले, जे तुम्ही दृष्टांत पाहता.
11 तुम्हास सवर् दशर्न शब्द, मोहरबंद केलेल्या पुस्तकाच्या

शब्दापर्माणे झाले आहेत. तुम्ही असे पुस्तक वाचता
येणार्याला देऊन त्यास वाचायला सांगू शकता. पण तो
म्हणेल. “मी हे पुस्तक वाचू शकत नाही. ते मोहरबंद
आहे.”

12 िकंवा तुम्ही असे पुस्तक वाचता न येणार्याला देऊन त्यास ते
वाचायला सांगू शकता. तो म्हणेल, “मला वाचता येत
नसल्याने मी हे पुस्तक वाचू शकत नाही.”

13 माझा पर्भू म्हणतो, हे लोक, माझ्यावर त्यांचे परे्म आहे,
असे म्हणतात ते शब्दांनी माझ्याबद्दलचा आदर व्यक्त
करतात.

पण त्यांची मने माझ्यापासनू फार दरू आहेत. त्यांचा
माझ्याबद्दलचा आदर,

म्हणजेफक्त त्यांनी पाठ केलेले वमनुष्यांनी घालनू िदलेले िनयम
आहेत.

14म्हणनूमीशक्तीशाली वचमत्कािरकगोष्टीकरूनयालोकांस
िविस्मत करीत राहीन. आश्चयार् मागनू आश्चयर्,

त्यांच्यातील सुज्ञ मनुष्याचे ज्ञान नष्ट होईल,आिण त्यांच्यातील
शहाण्या मनुष्याचा समजदारपणा नाहीसा होईल.

15 जे परमेश्वरापासनू आपल्या योजना खोल लपवतात,
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आिण ज्यांची कृत्ये अंधारात आहेत, व जे असे म्हणतात,
“आम्हांला कोण पाहते? आिण ओळखते? त्यांना
हायहाय!”

16 तुम्ही गोष्टीचंी उलटफेर करता! कंुभार मातीपर्माणे आहे
असे मानतील काय? एखाद्याने तयार केलेली वस्तचू
त्या तयार करणार्याला बोलेल काय? “तू मला घडवले
नाहीस,आिण त्यास काही समजत नाही” असे घडलेली
वस्तू आपल्या घडवणार्यािवषयी बोलेल काय?

17काही काळाच्या आत
लबानोन सुपीक भमूीमध्ये बदलण्यात येईल आिण सुपीक भमूी

घनदाट जंगल होईल.
18 त्या िदवशी बिहरा पुस्तकातील शब्द ऐकू शकेल
आिण आंधळ्याचे डोळे गडद अंधारातनू पाहतील.
19 पीडलेले पुन्हा परमेश्वराच्या ठायी आनंद करत राहतील
आिण मनुष्यातले गरीब इसर्ाएलाच्या पिवतर्ाबद्दल हषर्

करतील.
20 कारण िनदर्यीचंा अंत होईल आिण उपहास करणारा नाश

होईल. दुष्कृत्ये करण्यात आनंद मानणारे सवर् काढले
जातील.

21 जे मनुष्यांना शब्दाने खोटे पाडतात. ते त्याच्यासाठी पाश
मांडतात

जे वेशीत न्याय शोधतात आिण नीितमानास खोटेपणानी दाबनू
टाकतात.

22 परमेश्वर, ज्याने अबर्ाहामाला खंडून घेतले, परमेश्वर
याकोबाच्या घराण्यािवषयी असे बोलतो.

“याकोब यापढेू लज्जीत होणार नाही व त्याचे तोंड आता िफक्के
पडणार नाही.

23 पण जेव्हा तो त्याची सवर् मुले पाहील, जे माझ्या हातचे कायर्
असेल, ते माझे नाव पिवतर् मानतील.
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ते याकोबाचा पिवतर् पर्भलूा पिवतर् मानतील; इसर्ाएलाच्या
देवाचा आदर करतील.

24 जे भर्ांतआत्म्याचे ते बुद्धी पावतीलआिण जे तक्रार करतात
ते िवद्या पर्ाप्त करतील.”

30
1 परमेश्वर असे म्हणतो, “बंडखोर मुलांना हायहाय हे.
ते योजना करतात, त्या माझ्यापासनू नाही; ते दुसर्या

राष्ट्राबरोबर युती करतात,
पण त्या माझ्या आत्म्याच्या मागर्दशर्नाने नाही,
अशी ती पापाने पापाची भर घालतात.
2 ते फारोकडे संरक्षण मागण्याकिरता
आिण त्याच्या छायेत आशर्य घेण्याकरता मला न िवचारता

िमसरकडे खाली उतरून जातात.
3यास्तव फारोचे संरक्षण हे तुम्हास लाज
आिण िमसरमधील आशर्य हे तुमच्या साठी मानखंडणा असे

होईल.
4 तुमचे अिधकारी सोअनला आिण तुमचे दतू हानेसला गेले

आहेत.
5कारण तेमदतकरूनशकणार्या, जे साहाय्य िकंवा िहतकरणारे

नाहीत
तर लाज व िनंदा असे आहेत त्यांच्यामुळे ते सवर् लाजवले

जातील.”
6 नेगेबमधल्या* पर्ाण्यांिवषयी घोषणा संदेश:
आपले काही चांगले करता न येणार्या लोकांकडे,
संकटाच्याआिणधोक्याच्या पर्देशातनू, िसंहीण व िसंह, िवषारी

साप आिणआग्या उडता सपर्,
* 30:6
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ते आपले धन गाढवांच्या खांद्यावर व आपली संप ी उंटाच्या
पाठीवर घालनू नेतात.

7 िमसरच्या मदतीला काही िकंमत नाही. म्हणनू मी िमसरला
स्वस्थ बसणारा रहाब असे नाव िदले.

8आतातू त्यांच्या उपिस्थतीत पाटीवर िलहीआिण पुस्तकावरही
कोरून ठेव,

अशासाठीकी पुढल्याकाळासाठीसाक्षी म्हणनू ते साठून राहील.
9कारण हे बंडखोर लोकआहेत, खोटे मुले,
मुले जी परमेश्वराची िशकवणकू ऐकण्यास नकार देतात.
10 ते पाहणार्यांना म्हणतात, “तुम्ही पाहू नका.”
आिण भिवष्यवाद्याला म्हणता, “आमच्या जवळ सरळ भिवष्य

सांगू नको;
आम्हास बर्या वाटतील,आवडतील अशाच गोष्टी सांग, कपटी

भिवष्ये सांग.
11मागार्तनू बाजलूा िफर, वाटेतनू बाजलूा िफर,
इसर्ाएलाच्या पिवतर् देवाला आमच्यापासनू दरू घेऊन जा.”
12यामुळे इसर्ाएलचा पिवतर् असे म्हणतो,
“कारण तुम्ही हा संदेश नाकारता
आिण जुलमू व कपट यांवर िवसंबनू राहता.
13 म्हणनू हा अन्याय तुम्हास,
जसा तुटलेला भाग पडण्यास तयार असतो,जसा उंच िभंतीमध्ये

फुगवटा असतो,
ज्याचे पडणे अकस्मात एकाएकी होते त्यासारखा होईल.
14 कंुभाराची मडकी फोडावी तसे तो ते फोडून त्याचे तुकडे करील,

तो त्यास सोडणार नाही.
आिण त्याचे तुकडे चुलीतनू िवस्तव घ्यायला िकंवा डबक्यातनू

पाणी उपसायला खापरही ठेवणार नाही.”
15 कारण परमेश्वर, माझा पर्भ,ू इसर्ाएलचा पिवतर् देव असे

म्हणतो,
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“तुम्ही िफरणार आिण शांत रहाल, तर तुम्ही तराल. तुमची
माझ्यामध्ये शांतता आिण िवश्वास हीच शक्ती आहे.”

पण तुम्ही इच्छुक नव्हते.
16 तुम्ही म्हणता, नाही!
कारण आम्ही घोड ांवर बसनू पळू, म्हणनू तुम्हास पळावे

लागेल.
आिणआम्हीचपळघोड ांवर स्वार होऊनजाऊ, पण जे तुमच्या

पाठीस लागतील ते पण चपळ होतील.
17एकाने धमकी िदल्यास तुमची हजारो माणसे पळून जातील.
पाच जणांच्या धमकीने तुम्ही पळून जाल.
पवर्ताच्या िशखरावर ध्वजस्तंभासारखे िकंवा डोंगरावरच्या

झेंड ासारखे तुम्ही िशल्लक उराल तोपयर्ंत असे होईल.

18 तरीही परमेश्वर तुमच्यावर दया करावी म्हणनू वाट पाहील.
तुम्हावर दया दाखवावी म्हणनू तो उंचावला जाईल,

कारण परमेश्वर न्यायाचा देव आहे, जे सवर् त्याची वाट पाहतात
ते आशीवार्दीत आहेत.

19कारण यरूशलेम येथे िसयोनेत लोक राहतील आिण तू पुन्हा
कधीही रडणार नाहीस.

खिचत तो तुझ्या रडण्याचाआवाज होताच तुझ्यावर दया करील,
जेव्हा ते ऐकल, तो तुला उ र देईल.

20जरी परमेश्वर तुला संकटाची भाकरआिण दु:खाचे पाणी देईल,
तरी तुझे िशक्षक पुन्हा लपू शकणार नाही, तर तुझे डोळे तुझ्या

िशक्षकांना पाहतील.
21 जेव्हा तुम्ही डावीकडे िकंवा उजवीकडे वळाल तर तुझे कान

तुझ्यामागनू वाणी ऐकतील, “हा मागर् बरोबर आहे.
तुम्ही या मागार्त चालावे.”

22 तुम्ही आपल्या चांदीच्या कोरीव मतूी र्चा मुलामा व आपल्या
सोन्याच्या ओतीव मतूी र्ची मढवणी तुम्ही िवटाळवाल.



30:23 lxxiv यशया 30:29

तुम्ही त्या देवांना मािसकपाळीच्या कपड ापर्माणे फेकून द्याल.
तुम्ही त्यांना म्हणाल, “येथनू िनघनू जा.”

23 तुम्ही जे बी भमूीत पेराल त्यासाठी पाऊस तो देईल
आिण भमूीतनू मुबलक अशी भाकर देईल.
आिण िपके िवपुल होईल.
त्या िदवसात तुझी गुरे मोठ ा कुरणांमध्ये चरतील.
24आिण बैल व गाढव जे नांगरतात
ते सुपाने व दांताळ्याने उफणलेल्या धान्याचे आंबवण खातील.
25आिण वधाच्या मोठ ा िदवशी बुरुज खाली पडतील. तेव्हा

उंच पवर्तावर व पर्त्येक उंच डोंगरावर पाण्याचे झरे व
ओघ वाहतील.

26 त्यावेळी, चंदर्ाचा पर्काशसयूर्पर्काशापर्माणे पर्खर होईल
आिण सयूर्पर्काश जसा सात िदवसाचा पर्काश तसा
सात पट होईल.

परमेश्वर त्याच्या जखमी लोकांस मलमपट्टी करील आिण
माराने झालेल्या त्यांच्या जखमा बर्या करील तेव्हा असे
घडेल.

27 पाहा! परमेश्वराचे नाव त्याच्या क्रोधाने जळते, व दाट
धुराच्या लोटाने दुरवरून येत आहे,

त्याचे ओठ क्रोधाने भरले आहेत आिण त्याची जीभ खाऊन
टाकणार्या अग्नीपर्माणे आहे.

28 त्याचा श्वास जणकूाय नदीच्या जोराच्या पर्वाहासारखाआहे
जो मानेपयर्ंत चढतआहे,

अशासाठी की नाशाच्या चाळणीने राष्ट्रांना चाळावे, आिण
त्याचा श्वास लोकांच्या तोंडामध्ये बहकिवणारा लगाम
राहील.

29जसे पिवतर् सणपाळण्याच्या रातर्ीपर्ामाणे तुमचे गीत होते.
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आिण जसा कोणी परमेश्वराच्या डोंगरावर इसर्ाएलाच्या
खडकाकडे जाताना पावा वाजवत जातो तसा तुम्हास
आनंद होईल.

30परमेश्वरआपला वैभवीआवाजलोकांसऐकूजाऊ देईलआिण
वारा, पाऊस व गारपीट सह क्रोधािवष्ट व अग्नी यांनी
तो आपला भुज चालवील.

31परमेश्वराचाआवाजऐकूनअश्शरू िवखुरलाजाईल. तो त्यास
आपल्या काठीने मारील.

32आिणकाठीचाजो पर्त्येकफटका परमेश्वर त्याच्यावरमारील
तो,

डफ व वीणा वाजतअसताना होईल,आिण हात खाली वर करीत
युद्धांमध्ये तो त्यांच्याशी लढेल.

33पवूी र्पासनू तोफेत तयार करून ठेवलेआहे. ते राजासाठी तयार
केले आहे, ते पुष्कळ खोलआिण रंूद केले आहे.

त्याच्या चीतेसाठी िवस्तव आिण खपू लाकडे असे आहे.
परमेश्वराचा श्वास जळत्या गंधकाच्या पर्वाहापर्माणे
त्यास पेटवतो.

31
,

1 जे कोणी मदतीसाठी खाली िमसरमध्ये जातात आपल्या
घोड ांवर अवलंबनू राहतात त्यांना हायहाय,

आिण रथांवर (कारण ते पुष्कळ आहेत) आिण घोडस्वारांवर
(कारण ते अगिणतआहेत) भरवसा ठेवतात.

परंतु ते परमेश्वराचा शोध घेत नाहीत िकंवा ते इसर्ाएलाचा जो
पिवतर् त्याकडे लक्ष देत नाही!

2 तोही ज्ञानी आहे आिण तो संकटे आणील व आपली वचने
माघारी घेणार नाही.

आिण तो दुष्टांच्या घराण्यािवरूद्ध आिण जे कोणी पाप
करणार्यांच्या मदतीिवरूद्ध उठेल.
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3 िमसर मनुष्य आहे देव नाही, त्यांचे घोडे मांस आहेत आत्मा
नाही.

जेव्हा परमेश्वर आपला हात बाहेर लांब करील, तेव्हा दोघेही
त्यांना मदत करणारा अडखळेल आिण ज्याची मदत
केली तो पडेल;

दोघांचा नाश होईल.
4 परमेश्वराने मला हे सांिगतले आहे, “जसा एखादा िसंह, तरुण

िसंह,आपल्या फाडलेल्या भक्षयावर गुरगुरतात,”
जेव्हा में ढपाळांचा गट बोलावनू त्यांच्यािवरुद्ध आणला

असताही,
त्यांच्या आवाजाने भयभीत होत नाही, िकंवा त्यांच्या गोंगाटाने

दबकत नाहीत;
तसा सेनाधीश परमेश्वर िसयोन पवर्तावर, त्याच्या टेकडीवर

लढाई करण्यास उतरेल.
5 ज्यापर्माणे पक्षी िघरट ा घालतो तसा सेनाधीश परमेश्वर

यरूशलेमचे रक्षण करील;
तो ितचे रक्षण करील आिण तो ितच्यावरून ओलांडून जाऊन

ितला वाचवील व सुरिक्षत ठेिवल.
6 इसर्ाएलाच्या लोकांनो, जे तुम्ही त्याच्यापासनू तीवर्तेने

दरू िनघनू गेलात ते तुम्ही त्याच्याकडे माघारी या. 7 कारण
त्या िदवशी ते पर्त्येक आपल्या पापी हातांनी तयार केलेल्या
सोन्याच्या आिण चांदीच्या मतूी र्चंा त्याग करतील.
8अश्शरू तलवारीने पडेल; जी त्याचा नाश करील ती स ाधारी

मनुष्याची तलवार नव्हे.
तो तलवारीपासनू पळून जाईलआिण त्यातील तरूणांना पकडून

गुलाम केले जाईल.
9 ते त्यांचा सवर् आत्मिवश्वास भयामुळे गमावनू बसतील,आिण

त्यांचे सरदार परमेश्वराचा युद्धाचा झेंडा बघनू घाबरतील
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ज्याचा अग्नी िसयोनेत आहे आिण परमेश्वराची भट्टी
यरूशलेमेत आहे, त्या परमेश्वराची ही घोषणा आहे.

32
1 पाहा, राजा सदाचाराने राज्य करील, आिण त्याचे सरदार

न्यायाने स ा चालवतील.
2 पर्त्येक जण जसा वार्यापासनू आडोसा व वादळामध्ये

आशर्य व पाऊस तसा होईल,
सुक्या भमूीत जसे पाण्याचे पर्वाह, उष्ण पर्देशातील मोठ ा

खडकाखालील सावलीसारखा तो होईल.
3 तेव्हा जे हे पाहतील त्यांचे डोळे मंदावणार नाही आिण

ऐकणार्यांचे कान हे लक्षपवूर्क ऐकतील.
4अिवचारी बारकाईने समजनू घेईल, तोतरा सहजतेने व स्पष्ट

बोलेल.
5 मखूार्ला अिधक काळ सन्मान्य म्हणणार नाही, िकंवा

फसिवणार्यास पर्ितष्ठीत. म्हणणार नाहीत.
6कारण मखूर् मनुष्य आपल्या मनात मखूर्पणाच्या गोष्टी बोलतो

आिण वाईट गोष्टीचें बेत आखतो
आिण तो दुष्कृत्ये आिण देविवरहीत चुकीच्याच गोष्टी

परमेश्वरािवरूद्ध बोलतो.
तो भुकेलेल्यांनाअन्नखाऊ देतनाहीआिणतहानेलेल्यांना पाणी

िपऊ देत नाही.
7फसवणार्याच्या पद्धती वाईटअसतात. तो दुष्टयोजनाआखनू
गरीब योग्य ते बोलतो तेव्हाही तो असत्याने गरीबाचा नाश करू

पाहतो.
8 परंतु सन्माननीय मनुष्य सन्माननीय योजना करतो कारण

त्याच्या सन्माननीय कृतीमुळेच तो उभा राहतो.
9 तुम्ही ज्या िनधार्स्तपणे राहणार्या िस्तर्यांनो उठा,आिणमाझी

वाणी ऐका;अहो िनिश्चंत कन्यांनो, माझे ऐका.
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10अहो िनिश्चंत िस्तर्यांनो, एक वषार्हनू अिधक काळ तुमचा
आत्मिवश्वास तुटेल,

कारण दर्ाक्षाचे हंगाम बुडेल, फळे गोळा करता येणार नाही.
11 तुम्ही आरामात राहणार्या िस्तर्यांनो, थरथर कापा; तुम्ही

आत्मिवश्वास असणार्यांनो,अस्वस्थ व्हा;
आपली तलमचांगली वस्तरे् काढाआिणआपल्याला उघडे करा;

आपल्या कमरेभोवती तागाची वस्तरे् गंुडाळा.
12 रम्य शेतीसाठी व फलदायी दर्ाक्षवेलीसाठी त्या िवलाप

करतील.
13माझ्या लोकांच्या भमूीवर काटे व कुसळे उगवतील,
एकेकाळी आनंदीत असलेल्या शहरातील घरांवरदेखील त्या

उगवतील.
14कारण महालसोडून िदले जातील,गदी र्ची शहरेओसपडतील;
टेकडी व टेहळणीचा बुरूज सवर्काळपयर्ंत गुहा होईल,
रान गाढवांचा आनंद, कळपांची कुरणे होतील.
15 जोपयर्ंत आम्हावर देवाच्या आत्म्याची वृष्टी वरून होणार

नाही तोपयर्ंत असे होईल,
आिण रान फलदायी शेती होईल, आिण फलदायी शेती मातर्

जंगलासारखी होईल.
16 मग रानात न्यायत्वाची वस्ती होईल, फलदायी शेतीत

िनतीम ा वास करील.
17 िनतीम ेचे कायर् शांती; िनतीम ेचा पिरणाम शांतता आिण

सवर्काळचा आत्मिवश्वास होईल.
18माझे लोक शांतस्थळी वस्ती करतील, सुरिक्षत िनवासस्थानी,

आिण शांत जागी राहतील.
19 पण जंगलाचा नाश होते वेळी गारा पडतील व नगर अगदी

जमीनदोस्त केले जाईल.
20 जे तुम्ही सवर् जलांजवळ पेरता, जे तुम्ही बैल व गाढव यांचे

पाय मोकळे करता, ते तुम्ही आशीवार्िदत आहा.
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33
1अरे िवध्वंसका, जो तुझा नाश झाला नाही!
अरे िवश्वासघातक्या, जो तुझा त्यांनी िवश्वासघात केला नाही,

तुला िधक्कार असो!
जेव्हा तू िवध्वंस करणे थांबवशील तेव्हा तू नाश पावशील,
जेव्हा तू िवश्वासघातकीपणा सोडशील, तेव्हा ते तुझा

िवश्वासघात करतील.
2 हे परमेश्वरा,आमच्यावर कृपा कर;आम्ही तुझी वाट पाहतो;
रोज सकाळी तू आमचा भुज हो, आमच्या संकटकाळी आमचा

उद्धारक हो.
3 मोठा आवाज ऐकताच लोक पळून गेले; जेव्हा तू उठलास,

राष्ट्रांची पांगापांग झाली.
4टोळ नाश करतात त्यापर्माणे तुमची लटू गोळा करतील,जसे

टोळ धाड टाकतात तसे मनुष्ये ितजवर धाड टाकतील.
5 परमेश्वर उंचावला आहे. तो उच्चस्थानी राहतो. त्याने

िसयोनेस पर्ामािणकपणा व चांगुलपणा यांनी भरले
आहे.

6 तुझ्याकाळी तो िस्थरता देईल, तारण, सुज्ञता व ज्ञान, यांची
िवपुलता देईल, परमेश्वराचे भय त्याचा धनसंगर्ह
होईल.

7 पाहा त्याचे वीर बाहेर रस्त्यात रडत आहेत; शांतीचा संदेश
आणणारे शांतीच्या आशेने स्फंुदनू जोराने रडतआहेत.

8 राजमागर् ओसाड पडले आहेत; तेथे कोणीही पर्वासी नाही.
त्याने िनबर्ंध मोडला आहे, साक्षीदारांसह तुच्छ लेखले, आिण

नगरांचा *अनादर केला.
9भमूी शोक करते आिण ती शुष्क झाली आहे; लबानोन िनस्तेज

झाला आहे आिण शुष्क झाला आहे;
* 33:8



33:10 lxxx यशया 33:19

शारोन सपाट रानापर्माणे झाला आहे; आिण बाशान व कमल
आपली पाने गाळीत आहेत.

10परमेश्वर म्हणतोआता मी उठेन,आता मी उठून उभा रािहल,
आता मी उंचावला जाईन.

11 तुम्ही भुसकटाची गभर्धारणा कराल व धसकट पर्सवाल,
तुमचा श्वास अग्नी आहे तो तुम्हास खाऊन टाकील.

12 लोक भाजलेल्या चुन्यापर्माणे भस्म होतील, जसे काटेरी
झुडपे तोडून व अग्नीत टाकतात.

13 जे तुम्ही फार दरू आहात, मी काय केलेआहे ते ऐका;आिण जे
तुम्ही जवळआहात, ते तुम्ही माझे सामथ्यर् जाणनू घ्या.

14 िसयोनेतील पापी घाबरले आहेत. अधम्यार्स थरकाप सुटला
आहे.

आमच्यातला कोण जाळून टाकणार्या अग्नीत वस्ती करील?
15 तो, नीतीने वागतो व सत्य बोलतो, जुलमूजबरी करून

िमळणारा लाभ तुच्छ लेखतो;
जो लाच नाकारतो, घातपातांचा कट करीत नाही
व दुष्कृत्याकडे पाहत नाही.
16तो आपले घर उच्च स्थळी करील;
त्याचे रक्षणाचे स्थान पाषाणाच्या तटबंदीचे दुगर् असे होतील;

त्यांना अन्न व पाण्याचा मुबलक पुरवठा अखंडीत चालू
राहील.

17 तुझे नेतर् राजाला त्याच्या शोभेत पाहतील; ते िवस्तीणर् भमूी
पाहतील.

18 भयपर्द गोष्टीचें स्मरण तुझ्या मनाला होईल; िलखाण
करणाराकोठेआहे, पैसे तोलणाराकोठेआहे? मनोर्यांची
गणती करणारा कोठे आहे?

19उद्धट मनोवृतीचे लोक,अनोळखी भाषा बोलणारे लोक, ज्यांचे
तुला पुणर्पणे आकलन झाले नाही अशा लोकांस तू फार
काळ पाहणार नाहीस.
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20 िसयोनेकडे पाहा, हे नगर आपल्या मेजवाणीचे आहे;
तुझे डोळे यरूशलेमेकडे शांतीचे वस्तीस्थान म्हणनू पाहतील.

त्याचा तंबू कधीही काढणार नाहीत,
त्याच्या खंुट ा कधीही उपटणार नाहीत, ज्याच्या दोरखंडातील

एकही दोरी तुटणार नाही.
21 त्या जागी वैभवी परमेश्वरआपल्या समवेत असेल, ती जागा

रंूद नदी व पर्वाहांची अशी होईल.
त्यामध्ये वल्हेकर्यांच्या युद्ध नौका आिण मोठे जहाज त्यातनू

पर्वास करणार नाहीत.
22कारणपरमेश्वरआमचा न्यायाधीशआहे. परमेश्वरचआम्हास

न्याय देणारा आहे, परमेश्वर आमचा राजा आहे; तोच
आम्हास तारील.

23 तुझे दोर िढले झालेआहेत; त्यांनाआपल्या डोलकाठीस घट्ट
धरून ठेवतआधार नाहीत; ते शीड पसरीत नाहीत;

जेव्हा मोठ ा लुटीचीलटू वाटण्यातआली, जे पांगळे त्यांनीलटू
वाटून घेतली.

24 मी रोगी आहे, असे म्हणणारा त्यामध्ये वस्ती करणार नाही.
जे लोक त्यामध्ये राहतात त्यांच्या अन्यायांची क्षमा
करण्यात येईल.

34

1 तुम्ही राष्ट्रांनो, जवळ या व ऐका; तुम्ही लोकांनो, लक्ष द्या!
पृथ्वी व तीने भरलेल्या,जगआिण त्यातनू येणार्या सवर्
गोष्टी ऐकोत.

2 कारण सवर् राष्ट्रावर परमेश्वर रागावला आहे आिण त्यांच्या
सैन्यांिवरूद्ध संताप झाला आहे;
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त्याने त्यांचा समळू नाश केला आहे. त्याने त्यांचा संहार
करण्यासाठी त्यांच्या हवाली केले आहे.

3 त्यांच्यातील वधलेल्यास न पुरताच ठेवनू देतील; त्यांच्या मृत
शरीराची दुगर्ंधी सवर्तर् पसरेल,

आिण त्यांच्या रक्ताने पवर्त िभजनू िचंब होईल.
4आकाशातील सवर् तारे िनस्तेज होतील,
आिण एखाद्या गंुडाळीपर्माणे आकाश गंुडाळले जाईल; आिण

सवर् तारे लुप्त होतील,
जसे दर्ाक्षवेलीचे पान सुकून पडते, जसा अंिजराच्या झाडाचा

सुकलेला पाला गळून पडतो.
5 ज्यावेळेस माझी स्वगी र्य तलवार रक्ताने माखेल,
पाहा, ती आता अदोमावर उतरली आहे, ज्या लोकांचा समळू

नायनाट करण्याचे मी ठरिवले आहे त्यांच्यावर ती
उतरेल.

6 परमेश्वराची तलवार आच्छादली असनू रक्त गाळीत आहे,
ती कोकर्यांच्या आिण बोकड ांच्या रक्ताने माखली असनू

में ढ ाच्या गुद्र्यांच्या चरबीने पुष्ट झाली आहे.
कारण परमेश्वर बसर्ा नगरात यज्ञबली व अदोमाच्या भमूीत

मोठा संहार करणार आहे.
7 रानबैलांची आिण तरूण बैलाबरोबर, वृद्धाची त्यांच्याबरोबर

क ल करण्यात येईल.
त्यांची भमूी रक्त िपईल व तेथील धुळीमध्ये चरबीच चरबी

असेल.
8कारण सडू घेण्याचा परमेश्वराचा िदवस आहे. आिण िसयोनेवर

अन्यायाची भरपाई करण्याचे वषर् परमेश्वराने िनिश्चत
केले आहे.

9 अदोमातील पर्वाह बदलनू डांबर होतील, ितची धळू गंधक
होईल,

आिण त्याची भमूी जळत्या डांबरापर्माणे होईल.
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10 तो रातर् व िदवस पेटत राहील. त्याचा धरू िनरंतर वर चढत
जाईल.

ती िपढ ानिपढ ापासनू ओसाड पडेल; सवर्काळपयर्ंत कोणी
ितच्यावरून चालणार नाही.

11 पण िहंस्तर् पक्षी आिण पर्ाणी ितथे राहतील; घुबडे आिण
डोमकावळे तेथे आपली घरटी करतील.

तो ितच्यावर अस्ताव्यस्ततेची दोरी ताणील आिण ओसाडीचा
ओळंबा लावील.

12 ितच्या सरदारांना
राज्यावर बोलावतील पण तेथे त्यातले कोण असणार नाहीत,

आिण ितचे सवर् अिधपती नाहीसे होतील.
13 ितच्या महालात काटेरी झाडे वाढतील, आिण ितच्या

िकल्ल्यात खाजकुईलीची झाडे व काट ांची झाडे
उगवतील.

ती कोल्ह्यांचे वस्तीस्थान, शहामृगाचे अंगण होईल.
14 िहंस्तर्पशू तरसांबरोबर तेथे भेटतील आिण रानबोकडे

एकमेकास हाक मारतील. आपल्या िमतर्ांना हाका
मारतील.

िनशाचर पर्ाणीही तेथे राहतील व त्यास िवशर्ांतीचे स्थान
िमळेल.

15 तेथे घुबड आपल्यासाठी घरटे करेल, अंडी घालनू ती
उबवतील. आिणआपल्या िपल्लांचे रक्षण करतील.

होय, घार आपआपल्या जोडीदारांसोबत जमा होतील.
16 परमेश्वराच्या गरं्थातनू शोधा, यातनू एकही सुटणार नाही.
कोणी एकजोडप्यािवनाअसणार नाही;कारणमाझ्याच मुखाने हे

आज्ञािपले आहे,आिण त्याच्या आत्म्याने त्यांना एकवट
केले आहे.

17 त्यांच्या जागेसाठी त्यांनी िचठ्ठी टाकली आहे, आिण त्याने
आपल्या हाताने ती भमूी दोरीने मापनू त्यांना वाटून
िदली आहे.
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ते त्यांचे सवर्काळचे वतनदार होतील; ते िपढ ानिपढ ा त्यामध्ये
राहतील.

35
1 िनजर्न आिण रुक्ष भमूी आनंदी होईल; आिण िनजर्ल आनंद

देईलआिण
कमळापर्माने बहरेल.
2 ते िवपुलतेने बहरेल आिण हषर् व गायन करूनआनंद करतील;
त्यास लबानोनाचे वैभव, कमल व शारोन याचे सौदयर् िदले

जाईल;
ते परमेश्वराचे गौरव,आमच्या देवाचे सौदयर् पाहतील.
3 दुबर्ल हातांना बळकट करा आिण थरथर कापणारे गुडघे घट्ट

करा.
4 जे िभणार्या हृदयाचे आहेत त्यांना म्हणा, “सामथ्यर्वान व्हा,

िभऊ नका;”
पाहा, तुमचा देव अपेके्षपेक्षा मोठ ा पर्माणात,
देवाच्या भरपाईसह येईल. तो येईलआिण तुमचा उद्धार करील.
5मगआंधळ्यांचे डोळे उघडतीलआिणबिहर्यांचे कानऐकतील.
6 नंतर लंगडे हरणापर्माणे उड ा मारील आिण मुक्याची जीभ

गाणे गाईल.
अराबाहनू पाण्याचेझरेआिण िनजर्न पर्देशातनू पाण्याचे पर्वाह

वाहतील.
7 मृगजले तलाव आिण तहानलेली जमीन पाण्याचे झरे होईल;
कोल्हे राहण्याच्या जागी जेथे ते एकदा िनजले, त्या जागी बोरू

व लव्हाळे ह्यांसहीत गवत उगवेल.
8 तेथील महामागार्ला पिवतर्तेचा मागर् असे म्हणतील.
अशुद्ध त्यामध्ये चालणार नाहीत. परंतु जे त्याच्यावर चालतील

तो त्यांच्यासाठी आहे, कोणी मखूर् त्याच्यावरून जाणार
नाही.
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9 तेथे िसंह नसतील, िहंस्तर् श्वापदे त्यावर चढणार नाहीत; ते
तेथे सापडणार नाहीत,

परंतु तेथे उद्धारलेले चालतील.
10 परमेश्वराने खंडून घेतलेले माघारी येतील आिण ते िसयोनात

गायन करीत
आिण त्यांच्या मस्तकावर सदासवर्काळ असणारा आनंद राहील;
आनंदाने व हषार्नें ते भरून जातील; दु:ख आिण शोक दरू पळून

जातील.

36
2 18:13-37; 2 . 32:1-19

1 िहज्कीया राजाच्या कारिकदी र्च्या चौदाव्या वषी र् अश्शरूचा
राजा सन्हेरीब याने यहदूाच्या सवर् तटबंदी नगरांवर हल्ला केला,
आिण त्यांचा ताबा घेतला. 2 नंतर अश्शरूच्या राजाने रब-शाके*
याला आपल्या मोठ ा सैन्यासह लाखीशाहनू यरूशलेमेमध्ये
िहज्कीया राजाकडे पाठवले, तो वरच्या तळ्याच्या नळाजवळ
परटाच्या शेताच्या रस्त्यावर येऊन पोहचला, आिण उभा
राहीला. 3 मग िहल्कीयाचा मुलगा एल्याकीम, घरावरचा
कारभारी व शेबना िचटणीस वआसाफचा मुलगा यवाह इितहास
लेखक हे त्याच्याकडे भेटण्यास गेले.

4 रब-शाके त्यांना म्हणाला, “तुम्ही जाऊन िहज्कीयाला
सांगा,अश्शरूचामहान राजा म्हणतो, तुझ्या िवश्वासाचा स्तर्ोत
काय आहे? 5 तेथे युद्धासाठी मसलत आिण सामथ्यर् आहे, असे
सांगनू, तूफक्त िनरथर्कशब्द बोलतो,आतातू कोणावर िवश्वास
ठेवतो? माझ्यािवरूद्ध बंड करण्यासाठी तुला कोण धैयर् देतो?

6 पाहा, तू या िमसराच्या ठेचलेल्या बोरूच्या चालण्याच्या
काठीवर िवश्वास ठेवतोस, पण जर मनुष्य आपल्या हातातील

* 36:2 -सेनािधपती
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काठीवर टेकतो, तर तो भेदनू जाईल; जे कोणी एक िमसराचा
राजा फारो याच्यावर भरवसा ठेवतात, तो त्यांना तसाच आहे.”
7 पण जर तू मला म्हणशील, आम्ही आमचा देव परमेश्वर
ह्यांवर भरवसा ठेवतो, तर िहज्कीयाने ज्यांची उच्चस्थाने व वेद्या
पजेूसाठी काढून टाकल्या आिण यहदूाला आिण यरूशलेमेला
म्हटले, “तुम्ही यरूशलेमेत याच वेदीपुढे उपासना करा, तोच तो
आहे की नाही?”

8 तर आता मी माझा धनी अश्शरूचा राजा याच्यापासनू एक
चांगला पर्स्ताव तुझ्याशी करण्याची इच्छा आहे, मी तुला दोन
हजार घोडे देईन,जरतू त्यांच्यासाठी घोडेस्वार शोधण्याससमथर्
असलास तर.

9 माझ्या धन्याच्या किनष्ठ सेवकांतील एक नायकाचा तरी
पर्ितकार तू कसा करू शकशील? तुम्ही रथ व घोडेस्वारांसाठी
तुमचा भरवसा िमसरावर ठेवता? 10 तर आता, मी येथपयर्ंत
पर्वास करून आलो, ते या देशािवरूद्ध लढण्यास आिण नाश
करण्यास, ते परमेश्वरािशवाय काय? परमेश्वर मला म्हणाला,
या देशावर हल्ला कर आिण त्यांचा नाश कर.

11मग िहल्कीयाचा मुलगा एल्याकीम आिण शेबना व यवाह
हे रब-शाकेला म्हणाले, “कृपया आपल्या सेवकाशी अरामी
भाषेत बोल, कारण ती आम्हास समजते. कोटावरील लोकांस
तुमचे बोलणे समजेल म्हणनू तुम्ही आमच्याशी यहदूी भाषेत†
बोलू नका.” 12 पण रब-शाके म्हणाला “माझ्या धन्याने, मला
तुझ्या धन्याशी व तुजशी हे शब्द बोलण्यास मला पाठवले
आहे काय? कोटावर बसलेल्या मनुष्यांनी तुम्हाबरोबर आपली
स्वतःची िवष्ठा खावी आिण आपल्या स्वतःचे मतूर् प्यावे हे
सांगण्यासाठी मला पाठवले नाही काय?”

13 नंतर रब-शाके उभा रािहला व खपू मोठ ा आवाजात
यहदूी भाषेत‡ म्हणाला, “महान राजा,अश्शरूचा राजा याचे शब्द
† 36:11 ‡ 36:13
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ऐका.” 14 राजा म्हणाला, “िहज्कीयास तुम्हास भुरळ घालू देऊ
नका; कारण तो तुमचे रक्षण करण्यास समथर् नाही. 15 परमेश्वर
आम्हास खातर्ीने सोडवील; हे नगर अश्शरू राजाच्या हाती
िदले जाणार नाही, असे बोलनू िहज्कीयाने तुम्हास परमेश्वरावर
भरवसा ठेवायला लावू नये.”

16 िहज्कीयाचे ऐकू नका, कारण अश्शरूचा राजा असे म्हणतोः
माझ्याशी शांतीचा करार करा आिण माझ्याकडे बाहेर या, नंतर
पर्त्येकजण आपापल्या दर्ाक्षवेलाचे व आपापल्या अंिजराचे
फळ खा आिण पर्त्येकजण आपल्या स्वत:च्या टाकीतले
पाणी प्या. 17 मी येईन आिण जो देश तुमच्या स्वतःच्या
देशासारखाआहे, धान्याचा व नव्या दर्ाक्षरसाचा देश, भाकरीचा
व दर्ाक्षमळ्याचा देश, त्यामध्ये मी तुम्हास नेईपयर्ंत तुम्ही असे
करा.

18 परमेश्वर आपल्याला सोडवील असे सांगनू िहज्कीयाने
तुम्हास चुकीचा मागर् दाखवू नये. अश्शरू राज्याच्या
सामथ्यार्पासनू कोणत्या राष्ट्रातील देवाने आपल्या लोकांस
सोडवीले आहे काय? 19 हमाथ आिण अपर्द यांचे देव कोठे
आहेत? सफरवाईमचे देव कोठे आहेत? त्यांनी शोमरोनाला
माझ्या सामथ्यार्पासनू सोडिवले काय? 20 ज्यांनी आपला देश
माझ्या सामथ्यार्पासनू सोडवला आहे, असे या देशांच्या सवर्
देवांपैकी कोण आहेत, तर परमेश्वर माझ्या हातनू यरूशलेम
सोडवील काय?

21 पण लोक शांत राहीले, आिण त्यांनी काहीच उ र िदले
नाही, कारण त्यास उ र देऊ नका अशी राजाची आज्ञा होती.
22 नंतर िहल्कीयाचा मुलगा एल्याकीम जो घरावरचा कारभारी
होता, शेबना िचटणीस व आसाफाचा मुलगा यवाह इितहास
लेखक हे आपले कपडे फाडून िहज्कीयाकडे आले व त्यांनी त्यास
रब-शाकेचे शब्द सांिगतले.
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37
2 19:1-7

1 मग असे झाले की, जेव्हा िहज्कीया राजाने त्यांचा िनरोप
ऐकून, त्याने आपले कपडे फाडले, स्वतःला गोणपाटाने झाकून
आिण परमेश्वराच्या मंिदरात गेला. 2 त्याने एल्याकीम जो
घरावर कारभारी होता,आिण शेबना िचटणीसआिणयाजकातील
वडील यांना गोणपाट घातलेले असे आमोजाचा मुलगा यशया
संदेष्ट ाकडे पाठवले, त्या सगळ्यांनी खास शोकपर्दशर्क कपडे
घातले.

3 ते त्यास म्हणाले, िहज्कीयाअसे म्हणतो, हा िदवसयातनेचा,
िधक्काराचा व अपमानाचा िदवस आहे, कारण जसे बालक
जन्मायला तयार आहे, पण आईला ितच्या बालकाला जन्म
देण्यास शक्ती नाही. 4 परमेश्वर तुझा देव रब-शाकेचे शब्द
ऐकेल, त्याचा धनी अश्शरूचा राजा याने त्यास िजवंत देवाची
िनंदा करायला पाठवले आहे, आिण जे शब्द तुझा देव परमेश्वर
याने ऐकली आहेत त्यांचा तो कदािचत िनषेध करील, म्हणनू जे
उरलेले आहेत त्यांच्यासाठी आपली पर्ाथर्ना उंच कर.

5 तेव्हा िहज्कीया राजाचे सेवक यशयाकडे आले. 6 आिण
यशया त्यांना म्हणाला, तुझ्या धन्याला सांग; परमेश्वर म्हणतो,
अश्शरूी राजाच्या सेवकांनी ज्या शब्दांनी माझा अपमान केला
आहे, ते शब्द तू ऐकले आहेस, त्याने तू घाबरून जाऊ नको.
7 पाहा, मी एक आत्मा त्याच्यात घालीन आिण तो काही
बातमी ऐकूनआपल्या देशात परत जाईल, तोआपल्याच देशात
तलवारीने पडेल,असे मी करीन.

8 मग रब-शाके माघारी आला आिण त्यास अश्शरूाचा राजा
िलब्नािवरूद्ध लढाई करताना सापडला, कारण त्याने राजा
लाखीशाहनू गेला आहे, हे त्याने ऐकले. 9 मग सन्हेरीबाने
ऐकले की, कूशाचा व िमसराचा राजा ितर्हाका आपणाशी
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लढावयास गेलाआहे,असेबोलतानाकोणी ऐकले, ते ऐकून त्याने
िहज्कीयाकडे पुन्हा िनरोप घेऊन जासदू पाठवले की, 10यहदूाचा
राजा िहज्कीया, याला सांगा, तू ज्या देवावर भरवसा ठेवतोस तो
यरूशलेम अश्शरूाच्या राजाच्या हाती िदले जाणार नाही, असे
म्हणनू तुला न फसवो.

11 पाहा, तू ऐकले आहेस अश्शरूाच्या राजांने त्यांच्या सवर्
देशांचा पणूर्पणे कसा नाश केला आहे, तर तू सुटशील काय?
12 गोजान, हारान, रेसफ व तलस्सारातले एदेनाचे लोक या
ज्या राष्ट्रांचा माझ्या वाडवडीलांनी नाश केला त्यांच्या देवांनी
त्यांना वाचवले का? 13 हमाथाचा राजा आिण अपर्दचा राजा
सफरवाईम नगराचा राजा, हेनाचा व इव्वाचा राजा हे कोठे
आहेत?

14 िहज्कीयाने जासदूाकडून हे पतर् िस्वकारुन त्याने ते वाचले,
नंतर तो परमेश्वराच्या मंिदरात गेलाआिण त्याने ते परमेश्वरापुढे
पसरले. 15 िहज्कीयाने परमेश्वराकडे पर्ाथर्ना केली 16 हे
सैन्यांच्या परमेश्वरा, इसर्ाएलाच्या देवा,जोतूकरुबावर बसतो,
तो तचू मातर् सवर् राज्यांचा देव आहेस, तचू स्वगर् आिण पृथ्वी
िनमार्ण केलीस.

17 हे परमेश्वरा,कानलाव वऐक! हे परमेश्वरा तुझे डोळे उघड
आिण पाहा,आिणसन्हेरीबाचे शब्द ऐक,जी त्याने िजवंत देवाची
िनंदा करण्यासाठी पाठवली आहेत. 18 हे सत्य आहे, परमेश्वरा,
अश्शरूच्या राजाने सवर् राष्ट्राचा व त्यांच्या भमूीचा नाश केला
आहे.

19 त्यांनी त्यांचे देव अग्नीत टाकले, कारण ते देव नव्हते
परंतु मनुष्यांच्या हाताचे काम होते, फक्त लाकूड व दगड होते,
म्हणनू अश्शरू्यांनी त्यांना नष्ट केले. 20तरआता, हे परमेश्वरा,
आमच्या देवा, आम्हास त्यांच्या हातातनू सोडीव, म्हणजे तचू
मातर् परमेश्वर आहेस हे पृथ्वीतल्या सवर् राजांनी जाणावे.
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21 नंतर आमोजाचा मुलगा यशया याने िहज्कीयाला िनरोप
पाठवनू म्हणाला, “इसर्ाएलाचा देव परमेश्वर म्हणतो, ‘कारण
अश्शरूाचा राजा सन्हेरीब याच्याबद्दल तू माझी पर्ाथर्ना केली.
22 त्याच्याबद्दल परमेश्वर हे शब्द बोलला आहे.
िसयोनेची कुमारी तुला तुच्छ माननू ितरस्काराने तुला हसते,

यरूशलेमेची कन्या, तुला डोके हलवनू दाखवते.
23 तू कोणाची िनंदा आिण अपमान केलास? आिण कोणािवरूद्ध

आवाज उंच केलास
आिण आपले डोळे गवार्ने उंचावले? इसर्ाएलाच्या पिवतर्

पर्भचू्या िवरुध्द.
24 तू आपल्या सेवकांकडून पर्भचूी अवज्ञा करून म्हटले, मी

आपल्या पुष्कळशा रथाबरोबर
मी पवर्ताच्या उंचावर, लबानोनाच्या अगदी आतल्या भागावर

चढून आलो आहे,
त्याचे उंच गंधसरू, व त्याचे िनवडक देवदारू मी तोडीन
आिण मी त्याच्या अगदी दरूच्या उंचीवर त्याच्या फळझाडांच्या

जंगलात पर्वेश करीत आलो 25 मी िविहरी खणल्या व
िवदेशी पाणी प्यालो;

मी आपल्या पायाच्या तळव्यांनी िमसरच्या सवर् नद्या सुकवनू
टाकीन.

26मी हे मागच्या काळात कसे केले
आिण पर्ाचीन िदवसात हे कसे योिजल्यापर्माणे केले, हे तू ऐकले

नाही काय? आता हे मी घडवनू आणले आहे.
तूअिजंक्यनगरेघटवनू त्यांचे नासाडीचे ढीगकरण्यास येथेआहे.
27 त्यामध्ये राहणारे,अल्पशक्तीचे होते, ते मोडून गेले व फजीत

झाले.
ते शेतात लावलेल्या रोपासारखे, िहरवे गवत, छतावरचे िकंवा

शेतातले गवत,
वाढ होण्यापवूी र् पवूच्या वार्यापुढे करपले आहे.
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28पण तुझे बसणे, बाहेर जाणे,आत येणेआिण माझ्यािवरूद्धचा
तुझा क्रोध मला ठाऊकआहे.

29 कारण माझ्यािवरूद्धच्या तुझ्या क्रोधामुळे आिण व तुझा
उद्धटपणा माझ्या कानी पोहचला आहे,

मी आपले वेसण तुझ्या नाकात व आपला लगाम तुझ्या तोंडात
घालीन;

तू ज्या मागार्ने आलास त्यानेच मी तुला मागे िफरवीन.
30 तुझ्यासाठी हे िचन्ह होईलः
या वषी र् तुम्ही जे काही आपोआप उगवेल ते खालआिण दुसर्या

वषी र् जे त्यातनू उगवेल ते खाल,
परंतु ितसर्या वषी र् तुम्ही पेरणी करा व कापा, दर्ाक्षमळे लावा

आिण त्याचे फळ खा.
31यहदूाच्या घराण्यातील वाचलेलेअविशष्ट पुन्हा मळू धरतील

आिण फळ धारण करतील.
32 कारण यरूशलेमेमधनू अवशेष बाहेर येतील; िसयोनाच्या

डोंगरावरून वाचलेले येतील,
सेनाधीश परमेश्वराचा आवेश हे करील.
33 म्हणनू अश्शरूच्या राजािवषयी परमेश्वर हे म्हणतोः
तो या नगरात येणार नाही, िकंवा येथे एकही बाण मारणार नाही,

तो या समोर ढालीसह येणार नाही िकंवा यािवरूद्ध वेढा
रचनू थैमान घालणार नाही.

34 तो ज्या मागार्ने आला त्याच मागार्ने िनघनू जाईल; तो या
नगरात पर्वेश करणार नाही, ही परमेश्वराची घोषणा
आहे.

35कारण मीआपल्यासाठी व माझा सेवक दावीद याच्यासाठी या
नगराचे रक्षण करीन.

36 मग परमेश्वराच्या देवदतूाने जाऊन अश्शरूाच्या
तळावरील एक लक्ष पंचाऐंशी हजार सैिनकांना ठार मारले,
जेव्हा पहाटेस माणसे उठली, तेव्हा सवर्तर् परे्ते पडलेली होती.
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37मगअश्शरूचा राजा सन्हेरीबाने इसर्ाएल सोडले व घरी गेला
व आिण िननवेत जाऊन रािहला.

38 तेव्हा असे झाले की, तो आपला देव िनसर्ोख याच्या
घरात पजूा करीत असताना, त्याची मुले अदर्म्मेलेक व शरेसर
यांनी त्यास तलवारीने ठार मारले, मग ते अरारात देशात पळून
गेले, नंतर त्याचा मुलगा एसरहद्दोन त्याच्या जागी राज्य करू
लागला.

38
2 20:1-11; 2 . 32:24-26

1 त्या िदवसात, िहज्कीया आजारी पडून मरणाच्या टोकास
आला होता,आमोजाचा मुलगा यशया संदेष्टा त्याच्याकडेआला
आिण त्यास म्हणाला, “परमेश्वर म्हणतो, तुझ्या घराची व्यवस्था
कर; कारण तू मरणार आहेस तू जगणार नाहीस.” 2 मग
िहज्कीयाने िभंतीकडे तोंड वळवले आिण परमेश्वरास पर्ाथर्ना
केली. 3तो म्हणाला, “परमेश्वरा, मी आपल्या पणूर् अंतःकरणाने
आिण पर्ामािणकपणाने तुझ्यासमोरच चाललो, याची कृपया
आठवण कर आिण तुझ्या दृष्टीने जे चांगले ते मी करत आलो.”
आिण िहज्कीया मोठ ाने रडला.

4 नंतर यशयाला परमेश्वराकडून संदेश आला, तो म्हणाला,
5जा आिण माझ्या लोकांचा पुढारी िहज्कीयाला सांग, परमेश्वर
असे म्हणतो, तुझा पवूर्ज दािवदाचा, देव म्हणतो, मी तुझी
पर्ाथर्ना ऐकली आिण तुझे अशर्ू पािहले. पाहा, मी तुझ्या
आयुष्याची पंधरा वष आणखी वाढवीन. 6 मी तुला आिण या
नगराला अश्शरूाच्या राजापासनू अिधकारातनू सोडवीन आिण
या नगराचे संरक्षण करील.

7आिण माझ्यापासनू तुला हे िचन्ह असेल, परमेश्वर, जे मी
बोलतो ते करतो. 8 पाहा, सयूार्स्तानंतर सयूर् िक्षितजाखाली
गेल्यामुळे आहाजाच्या पायर्यांवर पडणारी सावली मी दहा
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पावले मागे आणीन. सयूार्स्त होताच सयूार्ची सावली दहा पावले
मागे जाईल.

9 जेव्हा यहदूाचा राजा िहज्कीया आजारी होता आिण त्यातनू
बरा झाल्यावर त्याने िलिहलेली ही पर्ाथर्ना आहेः
10मी म्हणालो, मी माझ्या आयुष्याच्या अध्यार्मागार्त असता
मी मृतलोकांच्या द्वारात जाईन; माझ्या रािहलेल्या वषार्त मला

िवसाव्यासाठी तेथे पाठवले.
11 मी म्हणालो की, “मी परमेश्वरास, िजवंतांच्या भमूीत

परमेश्वरास आणखी पाहणार नाही;
मीजगातील राहणार्यांना िकंवा मानवजातीलाआणखी पाहणार

नाही.
12 माझे जीवन काढून घेतले आहे, आिण मेंढपाळाच्या

तंबपूर्माणे माझ्यापासनू दरू केलेली आहे;
मी िवणकर्यापर्माणे आपले जीवन गंुडाळले आहे; तो मला

मागावरून कापनू काढणार आहे;
िदवसाच्या व रातर्ीच्यामध्ये तू माझा शेवट करशील.
13मी सकाळपयर्ंत रडत रािहलो;
िसंहापर्माणे तो माझी सवर् हाडे मोडतो; िदवसाच्या व

रातर्ीच्यामध्ये तू माझ्या जीवनाचा शेवट करशील.
14 मी िनळवीपर्माणे िकलिबललो; पारव्यापर्माणे मी कंुजन

केले;
माझे डोळे वर पाहनू पाहनू थकले आहेत.
माझ्या पर्भ,ू माझ्यावर जुलमू झाला आहे. मला मदत कर.”
15मी काय बोल?ू त्याने दोन्ही केले, तो माझ्याशी बोललाआिण

त्याने ते केले आहे;
मी आपल्या जीवनात हळूहळू चालेल कारण माझ्या िजवाला

खपू क्लेश झाले.
16 हे पर्भ,ू तू माझ्यावर दुःखे पाठवली ती माझ्या चांगल्यासाठी

आहेत. माझे जीवन मला परत िमळेल;
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तू माझे जीवन वआरोग्य परत िमळवनू दे.
17माझ्या भल्यासाठीच या दुःखांचा अनुभव मला आहे.
तचू मला नाशाच्या खळग्यातनू वाचवले आहेस.
कारण माझी सवर् पापे तू मागे फेकली आहेस.
18कारण अधोलोक तुझे आभार मानीत नाही. मृत्यू तुझी स्तुती

करत नाही;
जे खाली खोल खड्ड ात जातात त्यांना तुझ्या सत्याची आशा

नसते.
19 िजवंत मनुष्य, िजवंत मनुष्य, तोच एक तुझे आभार मानेल,

जसा मी आज करीत आहे;
िपत्याने मुलांना तुझ्या सत्याची जाणीव करून द्यावी.
20 “परमेश्वर मला तारण्यास िसद्ध आहे आिण आम्ही आपल्या

आयुष्याच्या सवर् िदवसात
परमेश्वराच्या मंिदरात संगीतासह साजरा करू.”

21 आता यशया म्हणतो, अंजीराची एक चांदकी आणनू
गळवावर बांधा आिण त्यास बरे वाटेल. 22 िहज्कीया असेही
म्हणाला, मी परमेश्वराच्या मंिदरात चढून जाईन याचे िचन्ह
काय?

39
2 20:12-19

1 त्या वेळेला, बलदानाचा मुलगा मरोदख-बलदान, बाबेलचा
राजा याने िहज्कीयाला पतरे्आिण भेटी पाठवल्या; कारण त्याने
िहिज्कया आजारी असल्याचे आिण बरा झाल्याचे ऐकले होते.
2 या गोष्टीमुळे िहज्कीयाला आनंद झाला; त्याने आपल्या
भांडारातील मोल्यवान वस्तू चांदी, सोने, मसाले, अमलू्य तेल
आिण त्याचे शस्तर्गार आिण त्याच्या भांडारात हे सवर् सापडले
ते सवर् दाखवले. िहज्कीयाने त्यांना दाखिवले नाही असे त्याच्या
घरात िकंवा त्याच्या सवर् राज्यात काहीच रािहले नव्हते.
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3 मग यशया संदेष्टा िहज्कीया राजाकडे आला आिण त्यास
िवचारले, “ही माणसे तुला काय म्हणत होती? ती कोठून
आली होती?” िहज्कीया म्हणाला, “ती दरूच्या बाबेल देशातनू
माझ्याकडे आली होती.” 4 यशयाने िवचारले, “तुझ्या घरात
त्यांनी काय काय पािहले?” िहज्कीयाने उ र िदले, “माझ्या
घरातील पर्त्येक गोष्ट त्यांनी पािहली. मी त्यांना माझ्या सवर्
मोलवान वस्तू दाखिवल्या नाहीत असे काहीच नाही.”

5 मग यशया िहज्कीयाला म्हणाला, सेनाधीश परमेश्वराचे
वचन ऐक 6 पाहा, असे िदवस येणार आहेत की, जेव्हा तुझ्या
महालातील पर्त्येक गोष्ट, ज्या तुझ्या पवूर्जांनी आतापयर्ंत
जमिवले आहे ते सवर् बाबेलाला घेऊन जातील. काहीच उरणार
नाही,असे परमेश्वर म्हणतो.

7आिण तुझ्यापासनूजी मुले जन्मतील, ज्यांचा तू स्वतः िपता
असशील त्यांना घेऊन जातील आिण बाबेलच्या राजवाड ात
तुझी मुले षंढ म्हणनू राहतील. 8 मग िहज्कीया यशयाला
म्हणाला, “परमेश्वराचे वचनतू बोललास ते िवश्वासयोग्यआहे.”
कारण त्याने िवचार केला, माझ्या िदवसात तेथे शांतता आिण
िस्थरता राहील.

40

3:4-6
1 तुमचा देव म्हणतो, सांत्वन करा, माझ्या लोकांचे सांत्वन

करा.
2 यरूशलेमेशी परे्मळपणाने बोला; आिण ितला घोषणा करून

सांगा की
तुझे युद्ध संपले आहे, ितच्या अन्यायाची क्षमा झाली आहे,
ितने आपल्या सवर् पापांसाठी परमेश्वराच्या हातनू दुप्पट

िस्वकारले आहे.
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3घोषणा करणार्याची वाणी म्हणते,अरण्यात परमेश्वराचा मागर्
तयार करा; आमच्या देवासाठी रानात सरळ राजमागर्
करा.

4 पर्त्येक दरी उंच होईल, आिण पर्त्येक डोंगर आिण टेकडी
सपाट होईल;

आिण खडबडीत जमीन सपाट होईल आिण उंचसखल जागा
मैदान होईल.

5 आिण परमेश्वराचे गौरव पर्गट होईल आिण सवर् लोक ते
एकितर्त पाहतील; कारण परमेश्वराच्या मुखातील हे
शब्द आहेत.

6 एक वाणी म्हणाली, “घोषणा कर” दुसरे उ र आले, “मी काय
घोषणा करू?”

सवर् देह गवत आहे आिण त्यांचा सवर् िवश्वासपूणाचा करार
वनातील फुलासारखा आहे.

7 गवत सुकते व फुल कोमजते, जेव्हा परमेश्वराच्या श्वासाचा
फंुकर त्यावर पडतो; खातर्ीने मानवजात गवतआहे.

8 “गवत सुकते आिण फुल कोमेजते पण आमच्या देवाचे वचन
सदासवर्काळ उभे राहते.”

9 िसयोनेस*, सुवातार् घेऊन येणारे जाणारे, उंच डोंगरावर चढ;
यरूशलेमेस †सुवातार् सांगणार्ये,आपलाआवाजजोराने उंचकर.

मोठ ाने आरोळी मार; घाबरू नकोस.
यहदूातील नगरांना सांग, येथे तुझा देव आहे!
10 पाहा, पर्भू परमेश्वर, िवजयी वीरासारखा येत आहे आिण

त्याचे बलवान बाहू त्यासाठी स ा चालवील.
पाहा, त्याचे बक्षीस त्याच्याबरोबर आहे आिण त्याचा मोबदला

त्याच्यापुढेच आहे.
11मेंढपाळापर्माणे आपल्या कळपास तो चारील,

* 40:9 † 40:9
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तो कोकरास आपल्या बाहतू एकवटून त्यांना आपल्या उराशी
धरून वाहील आिण तान्ह्या िपल्लांना पाजणार्या
में ढ ाना तो जपनू नेईल.

12 आपल्या ओंजळीने समुदर्ाचे पाणी कोणी मोजले आहे,
आकाशाचे माप आपल्या वतीने,

पृथ्वीवरची धळू पाटीत धरली, डोंगराचे वजन तागडीत
िकंवा टेकड ा तराजतू तोलल्या आहेत?
13 परमेश्वराचे मन कोणाला समजले आहे िकंवा त्याचा

सल्लागार म्हणनू कोणी सचूना िदल्या आहेत?
14 त्याने कोणापासनूकधीसचूना िस्वकारली? कोणी त्यासयोग्य

गोष्टी करण्याचा मागर् िशकवला,
आिण त्यास कोणी ज्ञान िशकवले िकंवा सुज्ञतेचा मागर् दाखवला?
15 पाहा, राष्ट्रे बादलीतल्या एका थें बासमान आहेत आिण

तराजतूल्या धुळीच्या कणासारखी मोजली आहे;
पाहा तो बेटही धुळीच्या कणासारखे उचलतो.
16लबानोन जळणास पुरेसा नाही,
िकंवा त्यातले वनपशू होमापर्णासाठी पुरेसे नाहीत.
17 त्याच्यापुढे सवर् राष्ट्रे अपुरे आहेत; त्याच्या दृष्टीने ती काही

नसल्यासारखीचआहेत.
18 तर मग तुम्ही देवाची तुलना कशाशी कराल? तर त्याची

तुलना कोणत्या पर्ितमेशी करणार?
19 मतूी र्! कारागीराने ओतनू केली आहेः सोनार ितला सोन्याने

मढवतो आिण ितच्यासाठी चांदीच्या साखळ्या ओततो.
20जो अपर्ण देण्यास असमथर् असा गरीब तो न कुजणारे लाकूड

िनवडतो; न पडणारी मतूी र् बनिवण्यासाठी तो िनपणू
कारागीर शोधतो.
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21 तुम्हास माहीत नाही काय? तुम्ही ऐकले नाही काय? तुम्हास
सुरवातीपासनू सांिगतले नाही काय? पृथ्वीचा पाया
घातल्यापासनू हे तुम्हास समजले नाही काय?

22जो पृथ्वीच्या वरील नभोमंडळावर बसतो तो हाचआहेआिण
त्याच्यापुढे रिहवासी टोळासारखे आहेत.

तो आकाश पडद्यापर्माणे ताणतो आिण त्यामध्ये राहण्यासाठी
तंबपूर्माणे पसरतो.

23 तो अिधपतीनंा काहीही नसल्यासारखे कमी करतो आिण
पृथ्वीच्या अिधपतीनंा अथर्शनू्य करतो.

24 पाहा, ते केवळ लावले आहेत; पाहा, ते केवळ पेरले आहेत;
पाहा त्यांनी केवळ भमूीत मळू धरले आहे,

तो त्यांच्यापुढे त्यावर फंुकर घालतो आिण ते सुकून जातात व
वादळ त्यांना धसकटासारखे उडवनू नेते.

25 “तर तुम्ही माझी तुलना कोणाशी कराल? माझ्यासारखा कोण
आहे? असे तो पिवतर् पर्भू म्हणतो.

26आकाशाकडे वर पाहा! हे सवर् तारे कोणी िनमार्ण केले आहेत?
तो त्याच्या िनमी र्तीचे मागर्दशर्न करून बाहेर नेतो आिण त्या

सवार्नंा नावाने बोलावतो.
त्याच्या सामथ्यार्च्या महानतेमुळे आिण पर्बळ स ाधीश आहे

म्हणनू, त्यातला एकही उणा नाही.
27 हे याकोबा, तू असे का म्हणतोस, आिण इसर्ाएलास जाहीर

करतोस,
माझे मागर् परमेश्वरापासनू गुप्त आहेत आिण माझा देव माझ्या

समथर्नािवषयी लक्ष देत नाही?
28 तुला माहीत नाही काय? तू ऐकले नाही काय?
परमेश्वर हा सनातन देव, पृथ्वीच्या सीमा िनमार्ण करणारा,
थकत िकंवा दमत नाही; त्याच्या बुद्धीला मयार्दा नाही.
29तो थकलेल्यांना शक्ती देतो;आिण िनबर्लांस नवचैतन्य देऊन

ताकद देतो.
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30 तरुण लोकही थकतात आिण दमतात, आिण तरुण माणसे
अडखळतात आिण पडतात.

31 पण जे कोणी परमेश्वराची पर्तीक्षा करतात ते त्यांची नवीन
शक्ती संपादन करतील; ते गरुडासारखे पंखांनी वर
उडतील;

ते धावतील तरी दमणार नाहीत; ते चालतील तरी गळून जाणार
नाहीत.

41
1 अहो द्वीपांनो, तुम्ही माझ्यापुढे शांत राहा; राष्ट्रे त्यांची

शक्ती संपादन करोत;
ते जवळ येवोत आिण बोलोत; चचार् आिण वादिववाद करण्यास

आपण एकमेकांजवळ येऊ.
2 पवूकडून येणार्याला कोणी उठिवले? त्यास त्याच्या क्रमाने

चांगल्यासेवेसाठी कोणी बोलावले आहे?
त्याने राष्ट्रे त्याच्यापुढे िदली आिण तो राजावर अिधकार

चालवीन असे केले;
त्याने त्यांना धुळीसारखे त्याच्या तलवारीच्या आिण उडवलेल्या

धसकटासारखे त्याच्या धनुष्याला िदले.
3 तो त्यांचा पाठलाग करतो आिण ज्या जलद वाटेवर मोठ ा

कष्टाने त्यांच्या पावलाचा स्पशर् होतो, ते सुरिक्षत पार
जातात.

4 ही कृत्ये कोणी शेवटास आिण िसद्धीस नेली? सुरवातीपासनू
िपढ ांना कोणी बोलािवले?

मी, परमेश्वर, जो पिहला आिण जो शेवटल्यासह आहे तोच मी
आहे.

5 द्वीपे पाहतात आिण िभतात; पृथ्वीच्या सीमा भीतीने थरथर
कापतात; त्या जवळ येतात.

6 पर्त्येकजण त्याच्या शेजार्याला मदत करतो आिण
पर्त्येकजण एक दुसर्याला म्हणतो, धीर धर.
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7 तेव्हा सुतार सोनाराला धीर देतो,आिणतो जो हातोड ाने काम
करतो जो ऐरणीसह काम करतो,

त्यास धीर देऊन सांधण्यािवषयी, ते चांगले आहे. असे म्हणतो
मग ते सरकू नये म्हणनू तो ते िखळ्यांनी घट्ट बसवतो.”

8 परंतु त,ू इसर्ाएला, माझ्या सेवका, याकोबा, माझ्या
िनवडलेल्या,अबर्ाहाम याच्या संताना,

9मी तुला पृथ्वीच्या सीमांपासनू परतआणलेआिण मी तुला खपू
लांबपासनूच्या दरू िठकाणाहनू बोलावले,

आिण मी तुला म्हटले, तू माझा सेवक आहेस; मी तुला िनवडले
आहे आिण तुला नाकारले नाही.

10 िभऊ नकोस, कारण मी तुझ्याबरोबर आहे. िचंतातुर होऊ
नकोस,कारण मी तुझा देवआहे. मी तुला शक्ती देईन,आिण मी
तुला मदत करीन, मीआपल्या िवजयाच्या उिचत उजव्या हाताने
तुला आधार देईन.
11पाहा, जे सवर् तुझ्यावर रागावलेआहेत ते लिज्जत वफिज्जत

होतील; जे तुला िवरोध करतात ते काहीच नसल्यासारखे
होतीलआिण नष्ट होतील.

12 जे तुझ्याबरोबर भांडण करतात त्यांचा शोध तू करशीलआिण
तरी ते तुला सापडणार नाहीत.

जे तुझ्यािवरूद्धलढाईकरतात तेशनू्यवत,काहीचनसल्यासारखे
होतील.

13कारणमी, परमेश्वर तुझा देव, तुझा उजवा हातधरतो,मी तुला
सांगतो: घाबरू नकोस; मी तुला मदत करीन.

14 हे िकटका, याकोबाआिण इसर्ाएलाच्या मनुष्या; घाबरू नको.
मी तुम्हास मदत करीन ही परमेश्वराची घोषणा आहे,

इसर्ाएलाचा पिवतर् पर्भ,ू तुमचा उद्धारकआहे.
15पाहा, मी तुला नवीन व दुधारी, मळणीच्या घणापर्माणे करीत

आहे;
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तू डोंगरमळून त्यांचा चुराडाकरशील; तू टेकडयांना भुसांपर्माणे
करशील.

16 तू त्यांना उफणशील आिण वारा त्यांना वाहनू दरू नेईल;
वावटळ त्यांना िवखरील.

आिण तू परमेश्वराच्या ठायी हषर् करशील, इसर्ाएलाच्या
पिवतर् पर्भचू्या ठायी तू उत्साह करशील.

17 िखन्न झालेले आिण गरजवंत पाण्याचा शोध घेतात, पण तेथे
काहीच नाही आिण त्यांची जीभ तहानेने कोरडी पडली
आहे;

मी परमेश्वर त्यांच्या पर्ाथर्नेला उ र देईल; मी, इसर्ाएलाचा
देव, त्यांना सोडणार नाही.

18 मी उतरणीवरून खाली पर्वाह आिण दर्यांमधनू झर्याचे
पाणी वाहायला लावीन;

मी वाळवंटात पाण्याचे तळे आिण शुष्क भमूीवर पाण्याचे झरे
वाहतील.

19मी रानात गंधसरू, बाभळू, व में दीचे, जैतनू वृक्ष वाढतील.
मी वाळवंटात देवदारू, भदर्दारू आिण सरू एकतर् वाढण्यास

कारण करील.
20 मी हे यासाठी करीन की, लोकांनी पाहावे, ओळखावे आिण

एकितर्त समजावे,
परमेश्वराच्या हाताने हे केले आहे, इसर्ाएलाचा पिवतर् पर्भू

ज्याने हे उत्पन्न केले आहे.

21 परमेश्वर म्हणतो,आपला वाद पुढे आणा;
याकोबाचा राजा म्हणतो, आपल्या मतूी र्संाठी आपले उ म

वादिववाद पुढे आणा.
22 त्यांनीआपले वादिववादआमच्याकडेआणावे; त्यांनी पुढे यावे

आिण काय घडणार आहे ते सांगावे,
पवूी र्च्या होणार्या गोष्टी आम्हास सांगा,
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म्हणजे आम्ही त्यावर काळजीपवूर्क िवचार करू आिण त्याची
पिरपतूर्ता कशी होईल ते जाण.ू

म्हणजे ह्यागोष्टी आम्हास चांगल्या कळतील.
23भिवष्यात होणार्या गोष्टीिवषयी सांगा, म्हणजेजर तुम्ही देव

असाल तर आम्हास समजेल;
काही तरीचांगले िकंवा वाईटकरा, म्हणजेआम्ही िवस्मीतआिण

पर्भावीत होऊ.
24 पाहा, तुमच्या मतूी र् आिण तुमचे कृत्ये काहीच नाहीत; जो

कोणी तुम्हास िनवडतो तो ितरस्करणीय आहे.
25 “मी उ रेपासनू एकाला उठिवले आहे आिण तो आला आहे;

तो सयूार्च्या उगवतीपासनू जो माझ्या नावाने हाक
मारतो त्यास मी बोलावनू घेतो,

आिण तो िचखलापर्माणे स ाधार्यास तुडिवल, जसा कंुभार
िचखल पायाखाली तुडवतो तसा त्यांना तुडिवल.”

26 आम्हास कळावे, म्हणनू पिहल्यापासनू कोणी जाहीर केले?
आिण त्यावेळेपवूी र्आम्ही असे म्हणावे, तो योग्यआहे?

खरोखर त्यांनी काहीच सांिगतले नाही, होय! तू सांिगतलेले
कोणीच ऐकले नाही.

27 मी िसयोनेला पर्थम म्हणालो, पाहा, ते येथे आहेत; मी
यरूशलेमेकडे अगर्दतू पाठिवला आहे.

28 जेव्हा मी पािहले, तेथे कोणी नाही,मी त्यांना िवचारलेअसता,
एका शब्दाने तरी उ र देऊ शकेल असा त्यांच्यामध्ये
कोणीही नाही,

एक चांगला सल्ला देऊ शकेल असा कोणी नाही.
29 पाहा, त्यातले सवर् काहीच नाहीत,
आिण त्यांची कृत्ये काहीच नाहीत; त्यांच्या धातचू्या ओतीव

पर्ितमा वारा आिण शनू्यवतचआहेत.
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42
1 पाहा, माझा सेवक, ज्याला मी उचलनू धरतो; माझा

िनवडलेला, याच्या िवषयी माझा जीव आनंदीत आहेः
मी आपला आत्मा त्याच्याठायी ठेवीन; तो राष्ट्रावर न्याय

आणील.
2तो मोठ ानेओरडणार नाही िकंवाआरोळी ठोकणार नाही िकंवा

त्याचा आवाज रस्त्यावर ऐकू येऊ देणार नाही.
3 तो चेपलेला बोरू मोडणार नाही आिण िमणिमणती वातसुध्दा

तो िवझवणार नाही. तो पर्ामािणकपणे न्याय देईल.
4 पृथ्वीवर न्याय पर्स्थािपत करीपयर्ंत तो मंदावणार नाही िकंवा

धैयर्हीन होणार नाही;
आिण िकनारपट्टीवरील देश त्याच्या िनयमशास्तर्ाची वाट

पाहतील.
5परमेश्वर देव हे म्हणतआहे, ज्याने आकाश िनमार्ण केले आिण

त्यास िवस्तारीले; ज्याने पृथ्वी पसरली आिण ज्यामध्ये
जीवन िदले आहे;

तो त्यावरील लोकांस श्वास देतो आिण त्यावर राहणार्यांना
िजवन देतो;

6मी, परमेश्वराने, तुला न्यायानुसार बोलािवले आहेआिण तुझा
हात धरीन.

मी तुझे रक्षण करीन आिण तुला लोकांसाठी करार व
परराष्ट्रीयांसाठी पर्काश देणारा असे करीन.

7 आंधळ्यांचे डोळे उघडावे, बंिदवानांना अंधारकोठडीतनू
आिण अंधारात बसलेल्यांना बंदीगृहातनू सोडवावे.
8 “मी परमेश्वर आहे, हे माझे नाव आहे;
आिण मी आपले गौरव दुसर्यांबरोबर िकंवा कोरीव मतूी र्बरोबर

आपली स्तुती वाटून घेणार नाही.
9 पाहा, पवूी र्च्या गोष्टी घडून चुकल्या आहेत,
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आता मी नवीन घटनेबद्दल जाहीर करतो.
त्या होण्यापवूी र् मी त्याबद्दल तुम्हास सांगतआहे.”

10 परमेश्वरास नवीन गाणे गा,आिण पृथ्वीच्या शेवटापासनू,
जे तुम्ही खाली समुदर्ात जाता आिण त्याच्यात जे आहे ते सवर्,

िकनार्यावरील देश आिण तेथे राहणारे त्याची स्तुती
करा.

11वाळवंटांनोआिण नगरांनोआरोळी मारा, ज्या खेड ात केदार
राहतो, मोठ ाने आनंदाने ओरडा!

सेलात राहणार्यांनो गायन करोत, डोंगरमाथ्यावरून आरोळी
करोत.

12 त्यांना परमेश्वरासगौरव देऊद्याआिण िकनार्यावरील देशात
त्याची स्तुती जाहीर करोत.

13परमेश्वर शरू योध्द्यापर्माणे बाहेर जाईल; तो युद्धवीरासारखा
पुढे जाईल. तो आपल्या आवेशाने उ ेिजत होईल.

तो ओरडेल, होय! तो आपल्या युद्धाची मोठ ाने ओरडून गजर्ना
करील; तो आपल्या शतरं्ूना आपले सामथ्यर् दाखवील.

14 बराच वेळ मी काही बोललो नाही; मी स्तब्ध रािहलो आिण
स्वतःवर संयम ठेवला;

आता मी पर्सिूतवेदना होणार्या स्तर्ीसारखा मोठ ाने ओरडेन,
मी उसासे व धापा टाकीन.

15 मी टेकड ा आिण पवर्त उध्वस्त करीन आिण त्यांचे सवर्
झाडेझुडपे मी सुकवनू टाकीन;

आिणमी नद्यांची बेटे करीनआिण पाणथळजमीन कोरडी करीन.
16 मी आंधळ्यांना माहीत नसलेल्या मागार्ने आणीन, त्यांना

माहीत नसलेल्या वाटेने मी त्यांना नेईन, मी त्यांच्यापुढे
अंधाराचा पर्काश करीन, वाकडी िठकाणे सरळ करीन.

या गोष्टी मी करीन आिण मी त्यांना सोडणार नाही.
17 जे कोणी कोरीव मतूी र्वर भरवसा ठेवतात, ओतीव मतूी र्नंा

म्हणतात,
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तुम्ही आमचे देव आहात. ते मागे वळतील, ते पणूर्पणे लिज्जत
होतील.

18 तुम्ही बिहर्यांनो ऐका; आिण तुम्ही आंधळ्यांनो, तुम्हास
िदसावे म्हणनू तुम्ही पाहा.

19 माझ्या सेवकािशवाय कोण आंधळा आहे? िकंवा ज्याला मी
पाठवले त्या माझ्या िनरोप्यासारखा बिहरा कोण आहे?

माझ्या कराराच्या भागीदारासारखा िकंवा परमेश्वराच्या
सेवकासारखा आंधळा कोण आहे?

20 तुम्ही पुष्कळ गोष्टी पाहता, परंतु त्याचे आकलन होत नाही;
त्याचे कान उघडे आहेत, परंतु कोणी एक ऐकत नाही.

21 परमेश्वर आपल्या न्यायीपणामुळे आिण िनयमशास्तर्
वैभवशाली केल्याने खशू झाला.

22 पण हे लोक लुटलेले आिण लुबाडलेले आहेत;
ते सवर् खड्ड ामध्ये सापळ्यात पडलेले आहेत, तुरंुगात कैदी

झाले आहेत;
ते सवर् लटूअसेझालेआहेत त्यांना सोडवणारा कोणी नाहीआिण

त्यांना परत माघारी म्हणणारा कोणी नाही!
23 तुमच्यातील याकडे कोण कान देईल? भिवष्यात कोण कान

देऊन ऐकेलआिण शर्वण करील?
24याकोबाला लुटीस व इसर्ाएलास लुटणार्यांस कोणी िदले?
ज्या परमेश्वरािवरूद्धआम्ही पाप केले,
त्याच्या मागार्ने चालण्यास त्यांनी नकार िदला आिण त्याचे

िनयम पाळण्याचे त्यांनी नाकारले त्यानेच की नाही?
25 म्हणनू त्याने आपला भडकलेला कोप त्यांच्यािवरुद्ध

नासधसूीच्या युद्धासहओतला.
त्याने त्यांच्या सभोवती आग लावली तरी त्यांना कळले नाही;

त्यास जाळले. पण तरी तो मनावर घेईना.
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43
1 तर आता हे याकोबा, ज्या कोणी तुला उत्पन्न केले आिण हे

इसर्ाएला, ज्या कोणी तुला घडवले, तो परमेश्वर असे
म्हणतो,

िभऊनकोस,कारणमी तुला खंडणीभरूनसोडवलेआहे;मी तुला
नाव घेऊन बोलावले आहे, तू माझा आहेस.

2 जेव्हा तू पाण्यातनू जाशील, मी तुझ्या बरोबर असेल; आिण
नद्यातनू जाशील त्या तुला पणूर् झाकणार नाहीत.

जेव्हा तू अग्नीतनू चालत जाशील, तू जळणार नाहीस िकंवा
ज्वाला तुला इजा करणार नाही.

3कारण मी तुझा देव परमेश्वर, इसर्ाएलाचा पिवतर् पर्भ,ू तुझा
तारणारा आहे.

मी तुझ्याकरता िमसर खंडणी म्हणनू िदला आहे, तुझ्यासाठी मी
कूश व सबा यांची अदलाबदल केली आहे.

4 तू माझ्या दृष्टीने मोलवान आिण िवशेष आहेस, मी तुझ्यावर
पर्ीती करतो;

म्हणनू मी तुझ्याबद्दल लोक आिण तुझ्या िजवाबद्दल दुसरे लोक
देईन.

5घाबरू नकोस, कारण मी तुझ्याबरोबर आहे; मी पवूपासनू तुझी
संतती आणीन,आिण पिश्चमेकडून तुला एकतर् गोळा
करीन.

6मी उ रेला म्हणेन, त्यांना देऊन टाक;आिण दिक्षणेला म्हणेन,
कोणालाही मागे धरून ठेवू नको;

माझे मुले दुरून आिण माझ्या मुलीनंा पृथ्वीच्या दरू सीमेपासनू
आण.

7 ज्या पर्त्येकाला माझ्या नावाने बोलावले आहे, ज्याला मी
माझ्या गौरवासाठी िनिमर्ले आहे, ज्याला मी घडिवले,
होय! ज्याला मी केले आहे.
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8 जे कोणी डोळे असनू आंधळे व कान असनू बिहरे त्यांना बाहेर
आण.

9सवर् राष्ट्रे एकतर् जमोतआिण लोकांनी एकतर् गोळा होवोत.
त्यांच्यातील कोण हे जाहीर करेल आिण आम्हास पवूी र्च्या

घडलेल्या घटनांचे घोषणा करील?
त्यांनी आपणास योग्य िसद्ध करण्यास आपले साक्षीदार

आणावेत, त्यांनी ऐकून व खातर्ीपवूर्क म्हणावे की हे खरे
आहे.

10 परमेश्वर जाहीर करतो, तुम्ही माझे साक्षीदार आहात आिण
माझा सेवक ज्याला मी िनवडले आहे,

अशासाठी की, तुम्ही जाणावे व माझ्यावर िवश्वास ठेवावाआिण
मीच तो आहे हे समजावे.

माझ्या आधी कोणी देव िनमार्ण झाला नाही आिण माझ्यानंतर
कोणीही व्हायचा नाही.

11मी, मीच परमेश्वरआहेआिण माझ्यावाचनू कोणीही तारणारा
नाही.

12 मीच तारण जाहीर केले आहे, आिण घोषणा करतो आिण
तुमच्यात कोणी दुसरा देव नाही.

तुम्हीच माझे साक्षीदार आहात. मी देव आहे. असे परमेश्वर
म्हणतो.

13यािदवसापासनू मीच तो आहे,
आिण माझ्या हातातनू कोणीही सोडवू शकणार नाही. मी कृती

करतो आिण ती कोणाच्याने परत बदलू शकेल?
14परमेश्वर, तुमचा उद्धारक, इसर्ाएलाचा पिवतर् पर्भू म्हणतो,
कारण मी तुझ्यासाठी बाबेलला िनरोप पाठवीनआिण त्या सवार्नंा

खाली फरार करीन,
खास्द्यांचे हषार्चे अिवभार्व िवलापगीतात बदलेल.
15 मी परमेश्वर आहे, तुमचा पिवतर् पर्भ,ू इसर्ाएलाचा

िनमार्णकतार्, तुमचा राजा आहे.
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16 परमेश्वर जो समुदर्ातनू मागर् आिण पर्चंड पाण्यातनू वाट
उघडतो,

17जो रथ व घोडा, सैन्य व वीर यांना बाहेर काढून आणतो. ते
एकितर्त खाली पडतात;

ते पुन्हा कधीच उठत नाहीत; ते िवझले आहेत, वातीपर्माणे
मालवले आहेत.

18पवूी र्च्या या गोष्टीबंद्दल िवचार करू नका, िकंवा फार पवूी र्च्या
गोष्टी मनात आणू नका.

19 पाहा, मी एक नवी गोष्ट करणार आहे; आता ती घडण्याची
सुरवात होत आहे; तुम्ही ती पाहणार नाही का?

मी रानातनू रस्ता तयार करीन आिण वाळवंटातनू पाण्याचे
पर्वाह वाहवीन.

20 रानातले वनपशू कोल्हे व शहामृग मला मान देतील,
कारण मीआपल्या िनवडलेल्या लोकांस िपण्यासाठी रानात पाणी

आिण वाळवंटात नद्या देईन,
21 या लोकांस मी आपल्यासाठी िनिमर्ले, त्यांनी माझी

स्तुितस्तोतरे् कथन करावी.
22 हे याकोबा, तू मला हाक मारली नाहीस; हे इसर्ाएला, तू मला

कंटाळला आहेस.
23तू मला होमापर्णासाठी आपल्या में ढरातील एकही माझ्याकडे

आणले नाहीस;
िकंवा तुझ्या अपर्णाने माझा मान राखला नाहीस. मी

तुझ्यावर अन्नापर्णांचा भार घातला नाही आिण तुला
धपूापर्णाकरता तर्ास िदला नाही.

24 तू माझ्यासाठी गोड सुगंधीत ऊस पैका देऊन आणला नाही,
आपल्या यज्ञबलीच्या वपेने तू मला तृप्त केले नाहीस.

पण तूआपल्या पापांचा भार माझ्यावर घातलाआहे. तूआपल्या
वाईट कृत्यांनी मला शर्मिवले आहे.
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25मी, होय! मी आपल्यासाठी तुझी पापे पुसनू टाकतो; तो मी,
मीच आहे,आिण तुझी पातके यापुढे मी लक्षात ठेवणार
नाही.

26 जे घडले त्याची मला आठवण दे. आपण परस्पर वाद करू; तू
न्यायी िसद्ध व्हावे म्हणनू तू आपला वाद पुढे मांड.

27 तुझ्या पिहल्या िपत्याने पाप केले आिण तुझ्या िशक्षकांनी
माझ्यािवरूद्ध अपराध केला आहे.

28 म्हणनू मी पिवतर्स्थानाच्या अिधपतीनंा अशुद्ध करीन. मी
याकोबाला बंदी असलेल्या िवध्वंसाच्या हाती देईल
आिण इसर्ाएलास िशवीगाळ करून अपमान करील.

44
1तर आता याकोबा, माझ्या सेवका आिण इसर्ाएला, ज्या तुला

मी िनवडले आहे तो तू माझे ऐक.
2 ज्याने तुला िनमार्ण केले आिण गभर्स्थानापासनू तुला घिडले,

जो तुझे साहाय्य करतो तो परमेश्वर असे म्हणतो, हे
याकोबा, माझ्या सेवका,

आिण यशुरुना, ज्या तुला मी िनवडले आहे तो तू िभऊ नको.
3 कारण मी तहानलेल्या जिमनीवर पाणी ओतीन आिण मी

कोरड ा जिमनीवर पर्वाह वाहतील.
मी तुझ्या संततीवरआपलाआत्माआिण तुझ्या मुलांवरआपला

आशीवार्द ओतीन.
4 पाण्याच्या पर्वाहाजवळ जसे वाळंुज, तसे ते गवतामध्ये

उगवते.
5 “एकजण म्हणेल, ‘मी परमेश्वराचा आहे’ दुसरा ‘याकोबाचे’ नाव

आपणास ठेवील;
आिण दुसराआपल्या हातावर परमेश्वरासाठीअसे िलहीलआिण

त्यास इसर्ाएलाच्या नावाने बोलावतील.”
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6 इसर्ाएलाचा राजा परमेश्वर, ितचा उद्धारक, सेनाधीश
परमेश्वर म्हणतो,

“मीच आरंभ आहे आिण मीच शेवट आहे; आिण माझ्यािशवाय
कोणी देव नाही.

7माझ्यासारखा कोण आहे? तर त्याने जाहीर करावे आिण मला
स्पष्टीकरण करावे

माझे पुरातन लोक स्थापले तेव्हापासनू ज्या गोष्टी घडत आहेत
व पुढे ज्या घडतील त्या त्यांनी कळवाव्या.

8 तुम्ही िभऊ नका िकंवा घाबरे होऊ नका. पुरातन काळापासनू
मी तुला सांिगतले आिण जाहीर केले नाही काय?

तू माझा साक्षीदार आहे. माझ्यािशवाय तेथे कोणी देव आहे
काय? तेथे कोणी दुसरा ‘खडक’ नाही; मला कोणी माहीत
नाही.”

9 जे कोरीव मतूी र् घडवतात ते सवर् काहीच नाहीत; ज्या गोष्टीत
ते आनंदीत होतात त्या कवडीमोलाच्या आहेत.

त्यांचे साक्षी पाहू शकत नाही िकंवा काहीच समजत नाही आिण
ते लिज्जत होतील.

10 हे देव कोणी िकंवा जी ओतीव मतूी र् कु्षल्लक आहे ती कोणी
घडवली आहे?

11पाहा, त्याचे सवर् सोबती लिज्जत होतील; कारागीर तर केवळ
माणसे आहेत.

ते सवर् एकतर् जमनू िनणर्य घेवोत; ते एकतर् भयभीत वलिज्जत
होतील.

12 लोहार त्याच्या हत्याराने, िनखार्यांवर काम करून, घडवत
असतो.

तो त्यास हातोड ाने आकार देतो आिणआपल्या बळकट बाहनेू
काम करतो.
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तो भुकेला होतो आिण त्याची शक्ती जाते. तो पाणी पीत नाही
आिण क्षीण होतो.

13 सुतार लाकडाचे माप दोरीने रेष मारून करतो आिण गेरूने
आखणी करतो.

त्याच्या हत्याराने त्यासआकार देतोआिण कंपासाने त्यावर खुणा
करतो.

ती पिवतर्स्थानात रहावी म्हणनू त्यास मनुष्याच्या आकाराची,
आकषर्क मनुष्यासारखी घडवनू तयार करतो.

14 तो आपणासाठी गंधसरू तोडतो, िकंवा सरू वा अल्लोनची
झाडे िनवडतो.

तो आपणासाठी जंगलात झाडे तोडतो. तो देवदारूचे झाड
लावतो पाऊस ते वाढवतो.

15मग मनुष्य त्याचा उपयोग सरपणासाठी आिण स्वतःला गरम
ठेवण्यासाठी करतो. होय! त्याने अग्नी पेटून आिण
भाकर भाजण्यासाठी करतो.

मग त्यांपासनू देव बनवतो आिण त्याच्या पाया पडतो; तो
त्यापासनू मतूी र् करतो व त्याच्या पाया पडतो.

16लाकडाचा एकभागअग्नीसाठीजाळतो, त्यावरमांसाचा भाग
भाजतो. तो खातो आिण तृप्त होतो.

तो स्वत:लाऊबदार ठेवतोआिण म्हणतो, “अहा! मलाऊबआहे,
मी अग्नी पाहीला आहे.”

17 िशल्लक रािहलेल्या लाकडाचे तो देव बनवतो,आपली कोरीव
पर्ितमा घडवतो; तो त्याच्यापुढे नतमस्तक होतो व
पजूा करतो,

आिण पर्ाथर्ना करून म्हणतो, तू माझा देव आहेस म्हणनू मला
वाचव.

18 त्यांना कळत नाही, िकंवा त्यांना समजत नाही, कारण त्यांचे
डोळे आंधळेआहेतव ते पाहू शकतनाही,आिण त्यांच्या
हृदयाला आकलन होत नाहीत.
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19 कोणी िवचार करीत नाही िकंवा त्यांना नीट समजत नाही ते
म्हणतात,

मी लाकडाचा एक भाग अग्नीत जाळला; होय, मी त्याच्या
िनखार्यावर भाकर भाजली. मी त्याच्या िनखार्यावर
मांस भाजले व खाल्ले.

आता त्याच्या दुसर्या भागाच्या लाकडाचा आराधनेसाठी
काहीतरी ओंगळ बनवू काय? मी लाकडाच्या
ठोकळ्याच्या पाया पडू काय?

20 हे जसे तो जर राख खातो; त्याचे फसवलेले हृदय चुकीच्या
मागार्ने नेते. तो आपल्या जीवाला वाचवू शकत नाही
िकंवा तो म्हणत नाही, “माझ्या हातात धरलेल्या या
गोष्टी खोटे देव आहेत.” असे तो म्हणणार नाही.

21 “हे याकोबा, आिण इसर्ाएला, यागोष्टीबद्दल िवचार कर,
कारण तू माझा सेवकआहेस.

मी तुला िनमार्ण केले; तू माझा सेवकआहेस. हे इसर्ाएला, मला
तुझा िवसर पडणार नाही.

22 मी तुझी बंडखोरीची कृत्ये, दाट ढगापर्माणे आिण तुझे पाप
आभाळापर्माणे, पुसनू टाकली आहेत;

माझ्याकडे माघारी ये, कारण मी तुला उद्धारीले आहे.”
23 अहो, आकाशांनो, गायन करा, तुम्ही पृथ्वीच्या खालील

अधोलोकांनो आरोळी मारा;
अहो पवर्तांनो व रान, त्यातली सवर् झाडे गायन करा;
कारण परमेश्वराने याकोबास उद्धारीले आहे आिण इसर्ाएलात

आपले पर्ताप दाखिवले आहे.
24 तुझा उद्धारक, ज्याने तुला गभार्वस्थेपासनू घडवले तो

परमेश्वर,
ज्याने सवर्काही िनमार्ण केले,
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जो एकटा आकाश पसरतो, ज्या एकट ाने पृथ्वी तयार केली तो
म्हणतो मीच परमेश्वर आहे.

25 व्यथर् बोलणार्याचे शकून मी िनष्फळ करतो आिण जे शकून
वाचतात त्यांना कािळमा लावतो;

जो मी ज्ञानाचे ज्ञान मागे िफरवतो आिण त्यांचे सल्ले मखूर्पण
करतो.

26 मी परमेश्वर! जो आपल्या सेवकाची घोषणा पिरपणूर् करतो
आिणआपल्या दतूांचा सल्ला िसद्धीस नेणारा,

जो यरूशलेमेिवषयी म्हणतो की, ती वसिवली जाईल आिण
यहदूाच्या नगरािवषयी म्हणतो की, ती पुन्हा बांधली
जातील आिण मी त्याच्या उजाड जागेची उभारणी
करीन.

27जोखोलसमुदर्ाला म्हणतो,आटूनजाआिणमी तुझे पर्वाह
सुकवीन.

28जो कोरेशािवषयी म्हणतो, तो माझा में ढपाळ आहे, तो माझी
पर्त्येक इच्छा पणूर् करील. तो यरूशलेमेिवषयी म्हणेल,
ती पुन्हा बांधण्यात येईल आिण मंिदरािवषयी म्हणेल,
तुझा पाया घातला जाईल.

45
1 परमेश्वर आपला अिभिषक्त कोरेशाला म्हणतो,
ज्याच्यापुढे राष्ट्रे िजंकायला त्याचा उजवा हात मी धरलाआहे,
आिण ज्याच्यापुढे दरवाजे उघडायला मी राजास िनशस्तर् करीन,

म्हणनू वेशी उघड ा राहतील.
2मी तुझ्यापुढे चालेन आिण पवर्त सपाट करीन;
मी िपतळी दरवाजाचे तोडून तुकडे तुकडे करीन आिण त्यांच्या

लोखंडी सळ्यांचे कापनू तुकडे तुकडे करीन
3आिण मी तुला अंधारातील संप ी व दरू लपिवलेली धन देईन.
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अशासाठी की, मी जो तुला तुझ्या नावाने हाक मारतो तो
इसर्ाएलाचा देव मी परमेश्वर आहे, हे तुला कळावे.

4 कारण माझा सेवक याकोबासाठी, आिण माझा िनवडलेला
इसर्ाएल ह्याच्यासाठी,

मी तुला नावाने हाक मारली आहे. तू मला ओळखत नव्हतास,
तरी मी तुला उपनाव िदले.

5 मी परमेश्वर आहे आिण मीच फक्त देव आहे दुसरा कोणीही
नाही.

जरीही तू मला ओळखत नव्हतास, तरीही तुला युद्धास सशस्तर्
केले.

6अशासाठी की, सयूार्च्या उगवतीपासनू मावळतीपयर्ंत लोकांनी
जाणावे की माझ्यावाचनू कोणी देव नाही.

मी परमेश्वर आहे,आिण दुसरा कोणीही नाही.
7मी पर्काश बनिवला आिण अंधाराला अिस्तत्वात आणले;
मी शांतीआणतोआिण अनथर् उत्पन्न करतो; मी परमेश्वरआहे,

जो ह्यासवर् गोष्टी करतो.

8 हे आकाशा, वरून खाली पाऊस पाड! ढग साित्वक तारणाचा
पाऊस खाली पाडो.

पृथ्वी ते शोषनू घेवो, त्या तारणास अंकुर फुटोत
आिण त्याचबरोबर धािमर्कता एकितर्त वाढो. मी परमेश्वराने

त्या दोघांना िनिमर्ले आहे.
9जो कोणी आपल्या िनमार्त्याशी वाद घालतो त्यास हायहाय!
मातीच्या खापरांमध्ये एक खापर असा तो आहे. तू काय करतोस,

असे िचखल आपल्या घडणािवर्याला म्हणेल काय?
िकंवा तुला हात नाहीत काय जेव्हा तू हे करतो?

10जो आपल्या िपत्याला म्हणतो, तू काय जन्म देतोस? िकंवा
स्तर्ीस म्हणतो, तू काय जन्म देतेस? त्यास हायहाय!
असो.
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11 इसर्ाएलाचा पिवतर् पर्भ,ू ितचा िनमार्णकतार् परमेश्वर असे
म्हणतआहे,

येणार्या गोष्टीिवषयी मला कोण िवचारणार, तुम्ही माझ्या
मुलांिवषयी पर्श्न कराल का? तुझ्या हातच्या
कामाबद्दल काय करायचे ते मला सांग?

12मी पृथ्वी केली व ितच्यावर माणसे िनमार्ण केली.
मी माझ्या हाताने आकाश पसरीले, आिण मी सवर् तार्यांना

िदसण्याची आज्ञा िदली.
13 मीच न्यायीपणाने कोरेशाची उठावणी केली आहे आिण मी

त्याचे सगळे मागर् सपाट करील.
तो माझे नगर बांधील;आिण काही मोल िकंवा मोबदला न घेता

माझ्या बंिदवान झालेल्या लोकांस घरी जाण्यास सोडून
देईल. असे सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो.

14 परमेश्वर असे म्हणतो, िमसराची िमळकत आिण कूशाचा
माल, सवाई लोक, जे उंच बांध्याचे मनुष्ये आहेत,

ही तुजजवळ आणली जातील. ते तुझे होतील. ते तुझ्यामागे
साखळ्यांनी बांधलेले येतील.

ते तुझ्या पाया पडून तुझ्याजवळ िवनंतीकरून म्हणतील,
खातर्ीने देव तुझ्याबरोबर आहे, आिण त्याच्यािशवाय दुसरा

कोणी नाही
15 हे इसर्ाएलाच्या देवा, तारणार्या, खरोखर तू जो स्वतःला

लपिवणारा आहेस.
16 ते सवर् एकंदरीत लिज्जत व फिजत होतील; ज्यांनी ओतीव

मतूी र् घडिवल्या आहेत ते अपमानीत होऊन चालतील.
17 पण परमेश्वराकडून इसर्ाएल सवर्काळच्या तारणाने तारला

जाईल;
तुम्ही पुन्हा कधीही लिज्जत िकंवा अपमानीत होणार नाही.
18आकाशाचा िनमार्णकतार्, तोच सत्य देव,
ज्याने पृथ्वी िनमार्ण केली व घडवली, ितची स्थापना केली.
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ती त्याने उजाड अशी िनिमर्ली नाही, ज्याने ती वस्ती
करण्यासाठी िनमार्ण केली, तो परमेश्वर असे म्हणतो,

“मीच परमेश्वर आहे व दुसरा कोणी नाही.”
19मी एकटेपणात, गुप्त जागी कधी बोललो नाही;
तुम्ही व्यथर् जागी मला शोधा असे मी याकोबाच्या वंशाना

कधीही सांिगतले नाही.
मी परमेश्वर आहे, जो पर्ामािणकपणे बोलतो; रास्तगोष्टी

घोषणा करणारा आहे.

20 जे तुम्ही राष्ट्रातनू िनभावलेले शरणाथी र् ते तुम्ही एकतर्जमा
व्हा व या.

जे कोरीव मतूी र्ची लाकडे वाहनू नेतात आिण ज्या देवाला तारण
करता येत नाही त्याची पर्ाथर्ना करतात त्यांना काही
ज्ञान नाही.

21 त्यांना जवळ आणा आिण पुरावा आणा, मला घोषणा करा!
त्यांना एकतर् येऊन मसलत करू द्या.

पवूी र्पासनू तुम्हास हे कोणी दाखवलेआहे? ते कोणी जाहीर केले?
मी, परमेश्वरानेच की नाही? तर जो मी न्यायी देव व तारणारा

त्या माझ्यावाचनू कोणी दुसरा देव नाही; माझ्यावाचनू
कोणी नाही.

22 अहो पृथ्वीच्या सवर् सीमांनो, माझ्याकडे वळा आिण तारण
पावा;

कारण मी देव आहे,आिण माझ्यािशवाय दुसरा देव नाही.
23मी आपली शपथ वाहीली आहे,
न्यायीपणाच्या माझ्या मुखातनू वचन िनघाले आहे, ते मागे

िफरणार नाही आिण ते असे की
माझ्यापुढे पर्त्येक गुडघा वाकेल. पर्त्येक जीभ माझ्यापुढे

शपथ वाहील.
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24माझ्यािवषयीकोणी म्हणेल,फक्तपरमेश्वराच्याठायीचतारण
व सामथ्यर् आहे.

जे सवर् त्याच्यावर रागावले आहेत ते त्याच्यापुढे भीतीने दबकत
लिज्जत होऊन येतील.

25 इसर्ाएलाचा सवर् वंश परमेश्वराच्याठायी नीितमान ठरेल; ते
त्याचा अिभमान बाळगतील.

46
1 बेल *खाली वाकला आहे, नबो †झुकला आहे; त्यांच्या

मतूी र्चें ओझे जनावरांवर वाहनू नेण्यासाठी लादले आहे. या
वाहनू नेण्याच्या मतू्यार्चें भारी ओझे थकलेल्या जनावरांवर
लादले आहे.
2 ते एकदम लवत आहेत, गुडघे टेकतात; ते पर्ितमा सांभाळू

शकत नाहीत,
परंतु ते स्वतःही बंदीवासात जातात.
3याकोबाच्या घराण्या आिण याकोबाच्या घराण्यातील वाचलेले

सवर् तुम्ही,
ज्या तुम्हास मी जन्माच्या पवूी र्पासनू, गभार्पासनू वाहीले आहे.

माझे ऐका.
4 तुमच्या म्हातारपणापयर्ंतही मीआहेआिण तुमचे केस िपकेपयर्ंत

मी तुम्हास वाहनू नेईन.
मी तुम्हास िनमार्ण केलेआिणमी तुम्हासआधार देईल,मी वाहनू

तुमचे रक्षण करीन.
5 तुम्ही माझी तुलना कोणाशी कराल? आिण मला कोणाशी

सदृश्य लेखाल, या करता त्यांच्याशी आमची तुलना
होईल?

6लोक िपशवीतनू सोने ओततात आिण चांदी तराजनेू तोलतात.

* 46:1 , ज्याला मदुर्क म्हणनू सुधा ओळखले जाते, तो बाबेलाच्या मुख्य
दैवातांपैकी एक होता. † 46:1
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ते सोनाराला मोलाने ठेवतात आिण तो त्यांचा देव करतो; ते
नतमस्तक होतात आिण उपासना करतात.

7 ते आपल्या खांद्यांवर उचलनू घेतात आिण वाहनू नेतात; तो
नेऊन त्याच्या जागी ठेवतातआिण तो त्याच्या जागेवर
उभा राहतो व त्या जागेतनू हालत नाही.

ते त्यास आरोळी मारतात, पण तो त्यांना उ र देत नाही िकंवा
कोणालाही त्याच्या संकटातनू वाचवत नाही.

8 या गोष्टीबंद्दल िवचार करा; तुम्ही बंडखोरांनो! कधीही दुलर्क्ष
करू नका.

9 पर्ाचीन काळच्या, पवूी र्च्या गोष्टीबद्दल िवचार करा,
कारण मी देव आहे आिण दुसरा कोणी नाही, मी देव आहे आिण

माझ्यासारखा कोणीच नाही.
10 मी आरंभीच शेवट घोषणा करतो आिण ज्या गोष्टी

अजनूपयर्ंत घडल्या नाहीत, त्या मी आधीपासनू सांगत
आलो आहे.

मी म्हणतो, “माझ्या योजना िसद्धीस जातीलआिण मीआपल्या
इच्छेपर्माणे करीन.”

11मी पवूककडून एका िहंस्तर् पक्षाला, माझ्या िनवडीचा मनुष्य
दरूच्या देशातनू बोलावतो;

होय, मी बोललोआहे; ते मी पणूर्ही करीन; माझा उदे्दशआहे, मी
तोसुध्दा पणूर् करीन.

12चांगले करण्यापासनू लांब राहणार्या कठोर मनाच्या लोकांनो,
तुम्ही माझे ऐका.

13मी आपला न्याय जवळआणतआहे; तो फार दरू नाही आिण
माझे तारण थांबणार नाही; आिण मी िसयोनाला तारण
देईन आिण माझी शोभा इसर्ाएलास देईन.

47
1 बाबेलाच्या कुमारी कन्ये, खाली ये आिण धुळीत बस;
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खास्द्यांच्या कन्ये, िसंहासनािशवाय जिमनीवर बस.
तुला यापुढे संुदर आिण नाजकू म्हणणार नाहीत.
2जाते घे आिण पीठ दळ; तुझा बुरखा काढ,
तुझ्या झग्याचा घोळ काढून टाक, तुझे पाय उघडे कर, नद्या

ओलांडून जा.
3 तुझी नग्नता उघडी होईल, होय, तुझी लज्जा िदसेल.
मी सडू घेईलआिण कोणा मनुष्यास सोडणार नाही.
4 “आमचा उद्धारक, त्याचे नाव सेनाधीश परमेश्वर इसर्ाएलाचा

पिवतर् पर्भू आहे.”
5खास्द्यांच्या कन्ये शांत बसआिण अंधकारात जा;
तुला यापुढे राज्याची राणी म्हणणार नाहीत.
6मी माझ्या लोकांवर रागावलो होतो; मी माझे वतनअशुद्ध केले

आहे
आिण मी ते तुझ्या हातात िदलेआहे, पण तू त्यांना दया दाखवली

नाही;
तू वृद्धांवर फार जडओझे ठेवले आहे.
7 तू म्हटले, मी त्यांच्यावर सवो र्च्च राणीपर्माणे िचरकाल राज्य

करीन.
म्हणनू तू यागोष्टी मनात घेतल्या नाहीत, िकंवा यांचा पिरणाम

लक्षात घेतला नाही.
8 तेव्हा आता हे ऐका, अगे िवलािसनी जी तू सुरिक्षतपणे बसली

आहेस,
जी तू आपल्या मनात म्हणतेस, मीच आहे आिण माझ्यासारखे

कोणीच नाही;
मी कधीच िवधवा अशी बसणार नाही िकंवा मला मुले

गमवल्याचा अनुभव कधी येणार नाही.
9 परंतु अपत्यहीनता व िवधवापण
या दोन्ही गोष्टी एका िदवशी एका क्षणात तुझ्यावर येतील;
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तुझे जादटूोणा आिण पुष्कळ मंतर्तंतर् व ताईत यांना न
जुमानता तुजवर जोराने येतील.

10तूआपल्या दुष्कृत्यांवर िवश्वास ठेवलीस; तू म्हणालास, मला
कोणी पाहणार नाही;

तुझे शहाणपणआिण ज्ञान यांनी तुला बहकावले,
पण तू आपल्या मनात म्हणतेस, मीच आहे आिण माझ्यासारखे

कोणी नाही.
11 तुझ्यावर संकटे येतील; तुझ्या आपल्या मंतर्ातंतर्ाने ते

घालवनू देण्यास तू समथर् नाहीस.
तुझ्यावर िवप ी येईल; ती तू िनवारण करू शकणार नाहीस.
तुला समजण्या पवूी र्च अचानक तुझ्यावर संकटे येतील.
12 ज्या तुझ्या पुष्कळ मंतर्तंतर्ात आिण जादटूोणात
आपल्यालहानपणापासनू िवश्वासाने त्याचे पठनकरून त्यामध्ये

िटकून राहीला;
कदािचत त्यामध्ये तू यशस्वी होशील, कदािचत तू िवप ीला

घाबरून दरू होशील.
13तू आपले बहुत सल्लागार करून थकली आहेस;
आिण तुला जे काय घडणार आहे त्यापासनू तुझे रक्षण करो. जे

आकाशाचा तक्ता आिण तार्यांकडे पाहनू
नव चंदर्दशर्न जाहीर करतात, ती माणसे उभे राहनू तुझे रक्षण

करोत.
14 पाहा, ते धसकटापर्माणे होतील;अग्नी त्यांना जाळील;
त्यांना स्वतःला ज्वालेच्या हातातनू वाचवता येणार नाही;
तेथे ती ज्वाला ितच्यासमोर बसण्यास िकंवा हा कोळसा त्यांना

शेकण्यासाठी योग्य नाही.
15 ज्यांच्यासाठी तू मेहनत केली, तुझ्या तरुणपणापासनू तू

त्यांच्याबरोबर व्यापार केलास; ते सवर् तुला सोडून
जातील.
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ते पर्त्येकजण आपापल्या मागार्ने भरकटले; तुला वाचवायला
कोणीही नाही.

48
1 जे तुम्ही इसर्ाएलाच्या नावाने ओळखले जाता, आिण

जे तुम्ही यहदूाच्या शुक्राणातनू जन्मले आहा, याकोबाच्या
घराण्या, हे ऐक.
जे तुम्ही परमेश्वराच्या नावाची शपथ वाहता आिण

इसर्ाएलाच्या देवाला िवनंती करता,
पण हे तुम्ही पर्ामािणकपणे आिण खरेपणाने करीत नाही.
2 कारण ते स्वत:ला पिवतर् नगराचे म्हणतात आिण

इसर्ाएलाच्या देवावर िवश्वास ठेवतात, ज्याचे नाव
सेनाधीश परमेश्वर

3 “मी काळापवूी र्च या गोष्टी जाहीर केल्या आहेत, त्या माझ्या
मुखातनू िनघाल्या आिण मीच त्या कळिवल्या.

मी त्या अचानक करु लागलो,आिण त्या घडून आल्या.
4कारणमलामािहत होते की तुम्ही हट्टीआहात, तुमच्या मानेचे

स्नायु लोखंडापर्माणे ताठ आिण तुझे कपाळ कांस्याचे
आहे.

5यास्तव मी तुला या गोष्टीआधीच घोषीत केल्या, त्या घडण्या
अगोदरच मी तुला सांिगतले,

जेणेकरून तू असे म्हणू नये की, माझ्या मतूी र्ने ती कृत्ये केली,
आिण माझ्या कोरीव मतूी र्ने व माझ्या ओतीव मतूी र्ने ती
आज्ञािपले.”

6 तू या गोष्टी बद्दल ऐकले; हे सवर् पुरावे पहा; आिण त,ू मी जे
काही बोललो ते खरे आहे का ते मान्य नाही करणार?
आतापासनू मी तुला नव्या गोष्टी, माहीत नसलेल्या
गोष्टी दाखवील्या आहेत.
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7या गोष्टी पवूी र्घडून गेलेल्या नाहीत, त्याआ ाचअिस्तत्वांत
आणल्या या आता घडत असणार्या गोष्टी आहेत,
आिणआधी तू त्यांच्याबद्दल कधीच ऐकले नाहीस.

त्यामुळेआम्हांला हे अगोदरच माहीत होते असे तू म्हणू शकणार
नाही.

8 त्या तू ऐकल्या नाही, त्या तुला माहीत नाही, या गोष्टी
पवूर्कालापासनू तुझ्या कानाला मािहत नव्हत्या,

कारण मला मािहत होते के तू फार कपट करणारा आहेस, आिण
जन्मापासनूच तू बंडखोर आहेस.

9 पण माझ्या नावा किरता, आिण माझ्या सन्मानाथर् मी तुझा
नाश करणार नाही.

10 पाहा! मी तुला गाळून पािहले आहे, पण चांदी सारखे नाही,
मी तुला संकटाच्या भट्टीत शुध्द केले आहे.

11 माझ्यासाठी, माझ्यासाठीच, मी हे करेन, कारण मी माझ्या
नावाचा अनादर कसा होऊ देऊ?

मी माझे वैभव दुसर्याला देणार नाही.

12 याकोबा, माझे ऐक, आिण इसर्ाएला, ज्याला मी बोलािवले
आहे, माझे ऐक.

मी तोचआहे, मी पिहला आहे, शेवटलाही मी आहे.
13 होय, माझ्याच हाताने पृथ्वीचे पाये घातले, आिण माझ्या

उजव्या हाताने स्वग पसरली, जेव्हा मी त्यांना हाक
मारतो तेव्हा ते एकतर् उभे राहतात

14 तुम्ही सवर् एकतर् या आिण माझे ऐका. ज्या कोणी तुमच्या
मध्ये कोणी या गोष्टी सांिगतल्या?

परमेश्वराची सहमती, त्याचा बाबेलिवरूद्ध असणारा हेतू साध्य
करीन. तो खास्द्यांिवरूद्ध परमेश्वराच्या इच्छेपर्माणे
करीन.
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15मी,मी बोललोआहे, होय,मी त्यासबोलािवलेआहे,मी त्यास
आणले आहे आिण तो यशस्वी होईल.

16माझ्या जवळ या आिण हे ऐका;
पर्ारंभापासनू मी गुप्तात बोललो नाही, जेव्हा हे घडले, तेव्हा मी

तीथे आहे.
आिण आता परमेश्वर देवाने आिण त्याच्या आत्म्या ने मला

पाठवले आहे.
17 जो तुझा खंडून घेणारा, इसर्ाएलचा पिवतर् परमेश्वर असे

म्हणतो,
मी परमेश्वर तुझा देव, जो तुम्हास यशस्वी होण्यासाठी

िशकवतो,
ज्या मागार्त तू चालावे त्यामध्ये जो तुला चालवतो.
18 जर तू फक्त माझ्या आज्ञा पाळल्या असत्या तर िकती बरे

झाले असते!
तेव्हा भरून वाहणार्या नदीपर्माणे तुझी शांती असती आिण

समुदर्ाच्या लाटांपर्माणे तुझे तारण असते.
19 तुझे वंशज वाळूच्या पर्माणे आिण तुझ्या पोटची मुले ितच्या

कणांपर्माणे झाले असते.
आिण तुमचे नाव माझ्यासमोर काढून टाकले गेले नसते अथवा

नष्ट केले गेले नसते.
20माझ्या लोकांनो, बाबेल सोडा, खास्दयापांसनू पळा,
गायनाच्या शब्दाने तुम्ही हे कळवा, तुम्ही हे सांगा, पृथ्वीच्या

अंता पयर्ंत गाजवनू बोला.
सांगा, परमेश्वराने त्याचा सेवक याकोब याला खंडूण घेतलेआहे.
21 तो त्यांचे वाळवंटांतनू मागर्दशर्न करत असता, त्यांना तहान

लागली नाही,
त्याने खडकातनू त्यांच्यासाठी पाणी वाहायला लावले,
आिण त्याने खडक फोडला आिण पाणी बाहेर वाहू लागले.
22 पण परमेश्वर म्हणतो, “पाप्यांस शांती नाही.”
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49
1 अहो दि्वपांनो, माझे ऐका! आिण दरूदरूच्या िठकाणी

राहणार्या लोकांनो, लक्ष द्या.
माझ्या आईने मला जगात आणले असताच, मी जन्मताच

परमेश्वराने मला बोलावले आहे.
2 त्याने माझे मुख ती ण तलवारी सारखे केले आहे, त्याने मला

त्याच्या हाताच्या सावलीत लपवले आहे.
त्याने मला उजळता बाण केलेआहेआिणआपल्या भात्यातमला

लपवनू ठेवले आहे.
3 तो मला म्हणाला, “तू माझा सेवक इसर्ाएल आहेस, ज्याच्या

ठायी मी माझा मिहमा पर्कट करीन.”
4 पण मी म्हणालो मी िनरथर्क मेहनत केली, मी माझी शक्ती

व्यथर् घालवली आहे.
तथािप माझा न्याय परमेश्वराजवळ आिण माझे पर्ितफळ

माझ्या देवाजवळआहे.
5 आिण आता, तो परमेश्वर म्हणतो, ज्याने मला त्याचा सेवक

व्हावा म्हणनू जन्मापासनू घडवले आहे,
ह्यासाठी की याकोबाला त्याच्याजवळ परतआणावे,
मी परमेश्वराच्या दृष्टीत सन्मान पावलो आहे,आिण माझा देव

माझे बळ झाले आहे.
6तो म्हणतो, “याकोबाचे वंश उभारायला व इसर्ाएलचे वाचलेले

परत आणण्यासाठी तू माझा सेवक व्हावे ही फार लहान
गोष्ट आहे.

तू पृथ्वीच्या शेवटापयर्ंत माझे तारण व्हावे म्हणनू मी तुला
राष्ट्रांना पर्काश असा देतो.”

7मनुष्यांनी ज्याला तुच्छ मानले, राष्ट्रांनी ज्याला वीट मानले,
अिधकार्यांच्या सेवकाला इसर्ाएलचा खंडणारा, त्याचा
पिवतर् देव असे म्हणतो,
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परमेश्वर जो िवश्वास,ू इसर्ाएलाला पिवतर्, ज्याने तुला
िनवडले आहे त्याच्यामुळे राजे तुला पाहनू उठतील
आिण अिधकारी नमन करतील.

8 परमेश्वर असे म्हणतो,
योग्य वेळेला मी माझी दया दाखवीन, मी तुला उ र देईल,

आिण तारणाच्या िदवशी मी तुला मदत करेन.
मी तुझे रक्षण करेन आिण तुला लोकांचा करार असा देईन.
देश पुन्हा बांधायला आिणओसाड वतन करून घ्यायला,
9 तू कैद्यांना बाहेर येण्यास सांगशील. अंधारात राहणार्या

लोकांस तू म्हणशील अंधारातनू बाहेर या व तुम्ही
आपणास पर्कट करा.

ते मागार्त चरतील आिण सवर् उघड ा टेकड ा त्यांची कुरणे
होतील.

10 त्यांना भकू व तहान लागणार नाही, तळपणारा सयूर् आिण
उष्णता त्यांना इजा करणार नाहीत.

कारण जो त्यांच्यावर दया करतो, तो त्यांना घेऊन चालेल. तो
त्यांना पाण्याच्या झर्याजवळ घेऊन जाईल.

11 मी माझे डोंगर सपाट करीन आिण खोलगट रस्त्यावर भर
घालनू ते उंच करीन.

12 “पाहा! दरूदरूच्या िठकाणाहनू ते माझ्याकडे येत आहेत उ र
आिण पिश्चम िदशांकडून ते माझ्याकडे येत आहेत.
काही सीनी येत आहेत.”

13 हे स्वगार्नंो गायन करा, हे पृथ्वी, आनंदीत हो, डोंगरांनो,
आनंदाचा कल्लोळ करा.

कारण परमेश्वराने त्याच्या लोकांचे सांत्वन केले आहे, आिण तो
आपल्या दु:खीतांवर दया करील.

14 पण आता िसयोन म्हणते, “परमेश्वराने मला सोडून िदले,
माझा पर्भू मला िवसरला.”
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15कोणी स्तर्ी ितने जन्म िदलेल्या,आपल्या दुध िपत्या बाळाला
दया न दाखवता िवसरेल काय?

होय, कदािचत ती िवसरेल पण मी तुला िवसरणार नाही.
16पाहा! तुझे नाव मी माझ्या तळहातावर कोरलेआहे. तुझे कोट

िनत्य माझ्या पुढे आहेत.
17 तुझी मुले त्वरा करीतआहेत, ज्यांनी तुझा नाश केलाआहे, ते

दरू जात आहेत.
18 तू आपल्या सभोवती नजर टाक आिण पाहा, ते सवर् एकतर्

गोळा होऊन, तुझ्या कडे येतील.
परमेश्वर म्हणतो, मी िजवंत आहे, खिचत तू त्यांना

दािगण्यांपर्माणे आपल्या वर घालशील, एका नवरी
सारखे तू त्यांना आपणावर घालशील.

19जरी तू कचरा आिण उजाड अशी होती,आिण उध्वस्त झाली
होती.

तर आता राहाणार्यांस फार संकुिचत होशील आिण जे तुला
िगळत असत ते फार दरू होतील.

20 िवयोग समयी तुझ्यापासनू दरू झालेली मुले तुझ्या कानात
म्हणतील.

“ही जागा फारच लहान आहे. आम्हास राहायला मोठी जागा
कर, जेणेकरूनआम्ही त्यामध्ये राह.ू”

21 मग तू मनाशी म्हणशील, मी मुलांवेगळी झालेली, वांझ,
हद्दपार झालेली व इकडे ितकडे भटकणारी अशी असता,
माझ्यासाठी या मुलांना कोणी जन्म िदला?

22 परमेश्वर, माझा पर्भू असे म्हणतो,
“बघ, मी हात उंचावनू राष्ट्रांना खणू करीन. मी सवर् लोकांस

िदसावा म्हणनू माझा ध्वज उंच धरीन,
तेव्हा ते तुझी मुले त्यांच्या हातात आिण तुझ्या मुलीनंा

खांद्यांवरून तुझ्याकडे आणतील.
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23 राजे तुझे संगोपण करणारे बाप होतील,आिण त्यांच्या राण्या
तुझ्या दाया होतील.

ते भमूीकडे तोंड लववनू, तुझ्यापुढे वाकून तुला नमन करतील
आिण ते तुझ्या पायाची धळू चाटतील,

आिण मग तुला कळेल की मीच परमेश्वर आहे, जे माझ्यावर
िवश्वास ठेवतात ते लाजवले जाणार नाहीत.”

24वीर योद्धा पासनू लटू िहसकून घेतीलकाय? अथलालजलूमी
राजाकडे कायद्याने बंदी असलेले सोडले जातील काय?

25 पण परमेश्वर असे म्हणतो,
होय, बंिदवान योद्धांकडून काढून घेण्यात येतील,आिण लटूलेले

सोडवले जातील.
कारण मी तुझ्या शतरं्ूचा िवरोध करीन, आिण तुझ्या मुलांना

वाचिवल.
26 “मी तुझ्या पीडणार्यांना त्यांचेच मांस खायला लावीन,

आिण जसे नव्या दर्ाक्षरसाने तसे ते स्वत:च्याच रक्ताने
मद्यधंुद होतील.

आिण सवर् मनुष्य जाणतील की, मी परमेश्वर, तुझा तारणारा
आहे,आिण याकोबाचा समथर् तुझा खंडणारा आहे.”

50
1 परमेश्वर असे म्हणतआहे,
ज्यावरून मी तुझ्या आईबरोबर घटस्फोट घेतला त्या

घटस्फोटाचे पर्माणपतर् कोठे आहे?
आिण ज्याच्याकडे मी तुम्हास िवकले तो सावकार कोठे आहे?
पाहा, तुम्हास िवकले कारण तुमच्या पापामुळे आिण तुमच्या

बंडखोरीमुळे, तुमच्या आईला दरू पाठिवण्यात आले.
तुम्ही केलेल्या दुष्कृत्यांमुळे मी तुम्हास देऊन टाकले.
तुमच्या आईने केलेल्या पापांमुळे मी ितला दरू केले,

2 मी आलो पण तेथे कोणीच नव्हते का? मी हाक मारली पण
कोणीच उ र िदले नाही का?
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माझा हात तुझी खंडणी देण्यास तोकडा होता? माझ्यात तुला
सोडवण्याचे सामथ्यर् नाही का?

पाहा, मी आपल्या धमकीने समुदर् कोरडा करतो; मी नद्यांचे
वाळवंट करतो;

त्यांचे मासे पाण्या अभावी मरतात आिण सडतात.
3 मी आकाशाला काळे कपडे घालतो. मी ते गोणपाटासह

झाकतो.

4थकलेल्यांना बोलनू धीर कसा द्यावा म्हणनू पर्भू परमेश्वराने,
मला सुिशिक्षतांची जीभ िदली आहे.

तो मला सकाळी सकाळी जागे करतो;
तो मला िशकिवल्यापर्माणे माझे कान उघडतो.
5 पर्भू परमेश्वराने माझा कान उघडला आहे,
आिण मीही बंडखोर झालो नाही िकंवा मागे वळलो नाही.
6 ज्यांनी मला मारले त्यांच्यापुढे मी पाठ केली
आिण ज्यांनी माझ्या दाढीचे केस उपटले त्यांच्यापुढे मी आपले

गाल केले.
लज्जा व थंुकणे यांपासनू मी आपले तोंड लपवले नाही.
7 कारण पर्भू परमेश्वर मला मदत करील; म्हणनू मी लिज्जत

झालो नाही; माझा पर्भू मला मदत करील.
म्हणनू मी माझे तोंड गारगोटीसारखे केले, कारण मला माहीत

आहे माझी फिजती होणार नाही.
8 मला िनतीमान ठरवणारा परमेश्वर जवळ आहे. मला कोण

िवरोध करणार? उभे राहा आिण एक दुसर्यास धैयार्ने
तोंड द्या.

9 पाहा, पर्भू परमेश्वर मला मदत करील. मला कोण दोषी
ठरिवल?

पाहा, ते सवर् वस्तर्ापर्माणे जीणर् होतील; कसर त्यांना खाऊन
टाकील.
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10 परमेश्वराचे भय धरणारे तुमच्यात कोण आहेत? त्याच्या
सेवकाची वाणी ऐकणारे कोण आहेत?

पर्काशािवना गहन काळोखात कोण चालतो?
त्याने परमेश्वराच्या नावावर िवश्वास ठेवावा आिण आपल्या

देवावर अवलंबनू रहावे.
11 पाहा, जे सवर् तुम्ही अग्नी पेटवता, जे तुम्ही स्वतःला

मशालीसह सुसज्ज करता;
ते तुम्हीआपल्याअग्नीच्या पर्काशातआिण तुम्ही पेटिवलेल्या

ज्योतीत चाला.
परमेश्वर म्हणतो, माझ्या हातनू, हे तुमच्याकडे येईलः तुम्ही

वेदनेच्या जागी खाली पडून रहाल.

51
1 “जे तुम्ही न्यायालाअनुसरता, जे तुम्ही परमेश्वरासशोधता,

ते तुम्ही माझे ऐका!
ज्या खडकातनू तुम्हास खोदनू काढले आहे, आिण ज्या

खाचेच्या खळग्यातनू तुम्हास खणनू बाहेर काढले आहे,
त्याच्याकडे तुम्ही पाहावे.

2अबर्ाहामाकडे पाहा जो तुमचा पवूर्जआहेआिण िजने तुम्हास
जन्म िदला त्या साराकडे तुम्ही पाहा. कारण जेव्हा मी
त्याला बोलावले तेव्हा तो एकटाच होता.

मी त्यास बोलावले, मी त्यास आशीवार्द िदला आिण त्याचे
पुष्कळ केले.”

3 होय, परमेश्वर िसयोनेचे आिण ितच्या उदध्वस्त िठकाणांचे
सांत्वन करील.

तो त्याचे रान एदेनाच्या बागेसारखे आिण त्याचे वाळवंट तो
यादन नदीच्या जवळ, परमेश्वराच्या बागेसारखे केले
आहे.
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आनंद व हषर्,आभारपर्दशर्न आिण गायनाचा शब्द ही त्यामध्ये
होतील.

4 “माझ्यालोकांनो,माझ्याकडेलक्षद्या,माझ्यालोकांनो माझ्या
कडे आपला कान लावा,

कारण िनयम माझ्यापासनूच िनघेल, आिण मी माझे न्यायीपण
राष्ट्रांना पर्काश असे करीन.

5मी न्यायीपणजवळआलेआहे, माझे तारण बाहेर िनघालेआहे,
आिण माझे बाहू राष्ट्रांचा न्यायिनवाडा करतील.

द्वीपे माझी वाट पाहतील,आिणमाझ्या बाहूंवर भरवसा ठेवतील.
6 तू आपले डोळे वर आकाशाकडे लाव, आिण खाली पृथ्वीवर

सभोवती पाहा.
धुक्यापर्माणे आकाशे नाहीसे होतील, पृथ्वी वसर्ापर्माणे

जीणर् होईल, आिण ितच्यातील राहणारे िचलटापर्माणे
मरतील,

परंतु माझे तारणअनंतकाल राहील,आिणमाझी धािमर्कता ितचे
काम करणे थांबवणार नाही.

7ज्यांनाचांगुलपणा म्हणजेकाय? ते कळतेव जे तुम्हालोकांच्या
हृदयात माझे िनयमशास्तर् आहे, ते तुम्ही माझे ऐका!

मनुष्याच्या अपमानाला घाबरू नका, िकंवा त्यांच्या कठोर
शब्दांनी तुम्ही हृदयात खचनू जाऊ नका.

8कारण त्यांचीअवस्था जुन्या वस्तर्ापर्माणे होईल,कसर त्याना
खाईल,आिण िकड त्यांना लोकरीपंर्माणे खाईल,

पण माझा चांगुलपणा सवर्काळ राहीलआिण माझे तारण अखंड
चालू राहील.”

9 परमेश्वराच्या बाहू जागा हो, जागा हो, आिण सामथ्यर् धारण
कर,जसा पर्ाचीन िदवसात, पुरातन काळात तसा जागा
हो.
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ज्याने समुदर्ातील राक्षसास आिण मगराला भोसकले तो तचू
नाही काय?

10 समुदर् आटवायला तू कारणीभतू झालास. ज्याने मोठ ा
डोहातील पाणी सुकवले आिण समुदर्ातील अित
सखोल भागाचा रस्ता केला, ह्यासाठी की खंडणी भरून
सोडवलेले पार होतील, तो तचू नाही काय?

11 परमेश्वराचे खंडून घेतलेले आनंदाअशर्ूने िसयोनास परत
येतील

आिण त्यांच्या माथ्यांवर सवर्काळचा हषर् राहील, ते आनंद व हषर्
पावतील, शोक व उसासे पळून जातील.

12 “मी, मीचआहे जो तुमचे सांत्वन करतो, मग तुम्ही मनुष्यांना
का भ्यावे? जे मृत्यू पावणारी आहेत, मनुष्यांचे मुले,
गवतासारखा केली गेली आहेत.”

13 ज्याने स्वग पसरवली, ज्याने पृथ्वीचा पाया घातला,
तो परमेश्वर तुझा िनमार्णकतार्, त्यास तू का िवसरतेस?
पीडक जणू काय नाश करायला िसद्धआहे,
म्हणनू तू पर्त्येक िदवशी सारखी हताश असते,
परंतू पीडणार्याचा क्रोध कोठे आहे?
14 जो खाली वाकलेला आहे, परमेश्वर त्यास सोडण्यास त्वरा

करेल, तो मरून खाचेंत पाडला जाणार नाही, आिण
त्यास अन्नाची वाण पडणार नाही.

15 “कारण मी, परमेश्वर तुमचा देव आहे, जो समुदर् घुसळतो
अशासाठी की त्यांच्या लाटांनी गजर्ना करण्यात.”
सेनाधीश परमेश्वर हेच त्याचे नाव आहे.

16 मी माझे शब्द तुझ्या तोंडी घालीन आिण माझ्या हाताच्या
छायेत तुला झाकले आहे.

अशासाठी की, मी आकाशाची स्थापना करावी आिण पृथ्वीचा
पाया घालावा, आिण तू माझी पर्जा आहे, असे
िसयोनेला म्हणावे.
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17ऊठ,ऊठ, यरूशलेमे, जागी हो.
तू परमेश्वराच्या हातनू त्याच्या क्रोधाचा प्याला िपऊन घेतला

आहे.
तू थरकापाच्या प्याल्यांतला गाळ चोखनू िपऊन घेतला आहे.
18 ज्या मुलांना ितने जन्म िदला त्या सवार्पैंकी ितला कोणीही

मागर्दशर्न करून चालवायला नाही,
आिण ज्या मुलांना ितने वाढवीले त्या सवार्पैंकी कोणी ितचा हात

धरीत नाही.
19 ही दोन संकटे तुझ्यावर आली, तुझ्याबरोबर कोण दु:ख

करणार?
उजाडी व नाश आिण दुष्काळ व तलवार, कोण तुझे सांत्वन

करणार?
20 तुझी मुले दुबळे होऊन पर्त्येक चौकात पडले आहेत, जणू

काय जाळ्यात पकडलेले काळवीट होय.
परमेश्वराने रागाने आिण तुझ्या देवाच्या धमकीने ते भरून गेले

आहेत.
21पणआता हे ऐक,जी तू पीडीत व मस्तआहेस पण दर्ाक्षरसाने

नाही,
22 तुझा देव, पर्भू परमेश्वर, जो आपल्या कैवार घेतो, तो असे

म्हणतो,
मी थरकापाचा प्याला, माझ्या क्रोधाच्या प्याल्यातला गाळ

तुझ्या हातातनू घेतला आहे. तो तू पुन्हा िपणार नाहीस,
23आता आम्ही तुझ्यावरून चालावे म्हणनू आडवा पड,असे जे

तुझे पीडणारे तुझ्या जीवाला म्हणाले आहेत,
त्यांच्या हाती मी तो ठेवीन,
आिण चालणार्यांसाठी तू आपले शरीर भमूीपर्माणे,

रस्त्यापर्माणे टाकून ठेवले आहे.
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52
1 िसयोने, जागी हो, जागी हो,आपली शक्ती धारण कर,
यरूशलेमे, पिवतर् नगरी, तुझी संुदर वस्तरे् पिरधान कर.
कारण यापुढे संुता न झालेला व अपिवतर् असा कोणी पुन्हा

तुझ्यामध्ये येणार नाही.
2 तुझ्या अंगावरची धळू झटक, यरूशलेमे,ऊठ, उठून बस,
िसयोनेच्या बंदीवान कन्ये तू कैदी होतीस, तुझ्या मानेचा

साखळदंड काढून टाक.
3 परमेश्वर म्हणतो, “तुम्ही फुकट िवकले गेला होता, आिण

तुमची मुक्तता पैशावाचनू करण्यात आली आहे.”
4कारण परमेश्वर, माझा पर्भू म्हणतो, “सुरूवातीला माझे लोक

खाली िमसरांत तात्पुरते राहण्यासाठी गेले होते.
अश्शरूने अलीकडेच त्यांच्यावर जुलमू केला आहे.
5 परमेश्वर असे म्हणतो, काय घडले आहे ते आता पाहा माझ्या

लोकांस फुकट नेण्यात आले आहे, तर आता माझे इथे
काय काम आहे? जे त्यांच्यावर अिधकार चालवतात
ते आक्रंदन करतील आिण पणूर् िदवस माझ्या नावाची
िनंदा होत आहे.”

6यास्तव माझे लोक माझे नाव जाणतील,
यामुळे त्या िदवशी ते जाणतील त्यांच्याशी बोलणारा मीचआहे,

होय तो मीचआहे.
7 “शांती पर्स्थािपत झाली आहे चांगुलपणा आला आहे. तारण

झाले आहे. िसयोन,
तुमचा देव हाच राजाआहे.” अशी जो घोषणा करतो, त्याचे पाय

पवर्तांवर िकती संुदर आहेत.
8 तुझ्या पाहारेकर्यांचा उंचावलेलाआवाज ऐक, ते एकतर् येऊन

हषार्ने ओरडतआहेत.
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कारण त्यांच्यातील पर्त्येकाने परमेश्वरास िसयोनेला परत
येताना पािहले आहे.

9यरूशलेमेच्या ओसाड स्थळांनो,आनंदाने एकतर् गायन करीत
सुटा,

कारण परमेश्वराने त्याच्या लोकांचे सांत्वन केले आहे. त्याने
यरूशलेमेला खंडूण घेतले आहे.

10 परमेश्वराने सवर् राष्ट्रांसमोर आपला पिवतर् भजू
िदसण्याजोगा केला आहे.

सवर् पृथ्वी आमच्या देवाचे तारण पाहील.
11 तुम्ही िनघा, तुम्ही िनघा, तुम्ही येथनू िनघनू जा, अपिवतर्

गोष्टीनंा स्पशर् करू नका.
तुम्ही त्यामधनू िनघनू जा, जे तुम्ही परमेश्वराची पातरे् वाहता

ते तुम्ही आपणाला शुद्ध करा.
12कारण तुम्ही घाईने िनघणार नाही, िकंवा तुम्हास पळून जाणे

भाग पडणार नाहीत.
कारण परमेश्वर तुमच्यापुढे जाणार, आिण इसर्ाएलचा देव

तुमच्या पाठीशी असेल.

13 माझ्या सेवकाकडे पाहा. तो सुज्ञपणे व्यवहार करणार आिण
यशस्वी होणार.

तो उंचावला जाईलआिण उंच व थोर होईल.
14 “माझ्या सेवकाला पाहनू खपू लोकांस धक्का बसला.
त्याचे रुप कोणाही मनुष्यापेक्षा िबघडलेले होते, म्हणनू त्याचे रुप

दुसर्या मनुष्यांपेक्षा फार वेगळे होते.
15तो पुष्कळराष्ट्रांस िशंपडील, त्याच्याकडे पाहनू राजेआपली

तोंडे बंद करतील, कारण जे त्यांना सांिगतले नव्हते ते
पाहतील,आिण जे त्यांनी ऐकले नव्हते ते समजतील.”
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53
1आम्ही जे ऐकले त्यावर कोणी िवश्वास ठेवला आहे? आिण

परमेश्वराचा भुज कोणास पर्गट झाला आहे?
2 कारण तो एखाद्या रोपट ापर्माणे परमेश्वरासमोर वाढला

आिण शुष्क भमूीवर अंकुरापर्माणे वाढला;
त्याच्यात उल्लेखनीय रुप िकंवा सौंदयर् नव्हते. जेव्हा आम्ही

त्यास पाहीले, आम्हास आकिषर्त करून घेईल अशी
संुदरता त्याच्यात नव्हती.

3 लोकांनी तुच्छ मानलेला आिण नाकारलेला; दुःखी आिण
यातनेशी पिरिचत तो मनुष्य होता.

ज्याच्यापासनू लोक आपले तोंड लपवत, असा तो तुच्छ होता;
आिणआम्ही त्यास िकरकोळ मानले.

4पणखरोखर त्यानेआमचे िवकारआिणआमचे दुःखआपल्यावर
घेऊन वािहले;

तरी आम्ही देवाने त्यास िशक्षा केलेली, देवाने त्यास हाणलेला
आिण पीडलेला असा आम्ही िवचार केला.

5पणआमच्या बंडखोर कृत्यांच्या कारणांमुळे तो भोसकला गेला;
आमच्या अपराधांमुळे तो िचरडला गेला.

आमच्या शांतीसाठी त्याच्यावर िशक्षा आली, त्याच्या जखमांनी
आम्हासआरोग्य िमळाले.

6 पण आम्ही में ढरापर्माणे बहकून दरू गेलो होतो; आम्ही सवर्
आपापल्या मागार्त िफरलो होतो,

आिण परमेश्वराने आमचे सवर् अपराध त्याच्यावर ठेवले.
7 त्याच्यावर अत्याचार झाले; तरी जेव्हा त्याने आपल्या

स्वतःला नमर् केले तेव्हा त्याने आपले तोंडही उघडले
नाही;

जसे कोकरू कापणार्यापुढे आिण मेंढी लोकर कातणार्यासमोर
शांत राहते, तसे त्याने आपले तोंड उघडले नाही.

8 बळजबरी करूनआिण िनवाडा करून त्यास दोषी ठरवनू,
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पण त्यास िजवंतांच्या भमूीतनू काढून नेले; कारण माझ्या
लोकांच्या अपराधांमुळे त्याच्यावर दंड ठेवण्यातआला.
त्या िपढीपासनू कोणी त्याच्याबद्दल असा िवचार केला
काय?

9 त्याची कबर दुष्टांबरोबर करण्याचा त्यांचा बेत होता, त्याच्या
मृत्यनंूतर त्यास शर्ीमंताबरोबर पुरले.

तरी त्याने काही िहंसा केली नव्हती िकंवा त्याच्या मुखात काही
कपट नव्हते.

10 तरी परमेश्वराची इच्छा होती त्यास जखमी अवस्थेत ठेचावे;
जर तुम्ही लोक त्याचे जीवन पापापर्ण करता,

तो त्याची संतती पाहील, तो आपले िदवस दीघर् करील आिण
परमेश्वराचा उदे्दश त्याच्याद्वारे पिरपणूर् होईल.

11तो आपल्या िजवाच्या दुःखसहनानंतर, तो पाहील व त्याच्या
आपल्या ज्ञानाने समाधानी होईल.

माझा आपला िनतीमान सेवक पुष्कळांचा न्याय करील; तो
त्यांच्या अन्यायाचा भार आपल्यावर घेईल.

12ह्यामुळेच मी त्यास त्याचा वाटा मोठ ा जमावामध्ये देईल,
आिण तो अनेक िबघडलेल्याबरोबर िवभागनू घेईल,

कारण त्याने आपले जीवन मरणापयर्ंत उघडे केले आिण तो
अपराध्यात गणलेला होता.

त्याने बहुतांचे पाप आपल्यावर घेतले आिण अपराध्यांसाठी
मध्यस्थी केली.

54
1 “तू वांझ स्तर्ी, तू जन्म िदला नाहीस; ज्या तुला पर्सिूतवेदना

नाहीत, ती तू आनंदाने आिण मोठ ाने आरोळी मारून
जयघोष करून गायन कर.

कारण परमेश्वर म्हणतो, ‘िववािहत स्तर्ीच्या मुलांपेक्षा एकाकी
असणार्याची मुले अिधकआहेत.’ ”
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2 तू आपला तंबू मोठा कर आिण तंबचेू पडदे अिधक दरू बाहेर
पसरण्याचे थांबू नको;

आपल्या दोर्या लांब कर आिणआपल्या मेखा मजबतू कर.
3कारण उजवीकडे आिण डावीकडे तुझा िवस्तार होईल,
आिण तुझे वंशज राष्ट्रांस िजंकून घेतीलआिणउजाडझालेल्या

नगरांना वसवतील.
4 घाबरू नकोस कारण तू लिज्जत होणार नाहीस िकंवा िनराश

होऊ नको कारण तू कलंकीत होणार नाहीस;
तू आपल्या तरुणपणाची लाज आिण आपल्या त्यागण्याची

बदनामी िवसरशील.
5 कारण तुझा िनमार्ता तुझा पती आहे; त्याचे नाव सेनाधीश

परमेश्वर आहे.
इसर्ाएलाचा पिवतर् पर्भू तुझा उद्धारक आहे; त्यास सवर्

पृथ्वीचा देव असे म्हटले जाईल.
6 कारण तुला त्यागलेली आिण आत्म्यात दुःखीत पत्नीपर्माणे

परमेश्वर तुला परत बोलािवत आहे,
तरुण िववाहीत स्तर्ीपर्माणे आिण नाकारलेली, असे तुझा देव

म्हणतआहे.
7 मी तुला थोड ा वेळासाठी सोडले, परंतु मोठ ा करुणेने मी

तुला एकतर् करीन.
8मी रागाच्या भरात क्षणभर आपले तोंड तुजपासनू लपवले;
पण मी सवर्काळच्या कराराच्या िवश्वासाने मी तुझ्यावर दया

करीन. असे परमेश्वर, तुझा तारणहार म्हणतो.
9 “कारण नोहाच्या जलापर्माणे हे मला आहेः
जशी मी शपथ घेऊन म्हणालो नोहाचा जलपर्लय पुन्हा कधीही

भमूीवर चालणार नाही,
तशी मी शपथ घेतली मी तुझ्यावर कधी रागावणार नाही आिण

तुला िधक्कारणार नाही.
10जरी पवर्त कोसळतीलआिण टेकड ा ढळतील,
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तरी माझा कराराचा िवश्वासपूणा तुझ्यापासनू दरू होणार नाहीत
िकंवा माझ्या शांतीचा करार ढळणार नाही,

असे तुझ्यावर दया करणारा परमेश्वर म्हणतो.

11 अगे जाचलेले, वादळाने मस्त झालेले आिण सांत्वन न
पावलेले,

पाहा, तुझे पाषाण सुरम्य रंगात बसवीन, आिण तुझा पाया
नीलमण्यांनी घालीन.

12 तुझा कळस माणकांचाआिण तुझ्या वेशी मी चकाकणारी रत्ने
करीन,

आिण बाहेरील भीतं संुदर खड ांची करीन.
13आिण तुझ्या सवर् मुलांना परमेश्वर िशकवील;आिण तुमच्या

मुलांची शांती महान असेल.
14नीितम ेत तू स्थापीत होशील.
तुला येथनू पुढे छळाचा अनुभव येणार नाही, कारण तू िभणार

नाही, आिण तुला घाबरवण्यास कोणीही तुझ्याजवळ
येणार नाही.

15 पाहा, जर कोणीएक अशांतता िनमार्ण करीत असेल, तर
ती माझ्यापसनू नाही; कोणीएक तुझ्याबरोबर अशांतता
िनमार्ण करतो तो अपयशात पडेल.

16 पाहा, मी लोहाराला िनमार्ण केले, जो तो िवस्तव फुलावा
म्हणनू हवा फंुकतो

आिण आपल्या कामासाठी हत्यार घडिवतो आिण िवनाशासाठी
मी िवनाशक उत्पन्न करतो.

17 तुझ्यािवरुध्द तयार केलेले कोणतेही हत्यार सफल होणार
नाही;

आिण तुजवर आरोप ठेवणार्या पर्त्येकास दोषी ठरवशील.
परमेश्वराच्या सेवकाचे हेच वतन आिण माझ्यापासनू त्यांचे

समथर्न आहे.” हे परमेश्वराचे म्हणणे आहे.
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55
1अहो सवर् तान्हेल्यांनो, पाण्याजवळ या! आिण ज्याच्याजवळ

पैसा नाही,
सवर् या, िवकत घ्याआिणखा! या, पैश्यािशवाय व मोलािशवाय

मद्यआिण दधू घ्या.
2जी भाकर नव्हे ितच्यासाठी तुम्ही चांदी का तोलनू देता?
आिण ज्याने समाधान होत नाही त्यासाठी शर्म का करता?
माझे लक्षपवूर्क ऐका आिण जे चांगले आहे ते खा व िमष्टान्नात

तुमचे जीवनआनंदीत होवो.
3 तुम्ही कानद्याआिणमाझ्याकडे या! ऐका, म्हणजे तुमचे जीवन

िजवंत राहील!
मी खरोखर तुमच्याबरोबर सवर्काळचा करार करीन, िवश्वासाची

कृती करून दावीदाशी करार केला.
4पाहा,मी त्यास राष्ट्रात साक्षी,लोकांचाअिधपती व सेनापती

यापर्माणे ठेवले आहे.
5 पाहा, तू राष्ट्र ओळखत नाहीस अशा राष्ट्राला तू

बोलावशील आिण ज्या राष्ट्राला तुझी ओळख नाही
ते तुजकडे धाव घेतील.

कारण परमेश्वर तुझा देव, इसर्ाएलाचा पिवतर् पर्भ,ू ज्याला तू
गौरिवले आहे याच्याकरता तुजकडे धाव घेतील.

6परमेश्वर सापडेल त्याकाळी त्यासशोधा; तोजवळअसतानाच
त्यास बोलवा.

7 दुष्ट आपला मागर् व पापी मनुष्य आपले िवचार सोडून देवो.
तो परमेश्वराकडे माघारी येवो आिण तो त्यांच्यावर दया करील

व तो आमच्या देवाकडे येवो, तो त्यांना िवपुलपणे क्षमा
करील.

8कारण माझे िवचार तुमचे िवचार नाहीत, िकंवा तुमचे मागर् माझे
मागर् नाहीत. हे परमेश्वराचे म्हणणे आहे.
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9कारण जसेआकाश पृथ्वीपेक्षा उंचआहे तसे माझे मागर् तुमच्या
मागार्हनू आिण माझे िवचार तुमच्या िवचांरापेक्षा उंच
आहेत.

10कारण जसे पाऊसआिण बफर् आकाशातनू खाली पडतात
आिण पुन्हा भमूी िभजवल्यािशवाय आिण उत्पन्न करण्यास

व अंकुर व पेरणार्यास बीज आिण खाणार्यास भाकर
िदल्यािशवाय आकाशात परत जात नाही.

11 तसेच माझ्या तोंडातनू िनघालेले शब्द िनरथर्क होऊन परत
माझ्याकडे येणार नाही,

परंतु जे मी इिच्छले ते पणूर् करील आिण ज्यासाठी पाठवले ते
यशस्वी होईल.

12 कारण तुम्ही आनंदाने बाहेर जाल आिण शांतीने चालवले
जाल;

तुमच्यापुढे डोंगर आिण टेकड ा आनंदाने जयघोष करतील
आिण शेतांतील सवर् झाडे आनंदाने टाळ्या वाजवतील.

13 काटेरी झुडपाच्याऐवजी, सदाहिरत वाढतील; आिण
काट ाकुट ांच्या जागी में दी उगवेल.

आिण ते परमेश्वराच्या नावासाठी सवर्काळचे िचन्ह होईल, ते
कधीही नष्ट होणार नाही.

56

1 परमेश्वर असे म्हणतो, जे योग्य आहे ते करा, जे न्याय्य आहे
ते करा;

कारण माझे तारणआिण पर्ामािणकपणा पर्गट व्हावयासजवळ
आहे.

2जो मनुष्य हे करतो आिण तो घट्ट धरून राहतो.
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तो शब्बाथ पाळतो, तो अपिवतर् करत नाही आिण वाईट
करण्यापासनू आपला हात आवरून धरतो तो
आशीवार्िदत आहे.

3जो िवदेशी परमेश्वराचा अनुयायी झाला आहे त्याने असे म्हणू
नये,

परमेश्वर कदािचतआपल्या लोकांपासनू मला वेगळे करील.
षंढाने असे म्हणू नये पाहा, मी झाडासारखा शुष्क आहे.
4कारण परमेश्वर म्हणतो, जे षंढ माझे शब्बाथ पाळतात
आिण मला आवडणार्या गोष्टी िनवडतात आिण माझा करार

घट्ट धरून राहतात.
5 त्यांना आपल्या घरात आिण आपल्या भीतंीच्या आत मुले व

मुलीपेक्षा जे उ म असे स्मारक देईल.
मी त्यांना सवर्काळ राहणारे स्मारक देईल जे छेदनू टाकलेजाणार

नाही.
6 जे िवदेशीही परमेश्वराची सेवा करण्यासाठी
आिण परमेश्वराच्या नावावर पर्ीती करतात, त्याच्या

आराधनेसाठी स्वतःहनू त्याच्याशी जोडले आहेत,
जे पर्त्येकजण शब्बाथ पाळतात आिण तो अपिवतर्

करण्यापासनू जपतात आिण माझे करार घट्ट धरून
ठेवतात

7 त्यांना मीआपल्या पिवतर् पवर्तावरआणीनआिण पर्ाथर्नेच्या
घरात मी त्यांना आनंदीत करीन;

त्यांची होमापर्णे आिण त्यांची अपर्णे माझ्या वेदीवर मान्य
होतील,

कारण माझ्या घराला सवर् राष्ट्रांचे पर्ाथर्नेचे घर म्हणतील.
8 ही पर्भू परमेश्वराची घोषणा आहे, जो इसर्ाएलाच्या

घालवलेल्यास जमवतोः
मी अजनू इतरासही गोळा करून त्यांच्यात िमळवीन.
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9रानातीलसवर् वन्य पशूंनो, जंगलातीलसवर् पशूंनो या वखाऊन
टाका!

10 त्यांचे सवर् पहारेकरी आंधळे आहेत; त्यांना समजत नाही;
ते सवर् मुके कुतरे् आहेत; ते भंुकू शकत नाहीः
ते स्वप्न पाहणारे, पडून राहणारे व िनदर्ापर्ीय आहेत.
11 त्या कु यांची भकू मोठी आहे; त्यांना कधीच पुरेसे िमळत

नाही;
ते िववेकहीन में ढपाळआहेत; ते सवर् आपापल्या मागार्कडे,
पर्त्येकजण लोभाने अन्यायी िमळकतीकडे वळले आहेत.
12 ते म्हणतात, “या, चला आपण दर्ाक्षरस आिण मद्य िपऊ;

आजच्यासारखा उद्याचा िदवस होईल,
तो िदवस मोजण्यास अशक्य असा महान होईल.”

57
1धािमर्क नाश पावतो, पणकोणीच हे िवचारात घेत नाही. आिण

कराराचे िवश्वासू लोक एकतर् जमले, पण कोणासही हे
समजले नाही की, धािमर्क दुष्टांमुळे एकतर् झालाआहे.

2 तो शांतीत पर्वेश करतो, जो पर्त्येक आपल्या सरळतेने
चालतो, तो आपल्या पलंगावर िवसावा घेतो.

3पण तुम्ही, चेटिकणीच्या मुलांनो, व्यिभचािरणीआिणजाराच्या
संतानांनो, इकडे जवळ या.

4 तुम्ही आनंदाने कोणाचा उपहास करता?
कोणा िवरूद्ध तुम्ही आपले तोंड उघडता आिण जीभ काढता?
तुम्ही बंडखोरांची मुले, खोट ांची संतान नाही काय?
5 तुम्ही पर्त्येक झाडा खाली, एला झाडांमध्ये मदोन्म होता,
तुम्ही जे सुकलेल्या नदीखोर्यांमध्ये, खडकांच्या कड ांखाली

मुले ठार मारता.
6नदीतल्या खोर्यातील गुळगुळीत दगडांमध्ये तुझा वाटाआहे,

त्यासाठीच तुला िनयुक्त केले, तेच तुझे भक्ती करण्याचे
साधनआहेत.
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तू तुझे पेयापर्णे त्यांनाच ओतनू िदले आिण अन्नापर्ण वािहले
आहे. या गोष्टीमंध्ये मी आनंद घ्यावा का?

7 तू तुझे अंथरूण उंच पवर्तावर तयार केले आहे, तेथेच तू यज्ञ
अपर्ण करायला वर गेलीस.

8तू आपले िचन्हे दारांच्या व खांबाच्या आड ठेवले,
तू मला िनजर्न केलेआहे,तू स्वत: लानग्न केलेसआिणवरचढून

गेलीस, तू आपले अंथरूण पसरट केले.
तू त्यांच्याशी करार केला, त्यांचे अंथरूण तुला िपर्य झाले, तू

त्यांचे खासगी भाग पािहलेस.
9 तेल घेऊन तू राजा समोर गेलीस;आिणआपली सुगंधी दर्व्ये

पुष्कळ केलीस.
तुझे दतू तू अित दरू पाठवले,आिण तू अधोलोकात गेलीस.
10तूआपल्यालांबमागार्मुळे थकलीआहेस, परंतू तू कधीहीअसे

म्हटले नाही की, “हे िनराशाजनकआहे.”
आपल्या हातात तुला जीवन सापडले आहे, यास्तव तू दुबर्ल

झाली नाहीस. 11 तू कोणामुळे अशी काळजीत आिण
भयात आहेस, ज्यामुळे तू फसवेपणाचे काम केलेस?

तू माझी दखलही घेतली नाहीस िकंवा माझ्याबद्दल गंभीरपणे
िवचारही केला नाहीस.

मी बराच वेळ गप्प नव्हतो, मी होतो का? तरीही तुम्ही मला
गंभीरतेने घेतले नाही.

12 मी तुझ्या चांगुलपणाबद्दल घोषणा करेन, पण तुझी कृत्ये
लक्षात घेतली असता,

ते तुला मदत करणार नाही.
13 जेव्हा तू रडशील, तेव्हा तुझ्या मतूी र्चंा समुदाय तुला सोडवो.
त्याऐवजी वारा त्यांना घेऊन जाईल, श्वास त्या सवार्नंा उडवनू

नेईल. पण जो माझ्याठायी आशर्य घेतो तो भमूीचा
ताबा घेईल,

आिण माझा पिवतर् डोंगर वतन करून घेईल.
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14तो म्हणेल, बांधा, बांधा, रस्ता मोकळा करा,
माझ्या लोकांच्या रस्त्यातील सवर् अडथळे काढून टाका.

15 कारण जो उंच व परम थोर आहे, जो सदासवर्काळ राहतो,
ज्याचे नाव पिवतर् आहे, तो असे म्हणतो,

मी उंच आिण पिवतर् जागी राहतो,
नमर् जनांच्या आत्म्याला पुनरुज्जीिवत करायला, आिण

पश्चातापी लोकांच्या हृदयाला पुनरुज्जीिवत करायला,
अनुतापी व नमर्आत्म्याचाजोआहे त्याच्याजवळहीमी राहतो.
16 कराण मी सदासवर्काळ दोष लावणार नाही आिण

सदासवर्काळ रागही धरणार नाही.
कारण मनुष्याचा आत्मा आिण मी त्यास िदलेले जीवन, हे

माझ्यासमोर कमजोर होतील.
17कारण त्याच्यालोभाच्याअन्यायामुळे मला रागआला,आिण

मी त्यास िशक्षा केली. मीआपले मुख लपवलेआिण मी
रागावलो.

पण तरीही तो मागे हटला वआपल्या हृदयाच्या मागार्त चालत
गेला.

18मी त्याचे मागर् पािहले आहेत,
पण मी त्यास बरे करीन. मी त्यास मागर्दशर्न करीन आिण त्यास

व त्याच्या शोक करणार्यास सांत्वन देईल.
19आिण मी त्यांच्या मुखातनू आभारवचने उच्चारवीन, जो दरू

आहे त्याला,
आिण जो जवळआहे त्यास शांती,असो,असे परमेश्वर म्हणतो,

आिण मी त्यास िनरोगी करीन.
20पण दुष्ट हेखवळलेल्यासमुदर्ापर्माणेआहेत,जोशांत राहत

नाही,
आिण त्यांची जले हे िचखल व माती ढवळून काढतात.
21 “पाप्यांस काही शांती नाही.” असे परमेश्वर म्हणतो.
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58
1 गळा काढून रड, दम धरू नको, रणिशंगापर्माणे तुझा

आवाज मोठा कर.
माझ्या लोकांनी केलेल्या चुका त्यांना सांग आिण याकोबाच्या

घराण्यास त्यांची पापे दाखव.
2 तरी ते मला रोज शोधतात आिण माझे ज्ञानाचे मागर् जाणनू

घ्यायला त्यांना आनंद होतो.
अशा राष्ट्रापर्माणे ज्याने देवाच्या आज्ञांचे पालन करण्याचे

सोडले नाही आिण न्यायीपणाचा सराव केला.
ते धािमर्कतेने न्याय करण्यास मला िवचारतात, परमेश्वराकडे

जाणे त्यांना आवडते. 3 ते म्हणतात, “आम्ही का उपास
केला, पण ते तू पािहले नाहीस? आम्ही का आपणाला
नमर् केले, तू त्याची दखल घेतली नाहीस?”

पाहा! “उपासाच्या िदवशी तुम्ही तुमच्याच गोष्टीमंध्ये आनंद
पावता

आिण तुमच्या सवर् कामकर्यांना छळता.”
4पाहा! तुम्ही िववाद व भांडण यासाठीआिण तुमच्या दुष्टतेच्या

हातांनी मारण्यासाठी तुम्ही उपास करता.
तुमचा आवाज उच्चस्थानी ऐकू जावा, म्हणनू तुम्ही

आजच्यापर्माणे उपवास करणार नाही.
5 या अशापर्कारचा उपास मला हवा आहे काय, ज्यात

मनुष्याच्या जीवास पीडा व्हावी?
आपले डोके लव्हाळ्यासारखे खाली लववणे आिण आपल्या

खाली गोणताट व राख पसरवणे, तू खरच याला उपास
म्हणतोस, तो िदवस जो परमेश्वरास आनंदीत करेल?

6 “या पर्कारचा उपवास मी िनवडलेला नाही,
दुष्टतेच्या बेड ा तोडणे, जोखडाचे बंद सोडणे व पीिडतांना

मोकळे करणे व तुम्ही पर्त्येक जोखड मोडावे हाच मी
िनवडलेला उपास नाही काय?
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7 भुकेलेल्यांना तुम्ही आपल्या घासातील घास द्यावा, बेघरांना
तुमच्या घरात आसरा द्यावा, हे असे नाही काय?

जेव्हा तू कोणी उघडा पाहतोस तर त्यास कपडे द्यावे, आिण
आपणाला स्वतः:च्या नातेवाईकांपासनू लपवनू ठेवू
नये.”

8तू असे करशील तेव्हा पहाटेच्या पर्काशापर्माणे तुझा पर्काश
उगवेल,आिण तुझे आरोग्य लवकर उजळेल.

तुझा चांगुलपणा तुझ्यापुढे चालेल आिण परमेश्वराचे गौरव
तुझा पाठीराखा होईल.

9 तेव्हा तू परमेश्वरास हाक मारशीलआिण परमेश्वर उ र देईल.
तू त्याची आरोळी करशीलआिण तो म्हणेल, मी इथे आहे.
जर तू आपल्या मधनू जोखड, बोट दाखवने, दुष्टपणाचे भाषण

काढून टाकशील.
10जर तू भुकेल्यांना मदत केली आिण दुःखी लोकांची गरज पणूर्

केली,
तेव्हा तुझा पर्काश अंधकारात चमकून उठेल, आिण तुझा

अंधकार मध्यान्हीच्या सयूर्पर्काशापर्माणे तळपेल.
11 तेव्हा परमेश्वर तुला सतत मागर्दशर्न करेल, आिण ओसाड

पर्देशात तो तुझ्या आत्म्याला तृप्त करील,
आिण तुमची हाडे मजबतू करील. भरपरू पाणी िमळणार्या

बागेपर्माणे तुम्ही व्हाल.
आिण ज्या झर्याचे पाणी कधी आटत नाही, अशा सतत

वाहणार्या झर्यापर्माणे तुम्ही व्हाल.
12 तुझ्यापैकी काही पर्ाचीन अवशेषांची पुनःबांधणी करतील; तू

पुष्कळ नाश झालेल्या िपढ ा उभारशील.
तुला “भीतंी दुरुस्त करणारा आिण राहण्यासाठी रस्ते नीट

करणारा असे म्हणतील.”
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13माझ्या पिवतर् िदवशी तूआपला स्वत:चाआनंद पणूर् करू नये
म्हणनू शब्बाथापासनू आपला पाय िफरवशील

आिण शब्बाथाला आनंद, परमेश्वराचा पिवतर् िदवस,आदराचा
िदवस म्हणशील,

आिण आपले स्वत:चे कामकाज न करता व आपल्याच मनाचा
आनंद न पाहता

आिणआपल्याच गोष्टी न बोलता, तू त्याचा आदर करशील.
14 तर तू परमेश्वराच्या समक्ष आनंद पावशील, आिण मी तुला

पृथ्वीच्या उच्च िठकाणी चालवेन;
आिण तुमचे वडील याकोब यांच्या मालकीच्या सवर् गोष्टी तो

तुम्हास देईल, कारण परमेश्वराचे मुख हे बोलले आहे.

59
1 पाहा, तारण करवत नाही इतका परमेश्वराचा हात लहान

झालेला नाही, आिण ऐकू येत नाही इतका त्याचा कान
मंद झाला नाही.

2 तर तुमच्या पापमय कृत्यांनी तुम्हास तुमच्या परमेश्वरापासनू
वेगळे केले आहे.

आिण तुमच्या पापांनी त्यासआपले मुखलपवण्यासआिण तुमचे
न ऐकण्यास भाग पाडले आहे.

3 कारण तुमचे हात रक्ताने माखले आहेत व तुमची बोटे
अपराधांमुळे िवटाळली आहेत.

तुमचे ओठ खोटे बोलतात आिण तुमची जीभ दे्वष उच्चारते.
4 कोणीही न्यायीपणाने दावा सांगत नाही, आिण कोणीही

सत्यात आपली बाजू मांडत नाही.
ते पोकळ शब्दांवर िवश्वास ठेवतात आिण खोटे बोलतात, ते

दुष्टाईची गभर्धारणा करून अन्यायाला जन्म देतात.
5 ते िवषारी सापाची अंडी उबिवतात आिण कोळ्याचे जाळे

िवणतात.
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जो त्याची अंडी खातो तो मरतो, आिण ते तुम्ही फोडले असता
त्यातनू सपर्च िनघतो.

6 त्यांनी बनिवलेल्या जाळ्याचा उपयोग कपड ांसाठी होऊ
शकत नाही आिण त्यांचे अंग ते आपल्या कृत्यांनी झाकू
शकणार नाहीत.

त्यांची कृत्ये ही पापाची कृत्ये आहेत, आिण त्यांच्या हातात
िहंसेची कामे आहेत.

7 त्यांचे पाय दुष्कमार्कडे धावतात,आिण िनष्पाप रक्त पाडायला
ते घाई करतात.

त्यांचे िवचार हे अन्यायाचे िवचार आहेत, िहंसा आिण नाश हे
त्यांचे मागर् आहेत.

8 त्यांना शांतीचा मागर् मािहत नाही,आिण त्यांच्या वाटेत न्याय
आढळत नाही.

त्यांनी कुिटल मागर् स्थािपले,आिणजो कोणी या मागार्त पर्वास
करतो तो शांतता ओळखत नाही.

9 यास्तव न्याय आम्हापासनू दरू आहे, आिण चांगुलपणा
आमच्यापयर्ंत पोहचत नाही.

आम्ही पर्काशासाठी थांबतो, पण पाहा अंधार; आम्ही तेज
शोधतो, पणआम्ही काळोखात चालतो.

10आम्ही आंधळ्यांपर्माणे िभंती चाचपतो, त्यापर्माणे जे पाहू
शकत नाहीत.

रातर्ी अडखळून पडावे तसे आम्ही भर दपूारी पडतो;
बलवानांमध्ये आम्ही मरण पावलेल्या मनुष्यांपर्माणे
आहोत.

11आम्ही अस्वलांसारखे गुरगुरतो आिण कबुतरांसारखे िफरतो,
आम्ही न्यायाची वाट पाहातो पण काही नाही; तारणाची वाट

पाहतो परंतु ते आम्हापासनू फार दरू आहे.
12 कारण तुझ्यासमोर आमचे अपराध पुष्कळ आहेत, आिण

आमची पातके आम्हांिवरूद्ध साक्ष देतात.
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कारण आमचे अपराध आमच्या सोबत आहेत, आिण आम्हांस
आमची पातके माहीत आहेत.

13आम्ही बंड केले, परमेश्वरास नकारले आिण आमच्या देवाला
अनुसरण्याचे सोडून दरू िफरलो आहे.

आम्ही खंडणी बद्दल बोललो आिण बाजलूा वळलो आहो, वाईट
गोष्टीचंा िवचार केला व मनात दुष्ट बेत केले.

14 न्यायास मागे ढकलण्यात आले आहे, आिण पर्ामािणकपणा
फार दरू उभा आहे.

सत्य सावर्जिनक चौकात पडले आहे,आिण सरळपण आत येऊ
शकत नाही.

15 सत्य जात रािहले आिण दुष्कमार्पासनू दरू िफरणारे बळी
पडतात.

परमेश्वराने पािहले पण त्यासकोठेचचांगुलपणा सापडला नाही,
परमेश्वरास हे आवडले नाही.

16 त्याने पािहले की कोणी मनुष्य नाही,आिण कोणी मध्यस्थही
नाही.

तेव्हा त्याच्याच बाहनेू त्याच्याकडे तारण आणले,
आिण त्याच्याच न्यायीपणाने त्यास आधार िदला.
17 त्याने चांगुलपणाचे िचलखत घातले, तारणाचे िशरस्तर्ाण

आपल्या डोक्यावर घातले,
त्याने सडूाचे वसर् पिरधान केले आिण जसा झग्याने तसा तो

आवेशाने वेिष्टलेला होता.
18 त्यांच्या कृत्यापर्माणेच तो त्यांना परतफेड करील, त्याच्या

शतर्ूस क्रोध, वैर्यास पर्ितफल भरून देईल, द्वीपांना
दंड म्हणनू त्यांचा पर्ितफळ देईल.

19 ह्यापर्कारे पिश्चमेपासनू ते परमेश्वराच्या नावाचे भय
धरतील,आिण सुयार्च्या उदयापासनू त्याच्या पर्तापाचे
भय धरतील. कारण शतर्ू पाण्याच्या लोंढ ापर्माणे



59:20 cl यशया 60:6

येतील तेव्हा परमेश्वराचा आत्मा त्यांच्यािवरुद्ध झेंडा
उभािरल.

20 मग तारणारा िसयोनेकडे येईल आिण याकोबात जे
अपराधापासनू वळतात त्यांच्याकडेही येईल, परमेश्वर
असे म्हणतो.

21 परमेश्वर म्हणतो, त्याच्याशी माझा करार हाच आहे, माझा
आत्मा जो तुझ्यात आहे आिण माझे शब्द जे मी
तुझ्या मुखात टाकले, ते तुझ्या मुखातनू िकंवा तुझ्या
संतानाच्या मुखातनू िकंवा तुझ्या संतानाचे जे संतान
त्यांच्या मुखातनू आतापासनू सवर्काळपयर्ंत िनघनू
जाणार नाही,असे परमेश्वर म्हणतो.

60
1 “उठ, पर्काशमान हो, कारण तुझा पर्काश आला आहे, आिण

परमेश्वराचे तेज तुझ्यावर उगवले आहे.”
2जरी अंधार पृथ्वीला आिण िनबीड काळोख लोकांस झाकेल,
तरी परमेश्वर तुझ्यावर उदय पावेल आिण, त्याचे तेज तुझ्यावर

येईल.
3 राष्ट्रे तुझ्या पर्काशाकडे येतील,आिण राजे तुझ्या उगवत्या

तेजस्वी पर्काशाकडे येतील.
4 तुझ्या सभोवती पाहा! ते सवर् एकतर् जमतातआिण तुझ्याकडे

येतात.
तुझी मुले दरूुन येतील आिण तुझ्या मुलीनंा कडेवर बसनू

आणतील.
5 तेव्हा तू हे पाहशील आिण आनंदाने उल्हासीत होशील,आिण

तुझे हृदय हषार्ने भरून वाहेल.
कारण समुदर्ातील भरपरू संप ी तुझ्यापुढे ओतली जाईल,

राष्ट्रांचे सवर् धन तुझ्याकडे येईल.
6 िमद्यान आिण एफा येथील उंटाचे कळप तुला झाकतील,
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शेबातले सवर् येतील,
ते सोने आिण धपू आणतील आिण परमेश्वराची स्तुितस्तोतरे्

गातील.
7 केदारमधील सवर् में ढ ा गोळा करून तुझ्याकडे एकतर् केल्या

जातील. नबायोथचे में ढे तुझी सेवा करतील.
ते माझ्या वेदीवर िस्वकायर् असे अपर्ण होतील,आिण मी माझ्या

तेजस्वी घराला आणखी गौरवीत करीन.
8 हे कोण आहेत जे मेघापर्माणे उडतात, आिण कबुतरापर्माणे

आपल्या आशर्यस्थानाकडे उडत येतात?
9 द्वीपे माझी वाट पाहतात, आिण परमेश्वर तुझा देव याच्या

नावासाठी,
आिण इसर्ाएलाच्या पिवतर्ासाठी तुझ्या मुलांनाआपले सोने व

रुपे यांसहीत दुरुन आणावे,
म्हणनू पिहल्याने ताशी र्शाची जहाजे वाट पाहतील, कारण त्याने

तुला शोभिवले आहे.
10 िवदेश्यांची मुले तुझ्या भीतंी पुन्हा बांधतील,आिण त्यांचे राजे

तुझी सेवा करतील.
“जरी रागात मी तुला िशक्षा केली, परंतु आता माझ्या

पर्सन्नतेने मी तुझ्यावर दया केली आहे.”
11 तुझे दरवाजे सदोिदत उघडे राहतील, िदवस असो िकंवा रातर्

ते कधीही बंद होणार नाहीत.
ह्यासाठी की राष्ट्रे व त्यांची संप ी आिण कैद केलेले राजे

तुझ्याकडे आणावे.
12 खिचत, जे राष्ट्र व राज्य तुझी सेवा करतील नाही त्याचा

नाश होईल, ती राष्ट्रे पुणर्पणे िवनाश पावतील.
13 माझ्या पिवतर् जागेला संुदर करायला लबानोनाचे वैभव

म्हणजे सरू,
देवदारू आिण भदर्दारू हे तुझ्याकडे येतील, आिण मी माझे

पायाचे स्थान गौरवशाली करील.
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14ज्यांनी तुला दुखावले, तेचआता तुझ्यापुढे नमतील, ते तुझ्या
पायावर झुकतील.

ते तुला परमेश्वराचे नगर म्हणतील, इसर्ाएलाच्या पिवतर्ाचे
िसयोन म्हणनू संबोधतील.

15 “तू टाकलेलीआिण ितरस्कारयुक्त होतीस, तुझ्यातनू कोणीही
जात नसे,

मी तुला िचरकालासाठी गौरवाची एक गोष्ट करीन, एका िपढी
पासनू दुसर्या िपढीपयर्ंतचा आनंद असे करीन.”

16तू राष्ट्रांचे दुध िपणार आिण राजांचे स्तन चोखणार,
मग तुला समजेलकी परमेश्वर तुझा देव, तुला सोडवणाराआिण

तारणारा, याकोबाचे सामथ्यर् आहे.
17 “मी िपतळेच्या ऐवजी सोने आिण लोखंडाच्या िठकाणी चांदी

आणीन,
आिण लाकडाच्या ऐवजी, िपतळे व दगडांच्या ऐवजी लोखंड

आणील. तुझे अिधकारी शांती व तुझे कर घेणारे न्याय
असे मी करीन.”

18 तुझ्या भमूीत पुन्हा कधीही िहंसेची वातार्आिणनासधसू िकंवा
उजाडी ऐकू येणार नाही,

परंतु तू तुझ्या वेशीला तारण आिण तुझ्या दरवाजांना स्तुती
म्हणशील.

19 “िदवसा सुयर् तुझा पर्काश असणार नाही,
आिण चंदर्ाचा उजेडही तुझ्यावर चमकणार नाही.
पण परमेश्वर तुझा अक्षय पर्काश होईल,
आिण तुझा देवच तुझे वैभव असणार.”
20 “तुझा ‘सयूर्’ कधी मावळणार नाहीआिण ‘चंदर्ाचा’ क्षयहोणार

नाही.
कारण परमेश्वर तुझा अक्षय पर्काश असेल,
आिण तुझ्या शोकाचे िदवस संपतील.”
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21 “तुझे सवर् लोक िनतीमानअसतील,आिणमाझामिहमा व्हावा
म्हणनू मी लावलेले रोप,

माझ्या हाताचे कृत्य असे ते सवर्काळपयर्ंत भमूी वतन करून
घेतील.”

22 “जो लहान तो हजार होईल, आिण जो धाकटा तो बलवान
राष्ट्र होईल. मी, परमेश्वर, त्या समयी हे लवकर
घडवनू आणणार.”

61
1पर्भू परमेश्वराचाआत्मा माझ्यावरआहे, कारण त्याने मला

अिभषेक केला आहे.
ह्यासाठी की िदनांस सुवातार् सांगावी आिण भग्नहृदयाच्या

लोकांस बरे करावे.
पाडाव केलेल्यास मुक्तता आिण बंिदवानांस मोकळीक गाजवनू

सांगावी.
2 परमेश्वराच्या कृपासमयाचे वषर् व त्याच्या पर्ितकाराचा िदवस

घोषणा करून सांगायला,
आिण शोक करणार्या सवार्नंा सांत्वन करायला त्याने मला

पाठवले आहे.
3 िसयोनेच्या शोक करणार्यांस राखेच्या ऐवजी शोभा, शोकाच्या

िठकाणी आनंदाचे तेल,
िखन्न आत्म्याच्या िठकाणी पर्शंसेचे वसर् नेमनू द्यायला त्याने

मला पाठवले आहे.
आिण त्याचा मिहमा व्हावा म्हणनू त्यांना न्यायीपणाची वृके्ष,

परमेश्वराने लावलेले असे म्हणतील.
4 “ते पर्ाचीनओसाड स्थले पुन्हा बांधतील, ते पवूी र्नाशझालेले

पुनसर्ंचियत करतील,
ते फार पवूी र्ची मोडलेली नगरे,फार वषार्पंवूी र्नाश पावलेली शहरे

नव्यासारखी करतील.”
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5 परदेशी उभे राहनू तुमचे कळप चारतील आिण परदेशीयांची
मुले तुमच्या शेतांतआिण दर्ाक्षमळ्यांत काम करतील.

6 तुला “परमेश्वराचा याजक” आमच्या देवाचा सेवक असे
म्हणतील.

जगातील सवर् राष्ट्रांची संप ी तुम्ही भोगाल आिण ती
िमळाल्याबद्दल तुम्हास अिभमान वाटेल.

7 “तुझ्या अपमाना ऐवजी तुला दुप्पट िमळेल, आिण तुझ्या
अपर्ितष्ठेच्या ऐवजी तेआपल्या िवभागािवषयीआनंद
करतील,

म्हणनू ते आपल्या भमूीत दुप्पट भाग पावतील, सवर्काळचा
आनंद त्याना पर्ाप्त होईल.”

8कारण मी परमेश्वर न्यायावर पर्ीती करतो,आिणमी दरोडेखोर
आिण िहंसक अन्यायाचा* ितरस्कार वाटतो.

मी िवश्वासाने त्यांचे पर्ितफळ त्यांना देईन, आिण मी माझ्या
लोकांबरोबर सवर्काळचा करार करीन.

9 त्यांचे वंशज सवर् राष्ट्रांत आिण लोकांमध्ये त्यांचे संतान
ओळखले जातील.

त्यांना पाहणारे सवर् ते कबलू करतील की, “परमेश्वराने ज्या
लोकांस आशीवार्दीत केले आहे, ते हेच आहेत.”

10 मी परमेश्वराच्या ठायी अत्यंत हषर् पावतो, माझ्या देवाच्या
ठायी माझा जीव अतीशयआनंदीत होतो.

कारण जसा पती फेटा घालनूआपणाला सुशोिभत करतो,आिण
नवरी जशी अलंकाराणे स्वतःला भिूषत करते,

तशी त्याने मला तारणाचे वसरे् नेसवली आहेत, मला
नीितम ेच्या झग्याने आच्छादले आहे.

11कारण पृथ्वी जशी आपले अंकूरलेले रोप उगवते,आिण जशी
बाग त्याच्यामधील लागवड उगवते.

* 61:8
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त्याचपर्माणे परमेश्वर सवर् राष्ट्रांसमोर चांगुलपणा व पर्शंसा
अंकुरीत करीन.

62
1 “मी िसयोनेकरीता शांत राहणार नाही,आिण यरूशलेमेकरीता

ितचा चांगुलपणा तेजस्वी पर्काशापर्माणे चमकेपयर्ंत
आिण तारण जळत्या मशालीपर्माणे िनघेपयर्ंत मी गप्प
बसणार नाही.”

2मग राष्ट्रे तुझा चांगुलपणा पाहतील सवर् राजे तुझी पर्ितष्ठा
पाहतील.

परमेश्वर तुला जे नवे नाव देईल, त्या नावाने तुला हाकमारतील.
3तू परमेश्वराच्या हातातील संुदर मुकुटापर्माणे होशील,आिण

तुझ्या देवाच्या हातात राजकीय पगडी होशील.
4 यापुढे तुला “त्यागलेली” असे म्हणणार नाहीत, िकंवा तुझ्या

भमूीला “भयाण” असेही म्हणणार नाही.
खरच तुला “माझा आनंद ितच्या ठायी आहे*” असे म्हणतील,

आिण तुझ्या भमूीला “िववािहत†” म्हणतील.
कारण परमेश्वराचा आनंद तुझ्यामध्ये आहे, आिण तुझी भमूी

िववािहत होईल.
5जसा तरूण मुलगा तरूणीशी िववाह करतो, त्याचपर्कारे तुझी

मुले‡ तुझ्याशी िववाह करतील.
जसा वरआपल्या वधवूरुन हषर् करतो, तसा तुझा देव तुझ्यावरून

हषर् करील.
6 हे यरूशलेमे, तुझ्या वेशीवर मी रखवालदार ठेवला आहे.
ते रांतर्िदवस गप्प बसणार नाहीत.
जे तुम्ही परमेश्वरास स्मरता, ते तुम्ही शांत बसू नका.
7यरूशलेमेला पुन:स्थापीपयर्ंतआिण पृथ्वीवर ितला पर्शंसनीय

करीपयर्ंत, त्यास िवसावा घेऊ देऊ नका.
* 62:4 † 62:4 ‡ 62:5
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8 परमेश्वराने आपल्या उजव्या हाताची आिण सामथ्यर्वान
बाहचूी शपथ वाहीली आहे,

खिचत तुमचे धान्य मी तुझ्या शतरं्ूना अन्न व्हायला देणार
नाही.

9जोअन्न िमळवतो, तोच तेखाईलआिणतो परमेश्वराची स्तुती
करील,

आिण दर्ाके्ष गोळा करणारा त्याचा दर्ाक्षरस माझ्या पिवतर्
भमूीवर िपतील.

10 वेशीतनू आत ये, लोकांचा मागर् तयार करा!
बांध, मागर् तयार कर, रस्त्यावरील दगड बाजलूा काढा,

राष्ट्रांकिरता िनशाणी म्हणनू ध्वज उंच उभारा.
11 पाहा! परमेश्वराने पृथ्वीच्या सीमेपयर्ंत घोषीत केले आहे की,
“िसयोनेच्या कन्येला सांग, पाहा! तुमचा तारणारा येत आहे.
त्यांचे बिक्षस त्याच्याजवळ आहे. त्यांचे पर्ितफळ त्याच्यापुढे

आहे.”
12 त्यांना पिवतर् लोक, “परमेश्वराने खंडणी भरून सोडवलेले”

असे म्हटले जाईल
आिण तुला शोधलेली, न टाकलेली नगरी असे म्हटले जाईल.

63
1जो अदोमाहनू येतआहे,जो लाल वसरे् घातलेला बसर्ाहनू

येत आहे, तो कोण आहे?
जो राजेशाही वस्तरे् असलेला, जो त्याच्या महान शक्तीमुळे

आत्मिवश्वासाने कूच करीत आहे, तो कोण आहे?
जो न्यायीपणाने बोलणारा, आिण तारायला सामथ्यर् आहे, तो

मीचआहे.
2 तुझी वस्तरे् लालभडक का? आिण ती का दर्ाक्षांचा रस

काढण्यार्याच्या कपड ासारखी आहेत?
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3 “मी एकट ानेच दर्ाक्षकंुड तुडवले आहे आिण राष्ट्रांतील
कोणी माझ्याबरोबर नव्हता.

मी आपल्या रागाने त्यांना तुडवले आिण आपल्या क्रोधाने
त्यांना रगडले.

त्यांचे रक्त माझ्या कपड ांवर उडाले आिण माझी सवर् कपडे
मळीन झाली आहेत.

4 कारण पर्ितकाराच्या िदवसा कडे पाहत आहे, आिण माझ्या
खंडून घेतलेल्यांचे वषर् आले आहे.

5 मी पािहले आिण मला मदत करण्यासाठी कोणीही नव्हते.
कोणीही मदतीला नाही म्हणनू मला आश्चयर् वाटले.

परंतू माझ्याच बाहनेू माझ्यासाठी िवजय िदला आिण माझ्याच
रागाने मला वर नेले.

6 माझ्या रागात मी लोकांस पायाखाली तुडवले आिण त्यांना
माझ्या रागात मस्त केले आिण त्यांचे रक्त मी पृथ्वीवर
उडवले.

7 मी परमेश्वराच्या कराराचा िवश्वासपूणा आिण त्याची
पर्शंसनीय कृत्ये सांगेन.

परमेश्वराने आम्हांसाठी जे सवर् केले आिण इसर्ाएलाच्या
घराण्याचे जे िहत केले ते मी सांगेन.

त्याच्या करुणामुळेच ही दया त्याने आम्हांला दाखवली आहे.
8 कारण तो म्हणाला, खिचत हे माझे लोक आहेत, मुले, जी

िवश्वासघातकी नाहीत.
म्हणनू तो त्यांचा तर्ाता झाला.
9 त्यांच्या सवर् दु:खात,
तो पण दु:खी झाला आिण त्याच्या समक्षतेच्या दुतांने त्यांना

तारले.
त्याने आपल्या परे्माने व आपल्या करूणेने त्यांना वाचवले,
आिण त्याने सवर् पुरातन िदवसात त्यांना उचलनू वाहनू नेले.
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10 पण त्यांनी बंड केले आिण त्याच्या पिवतर् आत्म्याला िखन्न
केले.

म्हणनू तो त्यांचा शतर्ू झाला आिण त्यांच्यािवरुद्ध लढला.
11 त्याच्या लोकांनी मोशेच्या पर्ाचीनकाळािवषयी िवचार केला.
ते म्हणाले, तो देव कोठे आहे? ज्याने आपल्या कळपाच्या

में ढपाळांसोबत त्यांना समुदर्ातनू वर आणले,
देव कोठे आहे? ज्याने आपला पिवतर् आत्मा त्यांच्यामध्ये

घातला
12ज्यानेआपले वैभवशाली सामथ्यर् मोशेच्या उजव्या हाताने पुढे

नेले,
आिण ज्याने आपणास सावर्कािलक नाव करायला त्यांच्यापुढे

समुदर् दुभागला, तो देव कोठे आहे?
13तो देव कोठे आहे? ज्याने त्यांना खोल समुदर्ामधनू चालवत

नेले, जसा घोडा सपाट जिमनीवर धावत सुटतो, तसे ते
अडखळले नाहीत.

14 परमेश्वराने त्यांना खोर्यात उतरत जाणार्या गुरांपर्माणे
िवसावा िदला.

ह्यापर्माणे तू लोकांस मागर्दशर्न केलेस आिण ह्यासाठी की तुझे
पर्तापी होवो.

15 स्वगार्तनू खाली पाहा आिण तुझ्या पिवतर् व तेजोमय
वस्तीतनू नोंद घे.

तुझा आवेशआिण तुझी महतकृत्ये कोठे आहेत?
तुझी करुणा आिण दयाळू कृती आमच्याकडून ठेवल्या आहेत
16तू तर आमचा िपता आहेस,
तरी अबर्ाहाम आम्हास ओळखत नाही आिण इसर्ाएलाला

आम्ही माहीत नाही.
परमेश्वरा, तू आमचा िपता, सवर्काळपासनू आम्हांला खंडून

घेणारा, हे तुझे नाव आहे.
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17 परमेश्वरा, तू आम्हास तुझ्यापासनू मागार्तनू का बहकू देतोस
आिण तुझ्याआज्ञा न पाळाव्यात म्हणनू तूआमचे हृदये
कठीण का करतोस?

तुझ्या सेवकाकिरता परत ये, जे तुझ्या वतनाचे वंश आहेत.
18 तुझी माणसे थोडाच वेळ तुझे पिवतर् स्थान ताब्यात घेतील,

पण आमच्या शतरं्ूनी तुझे पिवतर् मंिदर पायाखाली
तुडवले.

19 त्या लोकांसारखे आम्ही झालो, ज्यांच्यावर तू कधीच राज्य
केले नाही आिण ज्याना तुझे नाव िदले गेले नाही.

64
1अहा! जर तू स्वगर् दुभंगला आिण खाली उतरून आलास!

तर पवर्त तुझ्या उपिस्थतीत थरथरतील,
2जसा अग्नी काड ा पेटवतो, जसा अग्नी पाणी उकळवतो
तसा तू आपल्या शतरं्ूस आपले नाव कळवायला राष्ट्रे

तुझ्यापुढे थरथर कापावीत म्हणनू तू खाली उतरून
आला असता तर िकती बरे झाले असते!

3 जेव्हा तू या महान गोष्टी केल्या ज्या आम्हास अपेक्षीत
नव्हत्या, तेव्हा तू खाली उतरून आलास, पवर्त तुझ्या
समोर भीतीने थरथर कापले.

4 तर जो त्याची आशा धरतो त्याच्यासाठी जे त्याने तयार केले
आहे,

ते पर्ाचीन काळापासनू कोणीही ऐकलेले िकंवा समजले नाही, हे
देवा तुझ्यािशवाय कोण्याच्या डोळ्याने ते पािहले नाही.

5 जे लोक सत्कृत्यात आनंद मानतात, जे तुझ्या मागार्त
तुझी आठवण करतात आिण ते पाळतात, त्यांना मदत
करायला तू आला आहे,

पण तू रागावलास आिण आम्ही पाप केले. त्या मध्ये आमचे
तारण होईल का?
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6कारणआम्ही सगळे त्या पर्माणे झालोआहोत जे अशुद्धआहे.
आिणआमच्यासवर् नीितमान कृती या मािसकपाळीच्या
िचंध्यांसारख्या आहेत,

आम्ही सवर् पानांपर्माणे सुकून जातो;आमच्या पापांनीआम्हास,
वारा जसा पाचोळा दरू वाहनू नेतो, तसे दरू नेले आहे.

7 तुझ्या नावाला हाक मारेल असा कोणी नाही आहे,आिण तुला
धरून घ्यायला कोणी पर्यत्न करीत नाही.

कराण तू आपले मुख आम्हापासनू लपवले आहे आिण आम्हांस
आमच्या पातकांच्या हाती सोपवनू िदले आहे.

8 पण तरीही परमेश्वरा, तू आमचा िपता आहेस. आम्ही
मातीपर्माणे आहोत आिण तू आमचा कंुभार आहेस.
आम्ही सवर् तुझ्या हातांचे काम आहो.

9 परमेश्वरा, आमच्यावर सतत रागावू नकोस आिण आमची
पातके कायमची लक्षात ठेवू नकोस.

जे आम्ही तुझे लोकआहोत, कृपया आम्हा सवार्कंडे लक्ष दे.
10 तुझी पिवतर् नगरे वाळवंटापर्माणे बनली आहेत.
िसयोनचे वाळवंट झाले आहे. यरूशलेमेचा नाश झाला आहे.
11 आमचे पिवतर् आिण संुदर मंिदर, जेथे आमचे पवूर्ज तुझी

उपासना करत असत,
त्यास अग्नीने नष्ट करण्यात आले आहे. आिण आम्हास िपर्य

असलेल्या सवर् गोष्टीचंा नाश झाला आहे.
12 परमेश्वरा तू कसा काय आपणाला आवरू शकतो? तू गप्प

राहशीलआिणआम्हास सतत पीडशील काय?

65
1ज्यांनी िवचारले नाही, त्यांना मी दशर्न देण्यास तयार झालो,

जे शोधत नव्हते त्यांना मी सापडण्यास तयार झालो.
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ज्या राष्ट्रांनी माझ्या नावाचा धावा नाही केला, त्यांना मी
म्हणालो, मी इथे आहे! मी इथे आहे!

2 मी पणूर् िदवस आपला हात त्या लोकांसाठी पसरला जे हट्टी
आहेत,

जे चांगल्या मागार्ने चालत नाहीत, जे आपल्याच कल्पना
योजतात आिणआपल्याच िवचारांच्या मागे चालतात.

3 ते असे लोकआहेत जे सतत माझे मन दुखवतात,
ते बागेत यज्ञ करतात आिण िवटांवर धपू जाळतात.
4 ते कबरीमंध्ये बसनू रातर्भर पहातात,
आिण डुकराचे मांस खातात व त्यांच्या पातर्ांत ओंगळ मासाचा

रस्सा असतो.
5तरी ते असे म्हणतात, ‘दुर उभा राहा, माझ्याजवळ येऊ नकोस,

कारण मी तुझ्यापेक्षा पिवतर् आहे.
या गोष्टी माझ्या नाकात जाणार्या धुरापर्माणे आहेत, अशी

अग्नी जी सतत जळत राहते.
6 “पाहा, हे माझ्या समोर िलहीले आहे,
मीगप्प बसणार नाही, पण त्यांना परत फेडकरीन, त्यांचेअन्याय

मी त्यांच्या पदरी भरून देईन.”
7 “त्यांची पापे आिण त्यांच्या विडलांची पापे मी त्यांच्या पदरी

भरून देईन.” परमेश्वर असे म्हणतो.
“पवर्तांवर धपू जाळण्याबद्दल आिण टेकड ांवर माझी थट्टा

केल्या बद्दल मी त्यांना त्याची परत फेड करीन.
मी त्यांना त्यांच्या पवूी र्च्या कमार्चे फळ त्यांच्या पदरी मोजनू

देईन.”
8परमेश्वरअसे म्हणतो, “दर्ाक्षांच्या घडांत जेव्हा रसआढळतो,
तेव्हा कोणी म्हणते, त्याचा नाश करू नका,कारण त्यामध्ये काही

चांगले आहे.”
मी माझ्या सेवकांच्या बाबतीतअसेचकरीन. मी त्यांना संपणूर्पणे

नष्ट करणार नाही.
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9 मी याकोबामधनू वंशज आणीन आिण यहदूातनू माझ्या
पवर्ताचा वतनदार उत्पन्न करीन.

माझ्या िनवडलेल्यांना ती भमूी वतन िमळेल आिण माझे सेवक
तेथे राहतील.

10 मग शारोन में ढ ांचे कुरण होईल, अखोरच्या खोर्यात गुरांचे
िवसाव्याचे िठकाण होईल.

या सवर् गोष्टी, ज्या लोकांनी माझाशोध केलाआहे त्यांच्यासाठी
होतील.

11 “पण तुम्ही जे परमेश्वराचा त्याग करता, माझ्या पिवतर्
डोंगराला िवसरता, जे तुम्ही गादासाठी मेज तयार करता
आिण मनीसाठी िमिशर्त मद्याचे प्याले भरून ठेवता.

12 पण मी तुम्हास तलवारीसाठी नेमले आहे, आिण तुम्ही सवर्
वधण्यासाठी वाकवले जाल,

कारण मी जेव्हा बोलािवले, तुम्ही उ र िदले नाही, जेव्हा मी
बोललो, तुम्ही ऐकले नाही;

त्याऐवजी तुम्ही माझ्या नजरेत जे वाईट ते केले, आिण मला
आवडत नसलेल्या गोष्टी करण्याची तुम्ही िनवड केली.”

13 तेव्हा, परमेश्वर, माझा पर्भू असे म्हणाला, “माझ्या
सेवकांना खायला िमळेल, पण तुम्ही भुकेले रहाल.
माझ्या सेवकांना पाणी िमळेल, पण तुम्ही तहानलेले रहाल.”
माझे सेवक सुखी होतील, पण तुम्ही लिज्जत व्हाल.
14 माझ्या सेवकांच्या हृदयांत आनंदीपणा असल्याने ते सुखी

होतील.
पण तुम्ही दुष्ट पर्वृ ीचे लोक रडाल,आिणआत्म्याच्या भंगाने

तुम्ही आक्रंदन कराल.
15 तुम्ही तुमची नावे माझ्या िनवडलेल्यांसाठी बोलावे म्हणनू

शाप अशी ठेवनू जाणार. मी, पर्भू परमेश्वर, तुम्हास
ठार मारील.

मी माझ्या सेवकांना नव्या नावाने बोलावील.
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16जो कोणी पृथ्वीवर आपणाला आशीवार्द देईल, तो सत्याच्या
देवाच्या ठायी स्वत:ला आशीवार्द देईल.

जो कोणी पृथ्वीवर शपथ वाहतो, तो सत्याच्या देवाची शपथ
वाहील.

कारण पवूी र्चे सवर् तर्ास िवसरले जातील, कारण ते माझ्या
दृष्टीपासनू लपनू आहेत.

17कराण पाहा! मी नवा स्वगर् आिण नवी पृथ्वी िनमार्ण करणार,
आिण भतूकाळातील गोष्टीचंी आठवण होणार नाही, त्यातील

एकही मनात येणार नाही.
18 पण तर जे मी तयार करणार त्यामध्ये तुम्ही सदासवर्काळ

आनंद व उल्लास कराल. पाहा! मी यरूशलेमेला हषर्
आिण ितच्या लोकांस आनंद असे अिस्तत्वात आणीन.

19 “मी यरूशलेमिवषयी हषर् आिण माझ्या लोकांिवषयी आनंद
करेन सुखी होईन.”

ितच्यात आक्रोश व रडणे पुन्हा ऐकू येणार नाही.
20 ितच्या मध्ये काही िदवस जगेल असे तान्हे बाळ,
िकंवा वृद्ध मनुष्य त्याच्या काळाआधी मरण पावणार नाही. जो

शंभर वषार्चंा होऊन मरण पावला, तर तो एक तरुण
व्यक्ती म्हणनू गणला जाईल.

शंभर वषार्त मरण पावलेला एक पापी मनुष्य शाप समजला
जाईल.

21 “ते घरे बांधतील आिण त्यामध्ये वस्ती करतील, आिण ते
दर्ाक्षाचे मळे लावतील व त्याचे फळ खातील.”

22एकाने घर बांधायचे व त्यामध्ये दुसर्याने राहायचे िकंवा एकाने
दर्ाक्षमळालावायचा व दुसर्याने त्या मळ्यातीलदर्ाके्ष
खायची असे तेथे पुन्हा कधीही होणार नाही.
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कारण झाडाच्या िदवसांपर्माणे माझ्या लोकांचे िदवस होतील.
मी िनवडलेले लोक, त्यांनी स्वत: तयार केलेल्या
गोष्टीचंा,आनंद लुटतील.

23 ते व्यथर् शर्म करणार नाहीत, िकंवा तात्काळ दहशत गाठील
अशाला ते जन्म देणार नाहीत.

कारण तेआपल्या संततीसहीतपरमेश्वरानेआशीवार्द िदलेल्यांची
मुले आहेत.

24 त्यांनी हाक मारण्या पवूी र्च मी त्याना उ र देईन, आिण ते
बोलत असताच मी त्यांचे ऐकेन.

25लांडगे आिण कोकरे एकतर् चरतील,आिण िसंह बैलापर्माणे
गवत खाईल.

पण धळू ही सापाचे अन्न होईल.
माझ्या पिवतर् पवर्तात कोणी उपदर्व िकंवा नाश करणार नाही

असे परमेश्वर म्हणतो.

66

1 परमेश्वर असे म्हणतो,
“आकाश माझे िसंहासन आिण पृथ्वी पाय ठेवण्याचे आसन

आहे. मग तुम्ही माझ्यासाठी कोठे घर बांधाल? मला
िवशर्ांतीची जागा कुठे आहे?”

2 “सवर् गोष्टी माझ्या हाताने िनमार्ण केल्या, या पर्कारे गोष्टी
घडल्या आहेत.” परमेश्वर असे म्हणतो.

“पणजो दीन वअनुतापीआत्म्याचाआहे,आिणमाझ्या वचनाने
थरथर कापतो अशा मनुष्यास मी मान्य करतो.”

3 जो यज्ञासाठी बैल कापतो तो मनुष्यघातकासारखा आहे,
जो कोकर्याचा यज्ञ करतो तो कु याची मान
तोडणार्यासारखा आहे.
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जो अन्नापर्ण अिपर्तो तो डुकराचे रक्त अपर्णारा असा आहे, जो
धपू जाळतो तो मतूी र्ची स्तुती करणारा असा आहे,

त्यांनी स्वत: आपले मागर् िनवडले आहेत आिण त्यांचा जीव
त्याच्या अमंगळ पदाथार्च्या ठायी संतोष पावतो.

4अशाच पर्कारे मी त्यांची िशक्षा िनवडेन. ते ज्या गोष्टीनंा फार
िभतात ितच त्यांच्यावर आणीन.

कारण जेव्हा मी बोलावले तेव्हा कोणी उ र िदले नाही. जेव्हा
मी बोललो तेव्हा त्यांनी ऐकले नाही, तर माझ्या दृष्टीने
जे वाईट ते त्यांनी केले आिण ज्यात मला संतोष नाही
ते त्यांनी िनवडले.

5 जे तुम्ही परमेश्वराच्या वचनाने थरथर कापता ते तुम्ही त्याचे
वचन ऐका,

तुमच्या ज्या भावांनी तुमचा दे्वष केला, ज्यांनी माझ्या नावा
करीता तुम्हास बाहेर टाकले आहे,

ते म्हणाले की आम्ही तुमचा हषर् पाहावा असा परमेश्वराचा
मिहमा होवो.

पण ते लाजवले जातील.
6नगरातनू आिण मंिदरातनू मोठा आवाज येत आहे.
परमेश्वर शतर्ूला िशक्षा करीत असल्याचा तो आवाजआहे.
7 “ितला कळा येण्यापुवी र्च ती पर्सतू झाली, ितला वेदना

लागण्याच्या आधीच ितला पुरुषसंतान झाले.”
8 अशी गोष्ट कोणी ऐकली काय? कोणी अशी गोष्ट पािहली

आहे काय? एकाच िदवसात राष्ट्र जन्म घेते काय? एक
राष्ट्र एका क्षणात स्थापन होईल का?

कारण िसयोन पर्सिूतवेदना पावली तेव्हाच ती आपली मुले
पर्सवली.

9 परमेश्वर म्हणतो, मी आईला पर्सिूतच्या वेळेत आणनू ितचे
मुल जन्मिवणार नाही काय?
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जो मी जन्मासआणतो तो मी गभर्स्थान बंद करीन काय? तुमचा
देव असे म्हणतो.

10 यरूशलेमेवर परे्म करणारे, तुम्ही सवर् ितच्याबरोबर हषर् करा
आिण ितच्यासाठी उल्लास करा.

जे तुम्ही ितच्यासाठी शोक करता, ते तुम्ही सवर् ितच्याबरोबर
आनंदाने हषर् करा.

11कारण तुम्ही ितच्या सांत्वनांचे स्तन चोखनू तृप्त व्हावे,आिण
ितच्या मिहम्याच्या िवपलूतेचे दधू ओढून घेऊन संतुष्ट
व्हावे.

12 परमेश्वर असे म्हणतो “मी तुमच्यावर नदीपर्माणे हे वैभव
पसरवेल,

आिण पृथ्वीवरील सवर् राष्ट्रांच्या संप ीचा वाहणारा ओघ
तुमच्या कडे येईल.

तुम्ही ते चोखाल, तुम्ही कडेवर वािहले जाल आिण मांड ांवर
खेळिवले जाल.

13आईजशी मुलाला सांत्वन देते, तसा मी तुम्हाससांत्वन देईन,
आिण यरूशलेमेत तुम्ही सांत्वन पावाल.”

14 तुम्ही हे पाहाल आिण तुमचे हृदय हषर् पावेल, आिण
िहरवळीपर्माणे तुमचे हाडे नवी होतील.

आिण परमेश्वराचा हात त्याच्या सेवकाकडे आहे हे कळेल, पण
त्याच्या शतरं्ूचा त्यास राग येईल.

15 कारण पाहा! परमेश्वर अग्नीसहीत येईल, आिण अग्नीद्वारे
आपला क्रोधपर्कटकरावा,आिणधमकीसोबतज्वाला
िनघाव्यात म्हणनू त्याचे रथ वावटळीसारखे होतील.

16कारण परमेश्वरअग्नीनेआिण तलवारीने सवर् मनुष्यावर न्याय
करेल. परमेश्वर मारले जातील ते खपू असतील.

17 जे डुकराचे मांस खातात व अमंगळ गोष्टी व उंदीर खाऊन,
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बागांच्यामध्ये झाडा खालीआपणाला पिवतर् करतातआपणांस
स्वच्छ करतात, ते एकतर् नाश होतील असे परमेश्वर
म्हणतो.

18कारणमला त्यांचे िवचारआिणकल्पना ठाऊकआहेत. ती वेळ
येणार आहे जेव्हा मी सवर् राष्ट्रांना व भाषांना एकतर्
करीन. आिण ते येतील व माझे वैभव पाहतील.

19 काही लोकांवर मी खणू करीन. मी या वाचिवलेल्या
काही लोकांस ताशी र्श, पलू, लदू (धनुधार्र्यांचा देश), तुबाल,
यवान आिण दरूदरूच्या द्वीपात, ज्यांनी माझी कीती र् ऐकली
नाही व माझे वैभव पािहले नाही त्याच्याकडे पाठवीन. ते
राष्ट्रांमध्ये माझे वैभव पर्कट करतील. 20 आिण ते सवर्
राष्ट्रांतनू तुमच्या भावांना आणतील. ते त्यांना माझ्या पिवतर्
डोंगरावर, यरूशलेमेला, घोड ांवरून, खेचरांवर, उंटावरून,
रथांतनू आिण गाड ांतनू आणतील. ते म्हणजे जणू काही
इसर्ाएलाच्या लोकांनी िनमर्ळ तबकातनू, परमेश्वराच्या मंिदरात
आणलेले नजराणे असतील. 21 “ह्यातीलच काही लोकांस मी
याजक व लेवी होण्यासाठी िनवडीन.” परमेश्वर असे म्हणतो.
22कारण मी जे नवीनआकाशे व पृथ्वी िनमार्ण करीन, ती माझ्या

समोर अक्षय राहतील.
त्याचपर्माणे तुमची नावे आिण मुले माझ्याबरोबर िटकून

राहतील, परमेश्वर असे म्हणतो.
23 आिण एका मिहन्या पासनू दुसर्या मिहन्या पयर्ंत, एका

शब्बाथापासनू दुसर्या शब्बाथापयर्ंत, सवर् लोक माझ्या
समोर नमन करायला येत जातील, परमेश्वर असे
म्हणतो.

24 “आिण ज्या मनुष्यांनी माझ्यािवरूद्ध अपराध केला त्यांची
परे्ते ते पाहातील,
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कारण त्यांचा िकडा मरणार नाही आिण त्यांचा अग्नी कधी
िवझणार नाही. आिण ते मनुष्ये सवर् मनुष्यास घृणास्पद
होतील.”
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