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ियमर्या
ियमर्या, त्याचा लेखक बारुखसोबत. ियमर्या, ज्याने याजक व

संदेष्टा या दोघांचीही सेवा केली होती, तो िहल्कीया नावाच्या
याजकाचा मुलगा होता. (2 राजे 22:8 चा मुख्य याजक नाही.)
तोअनाथोथच्यालहानशागावातनूआला (ियमर्या 1:1). त्याला
बारुख नावाच्या एका लेखकाने सेवाकायार्त सहकायर् केले ज्याला
ियमर्याने आज्ञा िदली आिण ज्याने संदेष्ट ाच्या संदेशांमधनू
संकिलत केलेल्या िलखाणांचे पर्ितिलपी व संरक्षण केले होते
(ियमर्या 36:4, 32; 45:1). ियमर्याला आशर्ू ढाळणारा संदेष्टा
(ियमर्या 9:1; 13:17; 14:17),आक्रमक बाबेलकरांनी िदलेल्या
न्यायदंडाच्या भिवष्यवाण्यामुळे संघषर्पणूर् जीवन जगणारा
म्हणनू ओळखण्यात आलेले आहे.

साधारण इ. प.ू 626 - 570.
हे कदािचत बाबेलच्या बंिदवासादरम्यान कधीतरी पणूर् झाले

होते, तरी काहीचें म्हणणेआहे की पुस्तकांचे संपादन नंतरही चालू
रािहले आहे.

यहदूा आिण यरूशलेमचे लोक आिण पिवतर् शास्तर्ाचे इतर
वाचक.

ियमर्याचे पुस्तक हे िखर्स्ताचे पृथ्वीवरती येण्याआधी
आपल्या लोकांना ते िनमार्ण करण्याच्या हेतनेू नवीन कराराची
झलक देते. या नव्या करारामुळे देवाच्या लोकांचे पुनवर्सन
होणार आहे, कारण तो त्याच्या िनयमांना दगडी पाट ांऐवजी,
देहस्वभावाच्या हृदयावर िलिहणार होता. ियमर्याचे पुस्तक
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यहदूाला अंितम भिवष्यवाण्यांची नोंद करते, जर राष्ट्राने
पश्चा ाप केला नाही तर भिवष्यातील िवनाशाची चेतावणी
देते. राष्ट्राला देवाकडे परत जाण्याकिरता ियमर्यास पाचारण.
त्याच वेळी ियमर्याने पश्चा ाप न करणार्या मतूी र्पजूा आिण
अनैितकतेमुळे यहदूाचा नाशकरण्याचीअपिरहायर्ताओळखली.

न्याय
रूपरेषा
1. देवाद्वारे ियमर्याचे पाचारण — 1:1-19
2. यहदूाला चेतावणी — 2:1-35:19
3. ियमर्याचे दुःख — 36:1-38:28
4. यरूशलेमचे पतनआिण त्याचे पिरणाम — 39:1-45:5
5. राष्ट्रािवषयी भिवष्यवाण्या — 46:1-51:64
6. ऐितहािसक पिरिशष्ट — 52:1-34

1 बन्यामीन पर्ांतातील अनाथोथ येथल्या याजकांपैकी
िहल्कीयाचा पुतर् ियमर्या ह्याची वचने: 2 म्हणजे यहदूाचा राजा
आमोन ह्याचा मुलगा योशीया ह्याच्या कारिकदी र्च्या तेराव्या
वषार्त परमेश्वराचे वचन यीमर्याकडे आले. 3 तसेच यहदूाचा
राजा योशीया ह्याचा मुलगा यहोयाकीम ह्याच्या कारिकदी र्च्या
िदवसात, आिण यहदूाचा राजा योशीयाचा मुलगा िसदक्ीया
ह्याच्या कारिकदी र्च्या अकराव्या वषार्च्या समाप्तीपयर्ंत, पाचव्या
मिहन्यात, जेव्हा यरूशलेमधील लोकांस पाडाव करून नेले
तोपयर्ंत ते त्याच्याकडे आले. 4 परमेश्वराचे वचन माझ्याजवळ
आले,
5 “मी तुला आईच्या उदरात घडवण्यापवूी र्च, मी तुला िनवडले

आहे,
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आिण तू गभार्तनू िनघण्याआधीच मी तुला पिवतर् केलेआहे. मी
तुला राष्ट्रांचा संदेष्टा असे केले आहे.” 6मी म्हणालो,
“अहा! परमेश्वर देवा, मी कसे बोलावे हे मला माहीत
नाही, कारण मी फार लहान आहे.”

7 पण परमेश्वर मला म्हणाला,
“मी लहान बालकआहे असे म्हणू नकोस. मी तुला पाठवीन तेथे

सगळीकडे तुला गेलेच पािहजे,
आिण जे काही मी तुला आज्ञापीन ते तू बोलशील.
8 त्यांना तू घाबरु नकोस, कारण तुला सोडवायला मी तुझ्या

सोबतआहे. असे परमेश्वर म्हणतो.”
9 मग परमेश्वराने हात लांब करून माझ्या तोंडाला स्पशर् करून

म्हणाला, “आता, मी माझी वचने तुझ्या मुखात घातली
आहेत.

10 खाली ओढण्यासाठी, फाडून टाकण्यासाठी, नष्ट करून
टाकण्यासाठी, आिण उलथनू टाकण्यासाठी, उभारणी
करण्यासाठी आिण नवीन लागवड करण्यासाठी,

आजपासनू मी राष्ट्रे आिण राज्ये तुझ्या ताब्यात देत आहे.”
11 परमेश्वराचे वचन मजकडे आले, “ियमर्या, तुला काय

िदसते?” मी म्हणालो, “मला बदामाच्या झाडाची एक शाखा
िदसते.” 12 परमेश्वर मला म्हणाला, “तुला उ म िदसत
आहे. कारण मी माझे वचन साधण्यास लक्ष ठेवत आहे.”
13 मग दुसर्यांदा परमेश्वराचे वचन माझ्याकडे आले आिण
म्हणाले, “तुला काय िदसते?” मी म्हणालो, “मला एक
उकळती कढई िदसत आहे, िजचे तोंड उ रेकडून िफरले आहे.”
14 परमेश्वर मला म्हणाला, “देशातील राहणार्या सवार्ंवर
उ रेकडून आप ीचा वषार्व होईल, 15कारण परमेश्वर म्हणतो,
मी उ रेकडील राज्यातील सवर् कुळांना बोलावीन आिण ते
येतील, ते पर्त्येक आपापले राजासन यरूशलेमेच्या वेशीचं्या
पर्वेशाजवळ आिण सभोवती त्याच्या सवर् कोटांच्या समोर व
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यहदूाच्या सवर् नगरांच्या समोर स्थापन करतील. 16 आिण
मी त्यांच्यािवरुद्ध माझा िनणर्य घोिषत करीन, कारण त्यांनी
मला सोडून इतर देवतांपुढे धपू जाळला, आिण आपल्या
हातांच्या कामांची पजूा केली, या त्यांच्या दुष्टाईबद्दल मी
त्यांच्यािवरुद्ध िशक्षा सांगेन. 17 यास्तव, तू स्वत:ला तयार
कर, उभा राहा आिण जे काही मी तुला आज्ञापीन ते त्यांना
सांग, त्यांना घाबरु नकोस,जर तू त्यांना घाबरलास, तर मी तुला
त्यांच्यासमोर भयभीत करेन. 18 पाहा, आज मी तुला मजबतू
शहर व लोखंडी खांबापर्माणे आिण कांस्याच्या िभंतीपर्माणे
केले आहे, ह्यासाठी की तू या भमूीवरच्या सवार्ंिवरूद्ध यहदूाच्या
राजांिवरुध्द, त्याच्या अधीकार्यांिवरुध्द, तेथील याजकांिवरूद्ध
आिण लोकांिवरूद्ध समथर्पणे उभे रहावे. 19 ते सवर् लोक
तुझ्यािवरूद्धलढतील, पण ते तुझा पराभवकरणार नाहीत,कारण
तुला सोडवायला मी तुझ्याबरोबर आहे, परमेश्वर असे म्हणतो.”

2

1 परमेश्वराचे वचन मजकडे आलेआिण म्हणाले,
2 “जा आिण यरूशलेमेच्या कानामध्ये अशी घोषणा कर,

परमेश्वर असे म्हणतो,
तुझ्यािवषयी तुझ्या तरूणपणाची िनष्ठा, तुझ्या वाडिनश्चयाची

िपर्ती,
जेव्हा तुम्ही वाळवंटातनू आिण पडीत जिमनीतनू माझ्यामागे

आलात, हे माझ्या ध्यानात आहे.
3 इसर्ाएल परमेश्वरास पिवतर् होते, त्याच्या उत्पन्नांचे पर्थम

फळ.
जो कोणी या पर्थम फळातील खातो तो पाप करतो, त्यांच्यावर

आप ी येईल,असे परमेश्वर म्हणतो.”
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4 याकोबाच्या घराण्यांनो आिण इसर्ाएलाच्या घराण्याच्या सवर्
कुळांनो, परमेश्वराचे वचन ऐका.

5 परमेश्वर असे म्हणतो: “तुमच्या पवूर्जांना माझ्यामध्ये असे
काय चुकीचेआढळले, जे ते माझ्यापासनू दरू गेलेआिण,

कवडी मोल दैवतांच्या मागे जाऊन ते पण स्वत: कवडीमोल
झाले?

6कारण ते असेही म्हणाले नाहीत की, ‘ज्याने आम्हास िमसरहनू
आणले, तो परमेश्वर कोठे आहे?

ज्याने आम्हांला रानांतनू पार नेले, ओसाड आिण खडकाळ
पर्देशातनू,काळोखवधोकाअसलेल्या िनजर्ल देशातनू,

जेथनू कोणीही पर्वास करीत नाही अशा पर्देशातनू आम्हांला
पार नेले.

तो परमेश्वर कोठे आहे?”
7 पण मी तुम्हास कमलाच्या भमूीत आणले ह्यासाठी की तुम्ही

ितचे फळआिण इतर चांगल्या गोष्टीं खाव्या.
तरीही तुम्ही माझी ही भमूी िवटाळवीली, तुम्ही माझा वारसा

घृणास्पद केला.
8 “याजकांनी ‘परमेश्वर कोठे आहे’ असे िवचारले नाही. आिण

िनयमशास्तर्ातील तज्ञांना माझ्या बद्दल काळजी नाही!
राज्यकत्यार्नंी माझ्यािवरूद्ध अपराध केला, संदेष्ट ांनी बआल

देवाच्या नावाने याच्या नावे भिवष्य वतर्िवले आिण
िनरथर्क गोष्टीचं्या मागे लागले.”

9 म्हणनू मी अजनूही तुमच्यावर दोषारोप ठेवणार आहे आिण
तुमच्या नातवंडानासुद्धा दोषी ठरवीन, परमेश्वर असे
म्हणतो.

10कारण िक ीम लोकांच्या बेटावर पार जाऊन व्यवस्थीत पाहा.
कोणाला तरी केदारला पाठवा आिण लक्षपवूर्क पाहा,

कोणी असे कधी काही केले आहे का ते बघा!
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11 काय राष्ट्रांनी देवांची अदलाबदली केली, जरी ते देव नसले
तरी?

पण माझ्या लोकांनी जे काही मदत करू शकत नाही त्याच्याशी
आपल्या वैभवाची अदलाबदली केली आहे.

12 “आकाशांनो, घडलेल्या गोष्टीबद्दल तुला आश्चयार्चा धक्का
बसू दे, िभतीने थरकाप होऊ दे.” असे परमेश्वर म्हणतो.

13कारण माझ्या लोकांनी दोन दुष्कम केलीआहेत. जो मी िजवंत
पाण्याचाझरा त्या मलासोडून त्यांनीआपणासांठी हौद,
फुकटे हौद ज्याच्याने काही पाणी धरवनू ठेववत नाही ते
खोदले आहेत.

14 “इसर्ाएल गुलाम आहे काय? तो घरी जन्मला नाही काय?
मग तो लटू का झाला आहे?

15 तरुण िसंहांनी त्याच्यािवरुध्द डरकाळ्या फोडल्या आहेत.
त्यांनी मोठाआवाज केलाआहेआिण त्यांनी त्याची भमूी
भयानक अशी केली आहे.

त्याच्या शहरांचा नाश झाला आहे, त्यामध्ये कोणी रिहवाशी
नाही.

16 नोफ आिण तहपन्हेस येथील लोकांनी तुमचा माथा फोडला
आहे आिण तुझ्यातनू गुलाम काढले आहेत.

17 तुम्ही स्वत: ला तसे केले नाही काय?
जेव्हा परमेश्वर तुमचा देव तुम्हास योग्य मागार्ने घेऊन जात

होता, तेव्हा तुम्हीच त्यास सोडले.
18तर आता, िशहोराचे *पाणी िपण्यास िमसरच्या रस्त्यात तुला

काय कामआहे?
आिणफरातनदीचे पाणी िपण्यासाठीअश्शरूाची वाटकाधरावी?
19 तुझे दुष्कृत्ये तुला दोष देतील आिण तुझा अिवश्वासपूणा

तुला िशक्षा देईल. तर आता ह्यावर िवचार कर,

* 2:18
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मी, परमेश्वर तुझा देव, तू माझा त्याग केला आहे,आिण तुझ्या
ठायी माझे भय नाही हे िकती वाईट आिण कडू आहे!”
पर्भू सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो.

20 “कारण फार वषार्पंवूी र् तुझे जोखड मोडले आिण तुझी बंधने
तोडली. तरी तू म्हणालीस,

‘मी तुझी सेवा करणार नाही.’ तर पर्त्येक उंच
टेकडीवरील अथवा पर्त्येक िहरव्या झाडाखालील
तू व्यिभचारीणीपर्माणे वाकलीस.

21 पण मी, माझ्याकिरता खास दर्ाक्षवेली म्हणनू खरे बीज असे
तुला लावले,

तर आता तू बदलनू माझ्यासाठी िवश्वासघातकी अशा परक्या
जातीच्या दर्ाक्षवेलीपर्माणे झाली आहे.

22जरी तू स्वत:ला नदी मध्ये स्वच्छ केलेस िकंवा खपू साबणाने
आपणाला धतूले,

तरी तुझ्या अपराधाचा डाग माझ्या समोर आहे,” असे सेनाधीश
परमेश्वर देव म्हणतो.

23 “मी अशुद्ध नाही, मी बआल दैवताच्या मागे गेली नाही” असे
तू मला कसे म्हणू शकतेस?

तू दरीमध्ये केलेल्या वतर्नाकडे पाहा! तू काय केलेस त्याबद्दल
िवचार कर. एका जागेवरुन दुसर्या जागी धावणार्या
चपळ उंिटणीपर्माणे तू आहेस.

24 जी जंगलात राहायला सवकलेली रानगाढवी स्वेच्छाधीन
असता वारा हंुगते तशी तू आहेस.

ती माजावर असताना कोण ितला परतवील? जे ितला शोधतात
तेआपणासशर्म देणार नाहीत. ितच्याऋततू ती त्यांना
सापडेल.

25 तू आपल्या पायांना अनवाणी होण्यापासनू आिण तुझ्या
गळ्याला तृषीत होण्यापासनू आवरून धर.
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पण तू म्हणतेस, आशा नाही, नाही, मी परक्यांवर पर्ीती केली
आहे आिण मी त्यांच्या मागे जाईलच.

26 चोराला लोकांनी पकडताच तो तसा लज्जीत होतो,
त्याचपर्माणे इसर्ाएलाचे घराने लाजले आहे.

ते, त्यांचे राजे आिण त्यांचे अिधकारी, याजक आिण संदेष्टे
लिज्जत झाले आहेत.

27 हे त्यातील एक आहेत जे झाडाला म्हणतात, “तू माझा बाप
आहेस” आिण खडकाला बोलतात की, “तू मला जन्म
िदला आहेस.”

कारण त्यांनी आपली पाठ माझ्याकडे िफरवली आहे, त्यांचे तोंड
नाही. असे असले तरी, ते आपल्या संकटात म्हणतील,
“उठ आिणआम्हांला तार.”

28तर तुम्ही स्वत:साठी घडिवलेले देवकोठेआहेत? संकटसमयी
तुम्हास सोडावयास त्या समथर् असतील तर त्यांनी उठून
यावे.

कारण हे यहदूा, तुझ्या शहरांइतक्या तुझ्या मतू्यार् आहेत!
29 “तर तुम्ही माझ्यावर का आरोप लावता की मी काही वाईट

केले आहे? तुम्ही सवार्नंी माझ्यािवरूद्ध पाप केले
आहेत,” असे परमेश्वर म्हणतो.

30 “तुझ्या लोकांस मी िशक्षा केली ती व्यथर् झाली आहे. त्यांनी
िशस्त िस्वकारली नाही,

नाश करणार्या िसंहापर्माणे तुमच्याच तलवारीने तुमच्या
भिवष्यावाद्यांना खाऊन टाकले.”

31 जे तुम्ही या िपढीतले आहा, परमेश्वराच्या वचनाकडे लक्ष
द्या. इसर्ाएलाच्या लोकांस मी वाळवंटासारखा आहे
का? िकंवा काळोख पर्देशासारखा त्यांना आहे काय?

“आम्ही सभोवती भटकंती करू. आम्ही तुझ्याकडे येणार नाही.”
ते असे का म्हणतात?
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32 कुमारी आपले दािगने आिण वधू आपला पोषाख िवसरेल
काय?

पण माझे लोक मला असंख्य वेळा िवसरले आहेत.
33 िपर्ती शोधायला तू आपला मागर् कसा चांगला करतेस,
असे करून तू दुष्ट िसर्यांनाही आपले मागर् िशकवले आहेस.
34 गरीब व िनष्पाप यांच्या िजवांचे रक्त तुझ्या कपड ांवर

सापडले आहे.
तुझे घर फोडताना तुला ते सापडले नाहीत.
35या सवर् गोष्टी असनूही उलट तू म्हणतेस, “मी िनरपराधआहे.

खरोखर परमेश्वराचा क्रोध माझ्यावरून िफरला आहे.”
पण पाहा, “मी पाप केले नाही” या अशा बोलण्यावरून तुझा

न्याय होणार.
36तू आपला मागर् बदलणे हे एवढे हलक्याने का घेतीस?
अश्शरूिवषयी जशी तू िनराश झालीस, तशी तू िमसरिवषयीही

िनराश होशील.
37आिण तूआपले हातआपल्या डोक्यावर घेऊन तेथनूही उदास

अशी िनघनू जाशील.
कारण ज्यांच्यावर तुझा भरवसा होता त्यांना परमेश्वराने

नाकारले, म्हणनू तुला त्यांच्याकडूनकाहीच मदत होणार
नाही.

3
1 ते म्हणतात, एखाद्या मनुष्याने त्याच्या पत्नीला सोडले, तर ती

त्याच्यापासनू िनघनू जाऊन इतर पुरुषाची झाली,
तर तो पुन्हा ितच्यापाशी परत जाईल का? ती पणूर्पणे

िवटाळलेली नसेल काय? ती सर्ी ही भमूी आहे.
तू वेश्येसारखी पुष्कळ सहयोगीं सोबत वागलीस आिण आता

तुला माझ्याकडे परत यायचे आहे? असे परमेश्वर
म्हणतो.
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2 डोळे वर करून उजाड टेकड ांकडे पाहा; जेथे तुझ्याजवळ
कोणी िनजला नाही असे कोणते िठकाण उरले आहे?

रानात अरब दबा धरतो तशी तू त्यांच्या वाटा धरून बसलीस;
तू आपल्या वेश्या व्यवसायाने व दुष्टतेने राष्ट्र भर्ष्ट केले

आहेस.
3 म्हणनू वसंत ऋततूील पाऊस थांबवण्यात आला आहे आिण

वळवाचा पाऊस पडला नाही.
पण तरी तुझा चेहरा गिवर्ष्ठ आहे,जसा वारांगनेचा असतो तसा.
तू तुझ्या कृत्यांबद्दल लाजत नाहीस.
4 माझ्या बापा, मी तरूण असताना तुच माझा जवळचा िमतर्

आहेस. असेआतापासनू तू मला म्हणणार नाही काय.
5 “तो नेहमीच रागावणार काय? तो राग सतत बाळगेल काय?”
पाहा, “तू असे म्हणतेस, पण तू दुष्कृत्ये केली आहेस आिण ते

सतत करीत आहेस.”

6 नंतर योशीया राजाच्या िदवसात परमेश्वर माझ्याशी बोलला.
परमेश्वर म्हणाला,

इसर्ाएल माझ्या बाबतीत कसा अिवश्वासू आहे, हे तू पािहलेस
का? एका व्यिभचारीणी पर्माणे ितने पर्त्येक टेकडीवर
आिण पर्त्येक िहरव्या झाडाखाली व्यिभचार केला.

7 मी म्हणालो, “ही दुष्कृत्ये करून झाल्यावर तरी इसर्ाएल
माझ्याकडे परत येईल.” पण ती माझ्याकडे परत आली
नाही. तेव्हा इसर्ाएलने काय केले हे इसर्ाएलाच्या
अिवश्वासू बहीण, यहदूाने पािहले.

8 धमर्त्यागी इसर्ाएल! या सवर् कारणांमुळे तीने व्यिभचार का
केला हे मला िदसनू आले आहे. ितने व्यिभचार केला
म्हणनू मी ितला सटूपतर् िदले आहे. पण ह्यामुळे ितची
िवश्वासघातकी बहीणयहदूा भयभीतझाली नाहीआिण
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ितनेसुद्धा बाहेर जाऊन व्यिभचारीणीपर्माणे व्यवहार
केला.

9 ितने ितचा राष्ट्र “भर्ष्ट” केला ह्याची ितला पवार् नव्हती,
म्हणनू दगड आिण लाकूड यांपासनू त्यांनी मतूी र् तयार
केल्या.

10 इसर्ाएलची िवश्वासघातकी बहीण (यहदूा) मनापासनू
माझ्याकडे परतआलीनाही, तर येण्याचे ितने फक्त ढोंग
केले. असे परमेश्वर म्हणतो

11 तेव्हा परमेश्वर मला म्हणाला, “िवश्वासहीन इसर्ाएल
अिवश्वासू यहदूापेक्षा अिधक नीितमान ठरला आहे!

12 तू जाऊन ही वचने उ रेकडे घोषीत कर. परमेश्वर असे
म्हणतो, हे िवश्वासहीन इसर्ाएला, परत ये! परमेश्वर
असे म्हणतो, मी तुमच्यावर नेहमीच संतापणार नाही,
कारण मी िवश्वासू आहे, मी सवर्काळ क्रोध धरणार
नाही.

13 तुम्ही पाप केले आहे, तुम्ही परमेश्वराच्या, तुमच्या देवाच्या,
िवरूद्ध गेलात.

पर्त्येक िहरव्या झाडाखाली तू अन्य दैवतांसोबत आपले मागर्
वाटून घेतले,

आिण माझा शब्द ऐकला नाही,असे परमेश्वर म्हणतो.
14अिवश्वासू लोकहो, परत या. परमेश्वर असे म्हणतो, कारण

मी तुमचा पती आहे.
मी पर्त्येक नगरातील एक आिण पर्त्येक कुटंुबातील दोन

माणसे असे मी घेईन,आिण तुम्हास िसयोनला आणीन.
15माझ्या मना सारखे में ढपाळमी तुम्हास देईन,आिण ते तुम्हास

ज्ञान आिण समज हे चारतील.
16 आिण त्या िदवसात असे होईल की, तुम्ही देशात बहतूपट

असे व्हाल आिण फळ द्याल. परमेश्वर असे म्हणतो,
त्या वेळेला, लोक पुन्हा कधीही असे म्हणणार नाहीत,
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परमेश्वराच्या कराराचा कोश, असे ते आणखी म्हणणार
नाही. येथनू पुढे ते त्या पिवतर् कोशाचा िवचारसुद्धा
करणार नाहीत. ते कोणी बनवणार पण नाही.

17 त्या वेळेला यरूशलेम बद्दल अशी घोषणा करतील, हे
परमेश्वराचे िसंहासन आहे आिण परमेश्वराच्या नावाचा
मान राखण्यासाठी सवर् राष्ट्रे यरूशलेममध्ये एकतर्
येतील. या पुढे ते त्यांच्या दुरागर्ही आिण दुष्ट मनांचे
अनुसरण करणार नाहीत.

18 त्या िदवसात यहदूाचे घराणे इसर्ाएलाच्या घराण्यासोबत
चालेल. उ रेकडच्या पर्देशातनू* ते गोळा होऊन
येतील व मी त्यांच्या पवूर्जांना िदलेल्या भमूीत ते
येतील.

19मी म्हणालो, मी तुला लेकरांमध्ये कसे ठेवीन? आिण रमणीय
देश, म्हणजे राष्ट्रांच्या सैन्याचे सुशोिभत वतन, तुला
कसे देईन?

तेव्हा मी म्हटले तुम्ही मला माझ्या ‘िपता’ असे म्हणाल व मला
अनुसरण्यापासनू मागे िफरणार नाही.

20 पण पतीशी िवश्वासघात करणार्या पत्नीपर्माणे तुम्ही
आहात.

इसर्ाएलाच्या घराण्या, तुम्ही माझा िवश्वासघात केला आहे.”
परमेश्वर असे म्हणतो.

21 उजाड टेकड ांवरुन येणारा रडण्याचा आवाज तुम्ही ऐकू
शकता, इसर्ाएली लोक रडतआहेत.

कारण त्यांनी आपले मागर् बदलले आिण मला, त्यांच्या परमेश्वर
देवाला िवसरले.

* 3:18 . तो ई. स. पवूर् 722मध्ये
शोमरोनाचे आिण ई. स. पवूर् 586 मध्ये यरूशलेमचे पतन दशर्वतो. ही ती जमीनआहे
त्यामध्ये इसर्ाएलआिण यहदूा ह्यांना बंिदवान करून नेले.



3:22 xiii ियमर्या 4:3

22 “िवश्वासहीन लोकांनो, परत या, मी तुमचा
िवश्वासघातकीपणा बरा करीन.

पाहा! आम्ही तुझ्याकडे येण्याचे कारण म्हणजे तू आमचा देव
परमेश्वर आहेस!”

23 टेकड ांवरूनआिण पवर्तांवरून फक्त खोटेपणा येतो,
खिचत इसर्ाएलचे तारण हे परमेश्वर आपल्या देवाच्या ठायी

आहे,
24 तरीही लाजेच्या देवाने आमच्या विडलांच्या मालकीचे

सवर्काही खाल्ले आहे. त्या खोट ा दैवताने आमच्या
पवूर्जांची मुले व मुली, मेंढ ा व गुरे आिण त्यांची कोकरे
व वासरे िगळली आहेत.

25आम्ही आपल्या लज्जेत पडू. आमची लाज आम्हांला झाको,
कारणआम्ही आमच्या परमेश्वर देवािवरूद्ध पाप केले.

आम्ही आिण आमच्या विडलांनी, आपल्या तरुणपणापासनू या
िदवसापयर्ंत परमेश्वरा आमचा देव याचा शब्द ऐकला
नाही.

4
1 परमेश्वर असे म्हणतो, “हे इसर्ाएल जर तू परत येशील,

माझ्याकडे परत वळशील.
तू आपले ितरस्करणीय गोष्टी माझ्यासमोर दरू करशील आिण

जर तू भटकणार नाहीस,
2 आिण जर तू परमेश्वर िजवंत आहे अशी शपथ, सत्यतेने,

न्यायानेआिण न्यायीपणाने वाहशील, तर त्याच्या ठायी
राष्ट्रे आपणासआशीवार्दीत म्हणतील व त्याच्या ठायी
हषर् करतील.”

3कारण परमेश्वर यहदूा व यरूशलेम मधील पर्त्येक व्यक्तीला
म्हणतो: “तुम्ही आपली जमीन नांगरा,

काट ांमध्ये बी पेरु नका.
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4 अहो यहदूातील मनुष्यांनो आिण यरूशलेममधील
रिहवास्यांनो, परमेश्वरासाठी तुम्ही आपली संुता करा
व आपले हृदय परमेश्वराला समपर्ण करा. नाही तर
तुमच्यातील कोणालाही िवझवता न येणारा माझा
क्रोधाचा अग्नी बाहेर पडून तुम्हास जाळून टाकील. हे
असे घडण्याचे कारण तुम्ही केलेल्या दुष्कृत्ये आहेत.”

5 “यहदूाच्या लोकांस ही वातार् कळवा आिण यरूशलेमला हे ऐकू
जाऊ द्या: ‘देशात रणिशंगे फंुका, घोषीत करा, एकतर्
या. आपण सवर् मजबतू शहराकडे जाऊ या.’

6 खुण म्हणनू ध्वज उभारा व तो िसयोनेच्या िदशेने दाखवा आिण
सुरिक्षततेसाठी पळा. थांबू नका, कारण मी उ रेकडून
अिरष्ट व भयानक िवध्वंस आणीतआहे.

7 िसंह त्याच्या झाडीतनू बाहेर आला आहे, आिण राष्ट्रांचा
नाश करणारा िनघाला आहे. िजथे कोणी राहत नाही
असे, तुमच्या शहरांना भयामध्ये आिण ओसाडी मध्ये
पालटायला तो आपल्या स्थानांतनू िनघनू येत आहे.

8 म्हणनू स्वत:ला गोणताट गंुडाळा, रडा आिण मोठ ाने
आक्रोश करा. कारण परमेश्वराचा क्रोध
आमच्यापासनू मागे िफरला नाही.”

9 “आिण परमेश्वर म्हणतो, त्या िदवशी असे होईल की राजांचे
आिण त्यांच्याअिधकार्यांचे हृदयमरूनजाईल,याजक
घाबरतीलआिण संदेष्टे भयभीत होतील.”

10 तेव्हा मी म्हणालो, “परमेश्वरा, माझ्या पर्भू तू यहदूातील
आिण यरूशलेममधील लोकांस खरोखरच युक्तीने
फसिवलेस. ‘तू त्यांना म्हणालास की तुम्हास शांती
िमळेल.’ तलवार तर िजवापयर्ंत पोचली आहे.”
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11 त्या वेळेला या लोकांस व यरूशलेमेलाअसे सांगण्यात येईल.
“उजाड टेकड ावरुन गरम वार्याच्या झळा माझ्या
लोकांच्या कन्येकडे येतील. तो त्यांना उफळायला िकंवा
स्वच्छ करायला येणार नाही.”

12 हा वारा त्यापेक्षा जोराचा आहे आिण तो माझ्या आजे्ञवरून
येत आहे,आिण मी आता त्यांच्यािवरुद्ध माझा िनकाल
जाहीर करीन.

13 पाहा! तो ढगापर्माणे आक्रमण करील, त्याचे रथ
वादळापर्माणे आहेत. त्यांचे घोडे गरुडांपेक्षा वेगवान
आहेत. आम्हांला हाय! कारणआम्ही लुटलेले आहो.

14 हे यरूशलेमे, तू तारली जावी, म्हणनू तू आपल्या हृदयातील
पाप धुऊन काढ. “पाप कसे करावे” हे तुझ्या मनातील
खोल िवचार िकती काळ राहतील?

15 कारण बातमीचा आवाज दान शहरातनू येत आहे आिण
एफ्राईमाच्या पवर्तांवरून येणारी िवप ी ऐकू येतआहे.

16 “राष्ट्रांना ह्याबद्दल िवचार करण्यास लावा. पाहा!
यरूशलेमेिवरूद्ध घोषीत करा की, दरू देशातनू वेढा
घालणारे येत आहेत आिण यहदूाच्या िवरूद्ध ते आपला
शब्द उच्चारत आहेत.

17 शेताचे रक्षण करणारे तसे ते ितच्याभोवती आहेत. कारण ितने
माझ्या िवरूद्ध बंड केले आहे. असे परमेश्वर म्हणतो.

18तझेू मागर् आिण तुझे कमर् यानी तुला या गोष्टी आणनू िदल्या
आहेत. ही तुझी दुष्टाई आहे,आिण ती कडू या कारणाने
तुझ्या हृदयापयर्ंत पोचली आहे.”

19 माझे हृदय! माझे हृदय! मी माझ्या हृदयात दु:खी
आहे. माझ्याठायी माझे हृदय अनावर झाले आहे.
माझ्याने शांत बसवत नाही, कारण हे माझ्या जीवा तू
रणिशंग्याचा आवाज, लढाईची ओरड ऐकली आहे.
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20 अिरष्टामागनू अिरष्ट घोषीत करण्यात आले आहे. कारण
संपणूर् देशाचा नाशझालाआहे. एकाएकी त्यांनी माझ्या
तंबचूा व कनातीचंा नाश केला आहे.

21 युद्धाचा झेंडा मी िकती काळ पाह?ू काय मला रणिशंग्याचा
आवाज ऐकायला िमळेल?

22कारण देव म्हणतो, “माझे लोक मखूर् आहेत, ते मला ओळखत
नाहीत. ती मखूर् लोक आहेत आिण त्यांना काहीएक
समजत नाही. दुष्कृत्ये करण्यात ते पटाईत आहेत पण
चांगले करायचे त्यांना ज्ञान नाही.”

23 मी पृथ्वीकडे पािहले आिण पाहा! ती उजाड आिण
आकारिवरहीत होती. मी आकाशाकडे पािहले त्यामध्ये
काही पर्काश नव्हता.

24 मी डोंगराकडे पािहले आिण पाहा! ते कापत होते व सवर्
टेकड ा थरथरत होत्या.

25 मी पािहले आिण पाहा! पण कोठेही माणसे नव्हती आिण
आकाशातील सवर् पक्षी पळाले होते.

26मी पािहलेआिण पाहा! फळबागेचे वाळवंट झाले होतेआिण
सवर् शहरे परमेश्वरा समोर, त्याच्या संतप्त क्रोधासमोर
खाली ओढले गेले होते.

27 परमेश्वर असे म्हणाला: “संपणूर् देशाची नासधसू होईल, पण
मी त्यांचा संपणूर् नाश करणार नाही.

28 या कारणामुळे भमूी शोक करणार आिण वर आकाशे काळोख
होतील. कारण मी माझे बेत घोषीत केले आहेत, मी
त्यापासनू माघार िफरणार नाही.”

29 पर्त्येक शहर स्वर व धनुधार्री यांच्या आवाजाने पळून
जातील, ते जंगलात पळून जातील. पर्त्येक शहर
डोंगरकड ाच्या िठकाणी चढेल. शहरे ओसाड पडतील,
कारण तेथे कोणीही राहणारे नसतील.
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30 आता तू उदध््वस्त होशील, तेव्हा काय करशील? जरी तू
िकरिमजी वस्तरे् घातली, आिण सोन्याच्या दािगण्याने
आपल्याला सजवतेस, जरी तू काजळ घालनू डोळे मोठे
करतेस, पण जे मनुष्य तुझ्याकरता वासनाधीन होते
आता तुझा ितरस्कार करतात. उलट, ते तुझा जीव
घेण्याचा पर्यत्न करीत आहेत.

31 त्यामुळे मी दुःखाचा आवाज ऐकतो आहे, पिहल्या
बाळंतपणाच्या वेळेला स्तर्ी ज्यापर्माणे िकंकाळी
फोडते, तसाच िसयोनकन्येचा आवाज मी ऐकला आहे.
ती श्वासाकरता धडपडत आहे, ती आपले हात पसरत
आहे, “मला हाय हाय! कारण माझ्या घातक्यांमुळे
माझा जीव कंटाळला आहे!”

5

1 परमेश्वर म्हणतो, “यरूशलेमच्या रस्त्यावरुन धावा, सभोवती
पाहा आिण या गोष्टीचंा िवचार करा. नगरातील
चव्हाटे शोधा. सत्याचा शोध घेणारा आिण न्यायीपणाने
चालणारा,असा कोणी एक मनुष्य जरी आढळला,

तरी मी यरूशलेमेची क्षमा करीन.
2 परमेश्वर िजवंत आहे, जरी ते असे म्हणतात ती ते खोटी शपथ

वाहतआहेत.”
3 हे परमेश्वरा, तुझे डोळे सत्याकडे पाहत नाहीत काय? तू

लोकांस मारलेस पण त्यांना वेदना झाल्या नाहीत.
तू त्यांना पणूर्पणे पराभतू केले,तरी त्यांनी िशक्षा घेण्याचे नकारले.

त्यांनी आपले मुख खडकांपेक्षा कठीण केले आहे, कारण
त्यांनी पश्चातप करण्याचे नकारले आहे.

4 तेव्हा मी म्हणालो, “खिचत ते गिरब आहेत.
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ते मखूर्आहेत,कारण त्यांना परमेश्वराचा मागर् वआपल्या देवाचा
िनयम माहीत नाही.

5 म्हणनू मी महत्वाच्या लोकांकडे जाऊन त्यांना देवाचा संराष्ट्र
घोषीत करीन. कारण त्यांना कमीत कमी परमेश्वराचा
आपल्या देवाचा िनयम तर माहीत आहे.”

पण त्यांनी तर एकमताने जू मोडले आहे आिण तो साखळदंड
तोडला आहे जो त्यांना देवासोबत बांधनू होता.

6 म्हणनू गदर् झाडीतनू िसंह त्यांच्यावर हल्ला करेल, जंगलातील
लांडगा त्यांना ठार मारील.

िच ा त्यांच्या शहरािवरूद्ध येईल. जो कोणी शहरातनू बाहेर
जाईल तो फाडण्यात येईल.

कारण त्यांची पापे बहतूपट झालीत, आिण त्यांचे अिवश्वासू
कृत्ये फार झाली आहेत.

7मी या लोकांस का क्षमा करावी?
तुझ्या मुलांनी माझा त्याग केला आिण त्यांनी जे देव नाही

त्यांच्या शपथा वािहल्या.
मी त्यांना भरपरू खाऊ घातले, परंतू त्यांनी व्यिभचार केलाआिण

वारांगनेच्या घराचा मागर् पकडला.
8 भरपरू खाद्य खाणार्या व समागमाला तयार असणार्या

घोड ांपर्माणे ते मोकाट िफरत होते. पर्त्येक पुरुष
त्याच्या शेजार्याच्या पत्नीसाठी िकंकाळला.

9 तेव्हा मी त्यांना िशक्षा नाही करावी काय? असे परमेश्वर
म्हणतो,

असल्या राष्ट्रांिवषयी माझ्या अंत: करणात सडू उमटू नये का?
10 ितच्या दर्ाक्षवेलीचं्या माळीवर चढून जा आिण नाश कर,

परंतू त्यांचा संपणूर् नाश करु नकोस.
ितच्या दर्ाक्षवेलीची काटछाट कर, कारण ती दर्ाक्षवेल

परमेश्वराकडून नाही.
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11 कारण यहदूा व इसर्ाएल घराण्याने माझा फार िवश्वासघात
केला आहे,असे परमेश्वर म्हणतो.

12 त्यांनी मला नाकार िदला, ते म्हणाले; “तो खरा नाही,
अरीष्ट आम्हांवर नाही येणार, िकंवा आम्ही तलवार व दुष्काळ

पाहणार नाही.
13 संदेष्टे हे पोकळ वार्या पर्माणे होतील आिण परमेश्वराचे

वचनआम्हांला घोषीत करायला कोणीच नाही. त्यांच्या
धमक्या त्यांच्यावरच येवो.”

14 यास्तव सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो, “तू हे बोलला
याकारणास्तव पाहा,

मी जे शब्द तुझ्या मुखात घालतआहे, ते आगीपर्माणे असतील
आिण हे लोक लाकडापर्माणे असतील. कारण ती आग
त्यांना खाऊन टाकील.

15 पाहा! परमेश्वर असे म्हणतो, हे इसर्ाएलाच्या घराण्या, मी
दरूुन एक राष्ट्र आणतो,

ते शक्तीशाली राष्ट्र आहे. ते पर्ाचीन राष्ट्र आहे. त्या
राष्ट्रांतील भाषा तुला माहीत नाहीत.

िकंवा ते काय बोलतात ते तू समजू शकणार नाही.
16 त्यांचे भाते उघड ा थडग्यांपर्माणे आहेत. ते सवर् सैिनक

आहेत.
17 तुझे पीक व तुझी भाकर जी तुझ्या मुलांना व तुझ्या मुलीनंी

खावी ती ते खाऊन टाकतील,
ते तुझी में ढरे व तुझी गुरे ते खाऊन टाकतील. ते तुझी दर्ाके्षवली

आिण अंजीर झाडे खाऊन टाकतील.
त्यांच्या तलवारीच्या जोरावर ते तुमच्या मजबतू शहरांचा नाश

करतील, ज्याच्यावर तुम्ही िवसंबनू होता.”
18 “पण तरीही त्या िदवसात मी तुमचा पणूर्पणे शेवट करणार

नाही. असे परमेश्वर म्हणतो.
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19 हे असे घडणार, जेव्हा त,ू इसर्ाएल आिण यहदूा असे
म्हणेल की, आपल्या परमेश्वर देवाने आम्हासोबत या
सवर् गोष्टी का केल्या? तेव्हा ियमर्या तू त्यांनाअसे म्हण,
‘ज्यापर्कारे तुम्ही परमेश्वरास सोडून आपल्या देशात
परक्या देवांची सेवा केली, त्याचपर्कारेजो राष्ट्र तुमचा
नाही त्यामध्ये तुम्ही परक्यांची सेवा कराल.”

20याकोबाच्या घराण्याला ही वातार् कळवआिण यहदूाला हे ऐकू
दे.

21मखूर् लोकांनो, जे तुम्हासडोळेअसनू पाहतनाही वकानअसनू
ऐकत नाही ते तुम्ही हे ऐका.

22 परमेश्वर म्हणतो, तुम्ही भीत नाही काय? िकंवा माझ्यापुढे
तुम्ही भीतीने थरथर कापत नाही काय?

मी सनातन िनयमाने समुदर्ाच्यािवरूद्ध वाळूची सीमा घातली
आहे, जेणेकरून त्याने उल्लंघन करू नये.

जरी समुदर् उठतोआिणखाली पडतो, तरी त्याच्याने उल्लंघवत
नाही. जरी त्याच्या लाटा गजर्तात, तरी त्या ओलांडून
जात नाही.

23 पण हे लोक दुरागर्ही हृदयाचे आहेत, जे बंडखोर होऊन दरू
गेले आहे.

24 यहदूातील लोक आपल्या हृदयात म्हणत नाहीत, परमेश्वर
आपला देव, जो योग्य वेळेला आगोटीचा व वळवाचा
पाऊस पाडतो. आिण आमच्याकरता नेमलेले आठवडे
राखतो, त्याचे भयआपण धरू या.

25 तुमच्या अन्यायाने या गोष्टी तुमच्यापासनू राखनू ठेवल्या
आहेत. तुमच्या पापांनी तुम्हापासनू चांगले ते आवरून
धरले आहे.

26 कारण माझ्या लोकात काही दुष्ट मनुष्य आढळतात.
दबा धरणार्या फासेपारध्यांपर्माणे ते एखद्यावर नजर
ठेवतात.
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ते जाळे पसरतात आिण लोकांस पकडतात.
27 पक्षयांनी िपंजरे भरावेत तशी ह्यांची घरे कपटांनी भरलेली

आहेत. म्हणनू ते शर्ीमंत व मोठे झाले आहेत.
28 ते पुष्ट झाले आहेत, स्वस्थ मनुष्यासारखे ते चकाकतात.

त्यांनी दुष्टपणाची सवर् बंधने पार केली आहेत. ते
लोकांच्या आिण अनाथांच्या िवनंतीनंा समथर्न करत
नाहीत. त्यांची भरभराट झाली आहे परंतू ते गरीबांचा
न्याय न्यायीपणाने करत नाही.

29 परमेश्वर असे म्हणतो, या गोष्टीमुंळे मी त्यांना िशक्षा नाही
करावी का?

“अशा राष्ट्रांवर मी माझा सडू नाही उगवणार का?
30 देशात अत्याचार व भयानक घटना घडल्या आहेत.
31 भिवष्यवादी खोटेपणाने भिवष्य सांगतात, आिण याजक

त्यांच्या शक्तीने अिधकार गाजवतात. ते काम ते करणार
नाहीत.

आिण माझ्या लोकांस हे िपर्य आहे! पण शेवटी काय होणार?”

6
1 बन्यामीनच्या लोकांनो, जीव वाचिवण्यासाठी पळा.

यरूशलेमपासनू दरू पळा. तकोवामध्ये तुतारी फंुका.
बेथ-हक्करेमवर धोक्याचा इशारा देणारे िनशाण उभारा. हे सवर्

करा कारण उ रेकडून अिरष्ट येत आहे. भयानक नाश
तुमच्याकडे येत आहे.

2 िसयोनेची कन्या, जी संुदर आिण नाजकू अशी आहे, ितचा मी
नाश करणार आहे.

3मेंढपाळआिण त्यांचे कळप ितच्याकडे जातील.
ते ितच्या सवर् बाजूंना तंबू ठोकतील. पर्त्येक मनुष्य स्वत:च्या

हाताने कळपाची काळजी घेतील.
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4 “परमेश्वराच्या नावात ितच्यावर हल्ला करा. उठा! आपण
दुपारी हल्ला करु.

हे िकती वाईट आहे की िदवस मावळत आहे आिण संध्याछाया
लांबत आहेत.

5 तर आपण रातर्ीच ितच्यावर हल्ला करु या व ितच्या भक्कम
तटबंदीचा नाश करु या.”

6 कारण सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो, शक्तीमान परमेश्वर
असे म्हणतो, “झाडे कापा आिण यरूशलेमिवरूद्ध मोचार्
बांधा.

या नगरीला िशक्षा व्हावीच, कारण या नगरीच्या आत
जुलुमािशवाय काहीही नाही.

7जशी िवहीर आपले पाणी ताजे ठेवते, तशीच ही नगरी आपला
दुष्टपणा ताजा ठेवते.

ितच्यामध्ये लटूमार व िहंसाचार हे ऐकू येतात. पीडा आिण दु:
ख सदोदीत माझ्या समोर आहे.

8 यरूशलेम, धोक्याचा इशारा ऐक. जर तू ऐकले नाहीस तर मी
तुझ्याकडे पाठ िफरवीन,

आिण तुलाओसाडअसेकरीन, जेथे कोणीही राहू शकणार नाही.”
9 सेनाधीशपरमेश्वरअसे म्हणतो, “ते इसर्ाएलाचे शेष उरलेल्या

दर्ाक्षांसारखे वेचनू काढतील, तू आपला हात दर्ाके्ष
खुडणार्यापर्माणे डाहाळ्यातनू िफरव.”

10 मी कोणाला घोषीत करू आिण चेतावणी देऊ, जेणेकरून ते
ऐकतील? पाहा, त्यांचा कान बेसंुता आहे म्हणनू त्यांना
ऐकू येत नाही.

पाहा, परमेश्वराचे वचन त्यांची चकू दुरुस्त करण्यासाठी त्यांच्या
जवळआलेआहे, पण त्यांना ते नको आहे.

11 म्हणनू मी परमेश्वराच्या रागाने भरलो आहे. “तो आतल्या
आत दाबनू धरण्याचा मला आता कंटाळा आला
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आहे. रस्त्यावर खेळणार्या मुलांवर, एकतर् जमलेल्या
तरुणांवर परमेश्वराचा राग ओतणार आहे.

पुरुष व त्याची पत्नी असे दोघही, तसेच सवर् म्हातारे पकडले
जातील.

12 त्यांची घरे दुसर्यांना िदली जातील त्यांची शेते व त्यांच्या
िस्तर्या दुसर्यांना िदल्या जातील.

मी माझा हात उगारून देशातील रिहवाश्यांवर हल्ला करीन,”
असे परमेश्वर म्हणतो.

13 “कारण त्यांच्यातील लहानांपासनू तर मोठ ांपयर्ंत ते सवर्
अपर्ामािणक िमळकतीचा लोभ धरतात.

भिवष्यवाद्यांपासनू ते याजकापयर्ंत, त्यांच्यातील पर्त्येकजण
फसवे काम करतो.

14आिण शांती नसता, शांती, शांती, असे म्हणनू त्यांनी माझ्या
लोकांची जखम वरवर बरी केली आहे.

15 त्यांनी केलेल्या दुष्कृत्यांमुळे ते लाजले का? त्यांना काही
लाज वाटली नाही आिण त्यांनी पण त्यांना अिजबात
लाज वाटत नाही. त्यांना कोणत्याही अपमानास्पद
वागणकूीचा अनुभव घेतला नाही.

यास्तव मी ज्यावेळी त्यांना िशक्षा करीन तेव्हा ते
पडणार्यांबरोबर पडतील. ते उध्वस्त केले जातील.”
परमेश्वर असे म्हणतो.

16 परमेश्वर असे म्हणतो: “चौकात उभे राहा आिण पाहा. जुना
रस्ता कोणता ते िवचारा.

चांगल्या रस्त्याची चौकशी करा, नंतर त्याच चाला आिण
तुमच्या जीवा करता िवसाव्याची जागा शोधा.”

पण तुम्ही लोक म्हणाला,आम्ही जाणार नाही.
17 रणिशंगाचा आवाज ऐकायला तुमच्यावर मी रखवालदार

िनयकू्त केले.
पण ते म्हणाले,आम्ही ऐकणार नाही.
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18 यास्तव राष्ट्रांनो, ऐका! पाहा, त्यांच्यासोबत काय होईल,
याचे तुम्ही साक्षीदार आहात.

19 हे पृथ्वी, ऐक! पाहा, या लोकांवर मी अनथर् आणणार आहे,
म्हणजे त्यांच्याच िवचारांचे फळ त्यांच्यावर आणीन.

कारण त्यांनी माझ्या वचनांकडे दुलर्क्ष केलेच, पणह्याव्यतीिरक्त
ते िधक्कारले आहे.

20परमेश्वर म्हणतो, “शेबाहनू धपूआिणदरूवरच्या देशातनू गोड
सुगंध माझ्या काय कामाचा?

तुमची होमापर्णे आिण यज्ञ मला मान्य नाहीत.”
21 यास्तव परमेश्वर असे म्हणतो: “मी या लोकांिवरूद्ध

अडखळणे ठेवीन. त्यावर वडील व मुले अडखळून
पडतील. राहणारे आिण शेजारी हे नष्ट होतील.”

22 परमेश्वर पुढे असे म्हणतो: “उ रेकडून लोक येत आहे.
पृथ्वीवरच्या अतीदरूच्या िठकाणाहनू मोठे राष्ट्र येत आहे.
23 ते धनुष्यआिणभाला उचलतील. ते क्रूरआहेतआिण ते दया

करीत नाही. त्यांचा आवाज समुदर्ाच्या गजर्ने सारखा
आहे.

आिण हे िसयोन कन्ये, लढाईसाठी िसद्ध झालेल्या पुरूषांपर्माणे
िविशष्ट रचना करूण ते घोड ांवरून स्वारी करतात.”

24 त्यांच्याबद्दल आम्ही बातमी ऐकली आहे. दुःखात आमचे
हात कोलमडले आहेत. पर्सतूी होणार्या स्तर्ीपर्माणे
आमची िस्थती झाली आहे.

25 बाहेर शेतात जाऊ नका आिण रस्त्यावर चालू नका.
कारण शतर्ूची तलवारी आिण धोका सगळीकडे आहे.
26माझ्या लोकांच्या कन्ये, शोकवस्तरे् घालआिण राखेत लोळ,

एकुलता एक मुलगा गेल्यापर्माणे आकांत कर.
कारण नाश करणारा अगदी एकाएकआपल्यावर येईल.
27 “ियमर्या, मी तुला पारखणारा असे केले आहे. म्हणजे तू

त्यांच्या मागर् तपासावा आिण पारखनू पाहावा.
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28 ते सवर् लोक दुरागर्ही आहेत. जे दुसर्यांची िनंदा करतात.
ते सवर् कास्य व लोखंड आहेत, जे भर्ष्टपणे वागतात.
29भाता जळाला आहे,अग्नीतनू िशसे जळून िनघाले आहे,
ते स्वत:ला व्यथर्च गाळीत राहतात, कारण जे दुष्ट ते काढून

टाकलेले नाहीत.
30 त्यांना ‘टाकाऊ चांदी’ असे म्हटले जाईल. कारण परमेश्वराने

त्यांना नाकारले आहे.”

7
1 ियमर्यासाठी परमेश्वराकडून जे वचन आले ते असे, ते

म्हणाले: 2 ियमर्या, परमेश्वराच्या घराच्या दारात उभा राहा
आिण हे वचन घोषीत कर! “हे यहदूातील लोकहो, जे तुम्ही सवर्
परमेश्वराची उपासना करायला या दारातनू आत जाता, ते तुम्ही
परमेश्वराचे वचन ऐका! 3 सेनाधीश परमेश्वर, इसर्ाएलाचा
देव, असे म्हणतो, ‘तुम्ही आपली वाट नीट करा आिण चांगले
ते करण्याचा पर्यत्न करा. आिण तुम्ही असे केल्यास मी तुम्हास
या िठकाणी राहू देईन 4 “परमेश्वराचे मंिदर, परमेश्वराचे मंिदर,
परमेश्वराचे मंिदर हे आहे. असे खोटे बोलणार्या वाईट गोष्टीसं
स्वत:स सोपवनू देऊ नकोस. 5 कारण जर तू आपला मागर् नीट
केलासआिण चांगले ते केलेस,जर तू शेजारीआिण मनुष्यांमध्ये
पुणर्पणे न्याय केला, 6 जर तू देशात राहणार्याचे, अनाथाचे,
आिण िवधवेचे शोषण करणार नाहीस,आिण या स्थानात िनदो र्ष
रक्तपाडणार नाहीसआिण स्वत:चे नुकसानकरून घ्यायला इतर
देवतांच्या मागे चालणार नाहीस, 7 तर या स्थानात, जे राष्ट्र
पुरातन काळी तुमच्या या पवूर्जांना मी सवर्काळासाठी िदला
होता, त्यामध्ये मी तुला राहू देईन. 8 पाहा! तुम्ही फसव्या
गोष्टीवंर िवश्वास ठेवत आहात, जे तुमची काहीएक मदत करु
शकत नाही. 9 तुम्ही चोरी, खनू आिण व्यिभचार आिण खोटी
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शपथ वाहाल आिण बालमुती र्स धपू जाळालआिण ज्या देवांना
तुम्ही जाणले नाही त्यांच्या मागे चालाल, 10 मग ज्या घरात
माझ्या नावाची घोषणा होते, ितथे तुम्ही येऊन माझ्या समोर
उभे राहनू असे म्हणाल का आम्ही तारले गेलो आहोत? म्हणजे
तुम्ही हे सवर् घृणीत काम पुन्हा कराल. 11 ज्या घराला माझे नाव
आहे, ते तुमच्या दृष्टीने दुसरे काही नसनू लुटारंूना लपण्याची
जागा आहे का? पाहा, माझ्या दृष्टीस असे आले आहे, असे
परमेश्वर म्हणतो. 12 तर तुम्ही िशलो येथील जे माझे िठकाण
होते तेथे जा, ज्यात पिहल्याने माझे नाव वसिवले आिण त्याचे
मी आपले लोक, इसर्ाएल यांच्या दुष्कृत्यांमुळे जे केले ते पाहा.
13 इसर्ाएलाच्या लोकांनो, तुम्हीही सवर् दुष्कृत्ये करीत होता.”
परमेश्वर असे म्हणतो! मी पुन्हा पुन्हा तुमच्याशी बोललो,
पण तुम्ही माझे ऐकण्यास नकार िदला. मी तुम्हास बोलािवले,
पण तुम्ही उ र िदले नाही. 14 म्हणनू, िशलोचे जसे मी केले,
त्याचपर्कारे ज्या घरास माझे नाव आहे आिण ज्यावर तुम्ही
िवश्वास ठेवता व जे िठकाण मी तुम्हास व तुमच्या पवूर्जांना िदले
तसे करीन. 15एफ्राईममधील तुमच्या भावांना मी माझ्यापासनू
जसे दरू केले, तसे मी तुम्हास माझ्यापासनू दरू करीन.

16 ियमर्या, तुला सांगतो, या लोकांसाठी पर्ाथर्ना करु नकोस
आिण त्यांच्यासाठी याचना व आळवणीही करु नकोस िकंवा
त्यांच्या मदतीकिरता मला िवनवू नकोस. कारण मी तुझी
पर्ाथर्ना ऐकणार नाही. 17 ते लोक यहदूा शहरात, आिण
यरूशलेमेच्या रस्त्यावर ते काय करीत आहेत हे तुला िदसत
नाही काय? 18 मला संताप आणावा म्हणनू मुले लाकडे
गोळा करत आहेत आिण वडील सरपण पेटवत आहे. िस्तर्या
आकाशाच्या राणीसाठी कणीक मळत आहे आिण इतर दैवतांना
अपर्ण करण्यासाठी म्हणनू पेयापर्णे ओतत आहेत. 19 परमेश्वर
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असे म्हणतो, ते मला राग आणतात काय? “ते स्वत:लाच संताप
आणत आहेत. म्हणजे त्यांच्यावर लाज यावी. 20 यास्तव
परमेश्वर असे म्हणतो, मी या जागेवर माझा संताप मनुष्यांवर,
पर्ाण्यांवर, झाडांवर आिण िपकांवर येईल, तो जाळून टाकणार
आिण कोणीही तो िवझवू शकणार नाही.”

21 सेनाधीश परमेश्वर, इसर्ाएलचा देव असे म्हणतो, तुम्ही
आपली होमापर्णेआपल्या यज्ञासजोडाआिणमांसखा. 22कारण
मी जेव्हा तुमच्या पवूर्जांना िमसरमधनू बाहेर आणले, तेव्हा मी
त्यांच्या कडे काहीएक मागीतले नाही, मी त्यांना होमापर्णे आिण
यज्ञ यांबद्दलआज्ञा िदली नाही. 23मी त्यांना फक्त पुढीलआज्ञा
िदली. माझी आज्ञा पाळा मग मी तुमचा देव होईन व तुम्ही
माझे लोक व्हाल. तर मी आज्ञा केलेल्या सवर् मागार्त चाला,
म्हणजे तुमचे चांगले होईल. 24 पण तुमच्या पवूर्जांनी माझे
ऐकले नाही. ते त्यांच्या दुष्ट अंतःकरणाच्या, त्यांच्या स्वतःच्या
हट्टी योजनांनुसार जगले. म्हणनू ते पुढे येण्याऐवजी मागे गेले.
25 तुमच्या पवूर्जांनी िमसर सोडला त्या िदवसापासनू आजवर
मी माझे सेवक तुमच्याकडे पाठवले आहेत. माझे सेवक संदेष्टे
आहेत. मी पुन्हा पुन्हा त्यांना तुमच्याकडे पाठवले. 26पण त्यांनी
माझे ऐकले नाही, त्यांनी लक्ष िदले नाही. त्यांनी आपली मान
ताठ केली. ते त्यांच्या पवूर्जांपेक्षाअिधक दुष्ट होते 27 “तर त्यांना
हे वचनसांिगतले तरी ते तुझे ऐकणार नाहीत. तू त्यांना या गोष्टी
घोषीत केल्या तरी ते तुला उ र देणार नाहीत. 28 म्हणनू तू
त्यांना पुढील गोष्टी सांग. ज्या राष्ट्रांने परमेश्वराचे म्हणजेच
त्यांच्या देवाच्या आज्ञा पाळल्या नाहीत आिण िशक्षा घेतली
नाही, ते हेचआहे. सत्यता ही त्यांच्या मुखातनू छेदनू टाकलेली
आहे.
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29 हे यरूशलेमे, तुझे केस कापनू दरू फेकून दे. उजाड
डोंगरमाथ्यावर जाऊन शोकगीत गा.

कारण परमेश्वराने रागाच्या भरात या िपढीला नाकारले आिण
सोडलेआहे. 30कारण परमेश्वर असे म्हणतो, यहदूाच्या
लोकांस पापे करताना मी पािहले आहे.” त्यांनी
वापरण्यात नसलेल्या गोष्टी, ज्या घराला माझे नाव
आहे, ते भर्ष्ट करायला ठेवल्या आहेत.

31आिण त्यांनी बेन िहन्नोमच्या दरीत तोफेतची उच्चस्थाने
बांधली आहेत. त्यािठकाणी ते स्वत:च्या मुलामुलीनंा अग्नीत
जाळण्यासाठी देत असत. अशी आज्ञा मी िदलेली नाही आिण
असे काही माझ्या मनातही आले नाही. 32 परमेश्वर असे
म्हणतो, पाहा, असे िदवस येत आहेत. “पुन्हा कधीही तोफेत
व बेन िहन्नोमची दरी असे म्हटले जाणार नाही, तर ितला ते
संहाराची दरी म्हणतील. की आणखी एका मृतालाही पुरण्यास
जागा राहणार नाही इतकी वेळ येईपयर्ंत ते तोफेतमध्ये मृतांना
पुरतील. 33परे्तेआकाशातीलपक्षयांचेआिण पृथ्वीवरीलपशसू
अन्न असे होतील. आिण त्यांना हाकलायला तेथे कोणीही
नसेल. 34 यहदूाच्या गावांतील व यरूशलेमेच्या रस्त्यांवरील
उल्हासाच्या व आनंदाच्या कल्लोळांचा मी शेवट करीन. वधू
वरांचा शब्द उमटणार नाही, कारण भमूी ओसाड होईल.”

8
1 परमेश्वर असे म्हणतो: त्यावेळी, ते यहदूातील राजांची

पर्मुख नेत्यांची, याजकांची, संदेष्ट ांचीआिण यरूशलेममधील
सवर् लोकांची हाडे कबरीतनू बाहेर काढतील. 2 आिण चंदर्,
सयूर्, आकाशातले तारे, ज्यांना ते अनुसरले आिण सेवा केली,
ज्यांच्या ते मागे चाललेआिण पजून केले, त्यांच्यापुढे पसरतील,
ती गोळा केल्या जाणार नाही िकंवा पुरल्या जाणार नाही, ती
पृथ्वीवर पसरलेल्या शेणखतासारखी असतील. 3आिण या दुष्ट
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राष्ट्रातील जे उरलेले आहेत, ज्या पर्त्येक िठकाणी मी त्यांना
घालवले आहे, ते िजवनाच्या ऐवजी मृत्यू िनवडतील, परमेश्वर
असे म्हणतो.

4 तर त्यांना सांग: परमेश्वर असे म्हणतो: कोणी पडल्यास
पुन्हा उठणार नाहीत काय? कोणी चुकीच्या मागार्ने गेला तर
िफरुन मागे येण्याचा पर्यत्न करणार नाही काय?
5तर मग यरूशलेममधीललोककायमचेअपर्ामािणकपणात का

वळले आहेत?
ते िवश्वासघात करीत राहतात आिण पश्चाताप करण्यास नकार

देतात.
6 मी त्यांचे बोलणे लक्षपवूर्क ऐकले आहे. ते योग्य ते बोलत

नाहीत. कोणीही आपल्या केलेल्या वाईट कमार्बंद्दल ते
क्षमा मागत नाहीत.

जो असे म्हणतो, मी काय केले? असा कोणीएक नाही. तसा
युद्धात घोडा धावतो तसे ते सवर् आपल्या मनात येईल
तीथे जातात.

7 आकाशातील करकोचीसुद्धा वेळेची योग्य जाणीव असते.
पारवे, िनळवी व सारस ह्यांना आपल्या येण्याचा समय
माहीत आहे

पण माझ्या लोकांस, परमेश्वराचे वचन माहीत नाही.
8आमच्याजवळपरमेश्वराची िशकवणआहे म्हणनूआम्हीशहाणे

आहोत! असे तुम्ही म्हणता?
कारण लेखकाच्या कपटी लेखणीने ते खोटे केले आहे.
9शहाणे लाजवले गेले आहेत, ते िनराशेत आहेत आिण पकडले

गेले आहेत.
पाहा, त्यांच्याशहाणपणाचाकायफायदा,जर त्यांनी परमेश्वराचे

वचन नाकारले?
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10 म्हणनू मी त्यांच्या िस्तर्या दुसर्यांना देईन. त्यांची शेते जे
त्यांना ताब्यात घेतील त्यांना देईन.

कारणलहानापासनू तर मोठ ांपयर्ंत,सवर्जणअितलोभीआहेत.
संदेष्ट ा पासनू याजकापयर्ंत, सवार्नंी फसवणकू केली
आहे.

11काहीशांती नसता ही,शांती,शांती,असेबोलनू त्यांनी माझ्या
लोकांच्या कन्येचे घाय वरवर बरे केले आहे.

12 त्यांनी केलेल्या दुष्कृत्यांबद्दल लाज वाटली का? नाही त्यांना
लाज वाटली नाही. म्हणनू पडणार्यांना िशक्षा होत
असता ते पण त्यांच्याबरोबर पडतील, असे परमेश्वर
म्हणतो.

13 परमेश्वर असे म्हणतो, मी त्यांना पुणर्पणे काढून टाकीन,
दर्ाक्षवेलीवंर एकही दर्ाक्ष नसेल, आिण अंिजराच्या
झाडांवर एकही अंिजर नसेल, पाने सुकतील आिण जे
काही त्यांना िदले आहे, ते त्यांच्यापासनू िनघनू जाईल.

14आपण येथे नुसतेच का बसलो आहोत? या भक्कम शहराकडे
पळून जाऊ या आिणआम्ही मृत्यमूध्ये ितथे गप्प बसू

परमेश्वरआमचा देव यानेआम्हास गप्प केलेआहे,कारणआम्ही
त्याच्यािवरुध्द पाप केले आहे, म्हणनू त्याने आम्हांला
िवषारी पाणी प्यायला िदले आहे.

15 आम्ही शांतीची आशा केली पण आम्हांला काहीच चांगले
िमळाले नाही.

तो आम्हास क्षमा करील असे आम्हास वाटले, पण पाहा!
अिरष्टचआले.

16 त्यांच्या घोड ांच्या फुरफुरण्याचा आवाज दानापासनू
ऐकण्यात आला आहे. त्याच्या शक्तीशाली घोड ांच्या
िखंकाळण्याच्या आवाजाने पुणर् पृथ्वी थरथरली आहे.
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कारण ते भमूी व त्यावरील पर्त्येक गोष्टीचा नाश करण्यासाठी
आले आहेत. ते नगराचा व त्यामध्ये राहणार्या सवर्
लोकांस नाश करण्यासाठी आले आहेत.

17कारण पाहा! मी नाग आिण फुरशे तुमच्यामध्ये पाठवीन.
त्यांना आवरणे अशक्य आहे, ते तुम्हास दंश करतील. परमेश्वर

असे म्हणतो.

18 माझ्या दु:खण्याला काही अंत नाही आिण माझे अंत: करण
अस्वस्थआहे.

19 पाहा! माझ्या लोकांच्या कन्येचा रडण्याचा आवाज फार दरू
असलेल्या देशातनू येतो. “परमेश्वर िसयोनात नाही
काय?

िकंवा ितचा राजा ितच्यामध्ये नाही काय?” मग त्यांनी आपल्या
कोरलेल्या पर्ितमांनीआिण िनरुपयोगी मतूी र्नंी मला का
क्रोध आणला आहे.

20 “सुगीचा हंगाम संपला, उन्हाळा सरला, पण आमचे तारण
झाले नाही.”

21माझ्या लोकांच्या कन्येच्या जखमेमुळे मी जखमी झालोआहे.
ितच्या सोबत घडलेल्या भयानक गोष्टीमुंळे मी शोकात
आिण िनराशेत आहे.

22 िगलादमध्ये काही औषध नाही काय? तेथे वैद्य नाही काय?
मग माझ्या लोकांच्या कन्येला आरोग्य का लाभले नाही.

9
1 जर माझे मस्तक पाण्याने भरलेले असते आिण माझे डोळे

अशरं्ूचे झरे असते
तर मी माझ्या नाश पावलेल्या लोकांच्या कन्येसाठी अहोरातर्

रडलो असतो तर िकती बरे झाले असते.
2जर वाळवंटात माझासाठी एक िठकाण असते, तर मी माझ्या

लोकांस सोडून त्यांच्यापासनू खपू दरू गेलो असतो,
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कारण ते सवर् व्यिभचारी आिण िवदर्ोही असे आहेत.
3कारण ते त्यांच्या िजभेने खोटे बाणसोडतात, पण ते या पृथ्वीवर

िवश्वासपूणात मोठे नाहीत.
ते एका पापाकडून दुसर्या पापाकडे जातात. ते मला ओळखत

नाही, परमेश्वर असे म्हणातो.
4 तुम्ही पर्त्येक आपल्या शेजार्यािवषयी सावध असा आिण

कोणत्याही भावावर िवश्वास ठेवू नका?
कारणपर्त्येकभाऊफसवणाराआहेआिणपर्त्येक शेजारी िनंदा

करणारा आहे.
5पर्त्येक मनुष्यआपल्या शेजार्याची थट्टा करतोआिण सत्य

बोलत नाही.
त्यांची जीभ खोटे बोलते. दुष्टाई करण्यासाठी ते आपणाला

दमवतात.
6 तू आपल्या कपटामध्ये राहतो, त्यांच्या कपटामुळे ते मला

ओळखायला नाकारतात,असे परमेश्वर म्हणतो.
7 यास्तव सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो: पाहा! मी त्यांची

पिरक्षा घेईलआिण त्यांना तपासनू पाहीन.
कारण मी आपल्या लोकांच्या कन्येकिरता आणखी काय करू?
8 त्यांच्या िजभा टोकदार बाणापर्माणे आहेत. त्या अिवश्वासू

गोष्टी बोलतात.
पर्त्येकजण शेजार्याशी वरवर चांगले बोलतो. पण गुप्तपणे ते

शेजार्यावर टपनू असतात.
9 या गोष्टीमुंळे मी त्यांना िशक्षा करणार नाही काय? “अशा

गोष्टीिंवषयी या राष्ट्रावर मी सडू उगवू नये का?
परमेश्वर असे म्हणतो.

10मी डोंगरासाठी आकांत व िवलाप करीनआिण मी कुरणांसाठी
शोकगीत गाईन.

कारण ती जाळून टकली आहे, तेथनू आता कोणीही पर्वास
करीत नाही. त्यांना गुरांचा आवाजही ऐकू येत नाही.
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आकाशातील पक्षी आिण पर्ाणी दरू िनघनू गेले आहेत.
11 म्हणनू मी यरूशलेम नगरी कचर्याचा ढीग करीन. ते

कोल्ह्यांचे वसितस्थान होईल.
मी यहदूातील नगरे नष्ट करीन. मग तेथे कोणीही राहणार

नाही.”

12या गोष्टी समजण्याइतका सुज्ञ कोणीआहे का? परमेश्वराच्या
मुखाने जे काही घोषीत केले, म्हणजे ते तो कळवू शकेल
काय?

या भमूीचा नाश का झाला? जेथे कोणीही जात नाही अशा
वाळवंटासारखी ती का केली गेली.

13 परमेश्वर म्हणाला, “हे असे झाले कारण, त्यांनी माझ्या
िशकवणुकीला सोडून िदले, जे मी त्यांच्या समोर ठेवली
होती,आिण त्यांनी माझी वाणी ऐकाण्यासआिण त्यावर
चालण्यास नकार िदला.

14 हे असे झाले कारण ते आपल्या दुरागर्ही हृदयाच्या
मजी र् पर्माणे वागले आिण त्यांच्या विडलांनी त्यांना
िशकवल्या पर्माणे, बालदेवास अनुसरले.”

15 यास्तव सेनाधीश परमेश्वर, इसर्ाएलाचा देव असे म्हणतो,
“मी या लोकांसकडू दवणाखायलालावीनआिण िवषारी
पाणी प्यायला लावीन.

16 नंतर मी त्यांना आशा राष्ट्रांमध्ये िवखरुन टाकीन त्यांनी
िकंवा त्यांच्या विडलांनी पवूी र् कधीही ज्यांच्याबद्दल
ऐकले नव्हते. आिण मी सवर् लोकांचा नाश होईपयर्ंत
त्यांच्या मागे तलवार पाठवीन.”

17 सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो, “या गोष्टीचंा िवचार करा.
परे्तयातरे्च्या वेळी रडणार्यांना बोलवा, त्यांना येऊ द्या.

आक्रंदणात कुशल असलेल्या िस्तर्यांना बोलवा,
त्यांना येऊ द्या.

18 त्यांनी घाईने आमच्यासाठी िवलाप करवा.
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म्हणजे आमचे डोळे भरुन येतीलआिण अशरं्ूचा परू येईल.
19 िसयोनमधनू िवलापाचा आवाज ऐकायला येतो आहे. आम्ही

कसे उदध््वस्त झालो आहोत, कारण आमची खरोखरच
अपर्ितष्ठा झाली. आम्ही आपली भमूी सोडली आहे,
कारण त्यांनी आमची घरे पाडून टाकली आहेत.”

20 तर िस्तर्यांनो, परमेश्वराचे वचन ऐका, त्याच्या मुखातील
िनघणार्या संदेशाकडे िच लावा.

नंतर तुमच्या मुलीनंा मोठ ाने िवलाप करण्यास िशकव आिण
शेजारील पर्त्येक स्तर्ीला शोकगीत िशकवा.

21 कारण बाहेर असलेली मुले आिण चौकात तरुणांना नाहीसे
करण्यास मृत्यू आमच्या िखडक्यातनू चढून आला आहे.
तो आमच्या राजवाड ांमध्ये िशरला आहे.

22 असे सांग: परमेश्वर असे म्हणतो, जसे उघड ावर खत
पडते आिण कापणार्या मागे पें ढीतनू गळण पडते, तशी
मनुष्याची परे्ते पडतील,आिण ती कोणी गोळा करणार
नाहीत.

-
23 परमेश्वर म्हणतो, “शहाण्यांनी त्यांच्या शहाणपणाबद्दल,

बलवानांनी
त्यांच्या बळाबद्दल व शर्ीमंतांनी त्यांच्या पैशाबद्दल अिभमान

बाळगू नये.”
24 पण जर कोणाला अिभमान बाळगायचा असेल या गोष्टीत

बाळगावा,की तो मला समजतोआिण मलाओळखोतो,
कारण मी परमेश्वर आहे, जो पर्ामािणकपणा व न्याय

आिण िनतीमानता या पृथ्वीवर चालवतो, कारण या
गोष्टीमंध्ये मला हषर् वाटतो, परमेश्वर असे म्हणतो.

25 परमेश्वर असे म्हणतो, ज्यांची फक्त शारीिरक संुता झाली
आहे,अशांना िशक्षा करण्याचे िदवस येत आहेत.
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26 िमसर, यहदूा, अदोम, अम्मोन, मवाब यातील व वाळवंटात
राहणारे, ज्यांनीआपल्या डोक्यावरचे केस कापले त्यांना
शासनकरीन. कारण ही सवर् राष्ट्रे बेसुनतआहेत,आिण
इसर्ाएलाचे सवर् घराणे बेसुनत हृदयाचे आहेत.

10
1 इसर्ाएलाच्या वंशजांनो, परमेश्वर जे वचन तुम्हास घोषीत

करीत आहे ते ऐका.
2 परमेश्वर असे म्हणतो, “देशांचे मागर् िशकू नका.
आिणआकाशातील िचंन्हाना घाबरुनजाऊनका,कारण त्यामुळे

राष्ट्रे भयभीत असतात.
3 त्या लोकांच्या चालीरीती अथर्शनू्य आहेत. कारण कोणी

जंगलातनू झाड तोडतो, असे ते कुर्हाडीने केलेले
कारागीराच्या हाताचे काम आहे.

4 नंतर ते त्यांना चांदीसोन्याने त्यांना सजवतात. ते खाली पडू
नयेत म्हणनू हातोड ाने व िखळ्याने ते घट्ट बसिवतात.

5अशा मतूी र्काकडीच्या मळ्यातील बुजगावण्यासारख्याआहेत.
त्या बोलू शकत नाहीत वा चालू शकत नाहीत.
लोकांसच त्या वाहनू न्याव्या लागतात.

तेव्हा त्यांना घाबरु नका. त्या मतूी र् तुमचे वाईटही करु शकत
नाहीत व चांगलेही करु शकत नाहीत.”

6 परमेश्वर तुझ्यासारखा दुसरा कोणीही नाही. तू महान आहेस
आिण तुझ्या नावातच सामथ्यर् आहे.

7 तुला कोण िभणार नाही, हे राष्ट्राच्या राजा? कारण तू त्या
योग्यतेचा आहेस,

कारण राष्ट्रांच्या सवर् ज्ञान्यांमध्ये आिण त्यांच्या सवर्
राज्यांमध्ये तुझ्यासारखा कोणी नाही.
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8 ते सवर् पशसूारखेआिण मखूर् आहेत, दीड दमडीच्या लाकडाच्या
मतूी र्चें अनुयायी आहेत.

9 ते लोक ताशी र्शाहनू ठोकून आणलेली चांदी आिण उफाजहनू
आणलेले सोने, कारािगराच्या व सोनाराच्या हातचे अशे
ते काम आहे.

ते िनळ्या आिण जांभळ्या रंगाचे कपडे चढिवतात शहाणे लोक
असे देव तयार करतात.

10 पण परमेश्वरच फक्त खरा देव आहे. तोच िजवंत आिण
सावर्कालीक राजा आहे. पृथ्वी त्याच्या क्रोधाने कंपन
पावतेआिण त्याचा कोप राष्ट्रे सहन करुशकत नाहीत.

11 परमेश्वर म्हणतो, “त्या लोकांस पुढील संराष्ट्र द्या. ‘त्या
खोट ा देवांनी पृथ्वीची आिण स्वगार्ची िनिमर्ती केली
नाही. ते स्वगार्ंतनू आिण पृथ्वीवरुन नाहीसे होतील.

12 ज्याने आपल्या सामथ्यार्ने पृथ्वी िनमार्ण केलीआिणआपल्या
ज्ञानाचा उपयोग करून त्याने जग िनमार्ण केले आपल्या
समंजसपणाच्या आधारे आकाश पांघरले.

13 त्याच्या वाणीने आकाशात पाण्याच्या गडगडाट होतो,
आिण तो पृथ्वीच्या शेवटापासनू धुके वर चढवतो.
तो पावसासाठी िवजा िनमार्ण करतो, आिण आपल्या
भांडारातनू वारा बाहेर काढतो.

14 ज्ञानािशवाय, पर्त्येक मनुष्य अज्ञानी झाला आहे. आपण
िनमार्ण केलेल्या मतूी र्मुळेच सोनार लाजवले जातात.

कारण त्या मतूी र् म्हणजे फक्त असत्य आहे. त्यामध्ये काही
सजीवपणा नाही.

15 त्या िनरुपयोगी आहेत, खोट ांचे काम आहेत, त्यांच्या
िशके्षसमयी त्यांचा नाश होईल.

16 पण देव, याकोबाचा वाटा, त्यांसारखा नाही, कारण तो सवर्
गोष्टी घडवणारा आहे.
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इसर्ाएल त्याच्या वतनाचा वंश आहे. सेनाधीश परमेश्वर हे
त्याचे नाव आहे.

17 अहो वेढ ामध्ये जगत असलेल्या लोकांनो. आपल्या वस्तू
गोळा करा आिण राष्ट्र सोडा.

18परमेश्वरअसे म्हणतो, पाहा, यावेळी, मी देशात राहणार्यांना
बाहेर फेकून देईन.

आिण त्यांना धडा िशकवावा म्हणनू त्यांना दु:ख देईल.”
19 माझी मोडलेली हाडे आिण संक्रमीत झालेल्या जखमांमुळे

मला हाय हाय!
तेव्हा मी म्हणालो, “खिचत हे माझे दु:ख आहे, आिण मला ते

पणूर्पणे भोगलेच पािहजे.”
20माझ्या तंबचूा नाश झालाआिण माझ्या तंबचेू सवर् दोर तुटले

आहेत.
माझी मुले मला सोडून िनघनू गेली आहेत.
माझा तंबू उभारायला एकही मनुष्य उरला नाही. माझा िनवारा

बांधायला एकही मनुष्य िशल्लक नाही.
21 कारण में ढपाळ मखूर् झाले आहेत. ते परमेश्वराचा शोध घेत

नाहीत.
म्हणनू त्यांना यश नाही, त्यांचे सवर् कळप िवखरले आहेत.
22 बातमीचा अहवाल आला आहे, पाहा! यहदूातील शहरांचा

नाश करायला आिण कोल्ह्यांची वस्ती करायला.
उ रेतनू मोठा भमूीकंप येत आहे.

23परमेश्वरा, मला माहीतआहे, मनुष्याची वाट ही त्याच्याकडून
नाही येत. चालत्या मनुष्यासआपली पावले नीट करता
येत नाही.

24 परमेश्वरा, मला िशस्त लाव! पण रागाच्या भरात नाही तर
न्याय्य रीतीने िशस्त लाव! नाहीतर तू कदािचत् आमचा
नाश करशील.
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25 जे राष्ट्र तुला ओळखत नाही आिण जे कुटंुब तुझ्या नामाचा
धावा करत नाही, त्यावर तू आपला क्रोध ओत.

कारण त्यांनी याकोबाचा िवनाश केला आहे आिण त्यास खाऊन
टाकलेआहे, त्यांनी त्यास क्षीण केले आहे. त्याची वस्ती
ओसाड केली आहे.

11
1 ियमर्याला परमेश्वराकडून िमळालेले वचन, ते म्हणाले:

2 “ियमर्या, या कराराची वचने ऐक, आिण यहदूाच्या पर्त्येक
मनुष्यास आिण यरूशलेममध्ये राहणार्या हे घोषीत कर.
3 त्यांना असे सांग की, परमेश्वर, इसर्ाएलचा देव असे म्हणतो
‘जो कोणी या कराराची वचने ऐकत नाही, तो शािपत असो.’
4 तुमच्या पवूर्जांना िमसर देशातनू, लोखंडाच्या भट्टीतनू बाहेर
काढून आणले, त्यावेळी मी त्यांना हा करार आज्ञािपला आिण
ही वचने आचरनात आणा, तर तुम्ही माझे व्हाल व मी तुमचा
देव होईन. 5 तुमच्या पवूर्जांना िदलेल्या वचनाकिरता मी हे
करीन, दधू व मध यांची रेलचेल असलेली सुपीक भमूी द्यायचे
मी त्यांना कबलू केले होते. त्याच भमूीवर तुम्ही आता राहत
आहात.” तेव्हा मी म्हणालो होय, परमेश्वरा! 6 परमेश्वर मला
म्हणाला, “यहदूाच्या शहरांतनू व यरूशलेमेच्या रस्त्यांतनू हे
वचन घोषीत कर, कराराची वचने ऐका आिण त्यांचे पालन करा.
7कारण मी त्यांना िमसरच्या बाहेर काढले त्या िदवसापासनू या
िदवसापयर्ंत मी तुमच्या पवूर्जांना इशारा देत आलो आहे की
माझा शब्द ऐका. 8 पण त्यांनी माझे ऐकले नाही आिण लक्ष
िदले नाही. ते दुरागर्ही हृदयाचे बनलेआिणआवडेल तेच त्यांनी
केले. म्हणनू मी त्यांना माझ्या आज्ञा पाळण्यास सांिगतले, पण
त्यांनी ते ऐकले नाही, म्हणनू करारात उल्लेखलेल्या सवर् शािपत
गोष्टी मला त्यांच्याबाबत कराव्या लागल्या.” 9 नंतर परमेश्वर



11:10 xxxix ियमर्या 11:17

मला म्हणाला, “यहदूातील आिण यरूशलेममधील लोकांमध्ये
कट सापडला आहे. 10 ते त्यांच्या पवूर्जांनी केलेल्या पापांकडे
वळलेआहेत. त्यांच्या पवूर्जांनी माझे ऐकण्याचे नाकारले. त्यांनी
दुसर्या देवांचे अनुसरण केले. त्यांची पजूा केली. इसर्ाएल
व यहदूाच्या वंशजांनी, त्यांच्या पवूर्जांनी माझ्याशी केलेल्या,
कराराचा भंग केला आहे.” 11 म्हणनू परमेश्वर म्हणतो, मी
त्यांना भयंकर संकटात टाकीन, ज्यातनू त्यांना सुटका करून घेता
येणार नाही. तेव्हा ते मदतीसाठी माझा धावा करतील, पण मी
त्यांचे ऐकणार नाही. 12 यहदूातील शहरे व यरूशलेममधील
रिहवासी ज्यांना ते अपर्णे देत असत, आिण धपू जाळीत
असत, असे ते त्यांच्या देवांकडे आरोळी करतील, पण त्या
भयंकर संकटकाळी लोकांस मदत करणे त्या मतूी र्ना शक्य होणार
नाही. 13 कारण यहदूा तुझ्या नगरा इतकेच तुझे देव झाले
आहेत, आिण तू लज्जास्पद बाल देवाच्या वेद्या, बाल देवाच्या
धपू वेद्या, यरूशलेमामधल्या रस्त्यांच्या संख्येइतक्याच केल्या
आहेत. 14 ियमर्या, तू या लोकांसाठी पर्ाथर्ना करु नकोस आिण
त्यांच्यासाठी िवनंती करु नकोस. कारण जेव्हा ते दु:खात माझा
धावा करतील, तेव्हा मी त्यांचे ऐकणार नाही.
15 “माझ्या िपर्य लोकांनी, ज्यांनी इतके दुष्ट हेतू धरले आहेत,

ते माझ्या घरात का आहेत?
कारण तुझ्याअपर्णाचे मांस तुझा बचावकरुशकणार नाही,कारण

तू वाईट केले आिण नंतर आनंद केला.”
16 “िदसावयास देखणे असणार्या िहरव्यागार फळाचे जैतनूाचे

झाड असे नाव परमेश्वराने तुला िदले होते.
पण आता मोठ ा गजर्नेच्या आवाजासिहत त्याने त्यावर अग्नी

पेटवला आहे. आिण त्याच्या फांद्या तोडल्या आहेत.
17कारण सेनाधीश परमेश्वर, ज्याने तुला लावलेआहे, तो तुझ्या

िवरूद्ध अिरष्ट बोलला आहे. कारण इसर्ाएल आिण
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यहदूाच्या लोकांनी कुकम केली. त्यांनी ‘बाल’ देवाला
यज्ञ अपर्ण केले म्हणनू मला राग आला.”

18 परमेश्वराने मला या गोष्टीचें ज्ञान िदले. म्हणनू मला त्या
समजल्या. परमेश्वरा, तू मला त्यांची कृत्ये दाखवली.

19 ते माझ्यािवरूद्ध योजनाआखतआहेत हे मला माहीत नव्हते.
मी क ल होण्याची वाट पाहणार्या गरीब कोकरासारखा
होतो. “आपण या झाडाचा आिण त्याच्या फळांचा नाश
करु. आपण त्यास जीवंताच्या देशातनू तोडून टाकू
म्हणजे त्याचे नाव आठवणीत राहणार नाही.”

20 पण सेनाधीश परमेश्वर, जो तू सत्याने न्याय करतोस, जो तू
हृदय व मन पारखतोस.

तू त्यांच्यावर केलेला पर्ितकार मी साक्ष देईन,कारण मीआपला
वाद तुझ्याजवळ उघड केला आहे.

21अनाथोथच्या लोकांबद्दल परमेश्वर या गोष्टी म्हणतो, जे
तुझा जीव घेण्यास पाहत आहेत. ते म्हणातात, “परमेश्वराच्या
नावावर भिवष्यकथनकरु नकोस, नाहीतरआम्ही तुलाआमच्या
हाताने ठार करु.” 22 यास्तव सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो,
पाहा! “त्यांना मी िशक्षा करीन. त्यांचे तरुण तलवारीने मरण
पावतील. त्यांची मुले आिण त्यांच्या मुली दुष्काळाने मरतील.
23 त्यांच्यातील एकही मनुष्य िशल्लक राहणार नाही. कारण
मी अनाथोथच्या लोकांवर वाईट, म्हणजे त्यांच्या शासनाचे वषर्
आणतो.”

12
1परमेश्वरा, मी तुझ्याकडे वादिववाद घेऊन येतो, तू िनतीमान

ठरतोस,
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मी िनिश्चतपणे माझ्या तक्रारीचे कारण तुला सांिगतले पािहजे.
दुष्टलोकचयशस्वीका होतात? सवर् जेअिवश्वासूलोक
ते यशस्वी आहेत.

2 तू त्यांना लावले आिण ते मुळावले. ते वाढतात आिण फळे
देतात.

तू त्यांच्या मुखात त्यांच्या जवळ आहे, पण त्यांच्या मनापासनू
तू फार दरू आहेस.

3 पण, परमेश्वरा, तू मला जाणतोस. तू मला पाहतोस आिण
माझ्या मनाला पारखतोस.

क ल करण्यासाठी में ढ ांना जसे फरपटतआणतात, तसे त्यांना
फरपटतआण. क लीच्या िदवसासाठी त्यांना तयारकर.

4 िकती काळ राष्ट्र शोक करणार? आिण सार्या देशाचे गवत
सुकून जाईल?

त्यामध्ये राहणार्यांच्या दुष्टाई मुळे पशू व पक्षी मरुन गेले
आहेत. कारण ते लोक म्हणाले “आमचे काय होईल हे
देवाला माहीत नाही.”

5कारण तू “ियमर्या, पायदळाबरोबर धावलासआिण त्यांनी तुला
दमवले, तर मग घोड ांबरोबर तू कसा धावशील?

जर तू सुरिक्षत आिण उघड ा देशात पडतोस तर यादन
नदीिकनारी वाढणार्या काटेरी झुडंुपात तू काय
करशील?

6 कारण तुझे भाऊबंद आिण तुझ्याच विडलाच्या घराण्याने
तुझ्यािवरूद्ध िवश्वासघात केला आहे आिण
तुझ्याचिवरूद्धआवाज उठवीत आहे.

जरी ते तुझ्याशी िमतर्ांसारखे बोलत असले, तरी तू त्यांच्यावर
िवश्वास ठेवू नकोस.”

7 “मी माझे घर सोडले आहे, मी माझे वतन टाकले आहे.
मी माझे िपर्य लोक ितच्या वैर्यांच्या हाती िदले आहे.
8माझे स्वत:चे वतनमला जंगलातील िसंहापर्माणेझालेआहेत.



12:9 xlii ियमर्या 12:15

ितने आपला आवाज माझ्यािवरूद्ध केला, म्हणनू मी ितचा दे्वष
केला आहे.

9माझे वतन मला तरसआहे,आिण पक्षी ितच्याभोवती िघरट ा
घालतआहेत.

जा आिण भमूीवरील सवर् िजवंत पर्ाण्यांना गोळा करा, आिण
त्यांनी खाऊन टाकावे म्हणनू त्यासआण.

10 पुष्कळ मेंढपाळांनी माझ्या दर्ाक्षमळ्याचा नाश केला आहे.
त्यांनी माझा वाटा पायदळी तुडिवला आहे,

त्यांनी माझा आनंददायक भाग वैराण व वाळवंटात पालटवला
आहे.

11 त्यांनी ितला उजाड केले आहे, मी ितच्या किरता शोक करत
आहे. ती उजाड झाली आहे.

सवर् भमूी उजाड करण्यात आली आहे. कारण कोणी हे मनावर
घेत नाही.

12 नाश करणारे सवर् वाळवंटातील त्या उजाड िठकाणाहनू आले
आहेत,

कारण परमेश्वराची तलवार एका सीमेपासनू देशाच्या तुसर्या
सीमेपयर्ंत खाऊन टाकीत आहे.

कोणत्याही िजवंत पर्ाण्यांसाठी देशात सुरिक्षतता नाही.
13 त्यांनी गहू पेरला पण काटेरी झाडांची कापणी केली, त्यांनी

दमेपयर्ंत कष्ट केले, पण काही िमळवले नाही.
परमेश्वराच्या कोपामुळे ते त्यांच्या िपकाबाबत लिज्जत

होतील.”
14 परमेश्वर माझ्या सवर् शेजार्यांिवरूद्ध असे म्हणतो. जे

वतन मी आपल्या इसर्ाएल लोकांस वतन म्हणनू िदले त्यास जे
दुष्ट शेजारी हात लावतात, पाहा! त्यांना मी त्याच्या भमूीतनू
उपटूनकाढीनआिण त्यांच्यामधनू यहदूाचे घराणे उपटूनकाढीन.
15 पण अशा रीतीने त्यांना उपटून काढल्यानंतर असे होईल
की परतनू त्यांच्यावर दया करीन, आिण मी पर्त्येकाल्या
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त्याच्या वतनासआिणपर्त्येकाला त्याच्या देशासपरतआणीन.
16असे होईल की जशी त्यांनी माझ्या लोकांस बालमतूी र्ची शपथ
वाहायला िशकवली तशी, परमेश्वर िजवंत आहे, अशी माझ्या
नावाची शपथ वाहायला जर ते माझ्या लोकांचे मागर् मन लावनू
िशकतीलतर ते माझ्यालोकांमध्ये बांधण्यात येतील. 17पणजर
कोणी ऐकत नाही, तर ते राष्ट्र मी समुळ उपटून टाकीन आिण
ते नष्ट करीन, परमेश्वर असे म्हणतो.

13
1 परमेश्वर मला असे म्हणाला: “जा आिण तागाचा कमरबंद

िवकत घे आिण तो आपल्या कमरेस बांध, पण पिहल्याने तो
पाण्यात घालू नको.” 2 तेव्हा मी परमेश्वराने सांिगतल्यापर्माणे
नेसावयास िवकत घेतले व ते माझ्या कमरेस बांधले. 3 नंतर
परमेश्वराकडून मला दुसर्यांदा वचन पर्ाप्त झाले ते असे, 4 “तू
नेसावयास िवकत घेतलेले, जे तुझ्या कमरेस बांधले आहे, उठ
आिण फरात नदी कडे जा आिण ितथे ते खडकाला पडलेल्या
खाचेत लपवनू ठेव.” 5 त्यापर्माणे मी फरातला गेलो आिण
अगदी परमेश्वराने सांिगतल्यापर्माणे ते लपवनू ठेवले. 6 पुष्कळ
िदवसानी, परमेश्वर मला म्हणाला, “उठ आिण फरातला जा व
लपवनू ठेवायला सांिगतलेला कमरबंध परत घे.” 7 त्यापर्माणे
मी फरातला गेलो आिण जो कमरबंध मी लपवला होता तो
उकरुन काढला. पण पाहा! आता तो कमरबंद नष्ट झाला
होता, तो अगदी िनरुपयोगी झाला. 8 तेव्हा परमेश्वराचे वचन
मजकडे पुन्हा आले व म्हणाले. 9 परमेश्वर असे म्हणतो,
“याचपर्कारे मी यहदूाचा आिण यरूशलेमेचा अहंकारी नष्ट
करीन. 10 हे दुष्ट लोक जे माझे वचन ऐकण्यास नकार देतात, जे
त्यांच्या हृदयाच्या कठोरपणात चालतात, जे दुसर्या देवाच्या
मागे त्याची उपासना करण्यास आिण त्यांच्या समोर नमन
करण्यासजातात, ते या कमरबंधापर्माणे होतील, ज्याचा काहीच



13:11 xliv ियमर्या 13:17

उपयोग नाही. 11कारण जसा कमरबंध मनुष्याच्या कमरेभोवती
लपेटलेला असतो, त्यापर्माणे मी यहदूाची आिण इसर्ाएलची
कुटंुबे, ते लोक माझे व्हावे, मला कीती र्, पर्शंसा आिण मान
िमळवनू द्यावा म्हणनू मी त्यांना आपणास लपेटलेले आहे. पण
ते माझे ऐकावयाचे नाही.” परमेश्वर असे म्हणतो.

12 “यास्तव तू हे वचन त्याना बोललेच पािहजे, परमेश्वर,
इसर्ाएलचा देव असे म्हणतो, ‘पर्त्येक बुधला दर्ाक्षरसाने
भरेल.’ तेव्हा ते तुला म्हणतील पर्त्येक बुधला दर्ाक्षरसाने
भरेल हे आम्हांला माहीत नाही काय? 13 मग तू त्यांना सांग,
‘परमेश्वर असे म्हणतो, पाहा! या देशात राहणारे, दावीदाच्या
िसंहासनावर बसलेले राजे, याजक, संदेष्टे आिण यरूशलेममध्ये
सवर् राहणारे यांना मी मद्याच्या धंुदीने भरीन. 14 मग मी त्यांना
एकमेकांवर आदळीन, िपता पुतर् एकमेकांवर आदळतील, मी
त्यांचा नाश करू नये असा त्यांचा कळवळा मी करणार नाही,
िकंवा त्यांना सोडणार नाही, िकंवा त्यांच्यावर दया करणार नाही.
असे परमेश्वर म्हणतो.
15 ऐका आिण लक्ष द्या, गिवर्ष्ठ बनू नका, कारण परमेश्वर

तुमच्याशी बोलला आहे.

16 त्याने अंधकार पसरिवण्याच्या आधी, आिण अंधकारमय
पवर्तावर तो तुमचे पाय डळमळण्याचे कारण
बनण्याआधी,

आिण तुम्ही पर्काशाची पर्तीक्षा करतांना तो त्याची मृत्यछूाया
करील व त्याचा िनबीड अंधार करून ठेवील त्याच्या
आधी, परमेश्वर, तुमचा देव याला मान द्या.

17 म्हणनू जर तुम्ही ऐकणार नसाल, तर मी तुमच्या अहंकारामुळे
शोकाकुल होईन.



13:18 xlv ियमर्या 13:25

माझे डोळे खातर्ीने अशर्ू गाळतील आिण आसवे वाहवील.
कारण परमेश्वराचा कळप बंिदस्त केला आहे.

18 राजाला आिण राणीच्या आईला सांग, स्वत:ला नमर् करा
आिण खाली बसा,

कारण तुमचा मुकुट, म्हणजे तुमचे गौरवआिण गवर्,खाली पडले
आहे.

19 नेगेबमधील शहरे बंद केली गेली आहेत, ती उघडायला कोणी
नाही. यहदूाला बंिदस्त केले आहे, ितच्यातील सवर्
हद्दपार करण्यात आलेआहेत.

20आपलेडोळे वरलावआिणजो उ रेहनू येतआहे त्यास पाहा.
त्याने िदलेलाकळप, तुलाअित संुदरअसलेलाकळपकोठेआहे?
21 ज्यांना तू आपले िमतर् होण्यास िशकवले, त्यांच्यावर देव

जेव्हा तुला ठेवणार, तेव्हा तू काय करशील?
जसे पर्सुतपावणार्या स्तर्ीला वेदना वेढतात, त्याचपर्माणे हा

तुझ्या वेदनांचा पर्ारंभ नाही काय?
22 तेव्हा तू कदािचत् स्वत:च्या मनास िवचारशील, “माझ्या

सोबतच या गोष्टी का घडतात?”
हे असे आहे कारण तुझ्या अनेक पापांमुळे तुझा घागरा उठला

गेला आहे आिण तुझा बलात्कार झाला आहे.
23 कुशी लोक त्यांच्या कातडीचा रंग बदलू शकतील काय? िकंवा

िच ा त्याच्यावरील िठपके बदलू शकेल काय?
त्याचपर्माणे तुम्हास, जी नेहमीच वाईट करण्याची सवय आहे,

ते तुम्ही चांगले करणार काय.
24 यास्तव वाळवंटातील उडून जाणार्या भुसकटापर्माणे मी

त्यांचा नाश करील.
25 हेच तुलामाझ्याकडून देण्यातआलेआहे, तुझाघोषीत केलेला

वाटा,
कारण तू मला िवसरली आहे आिण खोट ावर िवश्वास ठेवला

आहे,असे परमेश्वर म्हणतो.



13:26 xlvi ियमर्या 14:8

26यरूशलेम, मी तुझा घागरा डोक्याकडून खेचीन. पर्त्येकजण
तुला पाहीलआिण तुझी बेअबर्ू होईल.

27 तुझी जारकमआिण िखदळणे, तुझ्या व्यिभचाराची दुष्टाई ही
रानांतल्या डोंगरावर मी पािहली आहेत, हे यरूशलेमे,
तुला हाय! तू स्वच्छ केली जात नाही आहे, असे िकती
काळ चालणार?

14
1 परमेश्वराचे वचन जे अवषर्णाबद्दल ियमर्याकडे आले:

2 “यहदूा शोककरो, ितची दारे पडूनजावोत, ते देशासाठी िवलाप
करतआहेत,

त्यांचे यरूशलेमेसाठी रडणे उंचावर गेले आहे.
3 त्यांचे थोरजन त्यांच्या चाकरांना पाण्यासाठी पाठवतात, ते सवर्

अयशस्वी परत येतात,
म्हणनू ते लिज्जत व फजीत होऊनआपले चेहरे झाकून घेतात.
4 ह्यामुळे जमीनीत भेगापडल्या आहेत, कारण भमूीवर कोठेही

पाणी नाही.
म्हणनू शेतकरी लज्जीत होऊनआपली डोकी झाकतआहे.
5 कोठेही गवत नसल्यामुळे हरीणी आपल्या नवजात पाडसास

एकटेच सोडून देते.
6 उघड ा डोंगरावर उभी राहनू, जंगली गाढवे कोल्ह्यांपर्माणे

धापा टाकतात,
त्यांचे डोळे खोल गेले आहेत, कारण खाण्यालायक एकही झुडूप

िशल्लक नाही.
7 जरी आमची दुष्टाई आमच्यािवरूद्ध साक्ष देते, पण तरी,

परमेश्वरा, तुझ्या नामास्तव कायर् कर.
कारण आमची अिवश्वासू कृत्ये वाढली आहेत. आम्ही

तुझ्यािवरूद्ध पाप केले आहे.
8 इसर्ाएलाची आशा, तोच एक ज्याने संकटकाळी त्यास तारले.
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तू देशात उपर्यासारखा िकंवा जो वाटसरु रातर्ी उतरायला
वळतो त्याच्यासारखा तू का असावा?

9जो वाचवूशकतनाहीअशा वीर योद्ध ापर्माणे तू का गोंधळात
आहेस?

कारण परमेश्वरा, तूआमच्याबरोबरआहेस. आम्ही तुझ्या नावाने
ओळखले जातो,आम्हास सोडून जाऊ नकोस.”

10परमेश्वर या लोकांस असे म्हणतो: त्यांना भटकने िपर्य झाले
आहे, त्यांनी आपले पाय असे करण्या पासनू आवरून
धरले नाही.

यास्तव परमेश्वर त्यांच्यापासनू आनंदी नाही, आता तो त्यांची
दुष्कृत्ये लक्षात ठेवनू त्यांच्या पापांबद्दल त्यांना िशक्षा
करील.

11 परमेश्वर मला म्हणाला, “या लोकांच्या भल्यासाठी तू
पर्ाथर्ना करु नकोस.

12 कारण जरी ते उपवास करतील, तरी मी त्यांचे रडने ऐकणार
नाही, आिण जरी ते होमापर्ण व धान्यापर्ण करतील,
त्यामध्ये मी आनंद पावणार नाही. कारण तलवार व
दुष्काळआिण रोगराई यांनी मी त्यांचा नाश करीन.”

13 तेव्हा मी म्हणालो, “हे, पर्भू परमेश्वरा, पाहा! संदेष्टे त्यांना
सांगत आहेत की, तुम्ही तलवार पाहणार नाही, आिण
दुष्काळ तुमच्यासाठी असणार नाही, कारण मी तुम्हास
या िठकाणी खरी सुरिक्षतता देत आहे.”

14 परमेश्वर मला म्हणाला, “माझ्या नावावर हे संदेष्टे असत्य
कथन करतात. मी त्यांना पाठिवलेले नाही आिण त्यांना
अशी कोणतीही आज्ञा केली नाही िकंवा त्याच्याशी
बोललोही नाही. पण त्यांच्या हृदयातनू िनघणारे कपट,
खोटे दशर्न, व दैवपर्श्न व व्यथर्ता हे भिवष्य ते तुम्हास
सांगतात. 15यास्तव परमेश्वर असे म्हणतो, मी ज्यांना
पाठवले नाही, अशे जे भिवष्यवादी माझ्या नावात
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भिवष्य सांगतात आिण असे म्हणतात या देशावर
तलवार व उपासमार येणार नाही. ते संदेष्टे तलवारीने
आिण उपासमारीने मरतील. 16 आिण ज्या लोकांस
त्यांनी भवीष्य सांिगतले, ते उपासमार व तलवार यामुळे
यरूशलेमेच्या रस्त्यावर फेकले जातील. त्यांना व
त्यांच्या िस्तर्या व मुलांनाआिण मुलीनंा कोणी पुरणारा
पण असणार नाही, कारण त्यांची दुष्टाई मी त्यांच्यावर
ओतीन.

17 हे वचन त्यांना सांग: माझ्या डोळ्यांत अशर्ू रातरं्िदवस
वाहोत, ते थांबू नयेत.

कारण माझ्या लोकांच्या कन्येचे पडणे खपू मोठे आहे,
ितची जखम मोठी आिण ठीक न होणारी आहे.
18 जर मी रानात बाहेर गेलो तर पाहा, तीथे तलवारीने मारले

गेलेले आहेत. आिण जर मी शहराजवळआलो
तर पाहा! दुष्काळाने गर्ासलेले आहेत. कारण दोघेही, याजक

आिण संदेष्टे ज्ञान नसल्याने भटकतआहे.”
19 “कायतू यहदूाला पणूर्पणे नाकारलेआहेका? तू िसयोनचा राग

करतोस काय?
बरे न होण्या इतके तू आम्हांला का पीडलेस? आम्हांस शांती

असेल ही आशा बाळगली, पण आमच्या वाट ाला
काहीच चांगले आले नाही.

आिण बरे होण्याची वाट पािहली, पण पाहा, तेथे फक्त भयच
आहे.

20परमेश्वरा,आम्ही पापीआहोत,ह्याचीआम्हास जाणीवआहे.
आमच्या पवूर्जांनी दुष्कृत्ये केली. आम्ही तुझ्यािवरूद्ध
अपराध केले.

21परमेश्वरा, तुझ्या नामास्तव,आम्हांला नाकारू नकोस, तुझ्या
वैभवशाली िसंहासनाची अपर्ितष्ठा होऊ देऊ नकोस.

आठवण करआिणआम्हा बरोबर तुझा करार तोडू नको.
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22 राष्ट्राच्या मतूी र्तं पाऊस पाडण्याचे सामथ्यर् आहे काय?
िकंवा आकाश स्वत: पावसाच्या सरी पाडण्यास सशक्त
आहेत काय?

जो हे सवर् करतो, तो तचू आमचा एकमेव परमेश्वर देव नाही
काय? आमची आशा तुझ्यामध्ये आहे. कारण तुच या
सवर् गोष्टी केल्या आहेत.”

15
1 तेव्हा परमेश्वर मला म्हणाला, “मोशे आिण शमुवेल जरी

या लोकांसाठी िवनवणी करण्यास माझ्या समोर उभे रािहले, तरी
माझे या लोकांच्या बाजसू समथर्न नसते. त्यांना माझ्यासमोरून
दरू पाठव, ते िनघनूजावोत. 2असे होईलकी ते तुला िवचारतील,
‘आम्ही कोठे जावे?’ तेव्हा तू त्यांना सांग, परमेश्वर असे म्हणतो:
जे मरणासाठी िनवडले आहे, ते मरणासाठी. जे तलवारीसाठी

िनवडलेले आहेत, ते तलवारीसाठी,
जे उपासमारासाठी िनवडले आहे; ते उपासमारीसाठी जावोत.

आिण जे कैदेसाठी आहेत ते कैदेत जावोत.
3 मी त्यांना चार गटात सोपवनू देईन; मारण्यास तलवार,

फाडून टाकण्यासाठी कुतर्ी,आिणआकाशांतले पक्षी व
भमूीवरील पश,ू परमेश्वर असे म्हणतो.

4 पृथ्वीवरच्या सवर् राज्यांत मी त्यांना भयंकर गोष्ट असे करीन,
मनश्शेने, िहज्कीयाचा मुलगा, यहदूाचा राजा, याने जे
यरूशलेममध्ये केले, या कारणास्तव मी असे करीण.

5 हे यरूशलेम, तुझ्यावर कोण दया करणार, आिण कोण दु:खाने
तुझ्यासाठी आक्रोश करणार?

तुझी िवचारपसू करायला कोण वळणार?
6तू मला नाकारलेस, परमेश्वरअसे म्हणतो,तू माझ्यापासनू मागे

गेली आहेस.
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म्हणनू मी माझ्या हाताने तुला फटकारील आिण नाश करीन.
तुझ्यावर दया करून मी थकलो आहे.

7 म्हणनू मी त्यांना देशाच्या दारात सुपाने पाखडणार आहे.
मी त्यांना त्यांच्या मुलापासनू वेगळे केले आहे, जर ते आपल्या

मागार्तनू िफरले नाहीत, तर मी माझ्या लोकांचा नाश
करणार

8 मी समुदर्ातील वाळूपेक्षा त्यांच्या िवधवांची संख्या जास्त
करीन.

भर मध्यान्ही मी तरुणांच्या आईिवरूद्ध िवध्वंसक पाठवील. मी
त्यांच्यावर धडकी आिण भये अकस्मात पाडील.

9आईचे सात मुलांना जन्म देने वाया जाईल. असतील तरी ती
सवर् मरतील. तीधापा टाकेल, िदवसअसताही तीचासयूर्
मावळेल.

ती लाजवली आिण शरमलेली केली जाईल, कारण मी ितच्यात
उरलेले शतरं्ूच्या तलवारीला सोपनू देईन.

परमेश्वर असे म्हणतो.
10माझ्या आई, मला हाय हाय! कारण सवर् पृथ्वीला वाद आिण

यिूक्तवादाचा पुरुष असे तू मला जन्म िदला आहे.
मला कोणाचे देणे नाही, िकंवा त्यांनी मला काही देणे नाही, तरी

पण ते सवर् मला शाप देतात.
11परमेश्वर म्हणाला, तुझ्या चांगल्यासाठी मी तुला तारले नाही

काय?
खिचत संकटे आिण दुःखाच्यावेळी शतर्ू तुझ्याजवळ मदतीस

िवनंती करत येतील असे मी करीन.
12 कोणाच्याने लोखंड मोडेल काय? खासकरुन ते उ रेकडून,

लोखंड आिण कास्य िमिशर्त असेल तर?
13मी तुझी संप ी आिण धन लटू असे देईन,
ही तुमच्या सवर् पापांची िकंमत असेल, जे तुम्ही आपल्या

िसमांच्या आत केली आहेत.
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14 तुझे शतर्ू तुला मािहत नाहीअश्या देशात तुला नेतील,असे
मी करीन.

कारण माझ्या रागात अग्नी पेटला आहे, तो तुम्हास जाळेल.

15 परमेश्वरा, तू जाणतोस, माझी आठवण ठेव व मदत कर.
माझ्या करीता,माझ्या माझ्यापाठीसलागणार्यांिवरूद्ध
सडू घे.

तुझ्या सहनशीलतेत मला दरू घालवू नकोस, तुझ्याकरीता मी दु:
ख सहन केले, हे जाण.

16मला तुझी वचने सापडली,आिण ती मी खाल्ली.
तुझे वचन माझ्या हृदयाचाआनंदआिण हषर् अशी झाली. कारण

तुझे नाव मला ठेवले आहे, ‘सेनाधीश परमेश्वर असे
म्हणतो.

17लोकांच्या आनंदात आिण जल्लोषात मी बसलो नाही.
तुझ्या हातामुळे मी एकटाच बसनू रािहलो, कारण तू मला

क्रोधाने भरले आहे.
18 माझे दुखणे िनरंतरचे का आहे, आिण माझी जखम बरी न

होणारी का आहे?
आटून गेलेल्या दगलबाज झर्यापर्माणे तू मला होशील काय?
19 यास्तव परमेश्वर असे म्हणतो, “ियमर्या, जर तू पश्चाताप

करशील, तर मी तुला पुनसर्ंचियत करणार आिण तू
माझ्या सेवेस उभा राहशीलआिण माझी सेवा करशील.

जर तू मुखर् गोष्टीमंधनू मौल्यवान गोष्टी वेगळ्या करशील, तर
तू माझे मुख असा होशील.

लोक तुझ्याकडे परत येतील पण तू त्यांच्याकडे परत जाणार
नाहीस.

20 मी तुला या लोकांसाठी िपतळेचा बळकट कोट असा करीन.
आिण ते तुझ्याशी लढतील, परंतू तुझ्यावर पर्बल
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होणार नाहीत, कारण तुला तारायला आिण मुक्त
करायला मी तुझ्याजवळआहे,असे परमेश्वर म्हणतो.

21 कारण मी तुला दुष्टाच्या हातातनू सोडवेन आिण जुलमी
राजाच्या हातातनू तुला खंडून घईल.”

16
1 परमेश्वराचे वचन माझ्याकडे आले, ते म्हणाले. संराष्ट्र

आला: 2 तू आपणास पत्नी करून घेऊ नको आिण या िठकाणी
तुला मुले व मुली न होवोत. 3कारण या िठकाणी जन्म घेणार्या
मुला आिण मुलीनंा आिण त्यांच्या आयांना ज्यांनी त्यांना जन्म
िदला आिण त्यांचे बाप ज्यांमुळे ते या िठकाणी जन्माला आले,
त्यांना परमेश्वर असे म्हणतो, 4 “ते रोगगर्स्त मृत्यू मरतील,
त्यांच्यासाठी कोणीही शोक करणार नाही आिण त्यांना पुरले
जाणार नाही. ते शेणखतापर्माणे जिमनीवर असतील. कारण
ते लोक तलवारीने आिण उपासमारीने नष्ट होतील. त्यांची
परे्ते आकाशातील पक्षयास व भमूीवरील पर्ाण्यांस आहार असे
होतील.” 5 कारण परमेश्वर असे म्हणतो, ज्या घरी शोक आहे,
त्या घरात जाऊ नकोस. िवलाप करायला आिण सहानुभतूी
दाखवायला त्या लोकांजवळ जाऊ नको. कारण या लोकांपासनू
मी आपली शांती व परे्मदया व करुणा काढून नेल्या आहेत,
असे परमेश्वर म्हणतो. 6 म्हणनू या देशातील मोठे आिण लहान
मरतील. ते पुरले जाणार नाहीत िकंवा त्यांच्याबद्दल कोणी शोक
करणार नाही. त्यांच्याकिरता कोणी आपल्याला कापनू घेणार
नाही िकंवा आपले केस कापणार नाहीत. 7 मृतांबद्दल शोक
करणार्यांसाठी कोणीही अन्नआणणार नाही. ज्यांचे आईवडील
गेले आहेत, त्यांचे कोणी सांत्वन करणार नाही. मृतांसाठी शोक
करणार्यांसाठी,कोणीही पेयेआणनूसांत्वनकरणार नाही. 8ज्या
घरात मेजवानी सुरु आहे, अशा घरात त्यांच्यासोबत तू खायला
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व प्यायला बसू जाऊ नकोस. 9 कारण सेनाधीश परमेश्वर,
इसर्ाएलचा देव असे म्हणतो, पाहा! तुझ्या डोळ्या देखत मी
आनंद आिण उत्सव, नवर्याचा आिण नवरीचा शब्द बंद होणार,
असे मी करीन. 10आिण मग असे होईल, तू ही वचने या लोकांस
सांगशील आिण ते तुला म्हणतील, परमेश्वराने आमच्याबद्दल
या भयंकर गोष्टी का सांिगतल्या? आम्ही काय चकू केली?
आम्ही आमच्या परमेश्वर देवािवरूद्ध काय पाप केले? 11 तेव्हा
तू त्यांना असे सांग, परमेश्वर असे म्हणतो: कारण तुमच्या
पवूर्जांनी मला सोडून अन्य दैवतांच्या मागे गेले आिण त्यांची
पजूा केली व त्यांना नमन केले. त्यांनी मला सोडले आिण माझे
िनयमशास्तर् पाळले नाही. 12 पण तुमच्या पवूर्जांपेक्षा तुम्ही
वाईट पापे केलीत. कारण पाहा! पर्त्येक मनुष्य आपल्या दुष्ट
हृदयाच्या हट्टापर्माणे चालत आहे. कोणीही असा नाही जो
माझे ऐकतो. 13 म्हणनू मी तुम्हास देशाबाहेर काढून तुम्हास
िकंवा तुमच्या पवूर्जांनासुद्धा माहीत नसलेल्या देशात घालवनू
देईन, आिण िदवसरातर् तुम्ही तेथे दुसर्या देवांची पजूा कराल,
कारण मी तुमच्यावर अनुगर्ह करणार नाही. 14 यास्तव पाहा!
परमेश्वर असे म्हणतो. असे िदवस येत आहेत, ज्यात, ज्याने
िमसरच्या भमूीतनू इसर्ाएलाच्या लोकांची सुटका तो परमेश्वर
िजवंत आहे. असे लोक आणखी म्हणणार नाही. 15 ज्याने
इसर्ाएलाच्यालोकांची उ रेतीलपर्देशातनू सुटका केलीआिण
त्या देशात िजथे त्याने त्यांना पांगवले, त्यातनूही काढून वर
आणले तो परमेश्वर िजवंतआहे. असे ते म्हणतीलआिण त्यांचा
जो राष्ट्र मी त्याच्या पवूर्जांना िदला होता त्यामध्ये मी त्यांना
परत आणीन. 16 परमेश्वर असे म्हणतो, पाहा! लवकरच मी
पुष्कळ मासे धरणार्यांना पाठवीन. म्हणजे ते लोकांस मासे
धरल्यासारखे पकडतील. त्यानंतर पुष्कळ िशकार्यांना पाठवीन
म्हणजे ते पर्त्येक डोंगर, टेकड ा व कपारी यांमधनू त्यांची
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िशकार करतील. 17 कारण माझे डोळे त्यांच्या मगार्वर आहेत,
ते माझ्यासमोरुन लपलेले नाहीत. त्यांचे अन्याय माझ्या
डोळ्यांपासनूलपलेलानाहीत. 18मीपिहल्याने त्याच्या त्याच्या
अन्यायाची आिण पापांची फेड दुपटीने करीन, कारण माझी भमूी
त्यांनी आपल्या ितरस्करणीय मतूी र्चं्या आकृतीनंी िवटाळवीली
आहे. आिण माझे वतन त्यांनी आपल्या ओंगळ मतूी र् स्थापनू
कलंिकत केले आहे.
19 परमेश्वरा, तचू माझे सामथ्यर् आहेस आिण माझे संरक्षण

आहेस. संकटकाळी धावत जाऊन आशर्य घ्यावा असे
सुरिक्षत स्थान तू आहेस.

पृथ्वीच्या शेवटापासनू राष्ट्रे तुझ्याकडे येतील आिण ते
म्हणतील, “आमच्या वाडविडलांना कपटाचा वारसा
िमळाला आहे.

जे खाली आहे, त्यामध्ये काहीच िहत नाही.”
20लोक स्वत:साठी देव िनमार्ण करु शकतील काय? पण ते देव

नव्हेतच.
21 यास्तव पाहा! परमेश्वर म्हणतो “मी त्यांना कळवीन,

या एकदाच मी अपला हात व आपले सामथ्यर् त्यांना
कळवीन,

म्हणजे ते जाणतील की माझे नाव परमेश्वर आहे.”

17
1 “यहदूाचे पाप लोखंडी लेखणीने व िहर्याच्या टोकाने िलिहलेले

आहे.
ते त्यांच्या हृदयाच्या पाटीवर आिण वेदीच्या िशंगांवर कोरले

आहेत.
2 त्यांचे लोक उंच डोंगरावरील िहरव्या झाडाजवळील त्यांच्या

वेद्या आिण अशेराचे खांब आठवण करतात.
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3 िवस्तीणर् पर्देशातील डोंगरावरील त्यांच्या वेद्या तेआठवतात.
मी तुझी संप ी आिण िवपुलता दुसर्यास लटू अशी
वाटून देणार. कारण तुझी पातके तुझ्या सवर् िसमांत
सरळीकडे आहेत.

4मी िदलेला वारसा तू गमावशील.
मी तुमच्या शतरं्ूना तुम्हास गुलाम म्हणनू अज्ञान भमूीत देईन.
कारण माझ्या क्रोधात तू अग्नी पेटवला आहे, जो सवर्काळ

जळत राहीन.”
5 परमेश्वर असे म्हणतो, “जो मानवजातीवर िवश्वास ठेवतो,
जो आपल्या देहाला आपले सामथ्यर् करतो पण त्याचे हृदय

परमेश्वरापासनू दरू आहे, तो शािपत असो.
6कारणतो वाळवंटातील झुडुपापर्माणेआहेआिणचांगले येईल

ते तो पाहणार नाही.
तो िनजर्न, कोरड ा व बरड जिमनीवर व रिहवासी नसलेल्या

जागी वस्ती करीन.
7 परंतु जो परमेश्वरावर िवश्वास ठेवतो, तो आशीवार्दीत आहे,

कारण परमेश्वर त्याचा िवश्वास आहे.
8तो पाण्याच्या पर्वाहाजवळलावलेल्या वृक्षापर्माणे तो होईल,

ज्याची मुळे पर्वाहाजवळ पसरते,
तो हे पाहत नाही की उन्हाची झळ येत आहे, कारण त्याची पाने

िहरवीगार राहतात.
मग दुष्काळाच्या वषार्च्या काळात तो िचंतागर्स्त होणार नाही,

िकंवा तो फळ देण्याचे थांबवणार नाही.”
9 हृदय इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा जास्त कपटी आहे, ते

आजारी आहे, कोण त्यास समजू शकणार?
10 मी पर्त्येक मनुष्यास त्याच्या लायकीपर्माणे, त्याच्या

कमार्च्या फळापर्माणे ताडना करण्यास,
मी परमेश्वर, मनाचा शोध घेतो, मी हृदय पारखतो.
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11अन्यायाने जो शर्ीमंत होतो, तो जशी िततर जी अंजी घालत
नाहीत त्यावर बसते तसा आहे.

पण त्याच्या आयुष्याच्या मध्यांनात, ती संप ी त्यास सोडील.
तो शेवटी एक मखूर् असेल.

12 आमच्या मंिदराचे िठकाण एक गौरवशाली राजासन, जे
सुरुवातीपासनू भारदस्त आहे.

13 परमेश्वरा, तू इसर्ाएलचे आशास्थान आहेस. तू पाण्याच्या
िजवंत झर्यापर्माणे आहेस. जो या भमूीवर परमेश्वरा
पासनू िफरेल, त्यास छेदले जाईल.

कारण त्यांनी परमेश्वरास जो िजवंत पाण्याचा झरा आहे, त्यास
सोडले आहे.

14 परमेश्वरा, तू मला बरे कर,आिण मी पणूर्, बरा होईन. तू मला
तार, म्हणजे मी तरेन. कारण तुच माझे स्तुतीचे गीत
आहेस.

15पाहा, ते मला िवचारतआहे, “परमेश्वराचे वचन कोठेआहे? ते
आता येवो.”

16 मी तर तुझ्यामागे चालनू में ढपाळ होण्यापासनू मागे हटलो
नाही, तो भयंकर िदवस उजाडावा अशी माझी इच्छाही
नव्हती.

हे तू जाणतोस, जे माझ्या ओठातनू िनघाले ते तुझ्यासमोर आहे.
17तू मला भयावह असे होऊ नकोस. संकटाच्या िदवशी तू माझा

आशर्यआहेस.
18माझा पाठलाग करणारे लाजवले जावो, परंतू मी न लाजवला

जावो. ते िनराश केले जावोत, परंतू मी िनराश न केला
जावो.

अिरष्टाचा िदवस त्यांच्यािवरुद्ध पाठव आिण दुप्पट नाशाने
त्यांना िवखरुन टाक.
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19परमेश्वराने मला असे म्हटले: “यहदूाचे राजे यरूशलेमेच्या
ज्या पर्वेशद्वारातनू ये-जा करतात, त्या द्वारातजाऊन उभा राहा
आिण लोकांस सांग. मग यरूशलेमेच्या इतर पर्वेशद्वारापाशी
जाऊन हेच कर. 20 त्यांना सांग, यहदूाच्या राजांनो आिण
सवर् यहदूा लोकांनो व यरूशलेमेच्या पर्वेशद्वारांतनू पर्वेश
करणार्या सवर् राहणार्यांनो, परमेश्वराचे वचनऐका. 21परमेश्वर
असे म्हणतो: तुम्ही आपला जीव जपा आिण शब्बाथाच्या
िदवशी तुम्ही यरूशलेमेच्या पर्वेशद्वारातनू ओझी वाहनू आणू
नका. 22 आिण शब्बाथाच्या िदवशी तुम्ही आपल्या घरातनू
काही भार बाहेर आणू नका व काही उद्योगही करु नका, तुमच्या
पवूर्जांना िदलेल्याआजे्ञपर्माणे शब्बाथाचा िदवस पिवतर् पाळा.
23 पण त्यांनी तो पाळला नाही आिण लक्ष िदले नाही. परंतू ते
आपल्या मानेत ताठर झाले, म्हणनू ते ऐकेणात आिण िशक्षण
आत्मसात करेनात. 24 असे होईल की, जर तुम्ही खिचत
माझे ऐकाल आिण शब्बाथाच्या िदवस पिवतर् पाळण्यासाठी,
यरूशलेमेच्या पर्देशद्वारातनू तुम्हीओझीआणली नाहीतआिण
त्या िदवशी काम नाही केले, परमेश्वर असे म्हणतो. 25 तर
या नगराच्या दारातनू दावीदाच्या िसंहासनावर बसणारे राजे
आिण सरदार, रथांमधे व घोड ावर बसनू आत जातील, ते
व त्यांचे सरदार, यहदूा आिण यरूशलेमेत राहणारे, आत
जातील, आिण हे नगर सवर्काळ राहीन. 26 ते सवर् यहदूा
आिण यरूशलेमेच्या आजबूाजचू्या सवर् पर्देशातनू, आिण
बन्यामीनच्या देशातनू आिण खालच्या भागातनू, डोंगराळ
पर्देशातनू आिण नेगेबमधनू, होमापर्ण आिण धान्यापर्ण, यज्ञ
व धपू आणतील आिण उपकारस्तुतीची अपर्णे घेऊन लोक
परमेश्वराच्या घरास येतील. 27 पण जर तुम्ही शब्बाथ िदवस
पिवतर् पाळण्यासाठी माझे ऐकले नाही,जर तुम्ही शब्बाथाच्या
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िदवशी यरूशलेमेच्या दारातओझे वािहले, तर मी दारात कधीहंी
िवझू न शकणारी आग लावीन, ही आग यरूशलेमचे राजवाडे
खाऊन टाकीलआिण ती िवझवली जाणार नाही.”

18
1 ियमर्याला परमेश्वराकडूनआलेले वचन ते आहे, ते म्हणाले:

2 “उठ आिण कंुभाराच्या घरी जा, कारण मी तेथे तुला माझी
वचने देईन.” 3 म्हणनू मी कंुभाराच्या घरी गेलो, आिण
पाहा! तो कंुभार चाकावर काम करीत होता, 4 पण जे मातीचे
पातर् तो तयार करत होता ते त्याच्या हातात असतांनाच
िबघडले, म्हणनू त्याने आपले िवचार बदलले आिण त्याच्या
दृष्टीस चांगले वाटणारे त्याचे त्याने पुन्हा एक दुसरे पातर्
तयार केले. 5 तेव्हा परमेश्वराचे वचन माझ्याकडे आले आिण
म्हणाले: 6 परमेश्वर असे म्हणतो, “इसर्ाएलाच्या घराण्यांनो,
तुमच्याबरोबर या कंुभार सारखे वागण्यास मी सक्षम नाही
काय? अहो, इसर्ाएलाच्या घराण्यांनो पाहा! जशी माती
कंुभाराच्या हातात असती तसे तुम्ही माझ्या हातात आहात.
7 एखाद्यावेळी मी राष्ट्र व राज्य ह्याबद्दल बोलेल, ते बाहर
काढने, फाडून टाकने िकंवा नाश करणे असे बोलेल. 8 पण
जर ज्या राष्ट्रािवषयी मी बोललो, ते आपल्या दुष्कृत्यांपासनू
िफरले तर मी जे त्यांच्यािवषयी करण्याचे योिजले होते त्याबद्दल
अनुतापेन. 9आिण दुसर्या क्षणी, मी एखाद्या राष्ट्राबद्दल िकंवा
राज्याबद्दल ते बांधावे िकंवा लावावे असे म्हणीन. 10 पण त्यांनी
माझ्या दृष्टीमध्ये वाईट असे केले, तर मी जे चांगले सांगत
होतो ते थांबवीन आिण त्यांच्यासाठी मी ते करीन. 11 तर आता,
यहदूाच्या मनुष्यांशी आिण यरूशलेम येथे राहणार्यांना असे
सांग, की परमेश्वर असे म्हणतो: पाहा! मी तुमच्यावर संकटे
आणण्याचे पाहत आहे. मी तुमच्यािवरुध्द बेत आखत आहे.
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तेव्हा पर्त्येकआपल्या दुष्ट मागार्िवषयी पश्चाताप करा,आिण
आपली माग वआपली कम नीट करा. 12पण ते म्हणतात,आशा
नाही,यास्तवआपणआपल्या योजनांनुसार कायर् करूया. आम्ही
पर्त्येक आपल्या दुष्ट हृदयाच्या इच्छेपर्माणे वाग.ू
13यास्तव परमेश्वर असे म्हणतो: दुसर्या राष्ट्रांना िवचारा, या

अशा गोष्टी कोणी केल्याचे तुम्ही ऐकले आहे का?
इसर्ाएलाच्या कुमारीने भयंकर असे काम केले आहे.
14लबानोन पवर्तांवरचे बफर् िशखरावरीलखडकाला कधी सोडील

काय?
दरू पवर्तातनू वाहणार्या झर्यांचे पाणी कधी आटेल काय?
15 पण माझे लोक मला िवसरले आहेत, ते कवडी मोलाच्या

मतूी र्नंा वस्तू अपर्ण करतात आिण आपल्या मागार्त
अडखळणे करतात.

त्यांनी पवूर्जांच्या जुन्या वाटा सोडून ते आडवळणाने चालतात.
16 यास्तव जे राष्ट्र भयानक आिण सवर्काळासाठी फुत्काराची

गोष्ट असा होईल.
ितच्याजवळून जाणारा पर्त्येक हादरेल आिण आपले डोके

हालवेल.
17मी त्यांना पवूचा वारा उडवतो तसे त्यांच्या वैर्यांपुढे उडवीन.
त्यांच्या संकटाच्या समयी मी त्यांना मुख दाखवणार नाही तर

पाठ दाखवीन.”

18 तेव्हा ते लोक म्हणाले, “या आपण ियमर्यािवरूद्ध योजना
करु,कारणयाजकापासनू िनयमशास्तर्,ज्ञानीलोकांकडूनसल्ला,
आिण संदेष्ट ांपासनू येणारे वचन हे नष्ट होणार नाहीत. चला
आपण त्यास शब्दांचा मारा देऊ, आिण तो सांगत असलेल्या
कोणत्याही गोष्टीकडे आपण लक्ष देऊ नाही.”
19 हे परमेश्वरा, माझ्याकडे लक्ष दे! आिण माझ्या वैर्यांचा

आवाज ऐक.
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20 त्यांच्यासाठी चांगले असनू पण, अिरष्ट हेच माझी परतफेड
असणार काय? कारण त्यांनी माझ्या जीवासाठी खड्डा
खोदला आहे.

त्यांच्या कल्याणासाठी बोलायला आिण तुझा क्रोध
त्यांच्यापासनू िफरवायला मी तुझ्यासमोर कसा उभा
रािहलो ते आठव.

21 यास्तव त्यांच्या मुलांना दुष्काळात सोड, आिण तलवार या
कडे त्यांना सोपवनू दे. त्यांच्या िस्तर्या वांझ आिण
िवधवा होवोत,आिण त्यांचे पुरुष मरणाने मारले जावोत,
युद्धात तेथील तरुण मारले जावोत.

22तू त्यांच्यावरअचानक टोळीआणशील तेव्हा त्यांच्या घरातनू
आरोळी ऐकू येवो,

कारण त्यांनी माझ्या पायाकरीता सापळा रचलाआहेआिण मला
पकडण्यासाठी त्यांनी खड्डा खोदला आहे.

23परमेश्वरा, मला मारण्यासाठी त्यांनी रचलेले बेत तुला माहीत
आहेतच.

त्यांना त्यांच्याअपराधांबद्दलक्षमाकरुनकोस. त्यांची पापे पुसनू
टाकू नकोस.

त्याऐवजी ते तुझ्यासमोरुन फेकले जावोत, तू रागाच्या समयी
त्यांच्यािवरुद्ध कायर् कर.

19
1 परमेश्वर असे म्हणतो, “जा आिण कंुभारकडून एक मातीचे

मडके िवकत घे, आिण तुझ्यासोबत लोकांतले वडील आिण
याजकांतले वडील बोलावनू घे. 2 नंतर बेन िहन्नोमाच्या मुलाचे
खोरे जे कंुभाराच्या वाड ाच्या वेशीजवळ आहे तेथे जा, आिण
मी तुला सांगतो ती वचने ितथे घोषीत कर. 3 तू असे म्हण,
तुझ्याबरोबर असलेल्या लोकांस सांग, यहदूाच्या राजांनो आिण
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यरूशलेमेच्या राहणार्यांनो, परमेश्वराचे वचन ऐका. सेनाधीश
परमेश्वर, इसर्ाएलाचा देव, असे म्हणतो, पाहा! मी या
िठकाणी अिरष्ट आणणार, आिण हे ऐकणार्या पर्त्येकाचे कान
िझणिझणतील. 4 मी असे करणार कारण त्यांनी मला सोडले
आिण हे िठकाण िवटाळवीले आहे. मािहत नसलेल्या अशा
परक्या दैवतांना त्यांनी या िठकाणी जागा िदली. त्यांनी व
त्यांच्या पुवर्जांनी आिण यहदूाच्या राजांनी हे िठकाण िनष्पाप
रक्ताने भरले आहे. 5 यहदूाच्या राजाने बाल दैवतासाठी
उच्चासने बांधली त्यामध्ये ते आपल्या मुलांना अग्नीत होमापर्ण
जाळत असत. असे काही मी त्यांना करायला आज्ञा िदली
नसनू पण. आिण असे कधीही माझ्या मनातही आले नाही.
6 यास्तव पाहा! परमेश्वर असे म्हणतो, हल्ली िहन्नोमच्या
दरीला तोफेत म्हणतात. पण मी तुम्हास खातर्ीपवूर्क सांगतो
की अशी वेळ येईल की, या दरीला लोक क लीची दरी म्हणनू
ओळखतील. 7 येथेच मी यहदूातील व यरूशलेममधील रचलेले
बेत हाणनू पाडीन. त्यांचा पाठलाग करणार्यांच्या आिण त्यांचा
शोध घेणार्यांच्या हाती लागण्याआधी मी त्यांना तलवारीवर
पाडून मारुन टाकीन. मग त्यांची परे्ते आकाशातील पक्षी व
जंगली पशू ह्यांचे भक्षय होईल. 8 या नगरीचा मी पणूर्पणे नाश
करीन. यरूशलेम जवळून जाताना लोक ितच्या पीडा पाहनू
माना हलवतील व फुत्कार सोडतील, मी त्या नगरीला नाश
आिण फुत्काराची गोष्ट अशी करीन. 9 त्यांच्या शतरं्ूनी आिण
त्यांच्या िजवावर टपणारे, जो वेढा आिण यातना त्यांच्यावर
आणतील, त्यामध्ये ते स्वत:च्याच मुलांचे आिण मुलीचें मांस
खातीलआिण पर्त्येक व्यक्तीआपल्या शेजार्यासखाईल,असे
मी त्यांना करीन. 10 मग जे लोक तुझ्या सोबत होते, त्यांच्या
देखत तू मडके फोड. 11 आिण पुढील गोष्टी सांग: सेनाधीश
परमेश्वर असे म्हणतो, जसे त्याने मडके फोडले आिण ते पुन्हा
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जोडने अशक्य आहे, तसेच मी शहरा सोबत करेन, म्हणजे ते
तोफेतमध्ये मृतांना पुरता न येणार, इतक्या परे्तांना ते तेथे
पुरतील. 12 परमेश्वर असे म्हणतो, हे िठकाण आिण त्यातील
राहणारे, ज्यांच्या बाबतीत मी असेच करीन. मी या नगरीला
तोफेतपर्माणे करीन. 13 ‘यरूशलेममधील घरे आिण यहदूातील
राजांचे राजवाडे पण तोफेतपर्माणेच होतील. कारण त्यांनी
आपल्या सवर् िवटाळलेल्या घराच्या छपरांवर खोट ा देवांची
पजूा केली. त्यांनी तार्यांना पजूलेआिण दैवतांना त्यांनी पेयापर्णे
केली.” 14मग परमेश्वराने ियमर्याला ज्या जागी भिवष्य देण्यास
सांिगतले होते ती जागा म्हणजे तोफेत ियमर्याने सोडले. मग
तो परमेश्वराच्या मंिदराच्या अंगणात उभा रािहला आिण सवर्
लोकांशी बोलला. 15 “सेनाधीश परमेश्वर, इसर्ाएलचा देव,असे
म्हणतो: पाहा! मी यरूशलेमेवर आिण त्याच्या आजबूाजचू्या
खेड ांवर सवर् अिरष्ट जे मी बोललो ते आणीन. कारण माझी
वचने ऐकू नयेत म्हणनू त्यांनी आपली मान ताठ केली.”

20
1 इम्मेराचा मुलगा पशहरू याजक, जो परमेश्वराच्या

मंिदरातील तो मुख्य अिधकारी होता. त्याने ियमर्याने
परमेश्वराच्या मंिदरात केलेले भिवष्य सांगताना ऐकले, 2 म्हणनू
पशहरूाने ियमर्या या संदेष्ट ाला मारले व परमेश्वराच्या
मंिदरात, बन्यामीनच्या वरच्या पर्वेशद्वाराच्या खोड ात त्यास
घातले. 3 दुसर्या िदवशी पशहरूने ियमर्याला खोड ातनू मोकळे
केले, तेव्हा ियमर्या पशहरूला म्हणाला, “तुझे परमेश्वराने ठेवलेले
नाव पशहरू नाही, तर मागोर िमस्साबीब (पर्त्येक बाजलूा भय)
असे आहे. 4 कारण परमेश्वर असे बोलला आहे, तू आपणाला
व आपल्या सवर् जे तुझ्यावर परे्म करतात त्यांना भय असा
होशील,कारण तुझ्या त्यांना तूआपल्या डोळ्यांसमोर शतरं्ूच्या
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तलवारीने पडताना पाहशील. मी सवर् यहदूाला बाबेलाच्या
राजाच्या हाती देईन. तो त्यांना बाबेल देशात घेऊन जाईल
आिण त्यांना तलवारीने कापनू काढील. 5 मी त्यांना या नगराचे
सवर् धन व त्याची सवर् िमळकत व त्याचे सवर् दर्व्ये देईन,
म्हणजे यहदूाच्या राजांची सवर् दर्व्ये मी त्यांच्या शतरं्ूच्या हाती
देईन. आिण ते ती लटूतील आिण ती घेऊन बाबेलास जातील.
6 पण पशहरू तू आिण तुझ्या घरातील सवर् लोकांस कैद करून
नेतील, आिण तू बाबेलास जाऊन मरशील, आिण तेथे तुला व
तुझ्यावर परे्म करणारे ज्यांना तू खोटे भिवष्यसांिगतले त्यांनाही
पुरतील.”

7 परमेश्वरा, तू मला वळवले आिण मी खरच वळलो, तू
माझ्यापेक्षा सामथी र्असल्याने तू िजंकलास

मी हास्याचे कारण ठरलो आहे. माझा पर्त्येक िदवस चेष्टेने
भरलेला असतो.

8 कारण जेव्हा मी बोललो, तेव्हा मी ओरडलो, मी िहंसा आिण
िवध्वंस ह्याबद्दलआरडाओरड करतो.

कारण परमेश्वराचे वचनसारा िदवसमाझ्यासाठी िनंदा व उपहास
असे करण्यात आलेआहे.

9जर मी असे बोललो, मी परमेश्वराबद्दल आता ह्यापुढे िवचार
करणार नाही, मी त्याचे नाव ह्यापुढे घोषीत करणार
नाही.

पण त्याचे वचन माझ्या हृदयात, माझ्या हाडांत आग
असल्यासारखे होते. म्हणनू मी ते समािवष्ट करण्यास
संघषर् करतो परंतु मी त्यामध्ये सक्षम होत नाही.

10 मी बर्याच लोकांकडून दहशतवादी अफवा ऐकल्या आहेत.
तक्रार,आम्ही तक्रार करणे आवश्यकआहे
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माझ्याजवळअसणारा पर्त्येकजन,मला पाडण्यासटपलाआहे,
कदािचत त्यास फसवले जाऊ शकते.

तेव्हा आपण त्यास पराभतू करु आिण त्याचा सडू घेऊ.
11 पण परमेश्वर माझ्यासोबत बलवान सैिनकापर्माणे आहे.

म्हणनू जे माझा पाठलाग करणारे ते पडतील.
ते मला पराभतू करणार नाहीत. ते अितशय लाजवले जातील,

कारण ते त्यामध्ये यशस्वी झाले नाहीत.
कधी न िवसरली जाणारी अशी त्यांची सवर्काळीक अपर्ितष्ठा

होईल.
12 पण तू सेनाधीश परमेश्वर, जो धािमर्कांची पारख करणार्या,

अंतयार्म व हृदय पाहणार्या,
तरमगआता त्यांच्यावर तुझा सुड उगवतानामला पाहू दे,कारण

तुझ्या समोर मी आपला वाद पर्कट केला आहे.
13 परमेश्वराचे स्तवन करा. परमेश्वराची स्तुती करा.
कारण त्याने िखन्न झालेल्या व्यक्तीचा जीव दुष्टांच्या हातातनू

सोडवला आहे.
14मी जन्मलो तो िदवस शािपत असो.
ज्या िदवशी मी आईच्या पोटी जन्म घेतला, तो िदवस

आशीवार्दीत न होवो.
15 तुम्हास मुलगा झाला, असे बोलनू माझ्या जन्माची बातमी

माझ्या विडलांना देऊन त्यांना आनंदी करणारा मनुष्य
शािपत असो,

16 परमेश्वराने दया न दाखवता नाश केलेल्या शहरांसारखा तो
मनुष्य होवो.

तो सकाळी मदतीचा शब्द आिण दुपारी युद्धाची गदारोळ ऐको.
17कारण त्याने मला उदरातच मारुन टाकले नाही, कारण अशाने

माझी आई माझी कबर झाली असती व ितचे गभर्स्थान
सगभर् राहीले असते.
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18 मी फक्त क्लेश व दु:ख पािहले आिण जीवन नामुष्की
याकरीताच गभर्स्थानातनू बाहेर का िनघालो?

21
1 ियमर्याला परमेश्वराकडून आलेले वचन ते असे, जेव्हा

राजा िसदक्ीयाने मल्कीयाचा मुलगा पशहरूआिण मासेया याचा
मुलगा सफन्या याजक या दोघांना ियमर्याकडे पाठवले. त्याने
म्हटले, 2 “आमच्यासाठी परमेश्वराजवळ पर्ाथर्ना कर, कारण
बाबेलचा राजा नबुखदने्स्सर आपल्यावर स्वारी करीत आहे,
कदािचत् परमेश्वर पवूी र्पर्माणे काही िवस्मयकारकघटनाघडवनू
आणील व त्यास आमच्यापासनू परतवनू लावेल.” 3 ियमर्या
त्यांना म्हणाला, “िसदक्ीया राजाला असे सांगा, 4 परमेश्वर,
इसर्ाएलचा देव असे म्हणतो पाहा! तुमच्याजवळ युद्धोपयोगी
शस्तरे् आहेत. तुम्ही त्याचा उपयोग बाबेलचा राजा व
खास्दी यांच्यापासनू तुमचे रक्षण करण्यासाठी करीत आहात.
मी ती शस्तरे् िनरुपयोगी करीन. बाबेलचे सैन्य नगरीच्या
तटबंदीबाहेर सगळीकडे पसरले आहे. लवकरच त्या सैन्याला
मी यरूशलेममध्ये आणीन. 5 मी माझ्या सामथ्यर्वान हाताने,
क्रोधाने व रोशाने व मोठ ा कोपाने तुमच्याशी युद्ध करीन. 6मी
त्या शहरात राहणार्यांना व मनुष्यांना व पर्ाण्यांना मारीन. ते
मोठ ा रोगराई ने मरतील. 7परमेश्वरअसे म्हणतो, त्यानंतर,मी
यहदूाचा राजा िसदक्ीया याला, त्याच्या अिधकार्यांना, आिण
जो कोणी मरीपासनू, तलवारीपासनू, दुष्काळापासनू वाचला
असेल, त्या सवार्नंा मी बाबेलचा राजा नबुखदने्स्सर ह्याच्या
हाती, त्यांच्या शतरं्ूच्या हाती, आिण जे त्यांचा जीव घेऊ
पाहतात त्यांच्या स्वाधीन करीन. 8आिण तू या लोकांस सांग,
परमेश्वर असे म्हणतो, ‘पाहा! जीवनाचा मागर् आिण मरणाचा
मागर् मी तुम्हापुढे ठेवतो, 9 जो या शहरात राहील तो तलवार,
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उपासमारीने व भयंकर रोगराईने मरेल, पण जो कोणी बाहेर
तुम्हास वेढा घातलेल्या खास्द्यांकडे पार िनघनू जाईल तो वाचेल,
आिण त्याचा जीव त्यास लटू असा होईल. 10 परमेश्वर असे
म्हणतो,कारणमीआपले मुखयाशहराच्यािवरूद्धचांगल्यासाठी
नाही तर त्याच्या वाईटासाठी केलेआहे. मी बाबेलाच्या राजाला
ते देऊन टाकीन. तो ते आगीत भस्मसात करील.

11यहदूाच्या राजाच्या घराण्यािवषयी परमेश्वराचे वचन ऐका.
12 दावीदाच्या घराण्या, परमेश्वर असे म्हणतो, तुम्ही सकाळी

न्याय करा.
जो लटूलेला त्यास पीडणार्याच्या हातातनू सोडवा. नाहीतर

तुमच्या कमार्च्या दुष्टतेमुळे माझा रोष अग्नीपर्माणे
बाहेर िनघेलआिण त्यासकोणीही िवझवू शकणार नाही.

13खोर्यात आिण सपाट जागेतील खडकात राहणार्या, पाहा!
परमेश्वर असे म्हणतो, मी तुझ्यािवरूद्धआहे.

जे तुम्ही असे म्हणता, आमच्यावर कोण हल्ला करेल? कोणी
आमच्या भक्कम नगरीत येणार?

14 परमेश्वर असे म्हणतो, तुमच्या कमार्च्या फळापर्माणे मी
तुम्हास िशक्षा करीन. आिण मी ितच्या वनात अग्नी
पेटवीन तेव्हा ते सभोवतीचे सवर्काही जाळून टाकेल.”

22
1 परमेश्वर असे म्हणतो, “यहदूाच्या राजाच्या घरास खाली

जा आिण हे वचन तीथे घोषीत कर: 2 आिण तू असे म्हण,
‘यहदूाच्या राजा, जो तू दावीदाच्या िसंहासनावर बसतो, तो तू
परमेश्वराचे वचन ऐक,आिण त,ू तुझे चाकर आिण तुझे लोक जे
या दारातनू आत जातात, तेही ऐको. 3 परमेश्वर असे म्हणतो,
“न्याय आिण न्यायीपण कर, आिण जो कोणी लटूलेला आहे,
त्यास पीडणार्याच्या हातातनू सोडव. तुझ्या देशात राहणार्या
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परदेशी, अनाथ, िवधवा, कोणालाही तर्ास देऊ नको, त्यांचे
काही वाईट करू नको िकंवा िनरपराध्यांचे रक्त पाडू नको.
4कारणजर तुम्ही असे केले, तर दावीदाच्या िसंहासनावर बसणारे
राजे यरूशलेममध्ये, त्यांच्या अिधकार्यांबरोबर, रथांतनू आिण
घोड ावर स्वार या घराच्या दारातनू आत जातील, तो व त्यांचे
चाकर व त्याचे लोकही आत जातील. 5 पण जर तुम्ही जे वचन
मी बोललो ते ऐकले नाही, तर परमेश्वर असे म्हणतो पाहा, मी
माझीचशपथवाहतोकी या राजवाड ांचा नाशहोईल.” 6कारण
यहदूाचा राजाच्या राजवाड ाबद्दल परमेश्वर असे म्हणतो की,
िगलादापर्माणे िकंवा लबानोनच्या िशखरापर्माणे तूआहेस, पण

तरीही मी त्यास वाळवंटामध्ये पालटून टाकीन.
िनजर्न शहरापर्माणे तो होईल.
7कारण मी तुझ्यािवरूद्ध नाश करण्यास िवध्वंसक पाठवायचे मी

िनवडले आहे.
शस्तर्ांसिहत मनुष्ये, ते तुझे चांगले गंधसरु तोडून त्यांना

अग्नीत पाडतील.
8 “अनेक राष्ट्रे या नगरीजवळून जातील. त्यातील पर्त्येक

व्यक्ती आपल्या शेजार्याला िवचारेल ‘या भव्य नगरीच्या
बाबतीत परमेश्वराने असे भयंकर कृत्य का केले?’ 9ह्यावर दुसरा
उ र देईल, ‘यहदूातील लोक परमेश्वर देवाबरोबर झालेल्या
करारापर्माणे वागले नाहीत. त्यांनी अन्य दैवतांना पजूले आिण
त्यांच्या पाया पडले.”
10 मेलेल्यां किरता रडू नकोआिण शोक करू नको, परंतू जे कोणी

पाडावपणात गेले आहेत त्याच्यासाठी रडा,
कारण तो परतनू त्याची जन्मभमूी पुन्हा कधीही पाहणार नाही.

11 कारण यहदूाचा राजा योशीयाचा मुलगा शल्लमू
ह्याच्याबद्दल परमेश्वर असे म्हणतो: जो त्याचा िपता योशीया
याच्यािठकाणी राज्य करीत होता, त्याने आपले िठकाण सोडले
आहे आिण तो परत येणार नाही. 12 ज्या िठकाणी त्यास



22:13 lxviii ियमर्या 22:19

िनवार्िसत केले, तो तेथेच मरणार आिण तो पुन्हा कधी हा राष्ट्र
पाहणार नाही.
13 जो अनीतीने आपले घर बांधतो आिण आपली वरची माडी

अन्यायने बांधतो, जो आपली सेवा मोल न देता करून
घेतो, त्यास हाय हाय!

14जो कोणी असे म्हणतो, “मी माझ्यासाठी उंच असे घर आिण
िवस्तीणर् माड ा बांधीन.”

जो आपल्यासाठी मोठ ा िखडक्या असलेले घर बांधतो. तो
तक्तपोशीसाठी गंधसरु वापरतो आिण तक्तपोशीला
लाल रंग देतो. त्यास हाय हाय!

15 तुझ्या घरात खपू गंधसरु आहे म्हणनू चांगला राजा आहेस
काय?

तुझे वडील खात, पीत नव्हते काय? तरी ते न्याय आिण
िनतीमानता करत असत. तेव्हा त्यांच्याबाबतीत सवर्
सुरळीत झाले.

16तो गरीब व गरजूंच्या बाजनेू न्याय करीत असे, मलाओळखणे
हेच नव्हे काय? परमेश्वर असे म्हणतो.

17 पण तुझ्या दृष्टीस आिण हृदयात अनीतीने िमळवलेली
िमळकतआिण िनदो र्ष व्यक्तीचे रक्त पाडणे,
आिण पीडणे व जलूमू करणे या िशवाय काही नाही.
18 यास्तव यहदूाचा राजा, योशीया, याचा मुलगा यहोयाकीम

ह्यािवषयी परमेश्वर असे म्हणतो की,
हाय! माझ्या बंध,ू िकंवा हाय! माझ्या बिहणी,
असे बोलनू ते त्याच्याकरीता शोक करणार नाही.
“हाय! स्वामी! हाय! पर्भ!ू असे बोलनू ते िवलाप करणार नाही.
19 एखाद्या गाढवाला पुरावे तसे यरूशलेममधील लोक

यहोयाकीमचे दफन करतील.
ते त्याचा मृतदेह ओढत नेऊन यरूशलेमेच्या वेशीबाहेर फेकून

देतील.”
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20 “लबानोनच्या डोंगरावर जाऊन मोठ ाने ओरड. बाशानच्या
डोंगरात तुझा आवाज उंच कर.

अबारीमच्या डोंगरापासनू ओरड, कारण तुझ्या सवर् िमतर्ांचा
नाश केला जाईल.

21 तू सुरिक्षत असता मी तुझ्याशी बोललो, पण तू म्हणालीस,
मी ऐकणार नाही.

तू तरुण असल्यापासनू अशीच वागत आलीस. कारण तू माझी
वाणी ऐकली नाहीस.

22 वारा तुझ्या सवर् में ढपाळांना लांब पाळील, आिण तुझे िमतर्
पाडावपणात जातील.

मग खरोखरच तू िनराश होशील आिण तू केलेल्या सवर् वाईट
गोष्टीमुंळे लिज्जत व फजीत होशील.

23 जो तू राजा आहेस, तू आपल्या लबानोनाच्या राणात, जे तू
गंधसरुमध्ये आपले घरटे करतोस,

पण जेव्हा तुला यातनांच्या पर्सिूतवेदना जसे बाळंतपणे होतात,
तेव्हा तू कशी केवीलवाणी होशील.”

24 “परमेश्वर म्हणतो, मी िजवंत आहे, यहोयाकीमचा,
यहदूाच्या राजा, याचा मुलगा, कोन्या, जरी तू माझ्या उजव्या
हातातील मुदर्ा असलास, तरीही मी तुला उखडून टाकले असते.
25कारण मी तुला, बाबेलचा राजा नबुखदने्स्सर व खास्दी, व जे
तुझा जीव घेऊ पाहतात,आिण ज्यांना तू घाबरतो त्यांच्या हाती
सोपवणार. 26मी, तुला व तुझ्याआईला, िजने तुला जन्म िदला,
ितला जो राष्ट्र तुमची जन्मभमूी नाही ितथे फेकून देईन. तेथेच
तुम्ही दोघे मराल. 27आिण तुम्हीयाभमूीतपरतयायलापाहाल,
पण ते परत येणार नाही.”
28कोणीतरी फेकून िदलेल्या, फुटक्या भांड ापर्माणे कोन्या हा

आहे काय?
कोणालाही नको असलेल्या भांड ापर्माणे यहोयाकीन आहे

काय?
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तो व त्याची मुले का बाहेर फेकले आहेत?
आिण माहीत नाही अश्या परक्या देशात त्यांना का फेकून

देण्यात आले?
29 हे भमूी, भमूी, भमूी, परमेश्वराचे वचन ऐक!
30 परमेश्वर असे म्हणतो, “यहोयाकीनाबद्दल हे िलहनू घे. तो

िन:संतान होईल,
‘तो त्याच्या िदवसात यशस्वी होणार नाही
आिण त्याची कोणतीही संतान यशस्वी होऊन दावीदाच्या

िसंहासनावर बसनू यहदूावर राज्य करणार नाही.”

23
1 “जे में ढपाळ माझ्या कुरणातनू में ढरांचा नाश आिण त्यांची

पांगापंग करीत आहेत,” त्यांना हाय हाय! परमेश्वर असे
म्हणतो, 2 यास्तव परमेश्वर, इसर्ाएलचा देव, त्या में ढपाळांना,
जे त्याच्या लोकांस चारतात, त्यािवषयी असे म्हणतो, “तुम्ही
माझ्या में ढरांना िवखरले आिण त्यांना घालवनू लावले आहे.
तुम्ही त्यांची काळजी घेतली नाही. हे जाणनू घ्या, मी तुम्हास
तुमच्या वाईट कृत्यांबद्दल परत फेड करीन.” परमेश्वर असे
म्हणतो. 3 “मी स्वत: माझ्या उरलेल्या कळपास ज्या सवर् देशात
घालवला होता, त्यास एकतर् करणार, आिण त्यांना त्यांच्या
कुरणात परत आणीन. मग ती सफल होऊन बहतूपट होतील.
4मग मी त्यांच्यावर में ढपाळ नेमीन,जो त्यांना पाळील, म्हणजे
ती घाबरणार नाहीत व भयभीत होणार नाहीत. त्यातील एकही
हरवणार नाही.” परमेश्वर असे म्हणतो.
5 परमेश्वर असे म्हणतो, पाहा! असे िदवस येत आहेत. “मी

दावीदाकरीता िनतीमान अंकुर उगवीन.”
तो राजा म्हणनू राज्यकरेल,तो देशात न्यायव न्यायीपणकरील,

आिण भरभराट घेऊन येईल.
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6 त्याच्या िदवसातयहदूा तरलाजाईल,आिणइसर्ाएल सुरिक्षत
राहील.

आिण ज्या नावाने त्यास हाक मारतील ते हे, म्हणजे परमेश्वर
आमचे न्यायीपण*असे असेल.

7यास्तव परमेश्वरअसे म्हणतो. पाहा! असे िदवस येतआहेत
ज्यात, ज्या परमेश्वराने इसर्ाएलाच्या लोकांस िमसर देशातनू
बाहेर आणले, तो िजवंत आहे असे म्हणणार नाहीत. 8 उलट
ते असे म्हणतील, परमेश्वर िजवंत आहे, ज्याने इसर्ाएलाच्या
वंशांना उ रेकडील देशातनू आिण सवर् देशात ज्यात त्यांना
घालवले होते, त्यातनू बाहेर काढून वर चालवनू आणले, असे
म्हणतील.

9 संदेष्ट ांबद्दलमाझे हृदयमाझ्याआत तुटलेआहेआिणमाझी
सवर् हाडे थरथरत आहेत. कारण परमेश्वर व त्याच्या
पिवतर् वचनांमुळे,

माझी िस्थती मद्यप्यासारखी झाली आहे.
ज्यावर दर्ाक्षरस हावी झाले आहे,
10कारण व्यिभचार्यांनी राष्ट्र भरलाआहे, यास्तव राष्ट्र शोक

करीत आहे.
रानातील कुरणे वाळून गेली आहे. संदेष्ट ांचे मागर् दुष्ट आहेत,

ते त्यांची शक्ती चुकीच्या पद्धतीने वापरतात.
11 कारण संदेष्टेच काय, पण याजकसुद्धा िवटाळले आहेत.

माझ्या मंिदरात त्यांची दुष्कृत्ये आढळली आहेत,
परमेश्वर असे म्हणतो.

12यास्तव त्यांच्या मागर् त्यांचा अंधारात िनसरड ा मागार् सारखा
होईल. ते खाली ओढले जातील, ते त्यामध्ये पडतील.

कारण त्यांच्या िशके्षच्या वषी र्मी त्यांच्यािवरुद्धअिरष्ट पाठवीन,
असे परमेश्वर म्हणतो.

* 23:6 -िसदकेनू
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13 “शोमरोनच्या संदेष्ट ांनी चुकीच्या गोष्टी केल्याचे मी
पािहले. मी त्यांना बाल या खोट ा दैवताच्या नावाने
भिवष्य वतर्िवताना पािहले.

आिण त्यांनी इसर्ाएलाच्या लोकांस चकूीच्या मागार्स नेले.
14 आिण मी यरूशलेमामधल्या संदेष्ट ांना भयंकर गोष्टी

करताना पािहले आहे. त्यांनी व्यिभचार केला आिण
दुष्टतेत चालले.

ते दुष्टांचे हात मजबतू करतात, कोणीही आपल्या दुष्टाईपासनू
िफरले नाहीत.

ते सवर् मला सदोमासारखे आिण ितच्यातले राहणारे
गमोर्यासारखे झाले आहेत.”

15यास्तव सेनाधीश परमेश्वर संदेष्ट ांबद्दल असे म्हणतो, “मी
त्यांना कडू दवणा खावयास देणार आिण िवषिमिशर्त
पाणी िपण्यास देणार.”

कारण यरूशलेमेतल्या संदेष्ट ांकडून अशुद्धपणा िनघनू सवर्
देशात पसरला आहे.

16 सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो, “हे संदेष्टे तुम्हास जे काय
भिवष्य सांगतात त्याकडे लक्ष देऊ नका.

त्यांनी तुम्हास भर्मात पाडले आहे! ते त्यांच्या मनाचेच दृष्टांत
सांगतात.

17 माझा अपमान करणार्यांना ते सतत बोलत राहतात की,
परमेश्वराने तुम्हास शांती देऊ केली आहे,

आिण पर्त्येकजण आपल्या हृदयाच्या हट्टीपणाच्या वाटेने
चालतातआिण म्हणतात, तुमच्यावर कोणतीचआप ी
येणार नाही.

18 पण परमेश्वराच्या मसलतीच्या सभेत त्याचे वचन पाहायला
व ऐकायला कोण उभा राहील? त्याच्या शब्दांकडे लक्ष
देऊन कोण ऐकेल?

19 पाहा! परमेश्वराकडून वादळ येत आहे. त्याचा राग बाहेर
जातआहे,आिण ती क्रोधाच्या वादळाची भोवळआहे.
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ती दुष्टांच्या डोक्यावर आदळेल.
20परमेश्वरानेआपल्या हृदयातील हेतू िसद्धीस नेई पयर्ंत, त्याचा

राग परतणार नाही.
शेवटल्या िदवसात तुम्हास हे समजेल.
21मी त्या संदेष्ट ांना पाठवले नाही, पण तेच संराष्ट्र द्यायला

धावले. मी त्यांच्याशी काही बोललो नाही, पण तेच
माझ्यावतीने भिवष्य करतात.

22 कारण जर ते माझ्या सभेत उभे रािहले असते, तर ते माझ्या
लोकांस माझे वचन ऐकण्याचे कारण झाले असते.

त्यांनी त्यांच्या दुष्कृत्यांपासनू आिण कमार्ंच्या दुष्टतेपासनू
िफरवले असते.”

23 परमेश्वर असे म्हणतो, “मी काय फक्त जवळचा देव आहे
आिण दरूवरचा देव नाही काय?”

24 परमेश्वर असे म्हणतो, कोण असा आहे जो गुप्त िठकाणी
लपतो म्हणजे मी त्यास पाहू शकणार नाही?

मी स्वगर् आिण पृथ्वी भरून उरलो नाही काय?
25 संदेष्टे माझ्या नावाने खोटे भिवष्य करतात, ते म्हणतात,

मला स्वप्न पडले आहे! मला स्वप्न पडले आहे! मी त्याना असे
म्हणताना ऐकले आहे. 26 संदेष्ट े जे खोटे भिवष्य सांगतात
आिण आपल्या हृदयाच्या दुष्टपणाने िवचार करतात हे िकती
काळ चालणार? 27 हे संदेष्टे, ऐकमेकांना खोट ा स्वप्नाबद्दल
सांगनू माझ्या लोकांस माझ्या नामाचा िवसर व्हावा असा
पर्यत्न करीत आहेत. जसे ह्यांचे पवूर्ज बालामुळे माझे नाव
िवसरले. 28 संदेष्ट ाला स्वप्न सांगायचे असेल, तर त्यास सांगू
द्या. पण ज्या कोणाला मी काही घोषीत करतो, त्याने माझे वचन
सत्याने सांगावे.
गव्हा पुढे गवत ते काय? परमेश्वर असे म्हणतो.
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29 माझा संराष्ट्र अग्नीपर्माणे नाही काय? परमेश्वर असे
म्हणतो. आिण तो खडक फोडणार्या हातोड ापर्माणे
नाही काय?

30 परमेश्वर असे म्हणतो “म्हणनू पाहा! मी खोट ा
संदेष्ट ांिवरूद्ध आहे, जे एकमेकांकडून माझे शब्द
चोरतात आिण म्हणतात ते माझ्याकडून आलेआहेत.

31 परमेश्वर असे म्हणतो, पाहा! मी संदेष्ट ांिवरूद्ध
आहे, जे त्यांची जीभ भिवष्यवाणी करण्यासाठी वापरतात.
32 परमेश्वर असे म्हणतो, पाहा! मी त्या संदेष्ट ांिवरूद्ध जे
फसवे स्वप्ने सांगतात, म्हणजे ते त्यांच्या खोट ा बोलण्याने
व बढाईने माझ्या लोकांस चुकीच्या मागार्नें नेतात. कारण
लोकांस िशकिवण्यासाठी मी त्यांना पाठिवलेले नाही. मी त्यांना
माझ्यासाठी काही करण्याची आज्ञा कधीही िदलेली नाही. ते या
लोकांस खिचत मदत करु शकत नाहीत.” परमेश्वर असे म्हणतो.
33 “जेव्हा हे लोक व संदेष्टे िकंवा याजक तुला िवचारतील की
‘परमेश्वराने काय घोषणा केली आहे?’ तेव्हा तू त्यांना सांग,
कोणती घोषणा? कारण मी तुम्हास टाकले आहे, परमेश्वर असे
म्हणतो. 34 आिण संदेष्टे व याजक िकंवा जो कोणी म्हणेल
‘परमेश्वराची घोषणा ही आहे.’ मी त्यास व त्याच्या सवर्
घराण्याला िशक्षा करीन. 35 तुम्ही पर्त्येक आपल्या भावाला
आिणआपल्या शेजार्यासअसे िवचारुशकता, ‘परमेश्वराने काय
उ र िदले?’ िकंवा ‘परमेश्वर काय म्हणाला?’ 36 पण तुम्ही
कधीही परमेश्वराच्या ओझ्याची आठवण करुच नका, कारण
पर्त्येकाला आपापलेच वचन ओझे असे होईल, कारण िजवंत
देव, सेनाधीश परमेश्वर,आमचा देव याची वचने तुम्ही िवपरीत
केली आहेत. 37 तुम्ही संदेष्ट ाला असे िवचारा, ‘परमेश्वराने
तुला काय उ र िदले’ िकंवा ‘परमेश्वर काय म्हणाला?’ 38आिण
‘परमेश्वराची घोषणा काय आहे?’ असे म्हणनू नका. जर तुम्ही
असे शब्द वापराल, तर परमेश्वर तुम्हास म्हणेल, तुम्ही माझ्या
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संदेशाला ‘परमेश्वराची घोषणा असे म्हणू नेय.’ हे शब्द वापरु
नका असे मी बजावले. 39 म्हणनू मी तुम्हास व जे नगर मी
तुम्हास व तुमच्या पवूर्जांना िदले ते मी आपल्या समक्षतेपासनू
दरू फेकून देणार. 40 मी तुम्हावर कधीही िवसरु शकणारी
अपर्ितिष्ठत आिण बदनामी ही आणीन.”

24

1 परमेश्वराच्या मंिदरासमोर दोन अंिजराच्या टोपल्या
व्यविस्थत मांडलेल्या मी पािहल्या. (बाबेलचा राजा
नबुखदने्स्सर ह्याने यहदूाचा राजा यहोयाकीम याचा मुलगा
यकोन्याला व यहदूाचे सरदार व कारागीर व लोहार कैद करून
नेले, यरूशलेममधनू बाबेलला नेले) 2 एका टोपलीत खपू
चांगली अंजीर होती. ती मोसमाच्या सुरवातीला िपकलेल्या
अंिजरासारखी होती. पण दुसर्या टोपलीत नासकी अंजीर होती.
ती खाण्यालायक नव्हती. 3परमेश्वराने मला िवचारले, “ियमर्या,
तू काय पािहलेस?” मी म्हणालो, “मी अंजीर पािहली. चांगली
अंजीर फारच उ म आहेत. पण वाईट अंजीर फारच नासकी
आहेत. ती खाण्यासारखी नाहीत.” 4 नंतर परमेश्वराचे वचन
माझ्याकडे आले, 5 परमेश्वर, इसर्ाएलचा देव म्हणाला, “या
चांगल्या अंजीरासारखे यहदूा जे कैद करून नेलेले मी स्थानातनू
खास्द्यांच्या देशात त्यांच्या िहतासाठी पाठवलेआहे, त्यांच्याकडे
मी पाहीन. 6 मी आपले डोळे त्यांच्या चांगल्या करीता लावेन
आिण त्यांना या देशात पर्स्थापीत करीन. मी त्यांना खाली
पाडणार नाही तर त्यांना बांधीन, मी त्यांना लावीन व उपटनार
नाही. 7 मला ओळखण्याचे हृदय मी त्यांना देईल, मग मी
परमेश्वर आहे. ते माझे लोक होतील व मी त्यांचा देव होईन. ते
सवर् अंत:करणापासनू माझ्याकडे परत येतील.
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8 पण यहदूाचा राजा िसदक्ीया हा त्या अितशय नासल्यामुळे
खाण्यालायक न रािहलेल्या अंिजरासारखा असेल. िसदक्ीया
त्याचे उच्चपदस्थ अिधकारी, यरूशलेममध्ये उरलेले लोक व
िमसरमध्ये राहत असलेले यहदूी त्याना मी सोडून देईन, असे
परमेश्वर म्हणतो. 9 मी त्यांना एक भयावह गोष्ट बनवीन, मी
त्यांना सवर् मानवजातीच्या दृष्टीत अिरष्ट असे करीन, ते जीथे
घालवले जातील तीथे ते चेष्टेचा व िनंदा, म्हण व शाप असे
होतील. 10 मी त्यांच्यािवरुद्ध तलवार, दुष्काळ आिण रोगराई
पाठवीन, मी त्यांना आिण त्याच्या पवूर्जांना िदलेल्या भमूीवर ते
अिजबात िशल्लक राहणार नाहीत असे करीन.”

25

1 यहदूातील सवर् लोकांबद्दल ियमर्याकडे आलेले वचन, ते
असे, यहदूाचा राजा योशीया, याचा मुलगा, यहोयाकीम याच्या
कारिकदी र्च्या चौथ्या वषी र्, हे बाबेलचा राजा नबुखदने्स्सर
ह्याच्या पािहल्या वषार्त, 2 यहदूा लोकांस आिण यरूशलेमधील
राहणार्यांना ियमर्या संदेष्ट ाने पुढील संराष्ट्र घोषीत केला:
3 यहदूाचा राजा आमोन ह्याचा मुलगा योशीया ह्याच्या
कारिकदी र्च्या तेराव्या वषार्पासनू तर गेली तेवीस वष परमेश्वराचे
वचन माझ्याकडे येत आले आहे, मी तेव्हापासनू आजपयर्ंत
तुम्हास ते ऐकिवत आलो. पण तुम्ही ऐकले नाही आिण लक्ष
िदले नाही. 4 परमेश्वराने, त्याच्या सेवकांना संदेष्ट ांना पुन्हा
पुन्हा तुमच्याकडे पाठवले, ते बाहेर जाण्यासाठी उत्सुक होते,
पण तुम्ही त्यांचे ऐकले नाही. तुम्ही त्यांच्याकडे लक्षसुद्धा िदले
नाही. 5 ते संदेष्टे म्हणाले, “पर्त्येक मनुष्य आपल्या वाईट
कृत्यांपासनू, आपल्या कमार्च्या दुष्टतेपासनू िफरा, आिण जे
राष्ट्र परमेश्वराने तुम्हास आिण तुमच्या पवूर्जांना कायमचा
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राहण्यास िदला, त्यामध्ये जा. 6 म्हणनू दुसर्या दैवतांना
अनुसरायला आिण त्यांना पाया पडायला त्यांच्या मागे जाऊ
नका आिण तुम्ही त्यास आपल्या हातांच्या कामाने मला राग
आणू नका, म्हणजे मी तुमचे काही वाईट करणार नाही.”
7 परमेश्वर असे म्हणतो, “पण तुम्ही माझे ऐकले नाहीत,
आिण तुम्हावर अिरष्ट यावे म्हणनू तुम्ही आपल्या हातांच्या
कामाने मला राग आणनू िदला.” 8 सेनाधीश परमेश्वर
असे म्हणतो, पाहा! “तुम्ही माझ्या संदेशाकडे लक्ष िदले
नाही. 9 म्हणनू मी लवकरच उ रेकडील कुळांना आिण
बाबेलचा राजा नबुखदने्स्सर, या देशािवरूद्ध आिण त्यातील
सवर् राहणार्यांिवरूद्ध, तुझ्या भोवती असणार्या राष्ट्रांिवरूद्ध
बोलावनू घेईन. परमेश्वर असे म्हणतो, कारण मी त्यांना नाश
करण्यासाठी ठेवीण. आिण त्यांना िवस्मय व फूत्कार व सवर् काळ
ओसाड असे करीन. 10 त्या िठकाणच्या सुखाच्या व आनंदाच्या
कल्लोळांचा मी शेवट करीन. तेथे नव वर वधचूा सुखाचा शब्द
उमटणार नाही, जात्यांचा आवाज येणार नाही आिण िदव्यातला
पर्काश नाहीसा होईल असे मी करीन. 11 आिण ती सगळी
भमूी वैराण व वाळवंट होईल, आिण ही राष्ट्रे स र वषार्पंयर्ंत
बाबेलाच्या राजाचे दास होतील. 12परमेश्वरअसे म्हणतो,आिण
असे होईल स र वष संपल्यावर, मी बाबेलाच्या राजाला आिण
त्या राष्ट्राला आिण खास्द्यांच्या देशाला त्यांच्या दुष्कृत्यांमुळे
िशक्षा करीन.” त्या भमूीचे रुपांतर कायमच्या वाळवंटात करीन.
13 आिण त्या देशािवरूद्ध जी काही वचने मी बोललो, म्हणजे
जे काही या पुस्तकात िलहीले आहे, जे सगळ्या राष्ट्रांिवषयी
ियमर्याने भिवष्य सांिगतले ते मी त्यांच्यावर आणीन. 14 त्यांना
राष्ट्रांचे आिण मोठ ा राजांचे दास्य करावे लागेल. त्यांच्या
कृत्यांबद्दल योग्य अशीच िशक्षा त्यांना मी देईन.
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15कारण परमेश्वर, इसर्ाएलाचा देव, त्याने मला हे सांिगतले:
“माझ्या हातातील क्रोधाच्या दर्ाक्षरसाचा प्याला घे आिण
मी तुला पाठवतो त्या सवर् राष्ट्रांना हा दर्ाक्षरस प्यायला
लाव. 16 कारण ते हा दर्ाक्षरस िपतील आिण जी तलवार
मी त्यांच्यामध्ये पाठवीन ितच्यामुळे ते मागेपुढे डोलतील व
वेड ापर्माणे वागतील.” 17 मग मी परमेश्वराच्या हातातनू
दर्ाक्षरसाचा प्याला घेतला. देवाने मला पाठवलेल्या त्या सवर्
राष्ट्रांत मी प्यायला लावला. 18यरूशलेम, यहदूा शहर आिण
ितच्यातील राजे आिण नेते यांना मी तो प्याला िदला, म्हणजे
वैराण, िवस्मय व वाळवंट, आिण फुत्कार व शाप असे होतील.
19 दुसर्या राष्ट्रांनाही तो प्यावा लागेल, मी िमसरच्या राजा
फारो, त्याच्या अिधकार्यांना, त्याच्या सेवकांना,आिण त्याच्या
लोकांस, 20 मी सवर् िमिशर्त लोक, अरब व ऊस देशातील
राजे, पिलष्ट ांच्या देशातील सवर् राजे, अष्कलोन, गज्जा,
एक्रोन व अश्दोद शहरामधील उरलेले अशा सवर् राजांना त्या
प्याल्यातनू दर्ाक्षरस िपण्यास भाग पाडले. 21 आिण अदोम,
मवाब वअम्मोन यामधील राजांनाही दर्ाक्षरस प्यायला लावले.
22आणखी सोरच्या व सीदोनाचे सवर् राजे, समदूर्ाच्या दुसर्या
बाजसू असणारे सवर् राजे, 23आिण ददान, तेमा व बजू केसांच्या
या कडा कापलेले सवर् लोक, 24अरबस्तानातील सवर् राजे, व जे
िमिशर्त लोक रानांत राहतात त्यांचे सवर् राजे, 25आिण िजमरी,
एलाम व माद्य येथील सवर् राजे, 26 उ रेकडील सवर्, दरूच्या
व जवळचे राजे या सवार्नंा, या पृथ्वीवर असणारे सवर्, आपल्या
राज्यांसहीत,भावांसहीत, त्यासवार्नंा मी तो प्याला प्या प्यायला
लावला आहे. पण बाबेलचा राजा, त्या सवार्ंच्या नंतर या
प्याल्यातनू िपईल. 27 “परमेश्वर मला म्हणाला, ियमर्या, तू
त्यांना असे सांग, सेनाधीश परमेश्वर, इसर्ाएलचा देव म्हणतो:
प्या आिण त्यामुळे िझंगा आिण वांत्या करा, पडा आिण मी
पाठवत असलेली तलवार येण्यापयर्ंत परत उठू नका. 28 मग ते
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तुझ्या हातातनू प्यायला िपण्यास तयार नसतील तर, तू त्यांना
असे सांग सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो, तुम्ही खरोखरच
या प्याल्यातनू िपणारच. 29 कारण पाहा! माझ्या नावाने
ओळखल्या जाणार्या नगरावर जर मी आप ी आणतआहे, तर
तुम्हास िशक्षा होणार नाही असे कसे? तुमची सुटका होणार
नाही, कारण मी पृथ्वीवरील सवर् राहणार्यांिवरूद्ध तलवारीला
पाठवणार आहे.” सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो. 30 “तर
ियमर्या, तू त्यांना हे भिवष्यवचन सांग, त्यांना बोल:
परमेश्वर उंचावरुन गजर्ना करतो, आिण त्याच्या पिवतर्

मंिदरातनू आपला शब्द उच्चारील,
तो त्याच्या कळपािवरूद्ध गजर्ना करील. दर्ाक्षरस काढताना,

दर्ाके्ष तुडिवताना, लोक ज्यापर्माणे मोठ ाने गातात,
तसा, देशाच्या सवर् राहणार्यांिवरूद्ध तो ओरडेन.

31 तो आवाज पृथ्वीच्या शेवटापयर्ंत येणार, कारण परमेश्वराचा
िववाद राष्ट्रांिवरूद्ध आहे, तो त्यांचा न्यायिनवाडा
करणार. आिणतो सवर् देहावर न्यायव्यवस्था चालवणार.
दुष्टांना तो तलवारीस देणार.” परमेश्वर असे म्हणतो.

32 सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो, “अिरष्टे एका राष्ट्रातनू
दुसर्या राष्ट्रात पुढे जाणार,

आिण पृथ्वीवरच्या अितदरूच्या िठकाणाहनू वादळाची सुरुवात
होईल.”

33 आिण जे परमेश्वरापासनू मारले गेले, त्या लोकांची परे्ते
पृथ्वीच्या एका टोकाकडून दुसर्या टोकाकडे पसरतील.
त्यांच्यासाठी कोणीहीशोककरणार नाही िकंवा ती गोळा
करणार नाही आिण पुरणारही नाही. शेणापर्माणे ती
जिमनीवर पडतील.

34 मेंढपाळांनो िवलाप करा आिण मदतीसाठी रडा. कळपातील
धन्यांनो जिमनीवर लोळा.
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कारण ही तुला मारल्या जाण्याचा आिण िवखरण्याचा िदवस
आलाआहे. तुम्ही फुटक्या मडक्याच्या तुकड ापर्माणे
सगळीकडे पडाल.

35 मेंढपाळांना लपायला कोठेही आशर्य राहणार नाही. आिण
कळपातील धन्यांना सुटता येणार नाही.

36 मग मेंढपाळांच्या दुःखाचे रडणे आिण कळपाच्या धन्याचा
िवलाप ितथे असेल.

कारण परमेश्वर त्यांच्या कळपाचा िवनाशक झाला आहे.
37 त्या शांत कुरणांचा नाश केला जाईल आिण ती ओसाड

वाळवंट होतील. परमेश्वराचा संतप्त क्रोध हा,
38जसा गुहेत राहणार्या तरुन िसंहापर्माणे, ज्याने आपली गुहा

सोडली आहे त्यापर्माणे असेल.
कारण पीडणार्या तलवारीमुंळे व त्याच्या संतप्त क्रोधामुळे

त्यांचा देश ओसाड झाला आहे.

26
1 योशीयाचा मुलगा, यहोयाकीम, यहदूाचा राजा ह्याच्या

राज्याच्या आरंभी परमेश्वराकडून हे वचन आले, ते म्हणाले,
2 परमेश्वर म्हणाला, “ियमर्या, परमेश्वराच्या मंिदराच्या
पर्ांगणात उभा राहा आिण परमेश्वराच्या मंिदरात उपासना
करण्यास येणार्यांना हा सवर् यहदूातील नगरांना तुला
त्यांच्याजवळ बोलायला आज्ञािपतो ती बोल, एक शब्द
कमी करु नको. 3 कदािचत् ते ऐकतील आिण पर्त्येक जण
त्याच्या कुमागार्पासनू वळेल, त्यांच्या कमार्ंच्या दुष्टपणाबद्दल
त्यांना िशक्षा करण्याच्या माझ्या बेतांबद्दल मीही कदािचत्
पुनिवर्चार करीन. 4 तू त्यांना सांग ‘परमेश्वर असे म्हणतो:
जर तुम्ही माझ्या िनयमशास्तर्ापर्माणे ऐकले नाही, जे मी
तुम्हा समोर ठेवले आहे, 5जर तुम्ही माझ्या सेवकांचे जे संदष्टे
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आहेत, ज्यांना मी तुम्हाकडे िनत्याने पाठवत आलो आहे, त्यांचे
ऐकले नाही. 6 तर मी हे घर िशलोसारखे करीन, पृथ्वीवरील
सवर् राष्ट्रांच्या देखत मी या नगराला शाप असे करीन.”
7 परमेश्वराच्या मंिदरातील ियमर्याचे हे बोलणे याजकांनी,
संदेष्ट ांनी आिण सगळ्या लोकांनी ऐकले. 8 परमेश्वराने आज्ञा
केल्यापर्माणे, ियमर्याने, परमेश्वराने सांिगतलेली पर्त्येक
गोष्ट सांिगतली, नंतर याजकांनी, संदेष्ट ांनी आिण लोकांनी
ियमर्याला धरले. ते म्हणाले, तू खिचत मरशील! 9 िशलोच्या
मंिदरापर्माणे या घराचा नाश होईल आिण हे नगर िनजर्न असे
होईल, ज्यात कोणीच राहत नाही, परमेश्वराच्या नावाने तू
हे भिवष्य का सांिगतले? आिण परमेश्वराच्या मंिदरात सवर्
लोक ियमर्याभोवती जमले. 10यहदूातील राज्यकत्यार्नंा ही सवर्
हिककतकळली, म्हणनू ते राज्याचा घरातनू बाहेरआले व वरती
परमेश्वराच्या मंिदरात गेले. तेथे ते परमेश्वराच्या मंिदरात नव्या
पर्वेशद्वाराजवळ स्थानांवर बसले. 11 नंतर याजक व संदेष्टे
अिधकार्यांशी व सवर् लोकांशी बोलले. ते म्हणाले “ियमर्याला
ठार करावे. यरूशलेम शहराबद्दल तो वाईट भिवष्यकथन करतो
तुम्ही त्याचे बोलणे तुमच्या स्वत:च्या कानांनी ऐकलेच आहे.”
12 मग ियमर्या यहदूाच्या अिधकार्यांशी व इतर लोकांशी
बोलला तो म्हणाला, “जी वचने तुम्ही ऐकली, ती या नगरीबद्दल
व या मंिदराबद्दल हे भिवष्य म्हणनू सांगण्यासाठी परमेश्वरानेच
मला पाठवले. 13 तर आता तुम्ही आपली कम आिण मागर्
व्यवस्थीत करा,आिण तुमचा परमेश्वर, तुमचा देव, याची वाणी
ऐका, म्हणजे तो जे अिरष्ट तुम्हावर आणण्याचा बेत करीत आहे
त्यामध्ये तो कदाचीत फेरिवचार करीन. 14माझ्याबद्दल म्हणाल,
तर मी तुमच्या हातात आहे. तुम्हास योग्य व बरोबर वाटेल ते
माझ्यासोबत करा. 15 पण तुम्ही मला ठार मारलेत, तर एका
गोष्टीची खातर्ी बाळगा. िनरपराध मनुष्यास मारल्याबद्दल
तुम्ही अपराधी ठराल. तुम्ही या नगरीला आिण ितच्यात
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राहणार्या पर्त्येक मनुष्यासही अपराधी बनवाल. परमेश्वराने
खरोखरच मला तुमच्याकडे ह्यासाठी पाठवले आहे की ही सवर्
वचने तुमच्या कानात बोलावी.” 16 मग अिधकारी आिण सवर्
लोक याजकांना व संदेष्ट ांना बोलले, “ियमर्याला अिजबात
मारुनका. त्यानेआपल्यालासांिगतलेल्या गोष्टी परमेश्वराच्या
नावाने आम्हाला ही वचने घोषीत केली आहे.” 17 नंतर काही
वडीलधारी उभे रािहले आिण ते सभेतील सवर् लोकांस उदे्दशनू
म्हणाले, 18 “ते म्हणाले, मोरेष्टचा मीखा, हा िहज्कीया यहदूाचा
राजाच्या िदवसात भिवष्यसांगत असे. तो यहदूाच्या सवर्
लोकांस म्हणाला, सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो, िसयोनेचा
नाश होईल िसयोन नांगरलेले शेत होईल. यरूशलेम दगडांची
रास होईल. मंिदर असलेली टेकडी वनातील उंच टेकडी
सारखी होईल.” 19 “तर िहज्कीया यहदूाचा राजा आिण सवर्
यहदूाने मीखाला ठार मारले काय? त्याने परमेश्वराबद्दल भय
बाळगले की नाही? आिण त्याने परमेश्वराचा राग शांत केला,
आिण त्याच्यािवरुध्द जे अिरष्ट परमेश्वराने योिजले होते, त्या
गोष्टी त्याने घडू िदल्या नाहीत. अशाने तर आम्ही आपल्याच
िजवािवरूद्धमोठे पाप करु.” 20पवूी र्आणखी एकमनुष्य, िकयार्थ-
यारीमकर, शमायाचा मुलगा, उरीया, हा परमेश्वराच्या नावाने
भिवष्य सांगत होता. त्याने या नगरीच्या िवरोधात आिण या
भमूीच्याही िवरोधात, ियमर्यापर्माणेचभिवष्यसांिगतलेआहेत.
21 परंतू राजा यहोयाकीम, त्याचे सवर् सैन्य व अिधकार्याने हे
वचन ऐकले आिण यहोयाकीम राजा उरीयाला मारु इिच्छत
होता, हे उरीयाला समजल्यावर तो घाबरला व िमसर देशात
पळाला. 22 पण यहोयाकीम राजाने एलनाथान नावाच्या
मनुष्याबरोबर आणखी काही माणसे देऊन त्यांना िमसरला
पाठवले. एलनाथान अखबोरचा मुलगा होता, 23 त्या मनुष्यांनी
उरीयाला िमसरहनू परत आणले. ते त्यास यहोयाकीम राजाकडे
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घेऊन गेले. यहोयाकीमने उरीयाला तलवारीने मारण्याचा
हुकूम िदला. नंतर सामान्य लोकांच्या दफनभमूीत त्याचे परे्त
पाठवण्यात आले. 24 पण अहीकाम या पर्ितिष्ठत व्यक्तीने
ियमर्याला पािठंबा िदला अहीकाम शाफानचा मुलगा होता.
त्याने ियमर्याला याजक व संदेष्टे यांच्या हातातनू सोडवले, जे
त्यास मारणार होते.

27
1 यहदूाचा राजा योशीया याचा मुलगा यहोयाकीम *ह्याच्या

राजाच्या आरंभी हे वचन परमेश्वरापासनू ियमर्याकडे आले. ते
म्हणाले, 2परमेश्वरमला जेकाही म्हणाला, ते हे तूआपल्यासाठी
बंधने व जोखड तयार कर. ते आपल्या मानेवर ठेव. 3 मग
यरूशलेमेला, यहदूाचा राजा िसदक्ीया याच्याकडे जे दतू येतात
त्यांच्या हातनू अदोमाच्या राजाकडे व मवाबाच्या राजाकडे,
अम्मोन लोकांच्या राज्याकडे, सोराच्या राजाकडे, सीदोनाच्या
राजाकडे ती पाठव. 4 त्यांच्या मालकाला सांगण्यासाठी त्यांना
आज्ञा कर आिण सांग, सेनाधीश परमेश्वर, इसर्ाएलाचा देव,
असे म्हणतो, तुम्ही आपल्या मालकास असे सांगा की.

5मीआपल्या महासामथ्यार्नेआिणआपले भजू उभारून पृथ्वी
िनमार्ण केली. मी पृथ्वी व त्यावरील पर्ाणीसुद्धा िनमार्ण केले
आिण माझ्या दृष्टीने जो कोणी योग्य आहे त्यास मी देतो.
6 म्हणनूआता, मी सवर् देश बाबेलाचा राजा नबुखदने्स्सर, माझा
सेवक ह्याच्या हाती िदले आहेत. त्याची सेवा करायला मी
वन्य पर्ाणीसुद्धा िदले आहेत. 7 आिण त्याच्या देशाची वेळ
येईपयर्ंत सवर् राष्ट्रे त्याची, त्याच्या मुलाची आिण त्याच्या
मुलांच्या मुलांची सेवा करतील. मग अनेक राष्ट्रे व महान राजे
त्याच्याकडून आपली सेवा करून घेतील.
* 27:1
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8 म्हणनू जे राष्ट्रे आिण राज्ये बाबेलाचा राजा
नबुखदने्स्सराची सेवा करणार नाही आिण बाबेलाचा राजा
याच्या जोखडाखाली आपली मान देणार नाही, त्यास मी
त्याच्या हातनू नाहीसे करीपयर्ंत, तलवारीने, दुष्काळ आिण
मरीने िशक्षा करीन. असे परमेश्वर म्हणतो.

9 आिण तुम्ही आपले संदेष्टे, आपले ज्योितषी, आपले
स्वप्नदर्ष्टे आिण आपले मांितर्क आिण आपले जादगूार, जे
तुम्हास म्हणतात की, तुम्ही बाबेलाच्या राजाची सेवा करणार
नाही, त्यांचे तुम्ही ऐकू नका. 10 कारण मी तुम्हास तुमच्या
देशातनू दरू न्यावे, कारण मी तुम्हास काढून टाकावे आिण
तुम्ही मरावे म्हणनू ते खोटे भिवष्य सांगतात. 11 “पण जे
राष्ट्र बाबेलाच्या राजाची सेवा करील आिण आपली मान
त्याच्याजोखडात देईल त्या राष्ट्रांना मी त्यांच्याचभमूीवर राहू
देईन आिण ते ितची मशागत करतील व त्यामध्ये आपली घरे
करतील.” असे परमेश्वर म्हणतो.

12 म्हणनू मी यहदूाचा राजा िसदक्ीया ह्याच्याशी बोललो
आिण त्यास हा संदेश िदला. “तुम्ही आपल्या माना बाबेलाच्या
राजाच्या जोखडात द्या आिण त्याची व त्याच्या लोकांची सेवा
करा म्हणजे तुम्ही जगाल. 13 जे राष्ट्र बाबेलाच्या राजाची सेवा
करण्यास नकार देतील, त्यािवषयी परमेश्वराने जसे जाहीर केले
तसे तू आिण तुझे लोक तलवारीने, दुष्काळाने व मरीने का मरता?

14 जे कोणी संदेष्टे तुम्हाशी बोलतात आिण म्हणतात की,
तुम्ही बाबेलाच्या राजाची सेवा करणार नाही, कारण ते तुम्हास
खोटे भिवष्य सांगतात. 15 कारण परमेश्वर असे म्हणतो, मी
त्यांना बाहेर पाठवले नाही. ते माझ्या नावाने खोटे भिवष्य
सांगतात यासाठी की, मी तुम्हास बाहेर काढून टाकावे आिण
तुम्ही व जो कोणी संदेष्टा तुम्हास भिवष्य सांगतो त्या दोघांनी
नष्ट व्हावे.”
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16 मी याजकांना व सवर् लोकांस बोललो, आिण म्हणालो,
“परमेश्वर असे म्हणतो, जे कोणी तुमचे संदेष्टे तुम्हास भिवष्य
सांगतात व म्हणतात, पाहा, परमेश्वराच्या मंिदरातील वस्तू
बाबेलाहनू आता परत लवकरच आणल्या जातील, ते तुम्हास
ते खोटे भिवष्य सांगतात. म्हणनू त्यांची वचने ऐकू नका.
17 त्यांचे ऐकू नका. तुम्ही बाबेलाच्या राजाची सेवा करा व िजवंत
रहा. या नगराची नासाडी का व्हावी? 18 जर ते खरेच संदेष्टे
असतीलआिण त्यांच्याकडे खरेच परमेश्वराकडून वचन िमळाले
असेल, परमेश्वराच्या मंिदरात व यहदूाच्या राजाच्या घरात व
यरूशलेमेमध्ये ज्या वस्तू उरल्या आहेत, ती बाबेलास जाऊ
नयेत, म्हणनू त्यांनी सेनाधीश परमेश्वराकडे िवनंती करावी.”

19 सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो, जे खांब व जो ओतीव
समुदर् व ज्या बैठकी व बाकीची पातरे् या नगरात उरली
आहेत, 20 म्हणजे बाबेलाचा राजा नबुखदने्स्सराने यहदूाचा
राजा यहोयाकीम याचा मुलगा यकन्या याला, यहदूाचे व
यरूशलेमेचे सरदार यांना कैद करून बाबेलास नेले, तेव्हा त्या
वस्तू नेल्या नव्हत्या. 21 सेनाधीश परमेश्वर, इसर्ाएलाचा
देव, परमेश्वराच्या मंिदरात आिण यहदूाच्या राज्याच्या घरात
व यरूशलेमेमध्ये अजनू रािहलेल्या वस्तूंच्याबद्दल हे म्हणतो.

22 “त्या बाबेलास नेण्यात येतील आिण मी त्यांची पाहणी
करीन त्या िदवसापयर्ंत त्या तेथेच राहतील.” “नंतर त्या मी
परत घेऊन येईन आिण त्या पुन्हा त्याच जागेवर ठेवीन.” असे
परमेश्वर म्हणतो.

28
1 मग त्याच वषी र् असे झाले की, यहदूाचा राजा िसदक्ीया

याच्या कारिकदी र्च्या सुरवातीला चौथ्या वषार्च्या व पाचव्या



28:2 lxxxvi ियमर्या 28:11

मिहन्यात अज्जरूचा मुलगा हनन्या संदेष्टा, जो िगबोनाकडचा
होता, परमेश्वराच्या मंिदरात तो माझ्याशी याजक व सवर्
लोकांसमोर माझ्याशी बोलला. तो म्हणाला, 2 “सेनाधीश
परमेश्वर, इसर्ाएलाचा देव, असे म्हणतो, बाबेलाच्या राजाने
लादलेले जोखड मी मोडले आहे.

3 बाबेलाचा राजा नबुखदने्स्सराने परमेश्वराच्या मंिदरातील
सवर् वस्तू घेऊन बाबेलास नेली ती मी दोन वषार्ंच्या आत, परत
या स्थानात आणीन. 4 यहदूाचा राजा यहोयाकीम याचा मुलगा
यकन्या व बाबेलास कैद करून नेलेले यहदूाचे जे सवर् लोक यांस
मी परत या िठकाणी आणीन असे परमेश्वर म्हणतो, कारण मी
बाबेलाच्या राजाचे जोखड मोडीन.

5 जे याजक हनन्या संदेष्टाच्यासमोर होते आिण सवर् लोक
परमेश्वराच्या मंिदरात उभे होते, तेव्हा ियमर्या संदेष्टा बोलला,
6 ियमर्या संदेष्टा म्हणाला, आमेन, परमेश्वर असे करो!
परमेश्वराच्या मंिदरातील नेलेल्या वस्तूआिण बंिदवासातीलसवर्
बाबेलाहनू परत या स्थानात आणण्यासाठी परमेश्वराने िदलेली
सवर् वचने, जी भिवष्य म्हणनू तू सांिगतली आहेत, ती खरी
होवोत. 7जरी, हे जे वचन मी तुझ्या कानी व सवर् लोकांच्या कानी
बोलतो ते आता ऐक.

8माझ्यापवूी र्आिण तुझ्यापवूी र् फार पवूी र् अनेक संदेष्टे होऊन
गेले, त्यांनीसुद्धा अनेक देशािवषयी व मोठ ा राज्यांिवषयी,
लढायांिवषयी, दुष्काळ व मरी येतील असे भाकीत केले होते.
9जो संदेष्टा शांतीिवषयी भिवष्य सांगतो त्या संदेष्ट ाचे वचन
खरे ठरेल तेव्हा तो संदेष्टाखरोखरचपरमेश्वराने पाठिवलेलाआहे
हे समजेल.”

10 परंतु हनन्या संदेष्ट ाने ियमर्या संदेष्ट ाच्या मानेवरून
जोखड काढून व तोडून टाकले. 11 मग हनन्या सवर् लोकांसमोर
बोलला व म्हणाला, “परमेश्वर असे म्हणतो, ‘ह्यापर्माणेच
बाबेलाचा राजा नबुखदने्स्सर याने लादलेले जोखड दोन वषार्च्या
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आत मी पर्त्येक राष्ट्रांच्या मानेवरून काढून तोडून टाकीन.”
मग ियमर्या संदेष्टा आपल्या वाटेने गेला.

12 जेव्हा हनन्या संदेष्ट ाने ियमर्याच्या मानेवरून जोखड
काढून तोडल्यानंतर ियमर्याकडे परमेश्वराचे वचन आले. 13 “जा
व हनन्याला सांग की, परमेश्वर असे म्हणतो, तू लाकडाचे
जोखडतोडलेस, पण त्यांच्याऐवजीमीलोखंडाचेजोखडबनवीन.
14कारण मी सेनाधीश परमेश्वर, इसर्ाएलाचा देव असे म्हणतो,
‘बाबेलाचा राजा नबुखदने्स्सर याची सेवा सवर् राष्ट्रांनी करावी
म्हणनू मी त्यांच्या मानेवरलोखंडाचेजोखड ठेवलेआहे, ते त्याची
सेवा करतील. यािशवाय मी त्यास शेतातील वन्यपशूंवरही
अिधकार देईन.”

15 नंतर ियमर्या संदेष्टा हनन्या संदेष्टा म्हणाला, “हनन्या!
ऐक! परमेश्वराने तुला पाठिवलेले नाही पण तू या लोकांस
लबाडीवर िवश्वास ठेवावयास लावले. 16 म्हणनू परमेश्वर असे
म्हणतो, ‘पाहा, मी तुला या जगातनू उचलीन, या वषी र् तू
मरशील, कारण तू परमेश्वरािवरूद्ध अपर्ामािणकतेचे िनवेदन
केलेस.” 17 आिण त्याच वषार्च्या सातव्या मिहन्यात संदेष्टा
हनन्या मेला.

29
1 बंिदवान करून नेलेल्यांतील रािहलेले वडील याजक,

संदेष्टे आिण यरूशलेमेमधनू बाबेलास ज्यास नबुखदने्स्सराने
कैद करून नेले होते, त्या सवर् लोकांस ियमर्या संदेष्ट ाने
यरूशलेमेहनू पतर् पाठवले. 2 राजा यकन्या, राजमाता, व
उच्च अिधकारी, यहदूाचे व यरूशलेमेचे नेते, व कारागीर हे
यरूशलेमेमधनू िनघनू गेल्यावर ियमर्याने हे पतर् पाठवले.
3 ज्यांना यहदूाचा राजा िसदक्ीया याने बाबेलाचा राजा
नबुखदने्स्सर याच्याकडे एलास शाफानाचा व गमर्या
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िहल्कीयाचा मुलगा यांच्या हस्ते पतर् पाठवले. 4 पतर्ात
असे म्हटले, ज्यांना मी यरूशलेमेहनू कैद करून बाबेलास
नेण्यास लावले त्या सवार्नंा सेनाधीश परमेश्वर, इसर्ाएलाचा
देव असे सांगतो, 5 “घरे बांधनू त्यामध्ये राहा. बागे लावा आिण
त्याचे फळ खा. 6 िस्तर्या करा,आिण मुलाला व मुलीला जन्म
द्या, नंतर आपल्या मुलांसाठी िस्तर्या करून द्या आिण तुमच्या
मुलीनंा नवरे करून द्या. त्यांनी मुलांना व मुलीनंा जन्म द्यावा.
तेथे तुम्ही वाढा, कमी होऊ नका. 7 मी ज्या नगरांत तुम्हास
बंिदवान करून न्यायला लावले त्याच्या शांतीसाठी झटा आिण
त्यांच्यावतीने माझ्याबरोबर मध्यस्थी करा. कारण त्यांच्या
शांतीत तुमची शांती आहे.”

8 कारण सेनाधीश परमेश्वर, इसर्ाएलाचा देव, असे म्हणतो,
“तुमच्यामध्ये असलेले तुमचे संदेष्टे आिण ज्योितषीह्न्जी यांनी
तुम्हास फसवू नये आिण तुम्ही ज्यास आपली स्वप्ने पाहण्यास
लावता त्याचे तुम्ही ऐकू नका. 9कारण ते माझ्या नामाने लबाड
भिवष्य सांगतात. मी त्यांना बाहेर पाठिवले नाही.” असे
परमेश्वर म्हणतो.

10 कारण परमेश्वर असे म्हणतो, जेव्हा बाबेलाच्या राज्यास
स र वष होतील, मी तुम्हास मदत करील आिण तुम्हास
या स्थळी परत आणण्याचे सुवचन मी पणूर् करीन. 11 कारण
परमेश्वर असे म्हणतो की, तुमच्यािवषयी माझ्या मनात ज्या
योजना आहेत त्या मी जाणतो; त्या योजना तुमच्या िहताच्या
आहेतआिणअिनष्टासाठी नाहीत, त्या तुम्हास भिवष्य वआशा
देणार्या आहेत.

12मग तुम्ही माझा धावा करालआिणजाऊन माझी पर्ाथर्ना
कराल आिण तेव्हा मी तुमचे ऐकेन. 13 कारण जेव्हा तुम्ही
आपल्या संपणूर् हृदयाने मला शोधाल, तेव्हा मी तुम्हास सापडेन.
14 परमेश्वर असे म्हणतो की मग मी तुम्हास पर्ाप्त होईल. “मी



29:15 lxxxix ियमर्या 29:22

तुम्हास बंिदवासातनू परत आणीन आिण ज्या सवर् राष्ट्रांत व
सवर् स्थानात मी तुम्हास िवखरिवले त्यातनू मी तुम्हास एकवटीन
आिण ज्या स्थानातनू मी तुम्हास कैद करून नेलेआहे त्याकडे मी
तुम्हास परतआणीन.” असे परमेश्वर म्हणतो.

15 “कारण तुम्ही म्हटले आहे की, परमेश्वराने आम्हासाठी
बाबेलामध्ये संदेष्टे उत्पन्न केले आहेत.” 16 दावीदाच्या
िसंहासनावर जो बसला आहे त्याच्यािवषयी आिण जे लोक त्या
नगरात राहतात, तुमचे बांधव जे बंिदवासात तुमच्याबरोबर बाहेर
गेले नाहीत, त्या सवार्ंिवषयी परमेश्वर म्हणतो, 17 सेनाधीश
परमेश्वर असे म्हणतो की, पाहा, मी त्यांच्यावर तलवार, दुष्काळ
आिणआजार पाठवीन. कारणमी त्यांना कुजलेल्या अंिजरासारखे
करीन जे खाण्याससुद्धा घाणेरडे असते.

18आिण मी त्यांचा तलवार, दुष्काळ आिण मरीने पाठपुरावा
करीन आिण पृथ्वीवरील सवर् राज्याच्या दृष्टीने दहशत पोहचेल
असे मी त्यांना करीन. मी त्यांना ज्या राष्ट्रात िवखरिवले आहे
तेथे भयंकर भीती, शाप व िनंदा व उपहास या गोष्टीचें ते िवषय
होतील. 19 परमेश्वर असे म्हणतो, याचे कारण हे आहे की, मी
आपले सेवक संदेष्टे यांच्याद्वारे माझी वचने पाठवली, तरी त्यांनी
माझे ऐकले नाही. मी वारंवार त्यांना पाठवले पण तुम्ही ऐकले
नाही,असे परमेश्वर म्हणतो.

20 “तर बंिदवानानो ज्या तुम्हास यरूशलेमेहनू बाबेलास
पाठिवले ते तुम्ही परमेश्वराचे वचन ऐका.”

21 कोलायाचा मुलगा अहाब व मासेयाचा मुलगा िसदक्ीया,
ते माझ्या नावाने खोटे भिवष्य सांगतात, यांच्यािवषयी
इसर्ाएलाचा देव सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो, पाहा, मी
त्यांना बाबेलाचा राजा नबुखदने्स्सराच्या हाती देईन. आिण तो
त्यास तुमच्या डोळ्यांसमोर ठार करील.

22 नंतर यहदूाचे जे सवर् बंिदवान करून बाबेलात नेलेल्या
या मनुष्यांिवषयी हा शाप म्हणतील, िसदक्ीया व अहाब
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यांना बाबेलाच्या राजाने अग्नीवर भाजले तसे परमेश्वर तुला
करो. 23 हे यासाठी होईल की, कारण त्यांनी इसर्ाएलामध्ये
लज्जास्पदगोष्टी केल्यात,आपल्या शेजार्यांच्या बायकांबरोबर
व्यिभचार केला आिण जे मी त्यांना आज्ञािपले नाही ते वचन ते
खोटेपणाने माझ्या नावाने बोललेआहेत. कारण जो मी एकआहे
तो जाणतो. असे परमेश्वर म्हणतो.

24शमाया नेहेलमकराबद्दल, हे सांग, 25 सेनाधीश परमेश्वर,
इसर्ाएलाचा देव, हे म्हणतो, कारण जे सवर् लोक यरूशलेमेत
आहेत त्यांच्याकडे व मासेयाचा मुलगा याजक सफन्या व सवर्
याजक यांच्याकडे तू आपल्या नावाने पतरे् पाठवनू व म्हटले,
26 परमेश्वराने तुला यहोयादाच्या जागी याजक म्हणनू नेमले
आहे. यासाठी की, परमेश्वराच्या मंिदराचा तू अिधकारी असावे.
जो कोणी वेडा होऊन आपणास संदेष्टा करतो, ते सवर् लोक
तुझ्या िनयंतर्णात आहेत. तू त्यांना खोड ात अडकवनू व बेडी
घालावी.

27 म्हणनू आता, अनाथोथकर ियमर्या जो आपणास
तुम्हासमोर संदेष्टा म्हणवतो त्यास तू का धमकावले नाहीस?
28कारण त्याने बाबेलास आम्हाकडे पतर् पाठवले व म्हटले की,
“बंिदवास दीघर्काळ राहील, म्हणनू घरे बांधा, वस्ती करा, बागा
लावा व त्याची फळे खा.” 29सफन्या याजकाने हे पतर् ियमर्या
संदेष्ट ाला ऐकू येईल असे वाचले.

30 मग ियमर्याकडे परमेश्वराचे वचन आले आिण म्हणाले,
31 “सवर् बंिदवासांतल्या लोकांस िनरोप पाठव व सांग, नेहेलमकर
घराण्यातील शमाया याच्याबद्दल परमेश्वर असे म्हणतो ‘कारण
शमायाने तुम्हास भिवष्य सांिगतले आहे पण मी त्यास
पाठिवलेले नाही. कारण तुम्ही खोट ावर िवश्वास ठेवावा, असे
त्याने केले आहे. 32 म्हणनू परमेश्वर असे म्हणतो की, पाहा, मी
शमाया नेहेलमकराला आिण त्याच्या वंशजाला िशक्षा करीन.
या लोकांमध्ये वस्ती करायला त्याचा कोणी उरणार नाही. मी
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आपल्या लोकांसाठी जे चांगले करीन ते तो पाहणार नाही. कारण
त्याने परमेश्वरािवरूद्ध गैरिवश्वासाचे भाषण केले आहे. असे
परमेश्वर म्हणतो.

30
1 ियमर्याला परमेश्वरापासनू जे वचन आले ते हे आहे आिण

म्हणाले, 2 परमेश्वर, इसर्ाएलाचा देव, जे काही बोलला, तो
म्हणतो, “मी तुझ्याशी बोललेलेसवर् वचनेआपणासाठी पुस्तकात
िलहनू ठेव. 3 कारण पाहा, परमेश्वराचे हे िनवेदन आहे, असे
िदवस येतील की, ज्यात मी आपल्या लोकांचे इसर्ाएल आिण
यहदूा यांचे भिवष्य पर्स्थािपत करील. कारण मी त्यांच्या
पवूर्जांना िदलेल्या देशात त्यांना परत आणीन आिण ते त्याचा
ताबा घेतील.” असेमी परमेश्वर म्हणतआहे. 4इसर्ाएलािवषयी
व यहदूािवषयी ही परमेश्वराने जाहीर केलेली वचने आहेत.
5कारण परमेश्वर हे म्हणाला,
“आम्ही दहशतीने थरथर कापणार्याची वाणी ऐकली आहे

शांतीची नाही.
6 िवचारा व पाहा जर पुरुष बालकाला जन्म देईल. पर्त्येक

तरुण पुरुषाचा हात पर्सवणार्या स्तर्ीपर्माणे त्याच्या
कमरेवर िदला आहे हे मी का पाहत आहे?

त्या सवार्चंी चेहरे िफक्के का पडली आहेत?
7 हायहाय! तो िदवस महान आहे, त्याच्यासारखा कोणताही

नाही.
तो याकोबासाठी िचंतेचा समय आहे, पण त्यातनू त्यांचे रक्षण

होईल.
8 सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो त्या िदवशी असे होईल की, मी

तुमच्या मानेवरील जोखड मोडीन आिण तुमची बंधने तोडीन,
यापुढे परके तुला गुलाम करणार नाहीत. 9 पण परमेश्वर त्यांचा
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देव याची आिण दावीद त्यांचा राजा ज्याला मी त्यांच्यावर
स्थापीन त्याची ते सेवा करतील.
10 परमेश्वर असे म्हणतो, म्हणनू तू याकोबा, माझ्या सेवका,

घाबरु नकोस,आिण इसर्ाएला, िहंमत खचू नको.
कारण पाहा, मी तुला दरू स्थानातनू परत आणीन आिण तुझ्या

वंशजांना बंिदवासाच्या देशातनू तारीन.
याकोब पुन्हा येईल आिण शांती असेल; तो सुरिक्षत राहील

आिण तेथे कोणी दहशत घालणार नाही.
11कारण परमेश्वर असे म्हणतो, मी तुला तारायला तुम्हाबरोबर

आहे.
मग मी ज्या राष्ट्रातनू तुझी पांगापांग केली आहे. त्या सवार्चंा

मी पणूर् शेवट करीन, पण मी खातर्ीने तुझा शेवट करणार
नाही,

तरी मी तुला न्यायाने शासन करीन आिण खचीत तुला िशक्षा
केल्यावाचनू सोडणार नाही.

12कारणपरमेश्वरअसे म्हणतो, तुझीजखमबरी नहोऊशकणारी
आहे; तुझा घाय संसगर्जन्य आहे.

13 तुझा वाद चालवणारा कोणीही नाही; तुझा घाय बरा
करण्यासाठी कोणताही उपाय नाही.

14 तुझे सवर् िपर्यकर तुला िवसरलेआहेत. ते तुलाशोधतनाहीत,
कारण तुझ्या पुष्कळ अन्यायामुळे आिण अगिणत पापांमुळे,
मी तुला शतर्ूपर्माणे जखम करून आिण क्रूर धन्यापर्माणे

िशक्षा करून, मी तुला घायाळ केले आहे.
15 तुझ्या जखमेमुळे तू मदतीसाठी का ओरडतो? तुझ्या यातना

बर्या न होऊ शकणार्या आहेत.
कारण तुझ्या पुष्कळ अन्यायामुळे, तुझ्या असंख्य पापामुळे मी

तुला या गोष्टी केल्या आहेत.
16म्हणनू जे पर्त्येकजण तुलाखाऊनटाकतील तेखाऊनटाकले

जातील,आिण तुझे सवर् शतर्ू बंिदवासात जातील.
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कारण ज्या कोणी तुला लुटले त्यांची लटू होईल आिण तुला
लुटणार्या सवार्नंा मी लुटीस देईन.

17कारणमी तुलाआरोग्य देईन; मी तुमच्याजखमा बर्या करीन.
हे परमेश्वराचे िनवेदन आहे.

मी हे करीन कारण की, त्यांनी तुला टाकून िदलेले म्हटले आहे.
कोणीही या िसयोनेची काळजी घेत नाही.

18 परमेश्वर असे म्हणतो, पाहा, मी याकोबाच्या डेर्याचे भिवष्य
परत िफरवीन आिण त्याच्या घराण्यावर दया करीन.

मग नगर नाशाच्या िढगार्यावर बांधण्यात येईल आिण
ज्यािठकाणी िकल्ले होते त्याच जागी पुन्हा होतील.

19 नंतर त्यांच्यामधनू उपकारस्तुती आिण आनंदोत्सव
करणार्यांचा आवाज िनघेल,

कारणमी त्यांची वाढकरीनआिणतीकमी होणार नाही;मी त्यांचे
गौरव करीन म्हणजे ते हलके होणार नाहीत.

20 मग त्यांचे लोक पवूी र्च्या सारखे होतील आिण त्यांची मंडळी
माझ्यासमोर पर्स्थािपत होईल

जेव्हा त्यांच्या सवर् लोकांना जे कोणी त्यांना आता पीडा देतील
त्यांना मी िशक्षा करीन.

21 त्यांचा पुढारी त्यांच्यातलाचहोईल. तो त्यांच्यामधनूच िनघेल
जेव्हा मी त्यास जवळ येऊ देईन आिण जेव्हा तो माझ्याजवळ

येईल.
कारण जो माझ्याजवळ यायला कोणाची िहंमत आहे? हे

परमेश्वराचे िनवेदन आहे.
22मग तुम्ही लोक माझे व्हालआिण मी तुमचा देव होईन.”
23 पाहा, परमेश्वराचे क्रोधरूप तुफान सुटले आहे. ते तुफान

िनरंतर आहे.
ते धुव्वा उडिवणारी वावटळ दुष्ट लोकांच्या डोक्यावर आदळेल.
24 परमेश्वर आपल्या हृदयाचे उदे्दश पणूर् करून िसद्धीस नेईपयर्ंत

त्याचा संतप्त क्रोध परत जाणार नाही.
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अंतीम िदवसात, तुम्हास ते समजतील.

31
1 परमेश्वर असे म्हणतो, “त्या काळी मी इसर्ाएलाच्या सवर्

कुळांचा देव होईनआिण ते माझे लोक होतील.” 2परमेश्वर असे
म्हणतोः
“मी इसर्ाएलास िवसावा देण्यास येईन तेव्हा जे कोणी

तलवारीपासनू िनभावले आहेत त्या लोकांस रानात
अनुगर्ह िमळेल.”

3 परमेश्वर पवूी र् मला िदसला व म्हणाला, हे इसर्ाएला, मी
सावर्कािलक पर्ीतीने, तुझ्यावर पर्ीती केली आहे.

म्हणनू मी िवश्वासाच्या कराराने तुला आपल्याजवळ ओढून
घेतले आहे.

4 हे इसर्ाएलाच्या कुमारी, मी तुला पुन्हा बांधीन याकिरता तू
बांधलेली होशील.

तू पुन्हाआपल्या खंिजर्या उचलशीलआिणआनंदाने नृत्यकरीत
बाहेर जाशील.

5 तू पुन्हा शोमरोनाच्या डोंगरावर दर्ाक्षमळ्यांची लागवड
करशील. शेतकरी लागवड करतील आिण त्याच्या
फळांचा चांगला उपयोग होईल.

6 असा एक िदवस येईल की, त्यामध्ये एफ्राईमाच्या
डोंगरावरील पहारेकरी ओरडून सांगतील.

उठा,आपणपरमेश्वरआपला देवयाच्याकडे वर िसयोनेलाजाऊ.
7 परमेश्वर असे म्हणतो, “याकोबासाठी आनंदाचा गजर करा!

राष्ट्रांतील पर्मुख लोकांसाठी आनंदाने जयघोष करा! ऐकू
येईल अशी स्तुती करा. म्हणा, ‘हे परमेश्वरा, तुझ्या लोकांचे,
इसर्ाएलाच्या वाचलेल्यांचे तारण कर.’
8 पाहा, मी त्यांना उ रेकडच्या देशातनू आणीन, पृथ्वीच्या

अगदी शेवटच्या िठकाणाहनू मी त्यांना एकतर् करीन.
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त्यांच्यामध्ये आंधळे आिण पंग,ू गभर्वती आिण ज्या
कोणी त्यांच्या पर्सतूीची वेळ आली असेल त्याही
त्यांच्याबरोबर असतील.

त्यांची मोठी मंडळी इकडे परत येईल.
9 ते रडत येतील. ते िवनंती करत असता मी त्यास नेईन, मी

त्यांना सरळ मागार्ने पाण्याच्या पर्वाहाजवळ नेईन.
ते त्यावर अडखळणार नाहीत. कारण मी इसर्ाएलाचा िपता

आहे,
आिण एफ्राईम माझा पर्थम जन्मलेला आहे.
10 राष्ट्रांनो, परमेश्वराचे वचन ऐका. दरूच्या द्वीपात हे पर्िसद्ध

करा.
तुम्ही राष्ट्रांनी म्हणावे, ज्याने इसर्ाएल िवखरला तोच त्यास

एकवटील आिण जसा में ढपाळ आपल्या कळपाला
राखतो तसा तो त्यास राखील.

11 कारण परमेश्वराने खंडणी भरून याकोबाला सोडवले आहे
आिण त्याच्यासाठी जो खपू बलवान होता त्याच्या
हातातनू त्यास मुक्त केले आहे.

12मग ते येतीलआिण िसयोनेच्या िशखरावर आनंदाने गातील.
परमेश्वराच्या चांगुलपणामुळे धान्यासाठी आिण

दर्ाक्षरसासाठी, तेलासाठी, आिण थवा व कळपांची
संततीसाठी आनंिदत होऊन येतील.

त्यांचा जीव भरपरू पाणी िदलेल्या बागेपर्माणे होईल. यापुढे ते
पुन्हा कधी दुःखीत होणार नाहीत.

13 मग कुमारी आनंदीत होऊन नाचतील आिण तरुण व वृद्ध
एकतर् आनंद करतील.

कारण मी त्यांच्या शोकाचे रुपांतर उत्सवामध्ये करीन. मी
त्यांच्यावर दया करीन आिण दुःखाच्याऐवजी त्यांच्या
आनंदाचे कारण होईल.
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14 नंतर मी याजकांचा जीव िवपुलतेत तृप्त करीन. माझे लोक ते
स्वतःला माझ्या चांगुलपणाने भरतील.” असे परमेश्वर
म्हणतो.

15 परमेश्वर असे म्हणतो, “रामांत िवलाप आिण अितखेदाचे
रडण्याचे आवाज ऐकू येत आहेत.

राहेलआपल्या मुलांसाठी रडतआहे. ती नाहीत म्हणनू सांत्वन
पावत नाही.”

16परमेश्वर असे म्हणतो, तू रडण्यापासनू आपला आवाजआिण
आपले डोळे आसवांपासनू आवर.

कारण तुझ्या दुःखाचे पर्ितफळ तुला िमळेल. असे परमेश्वर
म्हणतो. तुझी मुले शतरं्ूच्या देशातनू परत येतील.

17 परमेश्वर असे म्हणत आहे, “तुझ्या भिवष्यासाठी तुला आशा
आहे.” “तुझे वंशजआपल्या सीमेत परत येतील.

18खचीत मी एफ्राईमाला असे रडताना ऐकलेआहे की, ‘तू मला
िशक्षा केलीसआिण मला िशक्षा झाली.

अपर्िशक्षीत वासरापर्माणे मला परत माघारी आण आिण मी
परत येईन, कारण परमेश्वरा, तू माझा देव आहेस.

19 कारण मी तुझ्यापासनू भटकल्यानंतर, मी पश्चाताप केला.
मला िशक्षण िमळाल्यानंतर, मी दुःखात आपल्या
छातीवर *थापा मारल्या.

कारण माझ्या तरुणपणातील अपराधाच्या अपकीती र्मुळे मी
लिज्जत व शरिमंदा झालो.”

20 एफ्राईम माझे बहुमलू्य मुल नाही काय? तो माझा िपर्य
मोहक मुलगा नाही का?

कारण जरी कधी मी त्याच्यािवरुध्द बोललो, तरी खिचत मी
त्यास आपल्या मनात परे्माने आठवण करीतच असतो.
यापर्कारे माझे हृदय त्याच्यासाठी कळवळते.

मी खरोखर त्याच्यावर दया करीन. असे परमेश्वर म्हणतो.
* 31:19
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21 तू आपल्यासाठी रस्त्यांवर खुणा कर. तू आपल्यासाठी
मागर्दशर्क खांब ठेव.

तू जो योग्य मागर् घेतला, त्या मागार्वर आपले लक्ष ठेव. हे
इसर्ाएला! कुमारी, तू आपल्या नगराकडे परत ये.

22 िवश्वासहीन मुली, तू िकती वेळ सतत हेलकावे घेशील?
कारणपरमेश्वराने पृथ्वीवरकाहीतरी नवे िनमार्ण केलेआहे. स्तर्ी

ितच्या रक्षणासाठी बलवान पुरुषाला घेरील.
23 सेनाधीशपरमेश्वर, इसर्ाएलाचा देव,असे म्हणतो, “जेव्हा

मी लोकांस परत त्यांच्या देशात आणीन, यहदूाच्या नगरांत व
देशात राहणारे ते हे म्हणतील, ‘तुझी धािमर्कतेची जागा जेथे तो
राहतो, तू पिवतर् पवर्ता, परमेश्वर तुझे कल्याण करो! 24कारण
यहदूा आिण त्याची सवर् नगरे एकतर् राहतील. तेथे शेतकरी
आिण मेंढपाळ त्याच्या कळपाबरोबर राहतील. 25 कारण
मी थकलेल्यांना िपण्यास पाणी देईन आिण तहानेने व्याकुळ
झालेल्या पर्त्येक जीवास भरेन. 26 यानंतर, मी जागा झालो
आिण माझ्या लक्षातआले की, माझी झोप ताजीतवानी करणारी
होती.

27 परमेश्वराचे म्हणणे असे आहे. “पाहा, असे िदवस येत
आहेत की ज्यात मी यहदूाच्या व इसर्ाएलाच्या घराण्यांत
मनुष्यबीज आिण पशुबीज पेरीन. 28 मग असे होईल की,
उपटायला व पाडायला,मोडायला व नाशाला, व पीडायलाजशी
मी त्यांच्यावर नजर ठेवत असे, तशी बांधायला व लावायला मी
त्यांच्यावर नजर ठेवीत जाईन.” असे परमेश्वर म्हणतो.

29 “त्या िदवसात कोणीही पुन्हा असे म्हणणार नाहीत की,
विडलाने आंबट दर्ाके्ष खाल्ली, पण मुलांचे दात आंबले आहेत.

30कारण पर्त्येक मनुष्यआपल्या स्वतःच्या अन्यायात
मरेल. जो पर्त्येकजण आंबट दर्ाके्ष खाईल, त्याचेच
दात आंबतील.”
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31परमेश्वरअसे म्हणतो, पाहा,असे िदवस येतआहेतकी, “मी
इसर्ाएलाच्या व यहदूाच्या घराण्याशी नवा करार करीन. 32मी
त्यांच्या वडीलांबरोबर िमसर देशातनू बाहेर काढूनआणण्यासाठी
त्यांचा हात धरला तेव्हा जो करार केला होता त्यापर्माणे हा
असणार नाही. त्या िदवसात जरी मी त्यांच्यासाठी पती होतो
तरी त्यांनी माझ्या कराराचा भंग केला.” असे परमेश्वर म्हणतो.

33 “पण परमेश्वर म्हणतो, त्यािदवसानंतर जो करार मी
इसर्ाएलाच्या घराण्याबरोबर करीन तो हाच आहे.” “मी
आपले िनयमशास्तर् त्यांच्या अंतयार्ंमात ठेवीन व त्यांच्या
हृदयावर मी ते िलहीन, कारण मी त्यांचा देव होईन व ते माझे
लोक होतील. 34 नंतर परमेश्वरास ओळखा असे म्हणनू पुढे
पर्त्येक मनुष्य आपल्या शेजार्याला िकंवा पर्त्येक आपल्या
भावाला िशकवणार नाही. कारण लहानापासनू थोरापयर्ंत मला
ओळखतील.” असे परमेश्वर म्हणतो. “कारण मी त्यांच्या
अन्यायांची त्यांना क्षमा करीन आिण मी त्यांच्या पापांचे स्मरण
ठेवणार नाही.”
35 परमेश्वर असे म्हणतो, जो परमेश्वर िदवसा पर्काशण्यासाठी

सयूर् देतो आिण रातर्ी चंदर् व तारे यांना पर्काशण्याची
तजवीज करतो. जो समुदर्ास खवळतो या करीता
त्याच्या लाटा गजर्तात त्यांना तो शांत करतो. सेनाधीश
परमेश्वर असे त्याचे नाव आहे. तो असे म्हणतो.

36 “जर या िस्थर गोष्टी माझ्या दृष्टीपुढून नष्ट झाल्या
तर इसर्ाएलाचे वंशजही माझ्यासमोर सवर्काळ राष्ट्र
म्हणनू राहणार नाहीत.”

37 परमेश्वर असे म्हणतो, जर फक्त उंचात उंच आकाशाचे
मोजमाप करणे शक्य असेल,

आिण जर फक्त पृथ्वीच्या खालचे पाये शोधनू काढता येऊ
शकतील, तर मीही इसर्ाएलाच्या सवर् वंशजांनी जे सवर्
काही केले आहे
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त्यामुळे त्यांना नाकारीन,असे परमेश्वर म्हणतो.
38 “पाहा असे िदवस येत आहेत की; असे परमेश्वर म्हणतो,

परमेश्वरासाठी हनानेलाच्या बुरुजापासनूकोपर्याच्या वेशीपयर्ंत
हे नगर पुन्हा बांधले जाईल. 39 मग त्यासाठी मापनसतूर्
गारेबाच्या टेकडीपयर्ंत नीट पुढे िनघनू जाईल आिण तेथनू
गवाथाकडे वळेल. 40 परे्तांचे व राखेचे पणूर् खोरे आिण िकदर्ोन
ओहोळापयर्ंत पवूकडील घोडेवेशीच्या कोपर्यापयर्ंत सवर् शेते
परमेश्वरास पिवतर् होतील. ती पुन्हा कधीही उपटण्यात येणार
नाहीत िकंवा मोडून टाकणार नाहीत.”

32
1 यहदूाचा राजा िसदक्ीया याच्या कारिकदी र्च्या दहाव्या

वषी र्, म्हणजे नबुखदने्स्सराच्या कारिकदी र्च्या अठराव्या वषी र्,
ियमर्याला परमेश्वराकडून वचन आले. 2 त्यावेळी, बाबेलाच्या
सैन्याने यरूशलेमेला वेढा घातला होता आिण ियमर्या संदेष्टा
यहदूाच्या राजाच्या घरात पहार्यांच्या चौकात कैद होता.

3 यहदूाचा राजा िसदक्ीया याने त्यास कैद केले होते आिण
म्हणाला, तू का भिवष्य करतो व म्हणतो परमेश्वर असे म्हणतो,
पाहा, हे नगर मी बाबेलाच्या राजाच्या हाती देईन आिण तो ते
घेईल. 4 आिण यहदूाचा राजा िसदक्ीया खास्द्यांच्या हातातनू
सुटणार नाही,कारणतोखरोखर बाबेलाच्या राजाच्या हाती िदला
जाईल. व त्याच्याशी समोरासमोर बोलेल आिण तो आपल्या
डोळ्यांनी राजाला पाहील. 5कारण िसदक्ीया बाबेलाला जाईल
आिण मी परमेश्वर असे म्हणतो की मी त्याची भेट घेईपयर्ंत तो
तेथे राहील. जरी तुम्ही खास्द्यांशी लढला तरी तुम्ही यशस्वी
होणार नाही.

6 ियमर्या म्हणाला, “परमेश्वराचे वचन माझ्याकडे आले व
म्हणाले, 7 पाहा, तुझा काका शल्लमू यांचा मुलगा हानामेल
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तुझ्याकडे येईल आिण म्हणेल जे माझे शेत अनाथोथात आहे ते
तू आपल्यासाठी िवकत घे, कारण ते खरेदी करण्याचा अिधकार
तुझा आहे.

8मग, परमेश्वराने सांिगतल्यापर्माणे माझ्या काकाचा मुलगा
हानामेल, पहारेकर्यांच्या चौकात माझ्याकडे आला आिण मला
म्हणाला, बन्यामीन देशातल्या अनाथोथात जे माझे शेतआहे ते
तू िवकत घे. कारणवतनकरून घेण्याचा व ते िवकत घेऊन त्याचा
मालक होण्याचा अिधकार तुझा आहे. ते आपणासाठी िवकत घे.
तेव्हा मला कळले की हे परमेश्वराचे वचन आहे. 9 म्हणनू मी
माझ्या काकाचा मुलगा हानामेल याच्याकडून अनाथोथातले ते
शेत िवकत घेतलेआिणमी त्याससतरा शेकेल *रुपे मोजनू िदले.

10 नंतर मी खरेदीखतावर सही केली आिण मोहोरबंद केले
आिण ते साक्षीला साक्षीदार ठेवले. मग मी तागडीने रुपे
मोजले. 11 पुढे मी खरेदीखत जे िनयमापर्माणे व रीतीपर्माणे
मोहोरबंद केलेले होते ते आिण जे मोहोरबंद नव्हते तेही घेतले,
12 माझ्या काकाचा मुलगा हानामेल याच्यासमक्ष आिण ज्या
साक्षीदारांनी खरेदीखतावर सही केली होती त्यांच्यासमक्षआिण
जे सवर् यहदूी पहारेकर्यांच्या चौकात बसले होते त्यांच्यासमक्ष,
मी ते खरेदीखत महसेयाचा मुलगा नेरीया याचा मुलगा बारूख
याच्या हाती िदले.

13 म्हणनू त्यांच्यासमोर मी बारूखाला आज्ञा केली. मी
म्हणालो, 14 सेनाधीश परमेश्वर, इसर्ाएलाचा देव,असे म्हणतो,
हे मोहोरबंद केलेले खरेदीखत व मोहोरबंद नसलेले खरेदीखत
यांच्या पावत्या घे. त्या दीघर्काळराहाव्या म्हणनूनवीनपातर्ात
घालनू ठेव. 15 कारण सेनाधीश परमेश्वर, इसर्ाएलाचा देव,
असे म्हणतो, या देशात पुन्हा घरे, शेते आिण दर्ाक्षमळे खरेदी
करण्यात येतील.
* 32:9 200 गर्ाम
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16 नेरीयाचा मुलगा बारूख ह्याला खरेदीखताची पावती
िदल्यावर, मी परमेश्वराची पर्ाथर्ना केली आिण म्हणालो,
17अहा, पर्भू परमेश्वरा! पाहा! तू एकट ाने आपल्या महान
सामथ्यार्ने व आपला उभारलेल्या बाहनेू आकाश आिण पृथ्वी
िनमार्ण केलीस. तुला खपू अवघड आहे असे म्हणण्यास काहीच
नाही. 18 परमेश्वर, तू हजारोंना िवश्वासाचा करार दाखवतो व
मनुष्यांचे अन्याय त्यांच्यानंतर त्यांच्या मुलांच्या पदरी ओततो.
तू थोर व सामथ्यर्वान देव आहेस. सेनाधीश परमेश्वर तुझे नाव
आहे.

19 तू चातुयार्ने थोर व कृतीने पराक्रमी आहेस कारण
पर्त्येकाला त्याच्या आचरणापर्माणे व त्याच्या कृतीच्या
योग्यतेपर्माणे फळ द्यावे म्हणनू तुझे डोळे लोकांचे मागर्
पाहण्यास उघडे आहेत. 20 तू िमसर देशात िचन्ह व चमत्कार
केलेस. आजपयर्ंत येथे इसर्ाएलात आिण सवर् मानवजातीत
तू आपल्या नावाची िकती र् केली आहे. 21 कारण तू आपले
लोक इसर्ाएलांना िचन्हआिणचमत्कारांनी,आपलासामथ्यर्वान
हाताने, बाहू उभारूनआिण मोठ ा दहशतीने िमसरामधनू बाहेर
आणलेस.

22 नंतर तू त्यांच्या पवूर्जांना दधू व मध वाहण्याचा हा जो देश
देण्याची शपथ वािहली. तो हाच देश तू त्यांना िदला. 23आिण
त्यांनी पर्वेश केला आिण त्याचा ताबा घेतला. पण त्यांनी तुझी
वाणी ऐकली नाही िकंवा तुझ्या िनयमाचेआज्ञापालन केले नाही.
त्यांना तू जे करण्याची आज्ञा िदली होती त्यांनी काहीच केले
नाही, म्हणनू तू त्यांच्यावर ही सवर् संकटे आणली.

24 पाहा! हे नगर काबीज करण्यासाठी वेढे घातले आहेत.
कारण तलवार, दुष्काळ आिण मरी, यामुळे हे नगर जे खास्दी
त्यािवरूद्ध लढाई करतात त्यांच्या हाती देण्यात आले आहे.
कारण तू जे काही बोललास ते घडले आहे. आिण पाहा, ते तू
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पािहलेआहे. 25तरी तू मला म्हणालास, तूआपल्यासाठी रुप्याने
शेत खरेदी कर आिण साक्षीसाठी साक्षीदार बोलाव, जरी मी हे
नगर खास्द्यांच्या हाती िदले जात आहे.”

26 मग ियमर्याकडे परमेश्वराचे वचन आले व म्हणाले,
27 “पाहा! मी परमेश्वर सवर् मानवजातीचा देव आहे.
माझ्यासाठी काही अवघडआहे काय?” 28यास्तव परमेश्वरअसे
म्हणतो, “पाहा, हे नगर मी खास्द्यांच्या आिण बाबेलाचा राजा
नबुखदने्स्सर यांच्या हाती देतो. तो हे काबीज करील.

29आिण जे खास्दी या नगरािवरूद्ध लढाई करतात ते येतील
व हे नगर अग्नीने पेटवतील व मला संतापिवण्यासाठी ज्या
घराच्या धाब्यावर बआलदेवाला धपू जाळलाआिण इतर देवांना
पेयापर्णे ओतली ितही जाळून टाकतील. 30 कारण इसर्ाएल
आिण यहदूाच्या लोकांनी िनिश्चत आपल्या तरुणपणापासनू
माझ्या दृष्टीने जे वाईट तेच करीतआलीआहेत. इसर्ाएलाच्या
लोकांनी आपल्या हातानी पर्त्यक्ष कृती करून त्यांनी खिचत
माझा अपमान केला आहे.” असे परमेश्वर म्हणतआहे.

31 ज्या िदवशी त्यांनी हे नगर बांधले त्यािदवसापासनू
आतापयर्ंत ते माझा क्रोध आिण कोप चेतिवण्याचे कारण होत
आले आहेत. म्हणनू ते मी आपल्यापुढून दरू करीन. 32 कारण
इसर्ाएल व यहदूातील सवर् लोकांनी, त्यांचे राजे, सरदार,
याजक, संदेष्टेआिणयहदूातील पर्त्येक व्यक्तीने व यरूशलेमेत
राहणार्यांनी मला कोपिवण्यासाठी ज्या दुष्टपणाच्या गोष्टी
केल्या आहेत त्या सवार्ंमुळे मी असे करीन.

33 “त्यांचे तोंड िफरिवण्याऐवजी त्यांनी माझ्याकडे पाठ
िफरिवली, जरी मी त्यांना अित उत्सुकतेने िशकिवले. मी
त्यांना िशकिवण्याचा पर्यत्न केला, पण त्यातील एकानेही बोध
िस्वकारण्यास माझे ऐकले नाही. 34 नंतर त्यांनी ज्या घरास
माझे नाव ठेवले आहे ते अशुद्ध करण्यास त्यांच्या िनंद्य गोष्टी
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आणनू ठेवल्या. 35 आिण त्यांनी बआल देवाची जी उंचस्थाने
िहन्नोमाच्या मुलाच्या खोर्यात आहेत ती त्यांनी आपली मुले
व मुली यांचा मोलख देवाला होमापर्ण करण्यासाठी बांधली. हे
काही करण्याची आज्ञा मी त्यांना कधीच िदली नव्हती. आिण
यहदूाने पाप करावे म्हणनू त्यांनी िकळसवाणी गोष्टी कराव्या,
असे माझ्या कधीही मनातसुद्धा आले नव्हते.

36 म्हणनू आता, ज्या नगरािवषयी तुम्ही म्हणता, हे तलवार,
दुष्काळ व मरीने बाबेलाच्या राजाच्या हाती देण्यात येईल त्या
नगरािवषयी मी, परमेश्वर, इसर्ाएलाचा देव म्हणतो, 37 पाहा,
ज्या पर्त्येक देशात मी आपल्या क्रोधाने, कोपाने आिण
महारोषाने त्यांना घालवनू िदले आहे, तेथनू मी त्यांना गोळा
करून परत येथे आणीनआिण त्यांना सुरिक्षत राहण्याची शक्ती
देईन.

38 ते माझे लोक होतीलआिण मी त्यांचा देव होईन. 39 त्यांचे
व त्यांच्यानंतर त्यांच्या वंशजानी त्यांच्या चांगल्यासाठी
पर्त्येक िदवशी माझाआदरकरावा म्हणनू मी त्यांना एकचहृदय
व एकच मागर् देईन. 40 आिण मी त्याजशी सवर्काळचा करार
करीन. तो असा की, मी त्यांचे िहत करण्यापासनू माघार घेणार
नाही. मीआपलाआदर त्यांच्या मनात उत्पन्न करीन, म्हणजे ते
मजपासनू माघार घेणार नाहीत.

41 नंतर मी त्यांचे चांगले करण्यासआनंद करीन. मीआपल्या
सवर् अंत:करणाने आिण िजवाने त्यांची या देशात पर्ामािणकपणे
लागवड करेन.

42 परमेश्वर असे म्हणतो, जसे मी हे सवर् मोठे अिरष्ट या
लोकांवर आणले आहे, तसे ज्या चांगल्या गोष्टीिवषयी मी
तुमच्याशी बोललो आहे, त्या मी सवर् त्यांच्यासाठी करीन.

43 ज्या देशािवषयी तुम्ही म्हणता, ‘हे ओसाडआहे, तेथे कोणी
मनुष्य व पशू नाहीत. तो खास्द्यांच्या हाती िदला आहे, मग
त्या या देशात शेते खरेदी करतील. 44 बन्यािमनाच्या देशात,
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यरूशलेमेच्यासभोवतीच्या पर्देशातीलवयहदूातीलनगरांत व
डोगराळपर्देशाच्या नगरात वतळवटीच्या नगरात व नेगेबच्या
नगरात लोक रुप्याने शेते खरेदी करतील आिण खरेदीखतावर
सह्या घेऊन मोहोरबंद करतील व साक्षीदार बोलावनू आणतील.
कारण त्यांचे बंिदवासात गेलेले परत येतील. असे परमेश्वर
म्हणतआहे.

33
1 नंतर ियमर्या पहारेकर्यांच्या अंगणात अजनूही बंदीस्त

असता त्याच्याकडे दुसर्यांदा परमेश्वराचे वचन आले. ते
म्हणाले, 2 परमेश्वर जो हे करतो, परमेश्वर जो हे स्थािपत
करण्यासाठी योिजतो, परमेश्वर हे त्याचे नाव आहे, तो असे
म्हणतो, 3 मला हाक मार आिण मी तुला उ र देईन. ज्या
तुला समजत नाही अशा महान, गहन गोष्टी मी तुला दाखवीन.
4 कारण परमेश्वर, इसर्ाएलाचा देव, नगराची घरे व यहदूाच्या
राजाची घरे वेढ ाच्या उतरंडीमुळे व तलवारीमुळे पडले आहे
यािवषयी म्हणत आहे. 5 खास्दी लढाईस येत असताना ज्या
लोकांस मी आपल्या क्रोधाने आिण कोपाने ठार केले तेव्हा
त्यांच्या सवर् दुष्टतेमुळे मी आपले मुख या नगरापासनू लपिवले
आहे त्यांच्या मृतदेहाने जी घरे भरली. 6 पण पाहा, मी या
नगराला आरोग्य आिण उपचार आणनू देईन. कारण मी त्यांना
बरे करीन आिण शांतीची व सत्यतेची िवपुलता त्यांना देईन.
7 कारण मी यहदूी आिण इसर्ाएल यांचे भाकीत परत आणीन;
मी पवूी र्पर्माणेच त्यांना बांधीन. 8 मग त्यांनी ज्या अन्यायाने
माझ्यािवरूद्ध पाप केले त्या सवार्पासनू मी त्यांना धुवनू स्वच्छ
करीन. मी त्यांनी ज्या आपल्या सवर् अन्यायाने माझ्यािवरूद्ध
पाप केले व ज्या सवर् मागार्ने त्यांनी माझ्यािवरूद्ध बंड केले त्या
सवार्चंी मी त्यांना क्षमा करीन. 9कारण हे नगर पृथ्वीतल्या सवर्
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राष्ट्रांसमोर मला आंनदाचे नाव, स्तुतीचे गीत,सन्मानास कारण
असे होईल. त्यांचे सवर् िहत मी करीन ते ती ऐकतील आिण जे
सवर् िहत व जे सवर् कुशल मी त्यांना पर्ाप्त करून देईन त्यावरून
ती भयभीत होतील व थरथर कापतील.

10 परमेश्वर असे म्हणतो, या स्थानािवषयी तुम्ही आता
म्हणता की हे ओसाड आहे. तेथे यहदू्याच्या नगरात कोणी
माणसे व पर्ाणी नाहीत आिण यरूशलेमेचे रस्ते िनजर्न झाले
आहेत, माणसे व पशू नाहीत. 11 तेथे पुन्हा आनंद व हषार्चा
शब्द ऐकू येईल. नवर्याची व नवरीची वाणी ऐकू येईल,
कारण परमेश्वर चांगला आहे. त्याची दया सवर्काळची आहे.
असे म्हणनू जे परमेश्वराच्या मंिदरात उपकारस्तुतीचे अपर्ण
आणतील त्यांचा आवाज पुन्हा ऐकू येईल. कारण मी देशाचा
बंिदवास परत उलटवनू सुरुवातीला जसे होते तसे करीन, असे
परमेश्वर म्हणतो. 12 सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो, या
िनजर्न स्थानात, जेथे आता मनुष्य व पर्ाणी कोणीही नाही.
त्यातल्या सवर् नगरात कळप बसिवणार्या में ढपाळांची वस्ती
पुन्हा होईल. 13 डोंगराळ पर्देशातील नगरात, मैदानातील
नगरात, आिण दिक्षणपर्देशातील नगरात, बन्यािमनाच्या
देशात, यरूशलेमेच्या सभोवतालच्या पर्देशात व यहदूाच्या
नगरात, व नेगेबातील पर्देशात मोजदाद करणार्याच्या हाती
पुन्हा कळप जातील,असे परमेश्वर म्हणतो.

14 परमेश्वराचे असे म्हणणे आहे, पाहा! असे िदवस येत
आहेत जे मी इसर्ाएल आिण यहदूाच्या घराण्यासाठी जे वचन
िदले आहे ते मी करीन. 15 त्या िदवसात आिण त्यावेळी मी
दावीदासाठी धािमर्कतेची शाखा वाढवीन आिण ती देशात न्याय
आिण धािमर्कता चालवील. 16 त्या िदवसात यहदूाचे तारण
होईल आिण यरूशलेम सुरिक्षत राहील. कारण ितला परमेश्वर
आमची धािमर्कता*आहे या नावाने बोलवतील.
* 33:16 -सदकेनु
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17कारण परमेश्वर असे म्हणतो, “इसर्ाएलाच्या घराण्याच्या
िसंहासनावर बसणार्यांची उणीव दावीदाला कधीच पडणार
नाही. 18 तसेच माझ्यासमोर होमापर्णे अिपर्णारा, अन्नापर्णाचा
यज्ञ करणारा व िनत्य यज्ञ करणारा यांची लेवीय याजकास
उणीव पडणार नाही.” 19 ियमर्याकडे परमेश्वराचे वचन आले व
म्हणाले, 20 परमेश्वर असे म्हणतो, “जर तू िदवस आिण रातर्
या िवषयीचा जो माझा करार तुमच्याने मोडवेल यासाठी की,
िदवस आिण रातर् आपापल्या योग्यवेळी होऊ नयेत म्हणनू,
21तर माझा सेवक दावीद याच्याशी जो करार आहे तोही मोडून
जाईल यासाठी की त्यास त्याच्या िसंहासनावर राज्य करायला
मुलगा होऊ नये आिण माझी सेवा करणारे लेवी जे याजक
त्यांच्याशी जो करार आहे तोही मोडून जाईल. 22 ज्यापर्माणे
आकाशातील सैन्य मोजू शकत नाही आिण जसे समुदर्काठच्या
वाळूचे मापन होऊ शकत नाही. त्यापर्माणे माझा सेवक दावीद
याच्या वंशजांना आिण जे लेवी माझी सेवा करतात त्यांनाही
मी बहुगुिणत करीन.” 23 ियमर्याकडे परमेश्वराचे वचन आले व
म्हणाले, 24 “हे लोक जे काय बोलले, ते तू ऐकलेस लक्षात घेतले
नाहीस, ते म्हणतात की, जी दोन घराणी परमेश्वराने िनवडली
ती त्यांना सोडून िदले आहेत काय? यापर्कारे त्यांच्या दृष्टीने
पुन्हा राष्ट्र होऊ नये असे ते माझ्या लोकांस तुच्छ लेखतात.”
25परमेश्वर असे म्हणतो, “जर माझा िदवस व रातर् यािवषयीचा
माझा करार अढळ नाही िकंवा मी जर आकाशाचे आिण पृथ्वीचे
िनयम स्थािपले नाहीत, 26 तर याकोबाची संतती व माझा सेवक
दावीद याच्या संततीचा मी त्याग करीन आिण दावीदाच्या
संततीपैकी कोणीअबर्ाहाम, इसहाक वयाकोब याच्या संततीवर
स ा चालिवण्यास ठेवणार नाही; कारण मी त्यांचा बंिदवास
उलटवीन व त्याजवर दया करीन.”

34
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1 परमेश्वरापासनू ियमर्याकडे वचन आले. नबुखदने्स्सर
बाबेलाचा राजा व त्याचेसवर् सैन्यव त्याच्यास ेखालीअसलेली
पृथ्वीवरील सवर् राज्ये व सवर् लोक यरूशलेमेशी व त्याच्या
सवर् नगरांशी लढत होते तेव्हा हे वचन आले. ते या पर्माणे,
2 परमेश्वर, इसर्ाएलाचा देव, हे म्हणतो, “जा आिण यहदूाचा
राजा िसदक्ीया याच्याशी बोलनू सांग, पाहा हे नगर मी
बाबेलाच्या राजाच्या हाती देईन. तो ते जाळून टाकील. 3 तू
त्याच्या हातनू सुटणार नाहीस, कारण खातर्ीने पकडला जाऊन
आिण त्याच्या हाती िदला जाशील. जेव्हा तू बाबेलास जाशील,
तू आपल्या डोळ्यांनी बाबेलाच्या राजाला पर्त्यक्ष पाहशील
आिण तुम्ही समोरासमोर येऊन एकमेकांशी बोलाल.

4 िसदक्ीया,यहदूाच्या राजा, परमेश्वराचे वचनऐक. परमेश्वर
तुझ्याबद्दल असे म्हणतो की, तुला तलवारीने मृत्यू येणार नाही.
5तू शांतीने मरशील. तुझ्या पवूी र्चे राजे तुझे पवूर्ज यांच्याकिरता
धपू वगैरे जाळीत तसे तुझ्याकरता जाळतील, व हाय रे, माझ्या
स्वामी असे बोलनू तुझ्याकरता शोक करतील;आता मी बोललो
आहे. हे परमेश्वराचे वचनआहे.”

6 म्हणनू ियमर्या संदेष्ट ाने परमेश्वराची ही सवर् वचने
यरूशलेमेमध्ये िसदक्ीया राजाला सांिगतली. 7 त्यावेळी
बाबेलाच्या राजाचे सैन्य यरूशलेमेिवरूद्ध लढत आिण
यहदूातील उरलेल्या सवर् नगरािवरूद्ध म्हणजे लाखीश व
अजेकाशी लढत होते. यहदूामध्ये तटबंदी असलेली ही नगरे
रािहली होती.

8 िसदक्ीया राजाने यरूशलेमेतील सवर् लोकांबरोबर स्वतंतर्
करण्याचा करार पर्स्थािपत करून घोिषत केल्यानंतर ियमर्याला
जे परमेश्वराचे वचन आले. 9 तो करार म्हणजे पर्त्येकाने
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आपल्या इबर्ी दासास, पुरुष व िस्तर्ला मोकळे करावे. कोणीही
आपल्या इबर्ी बंधकूडून दास्य करून घेऊ नये.

10 म्हणनू सवर् नेत्यांनी व लोकांनी या कराराचे पालनकरण्यास
मान्यता िदली. पर्त्येकजण आपल्याकडील स्तर्ी वा पुरुष
गुलामांना ह्यापुढे गुलाम म्हणनू न ठेवता मुक्त करावे. त्यांनी
ऐकले आिण त्यांना पाठवनू िदले. 11 पण त्यानंतर त्यांनी आपले
मन बदलले. त्यांनी त्यांना गुलाम होण्यास भाग पाडले.

12 मग ियमर्याकडे परमेश्वराचे वचन आले आिण म्हणाले,
13 परमेश्वर, इसर्ाएलाचा देव,असे म्हणतो, “जेव्हा मी तुमच्या
पवूर्जांना िमसर देशातनू दास्याच्या घरातनू बाहेर आणले तेव्हा
मी त्यांच्याशी करार केला. तो म्हणजे, 14जो तुझा इबर्ी भाऊ
तुला िवकला होता त्यास तुम्ही पर्त्येक सातव्या वषार्च्या शेवटी
मुक्त करून सोडा, त्याने सहा वष तुझी सेवा केली तेव्हा तू
आपल्यापासनू सुटका दे; परंतु तुमच्या पवूर्जांनी माझे ऐकले
नाही व लक्ष िदले नाही.

15 आता तुम्ही स्वतः पश्चाताप केला होता आिण माझ्या
दृष्टीने जे योग्य आहे ते करू लागला होता. तुम्ही पर्त्येकाने
आपल्या शेजार्याच्या मनुष्यास स्वातंतर् जाहीर केले. आिण
ज्या घराला माझे नाव ठेवले आहे त्यामध्ये तुम्ही माझ्यासमोर
करार केला होता. 16 पण नंतर तुम्ही बदलला आिण माझे
नाव अपिवतर् केले; ज्यांना तुम्ही त्यांच्या इच्छेपर्माणे कोठेही
जाण्यास पाठवले होते. त्यांना तुम्ही पर्त्येक मनुष्याने आपल्या
मुक्त केलेल्या दासांना िस्तर्या व पुरुष यांना परत आणले.
त्यांना बळजबरीने पुन्हा तुमचे दास केलेत. 17 यास्तव
परमेश्वर असे म्हणतो, ‘तुम्ही पर्त्येकाने आपल्या भावास व
सहकारी इसर्ाएलास स्वातं य जाहीर करायचे होते. तुम्ही
माझे ऐकले नाही. म्हणनू परमेश्वर म्हणतो, पाहा, मी
तुम्हािवरुध्द तलवारीला, मरीला आिण दुष्काळाला स्वातं य
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जाहीर करतो, कारण पृथ्वीवरील पर्त्येक राज्याच्या दृष्टीने मी
तुम्हास असे काही करीन की, त्याबद्दल ऐकून भीतीने थरथर
कापाल. 18 मग ज्या लोकांनी माझा कराराचा भंग केला आहे,
ज्यांनी माझ्यासमोर केलेल्या कराराचे वचन पाळले नाही. त्यांनी
वासराचे दोन तुकडे केले व ते त्यामधनू चालत गेले. 19 जे
यहदूा आिण यरूशलेमेचे सरदार, षंढ, याजक व देशातले सवर्
लोक जे वासराच्या दोन भागांमधनू चालत गेले. 20 मी त्यांना
त्यांच्या शतरं्ूच्या हातात देईल आिण त्यांना त्यांचा जीव घेऊ
पाहणार्याच्या हाती देईल. त्यांची परे्ते आकाशातील पक्षयास
व पृथ्वीवरील पशूंना भक्षय होतील. 21 म्हणनू मी यहदूाचा
राजा िसदक्ीया व त्याचे सरदार ह्यांना त्यांच्या शतरं्ूच्या हाती
आिण जे त्यांचा जीव घेऊ पाहणार्यास हाती व बाबेलाच्या
राजाचे जे सैन्य तुम्हापासनू िनघनू गेलेआहे त्यांच्या हाती देईन.
22परमेश्वर म्हणतो, पाहा, मीआज्ञा देतआहेआिण ते नगराकडे
परत येतीलअसे करीन, तेव्हा ते त्यािवरूद्धलढतील व ते घेतील
व ते जाळून टाकतील; कारण मी यहदूाची नगरे रिहवासीहीन
ओसाड करीन.”

35
1 यहदूाचा राजा योशीयाचा मुलगा यहोयाकीम याच्या

िदवसात ियमर्याला परमेश्वराकडून वचन आले ते हे आहे. ते
म्हणाले, 2 “रेखाब्याच्या घराण्याकडे जाआिण त्यांच्याशी बोल.
मग त्यांना माझ्या घरातील एका खोलीत आण आिण त्यांना
िपण्यास मद्य दे.”

3 म्हणनू मी हबिसन्याचा मुलगा ियमर्या याचा मुलगा याजना
आिण त्याच्या भावांना व सवर् मुलांना आिण रेखाब्याच्या सवर्
घराण्याला घेतले. 4 मी त्यांना परमेश्वराच्या मंिदरात, देवाचा
मनुष्य इग्दल्याचा मुलगा हानान याच्या खोलीत आणले. या
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खोल्या शल्लुमाचा मुलगा मासेया द्वारपाल, याच्या बाजचू्या
खोलीच्या वर असलेल्या नेत्यांची होती.

5 नंतर मी रेखाब्यांसमोर दर्ाक्षरसाने भरलेले कटोरे व पेले
ठेवले आिण त्यांना म्हणालो, “थोडा दर्ाक्षरस प्या.” 6 पण ते
म्हणाले, “आम्ही दर्ाक्षरस िपणार नाही, कारण आमचे पवूर्ज,
रेखाब यांचा मुलगा योनादाब, यांने आम्हास आज्ञा िदली, ‘तुम्ही
आिण तुमच्या वंशजांनी सवर्काळपयर्ंत कोणताही दर्ाक्षरस िपऊ
नये.’ 7 िशवाय कोणतेही घरे बांधू नका, कोणतेही बी पेरु नका,
िकंवा कोणतेही दर्ाक्षमळे लावू नका. हे तुमच्यासाठी नाहीत.
तर तुम्ही आपल्या सवर् िदवसात तंबतू रािहले पािहजे, याकरीता
ज्या देशात तुम्ही परदेशी आहात त्यामध्ये दीघर्काळ जगावे.

8 आमचा पवूर्ज रेखाब याचा मुलगा योनादाब याची वाणी
आम्ही पाळतआलोआहोत, त्यामध्येआम्हीआमच्या िस्तर्या,
आमची मुले, आिण आमच्या मुलीनंी आपल्या सवर् िदवसात
दर्ाक्षरस िपऊ नये अशी आज्ञा त्याने आम्हास िदली आहे.
9आिण आम्ही त्यामध्ये राहण्यासाठी कधीही घरे बांधीत नाही
आिण तेथे आमच्या स्वत:च्या मालकीची शेते व दर्ाक्षमळे
नाहीत. 10 आम्ही तंबतू राहतो आिण ऐकतो व आमचा
पवूर्ज योनादाब यांने आम्हास सवर् आज्ञािपल्यापर्माणे वागत
आलो. 11 पण जेव्हा बाबेलचा राजा नबुखदने्स्सर ह्याने देशावर
हल्ला केल्यावर, आम्ही म्हणालो, खास्द्यांच्या व अराम्यांच्या
सैन्यापासनू आपण यरूशलेमेला िनसटून जाऊ. म्हणनू आम्ही
यरूशलेमेमध्ये राहत आहोत.”

12 मग ियमर्याकडे परमेश्वराचे वचन आले आिण म्हणाले,
13 सेनाधीश परमेश्वर, इसर्ाएलाचा देव, हे म्हणतो, “जा आिण
यहदूातील मनुष्यांना व यरूशलेमेच्या रहीवाश्यांना सांग, तुम्ही
माझी वचने ऐकूणआिण ती शासन िस्वकारणार नाही का?” असे
परमेश्वर म्हणतो. 14 रेखाबाचा मुलगा योनादाब याने आपल्या
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मुलांना कोणताही दर्ाक्षरस िपऊ नका अशी आज्ञा िदली त्यांनी
त्याचा शब्द आजपयर्ंत पाळला. त्यांनी आपल्या पवूर्जांच्या
आजे्ञचे पालन केले. पण मी स्वत: तुम्हास पुन्हा पुन्हा सांगत
आलो, परंतु तुम्ही माझे ऐकले नाही.

15 इसर्ाएल आिण यहदूा येथील लोकांकडे मी माझे सवर्
सेवक, संदेष्टे पाठिवले. मी त्यांना पुन्हा पुन्हा सांगण्यास
पाठिवले, पर्त्येक जण आपल्या दुष्ट मागार्पासनू वळा आिण
चांगली कृत्ये करा. दुसर्या देवांना अनुसरू नका आिण त्यांची
पजूा करु नका. त्याऐवजी, तुमच्या पवूर्जांना व तुम्हास जो
देश िदला आहे त्यामध्ये परत माघारी या. पण या लोकांनी
माझे ऐकले नाही. 16 कारण रेखाबाचा मुलगा योनादाबाच्या
वंशजांनी त्यांच्या पवूर्जांनी त्यांना िदलेल्याआज्ञा पाळल्या, पण
या लोकांनी माझे ऐकण्याचे नाकारले.

17 म्हणनू परमेश्वर, सैन्यांचा देवआिण इसर्ाएलाचा देव,असे
म्हणतो, “पाहा, जेसवर्अिरष्टमी त्यांच्यािवरुद्धआणणार म्हणनू
मी म्हणालो आहे, ते सवर् मी यहदूावर आिण यरूशलेमेच्या
राहणार्यांवरआणीन,कारण मी त्यांच्याशी बोललो तेव्हा त्यांनी
ऐकण्याचे नाकारले. मी त्यांना हाका मारल्या पण त्यांनी उ र
िदले नाही.”

18 ियमर्या रेखाबाच्या कुटंुिबयांना म्हणाला, “सेनाधीश
परमेश्वर, इसर्ाएलचा देव, असे म्हणतो, ‘तुम्ही आपला पवूर्ज
योनादाब ह्यांच्या आज्ञा ऐकल्या आिण त्या सवर् पाळल्या. जे
त्याने करण्यासआज्ञािपले त्यापर्माणे तुम्ही केलेआहे. 19 म्हणनू
सेनाधीश परमेश्वर, इसर्ाएलाचा देव, असे म्हणतो, रेखाबाचा
मुलगा योनादाब याच्या वंशजांपैकी कोणीतरी एक नेहमीच
माझ्या सेवेत राहील.”

36



36:1 cxii ियमर्या 36:9

1 यहदूाचा राजा योशीया याचा मुलगा यहोयाकीम याच्या
कारिकदी र्च्या चौथ्या वषार्त असे झाले की, ियमर्याकडे
परमेश्वरापासनू वचनआले. ते म्हणाले, 2तूआपणासाठी गंुडाळी
घे आिण यहदूा, इसर्ाएल आिण इतर राष्ट्रे यांच्यािवषयी
मी तुला सांिगतलेले सवर् वचने त्यावर िलही. योशीयाच्या
िदवसापासनू आतापयर्ंत मी तुला सांिगतलेली पर्त्येकगोष्ट
िलही. 3 कदािचत यहदूाचे लोक मी जे अिरष्ट त्यांच्यावर
आणण्याचे योजले आहे, ते ऐकतील. कदािचत पर्त्येकजण
आपल्या कुमागार्पासनू वळेल, मग मी त्यांच्या अन्यायाची व
पापांची क्षमा करीन.

4 मग ियमर्याने नेरीयाचा मुलगा बारूख याला बोलावले
आिण परमेश्वराने त्याच्याशी बोललेली सवर् वचने ियमर्याने
सांिगतली व बारूखाने पटावर िलहनू काढली. 5 पुढे ियमर्याने
बारूखालाआज्ञा िदली. तो म्हणाला, “मलामनाईआहेआिणमी
परमेश्वराच्या घरात जाऊ शकत नाही. 6 म्हणनू तू जाआिण मी
सांिगतल्यापर्माणे तू जे पटावर िलहीले ते वाच. परमेश्वराच्या
मंिदरात उपवासाच्या िदवशी, लोकांस ऐकू येतील आिण यहदूा
नगरांतनू आलेल्या सवर् लोकांस ऐकू येतील अशी वाचनू दाखव.

7 कदािचत् ते परमेश्वरापुढे आपली दयेची िवनंती सादर
करतील. कदािचत पर्त्येक व्यक्ती आपल्या कुमागार्पासनू
वळेल, कारण परमेश्वराचा जो क्रोध व कोप या लोकांिवरूद्ध
सांिगतला आहे तो भयंकर आहे.” 8 म्हणनू ियमर्याने
संदेष्ट ाने नेरीयाचा मुलगा बारूख याला जे आज्ञािपले होते ती
पर्त्येकगोष्ट केली. त्याने परमेश्वराची वचने त्या गंुडाळीतनू
मोठ ाने परमेश्वराच्या घरात वाचली.

9 योशीयाचा पुतर् यहोयाकीम राजाच्या कारिकदी र्च्या
पाचव्या वषार्च्या नवव्यामिहन्यातयरूशलेमेतल्यासवर् लोकांनी
व जे सवर् लोक यहदूाच्या नगरांतनू यरूशलेमेस आले त्यांनीही
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परमेश्वराच्या आदरासाठी उपासाची घोषणा केली. 10 तेव्हा
बारूखाने मोठ ाने ियमर्याची गंुडाळीवरील वचने परमेश्वराच्या
घरात शाफान लेखकाचा मुलगा गमर्या याच्या खोलीत, वरील
अंगणात, नव्या दाराच्या पर्वेशाजवळ सवर् लोकांच्या कानी
पडतील अशी वाचली.

11 आता शाफानाचा मुलगा गमर्या, याचा मुलगा मीखाया
परमेश्वराची सवर् वचने त्या पुस्तकातनू ऐकली. 12 तो खाली
राजाच्या घरात िचटणीसाच्या खोलीत गेला. तेव्हा पाहा,
सवर् अिधकारी, लेखक अलीशामा, शमायाचा मुलगा दलाया,
अखबोरचा मुलगा एलनाथान, शाफानाचा मुलगा गमर्या व
हनन्याचा मुलगा िसदक्ीया आिण सवर् विरष्ठ अिधकारी तेथे
बसले होते.

13 तेव्हा बारूख लोकांच्या कानी पडेल असे पुस्तकातनू वाचत
असताना जी सवर् वचने मीखायाने ऐकली ती त्याने त्यांना
कळवली. 14 मग त्या सवर् अिधकार्यांनी बारूखाकडे कूशीचा
मुलगा शलेम्या याचा मुलगा नथन्या याचा मुलगा यहदूी याला
पाठवनू सांिगतले की, “ज्या गंुडाळीतनू तू लोकांच्या कानी पडेल
असे वाचले ती तू आपल्या हाती घेऊन ये.” नेरीयाचा मुलगा
बारूख ती गंुडाळी आपल्या हातात घेऊन त्यांच्याजवळ आला.
15मग ते त्यास म्हणाले, “खाली बसआिणआम्हासऐकण्यासाठी
वाचनू दाखव.” म्हणनू बारूखाने तो पट वाचला.

16 असे झाले की, जेव्हा त्यांनी सवर् वचने ऐकली तेव्हा
पर्त्येकमनुष्यभयभीत होऊनएकमेकांकडे वळले. ते बारूखाला
म्हणाले, “आम्ही ही सवर् वचने खिचत राजाला कळवतो.” 17मग
ते बारूखाला म्हणाले, “तू ियमार्याच्या तोंडची सवर् वचने कशी
िलहीली, हे आम्हास सांग?” 18 बारूख त्यांना म्हणाला, “त्याने
ही सवर् वचने मला सांिगतली व मी ते शाईने या पटावर
िलिहली.” 19 मग ते अिधकारी बारूखाला म्हणाले, “जा, तू
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स्वतः आिण ियमर्यासुद्धा लपनू राहा. तुम्ही कोठे आहात हे
कोणालाही कळू देऊ नका.”

20 मग त्यांनी ती गंुडाळी अलीशामा िचटणीसाच्या खोलीत
ठेवली आिण ते चौकात राजाकडे गेले व त्यांनी त्यास ही
वचने कळवली. 21 राजाने यहदूीला ती गंुडाळी आणण्यासाठी
पाठिवले. यहदूीने अलीशामा िचटणीसाच्या खोलीतनू गंुडाळी
घेतली. नंतर यहदूीने तो राजाला व त्याच्या बाजलूा उभ्या
असलेल्या अिधकार्यांना मोठ ाने वाचनू दाखिवला. 22आता
तो नवव्या मिहना होता म्हणनू राजा िहवाळ्याच्या घरात बसला
होता आिण त्याच्यासमोर शेगडी पेटलेली होती.

23 तेव्हा असे झाले की, यहदूीने तीन चार पाने वाचल्यावर
राजाने चाकूने ते कापले आिण ती सवर् गंुडाळी शेगडीतल्या
िवस्तवात नष्ट होऊन जाईपयर्ंत त्याने त्यामध्ये फेकून िदली.
24 परंतु राजाने व त्याच्या सेवकांनी ही सवर् वचने ऐकले तरी ते
घाबरले नाहीत, त्यांनी आपले वस्तरे्ही फाडली नाहीत.

25 राजाने ती गंुडाळी जाळू नये म्हणनू एलनाथान, दलाया
व गमर्या यांनी त्यास िवनंती केली, पण राजाने त्यांचे ऐकले
नाही. 26 यहोयाकीम राजाने लेखक बारूखाला व ियमर्या
संदेष्ट ाला अटक करण्यासाठी हम्मेलेखाचा मुलगा यरहमेल व
अजर्ीएलाचा मुलगा सराया व अब्देलचा मुलगा शलेम्या यांना
आज्ञा केली. पण त्यांना परमेश्वराने लपिवले होते.

27 नंतर राजाने गंुडाळी व जी वचने बारूखाने ियमर्याच्या
मुखापासनू ऐकून िलहीली होती ती जाळल्यावर ियमर्याकडे
परमेश्वराचे वचनआले. ते म्हणाले, 28परतजा, तूआपल्यासाठी
दुसरी गंुडाळी घे आिण जी मुळची वचने पिहल्या गंुडाळीत
होती, जी यहदूाचा राजा यहोयाकीम याने जाळली, ती सवर्
त्यामध्ये िलही. 29 मग तू यहदूाचा राजा यहोयाकीम ह्याला
सांग परमेश्वरअसे म्हणतो, तू ही गंुडाळीजाळली व म्हणालास,
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खिचत “बाबेलाचा राजा येईल आिण या देशाचा नाश करील व
यातले माणसे व पशू या दोघांचाही नाश करील,असे िहच्यात तू
का िलहीले आहे?”

30 म्हणनू, यहदूाचा राजा यहोयाकीम याच्यािवषयी परमेश्वर
म्हणतो, त्यास दावीदाच्या िसंहासनावर बसायला कोणी राहणार
नाही. तर त्याचे परे्त िदवसातल्या उन्हात आिण रातर्ीतल्या
थंडीत बाहेर टाकण्यात येईल. 31 कारण मी त्याला, त्याच्या
वंशजाला व त्याच्या सेवकांना त्यांच्या अन्यायामुळे मी िशक्षा
करीन आिण जे सवर् अिरष्ट मी त्यांच्यावर व यरूशलेमेमध्ये
राहणार्यांवर व यहदूाच्या पर्त्येक व्यक्तीवर आणीन.

32मग ियमर्याने दुसरी गंुडाळी घेतली व ती नेरीयाचा मुलगा
बारूख लेखकाला िदली. आिण जी गंुडाळी यहदूाचा राजा
यहोयाकीम ह्याने अग्नीत जाळली होती ितच्यातील सवर् वचने
त्याने ियमर्याच्या तोंडून ऐकून ितच्यात िलहीली. आणखी
त्यामध्ये तशाच दुसर्या पुष्कळ वचनांची भर घातली.

37
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1 आता यहोयाकीमचा मुलगा कोन्या याच्याऐवजी,
योशीयाचा मुलगा िसदक्ीया हा राजा म्हणनू राज्य करीत
होता. बाबेलाचा राजा नबुखदने्स्सराने, िसदक्ीयाला यहदूा
देशावर राजा केले होते. 2 पण िसदक्ीया, त्याच्या सेवकांनी व
यहदूा देशाच्या लोकांनी परमेश्वराने ियमर्या संदेष्ट ाच्याद्वारे
जी वचने सांिगतली होती ती त्यांनी ऐकली नाहीत.

3 म्हणनू राजा िसदक्ीयाने शलेम्याचा मुलगा यहकूल व
मासेया याजकाचा मुलगा सफन्या ह्यांना पाठवनू ियमर्या
संदेष्ट ाकडे िनरोप सांिगतला. ते म्हणाले, “त,ू आमच्यावतीने
परमेश्वरआमचा देव याच्याजवळपर्ाथर्ना कर.” 4आता ियमर्या
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लोकांमध्ये येत वजात होता,कारणआतापयर्ंत त्यास बंिदशाळेत
टाकले नव्हते. 5 िमसरातनू फारोचे सैन्य बाहेर आले आिण
ज्या खास्द्यांनी यरूशलेमला वेढा घातला होता त्यांनी हे वतर्मान
ऐकले आिण यरूशलेम सोडून गेले.

6 नंतर ियमर्या संदेष्ट ाकडे परमेश्वराचे वचन आले आिण
म्हणाले, 7 “परमेश्वर, इसर्ाएलाचा देव असे म्हणतो, तुम्ही
यहदूाच्या राजाला हे सांगा, कारण माझ्यापासनू सल्ला
घेण्यासाठी तुम्हास माझ्याकडे पाठिवले आहे, पाहा, फारोचे
सैन्य, तुम्हास मदत करण्यासाठी आले, त्यांना स्वतःच्या िमसर
देशात परत जावे लागेल. 8 खास्दी परत येतील. ते या
नगरािवरूद्ध लढतील, ते िजंकून जाळतील.

9 परमेश्वर असे म्हणतो, खास्दी आम्हापासनू िनघनू जातील
असे म्हणनू स्वत:ची फसवणकू करून घेऊ नका. कारण ते
िनघनू जाणार नाहीत. 10जरी तुम्हाशी लढणार्या संपणूर् खास्दी
सैन्यावर तुम्ही हल्ला केला, फक्त जखमी माणसे त्यांच्या तंबतू
उरले, तरीसुद्धा ते उठून हे शहर जाळतील.”

11 जसे फारोचे सैन्य येत होते, तेव्हा खास्द्यांच्या सैन्याने,
यरूशलेमसोडले, 12 तेव्हा ियमर्या,यरूशलेमेतनू बन्यािमनाच्या
देशात गेला. तो त्याच्यालोकां मध्ये पर्देशाचा ताबा घेण्यासाठी
जाण्यास िनघाला. 13 तो जसा बन्यािमनाच्या पर्वेशद्वाराजवळ
उभा राहताच, तेथे पहारेकर्यांचा पर्मुख होता. तेव्हा हनन्याचा
मुलगा शलेम्या याचा मुलगा इरीया त्याचे नाव होते. त्याने
ियमर्या संदेष्ट ाला धरले व म्हणाला, “तू िफतनू खास्द्यांकडे
जात आहेस.”

14परंतु ियमर्या म्हणाला, “हे खरे नाही. मी िफतनू खास्द्यांकडे
जात नाही” पण इरीयाने त्याचे ऐकले नाही. त्यांने ियमर्याला
घेतले आिण अिधकार्यांकडे आणले. 15 ते अिधकारी ियमर्यावर
रागावले. त्यांनी त्यास मारले आिण त्यास बंिदशाळेत ठेवले,
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जे योनाथान लेखक याचे घरच होते, कारण ते त्यांनी बंिदशाळेत
बदलेले होते.

16 म्हणनू ियमर्याला तळघरातील कोठडीत ठेवले, तेथे तो
पुष्कळ िदवस रािहला. 17 मग िसदक्ीया राजाने कोणाला तरी
बोलािवणे पाठवनू त्यास राजावाड ात आणले. त्याच्या घरात
राजाने एकांतात त्यास िवचारले, “परमेश्वराकडून काही वचन
आहे का?” ियमर्या म्हणाला, “आहे, व पुढे म्हणाला, तुला
बाबेलाच्या राजाच्या हाती िदले जाईल.”

18मग ियमर्या िसदक्ीया राजाला म्हणाला, “मी तुझ्यािवरूद्ध
अथवा तुझ्या अिधकार्यांिवरूद्ध व यरूशलेमेच्या लोकांिवरूद्ध
काय पाप केले आहे म्हणनू मला बंिदशाळेत टाकले आहेस?
19 तुझे संदेष्टे कोठे आहेत, ज्यांनी तुला भिवष्य सांिगतलेआिण
म्हणाले बाबेलचा राजा तुम्हावर िकंवा या देशािवरूद्ध येणार
नाही? 20 पण आता, हे माझ्या स्वामी राजा ऐक, माझी िवनंती
तुझ्यासमोर येवो. तू मला परत योनाथान लेखकाच्या घरी पाठवू
नकोस, िकंवा मी तेथे मरेन.”

21 म्हणनू िसदक्ीया राजाने हुकूम िदला. त्यांनी ियमर्याला
पहारेकर्यांच्या अंगणात ठेवले. नगरातील सवर् भाकर संपेपयर्ंत
त्यास रस्त्यावरील रोटीवाल्याकडून भाकर द्यावी. अशा रीतीने
ियमर्या पहारेकर्याच्या अंगणात रािहला.

38
1 ियमर्याने सवर् लोकांस जी वचने सांिगतली ती म ानाचा

मुलगा शफाट ा व पशहरूचा मुलगा गदल्या,शलेम्याचा मुलगा
युकालआिणमल्कीयाचा मुलगा पशहरू यांनी ऐकली. तो सांगत
होता, 2 “परमेश्वर असे म्हणतो जो कोणी या नगरात राहतो तो
तलवारीने, दुष्काळाने आिण मरीने मारला जाईल. पण कोणी
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खास्द्यांकडे िनघनू जाईल तो वाचेल, त्यास आपल्या स्वतःचा
जीव लटू असा होईल, कारण तो िजवंत राहील. 3परमेश्वर असे
म्हणतो ‘हे नगर बाबेल राजाच्या सैन्याच्या हाती िदले जाईल
आिण तो ते हस्तगत करेल.”

4 म्हणनूअिधकारी राजाला म्हणाले,या मनुष्यास ठार मारावे,
कारणयापर्कारे नगरात उरलेल्यालढणार्यामनुष्यांचेआिणसवर्
लोकांचे हात दुबर्ल करतो. कारण तो ही वचने सांगनू, मनुष्यांचे
संरक्षणकरतनाही पणअिरष्टकरायला पाहतो. 5मग िसदक्ीया
राजा म्हणाला, “पाहा, तो तुमच्या हातात आहे कारण राजाला
तुम्हास िवरोध करता येत नाही.”

6 मग त्यांनी ियमर्याला घेतले आिण राजाचा मुलगा
मल्कीया याच्या पाण्याच्या टाकीत टाकले. पाण्याची टाकी
पहारेकर्यांच्या चौकात होती. त्यांनी ियमर्याला दोरीने खाली
सोडले. कैदखानेत पाणी नव्हते पण िचखल होता आिण तो त्या
िचखलात रुतला.

7आता राजाच्या घरात एबद-मलेख हा एक कुशी षंढ होता.
त्यांनी ियमर्याला पाण्याच्या टाकीत टाकले आहे हे त्याने
ऐकले. त्यासमयी राजा बन्यािमनाच्या पर्वेशद्वाराशी बसला
होता. 8 म्हणनू एबद-मलेख राजाच्या घरातनू िनघाला आिण
राजाबरोबर बोलला. तो म्हणाला, 9 माझ्या स्वामी राजा, या
मनुष्यांनी ज्या मागार्ने ियमर्या संदेष्ट ाबरोबर वाईट वागणकू
केली. तो भुकेने तेथे मरावा म्हणनू त्यांनी त्यास पाण्याच्या
टाकीत टाकले, कारण तेथे नगरात काही अन्न नाही.

10 नंतरएबद-मलेख कुशीला राजानेआज्ञा िदली. तो म्हणाला,
“येथनू तीस माणसे बरोबर घे आिण ियमर्या संदेष्टा मरण्यापवूी र्
त्यास पाण्याच्या टाकीतनू बाहेर काढ.” 11 म्हणनू एबद-मलेख
याने त्या मनुष्यांचा ताबा घेतला आिण त्याच्या ताब्यातील
मनुष्यांना घेऊन व कपड ासाठी राजाच्या घरातील भांडारात
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खाली गेला. तेथनू त्याने िचंध्या व िझजलेले कपडे घेतले आिण
दोरांनी त्या पाण्याच्या टाकीत खाली सोडल्या.

12 एबद-मलेख कुशी ियमर्याला म्हणाला, “त्या िचंध्या आिण
िझजलेले कपडे तुझ्या काखेखाली व दोरांच्यावर ठेव. मग
ियमर्याने तसे केले. 13 नंतर त्यांनी ियमर्याला दोरांनी ओढून
पाण्याच्या टाकीबाहेर काढले. मग ियमर्या पहारेकर्यांच्या
चौकात रािहला.

14 नंतर िसदक्ीया राजाने िनरोप पाठवला आिण ियमर्या
संदेष्ट ाला परमेश्वराच्या घराच्या ितसर्या पर्वेशद्वाराजवळ
आपल्याजवळ बोलावले. मग राजा ियमर्याला म्हणाला, मी
तुला काही िवचारायचे आहे. माझ्यापासनू काही लपवू नकोस.”
15 ियमर्या िसदक्ीयाला म्हणाला, “जर मी तुला सांिगतले, तर तू
मला खिचत मारणार नाहीस काय? आिण जर मी तुला सल्ला
िदला, तरी तू माझे ऐकणार नाहीस.” 16 पण िसदक्ीया राजाने
गुप्तपणे ियमर्याकडे शपथ घेतली व म्हणाला, परमेश्वर ज्याने
आमचा जीव उत्पन्न केला, तो िजवंत आहे, मी तुला मारणार
नाही िकंवा जी मनुष्ये तुझा जीव घ्यायला पाहतात त्यांच्या
हातात मी तुला देणार नाही.

17 मग ियमर्या िसदक्ीयाला म्हणाला, “परमेश्वर, सेनाधीश
देव, इसर्ाएलाचा देव,असे म्हणतो,जर तू बाबेलाच्या राजाच्या
अिधकार्याकडे गेलास तर तू मग िजवंत राहशीलआिण हे नगर
जाळले जाणार नाही. तू आिण तुझा परीवार िजवंत राहील.
18पणजर बाबेलाच्या राजाच्याअिधकार्याकडे गेला नाहीस तर
हे नगरखास्द्यांच्या हाती िदलेजाईल. ते जाळून टाकतीलआिण
तू त्यांच्या हातातनू सुटणार नाहीस.”

19 िसदक्ीया राजा ियमर्याला म्हणाला, “पण जे यहदूी सोडून
खास्द्यांकडे गेले आहेत त्यांची मला भीती वाटते, कारण ते
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मला त्यांच्या हाती देतील, माझी चेष्टा करतील व मला वाईट
वागवतील” 20 ियमर्या म्हणाला, “ते तुला त्यांच्या स्वाधीन
करणार नाहीत. मी तुला सांगतआहे तो परमेश्वराचा संदेश पाळ
याकिरताकीसवर् गोष्टी तुझ्यासाठीचांगल्या होतीलआिण तुझा
जीवही वाचेल. 21 पण जर तू बाहेर जाण्यास नकार िदलास, तर
काय होईल, हे परमेश्वराने मला दाखिवले आहे.

22 यहदूाच्या घरात ज्या िस्तर्या मागे रािहल्या आहेत
त्या सवार्नंा बाहेर बाबेलाच्या राजाच्या अिधकार्याकडे आणले
जाईल. नंतर पाहा! त्या िस्तर्या तुला म्हणतील,
तुला तुझ्या िमतर्ांनी फसवलेआहे; त्यांनी तुझा नाश केलाआहे.
तुझे पाय आता िचखलात रुतले आहेत आिण तुझे िमतर् पळून

गेले आहेत. 23कारण तुझ्या सवर् िस्तर्या आिण मुलांना
ते बाहेर खास्द्यांकडे नेतील आिण तू स्वतः त्यांच्या
हातातनू सुटणार नाहीस. तू बाबेलाच्या राजाच्या
हातात सापडशील आिण हे नगर अग्नीने जाळण्यात
येईल.”

24 मग िसदक्ीया ियमर्याला म्हणाला, या वचनािवषयी
कोणालाही कळू देऊ नको. म्हणजे तू मरणार नाही. 25 मी
तुझ्याशी बोललो हे अिधकार्यांनी जर ऐकले, ते जरआलेआिण
तुला म्हणाले, तू राजाबरोबर काय बोललास ते आम्हास सांग.
आमच्यापासनू लपवनू ठेवू नको अथवा आम्ही तुला ठार मारू
आिण राजा तुला काय म्हणाला तेही आम्हास सांग 26 मग तू
त्यांना असे सांग, मी राजाला िवनंती करून सांिगतले की, मला
योनाथानाच्या घरी मरण्यासाठी परत पाठवू नको.

27 नंतर सवर् अिधकारी ियमर्याकडे आले आिण त्यांनी
त्यास पर्श्न िवचारले आिण त्याने उ र िदले, राजाने सचूना
केल्यापर्माणे त्याने उ रे िदली. मग त्यांनी त्याच्याशी
बोलणे थांबवले कारण त्यांनी ियमर्या व राजा यांच्यात झालेले
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संभाषण ऐकले नव्हते. 28ह्यापर्माणे ियमर्या, यरूशलेम िजंकले
जाईपयर्ंत, पहारेकर्याच्या चौकात रािहला.

39

2 25:1-12; . 52:4-16
1 यहदूाचा राजा िसदक्ीया याच्या नवव्या वषार्त आिण

दहाव्या मिहन्यात, बाबेलाचा राजा नबुखदने्स्सर आपले संपणूर्
सैन्य घेऊन यरूशलेमािवरूद्ध चालनू आला आिण त्यास वेढा
घातला. 2 िसदक्ीयाच्या अकराव्या वषार्च्या आिण चौथ्या
मिहन्याच्या नवव्या िदवशी यरूशलेमेच्या तटबंदीला भगदाड
पडले. 3 मग बाबेलाच्या राजाचे सवर् विरष्ठ अिधकारी
यरूशलेमेत आले आिण मधल्या दरवाजाजवळ बसले. नेगर्ल
शरेसर, समगार नबो, व ससर्खीम हे महत्वाचे अिधकारी होते.
नेगर्ल-शरेसर हा उच्च अिधकारी होता. आिण इतर सवर् बाबेलचे
अिधकारी होते.

4 असे झाले की, जेव्हा यहदूाचा राजा िसदक्ीया आिण
त्याच्या लढाऊ मनुष्यांनी त्यांना पािहले, ते पळून गेले. ते
रातर्ी राजाच्या बागेच्या वाटेने नगरातनू तटबंदीच्या दोन
िभंतीमधल्या दारातनू िनघनू गेले. राजा अराबाकडच्या मागार्ने
िनघनू गेला. 5 पण खास्द्यांच्या सैन्याने त्यांचा पाठलाग करून
आिण यादन नदीच्या खोर्याच्या मैदानात यिरहोच्याजवळ
िसदक्ीयाला गाठले. मग त्यांनी त्यास पकडले आिण हमाथ
देशातील िरब्ला येथे बाबेलचा राजा नबुखदने्स्सर ह्याच्याकडे
आणले, जेथे नबुखदने्स्सराने त्याच्यावर िशक्षा ठरिवली.

6 िरब्लामध्ये, बाबेलाच्या राजाने िसदक्ीयाच्या डोळ्यांदेखत,
त्याच्या स्वतःच्या मुलांना िजवे मारले; त्याने यहदूातील
सवर् विरष्ठ अिधकार्यांनासुद्धा िजवे मारले. 7 मग त्याने
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िसदक्ीयाचे डोळे काढले आिण त्यास बाबेलाला नेण्यासाठी
कास्य साखळ्यांनी बांधले.

8 नंतर खास्द्यांनी राजाच्या घराला व लोकांच्या घरांना आग
लावली. त्यांनी यरूशलेमेची तटबंदी फोडली. 9 राजाच्या
अंगरक्षकांचा पर्मुख नबजूरदान ह्याने नगरामध्ये रािहलेल्या
लोकांस, जे लोक खास्द्यांना सोडून गेले होते आिण जे
कोणी नगरात उरलेले लोक होते, त्यांना कैदी करून बाबेलास
नेले. 10 पण राजाच्या अंगरक्षकाचा पर्मुख नबजूरदान याने
ज्यांच्याजवळ स्वतःचे काहीच नव्हते अशा गरीब लोकांस यहदूा
देशात राहण्याची परवानगी िदली. त्याने त्याच िदवशी त्यांना
दर्ाक्षमळे व शेते िदली.

11 बाबेलाचा राजा नबुखदने्स्सराने ियमर्याच्या बाबतीत,
राजाच्या अंगरक्षकांचा पर्मुख नबजूरदानाला ताकीद िदली
होती; तो म्हणाला, 12 “त्याला घेऊन व त्याची काळजी
घे. त्यास इजा करु नको. तो जे काही सांगेल ते
त्याच्यासाठी कर.” 13 म्हणनू राजाच्या अंगरक्षकांचा पर्मुख
नबजूरदान याने, नबशूजबान या उच्च अिधकारी, नेगर्ल-शरेसर
या उच्चअिधकार्यालाआिणबाबेल राज्यातीलसवर् महत्वाच्या
अिधकार्यांना पाठिवले. 14 त्यांच्या मनुष्यांनी ियमर्याला
पहारेकर्यांच्या अंगणातनू काढले आिण शाफानाचा मुलगा
अहीकाम याचा मुलगा गदल्या याने त्यास घरी न्यावे म्हणनू
त्यांच्या स्वाधीन केले. मग ियमर्या लोकांमध्ये राहू लागला.

-
15आता तो ियमर्या पहारेकर्याच्या अंगणात कैदेत असताना

परमेश्वराचे वचन ियमर्याकडे आले. ते म्हणाले, 16 एबद-मलेख
कूशीशी बोल आिण सांग, सेनाधीश परमेश्वर, इसर्ाएलाचा
देव असे म्हणतोः पाहा, मी माझी वचने या नगरािवरूद्ध
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अिरष्टासाठी आणील आिण चांगल्यासाठी नाही. त्या िदवशी
त्या सवर् तुझ्यासमक्ष खर्या होतील.

17 पण, मी तुला त्यािदवशी वाचवीन. असे परमेश्वर म्हणतो.
आिण तू ज्यांना घाबरतोस, त्यांच्या स्वाधीन मी तुला करणार
नाही. 18कारण मी तुला खातर्ीने वाचवीन. तू तलवारीने पडणार
नाहीस. तुझा जीव तुला लटू असा होईल, कारण तू माझ्यावर
िवश्वास ठेवला आहेस. असे परमेश्वर म्हणतो.

40
,

2 25:22-26
1 यरूशलेम व यहदूा येथील जे सवर् कैदी बंिदवान करून

बाबेलास नेले होते त्यांच्यामध्ये ियमर्या बेड ांनी बांधलेला
होता. तेव्हा राजाच्या अंगरक्षकाचा पर्मुख नबजूरदान याने
त्यास रामा येथनू पाठवनू िदल्यावर जे वचन परमेश्वराकडून
ियमर्याकडे आले ते हे. 2 पर्मुख अंगरक्षकाने ियमर्याला घेतले
आिण तो त्यास म्हणाला, “तुझा देव परमेश्वरह्याने हे अिरष्ट या
स्थळावर येणार म्हणनू भाकीत केले.

3आिण परमेश्वराने ते आणलेआहे. त्याने सांिगतल्यापर्माणे
त्याने केलेआहे;कारण तुम्ही लोकांनी परमेश्वरािवरुध्द पाप केले
आहे आिण त्याची वाणी पाळली नाही. म्हणनू या गोष्टी तुम्हा
लोकांिवरूद्धघडल्याआहेत. 4पणआता पाहा, मी तुझ्या हातात
असलेल्या बेड ापासनू तुला आज सोडवत आहे. जर तुझ्या
दृष्टीने तू माझ्याबरोबर बाबेलास येणे चांगलेअसलेतर, ये,आिण
मी तुझी काळजी घेईन. पण जर तुझ्या दृष्टीने तू माझ्याबरोबर
बाबेलास येणे चांगले नसेल तर मग येऊ नको. तुझ्यादृष्टीने जेथे
चांगले आिण योग्य आहे तेथे तू जा.

5 जेव्हा ियमर्याने काही उ र िदले नाही, नबजूरदान म्हणाला,
शाफानाचा मुलगा अहीकाम याचा मुलगा गदल्या ज्याला
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बाबेलाच्या राजाने त्यास यहदूातील नगरांचा अिधकारी नेमले
आहे त्याच्याकडे परत जाआिण त्याच्याबरोबर लोकांमध्ये राहा.
िकंवा जेथे कोठे तुझ्या दृष्टीने तुला योग्य वाटेल तेथे तू जा.”
राजाच्या अंगरक्षकाच्या नायकाने त्यास अन्न व बक्षीस िदले
आिण त्यास दरू पाठवनू िदले. 6 मग ियमर्या, िमस्पा येथे
अहीकामाचा मुलगा गदल्या ह्याच्याकडे गेला. तो देशात मागे
रािहलेल्या लोकांमध्ये जाऊन रािहला.

7 आता यहदूाच्या सैन्यातील काही सेनापतीनंी जे अजनू
अंगणात होते ते आिण त्यांच्या मनुष्यांनी ऐकले की, बाबेलाच्या
राजाने अहीकामाचा मुलगा गदल्या ह्यास, देशावर अिधपती
म्हणनू नेमले आहे. त्यांनी हेही ऐकले की, देशात अगदी
गरीब पुरुष, िस्तर्या व मुले ह्यांना कैद करून बाबेलला नेले
नव्हते जे मागेच रािहले होते त्यांना त्याच्या ताब्यात िदले
आहे. 8 मग ते िमस्पा येथे गदल्याकडे गेले. ती माणसे
नथन्याचा मुलगा इश्माएलाची होती; कारेहाचे मुले योहानान
व योनाथान; तन्हुमेथाचा मुलगा सराया; रफैची मुले नटोफाथी
आिण माकाथाचा मुलगा याजन्या ते व त्यांची माणसे.

9 तेव्हा शाफानाचा मुलगा अहीकाम याचा मुलगा गदल्या
त्यांना व त्यांच्या मनुष्यांना शपथ घेऊनआिण त्यांना म्हणाला,
खास्दी अिधकर्यांची सेवा करण्यास घाबरु नका. देशात वस्ती
करा आिण बाबेलाच्या राजाची सेवा करा आिण असे केल्याने
तुमचे भले होईल. 10आिण पाहा, जे खास्दीआम्हाजवळ येतील
त्यांना भेटण्यास मी िमस्पात राहीन. म्हणनू तुम्ही दर्ाक्षरस,
उन्हाळी फळ व तेल यांचे उत्पादन करून आपल्या पातर्ात
साठवनू ठेवावे. जी नगरे तुम्ही ताब्यात घेतली आहेत त्यामध्ये
तुम्ही राहा.

11 त्याचपर्माणे मवाबात अम्मोनी लोकांमध्ये, अदोमात व
इतर सवर् देशात जे यहदूी होते त्या सवार्नंी जेव्हा ऐकले की
बाबेलाच्या राजाने यहदूाचा अवशेष देशात राहू िदला आहे व
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त्यांच्यावर गदल्या िबन अहीकाम िबन शाफान नेमला आहे,
12 तेव्हा जे सवर् पर्त्येक िठकाणी पांगले होते ते सवर् यहदूी परत
यहदूा देशात िमस्पात गदल्याकडे आले. त्यांनी दर्ाक्षरस आिण
उन्हाळी फळांचा हंगाम मोठ ा िवपुलतेने साठा केला.

13 कारेहाचा मुलगा योहानान व खेड ापाड ाच्या
पर्देशातील सैन्याचे सवर् अिधकारी िमस्पा येथे गदल्याकडे
आले. 14 ते त्यास म्हणाले, “अम्मोनी लोकांचा राजा बालीस
याने नथन्याचा मुलगा इश्माएल ह्याला तुला मारण्यासाठी
पाठिवले आहे, हे तू जाणतोस काय?” पण अहीकामचा मुलगा
गदल्या याने त्यावर िवश्वास ठेवला नाही.

15 मग िमस्पा येथे एकांतात कारेहाचा मुलगा योहानान
गदल्याशी बोलला की, “मला नथन्याचा मुलगा इश्माएलयाला
ठार मारण्याची परवानगी दे. कोणी माझ्यावर संशय घेणार नाही.
त्याने तुला का मारावे? जे सवर् यहदूी तुझ्याभोवती गोळा झाले
आहेत त्यांना देशात पांगण्याची आिण यहदूाचे उरलेले अवशेष
नष्टहोण्याची परवानगीका देतोस?” 16पणअहीकामाचा मुलगा
गदल्या हा कारेहाचा मुलगा योहानान ह्यास म्हणाला, “तू ही
गोष्ट करू नकोस,कारण इश्माएलाबद्दल तू खोट सांगतआहेस.”

41
1पण सातव्या मिहन्यात असे झाले की,अलीशामाचा मुलगा

नथन्या, याचा मुलगा इश्माएल, जो राजघराण्यातला होता
आिण राजाचे काही अिधकारी, त्याच्याबरोबर त्याच्या दहा
मनुष्यांना घेऊन िमस्पात अहीकामाचा मुलगा गदल्याकडेआले.
त्यांनी िमस्पा येथे एकितर्त बसनू भोजन केले. 2 पण नथन्याचा
मुलगा इश्माएल व त्याच्याबरोबरची दहा माणसे होते त्यांनी
उठून शाफानाचा मुलगा अहीकाम याचा मुलगा गदल्या, ज्याला
बाबेलाच्या राजाने देशात अिधकारी नेमले होते त्यास तलवारीने
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ठार मारले. 3 नंतर जे सवर् यहदूी गदल्याबरोबर िमस्पात होते
त्यांना आिण जे खास्दी लढणारे ते तेथे त्यांना सापडले त्यांना
इश्माएलाने ठार मारले.

4 गदल्याला मारल्यानंतर दुसर्या िदवशी, परंतु कोणालाही
माहीतनसताअसेझालेकी, 5शखेमातनूकाही माणसे, िशलोतनू
व शोमरोनातनू ऐंशी माणसे त्यांच्या दाढ ा कापलेल्या,
त्यांचे कपडे फाडलेले आिण स्वतःला जखम करून घेतलेले,
परमेश्वराच्या घरात आणण्यासाठी त्यांच्या हातात अन्नापर्ण व
धपू होती.

6 तेव्हा नथन्याचा मुलगा इश्माएल त्यांना भेटायला
िमस्पातनू जसे ते गेले, चालत व रडत गेले. नंतर असे झाले
की, जसा त्यांच्याशी सामना होताच, तो त्यांना म्हणाला,
“अहीकामाचा मुलगा गदल्या याच्याकडे या.” 7 मग असे झाले
की, जेव्हा ते नगराच्या मध्ये आले असता नथन्याचा मुलगा
इश्माएल याने व त्याच्याबरोबरच्या मनुष्यांनी त्यांची क ल
करूनआिण त्यांना खड्ड ात फेकून िदले.

8 पण त्यांच्यातील दहा माणसे इश्माएलाला म्हणाली,
“आम्हास मारु नको, कारण आमच्याजवळ गहू व सात,ू तेल व
मध यांचे साठे आम्ही शेतात लपवनू ठेवले आहेत.” म्हणनू
त्याने त्यांना इतर सहकार्यासारखे मारले नाही. 9 जी माणसे
िजवे मारली त्या सवार्चंी परे्ते इश्माएलाने गदल्याबरोबर त्या
खड्ड ात फेकून िदली होती हामोठाखड्डाआसा राजानेखणला
होता जेव्हा इसर्ाएलाचा राजा बाशा याने त्याच्यावर हल्ला
केला होता. नथन्याचा मुलगा इश्माएल याने ज्यांना मारले होते
त्यांनी तो भरला.

10 पुढे जे िमस्पात होते त्या इतर सवर् लोकांस इश्माएलाने
पकडले, राजाच्या मुली व जे सवर् लोक मागे िमस्पात रािहले
होते ज्यांना अंगरक्षकांचा पर्मुख नबजूरदान याने अहीकामाचा
मुलगा गदल्या याला त्यावर नेमले होते. म्हणनू नथन्याचा
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मुलगा इश्माएल याने त्यांना पकडून आिण अम्मोनी लोकांकडे
पार जाण्यास िनघाला.

11 पण कारेहाचा मुलगा योहानान व सवर् सैन्यािधकारी
यांनी नथन्याचा मुलगा इश्माएल यानी त्यांच्याबरोबर केलेली
सवर् दुष्कृत्ये ऐकली. 12 म्हणनू त्यांनी त्यांची सवर् माणसे
घेतली व नथल्याचा मुलगा इश्माएलह्याच्याशी लढायला गेले.
िगबोनाचे जे मोठे तलाव आहे तेथे त्यांना तो सापडला.

13 मग असे झाले की, जे सवर् लोक इश्माएलाबरोबर होते
त्यांनी जेव्हा कारेहाचा मुलगा योहानान याला व जे सवर्
सैन्यािधकारी त्याच्याबरोबर होते त्यांना पािहले, ते खपूआनंदीत
झाले. 14 नंतर िमस्पाहनू इश्माएलाने पकडलेले सवर् लोक
माघारी िफरले आिण कारेहाचा मुलगा योहानानाकडे गेले.

15 पण नथन्याचा मुलगा इश्माएल आठ मनुष्यासहीत
योहानानापासनू पळून गेला. ते अम्मोनी लोकांकडे गेला.
16नथन्याचा मुलगा इश्माएलयाने अहीकामाचा मुलगा गदल्या
याला िजवे मारल्यावर लोकांतले जे सवर् रािहलेले िमस्पा येथनू
नेले होते, जे कारेहाचा मुलगा योहानान व सवर् सैन्यािधकारी
यांनी सवार्नंा सोडिवले. िगबोनाहनू योहानाने आिण त्याच्या
सहकार्यांनी बलवान माणसे, लढणारे माणसे, िस्तर्या व मुले
आिण षंढ यांना सोडवले.

17 मग ते गेले आिण बेथलेहेमाजवळ गेरूथ िकम्हाम येथे
थोड ा वेळेसाठी रािहले. ते िमसरात जाण्यासाठी जात होते
18 खास्द्यांच्या भीतीमुळे त्यांनी असे केले. कारण अहीकामाचा
मुलगा गदल्या ज्याला बाबेलाच्या राजाने देशात अिधकारी
नेमले होते त्यास नथन्याचा मुलगा इश्माएल याने िजवे मारले
होते.

42
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1 नंतर तेव्हा सवर् सेनािधकारी आिण कारेहाचा मुलगा
योहानान, होशायाचा मुलगा यजन्या आिण लहानापासनू
मोठ ांपयर्ंत सवर् लोक ियमर्या संदेष्ट ाकडे पोहचले. 2 ते त्यास
म्हणाले, “आमची िवनंती तुझ्यासमोर येवो. जे आम्ही संख्येने
थोडे लोक उरले आहोत, ते तू पाहत आहेस, त्या आम्हासाठी
तुझा देव परमेश्वराकडे पर्ाथर्ना कर. 3आम्ही कोठे जावे व काय
करावे याने आम्हास सांगावे म्हणनू तुझा देव परमेश्वर याला
िवचार.”

4 मग ियमर्या संदेष्टा त्यांना म्हणाला, “मी तुमचे ऐकले
आहे. पाहा, मी तुमच्या िवनंतीपर्माणे तुमचा देव परमेश्वराकडे
पर्ाथर्ना करीन. जे काही परमेश्वर उ र देईल, मी तुम्हास
सांगीन. मी तुमच्यापासनू काहीही लपिवणार नाही.” 5 मग ते
ियमर्याला म्हणाले, “जर परमेश्वर देव तुझ्याकडून जसे सांगतो
तसे आम्ही वागलो नाही, तर परमेश्वर तुझा देवआमच्यािवरूद्ध
खरा व पर्ामािणक साक्षीदार होवो. 6 ते चांगले असो िकंवा जर
ते वाईट असले तरी आम्ही परमेश्वर आमचा देव ज्याच्याकडे
आम्ही तुला पाठवत आहो त्याची वाणी आम्ही ऐकू. अशासाठी
की, जेव्हा आम्ही परमेश्वर आमचा देव याची वाणी ऐकतो तेव्हा
आमच्याबरोबर चांगले व्हावे.”

7मग दहा िदवसानंतर असे झाले की, ियमर्याकडे परमेश्वराचे
वचन आले. 8 म्हणनू ियमर्याने कारेहाचा मुलगा योहानान,
त्याच्याबरोबर असलेले सवर् सेनािधकारी व लहानापासनू
मोठ ापयर्ंत सवर् लोकांस बोलावले. 9 आिण तो त्यांना
म्हणाला, “परमेश्वर, इसर्ाएलाचा देव ज्याच्याजवळ तुम्ही
मला त्याच्यासमोर तुमची िवनंती ठेवायला पाठवले, परमेश्वर
असे म्हणतो, 10 जर तुम्ही परत गेला नाही आिण या देशात
रािहला तर मी तुम्हास बांधीन आिण तुम्हास खाली पाडणार
नाही; मी तुम्हास लावीन, उपटून टाकणार नाही, कारण जे
अिरष्ट मी तुमच्यावर आणले त्यामुळे मला वाईट वाटते.
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11 ज्या बाबेलाच्या राजाला तुम्ही भीत आहात, त्यास िभऊ
नका. हे परमेश्वराचे िनवेदन आहे. कारण तुमचे रक्षण
करणास आिण त्याच्या हातातनू तुमची सुटका करण्यास, मी
तुमच्याबरोबर आहे. 12 कारण मी तुमच्यावर दया करीन आिण
तुमच्याशी दयाळूपणाने वागेलआिण मी तुम्हास तुमच्या देशात
परतआणील.

13 पण कदािचत् तुम्ही म्हणाल, आम्ही या देशात राहणार
नाही. जर परमेश्वर तुमचा देव याची वाणी तुम्ही ऐकणार नाही.
14 तुम्ही कदािचत् म्हणाल, नाही,आम्ही िमसर देशामध्येजाऊन
राह,ू तेथे आम्हास कोणतेही युध्द िदसणार नाही, तेथे आम्ही
रणिशंगाचा आवाज ऐकणार नाही आिण तेथे आम्ही अन्नासाठी
भुकेले होणार नाही. आम्ही तेथे राह.ू

15तरआता यहदूातील वाचलेल्यांनो, परमेश्वराचे वचन ऐका.
सेनाधीश परमेश्वर, इसर्ाएलाचा देव, असे म्हणतो, जर तुम्ही
खरोखर िमसर देशामध्ये जाऊन आिण तेथे राहण्याचे िनिश्चत
करता, 16 तर ज्या तलवारीची तुम्हास भीती वाटते, ती िमसर
देशात तुम्हास गाठेल. ज्या दुष्काळाची तुम्ही काळजी करीता,
तो िमसरात तुमचा पाठलाग करील. आिण तुम्ही तेथे मराल.
17 म्हणनू असे घडेल की, जी सवर् माणसे िमसरमध्ये जाऊन
राहण्याचे िनिश्चत करतील, ते तेथे तलवार, दुष्काळ, िकंवा
मरीने मरतील. तेथे त्यांच्यातील एकही जण वाचणार नाही, मी
त्यांच्यावर आणलेल्या संकटातनू एकही जण वाचणार नाही.

18कारण सेनाधीश परमेश्वर, इसर्ाएलाचा देव असे म्हणतो,
जसा माझा क्रोध व माझा संताप यरूशलेमेवरचा माझा
राग व्यक्त करून दाखिवला. यरूशलेमेमध्ये राहणार्यांवर
ओतला आहे तसा माझा क्रोध जर तुम्ही िमसरमध्ये जाल
तेव्हा तुम्हावर ओतला जाईल. तुम्ही शापाची वस्तू व्हाल व
भयचकीत, शाप बोलण्याचा िवषय आिण काहीतरी िनंदनीय
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व्हाल. आिण हे िठकाण तुम्ही पुन्हा कधीही पाहणार नाही.
19यहदूातील वाचलेल्यांनो, परमेश्वर तुम्हािवषयी बोललाआहे,
तुम्ही िमसरात जाऊ नका. तुम्ही खरोखर जाणनू घ्या आज मी
तुम्हािवरुध्द साक्ष िदली आहे.

20 कारण परमेश्वर आमचा देव याच्याजवळ आम्हासाठी
पर्ाथर्ना करा, आिण जे काही परमेश्वर आमचा देव सांगेल
ते आम्ही करू असे बोलनू परमेश्वर तुमचा देव याच्याकडे
मला पाठवले तेव्हा तुम्ही आपल्या िजवािवरूद्ध कपटाने वागला.
21कारण आज मी तुम्हास ते सांिगतले आहे, पण त्याने जे काही
माझ्याकडून सांगण्यासाठी पाठवले िकंवा त्या कशातही तुम्ही
तुमच्या परमेश्वर देवाची वाणी ऐकली नाही 22 म्हणनू आता
तुम्ही खरोखरजाणा की ज्या स्थानात तुम्हीजाऊन राहू इिच्छता
त्यामध्ये तुम्ही तलवार, दुष्काळआिण मरीने मराल.”

43
1 असे घडले की, ियमर्याने परमेश्वर जो त्यांचा देव याने

लोकांस सांगण्यास िदलेली सवर् वचने सांगनू समाप्त केली.
2 होशायाचा मुलगा अजर्या, कारेहाचा मुलगा योहानान व सवर्
गिवर्ष्ठ लोक ियमर्याला म्हणाले, “तू खोटे बोलत आहेस. तुम्ही
तेथे िमसरात राहण्यास जाऊ नका, असे सांगण्यास परमेश्वर
आमचा देव याने तुला पाठिवले नाही. 3तू आम्हास खास्द्यांच्या
हाती द्यावे, यासाठी की, तू आमच्या मरणास कारण व्हावे आिण
आम्ही बाबेलात बंदीवान व्हावे. म्हणनू नेरीयाचा मुलगा बारूख
तुला आमच्यािवरूद्ध भडकावीत आहे.”

4 म्हणनू कारेहाचा मुलगा योहानान, सवर् सैन्याचे अिधकारी व
इतरसवर् लोकह्यांनी यहदूा देशात राहण्यािवषयीची परमेश्वराची
वाणी ऐकली नाही. 5 पण कारेहाचा मुलगा योहानान व सैन्यांचे
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सवर् अिधकारी यांनी वाचलेले सवर् यहदूी जे ज्या सवर् राष्ट्रांत
पसरले होते. त्यातनू यहदूा देशात राहण्यास परत आले होते
त्यांना आपल्याबरोबर घेतले. 6 त्यांनी पुरुष व िस्तर्या, मुले व
राजांच्या मुली आिण राजाचा अंगरक्षकांचा नायक नबजूरदान
याने जे सवर्जण शाफानाचा मुलगा अहीकाम याचा मुलगा
गदल्या याच्याजवळ ठेवले होते त्यांना आिण ियमर्या संदेष्टा
व नेरीयाचा मुलगा बारूख ह्यांनाही बरोबर नेले. 7 ते िमसर
देशात, तहपन्हेस येथे गेले, कारण त्यांनी परमेश्वराची वाणी
ऐकली नाही.

8 मग तहपन्हेसात ियमर्याकडे परमेश्वराचे वचन आले
आिण म्हणाले, 9 “तू आपल्या हातात काही मोठे धोंडे घे
आिण ते तहपन्हेस येथील फारोच्या घराच्या पर्वेशदाराजवळ
पादचारीमागार्वर यहदूी लोकांच्या दृष्टीसमोर चुन्याने लपवनू
ठेव. 10 मग त्यांना सांग, सेनाधीश परमेश्वर, इसर्ाएलाचा देव
असे म्हणतो, पाहा, मी बाबेलाचा राजा, नबुखदने्स्सर, माझा
सेवक याला येथे िनरोप्या पाठवनू बोलावनू घेईन. ियमर्या तू या
पुरलेल्या धोंड ावर मी त्याचे िसंहासन स्थापीन, नबुखदने्स्सर
त्यावर आपला भव्य गालीचा पसरवील.

11 कारण तो येऊन व िमसरावर चढाई करील. जे कोणी
मरणासाठी नेमलेले असतील त्यांना मरण िदले जाईल. जो
कोणी बंदीवांनासाठी नेमलेला आहे, तो बंदीवासात जाईल.
आिण जे कोणी तलवारीसाठी असतील, ते तलवारीला िदले
जातील. 12मग मी िमसराच्या देवांच्या मंिदरांना आग लावील.
नबुखदने्स्सर त्यांना जाळील िकंवा त्यांना बंदीवान करून नेईल.
मेंढपाळज्यापर्माणे त्याच्याकपड ावरील िपसवाओढूनकाढून
आपले कपडे स्वच्छ करतो, त्यापर्माणे तो िमसर देश साफ
करील. तो िवजयाने त्या जागेतनू जाईल. 13 तो िमसर
देशामधील बेथ-शेमेश त्याचे स्तंभ मोडून टाकील. तो िमसरी
देवतांची मंिदरे जाळून टाकील.”



44:1 cxxxii ियमर्या 44:8

44

1 जे सवर् यहदूी िमसर देशामध्ये राहत होते, जे िमग्दोल,
तहपन्हेस, मेमिफस व पथर्ोस येथे राहत होते, त्यांच्यािवषयी
परमेश्वराचे वचन ियमर्याकडे आले ते असे होते. 2 सेनाधीश
परमेश्वर, इसर्ाएलाचा देव, असे म्हणतो, यरूशलेम व
यहदूाच्या सवर् नगरांवर जे अिरष्ट मी आणली, ते तुम्ही पािहली
आहेत. पाहा,आताती नगरे उजाडझालीआहेत. तेथे राहण्यास
कोणीही िजवंत नाही. 3कारण हे त्यांच्या स्वतःचे नाहीत िकंवा
तुम्हास िकंवा तुमच्या पवूर्जांना मािहत नाहीत अशा दुसर्या
देवांना धपू जाळून आिण त्यांची उपासना करण्यासाठी जाऊन
वाईट गोष्टी करून त्यांनी माझे मन दुःखावले.

4 मग मी माझे सवर् सेवक संदेष्टे वारंवार पाठवत आलो.
मी त्यांना सांगण्यासाठी पाठवले, ज्यांचा मी दे्वष करतो त्या
ितरस्कारणीय गोष्टी थांबवा. 5 पण त्यांनी ऐकले नाही; त्यांनी
दुसर्या देवाला धपू जाळणार्या दुष्कृत्यापासनू वळण्यास िकंवा
त्यांनी लक्ष देण्याचे नाकारले. 6 म्हणनू माझा क्रोध व
संताप ओतला गेला आिण यहदूाच्या नगरांत व यरूशलेमेच्या
रस्त्यावर अग्नी पेटला. यास्तव ती ओसाड व उजाड झाली
आहेत.

7 म्हणनू आता, सेनाधीश परमेश्वर आिण इसर्ाएलाचा देव
असे म्हणतो, “तुम्ही आपल्या स्वत:िवरूद्ध हे मोठे अिनष्ट का
करता? तुम्ही आपणासाठी पुरुष व िस्तर्या, मुले व बालके
यांना यहदूापासनू तोडण्याचे कारण का होता? तुमचा अवशेष
उरणार नाही. 8 कारण तुम्ही जेथे राहण्यास गेला आहात
त्या िमसर देशात दुसर्या देवाला धपू जाळून तुमच्या हातच्या
कृत्यांनी मतूी र्पजूा करुन तुम्ही मला दुःखवता. तुम्ही तेथे जात
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आहात याकिरता की तुमचा नाश व्हावा आिण शापीत व्हावे व
पृथ्वीवरच्या सवर् राष्ट्रांमध्ये तुमची िनंदा व्हावी.

9 तुमच्या पवूर्जांनी केलेली दुष्कृत्ये आिण यहदूा राजा व
त्याच्या बायकांनी केलेली दुष्कृत्ये तुम्ही िवसरलात का? तुम्ही
आिण तुमच्या बायकांनी यहदूाच्या देशात व यरूशलेमेच्या
रस्त्यावर केलेली वाइट कृत्ये िवसरलात का? 10 ते या
िदवसापयर्ंत, अजनू नमर् झालेले नाहीत. ते माझे जे
िनयमशास्तर् व माझे जे िवधी मी तुम्हापुढे आिण तुमच्या
पवूर्जांपुढे ठेवले, त्यांचा त्यांनी आदर केला नाही िकंवा ते
त्यापर्माणे चालले नाहीत.”

11 “यास्तव सेनाधीश परमेश्वर, इसर्ाएलाचा देव, असे
म्हणतो, पाहा,मी तुमचेअिनष्टकरण्यासाठीआिणसवर् यहदूाचा
नाश करण्यासाठी तुमच्या िवरोधात होईन. 12 कारण िमसर
देशात जाऊन तेथे राहण्याचा यहदूाच्या अविशष्टांनी िनश्चय
केला. मी हे यासाठी करीन की, ते सवर् िमसर देशात नष्ट
होतील. तलवारीने आिण दुष्काळाने त्यांचा नायनाट होईल.
लहानापासनू थोरापयर्ंत सवर् तलवारीने व दुष्काळाने नष्ट होतील.
ते मरतील आिण अपशब्द, शाप, िनंदा आिण भयानक गोष्टीचें
िवषय होतील.

13 जशी मी यरूशलेमेला िशक्षा केली, त्यापर्माणे िमसर
देशात राहणार्यालोकांस तलवार, दुष्काळवमरीने िशक्षाकरीन.
14 म्हणनू यहदूाचे जे कोणी उरलेले,फरारी, वाचलेले िमसर देशात
उपरी म्हणनू राहायला गेले आहेत, त्यातले जे कोणी ज्यांची
यहदूा देशात परत जाण्याची आिण तेथे राहण्याची इच्छा आहे.
त्यातील कोणीही परत जाणार नाही, कारण जे कोणी थोडके
िनसटूनजातील त्यांच्यावाचनू दुसरे कोणी परतजाणार नाहीत.”

15 नंतर आपल्या िस्तर्या दुसर्या देवास धपू जाळतात असे
ज्या सवर् पुरुषांस मािहत होते ते आिण ज्या सवर् िस्तर्या मोठ ा
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मंडळीत होत्या आिण िमसर देशात पथर्ोसात जे लोक राहत
होते, अशा सवार्नंी ियमर्याला उ र िदले. 16 ते म्हणाले, “तू
आम्हास परमेश्वराच्या नावात जे वचनसांिगतले त्याच्यािवषयी
आम्ही तुझे ऐकणार नाही. 17 पण जसे आमचे पवूर्ज, आमचे
राजे वआमचे अिधकारी यहदूाच्या नगरांतआिण यरूशलेमेच्या
रस्त्यावर करीत असत, तसे आम्ही आकाशाच्या राणीला धपू
जाळणे व ितला पेयापर्णे ओतण्यािवषयी जो पर्त्येक शब्द
आमच्या मखूातनू िनघाला आहे तो आम्ही खिचत पणूर् करू.
कारण त्यावेळी आम्ही अन्नाने तृप्त होतो आिण कोणत्याही
अिनष्टाचा अनुभव न घेता उन्नतीत होतो.

18 जेव्हा आम्ही आकाशाच्या राणीला धपू जाळणे व ितला
पेयापर्णे ओतणे यापासनू परावृ झालो तेव्हापासनू आम्ही
सवर् दािरद्र् याने दुःखी आहोत व तलवारीने व दुष्काळाने मरत
आहोत.” 19मग िस्तर्या म्हणाल्या, “जेव्हाआम्हीआकाशाच्या
राणीला धपू जाळला व ितला पेयापर्णेओतली,या गोष्टीआम्ही
आपल्या पतीच्या संमतीिशवाय केल्या काय?”

20 मग ियमर्या सवर् लोकांस, िस्तर्या व पुरुषांस आिण ज्या
सवर् लोकांनी त्यास उ र िदले, त्याने घोषणा केली व म्हणाला,
21 “तुम्ही यहदूाच्या नगरांत आिण यरूशलेमेच्या रस्त्यात,
तुम्ही, तुमचे पवूर्ज, तुमचे राजेआिणअिधकारी व देशातीललोक
जो धपू जाळीत होते, त्याची परमेश्वरासआठवण नव्हती काय?
कारण परमेश्वराच्या मनात हे आले. ते त्याच्या िवचारात आले.

22 मग तुमच्या वाईट व्यवहारामुळे, ितरस्करणीय कृत्यामुळे
परमेश्वराची सहनशक्ती संपली. नंतर त्याने तुमचा देशओसाड,
भीतीजनक आिण शापीत केला, म्हणनू आजपयर्ंत तेथे कोणी
रिहवासी नाही. 23 तुम्ही धपू जाळला आिण परमेश्वरािवरूद्ध
पाप केले व तुम्ही त्याची वाणी, त्याचे िनयमशास्तर् त्याचे
िवधी िकंवा त्याचे कराराचे आदेश, ऐकले नाहीत, हे अिनष्ट
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तुमच्यािवरुध्द आजपयर्ंत घडतआहेत.”
24 मग ियमर्या त्या सवर् लोकांस आिण िस्तर्यांना म्हणाला,

“यहदूातले जे तुम्ही िमसर देशामध्ये आहात ते सवर् तुम्ही
परमेश्वराचे वचन ऐका. 25 सेनाधीश परमेश्वर, इसर्ाएलाचा
देव, असे म्हणतो, ‘आम्ही आकाशाच्या राणीला धपू जाळायला
व ितच्यासाठी पेयापर्णे ओतायला जे नवस केले आहेत ते खिचत
फेडू असे तुम्ही आिण तुमच्या िस्तर्या तुम्ही दोघांनी आपल्या
मुखाने बोलनू आिण आपल्या हातांनी पणूर् केले आहे. तर तुम्ही
आपले नवस खिचत स्थािपत करा आिणआपले नवस फेडा.”

26यास्तव जे तुम्ही यहदूी देशातले िमसर देशात राहता ते सवर्
तुम्ही परमेश्वराची वचने ऐका; पाहा, मी आपल्या थोर नावाची
शपथ वािहली आहे की, सवर् िमसर देशामध्ये राहणार्या यहदूा
देशातल्या कोणत्याही मनुष्याच्या मुखाने परमेश्वर िजवंत आहे
असे म्हणनू माझे नाव पुन्हा घेण्यात येणार नाही. 27 पाहा,
मी त्यांच्या चांगल्यासाठी नाही तर त्यांच्या अिनष्टासाठी
त्यांच्यावर लक्ष ठेवीन. यहदूा देशातला जो पर्त्येक व्यक्ती
िमसर देशामध्ये आहे त्यांचा अंत होईपयर्ंत ते तलवारीने नाश
होईल. 28 नंतर जे काही थोडके लोक तलवारीपासनू सुटतील ते
िमसर देशामधनू यहदूा देशात परत येतील. मग सवर् अविशष्ट
यहदूी िमसर देशात राहण्यास गेलेल्यांना कोणाचे शब्द खरे ठरले
आहेत माझे िकंवा त्यांचे ते त्यांना समजेल.

29 परमेश्वराचे हे सांगणे आहे की, माझी वचने तुमच्या
अिनष्टाची ठरतील हे तुम्हास कळून यावे म्हणनू मी या जागी
तुम्हास िशक्षा करीन. हेच तुम्हास िचन्ह होय. 30 परमेश्वर असे
म्हणतो, पाहा,जसे मी यहदूाचा राजा िसदक्ीयाला त्याचा शतर्ू
बाबेलचा राजा नबुखदने्स्सर याच्या हाती िदले त्यापर्माणे मी
िमसराचा राजा फारो हफ्रा याला त्याच्या शतरं्ूच्या हाती व
त्याचा जीव घेऊ पाहणार्यांच्या हाती देईन.
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45
1 नेरीयाचा मुलगा बारूख याला ियमर्या संदेष्ट ाने ही वचने

सांिगतली आहेत. हे त्यावेळी घडले जेव्हा यहदूाचा राजा
योशीया याचा मुलगा यहोयाकीम याच्या कारिकदी र्च्या चौथ्या
वषार्त नेरीयाचा मुलगा बारुख याने ही वचने ियमर्याच्या तोंडून
ऐकून पुस्तकात िलिहली. तेव्हा ियमर्या संदेष्टा त्याच्याशी जे
वचन बोलला. ते म्हणाले, 2 हे बारूखा, “परमेश्वर, इसर्ाएलाचा
देव, तुला असे म्हणतो, 3 तू म्हणालास, मला हाय हाय, कारण
परमेश्वराने माझ्या क्लेशात यातनेची भर घातली आहे. माझ्या
कण्हण्याने मीथकलोआहे. माझ्या दु:खानेमी हैराणझालोआहे.
मला िवशर्ांती िमळत नाही.

4 तू त्यास असे सांग, परमेश्वर असे म्हणतो, पाहा, जे काही
मी बांधलेले आहे, मी आता मोडून टाकीन. मी जे लावले, ते
मी आता उपटून टाकीन. हे सवर् पृथ्वीवर सत्य होईल. 5 पण
तू आपणासाठी मोठ ा गोष्टीचंी आशा करतोस काय? त्याची
आशा करू नकोस. कारण परमेश्वर म्हणतो, पाहा, सवर् मानवावर
अिरष्ट येईल, पण जेथे कोठे तू जाशील तेथे तुला तुझे जीवन
लटू असे मी देईन.”

46
1 परमेश्वराचे वचन राष्ट्रांिवषयी ियमर्या संदेष्ट ाकडे आले

ते असे. 2 िमसरासाठीः िमसराचा राजा फारो नखो याचे जे
सैन्य फरात नदीजवळ ककर् मीशात होते. योशीयाचा मुलगा
यहोयाकीम यहदूाचा राजा याच्या कारिकदी र्च्या चौथ्या वषी र्
बाबेलाचा राजा नबुखदने्स्सर याने पराभव केला. त्यािवषयीः
3लहान ढाली व मोठ ा ढाली तयार करा आिण लढावयास कूच

करा
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4 तुम्ही स्वारांनो घोडे जंुपनू त्यावर बसा, तुमच्या िशरावर
िशरस्तर्ाण घालनू तुमची जागा घ्या.

भाल्यांना धार करा आिण तुमचे िचलखत घाला.
5 हे मी काय पाहतो? ते भयभीत झाले आहेत आिण दरू पळत

आहेत, कारण त्यांच्या सैिनकांचा पराभव झाला आहे.
ते संरक्षणासाठी पळत आहेत आिण मागे वळून पाहत
नाहीत. असे परमेश्वर म्हणतो.

6 चपळ दरू पळून जाऊ शकणार नाहीत आिण सैिनक िनसटू
शकणार नाहीत.

ते अडखळतीलआिण फरात नदीच्या उ रेस पडतील.
7 नील नदीपर्माणे हा कोण चढून येत आहे ज्याचे पाणी

नदीपर्माणे वर व खाली उसळतआहे
8 उसळणार्या नील नदीपर्माणे िमसर येत आहे आिण त्याचे

पाणी नदीपर्माणे वर व खाली उसळतआहे.
तो म्हणतो, मी वर जाईन; मी पृथ्वी व्यापनू टाकीन. मी नगरे व

त्यामध्ये राहणार्यांचा नाश करीन.
9 घोड ांनो, वर जा. रथांनो, तुम्ही, क्रोधीत व्हा. सैिनकांना

बाहेर जाऊ द्या, जे पारंगत ढालकरी माणसे कूश व पटू
आिण त्यांचे धनुष्य वाकिवणारे पारंगत लदूीम माणसे
त्यांच्याबरोबर जा.

10 कारण तो िदवस पर्भू सेनाधीश परमेश्वर याने आपल्या
शतरं्ूचा सडू घ्यावा म्हणनू तो िदवस त्यास सडू
घेण्याचा िदवस होईल.

तेव्हा तलवार खाऊन तृप्त होईल. ती त्यांचे भरपरू रक्त िपईल.
कारण पर्भ,ू सेनाधीश परमेश्वरास फरात नदीच्या काठी

उ रेच्या देशात यज्ञ करायचा आहे.
11 “हे िमसराच्या कुमारी कन्ये, िगलादाला वर जा आिण औषध

िमळव.
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तू व्यथर् खपू औषधे स्वतःला लावतेस. तुझ्यासाठी काही इलाज
नाही.

12 राष्ट्रांनी तुझी बदनामी ऐकली आहे. पृथ्वी तुझ्या िवलापाने
भरली आहे, कारण सैिनक सैिनकािवरूद्ध अडखळत
आहेत. ते दोघेही एकतर् पडतील.”

13 जेव्हा बाबेलाचा राजा नबुखदने्स्सर आला आिण िमसर
देशावर हल्ला केला, यािवषयी परमेश्वराचे वचन ियमर्या
संदेष्ट ाला म्हणाले ते असे की,
14 िमसरास कळवा आिण िमग्दोलात व नोफात ऐकू द्या.
तहपन्हेस ते म्हणाले तू उभा राहा व सज्ज हो, कारण तुमच्या

भोवती तलवारीने सवर् काही खाऊन टाकले आहे.
15 तुझा देव अपीस का दरू पळून गेला आहे? तुझा बैल-देव का

उभा राहत नाही? परमेश्वराने त्यास खाली फेकून िदले
आहे.

16 जे कोणी अडखळतील त्यांची संख्या वाढवली आहे. पर्त्येक
सैिनक एकावर एक पडले. ते म्हणतआहेत,

उठा, आपण या पीडणार्या तलवारीपासनू जी आपणाला
मारून खाली पाडत आहे, ितच्यापासनू पळून आपल्या
स्वतःच्या लोकांकडे,आपल्या मातृभमूीला परत जाऊ.

17 त्यांनी तेथे घोषणा केली, िमसराचा राजा फारो केवळ गजर्नाच
आहे, जी त्याची सुसंधी त्याने गमावली आहे.

18 ज्याचे नाव सेनाधीश परमेश्वरआहे, तो राजेश्वर म्हणतो, मी
िजवंत आहे.

जसा डोंगरामध्ये ताबोर व जसा समुदर्ाजवळील कमल
पवर्तापर्माणे तसा कोणीएक येईल.

19अगेकन्ये,जीतू िमसरात राहते,तीतू बंिदवासातजाण्यासाठी
आपल्या पर्वासाचे सामान तयार कर.

कारण नोफचा नाश होऊन व ते भयकारक होईल याकिरता तेथे
कोणी राहणार नाही.
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20 िमसर खपू संुदर कालवडआहे, पण उ रेकडून नांगी असणारा
िकटक येत आहे. तो येत आहे.

21 ितचे भाडोतर्ी सैिनक ितच्यामध्ये गोठ ातल्या वासरापर्माणे
आहेत, पण ते सुद्धा पाठ िफरवनू व दरू पळून जातील.

ते एकितर्त उभे राहत नाहीत, कारण त्यांच्या िवप ीचा िदवस,
त्यांच्या िशके्षचा समय त्यांच्या िवरोधात आला आहे.

22 िमसर फूत्कारणार्या व दरू सरपटणार्या सापासारखा आहे,
कारण ितचे शतर्ू ितच्यािवरोधात सैन्यासह कूच करत
आहेत.

ते लाकूड तोड ापर्माणे कुर्हाडीसह ितच्याकडे जात आहेत.
23 परमेश्वर असे म्हणतो, ते ितचे वन तोडत आहेत, जरी ते खपू

घनदाट आहे.
कारण शतर्ू टोळांपेक्षा असंख्य आहेत, मोजण्यास असमथर्

आहेत.
24 िमसराच्या कन्येला लज्जीत करण्यात येईल. ितला उ रेच्या

लोकांच्या हाती िदले जाईल.
25 सेनाधीश परमेश्वर, इसर्ाएलाचा देव, म्हणतो, “पाहा, मी

नो येथल्या आमोनाला व फारोला, िमसराला आिण त्याच्या
देवांना व त्याच्या राजांना म्हणजे फारोला आिण जे त्याच्यावर
भरवसा ठेवतात त्यांना िशक्षा करीन. 26 मी त्यांना त्यांचे जीव
घेऊ पाहणारे, बाबेलाचा राजा नबुखदने्स्सर व त्याचे सेवक
ह्यांच्या हाती देईन. यानंतर पवूी र्पर्माणे िमसरात वस्ती होईल.
असे परमेश्वराने सांिगतले आहे.

27परंतु त,ू माझ्या सेवक याकोबा, िभऊ नकोस. हे इसर्ाएला,
घाबरु नकोस. कारण पाहा, मी तुला दरू देशातनू आिण तुझ्या
वंशजाला त्यांच्या बंिदवासाच्या देशातनू परत आणील. मग
याकोबाला पुन्हा शांतता व संरक्षण लाभेल. तेथे कोणीही
त्यास भीती दाखिवणार नाही. 28 परमेश्वर म्हणतो, त,ू माझ्या
सेवका, याकोबा घाबरु नकोस. कारण मी तुजबरोबर आहे, ज्या
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राष्ट्रांमध्ये मी तुला िवखरले आहे त्या सवार्चंा मी पणूर् नाश
करीन. पण मी तुझा पणूर् नाश करणार नाही. तरी मी तुला
न्यायाने िशक्षा करीन आिण तुला अगदीच िशक्षा केल्यावाचनू
सोडणार नाही.”

47
1 ियमर्या संदेष्ट ाला परमेश्वराकडून पिलष्ट ांबाबत जे

वचनआले ते हेआहे. फारोने गज्जावरहल्लाकरण्यापवूी र्हे वचन
त्याच्याकडे आले.
2परमेश्वर असे म्हणतो, “पाहा, उ रेला पुराचे पाणी चढतआहे.

ते तुडंूब भरून वाहणार्या नदीपर्माणे होत आहे!
मग देश व त्यातील सवर्काही, नगरे आिण त्यातील रिहवासी

यांना ते बुडवनू टाकतील. म्हणनू पर्त्येकजण
मदतीसाठी आक्रोश करतील,

आिण त्या देशात राहणारे सवर् िवलाप करतील.
3 त्यांच्या बलवान घोड ांच्या टापांच्या आवाजामुळे,
त्यांच्या रथांचा गडगडाट व त्यांच्या चाकांचा खडखडाट,
आपल्या स्वतःच्या अशक्तपणामुळे वडील आपल्या मुलांना ते

मदत करु शकणार नाहीत.
4कारण सवर् पिलष्ट ांच्या नाशाची वेळआलीआहे, सोर आिण

सीदोन यांतनू
वाचलेला पर्त्येक जो कोणी त्यांचे सहाय्य करणारा त्याचा नाश

होईल.
कारण परमेश्वर पिलष्ट ांचा म्हणजे कफतोराच्या दि्वपातील

वाचलेल्यांचाही नाश करणार आहे.
5 गज्जाला टक्कल पडले आहे. त्यांच्या खोर्यातील उरलेले

अष्कलोनाचे लोक शांत झाले आहेत. तुम्ही कोठवर शोकाने
आपल्या स्वत:ला जखमा करून घेणार? 6 हे परमेश्वराच्या
तलवारी, तू िकती वेळपयर्ंत शांत राहणार?
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तू परत आपल्या म्यानात जा. थांब आिण शांत रहा.
7तूशांतकशी राहू शकशील,कारणपरमेश्वराने तुलाआज्ञा िदली

आहे.
त्याने अष्कलोनािवरूद्ध व समुदर्िकनार्यािवरूद्ध हल्ला

करण्यास ितला नेमले आहे.”

48
1 मवाबािवषयी सेनाधीश परमेश्वर, इसर्ाएलांचा देव, असे

म्हणतोः
“नबोला हायहाय, कारण ते उध्वस्त झाले आहे. िकयार्-थाईम

काबीज केले गेले आहे आिण त्याची मानहानी झाली
आहे. ितचे िकल्ले पाडण्यात आिण अपर्ितष्ठीत केले
गेले आहेत.

2 मवाबाचा आदर रािहला नाही. हेशबोनात त्यांच्या शतर्ूने
ितच्यािवरूद्ध अिनष्ट योिजले आहे.

ते म्हणाले, ‘या व आपण ितचा राष्ट्रापर्माणे नाश करू.’
मदमेनासुद्धा नाश होईल, तलवार तुझ्या पाठीसलागेल.

3 पाहा, होरोनाईमातनू जुलमू व मोठा नाश होत आहे, असा
िकंकाळीचा आवाज येत आहे.

4 मवाबाचा नाश झाला आहे. ितची मुले ऐकू येईल असे रडत
आहे.

5 ते रडत रडत लहूीथाच्या टेकडीवर चढतआहेत,
कारण खाली होरोनाईमाच्या रस्त्यांवर नाशामुळे िकंकाळ्या ऐकू

येत आहेत.
6 पळा! आपले जीव वाचवा व रानातल्या झाडापर्माणे व्हा.
7कारणतूआपल्याकमार्वरआिण संप ी यावरभाव ठेवलाआहे,

म्हणनू तुही पकडला जाशील.
मग कमोशआपले याजकआिण पुढार्यांसह बंिदवासात जाईल.
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8 कारण नाश करणारा पर्त्येक नगरात येईल. एकही नगर
सुटणार नाही.

परमेश्वराने म्हटल्यापर्माणे दरीचा नाश होईल व पठारेही
उध्वस्त होतील.

9मवाबाला पंख द्या, कारण ितला खिचत दरू उडून जाता यावे.
ितची नगरे टाकाऊ होतील, तेथे त्यामध्ये कोणी राहणार

नाही. 10 जो कोणी परमेश्वराच्या कामात आळशी
आहे तो शापीत आहे; आिण जो कोणी आपली तलवार
रक्तपातापासनू आवरतो तोही शािपत आहे.

11 मवाब लहानपणापासनू सुरिक्षत आहे. तो त्याच्या
दर्ाक्षरसासारखा आहे त्यास या पातर्ातनू त्या पातर्ात
कधीचओतले नाही. तो बंिदवासात कधी गेला नाही.

म्हणनू त्याची चव िजतकी चांगली िततकी कायम आहे, आिण
त्याचा वास न बदलता िटकून आहे.” 12 याकरीता
परमेश्वर असे म्हणतो, “पाहा असे िदवस येत आहे
की, मी त्याच्याकडे दर्ाक्षरस ओतणारे पाठवीन, तेव्हा
ते त्यास ओतनू टाकतील आिण त्याची पातरे् िरकामी
करतील व त्यांचे बुधले तुकडे तुकडे करतील.”

13 मग जसे इसर्ाएलाचे घराणे आपल्या भरवशाचा िवषय
जे बेथेल त्यासंबंधी लिज्जत झाला तसा मवाब कमोशािवषयी
लिज्जत होईल.
14 “आम्ही सैिनक, बलवान लढणारी माणसे आहोत असे तुम्ही

कसे म्हणू शकता?
15 मवाब उजाड होईल आिण त्याच्या नगरावर हल्ला होईल.

कारण त्याचे उ म तरुण
वधाच्या जागी खाली उतरून गेले आहेत.”
हे राजाचे सांगणे आहे, त्याचे नाव सेनाधीश परमेश्वर आहे.
16मवाबाचेअिरष्टलवकरचघडणारआहे; त्याची िवप ीअत्यंत

त्वरा करीत आहे.
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17 जे सवर् तुम्ही मवाबासभोवतीआहात िवलाप कराल. आिण जे
सवर् तुम्ही त्याची िकती र्जाणता,

ते तुम्ही त्याच्यासाठी आक्रंदन करा, बळकट दंड, आदराची
काठी तुटली आहे.

18 अगे तू दीबोनात राहणार्या कन्ये, तू आपल्या मानाच्या
जागेवरून खाली ये आिण कोरड ा जिमनीवर बस.

कारण मवाबाचा िवनाश करणारा तुझ्यावर आला आहे तो तुझे
बालेिकल्ले नष्ट करील.

19 अरोएरात राहणार्या लोकांनो, रस्त्यावर उभे राहा आिण
पाहा!

जे कोणी पळून व िनसटूनजातआहेत, त्यांना िवचारा,कायझाले
आहे?

20 मवाब लिज्जत झाला आहे, कारण त्याचे तुकडे तुकडे झाले
आहेत. आक्रोशआिण िवलाप करा; मदतीसाठी रडा.

मवाबाचा नाश झाला आहे आणोर्न नदीकाठच्या लोकांस सांगा.
21आता डोंगराळ पर्देशावर िशक्षा आली आहे,
होलोनावर, याहस व मेफाथ
22 दीबोन, नबो, बेथ-िदबलाथाईम
23 िकयार्-थाईम, बेथ-गामलू व बेथ-मौन यांचा
24करोयोथ, बसर्ा व मवाब देशामधील दरूची व जवळची नगरे

यांवर न्यायिनवाडा आला आहे.
25 मवाबाचे िशंग तोडून टाकले आहे. त्याचा बाहू मोडला आहे.

असे परमेश्वर म्हणतो.
26 “त्याला बेहोश करा, कारण त्याने परमेश्वरािवरूद्ध गवार्ने

कृती केली आहे. आता मवाब स्वत:च्याच वांतीत हाताने टाळ्या
वाजिवल, म्हणनू तोही हास्यिवषय होईल. 27 कारण इसर्ाएल
तुझ्या हास्याचा िवषय झाला नव्हता का? तो चोरांमध्ये
सापडला होता का? िजतकेदा तू त्याच्यािवषयी बोललास
िततकेदा तू आपली मान हालवलीस.
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28मवाबात राहणार्यांनो, नगरे सोडूनद्याआिण सुळक्यावर तळ
द्या.

खडकाच्या खळग्याच्या तोंडावर घरटे करणार्या पारव्यांसारखे
व्हा.”

29 “आम्ही मवाबाचा गवर् ऐकला आहे. त्याचा उद्धटपणा,
त्याचा गिवर्ष्ठपणा,अहंकार,अिभमानआिण त्याच्या हृदयातली

उन्म ता ही आम्ही ऐकली आहे.”
30 परमेश्वर असे म्हणतो, मला स्वतःला त्याचे उमर्ट बोलणे,

त्याच्या कृत्यासारखी त्याची पोकळ बढाई मला मािहत आहे.
31 म्हणनू मी मवाबासाठी आक्रोश करून िवलाप करीन आिण

सवर् मवाबासाठी दुःखाने आरोळी मारीन. कीर हरेसाच्या
लोकांसाठी मी आक्रंदन करील.

32 हे िसब्मेच्या दर्ाक्षवेली, मी याजेरासाठी रडलो त्यापेक्षा
तुझ्यासाठी मी अिधक रडेन. तुझ्या फांद्या
क्षारसमुदर्ापलीकडे गेल्या होत्या आिण

त्या याजेरापयर्ंत पोहोचल्या होत्या; पण िवनाशकाने तुझ्या
उन्हाळी फळांवर व तुझ्या दर्ाक्षांवर हल्ला केला आहे.

33 म्हणनू मवाबाच्या फळबागेतनू व देशातनू उत्सव व हषर् दरू
केलेले आहेत.

मी त्यांच्या दर्ाक्षकंुडातनू दर्ाक्षरसनाहीसा केलाआहे. ते हषार्ने
ओरडून दर्ाके्ष तुडिवणार नाहीत. कोणतेही ओरडणे
हषार्चे ओरडणे होणार नाही.

34 “हेशबोनापासनू एलालेपयर्ंत, याहसापयर्ंत, सोअरापासनू
होरोनाईम व एगलाथ-शिलशीयापयर्ंत त्यांच्या ओरडण्याचा
आवाज ऐकू येतआहे,कारण िनमर्ीमाचे पाणी सुद्धाआटलेआहे.
35 परमेश्वर असे म्हणतो, कारण जो कोणीही उच्चस्थानी अपर्ण
करतो आिण त्यांच्या देवाला धपू जाळतो त्यास मी मवाबातनू
नाहीसे करीन.”
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36 म्हणनू माझे हृदय मवाबासाठी बासरीसारखे िवलाप करीत
आहे, माझे हृदय कीर हरेसाच्या लोकांसाठी बासरीसारखे िवलाप
करीत आहे. त्यांनी िमळवलेली िवपुल संप ी नाहीशी झाली
आहे. 37 कारण पर्त्येक मस्तक टक्कल झाले आहे व पर्त्येक
दाढी मंुडली आहेत. पर्त्येकाच्या हातावर जखमा आहेत व
तागाची वस्तरे् त्यांच्या कमरेभोवती आहे.

38मवाबामध्ये पर्त्येक घराच्या धाब्यावरआिण चौकात, तेथे
सवर्तर् शोक होत आहे. कारण नकोसा असलेल्या पातर्ापर्माणे
मी मवाबाचा नाश केला आहे,असे परमेश्वर म्हणतो.
39 “तो कसा मोडलाआहे! आपल्या िवलापात कसेआकांत करत

आहे! मवाबाने लज्जेने कशी पाठ िफरवलीआहे. म्हणनू
मवाब आपल्या सभोवतालच्या सवार्नंा उपहास आिण
दहशतीचा िवषय झाला आहे.”

40 कारण परमेश्वर असे म्हणतो, “पाहा, शतर्ू गरुडापर्माणे
उडतआहे. तो आपले पंख मवाबावर पसरील.
41 करोयोथ काबीज झाले आहे आिण त्यांचे बालेिकल्ले जप्त

झाले आहेत.
कारण त्या िदवशी मवाबी सैिनकांचे हृदय, पर्सतू होणार्या

स्तर्ीपर्माणे होईल.
42 म्हणनू मवाबाचा नाश होऊन ते राष्ट्ररुप राहणार नाही,

कारण ते परमेश्वरािवरूद्ध उद्धट झाले.”
43 परमेश्वर असे म्हणतोः “मवाबात राहणार्यांनो, दहशत व

खाचआिण सापळा तुमच्यावर येत आहेत.
44जो कोणी दहशतीने घाबरुन पळेल तो खाचेत पडेल,
आिण जो कोणी खाचेतनू वर येतो तो सापळ्यात सापडेल,
कारण मी हे त्याच्यािवरुध्द म्हणजे मवाबावर त्याचे शासन

घेण्याचे वषर् आिणन.” असे परमेश्वर म्हणतो.
45 जे पळून गेले होते ते हेशबोनाच्या छायेखाली िनबर्ल असे उभे

रािहले, कारण हेशबोनातनू अग्नी,
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सीहोनातनू ज्वाला िनघाली आहे. ती मवाबाचे कपाळ आिण
गिवर्ष्ठ लोकांचे डोके खाऊन टाकील.

46 हे मवाबा, तुला हाय हाय! कमोशाच्या लोकांचा नाश होत
आहे,

कारण तुझी मुले बंिदवान आिण तुझ्या मुली बंिदवासात नेल्या
जात आहेत.

47 “मी पुढील िदवसात मवाबाचा बंिदवास उलटवीन” असे
परमेश्वर म्हणतो. येथे मवाबाचा न्यायिनवाडा संपतो.

49
1अम्मोनी लोकांिवषयी परमेश्वर असे म्हणतो,
“इसर्ाएली लोकांस मुले नाहीत का? इसर्ाएलात कोणीही

वारीस नाही काय?
तर िमलकोमने गाद ताब्यात का घेतो आिण त्याचे लोक त्याच्या

नगरात का राहतात?”
2यास्तव परमेश्वर म्हणतो, “पाहा,असे िदवस येत आहेत की,
अम्मोनाच्या लोकांस राब्बािवरूद्ध जेव्हा मी लढाईसाठी

संकेताचाआवाजऐकावयासलावीन, तेव्हा तेओसाडीचा
ढीग होईल आिण त्यांच्या कन्या अग्नीने जाळल्या
जातील.

कारण जे कोणी त्याच्या ताब्यात होते त्याचा ताबा इसर्ाएल
घेईल.” असे परमेश्वर म्हणतो.

3 हे हेशबोना, िवलापात आक्रोश कर, कारण आय याचा नाश
झाला आहे! राब्बातील कन्यांनो, मोठ ाने ओरडा!
तागाची वस्तरे् घाला,

आकांत करा आिण तुम्ही व्यथर् इकडे ितकडे धावाल कारण
िमलकोम राजा

आपले याजक व अिधकार्याबरोबर एकितर्त बंिदवान होऊन
जाईल.
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4 तू आपल्या सामथ्यार्बद्दल का गवर् करते? हे अिवश्वासू कन्ये,
तुझे सामथ्यर् दरू वाहनू जाईल,

तू आपल्या संप ीवर भरवसा ठेवते. तू म्हणते, माझ्यािवरूद्ध
कोण येईल?

5 सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो, “पाहा, मी तुझ्यावर दहशत
आणीन.

ही दहशत जे कोणी तुझ्या सभोवताली आहेत त्यांच्या
सवार्पंासनू येईल. तुमच्यातला पर्त्येकजण त्यांच्यापुढे
िवखरला जाईल.

तेथे पळून जाणार्यांना एकतर् जमवायला कोणी असणार नाही.”
6 परंतु यानंतर मी अम्मोनी लोकांचा बंिदवास उलटवीन. असे

परमेश्वर म्हणतो.

7अदोमािवषयी, सेनाधीश परमेश्वर हे म्हणतो, “तेमानातआता
काही ज्ञान नाही काय?

ज्याकोणालागोष्टी समजतात त्यांचे चांगलेसल्लेअदृश्यझाले
आहेत काय? त्यांचे ज्ञान दरू गेले आहे का?

8 ददानातल्या रिहवाश्यांनो, पळा! माघारी िफरा! जिमनीतल्या
िववरात रहा.

कारण मी त्यास िशक्षा करणार आहे त्या समयी मी एसावाची
अिरष्टे त्याच्यावर आणीन.

9 जर दर्ाके्ष काढणारे तुझ्याकडे आले, तर ते थोडे मागे ठेवणार
नाहीत का?

जर चोर रातर्ीत आला, तर तो त्यास पािहजे िततके चोरणार
नाही का?

10 पण एसावाचे कपडे काढून त्यास उघडे केले आहे. मी त्याची
लपण्याची िठकाणे उघड केली आहेत.
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म्हणनू त्याच्याने आपल्याला लपवता येत नाही. त्याची मुले,
भाऊ व त्याचे शेजारी नष्ट झाले आहेत आिण तो गेला
आहे.

11 तुझे अनाथ मागे ठेव. मी त्यास िजवंत ठेवण्याची काळजी
घेईल आिण तुझ्या िवधवा माझ्यावर भरवसा ठेवू
शकतील.”

12 कारण परमेश्वर असे म्हणतो, “पाहा, ज्यांची योग्यता
नाही त्यांना खिचत काही पेला प्यावा लागेल. तर तू स्वतःशी
असा िवचार करतो की तू िशके्षिशवाय राहशील? तुला
िशक्षा झाल्यािशवाय राहणार नाही, कारण तुला तो खिचत
प्यावा लागेल.” 13 परमेश्वर म्हणतो, “कारण मी आपलीच
शपथ वािहली आहे की, बसर्ा दहशत, िनंदा, उध्वस्त, आिण
शापासाठीचा िवषय होईल. ते शहर पडझड झालेल्या दगडांची
रास होईल. त्यांची सवर् नगरे कायमची उध्वस्त होतील.”
14 मी परमेश्वराकडून वतर्मान ऐकले आहे की, राष्ट्रांकडे दतू

पाठिवला आहे,
“एकतर् व्हा आिण हल्ला करा. लढायला सज्ज व्हा.”
15 कारण पाहा, दुसर्या राष्ट्रांच्या तुलनेत मी तुला लहान,

लोकांकडून तुच्छ केले आहे.
16 जी तू खडकाच्या कपार्यांमध्ये राहतेस व डोंगरांचा माथा

धरून राहतेस
त्या तुझ्याभयंकरपणाने व तुझ्याहृदयाच्यागवार्ने तुलाफसिवले

आहे. जरी तू गरुडापर्माणे उंच घरटे बांधलेस तरी
तेथनू मी तुला खाली आणीन. असे परमेश्वराचे म्हणणे आहे.
17 तेथनू जाणार्या पर्त्येकाला अदोम दहशत होईल.
तशा पर्त्येक व्यक्ती थरथरेलआिण त्याच्यासवर् अिरष्टािवषयी

फूत्कार टाकेल.
18परमेश्वर म्हणतो, सदोम व गमोरा व त्यांचे शेजारी यांना जसे

उलथनू टाकले तसे होईल.
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तेथे कोणीही िजवंत राहणार नाही. तेथे कोणी व्यक्ती मुक्काम
करणार नाही. देव असे म्हणाला,

19 “पाहा, तो िसंहासारखा यादनेच्या वनातनू वर िटकाऊ
कुरणाच्या देशात येईल.

कारण मी अदोमाला त्यातनू जलद पळून जायला भाग पाडीन
आिण जो कोणी मी िनवडलेला आहे त्यास ितच्यावर
नेमनू ठेवीन.

कारण माझ्यासारखा कोण आहे आिण मला कोण हुकूम करीन?
कोणता में ढपाळ मला िवरोध करण्यास समथर् आहे?”

20 म्हणनू अदोमािवरूद्ध परमेश्वराने ठरवलेली योजना काय
आहे?

तेमानाच्या रिहवाश्यािवरूद्ध त्याने जी योजना तयार केली ती
ऐका;

ते खिचत लहानातील लहान कळपालासुद्धा ओढून नेतील.
त्यांची कुरणाचे देश ओसाड जागेत बदलतील.
21 त्यांच्या पडण्याच्या आवाजाने धरणी हादरेल. त्यांच्या

दुःखाचा आक्रोश तांबड ा समुदर्ापयर्ंत ऐकू येत आहे.
22पाहा,कोणीतरी गरुडासारखा हल्लाकरीलआिणखालीझडप

घालील व बसर्ावर आपले पंख पसरेल.
मग त्या िदवशी, अदोमाच्या सैिनकांचे हृदय पर्सतूी वेदना

होणार्या स्तर्ीपर्माणे होईल.

23 िदिमष्कािवषयीः हमाथ व अपर्द लिज्जत होतील, कारण
त्यांनी अिरष्टाची बातमी ऐकली आहे.

ते नाहीसे झालेआहेत! ते समुदर्ासारखे खवळलेआहेत, ते शांत
होऊ शकत नाही.

24 िदिमष्क फार दुबळे झाले आहे. ती पळून जाण्यास माघारी
िफरली आहे. दहशतीने ितला वेढले आहे.
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दुःखाने ितला घेरले आहे, पर्सतू होणार्या स्तर्ीपर्माणे वेदना
होत आहेत.

25 ितचे लोक म्हणतात, “पर्िसद्ध नगरी, ज्या एक नगरीवर मी
हषर् करीत होते. अजनूपयर्ंत कशी खाली केली नाही?

26 म्हणनू त्याची तरुण माणसे त्याच्या चौकात पडतील
आिण लढणारी माणसे त्या िदवशी नष्ट होतील.” असे सेनाधीश

परमेश्वर म्हणतो.
27 “कारण मी िदिमष्काच्या तटाला आग लावीन. आिण ती बेन-

हदादचे बालेिकल्ले खाऊन टाकील.”

28 केदारािवषयी व हासोराची राज्ये, परमेश्वर नबुखदने्स्सरास
हे म्हणत आहे (आता बाबेलाचा राजा नबुखदने्स्सर या िठकणी
हल्ला करण्यास जाणार होता)
“उठा आिण केदारावर हल्ला करा व पवूच्या त्या लोकांचा नाश

करा.
29 त्यांचे सैन्य त्यांचे तंबू व त्यांचे कळप, त्यांच्या तंबचेू पडदे व

त्यांचे सवर् सािहत्य घेऊन जातील.
केदारच्या लोकांकडून त्यांचे उंट आपणासाठी घेऊन जातील

आिण त्यांना ओरडून सांगतील. ‘चोहोकडे सवर् दहशत
आहे.’

30परमेश्वर म्हणतो, पळा! हासोराच्या रिहवाश्यांनो, दरू भटका,
जिमनीच्या िववरात रहा.

कारण बाबेलाचा राजा नबुखदने्स्सराने तुमच्यािवरुध्द नवीन
योजना योजली आहे. पळा! माघारी िफरा!

31 परमेश्वर म्हणतो, उठा! स्वस्थ व सुरिक्षत राहणार्या
राष्ट्रावर हल्ला करा.

त्यास त्यामध्ये वेशी व अडसर नाहीत आिण त्यांच्यात त्यांचे
लोक राहतात.

32 कारण त्यांचे उंट लुटले जातील व त्यांची िवपुल संप ी
युद्धाची लटू अशी होईल.



49:33 cli ियमर्या 49:39

त्यांच्या दाढीच्या कडा कापलेल्यांना सवर् िदशांकडे िवखरीन
आिण मी त्यांच्यावर सवर् बाजनेू संकटे आणीन.” असे परमेश्वर

म्हणतो.
33 “हासोर कोल्ह्यांची वस्ती होईल, कायमचे ओसाड होईल.
तेथे कोणीही राहणार नाही. कोणी मनुष्यपर्ाणी तेथे राहणार

नाही.”

34 यहदूाचा राजा िसदक्ीया याच्या राज्याच्या सुरवातीच्या
काळात एलामािवषयी ियमर्या संदेष्ट ाकडे परमेश्वराचे वचन
आले. ते म्हणाले, 35 सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो, “पाहा,
त्यांच्या बलाचा मुख्य भाग एलामाचे धनुधार्री माणसे यांना मी
लवकरच मोडीन.
36कारण मी आकाशाच्या चार कोपर्यातनू चार वारे आणीन,
आिण मी एलामाच्या लोकांस त्या सवर् वार्यांकडे िवखरीन.

ज्याकडे एलामाचे घालवलेले जाणार नाहीत असे एकही
राष्ट्र असणार नाही.

37 म्हणनू मी एलामाच्या शतर्ूसमोर आिण जे त्याचा जीव घेऊ
पाहतात त्यांच्यासमोर तुकडे तुकडे करीन.

कारण मी त्यांच्यािवरुद्ध अिरष्ट, माझा संतप्त क्रोध आणीन.
असे परमेश्वर म्हणतआहे.

आिण मी त्यांना संपणूर् नाश करीपयर्ंत तलवार त्यांच्या पाठीस
लावीन.

38 मग मी एलामात आपले राजासन ठेवीन आिण तेथनू त्याचा
राजा व त्याचे अिधकारी यांना नष्ट करीन.” असे
परमेश्वराचे सांगणे आहे.

39 “शेवटल्या िदवसात असे घडेल की, मी एलामात बंिदवासात
गेलेले परत आणीन,” असे परमेश्वराचे सांगणे आहे.
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1 बाबेल देश व खास्द्यांच्या लोकांिवषयी हे वचन परमेश्वराने
ियमर्या संदेष्ट ाच्या हाती सांिगतले.
2 राष्ट्रांत घोषणा कर व ऐकू येईलअसे सांगा! िनशाण उंच करा

आिण ऐकू येईल असे सांगा. गुप्त ठेवू नका.
म्हणा, बाबेल घेतली आहे. बेल लिज्जत झाला आहे. मरदोख

मोडला आहे. त्यांच्या मतूी र्चंी फजीती झाली आहे.
त्यांचे पुतळे मोडले आहेत.

3 उ रेकडचे एक राष्ट्र ितच्यािवरूद्ध उठले आहे, ते ितचा देश
ओसाड करील.

ितच्यात कोणीएक मनुष्य िकंवा पशहूी राहणार नाही. ते दरू
पळून जातील

4 परमेश्वर असे म्हणतो, त्या िदवसात आिण त्यावेळी
इसर्ाएलाचे व यहदूाचे लोक

एकतर् येऊन बरोबर रडत जातील आिण परमेश्वर आपला देव
याला शोधतील.

5 ते िसयोनेची वाट िवचारतील व ते त्या िदशेने चालायला
सुरवात करतील.

ते जातील आिण म्हणतील जो कधी मोडला जाणार नाही अशा
सवर्काळच्या कराराने आपण स्वत: परमेश्वराशी जोडले
जाऊ.

6माझे लोक हरवलेला कळप असे झाले आहेत.
त्यांच्या में ढपाळांनी त्यांना डोंगरात भटकिवले आहे. त्यांनी

त्यांना टेकड ा टेकड ांतनू िफरवले आहे. ते गेले, ते
कोठे राहत होते ती जागा ते िवसरले.

7 पर्त्येकजण जो कोणी त्यांच्याकडे बाहेर गेला त्यांनी त्यास
खाऊनटाकले. त्यांचे शतर्ू म्हणाले,आम्ही दोषी नाही,
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कारण परमेश्वर त्यांचे खरे राहण्याचे िठकाण आहे, परमेश्वर जो
त्यांच्या पवूर्जांचीआशा त्याच्यािवरुध्द त्यांनी पाप केले
आहे.

8 “बाबेलच्या मध्यापासनू भटका आिण खास्द्यांच्या देशातनू
िनघनू जा;

जसे कळपाच्या पुढे चालणारा एडका तसे तुम्ही व्हा.
9 कारण पाहा, मी उ रेकडून मोठ ा राष्ट्रांचा समहू उठवनू

बाबेलािवरूद्धआणीनआिण ते सज्ज होऊन येतील.
ते ितच्यािवरूद्ध स्वतः तेथे बंदोबस्त करतील. तेथपासनू ते

बाबेल िजंकून घेतला जाईल.
त्यांचे बाण िनपुण वीरासारखे आहेत; ते व्यथर् होऊन परत येत

नाही.
10खास्द्यांची लटू होईल. जे कोणी त्यांना लुटेल तो तृप्त होईल.”

असे परमेश्वर म्हणतो.
11 माझे वतन लुटणार्यांनो, तुम्ही आनंद व उत्सव करता; जसे

तुम्ही वासरू त्याच्या कुरणात सभोवती पाय आपटत
उड ा मारते,

बळकट घोड ापर्माणे िखंकाळता.
12तरी तुमचीआईअत्यंतलिज्जत होईल. जीकोणी तुला जन्म

देणारी ितला लाज वाटेल.
पाहा,ती राष्ट्रांत कु्षदर्, रान,कोरडीभमूीआिणवाळवंटहोईल.
13 परमेश्वराच्या क्रोधामुळे बाबेलात वस्ती होणार नाही, परंतु

संपणूर् उध्वस्त होईल.
बाबेला शेजारून जो कोणी जाईल तो पर्त्येकजण ितच्यामुळे

कंप पावेलआिण ितच्या सवर् जखमामुळे फूत्कार टाकेल.
14 तुम्ही सवर् बाबेलािवरूद्ध सभोवती मांडणी करून सज्ज व्हा.

पर्त्येकजण जो कोणी धनुष्य वाकवतो त्याने ितच्यावर
मारा करावा.
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तुमचा एकही बाण राखनू ठेवू नका, कारण ितने परमेश्वरािवरूद्ध
पाप केले आहे.

15 ितच्यािवरूद्ध ितच्या सवर् सभोवताली िवजयाची आरोळी
मारा; ितनेआपले सामथ्यर् समपर्ण केलेआहे. ितचे बुरुज
पडले आहेत.

ितच्या िभंती पाडल्या आहेत, कारण हा परमेश्वराचा सडू आहे.
ितच्यावर सडू घ्या.

ितने जसे दुसर्या राष्ट्रांना केले तसे ितचे करा.
16 बाबेलामधील पेरणारा आिण कापणीच्यावेळी िवळा

चालवणारा या दोघांचा नाश करा.
जुलमाच्या तलवारीमुळे ते पर्त्येकजण आपल्या लोकांकडे

वळतील; त्यांना आपल्या देशाकडे पळून जाऊ द्या.
17 “इसर्ाएल िवखुरलेले में ढरू आहे आिण िसंहाने दरू पळवनू

लावले आहे. पर्थम अश्शरूाच्या राजाने त्यास खाल्ले;
मग यानंतर, बाबेलाचा राजा नबुखदने्स्सर याने त्याचे हाडे

मोडून टाकली आहेत.” 18 म्हणनू सेनाधीश परमेश्वर,
इसर्ाएलाचा देव, असे म्हणतो, पाहा, जसे मी
अश्शरूाच्या राजाला िशक्षा केली तसे मी बाबेलाच्या
राजाला व देशाला िशक्षा करणार आहे.

19 “मी इसर्ाएलाला त्याच्या मातृभमूीत स्थािपत करीन. तो
कमल व बाशानावर चरेल.

नंतर तो एफ्राईम व िगलाद येथील डोंगराळ पर्देशात तृप्त
होईल.”

20 परमेश्वर म्हणतो, “त्या िदवसात आिण त्यावेळी,
इसर्ाएलाचा अपराध शोधण्यात येईल,

पण काहीच सापडणार नाही. मी यहदूाच्या पापािवषयी चौकशी
करील, पण काहीच सापडणार नाही, कारण मी ज्यांना
शेष असे राखनू ठेवील त्यांना क्षमा करीन.”
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21 परमेश्वर असे म्हणतो, मराथाईम देशािवरूद्ध उठ,
त्याच्यािवरुध्द आिण पकोडच्या रिहवाश्यांवर चढाई
कर.

त्यांच्यावर तलवार ठेवनूआिण त्यांचा संपणूर् नाश करा. मी तुला
आज्ञा िदल्यापर्माणे पर्त्येकगोष्ट कर.

22 युध्दाचा मोठा आवाजआिण देशात पर्चंड नाश होत आहे.
23 सवर् देशांचा हातोडा कसा मोडून तोडून टािकला आहे आिण

नाश झाला आहे.
राष्ट्रामध्ये बाबेल कसा ओसाड झाला आहे.
24 हे बाबेला,मी तुझ्यासाठीसापळा रचलाआहे,तू पकडला गेला

आहे आिण तुला समजले नाही.
तू सापडलास व पकडला गेलास, आतापयर्ंत तू परमेश्वरािवरुद्ध

भांडलास,
25 परमेश्वराने आपले शसर्ागार उघडले आहे आिण आपली

हत्यारे त्याने बाहेर आणली आहेत कारण त्यास आपला
क्रोध अंमलात आणायचा आहे.

कारण पर्भ,ू सेनाधीश परमेश्वर यास खास्द्यांच्या देशात कायर्
करायचे आहे.

26 दरूवरुन ितच्यावर हल्ला करा. ितची धान्याची कोठारे उघडा
आिण धान्याच्या राशीपर्माणे त्याचे ढीग करा.

ितचा अगदी नाश करा, ितच्यातील कोणालाही सोडू नका.
27 ितचे सवर् बैल मारून टाका. त्यांना खाली क लीच्या जागी

पाठवा.
त्यांना हाय हाय, कारण त्यांचे िदवसआलेआहेत, कारण त्यांच्या

िशके्षची वेळआली आहे.
28 बाबेल देशामधनू जे कोणी वाचलेले आहेत ते पळून जात

आहेत त्यांचा आवाज तेथे आहे. तो आवाज ते
आमचा देव परमेश्वर याजकडून सडू, त्याच्या मंिदरािवषयीचा

सडू, सीयोनेस कळिवतआहे.
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29 “बाबेलािवरूद्धजो कोणी त्यांचे सवर् धनुष्य वाकवणारे धनुधार्री
यांना हुकूम द्या. त्यांच्यािवरुद्ध तळ द्या आिण

कोणालाही िनसटू देऊ नका.
ितने जे काही केले त्याची परतफेड करा.
ितने जे माप वापरले ितला तसेच करा. कारण ितने

परमेश्वरास, इसर्ाएलाचा पिवतर् पर्भू याची अवज्ञा
केली. 30 म्हणनू ितचे तरुण पुरुष नगरातल्या चौकात
पडतील, आिण ितचे सवर् लढणारे त्या िदवशी नाश
होतील.” असे परमेश्वर म्हणतो.

31 “हे गिवर्ष्ठा, पाहा, मी तुझ्यािवरूद्ध आहे” असे पर्भ,ू
सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो.

“कारण हे गिवर्ष्ठा, तुझा िदवस आला आहे, मी तुला िशक्षा
करण्याची वेळआली आहे.

32 म्हणनू गिवर्ष्ठ अडखळून पडेल. ितला कोणीही उठवणार
नाही.

मी ितच्या नगरात आग पेटवीन. ती आग ितच्याभोवतालच्या
पर्त्येकगोष्टीला खाऊन टािकल.”

33 सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो, “इसर्ाएली लोक, यहदूी
लोक याजवर बरोबर एकतर् जुलमू होत आहेत.

ज्या सवार्नंा त्यांनी पकडून नेले आहे त्यांना अजनू धरून ठेवले
आहे.

34 त्यांचा उद्धारकतार् समथर् आहे; ‘सेनाधीश परमेश्वर हे त्याचे
नाव आहे’ तो खिचत त्यांचा वाद चालवील,

म्हणजे मग तो देशास िवसावा देईल व बाबेलाच्या रहाणार्यावर
संघषर् आणील.”

35 परमेश्वर असे म्हणतो, खास्द्यांिवरूद्ध, बाबेलाच्या
राहणार्यािवरूद्ध, ितचे नेते

व ितचे ज्ञानी माणसे यावर तलवार आली आहे.
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36 जे कोणी भिवष्यासाठी वचन सांगतात त्यांच्यािवरुद्ध तलवार
आली आहे, याकिरता की, ते आपल्यास मखूार्पर्माणे
पर्कट करतील.

ितच्या सैिनकांिवरूद्ध तलवार येतआहे,अशा रीतीने ते दहशतीने
भरतील.

37 त्यांच्या घोड ािवरूद्ध, त्यांच्या रथावर आिण
बाबेलाच्यामध्ये जे कोणी लोक राहतात त्या सवार्ंवर
तलवार आली आहे.

ते िस्तर्यासारखे असे होतील. तलवार ितच्या भांडारावर आली
आहे,आिण ती लुटली जाईल.

38तलवार ितच्या पाण्यािवरूद्ध येईल, मग ते कोरडे होईल.
कारण ती कवडीमोल मतूी र्चा देश आहे, आिण त्या लोकांस

त्यांच्या भयंकर मतूी र्वंरून वेडे झाले आहेत.
39 यास्तव रानटी पशू कोल्ह्यासहीत तेथे वस्ती करतील आिण

तरुण शहामृग तेथे राहतील;
कारण सवर् काळी ितच्यात पुन्हा कोणी कधीही रहाणार नाही.

िपढ ानिपढ ा ितच्यात कोणी वस्ती करणार नाही.
40परमेश्वर असे म्हणतो, देवाने जसा सदोम, गमोराआिण त्यांचे

शेजारी यांचा नाश केला. त्याचपर्माणे,
तेथे कोणी राहणार नाही, एकही मनुष्य ितच्यात राहणार नाही.
41 “पाहा! उ रेकडून लोक येत आहेत. कारण एक महान

शक्तीशाली राष्ट्र आिण
पुष्कळ राजे दरू देशातनू उठतआहेत.
42 ते धनुष्य व भाले धारण करतात. ते क्रूर आहेत आिण

त्यांच्याजवळ दया नाही.
त्यांचा आवाज समुदर्ापर्माणे गजर्त आहेत आिण अगे

बाबेलच्या कन्ये ते घोड ांवर स्वार होऊन लढणार्या
मनुष्याच्या स्वरुपात
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तुझ्यािवरूद्ध येत आहेत. 43 बाबेलाच्या राजाने त्यांचे वतर्मान
ऐकले आहे आिण त्याचे हात िवप ीने गळाले आहेत.

पर्सतू होणार्या स्तर्ीपर्माणे त्यास वेदनेने वेढले आहे.”
44 “पाहा, जसा िसंह यादनेच्या दाट झुडुपांतनू बाहेर येतो, तसा

तो मजबतू वस्तीवर येईल.
कारण ते एकाएकी ितच्यापासनू पळून जातील, असे मी करीन.

आिण जो मी िनवडलेला आहे त्यास ितच्यावर नेमनू
ठेवीन;

कारण माझ्यासारखा कोण आहे? आिण मला कोण आज्ञा देईल?
आिण कोणता में ढपाळ माझ्यासमोर उभा राहील?”

45तर बाबेलािवरूद्ध परमेश्वराने जी योजना ठरवली आहे ती,
खास्द्यांच्या देशािवरूद्ध जे संकल्प केले आहेत तेही ऐका; ते

खिचत कळपातील
लहानांनादेखील, ओढून नेतील, त्यांचे कुरणाचे देश नाशाची

जागा होईल.
46 बाबेल िजंकून घेण्याच्या आवाजाने पृथ्वी हादरेल आिण

त्यांच्या दुःखाची आरोळी राष्ट्रांमध्ये ऐकायला येईल.

51
1 परमेश्वर असे म्हणतो, पाहा, मी बाबेलावर आिण
लेब-कामाईत* जे कोणी राहतात त्यांच्यािवरुद्ध िवध्वंसक

वार्याने †खळबळ उडवीन.
2 मी बाबेलाकडे परदेशीय पाठवीन. ते ितला पाखडून काढतील

आिण ितचा देश उध्वस्त करतील,
कारण ते ितला अिरष्टाच्या िदवशी चहकूडून ितच्यािवरूद्ध

होतील.
3 ितरंदाजानेआपले धनुष्य वाकवू नये; त्यांनी िचलखते घालू नये.

* 51:1 † 51:1
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ितच्या तरुणांना वाचवू नको. ितच्या सवर् सैन्याला िवध्वंसकाच्या
हवाली कर.

4 कारण जखमी लोक खास्द्यांच्या भमूीत पडतील. वधलेले
ितच्या रस्त्यांवर पडतील.

5 कारण जरी इसर्ाएलाच्या पिवतर् पर्भिूवरूद्ध केलेल्या
अपराधांनी त्यांचा देश भरून गेला आहे,

तरी इसर्ाएलास व यहदूास, त्यांचा देव सेनाधीश परमेश्वर याने
त्यांना सोडले नाही.

6 बाबेलामधनू पळून जा. पर्त्येक मनुष्याने आपणास वाचवावे.
ितच्या अन्यायात नष्ट होऊ नये.

कारण परमेश्वराचा सडू घेण्याचा समयआहे. तो ितला ितचे सवर्
पर्ितफळ भरून देईल.

7 बाबेल परमेश्वराच्या हातातील सोन्याचा पेला होता, ितने सवर्
देशाला धंुद केले आहे.

राष्ट्रे ितचा दर्ाक्षरस प्याली आिण ते िववेकशनू्य झाले.
8 बाबेल अकस्मात पडेल आिण नाश होईल. त्याची शकले

पडतील.
ितच्यासाठी शोक करा. ितच्या वेदनेसाठी ितला औषध द्या.

कदािचत् ती बरी होईल.
9 बाबेल बरी होण्याची आमची इच्छा होती, पण ती बरी झाली

नाही, चला आपण सवर् ितला सोडून व
दरू आपल्या देशात जाऊ. कारण ितचा गुन्हा आकाशास

पोहचला आहे; त्याचा आभाळापयर्ंत ढीग झाला आहे.
10 परमेश्वराने आपली िनतीम ा जाहीर केली आहे. या,
परमेश्वर आमचा देव याची कृत्ये आपण सीयोनांत सांगू या.
11 बाण धारदार करा! ढाली घ्या. परमेश्वराने माद्य राजाचा

आत्म्यास िचथावणी िदली आहे
कारण बाबेलाचा नाश करावा अशी त्याची योजना होती.
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कारण हा परमेश्वराकडून सडू आहे, त्याचे मंिदर उध्वस्त
केल्याबद्दलचा सडू आहे.

12 बाबेलाच्या तटासमोर झेंडा उभारा. पहारा बळकट करा.
पहारेकरी ठेवा; जे कोणी नगरातनू पळून येतील त्यांना

पकडण्यासाठी सैिनकांना लपवा,
कारण परमेश्वराने बाबेलाच्या रिहवाश्यािवरूद्ध जी योजना

करून सांिगतले ते त्याने केलेच आहे.
13 तुम्ही लोक जे बहुत पाण्याच्या पर्वाहाजवळ राहतात, जे

तुम्ही लोक खिजन्यांनी धनवान आहात,
तुझा शेवट आला आहे. तुझ्या आयुष्याची दोरी आता संक्षीप्त

केली आहे.
14 सेनाधीश परमेश्वराने आपल्याच जीिवताची शपथ वािहली

आहे की, “टोळाच्या पीडेपर्माणे, मी तुला तुझ्या
शतरं्ूनी भरीन.”

ते तुझ्यािवरूद्ध युद्धाची आरोळी करतील.
15 त्याने पृथ्वी आपल्या सामथ्यार्ने िनमार्ण केली, त्याने आपल्या

ज्ञानाने कोरडी भमूी स्थािपली
आपल्या बुद्धीने आकाश पसिरले;
16 जेव्हा तो गरजतो, तेव्हा आकाशात पाण्याचा गडगडाट होतो,

कारण तो पृथ्वीच्या शेवटापासनू धुके वर आणतो.
तो पावसासाठी वीजा िनमार्ण करतो आिण आपल्या कोठारातनू

वारा काढून पाठवतो.
17पर्त्येक मनुष्य पशसूारखा ज्ञानहीनझालाआहे; पर्त्येक धातु

कारागीर आपल्या मतूी र्मुळे लिज्जत झाला आहे.
कारण त्याच्या ओतीव मतूी र् खोट ा आहेत. तेथे त्यांच्यात

जीवन नाही.
18 त्या िनरुपयोगी आहेत, त्या चेष्टेचे काम आहे. त्यांच्या

िशके्षच्या िदवशी त्या नष्ट होतील.
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19 पण देव, याकोबाचा िहस्सा, त्यासारखा नाही, कारण तो सवर्
गोष्टीचंा िनमार्णकतार् आहे. इसर्ाएल त्याच्या वतनाचा
वंश आहे;

त्याचे नाव सेनाधीश परमेश्वर आहे.
20 तू माझा लढाईचा हातोडा आहेस, माझे लढाईचे हत्यार

आहेस.
तुझ्याबरोबर मी राष्ट्रांना मोडून तुकडे तुकडे करीन आिण

राज्यांचा नाश करीन.
21 तुझ्याबरोबर मी घोडे आिण त्यांचे स्वार त्यांचे तुकडे तुकडे

करीन, तुझ्याबरोबर मी त्यांचे रथ आिण सारथी ह्यांचे
तुकडे तुकडे करीन.

22 तुझ्याबरोबरमी पर्त्येक पुरुषआिण िस्तर्यायांचे तुकडे तुकडे
करीन; तुझ्याबरोबरमी वृद्धआिणतरुणयांचे तुकडे तुकडे
करीन.

तुझ्याबरोबर मी तरुण पुरुष आिण कुमारी मुलगी यांचे तुकडे
तुकडे करीन.

23 तुझ्याबरोबर मी में ढपाळ व त्याचे कळप यांचे तुकडे तुकडे
करीन; तुझ्याबरोबर मी शेतकरी आिण त्यांच्या बैलांची
जोडी यांचे तुकडे तुकडे करीन.

तुझ्याबरोबर मी राज्यकत व अिधकारी यांचे तुकडे तुकडे करीन.
24परमेश्वरअसे म्हणतो,मीबाबेलाला वखास्द्यांच्या देशातल्या

सवर् राहणार्यांनी जे अिनष्ट त्यांनी तुमच्या समक्ष
िसयोनेत केले आहे त्या सवार्चें फळ भरून देईन.
25 परमेश्वर असे म्हणतो, “हे नाश करणार्या पवर्ता तू जो

दुसर्यांचा नाश करतो, मी तुझ्यािवरूद्ध आहे, सवर्
पृथ्वीचा नाश करतो.

मी आपल्या हाताने तुला तडाखा देईल आिण तुला कड ांवरुन
खाली लोटून देईन. मग बेिचराख झालेल्या
पवर्तापर्माणे मी तुला करीन.
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26 म्हणनू ते तुझ्यामधनू इमारतीच्या कोपर्यासाठी िकंवा
पायासाठी एकही दगड तोडून घेणार नाहीत;

कारण तुझा कायमचा िवध्वंस होईल.” असे परमेश्वर म्हणतो.
27 पृथ्वीवर िनशाण उंच करा. राष्ट्रांमध्ये कणार् फंुका. ितच्यावर

हल्ला करण्यासाठी राष्ट्रांना नेमा.
ितच्यािवरूद्ध अरारात, िमन्नी, आष्कनाज या राज्यांना एकतर्

बोलवा,
ितच्यािवरूद्ध हल्ला करण्यास सेनापतीची िनवड करा. िवक्राळ

टोळांपर्माणे घोडे येऊ द्या.
28 ितच्यािवरूद्ध हल्ला करण्यासाठी राष्ट्रे माद्यांचे राजे,
त्यांचे सवर् अिधपती आिण राज्याच्या अंमलाखालचा सवर् देश

िसद्ध करा.
29 भमूी हालेल व यातना होतील, कारण बाबेल देश उजाड,

िनजर्न करण्याचे
परमेश्वराचे बाबेलािवरूद्धच्या ठरून योजना िसद्धीस जात

आहेत.
30 बाबेलात सैिनक लढाई करायचे थांबले आहेत. ते त्यांच्या

बालेिकल्ल्यात राहत आहेत.
त्यांची शक्ती संपली आहे; ते िस्तर्या असे झाले आहेत. ितची

घरे पेटवली आहेत, ितच्या वेशीच्या दारांचे अडसर
मोडले आहेत.

31 बाबेलाच्या राजाला त्याचे नगर सवर्स्वी काबीज झाले आहे
हे सांगण्यासाठी एका दतूामागनू दुसरा दतू आिण एक जासदू

दुसर्या जासदूाला सांगण्यास धावतआहेत.
32नदीचे उतार जप्त झाले आहेत. शतर्ू िकल्ले जाळतआहेत
आिण बाबेलाचे लढणारी माणसे गोंधळून गेले आहेत.
33 कारण सेनाधीश परमेश्वर, इसर्ाएलाचा देव असे म्हणतो,

“मळण्याच्या वेळीखळेजसेअसते त्यासारखी बाबेलाची
कन्या आहे.
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ितला पायाखाली तुडवण्याची वेळ आहे. अजनू थोडा अवकाश
आहे, मग ितच्या कापणीचा समय येईल.”

34 यरूशलेम म्हणते, बाबेलाचा राजा नबुखदने्स्सराने मला
खाऊनटाकलेआहे. त्याने मला िनचरूनकोरडे केलेआहे

आिण मला िरकामे पातर् करून ठेवले आहे. त्याने मला
अजगरापर्माणे िगळून टाकले आहे.

35 मजवर व माझ्या कुटंूबावर केलेला जुलमू बाबेलािवरूद्ध
उलटो,असे िसयोनामध्ये राहणारे म्हणतील.

“माझे रक्त पाडल्याचा दोष खास्द्यांच्या रिहवाश्यािवरूद्ध
िफरो.” असे यरूशलेम म्हणेल.

36 म्हणनू परमेश्वर असे म्हणतो, पाहा, मी तुझ्या दाव्यािवषयी
बाजू मांडीन आिण तुझ्यासाठी सडू घेईन.

कारण मी बाबेलाचे समुदर् आटवीन आिण ितचे झरे सुकवनू
टाकीन.

37 बाबेल पडक्या इमारतीच्या दगडािवटांची रास, कोल्ह्यांचे
राहण्याचे िठकाण, दहशत,

चेष्टेचा िवषय, िनजर्न स्थान असे होईल.
38 “बाबेली जमनू तरुण िसंहापर्माणे गजर्ना करतील. ते

िसंहाच्या छाव्यापर्माणे गुरगुरतील.
39 जेव्हा तेअधाशीपणाने तप्त होतील, तेव्हा मी त्यांना मेजवानी

देईन. मग त्यांनी उल्लास करून िनरंतरची झोप घ्यावी
व जागे होऊ नये म्हणनू मी त्यांना मस्त करीन.” असे परमेश्वर

म्हणतो.
40 “मी त्यांना कोकरासारखे, में ढे व बोकड यांच्यासारखे खाली

क ल करण्यास घेऊन जाईन.
41 शेशख कसे काबीज झाले आहे! सवर् जगाचा पर्शंसा असा

कसा धरला गेला आहे.
राष्ट्रांत बाबेल कशी उध्वस्त जागा झाली आहे.



51:42 clxiv ियमर्या 51:50

42 बाबेलावर समुदर् आला आहे! ती त्याच्या गरजणार्या
लाटांनी झाकली आहे.

43 ितची नगरे नाश झाली आहेत, कोरडी भमूी आिण ओसाड
पर्देश झाली आहे,

आिण िजच्यात कोणी मनुष्य राहत नाही आिण कोणी
मनुष्यपर्ाणी त्यातनू जात नाही

44 म्हणनू बाबेलात मी बेलाला िशक्षा करीन; त्यांने जे िगळले
आहे ते मी त्याच्या तोंडातनू बाहेर आणील,

आिण राष्ट्रे त्याच्याकडे आपल्या संततीला बरोबर घेऊन
वाहणार नाही. बाबेलाची िभंत पडेल.

45 माझ्या लोकांनो, बाबेलाच्या शहरातनू बाहेर या. माझ्या
संतप्त क्रोधापासनू तुम्ही पर्त्येकजण आपला जीव
वाचवा.

46 देशातील जे वतर्मान ऐकण्यात येईल त्यांने िभऊ नका अथवा
आपले हृदय खचू देऊ नका.

कारण एका वषार्त वतर्मान येईल. यानंतर पुढच्या वषार्त वतर्मान
येईल,

आिण देशात िहंसाचार होईल. राज्यकत राज्यकत्यार्िवरूद्ध
होतील.

47 यास्तव, पाहा, िदवस येत आहेत की, जेव्हा मी बाबेलाच्या
कोरीव मतूी र्नंा िशक्षा करील.

तेव्हा ितचा संपणूर् देश लिज्जत होईल,आिण ितचे सवर् वधलेले
ितच्यामध्ये पडतील.

48 मग आकाश व पृथ्वी आिण त्यामध्ये जे काही आहे ते सवर्
बाबेलावर आनंद करतील.

कारण ितचा नाश करणारा उ रेकडून येईल.” परमेश्वर असे
म्हणतो.

49 बाबेलाने जसे इसर्ाएलाचे वधलेले पडतील असे केले आहे,
तसे ितच्या देशात वधलेले सवर् बाबेलात पडतील.
50 जे तुम्ही तलवारीपासनू वाचले आहात, दरू जा! थांबू नका.
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दुरून परमेश्वराचे स्मरण करा. यरूशलेमे तुमच्या मनात येवो.
51 “आम्ही अपमान ऐकला आहे, म्हणनू आम्ही लिज्जत झालो

आहोत. लाजेने आमची तोंडे झाकली आहेत,
कारण परमेश्वराच्या घरातील पिवतर् स्थानात परक्यांनी पर्वेश

केला आहे.”
52 यास्तव परमेश्वर म्हणतो, पाहा, असे िदवस येत आहेत की,

मी ितच्या कोरीव मतूी र्नंा िशक्षा करीन,
आिण ितच्या देशात जखमी झालेले कण्हतील.
53 कारण जरी बाबेल आकाशापयर्ंत वर चढली िकंवा जरी ितने

आपले बळाचे उंचस्थान मजबतू केले,
तरी माझ्याकडून नाश करणारे ितच्यावर येतील. असे परमेश्वर

म्हणतो.
54 “बाबेलातनू दुःखाच्या आरोळीचा, खास्द्यांच्या देशातनू मोठा

कोसळण्याचा आवाज येतो.
55कारण परमेश्वर बाबेलाचा नाश करतआहे. ितच्यातील मोठा

आवाज तो नष्ट करतआहे.
त्यांचे शतर्ू बहुत जलांच्या लाटांपर्माणे गजर्ना करीत आहेत.

त्यांच्या गजर्नेचा गोंगाट फार बलवान होत आहे.
56 कारण ितच्यावर, म्हणजे बाबेलािवरूद्ध नाश करणारा आला

आहे,आिण ितचे योदे्ध पकडले गेले आहेत.
त्यांचे धनुष्ये मोडली आहेत, कारण परमेश्वर सडू घेणारा देव

आहे. तो खिचत पर्ितफल भरून देईल.
57कारण मी ितचे सरदार, ितचे ज्ञानी, ितचे अिधकारी आिण ितचे

सैिनक मस्त होतील
व ते अंत नसणार्या झोपेत झोपतील आिण कधी जागे होणार

नाहीत.”
असे राजाचे म्हणणे आहे; सेनाधीश परमेश्वर त्याचे नाव आहे.
58 सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो, “बाबेलाची जाड तटबंदी

जमीनदोस्त केली जाईल,



51:59 clxvi ियमर्या 52:1

आिण ितची उंच पर्वेशद्वारे जाळली जातील. मग ितच्या
मदतीला येणार्या लोकांची मेहनत िनरुपयोगी होईल.

जी पर्त्येकगोष्ट राष्ट्र ितच्यासाठी करण्याचा पर्यत्नकरेलती
जाळण्यात येईल.”

59महसेयाचा मुलगा नेरीया याचा मुलगा सारया
हा जेव्हा यहदूाचा राजा िसदक्ीया ह्याच्याबरोबर त्याच्या

राज्याच्या चौथ्या वषी र्,
बाबेलास गेला तेव्हा जे वचन ियमर्या संदेष्ट ाने त्यास

आज्ञािपले ते हे. कारण सराया हा पर्मुख अिधकारी
होता. 60 ियमर्याने बाबेलावर जे सवर् अिरष्ट येणार होते
ते म्हणजे बाबेलािवषयीची ही सवर् वचने एका गंुडाळीवर
िलिहली होती.

61 ियमर्या सरायाला म्हणाला, “जेव्हा, तू बाबेलास जाशील
तेव्हा ही सवर् वचने वाचण्याची खातर्ी करून घे. 62आिण म्हण,
‘हे परमेश्वरा, तू स्वतः या स्थानािवषयी बोलला आहेस की, ते
नष्ट होईल. मग तेथे कोणी रिहवासी िकंवा लोक व पशू राहणार
नाहीत. ती कायमची टाकाऊ होईल.’

63मग जेव्हा ही गंुडाळी वाचनू संपताच त्यास एक दगड बांध
आिणफरातनदीमध्ये फेकून दे. 64म्हण ‘बाबेलयापर्माणे बुडेल.
जे अिरष्ट मी ितच्यािवरूद्ध पाठवणार आहे त्यामुळे ती कधीही
वर येणार नाही आिण ते थकून जातील.” येथे ियमर्याची वचने
संपली.

52
1 िसदक्ीया राज्य करू लागला तेव्हा तो एकवीस वषार्चा

होता; अकरा वष त्याने यरूशलेमेवर राज्य केले. त्याच्या
आईचे नाव हमटूल. ती िलब्नाकर ियमर्याची *मुलगी होती.

* 52:1
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2 यहोयाकीम याने जी पर्त्येकगोष्ट केली होती त्यापर्माणे
यानेही, परमेश्वराच्या दृष्टीने जे वाईट होते ते केले. 3आपल्या
दृष्टीसमोरून त्यांना काढून टाकेपयर्ंत, परमेश्वराच्या कोपाद्वारे
यरूशलेम व यहदूामध्ये सवर् या घटना घडल्या. मग िसदक्ीयाने
बाबेलाच्या राजाच्या िवरोधात बंड केले.

4 मग असे झाले की, त्याच्या कारिकदी र्च्या नवव्या वषार्च्या
दहाव्या मिहन्यात दहाव्या िदवशी बाबेलाचा राजा नबुखदने्स्सर
याने आपल्या सवर् सैन्याबरोबर यरूशलेमेिवरूद्ध चाल करून
आला. त्याने त्याच्यापुढे तळ ठोकला आिण त्यांच्याभोवती
वेढ ाची िभंत बांधली 5 म्हणनू िसदक्ीया राजाच्या अकराव्या
वषार्पयर्ंत त्या नगराला वेढा पडला होता.

6चौथ्या मिहन्याच्या नवव्या िदवशी, नगरात भयंकर दुष्काळ
पडला, तो इतका की, देशातल्या लोकांसाठी अन्नाचा कण
नव्हता. 7 मग नगराच्या तटाला िखंडार पाडण्यात आले आिण
सवर् लढणारे माणसे पळाले राजाच्या बागेजवळ दोहो तटामध्ये
जी वेस होती ितच्या वाटेने ते रातर्ी नगरातनू िनघनू गेले आिण
खास्दी लोक नगराच्यासभोवती होते, म्हणनू ते अराब्याच्या
वाटेने िनघनू गेले. 8 पण खास्द्यांच्या सैन्याने राजाच्या पाठीस
लागनू यरीहोच्या मैदानात िसदक्ीयाला गाठले. त्याचे सवर् सैन्य
त्याच्यापासनू पांगनू दरू गेले.

9 त्यांनी राजाला पकडले व त्यास हमाथ देशातील िरब्ला येथे
बाबेलाच्या राजाकडे वर नेले. तेथे त्याने त्यास िशक्षा ठरवली.
10 बाबेलाच्या राजाने िसदक्ीयाच्या मुलांना त्याच्या डोळ्यापुढे
मारले आिण यहदूाच्या सवर् अिधकार्यांचीही त्याने िरब्ला येथे
हत्या केली. 11मग बाबेलाच्या राजाने िसदक्ीयाचे डोळे काढले,
त्यास िपतळी बेड ा घालनू बाबेलास नेले. त्याने त्यास त्याच्या
मरणाच्या िदवसापयर्ंत तुरंुगातच ठेवले.
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12आता बाबेलाच्या राजा नबुखदने्स्सर याच्या कारिकदी र्च्या
एकोिणसाव्या वषी र्, पाचव्या मिहन्याच्या दहाव्या िदवशी,
नबजूरदान यरूशलेमेस आला. तो बाबेलामधील राजाचा
सेवक व राजाच्या अंगरक्षकांचा नायक होता. 13 त्याने
परमेश्वराचे घर जाळले, राजवाडा व यरूशलेमेमधील सवर् घरेही
जाळली. नगरातील पर्त्येक महत्वाची इमारतसुद्धा त्याने
जाळून टाकली. 14 राजाच्या अंगरक्षकाच्या नायकाबरोबर
असलेल्या सवर् खास्दी सैन्याने यरूशलेमेभोवती असलेली
तटबंदी मोडून तोडून टाकली.

15 सेनापती नबजूरदानाने यरूशलेम नगरामध्ये अजनूही
राहत असलेल्या सवर् लोकांस कैदी म्हणनू नेले. बाबेलाच्या
राजाला आधीच शरण आलेल्यांनाही तो घेऊन गेला.
यरूशलेममध्ये मागे रािहलेले कुशल कारागीरही त्याने बरोबर
नेले. 16 पण राजाचा अंगरक्षकांचा नायक नबजूरदान याने
देशातील काही अगदी गरीब त्यांना दर्ाक्षमळ्यांत व शेतांत
काम करण्यासाठी मागेच ठेवले.

17 परमेश्वराच्या घरातील असलेले िपतळी खांब,
परमेश्वराच्या घरातील िपतळी गंगाळसागर व त्याच्या बैठकी
खास्द्यांनी तोडून तुकडे तुकडे केले आिण सवर् िपतळ परत
बाबेलाला घेऊन गेले. 18 पातरे्, फावडी, िदव्याची कातर्ी,
वाट ा, आिण मंिदरातील सेवा ज्या िपतळी उपकरणाने याजक
करीत ती सवर् खास्द्यांनी नेली. 19 पेले व धपूपातरे्, वाट ा,
बहुगुणी, दीपस्तंभ, चमचे, कटोरे जी सोन्याची आिण रुप्याचे
बनवली होती ती राजाचा अंगरक्षकांचा नायक तीदेखील घेऊन
गेला.

20 दोन खांब, गंगाळसागर, व त्याच्या बैठकीखालचे बारा
िपतळी बैल शलमोन राजाने परमेश्वराच्या घरासाठी बनिवले
होते, या वस्ततूील अिधक िपतळ वजनात मावणे शक्य नव्हते.
21पर्त्येकखांबअठरा हात उंच होता. त्याच्या घेराला बारा हात
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दोरी लागे. पर्त्येकाची जाडी चार बोटे होती व पोकळ होती.
22 त्यावर िपतळेचा कळस होता. कळसाची उंची पाच हात

होती, त्यासभोवती सवर् जाळीकामवचारी बांजनूी डािळंबे होती.
ती सवर् िपतळे बनवली होती. दुसरे खांब व त्याची डािळंबे
पिहल्या खांबापर्माणे सारखीच होती. 23असे तेथे कळसाच्या
चार्ही बाजूंना शहाण्णव डािळंबे होती आिण जाळीकामावर
सभोवती सवर् डािळंबे शंभर होती.

24 अंगरक्षकांच्या नायकाने बंिदवान पर्मुख याजक सराया व
दुसरा याजक सफन्या यांच्याबरोबर आिण तीन द्वारपालांनाही
एकितर्त नेले. 25 सैिनकांवर जो अिधकारी नेमला होता त्यास
आिण जे सात माणसे राजाला सल्ला देत, ते अजनूपयर्ंत
नगरातच होते. त्यापर्माणेच मनुष्यांची सैन्यात भरती करणारा
जबाबदार सेनापतीचा िचटणीस, त्यांच्याबरोबर देशातीलनगरात
असलेले साठ महत्वाची माणसे यांना नगरातनू पकडून नेले.

26 नंतर अंगरक्षकाचा नायक नबजूरदान याने त्यांना घेऊन
िरब्ला येथे बाबेलाच्या राजाकडे आणले. 27 िरब्लामध्ये
बाबेलाच्या राजाने त्यांना हमाथ देशात िरब्ला येथे मार देऊन
ठार केले. अशा तर्हेने यहदूा आपल्या देशातनू हद्दपार झाला.

28नबुखदने्स्सराने ज्या कोणी लोकांस हद्दपार केले होते ते हेः
सातव्या वषी र्तीन हजार तेवीसयहदूी गेले. 29नबुखदने्स्सराच्या
अठराव्या वषी र् त्याने आठशे ब ीस लोकांस यरूशलेमेमधनू
नेले. 30 नबुखदने्स्सराच्या राजाच्या तेिवसाव्या वषी र् गारद्यांचा
अंगरक्षक नबजूरदान याने यहदूातले सातशे पंचेचाळीस लोक
हद्दपार केले. सवर् हद्दपार लोक िमळून चार हजार सहाशे होते.

2 25:27-30
31 मग असे झाले की, यहदूाचा राजा यहोयाखीन याच्या

हद्दपारीच्या सदितसाव्या वषी र्, बाराव्या मिहन्यात, मिहन्याच्या
पंचिवसाव्या िदवशी, बाबेलाचा राजा अवील-मरोदख याने
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यहदूाचा राजा यहोयाखीन ह्यास बंिदवासातनू मुक्त केले.
ज्यावषी र्अवील-मरोदख राज्य करू लागला त्यावषी र् हे घडले.

32 तो त्यांच्याशी परे्मळपणे बोलला आिण जे दुसरे राजे
त्याच्याबरोबर बाबेलात होते त्यांच्यापेक्षा त्यास सन्मानाचे
आसन िदले. 33अवील-मरोदखाने यहोयाखीनाचे बंिदवासातील
वस्तरे् बदलली आिण आपल्या उरलेल्या आयुष्यात त्याने
िनयमीत राजाच्या मेजावर भोजन केले. 34 आिण त्याच्या
आयुष्याच्या सवर् िदवसात त्याच्या मृत्यपूयर्ंत त्यास पर्त्येक
िदवशी बाबेलाचा राजा िनयमीत भोजनाचा भ ा देत असे.
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