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ಯೆ ಾಯನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಯೆ ಾಯನ ಪುಸ್ತಕವು ಅದರ ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾದ ಯೆ ಾಯನ

ಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿನಿಯನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗಿದ್ದನು, ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತಳು (ಯೆ ಾಯ 7:3; 8:3). ಅವನು ಾಲು ್ಕ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಅರಸರ ಆಳಿ್ವಕೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ ಉಜಿ್ಜೕಯ, ೕ ಾಮ್,
ಅ ಾಜ್ ಮತು್ತ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದನು ಮತು್ತ
ಬಹುಶಃ ಅವನು ಕೆಟ್ಟ ಅರಸ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯ, ಐದನೆಯ ಅರಸನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ ಅವನಮರಣ ಹೊಂದಿದನು.

ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 740-680 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಈಪುಸ್ತಕವುಅರಸ ಾದಉಜಿ್ಜೕಯನಆಳಿ್ವಕೆಯಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲಮತು್ತ

ಅರಸ ಾದ ೕ ಾಮ್, ಅ ಾಜ್ ಮತು್ತ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ದೇವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಕತರ್ವ್ಯಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಜೀವಿಸಲು

ವಿಫಲ ಾಗಿದ್ದ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಯೆ ಾಯನು ಸಂಬೋಧಿಸಿರುವ
ಾ್ರಥಮಿಕ ಪೆ್ರೕಕ್ಷಕ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಇಡೀ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ

ಸಮಗ್ರ ಾದ ಪ್ರ ಾದ ಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಣವನು್ನ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು
ಯೆ ಾಯನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. ಇದು ಆತನ ಜೀವನದ ಸಂಪೂಣರ್
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ಾ್ಯಪಿ್ತಯನು್ನ ಅಂದರೆ: ಆತನ ಆಗಮನದ ೕಷಣೆಯನು್ನ
(ಯೆ ಾಯ 40:3-5), ಆತನ ಕನಿ್ನಕೆಯ ಜನನವನು್ನ (7:14),
ಶುಭ ಾತೆರ್ಯ ಆತನ ಾರೋಣವನು್ನ (61:1), ಆತನ
ಯಜ್ಞರೂಪ ಾದ ಮರಣವನು್ನ (52:13-53:12), ಮತು್ತ
ಆತನ ಸ್ವಂತದವರನು್ನ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವುದ ಾ್ಕಗಿರುವ ಆತನ
ಪುನ ಾಗಮನವನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ (60:2-3). ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆ ಾಯನು ಾ್ರಥಮಿಕ ಾಗಿಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯದವರಿಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಸಲು
ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೂದವು ಉಜಿ್ಜೕವನದ ಾಲ ಮತು್ತ
ಬಂ ಾಯದ ಸಮಯಗಳ ಮೂಲಕ ಾದು ಹೋಗುತಿ್ತತು್ತ.
ಯೆಹೂದ್ಯವು ಅಶೂ್ಶಯರ್ ಮತು್ತ ಐಗುಪ್ತಗಳಿಂದ ಾಶನದ
ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿತು್ತ, ಆದರೆ ದೇವರ ಕರುಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರು
ಾ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು. ಯೆ ಾಯನು ಾಪದಿಂದ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಡುವಂಥ
ಮತು್ತ ಭವಿಷ ್ಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆ ಾ ಾಯಕ ಾದ
ನಿರೀ ಯ ಕುರಿತ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾರಿದನು.

ಮು ಾ್ಯಂಶ
ರಕ್ಷಣೆ

ಪರಿವಿಡಿ
1.ಯೆಹೂದದ ಖಂಡನೆ— 1:1-12:6
2. ಇತರ ಾಷ್ಟ ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಖಂಡನೆ— 13:1-23:18
3. ಭವಿಷ ್ಯದ ಸಂಕಟ— 24:1-27:13
4. ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಖಂಡನೆ— 28:1-35:10
5. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಮತು್ತ ಯೆ ಾಯನ ಚರಿತೆ್ರ— 36:1-38:22
6.ಮೆಸಿ್ಸೕಯನ ರಕ್ಷಣೆ— 39:1-47:15
7. ಸ ಾ ಾನ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರ ೕಜನೆ— 48:1-66:24

1 ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಅರಸ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯ, ೕ ಾಮ,
ಆ ಾಜ, ಹಿಜಿ್ಕೕಯ ಇವರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ
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ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆ ೕಚನ ಮಗ ಾದ
ಯೆ ಾಯನಿಗೆ ಆದ ದೈವದಶರ್ನ.

ದೈವದೊ್ರೕಹಿ ಾದ ಜ ಾಂಗ
2 ಆ ಾಶಮಂಡಲವೇ, ಆಲಿಸು! ಭೂಮಂಡಲವೇ ಕೇಳು!

ಯೆಹೋವನು ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಾನು ಾಕಿ ಸಲಹಿದಮಕ್ಕಳೇ ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

3 ಎತು್ತ ಯಜ ಾನನನು್ನ, ಕತೆ್ತ ಒಡೆಯನ ಕೊಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ತಿಳಿದಿರುವುದು.

ಆದರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರಿಗೋ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯು
ಆಲೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

4 ಾಪಿಷ್ಠ ಜ ಾಂಗವೇ, ಅಧಮರ್ದ ಾರವನು್ನ ಹೊತಿ್ತರುವ
ಪ್ರಜೆಯೇ,

ದುಷ್ಟಜಾತಿಯೇ, ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು
ಹೇಳಲಿ! ಅವರುಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದಿ ಾ್ದರೆ.

ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಆತನಿಗೆ ಬೆನು್ನ ಾಡಿ ಬೇರೆ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
5ಏಕೆ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿ, ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಗುರಿ ಾಗುತಿ್ತೕರಿ?
ತಲೆಯೆ ಾ್ಲ ರೋಗ, ಹೃದಯವೆ ಾ್ಲ ದುಬರ್ಲ.
6ಅಂ ಾಲಿನಿಂದ ನಡುನೆತಿ್ತಯ ತನಕ ಪೆಟು್ಟ, ಾಸುಂಡೆ,
ಾಸಿ ಾಗದ ಾಯಗಳೇ ಹೊರತು ಏನೂ ೌಖ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅವುಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯಲಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೆ ಎಣೆ್ಣ ಸವರಿ ಮೃದು

ಾಡಲಿಲ್ಲ.
7ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಾ ಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಸುಟು್ಟಹೋಗಿವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅನ್ಯರು ನಿಮೆ್ಮದುರಿಗೆ ನುಂಗಿಬಿಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅದು ಅನ್ಯಜನರಿಂದ ಾ ಾಯಿತು.
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8 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಗರ ಂದೇ* ಉಳಿದು, ಾ್ರ ತೋಟದ
ಮನೆಯಂತೆಯೂ,

ೌತೆ ಾಯಿಯ ಹೊಲದ ಗುಡಿಸಿಲಿನ ಾಗೂ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ
ಪಟ್ಟಣದ ಾಗೆಯೂ ಇದೆ.

9ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನುನಮಗೆಸ್ವಲ್ಪ ಜನರನು್ನಉಳಿಸದೇ
ಹೋಗಿದ್ದರೆ,

ಸೊದೋಮಿನ ಗತಿಯೇ ನಮ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಗೊ ೕರದ
ದುದರ್ಶೆಯೇ ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತತು್ತ.

10ಸೊದೋಮಿನಅಧಿಪತಿಗಳೇ,ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಆಲಿಸಿರಿ.
ಗೊ ೕರದ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
11 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞಗಳು

ನನಗೇಕೆ?
ಟಗರುಗಳ ಸ ಾರ್ಂಗ ಹೋಮ, ಪುಷ್ಟಪಶುಗಳ ಕೊಬು್ಬ, ಇದೆ ಾ್ಲ

ನನಗೆ ಾ ಾಯಿತು.
ಹೋರಿ, ಕುರಿಗಳ, ರಕ್ತಕೆ ್ಕ ಾನು ಒಲಿಯೆನು.
12ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬರುತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ;
ನನ್ನ ಆಲಯದ ಾ್ರ ಾರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಾರು ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಕೇಳಿಕೊಂಡರು?
13 ವ್ಯಥರ್ ಾದ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಇನು್ನ ತರಬೇಡಿ; ಧೂಪವು ನನಗೆ

ಅಸಹ್ಯ;
ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ, ಹುಣಿ್ಣಮೆಹಬ್ಬ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ, ಕೂಟ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇವು

ಬೇಡ; ಅಧಮರ್ದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂಘವನು್ನ ಾನು
ಸಹಿಸ ಾರೆನು.

14 ನಿಮ್ಮ ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಹುಣಿ್ಣಮೆಹಬ್ಬ, ಉತ್ಸವ ದಿನಗಳನೂ್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ;

ಇವು ನನಗೆ ಾರ; ಸಹಿಸಲು ಬೇಸರ.
* 1:8 1:8ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಗರ ಂದೇ ಅಥ ಾ ಚೀ ೕನ್ ಕು ಾತೆರ್ಯರು.
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15 ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಕೈಯೆತು್ತ ಾಗ, ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನೋಡದಂತೆ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

ೌದು, ನೀವು ಬಹಳ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೂ ಾನು
ಆಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ರಕ್ತವು ತುಂಬಿದೆ.
16ನಿಮ್ಮನು್ನ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧ ಾಗಿ,
ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ತೊಲಗಿಸಿರಿ,
ದು ಾಚಾರವನು್ನ ಬಿಡಿ,
17 ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಅ ಾ್ಯಸ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಯಿರಿ, ಾ್ಯಯವನು್ನ

ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಿರಿ.
ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳ ಾದವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ.
ಅ ಾಥನಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಿರಿ.
ವಿಧವೆಯಪಕ್ಷ ಾಗಿ ಾದಿಸಿರಿ.”

18 “ಬನಿ್ನರಿ ಾದಿಸುವ” ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.
“ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳು ಕಡುಕೆಂ ಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಿಮದ ಾಗೆ

ಬಿಳು ಾಗುವವು.
ಕಿರಮಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಾಗಿದ್ದರೂಉಣೆ್ಣಯಂತೆ ಬೆಳ್ಳ ಾಗುವವು.
19ನೀವು ಒಪಿ್ಪ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ ದೇಶದಮೇಲನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
20ಒಪ್ಪದೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರೆ, ಕತಿ್ತಯ ಾಯಿಗೆ ತು ಾ್ತಗುವಿರಿ”
ಈ ಾತನು್ನ ಯೆಹೋವನೇ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.

ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮ್
21ಅ ್ಯೕ, ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಗರಿಯು ಸೂಳೆ ಾದಳ ಾ್ಲ!
ಾ್ಯಯದಿಂದ ತುಂಬಿ ಧಮರ್ಕೆ್ಕ ನೆಲೆ ಾಗಿದ್ದ ನಗರ
ಈಗ ಕೊಲೆ ಾತಕರಿಗೆ ನೆಲೆ ಾಗಿದೆ.
22ನಿನ್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯು ಅಶುದ್ಧ ಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಾರಸವುನೀ ಾಯಿತು.
23ನಿನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ದೊ್ರೕಹಿಗಳೂ, ಕಳ್ಳರ ಗೆಳೆಯರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ;
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ಲಂಚಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವನು;
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ಅ ಾಥರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ವಿಧವೆಯರ ಾ್ಯಜ್ಯವು ಅವರ
ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಾರದು.

24 ಆದುದರಿಂದ ಕತರ್ನೂ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಶೂರನೂ ಆಗಿರುವಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ,

“ಆ ಾ, ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿ ಾಂತ ಾಗುವೆನು; ನನ್ನ
ಶತು್ರಗಳಿಗೆಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು.

25 ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಡಿ, ನಿನ್ನನು್ನ ಪುಟಕೆ್ಕ ಾಕಿ, ನಿನ್ನ
ಹೊಲಸುತನವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನಿ ಾರಿಸಿ,

ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಕಲ್ಮಷವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು.
26 ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ನಿನಗಿದ್ದ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ,

ಮಂ ಾ್ರಲೋಚಕರನು್ನ ಪುನಃ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವೆನು.
ಆ ಮೇಲೆ ನೀನು ಸ ಾಚಾರದ ನಗರಿ ಎಂತಲೂ, ಾ್ವಮಿ ನಿಷೆ್ಠಯುಳ್ಳ

ನಗರಿ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಿ.”
27 ಚೀ ೕನ್ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನಿಂದಲೂ, ನೀತಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ

ಪ ಾ್ತ ಾ್ತಪ ಹೊಂದಿದ ಆಕೆಯ ಜನರೂ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವರು.

28ಆದರೆ ದೊ್ರೕಹಿಗಳೂಮತು್ತ ಾಪಿಗಳೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಾಶ ಾಗುವರು.
ೌದು,ಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದವರು ಾಶ ಾಗುವರು.

29 “ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಏ ಾ ಮರಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾಚಿಕೆಪಡುವಿರಿ.
ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡ ವನಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಲಜೆ್ಜಪಡುವಿರಿ.
30ಎಲೆ ಒಣಗಿದ ಏ ಾಮರದಂತೆಯೂ,
ನೀರಿಲ್ಲದ ವನದ ಾಗೂ ಇರುವಿರಿ.
31ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲನ ಬಲಿಷ್ಠನೇ ಸೆಣಬಿನ ಾರು,ಅವನ ಾಯರ್ವೇ ಕಿಡಿ,
ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಾರೂ ಆರಿಸ ಾಗದಂತೆ ಅವು

ಸುಟು್ಟಹೋಗುವವು.”

2
ಚೀ ೕನಿನಮುಂದಣ ಪ್ರ ಾ್ಯತಿ
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1ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆ ೕಚನ
ಮಗ ಾದಯೆ ಾಯನಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದ ದೈ ೕಕಿ್ತ ಇದೇ.
2ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಮಂದಿರದ ಬೆಟ್ಟವು
ಎ ಾ್ಲ ಗುಡ್ಡಬೆಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾಗಿ ಬೆಳೆದು

ನೆಲೆಗೊಳು್ಳವುದು.
ಆಗ ಸಕಲ ದೇಶಗಳವರು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ಾಹಗಳಂತೆ ಬರುವರು.
3ಹೊರಟು ಬಂದ ಬಹು ಜ ಾಂಗದವರು,
“ಬನಿ್ನರಿ,ಯೆಹೋವನ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ, ಾಕೋಬ್ಯರ ದೇವರಮಂದಿರಕೆ್ಕ

ಹೋಗೋಣ,
ಆತನು ತನ್ನ ಾಗರ್ಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೋಧನೆ

ಾಡುವನು. ಾವು ಆತನ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವೆವು”
ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

ಏಕೆಂದರೆ ಚೀ ೕನಿನಿಂದ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವೂ
ಹೊರಡುವುದು.

4 ಆತನು ದೇಶದೇಶಗಳ ಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವನು, ಬಹು
ಾಷ್ಟ ್ರದವರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು;

ಅವರೋ ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಕುಲುಮೆಗೆ ಾಕಿ,
ಕತಿ್ತಗಳನು್ನ ನೇಗಿಲ ಗುಳಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ, ಬಜಿರ್ಗಳನು್ನ
ಕುಡುಗೋಲುಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡುವರು.

ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಜ ಾಂಗವು ಕತಿ್ತಯನೆ್ನತ್ತದು. ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ಯು ಾ್ಧ ಾ್ಯಸವು ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯದ ದಿನ
5 ಾಕೋಬಿನ ವಂಶದವರೇ ಬನಿ್ನರಿ, ಯೆಹೋವನ ಾನದ

ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ನಡೆ ೕಣ.
6 ಾಕೋಬಿನ ಮನೆತನದವರು ಪೂವರ್ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ

ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಮಗ್ನರೂ,
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾಗೆ ಕಣಿ ಹೇಳುವವರೂ,
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ಅನ್ಯದೇಶಗಳವರ ಸಂಗಡ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡುವವರೂ
ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನೇ ಈ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಕೈಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ.

7 ಅವರ ದೇಶವು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅವರ
ನಿಧಿನಿ ೕಪಗಳಿಗೆಮಿತಿಯಿಲ್ಲ.

ಅವರ ದೇಶವು ಅಶ್ವಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅವರ ರಥಗಳಿಗೆ
ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ.

8ಅವರ ದೇಶವು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಲೇ, ತಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಿಂದಲೇ ಾಡಿದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ

ನಮಸ್ಕರಿಸು ಾ್ತರೆ.
9 ಹೀಗಿರಲು ಜನರು ಅಧಮಿರ್ಗ ಾಗಲಿ, ಉತ್ತಮ ಾಗಲಿ

ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವರು, ಪ್ರತಿ ಮನುಷ ್ಯನು ಬಿದು್ದಹೋಗುವನು.
ನೀನು ಅವರನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಬೇಡ.

10ಗವಿ ಳಗೆ ನುಗು್ಗ,ಯೆಹೋವನ ಭಯಂಕರತನಕೂ್ಕ,
ಅತು್ಯನ್ನತ ಮಹಿಮೆಗೂ ಹೆದರಿ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅವಿತುಕೋ.
11 ಮನುಷ ್ಯನ ಗವರ್ದೃಷಿ್ಟಯು ತಗಿ್ಗಹೋಗುವುದು, ಮನುಷ ್ಯರ

ಅಹಂ ಾರವು ತಗು್ಗವುದು.
ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾಗಿರುವನು.
12ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯದ ದಿನವು
ಗವರ್ದಿಂದಹೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಮೇಲೆಬರುವುದು. ಆಗ

ಅವನು ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು.
13ಎತ್ತರ ಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಲೆಬನೋನಿನ ಎ ಾ್ಲ ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷಗಳ
ಮತು್ತ ಾ ಾನಿನ ಎ ಾ್ಲ ಅಲೊ್ಲೕನಮರಗಳಮೇಲೆಯೂ,
14ಶಿಖರಗಳನು್ನ ಉನ್ನತ ಾಗಿ ಎತಿ್ತಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ

ಮೇಲೆಯೂ,
15ಎತ್ತರ ಾದ ಸಕಲ ಗೋಪುರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಭದ್ರ ಾದ ಸಮಸ್ತ

ಕೋಟೆಗಳಮೇಲೆಯೂ,
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16 ಎ ಾ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಾಷೀರ್ಷ್ ನ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ,
ಅಂತೂ ನೋಡತಕ್ಕ ಮನೋಹರ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದು
ವಸು್ತವಿನ*ಮೇಲೆಯೂಆ ದಿನವೂತಪ್ಪದೇ ಬರುವುದು.

17 ಮನುಷ ್ಯರ ಗವರ್ವು ಕುಗು್ಗವುದು. ಮನುಷ ್ಯರ ಅಹಂ ಾರವು
ತಗು್ಗವುದು.

ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾಗಿರುವನು.
18ವಿಗ್ರಹಗಳು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗುವವು.
19ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ ನಡುಗಿಸಲು ಏಳು ಾಗ,
ಮನುಷ ್ಯರು ಆತನ ಭಯಂಕರ ಕೋಪಕೂ್ಕ, ಅತು್ಯನ್ನತ

ಮಹಿಮೆಗೂ ಹೆದರಿ ಬಂಡೆಗಳ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ನೆಲದ
ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವರು.

20 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪೂಜೆಗೋಸ ್ಕರ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡ
ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬೊಂಬೆಗಳನೂ್ನ, ಬಂ ಾರದ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ,

ಇಲಿ, ಾವಲಿಗಳಿ ಾಗಿ ಬಿ ಾಡಿ ಬಿಡುವರು.
21ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ ನಡುಗಿಸಲು ಏಳು ಾಗ,
ಆತನ ಭಯಂಕರಕೂ್ಕ, ಅತು್ಯನ್ನತ ಮಹಿಮೆಗೂ ಹೆದರಿ ಬಂಡೆಗಳ

ಸಂದುಗೊಂದುಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಚೂ ಾದ ಶಿಖರಗಳ ಕಡಿ ಾದ
ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ನುಗು್ಗವರು.

22 ಮೂಗಿನಿಂದ ಉಸಿ ಾಡುವ ತನಕ ಬದುಕುವ ನರಮನುಷ ್ಯನ
ಮೇಲಿನ ಭರವಸೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಡಿರಿ.

ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಾವ ಲೆಕ್ಕಕೂ್ಕ ಸ ಾನನಲ್ಲ.

3
ಯೆಹೂದದ ಕುರಿ ಾದ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್

1 ಇಗೋ, ಕತರ್ನೂ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನೆಂಬ
ಾನುಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ,ಯೆಹೂದದಿಂದಲೂ

* 2:16 2:16 ಮನೋಹರ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದು ವಸು್ತವಿನ ಅಥ ಾ ಮನೋಹರ ಾದ
ಹಡಗು.
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ಜೀವನಕೆ್ಕ ಆ ಾರ ಾದ ಅನ್ನ ಾನಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು.
2 ಇದಲ್ಲದೆ ಶೂರ, ಯುದ್ಧಭಟರು, ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ, ಪ್ರ ಾದಿ,

ಶಕುನದವ, ಹಿರಿಯ,
3 ಪಂಚಾಶ ಾಧಿಪತಿ, ಘನವಂತನು, ಆಲೋಚ ಾಪರನು,

ಾಂತಿ್ರಕನು ಮತು್ತ ಾ ಾ್ಚತುಯರ್ವುಳ್ಳವನು ಆಗಿರುವ
ಇವರೆಲ್ಲರನು್ನ ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡುವೆನು.

4 ಾನು, “ ಾಲಕರನು್ನ ಪ್ರಭುಗಳ ಾ್ನಗಿ ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸುವೆನು,
ಾಲಕರು ಅದನು್ನ ಆಳುವರು.

5ಪ್ರಜೆಗಳುಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಿಗ ಾಗಿ,ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು ಹಿಂಸಿಸುವರು,
ಾಲಕರುಹಿರಿಯರಮೇಲೆಯೂ,ನೀಚನುಘನವಂತನ ತೆಯಲಿ್ಲ

ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ ವತಿರ್ಸುವರು.
6 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ

ಹಿಡಿದು,
‘ನಿನಗೆ ನಿಲುವಂಗಿ ಇದೆ. ನೀನು ನಮಗೆ ಒಡೆಯ ಾಗಬೇಕು.

ಾ ಾದ ಈ ಪಟ್ಟಣವು ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಳಗಿರಲಿ ತಂದೆಯ
ಮನೆ ಳಗೆ ಅಣ್ಣನನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಡಲು ಅಣ್ಣನು
ದೇಶದ ನಿರಥರ್ಕ ವ್ರಣವೈದ್ಯ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ’
ಎಂದು ನಿ ಾಕರಿಸುವನು.

7ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗು ಾ್ತ,
‘ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅನ್ನ ಾಗಲೀ,

ವಸ್ತ ್ರ ಾಗಲೀ ಇಲ್ಲ:
ಜನರನು್ನ ಆಳುವ ಒಡೆಯನ ಾ್ನಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಾಡಬೇಡಿರಿ’ ” ಎಂದು

ಹೇಳುವನು.
8 ಏಕೆಂದರೆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಾ ಾಯಿತು. ಯೆಹೂದವು

ಬಿದು್ದಹೋಯಿತು.
ಅವರ ನಡೆನುಡಿಗಳುಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಆತನ ಪ್ರ ಾವದ

ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ಕೆರಳಿಸುತ್ತದಲ್ಲವೇ?
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9 ಅವರ ಮುಖ ಾವವೇ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾ ಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ
ಾಪವನು್ನ ಮರೆ ಾಡದೇ ಸೊದೋಮಿನವರಂತೆ
ಪ್ರಕಟಿಸು ಾ್ತರೆ.

ಅ ್ಯೕ, ಅವರ ಆತ್ಮದ ಗತಿಯೇ! ತಮಗೆ ಾವೇ ಕೇಡು
ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

10ನೀವು ನೀತಿವಂತರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಲಿ”ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ,
ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು.

11 ದುಷ್ಟರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ಅವರ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ
ಪ್ರತಿಫಲವುಅವರಿಗೆ ದೊರಕುವುದು.

12 ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ ಾಲಕರು ಾಧಿಸುವರು. ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಅವರನು್ನ
ಆಳುವರು.

ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡೆಸುವವರು ಾರಿತಪಿ್ಪಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ನೀವು ನಡೆಯತಕ್ಕ ಾರಿಯನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

13 ಯೆಹೋವನು ಾದಿಸುವುದಕೂ್ಕ, ಜನರಿಗೆ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಎದು್ದ ನಿಂತಿ ಾ್ದನೆ.

14 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರ ಹಿರಿಯರನು್ನ, ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ತರುವನು.

ಏಕೆಂದರೆ, “ನೀವು ಾ್ರ ಯ ತೋಟವನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ.
ಬಡವರಿಂದ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದದು್ದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಇದೆ.

15 ನೀವು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಜಜಿ್ಜ, ಬಡವರನು್ನ ದುಃಖದಿಂದ
ಹಿಂಸಿಸುವುದೇಕೆ?”

ಎಂದು ಕತರ್ ಾದ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರಯೆಹೋವನು ಾದಿಸುವನು.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿ ಾಗುವ ದಂಡನೆಯೂ

16 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಚೀ ೕನಿನ
ಹೆಂಗಸರು ಅಹಂ ಾರವುಳ್ಳವ ಾಗಿ,
ಕತು್ತ ತೂಗು ಾ್ತ, ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿಸು ಾ್ತ,
ವ ಾ್ಯರ ಾಗಿ ಹೆಜೆ್ಜ ಇಡು ಾ್ತ, ಾಲು ಗೆಜೆ್ಜ ಜಣಜಣಿಸು ಾ್ತ

ನಡೆಯುವವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ,
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17 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನಿನ ಪುತಿ್ರಯರ
ನಡುನೆತಿ್ತಯನೂ್ನ ಹುಣಿ್ಣನಿಂದ ಾಧಿಸಿ, ಅವರ ಾನವನು್ನ
ಬಯಲು ಾಡುವನು.

18 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನು ಅವರ ಅಂದುಗೆ, ತುರುಬುಬಲೆ,
ಅಧರ್ಚಂದ್ರ,

19ಜುಮುಕಿ, ಬಳೆ, ಶಿರವಸ್ತ ್ರ,
20ಮುಂ ಾಸು, ಾಲಗೆಜೆ್ಜ, ಾಬು, ಗಂಧದ ಭರಣಿ, ತೋಳಬಂಧಿ,
21ಮುದೆ್ರ ಉಂಗುರ,ಮೂಗುತಿ,
22ಹಬ್ಬದಉಡುಗೆ-ತೊಡುಗೆ,ಮೇಲಂಗಿ, ಾಲು, ಕೈಚೀಲ,
23 ಕೈಗನ್ನಡಿ, ಾರುಮಡಿ, ಮುಡಿ ಮುಕುಟ, ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆ ಈ

ಸೊಗ ಾದ ಭೂಷಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದು ಾಕುವನು.
24ಆಗ ಸುಗಂಧದ ಬದ ಾಗಿ ದು ಾರ್ಸನೆ, ಾಬಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಹಗ್ಗ,
ಅಂದ ಾದ ಜಡೆಯ ಬದ ಾಗಿ ಬೋಳುತಲೆ, ನಡುವಿನ ಶಲ್ಯಕೆ ್ಕ

ಬದ ಾಗಿ ಗೋಣಿತಟು್ಟ,
ೌಂದಯರ್ಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಕುರೂಪ, ಬೆತ್ತಲೆಉಂಟಾಗುವುದು.

25 ಚೀ ೕನ್ ನಗರಿಯೇ, ನಿನ್ನ ವೀರರು ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಬಿದು್ದಹೋಗುವರು. ನಿನ್ನ ೌಯರ್ವು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿ
ಹೋಗುವುದು.

26ಅವಳ ಪುರ ಾ್ವರಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಪವೂ, ದುಃಖವೂ ತುಂಬಿರುವವು.
ಅವಳು ಾ ಾಗಿ ನೆಲದಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಳು.

4
1ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಏಳುಮಂದಿ ಹೆಂಗಸರು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನನು್ನ ಹಿಡಿದು,
“ ಾವು ಸ್ವಂತ ಾಗಿ ದುಡಿದ ಅನ್ನವನು್ನ ಉಣು್ಣವೆವು, ಾವೇ

ಸಂ ಾದಿಸಿದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಉಟು್ಟಕೊಳು್ಳವೆವು,
ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಾತ್ರ ನಮಗಿದ್ದರೆ ಾಕು.ಯಜ ಾನ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಾನ

ಾ ಾಡಿದರೆ ಾಕು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಚೀ ೕನಿನಮುಂದಿನ ಸುಸಿ್ಥತಿ
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2 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಬೆಳೆಯಿಂದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರಿಗೆ ೌಂದಯರ್ವೂ, ಮಹಿಮೆಯೂ
ಉಂಟಾಗುವವು. ದೇಶದಿಂದ ಫಲವೂ, ಉನ್ನತಿಯೂ,
ಭೂಷಣವೂ ಲಭಿಸುವುದು. 3 ಆಗ ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವರೆಂದು ಾಖಲೆಗೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು
ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವನು. 4ಆಗ ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನು
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ, ದಹಿಸುವ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ
ಚೀ ೕನಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಕಲ್ಮಷವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ರಕ್ತದ ಕಲೆಯನು್ನ ತೊಳೆದುಬಿಡುವನು.

5 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆಯೂ, ಅಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಸಭೆಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ, ಹಗಲಲಿ್ಲ ಹೊಗೆಯನೂ್ನ, ಮೇಘವನೂ್ನ, ಇರುಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಅಗಿ್ನಯ ಪ್ರ ಾಶವನೂ್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು. ಈ
ಮಹಿಮೆಯು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯು ಆವರಿಸಿರುವುದು. 6 ಅದು ಹಗಲಿನ
ಬಿಸಿಲಿನಲಿ್ಲ ನೆರಳನೂ್ನ, ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಆಶ್ರಯವನೂ್ನ
ಕೊಡುವ ಗು ಾರ ಾಗಿರುವುದು.

5
ಯೆಹೋವನ ಾ್ರ ಯ ತೋಟದ ಗೀತೆ

1ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಾದವನ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಅವನ ತೋಟವನೂ್ನ ಕುರಿತು
ಒಂದು ಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡುವೆನು. ಕೇಳಿರಿ,ಫಲವ ಾ್ತದ ಗುಡ್ಡದಮೇಲೆ

ನನ್ನ ಅತಿಪಿ್ರಯನಿಗೆ ಾ್ರ ಯ ತೋಟವಿತು್ತ.
2 ಅವನು ಅದನು್ನ ಅಗೆದು, ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ, ಒಳೆ್ಳಯ

ಾ್ರ ಯ ಸಸಿಗಳನು್ನ ನೆಟು್ಟ,
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಗೋಪುರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, ಾ್ರ ಯ ತೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊರೆಯಿಸಿ,
ತೋಟವು ಒಳೆ್ಳಯ ಸಿಹಿ ಾ್ರ ಯ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕೊಡುವುದೆಂದು

ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರಲು,ಅದು ಹುಳಿ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟತು.
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3ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ,ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ,
ಈಗ ನನಗೂ, ನನ್ನ ಾ್ರ ಯ ತೋಟಕೂ್ಕ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಿರಿ.
4ನನ್ನ ಾ್ರ ಯ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆ ಾನು ಾಡಿದ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಇನೂ್ನ

ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಇನೆ್ನೕನು ಾಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ?
ಅದು ಒಳೆ್ಳಯ ಾ್ರ ಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವುದೆಂದು ಾನು

ನಿರೀ ಸುತಿ್ತರಲು,ಅದು ಹುಳಿ ಹಣ್ಣನು್ನ ಏಕೆ ಕೊಟಿ್ಟತು?
5ನನ್ನ ಾ್ರ ಯತೋಟವನು್ನ ಏನು ಾಡುವೆನು ಎಂದುಈಗನಿಮಗೆ

ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅದರ ಮುಳು್ಳ ಬೇಲಿಯನು್ನ ಕೀಳುವೆನು. ದನಗಳು ಅದನು್ನ

ಮೇಯು್ದಬಿಡುವುದು. ಅದರ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿ
ಾಕುವೆನು. ಅದು ಜನರ ತುಳಿ ಾಟಕೆ್ಕ ಈ ಾಗುವುದು.

6 ಅದನು್ನ ಾಳು ಾಡುವೆನು. ಾ್ರ ಯ ತೋಟವನು್ನ ಾರೂ
ಕುಡಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲಿ್ಲ ಮುಳು್ಳಕಳೆ
ಬೆಳೆಯುವುದು.

ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸ ಾರದೆಂದು ೕಡಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ
ಕೊಡುವೆನು.

7 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾ್ರ ಯ ತೋಟವು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಮನೆಯೇ,

ಯೆಹೂದದ ಜನವೇ, ಆತನ ಇಷ್ಟದ ಗಿಡ.
ಆತನು ಾ್ಯಯವನು್ನ ನಿರೀ ಸಲು ನರಹತೆ್ಯ, ನೀತಿಯನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಲು

ಗೋ ಾಟವೂಸಿಕಿ್ಕತು್ತ.
ಬರಲಿರುವ ಅಪತು್ತ

8 ಅ ್ಯೕ, ಮನೆಗೆ ಮನೆಯನೂ್ನ, ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೊಲವನೂ್ನ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಬಂದು,

ಇತರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಬಿಡದೆ ದೇಶದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾವೇ ಾ ಾಗಿ
ಾಸಿಸುವವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!

9 ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲಿ್ಲ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
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ಸೊಗ ಾದ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಾಸ ಾಡದೆ ಅವು
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾಳು ಬೀಳುವುವು.

10 ಏಕೆಂದರೆ ಹತು್ತ ಎಕರೆ* ಾಗ ಾಯಿತು. ಭೂಮಿಯು ಾಲು ್ಕ
ಕೊಳಗದಷೆ್ಟೕ† ಾ್ರ ಾರಸವನಿ್ನಯುವುದು. ಬಿತಿ್ತದ ಒಂದು
ಖಂಡುಗ ‡ಬೀಜದಿಂದ ಕಡಿಮೆದವಸವುಬರುವುದು.

11ಅ ್ಯೕ,ಮದ್ಯದ ಗೀಳಿನಿಂದಲೇಮುಂಜಾನೆ ಎದು್ದ,
ಸಂಜೆ ಾದ ಮೇಲೂ ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ಅಮಲೇರಿದವ ಾಗಿ ಾಲ

ಕಳೆಯುವವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ!
12 ಕಿನ್ನರಿ, ವೀಣೆ, ದಮ್ಮಡಿ, ಕೊಳಲು ಾ್ರ ಾರಸ ಇವುಗಳೇ ಅವರ

ಔತಣಗಳ ಸೊಬಗು.
ಯೆಹೋವನ ಕೆಲಸವನೊ್ನೕ ಅವರು ಲ ಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನ

ಕೈಕೆಲಸವನು್ನ ಆಲೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
13 ಆದ ಾರಣ ನನ್ನ ಜನರು ಾನಹೀನ ಾಗಿ ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವುದು

ಖಂಡಿತ.
ಘನವಂತರು ಹಸಿಯುವರು ಮತು್ತ ಜನಸಮೂಹವು

ಾ ಾರಿಕೆಯಿಂದ ಒಣಗುವುದು.
14ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಾ ಾಳವು ಹೆಚು್ಚ ಆತುರದಿಂದ ಅ ಾಧ ಾಗಿ

ಾಯಿ ತೆರೆಯಲು,
ಅವರ ಮಹಿಮೆ, ಕೋ ಾಹಲ, ಗದ್ದಲ, ಉ ಾ್ಲಸ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು

ಅದರೊಳಗೆ ಬಿದು್ದಹೋಗುವವು.
15 ಮನುಷ ್ಯನು ಕುಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು. ಅಹಂ ಾವದ ಕಣು್ಣಗಳು

ಕಂಗೆಡುವವು.
16 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೋ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ

ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ

* 5:10 5:10ಎಕರೆಎಕರೆಎಂದು ಾ ಾಂತರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವಹೀಬೂ್ರ ಪದದಅಕ್ಷರಶಃ ಾದ
ಅಥರ್ವು ಒಂದು ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಂದು ೕಡಿ ಎತು್ತಗಳು ಉಳುವಷು್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಾಗಿದೆ. ಇದು
ಆಧುನಿಕ ಾಲದ ಎಕರೆಯ ಅಳತೆ ಅಲ್ಲ. † 5:10 5:10 ಕೊಳಗದಷೆ್ಟೕ ಬತ್ ಅಂದರೆ
22 ಲೀಟರ್. ‡ 5:10 5:10ಖಂಡುಗ ಹೋಮೆರ್ 220 ಲೀಟರ್ ಏಫಾ 22 ಲೀಟರ್
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ದೇವರು ಧಮರ್ವನು್ನ ನಡೆಸುವುದರಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಎಂದು
ಅನಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

17 ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಾ ಾಗಿ ಪಶು ಾಲಕರಿಗೆ
ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗ ಾಗುವವು. ಕುರಿಮರಿಗಳು ಅಲಿ್ಲ
ಮೇಯುವವು.§

18 ಅ ್ಯೕ, ವ್ಯಥರ್ ಾದ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಅಪ ಾಧ ದಂಡನೆಯನು್ನ,
ರಥವನು್ನ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ ಾಪವನು್ನ
ಎಳೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ,

19 ಾವು ಆತನ ಕೆಲಸವನು್ನ ನೋಡುವಂತೆ ಆತನು ತ್ವರೆ ಾಗಿ
ಅದನು್ನ ನಡೆಸಲಿ.

ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯ ಉದೆ್ದೕಶವನು್ನ ಾವು
ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅದು ಆದಷು್ಟ ಬೇಗ ಬರಲಿ ಎಂದು
ನುಡಿಯುವವರ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!

20 ಅ ್ಯೕ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದೂ, ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಕೆಟ್ಟದೆಂದೂ
ಬೋಧಿಸಿ;

ಕತ್ತಲನು್ನ ಬೆಳಕೆಂದೂ, ಬೆಳಕನು್ನ ಕತ್ತಲೆಂದೂ ಾಧಿಸಿ; ಕಹಿಯನು್ನ
ಸಿಹಿಯೆಂದು,

ಸಿಹಿಯನು್ನ ಕಹಿ ಎಂದು ಎಣಿಸುವವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ!
21 ಅ ್ಯೕ, ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ಾನಿಗಳೆಂದೂ, ಸ್ವಂತ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ

ವಿವೇಕಿಗಳೆಂದೂ ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು
ಹೇಳಲಿ!.

22 ಅ ್ಯೕ, ಸು ಾ ಾನದಲಿ್ಲ ಶೂರರೂ, ಮದ್ಯಮಿಶ್ರಣದಲಿ್ಲ
ಾಹಸಿಗಳೂ;

23ಲಂಚಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರದೋಷಿಗಳನು್ನ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೆಂದುತೀಪುರ್ ಾಡಿ,
ಾ್ಯಯವಂತರ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾಳು ಾಡುವವರ ಗತಿಯನು್ನ
ಏನು ಹೇಳಲಿ!

§ 5:17 5:17 ಕುರಿಮರಿಗಳುಅಲಿ್ಲ ಮೇಯುವವು. ಅಂದರೆ ಇತರ ಜನರು ತಿನು್ನವರು.
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24 ಅವರು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ನಿ ಾಕರಿಸಿ,

ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಗಿ್ನಯ ಾಲಿಗೆಗಳು ಒಣಕೊಳೆಯನು್ನ

ನುಂಗಿಬಿಡುವಂತೆಯೂ,
ಒಣಹುಲು್ಲ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವಂತೆಯೂ, ಅದರ

ಬೇರು ಕೊಳೆತು ಹೋಗುವಂತೆಯೂ, ಅದರ ಚಿಗುರು
ಧೂಳಿನಂತೆಯೂ ತೂರಿ ಹೋಗುವುದು.

25 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು,
ಅವರಮೇಲೆ ಕೈಯೆತಿ್ತ,ಅವರನು್ನ ಹೊಡೆದುಬಿಡುವನು.

ಆಗ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನಡಗುವವು. ಹೆಣಗಳು ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಕಸ ಾಗಿ
ಬಿದಿ್ದರುವವು.

ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ನಡೆದರೂ ಆತನ ಕೋಪವು ತೀರದೇ ಕೈಯೆತಿ್ತಯೇ
ಇರುವುದು.

26ಆತನು ದೂರದ ಜ ಾಂಗದವರಿಗೆ ಗುರು ಾಗಿ ಧ ್ವಜವೆತಿ್ತ,ಅವರನು್ನ
ಭೂಲೋಕದ ಅಂಚಿನಿಂದ ಸಿಳು್ಳ ಾಕಿ ಕರೆಯುವನು.

ಇಗೋ ಅವರೆಲ್ಲ ತ್ವರೆಪಟು್ಟ ವೇಗ ಾಗಿ ಬರು ಾ್ತರೆ.
27ಅವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಬಳಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಾರೂ ತೂಕಡಿಸಿ

ನಿದಿ್ರಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರ ನಡುಕಟು್ಟ ಬಿಚಿ್ಚಲ್ಲ. ಅವರ ಕೆರದ ಾರು ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
28ಅವರ ಾಣಗಳುಹದ ಾಗಿವೆ. ಅವರ ಬಿಲು್ಲಗಳು ಬಿಗಿದಿವೆ.
ಅವರ ಕುದುರೆಗಳ ಗೊರಸುಗಳು ಕಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ, ಚಕ್ರಗಳು

ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆಯೂ ರಭಸ ಾಗಿವೆ.
29 ಅವರು ಸಿಂಹದಂತೆ ಘಜಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ. ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗಳ ಾಗೆ

ಆಭರ್ಟಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಗುರುಗುಟು್ಟ ಾ್ತ ಬೇಟೆ ಹಿಡಿದು ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾ್ತರೆ.

ರ ಸುವವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
30 ಸಮುದ್ರವು ಭೋಗರ್ರೆಯುವಂತೆ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇವರು

ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಕಂಡು ಗಜಿರ್ಸುವರು.
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ಭೂಮಿಯನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿದರೆ ಅಂಧ ಾರವೂ, ಾ್ಯಕುಲವೂ
ತುಂಬಿರುವುದು. ೕಡ ಕವಿದು ಬೆಳಕು ಕತ್ತ ಾಗುವುದು.

6
ಯೆ ಾಯನಿಗೆಯೆಹೋವನ ಕರೆ

1ಅರಸ ಾದಉಜಿ್ಜೕಯನುಮರಣಹೊಂದಿದವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನು
ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾಗಿ ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಆತನವಸ್ತ ್ರದ ನೆರಿಗೆಯುಆಲಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿತು್ತ. 2ಆತನಸುತ್ತಲು
ಸೆ ಾಫಿಯರು ಇದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಆ ಾರು ರೆಕೆ್ಕಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ,
ಎರಡರಿಂದ ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ, ಎರಡರಿಂದ ತನ್ನ ಾಲುಗಳನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು, ಇನೆ್ನರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಂದ ಾರುತಿ್ತದ್ದನು.

3ಆಗ ಒಬ್ಬನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ,
“ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು,

ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಭೂಮಂಡಲವೆ ಾ್ಲ ಆತನ ಪ್ರ ಾವದಿಂದ
ತುಂಬಿದೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.

4 ಕೂಗುವವನ ಶಬ್ದಕೆ ್ಕ ಾ್ವರದ ಅಸಿ್ತ ಾರವು ಕದಲಿದವು ಮತು್ತ
ಧೂಮವುಆಲಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತುಂಬಿತು. 5ಆಗ ಾನು,
“ಅ ್ಯೕ, ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ ಾಶ ಾದೆನ ಾ್ಲ! ಾನು

ಹೊಲಸು ತುಟಿಯವನು.
ಹೊಲಸು ತುಟಿಯವರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವನು.
ಇಂಥ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಾಜಾಧಿ ಾಜನನು್ನ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕಂಡೆವ ಾ್ಲ!” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಲು,
6 ಆಗ ಸೆ ಾಫಿಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯಿಂದ ಾನು

ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡವನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಾರಿ ಬಂದು, 7ನನ್ನ ಾಯಿಗೆಮುಟಿ್ಟಸಿ,

“ಇಗೋ, ಇದು ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ತಗಲಿತು. ನಿನ್ನ ದೋಷವು ನೀಗಿತು.
ನಿನ್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಯಿತು” ಎಂದನು.
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8 ಆಗ, “ ಾರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿ? ಾರು ನಮಗೋಸ ್ಕರ
ಹೋಗುವನು?” ಎಂಬ ಕತರ್ನ ನುಡಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಇಗೋ,
ಾನಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದೆನು.

9ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು, “ನೀನು ಈ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
ನೀವು ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿದರೂ ತಿಳಿಯ ಾರದು, ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡರೂ

ಗ್ರಹಿಸ ಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ,
10 ಕಣಿ್ಣನಿಂದ ನೋಡದಂತೆಯೂ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳದಂತೆಯೂ,

ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಿ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರಿಗಿಕೊಂಡು
ನನಿ್ನಂದ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನು್ನ ಹೊಂದದಂತೆ ಈ ಜನರ
ಹೃದಯವನು್ನ ಕೊಬಿ್ಬಸಿ,

ಕಿವಿಯನು್ನ ಮಂದಗೊಳಿಸಿ, ಅವರ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಅಂಟು ಬಳಿ” ಎಂದು
ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು.

11 ಅದಕೆ್ಕ ಾನು, “ಕತರ್ನೇ, ಇದು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಲು ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು,
“ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ದೂರ ತೊಲಗಿಸಿ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಶ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ

ಪಟ್ಟಣಗಳು ನಿ ಾಸಿಗಳಿಲ್ಲದೆ,ಮನೆಗಳು ಜನರಿಲ್ಲದೆ,
ದೇಶವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾ ಾಗುವವರೆಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ

ಇರುವುದು.
12ಯೆಹೋವನು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ದೂರ ಾಡುವವರೆಗೂ, ಅವರನು್ನ

ದೇಶದ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡುವವರೆಗೂ ಅದು ಹೀಗೆ
ಇರುವುದು.

13ಆಗದೇಶದಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆಯಒಂದು ಾಗಉಳಿದಿದ್ದರೂ,ಅದೂಸಹ
ಾಶ ಾಗುವುದು.

ಏ ಾಮರವ ಾ್ನಗಲೀ,ಅಲೊ್ಲೕನ್ಮರವ ಾ್ನಗಲೀ ಕಡಿದಮೇಲೆ,
ಉಳಿಯುವುದು ಬುಡ ಾತ್ರ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

7
ಆ ಾಜನಿಗೆಯೆ ಾಯನ ಬೋಧನೆ
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1 ೕ ಾಮನಮಗನೂಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮ್ಮಗನೂಯೆಹೂದದ
ಅರಸ ಾದ ಆ ಾಜನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾದ
ರೆಚೀನ, ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಪೆಕಹ
ಎಂಬುವವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತಿ್ತ ಬಂದರು.
ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಜಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 2 ಅ ಾಮ್ಯರು
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರೊಂದಿಗೆ* ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯು
ಾವೀದನ ಮನೆಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ ಆ ಾಜನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪ್ರಜೆಯ
ಹೃದಯವು ಅರಣ್ಯದ ಾಳಿಯಿಂದ ವನವೃಕ್ಷಗಳು ಅ ಾ್ಲಡುವಂತೆ
ನಡುಗಿದವು.

3 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆ ಾಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನೀನು
ನಿನ್ನ ಮಗ ಶೆ ಾರ್ ಾಶೂಬನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
ಅಗಸರ ಹೊಲದ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ಾಜ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಮೇಲಿನ ಕೆರೆಯ
ಾಲುವೆಯ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಾಜನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಈ
ಪ್ರ ಾರಹೇಳಬೇಕು, 4 ‘ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿಸುಮ್ಮನಿರು,ಭಯಪಡಬೇಡ.
ರೆಚೀನ, ಅ ಾಮ್ಯರ, ಪೆಕಹ ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಪೆಕಹನ ಕೋಪವು
ಎಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚದರೂ ಹೊಗೆ ಾಡುವ ಈ ಎರಡು ೕಟುಕೊಳಿ್ಳಗಳಿಗೆ
ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಕುಂದದಿರಲಿ.’ ”

5ಅ ಾಮ್ಯರೂ, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರೂ ಮತು್ತ ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನೂ ನಿನ್ನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ದು ಾಲೋಚನೆ ಾಡಿ, 6 “ ಾವುಯೆಹೂದದಮೇಲೆ
ದಂಡೆತಿ್ತ ಹೆದರಿಸಿ, ಒಳಗೆ ನುಗಿ್ಗಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅದರಲಿ್ಲ ಟಬೇಲನ
ಮಗನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ” ಎಂದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
7 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಇದು

ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ; ಇದು ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
8ಏಕೆಂದರೆ ಅ ಾಮಿಗೆ ಶಿರಸು್ಸ ದಮಸ್ಕ, ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಶಿರಸು್ಸ ರೆಚೀನ.
ಅರುವತೆದು ವಷರ್ಗ ಳಗೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಭಂಗಪಟು್ಟ

ಜ ಾಂಗವೆನಿ್ನಸಿಕೊಳ್ಳರು.

* 7:2 7:2 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಉತ್ತರ ಾಜ್ಯ.
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9 ಎಫಾ್ರಯೀಮಿಗೆ ಶಿರಸು್ಸ ಸ ಾಯರ್, ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಶಿರಸು್ಸ
ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನು ಾನೇ.

ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ” ಎಂಬುದೇ.

ಇ ಾ್ಮನುವೇಲನಮುಂಗುರುತು
10 ಮತೆ್ತ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಜನಿಗೆ, 11 “ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ

ಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಂದು ಗುರುತನು್ನ ಕೇಳು. ಅದು ಾ ಾಳದಷು್ಟ
ಆಳದಲಿ್ಲದ್ದರೂ,ಮೇಲೆ ಎತ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಕೇಳಿಕೋ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 12ಆಗ ಆ ಾಜನು, “ ಾನು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೆ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

13 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆ ಾಯನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ ಾವೀದನ
ಮನೆತನದವರೇ ಕೇಳಿರಿ,ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಬೇಸರಗೊಳಿಸುವುದು ಅಷು್ಟ
ದೊಡ್ಡದಲ್ಲವೆಂದೆಣಿಸಿ ನನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಸಹ ಬೇಸರಗೊಳಿಸುವಿ ಾ?
14 ಆದ ಾರಣ ಕತರ್ನು ಾನೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗುರುತನು್ನ
ಕೊಡುವನು. ಇಗೋ ಒಬ್ಬ ಕನಿ್ನಕೆಯು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ
ಹಡೆದು ಅವನಿಗೆ ಇ ಾ್ಮನುವೇಲ್ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವರು. 15ಆತನು
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು
ಬರುವ ತನಕ ಸರನು್ನ ಮತು್ತ ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ತಿನು್ನವನು.

16 “ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಮಗುವು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ನೀನು ಭಯಪಡುವ ದೇಶವನು್ನ
ಅದರ ಇಬ್ಬರು ಅರಸರು ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಡುವರು. 17ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ
ಮೇಲೆಯೂ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯ ಮೇಲೆಯೂ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯ
ಮೇಲೆಯೂ ಯೆಹೂದದಿಂದ ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಅಗಲಿದಂದಿನಿಂದ
ಅಂದರೆ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಾಲದಿಂದಲೂ ಾರದೆ ಇದ್ದ
ದುದಿರ್ನಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವನು.”
18ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಐಗುಪ್ತದ ನದಿಗಳ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ನೊಣಕೂ್ಕ,
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ಅಶೂ್ಶರ ದೇಶದ ದುಂಬಿಗಳಿಗೂಯೆಹೋವನು ಸಿಳು್ಳ ಾಕುವನು.
19 ಅವು ಬಂದು ಕಡಿ ಾದ ಕಣಿವೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಬಂಡೆಗಳ

ಸಂದುಗೊಂದುಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಎ ಾ್ಲ ಮುಳು್ಳ ದೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಗೋ ಾಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ಮುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವವು.
20ಆಗ ಕತರ್ನುಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯಆಚೆಗಿರುವ

ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನೆಂಬ ಾಡಿಗೆಯ ೌರದ ಕತಿ್ತಯಿಂದಯೆಹೂದದ
ತಲೆಯನೂ್ನ, ಾಲಿನ ಕೂದಲನೂ್ನ ಬೋಳಿಸುವನು ಾಗೂ
ಗಡ್ಡವನೂ್ನ ಸಹ ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು.

21 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯನು ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಕರುವನು್ನ ಮತು್ತ
ಎರಡು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಕುವನು.

22 ಅವು ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ಹೆಚು್ಚ ಾಲನು್ನ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅವನು
ಸರನು್ನ ತಿನು್ನವನು.

ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಸರನು್ನ ಮತು್ತ
ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ತಿಂದು ಜೀವಿಸುವನು.

23 ಆಗ ಾವಿರ ರೂ ಾಯಿ† ಬೆಲೆಯ ಸಹಸ್ರ ಾ್ರ ಯ ಬಳಿ್ಳಗಳು
ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ,

ಮುಳು್ಳ ಮತು್ತ ದತೂ್ತರಿಗಳಿಂದಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು.
24 ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ಮುಳು್ಳ ಮತು್ತ ದತೂ್ತರಿಗಳ ದೆ ಾಗಿರುವುದಿಂದ

ಜನರು ಬಿಲು್ಲ ಾಣಗ ಡನೆ ಸಂಚರಿಸುವರು.
25 ಗುದ್ದಲಿಯಿಂದ ಅಗೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಾವ ಗುಡ್ಡಕೂ್ಕ ನೀನು ಮುಳು್ಳ

ದತೂ್ತರಿಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರ ಾರದೇ ಇರುವಿ.
ಆದರೆ ಅದು ದನಗಳನು್ನ ಬಿಡುವುದಕೂ್ಕ, ಕುರಿಗಳು

ತುಳಿ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವುದು.
† 7:23 7:23 ಾವಿರ ರೂ ಾಯಿಅಂದರೆ 11.5 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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8
ಅಶೂ್ಶರದ ಆಕ್ರಮಣದ ಕುರಿತು ಮುನೆ್ನಚ್ಚರಿಕೆ

1 ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ದೊಡ್ಡ ಹಲಗೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ ಾರಣ ಲೇಖನಿಯಿಂದಲೇ ವಿಷಯ
ಸೂಚಕ ಾದ ಈ ಪದವನು್ನ ಬರೆ, ‘ಮಹೇರ್ ಾ ಾಲ್ ಾಷ್
ಬಜ್*’ ಅಂದರೆ ಸೂರೆಗೆ ಅತುರ, ಕೊಳೆ್ಳಗೆ ಅವಸರ. 2 ನೀನು
ಹೀಗೆ ಬರೆದದ್ದಕೆ ್ಕ ಾಜಕ ಾದ ಊರೀಯ, ಯೆಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗ ಾದ
ಜೆಕಯರ್ ಈ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಾ ಗಳನು್ನ ಕರೆಯುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

3 ಅನಂತರ, “ ಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಡನೆ ಸಂಗಮಿಸಲು
ಆಕೆಯು ಬಸು ಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಆಗಯೆಹೋವನು
ನನಗೆ, ಅದಕೆ್ಕ ‘ಮಹೇರ್ ಾ ಾಲ್ ಾಷ್ ಬಜ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡು’
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 4 ಆ ಮಗುವು, ‘ಅ ಾ್ಪ, ಅ ಾ್ಮ’ ಎಂದು
ಕೂಗಬಲ್ಲವ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು
ದಮಸ್ಕದ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ, ಸ ಾಯರ್ದ ಸೂರೆಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5ಯೆಹೋವನು ಮತೊ್ತಂ ಾವತಿರ್ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿದನು,
6 “ಈ ಜನರು ನಿ ಾನ ಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಸಿಲೋವದ ನೀರನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ,

ರೆಚೀನನನೂ್ನ,
ರೆಮಲ್ಯನಮಗನನೂ್ನ ನಂಬಿಮೆರೆದಿದ್ದರಿಂದ,
7 ಇಗೋ ಕತರ್ನು ಪೂಣರ್ ಪ್ರ ಾಪದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಶೂ್ಶರದ

ಅರಸನೆಂಬ ಮ ಾನದಿಯ ರಭಸ ಾದ ದೊಡ್ಡ
ಪ್ರ ಾಹವನು್ನ ಇವರಮೇಲೆ ಬರ ಾಡುವನು.

ಅದು ತನ್ನ ಾಲುವೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಳಗೊಂಡು ದಡಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮೀರಿ,
8 ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲಯೂ ನುಗಿ್ಗ, ತುಂಬಿತುಳುಕಿ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡು

ಕತಿ್ತನವರೆಗೂ ಏರುವುದು.

* 8:1 8:1ಮಹೇರ್ ಾ ಾಲ್ ಾಷ್ ಬಜ್ಅಂದರೆ ಸೂರೆಗ ಅತುರ ಕೊಳೆ್ಳಗೆ ಅವಸರ.
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ಇ ಾ್ಮನುವೇಲನೇ, ಆ ಅರಸನ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಹರಡಿ ನಿನ್ನ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು.”

9 ಜ ಾಂಗಗಳೇ, ನೀವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು
ಒಡೆದು ತುಂ ಾಗುವಿರಿ; ದೂರದೇಶಿಯರೇ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ;

ನಡುಕಟಿ್ಟರಿ, ಭಂಗಪಡುವಿರಿ; ೌದು ನಡುಕಟಿ್ಟರಿ, ಭಂಗಪಡುವಿರಿ.
10 ಆಲೋಚನೆ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಅದು ಮುರಿದುಹೋಗುವುದು.

ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿರಿ,ಅದು ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಇ ಾ್ದನಷೆ್ಟ.

ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಿರಿ
11 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಲ ಾಗಿ ಕೈಯನಿ್ನಟು್ಟ, ಈ

ಜನರ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯ ಾರದೆಂದು ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ
ಹೀಗೆಂದನು,
12 “ಇವರು ಾವುದನು್ನ ಒಪ್ಪಂದವೆನು್ನ ಾ್ತರೋ ನೀವು ಅದನು್ನ

ಒಪ್ಪಂದವೆನ್ನಬೇಡಿರಿ;
ಇವರು ಾವುದಕೆ್ಕ ಹೆದರು ಾ್ತರೋ ನೀವು ಅದಕೆ್ಕ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ,

ನಡುಗಬೇಡಿರಿ.
13 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಪಡಿಸಿರಿ; ಆತನಿಗೆ

ಹೆದರಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನಡುಗಿರಿ.
14 ಆತನು ಆಶ್ರಯ ಾಗುವನು; ಆದರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಎರಡು

ಮನೆತನಕೆ್ಕ† ಎಡವುವ ಕಲೂ್ಲ,
ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಬಂಡೆಯೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ

ಬಲೆಯೂ, ಪಂಜರ ಾಗುವುದು.
15 ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಎಡವಿ ಬಿದು್ದ ಭಂಗಪಡುವರು, ಬಲೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ

ವಶ ಾಗುವರು.”
† 8:14 8:14 ಎರಡುಮನೆತನಕೆ್ಕ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ.
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16 ‡ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಡು, ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಳಗೆ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚ ಮುದಿ್ರಸು.
17 ಾಕೋಬಿನ ಮನೆತನದವರಿಗೆ ಮುಖವನು್ನ

ಮರೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಾನು
ಾದುಕೊಂಡು ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತರುವೆನು.

18ಆ ಾ, ಾನೂ, ನನಗೆಯೆಹೋವನು ದಯ ಾಲಿಸಿರುವಮಕ್ಕಳೂ
ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ

ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಉಂಟಾದ
ಗುರುತುಗ ಾಗಿಯೂ, ಅದು್ಭತಗ ಾಗಿಯೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ.

19 “ಗುಣಗುಟು್ಟವ, ಪಿಸು ಾತ ಾಡುವ, ಪೆ್ರೕತವಿಚಾರಕರನೂ್ನ,
ಬೇ ಾಳಿಕರನೂ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ
ಹೇ ಾರು, “ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇವರನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸ ಾರದೋ?
ಜೀವಿತರಿ ಾಗಿ ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವುದು ಯುಕ್ತ ೕ? 20 ದೇವರ
ಉಪದೇಶವನೂ್ನ, ದೇವರ ಾ ಯನೂ್ನ ವಿಚಾರಿಸುವ” ಎಂದು
ಅವರು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬೆಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
21 ಅವರು ೕರ ಕಷ್ಟಕೊ್ಕಳ ಾಗಿ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ದೇಶದಲಿ್ಲ

ಅಲೆಯುವರು. ಅವರು ಹಸಿ ಾಗ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು
ತಮ್ಮ ಅರಸನನೂ್ನ, ತಮ್ಮ ದೇವರನೂ್ನ ಶಪಿಸಿಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡುವರು.
22ಮೇಲಕೆ್ಕ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತದ್ದರೂ, ಭೂಮಿಯನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿದರೂ ಇಗೋ,
ಇಕ್ಕಟೆ್ಟಂಬ ಕತ್ತಲೂ, ಸಂಕಟವೆಂಬ ಅಂಧ ಾರವೂ

ಕವಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು. ಾಗರ್ತ್ತಲೆಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುವರು.

9
ನಮ ಾಗಿ ಒಂದು ಮಗುವು ಹುಟಿ್ಟತು

‡ 8:16 8:16 ಕಟಿ್ಟಡು ಎಂಬುದು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಸುತಿ್ತಡುವಮತು್ತ ಕಟಿ್ಟಡುವ ಕಿ್ರಯೆಯನು್ನ
ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಉಪದೇಶವು ಾ್ರಯಶಃ, ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದಿಟಿ್ಟರುವ ಯೆ ಾಯನ
ಮುಂಚಿನ ಾತುಗಳನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
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1ಆದರೆ ಸಂಕಟಪಟ್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅಂಧ ಾರವಿಲ್ಲ.
ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜೆಬುಲೋನ್ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ ಸೀಮೆಗಳನು್ನ,
ಆತನು ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿದನು.
ಅನಂತರದಲಿ್ಲ ದರ್ನಿನ ಆಚೆಯ ಸೀಮೆ, ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗಿರುವ

ಸೀಮೆ, ಅನ್ಯಜನಗಳಿರುವ ಗಲಿ ಾಯ ಸೀಮೆ ಈ
ಾ್ರಂತ್ಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಘನಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

2 ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕು ಾಣಿಸಿತು.
ಾಗರ್ತ್ತ ಾದ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಶವು ಹೊಳೆಯಿತು.

3ನೀನು ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ ವೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸಿದಿ್ದೕ.
ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿದಿ್ದೕ. ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು

ಹಷಿರ್ಸುವ ಾಗೂ,
ಕೊಳೆ್ಳಯನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವವರು, ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವವರು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ

ಆನಂದಿಸು ಾ್ತರೆ.
4ಅವರಿಗೆ ಾರ ಾದ ನೊಗವನೂ್ನ, ಬೆನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದ ಕೋಲನೂ್ನ,
ಬಿಟಿ್ಟೕ ಹಿಡಿದವನ ದೊಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಮಿ ಾ್ಯನಿನ ಾಶನದ ದಿನದಲಿ್ಲ

ಮುರಿದುಬಿಟ್ಟಂತೆಮುರಿದು ಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ.
5ಯುದ್ಧದ ಗದ್ದಲದಲಿ್ಲ ತುಳಿ ಾಡಿದವರೆಲ್ಲರ ಾದರ ಗಳೂ,
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದದಉಡುಪುಗಳೂ,
ಅಗಿ್ನಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವವು.
6ಒಂದು ಮಗು ನಮ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದೆಯಷೆ್ಟ,
ವರದ ಮಗನು ನಮಗೆ ದೊರೆತನು; ಆಡಳಿತವು ಅವನ ಾಹುವಿನ

ಮೇಲಿರುವುದು;
ಅದು್ಭತ ಸ್ವರೂಪನು, ಆಲೋಚ ಾ ಕತರ್ನು,
ಪ ಾಕ್ರಮಿ ಾದ ದೇವರೂ, ನಿತ್ಯ ಾದ ತಂದೆ,
ಸ ಾ ಾನದ ಪ್ರಭು ಎಂಬುದು ಆತನ ಹೆಸರು.
7 ಆತನ ಮು ಾಂತರ ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಆಡಳಿತವು

ಅಭಿವೃದಿ್ದ ಾಗುವುದು.
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ಾವೀದನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸ ಾ ಾನವಿರುವುದು. ಆ ಾಜ್ಯವು
ಇಂದಿನಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ

ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳಮೂಲಕ ಾ್ಥಪಿತ ಾಗಿ ಸಿ್ಥರಗೊಳು್ಳವುದು.
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹವು ಇದನು್ನ

ನೆರವೇರಿಸುವುದು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ವಿರುದ್ಧ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪ

8 ಕತರ್ನು ಾಕೋಬ್ಯರಿಗೆ ಾಪದ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅದು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ತಗುಲಿತು.

9 ಗವರ್ದಿಂದಲೂ, ಕೆಚೆ್ಚದೆಯಿಂದಲೂ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರಿಗೂ, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರಿಗೂ, ಸ ಾಯರ್ದ
ನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಾತು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
ಅದೇನೆಂದರೆ,

10 “ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳು ಬಿದು್ದಹೋದರೂ ಕೆತಿ್ತದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕಟು್ಟವೆವು.
ಅತಿ್ತ ಮರಗಳು ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟರೂ ದೇವ ಾರುಗಳನು್ನ
ಾಕುವೆವು” ಎಂಬುದೇ.

11 ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ರೆಚೀನಿನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಾ್ದನೆ.

12ಅವರಮುಂದೆಪೂವರ್ದಿಂದ ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಹಿಂದೆ
ಪಶಿ್ಚಮದಿಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವನು.

ಇವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಾಯಿದೆರೆದು ನುಂಗುವರು. ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ
ನಡೆದರೂಆತನಕೋಪವುತೀರದೆಕೈ ಇನು್ನಚಾಚಿಯೇಇದೆ.

13 ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಆ ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ ಹೊಡೆ ಾತನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಇಲ್ಲ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸೇವಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ.

14 ಆದ ಾರಣ ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಿಂದ ತಲೆ ಮತು್ತ
ಾಲಗಳನು್ನ, ಖಜೂರ್ರದ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಬೇರುಗಳನು್ನ ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕಡಿದು ಾಕುವನು.
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15 ಹಿರಿಯನು ಮತು್ತ ಘನವುಳ್ಳವನು ತಲೆ ಾಗಿರುವನು. ಸುಳು್ಳ
ಬೋಧನೆ ಾಡುವ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಾಲ ಾಗಿರುವನು.

16 ಈ ಜನರನು್ನ ನಡೆಸುವವರು ಾರಿ ತಪಿ್ಪಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಾಶ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

17 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ನು ಅವರ ೌವನಸ್ಥರಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರಲಿ್ಲನ ಅ ಾಥರನೂ್ನ, ವಿಧವೆಯರನೂ್ನ
ಕರುಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಭ್ರಷ್ಟನೂ, ದುಷ್ಟನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಎಲ್ಲರ ಾಯಿಯೂ
ಮೂಖರ್ತನದ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಎಷು್ಟ ದಂಡಿಸಿದರೂ ಆತನ ಕೋಪವು ತೀರದೆ ಕೈ ಇನು್ನ
ಚಾಚಿಯೇ ಇದೆ.

18 ದುಷ್ಟತನವು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಉರಿದು, ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳನು್ನ
ನುಂಗಿಬಿಟು್ಟ,ಅರಣ್ಯದ ದೆಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಬಿಡುತ್ತದೆ,

ಅವುಹೊಗೆ ಹೊಗೆ ಾಗಿ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರುತ್ತದೆ.
19 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಕೋ ೕದೆ್ರೕಕದಿಂದ ದೇಶವು

ಸುಟು್ಟ ಹೋಗಿದೆ. ಪ್ರಜೆಗಳುಅಗಿ್ನಗೆ ಆಹುತಿ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಾವಮನುಷ ್ಯನೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

20 ಅವನು ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ತಿಂದರೂ
ಹಸಿದೇ ಇರುವನು. ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ತಿಂದರೂ
ತೃಪಿ್ತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನು ತನ್ನ ತೋಳಿನ ಾಂಸವನೆ್ನೕ ತಿನು್ನವನು.
21 ಮನಸೆ್ಸಯು ಎಫಾ್ರಯೀಮನು್ನ, ಎಫಾ್ರಯೀಮ ಮನಸೆ್ಸಯನು್ನ

ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಎರಡೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ

ನಡೆದರೂ ಆತನ ಕೋಪವು ತೀರದೆ ಕೈ ಇನು್ನ ಚಾಚಿಯೇ
ಇರುವುದು.
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10
1 ಅ ್ಯೕ, ಅ ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪುರ್ಗಳನು್ನ ತೀರಿಸಿ, ಕೇಡಿನ

ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಬರೆಯಿಸುವವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ.
2 ಬಡವರನು್ನ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದಿಂದ ತಳಿ್ಳ, ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರಿಗೆ ಾ್ಯಯವನು್ನ

ತಪಿ್ಪಸಿ,
ಅ ಾಥರನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದು, ವಿಧವೆಯರನು್ನ

ಸೂರೆ ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ.
3ದಂಡನೆಯದಿನದಲಿ್ಲಯೂ, ದೂರದಿಂದ ಬರುವ ಾಶನದಲಿ್ಲಯೂ

ನೀವು ಏನು ಾಡುವಿರಿ?
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾರ ಬಳಿಗೆ ಓಡುವಿರಿ? ನಿಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಾರ

ವಶ ಾಡುವಿರಿ?
4 ಕೈದಿಗಳ ಾಲ ಕೆಳಗೆ ಮುದುರಿಕೊಂಡು, ಹತ ಾದವರ ಕೆಳಗೆ

ಬಿದಿ್ದರುವುದೇ ಇವರ ಗತಿ.
ಏಕೆಂದರೆಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ನಡೆದರೂಯೆಹೋವನಕೋಪವುತೀರದೆಕೈ ಇನು್ನ

ಚಾಚಿಯೇ ಇರುವುದು.
ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಶರದಿಂದ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದು

5 ಅ ್ಯೕ, ಅಶೂ್ಶರವೇ ನೀನು ನನ್ನ ಕೋಪವೆಂಬ ಕೋಲು, ನಿನ್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ದೊಣೆ್ಣಯು ನನ್ನ ೌದ್ರವೇ.

6 ಾನು ಅವನನು್ನ ಭ್ರಷ್ಟಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ, ನನ್ನ ಕೋಪಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾದ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿ,

ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆದು ಬೀದಿಯ ಕೆಸರನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ತುಳಿದು
ಾಕಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವೆನು.

7ಅವನ ಅಭಿ ಾ್ರಯ ೕ, ಾಗಲ್ಲ.
ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾನೇ ಸಂಹರಿಸಿ ನಿಮೂರ್ಲ

ಾಡುವೆನೆಂಬುದೇ ಹೊರತು ಈ ೕಚನೆಯು ಅವನ
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.

8 ಅವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ಅಧಿಪತಿಗಳೆ ಾ್ಲ
ಅರಸರಲ್ಲವೇ?
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9 ಕಕೆರ್ಮೀಷಿನ ಗತಿಯು ಕಲೊ್ನೕವಿಗೆ ಆಯಿತಲ್ಲವೇ?
ಅಪರ್ದಿಗೆ ಆದ ಾಡು ಹ ಾತಿಗೂ ಬಂತಲ್ಲವೇ? ದಮಸ್ಕದ ಗತಿಯು

ಸ ಾಯರ್ಕೂ್ಕ ಸಂಭವಿಸಿತಲ್ಲವೇ?
10ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷ

ವಿಗ್ರಹಗಳುಳ್ಳ ದೇವತೆಗಳ ವಶ ಾಗಿರುವ ಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ
ಾನು ಕೈ ಾಡಿದಂತೆಯೇ,

11ಸ ಾಯರ್ವನೂ್ನ,ಅದರವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಾನು ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟ ಾಗೆ,
ಯೆರೂಸಲೇಮನೂ್ನ ಅದರ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಕೆಡವ ಾರೆನೋ?”

ಎಂಬುದೇ.
12ಆದ ಾರಣ ಕತರ್ ಾದ ಾನು ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲಯೂ,

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿದ
ಮೇಲೆ, “ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನ ಹೃದಯದ ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯ ಫಲಕೂ್ಕ,
ಅವನ ಗವರ್ದೃಷಿ್ಟಯ ಮೆರೆ ಾಟಕೂ್ಕ ತಕ ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ
ಾಡುವೆನು.” 13ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನೊ್ನಳಗೆ,

“ನನ್ನ ಾನ, ಭುಜಬಲಗಳಿಂದಲೇ ಇದನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನೇ ವಿವೇಕವುಳ್ಳ ಜ ಾಂಗಗಳಮೇರೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ,
ಅವರ ನಿಧಿನಿ ೕಪಗಳನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿ, ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢರನು್ನ

ಮ ಾವೀರನಂತೆ* ಕೆಡವಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
14ಜನಗಳ ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಯು ಗೂಡಿನಂತೆ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದೆ.
ಪ ಯು ಇಟು್ಟಹೋದ ಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನಂತೆ

ಭೂಮಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ರೆಕೆ್ಕ ಾಡಿಸಿ, ಾಯಿ ತೆರೆದು ಕಿಚುಗುಟು್ಟವವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ”

ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡನು.
15ಕೊಡಲಿಯು ಕಡಿಯುವವನಿಗೆವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡೀತೇ?

ಗರಗಸವು ಕತ್ತರಿಸುವವನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ತನ್ನನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡೀತೇ?

* 10:13 10:13ಮ ಾವೀರನಂತೆ ಅಥ ಾ ಹೋರಿಯಂತೆ.
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ಕೋಲು ತನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತದವನ ಮೇಲೆಯೇ ಬೀಸುವಂ ಾಯಿತು,
ಮರಕಿ್ಕಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗಿರುವ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ದೊಣೆ್ಣಯು
ಎತಿ್ತಕೊಂಡ ಾ ಾಯಿತು.

16 ಆದ ಾರಣ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು
ಕೊಬಿ್ಬದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಯವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು.

ದಹಿಸುವ ಅಗಿ್ನಯಂತಿರುವ ಉರಿ ಂದು ಅವನ ವೈಭವದ
ಅಸಿ್ತ ಾರಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತಕೊಳು್ಳವುದು.

17ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಪರಂ ್ಯೕತಿಯು ದಹಿಸುವ ಅಗಿ್ನ ಾಗುವುದು.
ಅವರ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಜಾ್ವಲೆಯಂತಿರುವನು. ಅದು ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ

ಅಶೂ್ಶರದಮುಳು್ಳಗಿಳ್ಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.
18ಅದು ದೇ ಾತ್ಮಗಳನು್ನ ಉಳಿಸದೇ ಅಲಿ್ಲನ ವನದಮತು್ತ ತೋಟದ

ವೈಭವವನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವುದು.
ದೇಶ ೕ ರೋಗಿಯಂತೆ ಾಶ ಾಗುವುದು.
19ಅದರವನವೃಕ್ಷಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಯುಒಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗುವೂಸಹಎಣಿಸಿ

ಬರೆಯುವಷು್ಟ ಕಡಿಮೆ ಾಗುವುದು.
ಅಳಿದುಳಿದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು

20 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಳಗೆ ಉಳಿದವರು,
ಾಕೋಬಿನ ಮನೆತನದವರಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರು ತಮ್ಮನು್ನ

ಹೊಡೆದವನ† ಆ ಾರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯನು್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
21 ಉಳಿದವರು ಅಂದರೆ ಾಕೋಬ್ಯರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರೂ ಸಹ
ಪ ಾಕ್ರಮಿ ಾದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವರು.

22 ಇ ಾ್ರಯೇಲೇ, ನಿನ್ನ ಜನರು ಸಮುದ್ರದ ಉಸುಬಿನಂತೆ
ಅಸಂಖ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಾತ್ರ
ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವರು. ಾಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ,
ಾ್ಯಯನೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವುದು. 23 ಏಕೆಂದರೆ

† 10:20 10:20 ಹೊಡೆದವನ ಅಂದರೆ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ.
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ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು ಭೂಮಂಡಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಶನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು.

24 ಆದುದರಿಂದ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, “ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ನನ್ನ ಜನರೇ,
ಐಗುಪ್ತರು ಾಡಿದಂತೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು, ನಿಮ್ಮ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದೊಣೆ್ಣಯನು್ನ ಎತು್ತವ ಅಶೂ್ಶರರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ.
25 ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಉಗ್ರವು ತೀರಿ, ನನ್ನ
ಕೋಪವುಅವರ ಾಶನ ಾ್ಕಗುವುದು.”

26 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಓರೇಬ ಬಂಡೆಯ ಹತಿ್ತರ
ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಹತ ಾಡಿದಂತೆ, ಆತನು ಕೋಲನು್ನ ಸಮುದ್ರದ
ಮೇಲೆಚಾಚಿ,ಐಗುಪ್ತರಮೇಲೆಎತಿ್ತದಂತೆಎತು್ತವನು. 27ಆದಿನದಲಿ್ಲ,
ಅವರು ಹೊರಿಸಿದ ಹೊರೆಯು, ನಿಮ್ಮ ಬೆನಿ್ನನಿಂದಲೂ, ಹೂಡಿದ

ನೊಗವು ಕುತಿ್ತಗೆಯಿಂದಲೂ ತೊಲಗುವುದು,
ಮತು್ತ ನೀವು ಕೊಬಿ್ಬದ ಾರಣ ನೊಗವುಮುರಿದು ಹೋಗುವುದು.
28ಶತು್ರಗಳು ಅ ಾ್ಯಥಿನಮೇಲೆ ದಂಡೆತಿ್ತ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ,
ಮಿಗೊ್ರೕನನು್ನ ಾದುಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ; ಮಿ ಾ್ಮಷಿನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ

ಾಮಗಿ್ರಯನು್ನ ಇಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
29 ಕಣಿವೆಯನು್ನ ಾಟಿ ಾ್ದರೆ, ಗೆಬದಲಿ್ಲ ದಂಡಿಳಿಸುವ ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ.
ಾ ಾ ನಡುಗುತ್ತದೆ, ೌಲನ ಗಿಬೆಯು ಓಡಿಹೋಯಿತು.

30ಗಲಿ್ಲೕಮ್ ಾ್ರಮವೇ, ಕೂಗಿ ಅರಚಿಕೋ! ಲಯೆಷವೇ,
ಕಿವಿಗೊಡು! ಅ ಾತೋತೇ, ಪ್ರತಿಧ ್ವನಿ ಕೊಡು!
31ಮದೆ್ಮೕನ ದಿ ಾ್ಕ ಾ ಾಯಿತು.
ಗೇಬೀಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳು ವಲಸೆ ಹೋದರು.
32ಇದೇ ದಿನ ಶತು್ರಗಳು ನೋಬಿನಲಿ್ಲ ಬೀಡುಬಿಡುವರು.
ಚೀ ೕನ್ ನಗರಿಯ ಪವರ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೆಟ್ಟದ

ಕಡೆಗೆ ಕೈ ಬೀಸು ಾ್ತರೆ.
33 ಆ ಾ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು

ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವನು. ಅವುಧಡಮ್ಮನೆ ಬೀಳುವವು.
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ಉನ್ನತ ಾದ ವೃಕ್ಷಗಳು ಕಡಿದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವವು. ಎತ್ತರ ಾದ
ಮರಗಳು ನೆಲದ ಾ ಾಗುವವು.

34 ಆತನು ಅಡವಿಯ ದೆಗಳನು್ನ ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ
ಕಡಿದುಬಿಡುವನು. ಲೆಬನೋನಿನ ವನವು ಬಲಿಷ್ಠ ಾದವನ
ಮುಂದೆ ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದು.

11
ಇಷಯನ ಬೇರಿನಿಂದ ಕೊಂಬೆ

1 ಇಷಯನ ಬೇರಿನಿಂದ ಒಂದು ಚಿಗುರು ಒಡೆಯುವುದು ಮತು್ತ
ಅದರ ಬೇರಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಕೊಂಬೆಯು ಫಲಿಸುವುದು.

2ಆ ಅಂಕುರದಮೇಲೆ ಾನ ವಿವೇಕ ಾಯಕ ಆತ್ಮ, ಆಲೋಚ ಾ
ಪ ಾಕ್ರಮಗಳನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುವ ಆತ್ಮ,
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಭಯವನೂ್ನ

ಉಂಟು ಾಡುವ ಆತ್ಮ, ಅಂತು ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವೇ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು.

3ಆತನುಯೆಹೋವನ ಭಯದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವನು.
ಆತನು ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಂಡಂತೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತೆ

ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
4 ಆದರೆ ಬಡವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಾಡುವನು.

ಲೋಕದ ದೀನರಿ ಾಗಿ ಧಮರ್ವನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸುವನು.
ಭೂಮಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಾಯಿಯ ಕೋಲಿನಿಂದ ದಂಡಿಸುವನು.

ದುಷ್ಟನನು್ನ ತನ್ನ ತುಟಿಗಳಉಸಿರಿನಿಂದ ಕೊಲು್ಲವನು.
5ಧಮರ್ವೇ ಅವನಿಗೆ ನಡುಕಟು್ಟ, ಾ್ರ ಾಣಿಕತೆಯೇ ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟ.
6 ತೋಳವು ಕುರಿಯ ಸಂಗಡ ಾಸಿಸುವುದು; ಚಿರತೆಯು

ಮೇಕೆಮರಿ ಂದಿಗೆಮಲಗುವುದು.
ಕರುವೂ, ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹವೂ, ಪುಷ್ಟಪಶುವೂ ಒಟಿ್ಟಗಿರುವವು;

ಇವುಗಳನು್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವು ನಡೆಸುವುದು.
7 ಹಸುವು ಕರಡಿಯ ಸಂಗಡ ಮೇಯುವುದು; ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳು

ತೆ ಾಗಿಮಲಗುವವು.
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ಸಿಂಹವುಎತಿ್ತನಂತೆ ಹುಲು್ಲ ತಿನು್ನವುದು.
8 ಲೆಕೂಸು ಾಗರ ಾವಿನ ಹುತ್ತದ ಮೇಲೆ ಆಡುವುದು;
ಲೆಬಿಟ್ಟ ಮಗುವು ಾವಿನ ಬಿಲದ ಒಳಗೆ ಕೈ ಾಕುವುದು.

9 ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾರೂ ಕೇಡು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಾರೂ ಾಳು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ;

ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ನೀರು ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಾನವು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು.

10 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳು ತಮಗೆ ಧ ್ವಜ ಾ್ರಯ ಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ
ಇಷಯನಅಂಕುರದವನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವರು;

ಅವನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಸ್ಥಳವು ವೈಭವವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿರುವುದು.
11ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನು ಉಳಿದ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಕೈ ಾಕಿ,ಅಶೂ್ಶರ, ಐಗುಪ್ತ,
ಪತೊ್ರೕಸ್, ಕೂಷ್, ಏ ಾಮ್, ಶಿ ಾರ್, ಹ ಾಥ್ ಸಮುದ್ರದ

ಕ ಾವಳಿ ದಿ್ವೕಪಗಳಿಂದಲೂ* ಉಳಿದವರನು್ನ
ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.

12 ಅವನು ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಧ ್ವಜವನೆ್ನತಿ್ತ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಸೆರೆಗೆ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟವರನೂ್ನ,

ಯೆಹೂದದಿಂದ ಚದರಿದವರನೂ್ನ ಭೂಮಿಯ ಾಲು ್ಕ
ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿಸುವನು.

13 ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ತೊಲಗುವುದು. ಯೆಹೂದವನು್ನ
ವಿರೋಧಿಸುವವರು ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವರು.

ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೂದವುಎಫಾ್ರಯೀಮನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

14 ಆದರೆ ಅವರು ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಭುಜದ ಮೇಲೆ
ಎರಗುವರು. ಅವರು ತೆ ಾಗಿ ಪೂವರ್ದವರನು್ನ
ಸೂರೆ ಾಡುವರು.

* 11:11 11:11 ಸಮುದ್ರದ ಕ ಾವಳಿ ದಿ್ವೕಪಗಳಿಂದಲೂ ಅಂದರೆ ಾ್ರರಂಭ ಾ್ರಚೀನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ದೂರವಿರುವ ದೇಶಗಳು ಎಂದಥರ್.
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ಎದೋಮಿನ ಮತು್ತ ೕ ಾಬಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಡುವರು.
ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಅವರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗುವರು.

15 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತ ಸಮುದ್ರದ ಕೊಲಿ್ಲಯನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವನು. ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯ
ಮೇಲೆ ಕೈ ಜಾಡಿಸಿ,

ತನ್ನ ಬಿಸಿ ಾಳಿಯಿಂದ ಅದನು್ನ ಏಳು ನದಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಒಡೆದು, ಜನರ
ಾದರ ಗಳು ನೆನೆಯದಂತೆ ಅವರನು್ನ ಾಟಿಸುವನು.

16 ಇದಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟುಬಂದ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಾಗರ್ವು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧ ಾಯಿತೋ
ಾಗೆಯೇ ಅಶೂ್ಶರದಿಂದ,

ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡುಬರುವಆತನಉಳಿದಜನರಿಗೆಆತನ ಾಜ ಾಗರ್ವು
ಸಿದ್ಧ ಾಗುವುದು.

12
ಯೆಹೋವನ ಸೊ್ತೕತ್ರಗೀತೆಗಳು

1ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಯೆಹೋವನೇ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು; ನೀನು

ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಆ ನಿನ್ನ ಕೋಪವು
ಪರಿ ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುತ್ತದೆ.

2ಇಗೋ,ದೇವರೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಾನು ಹೆದರದೆಭರವಸವಿಡುವೆನು;
ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಬಲವೂ, ಕೀತರ್ನೆಯೂ ಆತನೇ, ನನಗೆ

ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.”
3ಮತು್ತ ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ಾವಿಗಳಿಂದಉ ಾ್ಲಸದೊಡನೆನೀವುನೀರನು್ನ

ಸೇದುವಿರಿ.
4ಆದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವುಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾ

ಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ, ಆತನ ಾಮದಮಹತ್ವವನು್ನ ವಣಿರ್ಸಿರಿ,
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ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಿರಿ, ಆತನ ಾಮವು
ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಎಂದು ಾಪಕಪಡಿಸಿರಿ.

5 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾನದಿಂದ ಸು್ತತಿಸಿರಿ; ಆತನು ಮಹಿಮೆಯ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ; ಇದು ಭೂಮಂಡಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ತಿಳಿದಿರಲಿ.

6 ಚೀ ೕನಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ಉ ಾ್ಸಹ ಧ ್ವನಿ ಾಡಿರಿ;
ಜಯ ೕಷ ಾಡಿರಿ. ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಪರಿಶುದ್ಧನು ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬುದೇ.

13
ಾಬೆಲಿನ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ

1 ಆ ೕಚನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯನಿಗೆ ಾಬೆಲಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಕಂಡು ಬಂದ ದೈ ೕಕಿ್ತ.
2ಶತು್ರಗಳು ಬಂದು ಪ್ರಭುಗಳಪುರ ಾ್ವರಗಳಲಿ್ಲ ನುಗು್ಗವಂತೆ, ಬೋಳು

ಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆ ಧ ್ವಜವೆತಿ್ತ ಕೂಗಿರಿ,
ಅವರನು್ನ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯಿರಿ.
3 ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿಶುದ್ಧರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ೌದು, ನನ್ನ ಜಯದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವವರು, ನನ್ನ ಶೂರರು ನನ್ನ

ಕೋಪವನು್ನ ತೀರಿಸಲಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಕರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
4 ಆ ಾ, ಬಹುಸಮೂಹವು ಇದ್ದಂತೆ ಗದ್ದಲವು ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ

ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ!
ಇಗೋ, ಜ ಾಂಗಗಳ ಆಭರ್ಟವು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಅನೇಕ

ಾಜ್ಯಗಳ ಆಭರ್ಟದಂತೆ ಇದೆ!
ಯೆಹೋವನು ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
5ಯೆಹೋವನು ಾನು ಾ್ಯಯ ತೀರಿಸುವ ಆಯುಧಗ ಡನೆ ದೂರ

ದೇಶದಿಂದ ಅಂದರೆ,
ಆ ಾಶ ಮಂಡಲದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ

ಾಳು ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬರು ಾ್ತನೆ.
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6ಗೋ ಾಡಿರಿ! ಏಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನ ದಿನವುಸಮೀಪಿಸಿತು. ಅದು
ಸವರ್ಶಕ್ತನಿಂದ ಾಶ ಾಗುವಂತೆ ಬರುವುದು.

7 ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಕೈಗಳು ೕಲು ಬೀಳುವುದು. ಎಲ್ಲರ
ಹೃದಯವು ಕರಗಿ ನೀ ಾಗುವುದು.

8 ಅವರು ಭಯಪಡುವರು. ಪ್ರಸವ ವೇದನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಂತೆ
ಾತನೆ, ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು.

ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ನೋಡಿ ವಿಸ್ಮಯಪಡುವರು. ಅವರ ಮುಖಗಳು
ತಲ್ಲಣಗೊಂಡು ಬೆಂಕಿಯಿಂದಉರಿಯುವವು.

9 ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ಬರುತಿ್ತದೆ. ಅದು ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಾಳು ಾಡಿ,

ಾಪಿಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆತನ
ಕೋ ೕದೆ್ರೕಕದಿಂದಲೂ, ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಾದ ರೋಷದಿಂದಲೂ
ಕೂ್ರರ ಾಗಿರುವುದು.

10ಆ ಾಶದ ಾರೆಗಳೂ, ನಕ್ಷತ್ರ ಾಶಿಗಳೂಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೂಯರ್ನು ಮೂಡುತ್ತಲೇ ಕತ್ತ ಾಗುವನು. ಚಂದ್ರನು

ಪ್ರ ಾಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
11 ಾನು ಲೋಕದವರಿಗೆ ಅವರ ಾಪದ ಫಲವನೂ್ನ, ದುಷ್ಟರಿಗೆ

ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ಫಲಗಳಿ ಾಗಿ ಶಿ ಸಿ,
ಸೊಕಿ್ಕದವರ ಅಹಂ ಾರವನು್ನ ಅಡಗಿಸಿ, ಭಯಂಕರ ಾದ ಅವರ

ಹೆಮೆ್ಮಯನು್ನ ತಗಿ್ಗಸುವೆನು.
12 ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಮತು್ತ ಓಫೀರಿನ

ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ವಿರಳ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
13 ಆದುದರಿಂದ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ

ಕೋ ೕದೆ್ರೕಕದಿಂದ
ತೀಕ್ಷ ್ಣರೋಷದಿಂದ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ನಡುಗಿಸಿ,
ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಅದರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕದಲಿಸಿ ನಡುಗಿಸುವೆನು.
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14 ಬೇಟೆ ಾರನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡುವ ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೂ,
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಲು ಾರೂ ಇಲ್ಲದಂಥ* ಕುರಿಗಳಂತೆಯೂ

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಸ್ವಜನರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋಗುವನು.

15 ಸಿಕಿ್ಕದವರೆಲ್ಲರು ಇರಿಯಲ್ಪಡುವರು. ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ
ಸಕಲ ಜನರು ಕತಿ್ತಗೆ ತು ಾ್ತಗುವರು.

16ಅವರಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಬಿಡುವರು.
ಅವರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡುವರು. ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ

ಅ ಾ್ಯಚಾರಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡುವರು.
17ಇಗೋ,ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಮೇದ್ಯರನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು.
ಇವರು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಲ ಸರು. ಬಂ ಾರವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸರು.
18ಅವರ ಬಿಲು್ಲಗಳುಯುವಕರನು್ನ ಚೂರುಚೂರು ಾಡುವವು.
ಇವರು ಹಸುಳೆಗಳನು್ನ ಕನಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ

ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
19 ಾಜ್ಯಗಳಘನತೆಯೂ, ಕಸಿ್ದೕಯರಮಹಿಮೆಯಭೂಷಣವೂಆದ

ಾಬಿಲೋನಿಗೆ,
ದೇವರು ಾಶ ಾಡಿದ ಸೊದೋಮ್ ಗೋ ೕರಗಳ ಗತಿಯೇ

ಸಂಭವಿಸುವುದು.
20 ಅದು ಎಂದಿಗೂ ನಿ ಾಸ ಸ್ಥಳ ಾಗದು. ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಅಲಿ್ಲ

ಾರೂ ಾಸಿಸರು;
ಾವ ಅರಬಿಯನೂ ಗು ಾರ ಾಕನು ಅಥ ಾ ಕುರುಬರು

ಮಂದೆಯನು್ನ ತಂಗಿಸರು.
21 ಾಡು ಮೃಗಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಮಲಗುವವು. ಅವರ ಮನೆಗಳು

ಗೂಬೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವವು.
ಅಲಿ್ಲ ಉಷ್ಟ ್ರಪ ಗಳು ಾಸಿಸುವವು ಮತು್ತ ಾಡಿನ ಟಗರುಗಳು ಅಲಿ್ಲ

ಕುಣಿ ಾಡುವವು.
* 13:14 13:14 ಇಲ್ಲದಂಥ ಅಥ ಾ ಕುರುಬನಿಲ್ಲದಂಥ.
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22 ಅವರ ಕೋಟೆಗಳಲಿ್ಲ ತೋಳಗಳೂ, ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ನರಿಗಳೂ
ಕೂಗುವವು. ಸಮಯವು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ. ಇನು್ನ ಆ ದಿನಗಳು
ಬರುವುದಕೆ್ಕ ತಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

14
1 ಯೆಹೋವನು ಾಕೋಬ್ಯನನು್ನ ಕನಿಕರಿಸಿ, ಪುನಃ

ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವರನು್ನ ಅವರ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ
ಸೇರಿಸುವನು; ಪರದೇಶಿಗಳು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದು,
ಾಕೋಬನ ಮನೆತನಕೆ್ಕ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವರು. 2 ಜ ಾಂಗದವರು

ಅವರನು್ನ ಕರೆದು ತಂದು ಸ್ವಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸುವರು; ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ
ಮನೆತನದವರು ಯೆಹೋವನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಆ ಜ ಾಂಗದವರನು್ನ
ಗಂಡು ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳ ಾ್ನಗಿ, ಾಸ ಾಸಿಯರ ಾ್ನಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು;
ಾರಿಗೆ ಸೆರೆ ಾಗಿದ್ದರೋ ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವರು; ತಮ್ಮನು್ನ

ಹಿಂಸಿಸಿದವರಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ ನಡೆಸುವರು.
3ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಕಟದಿಂದಲೂ, ಕಳವಳದಿಂದಲೂ,

ಕಠಿಣ ಾದ ಬಿಟಿ್ಟ ಸೇವೆಯಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಗೊಳಿಸುವ
ದಿನದಲಿ್ಲ, 4 ಾಬೆಲಿನ ಾಜನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಈ ಪದ್ಯವನು್ನ ನೀವು
ಹೀಗೆ ಸ್ವರವೆತಿ್ತ ಾಡಬೇಕು:
“ಆ ಾ,ಹಿಂಸಕನು ಕೊನೆಗೊಂಡನು, ಕೋಪವುನಿಂತು ಹೋಯಿತು!
5ಯೆಹೋವನು ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ದುಷ್ಟರ ಕೋಲನೂ್ನ,ಅರಸರ ದಂಡವನೂ್ನ

ಮುರಿದುಬಿಟ್ಟನು.
6ಜನಗಳನು್ನ ಕೋ ೕದೆ್ರೕಕದಿಂದ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಹೊಡೆದು,
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂಸಿಸಿ,

ಅಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
7 ಭೂಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ಾಂತ ಾಗಿ ವಿ ಾ್ರಂತಿಗೊಂಡಿದೆ, ಅವರು

ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈಯು ಾ್ತರೆ.
8 ೌದು, ತು ಾಯಿ ಮರಗಳೂ, ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು

ವೃಕ್ಷಗಳೂ,
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‘ನೀನು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಡಿಯಲು
ಾರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ

ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
9 ಬರುತಿ್ತರುವ ನಿನ್ನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾ ಾಳವು

ತಳಮಳಪಡುತ್ತದೆ.
ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಸತ್ತವರನು್ನ, ಅಂದರೆ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ

ಮುಖಂಡ ಾಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿ,
ಜ ಾಂಗಗಳ ಸಕಲ ಅರಸರನು್ನ ಅವರವರ ಆಸನಗಳಿಂದ

ಎಬಿ್ಬಸುತ್ತದೆ.
10ಅವರೆಲ್ಲರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕುರಿತು,
‘ನೀನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಾಗೆ ಬಲಹೀನ ಾಗಿದಿ್ದೕ? ನಮಗೆ

ಸರಿಸ ಾನ ಾಗಿದಿ್ದೕ?’ ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
11ನಿನ್ನ ವೈಭವವೂವೀಣಾ ಾದದೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ತಳ್ಳಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
ನಿನಗೆ ಹುಳಗಳೇ ಾಸಿಗೆ, ಕಿ್ರಮಿಗಳೇ ನಿನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯು.
12ಆ ಾ,ಉದಯನಕ್ಷತ್ರವೇ,ಉದಯಪುತ್ರನೇ,ಆ ಾಶದಿಂದನೀನು

ಹೇಗೆ ಬಿದೆ್ದ!
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನೀನು ಭೂಮಿಗೆ ಹೇಗೆ

ತಳಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕ!
13ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ, ‘ ಾನು ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಏರಿ,
ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ದೇವರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಘನತೆಗೇರಿಸಿ,
ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿರುವ ಸಮೂಹ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ

ಆಸೀನ ಾಗುವೆನು.
14ಉನ್ನತ ಾದಮೇಘಮಂಡಲದಮೇಲೆ ಏರಿ
ಮಹೋನ್ನತನಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗುವೆನು’ ಎಂದುಕೊಂಡೆಯ ಾ್ಲ!
15 ಆದರೆ ನೀನು ಾ ಾಳಕೆ್ಕ, ಅಧೋಲೋಕದ ಅ ಾಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ

ತಳ್ಳಲ್ಪಡುವೆ.
16ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡುವವರು ನಿನ್ನನು್ನ ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ, ೕಚಿಸು ಾ್ತ,
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‘ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಡುಗಿಸಿ, ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಕದಲಿಸಿ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡಿ,

17ಲೋಕವನು್ನ ಾಡ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ, ಸೆರೆಹಿಡಿದವರನು್ನ ಮನೆಗೆ ಬಿಡದೆ
ಇದ್ದವನು ಈಮನುಷ ್ಯನೋ?’ ಎಂದುಕೊಳು್ಳವರು.

18ಜ ಾಂಗಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರೂ, ೌದು, ಸಕಲ ಅರಸರೂ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೈಭವದೊಡನೆಸ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ ದೀಘರ್ನಿದೆ್ರ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
19 ಆದರೆ ನೀ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ಸ ಾಧಿಗೆ ದೂರ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ

ಕೊಂಬೆಯಂತೆ ಬಿ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕ;
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ತಿವಿದು ಗುಂಡಿಯ ಕಲು್ಲಗಳ ಾ ಾಗಿ ಹತ ಾದವರ

ಹೊದಿಕೆಯಂತೆಯೂ,
20 ಾಲ ಕೆಳಗೆ ತುಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಣದಂತೆಯೂ, ನೀನು ಆ

ಅರಸರೊಡನೆ ಸ ಾಧಿಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ,
ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ದೇಶವನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ

ಕೊಂದು ಾಕಿದಿ.
ದುಷ್ಟರ ಸಂ ಾನವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಾಪಕಕೆ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.”
21 ಪೂವಿರ್ಕರ ಅಧಮರ್ದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ,

ವಧ್ಯ ಾ್ಥನವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ,
ಅವರು ತಲೆಯೆತಿ್ತ, ಲೋಕವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭೂಮಂಡಲದ

ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ.
22 “ ಾನು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಏಳುತೆ್ತೕನೆ” ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ

ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
“ ಾನು ಾಬೆಲಿನಿಂದ ಹೆಸರನೂ್ನ, ಉಳಿದ ಜನರನೂ್ನ, ಆಕೆಯ

ಸಂತತಿಯನೂ್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು” ಇದು
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

23 “ ಾನು ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಜವುಗು ನೆಲವ ಾ್ನಗಿಯೂ, ಗೂಬೆಗಳ
ಸೊತ್ತ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡುವೆನು.

ಾಶವೆಂಬ ಬರಲಿನಿಂದ ಗುಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು” ಎಂದು
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
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ಅಶೂ್ಶರದ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
24 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ

ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ ಾನು ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿದೆ್ದೕ ನೆರವೇರುವುದು,
ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿದೆ್ದೕ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದು.
25ಅಶೂ್ಶಯರ್ರನು್ನ ನನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮುರಿದು, ನನ್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ

ತುಳಿದುಬಿಡುವೆನು.
ಆಗ ಅವರು ಹೂಡಿದ ನೊಗವು ನನ್ನ ಜನರಿಂದ ತೊಲಗಿ,

ಹೊರಿಸಿದ ಹೊರೆಯು ನನ್ನ ಜನರ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿನಿಂದ
ದೂರ ಾಗುವುದು.

26 ಇದೇ ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಬೇ ಾದ ನನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶ, ಇದೇ
ಜ ಾಂಗಗಳಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಚಾಚಿದ ನನ್ನ ಕೈ.

27 ಏಕೆಂದರೆ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿ ಾ್ದನೆ,
ಅದನು್ನ ಾರು ವ್ಯಥರ್ಪಡಿಸುವರು? ಆತನ ಕೈ ಚಾಚಿದೆ,
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಳು್ಳವವರು ಾರು?” ಎಂಬುದೇ.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
28 ಅರಸ ಾದ ಆ ಾಜನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಈ

ದೈ ೕಕಿ್ತಯು ಬಂದಿತು:
29 ಎಲೈ, ಎ ಾ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಡೆದ ಕೋಲು

ಮುರಿದುಹೋಯಿತೆಂದುಉ ಾ್ಲಸಗೊಳ್ಳದಿರಿ;
ಏಕೆಂದರೆ ಾಗರ ಾವಿನ ಸಂ ಾನದಿಂದ ವಿಷಸಪರ್ವು

ಉಂಟಾಗುವುದು. ಅದರ ಸಂತತಿಯು ಾರುವ ಸಪರ್ವೇ.
30 ಬಡವರಲಿ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳು* ಆ ಾರವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವರು.

ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರೂ ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನವನೊ್ನೕ ಾಮದಿಂದ ಾಯಿಸುವೆನು, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ

ಉಳಿದವರನು್ನ (ಆ ಸಪರ್ವೇ) ಾಮವು ಕೊಲು್ಲವುದು.

* 14:30 14:30 ಬಡವರಲಿ್ಲ ಹಿರಿಯಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಬಡವರಲಿ್ಲ ಕಡು ಬಡವರು.
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31 ಪುರ ಾ್ವರವೇ, ಗೋ ಾಡು! ಪಟ್ಟಣವೇ, ಕೂಗು! ಎ ಾ್ಲ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೇ, ಕರಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ!

ಉತ್ತರದಿಂದ ಹೊಗೆಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ವೂ್ಯಹದಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆ
ಬೀಳುವವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.

32 ಹೀಗಿರಲು ಜ ಾಂಗಗಳ ಾಯ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ
ಕೊಡಬೇಕೆಂದರೆ

ಯೆಹೋವನುಚೀ ೕನನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ, ಾಧೆಪಟ್ಟ ಆತನಜನರು
ಅದನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು ಎಂಬುದೇ.

15
ೕ ಾಬಿನ ಬಗೆ್ಗ ದೈ ೕಕಿ್ತ

1 ೕ ಾಬಿನ ಬಗೆ್ಗ ದೈ ೕಕಿ್ತ.
ಒಂದು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ೕ ಾಬಿನ ಆರ್ ಪಟ್ಟಣವು ಾ ಾಗಿ

ನಿಮೂರ್ಲ ಾಯಿತು;
ೌದು, ಒಂದು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ೕ ಾಬಿನ ಕೀರ್ ಪಟ್ಟಣವೂ ಾ ಾಗಿ

ನಿಮೂರ್ಲ ಾಯಿತು.
2 ಬಯಿತ್ ಮತು್ತ ದೀಬೋನ್ ಊರಿನವರು ಆಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ, ತಮ್ಮ

ಎತ್ತರ ಾದಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗು ಾ್ತರೆ.
ನೆಬೋವಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಮೇದೆಬದಲಿ್ಲಯೂ ೕ ಾಬ್ಯರು

ಗೋ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯು ಬೋ ಾಗಿರುವುದು, ಎಲ್ಲರ ಗಡ್ಡವು ವಿ ಾರ ಾಗಿ

ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಡುವುದು.
3 ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ತಿರುಗುವವರು ನಡುವಿಗೆ ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ

ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ
ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಾಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಎಲ್ಲರು

ಅರಚು ಾ್ತ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ಸುರಿಸಿ ಸುರಿಸಿ ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಇಳಿದು
ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.
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4 ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ಮತು್ತ ಎಲೆ ಾಲೆ ಕೂಗುತ್ತವೆ, ಇವುಗಳ ರೋದನವು
ಯಹಜಿನ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದರಿಂದ ೕ ಾಬಿನ ಯುದ್ಧಭಟರು ಕಿರಿಚಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ; ಅವರ
ಹೃದಯಗಳುಭಯದಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.

5 ನನ್ನ ಹೃದಯವು ೕ ಾಬಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ರೆಯಿಡುತ್ತದೆ,
ಅಲಿ್ಲಂದ ಪ ಾಯನ ಾದವರು ಚೋಯರಿಗೂ, ಎಗ್ಲತ್
ಶೆಲಿಶೀಯಕೂ್ಕ ಓಡಿಹೋಗು ಾ್ತರೆ,

ಅಳು ಾ್ತ ಲೂಹೀತ್ ದಿಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹತು್ತ ಾ್ತರೆ,
ಹೊರೊನಯಿಮಿನ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯು ಾ್ತ ಾಶ ಾದೆವ ಾ್ಲ ಎಂದು

ಧ ್ವನಿಗೈಯು ಾ್ತರೆ.
6ನಿಮಿ್ರೕಮ್ಹೊಳೆಯು ಾ ಾಯಿತು,
ಹಸಿಹುಲು್ಲ ಾಡಿತು,ಮೇವು ತೀರಿತು, ಾವ ಹಸಿರೂ ಇಲ್ಲ.
7ಆದ ಾರಣ ಾವು ಸಂ ಾದಿಸಿದ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ,
ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟ ಸೊತ್ತನೂ್ನ ನೀರವಂಜಿಯ ಹೊಳೆಯ ಆಚೆಗೆ

ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾ್ತರೆ.
8ಪ್ರ ಾಪವು ೕ ಾಬಿನ ಎಲೆ್ಲಗಳ ತನಕ ಹಬಿ್ಬದೆ,
ಅದರ ಅರಚಾಟವು ಎಗ್ಲಯಿಮಿನವರೆಗೂ, ಬೆಯೇರ್ ಏಲೀಮಿನ

ಪಯರ್ಂತರವೂ ಾ್ಯಪಿಸಿದೆ.
9 ದೀ ೕನಿನ ನೀರೆ ಾ್ಲ ರಕ್ತ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ದೀ ೕನಿನ

ಮೇಲೆ ಹೆಚು್ಚ ಾಧೆಯನು್ನ, ಅಂದರೆ ೕ ಾಬ್ಯರಲಿ್ಲ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರಮೇಲೆಯೂ,

ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರಮೇಲೆಯೂ ಸಿಂಹವನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು.

16
1ದೇಶವನು್ನ ಆಳುವವನಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಾಗಿ ಕೊಡತಕ್ಕ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ
ಅರಣ್ಯದ ಕಡೆಯಿರುವ ಸೆಲದಿಂದ ಚೀ ೕನ್ ನಗರದ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ

ಕಳುಹಿಸಿರಿ.
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2 ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯ ಾಯ್ಗಡಗಳಲಿ್ಲ ೕ ಾಬಿನ ಜನರು
ಅಲೆಯುವ ಪ ಗಳಂತೆಯೂ,

ಗೂಡಿನಿಂದ ಚದುರಿರುವಮರಿಗಳಂತೆಯೂ ಆಗುವರು.
3 ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳಿರಿ, ತೀ ಾರ್ನಿಸಿರಿ; ನಡು ಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ

ನೆರಳು ಾತಿ್ರಯ ಕತ್ತಲಿನಂತೆ ದಟ್ಟ ಾದ ನೆರಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ದೀನದಲಿತರನು್ನ ಸಂರ ಸು, ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ

ಜನರ ವಿಷಯವನು್ನ ಬಯಲು ಾಡಬೇಡಿ.
4 ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ವಲಸೆಹೋದವರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲಿ;

ೕ ಾಬ್ಯರು ಬಲ ಾ್ಕರಿಗಳಿಗೆ ವಶ ಾಗದ ಾಗೆ
ಆಶ್ರಯ ಾಗಿರಿ.

ಹಿಂಸಿಸುವವರು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ನಿಮುರ್ಲ ಾಗುವರು,
ಾಶನವು ನಿಂತುಹೋಗುವುದು.
ಪೀಡಿಸುವವರು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವರು.
5 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಂ ಾಸನವು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಲಿ್ಲ

ಾ್ಥಪಿತ ಾಗುವುದು.
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವವನೂ, ಾ್ಯಯವನು್ನ ಹುಡುಕುವವನೂ,

ನೀತಿಗೋಸ ್ಕರ ತ್ವರೆಪಡುವವನೂ ಾವೀದನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲನ
ಆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯಪರ ಾಗಿ ನೀತಿ ಾ್ಯಯದಿಂದ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವನು.

6 ೕ ಾಬ್ಯರ ಅಹಂ ಾರವನು್ನ, ಗವರ್ವನು್ನ,
ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವಿಕೆಯನು್ನ, ಕೋಪವನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.

ಅವರು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದೆ ಾ್ಲ ಬರೀ ವ್ಯಥರ್ವೇ.
7 ಆದ ಾರಣ ೕ ಾಬಿನ ನಿಮಿತ್ತ ೕ ಾಬೇ ಗೋ ಾಡುವುದು.

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಪ್ರ ಾಪಿಸುವನು.
ನೀವು ಕೀರ್ ಹರೆಷೆಥಿನ ಜನರ* ದೀಪ ಾ್ರ ಯ ಕಡುಬು

ಾ ಾಯಿತ ಾ್ಲ ಎಂದು ನರಳುವಿರಿ.

* 16:7 16:7 ಕೀರ್ ಹರೆಷೆಥಿನ ಜನರ ಅಥ ಾ ಕೀರ್ ಹರೆಷೆಥಿನ ಜನರ ಒಣ ಾ್ರ .
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8ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಭೂಮಿಯು, ಸಿಬ್ಮದ ಾ್ರ ಾಲತೆಯು ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದೆ.
ಯಜೆ್ಜೕರಿನವರೆಗೆ ಾ್ಯಪಿಸಿ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬ,
ಸಮುದ್ರ ಾಚೆಗೆ ಸೇರುವಷು್ಟ ವಿ ಾಲ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾಖೆಗಳನು್ನ

ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ೕ ಾಬಿನ ಾಜ ಾ್ರ ಗಳನು್ನ,
ಜ ಾಂಗಗಳ ಒಡೆಯರನು್ನ ತುಳಿದುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
9 ಹೀಗಿರಲು ಸಿಬ್ಮದ ಾ್ರ ಾಲತೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಯಜೆ್ಜೕರಿನವರೊಂದಿಗೆ

ಾನು ಅಳುವೆನು.
ಹೆಷೊ್ಬೕನೇ, ಎ ಾ್ಲಲೇ ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತೋಯಿಸುವೆನು.
ನಿಮ್ಮ ಹಣಿ್ಣನ ಮೇಲೆಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಬಿದು್ದ

ಆಭರ್ಟಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
10 ಹ ಾರ್ನಂದಗಳು ತೋಟಗಳಿಂದ ತೊಲಗಿವೆ. ಾ್ರ ಯ

ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಸಹದ ಧ ್ವನಿಯೂ, ಉ ಾ್ಲಸದ
ಆಭರ್ಟವೂಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ತುಳಿಯುವವರು ಾ್ರ ಯ ತೊಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ತುಳಿದು
ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕೂ ಾಟವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

11 ಆದುದರಿಂದ ೕ ಾಬಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ಹೃದಯವು, ಕೀರ್
ಹೆರೆಸಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗವು ಕಿನ್ನರಿಯಂತೆ ಅಲುಗಿ
ನುಡಿಯುತ್ತದೆ.

12 ೕ ಾಬ್ಯರು ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಸೇರಿ, ದಿಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲನ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಬಹಳ
ಆ ಾಸಗೊಂಡು

ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದರೂ ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಯು
ಸಫಲ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

13 ಯೆಹೋವನು ೕ ಾಬಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹಿಂದೆ
ನುಡಿದ ಾತುಗಳು ಇದೇ. 14 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ತಿರುಗಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಮೂರು ವಷರ್ದೊಳಗೆ ೕ ಾಬಿನ ವೈಭವವು
ಕಣ್ಮರೆ ಾಗುವುದು. ಅವರದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಾಶ ಾಗುವುದು ಅವರ
ಜನರಲಿ್ಲ,ಉಳಿದವರು ಕೇವಲ ಚಿಕ್ಕ ಗುಂ ಾಗಿ ಬಲಹೀನ ಾಗುವರು”
ಎಂಬುದೇ.
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17
ದಮಸ್ಕದ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ

1ದಮಸ್ಕದ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ.
“ಆ ಾ, ದಮಸ್ಕವು ಇನು್ನ ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿರದೇ ಾಳು

ದಿಬ್ಬ ಾಗಿರುವುದು.
2 ಆರೋಯೇರಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳು ನಿಜರ್ನ ಾಗಿ, ಮಂದೆಗಳಿಗೆ

ಆಸರೆ ಾಗುವವು.
ಅವು ಾರ ಹೆದರಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲಿ್ಲ ತಂಗುವವು.
3 ಎಫಾ್ರಯೀಮಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿರುವ ಕೋಟೆಯೂ, ದಮಸ್ಕವು

ನಡೆಸುವ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವೂಇಲ್ಲ ಾಗುವವು.
ಅ ಾಮ್ಯರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮಕ್ಕಳ ವೈಭವದಂತೆ

ಇರುವರು” ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
4 “ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ,
ಾಕೋಬಿನ ಾಂಸದ ಕೊಬು್ಬ ಕರಗಿ, ಅದರ ಮಹಿಮೆಯೂ

ೕಣ ಾಗುವುದು.
5 ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆ ಕೊಯು್ಯವವನು ಪೈರುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ

ಕೈಯಿಂದ ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವ ಾಗಿರುವುದು.
ೌದು, ರೆಫಾಯೀಮ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸುವ ಾಗೆ

ಇರುವುದು.
6 ಆದರೂ ಎಣೆ್ಣಯ ಮರದ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಉದುರಿಸಿದ ಬಳಿಕ

ಮೇಲಿನ ಕೊಂಬೆಯ ತುಟ್ಟತುದಿಯಲಿ್ಲ,
ಎರಡು ಮೂರು ಾಯಿಗಳು, ಫಲವ ಾ್ತದ ಆ ಮರದ

ಕೊಂಬೆಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಲೆ್ಕ ೖದು ಾಯಿಗಳು ಉಳಿದಿರುವಂತೆ
ಹಕ್ಕಲುಹಣು್ಣಗಳು ಅದರಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವುದು” ಎಂದು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.

7 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನನೆ್ನೕ ದೃಷಿ್ಟಸುವರು
ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ
ತಿರುಗಿಸುವರು.
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8 ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಾಡಿದ ಬಲಿಪೀಠಗಳನು್ನ ಲ ಸದೆ, ತಮ್ಮ
ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಅಶೇರವೆಂಬ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭಗಳ ಾ್ನಗಲಿ,
ಸೂಯರ್ಸ್ತಂಭಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ದೃಷಿ್ಟಸುವುದಿಲ್ಲ.
9 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇಶದ ಬಲ ಾದ ಕೋಟೆಗಳು ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ

ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಭಯದಿಂದ ನಿಜರ್ನ ಾಗಿದ್ದ,
ಅದು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ಬೆಟ್ಟಗಳ ತುದಿಯ ಮೇಲೂ ಾಣುವ

ಾಳು ನಿವೇಶನಗಳಂತಿರುವವು, ಅಂತೂ ದೇಶವೆ ಾ್ಲ
ಾ ಾಗಿರುವುದು.

10ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟು್ಟ, ನಿನ್ನ
ಆಶ್ರಯಗಿರಿಯನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಹೀಗಿರಲು ನೀನು ಇಷ್ಟ ಾದ ಾ್ರ ಯ ಗಿಡಗಳನು್ನ ನೆಟು್ಟ, ನಿನ್ನ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ದೇ ಾಂತರದ ಸಸಿಗಳನು್ನ ನೆಟಿದಿ್ದ.

11 ಬೀಜವನು್ನ ನೆಟ್ಟ ದಿನದಲಿ್ಲಯೇ ಬೇಲಿಕಟಿ್ಟ, ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ಳೆಯುವಂತೆ ಾಡಿದಿ್ದೕ.

ಆದರೆ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕುಪೆ್ಪ ಾಗಿ ಕೂಡಿಸುವ ದಿನವು ಾ್ಯಧಿಯ ಮತು್ತ
ವಿಪರೀತ ವ್ಯಥೆಯದಿನ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಶೂ್ಶರದ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
12ಆ ಾ, ಸಮುದ್ರವು ಭೋಗರ್ರೆಯುವಂತೆ ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ಬಹು

ಜ ಾಂಗಗಳ ಗದ್ದಲ!
ಮ ಾ ಜಲಪ್ರ ಾಹಗಳು ೕಷಿಸುವಂತೆ ೕಷಿಸುವ ಜನಗಳ

ೕಷ!
13 ೌದು, ಮ ಾ ಜಲಪ್ರ ಾಹಗಳು ೕಷಿಸುವಂತೆ ಜ ಾಂಗಗಳು

ೕಷಿಸುತಿ್ತವೆ.
ಆದರೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸು ಾಗ ಅವರು ದೂರ ಓಡಿಹೋಗಿ

ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಾಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಹೊಟಿ್ಟನಂತೆಯೂ, ಸುಂಟರ
ಾಳಿಯಿಂದಸು ಾ್ತಡುವಧೂಳಿನಂತೆಯೂಅಟ್ಟಲ್ಪಡುವರು.

14ಇಗೋ, ಸಂಜೆಯಲಿ್ಲ ಹೆದರಿಉದಯದೊಳ ಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಾಗುವರು!
ನಮ್ಮನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡುವವರಿಗೆ ಇದೇ ಗತಿ.
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ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯುವವರ ಾಡು ಇದೇ.

18
ಕೂಷಿನ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ

1 ಓಹೋ, ಕೂಷಿನ ನದಿಗಳ ಆಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸೀಮೆ, ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ
ಪಟಪಟನೆ ಬಡಿಯುವ ಾಡು,

2 ಾಯ ಾರಿಗಳನು್ನ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಂಡಿನ ದೋಣಿಗಳಲಿ್ಲ ನದಿಯ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವ ದೇಶ,

ವೇಗ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತರುವ ದೂತರೇ, ಎತ್ತರ ಾದವರೂ, ನಯ ಾದ
ಚಮರ್ವುಳ್ಳವರೂ,

ಸವರ್ ಭಯಂಕರರೂ, ಮ ಾ ಬಲದಿಂದ ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ತುಳಿಯುವವರೂ,

ನದಿಗಳಿಂದ ವಿ ಾಗ ಾಗಿರುವ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳೂ ಆದ
ಜ ಾಂಗದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ.

3ಸಮಸ್ತ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ಲೋಕದ ಸಕಲ ಜನರೇ,
ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಧ ್ವಜವನು್ನ ಾರಿಸು ಾಗ ನೋಡಿರಿ,

ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದು ಾಗ ಕೇಳಿರಿ!
4 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಬಿಸಿಲಿನಲಿ್ಲ

ಜಳಜಳಿಸುವ ಧಗೆಯಂತೆಯೂ,
ಸುಗಿ್ಗಯಲಿ್ಲನಮಂಜಿನ ೕಡದ ಾಗೂ ಾನು ನನ್ನ ಾಸ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ

ಸುಮ್ಮನಿದು್ದ ದೃಷಿ್ಟಸುತಿ್ತರುವೆನು” ಎಂಬುದೇ.
5 ಕೊಯಿ್ಲನ ಾಲಕೆ್ಕ ದಲು ಗು್ಗ ಬಿಟಾ್ಟದ ಮೇಲೆ, ಹೂವಿನಿಂದ

ಹೀಚು ಾ್ರ ದೋರೆ ಾಯಿ ಾಗು ಾಗ,
ಆತನು ಕುಡುಗೋಲುಗಳಿಂದ ಬಳಿ್ಳಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಚಿಗುರುಗಳನು್ನ

ಕಡಿದು ಾಕುವನು.
6 ಅವೆಲ್ಲವು ಬೆಟ್ಟದ ಪ ಗಳಿಗೂ, ಭೂಮಿಯ ಾಡುಮೃಗಗಳಿಗೂ

ಆ ಾರ ಾಗಿ ಬಿದಿ್ದರುವವು.
ಬೇಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಪ ಗಳಿಗೂ, ಹಿಮ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಡುಮೃಗಗಳಿಗೂ

ಆ ಾರ ಾಗುವುದು.
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7ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಎತ್ತರ ಾದವರೂ, ನುಣು ಾದ ಚಮರ್ವುಳ್ಳವರೂ,
ಸವರ್ ಾ ಭಯಂಕರರೂ, ಮ ಾ ಬಲದಿಂದ ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ತುಳಿಯುವವರೂ, ನದಿಗಳಿಂದ ವಿ ಾಗ ಾಗಿರುವ ದೇಶದ
ನಿ ಾಸಿಗಳೂಆದ ಜ ಾಂಗದವರು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನ
ಾಮ ಮಹತ್ವದ ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ, ಆತನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತರುವರು.

19
ಐಗುಪ್ತದ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ

1ಐಗುಪ್ತದ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ.
ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನು ವೇಗ ಾದ ಮೇಘ ಾಹನ ಾಗಿ ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ

ಬರುವನು.
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಎದು ಾ ಾಗ ಐಗುಪ್ತದ ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಡುಗುವವು.

ಐಗುಪ್ತರ ಹೃದಯವು ತ ್ಮಳಗೆ ಕರಗಿ ನೀ ಾಗುವುದು.
2 “ಐಗುಪ್ತರನು್ನ ಐಗುಪರಮೇಲೆಯೇ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು: ಸಹೋದರನಿಗೆ

ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸಹೋದರನು, ನೆರೆಯವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ನೆರೆಯವನೂ,

ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಪಟ್ಟಣವೂ, ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಜ್ಯವೂ
ಹೋ ಾಡುವವು.

3 ಐಗುಪ್ತದ ಅಂತ ಾತ್ಮವು ಬರಿ ಾಗುವುದು. ಅದರ
ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕೆಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು.

ಅಲಿ್ಲಯವರು ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ, ಮಂತ್ರ ಾರರನೂ್ನ,
ಪೆ್ರೕತವಿಚಾರಕರನೂ್ನ, ಬೇ ಾಳಿಕರನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವರು.

4 ಇದಲ್ಲದೆ ಐಗುಪರನು್ನ ಕೂ್ರರ ಾದ ಒಡೆಯನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು.
ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಜನು ಅವರನು್ನ ಆಳುವನು”

ಎಂದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
5ಮ ಾನದಿಯನೀರು ಬತಿ್ತಹೋಗುವುದು. ನದಿಗಳ ತೀರಗಳು ಇಂಗಿ

ಒಣಗುವುದು.
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6 ಾಲುವೆಗಳು ಾರುವವು. ಐಗುಪ್ತದ ಹೊಳೆಗಳು ಇಳಿದು, ನೀರಿಲ್ಲದೆ
ಒಣಗಿ ಹೋಗುವವು.

ಆಪುಮತು್ತ ಜಂಬುಹುಲು್ಲಗಳು ಾಡುವವು.
7ನೈಲ್ನದಿಯತೀರ, ನೈಲ್ನದಿಯತೀರದಲಿ್ಲ ಇರುವಬಯಲುಗಳು,
ನೈಲ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ ಹೊಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಣಗಿ, ಾಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ

ಾಯ ಾಗುವವು.
8ಬೆಸ್ತರು ದುಃಖಿಸುವರು ಮತು್ತ ನೈಲ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಾಳ ಾಕುವವರು

ಪ್ರ ಾಪಿಸುವರು.
ನೀರಿನಮೇಲೆ ಬಲೆ ಬೀಸುವವರು ಕುಗಿ್ಗ ಹೋಗುವರು.
9 ನಯ ಾದ ಸೆಣಬಿನ ಕೆಲಸದವರೂ, ಬಿಳಿ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ

ನೇಯುವವರೂ ಹ ಾಶ ಾಗುವರು.
10 ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ನೇಯುವವರೂ ನಿ ಾಶ ಾಗುವರು.

ಕೂಲಿಯವರುಮನಮರಗುವರು.
11 ಚೋಯನಿನ ಪ್ರಭುಗಳು ಕೇವಲ ಬುದಿ್ಧಹೀನರು. ಫರೋಹನ

ಮಂತಿ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಾನವುಳ್ಳ ಸಲಹೆ ಾರರ ಆಲೋಚನೆಯೂ
ಾನರಹಿತ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನೀನು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ ಾನು ಾನಿಗಳ ಸಂ ಾನದವನು, ಪು ಾತನ
ಾಜನವಂಶದವನು? ಎಂದುಹೇಗೆ ಾನೆಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

12ನಿನ್ನ ಾನಿಗಳು ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ಅವರು ನಿನಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಲಿ.
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತದ ವಿಷಯ ಾಗಿ

ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿದ್ದನು್ನ ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ.
13 ಚೋಯನಿನ ಪ್ರಭುಗಳು ಮೂಖರ್ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ನೋಫಿನ*

ಪ್ರ ಾನರು ೕಸ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. ಐಗುಪ್ತದ ಕುಲಗಳ
ಪ್ರಮುಖರು ಅದನು್ನ ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

14 ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಅಂತ ಾತ್ಮದಲಿ್ಲ ವಕ್ರಬುದಿ್ಧಯನು್ನ
ಕಲ್ಪಸಿ ಾ್ದನೆ.

* 19:13 19:13 ನೋಫಿನ ಅಥ ಾಮೇಂಫಿಸ್.
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ಅಮಲೇರಿದವನು ಕಕು ್ಕ ಾ್ತ ಓ ಾಡುವ ಪ್ರ ಾರ ಐಗುಪ್ತವು ತನ್ನ
ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸದಲಿ್ಲಯೂ ಓ ಾಡುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

15 ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ತಲೆ ಾಗಲಿ, ಾಲ ಾಗಲಿ, ಖಜೂರ್ರದ
ಕೊಂಬೆ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಹು ಾ್ಲಗಲಿ ಾಧಿಸಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗದ ಾವ ಕೆಲಸವೂಇರುವುದಿಲ್ಲ.

16 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಐಗುಪರು ಅಶ್ರಯವಿಲ್ಲದ ಹೆಂಗಸರ ಾಗೆ
ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿರುವರು. ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರ
ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಬೀಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಭಯಪಟು್ಟ
ನಡುಗುವರು. 17 ಐಗುಪ್ತವು ಬೆಚಿ್ಚಬೀಳುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ ದೇಶವೇ
ಾರಣ ಾಗುವುದು. ಈ ದೇಶದ ಹೆಸರನು್ನ ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಾಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ತಿಳಿದು ಬೆರ ಾಗುವನು.
18 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೆಂದು

ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ, ಾ ಾನಿನ ಾಷೆಯನು್ನ ಆಡುವವರಿಂದ ತುಂಬಿದ
ಐದು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವವು. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದರ
ಹೆಸರು “ ಾಶಪುರ.”

19 ಅ ದಿನದಲಿ್ಲ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಒಂದು ಯಜ್ಞಪೀಠವು, ದೇಶದ ಮೇರೆಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು
ಸ್ತಂಭವೂಇರುವುದು. 20ಅವುಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಗುರು ಾಗಿಯೂ, ಾ ಾಗಿಯೂ ಇರುವವು.
ಹಿಂಸಕರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನು
ಅವರಿ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡುವ ಶೂರ ಾದ ರಕ್ಷಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಅವರನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವನು.

21 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ ಐಗುಪರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲು,
ಅವರು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ
ಯಜ್ಞನೈವೇದ್ಯಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಾಡುವರು. ೌದು, ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವರು. 22 ಇದಲ್ಲದೆ
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ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಹೊಡೆಯುವನು. ಾಯ ಾಡಿ
ಾಸಿ ಾಡುವವ ಾಗಿಯೇ ಹೊಡೆಯುವನು. ಅವರು ಯೆಹೋವನ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆತನು ಅವರ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಿ
ಅವರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವನು.

23 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಅಶೂ್ಶರಕೆ ್ಕ ಹೋಗಲು
ಾಜ ಾಗರ್ವಿರುವುದು. ಅಶೂ್ಶಯರ್ರು ಐಗುಪ್ತಕೂ್ಕ, ಐಗುಪ್ತರು
ಅಶೂ್ಶರಕೂ್ಕ ಹೋಗಿ ಬರುವರು. ಐಗುಪ್ತರು ಅಶೂ್ಶಯರ್ರೊಂದಿಗೆ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವರು.

24 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ, ಅಶೂ್ಶರಗ ಂದಿಗೆ
ಮೂರನೆಯ ಾಗಿ ಬೆರೆತು ಲೋಕದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಆಶೀ ಾರ್ದ
ನಿಧಿ ಾಗಿರುವುದು. 25 “ನನ್ನ ಪ್ರಜೆ ಾದ ಐಗುಪ್ತಕೂ್ಕ, ನನ್ನ
ಕೈಯಿಂದ ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಶೂ್ಶರಕೂ್ಕ, ನನ್ನ ಸ್ವ ಾ್ತದ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿಗೂ
ಶುಭ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಅವುಗಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

20
ಐಗುಪ್ತದಮತು್ತ ಕೂಷಿನ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ

1 ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಾದ ಸಗೋರ್ನನು ಕಳುಹಿಸಿದ
ದಳ ಾಯಿಯು* ಅಷೊ್ದೕದಿಗೆ ಬಂದು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನು. 2 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಆ ೕಚನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯನಿಗೆ, “ಹೋಗು,
ನಿನ್ನ ನಡುವಿನ ಮೇಲಿರುವ ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಬಿಚು್ಚ. ನಿನ್ನ
ಾದಗಳಲಿ್ಲರುವ ಾದರ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದಿಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅವನು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ಾದರ ಗಳಿಲ್ಲದೆ
ತಿರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

* 20:1 20:1 ದಳ ಾಯಿಯು ತತರ್ನ್ 2ಅರಸ 18:17.
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3 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಯೆ ಾಯನು ಐಗುಪ್ತದ ಮತು್ತ ಕೂಷಿನ ಾಶನಕೆ್ಕ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾದ
ಗುರು ಾಗಿ ಮೂರು ವಷರ್ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ಾದರ ಗಳಿಲ್ಲದೆ
ನಡೆದನು.” 4 ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಐಗುಪ್ತದ
ಸೆರೆಯವರನೂ್ನ, ಕೂಷಿನ ಕೈದಿಗಳನೂ್ನ ಅವರು ದೊಡ್ಡವ ಾಗಲಿ,
ಚಿಕ್ಕವ ಾಗಲಿ ಬಟೆ್ಟ, ಾದರ ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ಐಗುಪ್ತದ
ಾನಭಂಗಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಸೆರೆಗೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಾಡುವನು.
5 ಆಗ ನನ್ನ ಜನರು ಾವು ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೂಷಿನ

ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ, ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದ ಐಗುಪ್ತದ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ
ಬೆಚಿ್ಚಬೆರ ಾಗಿ ಾಚಿಕೆಪಡುವರು. 6 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಈ ತೀರದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಇಗೋ, ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾವು ಾರನು್ನ
ಶರಣಾಗತ ಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಿರೀ ಸಿದೆ್ದ ೕ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗತಿ
ಬಂತ ಾ್ಲ ಮತು್ತ ಾವು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಹೇಗೆ?” ಎಂದು
ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು.

21
ಾಬೆಲಿನ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ

1ಸಮುದ್ರ ಾಗೂ ಅಡವಿಯವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ.
ದ ಣ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಬೀಸುವ ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ
ಅರಣ್ಯದ ಕಡೆಯ ಭಯಂಕರ ದೇಶದಿಂದ (ದೊಡ್ಡ ಅ ಾಯ)

ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ
2 ೕರದಶರ್ನವು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಬಂದಿದೆ;
ಾಧಕನು ಾಧಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ, ಸೂರೆ ಾರನು ಸೂರೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಏ ಾಮೇ, ಏಳು! ಮೇದ್ಯವೇ,ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕು!
ನಿಮ್ಮ ನಿಟು್ಟಸಿರನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
3ಆದುದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಸೊಂಟದಲಿ್ಲ ನೋವು ತುಂಬಿದೆ,
ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂತಿರುವ ವೇದನೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ,
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ಕಿವಿ ಕಿವು ಾಗುವಷು್ಟ ಸಂಕಟಪಡುತೆ್ತೕನೆ, ಕಣು್ಣ ಕುರು ಾಗುವಷು್ಟ
ತತ್ತರಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

4 ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಬಡಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ, ನಡುಕವು ನನ್ನನು್ನ
ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ,

ಾನು ಅಪೇ ಸುತಿ್ತದ್ದ ಾತಿ್ರಯು ನನಗೆ ಭಯ ಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
5 ಔತಣಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಚಾಪೆಗಳನು್ನ ಾಸಿಕೊಂಡು

ತಿಂದು, ಕುಡಿಯು ಾ್ತರೆ;
ಪ್ರಭುಗಳೇ, ಏಳಿರಿ, ಗು ಾಣಿಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ!
6 ಕತರ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಹೋಗು, ಾವಲು ಾರನನು್ನ ನೇಮಿಸು; ಅವನು ಕಂಡದ್ದನು್ನ

ತಿಳಿಸಲಿ.
7ಅವನು ೕಡಿ ೕಡಿ ಾಗಿ ಬರುವ ಸ ಾರರ ಾಲನೂ್ನ,
ಕತೆ್ತಗಳಮತು್ತ ಒಂಟೆಗಳ ಾಲುಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿದರೆ,
ಬಹಳ ಗಮನದಿಂದ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಗಮನಿಸಲಿ” ಎಂಬುದೇ.
8ಬಳಿಕ ಅವನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಕೂಗಿ,
“ಕತರ್ನೇ, ಪ್ರತಿ ದಿನವು ಾನು ಾವಲಿನ ಬುರುಜಿನ ಮೇಲೆ

ನಿಂತಿದೆ್ದೕನೆ,
ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಾವಲಿನ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಬಿದಿ್ದದೆ.

9ಇಗೋ, ಸ ಾರರು ೕಡಿ ೕಡಿ ಾಗಿ ಬರು ಾ್ತರೆ.”
ಅವನು ಕೂಗಿ, “ ಾಬೆಲ್ ಬಿದು್ದ ಹೋಯಿತು, ಾಬೆಲ್ ಬಿದು್ದ

ಹೋಯಿತು!
ಅದರ ದೇವತೆಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ನೆಲಸಮ ಾಡಿಬಿಟ್ಟರು”

ಎಂದು ಹೇಳುವನು.
10ನನ್ನ ಕಣದ ದವಸವೇ, ನನ್ನ ಬಡಿತಕೆ್ಕ ಈ ಾದವರೇ!

ಇ ಾ್ರಯೇಲರದೇವ ಾಗಿರುವ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನಿಂದ,
ಾನು ಕೇಳಿದ್ದನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

ಎದೋಮಿನ ಬಗೆ್ಗ ದೈ ೕಕಿ್ತ
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11ದೂಮದ* ಬಗೆ್ಗ ದೈ ೕಕಿ್ತ.
ಆತನು ಸೇಯೀರಿನಿಂದ† ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದು, “ ಾವಲು ಾರನೇ,

ಈಗ ಾತಿ್ರ ಎಷು್ಟ ಸಮಯ ಾಯಿತು? ಾವಲು ಾರನೇ, ಾತಿ್ರ
ಸಮಯ ಎಷು್ಟ ಕಳೆಯಿತು 12 ಉದಯವು ಬರುತ್ತದೆ, ಾತಿ್ರಯೂ
ಬರುತ್ತದೆ;ವಿಚಾರಿಸಬೇ ಾದರೆಆಮೇಲೆಬಂದು ವಿಚಾರಿಸಿರಿ”ಎಂದು
ಾವಲು ಾರನು ಹೇಳಿದನು.
ಅರಬಿಯಬಗೆ್ಗ ದೈ ೕಕಿ್ತ

13ಅರಬಿಯವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ.
ಓ ದೇ ಾನ್ಯರೇ,ಅರಬಿಯದಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
14 ಾ ಾರಿದವರಿಗೆ ನೀರನು್ನ ತಂದುಕೊಡಿರಿ,
ತೇ ಾ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ ಓಡಿ ಹೋದವರನು್ನ ರೊಟಿ್ಟ ಡನೆ

ಎದುರುಗೊಳಿ್ಳರಿ.
15ಏಕೆಂದರೆ ಹಿರಿದ ಕತಿ್ತ, ಾಗಿದ ಬಿಲು್ಲ,
ಯುದ್ಧದ ಾಧೆ ಇವುಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.

16 ಕತರ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಕೂಲಿಯವನ
ವಷರ್ಗಳಂತೆ ಒಂದು ವಷರ್ದೊಳಗೆ ಕೇ ಾರಿನ‡ ಸಕಲ ವೈಭವವು
ಇಲ್ಲ ಾಗುವುದು. 17 ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಬಿಲು್ಲ ಾರರೂ ಾಗೂ
ಕೇ ಾರಿನ ಶೂರರೂ ಉಳಿಯುವರು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.

22
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಗೆ್ಗ ದೈ ೕಕಿ್ತ

1ದಿವ್ಯದಶರ್ನದ ಕಣಿವೆಯ* ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ.
ಾವ ಾರಣ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾಳಿಗೆಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತದರು?

* 21:11 21:11ದೂಮದಇದುಎದೋಮಿನಮತೊ್ತಂದು ಹೆಸ ಾಗಿದೆ. ದೂಮಎಂದರೆ
ಾಂತತೆ. † 21:11 21:11 ಸೇಯೀರಿನಿಂದ ಇದು ಸಹ ಎದೋಮಿನ ಮತೊ್ತಂದು
ಹೆಸ ಾಗಿದೆ. ಆದಿ 32:3. ‡ 21:16 21:16 ಕೇ ಾರಿನ ಅರಬಿಯದಲಿ್ಲರುವ ಅಡವಿ
ಪ್ರದೇಶ. * 22:1 22:1 ಕಣಿವೆಯಯೆರೂಸಲೇಮಿನ.
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2 ಕೋ ಾಹಲದಿಂದ ತುಂಬಿ ಆಭರ್ಟಿಸುವ ಪಟ್ಟಣವೇ, ಸಂಭ್ರಮದ
ಪಟ್ಟಣವೇ;

ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಹತ ಾದವರು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಾಯಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಸತ್ತವರಲ್ಲ.

3ನಿನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಓಡಿ ಬಿಲು್ಲ ಾರರಿಲ್ಲದೆ ಸೆರೆ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;
ದೂರದಿಂದ ಓಡು ಾ್ತ ಶತು್ರವಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ನಿನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ

ಕಟು್ಟಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.
4ಹೀಗಿರಲು, “ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದದೃಷಿ್ಟ ತಿರುಗಿಸಿರಿ,ಬಹುಸಂಕಟದಿಂದ

ಾನು ಅಳುವೆನು,
ನನ್ನ ಜನವೆಂಬ ಯುವತಿಯು ಾ ಾದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ

ಸಂತೈಸುವುದಕೆ್ಕ ತವಕಗೊಳ್ಳದಿರಿ.
5 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನಿಂದ ದಿವ್ಯದಶರ್ನದ

ಕಣಿವೆಗೆ ಗಲಿಬಿಲಿಯ ದಿನ, ತುಳಿ ಾಟದ ದಿನ, ಾ್ರಂತಿಯ
ದಿನ,

ಕೋಟೆಯು ಒಡೆದು ಹೋಗಲು, ಕೂಗು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಮುಟು್ಟವ ದಿನ
ಬಂದಿದೆ.

6 ಏ ಾಮು ಕುದರೆಗಳ ರಥಗಳ ಸಂಗಡ ಬತ್ತಳಿಕೆಯನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದರು.

ಕೀರಿನವರು ಗು ಾಣಿಯನು್ನ ತೆಗೆದರು.
7ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರಯ ಾದ ಕಣಿವೆಗಳಲಿ್ಲ ರಥಗಳು ತುಂಬಿದವು,
ಾಹುತರು ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರವೂ್ಯಹಕಟಿ್ಟದರು.”

8ಅವನುಯೆಹೂದದ ರಕ್ಷಣೆಯಮುಸುಕನು್ನ ತೆಗೆದಿ ಾ್ದನೆ.
ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ (ಲೆಬನೋನಿನ) ತೋಪು ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವಮಂದಿರದಲಿ್ಲನ

ಆಯುಧಗಳ ಕಡೆಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಾಕಿದಿರಿ.
9 ಾವೀದನ ಪಟ್ಟಣದ ಕೋಟೆಯ ಒಡಕುಗಳು ಬಹಳವೆಂದು

ನೋಡಿದಿರಿ;
ಕೆಳಗಿನ ಕೊಳಕೆ್ಕ ನೀರನು್ನ ಾಯಿಸಿದಿರಿ.
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10 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮನೆಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ, ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ
ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮನೆಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿಬಿಟಿ್ಟರಿ.†

11 ಎರಡು ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಹಳೆಯ ಕೊಳದ ನೀರಿ ಾಗಿ
ತೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ;

ಆದರೆ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಡೆಸಿ ಾತನ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ದೃಷಿ್ಟಯಿಡಲಿಲ್ಲ,
ಪು ಾತನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿ ಾತನನು್ನ ನೀವು ಲ ಸಲಿಲ್ಲ.

12ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನೆಂಬಕತರ್ನು,ಆದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸಿ, ಗೋ ಾಡಿರಿ, ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ
ಸುತಿ್ತಕೊಳಿ್ಳರಿ ಎಂಬುದೇ.

13ಆದರೆ ಇಗೋ,ಉ ಾ್ಲಸ, ಹಷರ್, ಕುರಿದನಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವುದು,
ಾಂಸ ತಿನು್ನವುದು,

ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿಯುವುದು, ಾಳೆ ಾಯುತೆ್ತೕವೆಂದು ಇಂದು ತಿಂದು
ಕುಡಿಯುವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್.

14 ಹೀಗಿರಲು, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,

“ನೀವು ಾಯುವ ತನಕ ಈ ಅಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತವು ಇಲ್ಲವೇ
ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನೆಂಬ
ಕತರ್ ಾದ ಾನು ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂಬುದೇ.

ಶೆಬ್ನನ ಬಗೆ್ಗ ದೈ ೕಕಿ್ತ
15 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು ಹೀಗೆ

ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ, “ಹೋಗು, ಅರಮನೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾದ
ಶೆಬ್ನನೆಂಬಈಅಧ್ಯಕ್ಷನಬಳಿಗೆಹೋಗಿಅವನಿಗೆಹೇಳತಕ್ಕದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
† 22:10 22:10 ಮನೆಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿಬಿಟಿ್ಟರಿ. ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರ ಮತು್ತ ಒಳ
ಗೋಡೆಗಳನಡುವೆಕಳಪೆಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದಮನೆಗಳನು್ನ ಅವರು ನೆಲಸಮ ಾಡಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ
ಹೊರ ಗೋಡೆಯದುರಸಿ್ತ ಾಗಿ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವ ಾಯಿತು.



ಯೆ ಾಯನು 22:16 lix ಯೆ ಾಯನು 22:24

16 ‘ಇಲಿ್ಲ ನಿನಗೇನು ಕೆಲಸ? ಇಲಿ್ಲ ನಿನ ಾಗಿ ಸ ಾಧಿಯನು್ನ
ತೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನೀನು ಾರು?

ಉನ್ನತದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಕೊರೆಸು ಾ್ತ, ಬಂಡೆಯನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿ,
ನಿನ ಾಗಿ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತೋಡಿಸಿದಿ ಅಲ್ಲವೇ?’ ”

17 ಇಗೋ, ಬಲಿಷ್ಠ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ನಿನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ಎಸೆಯುವನು, ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಳಗೆ ಎಸೆಯುವನು, ನಿನ್ನನು್ನ
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವನು.

18 ನಿನ್ನನು್ನ ಚೆಂಡಿನಂತೆ ಸುತಿ್ತ ಸುತಿ್ತ ವಿ ಾ್ತರ ಾದ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಬಿ ಾಡುವನು;

ದಣಿಯ ಮನೆಗೆ ಅವ ಾನ ತಂದವನೇ, ಅಲೆ್ಲೕ ಾಯುವಿ, ನಿನ್ನ
ವೈಭವದ ರಥಗಳುಅಲೆ್ಲೕ ಇರುವವು.

19 ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು, “ನಿನ್ನನು್ನ ಉದೊ್ಯೕಗದಿಂದ
ತಳಿ್ಳಬಿಡುವೆನು, ನಿನ್ನ ಪದವಿಯಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಎಳೆದು
ಾಕುವೆನು.

20 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸೇವಕನೂ, ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ ಆದ
ಎ ಾ್ಯಕೀಮನನು್ನ ಕರೆಯುವೆನು.

21 ನಿನ್ನ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿ, ನಿನ್ನ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ, ನಿನ್ನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಅವನ ಕೈಗೆ ಕೊಡುವೆನು;

ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೂ, ಯೆಹೂದದ
ಮನೆತನದವರಿಗೂ ತಂದೆ ಾಗುವನು.

22 ಾನು ಾವೀದನಮನೆಯಬೀಗದ ಕೈಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಹೊಣೆ ಾರಿಕೆಗೆ
ಕೊಡುವೆನು;

ಅವನು ತೆರೆದರೆ ಾರೂಮುಚ್ಚರು,ಮುಚಿ್ಚದರೆ ಾರೂ ತೆರೆಯರು.
23 ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಳೆಯನು್ನ ಹೊಡೆದ ಾಗೆ ಅವನನು್ನ

ಭದ್ರಪಡಿಸುವೆನು.
ಅವನು ತನ್ನ ವಂಶದವರಿಗೆ ವೈಭವವುಳ್ಳ ಸಿಂ ಾಸನ ಾಗಿರುವನು.
24 ಬಟ್ಟಲು ದಲುಗೊಂಡು ಕೊಡದ ತನಕ ಸಕಲ ಾ ಾರಣ

ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ತಂದೆಯಸಂ ಾನ,
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ಸಂತತಿ ಾದ ಅವನ ಮನೆಯ ವೈಭವವನು್ನ ಅವರು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ವಹಿಸುವರು” ಎಂಬುದೇ.

25 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
“ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹೊಡೆದ ಳೆಯು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕುಸಿದು
ಹೋಗುವುದು; ಅದು ಬಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಬೀಳ ಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಇದ್ದ ಾರವೂ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡುವುದು ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ
ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬುದೇ.

23
ತೂರಿನ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರ ಾದನೆ

1ತೂರಿನ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ.
ಾಷೀರ್ಷಿನ ಹಡಗುಗಳೇ, ಗೋ ಾಡಿರಿ! ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವು

ಾ ಾಯಿತು, ನಿಮಗೆ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ, ರೇವಿಲ್ಲ.
ಕಿತಿ್ತೕಮ್ ದೇಶದವರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
2ದಿ್ವೕಪಗಳ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಾದು ಹೋಗುವ,
ಚೀದೋನಿನ ವತರ್ಕರಿಂದ ಸಮೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವರೇ,

ೌನ ಾಗಿರಿ!
3ವಿ ಾಲ ಾದ ಾಗರದಮೇಲೆ ತಂದ ಶೀಹೋರಿನ ಾನ್ಯದಿಂದಲೂ,
ನೈಲ್ ನದಿಯ ಬೆಳೆಯಿಂದಲೂ ಆ ಾಯಹೊಂದಿದ ನಿಮ್ಮ ನಗರವು

ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಯ ಾರ ಸ್ಥಳ ಾಗಿತು್ತ.
4 ಚೀದೋನೇ, ಾಚಿಕೆಪಡು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರವೂ, ಸಮುದ್ರದ

ದುಗರ್ವೂ,
“ ಾವು ವೇದನೆ ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಸವಿಸಲಿಲ್ಲ,
ಯುವತಿಯುವಕರನು್ನ ಾಕಿ ಸಲಹಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನುಡಿದಿದೆಯಷೆ್ಟ.
5 ತೂರಿನ ಸ ಾಚಾರವು ಐಗುಪರಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅದ ಾ್ಕಗಿ

ಸಂಕಟಪಡುವರು.
6 ಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಾದುಹೋಗಿರಿ, ದಿ್ವೕಪ

ನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ಗೋ ಾಡಿರಿ!
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7 ನಿಮ್ಮ ಉ ಾ್ಲಸದ ಪಟ್ಟಣವು ಇದೇನೋ? ಅದರ ಉತ್ಪತಿ್ತಯು
ಪು ಾತನ ಾದದೆ್ದೕ ಸರಿ;

ಅವರ ಾಲುಗಳು ಅವರನು್ನ ದೂರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವು.

8 ಅದು ಕಿರೀಟ ಾಯಕ ಾದ ಪಟ್ಟಣವು. ಅದರ ವತರ್ಕರು
ಪ್ರಭುಗಳು,

ಅದರ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಘನವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಇಂಥ
ತೂರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಈ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ಾಡಿದವನು
ಾರು?

9ಗವರ್ದ ಸಕಲ ವೈಭವವನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡಬೇಕೆಂತಲೂ,
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಘನವುಳ್ಳವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಅವ ಾನಪಡಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ

ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನೇ ಹೀಗೆ ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿ ಾ್ದನೆ.
10 ಾಷೀರ್ಷ್ ನಗರಿಯೇ, ನೈಲ್ ನದಿಯಂತೆ ನಿನ್ನ ಭೂಮಿಯನು್ನ

ಬಿತು್ತ. ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾ್ಯ ಾರ ಸ್ಥಳವು
ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

11 ಯೆಹೋವನು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೈಚಾಚಿ ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ
ನಡುಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಾ ಾನಿನ* ದುಗರ್ಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಅದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

12 ಆತನು, “ಹಿಂಸೆಗೆ ಈ ಾದ ಕನೆ್ಯಯಂತಿರುವ ಚೀದೋನ್
ನಗರಿಯೇ, ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಹಷರ್ವೇ ಇಲ್ಲ;

ಎದು್ದ ಕಿತಿ್ತೕಮಿಗೆ ಸಮುದ್ರದಮೇಲೆ ಾದುಹೋಗು,ಅಲಿ್ಲಯೂ ನಿನಗೆ
ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಇರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

13 ಇಗೋ, ಕಸಿ್ದೕಯರ† ದೇಶವು! ಈ ಜ ಾಂಗವು
ನಿ ಾರ್ಮ ಾಯಿತು. ಅಶೂ್ಶಯರ್ರು ಈ ದೇಶವನು್ನ
ಾಡುಮೃಗಗಳಿಗೆ ಈಡು ಾಡಿದರು.

* 23:11 23:11 ಾ ಾನಿನ ಯಿನಿಕೆಯ. † 23:13 23:13 ಕಸಿ್ದೕಯರ
ಾಬೆಲಿನವರು.
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ಗೋಪುರಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಅದರ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಅದನು್ನ
ಾಶಪಡಿಸಿದರು.

14 ಾಷೀರ್ಷಿನ ಹಡಗುಗಳೇ, ಗೋ ಾಡಿರಿ! ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಆಶ್ರಯವು ಾ ಾಯಿತು.

15ಆದಿನದಲಿ್ಲ ತೂರ್ಪಟ್ಟಣವುಒಬ್ಬ ಅರಸನಆಡಳಿತದಎಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ಾಪಕಕೆ್ಕ ಾರದೇ ಇರುವುದು; ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದ
ಮೇಲೆ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ವಿಷಯ ಾದ ಗೀತೆಯಂತೆ ಆಗುವುದು.
16 ಅದೇನೆಂದರೆ, “ಎಲ್ಲರೂ ಮರೆತುಹೋದ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯೇ,

ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಅಲೆಯು ಾ್ತ,
ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ನುಡಿಸಿ, ಬಹಳ

ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡು” ಎಂಬುದೇ.
17 ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ

ಪ ಾಂಬರಿಸುವನು. ಅವಳು ತನ್ನ ಆ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಸಕಲ ಅರಸರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಾ್ಯ ಾರ
ಾಡುವಳು. 18 ಅವಳ ಾ್ಯ ಾರವೂ ಮತು್ತ ಅವಳ ಆ ಾಯವೂ

ಅವಳಿಗೆ ನಿಧಿನಿ ೕಪ ಾಗದೆ ಯೆಹೋವನಿಗೇ ಮೀಸ ಾಗುವುದು.
ಆ ಾ್ಯ ಾರವು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರಿಗೆ
ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಅನ್ನವನೂ್ನ, ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಉಡುಪನೂ್ನ ಒದಗಿಸಲು
ಅನುಕೂಲ ಾಗುವುದು.

24
ಭೂಮಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ವಿ ಾಶ

1 ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಬರಿದು ಾಡಿ, ಎ ಾ್ಲ
ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನಿಜರ್ನ ಾಡಿ, ಅದನು್ನ ವಿ ಾರಪಡಿಸಿ, ಅದರ
ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಚದುರಿಸಿಬಿಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
2ಪ್ರಜೆಗಳು ಾಜಕ, ಾಸಯಜ ಾನ, ಾಸಿ,ಯಜ ಾನಿ,
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ಕೊಳು್ಳವವನು, ಾರುವವನು, ಾಲ ಕೊಡುವವನು ಾಲ
ಪಡೆಯುವವನು, ಬಡಿ್ಡ ಪಡೆಯುವವನು ಬಡಿ್ಡ ತೆರುವವನು,
ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಗತಿ ಾಗುವುದು.

3 ಭೂಮಿಯು ಬಟ್ಟಬರಿ ಾಗುವುದು, ಅದು ಸಂಪೂಣರ್
ಸುಲಿಗೆ ಾಗುವುದು,

ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
4 ಭೂಮಿಯು ಪ್ರ ಾಪಿಸು ಾ್ತ ಬಳಲಿದೆ, ಲೋಕವು ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿದೆ,

ಲೋಕದಉನ್ನತರು ಕಂಗೆಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
5 ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳು ದೈ ಾ ಗಳನು್ನ ಮೀರಿ, ನಿಯಮಗಳನು್ನ

ಬದ ಾಯಿಸಿ,
ಾಶ್ವತ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯು

ಅವರ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಂದ ಅಪವಿತ್ರ ಾಯಿತು.
6 ಆದ ಾರಣ ಾಪವು ಲೋಕವನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ, ಅಲಿ್ಲನವರು

ದಂಡನೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳು ಸುಟು್ಟಹೋಗಿ ಕೆಲವರು ಾತ್ರ ಉಳಿದಿ ಾ್ದರೆ.
7 ಾ್ರ ಾರಸವು ಬತಿ್ತ ಹೋಗುವುದು, ಾ್ರ ಯ ಬಳಿ್ಳಯು

ೕಣಿಸುವುದು, ಹಷರ್ ಹೃದಯರೆ ಾ್ಲ ನರಳು ಾ್ತರೆ.
8 ದಮ್ಮಡಿಗಳ ಉ ಾ್ಸಹವು ಮುಗಿದಿದೆ, ಉ ಾ್ಲಸಿಗಳ ಕೋ ಾಹಲವು

ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ,
ಕಿನ್ನರಿಯಆನಂದವುಅಡಗಿದೆ.
9 ಇನು್ನ ಾನದೊಡನೆ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯರು, ಮದ್ಯವು

ಕುಡಿಯುವವರಿಗೆ ಕಹಿ ಾಗುವುದು.
10 ಾಳುಪಟ್ಟಣವು ಬಿದು್ದಹೋಗಿದೆ, ಾರೂ ಹೋಗದಂತೆ

ಪ್ರತಿ ಂದು ಮನೆಯೂಮುಚಿ್ಚದೆ.
11 ಾ್ರ ಾರಸದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅರಚು ಾ್ತರೆ;

ಉ ಾ್ಲಸವೆ ಾ್ಲ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ; ಲೋಕದ ಸಡಗರವು
ಸೆರೆ ಾಗಿ ತೊಲಗಿದೆ.
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12 ಪಟ್ಟಣಗಳು ಾಳೂ ಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ; ಾಶವು ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿಗೆ
ಬಡಿದಿದೆ.

13ಎಣೆ್ಣಯಮರವನು್ನ ಕಡಿದ ಬಳಿಕ,
ಾ್ರ ಯ ಸುಗಿ್ಗಯು ತೀರಿದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಾಯಿಗಳ ಾಗೆ

ಭೂಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ಜ ಾಂಗಗ ಳಗೆಉಳಿದಿರುವುದು.
14 ಅವರು ತಮ್ಮ ಧ ್ವನಿ ಎತಿ್ತ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕುರಿತು

ಾಡುವರು.
ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಭರ್ಟಿಸುವರು.
15ಮೂಡಣದವರೇ, “ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿರಿ.
ದಿ್ವೕಪ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ

ಾಮವನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಕೂಗುವರು.
16 ಭೂಮಂಡಲದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ, “ನೀತಿವಂತರಿಗೆ

ಮಹಿಮೆ ಾಗಲಿ” ಎಂಬ ಗೀತೆಗಳು ನಮಗೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ, ಆದರೆ
“ ಾ ಾದರೋ ಕ್ಷಯಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ಾಧಕರು ಾಧಿಸು ಾ್ತರೆ, ೌದು, ಾಧಕರು ಾಧಿಸೇ ಾಧಿಸು ಾ್ತರೆ”

ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.
17 ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ಭಯವೂ, ಗುಂಡಿಯೂ, ಬಲೆಯೂ ನಿಮಗೆ

ಾದಿವೆ.
18 ಭಯದ ಸಪ್ಪಳದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುವವನು ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ

ಬೀಳುವನು,
ಗುಂಡಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಬರುವವನು ಬಲೆಗೆ ಸಿಕು ್ಕವನು. ನೋಡು,
ಆ ಾಶದ ಾ್ವರಗಳು ತೆರೆದಿವೆ, ಭೂಮಿಯ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳು

ಕಂಪಿಸುತಿ್ತವೆ.
19ಭೂಮಿಯು ಒಡೆದೇ ಇದೆ, ಬಿರಿದಿದೆ,
ಕದಲಿಯೇ ಹೋಗಿದೆ.
20 ಭೂಮಿಯು ಅಮಲೇರಿದವನ ಾಗೆ ಓ ಾಡುತ್ತದೆ, ಗುಡಿಸಲಂತೆ

ತೂ ಾಡುತ್ತದೆ;
ಅದರ ದೊ್ರೕಹವು ಅದಕೆ್ಕ ಾರ ಾಗಿದೆ, ಅದು ಬಿದು್ದ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ,

ತಿರುಗಿ ಏಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
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21 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶಮಂಡಲದ
ದೂತಸೈನ್ಯವನೂ್ನ,
ಭೂಮಂಡಲದ ಒಡೆಯರನೂ್ನ ದಂಡಿಸುವನು.
22 ಅವರು ಕೈದಿಗಳ ಗುಂಪಿನಂತೆ ನೆಲ ಾಳಿಗೆ ಳಕೆ್ಕ ಒಟಿ್ಟಗೆ

ತಳ್ಳಲ್ಪಟು್ಟ ಅದರಲಿ್ಲ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವರು.
ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವರು.
23 ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರನು ಾಚಿಕೆಪಡುವನು, ಸೂಯರ್ನು

ಲಜೆ್ಜಗೊಳು್ಳವನು;
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ

ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಆಳುವನು.
ಆತನಪರಿ ಾರದಹಿರಿಯರಮುಂದೆಪ್ರ ಾವವುಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವುದು.

25
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ಮತು್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಸು್ತತಿ

1 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು; ನೀನು ಸತ್ಯ
ಾ್ರ ಾಣಿಕತೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ,

ಆದಿ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಾ್ತ, ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದ
ಾರಣ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು, ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವೆನು.

2 ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ದುಗರ್ವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿ, ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಳು
ದಿಬ್ಬವ ಾ್ನಗಿಯೂ,

ಅನ್ಯರ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಾರೂ ಎಂದಿಗೂ ಕಟ್ಟ ಾರದ ಾಳು
ಊರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿದಿ್ದ.

3 ಆದ ಾರಣ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಜ ಾಂಗವು ನಿನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವುದು,
ಭಯಂಕರ ಾದ ಜನರ ಪಟ್ಟಣವು ನಿನಗೆ ಅಂಜುವುದು.

4 ನೀನು ದೀನರಿಗೆ ಕೋಟೆಯು, ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ದಿಕಿಲ್ಲದವರಿಗೆ
ರಕ್ಷಣಾದುಗರ್ವೂ,

ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನೆರಳೂ, ಭೀಕರರ ಾ್ವಸವು
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ಗೋಡೆಗೆ ಬಡಿದುಬಿಡುವ ಬಿರು ಾಳಿಯಂತಿರು ಾಗ ಆಶ್ರಯವೂ
ಆಗಿದಿ್ದೕ.

5 ೕಡಗಳು ಒಣನೆಲದ ಾವನು್ನ ತಂ ಾಗಿಸುವಂತೆ
ನೀನು ಅನ್ಯರ ಗದ್ದಲವನು್ನ ತಗಿ್ಗಸುವಿ;
ೕಡದ ನೆರಳಿನಿಂದ ಬಿಸಿಲು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಾಗುವುದೋ

ಾಗೆ ನಿನಿ್ನಂದ ಭೀಕರರ ಉ ಾ್ಸಹ ಾನವು ಕ್ರಮೇಣ
ನಿಂತುಹೋಗುವುದು.

6ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನು ಈ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಸಕಲ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾರವ ಾ್ತದ ಕೊಬಿ್ಬದಮೃ ಾ್ಟನ್ನದಿಂದಲೂ,

ಮಡಿ್ಡಗಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಶೋಧಿಸಿದ ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ
ಔತಣವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವನು.

7ಸಮಸ್ತ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚರುವಮುಸುಕನೂ್ನ,
ಸಕಲ ದೇಶದವರ ಮೇಲೆ ಾಕಿರುವ ತೆರೆಯನೂ್ನ ಇದೇ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ

ತೆಗೆದು ಾಕುವನು.
8ಮರಣವನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ನಿ ಾರ್ಮ ಾಡುವನು;
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲಿ್ಲನ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ

ಒರೆಸಿಬಿಡುವನು;
ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಯ ಅವ ಾನವನು್ನ ಭೂಮಂಡಲದಿಂದಲೇ

ತೊಲಗಿಸುವನು;ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
9 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜನರು, “ಆ ಾ, ಈತನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ನಮ್ಮನು್ನ

ರ ಸಲಿ ಎಂದು,
ಈತನನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ; ಈತನ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಿ

ಉ ಾ್ಲಸಪಡುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವರು.
10 ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು ಈ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ

ನೆಲೆ ಾಗಿರುವುದು;
ೕ ಾಬ್ಯರೋ ತಿಪೆ್ಪಗುಂಡಿಯ ಕೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಒಣಹುಲು್ಲ
ತುಳಿಯಲ್ಪಡುವ ಾಗೆ ಾವಿದ್ದಲೆ್ಲೕ ತುಳಿಯಲ್ಪಡುವರು.
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11 ಈಜುವವನು ಕೈ ಾಡಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಅದರಲಿ್ಲಯೇ
ಕೈ ಾಡಿಸುವರು; ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರ
ಗವರ್ವನೂ್ನ, ಕೈಯ ಚಮ ಾ್ಕರವನೂ್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಬಿಡುವನು.

12ದುಗರ್ಮ ಾಗಿಯೂ,ಎತ್ತರ ಾಗಿಯೂಇರುವನಿನ್ನ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ
ಆತನು ಕೆಡವಿ, ತಗಿ್ಗಸಿ, ನೆಲ ಸಮ ಾಡಿ ಧೂಳಿಗೆ ತರುವನು.

26
ಸೊ್ತೕತ್ರಗೀತೆ

1 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ದೇಶದೊಳಗೆ ಈ ಗೀತೆಯನು್ನ
ಾಡುವರು,

“ನಮಗೆ ಬಲ ಾದ ಪಟ್ಟಣವಿದೆ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಕೋಟೆಯ ಾ್ನಗಿಯೂ, ಹೊರ ೌಳಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

2 ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಿರಿ! ಧಮರ್ಸತ್ಯಗಳನು್ನ ಕೈಗೊಳು್ಳವ
ಜ ಾಂಗವು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿ!

3ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತನನು್ನ ಾಂತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಾಯುವಿ; ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಭರವಸವಿದೆ.

4 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಭರವಸವಿಡಿರಿ; ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನೇ
ಾಶ್ವತ ಾದ ಆಶ್ರಯಗಿರಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

5ಆತನುಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ಾಸಿಸುವವರನು್ನ ಇಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರಉನ್ನತ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಅದನು್ನ ಕೆಡವಿ, ನೆಲಸಮ ಾಡಿ ಧೂಳಿಗೆ ತಂದಿ ಾ್ದನೆ.
6 ಅದು ಾಲು ತುಳಿತಕೆ್ಕ ಈ ಾಗಿದೆ. ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ಬಡವರೂ ಅದನು್ನ

ಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿದು ಬಿಡು ಾ್ತರೆ.
7 ನೀತಿವಂತನ ಾಗರ್ವು ಸಮ ಾಗಿದೆ; ನೀನು ಅವನ ಾರಿಯನು್ನ

ಸರಿಪಡಿಸಿ ನೇರ ಾಡುತಿ್ತ.
8 ೌದು, ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ

ನಡೆಯು ಾ್ತ ನಿನ ಾಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ;



ಯೆ ಾಯನು 26:9 lxviii ಯೆ ಾಯನು 26:16

ನಿನ್ನ ಾಮಸ್ಮರಣೆಯು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ ಇಷ್ಟ ಾಗಿದೆ, ಹಿತ ಾಗಿದೆ.
9 ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾರೈಸಿದೆ್ದೕವೆ, ೌದು,

ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ತವಕದಿಂದ ಹುಡುಕಿದೆ್ದೕವೆ.
ನೀನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸು ಾಗ

ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳು ಧಮರ್ ಾನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
10ದುಷ್ಟರನು್ನ ಕರುಣಿಸಿದರೂ,ಅವರು ಧಮರ್ ಾನವನು್ನ ಪಡೆಯರು;
ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಲ ಸದೆ ಯ ಾಥರ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ

ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಆಚರಿಸುವರು.
11ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಕೈಯೆತಿ್ತದ್ದರೂ ಅವರು ಲ ಸರು.
ಆದರೆನಿನ್ನ ಸ್ವಜನರಅಭಿ ಾನವನು್ನ ನೋಡಿ ಾಚಿಕೆಪಡಲಿ; ೌದು,

ಆ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ಅಗಿ್ನಯು ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು.
12 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಮಗೆ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ವಿಧಿಸುವಿ,

ಏಕೆಂದರೆ ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಕಿ್ರಯೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಮಗೋಸ ್ಕರ
ನಡೆಸಿದಿ್ದ.

13ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಒಡೆಯರು
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು; ಆದರೆ ಾವು ನಿನ್ನ
ಾಮವನೆ್ನೕ ಹೊಗಳುವೆವು, ಸು್ತತಿಸುವೆವು.

14ನೀನು ಆ ಒಡೆಯರಮೇಲೆ ಕೈ ಾಡಿ,ಅವರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿ
ಅವರ ಾಪಕವನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದ.

ಸತ್ತವರು ಪುನಃ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಪೆ್ರೕತಗಳು ಎದು್ದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
15ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿದಿ್ದೕ, ೌದು, ನಿನ್ನ

ಜ ಾಂಗವನು್ನ ವೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸಿದಿ್ದೕ;
ನೀನು ದೇಶದಮೇರೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ವಿಸ್ತರಿಸಿಮಹಿಮೆಗೊಂಡಿದಿ್ದೕ.
16ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ನಿನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕಿದರು.

ನಿನ್ನ ಶಿ ಅವರ ಮೇಲಿರು ಾಗ ಅವರು ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಾಡಿದರು.
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17 ಹೆರಿಗೆ ಹತಿ್ತರ ಾದ ಗಭಿರ್ಣಿಯು ಾತನೆಪಡು ಾ್ತ, ಬೇನೆಯಿಂದ
ಕೂಗಿ ಅಳುವಂತೆಯೆಹೋವನೇ,

ಾವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿ ದುಃಖಿಸಿದೆ್ದೕವೆ.
18 ಾವು ಗಭರ್ಧರಿಸಿ, ವೇದನೆಪಟು್ಟ ಾಳಿಯನು್ನ ಹಡೆದಂ ಾಯಿತು,

ದೇಶಕೆ್ಕ ನಮಿ್ಮಂದ ಾವಉ ಾ್ಧರವೂಆಗಲಿಲ್ಲ,
ನ ್ಮಳಗೆ ಾವ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೂಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ.
19ಮೃತ ಾದ ನಿನ್ನ ಜನರು ಬದುಕುವರು, ನಮ್ಮ ಹೆಣಗಳುಜೀವದಿಂದ

ಏಳುವವು, ಧೂಳಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು
ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈಯಿರಿ!

ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಸುರಿಸುವ ಇಬ್ಬನಿಯು ಮುಂಜಾನೆಯ
ಇಬ್ಬನಿಯಂತಿರುವುದು. ಭೂಮಿಯು ಸತ್ತವರನು್ನ ಹೊರಗೆ
ಾಕುವುದು.

ಯೆಹೋವನ ಶಿ
20 ನನ್ನ ಜನರೇ, ಬನಿ್ನರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು

ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ದೈವರೋಷವು ತೀರುವ ತನಕ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
21 ಇಗೋ,ಯೆಹೋವನು ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಾಪ ಫಲವನು್ನ

ತಿನಿ್ನಸಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಡು ಾ್ತನೆ;
ಭೂಮಿಯು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಇಂಗಿದ್ದ ರಕ್ತವನು್ನ ಪ್ರಕಟ ಾಡುವುದು, ತನ್ನ

ನಿ ಾಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಹತ ಾದವರನು್ನ ಇನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.”

27
1 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಕಠಿಣವೂ, ಮಹತ್ವವೂ, ಬಲವೂ

ಆಗಿರುವ ತನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡುವ ಸಪರ್ ಾದ ಲೆವಿ ಾ ಾನವನೂ್ನ, ಡೊಂ ಾಗಿ

ಹರಿಯುವ ಸಪರ್ ಾದ ಲೆವಿ ಾ ಾನವನೂ್ನ,
ಮತು್ತ ಮ ಾನದಿಯಲಿ್ಲ ಘಟಸಪರ್ವನೂ್ನ ಕೊಂದು ಾಕುವನು.
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ಯೆಹೋವನ ಾ್ರ ತೋಟದ ಗೀತೆ
2ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಫಲಭರಿತ ಾ್ರ ಯ ತೋಟದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾಡಿರಿ,
3 “ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಅದನು್ನ ಾಯುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ

ಅದಕೆ್ಕ ನೀರು ಹೊಯು್ಯತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ;
ಾರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಕೇಡು ಾಡದ ಾಗೆ ಹಗಲಿರುಳೂ ಾಯುತೆ್ತೕನೆ.

4 ೌದ್ರವು ನನ್ನಲಿ್ಲಲ್ಲ; ದತೂ್ತರಿ ಮತು್ತ ಮುಳು್ಳ ನನಗೆ ಎದುರುಬಿದ್ದರೆ,
ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯುದ್ಧ ಾಡಿ, ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವೆನು.
5 ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಸ ಾ ಾನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ

ಾಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಲಿ, ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಸ ಾ ಾನ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

6ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಕೋಬು ಬೇರೂರುವುದು, ಇ ಾ್ರಯೇಲು
ಹೂಬಿಟು್ಟ ಚಿಗುರುವುದು,

ಆ ವೃಕ್ಷವು ಭೂಮಂಡಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಫಲದಿಂದ ತುಂಬಿಸುವುದು.”

ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲನು್ನ ಶಿ ಸುವುದು
7 ಯೆಹೋವನು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದಂತೆ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆ ಾದ

ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಹೊಡೆದನೋ?
ಇತರ ದೇಶದವರು ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಾಕೋಬ ಮತು್ತ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೋ?

8 ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವದರ ಮೂಲಕ ಅದರೊಡನೆ
ಮಿತಿಮೀರದೆ ಹೋ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕ*; ಮೂಡಣದಿಂದ
ಾಳಿಯು ಬೀಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದರ ಕೂ್ರರ ಹೊಡೆತದಿಂದ
ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

9 ಹೀಗಿರಲು ಾಕೋಬ್ಯರು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕಲು್ಲಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಸುಣ್ಣದಂತೆ ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡಿ,

* 27:8 27:8 ಹೋ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕ ಆಳತೆಗಳಗನು ಾರ ಾಗಿ.
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ಅಶೇರವೆಂಬ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ, ಸೂಯರ್ಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸದೆ ಾಶ ಾಡಿ ಅದೇ ಅವರ ಅಧಮರ್ಕೆ್ಕ
ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು

ಮತು್ತ ಅವರ ಾಪ ಪರಿ ಾರಕೆ್ಕ ಗುರು ಾದ ಪೂಣರ್ಫಲವೂ
ಇ ಾಗಿದೆ.

10 ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲದ ಪಟ್ಟಣವು ಾ ಾಗಿ, ಾಡಿನಂತೆ ಜನರಿಲ್ಲದೆ
ಶೂನ್ಯ ನಿ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗಿದೆ;

ಅಲಿ್ಲ ಕರುಗಳು ಮೇದು ಮಲಗುವುದು, ಅಲಿ್ಲನ ಚಿಗುರುಗಳನು್ನ
ತಿಂದುಬಿಡುವುದು.

11 ಅಲಿ್ಲನ ರೆಂಬೆಗಳು ಒಣಗಿಹೋಗಿ ಮುರಿದುಹೋಗುವವು,
ಹೆಂಗಸರು ಬಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚಿ್ಚ ಉರಿಸುವರು.

ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಪ್ರಜೆಯು ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾದವರೇ. ಆದ ಾರಣ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನು ಅವರಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇ ಾ್ರಯೇಲರಪುನ ಾಗಮನ
12 ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ, ತುಂಬಿತುಳುಕುವ ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯಿಂದ

ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ನದಿಯವರೆಗೆ
ಯೆಹೋವನು ತೆನೆಗಳನು್ನ ಒಕು ್ಕವ ದಿನವು ಬರುತ್ತದೆ;
ಆಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸುವನು.
13ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬನೂ್ನದಲು
ಅಶೂ್ಶರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾದವರೂ, ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ

ದೇಶಭ್ರಷ್ಟ ಾದವರೂ ಬಂದು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತ ಾದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ

ಆ ಾಧಿಸುವರು.

28
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
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1 ಅ ್ಯೕ, ಕುಡುಕ ಾದ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರ ಮಹಿಮೆಯ ಕಿರೀಟದ*
ಗತಿಯೇ!

ಾ್ರ ಾರಸಕೆ್ಕ ಸೋತು ಹೋದವರ ಫಲವ ಾ್ತದ ಕಣಿವೆಗೆ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ
ಶಿರೋಭೂಷಣ ಾಗಿದು್ದ, ಾಡುತಿ್ತರುವ ಹೂವಿನ ಾಡೇ!

2 ಆ ಾ, ಕತರ್ನು ಒಬ್ಬ ಮ ಾಬಲಿಷ್ಠನನು್ನ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಅವನು
ರಭಸ ಾಗಿ ಸುರಿಯುವ ಕಲ್ಮಳೆಯಂತೆಯೂ,

ಾಶಕರ ಾದ ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆಯೂ, ಮುಳುಗಿಸುವ
ಅತಿ ಾ ಾವೃಷಿ್ಟಯಂತೆಯೂ ಬ ಾ ಾ್ಕರದಿಂದ ಆ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಅಧೋಗತಿಗೆ ತರುವನು.

3 ಕುಡುಕ ಾದ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರ ಮಹಿಮೆಯ ಕಿರೀಟವು ಾಲಿನಿಂದ
ತುಳಿಯಲ್ಪಡುವುದು.

4ಫಲವ ಾ್ತದ ಕಣಿವೆಗೆ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಶಿರೋಭೂಷಣ ಾಗಿದು್ದ ಾಡುತಿ್ತರುವ
ಹೂವು ಫಲಕೊಡುವ ಾಲಕೆ್ಕ,

ದಲು ಾಗಿದ ಅಂಜೂರಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾಗುವುದು; ಆ ಹಣ್ಣನು್ನ
ನೋಡಿದವನು,

ಅದನು್ನ ಕಿತ್ತ ಕೂಡಲೆ ನುಂಗಿಬಿಡುವನು.
5 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ ತನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ

ಉಳಿದವರಿಗೆ ಅಂದದ ಕಿರೀಟವೂ, ಸುಂದರ ಮುಕುಟವೂ
ಆಗಿರುವನು.

6 ಆತನೇ ಾ್ಯ ಾಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತವನಿಗೆ
ಾ್ಯಯವಿವೇಚನೆ ಾಗಿಯೂ, ಊರ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವವರಿಗೆ ೌಯರ್ ಾಗಿಯೂ
ಪರಿಣಮಿಸುವನು.

ಯೆ ಾಯನುಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ
7ಈ ನನ್ನ ಜನರು ಸಹ ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ಓ ಾಡು ಾ್ತರೆ, ಮದ್ಯದಿಂದ

ತೂ ಾಡು ಾ್ತರೆ;
ಾಜಕ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂಮದ್ಯದಿಂದ ಓ ಾಡು ಾ್ತರೆ,

* 28:1 28:1 ಕಿರೀಟದ ಅಥ ಾ ಜಯ ಾಲೆ.
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ಾ್ರ ಾರಸವೇ ಅವರನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ,ಮದ್ಯದಿಂದ ತೂ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
8 ಅವರ ಮೇಜುಗಳ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಾಂತಿಯೂ, ಎಂಜಲೂ ತುಂಬಿವೆ,

ಶುದ್ಧ ಾದ ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ಲ.
9 ಇವನು ಾರಿಗೆ ಾನವನು್ನ ಬೋಧಿಸು ಾ್ತನೆ? ಇವನು ಾರಿಗೆ

ಯೆಹೋವನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ?
ಲೆಬಿಟ್ಟ ಕೂಸುಗಳಿಗೋ ಅಥ ಾ ಾಯಿಯ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಎದೆಬಿಟ್ಟ
ಮಕ್ಕಳಿಗೋ?

10ಆ ಯಮೇಲೆಆ ,ಆ ಯಮೇಲೆಆ ,ಸೂತ್ರದಮೇಲೆಸೂತ್ರ,
ಸೂತ್ರದಮೇಲೆ ಸೂತ್ರ, ಇಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ,ಅಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ.

11 ೌದು, ತೊದಲು ಾತಿನವರು, ಅನ್ಯ ಾಷಿಗಳು
ಇವರ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೇ ಯೆಹೋವನು ಈ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡುವನು.

12 ಆತನು ದಲು, “ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಾದ ವಿ ಾ್ರಂತಿ,
ಬಳಲಿದವರಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ನೀಡಿ,

ನಿಮಗೆಅನುಕೂಲ ಾದಉಪಶಮನವುಇದೇ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾಗ
ಇವರು ಕೇಳದೆ ಹೋದರು.

13ಹೀಗಿರಲುಯೆಹೋವನ ಾತು
ಆ ಯಮೇಲೆ ಆ , ಆ ಯಮೇಲೆ ಆ , ಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸೂತ್ರ,

ಸೂತ್ರದಮೇಲೆ ಸೂತ್ರ,
ಇಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ,ಅಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಬು ಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಣಮಿಸುವುದು;
ಇವರು ನಡೆದು ಹಿಂದೆ ಬಿದು್ದ ಭಂಗಪಡುವರು, ಬೋನಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ

ವಶ ಾಗುವರು.

ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
14 ಆದುದರಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಈ ಜನರನು್ನ ಆಳುವ

ಧಮರ್ನಿಂದಕರೇ,
ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
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15 ನೀವು ನಿ ್ಮಳಗೆ, “ಮೃತು್ಯವಿನಿಂದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಾ ಾಳದೊಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ;

ವಿಪರೀತ ಾಧೆಯು ದೇಶದೊಳಗೆ ಾದುಹೋಗು ಾಗ ಅದು
ನಮ್ಮನು್ನ ಮುಟ್ಟದು;

ಾವು ಸುಳ್ಳನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ೕಸದಲಿ್ಲ ರೆಹೊಕಿ್ಕದೆ್ದೕವೆ”
ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.

16 †ಆದುದರಿಂದ ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ,
“ಇಗೋ, ಪರೀ ಗೆ ಒಳ ಾಗಿ, ಾನ್ಯ ಾಗಿಯೂ ಇರುವ

ಮೂಲೆಗಲ್ಲನು್ನ ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ,
ಸಿ್ಥರ ಾದ ಆಸಿ್ತ ಾರವ ಾ್ನಗಿ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ; ಭರವಸವಿಡುವವನು

ಆತುರಪಡನು.
17 ಾನು ಾ್ಯಯವನು್ನ ನೂಲ ಾ್ನಗಿಯೂ, ಧಮರ್ವನು್ನ

ಮಟ್ಟಗೋಲ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡುವೆನು,
ಕಲ್ಮಳೆಯು ಸುಳಿ್ಳನ ಆಶ್ರಯವನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು,

ಜಲಪ್ರ ಾಹವು ೕಸದ ಅಡಗು ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಮುಳುಗಿಸುವುದು.

18ಮೃತು್ಯವಿನಿಂದ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಾಗದು,
ಾ ಾಳದೊಡನೆ ನೀವು ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದವು ನಿಲ್ಲದು;

ವಿಪರೀತ ಾಧೆಯು ದೇಶದೊಳಗೆ ಾದುಹೋಗು ಾಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ತುಳಿದುಬಿಡುವುದು.

19ಅದು ಾದುಹೋಗು ಾಗೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದು;
ಹೊ ಾ್ತರೆಯಿಂದ ಹೊ ಾ್ತರೆಗೆ ಹಗಲು ಾತಿ್ರಯೂ

ಾದುಹೋಗುವುದು;
ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ

ಭಯ ಾಗುವುದು.
† 28:16 28:16 ಕೀತರ್ನೆ 118:22-23; ರೋ ಾ. 9:33; 1 ಪೇತ್ರ 2:6 ನೋಡಿರಿ.
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20 ಒಬ್ಬನು ಾಲುಚಾಚಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವನೆಂದರೆ ಾಸಿಗೆಯ
ಉದ್ದವೂ ಾಲುವುದಿಲ್ಲ; ಮುದುರಿಕೊಂಡು
ಮಲಗುವನೆಂದರೆ ಹೊದಿಕೆಯಅಗಲವೂ ಾಲುವುದಿಲ್ಲ.”

21 ಯೆಹೋವನು ಈಗ ಅಪರೂಪ ಾದ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ
ನಡೆಸಬೇಕೆಂತಲೂ, ಅಪೂವರ್ ಾದ ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ

ಪೆ ಾಚೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಎದ್ದಂತೆ ಏಳುವನು, ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ
ರೋಷಗೊಂಡಂತೆ ರೋಷಗೊಳು್ಳವನು.

22 ಆದುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಬಂಧನಗಳು ಇನೂ್ನ ಬಿಗಿ ಾಗದಂತೆ
ಧಮರ್ನಿಂದೆಯನು್ನ ಬಿಡಿರಿ;

ಭೂಮಂಡಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಿಶಿ್ಚತಪ್ರಳಯ ಾಗಲಿ ಎಂದು
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು
ನುಡಿಯುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.

ಯೆಹೋವನ ಾಯರ್ಗಳ ವಿವೇಕವು
23 ನನ್ನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ, ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ಗಮನವಿಟು್ಟ

ಆಲಿಸಿರಿ.
24 ಬಿತ್ತನೆ ಾಗಿ ಉಳುವವನು ಹಗಲೆ ಾ್ಲ ಉಳುತಿ್ತರುವನೋ?

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಮಣ್ಣನು್ನ ಕೆಳಮೇಲು ಾಡು ಾ್ತ
ಕುಂಟೆಹೊಡೆಯುವನೋ?

25 ಅಂತು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹಸನು ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಗಸೆಯನು್ನ,
ಜೀರಿಗೆಯನು್ನ ಬಿತಿ್ತ,

ಗೋದಿಯನು್ನ ಾಲು ಾ ಾಗಿ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ, ಕಡಲೆಯನು್ನ
ಅಂಚಿನಲಿ್ಲಯೂ ಾಕುವನಲ್ಲವೆ?

26ಅವನ ದೇವರು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಕಲಿಸಿ, ತಿದು್ದ ಾ್ತನೆ.
27ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಜೀರಿಗೆಯನು್ನ ಒಕು ್ಕವುದು ಯಂತ್ರದಿಂದಲ್ಲ

ಅಥ ಾ ಾಡಿಯಚಕ್ರದಿಂದಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೋಲಿನಿಂದಲೇ;
ಅಗಸೆಯನು್ನ ಒಕು ್ಕವುದು ಕೋಲಿನಿಂದಲೇ,ಜೀರಿಗೆಯನು್ನ ಒಕು ್ಕವುದು

ದೊಣೆ್ಣಯಿಂದಲೇ, ಕಣದ ಗುಂಡಿನಿಂದಲ್ಲ.
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28ಗೋದಿಯ ಾಳನು್ನ ನುಚು್ಚ ಾಡುವನೋ?
ತನ್ನ ಕುದುರೆಗಳ ಾಡಿಯ ಚಕ್ರವನು್ನ ಹೊಡೆಯು ಾ್ತ ಗುಂಡನು್ನ

ಉರುಳಿಸು ಾ್ತ ಾ ಾಗಲೂ ಒಕು ್ಕತಿ್ತರುವುದಿಲ್ಲ, ನುಚು್ಚ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

29ಈವಿವೇಕವುಸಹಅತಿಶಯ ಾದಆಲೋಚ ಾಪರನೂ,ಸು ಾನ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠನೂ ಆಗಿರುವ,

ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನಿಂದಲೇಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

29
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1 ಅ ್ಯೕ, ಅರೀಯೇಲೇ,* ಅರೀಯೇಲೇ ಾವೀದನು
ಸೈನ್ಯಸಮೇತ ಾಗಿ ಾಸಿಸಿದ ಪಟ್ಟಣವೇ, ನಿನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ
ಏನು ಹೇಳಲಿ!

ಈ ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಮುಂದಿನ ವಷರ್ವನು್ನ ಸೇರಿಸಿರಿ; ಹಬ್ಬಗಳು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಬರಲಿ.

2 ಆ ಮೇಲೆ ಾನು ಅರೀಯೇಲನು್ನ ಾಧಿಸುವೆನು; ಅರಚಾಟ
ಕಿರಿಚಾಟಗಳಿಂದ ತುಂಬುವುದು;

ಆ ಪಟ್ಟಣವು ನನಗೆ ಅರೀಯೇ ಾಗಿಯೇ ಪರಿಣಮಿಸುವುದು.
3 ಾನು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ದಂಡಿಳಿಸಿ,
ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, ದಿಬ್ಬ ಾಕಿ ನಿನ್ನನು್ನ

ಮುತು್ತವೆನು.
4 ನೀನು ಕುಗಿ್ಗ ಭೂಮಿ ಳಗಿಂದ ಾತ ಾಡುವಿ, ನಿನ್ನ ನುಡಿಯು

ಮಣಿ್ಣನೊಳಗಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸ್ವರ ಾಗಿ ಹೊರಡುವುದು,
ನಿನ್ನ ಧ ್ವನಿಯುಪೆ್ರೕತದಧ ್ವನಿಯಂತೆನೆಲದೊಳಗಿಂದಬರುವುದು,ನಿನ್ನ

ನುಡಿಯು ಧೂಳಿನೊಳಗಿಂದ ಪಿಸುಗುಟು್ಟವುದು.

* 29:1 29:1ಅರೀಯೇಲೇ,ದೇವರ ಕೊ್ರೕಧಅಥ ಾಯಜ್ಞವೇದಿಯಬೆಂಕಿ ಸ್ಥಳ ಅಥ ಾ
ಯೆರೂಸಲೇಮ್
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5 ಗುಂಪು ಗುಂ ಾಗಿ ಕೂಡಿರುವ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾದ
ಧೂಳಿನಂತೆಯೂ, ಭಯಂಕರ ಾದ ಸಮೂಹವು
ಾರಿಹೋಗುವ ಹೊಟಿ್ಟನಂತೆಯೂ ಇರುವರು;

ಅವರು ಕ್ಷಣ ಾತ್ರದಲಿ್ಲ ಲಯಹೊಂದುವರು.
6 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಗುಡುಗು, ಭೂಕಂಪ,

ಮ ಾಶಬ್ದ, ಬಿರು ಾಳಿ, ಚಂಡ ಾರುತ, ದಹಿಸುವ ಅಗಿ್ನಯ
ಜಾ್ವಲೆ

ಇವುಗಳಮೂಲಕ ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸುವನು.
7 ಅರೀಯೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೋ ಾಡಿ, ಅದಕೂ್ಕ ಅದರ ಕೋಟೆಗೂ

ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯುದ್ಧ ಾಡಿ,
ಾಧಿಸುವ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಗುಂಪು,
ಕನಸಿನಂತೆ, ಾತಿ್ರಯ ಸ್ವಪ್ನದ ಾಗೆ ಾಯ ಾಗುವುದು.
8 ಹಸಿದವನು ಕನಸು ಕಂಡು ಆ ಾ, ತಿನು್ನತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ

ಎಂದುಕೊಂಡಂ ಾಗುವುದು; ಎಚೆ್ಚ ಾ್ತಗ ಅವನ ಹೊಟೆ್ಟ
ಬರಿ ಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು.

ಾ ಾರಿದವನು ಸ್ವಪ್ನದಲಿ್ಲ ಇಗೋ ನೀರು ಕುಡಿಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ
ಎಂದುಕೊಂಡಂ ಾಗುವುದು; ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಎಚೆ್ಚ ಾ್ತಗ
ಬಲಹೀನ ಾಗಿದು್ದ, ಬಳಲಿ ನೀರನು್ನ ಬಯಸು ಾ್ತ
ಾ ಾರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವನು.

ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡುವ ಸಕಲ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ ಇದೇ ಗತಿ ಾಗುವುದು.

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಮೂಢಭಕಿ್ತ
9 ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ ಬೆರಗು ಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆರ ಾಗಿರಿ, ಕುರುಡು

ಾಡಿಕೊಂಡು ಕುರುಡ ಾಗಿರಿ!
ಇವರು ಅಮಲೇರಿ ಾ್ದರೆ, ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದಲ್ಲ; ಓ ಾಡು ಾ್ತರೆ

ಮದ್ಯದಿಂದಲ್ಲ.
10ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾಢನಿದೆ್ರಯನು್ನ ಬರ ಾಡಿ,
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ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ, ದಿವ್ಯದಶಿರ್ಗಳ ತಲೆಗಳಿಗೆಮುಸುಕು
ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.

11 ದೈವದಶರ್ನವೆ ಾ್ಲ ಮುದೆ್ರ ಾಕಿದ ಾಸ್ತ ್ರದ ಾತಿನ ಾಗಿದೆ;
ಅದನು್ನ ಅಕ್ಷರ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ, “ಇದನು್ನ ಓದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ
ಅವನು, “ಮುದೆ್ರ ಾಕಿದೆಯ ಾ್ಲ,ಆಗುವುದಿಲ್ಲ”ಎಂದು ಹೇಳುವನು.
12ಅಕ್ಷರವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ, “ಇದನು್ನ ಓದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು,
“ನನಗೆ ಓದಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವನು.
13 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಈ ಜನರು ಾತಿನಿಂದ

ನನ್ನನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ,
ತುಟಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸು ಾ್ತರೆ, ಮನಸ್ಸನೊ್ನೕ

ದೂರ ಾಡಿಕೊಂಡು,
ಾಯಿ ಾಠ ಾಗಿ ಕಲಿತಿರುವ ಮನುಷ ್ಯರ ಆ ಗೆ ಸರಿ ಾದ

ಭಯಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಾತ್ರ ನನ್ನಲಿ್ಲಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
14 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಾನು ಈ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಧಿಕ

ಆಶ್ಚಯರ್ವೂ, ಅದು್ಭತವೂ ಆದ ಾಯರ್ವನು್ನ ಇನು್ನ
ಾಡುವೆನು;

ಇವರ ಾನಿಗಳ ಾನವು ಅಳಿಯುವುದು, ವಿವೇಕಿಗಳ ವಿವೇಕವು
ಅಡಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಭವ್ಯಭವಿಷ ್ಯದ ಭರವಸೆ
15 ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮರೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ,

ಅ ಾಧಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ, “ನಮ್ಮನು್ನ ಾರು ನೋಡುವರು? ಾರು ತಿಳಿ ಾರು?”

ಅಂದುಕೊಂಡು ಕತ್ತಲಲೆ್ಲೕ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವವರ
ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!

16 ಅ ್ಯೕ, ನೀವು ಎಂ ಾ ಮೂಖರ್ರು! ನೀವು ತಲೆಕೆಳಗೆ
ಾಡುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಕುಂ ಾರನ ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಂತೆ

ಪರಿಗಣಿಸ ಾಗುವುದು.
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ಕೆಲಸ ಾಡಿದವನಿಗೆ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ, “ಆತನು ಕೆಲಸ ಾಡಲಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳುವುದೋ? ಇಲ್ಲವೇ,

ತನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನಿಗೆ ನಿಮಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ, “ಆತನಿಗೆ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳುವುದೋ?

17ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದೊಳಗೆ
ಲೆಬನೋನ್ ಅರಣ್ಯವು ತೋಟ ಾಗುವುದು, ಈಗಿನ ತೋಟವು

ಅರಣ್ಯ ಾಗಿ ಾಣಿಸುವುದು.
18ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕಿವುಡರು ಾಸ್ತ ್ರದ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವರು ಮತು್ತ
ಕುರುಡರ ಕಣು್ಣಗಳು ಕತ್ತಲೆ ಳಗೂ ಾಣುವುದು.
19ದೀನರುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಆನಂದಿಸುವರು,
ಬಡವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವರು.
20 ಏಕೆಂದರೆ ಭಯಂಕರರು ನಿಶೆ್ಶೕಷ ಾಗುವರು, ಧಮರ್ನಿಂದಕರು

ನಿ ಾರ್ಮ ಾಗುವರು.
21 ಸುಳು್ಳ ಾ ಯಿಂದ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸುವವರೂ, ಚಾವಡಿಯಲಿ್ಲ

ದೋಷವನು್ನ ಖಂಡಿಸುವವನಿಗೆಉರುಲೊಡು್ಡವವರೂ,
ಾ್ಯಯವಂತನ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ತಪಿ್ಪಸುವವರೂ ಆಗಿರುವ

ಅಧಮರ್ನಿರತರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವರು.
22 ಹೀಗಿರಲು ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಯೆಹೋವನು

ಾಕೋಬನಮನೆತನದ ವಿಷಯ ಾಗಿ,
“ ಾಕೋಬ್ಯರು, ಇನು್ನ ಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಮುಖವು ಇನು್ನ

ಕಳೆಗುಂದುವುದಿಲ್ಲ.
23 ಾಕೋಬ ವಂಶದವರು ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾನು ನಡೆಸುವ

ಕೆಲಸವನು್ನ ನೋಡಿ,
ನನ್ನ ಾಮವೇ ಆ ಾಧನೆಗೆ ಅಹರ್ವೆಂದು ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವರು; ೌದು,

ಾಕೋಬ್ಯರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯನು್ನ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಪಡಿಸಿ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಿಗೆ ನಡುಗುವರು.
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24 ತಪಿ್ಪದ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರೆಲ್ಲರೂ ವಿವೇಕಿಗ ಾಗುವರು,
ಗುಣಗುಟು್ಟವವರು ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ನಡೆಯುವರು”
ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

30
ಐಗುಪ್ತರೊಡನೆ ಸಂ ಾನ ವ್ಯಥರ್

1ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ, “ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ
ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ”

“ಇವರು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳದೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಾಡಿ, ನನ್ನ
ಆತ್ಮದಿಂದ ಪೆ್ರೕರಿತ ಾಗದೆ ಕಪಟಉ ಾಯಗಳನು್ನ ಾಡಿ

ಾಪದಮೇಲೆ ಾಪವನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
2 ಫರೋಹನ ಆಶ್ರಯವನು್ನ ಪಡೆದು, ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಆಶ್ರಯ

ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು,
ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಗಿ ಹೊರಟಿ ಾ್ದರೆ.
3ಆದುದರಿಂದ ಫರೋಹನ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಾಚಿಕೆಯು,
ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವುದರಿಂದಅವ ಾನವುಉಂಟಾಗುವುದು.
4 ಆ ಫರೋಹನ ಪ್ರ ಾನರು ಚೋವನಿನಲಿ್ಲದ್ದರೂ, ಅವನ ದೂತರು

ಾನೇಸಿಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.
5 ತಮಗೆ ಸ ಾಯವನೂ್ನ, ಪ್ರ ೕಜನವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದೆ

ಾಚಿಕೆಯನೂ್ನ,
ಅವ ಾನವನೂ್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ವ್ಯಥರ್ ಾದ ಈ ಜ ಾಂಗದ

ವಿಷಯ ಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲಜೆ್ಜಪಡುವರು.”
6ದ ಣ ಸೀಮೆಯ* ನೀ ಾನೆಯವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ.
ಾಯ ಾರಿಗಳು ಗಂಡು ಕತೆ್ತಗಳ ಬೆನು್ನಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ

ಧನವನೂ್ನ, ಒಂಟೆಗಳ ಡುಬ್ಬಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ
ಹೊರಿಸಿಕೊಂಡು,

* 30:6 30:6 ದ ಣ ಸೀಮೆಯನೆಗೆವ್.
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ಮೃಗೇಂದ್ರ, ಸಿಂಹ, ಸಪರ್, ಾರುವ ಉರಿಮಂಡಲ ಇವುಗಳಿಂದ
ಭಯಂಕರ ಾಗಿಯೂ, ಶ್ರಮಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಉಂಟು
ಾಡುವ ದೇಶದ ಾಗರ್ ಾಗಿ

ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದ ಜ ಾಂಗದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು ಾ್ತರೆ.
7ಐಗುಪ್ತದ ಸ ಾಯವುವ್ಯಥರ್ ನಿರಥರ್ಕ;
ಆದುದರಿಂದ ಾನುಅದಕೆ್ಕ ಸುಮ್ಮನೆಬಿದಿ್ದರುವಜಂಬದಮೃಗವೆಂದು

ಹೆಸರಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

ಐಗುಪ್ತದ ಆಶ್ರಯದಿಂ ಾಗುವ ದುಗರ್ತಿ
8ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು ನೀನು ಈಗ ಹೋಗಿ, ಈ

ಾತುಗಳು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವಂತೆ ಅವರೆದುರು ಹಲಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಕೆತು್ತ,ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆ,

ಈ ಾತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾ ಾಗಿರುವುದು.
9ಇವರು ದೊ್ರೕಹದ ಜ ಾಂಗದವರು, ೕಸದ ಸಂ ಾನದವರು,
ಯೆಹೋವನಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಲೊಲ್ಲದ ಸಂತತಿಯವರು.
10 ಇವರು ದಿವ್ಯದಶಿರ್ಗಳಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ದಶರ್ನ ಾಗದಿರಲಿ”

ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ,
ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ, “ನಮ ಾಗಿ ಾ್ಯಯ ಾದವುಗಳನು್ನ

ಪ್ರ ಾದಿಸಬೇಡಿರಿ,
ನಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ನುಡಿಯಿರಿ, ೕಸ ಾದವುಗಳನೆ್ನೕ

ಪ್ರ ಾದಿಸಿರಿ ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ.
11 ನೀವು ಹಿಡಿದಿರುವ ಾಗರ್ದಿಂದ ತೊಲಗಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಾರಿಗೆ

ಓರೆ ಾಗಿರಿ;
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯನು್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲದ ಾಗೆ

ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
12ಆದುದರಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ನೀವುಈ ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡಿ,
ಬ ಾ ಾ್ಕರ ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ ನಂಬಿ,
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13 ಅವುಗಳನೆ್ನೕ ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಎತ್ತರ ಾದ
ಗೋಡೆಯಒಂದು ಾಗವು ಾಗು ಾ್ತ,

ತಟ್ಟನೆ ಕ್ಷಣ ಾತ್ರದಲಿ್ಲ ಕಳಚಿಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ,
ನಿಮ್ಮ ಅಪ ಾಧವೂನಿಮಗೆಅ ಾಯಕರ ಾಗುವುದು.”
14 ಉರಿಯಿಂದ ಕೆಂಡವನು್ನ ತೆಗೆಯುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ, ಾವಿಯಿಂದ

ನೀರನು್ನ ತೆಗೆಯುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ,
ಬೋಕಿಯ ತುಂಡುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂಉಳಿಯದಂತೆ,
ಒಬ್ಬನು ಕುಂ ಾರನ ಗಡಿಗೆಯನು್ನ ಚೂರುಚೂ ಾಗಿ ಒಡೆದು ಬಿಡುವ

ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆತನು ಆ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.
15 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ ಾದ

ಯೆಹೋವನು,
“ನೀವು ಪರಿವತರ್ನೆಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ

ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದು; ಾಂತ ಾಗಿ ಭರವಸದಿಂದಿರುವುದೇ
ನಿಮಗೆ ಬಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ,

ನೀವು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
16ನೀವು, ‘ಬೇಡವೇ ಬೇಡ,
ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಓಡುವೆವು’ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು

ಓಡಿಯೇ ಹೋಗುವಿರಿ,
ನೀವು, ‘ವೇಗ ಾಗಿ ಸ ಾರಿ ಾಡುವೆವು’ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ

ವೇಗಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವರು.
17ಒಬ್ಬನ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಾವಿರ ಜನರು ಓಡುವರು;
ಐವರು ಬೆದರಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಓಡಿಹೋಗುವಿರಿ;
ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಶಿಖರದಲಿ್ಲನ ಸ್ತಂಭದ ಾಗೂ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿನ

ಕಂಬದಂತೆಯೂ ಒಂಟಿ ಾಗಿಉಳಿಯುವಿರಿ.”
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮುಂದಿನ ವಿಧೇಯತೆಮತು್ತ ಸುಸಿ್ಥತಿಯೂ

18 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಾದಿರುವನು; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರುಣಿಸಬೇಕೆಂದು
ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು;
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ಯೆಹೋವನು ಾ್ಯಯಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರು; ಆತನಿ ಾಗಿ
ಾದಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರು.

19 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಚೀ ೕನಿನ ಜನರೇ, ನೀವು
ಇನು್ನ ಅಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ನೀವು ಕೂಗಿ ದುಃಖಿಸಿದ ಶಬ್ದವನು್ನ
ಆತನು ಕೇಳಿ,

ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸೇ ತೋರಿಸುವನು; ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ನಿಮಗೆ
ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.

20 ಕತರ್ನು ಕಷ್ಟವನು್ನ, ಶ್ರಮೆಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನ ಾನಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಕೊಟ್ಟರೂ,

ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕನು ಇನು್ನ ಮರೆ ಾಗಿರನು,
ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕನನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣುವಿರಿ.
21ನೀವು ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ, ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ,
“ಇದೇ ಾಗರ್, ಇದರಲೆ್ಲೕ ನಡೆಯಿರಿ” ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಆಡುವ

ಾತು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುವುದು.
22 ಕೆತಿ್ತದ ನಿಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಕವಚಗಳನೂ್ನ,
ಎರಕದ ನಿಮ್ಮ ಬೊಂಬೆಗಳ ಬಂ ಾರದ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ನೀವು

ಹೊಲಸು ಾಡಿ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ, “ತೊಲಗಿ ಹೋಗಿರಿ”
ಎಂದು ಹೊಲೆ ಾದ ಬಟೆ್ಟಯಂತೆ ಬಿ ಾಡುವಿರಿ.

23 ಆಗ ನೀವು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೀಜ ಬಿತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಆತನು ಬಿತ್ತನೆಯ
ಮಳೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು;

ನೆಲದ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಾರ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿ
ಒದಗಿಸುವನು;

ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಂದೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಾವಲುಗಳಲಿ್ಲ
ಮೇಯುವವು.

24ಹೊಲವನು್ನಊಳುವ ಎತು್ತ, ಗಂಡು ಕತೆ್ತಗಳು ರದಿಂದಲೂ,
ಕವೆಗೋಲಿನಿಂದಲೂ ತೂರಿದ ರುಚಿಕರ ಾದಮೇವನು್ನ ತಿನು್ನವವು.
25 ಗೋಪುರಗಳು ಬಿದು್ದ ಹೋಗುವ ಮ ಾಸಂ ಾರದ ದಿನದಲಿ್ಲ

ಪ್ರತಿ ಂದು ಉನ್ನತ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲಯೂ,



ಯೆ ಾಯನು 30:26 lxxxiv ಯೆ ಾಯನು 30:32

ಎತ್ತರ ಾದ ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲಯೂ ತೊರೆಗಳು, ನೀರಿನ ಾಲುವೆಗಳು
ಹರಿಯುತಿ್ತರುವವು.

26ಇದಲ್ಲದೆ,ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರ ವ್ರಣವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ,
ಅವರಪೆಟಿ್ಟನ ಾಯವನು್ನ ಗುಣ ಾಡುವದಿನದಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು

ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಾಗೆಯೂ ಮತು್ತ ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕು
ಏಳರಷು್ಟ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿತು್ತ.

ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅಶೂ್ಶಯರ್ರಿ ಾದ ವಿ ಾಶ
27 ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನ ಾಮವು ದೂರದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ; ಆತನ

ಕೋಪವು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಉರಿಯುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದೇಳುವ
ಹೊಗೆಯು ದಟ್ಟ ಾಗಿದೆ;

ಆತನ ತುಟಿಗಳು ರೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ, ಆತನ ಾಲಿಗೆಯು
ನುಂಗುವ ಅಗಿ್ನಯಂತಿದೆ.

28 ಆತನ ಾ್ವಸವು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿ ಕಂಠದವರೆಗೂ ಏರುವ
ತೊರೆಯಂತಿದೆ.

ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಉಳಿಸದೆ ಜರಡಿಯಿಂದ ಜಾಲಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಬರು ಾ್ತನೆ. ಾರಿತಪಿ್ಪಸುವ ಕಡಿ ಾಣವು ಜನಗಳ
ದವಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವುದು.

29ನೀ ೕ,ಹಬ್ಬದ ೌರಣೆಯ ಾತಿ್ರಯಲೊ್ಲೕ ಎಂಬಂತೆ ಾಡುವಿರಿ.
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಶರಣನ ಾನಿ್ನಧ್ಯವನು್ನ ಬಯಸಿ, ಯೆಹೋವನ

ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಕೊಳಲಿನ ಾದದೊಡನೆ ಹೋಗುವವನಂತೆ
ಹೃದ ಾನಂದಪಡುವಿರಿ.

30ಆಗಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಗಂಭೀರ ಾದ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳ ಾಡಿ,
ತೀವ್ರಕೋಪ, ಕಬಳಿಸುವ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆ, ಬಿರು ಾಳಿ, ಅತಿವೃಷಿ್ಟ, ಕಲ್ಮಳೆ

ಇವುಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಶಿ ಾಹಸ್ತವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವನು.
31 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ದಂಡದಿಂದ ದಂಡಿಸು ಾಗ ಅಶೂ್ಶಯರ್ರು

ಆತನ ಧ ್ವನಿಯಿಂದಲೇ ಾಶ ಾಗುವರು.
32ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿದ ದಂಡದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಪೆಟು್ಟ,
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ದಮ್ಮಡಿ, ಕಿನ್ನರಿಗಳ ಾದದೊಡನೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು.
ಆತನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡು ಾ್ತ ಯುದ್ಧ ಾಡುವನು.

33 ಪು ಾತನ ಾಲದಿಂದಲೂ ಅಗಿ್ನಕುಂಡವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ೌದು,
ಾಜನಿಗೆ ಅದು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಅದನು್ನ ಆಳ ಾಗಿಯೂ,
ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಅದರಲಿ್ಲನ ಚಿತೆ ಳಗೆ ಬೆಂಕಿಯೂ ಬೇ ಾದಷು್ಟ
ಮರದಕೊರಡುಗಳೂ ಇವೆ;

ಯೆಹೋವನ ಾ್ವಸವು ಗಂಧಕದ ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ ಅದನು್ನ
ಉರಿಸುವುದು.

31
ಯೆಹೋವನೇಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ನಿಜ ಾದ ರಕ್ಷಕ

1 ಅ ್ಯೕ, ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಸೇರಿ ಅಶ್ವಬಲವನು್ನ
ಆಶ್ರಯಿಸುವವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!

ರಥಗಳುಬಹಳವೆಂದು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ, ಸ ಾರರು ಬಹು
ಬಲಿಷ್ಠರೆಂದು ಅವರಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡು ಾ್ತರೆ.

ಆದರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯಕಡೆಗೆ ದೃಷಿ್ಟಯಿಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

2ಇಗೋ,ಆತನು ವಿವೇಕಿ, ತನ್ನ ಾತನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆಯದೆ ಕೇಡನು್ನ
ಬರ ಾಡುವನು.

ಕೆಡುಕರ ಮನೆತನಕೂ್ಕ, ಅ ಾ್ಯಯ ಾರರ ಸ ಾಯಕರಿಗೂ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಏಳುವನು.

3 ಐಗುಪರು ಮನುಷ ್ಯ ಾತ್ರದವರೇ, ದೇವರಲ್ಲ. ಅವರ ಅಶ್ವಗಳು
ಆತ್ಮವಲ್ಲ, ಾಂಸಮಯ ಾದವುಗಳು.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೈ ಚಾಚು ಾಗ ಸ ಾಯ ಾಡಿದವನು ಮತು್ತ
ಸ ಾಯಪಡೆದವನು ಬಿದು್ದಹೋಗುವನು. ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ
ಒಟಿ್ಟಗೆ ಲಯ ಾಗುವರು.

4ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ,
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“ಸಿಂಹವು, ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹವು, ಬೇಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ
ಗುರುಗುಟು್ಟತಿ್ತರು ಾಗ ಾವಲು ಾರನ ಕೂಗನು್ನ ಕೇಳಿ,

ಕುರುಬರ ಗುಂಪು ಅದಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೂಡಿಬಂದರೂ ಅದು ಅವರ
ಕೂ ಾಟಕೆ್ಕ ಹೆದರದೆ,

ಅವರ ಗದ್ದಲದಿಂದ ಹೇಗೆ ಧೈಯರ್ಗುಂದುವುದಿಲ್ಲ ೕ
ಾಗೆಯೇ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಯುದ್ಧ ಾಡಲು

ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದ ಶಿಖರದಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವನು.
5 ಾರುವ ಪ ಯಂತೆ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು

ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಾ ಾಡುವನು.
ಅದನು್ನ ರ ಸಿ ಾಯುವನುಮತು್ತ ಾದುಹೋಗು ಾ್ತ ಅ ಾಯದಿಂದ

ತಪಿ್ಪಸುವನು.
6 “ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ, ನೀವು ಾರಿಗೆ ಅ ಾಧ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ
ಾಡಿದಿರೋ ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 7 ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು

ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಾಪದ ಗುರು ಾದ
ಬೆಳಿ್ಳಯಮತು್ತ ಬಂ ಾರದವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ಬಿ ಾಡುವನು.
8 ಆಗ ಅಶೂ್ಶಯರ್ರು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಬೀಳುವರು. ಅದು ಮನುಷ ್ಯರ

ಕತಿ್ತಯಲ್ಲ,ಖಡ್ಗವು ಅವರನು್ನ ನುಂಗುವುದು,ಅದು ಾನವ
ಖಡ್ಗವಲ್ಲ.

ಅವರು ಕತಿ್ತಯಿಂದತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಓಡುವರು. ಅವರ ೌವನಸ್ಥರು
ಬಿಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುವರು.

9 ಅವರು ಭಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರ ಪ್ರ ಾನರು ಹೆದರಿ ಧ ್ವಜ ಾ್ಥನದಿಂದ
ದಿ ಾ್ಕ ಾ ಾಗುವರು”

ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನಯನೂ್ನ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಕುಲುಮೆಯನೂ್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಯೆಹೋವನ ನುಡಿ ಇದೇ.
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32
ಮುಂದಿನ ಧಮರ್ ಾಜ್ಯದ ಸುಲಕ್ಷಣ

1 ಇಗೋ, ಒಬ್ಬ ಾಜನು ನೀತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಆಳುವನು.
ಅಧಿಪತಿಗಳು ಾ್ಯಯದಿಂದ ದೊರೆತನ ಾಡುವರು.

2 ಆಗ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ ್ಯನು ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ,
ಅತಿವೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಮರೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ,

ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲನ ನೀರಿನ ಾಲುವೆಗಳ ಾಗೂ, ಬೆಂ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ
ಬಂಡೆಯನೆರಳಿನೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವನು.

3 ಆಗ ನೋಡುವವರ ಕಣು್ಣ ಾ್ಬಗದು, ಕೇಳುವವರ ಕಿವಿ
ಮಂದ ಾಗದು.

4 ಆತುರ ಾರರ ಹೃದಯವು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಗ್ರಹಿಸುವುದು.
ತೊದಲು ಾತ ಾಡುವವರ ಾಲಿಗೆಯು ಸ್ವಚ್ಛ ಾಗಿಯೂ,
ಶೀಘ್ರ ಾಗಿಯೂ ಾತ ಾಡುವುದು.

5 ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನೀಚನು ಘನವಂತನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳನು. ಕಳ್ಳನು
ಮಹನೀಯನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳನು.

6ಏಕೆಂದರೆ ನೀಚನು ನೀಚ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವನು.
ಅವನ ಹೃದಯವು ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸಿ, ನಡೆಯದೆ ಇರುವುದನು್ನ ನಡಿಸಿ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅಸತ್ಯವ ಾ್ನಡಿ,
ಹಸಿದವನ ಆಶೆಯನು್ನ ಬರಿದು ಾಡಿ, ಾ ಾರಿದವನ ಾನವನು್ನ

ತಪಿ್ಪಸುವುದು.
7 ೕಸ ಾರನ ಆಯುಧಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗಳೇ, ದೀನದರಿದ್ರನು

ಾ್ಯಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಾತ ಾಡಿದರೂ,
ಅವರನು್ನ ಸುಳು್ಳ ಾತುಗಳಿಂದ ಕೆಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ

ಕಲಿ್ಪಸುವನು.
8 ಘನವಂತ ಾದರೋ ಘನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುವನು.

ಘನ ಾದವುಗಳಲಿ್ಲಯೇ ನಿರತ ಾಗಿರುವನು.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿಶಿ್ಚಂತ ಹೆಂಗಸರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ
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9ನಿಶಿ್ಚಂತ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ, ಏಳಿರಿ, ನನ್ನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಭಯವಿಲ್ಲದ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳೇ, ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!
10 ನಿಭೀರ್ತರೇ, ಒಂದು ವಷರ್ದ ನಂತರ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ

ಕಳವಳಗೊಳು್ಳವಿರಿ.
ಆಗ ಾ್ರ ಯ ಕೊಯು್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದು, ಾವ ಬೆಳೆಯೂ

ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
11ನಿಶಿ್ಚಂತ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ, ನಡುಗಿರಿ! ನಿಭೀರ್ತರೇ, ಕಳವಳಗೊಳಿ್ಳರಿ!
ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಿ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ

ಸುತಿ್ತಕೊಳಿ್ಳರಿ.
12 ಇಷ್ಟ ಾದ ಹೊಲಗಳ ಮತು್ತ ಫಲವ ಾ್ತದ ಾ್ರ ಾಲತೆ ಾಗಿ

ಎದುರುನೋಡಿರಿ.
13ನನ್ನ ಜನರ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳಲಿ್ಲ ಮುಳು್ಳ ದೆಗಳು ಹುಟಿ್ಟಕೊಂಡಿವೆ.
ಉ ಾ್ಸಹದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಮನೆಗಳ ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳಲೂ್ಲ

ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳು ಹುಟಿ್ಟಕೊಂಡಿವೆ.
14 ಅರಮನೆಯು ಾಳುಬೀಳುವುದು, ಗಿಜಿಗುಟು್ಟವ ಪಟ್ಟಣವು

ನಿಜರ್ನ ಾಗುವುದು, ಓಫೆಲ್ ಗುಡ್ಡವೂ,
ಗೋಪುರವೂ ಾಶ್ವತ ಾದ ಗುಹೆಗ ಾಗಿಯೂ,
ಾಡುಕತೆ್ತಗಳಿಗೆ ಉ ಾ್ಲಸಕರ ಾದ ಸ್ಥಳ ಾಗಿಯೂ, ದನಕುರಿಗಳ

ಹಿಂಡುಗಳಿಗೆ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗ ಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು.
15 ಬಳಿಕ ಉನ್ನತಲೋಕದಿಂದ ದಿ ಾ್ಯತ್ಮ ಾರೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ

ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಆಗ ಅರಣ್ಯವು ತೋಟ ಾಗುವುದು,
ಈಗಿನ ತೋಟವು (ಮುಂದೆ ಬರುವವರಿಗೆ) ಅರಣ್ಯ ಾಗಿ

ಾಣಿಸುವುದು.
16 ಾ್ಯಯವು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳು್ಳವುದು, ಧಮರ್ವು ತೋಟದಲಿ್ಲ

ಇದೆ್ದೕ ಇರುವುದು.
17 ನೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಾಂತಿ; ನೀತಿಯ ಫಲವು, ನಿತ್ಯ ಾದ

ಸ ಾ ಾನಮತು್ತ ನಿತ್ಯ ಾದ ಭರವಸೆ ಆಗಿರುವವು.
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18 ನನ್ನ ಜನರು ಸ ಾ ಾನದ ನಿ ಾಸದಲಿ್ಲಯೂ, ನಿಭರ್ಯ ಾದ
ನಿಲಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಆಶ್ರಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನೆಲೆಗೊಳು್ಳವರು.

19 ಆದರೆ ಕಲ್ಮಳೆ ಸುರಿಯಲು ವನವು ಾ ಾಗುವುದು, ಪಟ್ಟಣವು
ನೆಲಸಮ ಾಗುವುದು. 20 ನೀ ಾವರಿಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಬೀಜ
ಬಿತು್ತತ್ತಲೂ, ದನ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಮೇಯಲು ಬಿಡುತ್ತಲೂ ಇರುವ
ನೀವು ಧನ್ಯರೇ ಸರಿ!

33
ಅ ಾಯವೂಮುಂದಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯೂ

1ಸೂರೆ ಾಗದಿದ್ದರೂ ಸೂರೆ ಾಡಿದಿ!
ಾಧೆಪಡದಿದ್ದರೂ ಾಧಿಸಿದಿ!

ನಿನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ; ನೀನು ಸೂರೆ ಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ
ನೀನೂ ಸೂರೆ ಾಗುವಿ.
ಾಧಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನೂ್ನ ಾಧಿಸುವರು.

2 ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಕರುಣಿಸು! ನಿನ್ನನೆ್ನೕ
ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.

ಪ್ರತಿಮುಂಜಾನೆಯೂ ನಮಗೆ ಭುಜಬಲ ಾಗಿಯೂ, ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿಯೂ ಇರು.

3 ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ಶಬ್ದಕೆ ್ಕ ಜ ಾಂಗಗಳು ಓಡುವವು; ನೀನು
ಏಳು ಾಗ ಾಜ್ಯಗಳು ದಿ ಾ್ಕ ಾ ಾಗುವವು.

4ನಿಮ್ಮ ಕೊಳೆ್ಳಯುಮಿಡತೆಗಳುಕೂಡಿಸುವ ಾಗೆ ಕೂಡಿಸಲ್ಪಡುವುದು,
ಮಿಡತೆಗಳು ಓ ಾಡುವ ಾಗೆ ಮನುಷ ್ಯರು ಅದರ ಮೇಲೆ
ಓ ಾಡುವರು.

5 ಯೆಹೋವನು ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು
ಮೇಲಣ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತನೆ. ಚೀ ೕನನು್ನ
ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

6 ಾನವೂ, ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೂ,
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ರಕ್ಷಣಾ ಾಯರ್ದ ಸಮೃದಿ್ಧಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಸೆ್ಥ ೖಯರ್ವಿರುವುದು;ಯೆಹೋವನಮೇಲಣಭಯಭಕಿ್ತಯು
ನಿನಗೆ* ನಿಧಿ ಾಗುವುದು.

7 ಇಗೋ, ಅವರ ಸಿಂಹವೀರರು ಹೊರಗೆ ಾ ಾ ಾರ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ, ಸ ಾ ಾನದ ಾಯ ಾರಿಗಳು ೕರ ಾಗಿ

ಅಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
8 ಾಜ ಾಗರ್ಗಳು ಾ ಾಗಿವೆ. ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುವವರು ಇಲ್ಲವೇ

ಇಲ್ಲ;
ಶತು್ರವು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮೀರಿ ಾ್ದನೆ, ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ† ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ,

ಾವಮನುಷ ್ಯರನೂ್ನ ಗಣನೆಗೆ ಾರನು.
9 ದೇಶವು ಪ್ರ ಾಪಿಸಿ ಕುಗು್ಗತ್ತದೆ, ಲೆಬನೋನ್ ಾಚಿಕೊಂಡು

ಒಣಗುತ್ತದೆ,
ಾರೋನ್ ಬೆಂ ಾ ಾಗಿದೆ, ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ಕಮೆರ್ಲ್ ಎಲೆಗಳನು್ನ

ಉದುರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟವೆ.
10 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಈಗ ಏಳುವೆನು,

ಈಗಲೇ ನನ್ನನು್ನ ಉನ್ನತಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು, ಈಗ
ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾಗುವೆನು.

11 ನೀವು ಹೊಟ್ಟನು್ನ ಗಭರ್ಧರಿಸಿ ಕೂಳೆಯನು್ನ ಹೆರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಉಸಿರೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನುಂಗುವಜಾ್ವಲೆ ಾಗುವುದು.

12 ಜ ಾಂಗಗಳು ಸುಟ್ಟ ಸುಣ್ಣದ ಾಗಿರುವವು. ಕತ್ತರಿಸಿದ
ಮುಳು್ಳಕೊಂಪೆಗೆ ಬೆಂಕಿಹಚಿ್ಚದಂ ಾಗುವುದು.

13 ದೂರದಲಿ್ಲರುವವರೇ, ಾನು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ ಾಕ್ರಮವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಯೆಹೋವನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದತಕ್ಕವರು

* 33:6 33:6 ನಿನಗೆ ಅಥ ಾ ಚೀ ೕನಿಗೆ † 33:8 33:8 ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಅಥ ಾ
ಾ ಗಳನು್ನ.
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14 “ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲರುವ ಾಪಿಗಳು ಹೆದರು ಾ್ತರೆ. ಆ ಭ್ರಷ್ಟರು
ನಡುಕಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿ,
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರು ನುಂಗುವ ಅಗಿ್ನಯ ಸಂಗಡ ಾಸಿಸಬಲ್ಲರು? ನಮ್ಮಲಿ್ಲ

ಾರು ಸ ಾ ಉರಿಯುವ ಜಾ್ವಲೆಗ ಡನೆ ತಂಗುವರು”
ಎಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

15 ಸ ಾ್ಮಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು,ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ ನುಡಿದು, ದೋಚಿಕೊಂಡ
ಾಭ ಬೇಡವೆಂದು,

ಲಂಚಮುಟ್ಟದಂತೆ ಕೈ ಒದರಿ, ಕೊಲೆಯ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ,
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನೋಡದಂತೆ ಕಣು್ಣ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವನೇ
ಉನ್ನತಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವನು.

16ಇವನಿಗೆ ಗಿರಿದುಗರ್ಗಳೇ, ಆಶ್ರಯ
ಅನ್ನವು ಉಚಿತ ಾಗಿ ಒದಗುವುದು, ನೀರು ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಾಗಿ

ದೊರಕುವುದು.

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಮುಂದಿನ ಸುಸಿ್ಥತಿ
17 ನೀವು ಭೂಷಿತ ಾಜನನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ದಶರ್ನ ಾಡುವಿರಿ.

ಅತಿವಿ ಾ್ತರ ಾದ ಸ್ವದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಕಣು್ಣ ತುಂ ಾ ನೋಡುವಿರಿ.
18 ಆಗ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಭಯವನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ,

“ಕಪ್ಪವನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದವನು ಎಲಿ್ಲ? ತೂಕ ಾಡಿದವನು ಎಲಿ್ಲ?
ಗೋಪುರಗಳನು್ನ ಎಣಿಸಿದವನು ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

19 ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಅನ್ಯ ಾಷೆಯನೂ್ನ, ನೀವು ಗ್ರಹಿಸ ಾರದ
ತೊದಲು ಾತುಗಳನೂ್ನ ಆಡುವ ಆ ಕೂ್ರರ ಜನರನು್ನ ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.

20ನಮ್ಮಉತ್ಸವಗಳುನಡೆಯುವಚೀ ೕನ್ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿರಿ,
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿ ಾಸ ಾಗಿಯೂ,
ಗೂಟಕೀಳದ,ಹಗ್ಗಹರಿಯದಒಂದೇ ಕಡೆಇರುವ ಗು ಾರ ಾಗಿಯೂ

ಇರುವುದನು್ನ ನೀವು ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣುವಿರಿ.
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21ಅಲಿ್ಲಯೆಹೋವನುಘನಹೊಂದಿದವ ಾಗಿನದಿಸರೋವರಗಳಂತೆ
ನ ್ಮಂದಿಗಿರುವನು.

ಹುಟು್ಟಗೋಲಿನ ದೋಣಿ ಾಗಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಹಡ ಾಗಲಿ ಅದನು್ನ
ಾಟುವುದಿಲ್ಲ.

22 ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ, ಯೆಹೋವನು
ನಮಗೆ ಆ ಕೊಡು ಾತನು,ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಾಜನು,
ಆತನೇ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವನು.

23 ನಿನ್ನ ಹಗ್ಗಗಳು ಸಡಿಲ ಾಗಿ ಸ್ತಂಭದ ಾದವನು್ನ
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆ ಹೋದವು, ಾಯಿಯನು್ನ
ಮುದುರದಂತೆ ಹಿಡಿದಿರಲಿಕೂ್ಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

ಆಗ ದೊಡ್ಡ ಸೂರೆಯು ಕೊಳೆ್ಳ ಾಗಿ ಹಂಚುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದ ಾಯಿತು.
ಕುಂಟರೂ ಸುಲಿಗೆ ಾಡಿದರು.

24 ಚೀ ೕನಿನ ಾವ ನಿ ಾಸಿಯೂ “ ಾನು ಅಸ್ವಸ್ಥನು”
ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರ ಾಪವು
ಪರಿ ಾರ ಾಗುವುದು.

34
ಯೆಹೋವನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದು

1ಜ ಾಂಗಗಳೇ, ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು ಕೇಳಿರಿ; ಜನಗಳೇ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!
ಭೂಮಿಯೂಅದರಲಿ್ಲನ ಸಮಸ್ತವೂ,ಲೋಕವೂಅದರಿಂದ
ಉದ್ಭವಿಸುವುದೆಲ್ಲವೂಆಲಿಸಲಿ.

2 ಯೆಹೋವನು ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು,
ಅವುಗಳಸೈನ್ಯದಮೇಲೆರೋಷಗೊಂಡು,ಅವರನು್ನ ಕೊಲೆಗೆ
ಈಡು ಾಡಿ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

3 ಅವರಲಿ್ಲ ಹತ ಾದವರು ಬಿ ಾಡಲ್ಪಡುವರು, ಅವರ ಶವಗಳ
ದು ಾರ್ಸನೆಯು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರುವುದು. ಅವರ
ರಕ್ತಪ್ರ ಾಹದಿಂದ ಪವರ್ತಗಳು ಕರಗುವವು.
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4 ನಕ್ಷತ್ರ ಸೈನ್ಯವೆ ಾ್ಲ ಗತಿಸಿ ಹೋಗುವುದು, ಆ ಾಶ ಮಂಡಲವು
ಸುರಳಿಯಂತೆ ಸುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವುದು. ಾ್ರ ಯ ಎಲೆ ಒಣಗಿ
ಗಿಡದಿಂದ ಬೀಳುವಂತೆಯೂ, ಅಂಜೂರ ಮರದಿಂದ
ಾಗಿದ ಹಣು್ಣ ಉದುರುವ ಾಗೂ ಾ ಾಮಂಡಲವೆ ಾ್ಲ
ಾಡಿ ಕೆಳಗೆಉದುರುವುದು.

5 ನನ್ನ ಖಡ್ಗವು ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ರೋಷ ಾನ ಾಡುವುದು,
ಇಗೋ, ಾನು ಶಪಿಸಿದ ಎದೋಮೆಂಬ ಜ ಾಂಗದ ಮೇಲೆ
ಾ್ಯಯ ತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬರುವುದು.

6 ಯೆಹೋವನ ಖಡ್ಗವು ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅದು ಕುರಿ ಮತು್ತ
ಹೋತಗಳ ರಕ್ತದಿಂದಲೂ, ಟಗರುಗಳ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ
ಕೊಬಿ್ಬನಿಂದಲೂ ಲೇಪಿತ ಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಬೊಚ್ರದಲಿ್ಲ ಬಲಿಯನೂ್ನ, ಎದೋಮ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ
ಹತೆ್ಯಯನೂ್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ.

7 ಈ ಯಜ್ಞಪಶುಗ ಂದಿಗೆ ಾಡುಕೋಣಗಳೂ ಮತು್ತ
ಹೋರಿಗೂಳಿಗಳೂ ಹತ ಾಗುವವು. ಆ ದೇಶವು
ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯಿದಿರುವುದು, ಅಲಿ್ಲನ ಧೂಳು ಕೊಬಿ್ಬನಿಂದ
ಜಿ ಾ್ಡಗಿರುವುದು.

8 ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಯೆಹೋವನು ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ ದಿನ ಾಗಿದೆ,
ಚೀ ೕನಿನ ಾ್ಯಜ್ಯದಲಿ್ಲ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸತಕ್ಕ ವಷರ್ವು
ಒದಗಿದೆ.

9 ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಹಗಳು ಇಳಿಜಾ ಾಗಿ ಾಪರ್ಡುವವು, ಧೂಳು
ಗಂಧಕ ಾಗುವುದು, ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ಉರಿಯುವ ಇಳಿಜಾರು
ಪ್ರದೇಶ ಾಗುವುದು.

10 ಅದು ಹಗಲಿರುಳೂ ಆರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹೊಗೆಯು
ನಿರಂತರ ಾಗಿಏರುತಿ್ತರುವುದು. ದೇಶವುತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ
ಾಳುಬಿದಿ್ದರುವುದು,ಯುಗಯು ಾಂತರಕೂ್ಕ ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ
ಾದು ಹೋಗರು.

11 ಆದರೆ ಾಡಿನ ಪ ಗಳು, ಾ್ರಣಿಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವು. ಗೂಬೆ
ಮತು್ತ ಾಗೆಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವು; ಯೆಹೋವನು
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ಅದರ ಮೇಲೆ ಾಶ ಎಂಬ ನೂಲನೂ್ನ ಾಳು ಎಂಬ
ಮಟ್ಟಗೋಲನೂ್ನ ಎಳೆಯುವನು.

12 ಅಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಕರೆಯಲು ಪ್ರಮುಖರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ;
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾನರೇ ಇಲ್ಲದಂ ಾಗುವರು.

13 ಅಲಿ್ಲನ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಮುಳು್ಳಗಳು ಬೆಳೆಯುವವು,
ಅದರ ಕೋಟೆಗಳಲಿ್ಲ ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳೂ, ದತೂ್ತರಿಯೂ
ಹಬಿ್ಬಕೊಳು್ಳವವು. ಅದು ನರಿಗಳಿಗೆ ಗುಹೆ ಾಗಿಯೂ,
ಉಷ್ಟ ್ರಪ ಗಳಿಗೆ ನಿ ಾಸ ಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು.

14 ಾಡುಮೃಗಗಳು ಮತು್ತ ನರಿಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಸಂಧಿಸುವವು, ಾಡಿನ
ಆಡುಗಳು ತನ್ನ ತೆಯನು್ನ ಕೂಗುವುದು, ಭೂತ
ಪೆ್ರೕತಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು, ಆಸರೆಯನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವುದು.

15 ಅಲಿ್ಲ ಗೂಬೆಯೂ ಗೂಡನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಟೆ್ಟಯಿಟು್ಟ,
ಮರಿ ಾಡಿ ಮರೆಯಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. ೌದು,
ಹದು್ದಗಳು ಅಲಿ್ಲ ೕಡಿ ೕಡಿ ಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವವು.

16ಯೆಹೋವನ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿಓದಿರಿ,ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದರೂ
ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಂದೂಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ಆತನ ಾಯಿಯೇ ಅದನು್ನ ಆ ಾಪಿಸಿತು. ಆತನ ಆತ್ಮವು
ಇವುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿತು.

17 ಆತನೇ ಇವುಗಳಿಗೆ ಾಲು ಾಡಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆತನ ಕೈಯೇ
ಗೆರೆ ಾಕಿ ದೇಶವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಟಿ್ಟದೆ. ಅದು ಇವುಗಳಿಗೆ
ನಿತ್ಯ ಾ್ವಸ ಾಗುವುದು, ಅವು ತ ಾತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಅದರಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರುವವು.

35
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಮುಂದಿನ ೌ ಾಗ ್ಯ
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1 ಅರಣ್ಯವೂ, ಮರುಭೂಮಿಯೂ ಆನಂದಿಸುವವು; ಒಣನೆಲವು
ಹಷಿರ್ಸಿ

ಾವರೆಯಂತೆ ಕಳಕಳಿಸುವುದು.
2 ಅದು ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ಹೂಬಿಟು್ಟ, ಉ ಾ್ಸಹ ಧ ್ವನಿ ಾಡುವಷು್ಟ

ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವುದು. ಲೆಬನೋನಿನಮಹಿಮೆಯೂ,
ಕಮೆರ್ಲಿನಮತು್ತ ಾರೋನಿನ ವೈಭವವೂಅದಕೆ್ಕ ದೊರೆಯುವವು;
ಇವೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ವೈಭವವನೂ್ನ

ಾಣುವವು.
3 ೕಲುಬಿದ್ದ ಕೈಗಳನೂ್ನ, ನಡುಗುವ ಣ ಾಲುಗಳನೂ್ನ

ಬಲಗೊಳಿಸಿರಿ.
4ಭಯ ಾ್ರಂತ ಹೃದಯದವರಿಗೆ, “ಬಲಗೊಳಿ್ಳರಿ, ಹೆದರಬೇಡಿರಿ!
ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವುದಕೂ್ಕ,
ದೈವಿಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ಬರುವನು. ಾನೇ ಬಂದು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.
5ಆಗ ಕುರುಡರ ಕಣು್ಣ ಾಣುವುದು, ಕಿವುಡರ ಕಿವಿ ಕೇಳುವುದು.
6 ಕುಂಟನು ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಾರುವನು, ಮೂಕನ ಾಲಿಗೆಯು

ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈಯುವುದು,
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಒರತೆಗಳು ಒಡೆಯುವವು,ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನದಿಗಳು

ಹುಟಿ್ಟ ಹರಿಯುವವು.
7 ಬೆಂ ಾಡು ಸರೋವರ ಾಗುವುದು, ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ ಬುಗೆ್ಗಗಳು

ಹರಿಯುವವು;
ನರಿಗಳುಮಲಗುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳವು ಆಪುಜಂಬುಗಳ ಪ್ರದೇಶ ಾಗುವುದು.
8 ಅಲಿ್ಲ ಾಜ ಾಗರ್ವಿರುವುದು. ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗರ್

ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು.
ಾವ ಅಶುದ್ಧನೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಾದುಹೋಗನು. ಆದರೆ

ಅದು ದೇವಜನರಿ ಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು. ಅಲಿ್ಲ ಹೋಗುವ
ಮೂಢನೂ ಾರಿತಪ್ಪನು.



ಯೆ ಾಯನು 35:9 xcvi ಯೆ ಾಯನು 36:5

9ಸಿಂಹವುಅಲಿ್ಲ ಇರದು. ಇಲ್ಲವೆ ಕೂ್ರರ ಾದಮೃಗಗಳುಅದರಮೇಲೆ
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಲಿ್ಲ ಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ಬಿಡುಗಡೆ ಾದವರೇ ಅಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವರು.
10ಯೆಹೋವನು ವಿ ೕಚಿಸಿದವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ,
ಾಶ್ವತ ಸಂತೋಷವೆಂಬ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು

ಉ ಾ್ಸಹಧ ್ವನಿ ಡನೆ ಚೀ ೕನಿಗೆ ಸೇರುವರು.
ಅವರು ಹ ಾರ್ನಂದಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು, ದುಃಖವೂ,

ನಿಟು್ಟಸಿರೂ ಓಡಿಹೋಗುವವು.

36
ಸನೆ್ಹೕರೀಬನುಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಮುತಿ್ತದು್ದ

1 ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಬಂದು ಯೆಹೂದ
ಾ್ರಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 2 ಆಗ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು
ಾಕೀಷಿನಿಂದ ಮ ಾಸೈನ್ಯ ಸಹಿತ ಾದ ರ ಾ್ಷಕೆ* ಎಂಬುವವನನು್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವನು
ಅಗಸರ ಹೊಲದ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುವ ಾಜ ಾಗರ್ದ ಹತಿ್ತರ
ಅಲಿ್ಲನ ಕೆರೆಯ ಾಲುವೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
3 ಆ ಮೇಲೆ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ ಾಜಗೃ ಾಧಿಪತಿಯೂ ಆದ
ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್, ಲೇಖಕ ಾದ ಶೆಬ್ನ, ಆ ಾಫನ ಮಗನೂ ಮಂತಿ್ರಯೂ
ಆಗಿದ್ದ ೕವ ಎಂಬುವವರು ಬಂದರು.

4 ರ ಾ್ಷಕೆಯು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೋಗಿ, ಮ ಾ ಾಜ ಾದ
ಅಶೂ್ಶರದಅರಸನಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನಿಗೆತಿಳಿಸಿರಿ, ‘ಈನಿನ್ನ
ಭರವಸೆಗೆ ಾವ ಆ ಾರವುಂಟು? 5ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬೇ ಾದ ವಿವೇಕವೂ,
ಬಲವೂಉಂಟು ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಾತು ಬರೀ ಾಯಿ ಾತೇ ಎಂದು

* 36:2 36:2 ರ ಾ್ಷಕೆ ಅವನ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ.
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ಾನು ಹೇಳಬಲೆ್ಲ, ನೀನು ಾರನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ತಿರುಗಿಬಿದಿ್ದದಿ್ದೕ?’

6 “ ‘ಜಜಿ್ಜದ ದಂಟಿಗೆ ಸ ಾನ ಾದ ಐಗುಪ್ತವೆಂಬ ಕೋಲಿನ
ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುತಿ್ತೕಯಷೆ್ಟ. ಒಬ್ಬನು ಅಂಥ ಕೋಲನು್ನ
ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ ಅದು ಅವನ ಕೈಯನು್ನ ತಿವಿದು
ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ! ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನನಲಿ್ಲ
ಭರವಸವಿಟ್ಟವರಿಗೆ ಅದೇ ಗತಿ ಾಗುವುದು. 7ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು,
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಬಹುದು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, ‘ನೀವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ಇದೇ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಮುಂದೆ ಆ ಾಧನೆ ಾಡಬೇಕು’ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಗೂ ಆ ಾಪಿಸಿ, ಆ
ಯೆಹೋವನ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನೂ್ನ
ಾಳು ಾಡಿದನ ಾ್ಲ!
8 “ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಗೆ

ಸ ಾಲು ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ಮನಸು್ಸಂಟೋ? ಾ ಾದರೆ ಅವನು
ನಿನಗೆ ಎರಡು ಾವಿರ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ನೀನು ಅಷು್ಟ
ಮಂದಿ ಸ ಾರರನು್ನ ಅವುಗಳಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸುವಿ ೕ?

9 “ಇದೂ ನಿನಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ ಾಗುವು ಾದರೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಲ್ಪನ ಾ್ನದರೂ ಸೋಲಿಸುವುದು ನಿನಿ್ನಂದ
ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ? ರ ಾಶ್ವಬಲಗಳಿ ಾಗಿ ನೀನು ಐಗುಪರನು್ನ
ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಾಣುತ್ತದೆ. 10 ಈ ದೇಶವನು್ನ
ಾಳು ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಬಂದೆನೆಂದು
ನೆನಸುತಿ್ತೕ ೕ? ‘ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಇದನು್ನ ಾಳು ಾಡಿಬಿಡು’
ಎಂದು ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು ಎನು್ನವ ಅರಸನ
ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11 ಆಗ ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್, ಶೆಬ್ನ, ೕವ ಎಂಬುವವರು ರ ಾ್ಷಕೆಗೆ,

“ನೀನು ಾತ ಾಡುವುದು ೌಳಿಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿರುವವರಿಗೆ
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ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನ ್ಮಡನೆ
ಅ ಾಮ್ಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡು; ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಯೂ ಾಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ† ಾತ ಾಡಬೇಡ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 12 ಅದಕೆ್ಕ ರ ಾ್ಷಕೆಯು, “ನನ್ನ ಯಜ ಾನನು
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ಸಂಗಡ ಾಗಲಿ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಗೋಡೆಯ

ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಜನರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಂತರೆ ನಿ ್ಮಡನೆ ಸ್ವಂತ
ಮಲವನು್ನ ತಿಂದು ಸ್ವಂತ ಮೂತ್ರವನು್ನ ಕುಡಿಯಬೇ ಾಗುವುದು”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

13 ಆಮೇಲೆ ರ ಾ್ಷಕೆಯು ಎದು್ದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತವರಿಗೆ
ಯೂ ಾಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ,‡ “ಅಶೂ್ಶರದ ಮ ಾ ಾಜನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ. 14 ಅರಸನು ನಿಮಗೆ, ‘ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಂದ ೕಸ
ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸ ಾರನು.’ 15ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ನಿಮಗೆ, ‘ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಂಬಿರಿ; ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಹೇಗೋ
ರ ಸುವನು;ಈಪಟ್ಟಣವುಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ವಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, 16 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿರಿ,
ಏಕೆಂದರೆಅಶೂ್ಶರದಅರಸನುಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ; ನನೊ್ನಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲಿ್ಲ
ಸೇರಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಅಂಜೂರದಮರ, ಾ್ರ ಾಲತೆ
ಇವುಗಳಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತಿಂದು ತನ್ನ ಾವಿಯನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವನು.
17ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದನಂತರ ಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ,
ಆ ಾರ, ಾ್ರ ತೋಟ ಇವು ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಸ ಾನ ಾದ ಇನೊ್ನಂದು ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು.”

18 “ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವನು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
† 36:11 36:11ಯೂ ಾಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಇಬಿ್ರಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ. ‡ 36:13 36:13
ಯೂ ಾಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ, ಇಬಿ್ರಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ.
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ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟ ಾನು ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಾವ
ಜ ಾಂಗದ ದೇವತೆಯು ತನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಕೈಗೆ
ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ಾ ಾಡಿತು? 19 ಹ ಾತ್, ಅ ಾರ್ದ್, ಸೆಫವರ್ಯಿಮ್
ಎಂಬಪಟ್ಟಣಗಳದೇವತೆಗಳೇ ಾದವು? ಅವುಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ನನ್ನ
ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿದ ೕ? 20 ಾವ ಜ ಾಂಗದ ದೇವತೆ ಾದರೂ
ತನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ ಾರದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ
ಯೆಹೋವನುಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡುವನೋ?
ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21ಆ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಾವ ಉತ್ತರವನೂ್ನ ಕೊಡ ಾರದೆಂದು
ಅರಸನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು,
ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 22 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ ಾಜಗೃ ಾಧಿಪತಿಯೂ
ಆಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್, ಲೇಖಕ ಾದ ಶೆಬ್ನ, ಆ ಾಫನ ಮಗನೂ
ಮಂತಿ್ರಯೂ ಆಗಿದ್ದ ೕವ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ
ರ ಾ್ಷಕೆಯ ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.

37
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ದೇವ ಾಲೋಚನೆ ವಿಚಾರಿಸಿದು್ದ

1 ಆಗ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಗೋಣೀತಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 2 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು
ಾಜಗೃ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್, ಲೇಖಕ ಾದ ಶೆಬ್ನ,
ಹಿರಿಯ ಾದ ಾಜಕರು ಇವರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, “ನೀವು
ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಆ ೕಚನ ಮಗನೂ, ಪ್ರ ಾದಿಯೂ
ಆಗಿರುವ ಯೆ ಾಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 3 ಆಗ ಅವರು ಯೆ ಾಯನಿಗೆ, “ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, ‘ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಮ ಾಕಷ್ಟವೂ,
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ಶಿ ಯೂ, ನಿಂದೆಯೂ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೆರಿಗೆಯ ಾಲ
ಬಂದದೆ; ಆದರೆ ಹೆರುವುದಕೆ್ಕ ಬಲ ಾಲದು. 4 ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರ ಾ್ಷಕೆಯ
ನಿಂ ಾ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರುವನು, ಅವನು ತನ್ನ ಯಜ ಾನನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು
ಅವನಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿ ಾನು. ಆದುದರಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ
ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
5 ಯೆ ಾಯನು ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದ ಸೇವಕರಿಗೆ, 6 “ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಸೇವಕರು ನನ್ನನು್ನ
ದೂಷಿಸಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದಿ್ದೕ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ.
7ಇಗೋ, ಾನು ಅವನಮೇಲೆಭಯದಆತ್ಮವನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು.
ಅವನು ಒಂದು ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಬೀಳುವಂತೆ ಾಡುವೆನು ಎಂಬ
ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ನಿಮ್ಮಯಜ ಾನನಿಗೆಹೇಳಿರಿ”ಎಂಬು ಾಗಿ
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

8 ರ ಾ್ಷಕೆಯು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗು ಾಗ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸನು ಾಕೀಷನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವನು್ನ
ಕೇಳಿ ಲಿಬ್ನಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಕಂಡನು. ಆಗ ಅವನು
ಆ ಪಟ್ಟಣದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 9 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಕೂಷಿನಅರಸ ಾದ ತಿ ಾರ್ಕನು ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊರಟಿ ಾ್ದನೆಂಬ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಕೇಳಿ,
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, 10 “ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೇ, ನೀನು
ನಂಬುವ ದೇವರು, ‘ಯೆರೂಸಲೇಮು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಗೆ
ವಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ನಿನ್ನನು್ನ ೕಸಗೊಳಿ ಾನು.’
11 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸರು ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಡಿದರೆಂದು ಕೇಳಿದಿಯ ಾ್ಲ? ಹೀಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನೀನು
ಉಳಿಯುವಿ ೕ? 12ನನ್ನ ತಂದೆ ಾತಂದಿರು ಗೋಜಾನ್, ಾ ಾನ್,
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ರೆಚೆಫ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಜನರನೂ್ನ ತೆಲ ಾ್ಸರ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ
ಎದೆನಿನ ಜನರನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ ಅವರ
ದೇವತೆಗಳು ಅವರನು್ನ ಾ ಾಡಿದ ೕ? 13 ಹ ಾತ್, ಅ ಾರ್ದ್,
ಸೆಫವರ್ಯಿಮ್,ಹೇನ, ಇ ಾ್ವ ಎಂಬಪಟ್ಟಣಗಳಅರಸರು ಏ ಾದರು
ಎಂಬ ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ
ಹೇಳಿರಿ” ಎಂಬು ಾಗಿ ದೂತರನು್ನ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಾ್ರಥರ್ನೆ
14 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಆ ದೂತರು ತಂದ ಪತ್ರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಓದಿದ ನಂತರ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ
ಯೆಹೋವನಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟನು. 15ಹಿಜಿ್ಕೕಯನುಯೆಹೋವನನು್ನ
ಕುರಿತು 16 “ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸೀನ ಾಗಿರು ಾತನೇ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರೇ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಎ ಾ್ಲ
ಭೂ ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಆಳುವ ದೇವರು ನೀನೊಬ್ಬನೇ, ಪರಲೋಕ
ಭೂಲೋಕಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದವನು ನೀನೇ. 17ಯೆಹೋವನೇ,
ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳು. ಯೆಹೋವನೇ, ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ ನೋಡು. ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು
ಜೀವಸ್ವರೂಪ ದೇವ ಾದ ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಂದಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಂದುಕೋ.
18 ಯೆಹೋವನೇ, ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸರು ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ,
ಅವರದೇಶಗಳನೂ್ನ ಾಳು ಾಡಿದು್ದ ನಿಜ. 19ಅವರದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲ, ಮನುಷ ್ಯರು
ಕೆತಿ್ತದ ಕಲು್ಲ ಮರಗಳ ಬೊಂಬೆಗಳಷೆ್ಟ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅವು
ಅವರಿಂದ ಾ ಾದವು. 20 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನೇ,
ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನೀನೇ ಅದಿ್ವತೀಯ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬುದನು್ನ
ಭೂ ಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಇವನ ಕೈಯಿಂದ
ಬಿಡಿಸು ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.”

ಯೆ ಾಯನಮೂಲಕ ಬಂದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
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21 ಆಗ ಆ ೕಚನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ
ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳು, ‘ನೀನು ಅಶೂ್ಶರದಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಬಿನ್ನಹಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.’ 22ಯೆಹೋವನು
ಅವನನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಕನಿ್ನಕೆ ಾಗಿರುವ
ಚೀ ೕನ್ ಕುವರಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡು ಾ್ತಳೆ,
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಕುವರಿಯು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಲೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತಳೆ.
23 ನೀನು ಾರನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಾರನು್ನ ದೂಷಿಸಿದಿ್ಡೕ? ಾರ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಯೆ್ದರೆದು ಧ ್ವನಿಯೆತಿ್ತದಿ್ದೕ? ನೀನು ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ
ನೋಡಿದು್ದ ಾರನು್ನ? ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯನ್ನಲ್ಲವೇ!’
24 ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಕತರ್ನನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ,
‘ನನ್ನ ರಥಸಮೂಹದೊಡನೆ ಪವರ್ತಶಿಖರಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಲೆಬನೋನಿನ ದುಗರ್ಮಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಅದರ ಎತ್ತರ ಾದ
ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷಗಳನೂ್ನ, ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ತು ಾಯಿಮರಗಳನೂ್ನ ಕಡಿದು
ಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;ಅಲಿ್ಲನ ಬಹುದೂರದ ಶಿಖರವನೂ್ನ,ಉ ಾ್ಯನವನಗಳನೂ್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 25 ಪರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಅಗೆದು ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಕುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ; ನನ್ನ ಾದಗಳಿಂದ ಐಗುಪ್ತದ ಎ ಾ್ಲ ಹೊಳೆಗಳನು್ನ
ಬತಿ್ತಸಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ನೀನು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದಿ್ದ. 26 ಇದನು್ನ
ನೀನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ೕ? ಹೀ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಹು ಾಲದ
ಹಿಂದೆಯೇ ಗೊತು್ತ ಾಡಿದೆನು. ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ್ದನು್ನ
ಈಗ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಳುದಿಬ್ಬಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದು ನಿನಗೆ
ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. 27 ಅವುಗಳ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಬಲವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ
ಆ ಾಭಂಗಪಟು್ಟ ಕಳವಳಗೊಂಡರು. ಅವರು ಹೊಲದ
ಗಿಡಕೂ್ಕ, ಹಸಿರು ಹುಲಿ್ಲಗೂ, ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಣ ಹುಲಿ್ಲಗೂ,
ಹೊಡೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಒಣಗಿ ಹೋದ ಪೈರಿಗೂ
ಸ ಾನ ಾದರು. 28 ನೀನು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದೂ, ಹೊರಗೆ
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ಹೋಗುವುದೂ, ಒಳಗೆ ಬರುವುದೂ ನನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು. ನೀನು ನನ್ನ
ಮೇಲೆ ೌ ಾ್ರವೇಶ ಾಗಿರುವುದನೂ್ನ ಬಲೆ್ಲನು. 29 ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು
ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದೂ, ಅಸ ಾ ಾನ ಾಗಿರುವುದೂ
ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು. ಆದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಮೂಗು ಾರವನೂ್ನ,
ಕಡಿ ಾಣವನೂ್ನ ಾಕಿ ಬಂದ ಾರಿಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
30 ಈ ಾತುಗಳು ನೆರವೇರುವುದು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ, ನೀವು ಈ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಕೂಳೆಬೆಳೆಯನೂ್ನ, ಮುಂದಿನ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ
ಾನೇ ಬೆಳೆದದ್ದನೂ್ನ, ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ
ಬಿತಿ್ತ ಕೊಯ್ದದ್ದನೂ್ನ, ಾ್ರ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ವ್ಯವ ಾಯ ಾಡಿ
ಕೂಡಿಸಿದ್ದನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಗುರು ಾಗಿರುವುದು.
31 ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡು
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗುವರು. 32 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು
ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವರು, ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರು
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಹೊಂದುವರು; ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಅನುಗ್ರಹವು ಇದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದು. 33 ಆತನು ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸನನು್ನ ಕುರಿತು, “ಅವನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಮೀಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ಅದಕೆ್ಕ ಾಣವನೆ್ನಸೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಗು ಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರುವವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನು್ನ ಕೆಡವಿ ಬಿಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಅದರ
ಎದು ಾಗಿ ಮಣಿ್ಣನ ದಿಬ್ಬವನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 34 ಅವನು
ಬಂದ ಾರಿಯಿಂದಲೇ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವನು; ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 35 ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂ, ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂಪಟ್ಟಣವನು್ನಉಳಿಸಿ ಾ ಾಡುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದೇ.
ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ ಅಪಜಯವೂಮರಣವೂ

36 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಹೊರಟು ಬಂದು ಅಶೂ್ಶಯರ್ರ
ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಲಕ್ಷದ ಎಂಭತೆದು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ
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ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ನೋಡುವಲಿ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರು
ಹೆಣಗ ಾಗಿದ್ದರು. 37 ಆಗ ಅಶೂ್ಶಯರ್ರ ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು
ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಿನವೆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದನು. 38ಅವನು
ಒಂದು ದಿನ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ನಿಸೊ್ರೕಕನನು್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಅದ್ರಮೆ್ಮಲೆಕ್, ಸರೆಚೆರ್ ಎಂಬ
ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಅವನನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಂದು, ಅರ ಾಟ್ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋದರು. ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಏಸರ್
ಹದೊ್ದೕನನು ಅರಸ ಾದನು.

38
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ರೋಗನಿ ಾರಣೆ

1 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನು ಮರಣಕರ ರೋಗದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದನು.
ಆಗ ಆ ೕಚನ ಮಗನೂ ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ಆದ ಯೆ ಾಯನು
ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ವ್ಯವಸೆ್ಥ ಾಡು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಉಳಿಯುವ ಾಗಿಲ್ಲ,
ಾಯಬೇ ಾಗಿದೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 2 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಮುಖವನು್ನ
ಗೋಡೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
3 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, “ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಯೂ,
ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೋ” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಅತ್ತನು.

4 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆ ಾಯನಿಗೆ, 5 “ನೀನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗಳ ಪ್ರಭು ಾಗಿರುವ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, ‘ ಾವೀದನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, ಾನು ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ,ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನಆಯುಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ಹದಿನೈದು
ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 6ನಿನ್ನನೂ್ನ,ಈಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸುವೆನು, ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿ
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ಾ ಾಡುವೆನು. 7 ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು
ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಗುರುತನು್ನ ಾಣುವಿ. 8 ಇಗೋ, ಸೂಯರ್ನ
ಇಳಿತವನು್ನ ಆ ಾಜನ ಸೋ ಾನಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ
ನೆರಳನು್ನ ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡುವೆನು’ ಎಂದು
ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅದರಂತೆ
ಸೋ ಾನಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನೆರಳು ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬಂತು.

9 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ರೋಗದಿಂದ
ಆರೋಗ ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಬರೆದದು್ದ.
10ನನ್ನ ರೋಗದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಾ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡೆನು,
“ನನ್ನ ಮಧ್ಯ ಾ್ರಯದಲಿ್ಲ ಾ ಾಳ ಾ್ವರಗ ಳಗೆ ಸೇರಿದೆ್ದೕನೆ,

ನನ್ನ ಆಯುಷ ್ಯದಲಿ್ಲ ಕಳೆದು ಉಳಿದ ವಷರ್ಗಳು ನನಗೆ
ನಷ್ಟ ಾದವು.

11 ಾನು ಇನು್ನ ಜೀವಲೋಕದವ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ದಶರ್ನವನು್ನ
ಹೊಂದಿದೆನ ಾ್ಲ,

ಇನು್ನ ಭೂಲೋಕ ನಿ ಾಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ
ದೃಷಿ್ಟಸ ಾರೆನು.

12 ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು ಕುರುಬನ ಗು ಾರದಂತೆ ಕಿತು್ತ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

ಆತನುನನ್ನಆಯುಷ ್ಯದ ಾಸನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದರಿಂದನೆಯಿಗೆಯವನಂತೆ
ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವನು್ನ* ಸುತಿ್ತಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ,

ಉದಯದಿಂದ ಅಸ್ತ ಾನದೊಳಗೇ ನನ್ನನು್ನ ತೀರಿಸುತಿ್ತೕ.
13 ಾನು ಬೆಳಗಿನ ತನಕ ಕೂಗಿಕೊಂಡೇ ಇದೆ್ದನು.
ಆತನು ಸಿಂಹದಂತೆ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮುರಿಯುತಿ್ತದ್ದರೂ,

* 38:12 38:12 ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವನು್ನ ನನ್ನ ಾಸಸ್ಥಳವನು್ನ.
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ಉದಯದಿಂದ ಅಸ್ತ ಾನದೊಳಗೇ ನನ್ನನು್ನ ತೀರಿಸುತಿ್ತೕಯ ಾ್ಲ
ಎಂದು ಪ್ರ ಾಪಿಸಿದೆನು.

14 ಾನು ಾನಕಿ್ಕಯಂತೆಯೂ, ಬಕದ ಾಗೂ ಕೀಚುಗುಟಿ್ಟದೆನು,
ಾರಿ ಾಳದಂತೆ ರೆಯಿಟೆ್ಟನು,

ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಾಧೆಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಾಗು
ಎಂದು ನಿನ್ನನು ದೃಷಿ್ಟಸು ಾ್ತ ಕಂಗೆಟೆ್ಟನು.

15 ಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ! ಆತನು ನನಗೆ ಾತುಕೊಟು್ಟ ಅದರಂತೆ
ಾನೇ ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ!

ನನ್ನ ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುಃಖವನು್ನ ಸ್ಮರಿಸು ಾ್ತ ನನ್ನ
ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ನಡೆಯುವೆನು.

16 ಯೆಹೋವನೇ, ಇಂ ಾ ಸಂಭವಗಳಿಂದ ಮನುಷ ್ಯರು
ಬದುಕು ಾ್ತರೆ.

ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ನನ್ನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡಿ
ಬದುಕುವಂತೆ ಾಡಿದೆ.

17ಆ ಾ, ಾನು ಪಟ್ಟ ದುಃಖವು ನನ್ನ ಸುಖ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಆಯಿತು,
ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಾಶಕೂಪದಿಂದ ರ ಸಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯೇ.
ನನ್ನ ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಾಕಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
18 ಾ ಾಳದವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಸತ್ತವರು ನಿನ್ನನು್ನ

ಕೀತಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ,
ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋದವರು ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ಸಂಧತೆಯನು್ನ

ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
19 ಜೀವಂತನು, ಜೀವಂತನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವನು, ೌದು,

ಜೀವಂತ ಾದ ಾನೇ ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಗಳುವೆನು.
ತಂದೆಯುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯನು್ನ ಬೋಧಿಸುವನು.
20ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ರಕ್ಷಣಾಪರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನಮ್ಮ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನರಿ

ವೀಣೆಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುವೆವು.”
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21ಯೆ ಾಯನು, “ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳ ಉಂಡೆಯನು್ನ ತರಿಸಿ
ಹುಣಿ್ಣನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅರಸನು ಗುಣಹೊಂದುವನು” ಎಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 22 †ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, “ ಾನು ಗುಣಹೊಂದಿ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಸೇರುವೆನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಗುರುತೇನು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದನು.

39
ಾಬೆಲಿನ ಬಂದ ದೂತರು

1 ಅದೇ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬಲ ಾನನ ಮಗನೂ ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನೂ ಆದ ಮೆರೋದಕ ಬಲ ಾನನೆಂಬುವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದು್ದ ಗುಣಹೊಂದಿದನುಎಂದು ಕೇಳಿಅವನಿಗೆಪತ್ರವನೂ್ನ,
ಬಹು ಾನವನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಬಂದ ದೂತರನು್ನ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂ ಾರ, ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ,
ಪರಿಮಳತೈಲ ದ ಾದ ಪ ಾಥರ್ಗಳಿರುವ ಮನೆಯನೂ್ನ,
ಆಯುಧ ಾಲೆಯನೂ್ನ, ತನ್ನ ಭಂ ಾರದಲಿ್ಲದುದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ
ತೋರಿಸಿದನು. ಅವನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸದಿದ್ದ ವಸು್ತವು ಒಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

3 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ಆ ಮನುಷ ್ಯರು ಎಲಿ್ಲಯವರು? ಏನು
ಹೇಳಿದರು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ಅವರು ಬಹುದೂರ
ದೇಶದಿಂದ ಾಬೆಲಿನಿಂದ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 4 ಯೆ ಾಯನು ತಿರುಗಿ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, “ಅವರು
ನಿನ್ನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಏನು ನೋಡಿದರು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು,
“ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ನೋಡಿದರು. ನನ್ನ ಭಂ ಾರದಲಿ್ಲ
ಾನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸದಿದ್ದ ವಸು್ತ ಒಂದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ”ಎಂದನು.

† 38:22 38:22 ಈ ಅ ಾ್ಯಯದ 21-22 ವಚನಗಳನು್ನ 6ಮತು್ತ 7 ವಚನಗಳ ನಡುವೆ
ಓದಬೇಕು.
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5 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ,
“ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳು. 6 ಇಗೋ,
ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಸಂಗ್ರಹ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವ ದಿನವು
ಬರುವುದು, ಇಲೆ್ಲೕನೂಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

7 “ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಬಂದು, ನೀನು ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ತಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಕಂಚುಕಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 8 “ಹೇಗೂ ನನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ ತಪ್ಪದೆ
ೌ ಾಗ ್ಯವಿರುವುದು” ಎಂದುಕೊಂಡು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆ ಾಯನಿಗೆ,

“ನೀನು ತಿಳಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಾತು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

40
ದೇವಜನರಿಗೆ ಸಂತೈಯಿಸುವಿಕೆ

1 “ನನ್ನ ಸಂತೈಸಿರಿ, ಸಂತೈಸಿರಿ” ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
2ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಂಗಡ ಹೃದಯಂಗಮ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿರಿ;
ಅದರ ಗಡು ತೀರಿತು, ವಿಧಿಸಿದ ದೋಷಫಲವೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಿತು,
ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳಿಗೂ ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಿಂದ ಎರಡರಷು್ಟ

ಶಿ ಾಯಿತು ಎಂದು ಆ ನಗರಿಗೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿರಿ; ಇದೇ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಆ .

3ಇಗೋ ಒಂದು ಾಣಿ!
“ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಾರಿಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿರಿ,
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಾಜ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿರಿ”
4 ಎ ಾ್ಲ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವವು, ಎ ಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು

ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವವು,
ಮಲೆ ಾಡು ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಾಗುವುದು. ಒರಟಾದ ನೆಲವು

ಸಮ ಾಗುವುದು.
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5 ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಗೋಚರ ಾಗುವುದು. ಎ ಾ್ಲ
ಮನುಷ ್ಯರೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಅದನು್ನ ಾಣುವರು, ಯೆಹೋವನ
ಾಯೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬನು ಕೂಗು ಾ್ತನೆ.

6ಆ ಾ, ಾಣಿಯುಮತೆ್ತ ಕೇಳಿಸಿ, “ಕೂಗು ಎನು್ನತ್ತದೆ”ಅದಕೆ್ಕ ಾನು,
“ಏನು ಕೂಗಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು,

“ನರಜಾತಿಯೆ ಾ್ಲ ಹುಲಿ್ಲನ ಾಗಿದೆ, ಅದರ ಾವಣ್ಯವೆ ಾ್ಲ ಅಡವಿಯ
ಹೂವಿನಂತಿದೆ.

7 ಯೆಹೋವನ ಾ್ವಸವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಸುವುದರಿಂದ ಹುಲು್ಲ
ಒಣಗಿ ಹೋಗುವುದು, ಹೂವು ಾಡಿ ಹೋಗುವುದು.
ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಜನರು ಹುಲೆ್ಲೕ ಹುಲು್ಲ!

8 ಹುಲು್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗುವುದು, ಹೂವು ಾಡಿ ಹೋಗುವುದು,
ನಮ್ಮ ದೇವರ ಾತೋ ಸ ಾ ಾಲವೂ ಇರುವುದು” ಎಂದು
ಉತ್ತರ ಾಯಿತು.

9 ಶುಭಸ ಾಚಾರವನು್ನ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲ ಚೀ ೕನೇ,* ನೀನು
ಉನ್ನತಪವರ್ತವನು್ನ ಏರು;

ಸುವತರ್ ಾನವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಬಲ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮೇ,† ನಿನ್ನ
ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಎತು್ತ, ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ಎತಿ್ತ,

ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ, “ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರು!
10 ಇಗೋ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಶೂರ ಾಗಿ ಬರುವನು, ತನ್ನ

ಭುಜಬಲದಿಂದಲೇ ಆಳುವನು. ಇಗೋ,
ಆತನಕಿ್ರ ಾ ಾಭವುಆತನೊಂದಿಗಿದೆ,ಆತನಶ್ರಮದಫಲವುಆತನ

ಮುಂದೆಯೇ ಇದೆ.
11ಆತನು ಕುರುಬನಂತೆ ತನ್ನ ಮಂದೆಯನು್ನ ಮೇಯಿಸುವನು,
ಮರಿಗಳನು್ನ ಕೈಯಿಂದ ಕೂಡಿಸಿ ಎದೆಗಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವನು. ಾಲು

ಕುಡಿಸುವ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಮೆಲ್ಲನೆ ನಡೆಸುವನು” ಎಂದು
ಾರು.

ಯೆಹೋವನ ಅಸ ಾನ ಾದಮಹಿಮೆ
* 40:9 40:9 ಚೀ ೕನೇ, ಚೀ ೕನಿಂದ. † 40:9 40:9 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ.
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12 ಾರು ಾಗರ ಸಮುದ್ರಗಳನು್ನ ಬರಿ ಾದ ಕೈಯಿಂದ
ಅಳತೆ ಾಡಿದವನು? ಾರು ಆ ಾಶಮಂಡಲದ
ಾ್ಯಪಿ್ತಯನು್ನ ಗೇಣಿನಿಂದ ನಿಣರ್ಯಿಸಿದವನು?

ಭೂಲೋಕದ ಮಣ್ಣನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಳಗಕೆ್ಕ ತುಂಬಿದವನು ಾರು?
ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಾ್ರಸಿನಿಂದಲೂ,

ಗುಡ್ಡಗಳನು್ನ ತಕ ್ಕಡಿಯಿಂದಲೂ ತೂಗಿದವನು ಾರು?
13 ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ ಾರು ವಿಧಿಯನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು?

ಆಲೋಚ ಾ ಕತರ್ ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದವರು
ಾರು?

14 ಆತನು ಾರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು? ಾರು ಆತನಿಗೆ
ಬುದಿ್ಧಕಲಿಸಿ ಆತನನು್ನ ಾ್ಯಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿಸಿದನು?

ಾರು ಆತನಿಗೆ ಾನವನು್ನ ಬೋಧಿಸಿ ವಿವೇಕ ಾಗರ್ವನು್ನ
ತೋರಿಸಿದವನು?

15 ಆ ಾ, ಆತನ ಗಣನೆಯಲಿ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳು ಕಪಿಲೆಯಿಂದ
ಉದುರುವ ತುಂತುರಿನಂತೆಯೂ, ತಕ್ಕಡಿಯಲಿ್ಲನ ಧೂಳಿನ
ಾಗೂ ಇರುತ್ತವೆ.

ಇಗೋ, ದಿ್ವೕಪಗಳನು್ನ ಅಣುರೇಣುವಿನಂತೆ ಎತು್ತ ಾ್ತನೆ.
16 (ಆತನಿಗಪಿರ್ಸತಕ್ಕ)ಹೋಮಕೆ್ಕ ಲೆಬನೋನಿನಬೆಂಕಿಯು ಾಲದು,
ಅಲಿ್ಲನ ಾ್ರಣಿಗಳು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಿಗೆ ಾಲದು.
17ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳು ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂತಿವೆ, ಅವು

ಆತನ ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧಶೂನ್ಯವೇ.
18ಹೀಗಿರಲು ದೇವರನು್ನ ಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವಿರಿ? ಅಥ ಾ ಾವ

ರೂಪವನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಡುವಿರಿ?
19 ವಿಗ್ರಹ ಾದರೋ, ಶಿಲಿ್ಪಯು ಅದನು್ನ ಎರಕಹೊಯು್ಯವನು,

ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗನು ಅದಕೆ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಕವಚವನು್ನ ಹೊದಿಸಿ,
ಬೆಳಿ್ಳಯ ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಾಕುವನು.
20 (ಇಂಥದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ) ಾಣಿಕೆಯ ಾ್ನಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದ

ಬಡವನು,
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ಹುಳಿತು ಹೋಗದ ಮರವನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಚಲಿಸದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ
ಾಡಿಸಲು ಶಿಲಿ್ಪಯನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

21 ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ೕ? ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ೕ? ಆದಿಯಿಂದಲೇ
ನಿಮಗೆಉಪದೇಶ ಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ೕ?

ಭೂಮಿಯು ನಿ ಾರ್ಣ ಾದ ದಿನದಿಂದ ನೀವು ಗ್ರಹಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ ೕ?
22 ಭೂಮಂಡಲ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಮಿಡತೆಗಳಂತೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಾಣಿಸುವಷು್ಟ

ಉನ್ನತ ಾದ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಆತನು ಆಸೀನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಾರುಬಟೆ್ಟಯಂತೆ ಹರಡಿ ನಿ ಾಸದ

ಗು ಾರದಂತೆ ಎತಿ್ತ ಕಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
23 ಪ್ರಭುಗಳನು್ನ ನಿ ಾರ್ಮ ಾಡು ಾ್ತನೆ, ಭೂಪತಿಗಳನು್ನ

ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸು ಾ್ತನೆ.
24 ಇವರು ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕೂಡಲೆ, ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ಷಣವೇ, ಇವರ ಸಂ ಾನವು

ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೇರೂರಿ ಾಗಲೇ,
ಆತನ ಾ್ವಸದಿಂದ ಾಡುವರು, ಬಿರು ಾಳಿಯು ಇವರನು್ನ

ಒಣಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು.
25 ಹೀಗಿರಲು, “ನನ್ನನು್ನ ಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಸರಿಸ ಾನ

ಾಡುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯು ಕೇಳು ಾ್ತನೆ.
26 ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕತಿ್ತ ನೋಡಿರಿ! ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ

ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ಾರು?
ಈ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸು ಾ್ತನೆ. ಎಲ್ಲವನೂ್ನ

ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಕರೆಯು ಾ್ತನೆ;
ಆತನು ಅತಿ ಬ ಾಢ್ಯನೂ, ಮ ಾಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ

ಅವುಗ ಳಗೆ ಒಂದೂ ಕಡಿಮೆ ಾಗದು.

ಯೆಹೋವನು ಬಳಲಿದವರನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದು
27 ಾಕೋಬೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲೇ,
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“ನನ್ನ ಾಗರ್ವುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮರೆ ಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಬೇ ಾದ
ಾ್ಯಯವು ನನ್ನ ದೇವರ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಿದಿ್ದಲ್ಲವ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಏಕೆ
ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ?

28ನೀನು ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ ೕ? ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ೕ?
ಯೆಹೋವನು ನಿರಂತರ ದೇವರೂ, ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಗಳನು್ನ

ನಿಮಿರ್ಸಿದವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ದಣಿದು ಬಳಲುವುದಿಲ್ಲ, ಆತನ ವಿವೇಕವು ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ

ಅಗಮ್ಯ.
29 ಸೋತವನಿಗೆ ಾ್ರಣವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ಬಲಹೀನನಿಗೆ ಬಹು

ಬಲವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ.
30 ಯುವಕರೂ ದಣಿದು ಬಳಲುವರು, ತರುಣರೂ ಸೊರಗಿ

ಮುಗ್ಗರಿಸುವರು.
31 ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿರೀ ಸುವವರೋ ಹೊಸ ಬಲವನು್ನ

ಹೊಂದುವರು; ಅವರು ಹದು್ದಗಳಂತೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ
ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಏರುವರು;

ಅವರು ಓಡಿ ದಣಿಯರು, ನಡೆದು ಬಳಲರು.

41
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯ

1 ದಿ್ವೕಪನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ೌನದಿಂದಿರಿ.
ಜ ಾಂಗಗಳು ತಮ್ಮನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ;

ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು ಾತ ಾಡಲಿ. ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಹೋಗೋಣ.

2 ಮೂಡಣದಿಂದ ಒಬ್ಬನನು್ನ* ಎಬಿ್ಬಸಿ, ಾ್ಯಯದ
ಸಂಕ ಾ್ಪನು ಾರ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾದಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಕರೆದು,

ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಅವನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟು್ಟ, ಅವನನು್ನ ಾಜರ ಮೇಲೆ
ಆಳುವಂತೆ ಾಡಿ,

* 41:2 41:2ಮೂಡಣದಿಂದಒಬ್ಬನನು್ನ ಇದು ಾರಸಿಯಚಕ್ರವತಿರ್ ಾದ ಕೋರೆಷನು.
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ಅವರ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಧೂಳ ಾ್ನಗಿಯೂ, ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಾಳಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವ ಹುಲ್ಲ ಾ್ನಗಿಯೂ ಅವರನು್ನ ಾಡಿದನು.

3 ಾನು ಎಂದೂ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಮುಂದೆ
ಾದು ಹೋಗುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟ ಾ್ತ ಹೋದನು.

4 ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಡೆಸಿ ನೆರವೇರಿಸಿದವನು ಾರು? ಆದಿಯಿಂದ
ಈಗಿನವರೆಗೂ ತಲತ ಾಂತರಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವವ ಾದ

ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೇ; ೌದು, ಆದಿಪುರುಷನೂ,
ಅಂತ್ಯ ಾಲದವರ ಸಂಗಡಿಗನೂ ಆಗಿರುವ ಾನೊಬ್ಬನೇ.

5 ದಿ್ವೕಪ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಕಂಡು ಬೆರ ಾದರು, ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟ
ಕಡೆಯವರು ನಡುಗಿದರು,

ಎಲ್ಲರೂ ನೆರೆದು ಬಂದರು.
6 ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸ ಾಯ ಾಡಿದರು, ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ

ಸಹೋದರನಿಗೆ, “ಧೈಯರ್ ಾಗಿರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
7 ಾಗೆಯೇ ಶಿಲಿ್ಪಯು ಎರಕದವನನೂ್ನ, ಸುತಿ್ತಗೆಯಿಂದ

ಸಮ ಾಡುವವನು ಅಡಿಗಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕುಟು್ಟವವನನೂ್ನ
್ರೕ ಾ್ಸಹಗೊಳಿಸಿದರು.

“ಬೆಸಿಗೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಕದಲದಂತೆ
ಳೆಗಳಿಂದ ಜಡಿದರು.

ಇ ಾ್ರಯೇಲನು್ನ ಧೈಯರ್ಗೊಳಿಸುವ ಾ ಾ್ದನಗಳು
8 ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲೇ, ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ
ಾಕೋಬೇ,

ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂತತಿಯೇ,
9 ಾನು ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದು ದಿಗಂತಗಳಿಂದ ಕರೆದ

ಜನವೇ, “ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕನು,
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು, ತಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿ

ಸಂಬೋಧಿಸಿದ ಪ್ರಜೆಯೇ,
10 ನೀನಂತು ಹೆದರಬೇಡ, ಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ,

ದಿಗ್ಭ ್ರಮೆಗೊಳ್ಳದಿರು, ಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರು.
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ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ೌದು, ನಿನಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಧಮರ್ದ ಬಲಗೈಯನು್ನ ನಿನಗೆ
ಆ ಾರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

11 ಆ ಾ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಕಿಡಿ ಾದವರು ಆ ಾಭಂಗಪಟು್ಟ
ಅವ ಾನಹೊಂದುವರು,

ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡಿದವರು ಾಶ ಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವರು.
12 ನಿನೊ್ನಡನೆ ಹೋ ಾಡಿದವರನು್ನ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವರು ನಿನಗೆ

ಾಣಿಸರು.
ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯುದ್ಧ ಾಡಿದವರು ನಿ ಾರ್ಮ ಾಗುವರು.
13ಏಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೇ ನಿನ್ನ ಕೈಹಿಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ.
“ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
14 ಕಿ್ರಮಿ ಾ್ರಯದವ ಾದ ಾಕೋಬೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನವೇ,

ಭಯಪಡಬೇಡ,
ಾನೇ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯಕನು, ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯು

ನಿನಗೆ ವಿ ೕಚಕನು” ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
15 “ಇಗೋ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮಸೆದ ನೆಹಲಿ್ಲನ ಹೊಸ

ಹಂತಿಕುಂಟೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ನೀನು ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡಿ ಗುಡ್ಡಗಳನು್ನ ಹೊಟು್ಟ

ಾಡುವಿ.
16 ನೀನು ತೂರಲು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಳಿಯು ಬಡಿದುಕೊಂಡು

ಹೋಗುವುದು, ಬಿರು ಾಳಿಯು ಚೆ ಾ್ಲಪಿಲಿ್ಲ ಾಡುವುದು.
ನೀನಂತೂ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವಿ, ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ

ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವಿ.
17 ಾ ಾರಿ ಾಲಿಗೆ ಒಣಗಿ ನೀರನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಹೊಂದದ

ದೀನದರಿದ್ರರಿಗೆಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು ಪ್ರಸನ್ನ ಾಗುವೆನು,
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಾನು ಅವರನು್ನ ಕೈಬಿಡೆನು.
18 ಬೋಳುಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ ನದಿಗಳನು್ನ, ಕಣಿವೆಗಳಲಿ್ಲ ಒರತೆಗಳನು್ನ

ಹೊರಡಿಸಿ,
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ಅರಣ್ಯವನು್ನ ಕೆರೆ ಾಗಿಯೂ, ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ
ಬುಗೆ್ಗಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡುವೆನು.

19ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ದೇವ ಾರು, ಜಾಲಿಮರ, ಸುಗಂಧ ಒಲೀವ್
ಮರಗಳನು್ನ ಾನು ನೆಡುವೆನು.

ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ತು ಾಯಿ, ತಪಸಿ, ತಿಲಕ ವೃಕ್ಷಗಳನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಬೆಳೆಯಿಸುವೆನು.

20 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು ಇದನು್ನ ಾಡಿದೆ, ೌದು,
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯೇ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು

ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಡು ತಿಳಿದು ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಂದು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಾಲ ಾನವಿಲ್ಲದಿರುವುದು

21 ಾಕೋಬ್ಯರ ಅರಸ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ನಿಮ್ಮ ಾ್ಯಜ್ಯವು ಈಚೆಗೆ ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ

ಬಲ ಾದ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿರಿ”
22 ತಮ್ಮ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ ತರಲಿ, ಭವಿಷ ್ಯತ್ತನು್ನ ನಮಗೆ

ತಿಳಿಸಲಿ;
ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳ ವಿಶೇಷವನು್ನ ಸೂಚಿಸಿರಿ,
ಾವು ಅವುಗಳನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಂದು ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮವನು್ನ

ಇಲ್ಲವೇ ಭವಿಷ ್ಯತ್ತನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಗ್ರಹಿಸುವೆವು.
23 ನೀವು ದೇವರುಗಳೆಂದು ನಮಗೆ ಅರಿವು ಹುಟು್ಟವಂತೆ ಮುಂದೆ

ಆಗುವವುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ.
ಾವು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಾಬರಿಯಿಂದ ಭಯಪಡುವ ಾಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ನಗಲಿ,

ಕೆಟ್ಟದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ ಾಡಿರಿ.
24 ಆ ಾ, ನೀವು ಶೂನ್ಯವೇ! ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ವು ಮಟ್ಟ ಾಯವೇ!

ನಿಮ್ಮನು್ನ ರೆಹೋಗುವವರು ತುಚ್ಛರೇ ಸರಿ!
25 ಾನು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಕರೆದು ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ,

ನನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸತಕ್ಕವನು ಮೂಡಲಿನಿಂದ
ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ.
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ಅವನು ಉಪ ಾಜರನು್ನ ಮಣೆ್ಣೕ ಎಂದು ಾವಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ
ಬಿದು್ದ ಕುಂ ಾರನು ಜೇಡಿಮಣ್ಣನು್ನ ತುಳಿಯುವ ಾಗೆ
ತುಳಿಯುವನು.

26 ಾಯರ್ವು ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ದಲು ಇವರಲಿ್ಲ ಾರು ಅದನು್ನ
ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ? ಸಮಯಕೆ್ಕ ದಲೇ “ಅವನು ಸತ್ಯವಂತನು”
ಎಂದು ಾರು ಮುಂತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ?

ಾರೂ ಏನನೂ್ನ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲವರಲ್ಲ, ಏನನೂ್ನ ಹೇಳತಕ್ಕವರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ
ಾತುಗಳು ಾರ ಕಿವಿಗೂ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ.

27 ಾನು ದಲನೆಯವ ಾಗಿ ಚೀ ೕನಿಗೆ, “ಇಗೋ, ಅವರನು್ನ
ನೋಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶುಭಸ ಾಚಾರ ತರತಕ್ಕವನನು್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು.

28 ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ ಇವರಲಿ್ಲ ಸಮಥರ್ರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಾನು ಪ್ರಶೆ್ನ ಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಾತ ಾ್ನದರೂ ಹೇಳಬಲ್ಲ

ಆಲೋಚಕನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.
29ಆ ಾ,ಅವರೆ ಾ್ಲ ವ್ಯಥರ್ವೇ,ಅವರ ಾಯರ್ಗಳು ವ್ಯಥರ್ವೇ,
ಅವರ ಎರಕದ ಬೊಂಬೆಗಳು ಾಳಿಮತು್ತ ಶೂನ್ಯವೇ.

42
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಕತರ್ವ್ಯ

1 ಇಗೋ, ನನ್ನ ಸೇವಕನು! ಇವನಿಗೆ ಾನೇ ಆ ಾರ. ಇವನು ನನಗೆ
ಇಷ್ಟನು, ನನ್ನ ಾ್ರಣಪಿ್ರಯನು.

ಇವನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಇರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಇವನು ಅನ್ಯಜನಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸದ್ಧಮರ್ವನು್ನ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವನು.

2 ಇವನು ಕೂ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆಭರ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಇವನ
ಧ ್ವನಿಯೇ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

3 ಜಜಿ್ಜದ ದಂಟನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕದೆ, ಕಳೆಗುಂದಿದ ದೀಪವನು್ನ
ನಂದಿಸದೆ,

ಸದ್ಧಮರ್ವನು್ನ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ತರುವನು.



ಯೆ ಾಯನು 42:4 cxvii ಯೆ ಾಯನು 42:10

4 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸದ್ಧಮರ್ವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವ ತನಕ ಇವನು
ಕಳೆಗುಂದದೆಯೂ,

ಜಜಿ್ಜಹೋಗದೆಯೂ ತನ್ನ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿರುವನು.
ದಿ್ವೕಪಗಳು ಇವನ ಧಮರ್ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ಾದಿರುವವು.
5ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಹರಡಿ ಭೂಮಂಡಲವನೂ್ನ,
ಅದರಲಿ್ಲನ ಉತ್ಪತಿ್ತಯನೂ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಾ್ರಣವನು್ನ,

ೌದು,
ಭೂಜನರಿಗೆ ಜೀ ಾತ್ಮವನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವ ಯೆಹೋವನೆಂಬ

ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
6 “ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು ನನ್ನ ಧಮರ್ದ ಸಂಕ ಾ್ಪನು ಾರ ಾಗಿ

ನಿನ್ನನು್ನ ಕೈಹಿಡಿದು,
ಾ ಾಡಿ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆ ಾರವ ಾ್ನಗಿಯೂ,

ಅನ್ಯಜನಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕ ಾ್ನಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
7ನೀನು ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣು್ಣಕೊಟು್ಟ, ಬಂದಿಗಳನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದಲೂ,
ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವರನು್ನ ಾ ಾಗ ೃಹದಿಂದಲೂ ಹೊರಗೆ ತರುವಿ.
8 ಾನೇಯೆಹೋವನು; ಇದೇ ನನ್ನ ಾಮವು;
ನನ್ನಮಹಿಮೆಯನು್ನಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲಗೊಡಿಸೆನು,ನನ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ

ವಿಗ್ರಹಗಳ ಾಲು ಾಡೆನು.
9ಇಗೋ ದಲನೆಯಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರಿವೆ,
ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವು ತಲೆದೋರುವುದಕೆ್ಕ ದಲು ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ

ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.”
ಯೆಹೋವನ ರಕ್ಷಣಾಸಂಕಲ್ಪ

10 ಸಮುದ್ರಪ್ರ ಾಣಿಕರೇ, ಸಕಲಜಲಚರಗಳೇ, ದಿ್ವೕ ಾಂತರಗಳೇ,
ದಿ್ವೕ ಾಂತರ ಾಸಿಗಳೇ,

ಯೆಹೋವನ ಘನತೆ ಾಗಿ ನೂತನ ಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡಿ
ದಿಗಂತಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆತನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.
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11 ಅರಣ್ಯವೂ, ಅಲಿ್ಲನ ಊರುಗಳೂ, ಕೇ ಾರಿನವರು ಾಸಿಸುವ
ಾ್ರಮಗಳೂಆಭರ್ಟಿಸಲಿ,

ಸೆಲ ಪಟ್ಟಣದವರು ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈದು ಪವರ್ ಾಗ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಜಯ ೕಷ
ಾಡಿರಿ.

12 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿ ದಿ್ವೕ ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ
ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಹಬಿ್ಬಸಲಿ.

13ಯೆಹೋವನು ಶೂರನಂತೆ ಹೊರಟು, ಯುದ್ಧವೀರನ ಾಗೆ ತನ್ನ
ೌದ್ರವನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವನು.

ಆಭರ್ಟಿಸಿ ಗಜಿರ್ಸಿ ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ತನ್ನ ಪ ಾಕ್ರಮವನು್ನ
ತೋಪರ್ಡಿಸುವನು.

14 ಾನು ಬಹು ಾಲದಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ೌನ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಗಿ
ಹಿಡಿದಿದೆ್ದನು.

ಈಗ ಹೆರುವವಳಂತೆ ಕೂಗುವೆನು. ನಿಟು್ಟಸಿರಿನೊಡನೆ ಏದುವೆನು.
15ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಯಮೇವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಣಗಿಸಿ,
ನದಿಗಳನು್ನ ಒಣ ದಿಣೆ್ಣ ಾಡಿ ಕೆರೆಗಳನು್ನ ಬತಿ್ತಸುವೆನು.
16 ಕುರುಡರನು್ನ ತಿಳಿಯದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಬರ ಾಡುವೆನು, ಅವರಿಗೆ

ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ನಡೆಸುವೆನು,
ಅವರೆದುರಿಗೆ ಕತ್ತಲನು್ನ ಬೆಳಕು ಾಡಿ, ಡೊಂಕನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವೆನು.
ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಿಡದೆ ಾಡುವೆನು. ಾನು ಅವರನು್ನ ಕೈ

ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
17 ಕೆತಿ್ತದ ವಿಗ್ರಹಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ, “ನೀವೇ ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳು”

ಎಂದು
ಎರಕದ ಬೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡುವವರು ಹಿಂದೆ ಬಿದು್ದ ಕೇವಲ

ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಈ ಾಗುವರು.
ಯೆಹೋವನಸೇವಕನಈಗಿನದುಸಿ್ಥತಿ ಾಗುಮುಂದಿನಉ ಾ್ಧರ

18 ಕಿವುಡರೇ, ಕೇಳಿರಿ! ಕುರುಡರೇ, ನೀವು ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ ನೋಡಿರಿ!
19 ನನ್ನ ಸೇವಕನ ಹೊರತು ಾರು ಕುರುಡರು? ಾನು ಕಳುಹಿಸುವ

ದೂತನಂತೆ ಾರು ಕಿವುಡರು?
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ನನ್ನ ಭಕ್ತನ ಾಗೆ ಾರು ಕುರುಡರು?ಯೆಹೋವನಸೇವಕನಪ್ರ ಾರ
ಅಂಧರು ಾರು?

20 ನೀನು ಬಹು ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕಂಡಿದ್ದರೂ ನಿನಗೆ ಗಮನವಿಲ್ಲ,
ಇವನ ಕಿವಿ ತೆರೆದಿದ್ದರೂ ಕೇಳನು.

21 ಯೆಹೋವನು ಧಮರ್ಸ್ವರೂಪ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿ ಮಹತಿ್ತಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು
ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು.

22 ಈ ಜನರೇ ಕೊಳೆ್ಳಗೆ ಈ ಾಗಿ ಸೂರೆಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. ಎಲ್ಲರೂ
ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ, ಸೆರೆಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಸುಲಿಗೆ ಾಗಿದ್ದರೂ ಾರೂ ಬಿಡಿಸರು,
ಸೂರೆ ಾಗಿದ್ದರೂ ಾರೂ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬಿಡು ಎನು್ನವುದಿಲ್ಲ.
23 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರು ಈ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವರು? ಾರು ಇನು್ನ

ಮುಂದೆ ಆಲಿಸಿ ಕೇಳುವರು?
24 ಾಕೋಬನು್ನ ಸುಲಿಗೆಗೂ, ಇ ಾ್ರಯೇಲನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಗೂ ಕೊಟ್ಟವನು

ಾರು?
ಾರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾವು ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದೆ ೕ ಆ

ಯೆಹೋವನಲ್ಲವೆ.
ಅವರು ಆತನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಉಪದೇಶವನು್ನ

ಕೇಳಲಿಲ್ಲ
25 ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಅವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯನೂ್ನ,

ಯುದ್ಧದ ೌದ್ರವನೂ್ನ ಸುರಿಸಿದನು.
ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಉರಿಹೊತಿ್ತಕೊಂಡಿತು, ಆದರೆ

ಅವರು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ದಹಿಸಿತು, ಆದರೆ ಅವರು ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ
ತಂದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

43
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ರಕ್ಷಕನು
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1 ಈಗ ಾದರೋ, ಾಕೋಬನ ವಂಶವೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ಸಂ ಾನವೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ರೂಪಿಸಿದವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,

“ಭಯಪಡಬೇಡ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿದೆನ ಾ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು
ಹಿಡಿದು ಕರೆದೆನ ಾ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನವನೇ.

2 ನೀನು ಜಲ ಾಶಿಯನು್ನ ಾದು ಹೋಗು ಾಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಇರುವೆನು,

ನದಿಗಳನು್ನ ಾಟು ಾಗ ಅವು ನಿನ್ನನು್ನ ಮುಳುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯು ಾಗ ನೀನು ಸುಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಜಾ್ವಲೆಯು ನಿನ್ನನು್ನ ದಹಿಸದು.

3 ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು ನಿನ್ನ ದೇವರು, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿ ಾದ ಾನು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕನು.

ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ನಿನ್ನ ವಿ ೕಚನೆಗೆ ಈಡು ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನ ಬದ ಾಗಿ
ಕೂಷ್ಮತು್ತ ಸೆ ಾ ಸೀಮೆಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

4 ನೀನು ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯನೂ, ಾನ್ಯನೂ, ಪಿ್ರಯನೂ
ಆಗಿರುವುದರಿಂದ,

ಾನು ನಿನ್ನ ಬದ ಾಗಿ ಮನುಷ ್ಯರನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ
ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಕೊಡುವೆನು.

5ಭಯಪಡಬೇಡ, ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದೆ್ದೕನೆ;
ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಪೂವರ್ದಿಂದ ತರುವೆನು, ನಿನ್ನವರನು್ನ

ಪಶಿ್ಚಮದಿಂದ ಕೂಡಿಸುವೆನು.
6 ‘ಅವರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಡು’ ಎಂದು ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕಗೂ ‘ತಡೆಯಬೇಡ’

ಎಂದು ದ ಣಕೂ್ಕ ಹೇಳಿ,
ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಕು ಾರರನೂ್ನ, ದಿಗಂತಗಳಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ

ಕು ಾರಿಯರನೂ್ನ,
7 ನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಾನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ರೂಪಿಸಿ ಉಂಟು ಾಡಿದ

ನನ್ನ ಹೆಸರಿನವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಬರ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವೆನು.
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ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯೆಹೋವನ ಾ
8 ಕಣಿ್ಣದ್ದರೂ ಕುರು ಾದ, ಕಿವಿಯಿದ್ದರೂ ಕಿವು ಾದ ಜನರನು್ನ ಕರೆ.
9 ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಬರಲಿ, ಸಕಲದೇಶೀಯರು

ನೆರೆಯಲಿ, ಇವರ ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ಾರು ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಮುಂತಿಳಿಸಬಲ್ಲರು?

ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾರು ವಿವರಿ ಾರು? ಾವು ಸತ್ಯವಂತರೆಂದು
ಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾ ಗಳನು್ನ ಕರೆದುತರಲಿ.

ಆ ಾ ಗಳು ಇವರ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ‘ಇದು ನಿಜ’ ಎಂದು ಹೇಳಲಿ.
10 ಯೆಹೋವನ ಾತೇನೆಂದರೆ, ‘ನೀವು ನನ್ನ ಾ , ಾನು

ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೇವಕನು.
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದು ನಂಬಿ, ನನ್ನನೆ್ನೕ ದೇವರು ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸುವ

ಾಗೆ ಇದನು್ನ ನಡೆಸಿದೆನು.
ನನಗಿಂತ ದಲು ಾವ ದೇವರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ

ಅನಂತರದಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
11 ಾನೇ, ಾನೇ ಯೆಹೋವನು, ನನ್ನ ಹೊರತು ಾವ ರಕ್ಷಕನೂ

ಇಲ್ಲ.
12 ಾನೇ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ್ದೕನೆ,

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅನ್ಯದೇವರು ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ;
ನೀವೇ ನನ್ನ ಾ ಗಳು, ಾನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು.
13 ೌದು, ಇಂದಿನಿಂದ ಾನೇ ದೇವರು. ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ

ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಾರು ಅಡಿ್ಡ ಬರುವರು?’ ” ಎಂಬುದೇ ಯೆಹೋವನ

ಾತು.

ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿರುವ ಾಶನ
14 ನಿಮ್ಮ ವಿ ೕಚಕನೂ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯೂ ಆದ

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
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“ ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ದೂತನನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ,
ಕಸಿ್ದೕಯರನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಮ್ಮ ವಿನೋದದ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ
ಪ ಾಯನ ಾಡುವಂತೆ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವೆನು.

15 ಾನುಯೆಹೋವನು,ನಿಮ್ಮ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯು,ಇ ಾ್ರಯೇಲನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು, ನಿಮ್ಮ ಅರಸನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.

16 ಾರು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಾರಿ ಾಡಿ ಜಲಪ್ರ ಾಹಗಳಲಿ್ಲ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನೋ,

17 ಾರು ರಥಗಳನು್ನ, ಕುದರೆಗಳನು್ನ, ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ,
ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿ,

ಅವು ಬಿದು್ದ ಏಳ ಾರದಂತೆಯೂ, ದೀಪದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ನಂದಿ
ಆರಿಹೋಗುವಂತೆಯೂ ಾಡಿದವನು” ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,

18ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ,ಪು ಾತನ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಿರಿ.

19 ಇಗೋ, ಹೊಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವೆನು, ಈಗ
ತಲೆದೋರುತ್ತಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ ೕ?

ಾನು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಗರ್ವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ, ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನದಿಗಳನು್ನ
ಹರಿಸುವೆನು.

20 ಬಯಲಿನ ಮೃಗಗಳು, ನರಿಗಳು, ಗೂಬೆಗಳು ನನ್ನನು್ನ
ಸ ಾ್ಮನಿಸುತ್ತವೆ.

ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ, ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನದಿಗಳನು್ನ ಾನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟೆ್ಟನು.

ಾನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿಕೊಂಡ ಆಪ್ತಜನರ ಜಲ ಾನ ಾ್ಕಗಿ,
21 ನನ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲಿ ಎಂದು ಾನು ಈ ಜನರನು್ನ

ಸೃಷಿ್ಟಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಉ ಾಸೀನತೆ

22 “ ಾಕೋಬೇ, ನೀ ಾದರೋ ನನ್ನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲಿಲ್ಲ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲೇ, ನೀನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದಿ್ದ.
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23 ನೀನು ನನಗೆ ಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಕುರಿ ಮೇಕೆಗಳನು್ನ ತಂದು
ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಾನು ತೊಂದರೆಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಧೂಪ ಾ್ಕಗಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಸರಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

24 ನೀನು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಹಣಕೊಟು್ಟ ತೈಲವನು್ನ ತರಲಿಲ್ಲ,
ಯಜ್ಞಪಶುಗಳ ಕೊಬಿ್ಬನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಾಪಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ನೀನು ತೊಂದರೆಗೆ
ಗುರಿ ಾಡಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ದೋಷಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ಬೇಸರಗೊಳಿಸಿದಿ್ದೕ.

25 ಾ ಾಗಿ ಾನೇ ನನಗೋಸ ್ಕರ ನಿನ್ನ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ಅಳಿಸಿ
ಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡುವುದಿಲ್ಲ.

26 ನನಗೆ ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಪಕಪಡಿಸು, ಾವಿಬ್ಬರೂ ನಿನ್ನ
ಅ ಾ ಾಧ ಕುರಿತು ಾದಿಸುವ, ನಿನ್ನ ಸದ್ಧಮರ್ವು
ಗೊ ಾ್ತಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸು.

27 ನಿನ್ನ ಮೂಲಪಿತೃ* ಾಪ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ, ನಿನ್ನ ಬೋಧಕರು ನನಗೆ
ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

28ಆದ ಾರಣ ಾನುಪವಿ ಾ್ರಲಯದಪ್ರ ಾನರನು್ನ ಹೊಲಸಿಗೆತಂದು
ಾಕೋಬನು್ನ ಾಪಕೂ್ಕ, ಇ ಾ್ರಯೇಲನು್ನ ದೂಷಣೆಗೂ

ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.”

44
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಮುಂದಿನ ವೃದಿ್ಧ

1ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಕೋಬೇ, ಾನುಆದುಕೊಂಡಇ ಾ್ರಯೇಲೇ,
ಈಗ ಕೇಳು:

* 43:27 43:27ಮೂಲಪಿತೃ ಾಕೋಬ. ಧ ೕರ್ 26:5, ಹೋಶೇಯ 12:2-4, 12.
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2 ನಿನ್ನನು್ನ ನಿ ಾರ್ಣ ಾಡಿ, ಗಭರ್ದಿಂದಲೂ ರೂಪಿಸು ಾ್ತ ಬಂದು
ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,

“ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಕೋಬೇ, ಾನು ಆದುಕೊಂಡ
ಯೆಶುರೂನೇ,* ಭಯಪಡಬೇಡ!

3 ಏಕೆಂದರೆ ಬತಿ್ತದ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಮಳೆಗರೆದು ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ
ಾಲುವೆಗಳನು್ನ ಹರಿಸುವೆನು,

ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರ ಮೇಲೆ
ನನ್ನ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು.

4ನೀರಿನ ಾಲುವೆಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹಸಿರು ಹುಲಿ್ಲನ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಯುವ
ನೀರವಂಜಿಗಳಂತೆ ವೃದಿ್ಧ ಾಗುವರು.

5 (ಅನ್ಯಜನರಲಿ್ಲ) ಒಬ್ಬನು, ‘ ಾನು ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತನು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವನು.

ಇನೊ್ನಬ್ಬನು, ‘ ಾನು ಾಕೋಬ್ಯನ ಹೆಸರಿನವನು’ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು
ತನ್ನ ಕೈಯ ಮೇಲೆ, ‘ ಾಸನು’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಎಂಬ ಬಿರುದನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.”

ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ರಕ್ಷಕ
6 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೂ, ವಿ ೕಚಕನೂ ಆಗಿರುವ

ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ ಾನೇ ಆದಿಯೂ, ಾನೇ ಅಂತ್ಯವೂ. ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವ

ದೇವರೂ ಇಲ್ಲ.
7 ಾನು ಪು ಾತನ ಾಲದವರನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಾಗೆ

ಾರು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ?
ಅಂಥವರಿದ್ದರೆ ನನೆ್ನದುರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ಥಪಿಸಲಿ. ಇಲ್ಲವೆ

ಮುಂದಿನವುಗಳನು್ನ ಈಗ ತಿಳಿಸಲಿ, ಭವಿಷ ್ಯತು್ತಗಳನು್ನ
ಹೇಳಲಿ.

* 44:2 44:2ಯೆಶುರೂನೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
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8ಹೆದರಬೇಡಿರಿ,ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ! ಾನುಪೂವರ್ದಿಂದಲೂನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡೆನಷೆ್ಟ.

ನೀವೇ ನನ್ನ ಾ ಗಳು. ಾನಲ್ಲದೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ದೇವರಿ ಾ್ದನೋ? ಇನು್ನ
ಾವ †ಶರಣನೂ ಇಲ್ಲ, ಾರೂ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.”

ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯಮೂಢತನ
9 ವಿಗ್ರಹ ಕೆತು್ತವವರೆ ಾ್ಲ ನಿರಥರ್ಕರು, ಅವರ ಇಷ್ಟದ ವಿಗ್ರಹಗಳು

ಾವುದಕೂ್ಕ ಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲ,
ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪಕ್ಷದ ಾ ಾರರು ನೋಡುವವರಲ್ಲ, ಗ್ರಹಿಸುವವರಲ್ಲ,

ಅವರು ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವರು.
10 ದೇವತೆಯನು್ನ ರೂಪಿಸುವವರೂ, ವ್ಯಥರ್ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಎರಕ

ಹೊಯು್ಯವವರೂ ಎಂಥವರು?
11 ವಿಗ್ರಹ ಶರಣರೆ ಾ್ಲ ಆ ಾಭಂಗಪಡುವರು, ಅದನು್ನ ಕೆತಿ್ತದವರು

ಮನುಷ ್ಯ ಾತ್ರದವರೇ.
ಅವರೆಲ್ಲರು ಒಟು್ಟಗೂಡಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಲಿ. ಅವರು ಒಟಿ್ಟಗೆ

ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಲಜೆ್ಜಪಡುವರು.
12 ಕ ಾ್ಮರನು ತನ್ನ ಸಲಕರಣೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಂಡದಲಿ್ಲ

ಕೆಲಸ ಾಡು ಾ್ತ,
ಚಮಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಡಿದು ತೋಳಿನ ಬಲದಿಂದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ

ರೂಪಿಸುವನು.
ಅವನು ಹಸಿದು ಬಳಲುವನು, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ದಣಿಯುವನು.
13ಬಡಗಿಯುಮರಕೆ್ಕ ನೂಲು ಾಕಿ ಳೆಯಿಂದ ಗೆರೆಯೆಳೆದು
ಾಚಿಗಳಿಂದ ಕೆತಿ್ತ, ಕೈ ಾರದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿ,
ಅದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸತಕ್ಕ ಾ್ದಗಲೆಂದು ಮನುಷ ್ಯನ ಆ ಾರಕೆ್ಕ

ತಂದು ಮನುಷ ್ಯನ ಅಂದದಂತೆ ರೂಪಿಸುವನು.
14 ಅವನು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ದೇವ ಾರುಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವನು,

ತು ಾಯಿ,ಅಲೊ್ಲೕನ್ಮರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
† 44:8 44:8 ಕೀತರ್ನೆ 18:2ಅನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
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ವನವೃಕ್ಷಗಳನು್ನ ತನಗೋಸ ್ಕರ ಬೆಳೆಯುವನು. ಅವನು
ಪೀತ ಾರವನು್ನ ನೆಡಲು,ಮಳೆಯು ಅದನು್ನ ಬೆಳೆಸುವುದು.

15 ಅದು ೌದೆ ಾಗುವುದು. ಅದರಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಉರಿಸಿ
ಚಳಿ ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವನು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹಚಿ್ಚ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಸುಡುವನು.

ಅದರಲೆ್ಲೕ ಒಂದು ದೇವರನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜಿಸುವನು,
ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಾಡಿ ಅದಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡಬೀಳುವನು.

16 ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಉರಿಸುವನು, ಅದರ ಮೇಲೆ
ಾಂಸವನು್ನ ಸುಡುವನು. ಅದನು್ನ ತಿಂದು ತೃಪ್ತ ಾಗುವನು.

ತನ್ನನು್ನ ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ, “ಆ ಾ, ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಕಂಡೆ,
ಬೆಚ್ಚ ಾಯಿತು” ಎಂದುಕೊಳು್ಳವನು.

17 ಅದರಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಾಗವನು್ನ ತನ್ನ ದೇವರ ಾ್ನಗಿಯೂ, ಕೆತಿ್ತದ
ವಿಗ್ರಹವ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿ ಅದಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ,

“ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವನು.
18 ಇಂಥವರು ಏನೂ ತಿಳಿಯದವರು, ಏನೂ ಗ್ರಹಿಸ ಾರದವರು

ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕಣು್ಣ ಾಣದಂತೆಯೂ, ಹೃದಯ
ಗ್ರಹಿಸದಂತೆಯೂಯೆಹೋವನು ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

19 “ ಾನು ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಉರಿಸಿದೆನು. ೌದು,
ಅದರ ಕೆಂಡದಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟ ಾಡಿ ಾಂಸವನು್ನ ಸುಟು್ಟ
ತಿಂದೆನ ಾ್ಲ,

ಉಳಿದ ಾಗದಿಂದ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಾನು ಾಡಲೋ?
ಮರದ ತುಂಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಬಹುದೋ?”

ಎಂದುಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ಾನ ವಿವೇಕಗಳು ಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಾರೂ
ಇದನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಾರರು.

20 ಅವನು ತಿನು್ನವುದು ಬೂದಿಯೇ; ೕಸಕೊ್ಕಳ ಾದ ಹೃದಯವು
ಅವನಿಗೆ ಾರಿತಪಿ್ಪಸಿದ ಾರಣ, “ನನ್ನ ಕೈ ಸುಳ್ಳನು್ನ
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ಹಿಡಿದಿದೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದುಕೊಳ್ಳಲೂ ಆಗದು. ತನ್ನನು್ನ
ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಆಗದು.

21 ಾಕೋಬೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲೇ, ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೋ, ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿದಿ್ದೕಯಲ್ಲವೇ.

ಇ ಾ್ರಯೇಲೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆನು, ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕನು,
ನಿನ್ನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡೆನು.

22 ನಿನ್ನ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ೕಡದಂತೆ ನಿ ಾರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನ
ಾಪಗಳನು್ನ ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗಿಸಿದೆ್ದೕನೆ,

ನಿನ್ನನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೋ.
23 ಆ ಾಶವೇ, ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ

ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಭೂಮಿಯಅಧೋ ಾಗವೇ,ಆಭರ್ಟಿಸು.
ಪವರ್ತಗಳೇ, ವನವೇ, ಸಕಲವನವೃಕ್ಷಗಳೇ,ಉ ಾ್ಸಹಧ ್ವನಿ ಾಡಿರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಾಕೋಬನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಪ್ರಚುರಗೊಳಿಸುವನು.

ಯೆಹೋವನ ಸ ಾರ್ಧಿ ಾರ
24 ನಿನ್ನನು್ನ ಗಭರ್ದಿಂದಲೂ ರೂಪಿಸು ಾ್ತ ಬಂದಿರುವ ನಿನ್ನ

ವಿ ೕಚಕ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಸವರ್ವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದ ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನು ಾನೇ,
ಾನೊಬ್ಬನೇ ಗಗನಮಂಡಲವನು್ನ ಹರಡಿ, ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ

ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
25 ಾನು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವರ ಶಕುನಗಳನು್ನ ನಿರಥರ್ಕಪಡಿಸಿ,

ಕಣಿಹೇಳುವವರನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ,
ಾನಿಗಳನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳ ಅವರ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹುಚು್ಚತನ ಾಗ

ಾಡುವೆನು.
26 ನನ್ನ ಸೇವಕನ ಾತನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿ ನನ್ನ ದೂತರ

ಮಂ ಾ್ರಲೋಚನೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
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ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ, ‘ನೀನು ಜನ ನಿ ಾಸ ಾಗುವಿ’ ಎಂದು
ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ, ‘ಅವು ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವವು,
ಅಲಿ್ಲನ ಾಳು ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನೆಟ್ಟಗೆ ಾಡುವೆನು’ ಎಂದು
ಮುಂತಿಳಿಸಿ

27 ಜಲ ಾಶಿಗೆ, ‘ಬತಿ್ತಹೋಗು, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸೇರುವ ನದಿಗಳನು್ನ
ಒಣಗಿಸುವೆನು’ ಎಂದು ಾನು ಅಪ್ಪಣೆ
ಕೊಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

28 ಕೋರೆಷನ ವಿಷಯ ಾಗಿ, ‘ಅವನು ನನ್ನ ಮಂದೆಯನು್ನ
ಾಯುವವನು,ಯೆರೂಸಲೇಮು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಲಿ, ದೇವ ಾ್ಥನದ
ಅಸಿ್ತ ಾರವು ಾಕಲ್ಪಡಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ‘ನನ್ನ
ಇ ಾ್ಟಥರ್ವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕವನು’ ” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುವವನು ಾನೇ.

45
ಯೆಹೋವನು ಕೋರೆಷನನು್ನ ಕರೆದಉದೆ್ದೕಶ

1ಯೆಹೋವನು ಾರ ಕೈಹಿಡಿದು, ಾರ ಎದುರಿಗೆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
ತುಳಿದು,

ಾಜರ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ,
ಾರ ಮುಂದೆ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆದು, ಮುಚ್ಚಲಿ್ಲಲ್ಲ ೕ, ಾನು

ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಆ ಕೋರೆಷನಿಗೆ ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
2 “ ಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ದಿಣೆ್ಣಗಳನು್ನ ಸಮ ಾಡುವೆನು.
ಾಮ್ರದ ಕದಗಳನು್ನ ಒಡೆದು, ಕಬಿ್ಬಣದ ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ

ಮುರಿದುಬಿಡುವೆನು.
3 ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆಯುವ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ.

ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರು ಎಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವ
ಾಗೆ

ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟರುವ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ, ಗುಪ್ತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಮರೆ ಾಡಿದ
ನಿಧಿನಿ ೕಪವನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು.
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4 ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಕೋಬನಿ ಾಗಿ, ಾನು ಆದುಕೊಂಡ
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿ ಾಗಿ

ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಅರಿಯದವ ಾಗಿದ್ದರೂ ನಿನಗೆ ಬಿರುದನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

5 ಾನೇ ಯೆಹೋವನು, ಇನು್ನ ಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೊರತು ಾವ
ದೇವರೂ ಇಲ್ಲ.

ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಅರಿಯದವ ಾಗಿದ್ದರೂ ನಿನಗೆ ನಡುಕಟು್ಟವೆನು.
6ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ ಇರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಇದನು್ನ ನೋಡಿ,
ನನ್ನ ಹೊರತು ಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಾನೇಯೆಹೋವನು.
7 ಾನು ಬೆಳಕನು್ನ, ಕತ್ತಲನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು,
ಮೇಲನೂ್ನ, ಕೇಡನೂ್ನ ಬರ ಾಡುವವನು,ಈಸಮಸ್ತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ನಡೆಸುವಯೆಹೋವನು ಾನೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
8 ಆ ಾಶಮಂಡಲವೇ, ಮೇಲಿನಿಂದ ಧಮರ್ರಸವನು್ನ ಮಳೆಯಂತೆ

ಸುರಿಸು.
ಭೂಮಿಯು ಒಡೆದು ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಳೆಯಿಸಿ,
ಅದರೊಡನೆ ನೀತಿಫಲವನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸಲಿ. ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೇ

ಇದಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಕತರ್ನು.

ದೇವರಮೇಲೆ ಗುಣುಗುಟು್ಟವವರನು್ನ ಖಂಡಿಸುವುದು
9 ಅ ್ಯೕ, ತನ್ನನು್ನ ರೂಪಿಸಿ ಾತನ ಸಂಗಡ ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡುವವನ

ಗತಿ ಏನು! ಮಣಿ್ಣನ ಮಡಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಅವನೂ ಒಂದು
ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲವೆ!

ಮಣು್ಣ ಕುಂ ಾರನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಏನು ಾಡುತಿ್ತೕ?’ ಎಂದು
ಕೇಳುವುದುಂಟೇ? ಅಥ ಾ ನಿನ್ನ ಾಯರ್ವು, ‘ಅವನಿಗೆ
ಕೈಯಿಲ್ಲ’ಅಂದೀತೇ?
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10 ‘ನೀನು ಹುಟಿ್ಟಸುವುದೇನು’ ಎಂದು ತಂದೆಯನು್ನ ಕೇಳುವವನ
ಾಡು ಾಡೇ! ‘ನೀನು ಹೆರುವುದೇನು’ ಎಂದು ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ
ಕೇಳುವವನ ಗತಿ ಗತಿಯೇ!

11ಆದರೂಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯೂ, ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನೂಆದ
ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,

‘ಭವಿಷ ್ಯತಿ್ತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿರಿ. ಾನೇ ನಿಮಿರ್ಸಿದ
ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಏನನು್ನ ವಿಧಿಸಿದರೂ
ವಿಧಿಸಿರಿ.

12 ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಅದರಲಿ್ಲನ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ಾನೇ.

ನನ್ನ ಕೈಗಳೇ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಹರಡಿದವು, ನಕ್ಷತ್ರಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟವನೂ ಾನೇ.

13 ಾನು ಕೋರೆಷನನು್ನ ಧ ೕರ್ದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಉನ್ನತಿಗೆ
ತಂದು ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನ ಾಗರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಸ ಾಗ ಾಡುವೆನು.

ಅವನು ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟಿ್ಟ ಕ್ರಯವ ಾ್ನಗಲೀ,
ಬಹು ಾನವ ಾ್ನಗಲೀ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸೆರೆ ಾದ
ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವೆನು’ ” ಎಂದು
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

ಆಫಿ್ರಕ ಖಂಡದ ಕೆಲವು ಜ ಾಂಗಗಳು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿಗೆ
ಅಧೀನ ಾಗುವುದು
14ಯೆಹೋವನಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
“ಐಗುಪ್ತದ ಆ ಾಯವೂ, ಕೂಷಿನ ಾ್ಯ ಾರವೂ, ಎತ್ತರದ

ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಸೆ ಾಯರೂ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವರು.

ಸಂಕೋಲೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬಂದು
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಹೀಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡುವರು,
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‘ದೇವರು ನಿಜ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಇನು್ನ ಾವ ದೇವರೂ ಇಲ್ಲವೇ
ಇಲ್ಲ.’ ”

15 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೇ, ರಕ್ಷಕನೇ, ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿಯೂ ನೀನು
ಮರೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ದೇವ ಾಗಿದಿ್ದೕ.

16 ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಕೆತು್ತವವರೆಲ್ಲರೂ ಾಚಿಕೆಗೀ ಾಗಿ
ಾನಭಂಗಪಡುವರು. ೌದು, ಒಟಿ್ಟಗೆ ಅವ ಾನದಲಿ್ಲ

ಮುಳುಗುವರು.
17 ಇ ಾ್ರಯೇಲಿಗೂ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಾಶ್ವತ ರಕ್ಷಣೆ

ದೊರೆಯುವುದು.
ಯುಗಯು ಾಂತರಕೂ್ಕ ನೀವು ಾಚಿಕೆಗೀ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ,

ಾನಭಂಗಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನು ದಿಗಂತಗಳವರನು್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕರೆಯುವುದು
18 ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,

ಆತನೇ ದೇವರು.
ಭೂಲೋಕವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ರೂಪಿಸಿ ಾ್ಥಪಿಸಿದನು.
ಅದನು್ನ ಶೂನ್ಯ ಾ್ಥನ ಾಗಿರಲೆಂದು ಸೃಷಿ್ಟಸದೆ ಜನನಿ ಾಸ ಾ್ಕಗಿಯೇ

ರೂಪಿಸಿದನು.
ಈತನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನೇಯೆಹೋವನು, ಇನು್ನ ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
19 ಾನು ರಹಸ್ಯದಲಿ್ಲ ನುಡಿದವನಲ್ಲ, ಅಧೋಲೋಕದೊಳಗಿಂದ

ಾತ ಾಡಿದವನಲ್ಲ.
ಶೂನ್ಯವನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ, ‘ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕಿರಿ’ ಎಂದು ಾಕೋಬ

ವಂಶದವರಿಗೆ ಾನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು ಸ ಾ್ಯನು ಾರ ನುಡಿಯುವವನು, ಸರಿ ಾದ

ಾತುಗಳನೆ್ನೕ ಆಡುತೆ್ತೕನೆ.
20ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಅನ್ಯಜನರೇ, ಕೂಡಿಬನಿ್ನರಿ, ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿರಿ!
ತಮ್ಮ ಮರದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ರ ಸ ಾರದ ಆ

ದೇವರಿಗೆ ಬಿನ್ನವಿಸುವವರು ಏನೂ ತಿಳಿಯದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
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21ಹೇಳಿರಿ,ನಿಮ್ಮ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನಮುಂದಕೆ್ಕ ತನಿ್ನರಿ,ನಿಮ್ಮದೇವರುಗಳು
ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

ಪೂವರ್ದಿಂದಲೂಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದವರು ಾರು? ಅದು
ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ದಲೇ ಾರು ತಿಳಿಸಿದರು?

ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಅಲ್ಲವೇ? ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರು
ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೊರ ಾಗಿ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪನೂ, ರಕ್ಷಕ ಾದ
ದೇವರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.

22 ಎ ಾ್ಲ ದಿಗಂತಗಳವರೇ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಏಕೆಂದರೆ ಾನೇ ದೇವರು, ನನ್ನ ಹೊರತು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
23ನನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಆಣೆಯನು್ನ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ,
ಸತ್ಯದ ಾಕ್ಯವು ನನ್ನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಟಿದೆ,ಅದು ಹಿಂದಿರುಗದು.
ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ದೇವರೆಂದು

ಪ್ರತಿ ಾಡುವರು.
24ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯೂ, ಶಕಿ್ತಯೂಉಂಟು.
ಆತನ ಮೇಲೆ ಉರಿಗೊಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಾಚಿಕೆಪಟು್ಟ ಆತನನು್ನ

ಆಶ್ರಯಿಸುವರು.
25 ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಸಮಸ್ತ ಸಂತತಿಯವರೂ ಯೆಹೋವನ ಮೂಲಕ

ಸತ್ಯವಂತ ಾಗಿ ಆತನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವರು” ಎಂದು ನನ್ನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಜನರು ಅಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

46
ಾಬೆಲಿನ ಅಶಕ್ತ ದೇವತೆಗಳುಮತು್ತ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಯೆಹೋವ

1ಬೇಲ್ ದೇವತೆಯು ಾಗಿದೆ, ನೆಬೋ ದೇವತೆಯು ಕುಗಿ್ಗದೆ,*

* 46:1 46:1 ಬೇಲ್ ದೇವತೆಯು ಾಗಿದೆ, ನೆಬೋ ದೇವತೆಯು ಕುಗಿ್ಗದೆ, ಮದುರ್ಕ್
ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬೇಲ್, ಾಬೆಲಿನ ಮುಖ್ಯ ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೆಬೋ
ಸಹಮತೊ್ತಬ್ಬ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ಇವನು ಮದುರ್ಕ್ ನಮಗನು.
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ಅವುಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ, ನೀವು
ಮೆರವಣಿಗೆ ಾಗಿ ಹೊರುತಿ್ತದ್ದವುಗಳು ಪಶುಗಳಿಗೆ
ಾರ ಾದ ಹೊರೆ ಾಗಿ ಅವುಗಳು ಬಳಲಿದವು.

2 ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕುಗಿ್ಗ, ಬಗಿ್ಗವೆ, ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಾರವನು್ನ ಹೊತು್ತ
ನಿವರ್ಹಿಸ ಾರದೆ,

ಬಂಧನಕೆ್ಕ ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ಒಳ ಾದವು.
3 ಾಕೋಬವಂಶವೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಮನೆತೆನದವರಲಿ್ಲ ಉಳಿದ

ಸಂ ಾನವೇ,
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಗಭರ್ದಿಂದ ಹೊತು್ತ, ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದ ನನ್ನ

ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
4 ನಿಮ್ಮ ಮುಪಿ್ಪನ ತನಕ ಾನೇ ಆ ಾರ, ನರೆ ಬಂ ಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಹೊತು್ತ ಸಹಿಸುವೆನು.
ಾನೇ ಉಂಟು ಾಡಿದೆನು, ಾನೇ ಹೊರುವೆನು. ೌದು, ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಹೊತು್ತ ಸಹಿಸಿ ನಿವರ್ಹಿಸುವೆನು.
5 ನನ್ನನು್ನ ಾರಿಗೆ ಸ ಾನ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ? ಾನು ಾರಿಗೆ

ಸ ಾನನೆಂದು, ನನ್ನನು್ನ ಾರೊಡನೆ ಹೊಲಿಸುತಿ್ತೕರಿ?
6ಚೀಲದಿಂದ ಚಿನ್ನವನು್ನ ಸುರಿದು, ತಕ್ಕಡಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತೂಗಿ,
ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಕೂಲಿಯನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿ ಾಗ, ಅವನು

ಅದನು್ನ ದೇವರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು, ಅವರು ಅದಕೆ್ಕ ಎರಗಿ
ಪೂಜೆ ಾಡುವರು.

7ಅವರು ಅದನು್ನ ಹೆಗಲಮೇಲೆಹೊತು್ತಕೊಂಡುಮೆರವಣಿಗೆ ಾಡಿ,
ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸಿ ನಿಲಿ್ಲಸುವರು. ಅದು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಜರುಗದು.

ಒಬ್ಬನು ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡ ಾರದು.
ಇಲ್ಲವೆ ಅವನನು್ನ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡಿಸ ಾರದು.

8 “ದೊ್ರೕಹಿಗಳೇ, ಇದನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ಗಮನಿಸಿ
ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯಿರಿ!

9ಪು ಾತನ ಾದ ಹಳೆಯಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
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ಾನೇ ದೇವರು, ಇನು್ನ ಾರೂ ಇಲ್ಲ; ಾನೇ ದೇವರು, ನನಗೆ
ಸರಿಸ ಾನನು ಇಲ್ಲ.

10 ಆರಂಭದಲಿ್ಲಯೇ ಅಂತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ‘ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವು
ನಿಲು್ಲವುದು,

ನನ್ನ ಇ ಾ್ಟಥರ್ವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇನೂ್ನ
ನಡೆಯದಿರುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಪು ಾತನ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ
ಅರುಹಿದೆ್ದೕನೆ.

11ಮೂಡಲಿಂದ ಒಂದು ಪ ಯನು್ನ ಬರ ಾಡು, ದೂರದೇಶದಿಂದ
ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವಮನುಷ ್ಯನು ಬರಲಿಎಂದು
ಕರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.

ಎಂದು ಾನೇ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ, ಾನು ಅದನು್ನ ಈಡೇರಿಸುವೆನು.
ಆಲೋಚಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಾನು ಅದನು್ನ ಾಧಿಸುವೆನು.

12 ಕಠಿಣ ಹೃದಯದವರೇ, ನೀತಿಗೆ ದೂರ ಾದವರೇ, ನನ್ನ ಾತಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.

13 ನನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬರ ಾಡುವೆನು. ಅದು ಇನು್ನ
ದೂರ ಾಗಿರದು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು ತಡ ಾಗದು,

ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಣಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಡೆಸಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿಗೆ ನನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು.”

47
ಾಬೆಲಿನ ಗೀತೆ

1 ಯುವತಿಯೇ, ಾಬೆಲ್ ಪುರಿಯೇ, ಕೆಳಕಿ್ಕಳಿದು ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೋ,

ಕಸಿ್ದೕಯರ ಯುವತಿಯೇ, ಸಿಂ ಾಸನರಹಿತ ಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೋ!

ನಿನ್ನನು್ನ ಇನು್ನ ಕೋಮಲೆಮತು್ತ ಸುಕು ಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
2ಬೀಸುವಕಲ್ಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಹಿಟ್ಟನು್ನ ಬೀಸು,ಮುಸುಕನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ,
ಈಜಾಡುವ ಬಟೆ್ಟಯ ನೆರಿಗೆಯನು್ನ ಹರಿದುಬಿಟು್ಟ, ಬೆತ್ತ ಾಗಿ

ನದಿಗಳನು್ನ ಾದುಹೋಗು.
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3ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆತನವು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದು, ನೀನು ಾಚಿಕೆಗೀ ಾಗುವಿ,
ಾನು ಾರನೂ್ನ ಕರುಣಿಸದೆಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು.

4 ನಮ್ಮ ವಿ ೕಚಕನಿಗೆ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ
ಾಮಧೇಯ, ಆತನೇ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನು!

5 ಕಸಿ್ದೕಯರ ಯುವತಿಯೇ (ನಗರವೇ), ೌನ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೋ,
ಕತ್ತಲೊಳಗೆ ಹೋಗು.

ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಇನು್ನ ಾಜ್ಯಗಳ ಾಣಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
6 ಾನು ನನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ರೋಷಗೊಂಡು, ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ

ಹೊಲೆಗೆಡಿಸಿದೆನು.
ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈವಶ ಾಡಳು, ನೀನು ಅವರನು್ನ ಕರುಣಿಸದೆ

ಬಹು ಾರ ಾದ ನೊಗವನು್ನ ಹೊರಿಸಿದಿ.
7 “ ಾನು ಾಶ್ವತ ಾದ ಾಣಿ” ಎಂದು ನೀನು ಅಂದುಕೊಂಡು
ಅವರ ಹಿಂಸೆಗಳನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಾರದೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ನಿನ ಾಗುವ

ಪರಿಣಾಮವನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
8 “ ಾನೇ ಇರುವವಳು, ನನ್ನ ಹೊರತು ಇನು್ನ ಾರೂ ಇಲ್ಲ,
ಾನು ವಿಧವೆ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ, ಪುತ್ರಶೋಕವನು್ನ

ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಅಂದುಕೊಳು್ಳವವಳೇ, ಭೋ ಾಸಕ್ತಳೇ, ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿ

ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವವಳೇ,ಈಗ ಇದನು್ನ ಕೇಳು.
9ಒಂದೇ ದಿನದೊಳಗೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ,
ಪುತ್ರಶೋಕಮತು್ತ ವಿಧವೆಯಸಿ್ಥತಿ ಇವೆರಡೂ ನಿನಗುಂಟಾಗುವವು.
ನೀನು ಎಷು್ಟ ಾಟ ಾಡಿದರೂ, ಎಷೆ್ಟೕ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳನು್ನ

ನಡೆಸಿದರೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಿ.
10 ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟತನದಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ, “ನನ್ನನು್ನ ಾರೂ

ನೋಡರು?” ಎಂದುಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
ನನ್ನ ಾನವಿವೇಕಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೊಟ್ಟಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ,
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“ ಾನೇ ಇರುವವಳು, ನನ್ನ ಹೊರತು ಇನು್ನ ಾರೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು
ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ.

11 ಹೀಗಿರಲು ನೀನು ಮಂತಿ್ರಸಿ ನಿ ಾರಿಸ ಾರದ ಕೇಡು ನಿನಗೆ
ಸಂಭವಿಸುವುದು,

ನೀನು ಪರಿಹರಿಸ ಾಗದ ವಿಪತು್ತ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು.
ನೀನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗದ ಾಶನವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕನೆ ಬರುವುದು.
12 ನೀನು ಾ ಾ್ಯರಭ್ಯ ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ ಅ ಾ್ಯಸಿಸಿರುವ ನಿನ್ನ

ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳನೂ್ನ,
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ನಿನ್ನ ಾಟಮಂತ್ರಗಳನೂ್ನ ಪ್ರ ೕಗಿಸಿ ಎದು್ದ ನಿಲು್ಲ.
ಇದರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರ ೕಜನ ಾದೀತು. ಒಂದು ವೇಳೆ

ನಿನ್ನ ಶತು್ರವಿನಲಿ್ಲ ಭಯಹುಟಿ್ಟೕತು.
13ಮಂ ಾ್ರಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಿನಗೆ ಾ ಾಯಿತಲ್ಲವೇ.
ಖಗೋಳಜ್ಞರು, ೕಯಿಸರು, ಪಂಚಾಂಗದವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ,
ನಿಂತು ನಿನಗೆ ಬರುವ ವಿಪತು್ತಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸಲಿ.
14 ಇಗೋ, ಇವರೆ ಾ್ಲ ಕೂಳೆಯಂತಿರುವರು, ಬೆಂಕಿಯು ಅವರನು್ನ

ಸುಟು್ಟಬಿಡುವುದು;
ಾಲೆಯ ರಭಸದಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು;
ಅದು ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಕೆಂಡವಲ್ಲ,ಮುಂದೆ ಕುಳಿತರೆ ಾ ಾಗಿರುವ

ಬೆಂಕಿಯೂಅಲ್ಲ.
15 ನೀನು ಪ್ರ ಾಸಪಟ್ಟವುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಹೀ ಾಗುವವು. ನಿನ್ನ

ಾಲ್ಯದಿಂದ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ;
ಚದರಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿಬಿಡುವರು. ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಲು

ಒಬ್ಬನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

48
ಂಡ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು

1 ಇ ಾ್ರಯೇಲೆಂಬ ಹೆಸರಿನವರೂ,ಯೆಹೂದ ವಂಶೋತ್ಪನ್ನರೂ ಆದ
ಾಕೋಬನಮನೆತನದವರೇ,
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ನೀವುಯೆಹೋವನ ಾಮದಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುತಿ್ತೕರಿ, ನಿಜ.
ಆದರೆಈನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ಗಳುಸತ್ಯಕೂ್ಕ,ಧಮರ್ಕೂ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿಲ್ಲ.
2ಇವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣದವರು ಎಂದುಕೊಂಡು,
ದೇವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನವನೇ ಎಂದು ಆತನ ಮೇಲೆ

ಭರವಸವಿಟು್ಟಕೊಂಡಿರು ಾ್ತರೆ.
ಆತನ ಹೆಸರೋ ಸಕಲ ಸೈನ್ಯಗಳ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು

ಎಂಬುದು.
3 ಾಕೋಬನ ಮನೆತನವೇ, ಕೇಳು, ಈವರೆಗೂ ನಡೆದ

ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಪು ಾತನ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ತಿಳಿಸಿದೆನು.
ೌದು, ನನ್ನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಟವು, ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆನು.

ಾನು ತಟ್ಟನೆ ನಡೆಸಲು ಅವು ನೆರವೇರಿದವು.
4ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಹಟ ಾದಿ
ನಿನ್ನ ಕತಿ್ತನ ನರವು ಕಬಿ್ಬಣ, ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಾಮ್ರ ಎಂದು ಾನು

ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು.
5 ಆದುದರಿಂದಲೇ, “ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನನ್ನ ವಿಗ್ರಹವು ನಡೆಸಿದೆ,

ನನ್ನ ಕೆತಿ್ತದ ವಿಗ್ರಹ ಮತು್ತ ಎರಕದ ವಿಗ್ರಹ ಇವುಗಳನು್ನ
ವಿಧಿಸಿದೆ” ಎಂದು

ನೀನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಾನು ಪು ಾತನ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ತಿಳಿಸಿದೆನು.
ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ದಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆನು.

6 ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀನು ಕೇಳಿದಿಯ ಾ್ಲ, ನಡೆದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನೋಡು, ನಿನ್ನವರೇ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಲಿ. ಇಂದಿನಿಂದ ಹೊಸ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ, ನೀನು ತಿಳಿಯದಿದ್ದ ಗುಪ್ತವಿಷಯಗಳನು್ನ
ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

7ಈಗಲೇ ಉಂಟಾಗುತಿ್ತವೆ, ಪು ಾತನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ, “ ದಲೇ
ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು” ಎಂದು,

ನೀನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳದ ಾಗೆ ಈ ದಿನಕೆ್ಕ ದಲು ಾನು ನಿನಗೆ
ಕೇಳಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
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8 ನೀನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ತಿಳಿದೂ ಇಲ್ಲ, ಪು ಾತನ ಾಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಯು
ತೆರೆದೇ ಇಲ್ಲ;

ನೀನು ದೊಡ್ಡ ವಂಚಕನೆಂದೂ, ಗಭರ್ದಿಂದಲೇ ದೊ್ರೕಹಿಯೆಂದು
ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

9 ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆಡದಂತೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲಣ ಕೋಪವನು್ನ ತಡೆದು, ನನ್ನ
ಕೀತಿರ್ಗೆ ಕಳಂಕ ಾರದಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡದೆ
ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

10 ನೋಡು, ನಿನ್ನನು್ನ ಶೋಧಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಆದರೆ ಬೆಳಿ್ಳಯಷು್ಟ
ಶೋಧಿಸಲಿಲ್ಲ, ಸಂಕಟವೆಂಬ ಪುಟಕೆ್ಕ ಾಕಿ ನಿನ್ನನು್ನ
ಪರೀ ಸಿದೆ್ದೕನೆ.

11ನನ ಾಗಿ, ನನಗೋಸ ್ಕರವೇ, ಇದನು್ನ ಾಡುವೆನು. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ
ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಅಪವಿತ್ರ ಾಗುವುದು?

ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲಗೊಡಿಸೆನು.

ಾಬೆಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
12 ಾಕೋಬೇ, ಾನು ಕರೆದ ಇ ಾ್ರಯೇಲೇ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

ಾನೇ ಪರ ಾತ್ಮನು,
ಾನೇ ಆದಿಯೂ, ಾನೇ ಅಂತ್ಯ

13ನನ್ನ ಕೈ ಭೂಮಿಗೆಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಕಿತು,ನನ್ನ ಬಲಗೈ ಆ ಾಶವನು್ನ
ಹರಡಿತು,

ಾನು ಕರೆದ ಕೂಡಲೆ ಅವೆರಡೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ನಿಲು್ಲವವು.
14 ನೀವೆಲ್ಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿರಿ! ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಈ

ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದವನು ಾರು?
ಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾತ್ರನು, ಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲ ಆತನ ಇಷ್ಟವನು್ನ

ನೆರವೇರಿಸುವನು. ಕಸಿ್ದೕಯರಮೇಲೆ ಕೈ ಾಡುವನು.
15 ಾನೇ, ಾನೇ ಾಯಿಬಿಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಕರೆದು ಬರ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಅವನ ಾಗರ್ವು ಾಥರ್ಕ ಾಗುವುದು.
16ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
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ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಾನು ಗುಟಾ್ಟಗಿ ಾತ ಾಡಲಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯು
ಉಂಟಾದಂದಿನಿಂದ ಾನು ಅಲಿ್ಲ ಇದೆ್ದೕನೆ.

ಈಗ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮದೊಡನೆ ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

17 ನಿನ್ನ ವಿ ೕಚಕನೂ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯೂ ಆದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,

“ ಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು, ನಿನಗೆ ವೃದಿ್ಧ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಬೋಧಿಸಿ,

ನೀನು ನಡೆಯಬೇ ಾದ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುವೆನು.
18ನೀನು ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಚೆ ಾ್ನಗಿತು್ತ!
ನಿನ್ನ ಸುಖವು ದೊಡ್ಡ ನದಿಯಂತೆಯೂ, ನಿನ್ನ ೕಮವು ಸಮುದ್ರದ

ಅಲೆಗಳ ಾಗೂ ಇರುತಿ್ತದ್ದವು.
19 ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು ಮರಳಿನೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ನಿನ್ನ

ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರು ಉಸುಬಿನ ಅಣುರೇಣುಗಳಂತೆ
ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರು.

ಅವರ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗಿ ಾ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
20 ಾಬೆಲಿನಿಂದ ಹೊರಡಿರಿ! ಕಸಿ್ದೕಯರ ಕಡೆಯಿಂದ ಾರಿಹೋಗಿರಿ!
ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ, ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ. ಭೂಮಿಯ

ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಿರಿ.
‘ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಕೋಬನು್ನ

ವಿ ೕಚಿಸಿ ಾ್ದನೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.
21 ಆತನು ಅವರನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿ ಾಗ ಅವರು

ಾಹಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ;
ಅವರಿ ಾಗಿ ನೀರನು್ನ ಕಲಿ್ಲನೊಳಗಿಂದ ಹರಿಸಿದನು;
ಆತನು ಬಂಡೆಯನು್ನ ಸೀಳಲು ಜಲ ಾತ ಾಯಿತು.
22 “ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸ ಾ ಾನವೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು

ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
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49
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಕತರ್ವ್ಯ

1ದಿ್ವೕಪನಿ ಾಸಿಗಳೇ,ನನ್ನ ಕಡೆಗೆಕಿವಿಗೊಡಿರಿ,ದೂರದಜ ಾಂಗಗಳೇ,
ಆಲಿಸಿರಿ!

ಾನು ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗಲೇ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದನು,
ಾಯಿಯ ಉದರದಲಿ್ಲದ್ದಂದಿನಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

2 ನನ್ನ ಾಯಿಯನು್ನ ಹದ ಾದ ಖಡ್ಗವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ, ತನ್ನ ಕೈಯ
ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಹುದುಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

ನನ್ನನು್ನ ಚೂ ಾದ ಾಣವ ಾ್ನಗಿ ರೂಪಿಸಿ, ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಮುಚಿ್ಚಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

3 ಆತನು ನನಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕನೂ, ಾನು
ಪ್ರ ಾವಹೊಂದಬೇ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲೂ ಆಗಿದಿ್ದೕ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

4 ಅದಕೆ್ಕ ಾನು, “ ಾನು ಪಡುವ ಪ್ರ ಾಸವು ವ್ಯಥರ್, ನನ್ನ
ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಉಪ ೕಗ ಾಡಿದು್ದ ಾಳೇ, ಬರಿ
ಾಳಿಯೇ.

ಆದರೂ ನನ್ನ ಾ್ಯಯವು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲದೆ. ನನಗೆ ಾಭವು ನನ್ನ
ದೇವರಿಂದಲೇ ಆಗುವುದು” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.

5 ಆ ಾ, ಾನು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾನ್ಯನು, ನನ್ನ ದೇವರೇ
ನನಗೆ ಬಲವು.

ಾಕೋಬ್ಯರನು್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕೂಡಿಬರಬೇಕೆಂತಲೂ

ಆತನು ಗಭರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕನ ಾ್ನಗಿ ರೂಪಿಸಿದನಲ್ಲವೆ.
6 ಆತನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿ

ಾಡಬೇ ಾದವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಕೋಬಿನ ಕುಲಗಳನು್ನ
ಉನ್ನತಪಡಿಸುವುದೂ,
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ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ರ ತ ಾದವರನು್ನ ತಿರುಗಿ ಬರ ಾಡುವುದೂ ಅಲ್ಪ
ಾಯರ್ವೇ ಸರಿ.

ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೆ ಾ್ಯಪಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ ಬೆಳಕ ಾ್ನಗಿ ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು.”

7 ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೂ, ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ
ಅಸಹ್ಯನೂ,

ಜನದೊಡೆಯರ ಸೇವಕನೂ ಆದವನಿಗೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ
ವಿ ೕಚಕನೂ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ,

“ಯೆಹೋವನ ಾ್ರ ಾಣಿಕತೆಯನೂ್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ
ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿರುವುದನೂ್ನ
ಅರಸರು ನೋಡಿ

ಎದು್ದ ನಿಲು್ಲವರು,ಅಧಿಪತಿಗಳುಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.”

ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆ
8ಇದೇಯೆಹೋವನ ನುಡಿ,
“ಈಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಈ ರಕ್ಷಣೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು ಾ್ತ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ

ಆ ಾರವ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
9 ನೀನು ಬಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ‘ಹೊರಟುಹೋಗಿರಿ’ ಎಂದು,

ಕತ್ತಲಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ, ‘ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೊರಡಿರಿ’ ಎಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ ಾ ಾಗಿದ್ದ ಸ್ವತು್ತಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಿ
ದೇಶವನು್ನ ಉನ್ನತ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವೆನು.

ನನ್ನ ಜನವೆಂಬ ಹಿಂಡು ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಮೇಯುವುದು. ಎ ಾ್ಲ
ಬೋಳುಬೆಟ್ಟಗಳೂ ಕೂಡ ಹುಲು್ಲ ಾವ ಾಗುವವು.

10ಅವರಿಗೆಹಸಿವೆ ಾ ಾರಿಕೆಗಳುಆಗುವುದಿಲ್ಲ,ಝಳವೂಬಿಸಿಲೂ
ಬಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
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ಅವರನು್ನ ಕರುಣಿಸು ಾತನು ಾರಿತೋರಿಸು ಾ್ತ ನೀರು ಸಿಕು ್ಕವ
ಒರತೆಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವನು.

11 ನನ್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಮ ಾರಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ನನ್ನ
ಾಜ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಎತ್ತರಿಸುವೆನು.

12 ಇಗೋ, ಇವರು ದೂರದಿಂದ ಬರು ಾ್ತರೆ. ಇಗೋ, ಇವರು
ಬಡಗಲಿಂದ ಮತು್ತ ಪಡವಲಿಂದ, ಇವರು ಸೀನೀಮ್*
ದೇಶದಿಂದ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

13 ಆ ಾಶವೇ, ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈ! ಭೂಮಿಯೇ, ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳ!
ಪವರ್ತಗಳೇ, ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈಯಿರಿ!

ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಸಂತೈಸಿ, ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ತನ್ನ
ಜನರನು್ನ ಕರುಣಿಸುವನು.”

14 ಚೀ ೕನ್ ನಗರಿ ಾದರೋ, “ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ
ಕೈಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ, ಕತರ್ನು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದುಕೊಂಡಳು.

15 ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಾನು ಹೆತ್ತ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿಡದೆ ತನ್ನ
ಲೆಕೂಸನು್ನ ಮರೆ ಾಳೇ?

ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರೆತರು ಮರೆ ಾಳು, ಆದರೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

16 ಇಗೋ, ನನ್ನ ಅಂಗೈಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಚಿತಿ್ರಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನ
ೌಳಿಗೋಡೆಗಳು ಸ ಾ ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲವೆ.

17 ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು† ತ್ವರೆಪಟು್ಟ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಡವಿ
ಾಳು ಾಡಿದವರು ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗು ಾ್ತರೆ.

18 ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಸುತ್ತಲು ನೋಡು! ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,

* 49:12 49:12ಸೀನೀಮ್ಅಥ ಾಅ ಾ್ವನ್ † 49:17 49:17ನಿನ್ನಮಕ್ಕಳುಅಥ ಾ
ನಿನ್ನನು್ನ ಪುನಃ ಕಟು್ಟವವರು.
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“ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ನೀನು ಇವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆಭರಣವ ಾ್ನಗಿ
ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ, ವಧುವು ಒ ಾ್ಯಣವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವ
ಾಗೆ ನೀನು ಇವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವಿ.

19 ನಿನ್ನ ಾಳು ಪ್ರದೇಶಗಳು, ನಿನ್ನ ಬೀಳು ಭೂಮಿಯು, ಕೆಟು್ಟಹೋದ
ನಿನ್ನ ಸೀಮೆಯು ಇವುಗಳಿಗೆ ಏ ಾಗುವುದೆಂದು ನೋಡುವಿ.

ನಿನ್ನನು್ನ ನುಂಗಿದವರು ದೂರ ಾಗುವರು, ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೀನು
ಸಂಕೋಚಸ್ಥಳ ಾಗುವಿ.

20ಸಂ ಾನವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವ ಾದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು,
‘ಸ್ಥಳವು ನನಗೆ ಸಂಕೋಚ, ಾನು ಾಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸ್ಥಳ ಾಗುವಂತೆ

ಸರಿದುಕೋ’ಎಂದುಆಡಿಕೊಳು್ಳವ ಾತು ಇನು್ನಮೇಲೆನಿನ್ನ
ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುವುದು.

21 ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನದೊಳಗೆ, ‘ನನಗೋಸ ್ಕರ ಇವರನು್ನ ಾರು
ಹೆತ್ತರು?

ಾನೋ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವಳು, ಪುತ್ರಹೀನಳು,
ದೇಶಭ್ರಷ್ಟಳು, ತಿರುಕಳು. ಇವರನು್ನ ಾಕಿದವರು ಾರು?

ಆ ಾ, ಾನು ಒಂಟಿ ಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ್ದನ ಾ್ಲ, ಇವರೆಲಿ್ಲದ್ದರು?’ ”
ಎಂದುಕೊಳು್ಳವಿ.

22 ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಇಗೋ, ಾನು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಕೈಸನೆ್ನ ಾಡಿ ದೇ ಾಂತರಗಳಿಗೆ ನನ್ನ

ಧ ್ವಜವನು್ನ ಎತು್ತವೆನು.
ಅವರು ನಿನ್ನ ಕು ಾರರನು್ನ ಎದೆಗಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಬರುವರು. ನಿನ್ನ

ಕು ಾತೆರ್ಯರನು್ನ ಹೆಗಲಮೇಲೆ ಕರೆದುತರುವರು.
23 ಾಜರು ನಿನಗೆ ಾಕುತಂದೆಗಳು, ಅವರ ಾಣಿಯರು ನಿನಗೆ

ಾಕು ಾಯಿಯರು ಆಗುವರು.
ನಿನಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗ ಾಗಿ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಾದಧೂಳನು್ನ ನೆಕು ್ಕವರು.
ಾನೇ ಯೆಹೋವನು. ನನ್ನನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡವರು

ಆ ಾಭಂಗಪಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನಿನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
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24 ಶೂರನಿಂದ ಕೊಳೆ್ಳಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೋ?
ಭಯಂಕರನಿಂದ ಸೆರೆ ಾದವರನು್ನ ಬಿಡಿಸಬಹುದೋ?

25ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಶೂರನ ಸೆರೆಯವರೂ ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಡುವರು. ಭಯಂಕರನ

ಕೊಳೆ್ಳಯೂ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು.
ನಿನೊ್ನಡನೆ ಹೋ ಾಡುವವನ ಸಂಗಡ ಾನೇ ಹೋ ಾಡಿ ನಿನ್ನ

ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು.
26 ನಿನ್ನ ಹಿಂಸಕರು ತಮ್ಮ ಾಂಸವನೆ್ನೕ ತಿನು್ನವಂತೆ ಾಡುವೆನು,

ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವ ಾಗೆ ಅವರು ಸ್ವಂತ ರಕ್ತವನು್ನ
ಕುಡಿದು ಅಮಲೇರುವರು.

ಆಗ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ನಿನ್ನ ವಿ ೕಚಕನು,
ಾಕೋಬ್ಯರ ಶೂರನು” ಎಂದು ನರಜನ್ಮದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ

ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.

50
1ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಯನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಾ್ಯಗಪತ್ರವು ಎಲಿ್ಲ?
ನನ್ನ ಾಲ ಾರರಲಿ್ಲ ಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾರಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ?
ನೋಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ದೋಷಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾರಿದೆನು, ನಿಮ್ಮ

ದೊ್ರೕಹಗಳಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಯನು್ನ ಬಿಟೆ್ಟನು.
2 ಾನು ಬಂ ಾಗ ಏಕೆ ಾರೂ ಾದಿರಲಿಲ್ಲ? ಾನು ಕರೆ ಾಗ ಏಕೆ

ಾರೂಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ?
ನನ್ನ ಹಸ್ತವು ರ ಸ ಾರದ ೕಟುಗೈ ೕ? ಉದ್ಧರಿಸುವ ಶಕಿ್ತಯು

ನನ್ನಲಿ್ಲಲ್ಲ ೕ?
ಇಗೋ, ನನ್ನ ಗದರಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಾನು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿ

ನದಿಗಳನು್ನ ಒಣ ಾಡ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಅಲಿ್ಲನ ಮೀನುಗಳು ಾ ಾರಿ ಸತು್ತ ಾರುವವು.
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3 ಾನು ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಅಂಧ ಾರವನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, ಗೋಣಿತಟಿ್ಟನ
ಮುಸುಕನು್ನ ಾಕುತೆ್ತೕನೆ.”

ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನ ಭರವಸೆ
4 ಬಳಲಿಹೋದವರನು್ನ ಾತುಗಳಿಂದ ಸು ಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾನು

ಬಲ್ಲವ ಾಗುವಂತೆ
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಶಿ ತರ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ನನಗೆ

ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಮುಂಜಾನೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಶಿ ತರಂತೆ ಾನು

ಕೇಳುವ ಾಗೆ ನನ್ನ ಕಿವಿಯನು್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸು ಾ್ತನೆ.
5 ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಕಿವಿಯನು್ನ ತೆರೆದಿ ಾ್ದನೆ.
ಾನು ಎದುರು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ, ವಿಮುಖ ಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ.

6 ಾನು ಹೊಡೆಯುವವರಿಗೆ ಬೆನು್ನಕೊಟು್ಟ, ಕೂದಲು ಕೀಳುವವರಿಗೆ
ಗಡ್ಡವನು್ನ ಒಡಿ್ಡದೆನು.

ಉಗುಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ
ಮರೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

7 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.
ಆದ ಾರಣ ಾನು ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಕೊರಗಲಿಲ್ಲ;

ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಕಗ್ಗಲಿ್ಲನಂತೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆ ಾಭಂಗಪಡ ಾರನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ.

8 ನನ್ನ ನೀತಿ ನಿಣರ್ಯಿಸು ಾತನು ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ನನೊ್ನಡನೆ
ಾರು ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡುವರು? ಾವಿಬ್ಬರು ಾ್ಯ ಾಸನದ

ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವ.
ನನಗೆ ಪ್ರತಿಕ ಯು ಾರು? ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ.
9 ಆ ಾ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.

ನನ್ನನು್ನ ಅಪ ಾಧಿ ಎಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸುವವನು ಾರು?
ಇಗೋ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹಳೆಯ ವಸ್ತ ್ರದಂ ಾಗುವರು. ಅವರನು್ನ

ನುಸಿಯು ತಿಂದುಬಿಡುವುದು.
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10 ನಿ ್ಮಳಗೆ ಾರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಟು್ಟ ಆತನ
ಸೇವಕನ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವರು?

ಬೆಳಕಿಲ್ಲದೇ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವವನು ಾರು?
ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಾಮದಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ತನ್ನ ದೇವರನು್ನ

ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
11 ಓಹೋ, ಬೆಂಕಿಹಚಿ್ಚ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಉರಿಯನು್ನ

ಹತಿ್ತಸಿಕೊಂಡಿರುವವರೇ,
ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಕಿಯ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲಯೂ, ನೀವು ಹತಿ್ತಸಿದ ಕೊಳಿ್ಳಗಳ ನಡುವೆ

ನಡೆದರೂ ನಡೆಯಿರಿ.
ಇಗೋ, “ನನ್ನ ಹಸ್ತದಿಂದ ನಿಮ ಾಗುವ ಗತಿಯು ಇದೇ, ದುಃಖಕೆ್ಕ

ಒಳ ಾಗಿ ಾಯುವಿರಿ.”

51
ಚೀ ೕನಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ರಕ್ಷಣೆ

1 ನೀತಿಯನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವ ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ,

ನೀವು ಾವ ಬಂಡೆ ಳಗಿಂದ ಒಡೆದು ತೆಗೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರೋ, ಾವ
ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಅಗೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರೋ ಆ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿರಿ.

2 ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನನೂ್ನ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೆತ್ತ ಾರಳನೂ್ನ
ದೃಷಿ್ಟಸಿರಿ. ಅಬ್ರ ಾಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಇ ಾ್ದಗ

ಾನು ಅವನನು್ನ ಕರೆದು, ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಅವನ ಸಂ ಾನವನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಸಿದೆನು.

3 ಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನನು್ನ ಸಂತೈಸುವನು. ಅಲಿ್ಲನ ಾಳು
ಪ್ರದೇಶಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸು ಾರಿಸಿ,

ಾಡುನೆಲವನು್ನ ಏದೆನ್ ಉ ಾ್ಯನದಂತೆಯೂ, ಬೀಳುಭೂಮಿಯನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ವನದ ಾಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಾಡುವನು.

ಹಷರ್,ಉ ಾ್ಲಸ, ಸೊ್ತೕತ್ರ, ಾನಧ ್ವನಿ ಇವುಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆ ಾಗಿರುವವು.
4 “ನನ್ನ ಜನರೇ, ಆಲಿಸಿರಿ! ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳೇ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!
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ಧ ೕರ್ಪದೇಶವು ನನಿ್ನಂದ ಹೊರಡುವುದು, ನನ್ನ
ಾ್ಯಯಬೋಧನೆಯನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕ ಾ್ನಗಿ
ಾ್ಥಪಿಸುವೆನು.

5 ನನ್ನ ರಕ್ಷಣಾಧಮರ್ದ ಾಯರ್ವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ, ನನ್ನ
ವಿ ೕಚನಕಿ್ರಯೆಯು ತಲೆದೋರಿದೆ, ನನ್ನ ಹಸ್ತವು
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದು,

ದಿ್ವೕಪನಿ ಾಸಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಸ್ತ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ಾದಿರುವರು.

6 ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕತಿ್ತ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ನೋಡಿರಿ,
ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿರಿ.

ಆ ಾಶವು ಹೊಗೆಯಂತೆ ಚದರಿ ಹೋಗುವುದು, ಭೂಮಿಯು
ಹಳೆಯ ವಸ್ತ ್ರದಂ ಾಗುವುದು, ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳು
ಸೊಳೆ್ಳಗ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಾಯುವರು.

ಆದರೆ ನನ್ನ ವಿ ೕಚನಕಿ್ರಯೆ ೕ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದು, ನನ್ನ
ರಕ್ಷಣಾಧಮರ್ದ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಭಂಗವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

7ಧಮರ್ವನ್ನರಿತು ನನ್ನಉಪದೇಶವನು್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವ
ಜನರೇ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ,

ಮನುಷ ್ಯರ ದೂರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ,ಅವರ ದೂಷಣೆಗೆ ಅಂಜದಿರಿ.
8 ನುಸಿಯು ಅವರನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಂತೆ ತಿಂದು ಾಕುವುದು, ಹುಳವು

ಅವರನು್ನ ಉಣೆ್ಣಯಂತೆ ತಿಂದುಬಿಡುವುದು.
ನನ್ನ ರಕ್ಷಣಧಮರ್ದ ಾಯರ್ ೕ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದು.

ನನ್ನ ವಿ ೕಚನ ಕಿ್ರಯೆಯು ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ
ನೆಲೆ ಾಗಿರುವುದು.”

9ಯೆಹೋವನ ಭುಜವೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ, ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು, ಬಲವನು್ನ
ತಂದುಕೋ!

ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ, ತ ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ, ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಂತೆ ಈಗಲೂ
ಎಚೆ್ಚತು್ತಕೋ,
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ರಹಬನು್ನ* ಛೇದಿಸಿ ಘಟಸಪರ್ವನು್ನ ತಿವಿದುಬಿಟ್ಟವನು ನೀನಲ್ಲ ೕ?
10ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ,ಮ ಾ ಾಗರದ ಜಲ ಾಶಿಯನೂ್ನ ಬತಿ್ತಸಿ ವಿಮುಕ್ತ

ಜನರು ಾದುಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ,
ಸಮುದ್ರದ ತಳವನು್ನ ಾಗರ್ವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದವನು ನೀನಲ್ಲ ೕ?
11 ಯೆಹೋವನು ವಿ ೕಚಿಸಿದವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಾಶ್ವತ

ಸಂತೋಷವೆಂಬ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಉ ಾ್ಸಹಧ ್ವನಿ ಡನೆ ಚೀ ೕನಿಗೆ ಸೇರುವರು.

ಹ ಾರ್ನಂದಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು, ರೆಯೂ ಕರಕರೆಯೂ
ತೊಲಗಿಹೋಗುವವು.

12 ಾನೇ, ಾನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುವವನು.
ಮತ್ಯರ್ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, ಹುಲಿ್ಲನ ಗತಿಗೆ ಬರುವ ನರಜನ್ಮದವನಿಗೆ

ಭಯಪಡುವ ನೀನು ಎಂಥವನು?
13 ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಹರಡಿ, ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿದ ನಿನ್ನ

ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟೆ್ಟ ಾ?
ಾಶ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾಣವನು್ನ ಹೂಡುವ ಹಿಂಸಕನ ಕೊ್ರೕಧಕೆ್ಕ

ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಅಂಜುತಿ್ತೕ ಾ?
ಆ ಹಿಂಸಕನ ಕೊ್ರೕಧವು ಎಲಿ್ಲ ಇದೆ?
14ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಕುಗಿ್ಗರುವವನು ಾಯನು, ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿಯನು,
ಬೇಗನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವನು. ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನದ ಕೊರತೆಯೇ

ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
15 ಅಲೆಗಳು ಭೋಗರ್ರೆಯುವಷು್ಟ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ರೇಗಿಸುವ ನಿನ್ನ

ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಾನೇ,
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಾಮಧೇಯ.
16 ಆ ಾಶವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂತಲೂ, ಭೂಲೋಕವನು್ನ

ಾ್ಥಪಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ,

* 51:9 51:9 ರಹಬನು್ನ ಾ ಾನ್ಯರ ಪು ಾಣದಲಿ್ಲ ರ ಾಬ ಎಂಬುದು ಸೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಾ್ಥಪಿಸ ಾದ ವ್ಯವಸೆ್ಥಯಿಂದ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ಮರಳಿ ಕೊಂಡೊ್ಯಯುವ ಬೆದರಿಕೆಯನೊ್ನಡುವ
ನೀರನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರ ಮತು್ತ ಘಟಸಪರ್ಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಾ್ದಗಿದೆ.



ಯೆ ಾಯನು 51:17 cxlix ಯೆ ಾಯನು 51:22

ಚೀ ೕನಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನ ಜನರು” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ
ಾಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟ, ನನ್ನ ಕೈಯ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನನು್ನ ಹುದುಗಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

ಯೆಹೋವನ ರೋಷ ಾತೆ್ರ
17 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ರೋಷವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಟ್ಟ ಾತೆ್ರಯಿಂದ

ಕುಡಿದಯೆರೂಸಲೇಮೇ,
ಎಚೆ್ಚತು್ತಕೋ, ಎಚೆ್ಚತು್ತಕೋ, ಎದು್ದನಿಲು್ಲ!
ಭ್ರಮಣಗೊಳಿಸುವ ಆ ಾನದ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ತೊಟ್ಟನೂ್ನ

ಉಳಿಸದೆ ಕುಡಿದುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದ.
18ಅವಳು ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಅವಳನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವನು

ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಾಕಿದ ಆ ಸಕಲ ಕು ಾರರಲಿ್ಲ ಅವಳ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವವನು ಒಬ್ಬನೂ

ಇಲ್ಲ.
19 ನಿನಗೆ ಈ ಎರಡು ಾಧೆಗಳು ಬಂದಿವೆ, ನಿನಗೋಸ ್ಕರ

ಸಂ ಾಪವನು್ನ ತೋರಿಸುವವರು ಾರಿ ಾ್ದರೆ?
ಾಶ ೕ, ಸಂ ಾರ ೕ, ಾಮ ೕ, ಶಕಿ್ತ ೕ.
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ಸಂತೈಸಲಿ?

20 ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರ ತಪಿ್ಪದವ ಾಗಿ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಜಿಂಕೆಗಳಂತೆ
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ,ಚೌಕದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.

ಯೆಹೋವನ ರೋಷವನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ದೇವರ ಗದರಿಕೆಯನೂ್ನ ಾಕಷು್ಟ
ಅನುಭವಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

21ನೀನು ಹಿಂಸೆಗೊಳ ಾಗಿದಿ್ದ. ಕುಡಿದು ಅಮಲೇರಿದಿ್ದ.
ಆದರೆ ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಈಗ ಇದನು್ನ ಕೇಳು.
22ನಿನ್ನ ಕತರ್ನೂ, ತನ್ನ ಜನರಪಕ್ಷ ಾಗಿ ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡುವನಿನ್ನ ದೇವರೂ

ಆದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
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“ಇಗೋ, ಭ್ರಮಣಗೊಳಿಸುವ ಾನದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ
ರೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಬಟ್ಟಲನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈ ಳಗಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು.

ಅದನು್ನ ನೀನು ತಿರುಗಿ ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
23ನಿನ್ನನು್ನ ಾಧಿಸುವವರ ಕೈಗೆ ಅದನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
ಅವರು ನಿನಗೆ, ‘ನೀನು ಬಿದು್ದಕೋ, ನಿನ್ನನು್ನ ತುಳಿಯು ಾ್ತ

ಹೋಗುವೆವು’ ಎಂದು ಹೇಳಲು,
ನೀನು ಾದುಹೋಗುವ ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನನು್ನ ನೆಲವ ಾ್ನಗಿಯೂ,

ಬೀದಿಯಮಣ್ಣ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿಕೊಂಡೆಯ ಾ್ಲ.”

52
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಿಡುಗಡೆ

1 ಚೀ ೕನೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ, ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ, ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾಪವನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೋ!

ಯೆರೂಸಲೇಮೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣವೇ, ನಿನ್ನ ಸುಂದರ ಾದ
ಉಡುಪನು್ನ ಾಕಿಕೋ!

ಇಂದಿನಿಂದ ಅಶುದ್ಧರೂ, ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರೂ ನಿನೊ್ನಳಗೆ
ಪ್ರವೇಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

2ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಧೂಳನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೋ! ಎದು್ದ ಆಸನದಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೋ!

ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಚೀ ೕನ್ಪುತಿ್ರಯೇ, ನಿನ್ನ ಕುತಿ್ತಗೆಯಬಂಧನವನು್ನ
ಬಿಚಿ್ಚಕೋ!

3 ಯೆಹೋವನ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, “ ಾಭಪಡೆಯದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾರಿದೆನು,

ಹಣತಕೊ್ಕಳ್ಳದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವೆನು.”
4 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ ಜನರು

ಟ್ಟ ದಲುಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದುಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಾದರು.

ಅಶೂ್ಶಯರ್ರು ಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅವರನು್ನ ಾಧೆಪಡಿಸಿದರು.”
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5 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಈಗಲೂ
ಅನ್ಯರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಸೆರೆತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿರು ಾಗ

ಾನು ಇಲಿ್ಲ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು ಹೇಗೆ? ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಆಳುವವರು
ೌದ್ರದಿಂದ ಅರಚು ಾ್ತರೆ.*

ನನ್ನ ಾಮವು ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಎಡೆಬಿಡದೆ ದೂಷಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ.
6 ಹೀಗಿರಲು ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನ ಾಮದ ಮಹತ್ತನು್ನ

ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಹೀಗೆ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದವನು ಾನೇ. ೌದು

ಾನೇ” ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ ಾಡುವೆನು.
7 ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ವರೆಪಡು ಾ್ತ, ಶುಭಸ ಾಚಾರವನು್ನ ತಂದು,

ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಾರುವ ದೂತನ ಾದಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ
ಅಂದ ಾಗಿವೆ!

ಶುಭವತರ್ ಾನವನು್ನ, ಶುಭದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಂದು,
ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸು ಾ್ತ, “ನಿನ್ನ ದೇವರು ಾಜ್ಯ ಾರವನು್ನ
ವಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಚೀ ೕನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

8 ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಾವಲು ಾರರ ಕೂಗು! ಸ್ವರವೆತಿ್ತ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈಯು ಾ್ತರೆ. ಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನಿಗೆ
ತಿರುಗಿ ಬರುವುದನು್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ ನೋಡುವರು.

9ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಳುಪ್ರದೇಶಗಳೇ, ತಟ್ಟನೆ ಜಯ ೕಷ ಾಡಿ
ಒಟಿ್ಟಗೆ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈಯಿರಿ!

ಯೆಹೋವನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಸಂತೈಸಿ ಾ್ದನೆ.

10 ಯೆಹೋವನು ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ದಿವ್ಯ ಾಹುವನು್ನ ತೆರೆದು ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಭೂಮಿಯ ಎ ಾ್ಲ ದಿಕಿ್ಕನವರೂ ನಮ್ಮ ದೇವರ ರಕ್ಷಣಾ ಾಯರ್ವನು್ನ
ನೋಡುವರು.

* 52:5 52:5ಅರಚು ಾ್ತರೆ. ಅಥ ಾ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
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11 ತೊಲಗಿರಿ, ತೊಲಗಿರಿ, ಾಬೆಲಿನಿಂದ ಹೊರಡಿರಿ, ಅಶುದ್ಧ ಾದ
ಾವುದನೂ್ನ ಮುಟ್ಟದಿರಿ,

ಅದರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿ, ಯೆಹೋವನ ಆ ಾಧನೆಯ
ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಹೊರುವವರೇ, ಶುದ್ಧ ಾಗಿರಿ!

12ನೀವು ಅವಸರದಿಂದ ಹೊರಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ, ಓಡಿಹೋಗಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆಮುಂಬಲ ಾಗಿಮುಂದೆ ಹೋಗುವನು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹಿಂಬಲ ಾಗಿಯೂ ಾಯುವನು.
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನ ಶ್ರಮೆ, ಾ್ರಣ ಾ್ಯಗ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ

13ಇಗೋ, ನನ್ನ ಸೇವಕನು ಕೃ ಾಥರ್ ಾಗುವನು.
ಅವನುಉನ್ನತ ಾಗಿ ಮೇಲಕೆ್ಕೕರಿ ಮಹೋನ್ನತ ಪದವಿಗೆ ಬರುವನು.
14ಅವನಮುಖವು ಸಕಲಮನುಷ ್ಯರ ಮುಖಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಅವನ ರೂಪವು ಎ ಾ್ಲ ನರಜನ್ಮದವರ ರೂಪಕಿ್ಕಂತಲೂ

ವಿ ಾರ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ,
ಅನೇಕರು ಹೇಗೆ ಹೆದರಿದರೋ,
15 ಾಗೆಯೇ ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು

ವಿಸ್ಮಯದಿಂದ ಚಕಿತ ಾಗುವರು.
ಅರಸರೂ ಅವನಮುಂದೆ ಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಸುದಿ್ದಯೇ ಇಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡುವರು, ಎಂದೂ

ಕೇಳದೇ ಇರುವ ವಿಷಯವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

53
1 ಾವು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರು ನಂಬಿದ್ದರು?

ಯೆಹೋವನ ಾಹುವು ಾರಿಗೆ ಗೋಚರ ಾಗಿತು್ತ?
2 ಒಣನೆಲದೊಳಗೆ ಬೇರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಸಸಿಯಂತೆಯೂ,

ಬುಡದಿಂದ ಒಡೆಯುವ ಚಿಗುರಿನ ಾಗೂ ಅವನು
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದನು.

ಅವನಲಿ್ಲ ಾವ ಅಂದಚಂದಗಳೂ ಇರಲಿಲ್ಲ; ಾವು ಅವನನು್ನ
ನೋಡಿ ಾಗ ನೋಡತಕ್ಕ ಾವ ಲಕ್ಷಣವೂ ಾಣಲಿಲ್ಲ.

3ಅವನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು,ಮನುಷ ್ಯರು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದವನು,
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ಸಂಕಟಪಡುವವನು, ಾ್ಯಧಿಪೀಡಿತನು, ಜನರು ಮುಖವನು್ನ
ಓರೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಧಿ ಾ್ಕರಕೆ ್ಕ ಒಳ ಾದವನೂ ಆಗಿದ್ದನು.

4ನಿಜ ಾಗಿಯೂನಮ್ಮ ಾ್ಯಧಿಗಳನು್ನ ಸಂಕಷ್ಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದನು;
ಅವನು ಹೊತ್ತ ಹೊರೆಯು ನಮ್ಮ ಸಂಕಟವೇ ೌದು,

ಾ ಾದರೋ ಅವನು ದೇವರಿಂದ ಾಧಿತನು, ಪೆಟು್ಟ ತಿಂದವನು,
ಕುಗಿ್ಗಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಎಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡೆವು.

5 ನಮ್ಮ ದೊ್ರೕಹಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಾಯ ಾಯಿತು, ನಮ್ಮ
ಅಪ ಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನು ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟನು;

ನಮಗೆ ಸು ೕಮವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಅವನು
ಅನುಭವಿಸಿದನು; ಅವನ ಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ
ಗುಣ ಾಯಿತು.

6 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಾರಿತಪಿ್ಪ ಹೋಗಿದೆ್ದವು, ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ತನ್ನ ತನ್ನ ಾರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿಯುತಿ್ತದ್ದನು;

ನಮೆ್ಮಲ್ಲರ ದೋಷಫಲವನೂ್ನ ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಮೇಲೆ
ಾಕಿದನು.

7 ಅವನು ಾಧೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿ ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡನು, ಾಯಿ
ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ;

ವಧ್ಯ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವ ಕುರಿಯಂತೆಯೂ, ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸುವವರ
ಮುಂದೆ ೌನ ಾಗಿರುವ ಕುರಿಯ ಾಗೂ ಇದ್ದನು,

ಾಯಿ ತೆರೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ.
8 ಹಿಂಸೆಯ ಾ್ಯಯದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು, ಆ ಾ, ಇವನು

ಜೀವಲೋಕದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ದೊ್ರೕಹಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಈ ಪೆಟು್ಟ ಅವನ ಮೇಲೆ

ಬಿತ್ತ ಾ್ಲ ಎಂದು ಅವನ ಾಲದವರಲಿ್ಲ ಾರು ಮನಮುಟಿ್ಟ
ಮರುಗಿದರು?

9 ಅವನು ಾವ ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾಡದಿದ್ದರೂ, ಅವನ ಾಯಲಿ್ಲ
ಾವ ವಂಚನೆಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ,

ಅವನು ಸ ಾ್ತಗ ದುಷ್ಟರಮಧೆ್ಯಪುಷ್ಟರ ನಡುವೆಅವನನು್ನ ಹೂಣಿಟ್ಟರು.
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10 ಅವನನು್ನ ಜಜು್ಜವುದು ಯೆಹೋವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಾಗಿತು್ತ. ಆತನು
ಅವನನು್ನ ಾ್ಯಧಿಯಿಂದ ಾಧಿಸಿ ಹೀಗೆಂದುಕೊಂಡನು,

ಇವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ
ಸಂ ಾನವನು್ನ ನೋಡುವನು, ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗುವನು,

ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವು ಇವನ ಕೈಯಿಂದ ನೆರವೇರುವುದು;
11 ತನ್ನ ಆತ್ಮವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಶ್ರಮೆಯ ಫಲವನು್ನ ಕಂಡು

ತೃಪ್ತ ಾಗುವನು; ಧ ಾರ್ತ್ಮ ಾದ ನನ್ನ ಸೇವಕನು ತನ್ನ
ಾನದ ಮೂಲಕ ಬಹು ಜನರನು್ನ ಧಮರ್ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ
ತರುವನು;

ಅವರ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು.
12 ಇವನು ಇಂಥವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಾನು ಇವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರ

ಸಂಗಡ ಾಲು ಕೊಡುವೆನು,
ಇವನು ಬಲಿಷ್ಠರೊಡನೆ ಸೂರೆಯನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವನು;

ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಾರೆಯೆರೆದು, ಮರಣಹೊಂದಿ,
ದೊ್ರೕಹಿಗ ಂದಿಗೆ ತನ್ನನೂ್ನ ಎಣಿಸಿಕೊಂಡು,

ಬಹು ಜನ ದೊ್ರೕಹಿಗಳ ಾಪವನು್ನ ಹೊರು ಾ್ತ ಅವರಿ ಾಗಿ ವಿ ಾಪನೆ
ಾಡಿದನು.

54
ಚೀ ೕನಿನಮುಂದಿನ ವೃದಿ್ಧಯೂ ವೈಭವವೂ

1 “ಹೆರದವಳೇ, ಬಂಜೆಯೇ, ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈ! ಪ್ರಸವ ವೇದನೆಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸದವಳೇ, ಆನಂದ ಸ್ವರವೆತಿ್ತ ಕೂಗು!

ಗಂಡನುಳ್ಳವಳಿಗಿಂತ ಗಂಡಬಿಟ್ಟವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚು್ಚ” ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

2 ನಿನ್ನ ಗು ಾರದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸು, ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸದ ಪರದೆಗಳು
ಹರಡಲಿ, ಸಂಕೋಚಪಡಬೇಡ;

ನಿನ್ನ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಉದ್ದ ಾಡಿ ಗೂಟಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು.
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3 ನೀನು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹಬಿ್ಬಕೊಳು್ಳವಿ; ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರು
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡು ಾಳು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಜನಭರಿತ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವರು.

4 “ಹೆದರಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಅವ ಾನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಾಚಿಕೆಪಡದಿರು,
ನಿನಗೆ ಆ ಾಭಂಗ ಾಗದು;

ೌವನದಲಿ್ಲ ನಿನ ಾದ ಅವ ಾನವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವಿ,
ವೈಧವ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ನಿಂದೆಯು ಇನು್ನ ನಿನ್ನ
ನೆನಪಿಗೆ ಾರದು.

5 “ನಿನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನೇ ನಿನ್ನ ಪತಿ, ಆತನ ಹೆಸರು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವ;
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯು ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;

ಸವರ್ಲೋಕದ ದೇವರೆಂಬ ಾಮಧೇಯವನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವನು.

6ನೀನು ತ್ಯಜಿಸಿದಮನನೊಂದ ಹೆಂಡತಿ, ೌದು, ತ್ಯಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾದ
ನನ್ನ ೌವನ ಾಲದ ಪತಿ್ನ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕನಿಕರಿಸಿ ಕರೆದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬುದು ನಿನ್ನ ದೇವರ ನುಡಿ.

7 “ಕ್ಷಣ ಾತ್ರ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದನು, ಮ ಾ ಕೃಪೆಯಿಂದ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

8 ತಟ್ಟನೆ ಉಬಿ್ಬ ಹರಿಯುವ ಕೋಪದಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಾತ್ರ ನನ್ನ
ಮುಖವನು್ನ ನಿನಗೆಮರೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನು,

ಾಶ್ವತ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸುವೆನು” ಎಂದು ನಿನ್ನ
ವಿ ೕಚಕ ಾದಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.

9 “ನಿನ್ನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದು್ದ ನನಗೆ ನೋಹನ ಾಲದ
ಜಲಪ್ರಳಯದಂತಿದೆ; ಇಂತಹ ಜಲಪ್ರಳಯವು
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪುನಃ ಆವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಾನು
ಹೇಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆನೋ ಾಗೆಯೇ ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಇನು್ನ ಕೋಪ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಗದರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
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10 ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋ ಾವು, ಗುಡ್ಡಗಳು ಕದಲಿ ಾವು;
ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗದು,
ಸ ಾ ಾನದ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಂದವು ಕದಲದು ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕರುಣಿಸುವಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.

11 ಕುಗಿ್ಗದವಳೇ, ಾಳಿಯ ಬಡಿತಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾದವಳೇ, ಾರೂ
ಸಂತೈಸದವಳೇ,

ಇಗೋ, ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಗಳಿಂದ ನಿನಗೆ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಕಿ, ನಿನ್ನ
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ನೀ ಾಂಜನದ ಾರೆಯಿಂದ ಕಟು್ಟವೆನು.

12 ನಿನ್ನ ಶಿಖರಗಳನು್ನ ಾಣಿಕ್ಯಗಳಿಂದ, ನಿನ್ನ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಪದ್ಮ ಾಗಗಳಿಂದ,

ನಿನ್ನ ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಮನೋಹರ ರತ್ನಗಳಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸುವೆನು.
13 ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಶಿ ತ ಾಗಿರುವರು, ಅವರಿಗೆ

ಅಧಿಕ ಸು ೕಮ ಾಗುವುದು.
14ಧಮರ್ವೇ ನಿನಗೆ ಆ ಾರ; ನೀನು ಹಿಂಸೆಗೆ ದೂರ ಾಗಿರುವಿ, ನಿನಗೆ

ಹೆದರಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಾಶನವು ದೂರ ಾಗಿರುವುದು, ನಿನ್ನ
ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಾರದು.

15ನೋಡು, ಾ ಾದರೂ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡಿದರೆ ಅದು ನನ್ನ
ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ;

ಾರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡು ಾ್ತರೋ ಅವರು ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ
ಕೆಡವಲ್ಪಡುವರು.

16 ಕೇಳು, ಕೆಂಡವನು್ನ ಊದು ಾ್ತ ಉಪಯುಕ್ತ ಾದ ಆಯುಧವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವ ಕ ಾ್ಮರನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ಾನೇ,

ಾಳು ಾಡುವ ಕೆಡುಕನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನೂ ಾನೇ.
17 ನಿನ್ನನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ಕಲಿ್ಪಸಿದ ಾವ ಆಯುಧವೂ ಜಯಿಸದು;

ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಏಳುವ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ದೋಷಿಯೆಂದು ನೀನು
ಖಂಡಿಸುವಿ.
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ಈ ಸಿ್ಥತಿಯೇ ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರ ಾ್ವಸವೂ, ಾನು
ದಯ ಾಲಿಸುವ ಸದ್ಧಮರ್ಫಲವೂ ಆಗಿದೆ” ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.

55
ಯೆಹೋವನ ಕರೆ

1 “ಎಲೈ, ಾ ಾರಿದ ಸಕಲಜನರೇ, ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ,
ಹಣವಿಲ್ಲದವನು ಸಹ ಬರಲಿ!

ಬನಿ್ನರಿ, ಕೊಂಡುಕೊಳಿ್ಳರಿ,ಊಟ ಾಡಿರಿ! ಬಂದು ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ,
ಾಲನೂ್ನ ಹಣಕೊಡದೆ, ಕ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

2 ಆ ಾರವಲ್ಲದ್ದಕೆ ್ಕ ಹಣವನು್ನ ಏಕೆ ವ್ಯಥರ್ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ?
ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸದ ಪ ಾಥರ್ಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ದುಡಿತವನು್ನ
ವೆಚ್ಚ ಾಡುವುದೇಕೆ?

ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಉಂಡು
ಮೃ ಾ್ಟನ್ನದಲಿ್ಲ ಆನಂದಪಡಿರಿ.

3 ಕಿವಿಯನು್ನ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿರಿ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ;
ಆಲಿಸಿದರೆ ಬದುಕಿ ಾಳುವಿರಿ.
ಾನು ಾವೀದನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ

ಕೃ ಾವರಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂಬ ಾಶ್ವತ ಾದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

4ಇಗೋ, ಾನು ಅವನನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ ಯ ಾ್ನಗಿಯೂ,
ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದೆನು.

5 ಎಲೈ, ಇ ಾ್ರಯೇಲೇ, ಅವನಂತೆ ನೀನೂ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ
ಜ ಾಂಗವನು್ನ ನಿನ್ನ ಅಧೀನಕೆ್ಕ ಕರೆಯುವಿ,

ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ವೈಭವ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ

ನಿನ್ನನು್ನ ತಿಳಿಯದ ಜ ಾಂಗವು ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯಕೆ್ಕ ಓಡಿಬರುವುದು.
6ಯೆಹೋವನು ಸಿಕು ್ಕವ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿರಿ,
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ಆತನು ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರು ಾಗ ಆತನಿಗೆ ಬಿನ್ನಹ ಾಡಿರಿ.
7 ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ದು ಾರ್ಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡಲಿ, ಕೆಡುಕನು ತನ್ನ

ದು ಾಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಲಿ;
ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಬರಲಿ, ಆತನು ಅವನನು್ನ

ಕರುಣಿಸುವನು;
ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಲಿ, ಆತನು ಮ ಾಕೃಪೆಯಿಂದ

ಕ್ಷಮಿಸುವನು.
8 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ

ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಾಗರ್ಗಳು ನನ್ನ ಾಗರ್ಗಳಲ್ಲ.
9 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ಾಶವು ಎಷು್ಟ ಉನ್ನತ ೕ, ನಿಮ್ಮ

ಾಗರ್ಗಳಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಾಗರ್ಗಳೂ,
ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳೂ ಅಷು್ಟ

ಉನ್ನತ ಾಗಿವೆ.
10 ಮಳೆಯೂ, ಹಿಮವೂ ಆ ಾಶದಿಂದ ಬಿದು್ದ, ಭೂಮಿಯನು್ನ

ತೋಯಿಸಿ, ಹಸರುಗೊಳಿಸಿ ಫಲಿಸುವಂತೆ ಾಡಿ,
ಬಿತು್ತವವನಿಗೆ ಬೀಜವನು್ನ, ಉಣು್ಣವವನಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಒದಗಿಸಿದ

ಹೊರತು ಹೇಗೆ ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ ೕ,
11 ಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಾತು, ನನ್ನ ಇ ಾ್ಟಥರ್ವನು್ನ

ನೆರವೇರಿಸಿ,
ಾನುಉದೆ್ದೕಶಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕೈಗೂಡಿಸಿದ ಹೊರತು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ವ್ಯಥರ್ ಾಗಿ

ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ.
12 ನೀವು ಆನಂದಭರಿತ ಾಗಿ ಹೊರಡುವಿರಿ, ಸ ಾ ಾನದಿಂದ

ಮೆರವಣಿಗೆ ಾಗಿ ಬರುವಿರಿ;
ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಜಯ ೕಷ ಾಡುವವು.
13 ಮುಳಿ್ಳಗೆ ಬದ ಾಗಿ ತು ಾಯಿಯೂ, ದತೂ್ತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ

ಸುಗಂಧವೂಬೆಳೆಯುವವು;
ಆ ವನವು ಯೆಹೋವನ ಾಮಸ್ಮರಣೆಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಗುರು ಾಗಿ

ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಯದಿರುವುದು.”
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56
ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ ದೇವರ ಆಶೀ ಾರ್ದ

1 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ,
ಧಮರ್ವನು್ನ ಆಚರಿಸಿರಿ;

ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ವಿ ೕಚನಕಿ್ರಯೆಯು ಬೇಗನೆ ಬರುವುದು, ನನ್ನ
ರಕ್ಷಣಾಧಮರ್ದ ಾಯರ್ವು ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತ ಾಗುವುದು.

2ಈವಿಧಿಯನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳವಮನುಷ ್ಯನು ಧನ್ಯನು; ಇದನೆ್ನೕ ಭದ್ರ ಾಗಿ
ಹಿಡಿದು,

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡದೆ ದೇವರ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸು ಾ್ತ
ಾವ ಕೇಡಿಗೂ ಕೈ ಾಕದ ಾನವನು ಾಗ ್ಯವಂತನು.

3ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದ ವಿದೇಶೀಯನು, ‘ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಜನರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಅಗಲಿಸುವನು’
ಎಂದು ಾತ ಾಡದಿರಲಿ;

ಮತು್ತ ನಪುಂಸಕನು, ‘ಅ ್ಯೕ, ಾನು ಗೊಡು್ಡಮರ’ ” ಎಂದು
ಅಂದುಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ.

4 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ ನನ್ನ
ದಿನಗಳೆಂದು ಆಚರಿಸಿ ನನಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದುದನು್ನ
ಕೈಕೊಂಡು ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಭದ್ರ ಾಗಿ

5ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಾ್ರ ಾರಗ ಳಗೆ
ನನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಅವರ ಾಪ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಶಿಲೆಯನಿ್ನಟು್ಟ

ಹೆಣು್ಣಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತಮೇ ಾದ ಹೆಸರನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು;
ೌದು, ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಯದ ಾಶ್ವತ ಾಮವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು.

6ಅನ್ಯದೇಶೀಯರಲಿ್ಲ ಾರುಯೆಹೋವನೆಂಬ ನನ್ನನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ
ಸೇವಿಸಿ

ನನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ನನಗೆ ಾಸ ಾಗಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ
ಹೊಲೆ ಾಡದೆ

ನನ್ನ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಿ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಭದ್ರ ಾಗಿ
ಹಿಡಿಯು ಾ್ತರೋ
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7 ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಾನು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಿ ನನ್ನ
ಾ್ರಥರ್ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳಿಸುವೆನು;

ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಅಪಿರ್ಸುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳೂ,
ಯಜ್ಞಗಳೂನನಗೆಮೆಚಿ್ಚಗೆ ಾಗುವವು;

ನನ್ನ ಆಲಯವು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ ಾ್ರಥರ್ ಾಲಯ
ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು.

8 ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯೇನೆಂದರೆ,

‘ ಾನು ಕೂಡಿಸಿದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಂದಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಹಲವರನು್ನ
ಕೂಡಿಸುವೆನು’ ” ಎಂಬುದೇ.

ಅಧಿಪತಿಗಳ ಅ ಾ್ಯಶೆ, ಜನರ ದೇವದೊ್ರೕಹ, ಇವುಗಳ ಖಂಡನೆ
9 ಅರಣ್ಯದ ಸಕಲ ಮೃಗಗಳೇ, ಾಡಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜಂತುಗಳೇ,

ನುಂಗಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ!
10 ಇವರ ಾವಲು ಾರರು ಕುರುಡರು, ಇವರಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ

ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲ;
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬೊಗಳ ಾರದ ಮೂಕ ಾಯಿಗಳು, ನಿದೆ್ರಯ ಾ್ನಶಿಸಿ

ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಕನವರಿಸುವ ಾಯಿಗಳು.
11 ಇವು ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕ ಾಯಿಗಳು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಾಕು

ಎನಿಸದು.
ಇಂಥವರು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಯತಕ್ಕವರೋ! ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ,
ಇವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ತಪ್ಪದೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯಬೇಕೆಂದು

ತನ್ನ ತನ್ನ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
12 “ಬನಿ್ನರಿ, ಾನು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ತರಿಸುವೆನು, ಬೇ ಾದಷು್ಟ

ಮದ್ಯವನು್ನ ಕುಡಿಯುವ;
ಾಳೆಯೂ ಈ ದಿನದಂತೆ ಕೇವಲ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ

ದಿನ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹರಟೆ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವರು.
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57
1 ಸಜ್ಜನರು ಾಶ ಾಗು ಾ್ತರೆ, ಾರೂ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಾರರು; ಸದ್ಭಕ್ತರು

ಗತಿಸು ಾ್ತರೆ,
ಆ ಾ, ಶಿಷ್ಟರು ಕೇಡಿನಿಂದ ಾ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಎಂದು ಾರೂ

ೕಚಿಸರು.
2ಇವರು ಸ ಾ ಾನದಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ;
ನೀತಿಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ತನ್ನ

ದೀಘರ್ನಿ ಾ್ರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ
3 ಾಟ ಾತಿಯಮಕ್ಕಳೇ,
ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮತು್ತ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯ ಸಂ ಾನದವರೇ, ನೀವು ಇಲಿ್ಲಗೆ

ಬನಿ್ನರಿ!
4 ಾರನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿ ವಿನೋದಪಡುತಿ್ತೕರಿ?
ಾರನು್ನ ನೋಡಿ ಾಯಿದೆರೆದು ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಚಾಚುತಿ್ತೕರಿ?

5 ಏ ಾ ಮರಗಳ ತೋಪುಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಸೊಂ ಾಗಿ
ಬೆಳೆದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಮರದ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಮದವೇರಿಸಿಕೊಂಡು,

ಕಣಿವೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಬೆಟ್ಟದ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕುವ ನೀವು

ದೊ್ರೕಹದ ಸಂ ಾನವೂ, ಸುಳಿ್ಳನ ಸಂತತಿಯೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ.
6 ಕೆಟ್ಟ ಸಂ ಾನವೇ, ಹೊಳೆಯ ನುಣು ಾದ ಕಲು್ಲಗಳೇ ನಿನಗೆ ಗತಿ,

ಅವುಗಳೇ ನಿನ್ನ ಾಲು;
ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀನು ಾನದ್ರವ್ಯವನು್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ಸುರಿದು,

ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದಿ್ದ.
ಾನು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿ ಕೋಪವನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದೇ?

7 ಮಹೋನ್ನತ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ನೀನು ಮಂಚವನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ,
ಯಜ್ಞ ಾಡಲು ಆ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿದಿ್ದ.
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8 ಾಗಿಲಿನ ಮತು್ತ ನಿಲುವಿನ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ನೀನು ವಿಗ್ರಹವನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದ;

ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟು್ಟ, ನಿನ್ನ ಮಂಚದ ಗವಸಣಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು,
ಅದನು್ನ ಹತಿ್ತ ಅದರಲಿ್ಲ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಥಳಕೊಟು್ಟ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ

ಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
ಅವರ ಸಂಗಮವನು್ನ ಆಶಿಸಿ, ನಿನ್ನನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
9 ಬಹು ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ, ತೈಲವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,

ಪರ ಾಜನ* ಬಳಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದಿ್ದ;
ನಿನ್ನ ಾಯ ಾರಿಗಳನು್ನ ದೂರ ದೂರ ಕಳುಹಿಸಿದಿ್ದ; ನಿನ್ನನು್ನ

ಾ ಾಳದವರೆಗೂ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
10 ನೀನು ನಡೆದು ನಡೆದು ಆ ಾಸಗೊಂಡರೂ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲವ ಾ್ಲ

ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ;
ಹೊಸ ಬಲವನು್ನ ತಂದುಕೊಂಡಿ; ಆದುದರಿಂದ ನೀನು

ಸೋತುಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
11ನೀನು ಾರಿಗೆ ಹೆದರಿ ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತು ನನಗೆ ೕಸ ಾಡಿದಿ?
ಈ ದೊ್ರೕಹಕೂ್ಕ ಹಿಂದೆಗೆಯಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ! ನೀನು ನನಗೆ ಅಂಜದೆ

ಇರುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಬಹು ಾಲದಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದದೆ್ದೕ
ಾರಣವಲ್ಲವೇ?.

12 ಾನು ನಿನ್ನ ಧಮರ್ವನು್ನ ಬಯಲಿಗೆ ತರುವೆನು, ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳು
ನಿನಗೆ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜನ.

13 ನೀನು ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ನೀನು ಕೂಡಿ ಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ
ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಿನ್ನನು್ನದ್ಧರಿಸಲಿ.

ಆದರೆ ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಳಿಯು ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು,
ಉಸಿರು ಅದನು್ನ ಒಯು್ಯವುದು.

ನನ್ನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವವನೋ ದೇಶವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಪವರ್ತವನು್ನ ಾಧ್ಯ ಾಗಿ ಹೊಂದುವನು.

* 57:9 57:9 ಪರ ಾಜನ ಅಥ ಾ ಲೆಕೆಂಬ ವಿಗ್ರಹ.
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ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ ಪಡುವವರಿಗೆ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ
14 “ಮಣು್ಣ ಾಕಿರಿ, ಾಕಿರಿ, ಾಗರ್ವನು್ನ ಸರಿ ಾಡಿರಿ;
ನನ್ನ ಜನರ ಾರಿ ಳಗಿಂದ ಅಡಚಣೆಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿರಿ”

ಎಂದು ಒಂದು ಾಣಿಯು ನುಡಿಯುತ್ತದೆ.
15 ಸದಮಲನೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಾಶ್ವತಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯನಿ ಾಸಿ ಾದ

ಮಹೋನ್ನತನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಉನ್ನತಲೋಕವೆಂಬ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಾನು,

ಜಜಿ್ಜಹೋದ ದೀನಮನದೊಂದಿಗೆ ಇದು್ದಕೊಂಡು,
ದೀನನ ಆತ್ಮವನೂ್ನ ಜಜಿ್ಜಹೋದವನ ಮನಸ್ಸನೂ್ನ

ಉಜಿ್ಜೕವಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
16 ಾನು ಸವರ್ ಾ ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಡೆಯ ತನಕ

ಕೋಪಿಸಿಕೊಳೆ್ಳನು,
ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ ಮನುಷ ್ಯನ ಆತ್ಮವೂ, ಾನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಜೀವವೂ

ನನಿ್ನಂದ ಕುಂದಿಹೋ ಾವು.
17 ನನ್ನ ಜನರು ಾಭವನು್ನ ದೋಚಿಕೊಂಡ ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾನು

ನೋಡಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಹೊಡೆದೆನು,
ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ರೋಷಭರಿತ ಾಗಿದೆ್ದನು;
ಅವರೋ ತಿರುಗಿಕೊಂಡುಮನಸಿ್ಸಗೆ ತೋರಿದ ಾಗೆಯೇ ನಡೆಯು ಾ್ತ

ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.
18 ಅವರ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ, ಅವರನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡಿ

ನಡೆಸು ಾ್ತ ಅವರಿಗೆ,
ಅವರಲಿ್ಲನ ದುಃಖಿತರಿಗೆ, ಆದರಣೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿಫಲ ಾಗಿ

ಕೊಡುವೆನು.”
19 ಯೆಹೋವನು ಮನುಷ ್ಯರ ಾಯಿಯ ೕಗ್ಯಫಲ ಾಗಿರುವ

ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವವ ಾಗಿ, “ದೂರದವನಿಗೂ
ಸಮೀಪದವನಿಗೂ ೕಮವಿರಲಿ,
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ಸು ೕಮವಿರಲಿ, ಾನು ಅವರನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

20ದುಷ್ಟ ಾದರೋ ಅಲೊ್ಲೕಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಾದ ಸಮುದ್ರದಂತಿ ಾ್ದರೆ;
ಅದು ಸುಮ್ಮನಿರದು, ಅದರ ತೆರೆಗಳು ಕೆಸರನೂ್ನ, ಹೊಲಸನೂ್ನ

ಾರುತ್ತಲಿರುತ್ತವೆ.
21 “ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸ ಾ ಾನವೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ನನ್ನ ದೇವರು

ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.

58
ನಿಜ ಾದಉಪ ಾಸ

1ಸ್ವರವೆತಿ್ತ ಕೂಗು, ಸಂಕೋಚಪಡಬೇಡ,
ಕೊಂಬಿನಂತೆ ಧ ್ವನಿಗೈದು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ

ತಿಳಿಯಪಡಿಸು. ಾಕೋಬ ವಂಶದವರಿಗೆ ಅವರ
ಾಪಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸು.

2 ಅವರಂತು ದಿನದಿನವೂ ನನ್ನ ದಶರ್ನ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದು, ನನ್ನ
ಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಳಪಡು ಾ್ತರೆ;

ತನ್ನ ದೇವರ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಬಿಡದೆ ಧಮರ್ವ ಾ್ನಚರಿಸುವ
ಜ ಾಂಗ ೕ ಎಂಬಂತೆ,

ಧೈಯರ್ ಾಗಿ ನನಿ್ನಂದ ಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು
ದೇವದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸು ಾ್ತರೆ.

3 “ ಾವು ಉಪ ಾಸ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ, ನೀನು ಏಕೆ ಕಟಾ ಸುವುದಿಲ್ಲ;
ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನು್ನ ಕುಂದಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ,

ನೀನು ಗಮನಿಸದಿರುವುದೇಕೆ”ಅಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಉಪ ಾಸದ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸವನು್ನ

ನಡೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆಳುಗಳನು್ನ ದುಡಿತಕೆ್ಕ ಎಳೆಯುತಿ್ತೕರಿ.
4 ನೋಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಉಪ ಾಸದ ಫಲವೇನೆಂದರೆ, ಾ್ಯಜ್ಯ, ಕಲಹ,

ಕೇಡಿನ ಗುದು್ದ ಇವುಗಳೇ. ನೀವು ಈಗ ಾಡುವ
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ಉಪ ಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಉನ್ನತಲೋಕಕೆ್ಕ
ಮುಟಿ್ಟಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

5 ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಕುಂದಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು
ನೇಮಿಸಿದಉಪ ಾಸದಿನವು ಇಂಥದೊ್ದೕ,?

ಒಬ್ಬನು ಂಡಿನಂತೆ ತಲೆಯನು್ನ ಬೊಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ಗೋಣಿತಟ್ಟನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಬೂದಿಯನೂ್ನ ಆಸನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪರ್ಕ ಾದಉಪ ಾಸ ಎನು್ನತಿ್ತೕರೋ?
6 ನೋಡಿರಿ, ಕೇಡಿನ ಬಂಧನಗಳನು್ನ ಬಿಚು್ಚವುದು, ನೊಗಹೊರಿಸುವ

ಹುರಿಯನು್ನ ಕಳಚುವುದು,
ಜಜಿ್ಜ ಹೋದವರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವುದು, ನೊಗಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ

ಮುರಿಯುವುದು,
7ಹಸಿದವರಿಗೆಅನ್ನವನು್ನ ಹಂಚುವುದು,ಅಲೆಯುತಿ್ತರುವಬಡವರನು್ನ

ಮನೆಗೆ ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು,
ಬೆತ್ತಲೆಯವರನು್ನ ಕಂ ಾಗೆ ಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೊದಿಸುವುದು,

ನಿನ್ನಂತೆ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿರುವ ಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ
ಮುಖತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು,

ಇವುಗಳೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದಉಪ ಾಸ ವ್ರತವಲ್ಲವೇ.
8 ಇದನು್ನ ಆಚರಿಸು ಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕು ಉದಯದಂತೆ ಮೂಡಿ

ಬರುವುದು,
ನಿಮ್ಮ ೕಮವು ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯುವುದು; ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ವು ನಿಮಗೆ

ಮುಂಬಲ ಾಗಿರುವುದು,
ಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯು ನಿಮಗೆ ಹಿಂಬಲ ಾಗಿರುವುದು.
9 ಆಗ ನೀವು ಕೂಗಿದರೆ ಯೆಹೋವನು ಉತ್ತರಕೊಡುವನು,

ರೆಯಿಟು್ಟ ಕರೆದರೆ, “ಇಗೋ, ಇದೆ್ದೕನೆ”ಅನು್ನವನು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ ನೊಗವನು್ನ, ಇನೊ್ನಬ್ಬರನು್ನ ದೂಷಣೆಗೆ

ಗುರಿ ಾಡಿ ತೋರುವ ಬೆರಳನು್ನ, ಕೆಡುಕಿನ ನುಡಿಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ,
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10 ನಿಮಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ, ಕುಗಿ್ಗದವರ
ಆಶೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದರೆ,

ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಬೆಳಕು ಉದಯಿಸುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಅಂಧ ಾರವು
ಪರಿ ಾರ ಾಗಿಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಾಗುವುದು.

11ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿತ್ಯವೂ ನಡೆಸು ಾ್ತ,
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನು್ನ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ

ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುವನು;
ನೀವು ತಂ ಾದ ತೋಟಕೂ್ಕ, ನೀರಿಗೆ ೕಸವಿಲ್ಲದ ಬುಗೆ್ಗಗೂ

ಸ ಾನ ಾಗುವಿರಿ.
12 ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನದವರು ಪು ಾತನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾ ಾದ

ನಿವೇಶನಗಳನು್ನ ಪುನಃ ಕಟು್ಟವರು.
ನೀವು ತಲತ ಾಂತರಗಳಿಂದ ಾಳುಬಿದಿ್ದರುವ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳ ಮೇಲೆ

ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವಿರಿ;
“ಬಿದ್ದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಜ ಾಂಗ, ಾದಿಗಳನು್ನ ತಿರು ಾಡುವ

ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವ ಜ ಾಂಗ”
ಎಂಬ ಬಿರುದುಗಳು ನಿಮಗುಂಟಾಗುವವು.

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಆಚರಣೆ
13 ನೀವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಅಗಮ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದು ತಿಳಿದು, ಆ ನನ್ನ

ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡದೆ,
ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಂತೆ ನಡೆಯದೆ, ಸ್ವ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗದೆ,

ಹರಟೆಹರಟದೆ,
ಯೆಹೋವನ ಸಬ್ಬತ್ ಎಂಬ ಪರಿಶುದ್ಧದಿನವು ಉ ಾ್ಲಸಕರವೂ,

ಾನ್ಯವೂ ಆದದೆ್ದಂದು ಘನಪಡಿಸಿದರೆ,
14 ಆಗ ನೀವು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಪಡುವಿರಿ ಮತು್ತ ಾನು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಉನ್ನತ ಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ
ಹತಿ್ತಸಿ,
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ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ಾಕೋಬನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು.

ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.

59
ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಾಪವೇ ಅಡಿ್ಡ

1ಇಗೋ,ಯೆಹೋವನಹಸ್ತವುರ ಸ ಾರದಂತಹ ೕಟುಗೈಯಲ್ಲ;
ಆತನ ಕಿವಿಯು ಕೇಳ ಾರದ ಾಗೆ ಕಿವುಡಲ್ಲ.

2 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಗಲಿಸು ಾ್ತ ಬಂದಿವೆ;

ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳೇ ಆತನು ಕೇಳ ಾರದಂತೆ ಆತನ ಮುಖಕೆ್ಕ
ಅಡ್ಡ ಾಗಿವೆ.

3 ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ರಕ್ತದಿಂದ ಹೊಲ ಾಗಿವೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳು
ಅಪ ಾಧದಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ;

ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳು ಸು ಾ್ಳಡುತ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಯು ಕೆಡುಕನು್ನ
ನುಡಿಯುತ್ತದೆ.

4 ಇವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಾರೂ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ;

ಇವರು ಶೂನ್ಯ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತರೆ;
ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಗಭರ್ಧರಿಸಿ ಶ್ರಮೆಯನು್ನ ಹೆರು ಾ್ತರೆ.

5 ಾವಿನಂತೆ ಕೇಡಿನ ಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಮರಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ, ಜೇಡರ
ಹುಳದಂತೆ ಬಲೆಯನು್ನ ನೇಯು ಾ್ತರೆ;

ಆ ಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವವನಿಗೆ ಮರಣ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಅದನು್ನ
ಒಡೆದುಬಿಡುವುದರಿಂದ ವಿಷದಮರಿ ಹೊರಡುವುದು.

6 ಇವರ ಬಲೆಯ ಾರವು ಬಟೆ್ಟ ಾಗದು, ಇವರು ನೇಯ್ದದು್ದ
ಹೊದಿಕೆ ಾಗದು;

ಇವರ ಾಯರ್ಗಳು ಅಧಮರ್ ಾಯರ್ಗಳು, ಇವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಬ ಾ ಾ ್ಕರವೇ ತುಂಬಿದೆ.
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7 ಇವರ ಾಲುಗಳು ಕೇಡನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಓಡುತ್ತವೆ, ಇವರು
ನಿರಪ ಾಧಿಯ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಲು ಆತುರಪಡು ಾ್ತರೆ,

ಇವರ ೕಚನೆಗಳು ಅಧಮರ್ದ ೕಚನೆಗಳೇ, ಇವರು ಹೋದ
ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ನಷ್ಟವೂ, ಾಶನವೂಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ;

8ಇವರು ಸ ಾ ಾನದ ಾಗರ್ವನೆ್ನೕ ಅರಿಯರು, ಇವರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಾವ ಾ್ಯಯವೂಇಲ್ಲ,

ತಮ್ಮ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಡೊಂಕು ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುವವರು ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಅರಿಯರು.

9 ಆದ ಾರಣ ಯೆಹೋವನ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯವು ನಮಗೆ
ದೂರ ಾಗಿದೆ. ಆತನ ರಕ್ಷಣಾಧಮರ್ದ ಾಯರ್ವು ನಮಗೆ
ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ;

ಬೆಳಕನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರುವ ನಮ್ಮನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯೇ ಆವರಿಸಿದೆ,
್ಯೕತಿಯನು್ನ ನಿರೀ ಸುತಿ್ತರುವ ಾವು ಅಂಧ ಾರದಲೆ್ಲೕ

ನಡೆಯುತೆ್ತೕವೆ.
10 ಕುರುಡರಂತೆ ಗೋಡೆಯನು್ನ ತಡವರಿಸಿ ನಡೆಯುತೆ್ತೕವೆ, ೌದು,

ಕಣಿ್ಣಲ್ಲದವರ ಾಗೆ ತಡ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ,
ಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ಸಂಜೆಯಂತೆ ಎಡವುತೆ್ತೕವೆ, ಪುಷ್ಟರ* ನಡುವೆ ಸತ್ತವರ

ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
11 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರಡಿಗಳಂತೆ ಗುರುಗುಟು್ಟತೆ್ತೕವೆ, ಾರಿ ಾಳಗಳಂತೆ

ಮುಲುಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ್ದೕವೆ;
ಾವು ಯೆಹೋವನ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯವನು್ನ ಎದುರುನೋಡಿದರೂ

ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕದು,
ಆತನ ರಕ್ಷಣ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಿರೀ ಸಿದರೂ ಅದು ನಮಗೆ

ದೂರ ಾಗಿರುವುದು.
12 ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಪು ್ಪಗಳು ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಬಿದಿ್ದವೆ, ನಮ್ಮ

ಾಪಗಳು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಕೊಡುತ್ತವೆ;

* 59:10 59:10ಪುಷ್ಟರ ಅಥ ಾ ನಿಜರ್ನ್ಯ ಸ್ಥಳ.
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ನಮ್ಮ ತಪು ್ಪಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡಲೇ ಇವೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ
ಾವೇ ಬಲೆ್ಲವು.

13 ೌದು, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಪಿ್ಪ ನಡೆದು ಆತನನು್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದೆ್ದೕವೆ,
ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅವನಿಂದ
ದೂರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

ಅ ಾ್ಯಯವನೂ್ನ ದೊ್ರೕಹವನೂ್ನ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕವೆ,ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ಸುಳು್ಳ ಾತುಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸಿ ಆಡಿದೆ್ದೕವೆ.

14 ಾ್ಯಯವುಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಳ್ಳಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ, ಧಮರ್ವು ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದೆ,
ಸತ್ಯವು ಚಾವಡಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಹೋಗಿದೆ, ಯ ಾಥರ್ತ್ವವು

ಪ್ರವೇಶಿಸ ಾರದು.
15ಸತ್ಯವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಕೇಡನು್ನ ಬಿಟ್ಟವನು ಸೂರೆ ಾಗು ಾ್ತನೆ.
ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸಲುಯೆಹೋವನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡದು್ದ

16 ಯೆಹೋವನು ಇವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಾ್ಯಯವಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ ಎಂದು
ವ್ಯಸನಗೊಂಡನು; ಉ ಾ್ಧರಕ ಾದ ಾವ ಪುರುಷನೂ
ಇಲ್ಲವೆಂದು ಕಂಡು ಸ್ತಬ್ಧ ಾದನು;

ಆಗ ಆತನ ಸ್ವಹಸ್ತವೇ ಆತನಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಾಧನ ಾಯಿತು, ಆತನ
ಧಮರ್ವೇ ಆತನಿಗೆ ಆ ಾರ ಾಯಿತು.

17 ಅವನು ನೀತಿಯನು್ನ ವಜ್ರಕವಚವ ಾ್ನಗಿ ಾಕಿಕೊಂಡು,
ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡನು;

ರೋಷವೆಂಬ ವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಉಡುಪು ಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೇಡನು್ನ
ನಿಲುವಂಗಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಕಿಕೊಂಡನು.

18 ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಲಿ್ಲಟ್ಟ ಕೊ್ರೕಧವನು್ನ ಈಡೇರಿಸಿ, ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ
ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿ,

ಅವರವರ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವನು;
ಕ ಾವಳಿಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೂತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ನೀಡುವನು.

19 ಹೀಗಿರಲು ಪಶಿ್ಚಮದವರು ಯೆಹೋವನ ಾಮಕೆ್ಕ ಹೆದರುವರು,
ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನವರು ಆತನಮಹಿಮೆಗೆಅಂಜುವರು;
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†ಬಿರು ಾಳಿಯಿಂದಹೊಡೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಇಕ ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹರಿಯುವ ತೊರೆಯ
ಾಗೆ ಆತನು ರಭಸದಿಂದ ಬರುವನಷೆ್ಟ.

20 “ಒಬ್ಬ ವಿ ೕಚಕನು ಚೀ ೕನಿಗೂ, ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟ
ಾಕೋಬ್ಯರ ಬಳಿಗೂ ಬರುವನು”,ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ

ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
21 ಾನಂತೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು, ನೋಡಿರಿ;

“ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ನನ್ನ ಆತ್ಮವೂ, ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಗೆ ಾನು
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಾತುಗಳೂ,

ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಂ ಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯ ಾಯಿಂ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ
ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯ ಸಂ ಾನದ ಾಯಿಂ ಾಗಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ
ಎಂದಿಗೂ ತೊಲಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

60
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಮುಂದಿನಮ ಾವೈಭವವು

1ಏಳು,ಪ್ರ ಾಶಿಸು,ನಿನಗೆಬೆಳಕು ಬಂತು,ಯೆಹೋವನತೇಜಸು್ಸ ನಿನ್ನ
ಮೇಲೆಉದಯಿಸಿದೆ.

2 ಇಗೋ, ಕತ್ತಲು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಆವರಿಸಿದೆ, ಾಗರ್ತ್ತಲು
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದೆ;

ನಿನ್ನ ಮೇ ಾದರೋ ಯೆಹೋವನು ಉದಯಿಸುವನು, ಆತನ
ತೇಜಸು್ಸ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾಣಿಸುವುದು.

3ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ನೆರೆದು ಬರುವವು, ಅರಸರೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲನ
ಉದಯಪ್ರ ಾಶಕೆ್ಕ ಸೇರುವರು.

4 ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಸುತ್ತಲು ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಗುಂಪುಕೂಡಿ ನಿನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಬರು ಾ್ತರೆ;

† 59:19 59:19ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಧ ್ವಜವನು್ನ ಎತು್ತವನು.
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ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ದೂರದಿಂದ ಸಮೀಪಿಸು ಾ್ತರೆ, ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು
ಕಂಕುಳಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತು ಬರು ಾ್ತರೆ.

5 ನೀನು ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡುವೆ, ನಿನ್ನ
ಹೃದಯವುಹಷಿರ್ಸಿಉ ಾ್ಲಸಿಸುವುದು;

ಏಕೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಾ್ಯ ಾರದ ಸಮೃದಿ್ಧಯು ನಿನಗೆ ಅತಿ ಾದ
ಾಭತರುವುದು. ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವುದು, ಜ ಾಂಗಗಳ
ಐಶ್ವಯರ್ವು ನಿನಗೆ ದೊರೆಯುವುದು.

6 ಉಷ್ಟ ್ರಸಮೂಹವೂ, ಮಿ ಾ್ಯನಿನ ಮತು್ತ ಏಫದ ಾ್ರಯದ
ಒಂಟೆಗಳೂನಿನ್ನಲಿ್ಲ ತುಂಬಿರುವವು;

ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬಂ ಾರವನೂ್ನ, ಧೂಪವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶೆಬದಿಂದ
ಬಂದುಯೆಹೋವನ ಸು್ತತ್ಯಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾರುವರು.

7 ಕೇ ಾರಿನ ಹಿಂಡುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕೂಡುವವು; ನೆ ಾ ೕತಿನ
ಟಗರುಗಳು ನೀನು ಾಡುವಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಅನುಕೂಲಿಸುವವು.

ಅವು ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಮೇಲೆ ಸಮಪರ್ಕ ಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವವು;
ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ನನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ
ಘನಪಡಿಸುವೆನು.

8ಆ ಾ, ದಿ್ವೕಪನಿ ಾಸಿಗಳೂ ನನ್ನನು್ನ ನಿರೀ ಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ!
ಮೇಘದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಗೂಡುಗಳಿಗೆ ತ್ವರೆಪಡುವ ಾರಿ ಾಳಗಳಂತೆ

ಾರಿ ಬರುತಿ್ತರುವ ಇವರು ಾರು?
9ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ವೈಭವಪಡಿಸಿರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಷೀರ್ಷಿನ

ಹಡಗುಗಳು,
ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾಮಮಹತಿ್ತನ ನಿಧಿಯೂ,

ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯಸನಿ್ನಧಿಯ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ
ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅವರ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರಗಳ ಸಮೇತ ದೂರದಿಂದ

ತರುವುದರಲಿ್ಲ ಮುಂ ಾಗುತಿ್ತವೆ.
10ವಿದೇಶೀಯರು ನಿನ್ನ ೌಳಿಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಪುನಃ ಕಟು್ಟವರು,ಅವರ

ಅರಸರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವರು;
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ನನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದು, ನನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕರುಣಿಸಿದೆ್ದೕನಷೆ್ಟ.

11ಜ ಾಂಗಗಳ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ತರುತಿ್ತರುವರು.
ಅವುಗಳ ಅರಸರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತರುವರು; ಇದರಿಂದ

ನಿನ್ನ ಾಗಿಲುಗಳು ಹಗಲಿರುಳೂ ಮುಚ್ಚದೆ ಸ ಾ
ತೆರೆದಿರುವವು.

12ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸದ ಜ ಾಂಗ ಮತು್ತ ಾಜ್ಯಗಳು ಾಶ ಾಗುವವು;
ೌದು, ಆ ಜ ಾಂಗಗಳು ಾ ಾಗಿ ಹೋಗುವವು.

13 ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಭೂಷಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತು ಾಯಿ, ತಪಸಿ,
ತಿಲಕ ಈ ವೃಕ್ಷರೂಪ ಾದ ಲೆಬನೋನಿನ ಮಹಿಮೆಯು
ನಿನ ಾಗುವುದು;

ನನ್ನ ಾದಸನಿ್ನಧಿಯಮಂದಿರವನು್ನ ವೈಭವಪಡಿಸುವೆನು.
14 ನಿನ್ನನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿದವರ ಸಂ ಾನದವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತಗಿ್ಗಬಗಿ್ಗ

ಬರುವರು; ನಿನ್ನನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ
ಾಲಕೆಳಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ

ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಪಟ್ಟಣ, ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯ
ಚೀ ೕನ್ ಎಂದು ಕೊಂ ಾಡುವರು.

15 ನಿ ಾಸಿಗಳು ತ್ಯಜಿಸಿದ, ದೆ್ವೕಷಕಿ್ಕೕ ಾದ, ಾರೂ ಾದುಹೋಗದ
ನಿನಗೆ ಾನು,

ನಿತ್ಯಶೆ್ರೕಷ್ಠತೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿ ನಿನ್ನನು್ನ ತಲತ ಾಂತರದವರೆಗೆ
ಉ ಾ್ಲಸಕರ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.

16 ನೀನು ಜ ಾಂಗಗಳ ಲೆಕೂ ಾಗುವಿ, ಾಜರು ನಿನಗೆ
ಲೆಯೂಡಿಸುವರು;

ಆಗ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ನಿನ್ನ ವಿ ೕಚಕನು,
ಾಕೋಬ್ಯರ ಶೂರನು ಎಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿ.

17 ಾಮ್ರಕೆ ್ಕ ಬದ ಾಗಿಚಿನ್ನವನು್ನ, ಕಬಿ್ಬಣಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ,
ಮರವಿದ್ದಲಿ್ಲ ಾಮ್ರವನು್ನ, ಕಲು್ಲಗಳ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ
ಒದಗಿಸುವೆನು;
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ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ನಿನಗೆ ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ, ಧಮರ್ವನು್ನ ನಿನಗೆ
ಅಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವೆನು.

18 ನಿನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬ ಾ ಾ ್ಕರದ ಸುದಿ್ದಯೇ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳದು,
ನಿನ್ನ ಾ್ರಂತ್ಯಗ ಳಗೆ ಭಂಗ ಾಶನಗಳ ಾತೆರ್ಯೇ
ಕೇಳಿಬರುವುದಿಲ್ಲ;

ಆಗ ದೇವರಕ್ಷಣೆಯು ನನ್ನ ೌಳಿಗೋಡೆಗಳು, ದೇವಸೊ್ತೕತ್ರವು ನನ್ನ
ಾಗಿಲುಗಳು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳವಿ.

19 ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ನಿನಗಿರುವ ಪ್ರ ಾಶವು ಸೂಯರ್ನದಲ್ಲ;
ಚಂದ್ರನು ನಿನ್ನ ಬೆಳಕಿ ಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆಗುಂದುವುದಿಲ್ಲ;

ಯೆಹೋವನೇ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯಪ್ರ ಾಶವು, ನಿನ್ನ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ತೇಜಸು್ಸ.
20ನಿನ್ನ ಸೂಯರ್ನು ಇನು್ನ ಮುಳುಗನು, ನಿನ್ನ ಚಂದ್ರನು ತೊಲಗನು;
ಯೆಹೋವನೇ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯಪ್ರ ಾಶ ಾಗಿರುವನು, ನೀನು ದುಃಖಿಸುವ

ದಿನಗಳು ಕೊನೆ ಾಗುವುದು.
21 ನಿನ್ನ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಸದ್ಧಮಿರ್ಗ ಾಗಿರುವರು; ನನ್ನ ಪ್ರ ಾವಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ

ಾನು ನೆಟ್ಟ ಸಸಿ ಾಗಿಯೂ,
ನನ್ನ ಕೈ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಪ್ರಜೆ ಾಗಿಯೂ ದೇಶವನು್ನ ಸ ಾ

ಅನುಭವಿಸುವರು.
22 ಚಿಕ್ಕವನಿಂದ ಒಂದು ಕುಲ ಾಗುವುದು, ಅಲ್ಪನಿಂದ ಬಲ ಾದ

ಜ ಾಂಗ ಾಗುವುದು.
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು ಕು್ಲಪ್ತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಬಲುಬೇಗನೆ

ಉಂಟು ಾಡುವೆನು.

61
ಚೀ ೕನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಾ ಾ್ದನಗಳು

1 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಆತನು
ನನ್ನನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಶುಭವತರ್ ಾನವನು್ನ ಾರುವುದಕೆ್ಕ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು;
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ಮನಮುರಿದವರನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಸಿ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ, ಸೆರೆಯವರಿಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವುದನು್ನ, ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕದ
ತೆರೆಯುವುದನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ,

2 ಯೆಹೋವನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಶುಭವಷರ್, ನಮ್ಮ
ದೇವರು ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ ದಿನ ಇವುಗಳನು್ನ
ಪ್ರಚುರಗೊಳಿಸುವುದಕೂ್ಕ,

3 ದುಃಖಿತರೆಲ್ಲರನು್ನ ಸಂತೈಸುವುದಕೂ್ಕ, ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ
ಶೋಕಿಸುವವರಿಗೆ ಬೂದಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಶಿರೋಭೂಷಣ,

ದುಃಖವಿದ್ದಲಿ್ಲ ಆನಂದತೈಲ, ಕುಂದಿದ ಮನಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಉ ಾ್ಸಹ
ಸೊ್ತೕತ್ರದ ವಸ್ತ ್ರ ಇವುಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ಆತನು
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾವಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾಕಿದ ನೀತಿವೃಕ್ಷಗಳು ಎಂಬ
ಬಿರುದು ಇವರಿ ಾಗುವುದು.

4ಪು ಾತನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾ ಾದ ನಿವೇಶನಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟು್ಟವರು,
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಾಳುಬಿದ್ದದ್ದನು್ನ ಪುನಃ ಎಬಿ್ಬಸುವರು,

ತಲತ ಾಂತರಗಳಿಂದ ಾ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡುವರು.

5 ಆಗ ವಿದೇಶೀಯರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಂದೆಗಳನು್ನ
ಮೇಯಿಸುವರು, ಅನ್ಯರು ನಿಮಗೆ ಉಳುವವರೂ ಮತು್ತ
ತೋಟ ಾರರೂ ಆಗುವರು.

6 ನೀ ೕ ಯೆಹೋವನ ಾಜಕರೆಂಬ ಬಿರುದನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ,
ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಎಂದು
ಕರೆಯುವರು;

ಜ ಾಂಗಗಳ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ, ಅವುಗಳ ವೈಭವವನು್ನ
ಪಡೆದು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

7 ನಿಮ ಾದ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಎರಡರಷು್ಟ ಾನವನು್ನ
ಹೊಂದುವಿರಿ; ಾಚಿಕೆಪಟ್ಟದ್ದಕೆ ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಇವರು ತಮ್ಮ
ಸ್ವತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಹಿಗು್ಗವರು;
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ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎರಡರಷ್ಟನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು; ಇವರಿಗೆ
ಾಶ್ವತ ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದು.

8ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು ಾ್ಯಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಕೊಳೆ್ಳಯನೂ್ನ,
ಅ ಾ್ಯಯವನೂ್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.*

ಾನು ಇವರ ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿ
ಕೊಟು್ಟ, ಇವರೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

9 ಇವರ ಸಂ ಾನವು ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾ್ಯತ ಾಗುವುದು, ಇವರ
ಸಂತತಿಯು ಅನ್ಯದೇಶೀಯರಲಿ್ಲ ಹೆಸರುಗೊಳು್ಳವುದು.

ಇವರನು್ನ ನೋಡುವವರೆಲ್ಲರು ಯೆಹೋವನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ
ವಂಶವು ಇದೇ ಎಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವರು.

10 ಾನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಪರ ಾನಂದಪಡುವೆನು, ನನ್ನ ಆತ್ಮವು
ನನ್ನ ದೇವರಲಿ್ಲ ಹಿಗು್ಗವುದು.

ವರನು ಾಸಿಂಗವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ, ವಧುವು ತನ್ನನು್ನ
ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾಗೂ,

ಆತನು ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, ಧಮರ್ವೆಂಬ
ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತೊಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

11 ಭೂಮಿಯು ತನೊ್ನಳಗಿಂದ ಳಕೆಯನು್ನ ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ,
ತೋಟವು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ್ದನು್ನ ಳೆಯಿಸುವ ಾಗೆ,

ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಧಮರ್ವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಸೊ್ತೕತ್ರವನೂ್ನ ಳೆತು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
ಹೊಂದುವಂತೆ ಾಡುವನು.

62
ಯೆರೂಸಲೇಮಿ ಾಗಿಯೆ ಾಯನ ಾ್ರಥರ್ನೆ

* 61:8 61:8 ಕೊಳೆ್ಳಯನೂ್ನ, ಅ ಾ್ಯಯವನೂ್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅಥ ಾ ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆದ
ವಸು್ತಗ ಂದಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವಯಜ್ಞವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ
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1ಚೀ ೕನಿನ ಧಮರ್ವು ಪ್ರ ಾಶಗೊಳು್ಳವ ತನಕ,ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ರಕ್ಷಣೆಯು ದೀವಿಟಿಗೆಯಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವವರೆಗೆ,

ಾನು ೌನ ಾಗಿರದೆ ಚೀ ೕನಿನ ಹಿತವನು್ನ ಲ ಸುತಿ್ತರುವೆನು;
ೌನ ಾಗಿರದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ೕಮವನು್ನ

ಚಿಂತಿಸುತಿ್ತರುವೆನು.
2 ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಧಮರ್ವನು್ನ, ಸಕಲ ಾಜರು ನಿನ್ನ ವೈಭವವನು್ನ

ನೋಡುವರು;
ಯೆಹೋವನ ಾಯಿ ನೇಮಿಸಿದ ಹೊಸ ಹೆಸರು ನಿನಗೆ

ದೊರೆಯುವುದು.
3 ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಸುಂದರ ಾದ ಕಿರೀಟ ಾಗಿಯೂ,

ನಿನ್ನ ದೇವರ ಹಸ್ತದಲಿ್ಲ ಾಜಶಿರೋಭೂಷಣ ಾಗಿಯೂ
ಇರುವಿ.

4 ನೀನು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ “ತ್ಯಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳು” ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ
ಸೀಮೆಗೆ “ನಿಜರ್ನ ಪ್ರದೇಶ” ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇನು್ನ ಇರದು;

ನೀನು “ನನ್ನ ಉ ಾ್ಲಸಿನಿ*” ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ, ನಿನ್ನ ಸೀಮೆಗೆ
“ವಿ ಾಹಿತೆ†” ಎಂಬ ಹೆಸ ಾಗುವುದು;

ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಸೀಮೆಗೆ
ವಿ ಾಹ ಾಗುವುದು.‡

5ಯುವಕನು ಯುವತಿಯನು್ನ ವರಿಸುವಂತೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು §ನಿನ್ನನು್ನ
ವರಿಸುವರು;

ವರನು ವಧುವಿನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವ ಾಗೆ ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಆನಂದಿಸುವನು.

6 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ೌಳಿಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾವಲು ಾರರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ;

ಅವರು ಹಗಲೂ, ಇರುಳೂ ೌನ ಾಗಿರರು.
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುವವರೇ,

* 62:4 62:4ಉ ಾ್ಲಸಿನಿ ಎಫಿ್ಸಬ್. † 62:4 62:4 ವಿ ಾಹಿತೆ ಬೂ್ಯಲ್. ‡ 62:4
62:4 ನಿನ್ನ ಸೀಮೆಗೆ ವಿ ಾಹ ಾಗುವುದು. ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಮದಲಿಂಗಿತಿ್ತಯಂತೆ ಇರುವಿ.
§ 62:5 62:5ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದವನು.
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7 ಆತನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ, ಲೋಕಪ್ರಸಿದಿ್ಧಗೆ ತರುವ
ತನಕ ನಿಮಗೂ ವಿ ಾಮ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಅತನಿಗೂ ವಿ ಾಮ
ಇಲ್ಲದಿರಲಿ.

8 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯ ಮೇಲೆಯೂ, ತನ್ನ ಭುಜಬಲದ
ಮೇಲೆಯೂ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ,

“ನಿನ್ನ ದವಸವನು್ನ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಆ ಾರಕೆ್ಕ ಇನು್ನ ಕೊಡುವುದೇ
ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಶ್ರಮಿಸಿ ಪಡೆದು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಅನ್ಯರು
ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ;

9 ನಿನ್ನ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ದ ಕುಪೆ್ಪ ಾಕಿದವರೇ ಅದನು್ನ ಊಟ ಾಡಿ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವರು.

ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಯನು್ನ ಕಿತು್ತ ತಂದವರೇ ಅದರ ರಸವನು್ನ ನನ್ನ
ಪವಿ ಾ್ರಲಯದ ಾ್ರ ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯುವರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

10ಊರ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಾದು ಬನಿ್ನರಿ, ಾದು ಬನಿ್ನರಿ,
ಜನರಿಗೆ ಾರಿಯನು್ನ ಸರಿ ಾಡಿರಿ, ಾಜ ಾಗರ್ವನು್ನ ಎತ್ತರಿಸಿರಿ,

ಸರಿಪಡಿಸಿರಿ.
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿರಿ, ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಧ ್ವಜವನೆ್ನತಿ್ತರಿ!
11 “ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು ಸಮೀಪ ಾಯಿತು, ಯೆಹೋವನು

ದಯ ಾಲಿಸುವ ಬಹು ಾನವು ಆತನ ಮುಂದಿದೆ ಎಂದು
ಚೀ ೕನೆಂ ಾಕೆಗೆ ಹೇಳಿರಿ”

ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ
ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

12 ನಿನ್ನ ಜನರು, “ಪರಿಶುದ್ಧಜನರು, ಯೆಹೋವನು
ವಿ ೕಚಿಸಿದವರು” ಎಂದು ಅನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವರು, ನಿನಗೋ,
“ಪತಿಯು ವರಿಸಿ,* ತ್ಯಜಿಸದ ಪಟ್ಟಣ” ಎಂದು ಹೆಸರು
ಬರುವುದು.

* 62:12 62:12 ವರಿಸಿ,ಅಥ ಾ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ.
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63
ಯೆಹೋವನು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಧ ್ವಂಸ ಾಡುವುದು

1 ಆ ಾ, ರಕ್ತವಣರ್ದ ಉಡುಪನಿ್ನಟು್ಟ, ಘನವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು,ಮ ಾ ೌಯರ್ಯುಕ್ತ ಾಗಿ ಮೆರೆಯು ಾ್ತ,

ಎದೋಮಿನ ಬೊಚ್ರದಿಂದ ಬರುವ ಇವನು ಾರು?
ಸ ಾ್ಯನು ಾರ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವವನು, ರ ಸಲು ಸಮಥರ್ನು ಆದ

ಾನೇ.
2 ನಿನ್ನ ಉಡುಪು ಏಕೆ ಕೆಂ ಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ವಸ್ತ ್ರಗಳು ಾ್ರ ಯನು್ನ

ತುಳಿಯುವವನ ಬಟೆ್ಟಯ ಾಗಿರುವುದು ಏಕೆ?
3 ಾನೊಬ್ಬನೇ ಾ್ರ ಯನು್ನ ತೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ತುಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ,

ಜ ಾಂಗದವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ನನೊ್ನಂದಿಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ತುಳಿದೆನು, ರೋಷವೇರಿದವ ಾಗಿ

ಅವರನು್ನ ತುಳಿದು ಾಕಿದೆನು;
ಅವರ ಜೀವಸತ್ವ ನನ್ನ ವಸ್ತ ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಡಿದಿದೆ, ನನ್ನ ಉಡುಪನೆ್ನ ಾ್ಲ

ಮಲಿನ ಾಡಿಕೊಂಡೆನು.
4 ಏಕೆಂದರೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವ ದಿನವು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ

ಸಿದ್ಧ ಾಗಿತು್ತ, ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸುವ ವಷರ್ವು
ಒದಗಿತು್ತ.

5 ಾನು ನೋಡಲು ಸ ಾಯಕರು ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಾವ
ಬೆಂಬಲವೂಇಲ್ಲದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಸ್ತಬ್ಧ ಾದೆನು;

ಆಗ ನನ್ನ ಸ್ವಹಸ್ತವೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಾಧನ ಾಯಿತು, ನನ್ನ ೌದ್ರವೇ
ನನಗೆ ಆ ಾರ ಾಯಿತು.

6ನನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ತುಳಿದು ರೋಷವೇರಿದವ ಾಗಿ,
ಅವುಗಳನು್ನ ಚೂರುಚೂರು ಾಡಿನೆಲದಮೇಲೆಅವುಗಳ ಾರವನು್ನ

ಸುರಿಸಿದೆನು.
ಕೃ ಾ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ

7 ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸ್ಮರಿಸಿ ಆತನ
ಕೃ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸು್ತತ್ಯಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ,



ಯೆ ಾಯನು 63:8 clxxix ಯೆ ಾಯನು 63:14

ಆತನು ಕನಿಕರದಿಂದಲೂ, ಕೃ ಾತಿಶಯದಿಂದಲೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ವಂಶದವರಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ ಮಹೋಪ ಾರವನೂ್ನ
ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವೆನು.

8 “ನಿಜ ಾಗಿ ಇವರು ನನ್ನ ಜನರು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ೕಸ
ಾಡ ಾರರು” ಎಂದು ಆತನು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ

ರಕ್ಷಕ ಾದನು.
9 ಅವರು ಶ್ರಮೆಪಡುತಿ್ತರು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಆತನೂ ಶ್ರಮೆಪಟ್ಟನು; ಆತನ

ಸಮು್ಮಖದ ದೂತನು ಅವರನು್ನ ರ ಸಿದನು;
ತನ್ನಲಿ್ಲನ ಮಮತೆಯಿಂದಲೂ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೂ ಅವರನು್ನ

ವಿ ೕಚಿಸಿ, ಪು ಾತನ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು
ಹೊರು ಾ್ತ ಬಂದನು.

10 ಅವ ಾದರೋ ಎದುರುಬಿದು್ದ ಆತನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮವನು್ನ
ದುಃಖಪಡಿಸಿದರು; ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಾಪರ್ಟು್ಟ
ಅವರಿಗೆ ಶತು್ರ ಾಗಿ ಾನೇ ಅವರೊಡನೆ ಹೋ ಾಡಿದನು.

11 ಆಗ ಆತನ ಜನರು* ಪು ಾತನ ಾದ ೕಶೆಯ ಾಲವನು್ನ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆಂದರು, “ತನ್ನ ಜನವೆಂಬ
ಮಂದೆಯನು್ನ ಕುರುಬರ ಸಹಿತ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿಂದ
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಿ ಾತನು ಎಲಿ್ಲ?

12 ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮವನಿ್ನರಿಸಿ, ೕಶೆಯ
ಬಲಗೈ ಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಘನಹಸ್ತವನೂ್ನ ಮುಂದುವರೆಸು ಾ್ತ

ತನ್ನ ಹೆಸರು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರೆದುರಿಗೆ ಜಲ ಾಶಿಯನು್ನ
ಇ ಾ್ಭಗ ಾಡಿ ಾತನು ಎಲಿ್ಲ?

13 ಾಗರದ ತಳಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ನಡೆಸಿ ಾತನು ಎಲಿ್ಲ? ಕುದುರೆಯು
ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಪ್ರ ಾರ ಅವರು ಮುಗ್ಗರಿಸಲಿಲ್ಲ.

14 ತಗಿ್ಗಗೆ ಇಳಿಯುವ ದನಗ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು
ಅವರನು್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದಿತು;

* 63:11 63:11 ಆತನ ಜನರು ಆತನು ಅಥ ಾ ದೇವರು
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ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಹೀಗೆ
ನಡೆಸಿದಿ.

15 ಆ ಾಶದಿಂದ ನೋಡು, ಪರಿಶುದ್ಧವೂ, ಘನವೂ ಆದ ನಿನ್ನ
ಉನ್ನತ ಾ್ಥನದಿಂದ ಲ ಸು;

ನಿನ್ನ ಉ ಾ್ಸಹವೆಲಿ್ಲ, ನಿನ್ನ ಾಹಸ ಾಯರ್ಗಳೆಲಿ್ಲ?
ನಿನ್ನ ಕರುಳ ಮರು ಾಟವನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಕನಿಕರವನೂ್ನ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬಿಗಿ

ಹಿಡಿದಿದಿ್ದ.
16ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾಗಿದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ;
ಅಬ್ರ ಾಮನು ನಮ್ಮನ್ನರಿಯನು, ಇ ಾ್ರಯೇಲನು ನಮ್ಮನು್ನ

ಗುರುತಿಸನು;
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಪಿತೃ; ನೀನು ಆದಿಯಿಂದಲೂ ‘ನಮ್ಮ

ವಿ ೕಚಕನು’ಅನಿ್ನಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
17ಯೆಹೋವನೇ, ಾವುನಿನ್ನ ಾಗರ್ದಿಂದತಪಿ್ಪಅಲೆಯುವಂತೆಏಕೆ

ಾಡುತಿ್ತೕ?
ಾವು ನಿನಗೆ ಭಯಪಡದ ಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನು್ನ

ಕಠಿನಪಡಿಸುವುದೇಕೆ? ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನ
ಾಧ್ಯ ಾದ ಕುಲಗಳಿ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಾಗು.

18ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯಜನರುಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಸ್ವ ಾ್ತದಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು;

ಈಗ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ಅದನು್ನ ತುಳಿದುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
19ನಿನ್ನ ದೊರೆತನಕೆ್ಕ ಎಂದಿಗೂ ಒಳಪಡದೆ, ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಧರಿಸದೆ

ಇರುವ ಜನರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.†

64
1ಆ ಾ, ನೀನು ಆ ಾಶವನು್ನ ಸೀಳಿ ಇಳಿದು ಬರ ಾರದೇ!
† 63:19 63:19 ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಧರಿಸದೆ ಇರುವ ಜನರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಪು ಾತನ
ಾಲದಿಂದಲೂ ಾವು ನಿನ್ನ ಜನ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
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ನಿನ್ನ ದಶರ್ನವು ಉಂಟಾಗಿ ಪವರ್ತಗಳು ಅಗಲಿದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ
ಒಳೆ್ಳಯದು!

2 ಒಣಗಿಡಕೆ್ಕ ಹತು್ತವ ಕಿಚಿ್ಚನ ಪ್ರ ಾರ, ನೀರನು್ನ ಕುದಿಸುವ
ಬೆಂಕಿ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ,

ನಿನ್ನ ಾಮಮಹತ್ತನು್ನ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ,
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ದಶರ್ನದಿಂದ ನಡುಗಿಸ ಾರದೇ!

3 ೌದು, ನೀನು ದಲಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀ ಗೆ ಮೀರಿದ ಭಯಂಕರ
ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ ಇಳಿದು ಬಂದು, ಪವರ್ತಗಳು ನಿನ್ನ
ದಶರ್ನದಿಂದ ನಡುಗಿದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಲೇಸು!

4 ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿರೀ ಸುವವನಿಗೆ ಾಯರ್ಕತರ್ ಾದ ಾವ
ದೇವರನೂ್ನ ಆದಿಯಿಂದ ಾರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ,

ಾರ ಕಿವಿಗೂ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ, ಾರ ಕಣೂ್ಣ ಾಣಲಿಲ್ಲ.
5 ಧಮರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ

ನಡೆಯು ಾ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಾಗಿದಿ್ದ;
ನಮ್ಮ ಮೇ ಾದರೋ ರೋಷಗೊಂಡಿದಿ್ದ; ಆದರೂ ಾಪದಲಿ್ಲ

ಮುಳುಗಿರುವ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾದೀತೇ?
6 ಾವೆಲ್ಲರು ಅಶುದ್ಧನ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ, ನಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ

ಹೊಲೆಯಬಟೆ್ಟಯಂತಿವೆ;
ಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲೆಗ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಒಣಗಿಹೋಗಿದೆ್ದೕವೆ; ನಮ್ಮ

ಅಪ ಾಧಗಳು ಬಿರು ಾಳಿಯ ಪ್ರ ಾರ ನಮ್ಮನು್ನ
ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿವೆ.

7 ಈಗ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಾ್ರಣ
ತಂದುಕೊಳು್ಳವವನು ಎಲಿ್ಲಯೂ ಇಲ್ಲ;

ನೀನು ನಮಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳಿಗೆ
ವಶ ಾಡಿದಿ್ದಯ ಾ್ಲ.

8ಈಗ ಾದರೋಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಗಿದಿ್ದ;
ನೀನು ಕುಂ ಾರನು, ಾವು ಜೇಡಿಮಣು್ಣ, ಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ

ಕೈಕೆಲಸವೇ.
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9 ಯೆಹೋವನೇ, ಅತಿರೋಷಗೊಳ್ಳದಿರು, ನಮ್ಮ ಅಧಮರ್ವನು್ನ
ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಾಪಕದಲಿ್ಲಡಬೇಡ; ಎಲೈ, ಕತರ್ನೇ,
ಕಟಾ ಸು, ಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಜನ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

10 ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಾ ಾಗಿವೆ, ಚೀ ೕನು ಬೀ ಾಗಿದೆ,
ಯೆರೂಸಲೇಮು ಾ ಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ.

11 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ ಸುಂದರ
ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯು ಸುಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟದೆ,

ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸು್ತಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಗಿವೆ.
12 ಯೆಹೋವನೇ, ಇವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿಯೂ ನಿನ್ನನು್ನ

ಬಿಗಿಹಿಡಿಯುವಿ ೕ?
ಸುಮ್ಮನಿರುವಿ ೕ? ನಮ್ಮನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕುಗಿ್ಗಸುವಿ ೕ?”

65
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ಮತು್ತ ರಕ್ಷಣೆ

1 “ವಿ ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದವರಿಗೂ ಪ್ರಸನ್ನ ಾಗಿದೆ್ದನು, ನನ್ನನು್ನ
ಹುಡುಕದವರಿಗೂ ಸಿಕಿ್ಕದೆನು,

ನನ್ನ ಾಮವನೆ್ನತಿ್ತ ಾ್ರಥಿರ್ಸದ ಜ ಾಂಗಕೂ್ಕ, ‘ಇಗೋ, ಾನಿದೆ್ದೕನೆ!
ಾನಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎನು್ನತಿ್ತದೆ್ದನು.

2 ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದು, ಮನಸು್ಸ ಬಂದ ಾಗೆ ದು ಾರ್ಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುವ ಜನರನು್ನ ಾನು ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಕೈಚಾಚಿ ಕರೆದೆನು.

3ಈಜನರು ವನಗಳಲಿ್ಲಯಜ್ಞ ಾಡು ಾ್ತ, ಇಟಿ್ಟಗೆಯಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮೇಲೆ ಧೂಪ ಾಕು ಾ್ತ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಕೆಣಕು ಾ್ತರೆ.

4 ಗೋರಿಗಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ, ಗುಪ್ತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಾತಿ್ರ ಕಳೆಯು ಾ್ತ,
ಹಂದಿಯ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನ ಾ್ತ,

ಅಸಹ್ಯ ಪ ಾಥರ್ಗಳ ಾರನು್ನ ತಮ್ಮ ಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಬಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಅಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿರು ಾ್ತರೆ.

5 ಅವರು, ‘ಹತಿ್ತರ ಬರಬೇಡ, ಾನು ಮಡಿವಂತನು, ನೀನು
ಸೇರತಕ್ಕವನಲ್ಲ’ ಎನು್ನ ಾ್ತ,
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ಅಂತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಮುಖದೆದುರಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಕೆಣಕು ಾ್ತ,
ನನ್ನ ಮೂಗಿಗೆ ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯ
ಹೊಗೆ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

6 ಇಗೋ, ಇದೆ ಾ್ಲ ಾಸನ ಾಗಿ ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗಿದೆ, ಾನು ಮುಯಿ್ಯ
ತೀರಿಸುವ ತನಕ ಸುಮ್ಮನಿರ ಾರೆನು; ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ಇವರಮಡಿಲಿಗೆ ಾಕುವೆನು;

7ಇವರೂ ಇವರಪೂವಿರ್ಕರೂ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ ಧೂಪ ಾಕಿ, ನನ್ನನು್ನ
ಹೀನೈಸಿ ನಡೆಸಿದ ಅಪ ಾಧ ಾಯರ್ದ ಫಲವನು್ನ ಅದರ
ಅಳತೆಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಇವರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸುರಿಯುವೆನು”
ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

8ಯೆಹೋವನು ಹೀಗನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ರಸ ದೊರೆಯಬಹು ಾದ ಾ್ರ ಯ
ಗೊಂಚಲನು್ನ ಒಬ್ಬನು ನೋಡಿ, ‘ ಾಳು ಾಡಬೇಡ,
ಅದರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ೕಜನವಿದೆ’ ಎನು್ನವಂತೆ,

ಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ತಂದು, ಇವರನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಳು ಾಡ ಾರದು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳವೆನು,

9 ಾಕೋಬಿನಿಂದ ಸಂ ಾನವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುವೆನು, ಯೆಹೂದ
ವಂಶದಿಂದ ನನ್ನ ಪವರ್ತಗಳ ಸ್ವತಿ್ತನ ಸಂತತಿಯನು್ನ
ಬರ ಾಡುವೆನು,

ನನ್ನ ಆಪ್ತರು ಆ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು, ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಅಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವರು.

10 ಆಗ ನನ್ನ ಭಕ್ತಜನರ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿ ಾರೋನು ಹಿಂಡುಗಳಿಗೆ
ಹುಲು್ಲ ಾವ ಾಗಿಯೂ,

ಆಕೋರಿನ ತಗು್ಗ ದನದ ಹಕೆ್ಕ ಾಗಿಯೂ ಇರುವವು.
11 ಆದರೆ ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದು, ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ

ಪವರ್ತವನು್ನ ಮರೆತು, ಶುಭ ಾಯಕ ದೇವತೆಗೆ ಔತಣವನು್ನ
ಏಪರ್ಡಿಸಿ,

ಗತಿ ಾಯಕ ದೇವತೆಗೆ ಮದ್ಯವನು್ನ ಬೆರಸಿದ ನಿಮಗೆ ಕತಿ್ತಯನೆ್ನೕ
ಗತಿ ಾಗ ಾಡುವೆನು.
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12 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕತಿ್ತಗೆ ಬೀಳುವಿರಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಲೆಗೊಳ ಾಗಿ
ಬೀಳುವಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಕೂಗಲು ನೀವು
ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಹೇಳಿದರೂ ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ;

ನನ್ನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ ನಡೆಸಿ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ್ದನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ.”

13ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನುಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ,ನನ್ನ
ಸೇವಕರುಊಟ ಾಡುವರು, ನೀವು ಹಸಿದಿರುವಿರಿ;

ಇಗೋ, ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಕುಡಿಯುವರು, ನೀವು ಾಹಗೊಳು್ಳವಿರಿ;
ಇಗೋ, ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳವರು, ನೀವು

ಆ ಾಭಂಗಪಡುವಿರಿ.
14 ಇಗೋ, ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಹೃದ ಾನಂದದಿಂದ

ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈಯುವರು,
ನೀ ೕ ಮನೋವ್ಯಥೆಯಿಂದ ರೆಯಿಟು್ಟ, ಹೃದಯದ

ಾತನೆಯಿಂದ ಗೋ ಾಡುವಿರಿ.
15 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕುವನು, ನಿಮ್ಮ

ಹೆಸರು ನನ್ನ ಆಪ್ತಜನರು ಶಪಿಸುವ ಾಪದ ಾ ಾಗಿಯೇ
ಉಳಿಯುವುದು;

ಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
16 ನಿಮ್ಮ ಪೂವರ್ದ ಕಷ್ಟಗಳು ಇನು್ನ ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬೀಳದೆ ಮರೆತು

ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ತನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ

ಸತ್ಯಸಂಧ ಾದ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು;

ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಆಣೆಯಿಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಸತ್ಯವಂತ ಾದ ದೇವರ
ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಡುವನು.

ನೂತನ ಸೃಷಿ್ಟ
17 “ಇಗೋ, ನೂತನ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನೂ್ನ ಮತು್ತ ನೂತನ

ಭೂಮಂಡಲವನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸುವೆನು;
ದಲಿದ್ದದ್ದನು್ನ ಾರೂ ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳರು,ಅದು ನೆನಪಿಗೆ ಾರದು.
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18 ಾನು ಾಡುವ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಹಷರ್ಗೊಂಡು ಸ ಾ
ಉ ಾ್ಲಸಿಸಿರಿ;

ಆ ಾ, ಾನುಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಉ ಾ್ಲಸದ ನಿ ಾಸವ ಾ್ನಗಿಯೂ,
ಅದರ ಜನರನು್ನ ಹಷರ್ಭರಿತರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡುವೆನು.
19 ಾನೂ ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸು ಾ್ತ ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವೆನು, ಅದರ

ಜನರಲಿ್ಲ ಹಷರ್ಗೊಳು್ಳವೆನು.
ರೋದನ ಶಬ್ದವೂ, ಪ್ರ ಾಪಧ ್ವನಿಯೂ ಅಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಕೇಳಿಸವು.
20 ಕೆಲವು ದಿನ ಾತ್ರ ಬದುಕತಕ್ಕ ಕೂ ಾಗಲಿ, ವೃದ್ಧ ಾಗಲಿ ಅಲಿ್ಲ

ಇರುವುದಿಲ್ಲ;
ಯುವಕನು ನೂರು ವಷರ್ದೊಳಗೆ ಾಯನು, ಾಪಿಷ್ಠನಿಗೂ ನೂರು

ವಷರ್ದೊಳಗೆ ಾಪ ತಗಲದು.
21 ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ಾವು ಕಟಿ್ಟದ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಾವೇ ಾಸಿಸುವರು,

ಾವು ಾಡಿದ ಾ್ರ ಯ ತೋಟಗಳ ಫಲವನು್ನ ಾವೇ
ಅನುಭವಿಸುವರು.

22 ಒಬ್ಬನು ಕಟಿ್ಟದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬೇರೊಬ್ಬನು ಾಸಿಸನು; ಒಬ್ಬನು
ಾಡಿದ ತೋಟದ ಫಲವು ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ವಶ ಾಗದು;

ನನ್ನ ಜನರ ಆಯುಸು್ಸ ವೃಕ್ಷದ ಆಯುಸಿ್ಸನಂತಿರುವುದು; ನನ್ನ
ಆಪ್ತರು ತಮ್ಮ ಕೈಕೆಲಸದ ಆ ಾಯವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಅನುಭವಿಸುವರು.

23 ಅವರು ವ್ಯಥರ್ ಾಗಿ ದುಡಿಯರು, ಅವರಿಗೆ ಹುಟು್ಟವ ಮಕ್ಕಳು
ೕರ ಾ್ಯಧಿಗೆ ಗುರಿ ಾಗರು.

ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಹೊಂದಿದವರ
ಸಂ ಾನವಷೆ್ಟ; ಅವರ ಸಂತತಿಯವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಬಹುದಿನವಿರುವರು.

24 ಆಗ ಅವರು ಬೇಡುವುದರೊಳಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು; ಅವರು ಹೇಳುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ
ಕೇಳುವೆನು.

25 ತೋಳವು ಕುರಿಯ ಸಂಗಡ ಮೇಯುವುದು, ಸಿಂಹವು ಎತಿ್ತನಂತೆ
ಹುಲು್ಲ ತಿನು್ನವುದು, ಾವಿಗೆ ಧೂಳೇ ಆ ಾರ ಾಗುವುದು.
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ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾರೂ ಕೇಡು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಾರೂ ಾಳು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು

ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.

66
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ಮತು್ತ ನಿರೀ

1ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ಆ ಾಶವುನನಗೆಸಿಂ ಾಸನ,ಭೂಮಿಯುನನಗೆ ಾದಪೀಠ. ನೀವು

ನನಗೆ ಇನೆ್ನಂ ಾ,ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಡುವಿರಿ?
ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವು ಎಂಥದು?
2ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯೇ ನಿಮಿರ್ಸಿತು, ೌದು, ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ

ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಉಂಟಾದವು.
ಾನು ಕಟಾ ಸುವವನು ಎಂಥವನೆಂದರೆ ದೀನನೂ,

ಮನಮುರಿದವನೂ ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ಭಯಪಡುವವನೂ
ಆಗಿರುವವನೇ.

3 ಹೋರಿಯನು್ನ ವಧಿಸುವವನು ನರಬಲಿಯನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ;
ಕುರಿಯನು್ನ ಕಡಿಯುವವನು ಾಯಿಯ ಕತ್ತನು್ನ
ಮುರಿಯು ಾ್ತನೆ;

ನೈವೇದ್ಯ ಾಡುವವನು ಹಂದಿಯ ರಕ್ತವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ;
ಧೂಪ ಾಕುವವನು ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ;

ಇವರು ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ
ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿಆನಂದಿಸು ಾ್ತರೆ;

4 ಅದಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಾನು ಇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಕುತಂತ್ರಗಳನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಇವರು ಅಂಜುತಿ್ತದ್ದ ವಿಪತು್ತಗಳನು್ನ
ಬರ ಾಡುವೆನು;

ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಕೂಗಿ ಾಗ ಾರೂ ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಾನು
ಹೇಳಿ ಾಗ ಇವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ;
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ನನ್ನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ ನಡೆಸಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ್ದನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು.”

5ಯೆಹೋವನ ಾತಿಗೆಭಯಪಡುವವರೇ,ಆತನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ!
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ

ಸಂಬಂಧಿಗಳು,
“ಯೆಹೋವನು ಮಹಿಮೆಪಡಲಿ, ನಿಮ ಾಗುವ ಉ ಾ್ಸಹವನು್ನ

ನೋಡೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ;
ಅವರಿಗಂತು ಅವ ಾನ ಾಗುವುದು.
6 ಇಗೋ, ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಯಿಂದ ಗದ್ದಲದ ಶಬ್ದ! ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ

ಶಬ್ದ!
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ ಶಬ್ದ!
7 ಆ ಾ, ಬೇನೆ ತಿನು್ನವುದರೊಳಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಾಯಿತು, ಪ್ರಸವವೇದನೆ

ಇನು್ನ ಾಣದಿರುವಲಿ್ಲ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
8 ಇಂ ಾ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಾರು ಕೇಳಿ ಾ್ದರೆ? ಇಂ ಾ ಸಂಗತಿಯನು್ನ

ಕಂಡವ ಾರು?
ಒಂದು ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಷ್ಟ ್ರವುಹುಟಿ್ಟೕತೇ? ಕ್ಷಣ ಾತ್ರದಲಿ್ಲ ಜ ಾಂಗವನು್ನ

ಹೆರಲಿ ಾ್ಕದೀತೇ?
ೌದು, ಚೀ ೕನೆಂ ಾಕೆಯು ಬೇನೆತಿಂದು ತನ ಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ

ಹೆತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ.
9 “ ಾನು ಗಭರ್ ಾ್ವರವನು್ನ ತೆರೆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸವ ಾಗದೆ ಇರಲು

ಬಿಡುವೆನೆ?” ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
“ಪ್ರಸವ ಾಡಿಸುವವ ಾದ ಾನು ಗಭರ್ವನು್ನ ಮುಚೆ್ಚೕನೋ?”

ಎಂದು ನಿನ್ನ ದೇವರು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
10 ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ

ಆಕೆ ಂದಿಗೆ ಆನಂದಿಸಿರಿ,
ಆಕೆಯವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹಷರ್ಗೊಳಿ್ಳರಿ!
11 ಆಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ದುಃಖಿಸುವವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ, ಆಕೆಯ

ಸ ಾ ಾನದ ಸ್ತನ್ಯವನು್ನ ಕುಡಿದು ತೃಪಿ್ತಗೊಳು್ಳವೆವು
ಎಂದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
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ೌದು, ಆಕೆಯ ವೈಭವದ ಸಮೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಹೀರು ಾ್ತ ಹಿಗು್ಗವೆವು
ಎಂದು ಆಕೆ ಂದಿಗೆಉ ಾ್ಸಹದಿಂದಉ ಾ್ಲಸಿಸಿರಿ.

12ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ಾನು ಆಕೆಗೆ ಸುಖವನು್ನ
ನದಿಯಂತೆ ದಯ ಾಲಿಸಿ,

ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ತೊರೆಯನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಜ ಾಂಗಗಳ
ವೈಭವವನು್ನ ನೀಡುವೆನು;

ನೀವು ಾನ ಾಡುವಿರಿ; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಂಕುಳಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗುವರು, ತೊಡೆಯಮೇಲೆ ನಲಿ ಾಡಿಸುವರು.

13 ಾಯಿ ಮಗನನು್ನ ಸಂತೈಸುವ ಪ್ರ ಾರ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸಂತೈಸುವೆನು;

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ ನಿಮಗೆ ದುಃಖಶಮನ ಾಗುವುದು.
14 ನೀವು ಇದನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣುವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು

ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಎಲುಬುಗಳು ಹಸಿ ಹುಲಿ್ಲನಂತೆ
ರಸವ ಾ್ತಗುವವು;

ಆಗಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಕೃ ಾಹಸ್ತವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ
ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳಮೇಲೆ ರೋಷಗೊಳು್ಳವನು.

15 ಆ ಾ, ಯೆಹೋವನು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬರುವನು;
ಆತನ ರಥಗಳು ಬಿರು ಾಳಿಯಂತಿರುವವು;

ೌ ಾ್ರವೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ಸಿಟ್ಟನು್ನ ತೀರಿಸುವನು, ಅಗಿ್ನ ಜಾ್ವಲೆಯಿಂದ
ಖಂಡಿಸುವನು.

16ಯೆಹೋವನು ಅಗಿ್ನಯಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದಲೂ ಎ ಾ್ಲ
ನರಜನ್ಮದವರಿಗೂ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು;

ಆಗ ಆತನಿಂದ ಹತ ಾಗುವವರು ಬಹು ಜನರು.
17 ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲನ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ತೋಟಗ ಳಗೆ

ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕೆ್ಕ ತಮ್ಮನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಾಡಿಕೊಂಡು,
ಹಂದಿಯ ಾಂಸವನು್ನ,ಅಶುದ್ಧಪ ಾಥರ್ವನೂ್ನ,
ಇಲಿಯನೂ್ನ ತಿನು್ನವವರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಅಂತ್ಯ ಾಣುವರು” ಎಂದು

ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
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18 “ಅವರ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೂ, ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೂ ತಕ್ಕದ್ದನು್ನ
ಾಡುವೆನು; ಾನು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ತ ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ

ಸಕಲ ಾಷೆಯವರನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಬರ ಾಡುವೆನು; ಅವರು ಬಂದು
ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡುವರು. 19 ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವೆನು; ನನ್ನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳದೆಯೂ,
ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡದೆಯೂ ಇರುವ ಾಷೀರ್ಷ್, ಪೂಲ್,
ಬಿಲು್ಲ ಾರರಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಸ್ಥಳ ಾದ ಲೂದ್, ತೂಬಲ್, ಾ ಾನ್ ಎಂಬ
ಜ ಾಂಗಗಳು ಮತು್ತ ದೂರ ಾದ ದಿ್ವೕಪನಿ ಾಸಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರ
ಬಳಿಗೆ ಹತಶೇಷರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು; ಇವರು ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವರು.”

20ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಶುದ್ಧ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬರುವ ಪ್ರ ಾರ ಸಮಸ್ತ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ
ಸಹೋದರರನು್ನ ಕುದುರೆ, ತೇರು, ಪಲ್ಲಕಿ, ಹೇಸರಗತೆ್ತ, ಒಂಟೆ
ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮೆಂಬ
ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಕರೆತರುವರು.
21ಇದಲ್ಲದೆ ಇವರಲಿ್ಲ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು ಆಗತಕ್ಕವರನು್ನ

ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
22 “ ಾನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ನೂತನ ಆ ಾಶಮಂಡಲವೂ ಮತು್ತ ನೂತನ

ಭೂಮಂಡಲವೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವ ಪ್ರ ಾರ
ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯೂ ಾಗು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೂ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ
ನಿಲು್ಲವವು.

23 ಪ್ರತಿ ಂದು ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯಲಿ್ಲಯೂ, ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ,

ಸಕಲ ನರಜನ್ಮದವರೂ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಬರುವರು” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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24“ಅವರುಹೊರಗೆಹೋಗಿನನಗೆದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದವರಹೆಣಗಳನು್ನ
ನೋಡುವರು;

ಅವುಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವಹುಳವು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ,ಸುಡುವಬೆಂಕಿಯು
ಆರುವುದಿಲ್ಲ;

ಅವುಗಳುಲೋಕದವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿರುವವು.”
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