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ಜೆಕಯರ್ನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಜೆಕಯರ್ 1:1 ನೇ ವಚನವು “ಇದೊ್ದೕವಿನ ಮ್ಮಗನೂ

ಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗನೂ ಅದ” ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಜೆಕಯರ್ನನು್ನ, ಜೆಕಯರ್
ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೊ್ದೕ ಹಿಂದಿರುಗಿದ
ಸೆರೆ ಾಸಿಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು
ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು (ನೆಹೆ 12:4,16). ಅವನ
ಕುಟುಂಬವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಾಗ ಜೆಕಯರ್ನು
ಯುವಕ ಾಗಿದಿ್ದರಬಹುದು. ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ವಂ ಾವಳಿಯ
ನಿಮಿತ್ತ, ಜೆಕಯರ್ನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದ್ದರ ತೆಗೆ ಾಜಕನು ಸಹ
ಆಗಿದ್ದನು. ಾ ಾಗಿ ಅವನು ಪೂಣರ್ಗೊಂಡ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆ ಾಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವನಿಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಆ ಾಧನೆಯ
ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದಿತು್ತ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 520-480 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲನ ಸೆರೆಯಿಂದ (ಸೆರೆ ಾಸ) ಹಿಂದಿರುಗಿದ

ನಂತರ ಇದನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಜೆಕಯರ್ನು
1-8 ಅ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಪೂಣರ್ಗೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ
ಮುಂಚೆ ಬರೆದನು, ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ
9-14ಅ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ಬರೆದನು.
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಮತು್ತ ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ

ಹಿಂದಿರುಗಿದವರು.
ಉದೆ್ದೕಶ
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ಅವಶೇಷ ಜನಸಮು ಾಯದವರಿಗೆ ಜೆಕಯರ್ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ
ಬರೆಯುವ ಉದೆ್ದೕಶವೇನೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಮತು್ತ
ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡಲು ಮತು್ತ ಅವರ ಮೆಸಿ್ಸೕಯನ ಅಂದರೆ
ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಬರೋಣವನು್ನ ಎದುರುನೋಡಲು. ದೇವರು
ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲು, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲು ಮತು್ತ ಸರಿಪಡಿಸಲು
ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಜೆಕಯರ್ನು
ಒತಿ್ತಹೇಳಿದನು. ದುರದೃಷ್ಟವ ಾತ್, ಅವರು ಕಿವಿಗೊಡಲು
ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು. ಅವರ ಾಪವು ದೇವರ ಶಿ ಗೆ ಾರಣ ಾಯಿತು.
ಪ್ರ ಾದನೆಯು ದೋಷಪೂರಿತ ಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಾಕ್ಷ ್ಯವನು್ನ ಈ
ಪುಸ್ತಕವು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ದೇವರ ಬಿಡುಗಡೆ
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ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕೆಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
1 ಾ ಾರ್ವೆಷನ* ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದ ಎಂಟನೆಯ

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಇದೊ್ದೕವಿನ ಮ್ಮಗನೂ ಬೆರೆಕ್ಯನ
ಮಗನೂ ಅದ ಜೆಕಯರ್ನೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. 2 ಅದೇನೆಂದರೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಮೇಲೆ ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 3 ಆದ ಾರಣ
ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು,
* 1:1 1:1 ಾ ಾರ್ವೆಷನಅರಸ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನು ಾ ಾರ್ವೆಷ ಾದಹೈ ಾ್ಪಸೆ್ಪಸ್
ಆಗಿದು್ದ, ಕಿ್ರ.ಶ. 522-486 ರಲಿ್ಲ ಪಷಿರ್ ಾವನು್ನ ಆಳಿದನು, ಪಷಿರ್ಯನ್ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಅವನ
ಹೆಸರು ಾ ಾ.
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‘ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಪುನಃ
ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ’ ”

ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ
ಪುನಃ ತಿರುಗುವೆನು”ಇದುಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

4 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಂತಿರಬೇಡಿರಿ; ಪೂವರ್ ಾಲದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು
ಅವರಿಗೆ, “ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನಿಮ್ಮ
ದು ಾರ್ಗರ್, ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿರಿ’ ಎಂದು ಾರಿದರೂ
ಅವರು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ” ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.
5 “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಎಲಿ್ಲ? ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಸ ಾ ಾಲ

ನಿತ್ಯನಿರಂತರ ಾಗಿ ಇರುವರೇ?
6ಆದರೆನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆಆ ಾಪಿಸಿದನನ್ನ ಾಕ್ಯಗಳೂ

ಮತು್ತ ವಿಧಿಗಳೂ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಡಿದು
ಾಶ್ವತ ಾಗಿಉಳಿದಿದೆ.

ಅವರು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ‘ನಮ್ಮ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿದನೋ ಅದನು್ನ ನಮಗೆ ಾಡಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ’ ”
ಅಂದುಕೊಂಡರು.

ಾಲು ್ಕ ಅಶ್ವ ಸ ಾರರ ವಿಷಯ ಾದ ದಶರ್ನ
7 ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದ

ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಅಂದರೆ ಶೆ ಾಟ್ ತಿಂಗಳಿನ
ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲ ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವು ಇದೊ್ದೕವಿನ
ಮ್ಮಗನೂ ಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಜೆಕಯರ್ನೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಗೆ

ಕೇಳಿಬಂತು, 8 “ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದಶರ್ನ ಾಯಿತು. ಇಗೋ,
ಕೆಂಪು ಕುದುರೆಯನು್ನ ಹತಿ್ತದ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲರುವ
ಸುಗಂಧವೃಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ನಿಂತಿದ್ದನು; ಅವನ ಹಿಂದೆ ಕೆಂಪು,
ಕಂದು, ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳು ಮತು್ತ ಅವರ ಸ ಾರರಿದ್ದರು. 9 ನನಗೆ
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ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸುವ ದೇವದೂತನನು್ನ, ‘ ಾ್ವಮಿ ಇವರು
ಾರು?’ ” ಎಂದು ಾನು ಕೇಳಲು ಆತನು ನನಗೆ, “ಇವರು

ಇಂಥವರೆಂದು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.
10 ಕೂಡಲೆ ಸುಗಂಧವೃಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ನಿಂತಿದ್ದವನು, “ಇವರು

ಲೋಕಸಂಚಾ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 11ಆಗ ಅವರು ಸುಗಂಧವೃಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ
ನಿಂತಿದ್ದ ಆ ಯೆಹೋವನ ದೂತನಿಗೆ, “ ಾವು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ
ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಇಗೋ ಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿ ಸುಮ್ಮನಿದೆ”
ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿದರು.

12 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು, “ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ರೋಷಗೊಂಡಿರುವ
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ದ ಾದ ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಎಷು್ಟ
ಾಲ ಕರುಣಿಸದೆ ಇರುವಿ” ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಲು, 13 ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿದ ದೂತನಿಗೆ, ಯೆಹೋವನು ಕರುಣೆ ಾಗೂ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾತುಗಳಿಂದಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
14ಆಗ ಆ ದೂತನು ನನಗೆ ಈ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು, “ನೀನು ಹೀಗೆ
ಾರಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,

‘ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ, ಚೀ ೕನಿಗೂ ಅವ ಾನ ಾಯಿತ ಾ್ಲ’
ಎಂದು ಬಹಳ ಾಗಿ ಅಸ ಾ ಾನಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
15 ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿರುವ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಾನು ಬಹಳ

ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಾತ್ರ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು

ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಕೇಡಿಗಿಂತ ಅವರೇ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೇಡಿಗೆ
ಕೇಡು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.”

16ಹೀಗಿರಲುಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ ಾನು ಕನಿಕರವುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆಹಿಂದಿರುಗಿದೆ್ದೕನೆ; ನನ್ನ

ಆಲಯವುಪುನಃ ಅಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವುದು;
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ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನೂಲು ಎಳೆಯಲ್ಪಡುವುದು” ಇದು
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

17ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಹೀಗೆ ಾರಿ ಹೇಳು, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇನು್ನ ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಶುಭವು ತುಂಬಿ
ತುಳುಕುವುದು;

ಯೆಹೋವನು ಇನು್ನ ಚೀ ೕನನು್ನ ಸಂತೈಸುವನು,
ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ತನ ಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.”

ಾಲು ್ಕ ಕೊಂಬುಗಳು ಮತು್ತ ಾಲ್ವರು ಕ ಾ್ಮರರ ವಿಷಯ ಾದ
ದಶರ್ನ

18 ಾನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲು ಇಗೋ, ಾಲು ್ಕ ಕೊಂಬುಗಳು
ಾಣಿಸಿದವು. 19 ವಿವರಿಸುವ ದೂತನನು್ನ ಕುರಿತು, “ಇವು
ಏನು?” ಎಂದು ಾನು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವನು, “ಇವು ಯೆಹೂದ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್, ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಚದುರಿಸುವ ಕೊಂಬುಗಳು”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

20 ಅನಂತರ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಕ ಾ್ಮರರನು್ನ
ತೋರಿಸಿದನು. 21 ಆಗ ಾನು, “ಇವರು ಏನು ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ಈ ಕೊಂಬುಗಳು
ಯೆಹೂದದವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ತಲೆಯೆತ್ತದಂತೆ ಅವರನು್ನ
ಚದುರಿಸಿವೆಯಷೆ್ಟ; ಇವ ಾದರೋ ಯೆಹೂದ ದೇಶದವರನು್ನ
ಚದುರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಲೆಯೆತಿ್ತದ ಜ ಾಂಗಗಳ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ
ಹೆದರಿಸಿ ಕೆಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2
ಅಳತೆಯನೂಲಿನ ವಿಷಯ ಾದ ದಶರ್ನ

1 ಾನು ಕಣಿ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲು ಇಗೋ, ಕೈಯಲಿ್ಲ ಅಳತೆಯ
ನೂಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಾಣಿಸಿದನು. 2 ಾನು
ಅವನನು್ನ, “ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು
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ನನಗೆ, “ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅಗಲ, ಉದ್ದ ಎಷಿ್ಟರಬೇಕೆಂದು ಅಳೆದು
ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದ ದೇವದೂತನು ಬರುತಿ್ತರಲು ಇನೊ್ನಬ್ಬ
ದೂತನು ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, 4 “ನೀನು
ಓಡು, ಆಯುವಕನಿಗೆ ಈ ಾತನು್ನ ತಿಳಿಸು,
‘ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಜನ ಮತು್ತ ಪಶುಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಯು

ಅ ಾರ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಅದು ೌಳಿಗೋಡೆಯಿಲ್ಲದ ಹಳಿ್ಳಪಳಿ್ಳಗಳಂತೆ ಹರಡಿಕೊಂಡು

ನೆಲೆ ಾಗಿರುವುದು.
5 ಾನೇ,ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಅಗಿ್ನ ಾ್ರ ಾರ ಾಗಿ,
ಅದರೊಳಗೆ ವೈಭವವೂ ಆಗಿರುವೆನು’ ” ಎಂಬುದು ಯೆಹೋವನ

ನುಡಿ.
ಸೆರೆ ಾಗಿ ಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲ ಇರುವವರು ಚೀ ೕನಿಗೆ ಮರಳಿ

ಬರಬೇಕೆಂಬ ಕರೆ
6ಎಲೈ, ಎಲೈ ಉತ್ತರದೇಶದಿಂದ ಓಡಿ ಬನಿ್ನರಿ; ಇದು ಯೆಹೋವನ

ನುಡಿ;
ಚತುದಿರ್ಕಿ್ಕನ ಾಳಿಗಳಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಚದುರಿಸಿದೆ್ದನ ಾ್ಲ; ಇದು

ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
7 ಎಲೈ, ಾಬೆಲ್ ಪುರಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಚೀ ೕನಿನವರೇ,

ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ.
8 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಕುವವನು ನನ್ನ* ಕಣು್ಣ ಗುಡೆ್ಡಯನು್ನ

ಾಕುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದ ಾರಣ ತನ್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ

ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿದ ಜ ಾಂಗಗಳ
ವಿಷಯ ಾಗಿ,

9 “ಆ ಾ, ಾನು ಇವರ ಮೇಲೆ ಕೈಬೀಸುವೆನು; ಇವರು ತಮಗೆ
ಅಡಿ ಾ ಾದವರಿಗೆ ಸೂರೆ ಾಗುವರು” ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

* 2:8 2:8 ನನ್ನ ಅಥ ಾ ಆತನ.
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ಆಗ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.

10 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಚೀ ೕನ್ ನಗರಿಯೇ,
ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳ, ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈ!

ಇಗೋ, ಾನು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವೆನು.
11 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬಹು ಜ ಾಂಗಗಳು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನನು್ನ

ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜನ ಾಗುವರು;
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವೆನು” ಆಗ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ

ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು
ನಿನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.

12ಯೆಹೋವನುಮೀಸ ಾದ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೆಹೂದವನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ
ಅನುಭವಿಸುವನು,

ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ತನ ಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
13ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿ ಾಸದಿಂದ ಎದು್ದ ಹೊರಟಿ ಾ್ದನೆ;

ನರ ಾನವರೇ, ನೀವೆ ಾ್ಲ ಆತನಮುಂದೆ ೌನ ಾಗಿರಿ.

3
ಮ ಾ ಾಜಕನಉಡುಪಿನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ದಶರ್ನ

1ಅನಂತರ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದಯೆಹೋಶುವನು ಯೆಹೋವನ
ದೂತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ತೋರಿಸಿದನು. ಸೈ ಾನನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾದಿ ಾಗಿ
ಅವನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು. 2 *ಆಗ ಯೆಹೋವನ
ದೂತನು ಸೈ ಾನನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿಸಲಿ!
ೌದು, ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿಸಲಿ! ಅದು ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಎಳೆದ
ಕೊಳಿ್ಳ ಾಗಿದೆಯ ಾ್ಲ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3ಯೆಹೋಶುವನು
ದೇವದೂತನಮುಂದೆ ಕೊಳೆ ಾದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿ ನಿಂತಿರಲು,
* 3:2 3:2ಯೂದ 1:9 ನೋಡಿರಿ.
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4 ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಇವನ ಕೊಳೆಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಬಿಡಿರಿ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟು್ಟ ಅವನಿಗೆ, “ಇಗೋ, ನಿನ್ನ
ದೋಷವನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ನಿನಗೆ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ತೊಡಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 “ಇವನ ತಲೆಗೆ ಶುಭ್ರ ಾದ
ಮುಂ ಾಸವನು್ನ ಸುತಿ್ತರಿ” ಎಂದು ಾನು† ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲು ಅವರು
ಅವನತಲೆಗೆಶುಭ್ರ ಾದಮುಂ ಾಸವನು್ನ ಸುತಿ್ತ ಅವನಿಗೆವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ತೊಡಿಸಿದರು, ಆಗಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಎದು್ದ ನಿಂತನು.

6 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಈ ಾತನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. 7ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ನೀನು ನನ್ನ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದು, ಾನು ನಿನಗೆ ವಹಿಸಿದ

ಾರುಪತ್ಯವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದರೆ
ನನ್ನ ಆಲಯದ ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ ಾಗಿ ನನ್ನ ಾ್ರ ಾರಗಳನು್ನ

ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯನು್ನ ನೀಡುವೆ;
ನನ್ನ ಸನಿ್ನ ಾನದೂತರ ನಡುವೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಕ್ಕನು್ನ ನಿನಗೆ

ಕೊಡುವೆನು.
8 ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನೇ, ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ

ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರೂ ಕೇಳಿರಿ.
ಇಗೋ, ಳಕೆ ಎಂಬ ನನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಹೊರಡಿಸುತೆ್ತನೆಂಬುದಕೆ್ಕ

ಇವರೇ ಮುಂಗುರುತು.
9 ಾನು ಯೆಹೋಶುವನ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟರುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ನೋಡಿರಿ; ಆ

ಒಂದೇ ಕಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ ಏಳು ಕಣು್ಣ ಾ್ಳತನ ದೃಷಿ್ಟಯು ಬಿದಿ್ದದೆ;
ಇಗೋ ಾನೇ ಅದರಲಿ್ಲ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆತು್ತವೆನು. ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ

ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
‘ಒಂದೇ ದಿನದೊಳಗೆ ಈ ದೇಶದ ಾಪವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವೆನು.’

10 “ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನು್ನ ಾ್ರ ಾಲತೆ,
† 3:5 3:5 ಾನು ಅಥ ಾ ಅವನು.
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ಅಂಜೂರಗಿಡ ಇವುಗಳ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ವಿಶ್ರಮಿಸಲು
ಕರೆಯುವಿರಿ.’ ”

4
ದೀಪಸ್ತಂಭಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣೕ ಮರಗಳ ದಶರ್ನ

1 ಅನಂತರ ವಿವರಿಸುವ ದೇವದೂತನು ಮತೆ್ತ ಬಂದು
ನಿದೆ್ರಹತಿ್ತದವನ ಾಗಿದ್ದ ನನ್ನನು್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿ “ಏನು ನೋಡುತಿ್ತೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಲು ಾನು, 2 “ಇಗೋ, ಏಳು ದೀಪಗಳುಳ್ಳ
ಸುವಣರ್ಮಯ ಾದ ಒಂದು ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ;
ಅದರ ಮೇಲಿನ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಏಳು ಾಳಗಳಿವೆ; ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ
ಎಣೆ್ಣಯ ಾತೆ್ರಯಿದೆ; 3ಆ ಾತೆ್ರಯ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಎಣೆ್ಣಯ
ಮರ,ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಎಣೆ್ಣಯಮರ,ಮತು್ತ ಎರಡುಮರಗಳು
ಅದರ ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಇದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
4 ಪುನಃ ಾನು ಪ್ರ ಾ್ತಪವನೆ್ನತಿ್ತ ವಿವರಿಸುವ ದೇವದೂತನನು್ನ,

“ ಾ್ವಮೀ, ಇವುಏನನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ,
5ಆ ದೇವದೂತನು “ಇವು ಏನೆಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ೕ?”

ಎಂಬು ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಪ್ರಶೆ್ನ ಾಡಲು, “ ಾನು ಇಲ್ಲ ಾ್ವಮಿ”
ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿದೆನು.

6 ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು,
“ಪ ಾಕ್ರಮದಿಂದಲ್ಲ, ಬಲದಿಂದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದಲೇ ಎಂಬುದು
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ” ಎಂಬ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

7 ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟವೇ, “ನೀನು ಾರು? ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನ ಮುಂದೆ
ನೆಲಸಮ ಾಗುವಿ; ಅವನು ಕಲಶದ ಕಲ್ಲನು್ನ ಕೋ ಾಹಲದೊಡನೆ
ಮೆರವಣಿಗೆ ಾಡುವನು; ಇದರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ದಯೆಯಿರಲಿ*”
ಎಂಬ ಜನ ೕಷ ಾಗುವುದು.
* 4:7 4:7 ದಯೆಯಿರಲಿ ಸುಂದರ.
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8ಅಲ್ಲದೆಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ,
9 “ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನ ಕೈಗಳು ಈ ಆಲಯದ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಕಿವೆ.
ಆ ಕೈಗಳೇ ಇದನು್ನ ಪೂರೈಸುವವು. ಆಗ ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದವನು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ” ಎಂದು ನನಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.

10ಆಗ ದೂತನು “ಈ ದೀಪಗಳಿಂದ ಸೂಚಿತ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಏಳು ಕಣು್ಣಗಳು ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರಸರಿಸು ಾ್ತ
ತೂಕದಗುಂಡುಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನಕೈಯಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ನೋಡುತೆ್ತೕವೆ. ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಅಲ್ಪ ಾಯರ್ಗಳ ದಿನವನು್ನ
ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದವರು ಾರು?
11ಆಗ ಾನು ದೇವದೂತನಿಗೆ, ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಎಡಬಲದಲಿ್ಲರುವ ಈ
ಎಣೆ್ಣಯಮರಗಳು ಏನು?” ಎಂದೆನು.
12 ಮತೆ್ತ ಾನು ಅವನಿಗೆ, ತ ್ಮಳಗಿಂದ ಚಿನ್ನದಂಥ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ

ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸುವ ಎರಡು ಬಂ ಾರದ
ಾಳಗಳಿವೆಯ ಾ್ಲ. ಆ ಾಳಗಳ ಾಯಿಗೆ ಸೇರಿರುವ
ಎರಡು ಎಣೆ್ಣ ಾಯಿಗುತಿ್ತಗಳು ಏನು? ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ.

13 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ದೂತನು ನನಗೆ, “ಇವು ಏನೆಂದು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ ಾನು, “ಇಲ್ಲ
ಾ್ವಮೀ” ಎಂದೆ.

14 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಇವು ದೇವರಿಂದ ಆಯೆ್ಕ ಾಗಿ ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಸವರ್ ಲೋಕದ ಒಡೆಯನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸೇವಕರನು್ನ
ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5
ಾರುವ ಸುರುಳಿಯದಶರ್ನ

1 ಆಗ ಾನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲು ಇಗೋ, ಾರುತಿ್ತರುವ ಒಂದು
ಸುರುಳಿಯು ಾಣಿಸಿತು.
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2 ಆಗ ದೂತನು ನನಗೆ, “ನಿನಗೆ ಏನು ಾಣಿಸುತ್ತದೆ?” ಎಂ ಾಗ
ಾನು, ಾರುತಿ್ತರುವ ಒಂದು ಸುರುಳಿಯು ಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಅದರಉದ್ದ
ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ,ಅಗಲ ಹತು್ತ ಳ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟನು.

3ಆಗ ದೂತನು ನನಗೆ, “ದೇಶದಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಹೊರಟು ಬಂದಿರುವ
ಾಪವು ಇದೇ. ಕಳ್ಳತನ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ದೇಶದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡುವರು. ಇದಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ ಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
ಸುಳು್ಳ ಾ ಯೂ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡುವನು.
4 ಾನು ಾಪವನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಅದು ಕಳ್ಳನ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ನನ್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳುವವನ ಮನೆ ಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ
ಮತು್ತ ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲನ ಮರಗಳನೂ್ನ, ಅದರ ಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ
ಾಶ ಾಡುವುದು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಕೊಳಗದೊಳಗಣ ಹೆಂಗಸಿನ ವಿಷಯ ಾದ ದಶರ್ನ

5 ಆಗ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದೂತನು ಬಂದು, “ಕಂಡು
ಬರುತಿ್ತರುವ ಆ ವಸು್ತ ಏನೆಂದು ನೋಡು” ಎಂಬು ಾಗಿ ನನಗೆ
ಹೇಳಿದನು.

6 ಾನು, “ಏನದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವನು, “ಇದು
ಅಳೆಯುವ ಬುಟಿ್ಟ” ಎಂದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು, “ಇದೇ ಸಮಸ್ತ
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯ ಜನರ ಅಧಮರ್ವು*” ಎಂದನು.

7 ಇಗೋ, ತಟೆ್ಟ ಾ ಾರದ ಸೀಸದ ಮುಚ್ಚಳವು ತೆರೆಯಲ್ಪಡ ಾಗಿ
ಆ ಾ, ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಅದರಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. 8 ಆಗ ದೂತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಇದು ದುಷ್ಟತ್ವವು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವಳನು್ನ
ಬುಟಿ್ಟ ಳಗೆ ಪುನಃ ಅದುಮಿ ಆ ಬುಟಿ್ಟಯ ಮುಚ್ಚಳವನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚದನು.

9 ಾನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲು, ಆ ಾ ಕೊಕ್ಕರೆಯ ರೆಕೆ್ಕಯಂತಿರುವ
ರೆಕೆ್ಕಯುಳ್ಳ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರು ಕಂಡುಬಂದರು. ಅವರ ರೆಕೆ್ಕಗ ಳಗೆ

* 5:6 5:6ಅಧಮರ್ವು ದೃಷಿ್ಟ.
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ಾಳಿಯು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು್ತ. ಅವರು ಅಳತೆಯ ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಾರಿ ಹೋದರು.

10 ಆಗ ಾನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದ ದೂತನಿಗೆ, “ಇವರು
ಅಳತೆಯ ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾ್ತರೆ?”
ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

11 ದೂತನು ನನಗೆ, “ಶಿ ಾರ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವಳಿಗೆ
ಮನೆಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೋಗು ಾ್ತರೆ. ಅಲಿ್ಲ ಅದು ಾ್ಥಪಿಸಲ್ಪಟು್ಟ
ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಲ್ಪಡುವುದು” ಎಂದನು.

6
ಾಲು ್ಕ ರಥಗಳ ದಶರ್ನ

1 ನಂತರ ಾನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲು, ಇಗೋ, ಎರಡು ಬೆಟ್ಟಗಳ
ನಡುವೆಯಿಂದ ಬರುತಿ್ತರುವ ಾಲು ್ಕ ರಥಗಳು ಾಣಿಸಿದವು. ಅ
ಬೆಟ್ಟಗಳು ಾಮ್ರದವುಗ ಾಗಿದ್ದವು. 2 ದಲನೆಯ ರಥಕೆ್ಕ ಕೆಂಪು
ಕುದುರೆಗಳು; ಎರಡನೆಯ ರಥಕೆ್ಕ ಕಪು ್ಪ ಕುದುರೆಗಳು; 3ಮೂರನೆಯ
ರಥಕೆ್ಕ ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳು; ಾಲ್ಕನೆಯ ರಥಕೆ್ಕ ಮಚೆ್ಚಯ ಬಲ ಾದ
ಕುದುರೆಗಳು ಕಟಿ್ಟದ್ದವು. 4 ಆಗ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದ
ದೇವದೂತನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಾ್ವಮೀ ಇದೇನು?” ಎಂದೆನು.

5 ಆ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ, “ಇವು ಆ ಾಶದ ಾಲು ್ಕ ಾಳಿಗಳು*;
ಭೂಲೋಕದ ಒಡೆಯನ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದು್ದ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು
ಬರು ಾ್ತ ಇವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 6 ಅನಂತರ ಕಪು ್ಪ
ಕುದುರೆಗಳ ರಥ ಉತ್ತರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟವು. ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳು
ಅವುಗಳನು್ನ ಪಶಿ್ಚಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದವು. ಮಚೆ್ಚ ಮಚೆ್ಚಯ
ಕುದುರೆಗಳ ರಥ ದ ಣ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದವು.

7 ಕೆಂಪು ಕುದುರೆಗಳು ಬಂದು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಹೊರಡಬೇಕೆಂದು ತ್ವರೆಪಟ್ಟವು; ಆಗ ಅವನು, “ಹೊರಡಿರಿ,
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿರಿ”ಎಂದುಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಲುಅವುಲೋಕದಲಿ್ಲ
* 6:5 6:5 ಾಳಿಗಳು ಆತ್ಮ.
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ಸಂಚರಿಸಿದವು. 8ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನನಗೆ, “ಆ ಾ,ಉತ್ತರ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋದವುಗಳು ಅಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಾಂತಿಗೊಳಿಸಿವೆ” ಎಂದು
ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಕಿರೀಟ ಾರಣೆ

9ಯೆಹೋವನುಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 10ಇನು್ನ
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವವರೊಳಗೆ ಸೇರಿದವ ಾದ ಹೆ ಾ್ದಯ, ತೋಬೀಯ
ಮತು್ತ ಯೆ ಾಯ ಎಂಬುವರ ಕೈಯಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರಗಳನು್ನ†
ತೆಗೆದುಕೋ; ಈ ದಿನವೇ ನೀನು ಹೋಗಿ ಾಬೆಲಿನಿಂದ ಬಂದು,
ಇವರು ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಚೆಫನ್ಯನ ಮಗ ಾದ ೕಷಿಯನ
ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, 11 ಇವರಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಕಿರೀಟವನು್ನ ಾಡಿ ಯೆಹೋಚಾ ಾಕನ ಮಗನೂ ಾಗೂ
ಮ ಾ ಾಜಕನು ಆದಯೆಹೋಶುವನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಇಟು್ಟ,

12 ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, “ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
‘ಇಗೋ, ಳಿಕೆಯೆಂಬ ಪುರುಷನು! ಅವನು ಇದ್ದಲಿ್ಲಯೇ

ವೃದಿ್ಧ ಾಗಿ,
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುವನು.
13 ೌದು, ಅವನೇ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ

ಾಜವೈಭವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ
ಆಸೀನ ಾಗಿ ಆಳುವನು.

ಮತು್ತ ಾಜಕರು ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ಸಮ್ಮತಿ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಇರುವರು.

14 “ ‘ಆ ಕಿರೀಟವು ಹೇಲೆಮ್, ತೋಬೀಯ, ಯೆ ಾಯ,
ಚೆಫನ್ಯನ ಮಗ ಾದ ೕಷೀಯ‡ ಇವರ ಾಪ ಾಥರ್ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಇಡ ಾಗಿದೆ. 15 ದೂರದಲಿ್ಲರುವವರು
ಬಂದು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಕೈ ಾಕುವರು;
† 6:10 6:10 ಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ. ‡ 6:14 6:14 ೕಷೀಯ
ಅಥ ಾ ಹೇನ್.
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ಆಗ ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ದೃಢ ಾಗುವುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ
ಇದೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರುವುದು.’ ”

7
ಕಪಟಉಪ ಾಸ ಸರಿಯಲ್ಲ

1 ಅರಸ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದ
ಕಿಸೆ್ಲೕವ್ ಎಂಬ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಜೆಕಯರ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಾಕ್ಯವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
2ಅಷ್ಟರೊಳಗೆಬೇತೇಲಿನವರು ಸರೆಚರನನೂ್ನ, ರೆಗೆಮ್ಮೆಲೆಕನನೂ್ನ,
ಅವನ ಪರಿಜನರನೂ್ನ ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. 3ಆಗ, “ ಾವು ಬಹು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಬಂದಂತೆ ಮುಂದೆಯೂ ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಉಪ ಾಸ ಾಡಿ
ಅಳಬೇಕೋ? ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮತು್ತ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನಆಲಯದ ಾಜಕರಹತಿ್ತರವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡುಬನಿ್ನರಿ”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕವು.
4 ಹೀಗಿರಲು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ

ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
5 “ನೀನು ಾಜಕರಿಗೂ ದೇಶದ ಸಕಲ ಜನರಿಗೂ ಹೀಗೆ ನುಡಿ,
‘ನೀವು ಈ ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳಿಂದಲೂ ಐದನೆಯ ಮತು್ತ ಏಳನೆಯ

ತಿಂಗಳುಗಳಲಿ್ಲ ಉಪ ಾಸ ಾಡಿ ಗೋ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ,
ಆ ನಿಮ್ಮ ಉಪ ಾಸವು ನನ ಾಗಿಯೇ ಾಡಿದೊ್ದೕ?
6ನೀವು ಭೋಜನ ಾಡು ಾಗಲೂ, ಾನ ಾಡು ಾಗಲೂ ಆ ನಿಮ್ಮ

ಭೋಜನ ಾನಗಳು ನಿಮ್ಮವುಗ ಾಗಿಯೇ ಇರುವುದಲ್ಲವೇ.
7 ಯೆರೂಸಲೇಮು ಸುತ್ತಣ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಮೇತ

ಜನಭರಿತ ಾಗಿಯೂ, ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿಯೂ ಇದು್ದ,
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ದ ಣ* ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಪೂವರ್ದ† ಇಳಕಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ
ಜನರು ತುಂಬಿ ಾ್ದಗ ಆ ಪೂವರ್ ಾಲದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ನೀವು
ಕೇಳಿಲ್ಲವೇ?’ ”

ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದುಗರ್ತಿ
8 ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಜೆಕಯರ್ನಿಗೆ ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ

ದಯ ಾಲಿಸಿ,
9 “ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದ

ಾ್ಯಯತೀರಿಸಿರಿ,
10ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿ, ಕರುಣೆಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿರಿ;ವಿಧವೆ,ಅ ಾಥ,

ವಿದೇಶಿ, ದರಿದ್ರರಿಗೂ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡಬೇಡಿರಿ;
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವನೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಬಗೆಯದಿರಲಿ.’

11 “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದರೋ ಗಮನಿಸದೆ ಹೆಗಲುಕೊಡದೇ
ಹೋದರು, ಕೇಳ ಾರದೆಂದು ಕಿವಿಮಂದ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
12 ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನೂ್ನ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು
ಪೂವರ್ ಾಲದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆತ್ಮನಿಂದ ಹೇಳಿಸಿದ
ಾತುಗಳನೂ್ನ ಕೇಳ ಾರದೆಂದು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ವಜ್ರದಷು್ಟ

ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದ ಾರಣ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನ
ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾದರು.

13 “ಆಗ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆಂದನು, ‘ ಾನು
ಕೂಗಿದರೂ ಅವರು ಹೇಗೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ೕ ಾಗೆ ಅವರು ಕೂಗಿದರೂ
ಾನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಅವರು ನೋಡದ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ
ಮಧ್ಯಕೆ ್ಕ ಅವರನು್ನ ತೂರಿಬಿಡುವೆನು. ಯೆಹೋವನ ಈ ಾತಿನಂತೆ
ಅವರು ಚದರಿದ ಮೇಲೆ ದೇಶವು ಾ ಾಯಿತು. ಅದರಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಹೋಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ, ಬರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ಆ ರಮ್ಯ ದೇಶವನು್ನ
ಾಳು ಾಡಿದರು.’ ”

* 7:7 7:7 ದ ಣ ನೆಗೆವ್ ಪಟ್ಟಣಗಳು. † 7:7 7:7ಪೂವರ್ದ ಶೆಫೆ ಾ.
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8
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದದ ಾ ಾ್ದನ

1 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. 2 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಚೀ ೕನಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಯಿತ ಾ್ಲ ಎಂದು ಬಹಳ ಾಗಿ
ಕುದಿಯುತೆ್ತೕನೆ. ಅತಿರೋಷಗೊಂಡು ಕುದಿಯುತೆ್ತೕನೆ.”
3ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ ಾನು ಚೀ ೕನಿಗೆಹಿಂದಿರುಗಿದೆ್ದೕನೆ,ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ

ಾಸಿಸುವೆನು;
ಆಗ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಸತ್ಯದ ಪಟ್ಟಣವೆಂದು ಅನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವುದು,

ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಪವರ್ತವೆಂಬ ಹೆಸರು ಬರುವುದು.”

4ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಮುದುಕ ಮತು್ತ

ಮುದುಕಿಯರು ಸೇರುವರು.
ಅತಿ ವೃ ಾ್ಧಪ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಮುದುಕನ ಕೈಯಲಿ್ಲ

ಊರುಗೋಲಿರುವುದು.
5ಆಪಟ್ಟಣದಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಆಟ ಾಡುವ ಾಲಕಮತು್ತ ಾಲಕಿಯರು

ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವರು.”
6ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಆ ಾಲದ ಸಿ್ಥತಿಯು ಈ ಜನಶೇಷದವರ ದೃಷಿ್ಟಗೆ

ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ ಾದರೂ ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ ೕ?”
ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

7ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಇಗೋ, ಾನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ದೇಶದಿಂದಲೂ,

ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನ ದೇಶದಿಂದಲೂ ಾರು ಾಡಿ
ಬರಗೊಳಿಸುವೆನು,

8ಅವರುಯೆರೂಸಲೇಮಿನೊಳಗೆ ಾಸಿಸುವರು;
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ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಸದ್ಧಮರ್ದಿಂದಲೂ ಅವರು ನನಗೆ
ಪ್ರಜೆ ಾಗಿರುವರು.

ಾಗೆಯೇ ಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು.”
9ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನ ಆ ಮಂದಿರದ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಕಿದ

ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾಯಿಂದ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಈಗ ಕೇಳುವವರೇ, ನಿಮ್ಮ

ಕೈಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿ!
10ಆ ಾಲಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಮನುಷ ್ಯನಿ ಾಗಲಿ,
ಪಶುವಿ ಾಗಲಿ ದುಡಿತದಿಂದ ಏನೂ ಜೀವನ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ;
ಹೋಗಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಶತು್ರಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ;
ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
11 ಇಂದಿನಿಂದಲೋ ಈ ಜನಶೇಷದವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು

ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇದ್ದಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ”
ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
12 “ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬೆಳೆ ಾಗುವುದು; ಾ್ರ ಾಲತೆಯು

ಹಣು್ಣಬಿಡುವುದು,
ಭೂಮಿಯು ಾನ್ಯವನಿ್ನೕಯುವುದು, ಆ ಾಶವು ಇಬ್ಬನಿಯನು್ನ

ಸುರಿಸುವುದು;
ಈ ಜನಶೇಷದವರು ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ

ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು.
13ಯೆಹೂದ ಕುಲವೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶವೇ,
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಾಪದ ಾ ಾಗಿ ಸಲು್ಲತಿ್ತತೊ್ತೕ,
ಾಗೆಯೇ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು;
ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿ!”

14 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ನನಗೆ ಸಿಟೆ್ಟಬಿ್ಬಸಿ ಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದು
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ಾನು ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಕಲ್ಪಸಿದಂತೆ 15 ಈ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ, ಯೆಹೂದ ಕುಲಕೂ್ಕ ಮೇಲು ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಹೊಸ ಸಂಕಲ್ಪ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಹೆದರಬೇಡಿರಿ. ಇದು
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

16 “ನೀವು ಾಡಬೇ ಾದ ಾಯರ್ಗಳು ಇವೇ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಸಂಗಡ ನಿಜವನೆ್ನೕ ಆಡಲಿ; ನಿಮ್ಮ ಚಾವಡಿಗಳಲಿ್ಲ
ಸತ್ಯವನೂ್ನ, ಸ ಾ ಾನ ಾದ ಾ್ಯಯವನೂ್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿರಿ; 17 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವನೂ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಬಗೆಯದಿರಲಿ;

ಸುಳು್ಳ ಾ ಗೆ ಎಂದೂ ಸಂತೋಷಪಡಬೇಡಿರಿ; ಾನು ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”

18 “ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. 19 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ ಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಉಪ ಾಸ, ಐದನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಉಪ ಾಸ, ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಉಪ ಾಸ, ಹತ್ತನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಉಪ ಾಸ ಇವು ಯೆಹೂದ ವಂಶಕೆ್ಕ ವಿಶೇಷ ಾದ
ಹಬ್ಬಗ ಾಗಿ ಹಷೋರ್ ಾ್ಲಸಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವವು; ಹೀಗಿರಲು
ಸತ್ಯವನೂ್ನ, ಸ ಾ ಾನವನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ.’ ”

20 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ಜ ಾಂಗಗಳೂ, ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಿ ಾಸಿಗಳೂ
ಬರುವರು; 21 ಒಂದು ಊರಿನವರು ಇನೊ್ನಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ,
‘ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನು್ನ ಬೇಡುವುದಕೂ್ಕ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಹೋಗೋಣ ಬನಿ್ನರಿ, ಾವೂ
ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. 22ಹೀಗೆ ಬಹು ದೇಶಗಳವರೂ,
ಬಲ ಾದ ಜ ಾಂಗಗಳವರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನು್ನ
ಬೇಡುವುದಕೂ್ಕ ಬರುವರು.”

23 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ
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ಾಲದಲಿ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳವ ಾದ ಹತು್ತ ಜನರು
ಯೆಹೂದ್ಯನೊಬ್ಬನ ಸೆರಗನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ‘ ಾವು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಬರುವೆವು, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯು
ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿ್ದದೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

9
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಶತು್ರಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆಉಂಟಾಗುವ ದಂಡನೆ

1 ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದ ದೈ ೕಕಿ್ತಯು ಹ ಾ್ರಕ್ ದೇಶದ
ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದದೆ. ದಮಸ್ಕವೇ ಅದಕೆ್ಕ ಈಡು; ಯೆಹೋವನು
ನರವಂಶದ ಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ; ೌದು, ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಸಕಲ
ಕುಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ, 2 ದಮಸ್ಕದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲನ ಹ ಾತಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಬಹಳ ಜಾಣರು ಎಂದು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವ ತೂರ್, ಚೀದೋನ್
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕಣಿ್ಣಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 3 ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣವು
ಕೋಟೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಧೂಳಿನಂತೆಯೂ,
ಬಂ ಾರವನು್ನ ಬೀದಿಯ ಬದಿಯ ಕಸದ ಾಶಿಯಂತೆ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. 4 ಆ ಾ, ಕತರ್ನು ಅದರ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿ
ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಹೊಡೆದು ಾಕುವನು;
ಪಟ್ಟಣವು ಬೆಂಕಿಗೆ ತು ಾ್ತಗುವುದು. 5 ಅಷೆ ್ಕಲೋನು ಇದನು್ನ
ನೋಡಿ ಹೆದರುವುದು; ಾಜವು ಸಹ ಅತಿ ಸಂಕಟಪಡುವುದು;
ಎಕೊ್ರೕನು ನಿರೀ ಗೆಟು್ಟ ಬಹು ವ್ಯಥೆಗೆ ಒಳ ಾಗುವುದು; ಾಜಕೆ್ಕ
ಾಜನೇ ಇಲ್ಲ ಾಗುವನು; ಅಷೆ ್ಕಲೋನು ನಿಜರ್ನ ಾಗುವುದು;

6 ಅಷೊ್ಡೕದಿನಲಿ್ಲ ಮಿಶ್ರಜಾತಿಯವರು ಾಸ ಾಡುವರು; ಹೀಗೆ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದ ಗವರ್ವನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸುವೆನು. 7 ಅವರು ಸವಿಯುವ
ರಕ್ತವನು್ನ ಾ ಳಗಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು; ಅವರು ಕಚು್ಚವ
ಅಸಹ್ಯಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಹಲು್ಲಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಕಿತು್ತ ಾಕುವೆನು;
ಅವರೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸ ಾದ ಜನ ಾಗಿ
ಉಳಿಯುವರು; ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಕುಲ ಾಲಕನಂತಿರುವರು;
ಎಕೊ್ರೕನಿನವರು ಯೆಬೂಸಿಯರ ಾಗಿರುವರು. 8 ಾರೂ
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ಾದುಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ಆಲಯದ ಸುತ್ತಲು ಾಳೆಯನು್ನ ಾಕಿ
ಾವ ಾಗಿರುವೆನು; ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾವ ಾಧಕನೂ ನನ್ನ ಜನರ
ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ಾನು ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ
ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಸ ಾ ಾನಪ್ರದ ಾದ ಾಜನ ಆಗಮನ

9 ಚೀ ೕನ್ ನಗರಿಯೇ, ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡು;
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ಪುರಿಯೇ, ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈ!
ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಅರಸನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರು ಾ್ತನೆ;
ಆತನು ಾ್ಯಯವಂತನೂ, ರ ಸು ಾತನೂ,

ಾಂತಗುಣವುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂಕತೆ್ತಯನು್ನ, ೌದು, ಾ್ರಯದ
ಕತೆ್ತ ಮರಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತದವ ಾಗಿಯೂ ಬರು ಾ್ತನೆ.

10 ಾನು ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ರಥಬಲವನೂ್ನ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಅಶ್ವಬಲವನೂ್ನ ನಿಶೆ್ಶೕಷ ಾಡುವೆನು; ಯುದ್ಧದ ಬಿಲು್ಲ
ಇಲ್ಲ ಾಗುವುದು; ಆತನು ಕೊಡುವ ಅಪ್ಪಣೆಯು
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸ ಾ ಾನಕರ ಾಗಿರುವುದು; ಆತನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ
ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ
ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು.

ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಗಿ್ರೕಕರನು್ನ ಜಯಿಸುವುದು
11 ನನ್ನ ಜನರೇ, ನೀವು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂ ಾಗ ಸುರಿಸಿದ

ರಕ್ತವನು್ನ ಾನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಸೆರೆ ಾಗಿರುವ ನಿನ್ನವರನು್ನ ನೀರಿಲ್ಲದ
ಆ ಾವಿ ಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡುವೆನು. 12 ನಿರೀ ಹೊಂದಿದ
ಸೆರೆಯವರೇ, ನಿಮ್ಮ ದುಗರ್ಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿರಿ; ನಿಮಗೆ ಎರಡರಷು್ಟ
ಸುಖವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವೆನೆಂದು ಈಗಲೂ ಪ್ರಕಟಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
13 ಯೆಹೂದವೆಂಬ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಬೊಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದರಲಿ್ಲ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಎಂಬ ಾಣವನು್ನ ಹೂಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಚೀ ೕನೇ,
ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನವನು್ನ ಗಿ್ರೕಕ್ ಸಂ ಾನಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿ
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ನಿನ್ನನು್ನ ಶೂರನ ಕತಿ್ತಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. 14 ಯೆಹೋವನು
ಸ್ವಜನರಿ ಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು; ಆತನ ಾಣವು
ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಾರುವುದು; ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ
ಊದಿ ದ ಣ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಬಿರು ಾಳಿಗ ಡನೆ ನುಗು್ಗವನು.
15 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾ ಾಡುವನು;
ಅವರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವರು, ಕವಣೆಯ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ತುಳಿದು ಾಕುವರು; ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿದು ಅಮಲೇರಿದವ ಾಗಿ
ಭೋಗರ್ರೆಯುವರು; ಬೋಗುಣಿಗಳಂತೆಯೂ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮೂಲೆಗಳಂತೆ ರಕ್ತಪೂಣರ್ ಾಗಿರುವರು. 16 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಅವರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಹಿಂ ಾಗಿರುವ
ಜನರೆಂದು ರ ಸುವನು; ಅವರು ಕಿರೀಟದಲಿ್ಲನ ರತ್ನಗಳಂತೆ ತಮ್ಮ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಥಳಥಳಿಸುವರು. 17 ಆ ಾ, ಅವರ ೌಖ್ಯವೆಷು್ಟ,
ಅವರ ೌಂದಯರ್ವೆಷು್ಟ! ಾನ್ಯವು ಯುವಕರನು್ನ, ಾ್ರ ಾರಸವು
ಯುವತಿಯರನು್ನ ಪುಷಿ್ಟಗೊಳಿಸುವುದು.

10
ಕಣಿಯವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ ಾರದು

1ಮಳೆ ಾಗುವಂತೆ ಹಿಂ ಾರಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಯೆಹೋವನೇ ಮಿಂಚುಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡು ಾ್ತನೆ, ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ

ಸಮೃದಿ್ಧ ಾದಮಳೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ,
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಲದ ಪೈರನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಾ್ತನೆ.
2 ವಿಗ್ರಹಗಳು ನುಡಿಯುವುದು ಸುಳು್ಳ; ಕಣಿಹೇಳುವವರು

ದಶರ್ನವನು್ನ ಾಣುವುದು ಸುಳು್ಳ,
ತಿಳಿಸುವ ಕನಸುಗಳು ೕಸ ಾದವುಗಳು, ಹೇಳುವ ಸ ಾ ಾನವು

ವ್ಯಥರ್.
ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಜನರು ದಿ ಾ್ಕ ಾ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ಕುರುಬನು ಇಲ್ಲದ

ಾರಣ ಾಧೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
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ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ನೂತನ ಬಲ
3 ನನ್ನ ಕೋಪವು ಕುರುಬರ ಮೇಲೆ ಧಗಧಗಿಸುತ್ತದೆ. ಾನು

ಹೋತಗಳನು್ನ* ದಂಡಿಸುವೆನು; ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಮಂದೆ ಾದ ಯೆಹೂದ ವಂಶವನು್ನ ಪ ಾಂಬರಿಸಿ ಘನ ಾದ
ಯು ಾ್ಧಶ್ವವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. 4ಆವಂಶದಿಂದಮೂಲೆಗಲು್ಲ,
ಆ ವಂಶದಿಂದ ಳೆ, ಆ ವಂಶದಿಂದ ಯುದ್ಧದ ಬಿಲು್ಲ, ಅಂತು ಆ
ವಂಶದೊಳಗಿಂದ ಸಕಲ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಉಂಟಾಗುವರು. 5 ಇವರು
ವೀರ ಾಗಿ ರಣರಂಗದೊಳಗೆ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಬೀದಿಗಳ ಕೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ತುಳಿದುಬಿಡುವರು; ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದನೆಂದು
ಯುದ್ಧ ಾಡುವರು; ಎದುರಿಸುವ ಸ ಾರರು ಭಂಗಪಡುವರು.

6 ಾನು ಯೆಹೂದ ವಂಶವನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿ ೕಸೇಫನ
ವಂಶವನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು; ನನ್ನ ಕನಿಕರವು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡುವೆನು; ಆಗ
ಾನು ಅವರನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದು್ದ ಇಲ್ಲದಂ ಾಗುವುದು; ಾನು ಅವರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವ ಾಗಿದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ, ಅವರ ರೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಿ
ಸದುತ್ತರವನು್ನ ನೀಡುವೆನು.
ಚದರಿದವರ ಹಿಂದಿರುಗುವಿಕೆ

7 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಶೂರರಂತಿರುವರು, ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿದಂತೆ
ಅವರ ಮನಸು್ಸ ಉ ಾ್ಸಹಗೊಳು್ಳವುದು; ಅವರ ಸಂ ಾನದವರು
ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಡುವರು, ಅವರ ಹೃದಯವು
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವುದು.

8 ಾನು ಅವರನು್ನ ಸಿಳು್ಳ ಾಕಿ ಕರೆದು ಕೂಡಿಸುವೆನು. ಅವರನು್ನ
ವಿ ೕಚಿಸಿದೆನ ಾ್ಲ; ಅವರು ಹಿಂದೆ ವೃದಿ್ಧ ಾದಂತೆ ಮುಂದೆಯೂ
ವೃದಿ್ಧ ಾಗುವರು.

9 ಾನು ಅವರನು್ನ ಜ ಾಂಗಗ ಳಗೆ ಚೆಲಿ್ಲದರೂ ಅವರು
ದೂರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂ ಾನಸಮೇತ ಾಗಿ
* 10:3 10:3 ಹೋತಗಳನು್ನ ಾಯಕರನು್ನ.
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ಬದುಕಿ ಾಳಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವರು. 10 ಾನು ಅವರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆದುತರುವೆನು; ಅಶೂ್ಶರದಿಂದ
ಕೂಡಿಸುವೆನು; ಗಿ ಾ್ಯದ್, ಲೆಬನೋನುಗಳ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ
ಬರ ಾಡುವೆನು;ಅವರಿಗೆ ಾ ಾಗುವಷು್ಟ ಸ್ಥಳ ಸಿಕ್ಕದು.

11 ಅವರು ಕಷ್ಟವೆಂಬ ಕಡಲನು್ನ ಾಟಿ ಬರುವರು,
ಅಲ್ಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಾದ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಭೇದಿಸಿಬಿಡುವರು, ನೈಲ್
ನದಿಯೆ ಾ್ಲ ತಳದ ತನಕ ಒಣಗುವುದು. ಅಶೂ್ಶರದ ಗವರ್ವು
ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವುದು, ಐಗುಪ್ತದ ಾಜದಂಡವು ತಪಿ್ಪಹೋಗುವುದು.
12 ಅವರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಬಲಗೊಳು್ಳವರು, ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು; ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

11
ಬಲಿಷ್ಠರ ಪತನ

1 ಲೆಬನೋನೇ, ನಿನ್ನ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆ, ಬೆಂಕಿಯು ನಿನ್ನ
ದೇವ ಾರುಗಳನು್ನ ನುಂಗಲಿ!

2 ತು ಾಯಿ ಮರವೇ, ಗೋ ಾಡು! ದೇವ ಾರು ಬಿದಿ್ದದೆ,
ಶೆ್ರೕಷ್ಠವೃಕ್ಷಗಳು ಾಶ ಾಗಿವೆ.

ಾ ಾನಿನ ಅಲೊ್ಲೕನ್ ಮರಗಳೇ ಕಿರಿಚಿರಿ! ನುಗ್ಗ ಾಗದ ದಟ್ಟ ಾದ
ವನವುಉರುಳಿದೆ.

3 ಆ ಾ, ಕುರುಬರು ಗೋ ಾಡು ಾ್ತರೆ! ಅವರ ಅತಿಶಯದ ಾವಲು
ಾ ಾಗಿದೆ.

ಇಗೋ, ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗಳು ಗಜಿರ್ಸುತ್ತವೆ! ದರ್ನಿನ ದಟ್ಟ
ಅಡವಿಯು ಾ ಾಗಿದೆ.

ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬನಿ ಾಗುವ ತಿರ ಾ್ಕರ
4 ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು,

“ಕೊಯು್ಗರಿಗಳ ಮಂದೆಯನು್ನ ಾಯಿ; 5 ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವವರು
ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಯ್ದರೂ ದೋಷಿಗಳೆಂದು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ಾರುವವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ, ಧನವಂತ ಾದೆವು
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ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು. ಆ ಮಂದೆಯ ಕುರುಬ ಾದರೂ ಅವುಗಳನು್ನ
ಕರುಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.” 6 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು
ಲೋಕನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಇನು್ನ ಕರುಣಿಸೆನು; ಇಗೋ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನನು್ನ
ಅವನವನ ನೆರೆಯವನ ಕೈಗೂ, ಅರಸನ ಕೈಗೂ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು;
ಆ ಬಲಿಷ್ಠರು ಲೋಕವನು್ನ ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡುವರು; ಅವರ ಕೈಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕದವರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸೆನು.”

7ಆಗ ಾನು ದೀ ಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲದ್ದ ಆ ಕೊಯು್ಗರಿಗಳ ಮಂದೆಯನು್ನ
ಮೇಯಿಸಿದೆನು. ಎರಡು ಕೋಲುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದಕೆ್ಕ
“ಕೃಪೆ” ಎಂತಲೂ ಇನೊ್ನಂದಕೆ್ಕ, “ಒಗ್ಗಟು್ಟ” ಎಂತಲೂ ಹೆಸರಿಟು್ಟ
ಅವುಗಳಿಂದಮಂದೆಯನು್ನ ಮೇಯಿಸಿದೆನು. 8ಒಂದೇ ತಿಂಗ ಳಗೆ
ಮೂವರು ಕುರುಬರನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಬಿಟೆ್ಟನು; ಅನಂತರ ನನಗೆ
ಕುರಿಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾಳೆ್ಮ ತಪಿ್ಪತು; ಅವುಗಳಿಂದ ನನಗೆ
ಬೇಸರ ಾಯಿತು. 9 ಆಗ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೇಯಿಸೆನು;
ಾಯುವುದು ಾಯಲಿ, ಾ ಾಗುವುದು ಾ ಾಗಲಿ,ಉಳಿದವುಗಳು
ಒಂದರ ಾಂಸ ಂದನು್ನ ತಿನ್ನಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.”

10 ಆಗ ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗ ಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು “ಕೃಪೆ” ಎಂಬ ನನ್ನ
ಕೋಲನು್ನ ತೆಗೆದು ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟೆ್ಟನು. ಆಗಲೇ ಮುರಿದುಹೋಯಿತು;
11 ಇದರಿಂದ ಆ ದೀನ ಾದ ಮಂದೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಲ ಸುತಿ್ತದ್ದ
ಕುರಿಗಳು, ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವು.
12 ಅನಂತರ ಾನು ನಿಮಗೆ, “ಸರಿ ಾಗಿ ತೋರಿದರೆ ನನಗೆ
ಸಂಬಳವನು್ನ ಕೊಡಿರಿ ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಬಿಡಿರಿ” ಅನ್ನಲು ಅವರು
ಮೂವತು್ತ ತೊಲೆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತೂಗಿ ನನ್ನ ಸಂಬಳ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಟ್ಟರು.

13 ಅವರು ಇವನ ೕಗ ್ಯತೆ ಇಷೆ್ಟೕ ಎಂದುಕೊಂಡು ನನಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಆ ಾರೀ ಸಂಬಳವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿ, “ಅದನು್ನ
ಡಬಿ್ಬಗೆ ಾಕು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿ ಾಗ ಾನು ಆ ಮೂವತು್ತ
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ಶೆಕೆಲ್* ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಡಬಿ್ಬಗೆ
ಾಕಿದೆನು. 14 ಕೂಡಲೆ ಯೆಹೂದಕೂ್ಕ, ಇ ಾ್ರಯೇಲಿಗೂ ಇದ್ದ
ಸಹೋದರ ಾವವನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು “ಒಗ್ಗಟು್ಟ” ಎಂಬ ನನ್ನ
ಎರಡನೆಯ ಕೋಲನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟೆ್ಟನು.
ಮೂಖರ್ ಾದ ಕುರುಬನು

15 ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು,
“ನೀನು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ತಕ್ಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಮೂಖರ್ ಕುರುಬನಂತೆ ನಟಿಸು. 16 ಇಗೋ, ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾನು
ಒಬ್ಬ ಕುರುಬನನು್ನ ನೇಮಿಸುವೆನು; ಅವನು ಾ ಾಗುತಿ್ತರುವ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳನು, ಚದುರಿದವುಗಳನು್ನ ಹುಡುಕನು,
ಊನ ಾದವುಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸನು, ನೆಟ್ಟಗಿರುವವುಗಳನು್ನ
ಾಕನು; ಕೊಬಿ್ಬದವುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವನು, ಕುರಿಗಳ
ಗೊರಸುಗಳನು್ನ ಚೂರುಚೂರು ಾಡುವನು.
17ಮಂದೆಯನು್ನ ಾಯದೆ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಟ್ಟ ಕುರುಬನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು

ಹೇಳಲಿ?
ಖಡ್ಗವು ಅವನ ತೋಳಿಗೂ, ಬಲಗಣಿ್ಣಗೂ ಾಗುವುದು;
ಅವನ ತೋಳು ತೀ ಾ ಒಣಗಿಹೋಗುವುದು. ಅವನ ಬಲಗಣು್ಣ

ಪೂ ಾ ಾ್ಬಗುವುದು.”

12
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಿಡುಗಡೆ

1 ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದ ದೈ ೕಕಿ್ತ.
ಆ ಾಶ ಮಂಡಲವನು್ನ ಹರಡಿ, ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ
ಾಕಿ, ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗೆ ಜೀ ಾತ್ಮವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸುವ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, 2 “ಆ ಾ! ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಸುತ್ತಣ ಸಕಲ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಅಮಲೇರಿಸಿ ಓ ಾಡಿಸುವ ಬೋಗುಣಿಯ ಾ್ನಗಿ

* 11:13 11:13 ಶೆಕೆಲ್ ಒಂದು ಶೆಕೆಲ್ ಾ್ರಮೀಣ ಕೂಲಿ ಾಳಿನ ಒಂದು ದಿನದ ಕೂಲಿ.
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ಾಡುವೆನು; ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕು ಾಗ ಯೆಹೂದಕೂ್ಕ
ಇಕ್ಕಟಾ್ಟಗುವುದು. 3 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ
ಸಮಸ್ತ ಜನಗಳಿಗೂ, ಾರೀ ಬಂಡೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು;
ಅದನು್ನ ಎತು್ತವವರೆಲ್ಲರು ಜಜ್ಜಲ್ಪಡುವರು; ಲೋಕದ ಸಕಲ
ಾಜ್ಯಗಳು ಅದನೆ್ನತಿ್ತ ಾಕಲು ಕೂಡಿಬರುವವು.” 4 ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಕುದುರೆಗಳು ಭಯದಿಂದ
ತಬಿ್ಬ ಾ್ಬಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು, ಸ ಾರರನು್ನ ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವೆನು;
ಯೆಹೂದ ವಂಶವನು್ನ ಕಟಾ ಸಿ ಜ ಾಂಗಗಳ ಅಶ್ವಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕುರುಡು ಾಡುವೆನು. 5 ಆಗ ಯೆಹೂದದ ಕುಲಪತಿಗಳು
ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನೊಳಗೆ, ‘ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಬಲಗೊಂಡುನಮಗೆ ಾ್ರಣ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ’
ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು.

6 “ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ಯೆಹೂದದ ಕುಲಪತಿಗಳನು್ನ ೌದೆಯ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲನ ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆಯ ಾ್ನಗಿಯೂ, ಸಿವುಡುಗಳ ನಡುವಣ
ಪಂಜ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡುವೆನು; ಅವರು ಸುತ್ತಣ ಜ ಾಂಗಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಎಡಬಲಗಳಲಿ್ಲ ನುಂಗಿಬಿಡುವರು; ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ತಮ್ಮ
ಸ್ಥಳ ಾದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ ಇನು್ನ ಾಸಿಸುವರು; 7 ಾವೀದ
ವಂಶದವರ ಮಹಿಮೆಯೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ಮಹಿಮೆಯೂ,
ಯೆಹೂದದ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಮೀರದಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಯೆಹೂದದ ಾಳೆಯಗಳಿಗೆ ದಲು ಜಯವನು್ನಂಟು ಾಡುವನು;
8 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನು್ನ ಸುತ್ತಲು
ಾ ಾಡುವನು; ಅವರೊಳಗೆ ಈಗಿನ ಕುಂಟನು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾವೀದನಂತಿರುವನು; ಾವೀದವಂಶವುದೇವರಂತೆ,ಯೆಹೋವನ
ದೂತನ ಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಂ ಾ ಾಗುವುದು. 9ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಧ ್ವಂಸಕೆ್ಕ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಕೈ ಾಕುವೆನು.”

ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ
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10 ಾವೀದ ವಂಶದವರಲಿ್ಲಯೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಲಿ್ಲಯೂ
ದೇವರ ದಯೆಯನು್ನ ಹಂಬಲಿಸಿ ಬೇಡುವ ಾವವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು;
ಾವು ಇರಿದವನನು್ನ ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡುವರು; ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ
ಮಗನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಅವನಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡುವರು.
ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನ ವಿ ೕಗಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ದುಃಖಪಟ್ಟಂತೆ ಅವನಿ ಾಗಿ
ದುಃಖಿಸುವರು. 11ಮೆಗಿದೊ್ದೕವಿನ ತಗಿ್ಗನೊಳಗೆ ಹದದ್ ರಿ ್ಮೕನಿನಲಿ್ಲ
ಗೋ ಾಟ ಾಗುವಂತೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆ ದಿನ ದೊಡ್ಡ
ಗೋ ಾಟ ಾಗುವುದು.

12 ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ಗೋ ಾಡುವುದು, ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬವು
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡುವುದು; ಾವೀದ ವಂಶದ ಕುಟುಂಬವು
ಬೇರೆ, ಅದರಲಿ್ಲ ಹೆಂಗಸರು, ಗಂಡಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ; ಾ ಾನ
ವಂಶದ ಕುಟುಂಬವು ಬೇರೆ, ಅದರಲಿ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡಸರು
ಬೇರೆ ಬೇರೆ; 13 ಲೇವಿ ವಂಶದ ಕುಟುಂಬವು ಬೇರೆ, ಅದರಲಿ್ಲ
ಹೆಂಗಸರು, ಗಂಡಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ; ಶಿಮಿ್ಮಯ ಸಂ ಾನದ
ಕುಟುಂಬವು ಬೇರೆ, ಅದರಲಿ್ಲ ಹೆಂಗಸರು, ಗಂಡಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ,
14 ಉಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳೆ ಾ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಒಂದೊಂದರಲಿ್ಲಯೂ
ಹೆಂಗಸರು, ಗಂಡಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಾಗಿಯೇ
ಗೋ ಾಡುವರು.

13
ದೇಶದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ

1ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಪವನೂ್ನ, ಅಶುಚಿಯನೂ್ನ ಪರಿಹರಿಸತಕ್ಕ ಒಂದು
ಬುಗೆ್ಗಯು ಾವೀದ ವಂಶದವರಿಗೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಗೂ
ತೆರೆದಿರುವುದು. 2 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ
ನಿ ಾರ್ಮ ಾಡುವೆನು, ಅವು ಇನು್ನ ಾರ ನೆನಪಿಗೂ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಅಲ್ಲದೆ ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ, ದು ಾತ್ಮವನೂ್ನ
ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡುವೆನು. 3 ಆಗ ಾವ ಾದರೂ
ಮತೆ್ತ ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡಿದರೆ ಅವನ ಹೆತ್ತ ಾಯಿತಂದೆಗಳು ಅವನಿಗೆ,
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‘ನೀನು ಉಳಿಯಬೇಡ; ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಸು ಾ್ಳಡುತಿ್ತ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಆ ಹೆತ್ತ ಾಯಿತಂದೆಗಳೇ ಅವನ ಪ್ರ ಾದನೆಯ ನಿಮಿತ್ತ
ಅವನನು್ನ ಇರಿದುಬಿಡುವರು.

4 “ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ ಪ್ರ ಾದಿಯೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರ ಾದನೆ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿರು ಾಗ ತನ ಾದ ದಶರ್ನವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲು
ಾಚಿಕೆಪಡುವನು; ಾವನೂ ೕಸ ಾ್ಕಗಿ ಕಂಬಳಿಯನು್ನ
ಹೊದು್ದಕೊಳ್ಳನು; 5 ಒಬ್ಬನು, ‘ ಾನು ಪ್ರ ಾದಿಯಲ್ಲ, ಹೊಲದ
ಕೆಲಸದವನು; ಚಿಕ್ಕ ವಯಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ರೈತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.*’ ಎಂದು
ಹೇಳಲು, 6ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಅವನನು್ನ, ‘ನಿನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಈ
ಾಯಗಳು ಏನು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಅವನು, ‘ಮಿತ್ರರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ನನ ಾದ ಾಯಗಳು’ ” ಎಂದುಉತ್ತರ ಕೊಡುವನು.
ಮಂದೆ ಾಗುವ ಹಿಂಸೆ,ಉಳಿದ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಲಭಿಸುವ ಸುಫಲ

7 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಖಡ್ಗವೇ,
ಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಕುರುಬನೂ, ನನ್ನ ಸಂಗಡಿಗನೂ ಆಗಿರುವವನ
ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ; ಕುರುಬನನು್ನ ಹೊಡೆ, ಕುರಿಗಳು
ಚದುರಿಹೋಗುವವು;ಮರಿಗಳಮೇಲೂ ಕೈ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ.

8 “ದೇಶದೊಳಗೆ ಾ್ಲ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಎರಡು ಾಗದವರು ಹತ ಾಗಿ
ಾಯುವರು, ಮೂರನೆಯ ಾಗದವರು ಅಲಿ್ಲ ಉಳಿಯುವರು”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 9 “ಆ ಮೂರನೆಯ ಾಗದವರನು್ನ
ಾನು ಬೆಂಕಿಗೆ ಾಕಿ ಬೆಳಿ್ಳಯಂತೆ ಶೋಧಿಸುವೆನು, ಬಂ ಾರದ ಾಗೆ
ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವೆನು; ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವರು, ಾನು
ಆಲಿಸುವೆನು; ಾನು, ‘ಇವರು ನನ್ನ ಜನರು’ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಅವರು, ‘ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ’ಅನು್ನವರು.”

14
ಯೆಹೋವನ ಬರೋಣಮತು್ತ ಆಳಿ್ವಕೆ

* 13:5 13:5 ರೈತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಒಬ್ಬನು ನನ್ನನು್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ
ಗು ಾಮ ಾ್ನಗಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
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1 ಆ ಾ, ಚೀ ೕನೇ, ಯೆಹೋವನ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನವು
ಬರುತಿ್ತದೆ; ಸೂರೆ ಾದ ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯು ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಹಂಚಿಕೆ ಾಗುವುದು.

2 ಾನು ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಕೂಡಿಸುವೆನು; ಅವು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗಳನು್ನ
ಸೂರೆ ಾಡಿ ಹೆಂಗಸರನು್ನ ಕೆಡಿಸುವವು; ಪಟ್ಟಣದ ಅಧರ್ ಜನರು
ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವರು,ಉಳಿದಜನರೋ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲೕಉಳಿಯುವರು.
3 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಹೊರಟು, ಯುದ್ಧದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹೇಗೋ
ಾಗೆಯೇ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವನು. 4ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಎದು ಾಗಿರುವ ಎಣೆ್ಣಯ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ
ಆತನ ಾದಗಳು ನಿಂತಿರಲು, ಆ ಗುಡ್ಡವು ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ
ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಸೀಳಿಹೋಗಿ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಡೊಂಗರ ಾಗುವುದು.
ಗುಡ್ಡದ ಅಧರ್ ಾಗವು ಉತ್ತರಕೂ್ಕ, ಅಧರ್ ಾಗವು ದ ಣಕೂ್ಕ
ಸರಿದುಕೊಳು್ಳವುದು. 5 ನೀವು ಯೆಹೋವನ* ಗುಡ್ಡಗಳ
ನಡುವಣ ಆ ಕಣಿವೆ ಳಗೆ ಓಡಿಹೋಗುವಿರಿ; ಏಕೆಂದರೆ ಆ
ಕಣಿವೆಯು ಆಚೆಲಿನವರೆಗೂ ಮುಟಿ್ಟರುವುದು; ಯೆಹೂದದ
ಅರಸ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಭೂಕಂಪದ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು
ಓಡಿಹೋದಂತೆಯೇ ಓಡಿಹೋಗುವಿರಿ; ಆಗ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಸಮಸ್ತ ದೇವದೂತರ ಸಮೇತ ಬರುವನು.

6 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬೆಳಕಿರದು, ್ಯೕತಿಗಳು ಅಡಗಿಹೋಗುವವು,
ಇಂ ಾ ದಿನವು ಒಂದೇ, 7 ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು,
ಅದು ಹಗಲೂ ಅಲ್ಲ, ಇರುಳೂ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ
ಬೆಳ ಾಗುವುದು.

8 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೀವಕರ ಾದ ಜಲಪ್ರ ಾಹವು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಡುವುದು; ಅಧರ್ ಾಗವು
ಪೂವರ್ಸಮುದ್ರಕೂ್ಕ, ಅಧರ್ ಾಗವು ಪಶಿ್ಚಮ ಸಮುದ್ರಕೂ್ಕ

* 14:5 14:5ಯೆಹೋವನ ನನ್ನ.
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ಹರಿಯುವುದು; ಬೇಸಿಗೆ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ, ಮಳೆ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ
ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು.

9 ಯೆಹೋವನು ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಾಜ ಾಗಿರುವನು; ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರೆಂದೂ ಆತನ ಹೆಸರೊಂದೇ
ಸು್ತತ್ಯವೆಂದೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದು.

10 ಆಗ ದೇಶವು ಗೆಬದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದ ಣದಲಿ್ಲರುವ
ರಿ ್ಮೕನಿನವರೆಗೆ ತ ಾ್ಗಗಿ ಾಪರ್ಡುವುದು; ಯೆರೂಸಲೇ ೕ
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನಿನ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಪೂವರ್ ಾಲದ ಾಗಿಲಿನ ಸ್ಥಳದವರೆಗೆ,
ಮೂಲೆಯ ಾಗಿಲಿನ ತನಕ, ಹನನೇಲನ ಬುರುಜಿನಿಂದ ಅರಸನ
ಾ್ರ ಯ ಆಲೆಗಳವರೆಗೂ ಎತ್ತರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದು. 11 ಅದರಲಿ್ಲ
ಜನರು ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವರು. ಇನು್ನ ಾಪವಿರದು;
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು.

12 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದ ಸಕಲ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾ್ಯಧಿಯು ಬರುವಂತೆ
ಾಡುವನು, ಹೆಜೆ್ಜಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಾಗೆಯೇ ಅವರ ಾಂಸವು

ಕೊಳೆತು ಹೋಗುವುದು, ಕಣು್ಣ ಕುಣಿಯಲೆ್ಲೕ ಇಂಗುವುದು,
ಾಲಿಗೆಯು ಾಯಲೆ್ಲೕ ಕ್ಷಯಿಸುವುದು. 13 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಉಂಟು ಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಗಲಿಬಿಲಿಯು ಅವರಲಿ್ಲ
ಹರಡುವುದು; ಒಬ್ಬರ ಕೈಯನೊಬ್ಬರು ತಡೆಹಿಡಿಯುವರು, ಒಬ್ಬರ
ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಕೈಯೆತು್ತವರು. 14 ಯೆಹೂದವೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಪರ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದು; ಸುತ್ತಣ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳ
ಆಸಿ್ತಯು ಅಂದರೆ ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂ ಾರ ಮತು್ತ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ
ಕೂಡಿಸಲ್ಪಡುವವು. 15 ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ತಗಲುವಂಥ ಾ್ಯಧಿಯೇ
ಕುದುರೆ, ಹೇಸರಗತೆ್ತ, ಒಂಟೆ, ಕತೆ್ತ ಅಂತು ಆ ಾಳೆಯಗಳಲಿ್ಲನ
ಸಮಸ್ತ ಪಶುಗಳಿಗೂ ತಗಲುವುದು.

16 ಅನಂತರ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಸಕಲ
ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನೆಂಬ
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ಾಜಾಧಿ ಾಜನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೂ್ಕ, ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ ಹೊರಟುಬರುವರು. 17ಲೋಕದ
ಸಮಸ್ತ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಾವ ಕುಲದವರು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾಜಾಧಿ ಾಜನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವರಿಗೆ ಮಳೆಬರುವುದಿಲ್ಲ.
18 ಐಗುಪ್ತ ಕುಲದವರು ಹೊರಟು ಬರದಿದ್ದರೆ, ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ
ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬರದಿದ್ದರೆ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆಯೆಹೋವನು
ತಗಲಿಸುವ ಾಧೆಯು ಅವರಿಗೂ ತಗಲುವುದು. 19 ಐಗುಪ್ತಕೂ್ಕ
ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬರದಿರುವ ಸಕಲ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ ಸಂಭವಿಸುವ ದಂಡನೆಯು ಇದೇ.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಪೂಣರ್ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

20 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ, “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲು” ಎಂಬ ಲಿಪಿಯು
ಕುದುರೆಗಳ ಘಂಟೆಗಳ ಮೇಲೂ ಕೆತಿ್ತರುವುದು; ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಾತೆ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪಕ್ಕದ ಬೋಗುಣಿಗಳಂತೆ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವವು. 21 ಅಲ್ಲದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ,
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಸಕಲ ಾತೆ್ರಗಳು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾಗಿರುವವು; ಯಜ್ಞ ಾಡುವವರೆಲ್ಲರು
ಬಂದು ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸುವರು;
ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಾವ
ಾ್ಯ ಾರಿಯೂ† ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

† 14:21 14:21 ಾ್ಯ ಾರಿಯೂ ಅಥ ಾ ಾ ಾನ್ಯನೂ.
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