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यहेज्केल

हे पुस्तक बुजीचा पुतर् यहेज्केल याजक आिण संदेष्टा
याला उदे्दशनू आहे. त्याला यरूशलेमध्ये एक याजक म्हणनू
वाढिवण्यात आले होते आिण तो बाबेलच्या बंिदवासात यहदूी
लोकांसोबत रािहला. यहेज्केलच्या याजकवगार्ने आपल्या
भिवष्यसचूक सेवेत घालवण्याचा पर्यत्न केला तेव्हा तो
नेहमी मंिदरात, याजकगणाचे, पर्भचेू गौरव आिण बिलदान
व्यवस्थेसारख्या िवषयांशी संबंिधत होता. या पुस्तकामध्ये
यहेज्केलला “मानवाच्या मुला” असे संबोधण्यात आले आहे,
याचा अथर् “नाशवंत मनुष्या” असा ही होतो.

साधारण इ. प.ू 593 - 570.
यहेज्केलने बाबेलमधनू िलिहले, परंतु त्याच्या भिवष्यवाण्या

इस्तर्ाएल, िमसर आिण काही शेजारच्या देशांशी संबंिधत
आहेत.

बाबेलमध्ये आिण घरात राहणारे इस्तर्ाएली लोक आिण
नंतरचे पिवतर् शास्तर्ाचे सवर् वाचक.

यहेज्केलने त्याच्या िपढीसाठी सेवा केली ज्या (िपढी) बहुतेक
पापी आिण िनराशाजनक होत्या. त्याच्या भिवष्यसचूक
सेवाकायार्द्वारे त्याने त्यांना त्वरीत पश्चा ाप करण्यास आिण
दरूच्या भिवष्यकाळातआत्मिवश्वासआणण्याचा पर्यत्न केला.
त्याने िशकवले की देव मानवी संदेशवाहकाद्वारे कायर् करतो,
अगदी पराभतू होऊन िनराशहोऊनही देवाच्यालोकांना देवाच्या
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सावर्भौमत्वाची पुष्टी करणे आवश्यक आहे, देवाचे वचन कधीच
चुकत नाही, देव अिस्तत्वातआहेआिण कोठेही त्याची उपासना
करता येऊ शकते. यहेज्केलचे पुस्तक जेव्हा आपल्याला वाटते
िक हरलो त्या अंधकाराच्या काळात परमेश्वराचा शोध घेण्यास
आजर्वतो, आपल्या स्वतःच्या जीवनाचे परीक्षण करणे, आिण
एक खरा देव यांच्याशी एकरूप होणे.

देवाचे गौरव
रूपरेषा
1. यहेज्केलला बोलावणे — 1:1-3:27
2. यरूशलेम, यहदूा आिण मंिदर यांच्यािवरुद्ध भिवष्यवाण्या
— 4:1-24:27

3. राष्ट्रांिवरुद्ध भिवष्यवाण्या — 25:1-32:32
4. इस्तर्ाएल लोकांिवषयी भिवष्यवाण्या — 33:1-39:29
5. पुनसर्ंचयीताचा दृष्टांत — 40:1-48:35

1माझ्या आयुष्याच्या ितसाव्या वषार्च्या चौथ्या मिहन्याच्या
पाचव्या िदवशी, मी खबार नदीच्या तीरी दास्यात गेलेल्या
लोकांसोबत राहत होतो. तेव्हा स्वगर् उघडला आिण मी
देवाचा दृष्टांत पािहला. 2 तो त्या मिहन्याच्या पाचवा िदवस
होता, आिण ते यहोयाखीन राजाच्या बंिदवासाचे पाचवे वषर्
होते. 3 खबार निदच्या जवळ, खास्द्यांच्या देशात बजूीचा
मुलगा यहेज्केल याजकाकडे परमेश्वर देवाचे वचन सामथ्यार्ने
आले व परमेश्वर देवाचा हात त्याच्यावर आला. 4 तेव्हा मी
पािहले उ रेकडून तुफानाचा वारा सुटला, तो एक अग्नीने
धुमसणारा, मध्य भागात िवजांचा िपवळसर पर्काश मध्यभागी
चमकत असलेला िवशाल मेघ होता. 5 मध्यभागी चार िजवंत
पर्ाण्याच्या आकाराचे काही नजरेस पडले; ते माणसासारखे
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िदसत होते, 6 पण त्यांना चार तोंडे होती, आिण पर्त्येक
पर्ाण्याला चार पंख होते.

7 त्यांचे पाय सरळ होते पण तळवे वासरांच्या तळव्यासारखे
आिण िपतळेसारखे चकाकणारे होते. 8 त्यांच्या चोहोबाजूंना
पंखाखाली त्यांना मनुष्याचे हात होते. त्या चौघांना त्यांचे मुखे व
पंख यापर्माणे होतेः 9 त्यांचे पंख त्यांच्या बाजचू्या पर्ाण्याच्या
पंखांना स्पशर् करीत आिण पुढे जाण्यासाठी ते वळत नव्हते;
त्याऐवजी त्यांच्यापैकी पर्त्येक आपल्यापुढे नीट सरळ चालत
असे.

10 त्या चौघांच्या मुखापैकी एकाचे मुख मनुष्याच्या
तोंडासारखे िदसत होते, दुसर्याचे मुख िसंहाच्या तोंडासारखे,
ितसर्याचे मुख बैलासारखे आिण चौथ्याचे मुख गरुडाच्या
तोंडासारखे होते. 11 त्यांची मुखे अशापर्कारची होती आिण
त्यांचे पंख एकमेकापासनू वेगळे होते, पर्त्येक पर्ाण्याचे पंख
दुसर्या पर्ाण्याच्या पंखांना स्पशर् करत होते. 12 पर्त्येक जण
सरळ जात होता,जसाआत्मा त्यांना जाण्यासाठी सांगत तसे ते
न वळता, सरळ पुढे जात.

13 ते िजवंत पर्ाणी जळत्या कोलीतासमान िकंवा
मशालीसमान िदसत होते; त्यांच्यातनू पर्खर अग्नी िनघत
होता व िवजा चकाकत होत्या. 14 हे िजवंत पर्ाणी चपळतेने पुढे
मागे हालचाल करीत होते आिण ते िवजेसारखे िदसत होते!

15 मग मी त्या पर्ाण्यांकडे पािहले त्या िजवंत पर्ाण्यांच्या
बाजलूा भमूीवर एक एक चाक होते. 16 त्या चाकांचे स्वरूप असे
िदसत होतेः चारही चाके एक समान व वैडूयर् मण्यांसारखी होती;
आिण जणकूाही चाकात चाक घातलेले असनू त्यांना एकमेकांस
छेदलेले असावे असा त्यांचा आकार होता.

17 जेव्हा चाकचालत तेव्हा ते कोणत्याही िदशेने वळणन घेता
चालत. 18 त्यांच्या धावा या भयावह व उंच होत्या, कारण त्या
धावांसभोवती सवर्तर् डोळे होते!
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19 जेव्हा ते िजवंत पर्ाणी चालत तेव्हा त्याच्या सोबत चाके
चालत जेव्हा ते पर्ाणी पृथ्वीपासनू उंच उडत तेव्हा त्यांची
चाकेही त्यांच्या सोबत उंचावत होती. 20 जेथे िजवंत पर्ाण्यांचा
आत्मा त्यांना नेऊ इिच्छत होता ते ितकडे जात होते. आत्मा
त्यांना उंचावत होताआिण त्यांच्या चाकात त्यांचाआत्मा होता.
21 जेव्हा केव्हा ते पर्ाणी चालत चाकेही हालचाल करीत, जेव्हा
ते थांबत चाकेही थांबत, जेव्हा ते उंच उडत त्यांच्या सोबत
चाकेही उंचउडतहोतीकारण त्यांचाआत्मा त्यांच्याचाकांतवास
करीत होता.

22 त्या िजवंत पर्ाण्यांच्या मस्तकावर महागड ा घुमटासारखे
चकाकणारे िदसत होते, त्यांच्या कपाळावर स्फिटकासारखे
चमकत होते. 23 घुमटाखाली पर्ाणी आपले पंख सरळ लांब
पसरवत होते आिण एकमेकांच्या पंखांना ते स्पशर् करीत होते.
पर्त्येक पर्ाण्याच्या पंखांच्या जोडीने आपले शरीर झाकीत
आिण दोन-दोन पंखांनी स्वतःला आवरण करीत.

24 तेव्हा मी त्यांच्या पंखांचा पाण्याच्या धबधब्यासारखा मोठा
आवाज ऐकला. तो सवर्सामथ्यर् देवाच्या वाणीसारखा होता. ते
चालत तेव्हाजोरदार पजर्न्यवृष्टीयुक्त वादळासमान ध्वनी होता.
तो ध्वनी मोठ ा सेनेसारखा होता. जेव्हा ते थांबत असे तेव्हा
ते आपले पंख खाली करत होते. 25 जेव्हा ते थांबत व आपले
पंख खाली स्तब्ध ठेवीत तेव्हा त्यांच्या माथ्यावरील घुमटातनू
आवाज येत होता.

26 त्यांच्या माथ्याच्या वरील घुमटाच्या भागात नीलरत्न
जडीत िसंहासन िदसत होते, आिण िसंहासनावर मनुष्याच्या
चेहर्या समान कोणी असल्याची जाणीव होत होती.

27 त्याच्या ठायी सवर्तर् तृणमण्याच्या तेजासारखा पर्काश
मी पािहला, त्याच्या कमरेपासनू खाली अग्नीचा भास झाला,
व त्याच्या भोवती पर्भा चमकत होती. 28 पाऊस पडतांना
िदसणार्या मेघधनुष्यासारखा तो भासत होता त्याच्या भोवती
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पर्खर तेजोमयपर्काशहोता. हे परमेश्वर देवाचे गौरवयुक्त तेज
िदसत होते. जेव्हा मी हे पािहले व माझ्यासोबत बोलणारी वाणी
ऐकली तेव्हा मी उपडा पडलो.

2

1 ती वाणी मला म्हणाली; “मानवाच्या मुला*, आपल्या
पायांवर उभा राहा; मग मी तुझ्याशी बोलेन.” 2 जेव्हा
ती वाणी माझ्याशी बोलली तेव्हा देवाच्या आत्म्याने मला
माझ्या पायावर उभे केले आिण मी त्यास माझ्याशी बोलताना
ऐकले. 3 इसर्ाएलाच्या लोकांजवळ मानवाच्या मुला, मी तुला
पाठवत आहे ती वाणी मला म्हणाली. बंडखोर देशाजवळ
ज्या राष्ट्रांनी माझ्याशी बंड केले, पिहल्यापासनू त्यांनी आिण
त्यांच्या पुवी र्च्या िपढ ांनी माझ्या िवरुध्द पाप केले आहे.
4 त्यांच्या पवूर् िपढीचे लोक हट्टी आिण कठीण मनाचे होते,
मी तुला त्यांच्या जवळ पाठवत आहे. आिण हे परमेश्वर देव
त्यांच्याशी बोलत आहे. असे त्यांना तू सांग. 5 ते तुझे ऐकतील
िकंवा ऐकणार नाही, ते िफतुर झालेले आहेत. परंतू संदेष्टा
त्यांच्याकडे आला होता असे त्यांना कदािचत कळून येईल.
6 त्यांच्या भोवती काटे िवंचवांना व त्यांच्या शब्दांना मानवाच्या
मुला भयभीत होऊ नको; त्यांच्या तोंडाकडे बघनू तू गोंधळून
जाऊ नको; पहील्यापासनू ते िफतुर आहेत. 7 पण तू माझा शब्द
त्यांना सांग; ते तुझे ऐको िकंवा न ऐको कारण ते फार िफतुर
आहेत. 8 परंतू मी जे तुला मानवाच्या मुला बोलायला सांगत
आहे ते ऐक त्या िफतुर जातीच्या लोकांसारखे िफतुर होऊ नको.
आपले तोंड उघड आिण मी देतो ते खा! 9 माझ्याकडे एक हात
येत आहे असे मी पािहले; आिण पाहा, पुस्तकाची एक गंुडाळी

* 2:1
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त्यामध्ये होती. 10तो माझ्या पुढे लांबवर पसरतआला; त्यांच्या
मागे पुढे दुःख,आकांताचा लेख िलिहलेला होता.

3
1तो मला म्हणाला, “मानवाच्या मुला, जो गरं्थ तुला पर्ाप्त

झाला आहे तो गरं्थ तू खाऊन टाक! आिण जा इसर्ाएलाच्या
घराण्याशी बोल.” 2 म्हणनू तेव्हा मी आपले तोंड उघडले
व त्याने मला तो गरं्थ खाऊ घातला. 3 तो मला म्हणाला,
“मानवाच्या मुला, मी तुला िदलेल्या गरं्थपटाने आपले पोट
भरुन टाक!” मग मी ते खाल्ले, आिण ते माझ्या तोंडाला
मधासारखे गोड वाटले. 4 तेव्हा तो मला म्हणाला “मानवाच्या
मुला इसर्ाएलाच्या घराण्याकडे जा आिण माझे शब्द त्यांना
सांग. 5 अपिरिचत वाणी आिण कठोर भाषेच्या लोकांजवळ
मी तुला पाठवणार नाही, परंतू इसर्ाएलाच्या घरण्याकडे मी
तुला पाठवतो; 6मोठी राष्ट्रे अपिरिचत, किठण भाषेचे, ज्यांची
भाषा समजत नाही त्यांच्याकडे पाठवत नाही! जर मी तुला
त्यांच्याकडे पाठवले तर ते तुझे ऐकतील! 7 परंतु इसर्ाएलाचे
घराणे तुझे ऐकण्याची इच्छा दाखवणार नाही, ते माझे ही
ऐकण्याची इच्छा दाखवत नाहीत. म्हणनू इसर्ाएलाचे सवर्
घराणे हट्टी कपाळाचे आिण किठण मनाचे आहेत. 8 पहा!
मी तुझा चेहरा त्यांच्या हट्टी चेहर्या सारखा त्यांच्या कठोर
कपाळासारखे तुझे कपाळ केले आहे. 9 तुझे कपाळ मी
िहर्यासारखे कठोर केले आहे! त्यांना भयभीत होऊ नको;
िकंवा िनराश होऊ नको; कारण ते पिहल्यापासनू िफतुर आहेत.”
10 तेव्हा तो मला म्हणाला; “मानवाच्या मुला, जे काही मी तुला
बजावले आहे ते आपल्या मानात साठवनू घे आिण आपल्या
कानांनी त्यांचे ऐक! 11 मग गुलामांकडे तुझ्या लोकांजवळ
जा आिण त्यांच्याशी बोल; ते ऐको िकंवा न ऐको, परमेश्वर
देव असे सांगतो” 12 देवाच्या आत्म्याने मला वर उचलले,
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आिण माझ्या मागे मी भुकंपासारखा मोठा आवाज ऐकला, तो
म्हणाला; त्याच्या स्थानातनू परमेश्वर देवाचे गौरव धन्य आहे!
13 ऐकमेकांना स्पशर् करणार्या िजवंत पर्ाण्यांचा आवाज त्या
नंतर मी ऐकला व त्यांच्या बरोबर चाकांचा आवाज व मोठ ा
भुकंपाचाही आवाज होत होता! 14 देवाच्या आत्म्याने मला उंच
केले व वर नेलेआिण माझ्याआत्म्यात कडवट पण घेऊनआलो,
परमेश्वर देवाचा हातसामथ्यार्ने माझ्यावरआला! 15 तेल-अबीब
या िठकाणी मी गुलामांकडे गेलो, जे खबार ओढ ाच्या शेजारी
राहत होते, आिण मी तेथे सात िदवस रािहलो आिण चकीत
होऊन व्यापनू गेलो.

16 मग सातव्या िदवसानंतर परमेश्वर देवाचे वचन मला
िमळाले, आिण म्हणाले, 17 “मानवाच्या मुला, मी तुला
इसर्ाएलाच्या घरण्यावर पहारा देण्यासाठी नेमलेलेआहे, म्हणनू
माझ्या तोंडचा शब्द ऐकून घे व त्यांना सावध कर! 18 ‘तू
खातरीने मरशील’ असे मी पातक्यास म्हणालो असता तू जर
त्यांना बजावले नाही व पातक्याने आपला कुमागर् सोडून जगावे
म्हणनू, तू त्यास बजावनू सांिगतले नाहीस, तर तो पातकी
आपल्या दुष्टाईमुळे मरेल; पण त्याच्या रक्ताचाझाडा मी तुझ्या
हातनू घेईन. 19 परंतू जर दुष्टाला त्याच्या मागार्पासनू सावध
केले, आिण तो आपल्या दुष्ट मागार्पासनू िकंवा कामापासनू
मागे वळला नाही तर तो त्याच्या पापात मरेल; मग त्याचा
जाब तुझ्याकडे िवचारला जाणार नाही. 20जर देवभीरु व्यक्ती
आपल्या देवाच्या भयापासनू व कायार्पासनूअधमवागेल, तर मी
त्याच्या पुढे अडखळण ठेवेल,आिणतो मरेलजर तू त्याससावध
केले नाही, तो त्याच्या पापात मरेल,आिण त्याने केलेले धािमर्क
काम आठवले जाणार नाही, पण त्याच्या रक्ताचा जाब मी तुला
िवचारेन.” 21 परंतू जर तू देवभीरु मनुष्यास पाप करण्यापासनू
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सावध करशील, तो िनिश्चत वाचेल; आिण त्याचा जाब तुला
िवचारला जाणार नाही.

22मग परमेश्वर देवाचा हात माझ्यावरआला,आिण तो मला
म्हणाला, “उठआिण दरीत जा, तेथे मी तुझ्याशी बोलेन!” 23मी
उठलोआिण दरीत खबार नदीजवळ गेलो, परमेश्वर देवाचे गौरव
तेथे पर्काशत होते; तेथे मी उपडा पडलो. 24 देवाच्या आत्म्याने
येऊन मला तेव्हा माझ्या पाया वर उभे केले; आिण माझ्याशी
बोलला, व म्हणाला, जा आिण स्वतःला आपल्या घरात बंद
करून ठेव, 25आता, मानवाच्या मुला, ते तुला दोरीने बांधतील
म्हणनू त्याच्यामध्ये तू बाहेर जाऊ शकणार नाही. 26 तुझी जीभ
टाळूला िचकटेल असे मी करेन आिण तू मुका होशील त्यांना
धमकावु शकणार नाहीस, कारण ते िफतुर घराणे आहे. 27 पण
जेव्हा मी तुझ्याशी बोलेन तेव्हा तुझे तोंडमी उघडीन व परमेश्वर
देव असे म्हणतो त्यांना सांग, ज्याला ऐकायचे असेल त्याने
ऐकावे ज्याला ऐकावयाचे नसेल त्याने ऐकू नये कारण ते िफतुर
घराणे आहे.

4
1 परंतू मानवाच्या मुला, तू एक वीट घे आिण तुझ्या पुढे

ठेव. व यरूशलेम शहराचे िचतर् रेखाट. 2 ितला वेढा पडला
आहे आिण ितच्या समोर बुरुज रचनू मोरचे बांधले आहेत,
ितच्या पुढे तळ पडला आहे, टक्कर देऊन िभंत पाडण्याची यंतरे्
ितच्याभोवती लागलीआहे,असे िचतर् काढ. 3तूआपल्याकरता
लोखंडाची कढई घेऊन ती लोखंडी िभंत असी तुझ्यामध्ये आिण
नगराच्यामध्ये ठेव आिण तू आपले मुख ितच्याकडे कर, म्हणजे
ितला घेरा पडेल आिण तू ितला वेढा घालशील. इसर्ाएलाच्या
घराण्याला िचन्ह होईल. 4 मग आपल्या डाव्या कुशीवर झोप
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आिण इसर्ाएलाच्या घराण्याचे पाप स्वतःवर घे; इसर्ाएलाचे
पाप िजतके िदवस तू झोपनू राहाशील, िततके िदवसाच्या
गणतीपर्माणे तू त्याचा अन्याय वाहाशील. 5 मी तुझ्यावर
त्यांच्या िशके्षची जबाबदारी पर्त्येक वषार्ची तीनशे नव्वद िदवस
सोपवनू िदली आहे, तू इसर्ाएलाच्या घराण्याचे अपराध वाहनू
नेशील. 6 जेव्हा तू हे िदवस पणूर् करशील, तेव्हा दुसर्यांदा
उजव्या कुशीवर नीज, चाळीस िदवस यहदूाच्या घराण्याचे पाप
तू वाहशील, मी तुला पर्त्येक वषार्ला एक िदवस सोपवनू िदला
आहे. 7 आपले तोंड यरूशलेमेच्या िवरुध्द िदशेला कर जे
िचतर् रेखाटले आहेस, ज्याला वेढा पडलेला आहे, आपल्या
बाहंुनी झाकु नको; आिण त्यांच्या िवरुध्द भाकीत कर. 8 पहा,
तुला दोरीने करकचनू बांधतील, तू एका बाजहूनू दुसरीकडे वळू
शकणार नाहीजोपयर्ंत तू वेढा पडलेलासमयपणूर् करणार नाहीस.
9 स्वतःसाठी तू गह,ू जव, सोयाबीन, कडधान्य, बाजरी, ज्वारी,
आिण काठ ा गहू घेऊन िजतके िदवस तू एका बाजसू रहाशील
तेवढ ा िदवसासाठी एका भांड ात ते घे आिण आपल्यासाठी
भाकर तयार कर, जे तू तीनशे नव्वद िदवस खाशील. 10 हे
तुझ्या खाण्यासाठी वीस शेकेल वजनाचे असेल जी वेळोवेळी
तुझी उपजीवीका असेल. 11 पाणी साठ िहन मोजनू वेळो वेळी
तुझ्या पीण्यासाठी असेल. 12 जवाची भाकर तू भाजनू खा पण
सवार्ंदेखत मनुष्याच्या िवष्टेवर भाजनू खा! 13यासाठी परमेश्वर
देव “सांगतो, ती भाकर म्हणजे, इसर्ाएलाचे घराणे जे अपिवतर्
आहेत, ज्या देशातनू मी त्यांना हद्दपार करेन.” 14 परंतू मी
म्हणालो “अहा, हे परमेश्वर! माझे मन कधी अपिवतर् झाले
नाही! जे मरण पावलेले व मारुन टाकलेले मी कधी खाल्ले
नाही, िवटाळलेले मांस आजवर माझ्या मुखात गेले नाही.”
15 म्हणनू तो मला म्हणाला, “पहा! मी तुला मानवाच्या िवष्टे
ऐवजी गाईच्या िवष्टेवर स्वतःसाठी भाकर भाज.” 16 तो मला
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म्हणाला, “मानवाच्या मुला पहा! मी यरूशलेमेच्या भाकरीचा
पुरवठा काढून टाकेन,आिणअस्वस्थतेत िशधा वाटप ते करतील
आिण ते पाणी िपतील जोपयर्ंत िशधा कपात केली जाईल.
17कारण त्यांना अन्नपाण्याचा तुटवडा पडून त्यांची तरे्धा उडेल
व ऐकमेकात त्यांच्या अपराधामुळे ते भयभीत होतील.”

5
1 “मग मानवाच्या मुला, स्वतःसाठी न्हाव्याच्या

वस्तर्यासारखे धारधार अवजार घे व आपल्या डोक्याच्या
केसांचे, दाढीचे मंुडन कर, केस तागडीत मोजनू त्याचे वाटप
कर 2 वेढा िदलेला समय समाप्त झाल्यावर त्यातील ितसरा
भाग शहराच्या मध्य भागी जाळून टाक. आिण ितसरा
भाग तलवारीने कापनू टाक व ितसरा भाग वार्यावर उडवनू
टाक आिण या पर्कारे त्या लोकांचा पाठलाग तलवार करेल.
3 थोडेसे केस कापनू आपल्या कपड ाला बांधनू टाक. 4 काही
अजनू केस घेऊन आगीत टाकून दे, आिण त्यास जाळून
टाक, म्हणजे इसर्ाएलाच्या घराण्यावर आग त्यांच्या मागे
बाहेर जाईल. 5 परमेश्वर देव म्हणतो, ही यरूशलेम नगरी,
जी इतर राष्ट्रांमध्ये आहे, जेथे मी ितला स्थापीले, आिण
मी ितला इतर देशांनी आजबूाजुने वेढीले आहे. 6 पण ितने
वाईट आचरण करून इतर देशांहनू माझा िधक्कार केला आहे,
आिण त्यांनी माझ्या न्यायीपणाचा व आज्ञाचा िवरोध केला
आहे. 7 म्हणनू परमेश्वर देव असे सांगतो; तुम्ही आजबूाजुच्या
देशांपेक्षा अिधक तर्ासदायक आहात. तुम्ही सभोवतालच्या
देशाहनू अिधक माझ्या फमार्नाचे पालन केले नाही. 8 म्हणनूच
परमेश्वर देव म्हणतो; पहा! मीच तुमच्या िवरोधात काम करेन!
तुम्हास केलेले शासन हे आजबूाजुच्या देशाच्या डोळ्यादेखत
तुम्हावर होईल. 9 तुझ्या िकळस आणणार्या कायार्मुळे, मी
आजवर केले नाही, आिण करणार नाही, असे मी तुझ्यासोबत
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करेल. 10 तथािप बाप मुलांना, आिण मुले बापाला खाऊन
टाकतील, कारण मी तुझ्यावर न्याय आणला आहे. तुमच्या
उरलेल्या अंशाला चारही भागात फेकून देईल. 11 म्हणनू जसा
मी राहलो, परमेश्वर देव म्हणतो, िनिश्चतच तुम्ही िकळस राग
आणणार्या गोष्टी केल्या आहेत. म्हणनू तुमची संख्या कमी
करून तुमच्यावर दया करणार नाही. 12घातक साथीच्या रोगाने
तुम्हातील ितसरा भाग तुमच्या संख्येतनू मी नाहीसा करेन,
तुम्हामध्ये भयंकर दुष्काळ भुकमरी, सभोवताली तलवारीने तुझे
लोक नाश पावतील. सवर् िदशांनी तलवार येऊन तुझा िपच्छा
करील. 13 तेव्हा राग पणूर् होऊन समाधान पावेल, व माझा
क्रोध शांत होईल असे त्यांना कळून येईल, परमेश्वर देव हे सवर्
त्याच्या िवरोधात आवेशाने म्हणाला. 14 तुझ्या आजबूाजुच्या
देशांमध्ये तुझा नाश व तुझी खरडपट्टी काढेन, जे तुझ्या
आजबूाजनेू येणारे जाणारे ते पहातील. 15 यरुशलेच्या बाबतीत
इतर शेजारी लोकांसाठी चेतावनीचा इशारा असेल. त्यांना िनंदा
करण्याचे व अपमान करण्याचे कारण िमळेल. त्यांच्यावर शासन
करून त्यांचा नाश केला असे परमेश्वर देव म्हणतो. 16 तुमच्यात
कडूपणाचे बाण पाठवेन, त्याचा अथर् असा होईल मी तुमचा
िवध्वंस होईल, त्यांच्या वरचा दुष्काळ अजनू कठोर करून
तुमच्या भाकरीचा आधार काढून टाकेन; 17 दुष्काळ, रोगराई
तुमच्यावर पाठवीन, तुम्ही आपत्यहीन व्हाल, साथीचा रोग,
रक्तसर्ाव आिण तुम्हावर तलवार चालवीन. असे परमेश्वर देव
म्हणतो.”

6
1 मग परमेश्वर देवाचा शब्द माझ्याकडे आला, आिण तो

मला म्हणाला, 2 मानवाच्या मुला, आपले मुख इसर्ाएलाच्या
पवर्ताच्या िवरुध्द राहनू त्यांच्या िवरुध्द भाकीत कर 3 परमेश्वर
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देवाचा शब्द ऐका! असे इसर्ाएलाच्या पवर्ताला जाऊन
सांग, देव त्या पवर्त, दर्याखोर्यांना, झर्यांना सांगत आहे;
ऐका! मी तुमच्या िवरुध्द तलवार चालवीन, आिण मी तुमचे
उच्चस्थान उध्वस्त करील. 4 तुमच्या वेद्याचे खांब, तुमच्या
सयूर्मतूी र् मी पाडून टाकीन, तुमचे वध पावलेले लोक तुमच्या
मतू्यार्पुंढे पडतील असे परमेश्वर करीन. 5 इसर्ाएल लोकांचे
परे्त त्यांच्या मतू्यार्पुंढे मी टाकून देईन आिण त्यांच्या वेद्यांपुढे
हाडांची पांगापांग करेन. 6 जेथे तुम्ही राहता त्या शहराच्या
उच्च स्थानांचा िवध्वंस करेन. म्हणनू तुमच्या वेद्या, मुत्यार्,
उध्वस्त केल्या जातील. त्यामुळे ते मोडकळीस येतील आिण
त्यांची सवर् कामे पुसनू टाकली जातील. 7 त्यांच्या मध्ये ते
मृतपर्ाय होतील आिण मग तुम्हास कळेल मी परमेश्वर देव
आहे. 8 तरी उरलेल्यांचा मी बचाव करेन, देशातनू काहीचंा
बचाव तलवारीपासनू होईल, जेव्हा देशातनू तुमची पांगापांग
होईल. 9 ज्यांचा बचाव झाला ते माझ्या बद्दल िवचार करतील
जेथे ते गुलामिगरीत होते. त्यांचे मन दुराचारी झालेले, माझ्या
पासनू दरू आहेत, मग तीवर् ितटकारा त्यांच्या चेहर्यावर व
डोळे मतूी र्कडे लागलेले, दुष्टपणा, घृणा त्यांची िनंदा झाली
होती. 10 तेव्हा त्यांना समजेल मी परमेश्वर देवआहे, त्यांच्यावर
संकट आणले त्यासाठी िवशेष त्यांचे कारण आहे. 11 परमेश्वर
देव हे म्हणतो; “टाळ्या वाजव आपले पाय आपट, अहा!
कारण इसर्ाएलाच्या घराण्यात सवर् पर्कारचे वाईट घृणाआहेत.
त्यांच्यावर तलवार, दुष्काळ, साथीचा रोग येईल. 12 जे लांब
असतील ते साथीच्या रोगाने मरतील जे जवळ असतील ते
तलवारीने मरतील, उरलेले लोक दुष्काळाने मरतील; मी त्यांच्या
िवरुध्द असलेला संताप पणूर् करेन. 13 मग तुम्हास समजेल
मी परमेश्वर देव आहे, जेव्हा त्यांचे मस्तक त्यांच्या वेद्यांपुढे
उच्च िठकाणी ओक झाडा शेजारी, िहरव्या छाये खाली पडलेले
असतील, जेथे ते मुत्यार्नंा सुगंधी दर्व्य अपर्ण करीत होते!
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14 मी आपले सामथ्यर् त्यांना दाखवीन, आिण त्यांच्या भमूीचा
पणूर् िवध्वंस करेन, त्यांचे राहण्याची िठकाणे िदबलायाकडे व ज्या
जागी ते राहत होते जवळपास सवर् िठकाणे वाया घालवीन, मग
त्यांना समजेल मी परमेश्वर देव आहे.”

7
1 परमेश्वर देवाचा शब्द माझ्याकडे आला व तो म्हणाला.

2 “मानवाच्या मुला, परमेश्वर देव इसर्ाएलाच्या भमूीला
म्हणतो, या देशाच्या चारही बाजुचा शेवट झाला आहे. 3आता
इसर्ाएल देशाचा शेवट जवळ आला आहे, यास्तव मी माझा
क्रोध त्यांच्यावर पर्कट करेन, त्यांच्या अपिवतर् कामा वरुन
मी त्यांचा न्याय करेल. त्यानंतर त्यांच्यावर घृणा आिणन.
4 माझी दृष्टी तुमच्यावर दया करणार नाही, आिण मी तुमची
गय करणार नाही, तुमच्या कामाचे वेतन तुम्हास देईन, तुमची
घृणा मला येते, मग तुम्हास कळेल मी परमेश्वर देव आहे.
5 परमेश्वर देव हे सांगतो, अनथर्! अनथार् मागे अनथर्! पाहा
तो येत आहे. 6 शेवट हा िनिश्चत जवळ आला आहे, शेवट
तुमच्यासाठी जागा झाला आहे, पाहा तो येत आहे. 7 रहीवाशी
असलेल्यालोकांच्या भमूीवर सत्यानाश येऊन ठेपलाआहे, हानी
जवळ येण्याचा समय आला आहे, आिण कुठल्याही पवर्तावर
हषर्भरीत ध्वनी ऐकू येणार नाही. 8 आता जास्त काळ मी
तुम्हािवरुध्द आपल्या त्वेषाने माझ्या रागाची ओतणी तुम्हावर
करेन, जेव्हा मी तुमच्या कृत्यापर्माणे न्यायाचा िनकाल करेन
तेव्हा तुमचाच सवर् पर्कारचा घृिणतपणा तुमच्यावर येईल. 9मी
तुम्हाकडे करुणेने बघणार नाही,आिण तुझी गयमीकरणार नाही,
तुझ्या कामाची परतफेड तुझ्यावर होईल. तुम्हामध्ये घृणा वास
करेल मग तुम्हास समजेल मी परमेश्वर देव आहे. जो िशक्षा
करणारा आहे. 10 पहा! असे िदवस येत आहेत, जे घमंडाने
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भरलेल्या िशके्षची काठी तुम्हावर येईल. 11 क्रुरपणाची काठी
दुष्टपणावर उगवेल त्यांच्या सवार्ंवर, त्यांच्यातल्या धनावर,
त्यांच्या महत्वाच्या शेवटच्या इच्छा रहाणार नाहीत. 12 वेळ,
िदवस समीप येत आहे, हषर् खरेदी न करो आिण दुःख िवक्री
न करो, तोपयर्ंत माझा क्रोध सवर् बहुसंख्य लोकांवर रहाणार
आहे. 13 िवकणारा िजवंत रािहला तरी तो िवकलेल्या भमूीला
परत जावयाचा नाही, कारण हे भाकीत त्या सवर् समहूािवषयी
आहे, त्यातले काही ही चकूणार नाही,कोणीहीआपल्याअधमार्ने
आपल्या िजवीतास बळकटी आणणार नाही. 14 ते तुतार्यांचा
नाद करतील आिण तयारी करतील तरी लढाई करण्यास कोणी
तयार होणार नाही. तथािप माझा क्रोध पणूर् समुदायावर आला
आहे. 15 इमारतीच्या आत तलवार आिण दुष्काळ, साथीचा
रोग बाहेर आहे. जे शेतात आहेत ते तलवारीने मरतील,
जो नगरात असेल त्यास दुष्काळ आिण साथीचा रोग त्यांचा
नायनाट करेल. 16 त्यांच्यातील काही जण बचावले जातील
आिण पवर्तावर कबतूरापर्माणे जातील, त्यांच्या पातकामुळे ते
कण्हत राहतील. 17 पर्त्येक हात अडखळतील आिण पर्त्येक
गुडघा पाण्यापर्माणे कमजोर होईल. 18 आिण ते अंगावर
पोते गंुडळतील, त्यांच्यावर दहशतीचे सावट पसरेल; त्यांच्या
चेहर्यावर लाज व डोक्यावर टक्कल पडेल. 19 ते आपले सोने
व चांदी रस्त्यावर फेकून देतील, त्याचा त्याग करतील, त्यांचे
सोनेचांदीही त्यांना परमेश्वराच्या क्रोधापासनू वाचवू शकणार
नाही, त्यांच्या जीवाचा बचाव होणार नाही, त्यांचे पोट भरणार
नाही, कारण त्यांनी त्यामुळे ठोकर खाऊन अधमर् केला आहे.
20 ते त्यांच्या दािगण्यांवर घमंड करीत होते, त्यांच्या मतूी र्
त्यांनी ितरस्कारआणणार्या घृणा िनमार्ण करणार्या तयार केल्या
होत्या. ितरस्करणीय कायर् त्यांच्याशी केले आहे. म्हणनू या
सवर् गोष्टी त्यांच्यासाठी अपिवतर् केल्या आहे. 21 आिण
मी ितर्हाईतास हे सवर् लुट म्हणनू वाटून देईन आिण पृथ्वी
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वरील वाईट लोकांस लुटून घेऊन देईन. ते ते भर्ष्ट करतील.
22मग मी माझे तोंड त्यांच्या महत्वाच्या िठकाणापासनू िफरवेन
कारण त्यांनी माझे स्थान भर्ष्ट केले आहे. लुटारू येऊन आत
लुटालुट करतील. 23साखळी तयार करा, कारण भमूी रक्ताच्या
न्यायाच्या िनकालाने पणूर् भरुन गेली आहे, शहर िहंसक बनले
आहे. 24 देशावर सवार्त दुष्ट लोक घेऊन येईन आिण ते
त्यांची घरे बळकावनू घेतील, आिण मी त्यांचा गवर् समाप्त
करेन कारण त्यांनी पिवतर् िठकाण अमंगळ केली आहेत. 25 ते
भयभीत होतील, शांततेच्या शोधात ते भटकतील पण त्यांना ती
सापडणार नाहीत. 26अनथार्वर अनथर् येईल अफवांवर अफवा
पसरतील, मग ते संदेष्ट ाला संदेश पहाण्यासाठी सांगतील,
दृष्टांत िवद्या, सल्ला, वडीलांची बुध्दी संपनू जाईल. 27 राजा
शोक करील, व राजकुमार िनराशा परीधान करतील, तेव्हा
भमूीच्या लोकांचे हात िभतीने थरथरतील त्यांच्या कृत्यापर्माणे
हे त्यांच्याशी मी करेन, आिण मी त्यांच्या गुणव ेनुसार त्यांचा
न्याय करेन, तोपयर्ंत त्यांना समजणार नाही िक मी परमेश्वर देव
आहे.”

8

1 मग बाबेलातील बंिदवासाच्या सहाव्या वषार्च्या सहाव्या
मिहन्याच्या पाचव्या िदवशी मी माझ्या घरात बसलो असता
यहदूाचे वडील माझ्या पुढे बसले होते, तेव्हा पुन्हा परमेश्वर
देवाचा वरदहस्त माझ्यावर आला. 2 मग मी पािहले की
मनुष्याच्या आकृतीसारखे मला िदसले, त्यांच्या कमरेच्या खाली
अग्नी भासला, त्याच्या कमरेच्या वरच्या भागात चकाकणार्या
धातसूारखे मला िदसले. 3 मग देवाने दाखवलेल्या दृष्टांतात
हाताच्याआकृती पर्माणे येऊनमाझ्या डोक्याच्या केसासधरुन
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देवाच्याआत्म्याने मला स्वगर्आिण पृथ्वीच्यामध्यभागी उचलनू
घेतले, त्याने मला यरूशलेमेला नेले उ रेच्याआतील भागाच्या
वेशी जवळ तेथे एक मतूी र् िचडवण्यासाठी उभी होती. 4 आिण
इसर्ाएलाच्या देवाचे गौरव कायम होते, जे मी पािहले होते.
5 मग तो मला म्हणाला “मानवाच्या मुला, उ रेकडे आपली
नजर लाव जी वेदीकडे जाते,” पर्वेशव्दारातही िचडवणारी मतूी र्
होती. 6 तेव्हा तो मला म्हणाला, “मानवाच्या मुला, ते काय
करत आहेत हे तू पािहले काय? तेथे मोठे घृणा आणणारे कृत्ये
करीतआहे, मीआपल्या पिवतर् िठकाणाहनू िनघनू जाण्यासाठी
इसर्ाएलघराणे करीतआहे, तुम्ही जाऊनपाहा ते मोठे घृणास्पद
आहे.” 7 मग त्याने मला मैदानाच्या पर्वेश व्दारात नेले, मग
मी पािहले तेथे िभंतीला मोठे िछदर् पडलेले मला िदसले. 8 तो
मला म्हणाला, मानवाच्या मुला, िभंतीला खोदकाम कर. म्हणनू
मी िभंतीत खोदले तेव्हा पाहा, तेथे दरवाजा होता. 9 तेव्हा
तो मला म्हणाला, “जा आिण दुष्ट घृणास्पद गोष्टी होतांना
आपल्या डोळ्यांनी पाहा.” 10 मग मी बघण्यासाठी गेलो,
आिण पाहा! तेथे सवर् पर्कारचे सरपटणारे आिण अशुद्ध पर्ाणी
होते, इसर्ाएल घराण्याच्या सवर् मतूी र्यांची िचतरे् यरूशलेमेच्या
िभतीवंर टांगलेल्या होत्या. 11 तेव्हा इसर्ाएलाच्या घराण्याचे
स र वडील मी पािहले त्यामध्ये याजन्या चा मुलगा शाफान हा
त्यांच्यामध्ये उभा होता, पर्त्येक मनुष्याजवळ धपू जाळण्याचे
भांडे होते त्यांचा संुगध वर घेतल्या जात होता. 12 मग तो
मला म्हणाला, “मानवाच्या मुला, तू पािहलेस का इसर्ाएलाच्या
घराण्याचे वडील अंधारात काय करतात ते? पर्त्येक मानव
मतूी र्च्या गृहात लपनू काय करतात, ते म्हणतात, परमेश्वर देव
आम्हास बघत नाही, म्हणनू परमेश्वर देवाने त्यांचा त्याग केला
आहे. 13आिण तो मला म्हणाला, ‘पुन्हा वळून पहा, दुसरी मोठी
घृणास्पद बाब ते करीत आहे.” 14 पुन्हा त्याने मला परमेश्वर
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देवाच्या मंिदराच्या दरवाज्याच्या उ र भागात नेले,आिण पहा!
िस्तर्या बसनू तम्मुजासाठी दुःख करीत होत्या. 15 तेव्हा तो
मला म्हणाला, “मानवाच्या मुला, तू हे बिघतलेस का? पुन्हा
वळून पहा! यापेक्षा अिधक घृणा येणारे काम तू डोळ्यांनी
पहाशील.” 16 परमेश्वर देवाच्या देवळाच्या आतील पर्ांगणात
त्याने मला आणले, आिण पहा! परमेश्वर देवाच्या देवळाच्या
पर्वेश व्दारात देवडी आिण वेदीवर पंचवीस माणसे परमेश्वर
देवाच्या वेदीकडे पवूला तोंड व परमेश्वर देवाच्या देवळाकडे
पाठमोरे करून सुयार्ची उपासनाकरीत होते. 17तो मला म्हणाला,
“मानवाच्या मुला, तू हे पािहलेस का? यहदूाचे घराणे याही
िठकाणी घृणास्पद गोष्टी करीत आहे. ते कमी आहे का? म्हणनू
त्यांची भमूी अिहंसेने भरुन गेली आहे, त्यांनी पुन्हा माझ्या
रागाला िचथवीले आहे, त्यांनी आपल्या नाकांनी फांद्या धरुन
ठेवल्या आहे. 18 म्हणनू मीही त्यांच्या िवरुध्द कायर् करेन,
त्यांच्यावर मी कृपादृष्टी करणार नाहीआिण त्यांची मी दाणादाण
करणार आहे, ते माझ्या कानी आरोळी मारतील तरी मी त्यांचे
ऐकणार नाही.”

9
1 तेव्हा देवाने मोठ ा आवाजाने मला हाक मारली, आिण

म्हणाले, “शहर रक्षकाला येऊ द्या, पर्त्येकाच्या हाती हल्ला
व हानी करणारे हत्यार असेल.” 2 मग पहा! उ र िदशेने
पर्वेश व्दारातनू सहा जण आपल्या हाती जनावर ठार करणारे
हत्यार आिण अंगात तागाचे वस्तर् पिरधान केलेले, एका बाजसू
शासर्ांचे उपकरण होते, मग ते जाऊन िपतळेच्या वेदीजवळ
उभे राहीले. 3 मग इसर्ाएली देवाचे गौरवी तेज करुबा वरुन
िनघनू घराच्या उंबरठ ावर आले. त्याने तागाचे वस्तर् परीधान
केलेले ज्यांच्या हाती एका बाजलूा शासर्ांचे उपकरण होते त्यांना



9:4 xviii यहेज्केल 10:1

बोलावले. 4 परमेश्वर देव त्यांना म्हणाला, “यरूशलेमेच्या मध्य
भागातनू पर्वेश करा, जे पुरुष िवव्हळ झाले, त्यांच्या माथ्यावर
खुणकरा,आिणशहरात केलेल्या सगळ्याअपिवतर् गोष्टीसंाठी
उसासे टाका.” 5ऐकायला जाईलअशा अंतरावर मग तो बोलला
शहरात त्यानंतर पर्वेश कर, व मारुन टाक, कुणावरही दया
करु नकोस. 6 म्हातारे असो, तरुण, कुमारी, लहान मुले िकंवा
िस्तर्या सवार्नंा मारुन टाका. पण ज्याच्या माथ्यावर खुण आहे
त्याच्याजवळ जाऊ नका. माझ्या पिवतर् िठकाणाहनू सुरुवात
करा, मग म्हातार्यापासनू सुरुवात केली व माझ्या िनवासापुढे
आले. 7 तो त्यांना म्हणाला, “आक्रमण करा, मंिदर भर्ष्ट
करा, घरे उध्वस्त करा, आिण वेशी मृतांना व्यापनू टाका” मग
ते यरुशमेल नगराच्या बाहेर जाऊन हल्ला करतील. 8 ते हल्ला
करीत असतांना, मला स्वतःला एकटे वाटले. आिण मी उपडा
पडून रडलो, हे पर्भू परमेश्वर देवा तुझ्या क्रोधाच्या ओतणीने
तू सवर् उरलेल्या यरूशलेमातील इसर्ाएलाचा िवध्वंस करशील
काय? 9 तो मला म्हणाला, “इसर्ाएल आिण यहदूाचे अपराध
फार वाढत आहेत, शहर व भमूी रक्ताने भरलेली आहे आिण
ते दुरुपयोग करून म्हणतात, परमेश्वर देव आम्हास िवसरला
तो आम्हास बघत नाही. 10 म्हणनू मी त्यांच्यावर दया दृष्टी
करणार नाही. त्यांची दया करणार नाही. त्यावर त्यांच्या कृत्यांचे
फळ त्यांच्या माथी देईन.” 11 पहा! तागाचे वस्तर् घातलेला
शास् याचे अवजार हाती घेऊन वापस येत असता त्याने बातमी
िदली, “तू मला सांगीतलेले सवर् काही पार पाडले आहे.”

10
1 मग मी पािहले की करुबीम दुताच्या चार पंख असलेल्या

जीवांच्या डोक्याच्या माथ्यावर जे घुमटाच्या आकारासारखे
काही होते त्याच्यावर नीलमण्याच्या राजासनाच्या
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आकृतीसारखे काही माझ्या दृष्टीस पडले. 2 मग परमेश्वर
देव तागाचे वस्तर् घातलेल्या पुरुषाशी बोलला आिण म्हणाला,
“करुबाच्या खालील चाकाच्या मध्य भागात जा, व आपल्या
दोन्ही हातात जळते करुबांच्या मधनू कोलीत घे आिण ते
शहरावर पसरवनू टाक” मग तो पुरुष मी पाहत असताना गेला.
3 करुब घराच्या उजव्या बाजलूा उभा रािहला जेव्हा तो पुरुष
आत गेली, तेव्हा ढगांनीआतल्या वेशी भरुन गेल्या. 4परमेश्वर
देवाचे गौरव करुबावर उठून घराच्या उंबरठ ावर आले, आिण
वेशी परमेश्वर देवाच्या पर्काशाने चमकू लागल्या. त्याने घर
भरुन गेले आिण वेशी देवाच्या गौरवाने पर्काशू लागल्या.
5 मग बाहेरील अंगणात करुबाच्या पंखांचा आवाज मी ऐकला,
तो सवर्सामथी र् परमेश्वर देवाच्या वाणीसारखा होता.

6 मग असे झाले की, तागाचे वस्तर् घातलेल्या पुरुषाला
देवाने आज्ञा केली आिण म्हणाला, “करुबांच्या मध्ये असलेल्या
चाकांच्या मध्यभागी असलेला िवस्तव घे” मग तो पुरुष
चाकाच्या बाजलूा जाऊन उभा राहीली. 7 एका करुबाने इतर
करुबीमांच्यामध्ये जेथे आग आहे, तेथे आपला हात लांब केला
आिण तीआग उचलनू तागाचे वस्तर् घातलेल्या पुरुषाच्या हाती
िदली. तो पुरुष तीआग घेवनू तेथनू िनघनू गेला. 8मी करुबाला
पािहले तो पहा, मनुष्याच्या हातासारखे हात त्याच्या पंखांच्या
खाली होते.

9 मग मी पािहले तेव्हा पहा! करुबाच्या बाजलूा चार चाके
होती, एकेक चाक एकेका करुबीमाच्या शेजारी होते, आिण
ती चाके वैडूयर्मण्यांसारखी िदसत होती. 10 ती चारही चाके
एकसारखीच िदसत होते, एक चाक दुसर्यात असल्यासारखी ती
चाके होती. 11 जेव्हा ते चालत तेकोणत्याही एका िदशेलाचालत
असत; ते चालत असतांना वळण घेत नव्हते, त्यांचे तोंड ज्या
िदशेला होते त्याच िदशेने ते सरळ चालत होते.

12 त्यांची सवर् शरीरे; त्यांचे हात, पाठ,आिण त्यांचे पंखदेखील
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डोळ्यांनी झाकलेले होते आिण त्यांच्या सभोवतालची चाकेही
डोळ्यांनी झाकलेली होती. 13 जसे मी ऐकले तो त्या चाकांना
“गरगर िफरणारी चाके” असे म्हटले गेले. 14 त्यांना पर्त्येकाला
चार तोंडे होती; पिहले तोंड करुबाच्या तोंडासारखे होते,
दुसरे तोंड मानवाच्या तोंडासारखे होते, ितसरे तोंड िसंहाच्या
तोंडासारखे, चौथे तोंड गरुडाच्या तोंडासारखे होते.

15 मग करुब पर्ाणी हे मी खबार नदी शेजारी पािहले ते
उभे झाले. 16 जेव्हा करुब चालत होते, चाके त्याच्या बाजलूा
चालत होती;आिण जेव्हा करुब उंच उडत होते,चाके पंखांसोबत
पृथ्वीच्या वर घेतले जात होते, त्याची चाके हालत नव्हती तर
ती िस्थर अशी त्यांच्यासोबत राहत होती. 17 जेव्हा करुब उडत
होते, ते चाके बाजलूा राहत होती आिण जेव्हा ते उभे राहत चाके
उभे राहत होती, त्या िजवंत पर्ाण्यांचाआत्मा त्या चाकांत होता.

18 मग घराच्या उंबरठ ावरुन परमेश्वर देवाचे गौरव बाहेर
करुबावर जाऊन राहीले, 19 तेव्हा करुबाने त्याचे पंख उंच केले
आिणमाझ्या देखत ते पृथ्वीवरूनउडाले, त्यांची चाकेही त्यांच्या
बाजलूा होती. परमेश्वर देवाच्या पवूर् पर्वेशव्दाराजवळ येऊन
उभे झाले आिण मग इसर्ाएलाच्या देवाचे गौरव त्यांच्यावर
वरुन खाली आले.

20 मी खबार नदीच्या तीरी इसर्ाएलाच्या देवाच्या
आसनाखाली ज्याला पािहले तो हाच िजवंत पर्ाणी होता.
मग ते करुब आहेत असे मला कळाले 21 त्या पर्त्येकाला चार
तोंडे व चार पंख होते. पंखांच्या खाली मनुष्याच्या हातासारखे
हात होते 22 खबार नदी जवळ मी पािहलेल्या दृष्टांतात होती
तसेच त्यांचे चेहरे होते आिण ते पर्त्येकआपापल्या समोर सरळ
चालत होते.

11
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1 नंतर परमेश्वर देवाच्या घराच्या पवूकडील पर्वेशद्वाराकडे
देवाच्या आत्म्याने मला उचलनू नेले. आिण पहा!
पर्वेशद्वाराजवळ मी पंचवीस माणसे उभी असलेली पािहली.
त्यांच्यामध्ये अज्जरूचा मुलगा याजन्या आिण पलट ा मुलगा
बनाया, हे लोकांचे पुढारी त्यांच्यामध्ये होते.

2 परमेश्वर देव मला म्हणाला, “मानवाच्या मुला, हे लोक
पापाची योजना करणारे आहेत, आिण हे शहरात दुष्ट योजना
योजीतात. 3 ते म्हणतात, ‘घरे बांधण्याचा समय अजनू जवळ
आला नाही, हे शहर भांडे आहे, आिण आपण मांस आहोत.’
4 म्हणनू मानवाच्या मुला त्यांच्या िवरोधात भिवष्यवाणी कर.”

5 त्यानंतर परमेश्वर देवाचा आत्मा माझ्यावर आला आिण
तो मला म्हणाला परमेश्वर देव असे सांगतो असे म्हण, तू असे
इसर्ाएलाच्या घराण्यास सांिगतल्यास त्यांच्या मनात आलेले
िवचार मी ओळखतो. 6 शहरात, रस्त्यावर मारलेल्या लोकांस,
दुप्पट करा आिण रस्त्ये त्यांनी भरुन टाका. 7 म्हणनू परमेश्वर
देव म्हणतो, ज्या लोकांस तुम्ही मारले त्यांची परे्ते यरूशलेम
शहराच्या मध्यभागी ठेवलेली आहेत, हे शहर भांडे आिण ते
मांस आहेत, पण तुम्ही त्यांना शहराच्या मध्य भागातनू घेऊन
यायचे आहे. 8 तुम्ही तलवारीला घाबरला, तर मी तलवार
तुम्हावर आिणन, हे परमेश्वर देवाचा जाहीर नामा आहे 9 मी
तुम्हास शहराच्या मध्य भागातनू घेऊन येईनआिण परदेशांच्या
मस्तकावर तुम्हास ठेवीन, कारण त्यांच्या िवरुध्द न्याय करेन.
10 त्यांचा पाडाव मी तलवारीने करेन. इसर्ाएलाच्या वेशीत
त्याचा न्याय करेन मग तुम्हास कळेल की मी परमेश्वर देव
आहे. 11 हे शहर तुमचे अन्न िशजवण्याचे भांडे होणार नाही.
त्यांच्यामध्ये ते मांसही होणार नाही. मी इसर्ाएलाच्या वेशीच्या
आत तुमचा न्याय िनवाडा करणार आहे. 12 मग तुम्हास कळेल
मी परमेश्वर देव आहे, जो कोणी मतूी र् पुढे चालत नाही आिण
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ज्यांनी ठरवीले ते बाहेर येणार नाही, त्याऐवजी, सभोवतालच्या
राष्ट्राचे िनणर्य तुम्ही घेऊनजाल. 13मी केलेल्या भाकीतानुसार
बाहेर ये, पलट ाचा मुलगा बनायामरणपावला. मगमीपालथा
पडून मोठ ा आवाजाने म्हणालो, “आहा! हे पर्भू परमेश्वर देवा
तू उरलेल्या इसर्ाएलाच्या लोकांस पणूर् शेवट केलास काय?”

14 परमेश्वर देवाचा शब्द मला कळला, व मला म्हणाला,
15 “मानवाच्या मुला, जे यरूशलेमिनवासी, तुझे भाऊबंद, तुझे
भाऊबंदच, इसर्ाएल घराण्यातील पर्त्येक मानवाचे वंशज. जे
सांगतात इसर्ाएल देश आम्हास िमळाला आहे, ते परमेश्वर
देवापासनू लांब आहेत, ही भमूी आम्हास वतन म्हणनू िदलेली
आहे. 16 म्हणनू परमेश्वर देव असे म्हणतो, मी त्यांना देशातनू
फार लांब बाहेर नेईन, त्यांना िवखुरलेले असे सवर् भमूीत करीन,
तरी मी काहीकाळ त्यांच्यासाठी पिवतर् िठकाण असे करीन जेथे
ते जाणार आहे. 17 म्हणनू परमेश्वर देव असे म्हणतो, जेथनू
तुम्ही िवखुरले गेलात त्याच िठकाणीआणनू तुम्हासएकतर्करीन
आिण मी इसर्ाएल देश तुम्हास देईन. 18 मग ते तेथील सवर्
ितरस्कार आणणार्या व ओंगळ व घृणास्पद त्या िठकाणाहनू
काढून टाकेल. 19 आिण मी तुम्हास एक मन देईन, आिण मी
तुम्हात नवीन आत्मा घालीन जेव्हा ते माझ्या जवळ येतील,
त्यांच्यातील दगडरुपी मन काढून त्यांना नवे मांसमय मन देईन.
20 मग मी ठरवेन तसे ते चालतील, ते माझे फमार्न पाळतील
आिण त्या पर्माणे करतील. तर ते माझे लोक आिण मी त्यांचा
परमेश्वर होईन. 21 पण जे कोणी ओंगाळ गोष्टीच्या परे्माकडे
आिण घृणास्पद कायर् करेल मी त्यांचे वतर्णुक त्यांच्या माथी
आिणन. मी परमेश्वर देव आहे असे जाहीर करतो.” 22 तेव्हा
करुबांनी आपल्या पंखांनी वर उचलनू घेतले आिण चाके त्यांच्या
बाजलूा होती आिण इसर्ाएलाच्या देवाचे गौरव हे सवो र्च्च
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होते. 23 शहराच्या मध्य भागातनू परमेश्वर देवाचे गौरव वर
िनघनू गेले, आिण शहराच्या पवूर् भागात पवर्तावर िस्थर उभे
राहीले. 24आिण देवाच्या आत्म्याने मला दृष्टांतात उंच नेले व
खास्द्यांच्या देशात हद्दपार नेले. आिण दृष्टांतातमला वर उचलनू
नेले असे मी पािहले. 25मग मी हद्दपार असलेल्यांना सवर् काही
जाहीर केले जे परमेश्वर देवाने मला सांिगतले होते.

12
1 परमेश्वर देवाचा शब्द माझ्याकडे आला आिण मला

म्हणाला, 2 “मानवाच्या मुला, तू या बंडखोर घराण्याच्या
लोकात राहतो, जेथे त्यांच्याकडे बघण्याचे डोळे आहेत पण
ते बघू शकत नाहीत, आिण त्यांच्याकडे कान आहेत पण ते
ऐकू शकत नाही, कारण ते बंडखोर घराणे आहेत. 3 तथािप
मानवाच्या मुला तुझ्यासाठी सवर् काही हद्दपार करण्याची तयारी
कर, आिण त्यांच्या डोळ्यांदेखत बाहेर िनघनू जा, मी तुला
तुझ्या िठकाणापासनू दुसर्या िठकाणावर हद्दपारकरीन. कदािचत
त्यांना कळून येईल ते िफतुर घराण्यातले आहेत. 4 आिण तू
बाहेर हद्दपार जातांना आपल्या वस्तू िदवसा ढवळ्या त्यांच्या
डोळ्यांदेखत घेऊन जाशील; बाहेर हद्दपार होतांना सायंकाळी
त्यांच्या नजरे देखत िनघनू जा. 5 त्यांच्या नजरे देखत िभंतीला
(वेशीला) एक भगदड पाड,आिण त्यातनू बाहेर िनघ. 6 त्यांच्या
डोळ्यादेखत आपले सामान वस्तू आपल्या खांद्यावर घे, आिण
त्यांना अंधारात घेऊन जा, आिण तोंड झाकून घे म्हणजे तुला
जमीन िदसणार नाही, मी तुला इसर्ाएलाच्या घराण्यासाठी
हे िचन्ह ठेवले आहे.” 7 म्हणनू मी हे केले, जसे तू मला
बजावले, िदवसा ढवळ्या मी सवर् वस्तू बाहेर हद्दपार आणल्या,
आिण सायंकाळी आपल्या हातांनी वेशीला भगदड पाडले.
मी माझ्या सवर् वस्तू अंधारात बाहेर काढल्या आिण त्यांच्या
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डोळ्यांदेखत सवर् आपल्या खांद्यावर घेऊन आलो. 8 मग
परमेश्वर देवाचे शब्द मला पर्भात समयी आले, 9 “मानवाच्या
मुला, हे इसर्ाएलाच्या घराण्या तू काय करतोस, बंडखोर पणा
तू केला नाहीस काय?” 10 त्यांना सांग, परमेश्वर पर्भू देव हे
सांगतो ही भिवष्यात्मक कृती यरूशलेमेच्या राजपुतर्ांना,आिण
सवर् येथे जमलेल्या इसर्ाएलाच्या घराण्यासाठी आहे. 11 असे
सांग,मी तुम्हासाठी खुण देतो की, जे मी केले ते सवार्संाठी होईल;
ते सवर्जण सरहद्दपार गुलामिगरीत जातील. 12 त्यांच्यातला
राजा अंधारात सामान आपल्या खांद्यावर घेऊन जाईल आिण
तो वेशीच्या बाहेर िनघनू जाईल. तो वेशीला भगदड पाडून
आपले सामान घेऊन जाईल, तो आपले तोंड झाकील, त्यामुळे
आपल्या डोळ्यांनी जमीन बघणार नाही. 13 मी आपली जाळी
त्यांच्यावर टाकीन आिण तो माझ्या फंद्यात पकडला जाईल;
मग मी त्यांना बाबेलात खास्द्यांच्या देशात घेऊन जाईन,
पण ती भमूी ते बघणार नाही त्यामध्ये त्यांचा अंत होईल.
14 मी त्यांना सगळ्या अवतीभोवती असलेल्या त्यांच्या मदत
करणार्यांना व त्यांच्या सेनेची पांगापांग करेन, आिण त्यांचा
पाठलाग तलवारीने करेन. 15 मग त्यांना कळेल मी परमेश्वर
देव आहे, जेव्हा मी त्यांना देशातनू संपणूर् भमूीतनू पांगवेन.
16 पण त्यांच्यातील काही लोकांस तलवारीने, दुष्काळाने, आिण
साथीच्या रोगाने पांगवेन, ज्या भमूीत मी त्यांना घेऊन गेलो तेथे
त्यांनी त्यांच्या घृणास्पद गोष्टीची नोंद केलेली असेल, म्हणनू
त्यांना कळेल मी परमेश्वर देव आहे. 17 परमेश्वराचा शब्द
माझ्याकडे आला आिण म्हणाला, 18 मानवाच्या मुला आपली
भाकर थरथरत खाऊन टाक,आिणआपले पाणी थरकापतआिण
िचंतातुर होऊन िपवनू घे. 19 मग त्या भमूीतील लोकांस सांग,
पर्भू परमेश्वर हे यरूशलेम रिहवाशासंबंधी सांगतोय; इसर्ाएल
िनवासी तुम्ही आपली भाकर थरथर कापत खाल व पाणी प्याल
आजपावोत तुमची भमूी लुटली जाईल कारण जे त्या िठकाणी
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राहतात, त्यांच्या िहंसेमुळे हे घडेल. 20 म्हणनू त्यांच्या राहत्या
नगराला उध्वस्त केले जाईल,आिणभमूीओसाड नापीक होईल;
मग तुम्हास कळेल की मी परमेश्वर देव आहे. 21 पुन्हा परमेश्वर
देवाचा शब्द माझ्याकडे आला आिण म्हणाला, 22 मानवाच्या
मुला, इसर्ाएलाच्या भमूीत जी तुझी पर्िसध्द म्हण आहे,
पर्दीघर् िदवसात सवर् दृष्टांत वायफळ ठरतील. 23यास्तव त्यांना
सांग परमेश्वर पर्भू देव असे म्हणतो, मी या म्हणीला संपुष्टात
आिणन यासाठी की इसर्ाएलात याचा पुन्हा कोणी वापर करणार
नाही. “मग त्यांना जाहीर कर, िदवस जवळ येत आहेत सवर्
बोलके होतील” 24 आता येथनू पुढे कोणतेही पाखंडी दृष्टांत
नसणार िकंवा अनकुूल भिवष्य कथन इसर्ाएलात होणार नाही.
25मी परमेश्वर देवआहेआिणमी बोलतआहे. मी बोललेलेशब्द
पणूर् करेन. आता येथे उिशर होणार नाही. हे परमेश्वर देव बंडखोर
घराण्याला जाहीर करतो की, मी बोललेले शब्द पणूर् करतो.
26 पुन्हा परमेश्वर देवाचा शब्द माझ्याकडेआलाआिण म्हणाला,
27मानवाच्या मुला पहा! इसर्ाएलाचे घराणे म्हणेल जो दृष्टांत
अनेक िदवसा पासनू पािहला आिण पुढच्या काळासाठी भाकीत
पणूर् येतआहे. 28यास्तव त्यांना सांग परमेश्वर देव असे म्हणतो;
माझ्या शब्दाला उशीर होणार नाही,जो शब्द मी बोललो तो पणूर्
करणार आहे, हे परमेश्वर देव जाहीर करतआहे.

13
1 पुन्हा परमेश्वर देवाचा शब्द माझ्याकडे आला आिण तो

म्हणाला, 2 मानवाच्या मुला इसर्ाएलाच्या भाकीत करणार्या
िवरूद्ध भाकीत कर आिण जे आपल्या बुध्दीने भाकीत करतात
त्यांना सांग, परमेश्वर देवाचा शब्द ऐका. 3 पर्भू परमेश्वर
असे म्हणतो; मखूर् संदेष्ट ांबद्दल िदलगीरी आहे. जे आपल्या
स्वतःच्या आत्म्याचे अनुसरण करतात, पण आपले दशर्न बघत
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नाही. 4 हे इसर्ाएला, तुझे भाकीत करणारे उजाड नापीक भमूीत
कोल्ह्यासारखे आहेत. 5 तुम्ही इसर्ाएलाच्या घराण्यात वेशी
पाडण्यास गेला नाहीत तर वेशी बांधनू काढल्या नाही, परमेश्वर
देवाच्या िदवशी युध्दात तुम्ही पर्ितकार केला नाही. 6लोकांस
खोटा दृष्टांत आिण खोटे भाकीत कळले आहे, जो कोणी म्हणतो
परमेश्वर देव अमुक तमुक जाहीर करीत आहे. परमेश्वर देवाने
त्यांना पाठवले नसतांनाही त्यांनी लोकांस आशा िदली आहे,
आिण त्यांनी िदलेला संदेश खरा ठरेल. 7 तुम्ही खोटा दृष्टांत
पािहला नाही का? आिण खोटे भाकीत केले नाही का? “तुम्ही
म्हणता की अमुक तमुक परमेश्वर देव जाहीर करीतआहे” जेव्हा
मी तसलेकाही बोललो नाही. 8यास्तव परमेश्वर देवअसेसांगत
आहेः कारण तुम्ही खोटा दृष्टांत पािहलाआिणखोटी वातार् केली
यास्तव परमेश्वर देवाचा हा खोटा जाहीरनामा तुझ्या िवरुध्द
आहेः 9माझा हात जे खोटे भाकीत करणार्यां िवरुध्दआहे,आिण
खोटे दशर्न बघणार्यां िवरुध्द आहे, ते लोक माझ्या लोकांच्या
सभेत येणार नाहीत, त्यांच्या नावाची नोंदणी इसर्ाएलाच्या
घराण्यात होणार नाही, ते इसर्ाएलाच्या भमूीत िनिश्चतजाणार
नाहीत. मग तुम्हास कळेलकी मी परमेश्वर देवआहे. 10यास्तव
माझ्या लोकांस भलतीकडेच जाण्यासाठी मागर्दशर्न केले आिण
त्यांना शांती िदली जेथे शांती नव्हती, त्यांनी वेशी उभ्या केल्या
आहे. आिण त्यांना पांढरा रंग िदला आहेत. 11आिण म्हणतात
की जो कोणी पांढरा रंग देईल त्यांना म्हणा वेशी पडतील;
त्यांच्यावर मुसळ धार पाऊस पडून गारा पडून ते कोसळून
जाईल व वादळाने उध्वस्त होईल. 12 पाहा वेशी पडतील,
इतर तुम्हास हे सांगणार नाही, “तुम्ही लावलेला पांढरा रंग
कोठे आहे?” 13 यास्तव परमेश्वर देव हे सांगत आहे, माझ्या
संतापामुळे मी वादळ घेऊन येईन,आिण माझ्या क्रोधामुळे पुर
येईल; गारा पडल्यामुळे समुळ नाश होईल. 14 तुम्ही पांढर्या
रंगानेआच्छादलेली वेशी मी पाडून टाकेन त्यांना समुळ उध्वस्त
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त्यांच्या मध्य भागी मी करेन, मग तुम्हास कळेल मी परमेश्वर
देव आहे. 15 मी आपल्या रागाची परीसीमा पांढर्या रंगाच्या
वेशीवर करेन, मी तुम्हास सांगेन; वेशी तेथे उभ्या नसणार व
लोक त्यांना पांढरा रंगही लावणार नाही. 16इसर्ाएलाचे भािकत
करणारे ज्यांनी यरूशलेमची भिवष्यवाणी केली ज्यांनी ितच्या
शांतीचा दृष्टांत पािहला, पण तेथे शांती नाही. हे परमेश्वर
देव जाहीर करीत आहे. 17 म्हणनू मानवाच्या मुला आपले तोड
लोकांच्या मुलीपंासनू िफरव जे आपल्या मनाचे भाकीत करतात,
त्यांच्या िवरुध्द भाकीत कर. 18 सांग, परमेश्वर देव हे म्हणतो;
लोकांच्या जीवाची पारध करण्यासाठी पर्त्येक िठकाणी पाश
मांडून ठेवले आहेत, िनरिनराळ्या मनुष्यांच्या उंचीच्या जाळ्या
बनवतील तेव्हा तुम्ही हळहळ व्यक्त करून माझ्या लोकांच्या
जीवाची िशकार करता, पण स्वतःला वाचवता. 19 खोट ा
गोष्टी ऐकून, जे मरु नये त्यांना ठार करून जे जगू नये त्यांना
जगवनू त्यांच्याअन्नांसाठी माझ्यालोकांचाअवमान केलाआहे.
20यास्तव परमेश्वर देव म्हणतो, पाहा ज्या पक्षाच्या पारधासाठी
पाशमांडलाआहे त्यासतोडूनमीमागर् करीन, 21ज्याआत्म्यांची
तुम्ही पक्षासारखे पारध केली त्यांना स्वतंतर् केले. तेव्हा तुम्हास
समजेल मी परमेश्वर देव आहे. 22 िकंबहनूा ज्या देवभीरुला मी
खेदीत केले नाही. त्याचे हृदयअसत्य बोलनू दुःख देता व वाईट
मागार्पासनू परावृत होऊ नये, आिण आपल्या जीवाचा बचाव
करु नये असे त्यांच्या बाहूंना बळ देता. 23 म्हणनू िवनाकारण
दशर्न बघणे व ज्योितषी हे संपुष्टात येईल; मी आपले लोक
तुमच्या हातनू सोडवेन, तेव्हा तुम्हास समजेल मी परमेश्वर देव
आहे.

14



14:1 xxviii यहेज्केल 14:10

1 इसर्ाएलाच्या वडीलांपैकी िकत्येक माणसे माझ्याकडे आले
व माझ्यापुढे बसले 2 नंतर परमेश्वर देवाचा शब्द माझ्याकडे
आला की, 3मानवाच्या मुला, या सवर् मानवांनी मतूी र्चंी उपासना
केली व मनात त्यांना जागा िदली, त्यांनी आपल्या दृष्टी
समोर पापाला अडखळण ठेवले आहे, अशा पापीष्ट लोकांस मी
आपल्याला पर्श्न िवचारु देईन? 4 याकिरता त्यांच्याशी बोल;
त्यांना सांग की पर्भू परमेश्वर म्हणतो, इसर्ाएल घराण्यातील
जो कोणी आपल्या हृदयात मतूी र् वागवतो, आपले पापजनक
अडखळण आपल्या नेतर्ांसमोर ठेवतो आिण संदेष्ट ाकडे
येतो, त्यास माझे उ र त्याच्या मतूी र्चं्या संख्येच्या मानाने
िमळेल. 5 मी इसर्ाएल घराण्याला परत माघारी आिणन,
कारण त्यांच्या मतूी र्पुढे त्यांनी मला अगदी परके केले आहे,
असे परमेश्वर देव म्हणतो. 6 तथािप इसर्ाएल घराण्याशी
बोल, पर्भू परमेश्वर देव म्हणतो, मतूी र्पुजेपासनू मागे िफरा
आिण पश्चाताप करा, आपल्या अमंगळ गोष्टीपासनू आपले
तोंड िफरवा. 7 इसर्ाएलाच्या घराण्यातील पर्त्येकजण आिण
इसर्ाएलात जे मला योग्य तेच आहे आिण ज्यांनी मतूी र्पुजेत
अशा पापाचा अडखळण धोंडा आपल्या मनापासनू आपल्यात
वागवला. आिण माझा शोध घेण्यास भिवष्यवक्तांकडे येतात,
मी परमेश्वर देव आहे स्वतः त्यांना उ र देईन. 8 माझे मुख
त्याच्या पासनू लपवीन, त्यांना िचन्ह व लोकांसाठी िनंदेचा
िवषय करीन आिण माझ्या लोकांमधनू त्यांना हुसकावनू देईन,
तेव्हा त्यांन समजेल की मी परमेश्वर देव आहे. 9 जर कुणी
संदेष्टा भुलथापांनी बोलनू संदेश देईल तर समजावे की मीच
परमेश्वर देव त्यास भर्मात पाडून संदेश देण्यास भाग पाडले
आहे, त्याच्या िवरोधात मी माझा हात उचलीन आिण माझ्या
इसर्ाएलातनू त्यांना हुसकून देईन 10 ते त्यांच्या घोर अन्यायाचे
फळ भोगतील संदेष्ट ांचा घोर अन्याय आिण ज्यांनी पर्श्न
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िवचारला ते दोघेही घोर अन्यायाचे फळ भोगतील. 11 यासाठी
इसर्ाएल घराणे माझ्यापासनू परागंदा होणार नाही ते आपल्या
पातकामुळे स्वतःलाअशुद्धकरणार नाहीत, ते माझे लोक होतील
व मी त्यांचा देव होईन,असे परमेश्वर देव म्हणतो.

12 नंतर परमेश्वर देवाचा शब्द माझ्याकडे आला आिण
म्हणाला, 13 मानवाच्या मुला, एखाद्या देशाने माझ्या िवरोधात
पाप केले, त्यांच्या िवरोधात मी माझा हात उचलेन, त्यांना
अन्नाचा तुटवडा पडेल त्यांच्यावर दुष्काळ आिणन त्यांच्यातनू
मानव व पशू ह्यांना हुसकून देईन. 14जरी देशात नोहा दानीएल
आिण ईयोब हे ितघे असेल तरी पुरे ते त्यांच्या धामी र्कतेमुळे
वाचतील असे परमेश्वर पर्भू म्हणतो. 15 जर मी देशात क्रुर
िहंसर् पशू पाठिवले आिण जमीन नापीक झाली क्रुर पशुमुळे
कोणी मनुष्य जाणारे येणार नसल्यामुळे देश िनजर्न होईल.
16जरी त्यामध्ये ते ितघे असले तरी त्याचा मुलगा मुलगी ह्यांचा
बचाव करु शकणार नाही. मातर् त्याचा स्वतःचा बचाव होईल,
मातर् देश ओसाड होईल असे परमेश्वर देव म्हणतो. 17जर मी
देशा िवरुध्द तलवार चालवीलीआिण म्हणालो, देशातील दोन्ही
मनुष्य आिण पशू नष्ट करीन. 18 जरी हे तीन मनुष्य देशात
असतीलअसे परमेश्वर देव म्हणतो, तरी ते त्यांचा मुलगा मुलगी
ह्यांचा बचाव करु शकणार नाही, मातर् त्यांच्या जीवाचा बचाव
होईल. 19 जर मी देशावर क्रोध मरी पाठवीली, त्यांचे रक्त
सांडल्यामुळे मनुष्य आिण पशू हे नष्ट करीन. 20 जरी देशात
नोहा, दानीएल आिण ईयोब असले पर्भू परमेश्वर देव म्हणतो,
तरी ते त्यांच्या मुलगा मुलगी यांचा बचाव करु शकणार नाही
पण ते त्यांच्या धािमर्कतेने स्वतःचा बचाव करतील. 21 कारण
पर्भू परमेश्वर देव असे म्हणतो, मी िनिश्चत िशक्षा करण्यासाठी
चार पर्कारच्या तर्ासदायक गोष्टी पाठवणार आहे. दुष्काळ,
तलवार, जंगली पशु, मरी ही माझी चार हत्यार यरूशलेमेच्या
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मनुष्य आिण पर्ाणी यांना नष्ट करेल, तेव्हा त्यांचा बचाव कसा
होईल असे परमेश्वर देव म्हणतो. 22 त्यांच्यामध्ये तरी काही
उरलेले राहतील, त्यांच्या मुला मुलीनंा मी बाहेर आिणन, पाहा
ते तुम्हाकडे येतील; तुम्ही त्यांचे मागर् आिण काम पाहाल; तेव्हा
यरूशलेमेवर संकटआणल्याबद्दल त्यांना िदलासा देईन. 23 तेव्हा
त्यांचे मागर् आिण कायर् पाहनू तुम्हास िदलासा िमळेल, त्यांचे मी
जे काही केले ते सगळे मी िनरथर्क केले नाही. हे तुम्हास कळेल
असे परमेश्वर देव म्हणतो.

15

1 नंतर परमेश्वर देवाचाशब्द माझ्याकडेआलाआिण म्हणाला
2मानवाच्या मुला वनवृक्षाची इतर झाडे त्याच्या फांद्या ह्यांच्या
तुलनेत दर्ाक्षाच्या झाडाची काय शरे्ष्ठता आहे? 3 ितचे लाकुड
घेऊन काही तरी करण्याच्या उपयोगास पडते काय? िकंवा
त्यावर काही लटकवण्यासाठी खंुटी म्हणनू उपयोगात आणतात
काय? 4 बघा जर ती आगीत इंधन म्हणनू उपयोगात आणली
नाही. तर अग्नीने जाळून भस्म झाल्यावर उपयोगी वस्तू
बनवीण्यास कोणत्याच उपयोगात राहत नाही. 5 पाहा ती
चांगली असता कोणत्याच उपयोगाची नाही. जळाल्यावरही
कोणत्याही कामाची राहणार नाही. 6 पर्भू परमेश्वर देव असे
म्हणतो की, वनवृक्षातील न आवडते दर्ाक्षाचे झाड मी आग्नीने
जाळून टाकीन त्याच पर्माणे यरूशलेम िनवासी त्यांच्याशी मी
तोच व्यवहार करेन. 7 मी माझे मुख त्यांच्या दृष्टीआड करेन,
जरी ते आग्नीतनू बचावतील तरी अग्नी त्यास भस्म करेल. मी
त्यांच्या दृष्टीआड होईल तेव्हा तुम्हास समजेल मी परमेश्वर देव
आहे. 8 मी देश ओसाड नापीक करेन कारण ते पापकम करीतात
असे पर्भू परमेश्वर देव म्हणतो.
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16

1 मग परमेश्वर देवाचा शब्द माझ्याकडे आला आिण
म्हणाला. 2मानवाच्या मुला, त्यांच्या िकळस वाण्या कृत्याबद्दल
यरूशलेमेस बजावनू सांग. 3 असे जाहीर कर परमेश्वर देव
यरूशलेमेला असे म्हणतो, तुझी सुरुवात आिण जन्म सुध्दा
कनान देशात झाला आहे, तुझा बाप आमोरी आिण आई िह ी
होती. 4 तू जन्मला त्या िदवशी तुझी नाळ कापली नाही,
तुला पाण्याने स्वच्छ केले नाही, िकंवा िमठ लावनू चोपडले
नाही, िकंवा बाळंत्याने गंुडळले नाही, तुझा जन्म झाला त्या
िदवशी तुझा ितवर् ितटकारा येऊन तुला उघड ावर फेकून
िदले. 5 कुणाच्या डोळ्यात तुझ्याबद्दल करुणा िदसली नाही,
ज्या िदवशी तुझा जन्म झाला, तुला मोकळ्या जागेत फेकून
िदले. 6पण मी तुझ्या जवळून जातांना तुला रक्तबंबाळ पािहले;
आिण मी तुझ्या ओघळणार्या रक्ताला जीवन बोललो. 7 मी
तुला भमूीतील रोपासारखे पेरले. तू बहुगुणीत झालीस. आिण
मोठी झालीस, व तू आभुषणांचा दागीना झालीस, तुला उर
फुटले आिण केस दाट झाले, तू िबनवस्तर् होती. 8 मी पुन्हा
तुझ्या जवळून गेलो, तेव्हा वेळ तुझ्या परे्माच्या िवकासाची
होती, तेव्हा मी तुझ्यावर पांघरुन घालनू तुझी नग्नता झाकली.
मग मी शपथ वाहनू तुझ्याशी करार केला. परमेश्वर देव
म्हणतो, या कराराने तू माझी झाली आहेस. 9मी पाण्याने तुला
धुतले, आिण तेलाने तुला मळले. 10 तुला नक्षीकाम केलेले
कापड घातले, तुझ्या पायात कातड ाचे जोडे घातले, तुझ्या
डोक्याला चांगले रेशमाचे मुलायम कापड घातले. 11 त्यानंतर
मी तुला दािगन्यांनी सजवले, तुझ्या हातात कडे घातले आिण
गळ्यात साखळी घातली. 12मी तुला नथ घातली आिण कानात
बाळी घातली व संुदर मुकुट तुझ्या डोक्यात घातला. 13 तुला
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सोन्यारुप्याने सजवीले, तुला रेशमाच्या कापडाचा व नक्षीकाम
केलेला पेहराव घातला, तुला जेवणास मधपोळी तेलासहअसत.
तू अित संुदर होतीस कारण तुला िदलेल्या तेजाने तू अपर्तीम
होतीस असे परमेश्वर देव म्हणतो. 14 तुझ्या देखणे पणाची
चचार् सवर् राष्ट्रात पसरली, ती तुला पिरपणूर् मोहनू टाकणारी
आहे, जी मी तुला िदली असे परमेश्वर देव म्हणतो. 15 पण
तू आपल्या देखणेपणावर िवसंबनू राहीली आिण वेश्या कमर्
केले, ये जा करणार्यांशी तू वेश्या कमर् केले, त्यांनी तुझे सोंदयर्
लुटले. 16 मग तू आपले िविवध रंगी कपड ांनी उच्च स्थाने
सजवली, कधी झाली नाही व कधी केली जाणार नाही असे
वेश्या कमर् तू केलेस. 17 मी िदलेल्या शोभेच्या सोन्याचांदीच्या
दागीन्यांची तू पुरुष पर्ितमा बनवीली आिण त्यांच्या बरोबर तू
वेश्या कमर् केले. 18 तू त्यांना नक्षीकाम केलेली वस्तरे् घातली
त्यांनी तू सुगंधी तेलाचा धुप चढवला. 19 भाकर, िपठ, तेल,
मध मी तुला िदले व तुला खाऊ घातले ते तुझ्यापुढे सुवासीक
अपर्ण असे होते. असे घडले पर्भू परमेश्वर देव जाहीर पणे
सांगतो. 20 मग तुझ्या पुतर् कन्यांना जे माझ्यापासनू जन्मले
त्यांना तू खाऊन टाकण्यासाठी अपर्ण केले आिण वेश्याकमर्
केलेस. 21तू मतूी र्च्यापुढे माझ्या लेकरांना अग्नीने जाळून खाक
केले व त्यांचे अग्नीअपर्ण केले. 22 तुझे सवर् िकळसवाणे व
वेश्याकमर् तू कुमारी असतांना नग्न होऊन रक्तात लोळत होती
याचे स्मरण तुला झाले नाही. 23 तुला हाय हाय असो! असे
परमेश्वर देव जाहीर करतो, या सवर् दुष्टपणातआणखी भर, 24तू
आपल्यासाठी संस्कार गृह बांधले, व सावर्जिनक असे पिवतर्
िठकाण उभे केले 25 तू पिवतर् िठकाण आपल्यासाठी पर्त्येक
रस्त्यावर उभे केले आिण तुझे सौंदयर् जाहीर केले, तू आपले
पाय पसरुन आपल्या मना पर्माणे वेश्या कमर् केले. 26 तू िमसर
देशाच्या लोकांशी, शेजार्यांशी जे वासनाधंुद त्यांच्या सोबत
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वेश्या कमर् केले त्याचा मला राग येतोय. 27 बघ मी माझा हात
तुझ्यावर उचलीन व तुझी उपासमार करीन तुझ्या शतरं्ुचा हात
तुझ्यावर पडेल व पिलष्ट ांच्या कन्या तुझ्या वासनाधंुदपणाची
तुझी लाज काढतील. 28 तू अश्शरूांशी वेश्या काम केले कारण
त्यांने तू समाधानी झाली नाहीस. तू समाधान होईपयर्ंत वेश्या
काम करीत होतीस. 29 तू व्यापार्यांच्या म्हणजे खास्द्यांच्या
देशात बरेच वेश्या काम केले िकंबहनूा यानेही तुझे समाधान
झाले नाही. 30 तुझे हृदय इतके कमजोर का? “असे परमेश्वर
पर्भू देव जाहीरपणे सांगतो” तू स्वतःच्या मना पर्माणे िनलर्ज्ज
स्तर्ी सारखे सवर् काही केले. 31 रस्त्यावर, पर्त्येक नाक्यावर तू
संस्कार गृह बांधले व सावर्जिनक िठकाणी पिवतर् िठकाण उभे
केलेस, तू वेश्याकमाई घेतली नाही व वेश्येचा िरवाज मोडला.
32 तू जारीण आपल्या पतीच्या ऐवजी परक्या पुरुषाशी जारकमर्
केले. 33 लोक पर्त्येक वेश्येला धन देतात, पण तू आपल्या
जारकम्यार्नंा उलट पक्षी मोबदला देतेस, तुझ्याशी वेश्या कमर्
करावे म्हणनू सवर् बाजनेू तू त्यांना लाच देतेस. 34 म्हणनू तुझ्यात
व इतर िस्तर्यात फरक आहे, कुणी तुझ्या बरोबर झोपण्यास
तयार होत नाही जोपयर्ंत तू त्यास मोबदला देत नाही, तो तुला
काही धन देत नाही. 35 परमेश्वर देवाचा शब्द तू हे जारीण
ऐक. 36असे परमेश्वर देव म्हणतो, कारण तू आपल्या वासनेची
ओतणी करुण िनलर्ज्जता तुझ्या वेश्याकमार्ने जारकम्यार्वर व
मतूी र्पुढे उघडी केली, आिण तू आपल्या लेकरांचे रक्त मतूी र्ला
वाहीले; 37यास्तव पहा! तुझे चाहाते व दे्वष्टे सवार्नंा जमा करून
तुझी लाज परराष्ट्री पुढे उघडी करेल व ते तुझी नग्नता सवर्
बाजनेू बघतील. 38 तुझ्या जारकमार्चे व तू सांडलेल्या रक्ता
बद्दल शासन मी तुला करीन व माझ्या रागाने व त्वेषाने तुझे
रक्त सांडेल. 39 तुला मी त्यांच्या हाती सोपवेन व ते तुझे सवर्
घरे पाडून टाकतील तुझे वस्तर्, दािगने हुसकावनू तुला उघडी
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नागडी करतील. 40 मग ते तुझ्या िवरुध्द लोक जमा करून
तुला धोंडमार करतील व तलवारीने तुझे तुकडे करतील. 41 ते
तुझ्या घराला जाळून टाकतीलअनेक िस्तर्यांच्या डोळ्यादेखत
तुझ्यावर शासन केले जाईल, मी तुझे वेश्या कमर् बंद करेन,
आिण आता तू कुणालाही मोबदला देणार नाहीस. 42मग माझा
राग तुझ्या वरचा थंड होईल; मग माझा राग िनघनू जाईल,
मी शांत होईन व पुन्हा कोपणार नाही. 43 कारण तू आपल्या
तरुणपणात माझीआठवण केली नाहीसआिण मला क्रोधावीष्ट
केलेस. बघ तुझ्या वाईट कृत्याचे परीणाम मी तुझ्या िशरी घेऊन
येईन; असे परमेश्वर देव जाहीर करतो, म्हणनू आता यापुढे तू
वाईट वेश्या काम करणार नाहीस. 44 बघ! तुला अनुसरुन
जे कोणी म्हणी वापरतील, जशी आई आपल्या मुलीसाठी आहे
45 तू आपल्या आईची मुलगी आहेस, िजने आपल्या पतीचा व
लेकराचा ितरस्कार केला व तुझ्या आपल्या बहीणीने बहीणीच्या
पतीच्या व ितच्या लेकरांचा ितरस्कार केला, तुझी आई िह ी
आिण तुझा बाप आमोरी आहे. 46 तुझी मोठी बहीण शोमरोनी
आिण ितची कन्या पवूकडे वस्तीला आहे त्यापैकी एक सदोम
आहे. 47 आता ितच्या पावलावर पाऊल टाकून ितरस्कार करु
नको; जरी या थोडक्या बाबी आहेत तरी देखील तू होती त्याहनू
तुझे मागर् वाईटआहेत. 48परमेश्वर देव जाहीर करतो की सदोम
तुझी बहीण आिण तुझी मुलगी, तू आपल्या बिहणीपर्माणे
वाईट कृत्ये केली नाहीस. 49 पाहा! सदोम या तुझ्या बिहणीचे
हे पातक आहे. ती आपल्या फुरसतीत सवर् बाबतीत उध्दट,
िनष्काळजी, करुणाहीन, होती. ितने व ितच्या मुलीने गरजू व
गरीबांना मदतीचा हात पुढे केला नाही. 50 ती उध्दट आिण
िकळसवाणी कायर् ितने माझ्या पुढे केले आहे, तुझ्या देखत मी
तुला हुसकावनू िदले आहे. 51 शोमरोनाने तुझ्या सारखे िनम्मे
पाप केले नाही, त्यांनी केलेल्या पापापेक्षा तू अनेक िकळस वाणे
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पापे केलीस, तू दाखवलेस की तुझी बहीण तुझ्याहनू सरळ आहे
कारण सवर् ओंगाळ कमर् तू केलेले आहेस. 52 िवशेषत; तू आपली
स्वतःची लाज दाखवलीस; या मागार्ने तू आपल्या बहीणीपेक्षा
उ मआहेस हे दशर्िवले, तू केलेल्या पापाने सवर् िकळसवाणे कायर्
तू केलेले आहेस, तुझी बहीण तुझ्याहनू उ म आहे, िवशेषत; तू
आपली लाज उघडी केली, या मानाने तुझी बहीण तुझ्या मानाने
उ मआहे. 53यास्तवमी तुझे भिवष्यसामान्य िस्थतीतआणेन,
सदोमाचे भिवष्य आिण तुझ्या बिहणीचे आिण शोमरोनाचे व
ितच्या बहीणीचे भिवष्यपण त्यांच्यापैकी असेल. 54 या सवार्चंा
लेखा जोखा तुला आपली लज्जा उघडी केली जाईल;आिण या
मागार्ने तुझे सांत्वन केले जाईल. 55 म्हणनू सदोम व तुझ्या
बिहणीची पवूी र्च्या िस्थतीहनू सामान्य िस्थती आणेन. मग
शोमरोन व ितच्या मुलीची िस्थती मी सामान्य करेन. 56 जेव्हा
तू घमंडी होतीस सदोम तुझ्या बहीणीचे नाव मुखातनू उच्चारण
केले नव्हते. 57 तुझा दुष्टपणा जेव्हा पर्कट झाला. पण तू आता
अदोमाचे कन्ये ितरस्कारणीय बाब आहेस आिण सभोवतालच्या
पिलष्टीच्या कन्येसाठी असलेले सवर् लोक ितरस्कार करतील.
58 तू तुझी लज्जा दाखवली आिण तुझे ितरस्करणीय कृती केली
असे परमेश्वर देव जाहीर करत आहे. 59 पर्भू परमेश्वर देव
असे म्हणतो, मी इतरांशी जसा वागलो तसा मी तुझ्याशी वागेन
ज्यांनी शपथेचा ितरस्कार केला व करार मोडला. 60 तुझ्या
तरुणपणात केलेल्या माझ्या कराराचे मी सवर्दा स्मरण करीन
आिण मी सवर् काही कराराच्या द्वारे स्थापीत करेन. 61 मग
तुला तुझ्या मागार्ची आठवण होईल आिण आपल्या थोरल्या
बिहणीची व धाकट ा बिहणीबद्दल लज्जीत होशील, तू तुझी
मुलगी त्यांना देईल पण तुझ्या करारामुळे नव्हे. 62 तुझ्या सोबत
करार स्थापीत करेल, मग तुम्हास कळेल मी परमेश्वर देव आहे.
63 या बाबीमुळे तुला सवर् काही स्मरण होईल आिण त्याची
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लाज वाटेल तू केलेल्या सवर् कमार्ची मी तुला क्षमा केली, “असे
परमेश्वर देव जाहीर करतआहे.”

17
1 परमेश्वराचा शब्द माझ्याकडे आला आिण म्हणाला,

2 मानवाच्या मुला, इसर्ाएलाच्या घराण्याला कोडे सांग आिण
दाखला सांग. 3 सांग की परमेश्वर देव तुम्हास सांगत आहे,
एक मोठा गरुड मोठ ा पंखासह आिण लांब दातेरी चाकासह व
िपसार्याने पिरपणूर् आिण ते बहुरंगी आहेत ते लबानोन पवर्तावर
गेला व त्यांने गंधसरुची फांदी मोडून टाकली. 4 त्यांच्या फांदीचा
शेंडा मोडून टाकला आिण त्यास कनानात घेऊन गेला, त्यास
व्यापार्यांच्या शहरात लावले. 5 त्याने त्यातले काही बीज घेतले
आिण पेरणी करण्यासाठी तयार भमूीत जेथे िवपुल पाणी होते
तेथे वाळंुजासारखे लावले. 6मग त्याची वाढ होऊन दर्ाक्षाच्या
झाडाच्या फांद्या पसरल्या व गरुडाकडे झुकल्या आिण त्याचे
मुळ त्याकडे वाढ झालेले होते. 7 पण तेथे अजनू एक मोठा
गरुड असनू मोठे पंखआिण िपसारा असलेला होता आिण पाहा!
या दर्ाक्षलता गरुडाकडे झुकलेली असनू व त्यांच्या फांद्याही
गरुडाकडे पसरलेल्या होत्या, त्यास रोपन केल्या पासनू त्यास
िवपुल पाणी घातले होते. 8 त्यास सुपीक जमीनीत िवपुल
पाण्याजवळ रोपण केलेले होते त्यामुळे त्यांच्या फांद्या बहरल्या
आिण ते फलदायी झाले, त्यातनू उ म दजार्ची दर्ाक्षआली. 9 हे
घडेल का? लोकांस असे सांगा परमेश्वर देव हे म्हणतो; त्याचे
मुळ उपटून टाकू नका; आिण त्याची फळे तोडू नका, त्यांची
वाढ सुकून जाईल; कोणतेही बाहबूल कोणताही जनसमुदाय
त्यास उपटून टाकणार नाही. 10 मग पाहा! त्यास रोपन
केल्यावर त्याची वाढ होईल, ते सुकून जाणार नाही? जेव्हा
पवूकडील वारा त्यास स्पशर् करेल? ते आपल्या जागेत पणूर्
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वाळून जाईल. 11 मग परमेश्वर देवाचा शब्द माझ्याकडे आला
आिण म्हणाला 12 बंडखोर घराण्याशी बोल या गोष्टी कायआहे
ते तुला मािहत नाही का? पाहा! बाबेलचा राजा यरूशलेमकडे
येईल त्यांचा राजा आिण राज पुतर्ाला घेऊन, बाबेलात जाईल.
13मग राजवंशाला घेऊन जाईल, त्याच्याशी करार करेलआिण
त्यांना शपथेखाली घेऊन येईल. आिण भमूीतील बलवानांना
सोबत घेऊन जाईल. 14 मग राज्य रसातळाला जाईल मग
उच्च पातळी गाठणार नाही, त्याचा करार मान्य करुनच भमूीवर
वावरता येईल. 15 पण िमसर्यांनी त्यास घोडे व बहुत लोक
द्यावेत म्हणनू तोआपला राजदुत पाठवनू त्याजिवरूद्ध बंड करेल
तो यशस्वी होईल का? या गोष्टी करणार्याची सुटका होईल
का? जर तो कराराचे उल्लंघन करेल, त्याची सुटका होईल का?
16 माझ्या जीवताची शपथ असे परमेश्वर देव जाहीर करतो तो
िनिश्चत राज्याच्या भमूीत मरेल ज्याने त्यास राजा केले, ज्या
राजाने करार केला ज्याने त्यास तुच्छ लेखनू करार मोडला. तो
बाबेलाच्या मध्यवती र् िठकाणी मरेल. 17फारोआपल्या पराक्रमी
बाहबूलाने अनेक लोकांस जमवेल युध्दाने त्याचा बचाव होणार
नाही, जेव्हा बाबेलाच्या पवर्तावर वेढा बुरुज बांधतील आिण
अनेकांचा धुव्वा उडवण्यासाठी ते बुरुजपाडून टाकतील. 18करार
मोडून राजाने शपथेला तुच्छ लेखले, पाहा! तो आपल्या हाताने
वचनपर्ाप्ती करेल, पण त्याने जे केले त्यासाठी तो िनभावणार
नाही. 19 यास्तव परमेश्वर देव असे सांगतो जसे मी शपथेने
म्हणतो, त्याने करार मोडला आिण तुच्छ लेखले? म्हणनू मी
त्याच्या माथी शासन आिणन; 20 मी आपले पाश त्याच्यावर
टाकीन, त्यास पारध म्हणनू पकडेन, मग त्यास बाबेलात नेईन
आिण शासन अमलात आिणन जेव्हा त्यांनी देशदर्ोह केला व
माझ्याशी िवश्वासघात केला. 21आिण त्याच्या बाहबूलाचे सवर्
शरणस्थान तलवारीने मोडले गेले, आिण जे उरलेले सवर् िदशेने
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िवखुरले गेले आहे, मग तुला कळेल मी परमेश्वर देव आहे, मी
जे बोलले ते घडेल. 22परमेश्वर देव हे म्हणतो, मग मी स्वतःला
देवदार झाडाच्या उच्च िठकाणी घेऊन जाईल आिण मी त्यांचे
रोपन करेल व त्यांच्या फांद्या तोडल्या जातील व मी स्वतःला
उच्चस्थानी स्थापील. 23 मी त्यांना इसर्ाएलाच्या पवर्तावर
रोपनकरेल व त्यांना फांद्या,फळे येतीलआिण ते देवदार झाडाचे
उदा होतील म्हणनू पंखाचे पक्षी त्याखाली राहतील, ते त्यांच्या
फांद्यांमध्ये घरटे करतील. 24 मग सवर् झाडाच्या पक्षांना कळेल
की मी परमेश्वर देवआहे, मी उच्चझाडखालीआणेन; मी लहान
झाडाला उच्च करीन, मी सुकलेल्या झाडाला पाणी देईन; कारण
मी त्यांच्यावर वारा वाहनू वाळवलेआहे. मी परमेश्वर देवआहे,
मी जे जाहीर केले आहे ते घडेल.

18

1 पुन्हा परमेश्वर देवाचा शब्द माझ्याकडे आला आिण
म्हणाला, 2 “वडीलांनी आंबट दर्ाके्ष खाल्ली आिण मुलांचे दात
आंबले,” याचा अथर् काय आहे? इसर्ाएलाच्या भमूीत तू ज्या
म्हणी वापरतो आिण म्हणतो. 3 मी शपथ घेतो, “हे परमेश्वर
देव जाहीर करतोय” िनिश्चतच इसर्ाएलात कुठलाही पर्संग
म्हणी वापरण्यासाठी उरणार नाही. 4 पाहा! सवर् जीव आत्मे
माझे आहेत, जे िपत्यापासनू जीवधारी झालेत, म्हणनू तेच
पुतर्ाचे जीवनआहे, ते माझे आहे जो पुरुष पाप करेल तो मरेल.
5 जर मनुष्य नीितमान आहे आिण शासन करणारा व नीितने
वागणारा आहे. 6 जर त्यास पिवतर् पवर्तावर खाण्यासारखे
काही नाही आिण त्याने आपले डोळे वर इसर्ाएलाच्या मतूी र्कडे
लावले नाही, जर त्याने आपल्या शेजार्याच्या पत्नीला भर्ष्ट
केले नाही िकंवा रुतुमती काळात स्तर्ीकडे गेला नाही. 7 जर
त्याने कुणावरही दडपशाही केली नाही पण त्याने आपल्या



18:8 xxxix यहेज्केल 18:17

कजर्दाराकडून शपथ वाहनू घेतली जे त्याने चोरले होते ते त्याने
घेतले नाही, पण त्या बदल्यात त्याने भुकेल्यांना अन्न िदले
आिण नग्न लोकांना कपडे घातली. 8 त्याने कजार्साठी कुठलेही
व्याज घेतले नाही, वाजवी पेक्षा जास्त नफा घेतला नाही जर
त्याने न्यायत्व केले व लोकांमध्ये िवश्वासपूण िनमार्ण केला.
9जर तो माझ्या दज्यार्ने चालेलआिण माझे फमार्न िवश्वासपूणे
वागण्यात पाळेल तो मनुष्य िनतीमान ठरेल; तो जगेल, असे
परमेश्वर देव जाहीर करतो. 10 पण त्याला जर रक्तपात रागीट
मुलगा असला व ही सवर् कामे त्याने केली, 11 त्याच्या विडलाने
यातील काही एक केले नाही पण त्याच्या मुलाने पिवतर्
पवर्तावरखाद्य पदाथर् नेऊनखाल्लेआिणआपल्या शेजार्याच्या
मुलीला भर्ष्ट केले. 12 त्याने गरजू व गरीबांवर दडपशाही
केली जर त्याने जप्ती आणली आिण चोरी केली आिण त्याचे
वचन पाळले नाही, घेतलेले परत केले नाही, जर त्याने आपली
नजर मतूी र्कडे लावनू ितरस्कार आणणारे काम केले. 13 जर
त्याने व्याजाने उसने घेतले िकंवा अन्यायाने नफा िमळवला, तो
जगेल का? तो जगणार नाही त्याने िकळस वाणे हे सवर् काम
केले तो खातर्ीने मरेल त्याच्या रक्ताचा झडा त्याच्याच माथी
येईल. 14 पण पाहा! त्यास पुतर् झाला व त्याने आपल्या
विडलाने केलेले पातक पािहले आिण स्वत: देवाचे भय बाळगले
आिण तेच पाप त्याने केली नाही, 15जर त्याने डोंगरावर जाऊन
अन्नखाल्ले नाही वआपले डोळे इसर्ाएलाच्या मतूी र्कडे लावले
नाहीत आिण आपल्या शेजार्याच्या स्तर्ीला भर्ष्ट केले नाही.
16 जर त्याने कुणावरही दड्पशाही केली नाही, जप्ती, तारण
म्हणनू काही ठेवनू घेतले िकंवा चोरलेल्या वस्तू ठेवनू घेतल्या
नाहीत, पण त्याऐवजी त्याने भुकेलेल्या व्यक्तीस अन्न िदले
आिण नग्न व्यक्तीस वस्तर् िदले. 17 गरीबांना नाडण्यास त्याने
जर आपला हात आखुड केला आिण त्याने व्याज घेतले नाही
व अन्यायाने नफा घेतला नाही, त्याने माझे फमार्न मान्य केले



18:18 xl यहेज्केल 18:27

आिण माझ्या दजार्नुसार चालला, तर तो आपल्या विडलाच्या
पातकासाठी मरणार नाही. तो िनिश्चत जगेल. 18 त्याच्या
विडलािवषयी म्हणाल तर त्याने जुलमू केला,आपल्या भावाला
लुटले व आपल्या लोकात अनाचार केला, म्हणनू पाहा! तो
आपल्या अधमार्मुळे मरेल. 19 पण तू म्हणतोस “विडलाच्या
दुष्कमार्चा भार मुलाने का बरे वाहू नये?” कारण मुलगा आपला
न्याय भरुन पावला व नीितने वागला आिण त्याने माझे सवर्
िनयम पाळले; त्याने त्याची कृती केली, तो िनिश्चत जगेल.
20जर एकाने पाप केले तो मरेल. मुलगा विडलाच्या दुष्कमार्चा
भार वाहणार नाही त्याने केलेले चांगले वतर्न हे त्याच्या जमेस
धरले जाईल, दुष्टाची दुष्टाई त्याच्या जमेस धरली जेईल.

21 पण पापी आपले केलेले सवर् कुमागर् सोडून मागे वळला,
आिण त्याने सवर् िनयम पाळून न्यायाने नीितने वागला तर
िनश्चयाने जगेल, मरणार नाही. 22 सवर् अपराध जे त्याने केले
त्याचे स्मरण पुन्हा केले जाणार नाही, तो आपल्या नीतीच्या
सरावाने जगेल. 23 “मी दुष्टतेच्या मृत्यवूर मोठा हषर् केला
आहे” हे परमेश्वर देव जाहीर करतो आिण जर आपला मागर्
त्याने बदलला नाही तर तो जगेल? 24 जर नीितमान आपला
मागर् नीितम ेपासनू वळेलआिणअपराधकरेलआिण घृणास्पद,
दुष्टतांच्या दुष्टतेसारखे करील, मग तो जगेल? त्याने केलेले
नीितमानाचे कायर् जमेस धरले जाणार नाही. जेव्हा त्याने
देशदर्ोही बननू िवश्वासघात केला, तर त्याने केलेल्या पापात
तो मरेल. 25 पण तू म्हणतोस, “पर्भचेू मागर् योग्य नाहीत,”
इसर्ाएलाच्या घराण्या ऐक! काय माझे मागर् अयोग्य आहेत?
तुझे मागर् अयोग्य नाहीत का? 26 जर नीितमान आपल्या
नीितम ेपासनू आपला मागर् िफरवेल आिण दुष्कमर् करेल आिण
मरेल याचे कारण तोच ठरेल, आिण त्याने केलेल्या दुष्कमार्त
मरेल. 27 पण पापी त्याने केलेल्या दुष्कमार्पासनू वळेल तर
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आिण न्यायाने व नीितने वागेल, तर त्यामुळे त्याचा जीव
वाचेल. 28 कारण त्याने पािहले व केलेल्या दुष्कमार्पासनू तो
वळाला, तो जगेल तो मरणार नाही. 29 पण इसर्ाएलाचे
घराणे म्हणते, “पर्भचूा मागर् अयोग्य आहे आिण तुझे स्वत:चे
मागर् कसे अयोग्य नाही?” 30 तथािप “इसर्ाएलाच्या घराण्या
मी तुम्हातील पर्त्येकाचा तुमच्या मागार्पर्माणे मी न्याय
करेन.” हे परमेश्वर देव जाहीर करतो, पश्चाताप कर व
आपल्यासवर् अपराधापासनू मागे वळ जे तुझ्या िवरुध्द दुष्कमार्ने
अडखळण झाले होते. 31 तू केलेले सवर् दुष्कमर् तुझ्यापासनू
दरू कर, तुझ्यासाठी नवे हृदय नवा आत्मा िसध्द केला आहे,
यास्तव इसर्ाएलाच्या घराण्या तू का मरावे? 32 कारण “मी
मरणार्यांसाठी मला हषर् होत नाही” हे परमेश्वर देव जाहीर
करतो. “मग पश्चाताप कर आिण जीिवत राहा.”

19
1मगतू इसर्ाएलाच्या पुढार्यांच्याआक्रोशा िवरुध्द िवलाप

कर. 2 आिण म्हण तुझी आई कोण? िसंहीण, आपल्या
छाव्यासोबत राहते तरुण िसंहाच्यामध्ये ती आपल्या छाव्याचे
पालनपोषण करते. 3आिण ती आपल्या छाव्याचे पोषण करून
त्यास तरुण िसंह बनवते जोआपल्या िशकारीला फाडून टाकतो.
तो मनुष्यास खाऊन टाकते. 4 मग राष्ट्रांना त्याची वातार् ऐकू
येते, तो त्याच्याच पाशातअडकलाजातो,आिण त्यासआकडीने
धरुन िमसरात घेऊन गेले. 5मग जरी ितने हे पािहले तरी त्याची
परतण्याची ती वाट बघते, ितची आशा आता िनघनू गेली, मग
ितने आपल्या दुसर्या छाव्याला घेतले आिण त्याची वाढ तरुण
िसंह होण्यास केली. 6 हा तरुण िसंह इतर िसंहाच्यामध्ये िहंडू
िफरु लागतो, तो तरुण िसंह असता त्याने आपल्या िशकारीला
फाडून टाकणे िशकला, त्याने मनुष्यांना खाऊन टाकले. 7 मग
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त्याने िवधवांवर बलात्कार केले आिण शहराला देशोधडीला
लावले, त्याची भमूी पणूर्पणे बेबंदशाहीने भरली कारण त्याच्या
गजर्नेचा आवाज दुमदुत होता. 8 सवर् पर्ांतातनू एकवटून सवर्
देशाचे लोक त्याच्या िवरोधात जमले; त्यांनी त्याच्या भोवती
जाळे टाकले. त्यास पाशात पकडले. 9 त्यास िपंजर्यात
कोंडून ताळेबंद केले आिण बाबेलाच्या राज्यापुढे आणले, त्यांना
त्यास तटबंदी असलेल्या डोंगरावर नेले यास्तव त्याचा स्वर
इसर्ाएलाच्या घराण्याला आता ऐकू जाणार नाही. 10 तुझी
आई पाण्याजवळ लावलेली दर्ाक्षाच्या झाडासारखी होती ती
फलदर्ुप व फांद्यांनी बहरलेली अशी होती कारण तेथे भरपरू
पाणी होते. 11 ितच्याकडे न्यायाचा बळकट राजदंड आहे आिण
ितची उंची दाट रानाच्या फांद्यांच्या वर गेलेली होती. 12 पण
दर्ाक्षाच्या झाडाला मुळासकट त्वेषाने उपटून टाकले आिण
भमूीवर फेकून िदले, पवूकडील वार्याने ितच्या फळांना सुकून
टाकले. 13मग ितलाओसाड पर्देशात लावले जेथे पाऊस नाही
आिण तहान आहे. 14 ितच्या दाट फांद्यांना अग्नीने होरपळले
आिण फळे खाऊन टाकीली, तेथे आता बळकट फांदी उरली
नाही, न्यायाचा राजदंड नाही, तेथेआक्रोशआिण रडगाणेआहे.

20
1 बाबेलातील बंिदवासाच्या सातव्या वषार्च्या पाचव्या

मिहन्याच्या दहाव्या िदवशी असे घडेल, इसर्ाएलाचे वडील
परमेश्वर देवाला िवचारणा करण्यास आले, आिण मज पुढे
येऊन बसले. 2 परमेश्वर देवाचा शब्द माझ्याकडे आला, आिण
म्हणाला 3 मानवाच्या मुला इसर्ाएलाच्या वडीलांना जाहीर
करून सांग की पर्भू परमेश्वर देव असे म्हणतो, तुम्ही मला
पर्श्न िवचारायला आला काय? पर्भू परमेश्वर देव म्हणतो,
माझ्या जीवीताची शपथ मी तुला पर्श्न िवचारु देणार नाही,
असे परमेश्वर देव जाहीर करतो. 4 तू त्यांचा न्याय करु नये
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काय? मानवाच्या मुला तू त्यांचा न्याय करु नये काय? त्यांच्या
वाडवडीलांनी केलेली घृणास्पद कृत्ये त्यांना सांग 5 पर्भू
परमेश्वर म्हणतो, मी ज्या िदवशी इसर्ाएलास िनवडून घेतले
आिण माझे हात वर याकोबाच्या वंशजांना शपथ वािहली आिण
िमसर देशात त्यांना पर्कट झाले, मी माझे हात उंचावनू शपथ
वािहली मी तुमचा परमेश्वर देव असे म्हणतो. 6 त्या िदवशी
मी आपले हात उंचावनू त्यांच्याशी शपथ वाहीली की, मी
त्यांना िमसर देशातनू बाहेर आिणन आिण मी त्यांना खातर्ीपणूर्
त्यांच्यासाठी िनवडलेल्या देशात आिणन ज्यात दुधामधाचे
पर्वाह वाहत आहे, तो देश संुदर असनू सवर् देशांचा मुकुट मणी
आहे. 7 तेव्हा मी त्यास म्हटले की पर्त्येकाने िमसर देशातील
मतूी र् देवत अशा ितरस्करणीय वस्तू आपल्या दृष्टी समोरुन
फेकून द्या, तुम्ही त्यामुळे िवटाळू नये,असे तुमचा देव परमेश्वर
म्हणतो. 8तरीही त्यांनी माझा ितवर् िवरोध केला आिण ते माझे
ऐकेनात त्यातीत पर्त्येकाने िमसर देशातील मतूी र्, दैवत अशा
ितरस्कार आणणार्या वस्तू फेकून िदल्या नाही आिण म्हणनू मी
त्यांना त्वेषाने माझा क्रोध िमसरावर ओतीन, तरच मी समाधान
पावेन, हा माझा केलेला ठरावआहे. 9माझ्या पिवतर् नामास्तव
ज्या राष्ट्रात ते राहत आहेत त्यांच्या दृष्टीपुढे माझ्या नामाचा
अनादर होऊ नये म्हणनू मी हे कायर् केले आहे, त्यांना िमसर
देशातनू काढून त्याच्या दृष्टीसमोर मी त्यास पर्कट झालो.
10 मी त्यास िमसर देशातनू बाहेर पाठवले आिण त्यांना रानात
आिणले. 11 मी त्यांना माझे िनयम व िनणर्य लावनू िदले
त्यास दाखवनू िदलेत ह्यासाठी की जो कोणी हे पाळेल त्यांचा
बचाव होईल. 12 माझ्यामध्ये आिण त्यांच्यामध्ये िचन्ह म्हणनू
त्यास शब्बाथ िदले, ह्यासाठी की त्यांना समजावे की त्यास
पिवतर् करणारा मी परमेश्वर देव आहे. 13 रानामध्ये इसर्ाएल
घराण्याने माझा तीवर् िवरोध केला. ते माझ्या िनयमांनी चालले
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नाहीत, ज्यांच्यामुळे त्यांचा बचाव होईल, त्याऐवजी त्यांनी
माझ्या िनयमांचा नकार केला, त्यांनी माझ्या पिवतर् शब्बाथाचा
अनादर केला; म्हणनू मी म्हणालो त्यांचा रानामध्येच नाश
करण्यासाठी मी आपला क्रोध त्यांच्यावर ओतीन असे मी
म्हटले. 14 तथािप माझ्या पिवतर् नामाचा अनादर होऊ नये
म्हणनू त्या राष्ट्रा देखत त्यांना िमसरा बाहेरआणनू कृती केली.
15 म्हणनू मी माझा हात उंचावनू रानात पर्ितज्ञा वािहली;
जो देश त्यांना देण्यासाठी ज्यामध्ये दुधामधाचे पर्वाह वाहत
आहेत,जो सवार्त संुदर असनू सवर् देशाचा मुकुटमणीआहे,अशा
देशातमी त्यांना घेऊनजाणार नाही. 16मीशपथवािहलीकारण
त्यांनी माझा करार मोडला माझ्या िनयमांनी ते चालले नाहीत
आिण माझ्या शब्बाथाचा अनादर केला, कारण त्यांचे अंतःकरण
मतूी र्शी जडल्यामुळे त्यांनी माझे िनणर्य टाकून िदले. 17तरी मी
त्यांच्यावर कृपादृष्टी केली, कारण त्यांची होणारी हानी पाहनू
त्यांचा रानात सवर्नाश करणार नाही. 18 रानात मी त्यांच्या
पुतर्पोतर्ास म्हणालो तुम्ही आपल्या वाडवडीलांच्या िनयमांनी
चालू नका, तुम्ही त्यांचा करार पाळू नका िकंवा मतूी र्पजूा करून
स्वतःस अशुद्ध करु नका. 19 मी तुमचा परमेश्वर देव आहे.
माझ्या िनयमांनी चाला माझे िनणर्य पाळून माझ्या आजे्ञत रहा.
20 माझे शब्बाथ पिवतर् पणे पाळा ह्यासाठी की, ते तुमच्या
व माझ्यामध्ये िचन्हा दाखल होतील. ह्यासाठी की मी तुमचा
देव परमेश्वर आहे हे तुम्हास कळून येईल. 21 परंतू त्यांच्या
मुलामुलीनंी देखील माझ्या िवरोधात तीवर् िवरोध केला. ते
िनयमांनी चालले नाहीत िकंवा करार पाळला नाही, ज्या आज्ञा
पाळल्याने मनुष्य वाचतो. त्यांनी माझ्या शब्बाथाचा अनादर
केला, तेव्हा मी ठरवले की मी रानात त्यांच्यावर क्रोधाची
वृष्टी करावी ह्यासाठी माझा क्रोध पणूर् करावा. 22 परंतू मी
आपल्या नामास्तव आपला हात आवरला ह्यासाठी की ज्या
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राष्ट्रातनू इसर्ाएलांना मी बाहेर त्यांच्या दृष्टीसमोर माझा
अनादर होऊ नये, म्हणनू मी कृती केली आहे. 23 रानात मी
हात उंचावनू अशी शपथ वािहली की, मी त्यांची राष्ट्रामध्ये
पांगापांग करीन व त्यास देशोधडीला लावीन. 24 हे करण्यासाठी
मी ठराव केला ह्यासाठी की, जेव्हापासनू त्यांनी माझ्या आज्ञा
पाळल्या नाहीत, माझ्या शब्बाथाचा व िनयमांचा अनादर केला.
कारण त्यांची दृष्टी त्यांच्या वाडवडीलांच्या मतूी र्कडे लागली
होती. 25 म्हणनू मी देखील जे चांगले नािहत असे िनयम त्यांना
िदले, ज्यांनी ते जगावयाचे नाहीत असे िनणर्य मी त्यास िदले.
26 त्यांच्या िमळालेल्या देणगी व्दारे मी त्यांनाअशुद्ध केले. हे सवर्
झाल्यामुळे त्यांना गभार्शयातनू पर्थम जन्मलेल्या बालकांचा
अग्नीत होम केला, हे केल्याने त्यांनी भीती बाळगावी आिण
समजावे की मी परमेश्वर देव आहे. 27 यास्तव हे मानवाच्या
मुला इसर्ाएल घराण्याला जािहरपणे सांग की, पर्भू परमेश्वर
देव असे म्हणतो त्यांना सांग, तुम्ही तुमच्या वाडवडीलांनी
माझा िवश्वासघात केला असनू देविनंदक शब्द बोललेत ते अशा
पर्कारे 28मी आपले हाथ उंचावनू शपथ घेऊन िदलेल्या देशात
मी त्यांना आिणले, तेव्हा त्यांनी पर्त्येक उंच टेकडी आिण दाट
छायेचे वृक्ष पाहनू मला संतापावण्यासाठी तेथे त्यांनी यज्ञबली
अिपर्ली. तेथे त्यांनी सुवासीक धुप जाळीला व पेयापर्ण अिपर्ली.
29 तेव्हा मी त्यास म्हणालो, तुम्ही ज्या उंचवटयांवर *जाऊन
जेथे तुम्ही अपर्ण करता? त्या िठकाणासआजवर उंचवटा म्हटले
आहे. 30ह्यासाठी इसर्ाएलाच्या घराण्यास सांग, परमेश्वर देव
असे म्हणतो काय? तुम्हीआपल्या वाडवडीलांना मागार्स लागनू
स्वत:ला िवटाळवीता काय? आिण वेश्ये पर्माणे कृती करून
िकळसआणणार्यागोष्टीचाशोध घेता? 31आपलीअपर्णे वाहनू
आपल्या पुतर्ांना अग्नीत होम करून आजपयर्ंत मतूी र्पुजेमुळे
* 20:29
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तुम्ही स्वतःला अशुद्ध केलेत, हे इसर्ाएलाच्या घराण्यांनो मी
तुम्हास पर्श्न िवचारु देणार नाही, पर्भू परमेश्वर म्हणतो,
माझ्या जीिवताची शपथ ही माझी घोषणा आहे, मी तुम्हास
पर्श्न िवचारु देणार नाही. 32 तुमच्या मनात येणारे िवचार
तरंग बाहेर येतील, तुम्ही म्हणता, चला इतर राष्ट्रापर्माणे
तेथील जमाती काष्ट पाषाणाची पुजा करतात तशी आपण करु.
33ही पर्भू परमेश्वर देव घोषणा करतो, मी खातर्ीने आपले बाहु
उभारुन पराक्रमाने तुमच्यावर राज्य करीन. 34 मी राष्ट्रातनू
तुम्हास बाहेर आिणन, आिण जेथे जेथे तुमची पांगापांग झाली
तेथनू आणनू तुम्हास एकतर् करीन मी हे आपल्या पर्बळ
बाहनेू उगारलेल्या हाताने कोपवृष्टी करीन. 35 नंतर मी लोकांस
रानात आणनू समोरा समोर त्यांचा न्याय करेन. 36 ज्या पर्माणे
िमसराच्या रानात तुमच्या वाडवडीलांचा न्याय केला, तसा मी
तुमच्या बरोबर करे, हे परमेश्वर देव घोषणा करून सांगत आहे.
37 तुम्हास माझ्या काठीखाली घालवनू बेड ा टाकून करारबध्द
करीन. 38 तुम्हातील बंडखोर व माझ्याशी िफतुर कोण यांची
मी साफ सफाई करणार, अल्पकाळ जे इतर राष्ट्रात राहत
होते, त्यांना मी बाहेर घालवनू देणार व पुनःरुपी ते इसर्ाएलात
पर्वेश करणार नाही. मग तुम्हास कळेल मी परमेश्वर देव
आहे. 39 मग त इसर्ाएलाच्या घराण्या परमेश्वर देव असे
म्हणत आहे, पर्त्येक जण त्यांच्या मतूी र् मागे गेले आहेत,
त्यांची उपासना करून त्यांनी माझे ऐकण्याचे नाकारले आहे,
पण तू आता माझ्या पिवतर् वस्तबूद्दल मतूी र्ला भेट देऊन
यापुढे माझा अनादर करणार नाही. 40माझ्या पिवतर् पवर्तावर,
इसर्ाएलाच्या पवर्त िशखरावर हे परमेश्वर देव जाहीर करत
आहे, सवर् इसर्ाएलाचे घराणे त्यांच्या भिूमत माझी आराधना
करतील. तुझ्या अपर्णांनी मी तेथे आनंदी होईन आिण पिवतर्
िठकाणी आणलेल्या खंडणीचे पर्थम फळ ते अिपर्तील. 41 मी
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त्यांचे सुवासीक अपर्ण िस्वकारीन, जेव्हा सवर् लोक देशातनू
एकतर् जमतील जेथनू ते िवखुरले गेले होते. मी स्वतःला त्यांना
पिवतर् असे पर्कट करेन, सवर् राष्ट्रे ते बघतील. 42 जेव्हा
मी तुम्हास इसर्ाएलच्या भमूीत घेऊन येईल, ज्या भिूमला
हात उंचावनू तुमच्या वाडवडीलांना िदली होती, मग तुम्हास
कळेल िक मी परमेश्वर देव आहे. 43मग तुम्हास तुमच्या वाईट
कृत्यांचे स्मरण होईल,आिण तुमच्या केलेल्या वाईट कृत्याबद्दल
तुम्ही तुमच्या स्वत:ची घृणा कराल. 44 मग तुम्हास कळेल मी
परमेश्वर देव आहे, मी हे माझ्या नामास्तव केले, तुमच्या वाईट
भर्ष्ट मागार्साठी केले नाही. इसर्ाएलाच्या घराण्या हे परमेश्वर
देव जाहीर करतो.

45मगपरमेश्वर देवाचाशब्दमाझ्याकडेआलाआिण म्हणाला
46मानवाच्या मुला आपले तोंड दिक्षणेच्या भमूीकडे लाव आिण
बोल; नेगेबच्या राना िवरुध्द भाकीत कर. 47 नेगेबच्या रानाला
बोल ऐक परमेश्वर देव काय जाहीर करतो; परमेश्वर देव हे
म्हणतोय, बघ मी तुझ्यावर अग्नी पाठवीन. ती सवर् झाडाच्या
ताज्या फळांना भस्म करेल व झाडे सुकवनू टाकेल. आग
िवझणार नाही; सवर् उ र, दिक्षण भाग जळून भस्म होईल.
48 जेव्हा मी अग्नी पेटवेन तेव्हा सवर् लोक मी परमेश्वर आहे हे
समजतील, आिण मी आग िवझवणार नाही. 49 मग मी त्यांना
म्हणेन, आहा, हे परमेश्वर देव मला म्हणाला, हा केवळ दाखला
सांगणारा आहे का?

21
1मग परमेश्वर देवाचा शब्द माझ्याकडेआलाआिण म्हणाला,

2मानवाच्या मुला आपले तोंड यरूशलेमेकडे कर आिण पिवतर्
िठकाणा िवषयी इसर्ाएलाच्या भमूी िवरुध्द भिवष्यवाणी कर.
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3 इसर्ाएलाच्या भिूमला सांग, परमेश्वर देव म्हणतो; पाहा! मी
तुझ्या िवरुध्द आहे, मी शेथापासनू आपली तलवार म्यानातनू
उपसनू घेऊन तुझ्यापासनू धिमर्काला आिण दुजर्नाला वेगळे
करीन. 4 माझ्या क्रमाने नीितमान आिण दुजर्न तुझ्यापासनू
वेगळे करेन, माझी तलवार म्यानातनू िनघनू शेथापासनू सवर्
जीवा िवरूद्धउ र दिक्षणभागात बाहेर पडेल 5मगसवर् जीवांना
कळेल मी परमेश्वर देव आहे. मी शेथा जवळ तलवार ठेवली
आहे. ती परत म्यानात जाणार नाही. 6 आिण त,ू मानवाच्या
मुला, कंबर मोडल्यापर्माणे उसासा टाक, त्यांच्या नजरे देखत
कष्टाने कण्हत राहा. 7 मग ते तुला िवचारतील काय झाले?
तू का िवव्हळतोस? मग तू त्यांना सांग कारण अशी बातमी
येत आहे, पर्त्येक हृदय क्षीण होईल, पर्त्येक हात अडखळेल
आिण पर्त्येक गुडघा पाणी पाणी होईल, पाहा! असे घडून
येत आहे आिण ते तसेच होईल “असे परमेश्वर देव जाहीर
करीत आहे.” 8 मग परमेश्वर देवाचा शब्द माझ्याकडे आला
आिण म्हणाला, 9 मानवाच्या मुला, भाकीत कर आिण म्हण
असे परमेश्वर देव सांगत आहे, तलवारीला धार लावा आिण
त्यासचकाकीत करा. 10मारुन टाकण्यासाठी हत्याराला धारधार
करा; ितलाचकाकीतकरा;आमच्या पुतर्ाच्या राजदंडाचाआम्ही
उत्सव करु? जी तलवार येईल ती सवर् दंडाला कमी लेखते.
11 मग तलवारीला चकाकीत होण्यासाठी सोपवनू िदली, आिण
मग आपल्या हातांनी जप्ती केली. तलवारीला धार लावली
आिण चकाकीत केली ठार मारणार्या पुरुषाच्या हाती िदली.
12 मानवाच्या मुला, मदतीसाठी हाक मार आक्रोश कर कारण
ती तलवार माझ्या लोकांवर आली आहे, ती इसर्ाएलाच्या
वडीलांवरआलीआहे ज्याकडे तलवार िभरकावली, ते माझे लोक
आहे त्यामुळे अिततीवर् दुःखाने आपली छातीपीट कर. 13 तेथे
खटला भरला पण ज्याकडे राजदंडआहे त्याने शेवट केला नाही?
हे परमेश्वर देवसांगतआहे. 14आतातूमानवाच्या मुला,भाकीत
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कर आिण आपल्या दोन्ही हातांनी टाळी दे यास्तव तलवार
ितसर्यांदा चालनू येईन. ती तलवार अनेकांना ठार मारण्यास,
सगळीकडे भेदनू पार करण्यासाठी आहे. 15 त्याच्या हृदयाचे
पाणी पाणी होण्यास आिण अनेकांना अडखळण होण्यासाठी
त्यांच्या वेशीवर ठार मारण्यासाठी तलवारी िसध्द केल्या आहे.
आहाहा! ितला िवजेसारखी चमकवली आहे, ती कसाई सारखी
उपसली आहे. 16 हे तलवारी, जशी तू आपले मुख िफरवशील
तशी उजवीकडे डावीकडे तुझ्या मजी र्पर्माणे वळवलीजा. 17मी
सुध्दा टाळी वाजवनूआपल्या त्वेषालाशांतकरेन,असेपरमेश्वर
देव जाहीर करतो. 18 परमेश्वर देवाचा शब्द पुन्हा माझ्याकडे
आला आिण म्हणाला. 19आता तू मानवाच्या मुला बाबेलाच्या
राजाची तलवार येण्यासाठी दोन मागर् िसध्द कर, दोन्ही मागार्ची
सुरुवात एकाच िठकाणी होईल, िदशादशर्क दगडशहराकडे िनदश
करेल. 20 एका मागार्ला बाबेलाच्या सेन्यासाठी खुण करून
ठेवा अम्मोनीच्या मुलाकडे राब्बा जवळ येण्यासाठी मागर् िसध्द
करा, दुसरी खुण यरूशलेमेच्या शहरा जवळ यहदूाच्या सेन्याकडे
तट बंदीकडे िनदश करा. 21 वाडीत बाबेलचा राजा रस्ता
ओलांडण्यासाठी थांबेल, भिवष्यकथन िमळवनू घेण्यासाठी तो
काही बाण हलवनू मतूी र् पासनू मागर्दशर्न मागेल, काळजावरुन
तो तपासणी करेल. 22 यरूशलेमेबद्दल पुढे घडून येणारी गोष्ट
त्याच्या उजव्या हातात असेल, िकल्ल्याचे दरवाजे फोडण्याचे
हत्यार त्यािवरूद्धअसेल, त्यांच्या तोंडातनू मारण्याचा, युध्दाची
ओरड! त्यासाठी हत्यार वेशीसाठी तयार केले, त्यासाठी मातीचे
टेकाड बुरुज बांधावे. 23 पुढे घडून येणारी ती उपयोग हीन
बाब िदसनू येईल, यरूशलेमपैकी एक, ज्याच्याकडे तलवार व
तोंडात बाबेलांची शपथ आहे. पण त्याच्या वेढ ाच्या पुढे
राजा उल्लंघन करणारा तहाचा आरोप केला जाईल. 24 यास्तव
परमेश्वर देव हे सांगत आहे, कारण तुझे अपराध माझ्यापुढे
स्मरण केले जाईल, तुझे अपराध पर्कट केले जातील; तुझी
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पापे तुझ्या सवर् कृतीतनू दशी र्वीली जातील, यास्तव तू सवार्ंच्या
स्मरणात राहनू आपल्या शतर्ुच्या तावडीत सापडशील. 25 तू
पिवतर्ते बद्दल अनादर दाखवला आिण दुष्ट इसर्ाएलचे शास्ते
त्यांच्यावर शासन करण्याचा िदवस येत आहे, त्याने केलेल्या
अपराधांचा समय संपला आहे. 26 पर्भू परमेश्वर देव हे सांगत
आहे. आपल्या डोक्यावरील पगडी मुकुट बाजुला सारा, सवर्
काही एक समान राहाणार नाही, जे उंचावलेले नमवले जातील
आिण नमर् उंच केले जातील. 27 मी सगळ्यांची नासाडी,
नासाडी, नासाडी करेन, जमाव उरणार नाही, ज्याला हक्क आहे
त्यास तो िमळेल.

28 तर मग तू मानवाच्या मुला भाकीत कर आिण बोल;
परमेश्वर देव हे सांगत आहे, अम्मोनच्या मुलांिवषयी जो
कलंक आहे तो त्यावर येत आहे. तलवार उचलली आहे ती
अधाशीपणे ठारमारण्यासाठी तेजधार केलीआहेती िवजेपर्माणे
चकाकत आहे. 29 ते तुझ्यापुढे कपटाचा संदेश देत असता, तुला
खोटा शकुन सांगत असता, ज्या जखमी झालेल्या पातक्यांचा
पापजन्य अंतसमय येऊन ठेपला आहे त्यांच्या कापलेल्या
मानांवर ती तलवार तुला लोळवील. 30तलवार म्यानात जाईल,
तू ज्या िठकाणी जन्मला तुझी जेथे सुरुवात झाली त्या भिूमवर
मी तुझा न्याय करेन. 31 मी तुझ्यावर माझा कोपाग्नीचा संताप
ओतेन आिण तुला क्रुर कोशल्याने हानी करण्यास लोकांच्या
ताब्यात देईन. 32 तू अग्नीसाठी इंधन होशील; तुझे रक्त
भिूमच्या मध्यभागी सांडले जाईल. तुझे स्मरण पुन्हा केले
जाणार नाही. “मी परमेश्वर देव हे जाहीर करतआहे.”

22
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1मग परमेश्वर देवाचा शब्द माझ्याकडे येऊन म्हणाला, 2मग
हे मानवाच्या मुला, तू न्याय करशील का? शहराच्या रक्ताचा
न्याय तू करतो काय? त्याच्या सवर् घृणास्पद कामाची मािहती
तुला आहे. 3 मग तू म्हणावे परमेश्वर देव असे म्हणत आहे,
असे िदवस येत आहेत की, या शहराच्या मध्य भागात रक्तपात
करण्यात आला आहे. शहराने स्वतःला मतूी र्ने अपिवतर् केले
आहे.

4तू सांडलेल्या रक् ासाठी तू दोषी आहेसआिण तू अपिवतर्
मतूी र्तयार केल्याआहेस, तूआपला काळजवळआणलाआहेस.
यास्तव मी तुझी खरड पट्टी राष्ट्रात काढेल व भमूीवर तुझा
उपहास पर्त्येक डोळ्या समोर करेन. 5 जे जवळआहे व दरूआहे
त्या दोघांचाही उपहास केला जाईल. तू शहराला अपिवतर् केले
आहेस, पणूर्पणे गोंधळलेले असे तुला नावलौकीक पर्ाप्त झाले
आहे.

6 पहा, इसर्ाएलाच्या शास्त्यानो तुमच्या स्वबळाने रक्तपात
केला आहे. 7 त्यांनी आपल्या आईबापांचा अनादर केला
आहे. व त्यांनी तुमच्यामध्ये िवदेशांच्या कारवाया केल्या आहे.
तुमच्यातील िवधवा आिण अनाथांना त्यांनी तुमच्या वाईट
वागणुक िदलीआहे. 8तू माझ्या पिवतर् वस्तंुना तुच्छ लेखल्या
आहेस व माझ्या शब्बाथाचा अनादर केला आहे. 9 बदनामी
कारक पुरुषांनी क्रमाने येऊन रक्तओतले व उंच स्थानी जाऊन
भोजन केले, व त्यांनी माझ्या पुढे दुष्टपणा केला आहे.

10 तुझ्याकडे तुझ्या बापाची नग्नता उघड झाली आहे त्यांनी
ऋतमूती अशुद्धतेत िस्तर्ला भर्ष्ट केले आहे. 11 ज्या पुरुषांनी
आपल्या शेजार्याच्या पत्नीशी घृणास्पद वतर्न केले आहे. ज्या
पुरुषाने आपल्या सुनेला लज्जास्पद अशुद्ध केले; असा पुरुष
ज्याने आपल्या विडलाच्या मुलीला बिहणीला भर्ष्ट केले ते
सवर् कृत्ये तुझ्यामध्ये झालेले आहे. 12 असा पुरुष रक्तपात
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करण्यासाठी लाच घेतो, तू अित पर्माणात व्याज घेतो, तू तुझ्या
कामाने शेजार्याचे नुकसान केले आहेस,आिण तू मला िवसरला
आहेस. असे परमेश्वर देव जाहीर करतो.

13 यास्तव तू केलेल्या अनादराच्या कामावर मी आपला हात
उगारीनआिण तुझ्यामध्ये जो रक्तपातझालाआहे. 14 जेव्हा मी
तुझ्याशीकरार केलाआहे तेव्हा तुझे मनआिण तुझा हातबळकट
करअसे परमेश्वर देवजाहीर करतो व ते मी करेनच. 15मी तुमची
देशातनू दाणादाण करेल व भमूीतनू नाहीसे करेन, मी तुम्हास
तुमच्या अशुद्धतेतनू शुध्द करेन. 16मग तुम्ही राष्ट्राच्या देखत
अशुद्ध व्हाल. मग तुम्हास कळेल मी परमेश्वर देव आहे.

17 पुन्हा परमेश्वर देवाचा शब्द माझ्याकडे आला आिण
म्हणाला. 18मानवाच्या मुला, इसर्ाएलाचे घराणे मला धातुच्या
गाळापर्माणे झाले आहे. त्यामध्ये उरलेले िपतळ, कथील,
आिण लोखंड, िशसे आहे, ते भट्टीतल्या चांदीचा गाळ आहे.
19 यास्तव परमेश्वर देव हे म्हणतो, कारण तुम्ही उरलेला गाळ
झाला आहात. यास्तव पाहा! मी तुम्हास यरूशलेमेत एकतर्
करीन.

20चांदी, िपतळ,लोखंड,कथील, िशसे गोळाकरूनजसे तुम्हा
मध्ये त्यांच्यात भट्टीत टाकले जाते तसे मी तुम्हास िवतळवीन.
यासाठी मी तुला माझ्या क्रोधाच्या अग्नीने एकतर् करीन, मी
त्यांना भट्टीत िवतळून टाकीन, तुम्हास त्यामध्ये ओतणी करेन.
21 म्हणजे मी तुमच्यात माझ्या क्रोधाच्या अग्नीने त्यांच्यावर
ओतणी करेन. 22जसे चांदीला भट्टीत अग्नीने िवतळवले जाते,
तसा तू त्यांच्यात िवतळिवला जाशील मग तुला कळेल मी
परमेश्वर देवाने तुझ्या िवरुध्द त्वेषाची ओतणी केली आहे.

23 परमेश्वर देवाचा शब्द माझ्याकडे आला आिण मला
म्हणाला, 24 ‘मानवाच्या मलूा’ ितला सांग तू अशी भमूी आहेस
जीअजनू शुध्दझाली नाही, क्रोधाच्या िदवसात पाऊसपडणार
नाही. 25 तुझ्यामध्ये असलेल्या संदेष्टयांच्या िवरुध्द कारस्थान
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तुझ्यातआहे,जसागजर्नाकरणारा िसंहआपल्याभक्षालाफाडून
टाकतो, ते जीवन संपवनू टाकतोआिण त्याने ितच्यात अनेकांना
िवधवा बनवले.

26 ितचे याजक माझ्या िनयमांच्या िवरुध्द दंगल माजवतात;
ते माझ्या पिवतर् वस्तुबद्दलअनादर दाखवतात, ते पिवतर् वस्तू
आिण अपिवतर्तेची तुलना करीत नाही. त्यांनी आपले डोळे
माझ्या शब्बाथावरुन बंद केले आहेत. यास्तव त्यांच्यात माझा
अनादरझालाआहे. 27 त्यांच्या राज कुमारी या लांडग्या पर्माणे
बळी घेणारे व रक्तपात करणारे आहेत. आपल्या िहंसाचारासाठी
ते जीवाचा घात करतात. 28आिण त्यांचे दर्ष्टे चुना लावलेल्या
िभंतीसारखे आहेत ते खोटा दृष्टांत बघतात आिण खोटा शकुन
सांगतात व परमेश्वर बोलला नसताही पर्भू परमेश्वर बोलला
असे म्हणतात. 29भिूमतील लोक िपळवणुकीने दबनू गेले आहेत
आिण डाका टाकून लुटून टाकतील व ते गरीब, गरजूंना वाईट
वागणुक देतात तसेच िवदेशांना अन्यायाने दाबनू टाकतात.

30मगमी मानवाचा शोध घेतलाजो बुरुज बांधनू घेईलआिण
जो माझ्या पुढे उभा राहील ती भिूमला िभत असेल ज्याचा
िवध्वंस मी करणार नाही. 31 मग मी माझ्या संतापाची ओतणी
त्यांच्यावर करीन, मी माझ्या संतापाच्या अग्नीने त्यांना संपवनू
टाकीन आिण त्यांचा मागर् त्यांच्या डोळ्यापुढे िसध्द करेन. असे
परमेश्वर देव जाहीर करतआहे.

23
1 परमेश्वर देवाचा शब्द माझ्याकडे आला आिण म्हणाला,

2 मानवाच्या मुला, दोन िस्तर्या एकाच आईच्या मुली होत्या.
3 त्यांनी आपल्या तारुण्याच्या िदवसात िमसरात वेश्या कमर्
केले. त्यांची स्तने चुरली व कुमारी असतांना त्यांच्या छातीला
गोंजारण्यात आले. 4 त्यांची नावे अहला थोरली व अहलीबा
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धाकटीचे नाव आहे, ते माझे झाले आहेत आिण त्यांनी पुतर्ाला
व कन्येला जन्म िदला. त्यांच्या नावाचा अथर् येणे पर्माणे आहे.
अहला म्हणजे, शोमरोन आिणओहलीबा म्हणजे यरूशलेम.

5 परंतू अहला जेव्हा ती माझी होती तेव्हापासनू ितने वेश्या
कमर् केले; ितच्या िपर्यकरांशी ती वासनेने कामसक्त झाली
होती,अश्शरूांच्या हाती ते स ा असलेले होते. 6 राजिधकार्याने
जांभळी वस्तरे् पिरधान केली होती. जे सवर् पुरुषात बलवान व
देखणे होते, त्यातील सगळे घोड ावर स्वार होऊनआलेआहेत.
7 ितने स्वत:ला वेश्याकामासाठी त्यांना सवार्त उ म अश्शरूी
देऊन टाकले, ितने स्वत:ला काम संतप्तेने पर्त्येकासोबत
स्वत:लाअशुद्ध केले, ितने मुती र्सोबत ितनेकामसंतप्तपणा केला.

8 ितने िमसरात कुठलाही वेश्याकमर् मागे ठेवला नाही,
जेव्हा ती कुमारी होती तेव्हा ते ितच्या सोबत झोपले, तेव्हा
त्यांनी पिहल्यांदा ितच्या कुमारीपणात स्तनांना दाबले त्यांनी
पिहल्यांना ितच्या सोबत संभोग केला. 9 यास्तव मी ितला
ितच्या िपर्यकरांच्या हाती िदले अश्शरू ज्यांनी ितच्याशी
व्यिभचार केला. 10 त्यांनी ितला नग्न केले. त्यांनी ितच्या मुला
मुलीनंा नेऊन तलवारीने मारुन टाकले, ती िस्तर्यांमध्ये िनंदेचा
िवषय झाली, यामुळे ितचा न्याय िनवाडा करण्यात आला.

11 ितची बिहण अहलीबा िहने हे पािहले, पण ितने आपल्या
बिहणीहनू अिधक व्यिभचार केला आिण वेश्याकमर् केले.
12अश्शरूांशी ितने व्यिभचार केला,अिधपती, नायब अिधपती,
भरदार पोषाखघातलेले,घोड ावर बसणारे सरदार वसवर् देखण्या
तरुणांशी ितने व्यिभचार केला. 13 मी पािहले ितने स्वत:ला
अपिवतर् केले. त्या दोघी बिहणीनंी एकसमान कायर् केले.

14 मग ितने आपल्या व्यिभचाराच्या कारवाया अजनू
वाढवल्या. ितने िभंतीवर रेखाटलेले िचतर् काढले, ितने
खास्द्यांची लाल रंगाने आकृती रेखाटली. 15 आपल्या कमेरेस
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बंद घालनू रंगीबेरंगी फेटे घालनू ते सवर् रथात खास्दी
देशातील बाबेलाच्या अिधकार्यासारखी िदसत असनू आपल्या
जन्मभिूमत होती.

16जशी ितची नजरजाच्यावर गेली त्याच्याशी ितने व्यिभचार
केला म्हणनू ितने खास्द्यांच्या देशात िनरोप्या पाठवला. 17 मग
बाबेल ितच्या पलंगावर जाऊन ितच्याशी व्यिभचार केला आिण
त्याने ितच्याशी वेश्याकमर् केले व स्वत:ला अशुद्ध केले, ितने
आपले मन त्याजवरुन दरू केले. 18 ितने आपल्या व्यिभचाराचा
खेळ मांडला व आपली लाज उघडी केली, जसे माझे मन ितच्या
बिहणीहनू मन दरू झाले तसे ितच्या वरुन मन दरू झाले.

19 मग ितने आपल्या व्यिभचार्याच्या कारवाया अिधक
वाढवल्या आहेत, ितला ितचे स्मरण होऊन ितने व्यिभचार
अिधक वाढवला, जेव्हा ितने िमसरात आपला व्यिभचाराचा
स्वभाव ठेवला. 20 तेव्हा ितने आपल्या िपर्यकरांशी व्यिभचार
केला, ज्यांचे अवयव गाढवाच्या अवयवासारखे होते, व माज
घोड ा सारखे होते. 21 पुन्हा त्यांनी लज्जास्पद आपल्या
तारुण्यात गैरवतर्न केले जेव्हा िमसर्यांनी ितचे स्तन गोंजारले.
22 यास्तव अहलीबे परमेश्वर देव म्हणतो, “पहा, मी तुझ्या
िपर्यकरांना तुझ्यािवरूद्ध करीन; ज्यांच्या हनू तुझे मन दरू झाले
आहे त्या सवार्नंा तुझ्यािवरूद्ध सभोवतालच्या लोकांस करीन.
23 बाबेलचे तरुण सवर् खास्दी, पकोड, शोआ, व कोआ येथील
लोक व अश्शरूी तरुण पुरुष जे देखणे तरुण, अिधकारी, पर्मुख
अिधकारी, पराक्रमी मंतर्ी व सरदार घोड ावर बसणारे आहेत
त्यांना तुझ्यािवरूद्ध उभा करीन.

24 ते तुझ्या िवरुध्द शस्तरे्, रथ, वाहने, घेऊन येतील. ते मोठे
कवच, ढाली, िशरस्तर्ाण सभोवताली घेऊन येतील तुला शासन
करण्याची संधी त्यांना देईन आिण ते तुझ्या कृत्यासाठी तुला
िशक्षा करतील. 25मी माझा राग त्यांच्यावर रोखीन मी त्वेषाने
त्यांचा समाचार घेईन ते तुझे कान नाक कापनू टाकतील, उरलेले
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तलवारीने पडतील, तुझ्या पुतर् कन्येला ते घेऊन जातील, व
तुझ्या संतानाला अग्नी खाऊन टाकील.

26 ते तुझे कपडे काढून टाकतील व दािगनेही घेऊन जातील.
27 मग मी तुझा सवर् लज्जास्पद स्वभाव व िमसरातील
वेश्यावतर्न तुझ्यापासनू दरू करेन. तुझ्याकडे त्यांचे डोळे फार
काळ लागनू रहाणार नाही, तू िमसराबद्दल् फार काळ िवचार
करणार नाही.

28 यास्तव परमेश्वर देव असे म्हणतो, पाहा! ज्यांचा तू
दे्वष करतेस मी तुला त्यांच्या हाती देईन, ज्यांच्यावरुन तुझे
मन दरू झाले त्यांच्या हाती मी तुला देईन. 29 क्रोधाने ते
तुझ्याशी सौदा करतील; ते तुझे पद िहरावनू घेतील व उघडे
नागडे करून काहीच परत करणार नाही, वेश्याकमार्ची लाज
उघडी केली जाईल, लज्जास्पद स्वभाव, रसिमसळ भाव जाहीर
केला जाईल. 30 या सवर्काही बाबी तुझ्या वेश्या कामासाठी
केले जाईल तू मुती र्सोबत राष्ट्रांना अशुद्ध केलेस. 31 तू तुझ्या
बिहणीच्या मागार्ने चाललीस, म्हणनू मी िशके्षचा प्याला ितच्या
हाती सोपवनू देईन.

32पर्भू परमेश्वर देव असे म्हणतो, तू तुझ्या बिहणीचा प्याला
िपणारआहेस,जोखोल व मोठाआहे, तू मस्करीचा व उपहासाचा
िवषय बनशील या प्याल्यात मोठा भरणा असेल.

33 तू मद्यपानाने व दुःखाने भरली जाशील व िभती, धुळधाण
हा प्याल्या शोमरोन तुझ्या बिहणीचा आहे.

34 तू िपणार व नाल्यात िरकामे सोडशील, तुझे अनेक तुकडे
केले जातील आिण तुझ्या स्तनांचे अनेक तुकडे केले जातील.
असे मी जाहीर करतो, मी परमेश्वर देव जाहीर करतआहे.

35 यास्तव पर्भू परमेश्वर देव असे म्हणतो, कारण तू मला
िवसरलास व मला मागे फेकून िदलेस तसेच स्वत:ला उंच करून
आपला लाजीरवाणा जारकमी र् स्वभाव पर्कट केला.”
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36 परमेश्वर देव मला म्हणाला, “मानवाच्या मुला, तू अहला
आिण अहलीबा यांचा न्याय करशील काय? म्हणनू त्यांना त्यांचे
िकळसवाणे मागर् सादर कर, 37 जेव्हापासनू त्यांनी व्यिभचार
मुती र्सोबत केला व त्यांच्या संतानांना पुढे वारशाने िदला व िपऊन
टाकणार्या अग्नीसाठी भगदड पाडले.

38आिण त्यांनी सतत माझ्याशी असेच वतर्न ठेवले, त्यांनी
माझे स्थान अपिवतर् केले आिण त्याच िदवशी त्यांनी माझा
शब्बाथात भेसळ केली. 39 जेव्हा मतूी र्साठी त्यांनी आपल्या
मुलाबाळांचे तुकडे केले, त्याच िदवशी ते माझ्या स्थानी येऊन
माझा शब्बाथ भेसळ केला मग पाहा! त्यांनी माझ्या घरात हेच
केले.

40 लांबनू आलेल्या लोकांस तू बाहेर पाठवनू िदले तू
िनरोप्याला पाठवलेस आता पाहा ते खरोखर येतील ज्यांची
तू आंघोळ घालशील डोळ्यात अंजन घातलेस व दागीन्यांनी
आपणास नटवीले. 41 वेल बुट्टीदार पलंगावर आिण त्याज पुढे
मेज मांडला व त्यावर सुगंधी दर्व्य व तेल मांडले.

42 मग लोकांच्या गदी र्च्या आवाजात काळजी करणारे होते
आिण रानातनू मद्यपी, नालायक लोकांस जंगलातनू आणण्यात
आले. त्यांनी आपल्या हातात कडे घातले होते व मस्तकावर
मुकुट घातला होता. 43 मग मी त्यांना एक िझजनू गेलेली
व्यिभचाराच्या कृत्यांबद्दल सांिगतले, ‘आता ते ितच्याशी व ती
त्यांच्याशी जारकमर् करील.’ 44 ते जसे वेश्येकडे जातात तसे ते
अहला व अहलीबा या दोषी वेश्येकडे गेले.

45पण धािमर्क लोक ितच्या व्यिभचारासाठी व रक्तपातासाठी
ितच्या हातनू घडलेल्या पातकांचा न्याय िनवाडा करतील.

46 पर्भू परमेश्वर म्हणतो, मी त्याजवर लोकसमुदाय आणनू
दहशत घालीन व ते आतंक, लुटमार करतील. 47 मग
लोकसमुदाय त्यांना धोंडमार करतील व तलवारीने त्यांचे तुकडे
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करतील, त्यांच्या मुलाबाळांना मारुन टाकतील व त्यांच्या
घरांना जाळून टाकतील.

48 मी भमूीतील लज्जास्पद स्वभाव काढून टाकीन व सवर्
िस्तर्यांना िशस्त लावीन यापुढे ते वेश्याकमर् करणार नाहीत.
49मग त्यांचे लज्जास्पद वतर्न तुझ्यािवरुध्द करीन तू मुती र्सोबत
केलेल्या पापाचे फळ भोगशील मग यामागार्ने तुला कळेल मी
परमेश्वर देव आहे.”

24

. 1:13-19
1 बाबेलातील बंिदवासाच्या नवव्या वषी र् पुन्हा परमेश्वर

देवाचा शब्द माझ्याकडे आला, दहाव्या मिहन्याच्या दहाव्या
िदवशी म्हणाला, 2 “मानवाच्या मुला, तुझ्यासाठी आजचा िदवस
आिण तारीख िलहनू ठेव, याच िदवशी बाबेलचा राजा येऊन
यरूशलेमेला वेढा देईल.

3 आिण या िफतुर घराण्या िवरुध्द म्हणी बोल, दाखले
देऊन सांग, पर्भू परमेश्वर देव असे सांगत आहे. एक जेवण
िशजवण्याचे भांडे घे व त्यामध्ये पाणी ओत.

4 मांडी व खांद्याचे तुकडे, अन्नांचे तुकडे त्यामध्ये गोळा कर,
त्यामध्ये हाडे टाकून भरणा कर.

5 कळपातले चांगले कोकरु घे, हाडे िशजवण्यासाठी खाली
लाकडांचा जाळ कर, त्यांना चांगले िशजू दे त्यातील हाडांनाही
िशजू दे.

6 यास्तव परमेश्वर देव असे म्हणत आहे, या रक्तपाती
शहराचा िनषेध असो, ती गंज चढलेल्या भांड ासारखी आहे;
त्याचा गंज िनघत नाही, त्याच्या तुकड ातनू तुकडा काढून
त्यातनू काही िनघत नाही.
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7 ितने सवार्ंच्यामध्ये रक्तपात केला ितने गुळगुळीतखडकावर
रक्त सांडले जिमनीच्या धुळीने त्यास झाकू िदले नाही. 8 म्हणनू
संतापाच्या त्वेषाने मी ितचे रक्त खडकावर सांडले जमीनीच्या
धुळीने त्यास झाकू िदले नाही.

9 यास्तव परमेश्वर देव असे म्हणत आहेः या रक्तपाती
शहराचा िनषेध असो, मी जळणासाठी लाकडाचा मोठा साठा
करीन. 10 लाकडाचा साठा वाढवा, आग जाळा, मांस िशजवा
या ऋततू रस्सा चांगला बनव, हाडेही भाजू देत.

11मगअग्नीवर भांडे िरकामेच असू दे अशासाठी की त्यातील
गाळ तप्त अग्नीने जळून जाईल. 12 ती कष्टाने खपू कामाने
थकली भागली होती, पण अग्नीने ितची िझज झाली होती.

13 तुझा लज्जास्पद स्वभाव हा तुझ्या अशुद्धतेत आहे, कारण
मी तुला शुद्ध करु पािहले तरी पण तू शुद्ध झालीच नाही व
अशुद्धच रािहल्याने माझा त्वेष तुझ्यावर आला आहे.

14मी परमेश्वर देव असे जाहीर करतो हे असे घडेलच व ते मी
करेलच, मी कडक धोरण सोडून देईन, तुझे मागर् आिण तुझे कायर्
हेच तुझा न्याय करतील;असे परमेश्वर देव जाहीर करतआहे.

15 मग परमेश्वर देवाचा शब्द माझ्याकडे आला आिण मला
म्हणाला, 16 मानवाच्या मुला पाहा! तुझ्या डोळ्यांना जे उ म
वाटते ते तुझ्यापासनू मी काढून घेईन, तरी तू दुःख करु नये
व आसवेही गाळू नये व आपली वाहने फाडू नयेत. 17 तू
मुकाट ाने खेद व्यक्त कर मृतांसाठी दुःख व्यक्त करु नको,
आपल्या डोक्यात फेटा राहू दे, व पायातजोडा घालआपले तोंड
झाकू नको दुःखाच्या समयी पत्नीच्या मुत्युनंतर जे पुरुष अन्न
पाठवतात ते खाऊ नको.”

18मग पहाटे मी माझ्या लोकांशी बोललो आिण माझी पत्नी
सायंकाळी वारली. तेव्हा मला जी आज्ञा झाली तसे मी सकाळी
पालन केले.
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19 लोकांनी मला िवचारले, “तू आम्हास याचा अथर् काय
हे सांगणार नाहीस जे काही तू करत आहेस ते?” 20 मग
मी त्यांना म्हणालो, परमेश्वर देवाचा शब्द माझ्याकडे आला
आिण म्हणाला, 21 इसर्ाएलाच्या घराण्याला सांग, परमेश्वर
देव असे सांगत आहे पाहा! घमंड तुझी ताकत झाली आहे
तुझ्या डोळ्यांना जे बरे वाटते ते तुझ्या जीवाच्या वासनेने माझे
पिवतर्स्थान िवटाळलेआहे! आिणजी तुझी मुले व ज्या तुझ्या
मुली मागे उरलेल्या होत्या त्या तलवारीने खाली पडल्याआहेत.

22 मग मी जे केले तेच तुम्ही कराल; तू आपले तोंड खाली
घालणार नाही, दुःखाच्या समयी लोक देतात ती खावयाची
भाकर खाणार नाही. 23 त्यापेक्षा आपल्या डोक्यात फेटा आिण
पायात जोडा घाला तू खेद व आसवे गाळणार नाहीस, तुझ्या
अपराधासाठी िवतळले जाशील पर्त्येक त्यांच्या भावंडासाठी
िवव्हळ होईल. 24 मग यहेज्केल तुम्हास िचन्ह होईल जे काही
त्याने केले तेच तुम्ही कराल हे जेव्हा होईल तेव्हा तुम्हास कळेल
मी परमेश्वर देव आहे. 25 “पण तू मानवाच्या मुला, ज्या िदवशी
त्यांच्यापासनू त्यांचाआशर्य ताब्यात घेतला,जो त्यांचाआनंद,
गवर् जो त्यांनी पािहला व ज्याची इच्छा त्यांनी केली जेव्हा मी
त्यांच्या मुलामुलीनंा त्यांच्या पासनू घेऊन गेलो. 26 त्या िदवशी
शरणाथी र् येतील व तुला बातमी देतील. 27 त्या िदवशी शरणाथी र्
व िनभावलेले येतील आिण ते तुला सांगतील तू आता फार
काळ गप्प रहाणार नाही, असा तू िचन्ह होशील म्हणजे, त्यांना
समजेल मी परमेश्वर देव आहे.”

25
1 नंतर परमेश्वराचे वचन माझ्याकडे आले की, 2 “मानवाच्या

मुला, तू आपले मुख अम्मोन्यांच्या लोकांिवरूद्ध लाव आिण
त्यांच्यािवरुद्ध भिवष्य सांग. 3 अम्मोनाच्या लोकांस सांग,
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पर्भू परमेश्वराचे वचन ऐका. पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो
की, माझे पिवतर्स्थान बाटिवण्यात आले तेव्हा त्यािवरूद्ध
होता आिण इसर्ाएल देश उदध््वस्त करण्यात आला, तेव्हा
ितच्यािवरूद्ध होता आिण यहदूाचे घराणे जेव्हा बंिदवासात
गेले तेव्हा त्यांच्यािवरुद्ध त,ू अहा! म्हणालास, 4 म्हणनू
पाहा! मी तुला पवूकडच्या लोकांस त्यांची मालम ा देईन.
ते तुमच्यािवरुध्द छावणी देतील आिण आपले तंबू तुमच्यात
देतील. ते तुझे फळ खातील व ते तुझे दधू िपतील. 5आिण मी
राब्बाचे उंटासाठी कुरण करीन व अम्मोन लोकांच्या कळपासाठी
शेत करीन. मग तुम्हास समजेल की मी परमेश्वर आहे. 6कारण
पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो, की तू इसर्ाएल देशािवरूद्ध टाळ्या
वाजिवल्या व तुझे पायआपटले वआपल्या मनापासनू तुच्छतेने
आनंद केलास. 7 म्हणनू पाहा! मी आपल्या हाताने तुला तडाखा
देईन आिण तुला राष्ट्रांस लटू असे देईन. मी तुला दुसर्या
लोकांपासनू कापनू दरू करीन आिण तुझा नाश करीन. मी तुला
देशामधनू नाहीसे करीन आिण तेव्हा तुला समजेल मी परमेश्वर
आहे.

8 पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो, कारण मवाब व सेईर म्हणतात
‘पाहा! यहदूाचे घराणे सवर् इतर राष्ट्रांसारखेच आहे. 9 यास्तव
पाहा! मी मवाबाचा उतार उघडा करीन, त्याच्या सीमेवरील
बेथ-यिशमोथ, बाल-मौन, िकयार्थाईम ही वैभवी नगरे सुरुवात
होतात, 10पवूकडचे लोक जे कोणी अम्मोनी लोकांिवरूद्धआहेत.
मी त्यांना त्यांचा ताबा देईन याकिरता की, अम्मोनी लोकांची
आठवण राष्ट्रांमध्ये कोणी काढणार नाही. 11 म्हणनू मी
मवाबािवरूद्ध न्याय तडीस नेईन आिण त्यांना समजेल की मीच
परमेश्वर आहे.
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12 पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो, अदोमाने यहदूाच्या
घराण्यािवरूद्ध सडू घेतला आहे आिण असे करून त्यांने अपराध
केला आहे. 13 म्हणनू पर्भू परमेश्वर, म्हणतो, “मी अदोमाला
आपल्या हाताने तडाखा देईन आिण पर्त्येक पुरुषाचा व
तेथील पर्ाण्यांचा नाश करीन. तेमानापासनू ददानापयर्ंत मी
त्यांचा िवध्वंस करीन, ते िठकाण सोडून देईन. ते तलवारीने
पडतील. 14 यापर्कारे मी आपले लोक इसर्ाएल यांच्या हातनू
अदोमावर सडू घेईनआिण माझ्या क्रोधापर्माणे आिण माझ्या
त्वेषापर्माणे ते अदोमाचे करतील. मग त्यांना माझा सडू कळेल.
असे पर्भू परमेश्वर म्हणतो.

15 पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो, कारण आपल्या मनात फार
जुने शतर्ुत्व आिण ितरस्कार बाळगनू पिलष्ट ांनी यहदूावर
सडू घेतला आहे आिण ितचा नाश केला आहे. 16 म्हणनू,
पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो, पाहा! मी पिलष्ट ांिवरूद्ध
आपला हात उगारीन आिण करेथी लोकांस कापनू टाकीन आिण
जे कोणी समुदर्िकनार्यावरील अविशष्ट रािहलेल्यांचा नाश
करीन. 17 कारण संतापाने मी त्यांच्यािवरुद्ध भयंकर सडू घेऊन
त्यांना मी िशक्षा करीन. मी त्यांच्यावर सडू उगवीन तेव्हा त्यांना
समजेल की, मी परमेश्वर आहे.”

26
1आिण असे झाले की, बाबेलातील बंिदवासाच्या अकराव्या

वषी र्, मिहन्याच्या पिहल्याच िदवशी, परमेश्वराचे वचन
मजकडे आले आिण म्हणाले, 2 “मानवाच्या मुला, कारण सोर
यरूशलेमेिवरूद्ध म्हणत आहे, अहा! लोकांचे पर्वेशद्वार तुटले
आहेत! ती माझ्याकडे वळली आहे; जशी ती उजाड झाली तशी
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मी ओतपर्ोत भरेल.” 3 म्हणनू, पर्भू परमेश्वर म्हणतो, “पाहा
सोर, मी तुझ्यािवरूद्ध आहे आिण जसा समुदर् आपल्या लाटा
उंचावतो तसे मी तुजिवरूद्ध पुष्कळ राष्ट्रांना उठिवन.” 4 ते
सोरेच्या तटाचा नाशकरतीलआिण ितचे बुरुज पाडून टाकतील.
मी ितची धळू झाडून दरू करीन आिण ितला उघडा खडक करीन.
5 ती समुदर्ामध्ये जाळीसाठी वाळवण्याची जागा होईल. असे
पर्भू परमेश्वर म्हणतो,आिण ती राष्ट्रासाठी लटू अशी होईल.
6 ितच्या कन्या ज्या कोणी शेतात आहेत त्या तलवारीने वधल्या
जातील आिण त्यांना समजेल की मी परमेश्वर आहे. 7 कारण
पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो, पाहा! मी उ रेकडून बाबेलाचा
राजा नबुखदने्स्सर, राजांचा राजा याला मी घोडे व रथ, आिण
घोडदळ! पुष्कळ लोकांची फौज घेऊन सोरािवरूद्ध आणत
आहे. 8 तो तुझ्या कन्यांना शेतात तलवारीने मारील आिण
तुझ्यािवरूद्ध उतरती वेढ ाची िभंत बांधील आिण तुझ्यािवरूद्ध
ढाल उभारील. 9 तो तुझ्या तटाला पाडण्यासाठी आपला मोठा
ओंडका ठेवील आिण आपल्या हत्यारांनी तुझे बुरुज पाडून
टाकील. 10 घोड ांच्या जमावांच्या धुळीने तो तुला झाकून
टाकील. जेव्हा तो हल्ला करून तटबंदीची नगरे पाडून जसे
आत िशरतात तसे तो तुझ्या वेशीतनू आत पर्वेश करेल, तेव्हा
घोड ांच्या आवाजाने आिण रथांच्या चाकांच्या खडखडाटाने
तुझे तट थरथर कापतील. 11 तो आपल्या घोड ांच्या टापांनी
तुझे सवर् रस्ते तुडिवतील. तो तुझ्या लोकांची तलवारीने क ल
करीलआिण तुझे भक्कम स्तंभ जमीनीवर पडतील. 12यापर्कारे
ते तुझी शक्ती आिण व्यापारी माल लुटतील! ते तुझे तट आिण
तुझी शर्ीमंत घरे पाडून टाकतील तुझे दगड व लाकूड आिण
तुझी माती ते पाण्यामध्ये घालतील. 13कारणमी तुझ्या गीतांचा
आवाज बंद पाडीन आिण तुझ्या तंतुवाद्यांचा आवाज पुन्हा
कधीही ऐकू येणार नाही. 14कारण मी तुला उघडा खडक करीन,
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तू जाळी कोरडी करण्यासाठीची जागा होशील, तुझी पुन्हा
उभारणी होणार नाही. कारण मी, परमेश्वराने असे म्हटले आहे,
पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो. 15 पर्भू परमेश्वर सोरला म्हणतो,
तुझ्याअधःपतनाच्याआवाजानेआिण जेव्हा तुझ्यामध्ये भयंकर
क ल झाली त्यामध्ये जखमीच्या कण्हण्याने द्वीपांचा थरकाप
होणार नाही का? 16 कारण समुदर्ातले सवर् पर्मुख आपल्या
िसंहासनावरून खाली उतरतील आिण आपले झगे बाजलूा
काढून ठेवतील आिण आपले रंगीबेरंगी वस्तरे् काढून टाकतील.
ते स्वतःला भीतीच्या वस्तर्ाने आच्छादतील आिण भीतीने
जिमनीवर बसतील व वारंवार कांपतील आिण तुझ्यािवषयी
भयचकीत होतील. 17 ते तुझ्यासाठी ओरडून िवलाप करून तुला
म्हणतील, “अगे, जे कोणी खलाशी तुझ्यात वस्ती करून होते
त्यांचा नाश झाला आहे. जी तू बलवान पर्िसद्ध नगरी होती.
ती आता समुदर्ात आहे. जी तू तेथे राहणार्या पर्त्येकजणास
दहशत घालीत होतीस ती तू कशी नष्ट झालीआहेस? 18आता,
तुझ्या पडण्याच्या िदवशी, समुदर्िकनारीचा देशांचा भीतीने
थरकाप उडेल. समुदर् िकनार्यावरील देश भयभीत झाले
आहेत, कारण तू पाण्यात गेलीआहेस.” 19कारण पर्भू परमेश्वर
असे म्हणतो, “जी नगरे वसली नाहीत त्यासारखे जेव्हा मी तुला
ओसाड नगर करीन, जेव्हा मी तुझ्यावर खोल समुदर् आणीन
आिण तेव्हा पर्चंड जले तुला झाकतील. 20 मग मी तुला ते
जे कोणी दुसरे खाचेत खाली पर्ाचीन काळच्या लोकांकडे गेले
आहेत त्यांच्यासारखे पर्ाचीन काळापासनू ओसाड असलेल्या
स्थानात तुला पृथ्वीच्या अधोभागी तुला रहावयास लावीन
म्हणजे तू पुन्हा वसणार नाहीस. 21मी तुझ्यावर िवप ी आिणन
आिण तू अिस्तत्वात असणार नाहीस. मग तुला शोधतील, पण
तू त्यांना पुन्हा कधीही सापडणार नाहीस” असे पर्भू परमेश्वर,
म्हणतो.
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1 परमेश्वराचे वचन पुन्हा मजकडे आले आिण म्हणाले,
2 आता त,ू मानवाच्या मुला, सोरेिवषयी िवलाप कर. 3 आिण
“सोरेला सांग, पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो, तू समुदर्ाच्या
पर्वेशाद्वाराजवळ वसली आहेस, जी तू पुष्कळ द्वीपांतील
व्यापारी लोकांसाठी आहेस. सोरे! तू म्हणाली, मी संुदरतेत
पिरपणूर् आहे. 4 तुझ्या सीमा समुदर्ाच्या हृदयात आहेत;
बांधणार्यांनी तुला सौंदयार्नें पिरपणूर् केले आहे. 5 त्यांनी तुझ्या
सवर् फळ्या सनीरच्या सरंूनी केल्या आहेत. तुला डोलकाठी
करायला त्यांनी लबानोनातनू गंधसरु घेतले आहे. 6 त्यांनी तुझी
वल्ही बाशानामधीलअल्लोनाच्या झाडाची केली. त्यांनी तुझ्या
बैठकीच्या फळ्या िक ीम बेटातल्या बाक्स लाकडाच्या केल्या
असनू ती हिस्तदंताने जडलेल्या होत्या. 7 तुझे शीड, ते तुला
िनशाण व्हावे म्हणनू िमसर देशाहनू आणलेल्या वेलबुट्टीदार
बारीक सुताचे होते. ते पडद्याचे कापड एलीशा बेटाहनू
आणलेले िनळ्या व जांभळ्या रंगाच्या कापडाचे तुझे छत होते.
8 जे कोणी सीदोन व अवर्द येथे राहत होते ते तुझ्या नावा
वल्हवीत असत. हे सोरे, तुझ्यात सुज्ञ होते. ते तुझे नावाडी
होते 9 तुझ्यामध्ये गबालाची वडील व कुशल कारागीर तुझ्या
जहाजाची फुटतटू दुरुस्त करत असत. सवर् समुदर्ावरची जहाजे
व त्यांचे खलाशी तुझ्या व्यापाराच्या व्यवहारासाठी तुझ्याकडे
येत असत. 10 पारसी, लदूी व पटूी तुझ्या सैन्यात तुझे लढणारे
माणसे होती. ते आपली िशरस्तर्ाणे आिण ढाली तुझ्यामध्ये
टांगीत; ते तुझे वैभव दाखवत. 11 अवर्दची माणसे व हेलेखचे
सैिनक सभोवार तुझ्या तटावर असत आिण गम्मादाचे लोक
तुझ्या बुरुजांवर असत. ते आपल्या ढाली तुझ्या तटावर
चोहोकडे टांगनू ठेवीत असत. त्यांनी तुझी संुदरता पणूर्त्वाला
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आणली. 12ताशी र्श तुझा गर्ाहकहोता कारण पर्त्येक पर्कारचा
मालम ेचा साठा तुझ्याकडे होता. ते तुझ्या मालाच्या बदल्यात
रुपे, लोखंड, कथील व िशसे आणनू िवकायचा माल घेत असत.
13 यावान, तुबाल आिण मेशेख तुझ्याबरोबर मनुष्य जीव व
िपतळेच्या वस्तू ही देऊन तुझ्याशी व्यापार करीत असत. ते
तुझा व्यापारी माल हाताळत होते. 14 तोगामार्चे वंशज तुझ्या
मालाबद्दल तुला घोडे, स्वारीचे घोडे व खेचरे देऊन तुझ्याशी
व्यापार करीत. 15 ददानी माणसे पुष्कळ िकनारपट्टीवर तुझे
व्यापारी होते. व्यापारी माल तुझ्या हातात होता. ते तुला
हिस्तदंत व टें बुरणीचे लाकूड भेट म्हणनू परत पाठवत होते.
16 तुझ्या पुष्कळ उत्पन्नात अराम तुझा व्यापारी होता. ते
तुझ्याबद्दल पाच,ू जांभळ्या रंगाचे कापड, सुती तलम कापड,
पोवळे आिण माणके तुला पुरवत होते. 17 यहदूा व इसर्ाएल
देश ह्यांचाही तुझ्याबरोबर व्यापार होता. ते तुझ्या मालाबद्दल
िमन्नीथाचा गह,ू मेवािमठाई, मध, तेल आिण ऊद पुरवत होते.
18 तुझ्या सवर् पर्चंड संप ीचा, तुझ्या सवर् मालाचा हेल्बोनाचा
दर्ाक्षरस व पांढरी लोकर यांनी िदिमष्की तुझा व्यापारी होता.
19 दान व यावान उसालपासनू तुझ्या मालाबद्दल घडीव लोखंड,
दालिचनी, ऊसाचा पुरवठा करीत असत. हा तुझ्यासाठी व्यापार
झाला. 20 ददान तुझ्या खोगीराच्या आच्छादनासाठी उ म
कपड ाचा व्यापारी होता. 21अरबस्तान व केदारचे सवर् पर्मुख
तुझ्याबरोबर व्यापारी होते. ते तुला कोकरे, एडके आिण बोकड
यांचा पुरवठा करीत होते. 22 शबा व रामा यांचे व्यापारी तुझे
व्यापारी होते. ते तुझ्या मालाबद्दल सवर् पर्कारचे उ म मसाले
आिण सवर् पर्कारचे मोल्यवान रत्ने व सोने देऊन तुझ्याशी
व्यापार करीत होते. 23 हारान, कन्ने व एदेन, शबा, अश्शरू व
िकल्मद यांचे व्यापारी तुझे व्यापारी होते. 24 ते तुझा माल घेऊन
उंची वस्तरे्,जांभळे व वेलबुट्टीचेझगे व उंची वस्तर्ांच्या पेट ा
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व वळलेल्या िटकाऊ दोर्या वगैरे व्यापार्याच्या वस्तू ह्यांचा
व्यापार करीत होते. 25 ताशी र्शची जहाजे तुझा िवकलेला माल
वाहतुक करणारे तुझे काफले असे होते. म्हणनू तू समुदर्ाच्या
हृदयामध्ये मालवाहू जहाजापर्माणे खच्चनू भरलेली आहेस.
26 तुझ्या वल्हेकर्यांनी तुला अफाट समुदर्ात नेले. पवूच्या
वार्याने तुलाभरसमुदर्ातमोडूनटाकले. 27 तुझी संप ी, तुझ्या
व्यापारी वस्तू व िवकत घेतलेल्या वस्त;ू तुझे नािवक, खलाशी
आिण जहाज बांधणारे; तुझ्या व्यापाराची देवघेव करणारे व
तुझ्यामध्ये असलेली सवर् लढाऊ माणसे व तुझ्यामध्ये असलेला
सवर् समुदाय तुझ्या नाशाच्या िदवशी भर समुदर्ात पडतील.
28 तुझ्या खलाशांच्या आरोळीच्या आवाजाने समुदर्ाकडील
नगरे भीतीने थरथर कापतील. 29 जे कोणी वल्ही हाताळणारे
ते सवर् खलाशी व समुदर्ावरील पर्त्येक नावाडी आपल्या
जहाजावरून उतरून खाली भमूीवर येतील. 30 ते तुला त्यांचा
आवाज ऐकवतील आिण अतीखेदाने ओरडतील; ते आपल्या
डोक्यांत धळू घालतील. राखेत लोळतील. 31 ते तुझ्यासाठी
डोक्याचे केस कापतील. गोणपाट नेसतील. मनात अित
िखन्न होऊन तुजसाठी मोठ ाने िवलाप करतील. 32 ते
तुझ्यासाठी आक्रोशाने िवलाप करून म्हणतील, सोरेसारखी जी
समुदर्ामध्ये िनशब्द झाली आहे, ितच्यासारखी कोणती तरी
नगरी आहे काय? 33 तुझ्या व्यापारांच्या वस्तू समुदर्ातनू जात
असत तेव्हा तू पुष्कळांना तृप्त करीत असत; तुझ्या पर्चंड
संप ीने आिण आपल्या िवकण्याचे पदाथर् फार असल्यामुळे तू
पृथ्वीवरील राजांना शर्ीमंत केलेस. 34 पण जेव्हा तू खोल
पाण्याने समुदर्ाकडून मोडून गेलीस तेव्हा तुझ्या िवकण्याचा
माल व तुझ्यामधील सवर् समुदायही बुडाले. 35 समुदर्काठी
राहणार्यांना तू घाबरूनसोडलेआिण त्यांच्या राजांचा दहशतीने
थरकाप उडालाआहे. त्यांचे चेहरे कंप पावतआहेत. 36लोकांतले
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व्यापारी तुझा ितरस्कार करतात; तू दहशत अशी झाली आहेस
आिण तू पुन्हा कधीच असणार नाहीस.”

28
1 नंतर परमेश्वराचे वचन मजकडे आले आिण म्हणाले,

2 “मानवाच्या मुला,सोरेच्या राज्यकत्यार्ला सांग, पर्भू परमेश्वर
असे म्हणतो, तुझे हृदय गिवर्ष्ठ आहे. तू म्हणाला मी देव आहे.
मी समुदर्ाच्या हृदयामध्ये देवाच्याआसनावर बसलोआहे. जरी
तू मानव आहेस व देव नाही, तरी तू आपले हृदय देवाच्या
हृदयासारखे करतो. 3 तू स्वत:ला दानीएलापेक्षा बुदि्धमान
समजतोस आिण कोणतेही रहस्य तुला आश्चयर्चिकत करीत
नाही. 4 तू तुझ्या शहाणपणाने व अकलेने स्वत:ला संपन्न
केले आहेस आिण तुझ्या खिजन्यात तू चांदी सोने संपादन केले
आहेस. 5 तुझ्या मोठ ा शहाणपणाने आिण व्यापाराने तू तुझी
संप ी वाढवली, म्हणनू तुझे हृदय संप ीमुळे गिवर्ष्ठ झाले
आहे. 6 म्हणनू पर्भू परमेश्वर म्हणतो, कारण तू आपले हृदय
देवाच्या हृदयासारखे केले आहे, 7 मी परक्यांना तुझ्यािवरूद्ध
आणीन, दुसर्या राष्ट्रांतनू भयंकर माणसे आणीन. आिण ते
तुझ्या शहाणपणाच्या संुदरतेवर आपल्या तलवारी उपसतील
आिण ते तुझे वैभव भर्ष्ट करतील. 8 ते तुला खाचेत पाठवतील
आिण तू समुदर्ाच्या हृदयामध्ये मरण पावलेल्या वधलेल्यांच्या
मरणाने मरशील. 9 तू आपल्या वधणार्यासमोर, मी देव आहे.
असे खिचत म्हणशील काय? ज्या कोणी तुला भोसकले त्यांच्या
हाती तू आहेस तो तू देव नव्हे व मानव आहेस. 10 परक्यांच्या
हातनू बेसंुतीच्या मरणाने मरशीलकारणमी हे बोललोआहे. असे
पर्भू परमेश्वर म्हणतो.”
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11 परमेश्वराचे वचन पुन्हा मजकडे आले व म्हणाले,
12 “मानवाच्या मुला, सोरेच्या राजािवषयी ओरडून िवलाप कर
आिण त्यास सांग, पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो, तू परीपणूर्तेची
पर्तीकृतीच आहेस, तू ज्ञानपणूर् आिण संुदरतेत पिरपणूर् आहेस.
13 देवाची बाग एदेनमध्ये तू होतास. पर्त्येक मौल्यवान
खड ांनी तू आच्छादलेला होतास. अलाक, पुष्कराज, िहरे,
लसणा, गोमेद, यास्फे, नीलमणी, पाच,ू मािणक, सोने अशी सवर्
पर्कारची जवाहीर तुझ्या अंगभर होती, तुला िनमार्ण केले त्याच
िदवशी तुला घालण्यासाठी ते तयार केले होते. 14 मी तुला
देवाच्या पवर्तावर एक अिभिषक्त करुब म्हणनू मानवजातीच्या
रक्षणासाठी ठेवले. तू अग्नीपर्माणे धगधगणार्या पाषाणांतनू
इकडेितकडे चालत होतास. 15 मी तुला िनिमर्ले, त्या
िदवसापासनू तुझ्यामध्ये अन्याय सापडेपयर्ंत तूआपल्या मागार्त
पिरपणूर् होतास. 16 तुझा व्यापार खपू मोठा असल्यामुळे
तू बलात्काराने भरला आहे, तू पाप केले आहे म्हणनू मी
तुला भर्ष्ट समजनू देवाच्या पवर्तावरुन फेकून िदले आिण हे
पाखर घालणार्या करुबा, मी तुला अग्नीपर्माणे धगधगणार्या
पाषाणातनू, काढून मी तुला नष्ट केले आहे. 17 तुझ्या सौंदयार्नें
तुझे हृदय गिवर्ष्ठ बनले. तुझ्या वैभवामुळे तू तुझ्या ज्ञानाचा
नाश करून घेतला आहे. मी तुला खाली जिमनीवर फेकले
आहे. राजांनी तुझे जाहीर पर्दशर्न पाहावे यासाठी मी तुला
त्यांच्यापुढे ठेवले. 18 तुझ्या खपू पापांमुळे आिण व्यापारातील
अपर्ामािणकपणामुळे, तूआपले पिवतर् स्थानअपिवतर् केलेस.
म्हणनू मी तुझ्यामधनू अग्नी काढला आहे, त्याने तुला खाऊन
टाकले आहे. जे कोणी पाहतात त्या सवार्ंच्यादेखत मी पृथ्वीवर
तुझी राख केली आहे. 19लोकांमध्ये जे तुला ओळखतात ते सवर्
तुझ्यािवषयी िविस्मत होतील, तू भयअसा होशील व पुन्हा कधी
असणार नाहीस.”
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20 मग मजकडे परमेश्वराचे वचन आले व म्हणाले,
21 “मानवाच्या मुला, सीदोनेिवरूद्ध आपले तोंड कर व
ितच्यािवरूद्ध भिवष्य सांग. 22 सांग, पर्भू परमेश्वर असे
म्हणतो, पाहा! हे सीदोने, मी तुझ्यािवरूद्ध आहे. कारण मी
तुझ्यामध्ये गौरिवला जाईन म्हणनू मी ितला न्यायाने िशक्षा
करीन व ितच्यात मला पिवतर् मानले म्हणजे, त्यांना समजेल
की, मी परमेश्वर आहे. 23 मी ितच्यात मरी पाठवीन आिण
ितच्या रस्त्यात रक्त पाठवीन आिण तलवार तुमच्यािवरुध्द
सवर् बाजूंनी येईल तेव्हा घायाळ झालेले तुम्हामध्ये पडतील
मग त्यांना समजेल की, मी पर्भू परमेश्वर आहे. 24 नंतर
इसर्ाएलाच्या घराण्याच्या सभोवतालचे जे सवर् ितला तुच्छ
मानत असत त्यांच्यातनू कोणीही त्यांना बोचणारी काटेरी झुडुपे
िकंवा वेदनादायक काटे असे उरणार नाहीत, म्हणनू त्यांना
समजनू येईल की, मीच पर्भू परमेश्वर आहे. 25 पर्भू परमेश्वर
असे म्हणतो, मी इसर्ाएल घराणे ज्या ज्या राष्ट्रांत िवखुरिवले
आहे, त्यांतनू मी त्यास एकतर्आणीनआिणमगमी त्या िवधमी र्
राष्ट्रांच्या देखत त्याच्याठायी पिवतर् ठरेन; मग मी जो देश
आपला सेवक याकोब याला िदला त्यामध्ये ते राहतील. 26मग
ते त्या भमूीवर सुरिक्षतपणे राहतील आिण ते घरे बांधतील व
दर्ाक्षमळेलावतील. त्यांचा ितरस्कार करणार्या सभोवतालच्या
राष्ट्रांना मी िशक्षा करीन. मग ते िनभर्यपणे राहतील. म्हणनू
त्यांना समजेल की, मी परमेश्वर त्यांचा देव आहे.”

29
1 बाबेलातील बंिदवासाच्या दहाव्या वषार्च्या दहाव्या

मिहन्याच्या बाराव्या िदवशी, परमेश्वराचे वचन मजकडे आले
आिण म्हणाले, 2 “मानवाच्या मुला, तू आपले मुख िमसराचा
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राजा फारो याच्यािवरूद्धकर; त्यांच्यािवरुद्ध वसवर् िमसरािवरूद्ध
भिवष्यवाणी सांग 3 व म्हण ‘पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो, पाहा!
िमसराचा राज फारो, मी तुझ्यािवरूद्ध आहे. आपल्या नद्यात
पडून राहणार्या समुदर्ातला मोठा पर्ाणी, तू मला म्हणतोस,
“ही नदी माझीआहे. ही मीआपल्या स्वतःसाठी िनिमर्लीआहे.”
4 कारण मी तुझ्या जबड ात गळ घालीन आिण तुझ्या नाईल
नदीतील मासे तुझ्या खवल्यांना िचकटतील. मी तुला तुझ्या
खवल्यास िचकटलेल्या नद्यांच्या माशांसह नदीतनू ओढून बाहेर
काढीन. 5 मी तुला आिण तुझ्या नद्यांतली सवर् मासे यांनाही
रानात खाली टाकून देईन; तू शेतातल्या उघड ा भमूीवर
पडशील; तुला कोणी एकवट करणार नाही िकंवा उचलनू घेणार
नाही. मी तुम्हास भमूीवरच्या पशूंस व आकाशातल्या पक्षांना
भक्षय असे देईन. 6 मग िमसरमध्ये राहणार्या सवर् लोकांस
कळून येईल की मीच परमेश्वर आहे. कारण ते इसर्ाएलाच्या
घराण्याला बोरूची काठी असे झाले आहेत. 7 जेव्हा त्यांनी तुला
आपल्या हातांनी धरले तेव्हा तुझे टोकदार तुकडे झाले आिण
त्यांच्या खांद्यात घुसला. जेव्हा ते तुझ्यावर टेकले, तू त्यांचे पाय
मोडले आिण त्यांच्या कंबरा खचिवण्यास लावल्या. 8 म्हणनू,
परमेश्वर,माझा पर्भू म्हणतो, “मी तुझ्यािवरूद्धतलवारआिणन.
मी तुझी सवर् माणसे व सवर् पर्ाणी नष्ट करीन. 9 िमसर ओसाड
होईल. त्याचा नाश होईल. मग त्यांना समजेल की मी परमेश्वर
आहे.” कारण तू म्हणालास नदी माझी आहे. मी ितला िनमार्ण
केले. 10 म्हणनू पाहा, मी तुझ्यािवरूद्ध व तुझ्या नदीच्यािवरूद्ध
आहे. मग मी िमसर देश उजाड व ओसाड करीन आिण तू
िमग्दोलापासनू सवेनेपयर्ंत व कूशाच्या सीमेपयर्ंत टाकाऊ भमूी
होशील. 11 मनुष्याचे पाऊल त्यातनू जाणार नाही. पशचूा
पाय त्यामधनू जाणार नाही आिण चाळीस वष कोणीही तेथे
राहणार नाही. 12कारण जे देशओसाड झाले त्यामध्ये मी िमसर
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देश ओसाड करून ठेवीन आिण जी नगरे उजाड झाली आहेत
त्यांच्यामध्ये त्यातली नगरे चाळीस वष ओसाड राहतील; नंतर
मी िमसर्यांना राष्ट्रांमध्ये उधळवीन आिण मी त्यांना देशात
पांगवीन. 13कारण पर्भू परमेश्वरअसे म्हणतो,चाळीस वषार्च्या
शेवटी ज्या लोकांमध्ये िमसरी िवखरले होते त्यातनू मी त्यांना
एकतर् करीन. 14 िमसरच्या कैद्यांना मी परत आणीन, मी त्यास
त्यांच्या जन्मभमूीत पथर्ोस देशात परत आणीन. मग तेथे
त्यांचे हलके राज्य होईल. 15 “ते राज्यामध्ये ते हलके राज्य
होईलआिण ते कधीच इतर राष्ट्रांपेक्षा वरचढ होणार नाही. मी
त्यांना कमी करीन की ते दुसर्या राष्ट्रांवर स ा गाजिवणार
नाही. 16 ते यापुढे इसर्ाएलाच्या घराण्याला िवश्वासाचा िवषय
असे होणार नाहीत. जेव्हा त्यांचे मुख िमसराकडे वळेल तेव्हा
त्यांना अन्यायाची आठवण येईल. मग त्यांना समजेल की
मीच पर्भू परमेश्वर आहे.” 17 मग बाबेलातील बंिदवासाच्या
स ािवसाव्या वषार्त, पिहल्या मिहन्यात, पिहल्या िदवशी,
परमेश्वराचे वचन मजकडेआले व म्हणाले, 18 “मानवाच्या मुला,
बाबेलाचा राजा नबुखदने्स्सर याने सोरेस वेढा िदला तेव्हा त्याने
आपल्या सैन्याला सोरिवरूद्ध कठीण पिरशर्म करायला लावले.
पर्त्येक डोक्याची हजामत केली होती आिण पर्त्येक खांद्याची
सालटी िनघाली होती पण त्याने जे कठीण पिरशर्म सोरेिवरूद्ध
केले त्यामुळे त्यास व त्याच्या सैन्याला सोरेतनू कधीही काही
वेतन िमळाले नाही.” 19 म्हणनू पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो,
“पाहा! िमसर देश मी बाबेलाचा राजा नबुखदने्स्सर यास देईन
आिण तो त्यांची संप ी घेऊन जाईल, त्यांची मालम ा लुटेल
व तेथे त्यास जे सापडेल ते घेऊन जाईल. ते त्याच्या सैन्याचे
वेतन असे होईल. 20 त्याने माझ्या जी मेहनत केली त्याचे
वेतन म्हणनू मी त्यास िमसर देश िदला आहे. कारण त्यांनी
माझ्यासाठी काम केले आहे.” असे पर्भू परमेश्वर म्हणत आहे.
21 “त्याच िदवशी, मी इसर्ाएलाच्या घराण्याचे िशंग उगवेल
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असे करीन आिण त्यांच्यामध्ये तुझे मुख उघडेल असे मी तुला
दान देईन. यासाठी की, त्यांना समजेल की, मी परमेश्वर आहे.”

30
1 परमेश्वराचे वचन मजकडे आले आिण म्हणाले,

2 “मानवाच्या मुला, भिवष्य सांग आिण म्हण. पर्भू परमेश्वर
असे म्हणतो, िवलाप करा, मोठ ा शोकाचे िदवस येत आहे!
3 तो िदवस नजीक आहे. परमेश्वराचा िदवस जवळ आहे. तो
ढगाळ िदवस असेल. ती राष्ट्रांसाठी न्यायाची वेळ असेल.
4 मग िमसरािवरूद्ध तलवार येईल आिण जेव्हा मारलेले लोक
िमसरात पडतील तेव्हा कूशात वेदना होतील, ते ितची संप ी*
घेऊन जातील आिण ितचे पाये नष्ट होतील. 5 कूशी, पटूी,
लदूी आिण सवर् परदेशी, याजबरोबर करार केलेले लोक त्यासह
तलवारीने पडतील. 6 परमेश्वर असे म्हणतो, मग जो कोणी
एक िमसराला मदत करील तो पडेल आिण ितच्या सामथ्यार्चा
गवर् खाली उतरेल. िमग्दोलापासनू सवेनेपयर्ंतचे त्याचे सैिनक
तलवारीने पडतील. असे पर्भू परमेश्वर म्हणतो. 7 ते जे देश
ओसाड झाले आहेत त्यांच्यामध्ये ते घृणास्पद होतील आिण
त्यांची नगरे नाश झालेल्या नगरात असतील. 8 जेव्हा मी
िमसरामध्ये आग लावीन आिण ितच्या सवर् सहाय्यकांचा नाश
करीन. तेव्हा त्यांना समजेल की मी परमेश्वर आहे. 9 त्या
िदवशी, सुरिक्षत कूशी लोकांस दहशत बसवायला माझ्यापासनू
दतू जहाजात बसनू िनघनू जातील; आिण त्या िदवशी तेथे
िमसरांच्यामध्ये न चुकणार्या वेदना त्यांच्यावर येतील. कारण
पाहा! ती येतआहे! 10पर्भू परमेश्वरअसे म्हणतो,मी िमसराचा
समुदाय बाबेलाचा राजा नबुखदने्स्सर याच्या हाताने नाहीसा
करीन. 11 तो व त्याच्याबरोबर त्याची सेना, राष्ट्राची दहशत,
* 30:4
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देशाचा नाश करण्यासाठी आणण्यात येईल; ते िमसरािवरूद्ध
आपल्या तलवारी काढतील व देश मरण पावलेल्या लोकांनी
भरुन टाकतील. 12मी नद्यांना कोरडी भमूी करीन आिण मी देश
दुष्ट मनुष्यांच्या हाती िवकत देईन. मी, परमेश्वर, सांगतो की
परक्यांच्या हातनू हा देश व यातले सवर् काही यांची नासधसू
करवीन. मी, परमेश्वर, असे सांगत आहे. 13 पर्भू परमेश्वर
असे म्हणतोः मी मतूी र्चंा नाश करीन आिण मी नोफातनू
कवडीमोलाच्या मतू्त्यार्ं नाहीशा करीन. ह्यापुढे िमसर देशामध्ये
कोणीही अिधपती होणार नाही आिण मी िमसर देशावर दहशत
ठेवीन. 14 मी पथर्ोसला ओसाड करीन. व सोअनास आग
लावीन. मी नो याला न्यायदंड करीन. 15 कारण मी िमसराचा
बालेिकल्ला जो सीन त्यावर मी आपल्या क्रोधाग्नीचा वषार्व
करीन. व नोच्या समुदायाला कापनू काढीन. 16 मी िमसराला
आग लावीन. सीनला खपू वेदना होतील व नो मोडून पडेल.
पर्त्येक िदवशी नोफावर शतर्ू येतील. 17 आवेन व पी-बेसेथ
येथील तरुण पुरुष तलवारीने पडतील आिण त्यांची नगरे
बंिदवासात जातील. 18 जेव्हा मी तहपन्हेस येथे िमसराची
जोखडे तोडीन तेव्हा त्यािदवशी मी त्यांचा पर्काश धरून ठेवीन
आिण त्यांच्या सामथ्यार्चा गवर् नाहीसा होईल. ितला ढगझाकेल
आिण ितच्या मुलीनंा कैद करून नेले जाईल. 19अशा रीतीने,
मी िमसरावर न्यायादंड आणीन, मग त्यांना समजेल की, मी
परमेश्वर आहे.” 20मग अकराव्या वषार्त, पिहल्या मिहन्याच्या
सातव्या िदवशी, परमेश्वराचे वचन मजकडे आलेआिण म्हणाले,
21 “मानवाच्या मुला, िमसराचा राजा फारो याचा भुज मी मोडला
आहे. पाहा! त्याच्या हाताला तलवार धरण्याची शक्ती यावी
म्हणनू त्यास बरे करण्यासाठी औषधोपचार करून पट्टी लावनू
त्यास कोणीही बांधले नाही. 22 यास्तव पर्भू परमेश्वर असे
म्हणतो, पाहा! मी िमसराचा राजा फारो! याच्यािवरूद्धआहे. मी
त्याचे दोन्ही हात एक चांगला असलेला व दुसरा मोडलेला आहे
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तोही मोडीन. आिण त्याच्या हातातनू तलवार गळून पडेल असे
मी करीन. 23 मग मी िमसर्यांना राष्ट्रांमध्ये िवखरुन टाकीन
आिण त्यांना देशामध्ये उधळून लावीन. 24 मी बाबेलाच्या
राजाचे बाहू बळकट करीन. आिण आपली तलवार त्यांच्या
हाती देईन. यासाठी की, मी फारोचे बाहू तोडीन. मग तो बाबेल
राजासमोर मरणार्या मनुष्यापर्माणे कण्हण्यांनी कण्हनूओरडेल.
25कारण मी बाबेलाच्या राजाचे बाहू बळकट करीन, पण फारोचे
बाहू गळून पडतील. जेव्हा मी िमसर देशावर उगारण्यासाठी
आपली तलवार बाबेल राजाच्या हातात ठेवीन. मग तो तीने
त्यांच्या देशावर हल्ला करील. तेव्हा ते जाणतील की परमेश्वर
आहे. 26 म्हणनू मी िमसर्यांना राष्ट्रांत िवखरुन टाकीन आिण
त्यांना देशातनू पांगिवन. मग ते जाणतील की मीच परमेश्वर
आहे.”

31

1 बाबेलातील बंिदवासाच्या अकराव्या वषी र्, ितसर्या
मिहन्याच्या, पिहल्या िदवशी परमेश्वराचे वचन माझ्याकडे
आले आिण म्हणाले, 2 “मानवाच्या मुला, िमसराचा राजा फारो
आिण त्याच्यासभोवती असलेले त्याचे सेवक, यांना सांग,
तू आपल्या मोठेपणात कोणासारखा आहेस? 3 पाहा! अश्शरू
लबानोनात संुदरफांद्याचा, व दाटछायेचा व उंच उंचीचा गंधसरू
असा होता. आिण त्याचा शेंडा फांद्यावर होता. 4 पुष्कळजलांनी
त्यास उंच वाढवले. खोल जलांनी त्यास खपू मोठे केले. त्याच्या
पर्देशाभोवती सवर् नद्या वाहत होत्या त्यांचे पाट शेतातील
सवर् झाडास जाऊन पसरत होते. 5 म्हणनू ते झाड शेतातील
इतर कोणत्याही झाडांपेक्षा उंचीने मोठे होते आिण त्याच्या
फांद्या बहुत झाल्या. त्यास भरपरू पाणी िमळाल्याने फार
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फांद्या फुटल्या, त्याच्या फांद्या लांब वाढल्या. 6आकाशातील
पर्त्येक पक्षी त्याच्या फांद्यांमध्ये आपली घरटी करीत. त्याच्या
खांद्याच्या खाली सवर् वनपशू िपल्लांना जन्म देत. त्याच्या
सावली खाली सवर् मोठी राष्ट्रे राहत. 7 वृक्ष फारच संुदर होता.
त्याच्या मुळांना भरपरू पाणी िमळाल्याने त्याचा िवस्तार मोठा
झाला, त्याच्या फांद्या लांब झाल्या. 8 देवाच्या बागेतील,
देवदारूने त्यास झाकून टािकता येईना! सुरूच्या झाडामधील
फांद्या त्याच्या तोडीच्या नव्हत्या व अमोर्न झाडे त्याच्या मुख्य
फांद्याची बरोबरी करू न शकणार्या होत्या. देवाच्या बागेतील
कोणतेच झाड संुदरतेत त्याच्यासारखे नव्हते. 9 मी त्यास खपू
फांद्या देऊन संुदर बनिवले. आिण देवाच्या एदेन बागेतील सवर्
झाडे होती ती त्यांचा दे्वष करीत. 10 यास्तव पर्भू परमेश्वर
असे म्हणतोः कारण त्याने आपणाला उंच केले आहे आिण तो
वाढून आपल्या फांद्याच्या शेंड ाने ढगाला िभडला आहे व त्या
उंचीने त्याचे हृदय उंचावले आहे. 11 म्हणनू मी त्यास पकडून
एका बिलष्ट राष्ट्राच्या राज्यकत्यार्च्या स्वाधीन करीन. हा
राज्यकतार् त्याच्यािवरुध्द कृती करूनआिण त्याच्या दुष्टतेमुळे
त्यास दरू काढून टाकीन. 12 सवर् राष्ट्रांतील अत्यंत भयंकर
परक्यांनी त्यास तोडून व नंतर त्यास सोडून िदले. त्याच्या
फांद्या डोंगरावर व खोर्यात पडल्याआहेतआिण त्याच्या मुख्य
फांद्या पृथ्वीवरील सवर् पर्वाहात मोडून पडल्या आहेत. मग
पृथ्वीवरची सवर् राष्ट्रे त्याच्या छायेतनू गेली आहेत आिण
त्यास सोडले आहे. 13 त्या पडलेल्या झाडावर आकाशातील
सवर् पक्षी जमतातआिण शेतातील सवर् पशू त्याच्या फांद्यावरती
बसतात. 14आता, पाण्याजवळील कोणत्याही झाडाने आपल्या
उंचीमुळे गवर् करूनये. आपल्याशेंड ाने ढगापयर्ंत पोहोचण्याचा
पर्यत्न करू नये. कारण सवर् पाणी िपणार्यानी,आपल्या उंचीने
उंचावू नये. कारण त्या सवार्स मृत्यचू्या,अधोलोकाच्या स्वाधीन
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करण्यात आले आहे; ज्या गतत मानवजात जाते ितच्यात
त्यासही जावयास लािवलेआहे. 15पर्भू परमेश्वर असे म्हणतोः
ज्या िदवशी जेव्हा तो मृत्युलोकांत गेला, त्यािदवशी मी पृथ्वीवर
शोक आणला. मी त्याच्याकरता जलाशय झाकला आिण
समुदर्ाचे पाणी मागे धरून ठेवले. मी महाजले रोखली आिण
त्याच्यासाठी लबानोनाला शोक करायला लावले. त्याच्यासाठी
शेतातील सवर् झाडे म्लान झाली. 16 गतत जाणार्याबरोबर
मी त्यास अधोलोकी लोटून िदले तेव्हा त्याच्या कोसळण्याच्या
आवाजाने मी राष्ट्रांस थरथर कांपिवले; आिण मी तेव्हा
पृथ्वीच्या अधोभागी असलेले एदेनाचे सवर् झाडे, पाण्याने
पोसलेले िनवडक वअित संुदर असे लबानोनाचे झाडाचे समाधान
झाले! म्हणनू शेतातील सवर् झाडांनी त्याच्यासाठी शोक केला.
17 जी कोणी राष्ट्रे त्यांच्या छायेत राहत होती. ते त्याचे
बलवान बाहू असे होते तेही त्यांच्याबरोबर तलवारीने वधले होते
त्यांच्याकडे खाली अधोलोकात गेले. 18तू वैभवाने व मोठेपणाने
एदेनेमधल्या झाडांपैकी कोणाच्या तोडीचा आहेस? तुला तर
एदेनांतल्या झाडांसह अधोलोकी लोटतील आिण तलवारीने
ठार झालेल्यांसह बेसंुत्यांमध्ये तू पडून राहशील. फारो व
त्याचा लोकसमुदाय यांची अशी गित होईल,असे पर्भू परमेश्वर
म्हणतो.”

32
1 मग बाबेलातील बंिदवासाच्या बाराव्या वषी र्, बाराव्या

मिहन्याच्या, पिहल्या िदवशी, परमेश्वराचे वचन मजकडेआले व
म्हणाले, 2मानवाच्या मुला, िमसराचा राजाफारोिवषयीमोठ ाने
िवलाप कर. त्यास म्हण, राष्ट्रांमध्ये मी तुला तरुण िसंहाची
उपमा िदली होती, तरी तू समुदर्ातील मगर असा आहेस. तू
पाणी घुसळून काढतोस, तूआपल्या पायाने पाणी ढवळून काढतो
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आिण त्यांचे पाणी गढूळ करतोस. 3पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो,
मी पुष्कळ लोकांच्या समुदायाकडून आपले जाळे तुझ्यावर
पसरीनआिण ते तुला माझ्या जाळीने वर ओढून काढतील. 4मी
तुला जिमनीवर सोडून देईन. मी तुला शेतांत फेकून देईनआिण
आकाशातील सवर् पक्षी येऊन तुझ्यावर बसतील असे करीन.
मी तुझ्याकडून पृथ्वीवरील सवर् िजवंत पर्ाण्याची भकू तृप्त
करीन. 5 कारण मी तुझे मांस पवर्तावर ठेवीन, आिण िकड ांनी
भरलेली तुमची परे्ते दर्यांत भरीन. 6मग मी तुझे रक्त पवर्तावर
ओतीन, तुझ्या रक्ताने पर्वाह भरून वाहतील. 7मग जेव्हा मी
तुझा िदवा िवझवनू टाकीन तेव्हा मी आकाश झाकीन व त्यातले
तारे अंधारमय करीन. मी सयूार्ला ढगाने झाकीन आिण चंदर्
पर्काशणार नाही. 8 मी आकाशातील चमकणारा सवर् पर्काश
तुझ्यावर अंधार करीन आिण तुझ्या देशाला अंधारात ठेवीन.
असे पर्भू परमेश्वर म्हणतो. 9 जेव्हा मी तुझा नाश करून तुला
राष्ट्रांमध्ये, जे देश तुझ्या ओळखीचे नाहीत त्यामध्ये आणीन
तेव्हा मी पुष्कळ लोकांचे हृदय घाबरून सोडील. 10 मी खपू
लोकांस तुझ्यािवषयी िविस्मत करीन. जेव्हा मी आपली तलवार
त्यांच्यापुढे परजीन, तेव्हा त्यांचे राजे दहशतीने थरथरतील.
तुझ्या पतनाच्या िदवशी पर्त्येक मनुष्यास आपल्या िजवाच्या
भीतीने त्यांचा क्षणोक्षणी थरकाप होईल. 11कारण पर्भू परमेश्वर
असे म्हणतो, बाबेलाच्या राजाची तलवार तुमच्यािवरुध्द येईल.
12 योद्ध ाच्या तलवारीने तुझे सेवक पडतील असे मी करीन,
पर्त्येक योद्धा राष्ट्राचा दहशत आहे! हे योदे्ध िमसराचा गौरव
उद्धस्त करतील आिण ितच्यातला सवर् समुदाय नष्ट करतील.
13 कारण मी महाजलांजवळील त्यांच्या सवर् गुरांढोरांचा नाश
करीन; मग मनुष्याचा पाय पुन्हा ती गढूळ करणार नाही. तसेच
गुरांच्या खुरही ते गढूळ करणार नाही. 14 मग मी त्यांचे
पाणी शांत करीन आिण त्यांच्या नद्या तेलापर्माणे वाहतील
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असे करीन, असे पर्भू परमेश्वर म्हणतो, 15 जेव्हा मी िमसरची
भमूी ओसाड करीन. म्हणजे ितच्यात जे भरले होते ते नाहीसे
होऊन ती भमूी उजाड होईल, जेव्हा मी ितच्यातल्या सवर्
राहणार्यांस मारीन तेव्हा त्यांना समजेल की, मी परमेश्वर
आहे. 16 तेथे िवलाप होईल. कारण ितच्यावर राष्ट्रांच्या
कन्या िवलाप करतील. ते िमसरासाठी िवलाप करतील. ते
ितच्या सवर् सेवकांसाठी िवलाप करतील. असे पर्भू परमेश्वर
म्हणतो. 17 मग बाराव्या वषार्ंच्या, मिहन्याच्या पंधराव्या
िदवशी परमेश्वराचे वचन मजकडेआले व म्हणाले, 18मानवाच्या
मुला, िमसरातल्या लोकसमहूासाठी खेद कर आिण त्यांना,
िमसर कन्येस आिण ऐश्वयर्शाली राष्ट्रांच्या कन्येस गतत
उतरणार्यांबरोबर अधोलोकी लोटून दे. 19 त्यांना िवचार, तू
खरोखर कोणापेक्षाही अिधक संुदर आहेस? खाली जा आिण
बेसंुत्याबरोबर जाऊन पड. 20 जे कोणी तलवारीने वधले त्यामध्ये
जाऊन ते पडतील! िमसर तलवारीला सोपनू िदला आहे; व
ितच्या सवर् समहूास ओढून न्या. 21 योद्ध ातले जे बलवान
ते त्याच्याशी व त्यास सहाय्य करणार्याशी अधोलोकातनू
बोलतील; ते खाली उतरले आहेत. हे बेसंुती तलवारीने वधले
ते तेथे पडले आहेत. 22 अश्शरू ितच्या समुदायाबरोबर तेथे
आहे. ितच्या कबरा ितच्यासभोवती आहेत; ते सवर् त्यांच्या
तलवारीने वधलेले आहेत. 23 ज्या कोणाच्या कबरा गतच्या
अगदी तळाशी आहेत, ितचा समुदाय ितच्या कबरेभोवती तेथे
आहे. जे िजवंताच्या भमूीत ज्यांनी दहशत घातली ते सवर्
वधलेले, तलवारीने पडले आहेत. 24 तेथे एलाम आहे व
ितच्या सवर् समुदाया बरोबर ितच्या कबरेभोवती आहे. ते
सवर् वधलेले, तलवारीने पडलेले आहेत. ते बेसंुती असताना
पृथ्वीच्या खालच्या स्थानात गेले आहेत. ते िजवंताच्या भमूीत
दहशत घालीत ते सवर् वध पावले आहेत. 25 त्यांनी एलाम व
त्याच्या सवर् समुदायासाठी वधलेल्यामध्ये शय्या तयार केली.
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त्याच्याभोवती त्यांच्या कबरा आहेत. ते सवर् बेसंुती तलवारीने
मारलेले आहेत. कारण त्यांनी िजवंताची भमूी दहशतीने भरली
आहे. म्हणनू गतत उतरणार्यांबरोबर ते लिज्जत झाले आहेत.
वधलेल्यामध्ये त्यांना ठेवले आहे. 26 तेथे मेशेख, तुबाल आिण
त्यांचा सवर् समहू आहे. त्यांच्या कबरा त्यांच्या सभोवती
आहेत. ते सवर् बेसंुती तलवारी मारलेले आहेत. कारण त्यांनी
िजवंताच्या भमूीत आपली दहशतआणली. 27 बेसंुती लोकांपैकी
जे योदे्ध पडून आपल्या सवर् लढाईच्या शसर्ांसह अधोलोकी
गेले व ज्यांच्या तलवारी त्यांच्या डोक्याखाली ठेवण्यातआल्या
अशांबरोबर हे पडून राहीले नाहीत काय? कारण िजवंताच्या
भमूीत ते योद्ध ास दहशत घालत म्हणनू त्यांची पातके त्यांच्या
हाडांवर आहे. 28 म्हणनू हे िमसरा, बेसंुतीमध्ये तुझा नाश
होईल. आिण तलवारीने वधलेल्यांबरोबर पडून राहशील. 29 तेथे
अदोम ितचा राजा आिण ितच्या सवर् अिधपतीबरोबर आहे. ते
सवर् शक्तीशाली होते, पण आता ते तलवारीने वधलेल्याबरोबर
पडले आहे, बेसंुतीबरोबर, जे कोणी खाली गतत गेले आहेत
त्यांच्याबरोबर ठेवलेआहेत. 30उतरेकडचेसवर्च्या सवर् अिधकारी
व वधलेल्याबरोबर खाली गेलेले सवर् सीदोनी हे तेथे आहेत. ते
शक्तीशाली होते आिण ते दुसर्यांना घाबरून सोडत, पण आता
ते लज्जेने, जे तलवारीने वधले गेले त्या बेसंुतीबरोबर पडून
रािहले आहेत. 31 फारो त्यांना पाहील तेव्हा तो आपल्या सवर्
समहूािवषयी समाधान पावेल. फारो व त्याचे सवर् सैन्य यांस
तलवारीने वधलेआहेअसे पर्भू परमेश्वर म्हणतो, 32मी फारोला
िजवंताच्या भमूीवर दहशत घातली तरी तो व त्याचा समुदाय हे
तलवारीने वधलेल्याबरोबर बेसंुतीमध्ये पडून राहतील,असे पर्भू
परमेश्वर म्हणतो.

33
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1 मग परमेश्वराचे वचन मजकडे आले व म्हणाले,
2 “मानवाच्या मुला, तुझ्या लोकांशी बोल त्यांना सांग की,
जेव्हा मी कोणत्याही देशािवरूद्ध तलवार आणीन, तेव्हा त्या
देशाचे लोक आपल्यातील एका मनुष्यास घेतात आिण त्यास
आपल्यासाठी पहारेकरी करतात. 3 तो देशावर तलवार येत
आहे असे पाहनू आिण तो त्याचे िशंग फंुकून लोकांस सावध
करतो. 4 जर लोकांनी िशंगाचा आवाज ऐकला पण त्याकडे
लक्ष िदले नाही, आिण जर त्यांच्यावर तलवार आली व त्यांना
मारले, तर पर्त्येकाचे रक्त त्यांच्या स्वतःच्या डोक्यावर रािहल.
5जर कोणी एखाद्याने िशंगाचा आवाज ऐकला आिण लक्ष िदले
नाही, त्याचे रक्त त्यावर रािहल. पण जर त्याने लक्ष िदले,
तो आपला स्वतःचा जीव वाचवील. 6 पण, कदािचत,् जर जसे
पहारेकरी तलवार येत आहे असे पाहील, पण जर त्याने िशंग
फंुकले नाही, त्याचा परीणाम लोकांस सावध केले नाही, आिण
जर तलवार आली आिण कोणाचा जीव घेतला, तर तो त्याच्या
पापात मरेल, पण त्याचे रक्त मी पहारेकर्याकडून मागनू घेईन.
7आता, मानवाच्या मुला, मी तुला इसर्ाएलाच्या घराण्यासाठी
पहारेकरी केले आहे. तू माझ्या मुखातनू वचन ऐकून आिण
माझ्यावतीने त्यांना सावध कर. 8 जर मी दुष्टाला म्हणतो,
अरे दुष्टा तू खिचत मरशील, पण जर तू दुष्टाला त्याच्या
मागार्पासनू िफरवण्यासाठी तू त्यास बजावनू सांगण्यासाठी
त्याच्याशी बोलणार नाही तर तो दुष्टआपल्या पापत मरेल, पण
त्याचे रक्त मी तुझ्यापासनू मागेन. 9पण तू त्या पाप्यास सावध
करून कुमागर् सोडून सन्मागर् धरण्यास सांिगतलेस आिण त्याने
ह्यास नकार िदला, तर तो मनुष्य त्याच्या पापामुळे मरेल. पण तू
वाचशील.

10 म्हणनू हे मानवाच्या मुला, इसर्ाएलाच्या घराण्याला
सांग, तुम्ही म्हणता, की, आमचे अपराध व आमची पापे यांचा
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बोजा आम्हावर आहे व त्यामुळे त्यामध्ये आम्ही कुजत आहोत.
आम्ही कसे जगावे? 11 त्यांना सांग, पर्भू परमेश्वर असे
म्हणतो, जसा मी िजवंत आहे, मला ‘दुष्टांच्या मरणाने आनंद
होत नाही, कारण जर दुष्टाने आपल्या मागार्पासनू पश्चाताप
केला, तर मग तो िजवंत राहील! पश्चाताप करा! तुमच्या दुष्ट
मागार्पासनू पश्चाताप करा! कारण इसर्ाएल घराण्यांनो, तुम्ही
का मरावे?’ 12आिण मानवाच्या मुला, तू तुझ्या लोकांस सांग,
धािमर्क पाप करील तर त्याची धािमर्कता त्यास वाचिवणार नाही.
आिण दुष्टाने आपल्या पापाचा पश्चाताप केला तर दुष्टतेमुळे
त्याचा नाश होणार नाही. कारण धािमर्क पाप करू लागला
तर तो आपल्या धािमर्कतेमुळे वाचू शकणार नाही. 13 जर मी
धािमर्काला म्हणालो, तो खिचत िजवंत रािहल! आिण जर तो
आपल्या धािमर्कतेवर भाव ठेवनू अन्याय करील, तर त्याची
सवर् धािमर्कतेची कृत्ये मी आठवणार नाही. त्याने केलेल्या
दुष्कृत्यांमुळे तो मरेल. 14 आिण जर मी दुष्टाला म्हणालो तू
खिचत मरशील! पण जर त्याने त्याच्या पापापासनू पश्चाताप
केला आिण जे काही योग्य व न्याय्य आहे ते केले, 15जर दुष्ट
गहाण परत देईल, व जे चोरून घेतलेले ते परत भरून देईल,
जर तो अन्याय न करता जीवनाच्या िनयमांमध्ये वागेल तर तो
वाचेलच, तो मरणार नाही. 16 त्याने पवूी र् केलेली पापे मी स्मरणार
नाही. जे योग्य व न्यायाने ते त्याने केले आहे, तो खिचत जगेल.
17पण तुझे लोक म्हणतात, पर्भचेू मागर् योग्य नाहीत, परंतु तुझे
मागर् योग्य नाहीत! 18 जेव्हा धािमर्क आपल्या धािमर्कतेपासनू
िफरून व पाप करू लागला, तर तो त्यामध्ये मरेल. 19 आिण
जेव्हा दुष्ट आपल्या दुष्टतेपासनू िफरून जे योग्य व न्याय्य
आहे ते करतो तर तो त्या गोष्टीमुळे जगेल. 20 पण तुम्ही लोक
म्हणता, पर्भचूा मागर् बरोबर नाही! इसर्ाएलाच्या घराण्यांनो
मी तुमच्या पर्त्येकाचा न्याय त्याच्या मागार्पर्माणे करीन.”
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21 आमच्या बंिदवासाच्या बाराव्या वषार्च्या दहाव्या
मिहन्याच्या पाचव्या िदवशी असे झाले की, यरूशलेमेमधनू
एक फरारी माझ्याकडे आला व म्हणाला, “नगर काबीज झाले
आहे.” 22 तो फरारी संध्याकाळी येण्यापवूी र् परमेश्वराचा हात
माझ्यावर होता, आिण तो सकाळी माझ्याकडे येण्याच्या वेळी
परमेश्वराने त्याने माझे मुख उघडले होते. म्हणनू माझे मुख
उघडे होते; मी मुका रािहलो नाही. 23 मग परमेश्वराचे वचन
मजकडे आले आिण म्हणाले, 24 “मानवाच्या मुला, जे इसर्ाएल
देशाच्या िवध्वंस झालेल्या नगरातनू राहत आहेत ते बोलतात
व म्हणतात, अबर्ाहाम फक्त एकच पुरुष होता आिण त्यास
या देशाचे वतन िमळाले परंतु आम्ही तर पुष्कळ आहोत! देश
आम्हास वतनासाठी िदला आहे. 25 म्हणनू तू त्यांना सांग की
पर्भू परमेश्वर,असे म्हणतो, तुम्ही रक्तासकटमांसखाता. तुम्ही
आपल्या मतूी र्कडे डोळे लावता, तुम्ही लोकांचे रक्त पाडता. तर
मग तुम्ही खरोखर देश वतन करून घ्याल का? 26 तुम्ही तुमच्या
स्वत:च्या तलवारीवर अवलंबनू राहता आिण तुम्ही अमंगळ
गोष्टी करता. पर्त्येक मनुष्य आपल्या शेजार्याच्या पत्नीला
अशुद्ध करतो, तुम्ही खरोखर देश वतन करून घ्याल का? 27 तू
त्यांना हे सांग की, पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो, मी िजवंत आहे;
त्या नाश झालेल्या नगरात राहणारे लोक तलवारीने खिचत
मारले जातील. जर एखादा शेतांत असेल, तर त्यास मी पशचेू
भक्षय म्हणनू देईन आिण जे कोणी िकल्ल्यात व गुहेत आहेत
ते मरीने मरतील. 28 मग मी ती भमूी ओसाड व िनजर्न करीन
आिण त्याच्या सामथ्यार्चा गवार्चा अंत होईल. इसर्ाएलचे पवर्त
ओसाड होतील. तेथनू कोणीही जाणारसुद्धा नाही. 29 म्हणनू
त्यांनी ज्या अमंगळ गोष्टी केल्या त्यामुळे जेव्हा मी तो देश
ओसाड आिण दहशत असा करीन. तेव्हा त्यांना समजेल
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की, मीच परमेश्वर आहे. 30 आिण, मानवाच्या मुला, आता
तुझ्याबद्दल तुझे लोक िभंतीला टेकून, त्यांच्या घराच्या दारांत
उभे राहनू, व एक दुसर्याशी व पर्त्येक आपल्या भावाशी
बोलतो, ते म्हणतात चला, व परमेश्वराकडून संदेष्ट ाकडे
आलेले वचन जाऊन ऐकू या. 31 म्हणनू ते लोक येत असतात
तसे ते तुझ्याकडे येतात. आिण ते माझ्या लोकांपर्माणे तुझ्यापुढे
बसतात तुझी वचने ऐकतात, परंतु ते तीआचरीत नाहीत. जरी ते
आपल्या मुखाने फार पर्ीती दाखवतात तरी त्यांचे िच त्यांच्या
लाभाच्या मागे चालत जाते. 32 कारण पाहा, ज्याचा स्वर गोड
व तू त्यांना मनोहर गीतासारखा, तंतुवाद्यांवर मधुर आवाजात
वाजवणारा, असा तू त्यांना आहे. म्हणनू ते तुझे वचने ऐकतात,
पण त्यापर्माणे ते चालत नाहीत. 33 म्हणनू जेव्हा हे सवर् होईल,
पाहा! हे होईल! मग त्यांना समजेल की आपल्यामध्ये एक
संदेष्टा होता.”

34
1 मग परमेश्वराचे वचन मजकडे आले आिण म्हणाले,

2 “मानवाच्या मुला, इसर्ाएलाच्या में ढपाळािवरूद्ध भिवष्य
सांग! भिवष्य सांग आिण त्यांना म्हण, पर्भू परमेश्वर
में ढपाळािवषयी असे म्हणतो, जे इसर्ाएलाचे में ढपाळ स्वत:च
चरतआहेत त्यास िधक्कारअसो! मेंढपाळानेआपल्याकळपाची
काळजी घ्यायला नको का? 3 तुम्ही चरबी खाता आिण लोकरीचे
कपडे घालता. तुम्ही कळपातील धष्टपुष्ट में ढ ा मारता. पण
तुम्ही में ढरांना कधीच चारत नाही. 4 जे कोणी दुबर्ळ होते त्यांना
तुम्ही सबळ केले नाही िकंवा तुम्ही आजार्यांना बरे केले नाही.
तुम्ही जे कोणी मोडले त्यांना पट्टी बांधली नाही. आिण जे
घालवनू िदलेले त्यास परत आणले नाही िकंवा हरवलेल्यास
शोधत नाही. त्याऐवजी तुम्ही त्यांच्यावर सक्तीने व जुलमाने



34:5 lxxxv यहेज्केल 34:14

राज्य करता. 5 मग मेंढपाळ नसल्याने त्यांची पांगापांग झाली
आिण त्यांची पांगापाग झाल्यानंतर ते रानातील सवर् िजवंत
पशूंचे भक्षय बनले. 6माझा कळप सवर् डोंगरांतनू व पर्त्येक उंच
टेकड ांवरुन भटकून गेली, पृथ्वीच्या सवर् पाठीवर पांगिवली
गेली. तरी त्यांना शोधण्यास कोणीही नव्हते. 7 म्हणनू,
मेंढपाळांनो, परमेश्वराचे म्हणणे ऐका. 8 पर्भू परमेश्वर असे
म्हणतो, जसा मी िजवंत आहे; माझी में ढरे लुटीस गेली आहेत;
कारण तेथे त्यांना में ढपाळ नव्हता ती वनपशसू भक्षय झाली
आिण माझ्या में ढपाळांनी कोणीही कळपाला शोधले नाही परंतु
में ढपाळाने स्वतःची काळजी घेतली आिण माझ्या कळपाला
चारले नाही. 9 तेव्हा, मेंढपाळांनो, परमेश्वराचे म्हणणे ऐका.
10 पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो, पाहा! मी में ढपाळांच्यािवरूद्ध
आहेआिणमी माझी में ढरे त्यांच्या हातातनू मागेन. त्यांचे कळप
पाळणे मी बंद करीन; मगमेंढपाळआपणास पुढे पोसणार नाहीत
आिण मीआपली में ढरे त्यांच्यामुखातनू सोडवीन,अशासाठी की,
माझी में ढरे त्यांची भक्षय अशी होऊ नयेत. 11 कारण पर्भू
परमेश्वर असे म्हणतो, पाहा! मी स्वत:च आपल्या कळपाचा
शोध घेईन आिण मी त्यांची काळजी घेईन, 12 जो में ढपाळ
आपल्या पांगलेल्या में ढ ांबरोबर राहनू त्यास शोधतो, तसाच
मी आपली में ढरे शोधीन आिण आभाळाच्या व अंधकाराच्या
िदवशी त्यांची पांगापाग झाली त्या सवर् िठकाणाहनू मी त्यांना
सोडवीन. 13 मग मी त्यांना लोकांतनू काढून आणीन. देशातनू
त्यांना एकतर् करीन व त्यांना त्यांच्या भमूीत परत आणीन.
मी त्यांना इसर्ाएलाच्या पवर्ताच्याबाजलूा, झर्यांकाठी आिण
लोक राहत असलेल्या सवर् िठकाणी कुरणात चारीन. 14 मी
त्यांना चांगल्या कुरणांत ठेवीन. त्यांचे कुरण इसर्ाएलाच्या
डोंगरावरील उंच िठकाणी होईल; तेथे ती चांगल्या कुरणात
पहुडतील. इसर्ाएलाच्या डोंगरावर ती उ म िहरवळीवर त्या
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चरतील. 15 मी स्वतः माझा कळप चारीन व त्यांना िवशर्ांती
देईन, असे पर्भू परमेश्वर, म्हणतो. 16 हरवलेल्या में ढ ांचा
मी शोध घेईन व भटकलेल्यांना मी परत आणीन. जे मोडलेले
त्यास मी पट्टी बांधीन आिण रोगी में ढीस बरे करीन. व मी
पुष्ट व बिलष्ट यांना नामशेष करीन. त्यास मी यथान्याय
चारीन. 17 आिण पर्भू परमेश्वर, असे म्हणतो, तू माझ्या
कळपा, पाहा, मी में ढरामें ढरामध्ये, एडका व बोकड ह्यांच्यात
न्यायिनवाडा करीन. 18 तुम्ही चांगले कुरण खाऊन टाकता
उरलेले कुरण तुम्हीआपल्या पायांनी तुडवताआिण तुम्ही स्वच्छ
पाणी िपऊन रािहलेले पायांनी गढूळ करता. हे काहीच नाही
असे तुम्हास वाटते का? 19 पण माझी में ढरे आता तुमच्या
पावलांनी, िचरडलेले गवत खातातआिण तुमच्या पायांनी गढूळ
झालेले पाणी िपतात. 20 म्हणनू, पर्भू परमेश्वर, त्यांना असे
म्हणतो, पाहा! मी स्वत: पुष्ट में ढी आिण बारीक ह्यांच्यात
िनवाडा करीन. 21 तुम्ही बाजनेू व खांद्याने ढकलता. आिण जी
सवर् दुबर्ळ झालेली त्यांना तुम्ही देशा बाहेर घालवनू लावीपयर्ंत
त्यांना तुम्ही भोसकता, 22 म्हणनू,मी माझ्या कळपाला वाचवीन.
यापुढे त्यांची लटू होणार नाही. आिण मी में ढ ा-मेंढ ात
न्यायिनवाडा करीन. 23 मग मी त्यांच्यावर एक मेंढपाळ नेमीन
व तो त्यांना चारील आिण माझा सेवक दावीद, ह्याला मी
में ढपाळ म्हणनू नेमीन. तो त्यांस चारील; तो त्यांच्यावर
में ढपाळ होईल. 24 कारण मी परमेश्वर त्यांचा देव होईन.
व त्यांच्यामध्ये माझा सेवक दावीद त्यामध्ये अिधपती होईल
मी परमेश्वर बोललो आहे. 25 मग मी त्यांच्याबरोबर एक
शांततेचा करार करीन आिण दुष्ट वन्य पशू देशातनू नाहीसे
करीन, मग माझ्या में ढ ा वाळवंटातही सुरिक्षत राहतीलआिण
रानात झोपतील. 26 मग मी त्यास व डोंगराभोवतालच्या
स्थानांस आशीवार्द असे करीन. कारण मी योग्य वेळी पाऊस
पाडीन. ते आशीवार्दांचे वषार्व होतील. 27 नंतर शेतातली
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झाडे त्यांचे फळ उत्पन्न करतील. आिण पृथ्वी आपला उपज
देईल. माझी में ढरे त्यांच्या देशात सुरिक्षत राहतील; मी
त्यांच्या जोखडाचे बंधने तोडून ज्यांनी त्यांना आपले दास केले
त्यांच्या हातातनू सोडवले म्हणजे ते जाणतील की मी परमेश्वर
आहे. 28 यापुढे ते राष्ट्रांसाठी लटू असे होणार नाहीत आिण
पृथ्वीवरील वनपशू त्यांना खाऊन टाकणार नाहीत. कारण ते
सुखरुप राहतील. व कोणीही त्यांना भयभीत करणार नाही.
29कारण मी त्यांच्यासाठी नावाजण्याजोगी लागवड करीन, मग
त्यांची पुन्हा देशात दुष्काळाने उपासमार होणार नाही. यापुढे
राष्ट्रांकडून त्यांना अपमान सहनकरावा लागणार नाही. 30मग
त्यांना समजनू येईल की मीच त्यांचा परमेश्वर देव आहे, व मी
त्यांच्याबरोबर आहे, इसर्ाएलाचे घराणे माझे लोक आहेत, असे
पर्भू परमेश्वर म्हणतो. 31 कारण तुम्ही माझी में ढरे आहात,
माझ्या कुरणातील मेंढरे आहात. आिण माझे लोक! मी तुमचा
देव आहे! असे पर्भू परमेश्वर म्हणतो.”

35
1 मग परमेश्वराचे वचन मजकडे आले व म्हणाले,

2 “मानवाच्या मुला, सेईर पवर्ताकडे आपले तोंड कर आिण
त्याच्यािवरुध्द भिवष्य सांग. 3 त्यास सांग, ‘पर्भू परमेश्वर
असे म्हणतो, पाहा, सेईर पवर्ता, मी तुझ्यािवरूद्ध आहे आिण
मी आपल्या हाताने तुला तडाखा देईन आिण तुला उजाड व
दहशत करीन. 4 मी तुझी नगरे उजाड करीन आिण तू स्वतः
ओसाड होशील. मग तुला समजेल की मी परमेश्वर आहे.
5 कारण तू इसर्ाएल लोकांशी नेहमीच शतर्ुत्व केले आिण
त्यांच्या संकटकाळी, त्यांच्या अन्यायाच्या िशके्षच्या वेळी
तू त्यांच्यावर तलवार चालिवलीस.” 6 म्हणनू पर्भू परमेश्वर
म्हणतो, मी िजवंतआहे, “मी तुला तुझे रक्त पाडण्यासाठी तयार
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करीन आिण रक्तपात तुझ्या पाठीस लागेल; तू रक्तपाताचा दे्वष
केला नाही म्हणनू खिचत रक्तपात तुझ्या पाठीस लागेल. 7 मी
सेईर पवर्ताला ओसाड, उजाड करीन. जेव्हा त्यातनू येणार्या
जाणार्या कोणालाही कापनू काढीन. 8 आिण त्याचे डोंगर मी
मृत शरीरंांनी भरीन. तुझ्या उंच टेकड ा व दर्या आिण तुझे
सवर् पर्वाह जे तलवारीने मारले ते त्यामध्ये पडतील. 9 मी
तुला कायमचा ओसाड असे करीन. तुझ्या नगरांतनू कोणीही
राहाणार नाहीत मग तुला समजेल की, मी परमेश्वरआहे.” 10तू
म्हणालास, ती दोन राष्ट्रे आिण ही दोन देश माझे होतीलआिण
आम्ही त्यांचा ताबा घेऊ. तेव्हा तेथे परमेश्वर त्यांच्याबरोबर
उपिस्थत होता. 11 म्हणनू पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो, जसा
मी िजवंत आहे, “तुझ्या क्रोधापर्माणे आिण जो तुझा हेवा तू
आपल्या दे्वषाने इसर्ाएलािवरूद्ध पर्गट केला त्यापर्माणे मी
आपले कायर् करीन. आिण मी तुझा न्याय केला म्हणजे मी त्यांना
पर्गट होईन. 12 तू इसर्ाएलाच्या पवर्तािवरूद्ध म्हणालास
की ते उध्वस्त झाले आहेत ते आम्हास खायला िदले आहेत हे
सवर् तुझे दुभार्षण मी परमेश्वराने ऐकले आहे हे तुला कळेल.
13 तुम्ही आपल्या तोंडाने मजिवरूद्ध जेव्हा फुशारकी मारली;
तुम्ही माझ्यािवरूद्ध पुष्कळगोष्टी बोललात. मी ते ऐकलेआहे.”
14 पर्भू परमेश्वर, असे म्हणतो, “सवर् पृथ्वी हषर् करीत असताना
मी तुझा नाश करीन. 15 इसर्ाएल लोकांचे वतन ओसाड झाले
म्हणीन जसा तुला आनंद झाला होता तसेच मी तुलाही करीन.
हे सेईर पवर्ता तू ओसाड होशील व संपणूर् अदोम तो सारा नाश
होईल. मग त्यांना समजेल की, मी परमेश्वर आहे.”

36
1आता मानवाच्या मुला, तू इसर्ाएलाच्या पवर्ताला भिवष्य

सांग आिण म्हण, इसर्ाएलामधील पवर्तांनो, परमेश्वराचे वचन
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ऐका. 2पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो, कारण शतर्ू तुमच्यािवषयी
म्हणतात की, अहा! आिण पर्ाचीन उंच िठकाणे आमची
मालम ा झाली आहे. 3 “म्हणनू तू भिवष्य सांग आिण म्हण,
पर्भू परमेश्वर म्हणतो, ‘कारण त्यांनी तुमचा नाश केला आिण
तुम्ही उरलेल्या राष्ट्रांना वतन व्हावे म्हणनू त्यांनी सवर् बाजूंनी
तुमच्यावर हल्ला केला आहे. तुम्ही लोकांच्या तोंडी व िजभेने
व गोष्टीचा िनंदेचा िवषय असे झाले आहात.” 4 म्हणनू,
इसर्ाएलाच्या पवर्तांनो, पर्भू परमेश्वराचे वचन ऐका. पर्भू
परमेश्वर पवर्त, व उंच टेकड ा,झरे, वदर्या उजाडआिणसोडून
िदलेली नगरे यांना असे सांगतो की, 5 “यास्तव पर्भू परमेश्वर
म्हणतो की, खिचत मी आपल्या आवेशाच्या अग्नीने पेटून
उरलेल्या राष्ट्रांिवषयी व अदोमािवषयी बोललो आहे. त्यांनी
माझ्या देशाला लुटून िरकामे करावे म्हणनू त्यांनी उल्लासीत
हृदयाने, त्यांच्या मनातील ितरस्काराने, त्यांच्या कुरणासाठी
घेतली.” 6 “म्हणनू, इसर्ाएल देशाला भिवष्य सांग, आिण
पवर्त, व टेकड ा, झरे आिण दर्या ह्यांच्याशी बोल. पर्भू
परमेश्वर असे म्हणतो, पाहा! मी आपल्या आवेशाने आिण
रागाने बोललो आहे. कारण, तुम्हास राष्ट्रांकडून अपमान
सहन करावा लागला.” 7 म्हणनू, पर्भू परमेश्वर, म्हणतो, “मी
आपला हात उंचावनू वचन देतो की, तुमच्या भोवतालची राष्ट्रे
खिचत अपर्ितष्ठा पावतील.” 8 “पण इसर्ाएलाच्या पवर्तांनो,
तुम्हावरील झाडास फांद्या फुटून तुम्ही माझ्या इसर्ाएल
लोकांसाठी फळे द्याल असे लवकरच घडून येईल. 9 कारण
पाहा, मी तुम्हास अनुकूल आहे, आिण मी तुम्हाकडे वळेल,
मग तुम्ही मशागत केलेले, व बी पेरलेले व्हाल. 10 म्हणनू मी
तुम्हावर मनुष्याची, इसर्ाएलाचे सवर् घराणे, ते सवर्च बहुतपट
करीन,आिण नगरे वसतीलआिणओसाड झालेली िठकाणे पुन्हा
उभारली जातील. 11 मनुष्य व पशू यांना बहुतपट करीन आिण
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ते वाढतील व फळ देणारे होतील; पवूी र्च्यापर्माणे लोक राहू
लागतील. आिण तुमच्या पवूर्िदवसात केले त्यापेक्षा तुमचे मी
अिधक कल्याण करीन मग तुम्हास समजेल की मी परमेश्वर
आहे. 12 मी मनुष्ये, म्हणजे माझे इसर्ाएल लोक आणीन, ते
तुमच्यावर चालतील असे मी करीन. ते तुझा ताबा घेतील
आिण तू त्यांचे वतन होशील,आिण तू त्यांच्या मुलांच्या मरणाचे
कारण होणार नाहीस.” 13 पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो, कारण
लोक तुम्हास म्हणतात, “तू लोकांस खाणारा देश आहेस, आिण
तुझ्या देशाची मुले मरत आहेत. 14 यास्तव यापुढे तू लोकांस
खाणार नाहीस, आिण पुन्हा तू आपल्या राष्ट्राला त्यांच्या
मृत्यचूा शोक करण्यास लावणार नाहीस.” असे पर्भू परमेश्वर
म्हणतो. 15 “िकंवा यापुढे मी तुला पुन्हा राष्ट्रांचा अपमान ऐकू
देणार नाही. तुला लोकांची िनंदा पुन्हा सहन करावी लागणार
नाही िकंवा तुझ्या राष्ट्रास पडू देणार नाहीस.” असे पर्भू
परमेश्वर, म्हणतो. 16 मग परमेश्वराचे वचन मजकडे आले
व म्हणाले, 17 “मानवाच्या मुला, इसर्ाएलाचे घराणे त्यांच्या
देशात वस्ती करून रािहले तेव्हा त्यांनी आपल्या मागार्ने व
कृत्यांनी तो देश भर्ष्ट केला. त्यांचे मागर् माझ्यापुढे रजसर्ावी
स्तर्ीच्या िवटाळापर्माणे आहेत. 18 म्हणनू त्यांनी जे रक्त
भमूीवर पाडले होते त्यामुळे,आिण त्यांनीआपल्या मतूी र्नंी ितला
अशुद्ध केले होते त्यामुळे मी आपला क्रोध त्यांच्यावर ओतला.
19 मी त्यांना राष्ट्रांमध्ये पसरिवले आिण सवर् देशात िवखरुन
टाकले. मी त्यांच्या मागार्पर्माणे व त्यांच्या कृत्यापर्माणे न्याय
केला. 20 मग ते त्या दुसर्या राष्ट्रांत गेले आिण ते जेथे
कोठे गेले, तेथेही त्यांनी माझे पिवतर् नाव भर्ष्ट केले, तेव्हा
लोक त्यांना म्हणाले, हे खरेच परमेश्वराचे लोक आहेत का?
कारण त्यांना त्याच्या देशातनू बाहेर फेकून िदले आहे. 21 पण
इसर्ाएल घराणे ज्या ज्या राष्ट्रात गेले त्यांनी माझे पिवतर्
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नाव भर्ष्ट केले. तेव्हा मी आपल्या नावास जपलो. 22 म्हणनू
इसर्ाएलाच्या घराण्यास सांग की, पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो,
इसर्ाएल घराण्यांनो, मी हे तुमच्यासाठी करत नाही, तुम्ही जेथे
जेथे गेलात, तेथे तेथे तुम्ही माझे पिवतर् नाव भर्ष्ट केलेत
त्याकरता मी हे करतआहे. 23कारण तुम्ही माझ्या महान नावास
राष्ट्रांमध्ये भर्ष्ट केल्यामुळे त्या राष्ट्रांनी अपिवतर् मानले,
ती ते पिवतर् मानतील असे मी करीन आिण त्या राष्ट्राच्या
देखत तुमच्या ठायी मला पिवतर् मानतील तेव्हा राष्ट्रास
समजेल की, मी पर्भू परमेश्वर आहे. 24 मी तुम्हास त्या
राष्ट्रांतनू काढून घेईन आिण तुम्हास पर्त्येक देशातनू गोळा
करीन व तुम्हास तुमच्या देशात आणीन. 25 मग तुमच्यावर
शुद्ध पाणी िशंपडेल तेव्हा तुम्ही तुमच्या सवर् अशुद्धतेपासनू
तुम्ही शुद्ध व्हाल. आिण मी तुम्हास तुमच्या सवर् मतूी र्पासनू
शुद्ध करीन. 26 मी तुम्हास नवीन हृदय देईन, तुमच्या ठायी
नवीन आत्मा घालीन; तुमच्या देहातनू पाषाणमय हृदय काढून
टाकीन व तुम्हास मांसमय हृदय देईन. 27 मी तुमच्या ठायी
माझा आत्मा घालीन. आिण तुम्ही माझ्या िनयमांनी चालाल.
माझे िनणर्य पाळून त्यापर्माणे आचरण कराल, असे मी करीन.
28 मग तुम्ही, मी तुमच्या पवूर्जांना िदलेल्या, देशात रहाल.
तुम्ही माझे लोक व्हाल व मी तुमचा देव होईन. 29 कारण
मी तुम्हास तुमच्या सवर् अशुदे्धतेपासनू वाचवीन. मी धान्यावर
हुकूम करून त्याची िवपुलता करीन. मी तुमच्यावर दुष्काळ
पडू देणार नाही. 30 मी झाडाचे फळ आिण शेतांचे उत्पादन
वाढवीन याकिरता की, राष्ट्रांमध्ये तुम्हास दुष्काळामुळे होणारी
िनंदा सहन करावी लागणार नाही. 31 मग तुम्ही तुमच्या वाईट
मागार्चे आिण जी तुमची कृत्ये चांगली नव्हती त्यांचा िवचार
कराल, तेव्हा तुम्हीआपल्या पापाबद्दलआिण घृणीत कृत्यांबद्दल
स्वत:चाच दे्वष कराल. 32 पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो, मी



36:33 xcii यहेज्केल 37:3

तुमच्याकिरता हे करत नाही, हे तुम्हास मािहत असू द्या. म्हणनू
इसर्ाएलाच्या घराण्यांनो, तुम्ही आपल्या मागार्िवषयी लिज्जत
वफजीत व्हा. 33पर्भू परमेश्वरअसे म्हणतो,मी तुम्हास तुमच्या
सवर् अन्यायापासनू शुद्ध करीन त्या िदवशी मी नगरे वसवीन
आिण उजाड स्थाने बांधण्यात येतील. 34कारणजी भमूी, ितच्या
जवळून जाणार्या सवार्नंा, ओसाड िदसत होती, ती ओसाड
जमीन मशागत केल्यापर्माणे िदसेल. 35 ते म्हणतील, ‘ही जी
जमीनओसाड होती ती आता एदेन बागेसारखी झालीआहे. जी
नगरे ओसाड व उजाड व दुगर्म झाली होती ती आता तटबंदीची
होऊन वसली आहेत. 36मग तुमच्या सभोवतालच्या राष्ट्रांना
समजेल की, मी परमेश्वर आहेआिण मीच नष्ट झालेली िठकाणे
बांधनू काढोत व ओसाड जिमनीत मी लागवड केली. मी
परमेश्वरआहे. मी हे बोललो व ते मी करीनच. 37पर्भू परमेश्वर
असे म्हणतो, मी हे त्यांच्यासाठी करावे म्हणनू इसर्ाएलाच्या
घराण्याकडून पुन्हा मागणी होईल; कळपापर्माणे मी त्यामध्ये
लोकांची वाढकरीन. 38पिवतर् यज्ञपशूंचा कळप,यरूशलेमेतील
सणाचा कळप असतात त्यापर्माणे ओसाड नगरे लोकांच्या
कळपांनी भरून जातील; मग त्यांना समजेल की मी परमेश्वर
आहे.”

37
1 परमेश्वराचा हात माझ्यावर आला, परमेश्वराच्या

आत्म्याकडून मला बाहेर उचलनू नेले आिण खाली दरीच्या
मध्यभागी आणनू ठेवले. ती हाडांनी भरलेली होती. 2 मग
त्याने मला त्यामधनू गोल व गोल चालवले. पाहा! दरीत
जिमनीवर पुष्कळ हाडे पडलेली होती. आिण पाहा! ती हाडे
अगदी सुकलेली होती. 3 तो मला म्हणाला, “मानवाच्या मुला,
ही हाडे पुन्हा िजवंत होऊ शकतील का?” मग मी म्हणालो,
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“पर्भू परमेश्वरा, फक्त तुलाच माहीत आहे.” 4 मग तो मला
म्हणाला, “त्या हाडांिवषयी भिवष्य सांग आिण त्यांना म्हण,
सुकलेल्या हाडांनो परमेश्वराचे वचन ऐका. 5 पर्भू परमेश्वर
या हाडांस असे म्हणतो, पाहा, मी तुमच्यात श्वास *घालीन
व तुम्ही िजवंत व्हाल. 6 मी तुमच्यावर स्नायू लावीन आिण
मांस चढवीन आिण मी तुम्हास त्वचेने आवरण घालीन आिण
तुमच्यात श्वासघालीन, म्हणजे तुम्ही िजवंत व्हाल. मग तुम्हास
समजेल की मीच पर्भू परमेश्वर आहे.” 7 म्हणनू मला आज्ञा
झाली त्यापर्माणे मी भिवष्य सांिगतले; जसे मी भिवष्य सांगत
असता, आवाज आला. पाहा भकंूप होऊन हाडांना हाड लागनू
एकमेकांशीजवळ येऊनजोडली गेली. 8मी पािहलेआिण पाहा,
तेव्हा त्यांच्यावर स्नायू होते. आिण मांस चढले व त्यावर त्वचेने
आवरण घातले. पण त्यांच्यात अजनू श्वास नव्हता. 9 मग
परमेश्वर मला म्हणाला, “मानवाच्या मुला वार्याला भिवष्य
सांग, भिवष्य सांग आिण म्हण, पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो,
हे वार्या तू चोहो िदशेने ये व वधलेल्यावर फंुकर घाल म्हणजे
ते पुन्हा िजवंत होतील.” 10 मग मला आज्ञा केल्यापर्माणे
मी भिवष्य सांिगतले, तेव्हा त्यामध्ये श्वास येऊन ते िजवंत
झाले व ते अितशय मोठे सैन्य आपल्या पायावर उभे रािहले.
11आिण देव मला म्हणाला, “मानवाच्या मुला, ही हाडे म्हणजे
सवर् इसर्ाएल घराणेच आहे. पाहा ते म्हणतात, आमची हाडे
सुकून गेली आहेत. आम्हास आशा रािहलेली नाही. आम्हास
नाशासाठी कापनू टाकले आहे. 12 म्हणनू भिवष्य सांग आिण
त्यांना म्हण, पर्भू परमेश्वरअसे म्हणतो, पाहा, माझ्या लोकांनो,
मी तुमच्या कबरी उघडून तुम्हास कबरीतनू बाहेर काढीन. आिण
मी तुम्हास इसर्ाएलाच्या भमूीत परत आणीन. 13 माझ्या
लोकांनो, जेव्हा मी तुमच्या कबरी उघडीन व त्यातनू तुम्हास
* 37:5
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बाहेर काढीन तेव्हा तुम्हास समजेल की मी परमेश्वरआहे. 14मी
तुमच्यात माझाआत्मा †ओतीन म्हणजे मग तुम्ही िजवंत व्हाल.
आिण मी तुम्हास तुमच्या स्वतःच्या देशात िवसावा देईन. तेव्हा
मी परमेश्वर हे बोललो व मी तसे केले हे तुम्हास समजेल, असे
परमेश्वर म्हणतो.”

15 मग परमेश्वराचे वचन मजकडे आले व म्हणाले, 16 तर
“मानवाच्या मुला, आता तू आपल्यासाठी एक काठी घे आिण
ितच्यावर िलही, यहदूा आिण त्याचे सहकारी इसर्ाएलाचे
लोक यांच्यासाठी. आिण दुसरी काठी घे व ितच्यावर िलही,
योसेफासाठी म्हणजे एफ्राईमाची शाखा व त्यांचे सहकारी सवर्
इसर्ाएलाचे लोक यासाठी आहे. 17 मग त्या दोन्ही एकतर्
आणनू त्यांची एक काठी कर म्हणजे त्या तुझ्या हातांत एक
होतील. 18 जेव्हा तुझे लोक तुझ्याशी बोलतीलआिण म्हणतील,
या तुझ्या गोष्टीचंा अथर् काय आहे हे आम्हास सांगणार नाहीस
काय? 19 मग त्यांना सांग की, पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो,
पाहा, योसेफाची जी काठी एफ्राईमाच्या हातीआहे ितलाआिण
इसर्ाएलाचे जे वंश त्यांचे सहकारी आहेत त्यांना घेऊन मी
यहदूाच्या काठीबरोबर जोडीन, यासाठी की त्यांना एक काठी
करीन आिण ते माझ्या हातांत एक होतील. 20 नंतर ज्या
काठ ांवर तू िलिहशील त्या त्यांच्या डोळ्यासमोर तुझ्या हातात
धर. 21मग त्यांना सांग, पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो, पाहा, मी
इसर्ाएल लोकांस ज्या राष्ट्रांत ते गेले आहेत, तेथनू त्यांना
मी बाहेर काढीन. मी त्यांना सभोवतालच्या देशातनू गोळा
करीन. कारण मी त्यांना त्यांच्या देशात आणीन. 22 मी या
देशात इसर्ाएलाच्या पवर्तावर त्यांचे एकच राष्ट्र करीन. त्या
सवार्ंवर एकच राजा राज्य करील. यापुढे ती दोन राष्ट्रे राहणार
† 37:14



37:23 xcv यहेज्केल 38:4

नाहीत, त्यांचे यापुढे दोन राज्यात िवभाजन होणार नाही. 23मग
ते यापुढे आपल्या स्वत:ला मतूी र्पुढे वा त्यांच्या ितरस्करणीय
वस्तूंनी िकंवा त्यांचे कोणतेही पापांनी आपणाला िवटाळिवणार
नाहीत. त्यांनी ज्याआपल्या राहण्याच्या स्थानात पाप केलेआहे
त्या सवार्तनू मी त्यांना तारीन व त्यांना शुद्ध करीन, यासाठी की,
ते माझे लोक होतील व मी त्यांचा देव होईन.

24 दावीद माझा सेवक त्यांच्यावर राजा होईल. त्या सवार्ंवर
एकच मेंढपाळ असेल, आिण ते माझ्या िनणर्यानुसार चालतील
आिण माझे िनयम राखनू ठेवतील व त्याचे पालन करतील.
25 जो देश माझा सेवक याकोब याला मी िदला, जेथे तुमचे
पवूर्ज राहत होते. त्यामध्ये ते वस्ती करतील, तेथे ते व
त्यांची मुले, व त्यांची नातवंडे सवर्काळ तेथे राहतील. दावीद
हा माझा सेवक त्यांचा सवर्काळचा अिधपती होईन. 26 मी
त्यांच्याबरोबर शांततेचा करार करीन. तो त्यांच्याशी सवर्काळचा
करार होईल. मी त्यांना घेऊन बहुगुणीत करीन आिण मी आपले
पिवतर् स्थान त्यांच्यामध्ये सदासवर्काळ स्थापीन. 27 माझे
िनवासस्थान त्यांच्यामध्ये राहील. मी त्यांचा देव होईन व ते
माझे लोक होतील. 28 जेव्हा माझे पिवतर्स्थान त्यांच्यामध्ये
सदासवर्काळ राहील, तेव्हा राष्ट्रांना समजेल की, इसर्ाएलास
पिवतर् करणारा मी परमेश्वर आहे.”

38
1 परमेश्वराचे वचन मजकडे आले व म्हणाले, 2 “मानवाच्या

मुला, मागोग देशातील, गोग, जो रोश, मेशेख व तुबाल यांचा
अिधपती याजकडे तोंड कर. आिण त्याच्यािवरुध्द भिवष्य
सांग. 3 म्हण, पर्भू परमेश्वर, असे म्हणतो, ‘अरे गोगा,
मेशेख व तुबाल यांच्या अिधपती, पाहा! मी तुझ्यािवरूद्ध
आहे. 4 म्हणनू मी तुला पाठमोरा करीन आिण तुझ्या जाभाडात
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आकडा घालीन; तुझे सवर् सैन्य, घोडे व घोडेस्वार यास बाहेर
काढीन; ते सवर्जण पणूर् िचलखत घालनू, मोठ ा व लहान ढाली
धारण केलेला, त्यासवार्नंी तलवारी धरलेला असा मोठा समुदाय
मी पाठवीन. 5 पारस, कूश व पटू हे सवर् त्यांच्या ढाली व
िशरसर्ाणे धारण करून त्यांच्याबरोबर आहेत. 6 त्याचपर्माणे
गोमर आिण त्याचा सेनासमहू, अगदी उ रेचा देश तोगामार्चे
घराणे व त्याचा सेनासमहू, तसेच अनेक लोक तुजसह बाहेर
काढीन. 7 “सज्ज व्हा! हो! तुम्ही स्वत: आिण तुम्हास येऊन
िमळालेली सैन्य ह्यांनी तयार राहा. आिण तू त्यांचा सेनापती
हो. 8 पुष्कळ िदवसानंतर तुम्हास बोलिवण्यात येईल. जो देश
तलवारीपासनू घेतलेला आहे व पुष्कळ राष्ट्रांतील लोकांपासनू
िमळवलेलाआहे, त्यामध्ये इसर्ाएलाचे पवर्त सवर्दाओसाड होत
असत त्यावर तू शेवटल्या वषार्मध्ये येशील; तथािप तो देश
लोकांतनू काढून घेतलेला आहे आिण ते सवर् िनभर्य राहतील
9 म्हणनू तू चढून येशील, तू वादळासारखा येशील. देशाला
झाकणार्या ढगासारखा तू होशील, तू आिण तुझ्याबरोबरचे
सैन्य व तुजसह अनेक राष्ट्रांचे लोक असे तुम्ही त्यासारखे
व्हाल.” 10 पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो, त्या िदवसात असे
होईलकी, तुझ्या मनात योजना येतील, तू वाईट युिक्तचा नवीन
मागर् आखशील. 11 मग तू म्हणशील, मी उघड ा देशापयर्ंत
जाईन; ज्या देशांच्या नगराला तटबंदी नाही त्यांच्यावर मी
हल्ला करीन. ते लोक सुरिक्षत शांतीने राहतात, ते सवर्जण
जेथे कोठे राहतात तेथे िभंती, अडसर, वेशी नाहीत त्यावर मी
चालनू जाईन. 12 अशासाठी की, तू लटू करावी व िशकार
धरावी, आिण जी उजाड स्थाने वसली आहेत त्यावर, व जे
लोक राष्ट्रांमधनू एकवटलेले आहेत, ज्यांनी गुरे व धन ही
पर्ाप्त करून घेतली आहेत, जे पृथ्वीच्या मध्यभागी वसतात
त्यांच्यावरही तू आपला हात चालवावा. 13 “शबा आिण
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ददान आिण ताशी र्शाचे व्यापारी, त्यांच्याबरोबरचे सवर् तरुण
िसंह ते सवर् तुम्हास तुला म्हणतील, ‘तू लटू करायला आलास
काय? सोने व चांदी, गुरेढोरे आिण मालम ा, चोरून लुटून
नेण्यासाठी, मोठी लटू हस्तगत करण्यासाठी तू आपली सेना
जमवली आहेस का?” 14 म्हणनू हे मानवाच्या मुला, गोगाला
भिवष्य सांग, “पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो, ‘त्या िदवसात जेव्हा
माझे इसर्ाएल लोक सुरक्षीत राहतील, तेव्हा तुला हे कळणार
नाही का? 15 तू आपल्या स्थानातनू अगदी उ रेकडच्या
दरूच्या पर्देशातनू मोठ ा सैन्याने, त्यातीलसवर् घोड ांवर स्वार
होऊन मोठा समुदाय व िवशाल सैन्य असे येतील. 16 “तू
माझ्या लोकांशी, इसर्ाएलशी, लढण्यास येशील. तू देशाला
व्यापणार्या व पर्चंड गजर्ना करणार्या ढगापर्माणे येशील.
शेवटच्या िदवसात माझ्या देशाशी लढावयास मी तुला आिणन.
मग, गोग, राष्ट्रांना माझे सामथ्यर् कळून येईल. ते मला
मान देतील. त्यांना कळून चुकेल की मी पिवतर् आहे.”
17 परमेश्वर, माझा पर्भ,ू पुढील गोष्टी सांगतो, “त्यावेळी, मी
पवूी र् जे तुझ्याजवळ बोललो होतो, ते लोकांस आठवेल. मी
माझ्या सेवकांचा, इसर्ाएलाच्या संदेष्ट ांचा उपयोग केला हेही
त्यांना आठवेल ‘मी तुला त्यांच्यािवरुद्ध लढावयासआिणन असे
इसर्ाएलाच्या संदेष्ट ांनी, माझ्यावतीने, पवूी र्च सांिगतल्याचे
त्यांना स्मरेल.” 18 म्हणनू पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो, “जेव्हा
गोग इसर्ाएल देशावर हल्ला करील त्या िदवसात असे होईल
की माझ्या नाकपुड ा क्रोधाने फुरफुरतील. 19 कारण मी
आपल्या रागाच्या भरातआवेशाने वआपल्या क्रोधाग्नीने तप्त
होऊन बोललो आहे. इसर्ाएल देशामध्ये त्या िदवशी खिचत
मोठा भकंूप होईल. 20 त्यावेळी सवर् सजीव भीतीने कापतील.
समुदर्ातील मासे, हवेत भरार्या मारणारे पक्षी, रानातील िहंसर्
पर्ाणीआिणजिमनीवरसरपटणारे पक्षी, रानातील िहंसर् पर्ाणी
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आिण जिमनीवर सरपटणारे सवर् छोटे जीव आिण सवर् माणसे
ह्यांच्या भीतीने थरकाप उडेल. पवर्त व कडे कोसळतील.
पर्त्येक िभंत जमीनदोस्त होईल.” 21 कारण पर्भू परमेश्वर
म्हणतो, मी आपल्या सवर् पवर्तावर त्याच्यािवरुध्द तलवार
बोलावीन. पर्त्येक मनुष्याची तलवार आपल्या भावािवरूद्ध
चालेल. 22 आिण मरी व रक्ताने मी त्याजबरोबर वाद मांडीन.
त्याजवर, त्यांच्या सैन्यावर व त्याच्याबरोबर जे पुष्कळ पर्कारचे
लोक असतील त्यांच्यावर पुराचा पाऊस व मोठ ा गारा,अग्नी
व गंधक ह्यांचा वषार्व करीन. 23 मग मी आपला मिहमा व
पिवतर्ता दाखवनू देईन आिण माझी ओळख पुष्कळ राष्ट्रांना
करून देईन; तेव्हा त्यास समजेल की मी परमेश्वर आहे.

39
1 आता “मानवाच्या मुला, तू गोगच्यािवरूद्ध भिवष्य सांग

आिण म्हण, पर्भू परमेश्वर,असे म्हणतो, पाहा! मी गोग, मेशेख
आिण तुबाल यांचा अिधपती यांच्यािवरूद्ध आहे. 2 मी तुला
वळिवन आिण मी तुला पुढे नेईन; अित उ रेकडून मी तुला
परत आणीन आिण इसर्ाएलाच्या पवर्तांशी आणीन. 3 मग मी
तुझ्या डाव्या हातातील धनुष्य उडवनू देईन; व तुझ्या उजव्या
हातातील बाण खाली पाडीन. 4 तू इसर्ाएलाच्या पवर्तांवर त,ू
तुझे सवर् समुदाय, व तुझ्याबरोबरचे जे कोणी सैन्य आहे ते,
मरून पडशील. मी तुम्हास पक्षयांचे व रानातील वन्य पशूंचे
भक्षय करीन. 5 तू शेतातील पृष्टभागावर मरून पडशील कारण
मी हे बोललो आहे. असे पर्भू परमेश्वर म्हणतो. 6 मग मी,
मागोगामध्ये व िकनार्यावर सुरिक्षतपणे राहणार्या लोकांमध्ये
अग्नी पाठवीन. मग त्यांना समजेल ‘मी परमेश्वरआहे.’ 7कारण
मी माझ्या इसर्ाएललोकांमध्ये माझे पिवतर् नाव माहीत करून
देईन. आिण मी यापुढे आपले पिवतर् नाव पुन्हा भर्ष्ट होऊ
देणार नाही. राष्ट्रांना कळेलकी मीच परमेश्वर इसर्ाएलमधील
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एकमेव पिवतर् आहे. 8 पाहा! असा िदवस येत आहे! ते
घडेलच!” पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो, ज्या िदवसाबद्दल मी
बोललो तो हाचआहे. 9 “तेव्हा इसर्ाएलात राहणारे बाहेर िनघनू
ते शस्तर्ास्तरे्, लहान ढाली, मोठ ा ढाली, धनुष्य व बाण,
गदा व भाले यांना आग लावनू जाळतील. ते सरपण म्हणनू
सात वष जाळत राहतील. 10 त्यामुळे त्यांना रानातनू लाकडे
गोळा करावी लागणार नाही िकंवा जंगलातनू लाकडे तोडावी
लागणार नाहीत. तर ही शस्तर्ांस्तरे् ते जाळतील. त्यास
ज्यांनी लुटले त्यास ते लुटतील. ज्या कोणी त्यांच्याकडून घेतले
ते त्याजकडून घेतील.” असे पर्भू परमेश्वर म्हणतो. 11 मग
“त्या िदवसात असे होईल की, तेव्हा मी समुदर्ाच्या पवूकडील,
वाटसरंुच्या दरीत गोगास इसर्ाएल देशात कबरस्थान. ते
येणार्या जाणार्याला रस्ता अडवतील. तेथे गोगाला त्याच्या
सवर् समुदायासह पुरतील. ते त्यास ‘हमोन गोग याची दरी’
असे म्हणतील. 12 देश शुद्ध करण्यासाठी, इसर्ाएल घराणे,
सात मिहने त्यांना पुरीत रािहल. 13 कारण देशातील सवर्
लोक त्यांना पुरतील. मी जेव्हा गौरिवला जाईन तो िदवस
त्यांच्यासाठी संस्मरणीय होईल.” असे पर्भू परमेश्वर म्हणतो.
14 “हे काम नेहमी करणार्या मनुष्यांना वेगळे करून नेमतील,
आिण तो देश शुद्ध व्हावा म्हणनू देशातनू येथनू तेथनू जातील;
जिमनीवर पडून रािहलेल्या उरल्यासुरल्या लोकांस पुरतील;
सात मिहने झाल्यावर ते शोधाला लागतील. 15 शोध करणारे
देशातनू िफरत कोणाला मनुष्याचे अस्थी िदसताच, तो तेथे
खणू करून ठेवेल. कबर खणणारे येऊन त्या अस्थीला हमोन
गोगाच्या दरीत पुरेपयर्ंत ती खणू तेथेच राहील. 16 तेथल्या
नगराचे नाव हमोना असे होईल. अशा पर्कारे ते देश शुद्ध
करतील.” 17 पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो, “हे मानवाच्या मुला,
तू सवर् पंख असलेल्या पक्षयांस व रानातील सवर् वन्यपशसू
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सांग, माझा यज्ञ, जो मोठा यज्ञ मी इसर्ाएलाच्या पवर्तावर
तुम्हासाठी करतो, त्याकडे तुम्ही चोहोकडून एकतर् होऊन मांस
खावे आिण रक्त प्यावे. 18 तुम्ही योद्ध ांचे मांस खाल आिण
पृथ्वीचें अिधपित में ढ ा, कोकरे, बोकड व बैल यांचे रक्त प्याल;
ते सवर् बाशानात पुष्ट झालेले आहेत. 19 कापलेल्या पशूंचा
हा माझा यज्ञ मी तुम्हासाठी केला आहे. मग तुमची तृप्ती
होईपयर्ंत तुम्ही चरबी खाल. त्यांचे रक्त तुम्ही मस्त होईपयर्ंत
प्याल. 20 माझ्या मेजावर बसनू तुम्हास तेथे घोडे, रथ, योदे्ध
आिणपर्त्येकलढणारा मनुष्ययांसखाऊन तुमची तृप्ती होईल.”
पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो. 21 “मी आपले वैभव राष्ट्रामध्ये
ठेवीन आिण माझा न्याय मी केला आहे तो आिण माझा हात मी
त्यांच्यावर ठेवला आहे तोही ते सवर् राष्ट्रे पाहतील. 22 मग
त्या िदवसापासनू पुढे, मीच त्यांचा परमेश्वर देव आहे असे
इसर्ाएलाच्या घराण्यास समजेल. 23 आिण राष्ट्रे जाणतील
की, इसर्ाएलाचे घराणे आपल्या अन्यायामुळे बंिदवासात गेले
त्यांनी मजबरोबर िवश्वासघात केला म्हणनू मी आपले मुख
त्यापासनू लपिवले आिण त्यास त्यांच्या वैर्यांच्या हाती िदले
आिण ते सवर् तलवारीने पडले. 24 मी त्यांच्या अशुद्धतेपर्माणे
आिण पापांपर्माणे त्यांचे केले. मी त्यांच्यापासनू आपले तोंड
लपिवले.” 25 म्हणनू पर्भू परमेश्वर म्हणतो, “आता मी
याकोबाच्या लोकांस बंिदवासातनू परत आणीन. इसर्ाएलाच्या
सवर् घराण्यावर मी दया करीन. मी आपल्या पिवतर् नावाबद्दल
आवेशी राहीन. 26 मग ते देशात िनभर्य राहतील आिण कोणी
त्यांना दहशत घालणार नाही; तेव्हा हे सवर् िवसरतील. मग
ते आपली लाज व मजबरोबर केलेला देशाचा िवश्वासघात
िवसरतील. 27 मी त्यांना राष्ट्राच्या लोकांतनू परत आणीन
आिण त्यांना त्यांच्या वैर्याच्या देशातनू गोळा करीन व बहुत
राष्ट्रासमोर मी त्यांच्यामध्ये पिवतर् मानला गेलो म्हणजे हे
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घडेल. 28 नंतर त्यांना समजेल की, मीच त्यांचा परमेश्वर आहे.
कारण मीच त्यांना बंिदवान म्हणनू दुसर्या देशात पाठवले, परंतु
नंतर मीच त्यांना एकतर् गोळा करून त्यांच्या देशात परत
आणले. मी त्यांच्यातील कोणालाही तेथे सोडून देणार नाही.
29 मी यापुढे आपले मुख त्यांच्यापासनू लपिवणार नाही, मी
आपला आत्मा इसर्ाएलाच्या घराण्यावर ओतीन.” असे पर्भू
परमेश्वर म्हणतो.

40
1 आमच्या बाबेलच्या बंिदवासाच्या पंचिवसाव्या वषार्त,

वषार्च्या आरंभी, मिहन्याच्या दहाव्या िदवशी, यरूशलेम नगर
काबीज झाल्यानंतर साधारण चौदाव्या वषी र्, परमेश्वराचा हात
माझ्यावर होता आिण त्याने मला तेथे नेले. 2 दृष्टांतात देवाने
मला इसर्ाएल देशात नेले. मला त्याने खपू उंच पवर्ताजवळ
ठेवले. त्यावर दिक्षणेकडे नगराची इमारतीसारखे काही होते.
3 मग त्याने मला तेथे आणले. पाहा तेथे िपतळेच्या रूपासारखा
असा एक मनुष्य होता. त्याच्या हातात मोजमापाची सुती पट्टी
व मापण्याची काठी होती. व तो वेशीजवळ उभा होता. 4 तो
मनुष्य मला म्हणाला, “मानवाच्या मुला, तू आपल्या डोळ्यांनी
पाहा व कानांनी ऐक. आिण मी तुला जे काही दाखिवतो त्या
सवार्कडे आपले िच लाव, कारण मी ते तुला दाखवावे म्हणनू
तुला इकडे आणले आहे; जे काही तू पाहतोस ते इसर्ाएलाच्या
घराण्याला पर्गट कर.” 5 मंिदरच्या सभोवतीची िभंत मी
पािहली. त्या मनुष्याच्या हातात मोजपट्टी होती. ती सहा हात
लांब होती. हे माप एक हात व चार अंगुले होते. मग त्याने
त्या िभंतीची जाडी मोजली. ती एक काठी भरली. मग त्या
मनुष्याने िभंतीची उंची मोजली. ती एक काठी भरली. 6 मग
तो मनुष्य पवूच्या दाराजवळ गेला. तो पायर्या चढला व त्याने
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दाराचा उंबरठा मोजला. तो एक काठी रंुद होता. दुसरा उंबरठाही
तेवढाच रंुद होता. 7 चौकीदाराची खोली एक काठी लांब व
रंुदी एक काठी होती. आिण दोन खोल्यांच्या मधील अंतर पाच
हात होते. मंिदरासमोरच्या द्वाराच्या द्वारमंडपाजवळील दाराचा
उंबरठा एक काठी होता. 8 मग त्याने मंिदरासमोरच्या द्वाराचा
द्वारमंडप एक काठी मोजला. 9मग त्याने द्वारमंडपाचे माप घेतले
ते आठ हात लांब भरले. आिण दोन खांब दोन हात मापले,आिण
द्वाराचा द्वारमंडप मंिदरासमोर होता. 10 पवूकडील द्वाराच्या या
बाजलूा व त्या बाजलूा तीन तीन चौक्या होत्या. त्या ितन्हीचे
माप सारखेच असनू दोन्ही बाजचेू खांबही एकाच मापाचे होते.
11 त्या मनुष्याने द्वाराच्या पर्वेशमागार्ची रंुदी दहा हात आिण
द्वाराची लांबी तेरा हात होती. 12 त्या चौकांच्या पुढची जागा
एका बाजलूा एक हात व दुसर्या बाजलूा एक हात होती. त्या
चौक्या दोन्ही बाजूंना सहा सहा हात अशी होती. 13 त्याने
एका चौकीच्या छावणीपासनू दुसरीच्या छावणीपयर्ंतचे दाराचे
मोजमाप केले ते दाराला दार धरून पंचवीस हात रंुदी भरली.
14 त्याने साठ हात खांब केले. अंगण खांबापयर्ंत द्वाराभोवती होते
15 पर्वेशद्वारापासनू आतील द्वाराच्या द्वारमंडपाच्या मुखापयर्ंत
पन्नास हात होते. 16 त्या चौक्यांना बाजचू्या िभंती आिण
द्वारमंडप ह्यांच्यावर लहान अरंुद िखडक्या होत्या. िखडक्यांचा
रंुद भाग पर्वेशद्वाराकडे होता. पर्वेशद्वाराच्या दोन्ही बाजचू्या
िभंतीवंर खजुराची झाडे कोरलेली होती. 17 मग त्या मनुष्याने
मला मंिदराच्या बाहेरच्या अंगणात आणले. पाहा, तेथे
अंगणाच्या सवर् बाजूंना खोल्या असनू पदपथ केला होता.
पदपथावर तीस खोल्या होत्या. 18 द्वारांच्या दोन्ही बाजसू
द्वाराच्या लांबी इतकाच पदपथ रंुद होता. ती खालचा पदपथ
होता. 19 मग त्या मनुष्याने खालच्या द्वाराच्या मुखापासनू
अंगणाच्या मुखापासनू बाहेरून पवूला शंभर हातआिण उ रेला
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शंभर हात असे मोजले. 20 मग त्याने बाहेरच्या अंगणाचे जे
द्वार उ रेकडे होते त्याची लांबी व रंुदीही मोजली. 21 त्याच्या
चौक्या या बाजलूा तीन व त्या बाजलूा तीन होत्या; त्यांचे
खांब आिण कमानी ही पिहल्या द्वाराच्या मापापर्माणे होत्या;
त्यांची लांबी पन्नास हात व रंुदी पंचवीस हात होती. 22 पवूकडे
तोंड असलेल्या द्वाराच्या िखडक्या, व त्याच्या कमानी व त्यांची
खजुरीची झाडे द्वारमंडप मापाच्या होत्या. द्वाराला सात पायर्या
होत्या, त्याने लोक त्यामध्ये चढून जात असत व त्यांच्या
कमानी त्यांच्यासमोर होत्या. 23आतल्या अंगणात पवूकडच्या
द्वारासारखे उ रेकडच्या द्वारासमोर एकद्वार होते. एका द्वारासमोर
उ रेकडच्या द्वारासमोर एक द्वार होते. एका द्वारापासनू दुसर्या
द्वारापयर्ंत त्याने शंभर हात मोजले. 24 मग त्या मनुष्याने मला
दिक्षणेकडे नेले. तो तेथे दिक्षणेकडे एक द्वार होते. त्याने त्यांचे
खांब व त्यांच्या कमानी यांच मापल्या त्या पवूी र्च्या इतक्याच
भरल्या. 25 आिण त्यास व त्याच्या कमानीस सभोवार याच
िखडक्यांसारख्या िखडक्या होत्या; लांबी पन्नास हात व रंुदी
पन्नास हात होती. 26 आिण त्यावर चढून जाण्यासाठी सात
पायर्या होत्या व त्यांच्या कमानी त्यांच्यासमोर होत्या आिण
त्यास त्याच्या खांबावर खजुरीची झाडे, एक या बाजलूा व
एक त्या बाजलूा अशी होती. 27 आिण आतल्या अंगणाच्या
दिक्षणेला एक दार होते आिण त्याने एका द्वारापासनू दुसर्या
द्वारापयर्ंत दिक्षणेकडे शंभर हात मापले. 28 मग त्याने मला
दिक्षणेकडील दारातनू आतल्या अंगणात आणले, दिक्षणेकडचे
दार या मापापर्माणे मापले. 29 त्यापर्माणेच त्याने त्याच्या
चौक्या,खांबव त्यावरल्याकमानी ही मापली,ती तेवढीचभरली;
त्यास वसभोवतालच्या कमानीनंा अरंुद िखडक्या होत्या; त्यांची
लांबी पन्नास हात व रंुदी पन्नास हात भरली. 30 त्यास सभोवार
कमानी होत्या. त्या एकंदर पंचवीस हात लांब, व पाच हात
रंूद होत्या. 31 त्याच्या कमानी बाहेरच्या अंगणाच्या बाजलूा
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होत्या; त्याच्या खांबावर खजुरीची झाडे कोरली होती. त्यावर
चढून जाण्यास आठ पायर्या होत्या. 32 त्या मनुष्याने मला
पवूकडून आतल्या अंगणात आणनू त्याने दार मोजले. ते इतर
दारांच्या मापासारखेच होते. 33 त्याच्या चौक्या, खांब, व कमानी
या मापापर्माणे त्याने मापल्या; आिण त्यास व कमानीसभोवार
िखडक्या होत्या; ते पन्नास हात लांब व पंचवीस हात रंुद
होते. 34 त्याच्या कमानी बाहेरच्या अंगणाकडे होत्या; आिण
त्याच्या खांबावर या बाजलूा व त्या बाजलूा खजुरीची झाडे होती
आिण त्याच्या चढणीस आठ पायर्या होत्या. 35 मग मला त्या
मनुष्याने उ रेच्या दाराकडे आणले. त्याने ते मोजले. त्याची
मापे इतर दारांपर्माणेच होती. 36 त्याच्या चौकीच्या खोल्या,
त्याचे खांब व त्याच्या कमानी त्याने मापल्या; त्यास सभोवार
िखडक्या होत्या; त्याची लांबी पन्नास हात व रंुदी पंचवीस
हात होती. 37 आिण त्याचे खांब बाहेरच्या अंगणाकडे होते
आिण त्याच्या खांबावर या बाजलूा व त्या बाजलूा खजुरीची
झाडे होती; त्याच्यावर चढून जाण्यास आठ पायर्या होत्या.
38 द्वारापाशी खांबाला लागनू एकएक खोली असनू ितला दार
होते. तेथे होमबिलधतूअसत. 39द्वारमंडपाच्या पर्त्येकबाजलूा
दोन मेजे होती. त्यावर होमापर्ण, पापापर्ण व दोषापर्ण यासाठी
आणलेले पशू कापीत असत. 40 बाहेरच्या बाजसू, उ रेकडच्या
दाराच्या पर्वेशाकडे चढण्याच्या वाटेवर, दोन मेजे होती आिण
जे दुसर्या बाजसू द्वाराच्या द्वारमंडपाकडे होते त्या तेथेही दोन
मेजे होती. 41 द्वाराच्या या बाजसू चार मेजे व त्या बाजसू
चार मेजे अशी आठ मेजे होती; त्या आठ मेजावर पर्ाण्यांना
कापीत असत. 42 आिण होमापर्णासाठी ताशीव दगडाची चार
मेजे होती. ती दीड हात लांबआिण दीड हात रंुद व एक हात उंच
होती. ज्या हत्यारांनी होमबिल व यज्ञपशु कापीत ती या मेजावर
ठेवीत असत. 43सवर् मंिदरात एक वीत लांबीचे आकडे िभंतीवर
बसिवलेले होते. अपर्ण करण्यासाठी आणलेले मांस मेजावर
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ठेवीत असत. 44आतल्या द्वाराच्या बाहेरच्या बाजलूा जे आतले
अंगण उ रेकडच्या द्वाराच्या बाजसू होते त्यामध्ये गायकांच्या
खोल्या होत्या; त्यांचे तोंड दिक्षणेकडे होते; एक पवूकडील
द्वाराच्या बाजसू होते, ितचे तोंड उ रेकडे होते. 45मग तो मनुष्य
मला म्हणाला, “दिक्षणेकडे तोंड असलेली ही खोली मंिदरात
कामावर असलेल्या याजकाकिरता आहे. 46 पण उ रेकडे तोंड
असलेली खोली वेदीचे काम करणार्या याजकासाठी आहे. हे
सादोकाचे वंशज आहेत, ते लेवीच्या वंशजातनू परमेश्वराजवळ
त्याची सेवा करायला येतात.” 47 त्याने अंगण शंभर हात
लांब व शंभर हात रंुद चौरस मोजले. वेदी मंिदरासमोर होती.
48 मग त्या मनुष्याने मला मंिदराच्या द्वारमंडपापाशी नेले.
आिण द्वारमंडपाच्या दोन्ही बाजूंच्या िभंतीचें मोजमाप घेतले.
बाजचूी पर्त्येक िभंत पाच हात जाड आिण तीन हात रंुद होती.
पर्वेशद्वाराची रंुदी चौदा हात होती. 49 द्वारमंडपाची लांबी वीस
हात वअकरा हात रंुदी होती. ज्या पायर्यांनी लोक त्यावर चढत
असत त्यावरून मला नेले, द्वाराच्या खांबापाशी, या बाजलूा एक
व त्या बाजलूा एक असे होते.

41
1 नंतर त्या मनुष्याने मला मंिदराच्या पिवतर् स्थानातआणले

आिण खांब मापले तो त्याची रंुदी एका बाजलूा सहा हात व
दुसर्या बाजलूा सहा हात होती. 2 दाराची रंुदी दहा हात
होती; त्याची िभंत एका बाजलूा पाच हात व दुसरी पाच हात
होती; मग मनुष्याने पिवतर्स्थानाचे मोजमाप मोजले त्याची
लांबी चाळीस हात व रंुदी वीस हात मापली. 3 मग तो मनुष्य
परम पिवतर्स्थानात गेला आिण त्याने दरवाजाचा पर्त्येक
खांब मापला तो दोन हात भरला; दरवाजाची उंची सहा हात
व पर्त्येक बाजचू्या िभंतीची रंुदी सात हात भरली. 4 मग
त्याने खोलीची लांबी मोजली ती वीस हात होती. आिण त्याची
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रंुदी वीस हात मंिदरासमोर होती. मग तो मला म्हणाला, “हे
परम पिवतर्स्थान आहे.” 5 मग मनुष्याने मंिदराच्या िभंतीचे
मोजमाप घेतले. ती सहा हात जाड होती. मंिदराच्या सभोवती
पर्त्येक बाजलूा खोल्या होत्या त्या पर्त्येकाची रंुदी चार हात
होती. 6 तेथे बाजसू असलेल्या खोल्या एकीवर एक अशा तीन
मजली असनू त्या रांगेने तीस होत्या. मंिदराच्या भोवताली
असलेल्या खोल्यांसाठी जी िभंत होती ितला त्या लागलेल्या
होत्या तरी त्या मंिदराच्या िभंतीलाजोडलेल्या नव्हत्या. 7आिण
बाजचू्या खोल्या इमारतीच्या सभोवार वरवर गेल्या तसतशा
रंुद होत गेल्या आिण सभोवतालचा भाग वरवर गेला तसतसा
तो रंुद होत गेला; म्हणनू या इमारतीची रंुदी वरच्या बाजसू
अिधक होती, अशी ती रंुदी खालच्यापेक्षा मधल्या मजल्यात
व तेथल्यापेक्षा वरच्या मजल्यात वाढत गेली. 8 मग मी
मंिदराला उंच पाया होता असे पािहले; बाजचू्या खोल्यांचे
पाये सहा हातांची एक मोठी काठी असे भरले. 9 बाजचू्या
खोल्यांची बाहेरील िभंतीची जाडी पाच हात होती. मंिदराच्या
बाजचू्या खोल्यास लागनू एक जागा खुली रािहली होती. 10या
खुल्या जागेच्या दुसर्या बाजलूा याजकासाठी बाहेरच्या बाजलूा
खोल्या होत्या. ही जागा मंिदरासभोवती सवर् बाजूंनी वीस
हात अंतर होती. 11 बाजचू्या खोल्यांची दारे खुल्या जागेकडे
होती. एक दरवाजा उ रेकडे आिण दुसरा दिक्षणेकडे होता. या
खुल्या जागेची रंुदी चोहोकडून पांच हात होती. 12 मंिदराच्या
पिश्चमेस सोडलेल्या जागेतील जी इमारत होती ितची रंुदी
स र हात होती. ितची िभंत चोहोकडून पांच हात जाड
आिण लांबी नव्वद हात लांब होती. 13 मग त्या मनुष्याने
मंिदराचे मोजमापे केले. ती सोडलेली जागा व िभंतीसह
इमारत ही शंभर हात लांब होती. 14 मंिदराची समोरची बाजू
आिण पवूकडील सोडलेली जागा यांची रंुदी शंभर हात होती.
15 नंतर त्या मनुष्याने मंिदराच्यामागे असलेल्या, त्या सोडलेल्या
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जागेपुढच्या इमारतीची लांबी व दोन्ही बाजसू असलेले सज्जे,
पिवतर् स्थान व अंगणातील द्वारमंडप ही सवर् शंभर हात
मोजली. 16 तीनही मजल्यासभोवतालची सज्जे, आतील िभंती
आिण िखडक्या, अरंुद िखडक्या आिण यांस लाकडी तावदाने
होती. 17 मंिदरातल्या व बाहेरच्या बाजचूी द्वाराजवळची जागा,
सभोवतालच्या सवर् िभंतीचे आतील व बाहेरील माप हे योग्य
होते. 18 आिण ते करुब आिण खजुरीच्या झाडांनी सजवलेले
होते. पर्त्येक दोन करुबामध्ये एक खजरूाचे झाड होते. आिण
पर्त्येक करुबाला दोन तोंडे होती. 19करुबाला एका खजुरीच्या
झाडाकडे मनुष्याचे मुख व दुसर्या खजुरीच्या झाडाकडे तरुण
िसंहाचे मुख होते. मंिदरावर चोहोंकडे अशापर्कारचे काम होते.
20जिमनीपासनू दाराच्या वरच्या भागापयर्ंत मंिदराच्या िभंतीवर
करुब व खजुरीची झाडे केलेली होती. 21 मंिदराच्या द्वारांचे
खांब चौरस होते. परमपिवतर्स्थानाच्या पुढच्या बाजचेू स्वरूप
मंिदराच्या सारखेच होते. 22पिवतर् स्थानासमोर वेदी लाकडाची
असनू तीन हात उंच व दोन हात लांब होती. ितचे कोपरे,
ितची बैठक व ितच्या िभंती लाकडाच्या होत्या. मग त्या
मनुष्याने मला म्हटले, “परमेश्वराच्या पुढे असणारे हे मेजआहे.”
23 पिवतर् स्थानाला आिण परमपिवतर्स्थानाला दोन दोन दारे
होती. 24पर्त्येकदरवाजाला दोनव दुसर्यासदोनअशापर्त्येक
तावदानाला दोन दोन िबजागर्या होत्या. 25जसे िभंतीवर केलेले
होते तसे त्यावर, मंिदराच्या दारांवर करुब व खजुरीची झाडे
कोरली होती. द्वारमंडपाच्या बाहेरच्या बाजसू लाकडाचे छत
होते. 26 द्वारमंडपाच्या दोन्ही बाजचू्या अरंुद िखडक्या असनू
त्यावर खजुरीची झाडेही कोरली होती. मंिदराच्या या बाजचू्या
खोल्या आिण त्यास पुढे आलेले छतही होते.

42
1 नंतर त्या मनुष्याने मला उ रेकडून बाहेरच्या अंगणात
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आणले आिण मग त्याने मला ती सोडलेली जागा आिण
उ रेकडील इमारत यासमोरील खोल्या असलेल्या इमारतीत
आणले. 2 शंभर हात लांबीच्यासमोर ितच्या उ रेकडचा पर्वेश
होता आिण इमारतीची रंुदी पन्नास हात होती. 3 आंतील
अंगणासमोर वीस हात व बाहेरील अंगणाच्या इमारतीसमोर
ितसर्या मजल्याला समोरासमोर सज्जे होते. 4 खोल्यासमोर
दहा हात रंुद व शंभर हात लांब असा एक रस्ता होता; त्याचे
दरवाजे उ रेकडे होते. 5 पण या इमारतीच्या सवार्ंत वरच्या
मजल्यावरील जागा सज्ज्यात गंुतली होती म्हणनू तेथल्या
खोल्या, मधल्या व खालच्या मजल्यावरील खोल्यांपेक्षा लहान
होत्या. 6 कारण त्या खोल्यांचे तीन मजले होते. त्यांना
अंगणातल्या खांबासारखे खांब नव्हते. म्हणनू सवार्ंत वरच्या
मजल्यावरील खोल्या मधल्या व खालच्या मजल्यापेक्षा लहान
होत्या. 7 आिण त्या खोल्यांशी समांतर अशी खोल्यांसमोरील
बाहेरच्या बाजलूा, खोल्यांना समांतर अशी िभंत होती. ती
बाहेरच्या अंगणापयर्ंत गेलेली एक िभंत होती; ितची लांबी
पन्नास हात होती. 8 कारण बाहेरच्या अंगणाच्या खोल्यांची
लांबी पन्नास हात होती. मंिदराच्या समोर शंभर हात होती.
9याखोल्यांच्याखालनू पवूस पर्वेशद्वार होते, त्यातनू बाहेरच्या
अंगणातनू येणारे त्या खोल्यांत जात असत. 10 अंगणाच्या
िभंतीला लागनू पवूकडे, सोडलेल्या जागेसमोर व मंिदराच्या
अंगणासमोर बाहेरच्या बाजलूाहीखोल्या होत्या. 11उ रेकडील
खोल्यासमोर जसा रस्ता होता तसा त्याच्या समोरही रस्ता
होता. त्यांची लांबी-रंुदी, त्यांच्या बाहेर जाण्याच्या सवर्
वाटा व त्यांची एकंदर व्यवस्था त्यांच्यापर्माणेच होती.
12 उ रेकडील दारांसारखेच दिक्षणेकडे असलेल्या खोल्यांचे दारे
होती; रहदारीच्या तोंडाजवळ म्हणजे उजव्या िभंतीजवळील
रस्त्यावरून त्या दारातनू पवूकडून येणारे लोक पर्वेश करीत
असत. 13 मग तो मनुष्य मला म्हणाला, “अंगणाच्या समोर
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असलेल्या उ र व दिक्षणेकडील खोल्या* या पिवतर् असनू
त्यामध्ये परमेश्वराजवळ जाणारे याजक परमपिवतर् पदाथर्
खातील. तेथे ते परमपिवतर् पदाथर्, अन्नापर्ण, पापापर्ण व
दोषापर्ण ठेवतील, कारण ते स्थान पिवतर् आहे. 14 जेव्हा याजक
तेथे पर्वेश करतील, तेव्हा त्यांनी पिवतर्स्थानातनू बाहेरच्या
अंगणात जाऊ नये तर ज्या वस्तर्ांनी ते सेवा करतात ती त्यांनी
बाजलूा तेथेच उतरवनू ठेवावी कारण ती वस्तरे् पिवतर् आहेत.
म्हणनू त्यांनी लोकांपुढे जाण्याआधी दुसरी वसरे् घालावी.”
15 आतील मंिदराचे मोजमाप करून झाल्यावर त्या मनुष्याने
मला पवूकडच्या दारातनू बाहेर आणले आिण तेथे त्यांने सवर्
सभोवतालच्या बाजूंचे मोजमाप केले. 16 त्याने ते मापावयाच्या
काठीने मापले, पवूकडे मापण्याच्या काठीने पांचशे हात मापले.
17 त्याने उ रेची बाजू मोजली. ती मापण्याच्या काठीने पाचशे
हात भरली. 18 त्याने दिक्षणेची बाजू सुद्धा मोजली. ती
मापण्याच्या काठीने पांचशे हात भरली. 19मग तो वळला आिण
पिश्चमेची बाजू मोजली, मापण्याच्या काठीने पांचशे हात भरली.
20 त्याने चारी बाजूंनी मोजमाप केले. पिवतर्स्थळे व अपिवतर्
स्थळे एकमेकांपासनू वेगळी ठेवण्यासाठी त्यास सभोवती िभंत
होती. ितची लांबी पांचशे हात व रंुदी पांचशे हात होती.

43
1 नंतर त्या मनुष्याने जे दार पवूकडे उघडते त्याकडे मला

नेले. 2 तेव्हा पाहा! पवूकडून इसर्ाएलाच्या देवाचे तेज
आले. त्याचा शब्द पुष्कळ जलांच्या ध्वनीपर्माणे होता आिण
त्याच्या तेजाने पृथ्वी पर्कािशत झाली. 3 आिण जेव्हा तो
नगराचा नाश करायला आला होता तेव्हा जो दृष्टांत मी
पािहला होता त्याच्यासारखे ते दृष्टांत होते, खबार नदीतीरी
* 42:13
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पािहलेल्या दृष्टांतासारखाच हा दृष्टांत होता आिण तेव्हा मी
उपडा पडलो. 4 जे दार पवूकडे उघडे होते त्यातनू परमेश्वराचे
तेज मंिदरात आले. 5 मग आत्म्याने मला उचलले आिण
आतल्या अंगणात आणले. पाहा! परमेश्वराच्या तेजाने मंिदर
भरुन गेले. 6 मंिदराच्या आतनू कोणीतरी माझ्याशी बोलत
असल्याचेमी ऐकलेआिणतोमनुष्यमाझ्या शेजारीचउभा होता.
7 तो मला म्हणाला, “मानवाच्या मुला, ही माझ्या िसंहासनाची
व पादसनाची जागा आहे, येथे मी इसर्ाएलाच्या लोकांमध्ये
सवर्काळ राहीन. इसर्ाएल घराणे व त्याचे राजे आपल्या
व्यिभचाराने व त्यांच्या राजांनी स्थािपलेल्या परे्तवत मतूी र्नंी
आपल्या उंचस्थानात माझ्या नावाला बट्टा लावणार नाहीत.
8 त्यांनीआपला उंबरठामाझ्या उंबरठ ाशेजारी,आपलेद्वारस्तंभ
माझ्या द्वारस्तंभाशेजारी उभारीले आिण माझ्या व त्यांच्यामध्ये
केवळएक िभंतहोती. अमंगळ कृत्येकरून त्यांनी माझ्या नावास
बट्टालािवलाआहे. म्हणनू मीआपल्या रागाने त्यांना नष्ट केले
आहे. 9 आता त्यांनी आपला व्यिभचार आिण व राजांची परे्ते
माझ्यापासनू दरू करावी. म्हणजे मी सवर्काळ त्यांच्यात राहीन.

10 मानवाच्या मुला, तू इसर्ाएलाच्या घराण्याला हे घर
दाखीव, अशासाठी की, त्यांनी आपल्या अन्यायामुळे लिज्जत
व्हावे; त्यांनी त्यांच्या वणर्नािवषयी िवचार करावा. 11कारण जे
त्यांनी केले आहे त्या सवार्मुळे जर ते लिज्जत होतील तर त्यांना
घराचे रूप, त्याची रचना, व त्याची बाहेर िनघण्याची िठकाणे, व
त्याचे पर्वेश, त्याचे सवर् आकार व त्याचे सवर् िनयम व त्याचे
सवर् पर्कार व त्याचे सवर् िवधी दाखीव आिण हे त्याच्यासमक्ष
िलही. अशासाठी की, त्यांनी त्याचा सवर् आकार व त्याचे सवर्
िनयम पाळावे व ते आचरावे. 12 हा मंिदरासाठीचा िनयम आहे,
पवर्तमाथ्यावरची सवर् जागा अित पिवतर् आहे. पाहा, हा
मंिदराचा िनयम आहे. 13 हातांनी वेदीची मापे ही आहेत. ितचा
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तळभाग एक हात व रंुदी एक हात होईल. आिण ितची कड
ितच्याकाठापाशी सभोवती एक वीत होईल आिण हा वेदीचा
पाया होय. 14 ितच्या तळभागापासनू खालच्या बैठकीपयर्ंत
उंची दोन हात व रंुदी एक हात होती. वेदी लहान बैठकीपासनू
मोठ ा बैठकीपयर्ंत चार हात व दोन हात रंुद होती. 15 वेदीच्या
वरच्या भागाची उंची चार हात होती. वेदीच्या अग्नीकंुडाला
लागनू वर गेलेली चार िशंगे होती. 16 वेदीवरील अग्नीकंुडाची
लांबी बारा हात व रंुदी बारा हात अशी चौरस होती. 17 ितची
बैठक चौदा हात लांब व चौदा हात रंुद होती. त्याची कड
दीड हात रंुद होती. ितच्यासभोवती कड अधार् हात रंुद होता.
ितचा तळभाग सभोवार एक हात उंच होता. वेदीच्या पायर्या
पवूकडे होत्या.” 18 पुढे तो मला म्हणाला, “मानवाच्या मुला,
पर्भू परमेश्वर म्हणतो, या वेदीवर होमापर्ण करावे व रक्त
िशंपडावे म्हणनू ते ती तयार करतील त्या िदवशी ितचे िनयम हेच
आहेत. 19 पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो, माझी सेवा करावयला
माझ्याजवळ येणार्या लेवी वंशातला सादोक कुळातील याजक
यास पापापर्णासाठी एकगोर्हा दे. 20तू त्याच्या रक्तातले थोडेसे
घेऊन वेदीच्या चारी िशंगावर, बैठकीच्या चारी कोपर्यावरआिण
सवर् बाजूंच्या कडेवर िशंपड. अशा रीतीने तू पर्ायिश्चत करून
शुद्ध कर. 21 मग पापापर्ण करण्यासाठी बैल घे आिण त्याने
पिवतर्स्थानाच्या बाहेर मंिदराच्या नेमलेल्या जागी होम करावे.
22 नंतर दुसर्या िदवशी तू पापापर्णासाठी िनदो र्ष बोकड घे. जसे
त्यांनी बैलाच्या होमाने वेदी शुद्ध केली तसे याजकांनी ती शुद्ध
करावी. 23 जेव्हा तू ितचे शुद्धीकरण समाप्त करशील तेव्हा
कळपातनू एक िनदो र्ष गोर्हा व िनदो र्ष में ढा अपर्ण करशील.
24 तू हे परमेश्वरापुढे अपर्ण कर. याजक त्यावर मीठ टाकील
आिण ते होमापर्ण करून परमेश्वरास अपर्ण करतील. 25 तू सात
िदवस, रोज एकएका िनदो र्ष बकर्याचे पापापर्ण कर; एक गोर्हा व
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कळपातील एक िनदो र्ष में ढा हेही अपर्ण करावे. 26 सात िदवस
ते वेदीचे पर्ायिश्चत करतील व ितला शुद्ध करतील. अशा
रीतीने त्यांनी ते पिवतर्ीकरण िवधी करावे. 27 आिण त्यांनी
ते िदवस समाप्त केल्यावर असे होईल की, आठव्या िदवशी व
त्यापुढे याजक तुमची शांत्यपर्णे वेदीवर अिपर्तील आिण मी
तुमचा िस्वकार करीन,असे पर्भू परमेश्वर म्हणतो.”

44
1 नंतर त्या मनुष्याने मला परत, पवूकडे तोंड असलेल्या,

मंिदराच्या बाहेरच्या पर्वेशद्वारापाशी आणले. ते घट्ट बंद
होते. 2 परमेश्वर मला म्हणाला, “हे दार बंद केलेले राहील.
ते उघडणार नाही. ह्यामधनू कोणीही मनुष्य जाणार नाही.
कारण परमेश्वर इसर्ाएलाचा देव यातनू आत गेला आहे;
म्हणनू ते बंद केलेले राहीन. 3 इसर्ाएलाचा राज्यकतार्
परमेश्वरासमोर त्या पर्वेशद्वारात बसनू भोजन करील; या
द्वाराजवळच्या द्वारमंडपाच्या वाटेने तो आत येईल व याच्याच
वाटेने बाहेर जाईल.” 4 मग त्याने मला उ रेकडच्या दारातनू
मंिदरासमोर आणले. मी पािहले तो पाहा! परमेश्वराच्या
तेजाने परमेश्वराचे मंिदर भरले होते; हे पिहले व मी उपडा
पडलो. 5 मग परमेश्वर मला म्हणाला, “मानवाच्या मुला,
परमेश्वराच्या मंिदरािवषयीचे सवर् िवधी व िनयमाबाबत मी जे
सवर् तुला सांगतो, त्याकडे लक्ष दे; आपले डोळे उघडून पाहा व
कान देऊनऐकआिण मंिदराच्या पर्वेशाकडे वपिवतर्स्थानाच्या
बाहेर जाण्याचे मागर् काळजीपवूर्क पाहा. 6 मग तू बंडखोरांना
इसर्ाएलाच्या घराण्यास सांग की, पर्भू परमेश्वर,असे म्हणतो,
‘इसर्ाएलाच्या घराण्यांनो, तुम्ही सवर् घृणास्पद कृत्ये केली
आहेत, ती तुम्हास पुरेशी होवो; 7 कारण तुम्ही माझी भाकर,
चरबी व रक्तअपर्णकरताना जे मनाने वशरीरानेही बेसंुतीअश्या
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परक्या लोकांस माझ्या पिवतर्स्थानातआणनू माझे मंिदर भर्ष्ट
केले आहे. यापर्माणे तुम्ही माझा करार मोडून आपल्या सवर्
अमंगळ कृत्यात भर टाकली आहे. 8 तुम्ही माझ्या पिवतर्
वस्तूंची राखण जबाबदारीने केली नाही, तर तुम्ही आपणासाठी
माझ्या पिवतर्स्थानाची काळजी घेण्याचे काम दुसर्याला िदले.”
9 पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो, इसर्ाएल लोकांच्यात राहणार्या
मनाने व शरीराने बेसंुती असलेल्या परक्याने कोणी माझ्या
पिवतर्स्थानात पर्वेश करू नये. 10 जेव्हा इसर्ाएल भरकटून
दरू गेले, तेव्हा लेवीं माझ्यापासनू दरू गेले, जे माझ्यापासनू
भरकटून दरू आपल्या मतूी र्च्या मागे गेले, आता ते आपल्या
पापासाठी िकंमत देतील. 11 ते माझ्या पिवतर्स्थानातले सेवक
आहेत, ते मंिदराच्या द्वारांचे पहारेकरी आिण मंिदरात सेवा
करणारे आहेत. ते लोकांसाठी होमापर्णे व यज्ञबली याचे पशू
कापतील; ते त्यांच्यापुढे त्यांची सेवा करायला उभे राहतील.
12 पण त्यांनी त्यांच्या मतूी र्पुढे इसर्ाएल घराण्याची सेवा
केली व ते त्यास पापांत पाडणारे अडथळे झाले म्हणनू मी
आपला हात त्यांच्यािवरुद्ध शपथ घेऊन उंचावला आहे आिण ते
आपल्या पापासाठी िकंमत देतील. असे पर्भू परमेश्वर म्हणतो.
13 म्हणनू माझ्याकडे याजकाचे काम करायला ते माझ्याजवळ
येणार नाहीत िकंवा माझ्या पिवतर् वस्तुजवळ, परमपिवतर्
वस्तू आहेत त्यांजवळ ते येणार नाहीत; त्याऐवजी त्यांनी जे
घृणास्पद कृत्ये केली आहेत त्याचा दोषीपणा व िनंदा त्यांना
सहन करावी लागेल. 14पण मी त्यांना मंिदराची काळजी घेणारे,
त्याच्या सवर् सेवेसाठी आिण त्यामध्ये जे काही काम करायचे
त्यासाठी नेमीन. 15आिण “पण जेव्हा इसर्ाएलाचेलोकभरकटून
माझ्यापासनू दरू गेले, तेव्हा लेवी याजकापैकी सादोकाचे वंशज
माझ्या पिवतर्स्थानाची कतर्व्ये पणूर् करीत होते. तेच माझी
सेवा करायला माझ्याजवळ येतील; आिण मला चरबी व रक्त
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अपार्वे म्हणनू माझ्यापुढे उभे राहतील.” असे पर्भू परमेश्वर
म्हणतो. 16 ते माझ्या पिवतर्स्थानात येतील. ते माझीआराधना
करण्यासाठी माझ्या मेजाजवळ येतील आिण माझी कतर्व्ये पणूर्
करतील. 17 ते आतल्या अंगणाच्या पर्वेशद्वारातनू आत आले
की त्यांनी तागाची वस्तरे् घालावीत. आतल्या अंगणाच्या
पर्वेशद्वारात काम करताना अथवा मंिदरात सेवा करताना ते
लोकरीची वस्तरे् घालू नयेत. 18 त्यांच्या डोक्यास तागाचे फेटे
असावेत व त्यांच्या कमरेची अंतवर्स्तरे्ही तागाची असावीत.
त्यांना घाम येईल अशी वसरे् त्यांनी घालू नयेत. 19 जेव्हा
ते बाहेरील अंगणात लोकांकडे बाहेर जातील, तेव्हा त्यांच्या
वसर्ांच्या स्पशार्ने लोकपिवतर् होऊनयेत म्हणनू त्यांनी सेवेच्या
वेळेची वसरे् काढून पिवतर् खोल्यात ठेवावी व दुसरी वसरे्
घालावी. 20 त्यांनी आपली डोकी मंुडन करू नयेत वा केस लांब
वाढू देऊ नयेत तर त्यांनी आपले केस कातरुन बारीक करावे.
21 आतल्या अंगणात जाताना कोणत्याही याजकाने दर्ाक्षरस
िपऊ नये. 22कोणत्याही याजकाने िवधवेशी वा घटस्फोिटतेशी
लग्न करु नये. त्यांनी इसर्ाएली वंशातील कुमारीकेशी लग्न
करावे अथवा जी पवूी र् याजकाची पत्नी होती अशी िवधवा,
ितच्याशी लग्न करावे. 23 त्यांनी माझ्या लोकांस “िशक्षण द्यावे.
पिवतर् व सामान्य, आिण शुद्ध व अशुद्ध ह्यातील फरक त्यास
दाखवनू द्यावा. 24 वादिववादाचा न्याय करण्यास त्यांनी तत्पर
असावे. माझ्या िनणर्यापर्माणे त्यांनी िनवाडा करावा. ते माझ्या
सवर् नेमलेल्या सणात माझे िवधी व माझे िनयम पाळतील,
आिण माझे शब्बाथ िदवस पिवतर् पाळावेत. 25 मृताच्या जवळ
जाऊन ते अशुद्ध होणार नाहीत, पण मृत पुरुष जर याजकाची
स्वत:ची वडील,आई, मुलगा, मुलगी, भाऊअथवा अिववािहत
बहीण असेल, तर मातर् मृताजवळ गेले व अशुद्ध झाले तरी
चालेल. 26याजक शुद्ध झाल्यानंतर, लोकांनी त्याच्यासाठी सात
िदवस मोजावे. 27 मग तो पिवतर् जागी जाऊ शकतो. पण
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ज्या िदवशी तो पिवतर्स्थानातील सेवा करण्यासाठी आतल्या
अंगणात जाईल, त्यािदवशी त्याने आपले पापापर्ण करावे.” असे
पर्भू परमेश्वर म्हणतो. 28आिण हे त्याचे वतन आहे, मी त्यांचे
वतन आहे. म्हणनू त्यांना इसर्ाएलामध्ये वाटा नाही. मी
त्यांचा वाटा आहे. 29 त्यांना अन्नापर्ण, दोषापर्ण, पापापर्ण ही
त्यांनी खावी. इसर्ाएलांनी वािहलेली हरएकवस्तू त्यांची व्हावी.
30 सवर्पर्थम फळांचा पर्थमभाग, समिपर्त अंश म्हणनू अपर्ण
करावयाची पर्त्येक वस्तू याजकाची व्हावी; तुम्ही मळलेल्या
िपठाचा पिहला भाग याजकाचा असेल. अशासाठी की, तुझ्या
घरात आशीवार्द राहावा. 31 पक्षयातले िकंवा पशतूले जे काही
आपोआप मरण पावलेले िकंवा फाडलेले असेल ते याजकांनी
खाऊ नये.

45
,

1 जेव्हा तुम्ही वतनासाठी िचठ्ठ ा टाकून देशाची वाटणी
कराल तेव्हा परमेश्वरास अपार्यचा पर्देश, देशाचा पिवतर्
िवभाग, तुम्ही अपर्ण कराल, त्याची लांबी पंचवीस हजार हात
व रंुदी वीस हजार हात असावी. त्याच्या सभोवतालचा सवर्
पर्देश पिवतर् होईल. 2यापैकी पांचशे हात लांब व पांचशे हात
रंुद एवढी चौरस जागा पिवतर्स्थानासाठी ठेवनू ितच्याभोवती
पन्नास हात खुली जागा राखनू ठेवावी, ती सभोवती चौरस
असावी. 3 त्या मोजलेल्या जिमनीतनू तू पंचवीस हजार हात
लांब व दहा हजार हात रंुद जागा मोजनू काढ. 4 जे याजक
पिवतर्स्थानाचे सेवा करावयास परमेश्वराजवळ येतील त्यांना
हा भमूीचा पिवतर् पर्देश होईल. तो त्यांना त्यांच्या घरासाठी
जागा आिण पिवतर्स्थानासाठी पिवतर् जागा होईल. 5 म्हणनू
ती पंचवीस हजार हात लांब व दहा हजार हात रंुद, एवढी जागा
जे कोणी लेवी मंिदरात सेवा करतात त्यांची व्हावी. वस्तीसाठी
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हे त्यांचे वतन होय. 6अिपर्लेला पिवतर् पर्देशसुद्धा तुम्ही पाच
हजार हात रंुद व पंचवीसहजार हातलांबपर्देशनगराचा िवभाग
म्हणनू नेमनू द्याल; तो इसर्ाएलाच्या सवर् घराण्याला होईल.
7 “अिपर्लेल्या पिवतर् पर्देशाच्या व नगराच्या िवभागाच्या
एकाबाजसू व दुसर्याबाजसू अिपर्लेल्या पिवतर् पर्देशासमोर
आिण नगराच्या िवभागासमोर पिश्चम सीमेपासनू पिश्चमेकडे,
आिण पवूर् सीमेपासनू पवूकडे अिधपतीस िवभाग होईल. 8 ही
जमीन इसर्ाएलात अिधपतीचे वतन व्हावी म्हणजे यापुढे
माझ्या अिधपतीनंी माझ्या लोकांवर जुलमू करू नये; तर
त्याऐवजी इसर्ाएल घराण्याला त्यांच्या त्यांच्या वंशापर्माणे
जमीन द्यावी. 9 पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो, इसर्ाएलाच्या
अिधपतीनंो, हे तुमच्यासाठी पुरे होवो. जबरदस्ती आिण
जुलमू दरू करा! न्याय व न्यायीपण आचरा, माझ्या लोकांची
हकालपट्टी करण्याचे सोडा.” असे पर्भू परमेश्वर म्हणतो.
10 तुम्ही खरी तागडी, खरी एफा, खरी बथ वापरा. 11एफा व बथ
सारख्याच मापाचे असावे. याकिरता बथ होमराचा दहावा भाग;
तशीच एफाही होमराचा दहावा भाग; या होमराच्या मापापर्माणे
असाव्या. 12 शेकेल वीस गेराचा असावा. माने वीस शेकेलाचा,
पंचवीस शेकेलाचा िकंवा पंधरा शेकेलाचा असावा.

13 तुमची जे अपर्णे अपार्वयाचे ती अशी असावीः तुम्ही
होमभर गव्हातनू एफाचा सहावा भाग गहू व होमरभर जवातनू
एफाचा सहावा भाग जव द्यावा. 14 तेलाचा िनयम हाच, तुम्ही
तेलाच्या बथाचा म्हणजे खोरभर तेलातनू बथाचा दहावा भाग
अपार्वा; दहा बथांचा खोर म्हणजे एक होमर, कारण दहा बथ
एक होमर आहेत; 15 आिण इसर्ाएल देशातील पाणथळाच्या
कुरणातील दोनशे में ढरांच्या कळपातनू एक कोकरू,अन्नापर्ण व
होमापर्ण व शांत्यपर्णे म्हणनू त्यांच्यासाठी पर्ायिश्चत करायला
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अपार्वे, असे पर्भू परमेश्वर म्हणतो. 16 देशातील सवर् लोकांनी
इसर्ाएलातल्याअिधपतीसहीअपर्णे िदली पािहजेत. 17उत्सव,
व चंदर्दशर्ने, शब्बाथ आिण इसर्ाएलाच्या घराण्याचे सवर् सण
यामध्ये अन्नापर्ण, होमापर्ण व पेयापर्ण याची तरतदू करणे हे
अिधपतीचें काम आहे. इसर्ाएल घराण्यासाठी पर्ायिश्चत
करण्यासाठी त्याने अन्नापर्ण, होमापर्ण व शांत्यपर्णे ही िसद्ध
करावी.

. 12:1-20; . 23:33-43
18 पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो, “पिहल्या मिहन्यात,

मिहन्याच्या पिहल्या िदवशी, तू िनदो र्ष तरुण गोर्हा घेऊन
पिवतर्स्थानाची शुद्धी कर. 19 तेव्हा याजकाने पापापर्णाच्या
पशचेू रक्त घेऊन ते मंिदराच्या दरवाजाच्या चौकटीला,
वेदीच्या बैठकीच्या चार्ही कोपर्यांवर व आंतील अंगणाच्या
दरवाजाच्या चौकटीला लावावे.” 20 पिहल्या मिहन्याच्या
सातव्या िदवशी, पर्त्येक चुकलेल्या िकंवा भोळ्या मनुष्याकरता
तू तसेच करशीलआिण तुम्ही यापर्कारे मंिदरासाठी पर्ायिश्चत
करावे. 21 पिहल्या मिहन्यात, मिहन्याच्या चौदाव्या िदवशी
तुम्हास सात िदवसाचा वल्हांडण सण होईल, त्यामध्ये बेखमीर
भाकर खावी. 22 त्यािदवशी अिधपती आपणासाठी आिण
देशातील सवर् लोकांसाठी पापापर्णासाठी एक गोर्हा िसद्ध
करील. 23 परमेश्वरास होमापर्ण करण्यासाठी सणाचे सात
िदवस त्याने सात िनदो र्ष गोर्हे व सात में ढे िसद्ध करावे आिण
पापपर्णासाठी रोज एक बोकड िसद्ध करावा. 24 मग अिधपती
एका गोर्ह्यासाठी एफाभर व एका में ढ ासाठी एफाभर अन्नापर्ण
आिण एफासाठी हीनभर तेल िसद्ध करील, पापापर्ण म्हणनू बैल
देईल. 25 सातव्या मिहन्यात, मिहन्याच्या पंधराव्या िदवशी,
सणात, सात िदवसपयर्ंत तो पापबली, होमबली,अन्नबली आिण
तेल ही यापर्माणेच िसद्ध करील.
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46
1 पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो, आतल्या अंगणाचे पवूकडचे

दार कामाच्या सहा िदवसात बंद असेल. पण शब्बाथ व
चंदर्दशर्न या िदवशी ते उघडले जाईल. 2 अिधपती, त्या
द्वाराच्या द्वारमंडपाच्या वाटेने बाहेरून आत येईल आिण तो
द्वाराच्या खांबाजवळ उभा राहील तेव्हा याजक त्याचे होमामर्ण व
शांत्यपर्ण करील. मग त्याने दाराच्या उंबरठ ावरून परमेश्वरास
दंडवत घालनू बाहेर जावे. पण द्वार संध्याकाळपयर्ंत बंद केले
जाणार नाही. 3 देशातील लोकांनी शब्बाथ व नवचंदर्िदनी या
दोन िदवशी दारातनूच परमेश्वराची उपासना करावी. 4शब्बाथ
िदवशी अिधपतीने परमेश्वरास जे अपर्ण करायचे ते सहा िनदो र्ष
कोकरे व िनदो र्ष में ढा यांचे होमापर्ण असे करावे. 5 त्याने
में ढ ासाठी एक एफा अन्नापर्ण करावे व कोकरांसाठी जसे त्यांची
देण्याची इच्छा आहे तसे त्यांनी अन्नापर्ण द्यावे. आिण पर्त्येक
एफाबरोबर एक हीनभर तेल अपार्वे. 6 नवचंदर्िदनी त्याने एक
िनदो र्ष गोर्हा, सहा िनदो र्ष कोकरे व एक िनदो र्ष में ढा अपर्ण
करावा. 7 त्याने बैलासाठी व में ढ ासाठी पर्त्येकी एक एफा
अन्नापर्ण िसद्ध करावे. एका कोकरांसाठी त्याच्या इच्छेपर्माणे
त्याने द्यावे. आिण पर्त्येक एफाबरोबर एक हीनभर तेल अपार्वे.
8 जेव्हा अिधपती दरवाजा व देवडीच्या मागार्ने आत पर्वेश
करील तेव्हा त्याने त्याचमागार्ने बाहेरजावे. 9पण देशातलेलोक
नेमलेल्या सणांच्या िदवसात परमेश्वरासमोर येतील. त्यावेळी
उ रेकडच्या दारातनू आत आलेल्याने दिक्षणेकडील दारातनू
बाहेर जावे व दिक्षणेकडच्या दारातनू आतआलेल्याने उ रेच्या
दारातनू बाहेर जावे. कोणीही आलेल्या दारानेच बाहेर जाऊ
नये. तर सरळ पुढे बाहेर जावे. 10 आिण ते पर्वेश करीत
असता अिधपती त्यांच्यामध्ये आत जाईल ते बाहेर जात
असता त्याने त्यांच्याबरोबर बाहेर जावे. 11 सणांच्या आिण
उत्सवाच्या िदवशी, एका गोर्ह्यामागे एक एफा अन्नापर्ण व एक
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एडक्यामागे अन्नापर्ण करावे. एक कोकरामागे जी काही त्याची
देण्याची इच्छा असेल तसे करावे. आिण एफासाठी एक हीनभर
तेल द्यावे. 12 जेव्हा अिधपती परमेश्वरासाठी स्वसंतोषाचे
अपर्ण म्हणनू होमबली व शांत्यपर्णे करील तेव्हा पवूचे दार
त्याच्यासाठी उघडावे. मग शब्बाथाच्या िदवसापर्माणे त्याने
होमापर्णे व शात्यपर्णे करावी. मग त्याने बाहेर जावे आिण
तो बाहेर गेल्यावर दार बंद करावे. 13 “परमेश्वरास रोज
होमापर्ण करण्यासाठी तू एक वषार्चें िनदो र्ष असे कोकरु द्यावे. तू
दररोज सकाळी हे करावे. 14 आिण दररोज सकाळी त्याबरोबर
तुम्ही अन्नापर्ण द्यावे. गव्हाचे पीठ एफाचा सहावा भाग व
ते नरम करण्यासाठी हीनाचा ितसरा भाग तेल, असे अन्नापर्ण
परमेश्वरास करावे. हा सवर्काळचा िवधी सतत चालावयाचा
आहे. 15 यापर्माणे ते रोज सकाळी िनरंतरच्या होमापर्णासाठी
कोकरू, अन्नापर्ण व तेल रोज सकाळी िसद्ध करतील.” 16 पर्भू
परमेश्वर असे म्हणतो, “जर अिधपतीने आपल्या मुलापैकी
एकाला काही इनाम िदले तर ते त्याच्या वतनातले असल्यामुळे
त्याच्या मुलाचे होईल. ते त्याचे वतन आहे. 17 पण त्याने
जर आपल्या वतनाचा काही भाग, आपल्या एखाद्या सेवकाला
िदला, तर स्वातं याच्या वषार्पयर्ंत तो त्या सेवकाचा होईल. मग
तो अिधपतीकडे परत जाईल. त्याचे वतन त्याच्या मुलासच
िमळेल. 18 आिण अिधपतीने लोकांचे कोणतेही वतन घेऊन
त्यास घालवनू देऊ नये. त्याने आपल्या मालकीच्या जिमनीचा
काही भाग आपल्या मुलांना द्यावा. म्हणजे माझ्या लोकांपैकी
पर्त्येक मनुष्य आपआपल्या वतनातनू िवखरला जाऊ नये.”
19 मग त्या मनुष्याने मला दाराच्या जवळून पलीकडे नेले.
उ रेकडे तोंड असलेल्या याजकाच्या पिवतर् खोल्याकडे त्याने
मला नेले. आिण पाहा! तेथे अगदी पिश्चमेकडे एक जागा
िदसली. 20 तो मला म्हणाला, “येथे याजक दोषापर्णे व
पापापर्णे िशजवतील, ज्यात ते अन्नापर्ण भाजतील ते हेच आहे
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यासाठी की, लोकांस पिवतर् करायला त्यांनी ती अपर्णे घेऊन
बाहेरच्या अंगणात जाऊ नये.” 21 मग मला त्याने बाहेरच्या
अंगणात आणले आिण त्याने मला अंगणाच्या चारी कोपर्यात
नेले. आिण पाहा! अंगणाच्या पर्त्येक कोपर्यात एक अंगण
होते. 22 अंगणाच्या चारी कोपर्यात चाळीस हात लांब व
तीस हात रंुदीची आवारे होती. चारी कोपरे सारख्याच मापाचे
होते. 23 त्यामध्ये चार्हीचं्या भोवताली दगडाची िभंत होती.
त्या िभंतीत दगडाच्या रांगाखाली स्वयंपाकासाठी जागा केलेली
होती. 24 तो मनुष्य मला म्हणाला, “या पाकशाला आहेत,
त्यामध्ये येथे मंिदराचे सेवक लोकांकडचा यज्ञ िशजवतील.”

47

1मग त्या मनुष्याने मला पुन्हा मंिदराच्या पर्वेशदाराकडे नेले
आिण पाहा! मंिदराच्या उंबरठ ाखालनू पाणी पवूकडे वाहत
होते, कारण मंिदराचे तोंड पवूला होते. आिण मंिदराच्या उजव्या
बाजनेू वेदीच्या दिक्षणेस पाणी वाहात होते. 2 म्हणनू त्याने
मला उ रेच्या दाराने बाहेर आणले आिण बाहेरच्या रस्त्याने
सभोवार िफरवनू पवूकडील बाहेरच्या दाराकडे नेले. तो पाहा,
पाणी दाराच्या दिक्षणेकडून वाहत होते. 3जसा तो मनुष्य हातात
मापनसतूर् घेऊन पवूला जात होता. त्याने एक हजार अंतर
मोजनू मला त्या पाण्यातनू चालायला सांिगतले. तो पाणी
घोट ापयर्ंत होते. 4 मग त्याने आणखी एक हजार हाताचे अंतर
मोजनू पुन्हा मला पाण्यातनू तेथपयर्ंत चालण्यास सांिगतले,
तो तेथे पाणी गुडघ्यापयर्ंत होते. आिण आणखी हजार हात
अंतर मोजनू मला पाण्यातनू चालावयास लावले तो तेथे पाणी
कमरेपयर्ंत होते. 5 त्यानंतर त्याने आणखी हजार हात अंतर
मोजले तो त्या नदीतनू मला चालता येईना, कारण पाणी फार
झाले. मला त्यातनू पोहनू जाता आले असते; उतरून पार
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जाता आले नसते. इतकी खोल ती होती. 6 तो मनुष्य मला
म्हणाला, “मानवाच्या मुला, तू हे पािहले ना?” आिण त्याने
मला नदीच्या काठाने परत आणले. 7 जसा मी परत आलो
तेव्हा पाहा, नदीच्या तीरांवर एका बाजसू व दुसर्या बाजसूही
पुष्कळ झाडी असलेली पािहली. 8तो मनुष्य मला म्हणाला, “हे
पाणी पवूर्पर्देशाकडे वाहत जाते. आिण तेथनू अराबात उतरून
क्षारसमुदर्ाला िमळते, ही नदी समुदर्ास िमळून त्याचे पाणी
ताजे करते. 9 मग असे होईल की, जेथे ही महानदी जाईल
तेथे तेथे जो पर्त्येक िजवंत पर्ाणी राहत असेल तो जगेल,
कारण तेथील पाणी क्षारसमुदर्ास िमळते त्यामुळे ते ताजे होते
आिण तेथे िवपुल मासे िमळतात, हे पाणी जेथे जाईल तेथे
सवर्काही िनरोगी होईल; जेथे कोठे ही नदी जाते पर्त्येकगोष्ट
िजवंत राहते. 10 ितच्या तीरी कोळी उभे राहनू एन-गेदीपासनू
एन-इग्लाइमपयर्ंत जाळी टाकतील. मोठ ा समुदर्ातल्या
माशांसारखे त्याक्षारसमुदर्ातअनेकपर्कारांपर्माणे िवपुलमासे
होतील. 11पण दलदलआिण पाणथळीच्या जागा िनदो र्ष होणार
नाहीत. त्या िमठासारख्या होतील. 12 नदीच्या दोन्ही काठावर
सवर् पर्काराची खाण्याजोगी फळे देणारे सवर् पर्कारची झाडे
वाढतीत. त्यांची पाने कधीच सुकून जाणार नाहीत. त्याचे फळ
कधीच थांबणार नाही. ती पर्त्येक मिहन्याला फळ देईल,कारण
त्या नदीचे पाणी पिवतर्स्थानातनू िनघाले आहे. त्यांची फळे
खाण्यासाठी व त्यातील पाने औषधी होतील.”

. 34:1-12
13 पर्भू परमेश्वर असे म्हणतो, तुम्ही इसर्ाएलाच्या बारा

वंशासाठी जिमनीची िवभागणी यापर्माणे करून द्याल, तेव्हा
योसेफाला दोन भाग िमळतील. 14 आिण तुम्ही, पर्त्येक
मनुष्य आिण तुमच्यातील बंधु यांचे ते वतन होईल. ज्या
देशािवषयी मी तुमच्या पुवर्जांना द्यावा म्हणनू आपला हात
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उंच करून शपथ घेतली त्याच्या सारखी वाटणी करून
घ्याल, त्याचपर्माणे तो तुमचे वतन होईल. 15 जिमनीच्या
सीमा अशा असतील. उ रेला मोठ ा समुदर्ापासनू,
हेथलोनच्या वाटेने हमाथकडे सदादाच्या सीमेपयर्ंत, 16 हमाथ,
बेरोथा, जे िदिमष्क व हमाथाच्या सीमेवरील िसबर्ाईम,
व हौरानच्या सीमेवरील मध्यहासेर. 17 समुदर्ापासनू ही
सीमा म्हणजे िदिमष्काच्या सरहद्दीवरील गांव हसर-एनोन पयर्ंत
असेल. उ रेस हमाथ ही सीमा. ही बाजू उ र झाली.
18 पवूला सीमारेषा हौरान व िदिमष्क, िगलाद व इसर्ाएल
देश याच्यामधनू गेलेली यादन नदी. 19 मग दिक्षण बाज,ू
तामारपासनू पार मरीबोथ कादेशाच्या पाण्यापयर्ंत व तेथनू
िमसरच्या देशाच्या ओढ ाने पुढे मोठ ासमुदर्ापयर्ंत, ही दिक्षण
बाजू झाली. 20 पिश्चमबाजू दिक्षण सीमेपासनू हमाथाच्या
पर्वेशाच्या समोरच्या पर्देशापयर्ंत मोठा समुदर् होईल; ही
पिश्चम बाजू आहे. 21 “यापर्कारे तुम्ही हा देश आपसांत
इसर्ाएलाच्या वंशांमध्ये वाटून द्या. 22 तुम्ही तुमच्यात
आिण तुमच्यामध्ये राहत असलेल्या परक्यांमध्ये अथवा ज्या
परक्यांची मुले तुमच्यात राहतआहेत त्यांच्यात वाटाल. हे परके
इसर्ाएलमध्ये जन्मलेल्या लोकांपर्माणेच इसर्ाएलचे रिहवासी
आहेत. त्यामुळे इसर्ाएलाच्या वंशांना िदलेल्या जिमनीतील
काही भाग तुम्ही या लोकांस द्यावा. 23 हे परके जेथे राहतात,
तेथे राहणार्या इसर्ाएल लोकांनी त्यांना काही जमीन िदलीच
पािहजे.” परमेश्वर, माझा पर्भ,ूअसे म्हणाला.

48
1 ही वंशाची नावे आहेत. दानाचा वंश देशाचा एक िवभाग

िस्वकारील. त्याची सीमा उ र सीमेपासनू हेथलोनाकडच्या
वाटेजवळ, हामाथाच्या पर्वेशापयर्ंत िदिमष्काच्या सीमेवरील
हसर-एनान, उ रेकडे हमाथाजवळ. दानाची सीमा त्याच्या
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पवूकडून सवर् मागार्ने महासमुदर्ाकडे जाईल. 2 दानाच्या
दिक्षण सीमेपाशी पवूपासनू ते पिश्चमेपयर्ंत एक िवभाग
तो आशेराचा. 3 आशेराबरोबर दिक्षण सीमेचा एक िवभाग
नफतालीचा, त्याच्या पवूपासनू ते पिश्चमेपयर्ंत पसरलेला.
4 नफतालीबरोबर दिक्षण सीमेचा एक िवभाग मनश्शेचा,
पवूपासनू ते पिश्चमेपयर्ंतचा िवस्तारीत पर्देश. 5मनश्शेबरोबर
त्याच्या दिक्षणसीमेचा एक िवभागपवूपासनू ते पिश्चमेपयर्ंत तो
एफ्राईमाचा. 6एफ्राईमाच्या दिक्षण सीमेच्या पवूर्बाजपूासनू ते
पिश्चमबाजपूयर्ंत एक िवभाग रऊबेनाचा. 7 रऊबेनाबरोबरच्या
बाजचू्या सीमेच्या पवूर् ते पिश्चम एक िवभाग तो यहदूाचा.
8 यहदूाच्या सीमेस लागनू असलेला जो पवूर् बाजपूासनू ते
पिश्चम बाजपूयर्ंत िवस्तारलेला पर्देश पंचवीस हजार हात रंुद
व इतर वंशांना िमळालेल्या िवभागाइतका पवूर् बाजपूासनू ते
पिश्चम बाजपूयर्ंत लांब तो समिपर्त अंश म्हणनू अपार्ल आिण
त्याच्या मध्यभागी पिवतर्स्थान होईल. 9 तुम्ही जो पर्देश
परमेश्वरास अपर्ण कराल तो लांबीला पंचवीस हजार हात व
रंुदीला वीस हजार हात असावा. 10 पिवतर् पर्देशाचा िवभाग
हा नेमनू िदला होता, हा समिपर्त पर्देश याजकांचा; ही जमीन
उ रेला पंचवीस हजार हात लांबीची, पवूला व पिश्चमेला दहा-
दहा हजार हात रंुदीची असेल. ितची दिक्षणेला लांबी पंचवीस
हजार हात असावी. त्याच्या बरोबर मध्यावर परमेश्वराचे मंिदर
असेल. 11 सादोकाच्या वंशजातले जे याजक पिवतर् झालेले
आहेत ज्या कोणी माझी सेवा िनष्ठेने केली, त्यांच्यासाठी तो
होईल. जेव्हा इसर्ाएली लोक बहकून गेली तेव्हा जसे लेवी
बहकले तसे ते बहकले नाहीत. इसर्ाएलाच्या लोकांबरोबर
बहकले नाहीत. 12 त्यास देशातील अिपर्लेल्या पर्देशातनू हा
एक पर्देश त्यांना परमपिवतर् होईल; तो लेवीचं्या सीमेपाशी
असेल. 13 याजकांच्या सीमेपाशी लेव्यांना पंचवीस हजार
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हात लांब व दहा हजार हात रंुद पर्देश िमळावा. त्यांना पणूर्
लांबी रंुदीची, म्हणजे पंचवीस हजार हात लांब व दहा हजार
हात रंुद जमीन असावी. 14 त्यांनी या जिमनीची िवक्री वा
अदलाबदली करु नये. इसर्ाएल देशातील कोणतेही पर्थमफळे
वेगळे करून इतर पर्देशाकडे जाऊ देऊ नये. कारण तो भाग
परमेश्वरास पिवतर्आहे. 15उरलेली जमीन, पंचवीस हजार हात
लांबीच्या पर्देशापैकी जो पांच हजार हात रंुदीचा भाग राहील
तो नगरासाठी सावर्जिनक, कुरणासाठी, घरे बांधण्यासाठी
उपयोगात येईल. नगर ह्याच्या मध्यावर असावे. 16 नगरीची
मापे पुढीलपर्माणे असतील, उ र बाजू चार हजार पाचशे
हात, दिक्षण बाजू चार हजार पाचशे हात पवूर् व पिश्चम बाजहूी
तेवढ ाच म्हणजे चार हजार पाचशे हात. 17 नगरासाठीचे
कुरण उ रेकडे अडीचशे हात, दिक्षणेकडे अडीचशे हात, व
पवूकडे अडीचशे हात व पिश्चमेकडे अडीचशे हात असावे.
18 आिण पिवतर् अिपर्लेल्या पर्देशासमोर जो उरलेला पर्देश
तो लांबीने पवूकडे दहा हजार हात. व पिश्चमेला दहा हजार
हात होईल; आिण तो पिवतर् अिपर्लेल्या पर्देशासमोर होईल;
त्याचे उत्पन्न नगरातील कामगारांसाठी अन्नासाठी होईल.
19 सवर् इसर्ाएलाच्या वंशांतनू जे कोणी नगरात काम करतील
त्या लोकांनी त्या जागेची मशागत करावी. 20 सवर् अिपर्लेला
पर्देश पंचवीस हजार हात लांब आिण पंचवीस हजार रंुद
होईल; ह्यापर्कारे तुम्ही पर्देशाचे पिवतर् अपर्ण एकितर्तपणे
नगराच्या िवभागासाठी द्यावे. 21 “तो अिपर्लेला भाग व नगराचे
िवभाग यांच्या एका बाजलूा व दुसर्या बाजलूा जो उरलेला
भाग आहे तो अिधपतीचा असावा. अिपर्लेल्या पर्देशाच्या
पंचवीस हजार हातांच्यासमोर पवूर् सीमेकडे आिण पिश्चमेकडे
पंचवीस हजार हातांच्यासमोर पिश्चम सीमेकडे, वंशाच्या
िवभागासमोर जो पर्देश आहे तो अिधपतीसाठी असावा
आिण पिवतर् अिपर्लेला पर्देश व मंिदराचे पिवतर्स्थान
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त्याच्या मध्यभागी असावे. 22ह्यातील काही िहस्सा याजकाचा,
काही लेवीचंा व काही मंिदराकिरता आहे. मंिदर या भागाच्या
मध्यभागी आहे. िशल्लक रािहलेली जमीन देशाच्या राजाच्या
मालकीची आहे. राजाला, बन्यामीनची जमीन व यहदूाची
जमीन यांच्यामधील जमीन िमळेल. 23 आिण बाकीच्या
वंशास, पवूर् बाजपूासनू पिश्चमबाजपूयर्ंत, त्यातला एक
बन्यामीनाचा भाग. 24 बन्यािमनाच्या सीमेपाशी त्याच्या
पवूर्बाजपूासनू पिश्चमबाजपूयर्ंत तो िशमोनाचा िवभाग.
25 िशमोनाच्या सीमेपाशी पवूर् बाजपूासनू पिश्चमबाजपूयर्ंत तो
इस्साखाराचा िवभाग. 26 इस्साखाराच्या सीमेपाशी पवूर्बाजसू
पिश्चमबाजपूयर्ंत तो जबुलनूाचा िवभाग. 27 जबुलनूाच्या
सीमेपाशी पवूर्बाजपूासनू पिश्चमबाजपूयर्ंत, गादाचा, एक
िवभाग. 28 गादाच्या सीमेपाशी दिक्षण बाजसू, दिक्षणेकडे,
तामारापासनू मरीबोथ कादेशाच्या जलापयर्ंत, नदीकडे मोठ ा
समुदर्ापयर्ंत सीमा होईल. 29 ज्या देशाची वाटणी तुम्ही
िचठ्ठ ा टाकून इसर्ाएलाच्या वंशास वतनासाठी िवभागणी
कराल तो हाच आहे. त्यांचे िवभाग हेच आहेत.” परमेश्वर,
माझा पर्भ,ूअसे म्हणाला.

30 ही नगराची बाहेर िनघण्याची िठकाणे आहेत. उ र बाजसू
मापाने चार हजार पाचशे हात लांब असेल. 31 नगराच्या वेशी,
ितला तीन द्वारेअसतील, इसर्ाएल वंशाच्या नावापर्माणे त्यांची
नावे, रऊबेनचे द्वार, यहदूाचे द्वार व लेवीचे द्वार. 32 पवूर् बाजू
चार हजार पाचशे हात लांब असेल. ितला तीन द्वारे असतील.
योसेफाचे द्वार, बन्यामीनाचे द्वार व दानाचे द्वार. 33 दिक्षण
बाजसुूद्धा चार हजार पाचशे हात लांब असेल. ितलाही िशमोनाचे
द्वार, इस्साखाराचे द्वार व जबुलनूाचे द्वार अशी तीन द्वारे असतील.
34 पिश्चम बाजहूी चार हजार पाचशे हात लांब असेल. ितच्या
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तीनद्वारांची नावे पुढीलपर्ामाणेअसतील. गादाचे द्वार,आशेराचे
द्वार व नफतालीचे द्वार. 35 ते सभोवतीचे अंतर अठरा हजार हात
असेल. त्या िदवसापासनू नगरीचे नाव ‘परमेश्वर तेथेआहे’*असे
पडेल.

* 48:35 ‘ -शाम्मा’



cxxvii

इंिडयन रीवाइज्ड वजर्न (IRV) - मराठी
The Indian Revised Version Holy Bible in the Marathi

language of India
copyright © 2017, 2019 Bridge Connectivity Solutions

Language: मराठी (Marathi)

Contributor: Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.
2023-04-13

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 14 Apr 2023
88800015-42e7-5f7b-b439-46a48dd18742

https://bridgeconn.com/
http://www.ethnologue.org/language/mar
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	यहेज्केल

