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ಚೆಫನ್ಯನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಚೆಫನ್ಯ 1:1 ರಲಿ್ಲ, ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ತನ್ನನು್ನ ಾನು “ಕೂಷಿಯನ

ಮಗನೂ, ಗೆದಲ್ಯನ ಮ್ಮಗನೂ, ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ
ಅಮಯರ್ನ ಮರಿಮಗನೂ ಆದ ಚೆಫನ್ಯನು” ಎಂದು
ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಚೆಫನ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ “ದೇವರಿಂದ
ಾ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನು” ಎಂಬಥರ್ವಿದೆ, ಯೆರೆಮೀಯ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾ್ಯತ ಾದ ಾಜಕನಿ ಾ್ದನೆ (21:1; 29:25, 29; 37:3; 52:24),
ಆದರೆ ಚೆಫನ್ಯನಿಗೆ ಮೇಲಣ ಬರಹದಲಿ್ಲರುವ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ
ಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಚೆಫನ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ಪೂವರ್ಜರ

ಆ ಾರದ ಮೇಲೆ ಾಜಮನೆತನದ ಹಿನ್ನಲೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ
ಎಂದು ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳ ಾಗುತ್ತದೆ. ಯೆ ಾಯ ಮತು್ತ ಮೀಕನ
ಸಮಯದಿಂದ ಯೆಹೂದದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸಿ ಬರೆದಂಥ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಚೆಫನ್ಯನು ದಲನೆಯವನು.

ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 640-607 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಚೆಫನ್ಯನು

ಪ್ರ ಾದಿಸಿದನೆಂದು ಈಪುಸ್ತಕವು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ (ಚೆಫನ್ಯ 1:1).

ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಯೆಹೂದದಜನರು (ದ ಣ ಾಜ್ಯ)ಮತು್ತ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಿರುವದೇವರ

ಜನರಿಗಿರುವ ಾ ಾನ್ಯ ಪತ್ರ.

ಉದೆ್ದೕಶ
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ಚೆಫನ್ಯನ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಮತು್ತ ್ರೕ ಾ್ಸಹದ ಸಂದೇಶವು
ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸಿ ಾ್ಧಂತಗಳನೊ್ನಳಗೊಂಡಿವೆ, ದೇವರು ಎ ಾ್ಲ
ಾಷ್ಟ ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಾವರ್ ೌಮತ್ವವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ, ಾ್ಯಯದ
ತೀಪಿರ್ನ ದಿನದಂದು ದುಷ್ಟರು ಶಿ ಸಲ್ಪಡು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ನೀತಿವಂತರು
ವಿ ೕಚಿಸಲ್ಪಡು ಾ್ತರೆ, ದೇವರು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡುವವರನು್ನ ಮತು್ತ
ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯನಿ್ನಡುವವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಕತರ್ನಮ ಾ ದಿನ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ಬರಲಿರುವ ಕತರ್ನ ದಿನದ ವಿ ಾಶ— 1:1-18
2. ನಿರೀ ಯವಿ ಾಮ— 2:1-3
3. ದೇಶಗಳ ವಿ ಾಶ— 2:4-15
4.ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ವಿ ಾಶ— 3:1-7
5. ಹಿಂತಿರುಗುವಿಕೆಯ ನಿರೀ — 3:8-20

1ಆ ೕನನ ಮಗನೂ,ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಕೂಷಿಯನ ಮಗನೂ, ಗೆದಲ್ಯನ ಮ್ಮಗನೂ,
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಅಮಯರ್ನ ಮರಿಮಗನೂ ಆದ ಚೆಫನ್ಯನಿಗೆ
ಯೆಹೋವನು ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಾಕ್ಯ.
ಮುಂಬರಲಿರುವ ಾಶನ

2 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಭೂಮಂಡಲದಿಂದ
ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
3 ಮನುಷ ್ಯರನೂ್ನ, ಪಶುಗಳನೂ್ನ, ಮತು್ತ ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳನೂ್ನ,

ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಳನೂ್ನ ಾಶಪಡಿಸುವೆನು;
ವಿಗ್ರಹಗಳೆಂಬ ವಿಘ್ನಗಳನೂ್ನ,

ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವ ದುಷ್ಟರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸುವೆನು; ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿಂದ ದುಷ್ಟರ ಸಂ ಾನವನೂ್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕುವೆನು” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ದೇವರ ದಂಡನೆ ತಪ್ಪದು
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4 “ ಾನುಯೆಹೂದದಮೇಲೂಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೆಲ್ಲರ
ಮೇಲೂ ಕೈಯೆತಿ್ತ,
ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಾಳನ ಪೂಜೆಯನು್ನ ನಿಶೆ್ಶೕಷಗೊಳಿಸಿ, ಕೆ ಾಯರ್

ದ ಾದಪೂಜಾರಿಗಳನು್ನ ನಿ ಾರ್ಮ ಾಡುವೆನು,
5 ಾಳಿಗೆಗಳಮೇಲೆ ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಣವನು್ನ ಪೂಜಿಸುವವರನೂ್ನ,
ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೆಂದು ಪ್ರತಿ ಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಾಧಿಸಿ

ಮ ಾ್ಕಮನ*ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಡುವವರನೂ್ನ,
6 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸದೆ, ಯೆಹೋವನ ದಶರ್ನವನು್ನ

ಬಯಸದೇ, ಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ ಬಿಟ್ಟವರನೂ್ನ ಧ ್ವಂಸ
ಾಡುವೆನು.”

7 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ೌನ ಾಗಿರಿ,
ಯೆಹೋವನ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನವು ಸಮೀಪಿಸಿತು;

ಯೆಹೋವನು ಯಜ್ಞದ ಔತಣವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ,
ಕರೆದವರನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿ ಾ್ದನೆ.

8 “ಯೆಹೋವನ ಆಯಜ್ಞದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ,
ಾಜವಂಶದವರನೂ್ನ,ವಿದೇಶವಸ್ತ ್ರ ಾರಿಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.

9ಹೊಸಿ್ತಲನು್ನ ಾಟಿ ೕಸ ಹಿಂಸೆಗಳಿಂದ ದೋಚಿದ್ದನು್ನ,
ತಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ಮನೆ ಳಗೆ† ತುಂಬಿಸುವವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ

ದಂಡಿಸುವೆನು.
10ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮೀನು ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಕೂ ಾಟ,
ಎರಡನೆಯ ಕೇರಿಯಿಂದ ಗೋ ಾಟ, ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲಿನಿಂದ ಭೀಕರ

ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳುವಿರಿ,
ಅಂತು ದೊಡ್ಡ ಗದ್ದಲ ಾಗುವುದು” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
11 ಯೆರುಸಲೇಮ್ ಜಿಲೆ್ಲಯ ಾರುಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರೇ,

ಕೂಗಿರಿ,
* 1:5 1:5ಮ ಾ್ಕಮನ ಇದು ವಿಗ್ರಹ, ಆ ೕನ್ಯರ ದೇವತೆ. † 1:9 1:9 ಒಡೆಯನ
ಮನೆ ಳಗೆ ಅಥ ಾ ತಮ್ಮ ದೇವ ಾ್ಥನದೊಳಗೆ.
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ಏಕೆಂದರೆ ಎ ಾ್ಲ ವತರ್ಕರ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಾ ಾದರು, ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಾ್ಯ ಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಾಶ ಾದರು.

12ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ದೀಪಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು,
ಯೆರೂಸಲೇಮನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹುಡುಕಿಬಿಡುವೆನು;
ಯೆಹೋವನು ಮೇಲ ಾ್ನಗಲಿ, ಕೇಡ ಾ್ನಗಲಿ ಾಡನು ಎಂದು

ಮನಸಿ್ಸನೊಳಗೆ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ,
ಮಡಿ್ಡಯಂತೆ ಮಂದ ಾಗಿರುವ ಾ್ರ ಾರಸಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾದ ಜನರನು್ನ

ದಂಡಿಸುವೆನು.
13 ಅವರ ಆಸಿ್ತಯು ಸೂರೆ ಾಗುವುದು, ಅವರ ಮನೆಗಳು

ಾ ಾಗುವವು;
ಅವರು ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡರೂ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸರು,

ಾ್ರ ಾತೋಟಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಅವುಗಳ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯರು.

ಯೆಹೋವನ ದಿನದ ವಿವರಣೆ
14 ಯೆಹೋವನ ಮ ಾದಿನವು ಸಮೀಪಿಸಿತು, ಬಹು ತ್ವರೆ ಾಗಿ

ಬರುತಿ್ತದೆ;
ಆ ಾ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ, ಯೆಹೋವನ ದಿನವೇ ಬಂದಿತು; ಇಗೋ, ಅಲಿ್ಲ

ಒಬ್ಬ ಶೂರನು ೕರ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ!
15 ಆ ದಿನದ ಸುದಿ್ದ ಕಹಿ ಾದುದು, ಅದು ೌದ್ರದ ದಿನ,

ಶ್ರಮಸಂಕಟಗಳ ದಿನ,
ಾಳು ಾಳು ಾಡುವ ದಿನ, ಕತ್ತಲಿನ ಬಿ್ಬನ ದಿನ,
ಾಮುರ್ಗಿಲ ಕಗ್ಗತ್ತಲ ದಿನ!

16 ಕೋಟೆಗಳನೂ್ನ, ದೊಡ್ಡ ಕೊತ್ತಲುಗಳನೂ್ನ ಹಿಡಿಯಲು,
ಆಭರ್ಟಿಸಿ ಕೊಂಬೂದುವ ದಿನ.

17ಯೆಹೋವ ಾದ ನನಗೆ ಜನರು ಾಪ ಾಡಿದ ಾರಣ
ಕುರುಡರಂತೆನಡೆಯುವ ಾಗೆಅವರನು್ನ ಸಂಕಟಪಡಿಸುವೆನು;
ಅವರ ರಕ್ತವು ಧೂಳಿನಂತೆ ಚೆಲಿ್ಲ ಹೋಗುವುದು, ಅವರ

ಾಂಸವುಮಲದ ಾಗೆ ಬಿದಿ್ದರುವುದು!
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18ಯೆಹೋವನ ೌದ್ರದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರ ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂ ಾರಗಳೂ
ಕೂ ಾ ಅವರನು್ನ ರ ಸ ಾರವು;

ಆತನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯು ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು;
ಆತನು ದೇಶನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೊನೆ ಾಣಿಸುವನು, ೌದು,

ೕರ ಾಗಿ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವನು!

2
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಕೆ ್ಕ ಕರೆ

1 ಾಚಿಕೆಗೇಡಿ ಜ ಾಂಗದವರೇ, ತೀಪುರ್ ಫಲಿಸುವುದರೊಳಗೆ,
ಯೆಹೋವನಉಗ್ರಕೋಪವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ದಲೇ
ಯೆಹೋವನ ಸಿಟಿ್ಟನ ದಿನವೂಉರಿದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ

ದಲೇ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬನಿ್ನರಿ, ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕೂಡಿರಿ.
2ಆ ಾಲವುಹೊಟಿ್ಟನಂತೆ ಾರಿಹೋಗುತ್ತದ ಾ್ಲ.
3 ಯೆಹೋವನ ನಿಯಮವನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವ ಲೋಕದ

ದೀನರೇ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ನೀತಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ, ಧಮರ್ವನು್ನ

ಅ ಾ್ಯಸಿಸಿರಿ, ನಮ್ರತೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಬಹುಶಃಯೆಹೋವನ ಸಿಟಿ್ಟನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವುಮರೆ ಾಗುವಿರಿ.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದುಗರ್ತಿ
4 ಾಜ ಪಟ್ಟಣ ನಿಜರ್ನ ಾಗುವುದು, ಅಷೆ ್ಕಲೋನ್
ಾ ಾಗುವುದು,

ಅಷೊ್ಡೕದ್ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ನಡು ಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ಆಕ್ರಮಿಸಿ
ಓಡಿಸಿಬಿಡುವರು, ಎಕೊ್ರೕನ್ ನಗರ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವುದು.

5 ಅ ್ಯೕ, ಕ ಾವಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಕೆರೇತ್ಯ ಜ ಾಂಗವೇ,
ನಿನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
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ಾ ಾನೇ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ದೇಶವೇ,ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯು ನಿನಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ; ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವಜನರೇ ನಿಲ್ಲದಂತೆನಿನ್ನನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವೆನು.

6 ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಆ ಾ್ರಂತ್ಯವು ಹುಲು್ಲ ಾವ ಾಗಿ, ಕುರುಬರ
ಗುಡಿಸ ಾಗಿ, ಹಿಂಡುಗಳ ದೊಡಿ್ಡಗಳು ಇವೇ ಅಲಿ್ಲರುವವು.

7ಆ ಕ ಾವಳಿಯುಉಳಿದಯೆಹೂದ್ಯರ ಾ ಾಗುವುದು;
ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕಮೇಯಿಸುವರು;ಸಂಜೆಗೆಅಷೆ ್ಕಲೋನಿನ
ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವರು;

ಅವರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಪ ಾಂಬರಿಸಿ
ಅವರ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ತಪಿ್ಪಸುವನು.
ೕ ಾಬ್ಯರ ಮತು್ತ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ದುಗರ್ತಿ

8 ೕ ಾಬ್ಯರೂ, ಅ ್ಮೕನ್ಯರೂ ಅಹಂ ಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಜನರ
ಮೇರೆಯನು್ನ ಮೀರಿ,
ಅವರನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ,ಅವರಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿರುವ ದೂರುದೂಷಣೆಗಳು

ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿ್ದವೆ.
9 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು

ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಸೊದೋಮಿನ ಗತಿಯೇ ೕ ಾಬಿಗೂ

ಆಗುವುದು. ಗೊ ೕರದ ದುದರ್ಶೆಯೇ ಅ ್ಮೕನ್ಯರಿಗೆ
ಸಂಭವಿಸುವುದು;

ಆ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳು ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಿಂದಲೂ, ೌಳುಗುಂಡಿಗಳಿಂದಲೂ
ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ ಾಶನಕೆ್ಕ ಈ ಾಗುವವು;

ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡುವರು.
ಅಳಿದುಳಿದ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅವು ಾ್ವಸ ಾಗುವವು*.”

10 ಆ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳವರು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಜನರನು್ನ ದೂಷಿಸಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು ಬಂದುದ್ದರಿಂದ
* 2:9 2:9 ಆದಿ 19:23-29 ನೋಡಿರಿ.
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ಅವರ ಅಹಂ ಾರದ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗತಿ ಾಗುವುದು!
11 ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಾಗುವನು; ಲೋಕದ
ದೇವರುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡುವನು; ಸಮಸ್ತ ಜನರು, ಪ್ರತಿ ಂದು
ಾ್ರಂತ್ಯದ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲೕ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವರು.

ಕೂಷಿನ ದುಗರ್ತಿ
12 ಕೂಷಿನವರೇ, ನೀವು ಸಹ ನನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾಗುವಿರಿ.

ಅಶೂ್ಶಯರ್ರ ದುಗರ್ತಿ
13 ಯೆಹೋವನು ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಕೈಚಾಚಿ ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಧ ್ವಂಸ

ಾಡುವನು;
ನಿನವೆಯನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ ನೀರಿಲ್ಲದ ಮರುಭೂಮಿಯಂತೆ

ಒಣಗಿಸಿಬಿಡುವನು.
14ಜ ಾಂಗಗಳ ಪಶುಗಳೆ ಾ್ಲ ಮಂದೆಮಂದೆ ಾಗಿ ಅದರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ

ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವವು;
ಕೊಕ್ಕರೆಯೂ, ಮುಳು್ಳಹಂದಿಯೂ ಹಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ

ಾಸ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವು.
ಗೂಬೆಯು ಕಿಟಕಿಗಳಲಿ್ಲ ಮನೆಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಾನವು

ತಂಗುವವು; ಾಗೆಗಳ ಕೂಗು ಹೊಸಿ್ತಲುಗಳಲಿ್ಲ ಕೇಳುವುದು;
ದೇವ ಾರು ಹಲಿಗೆಯಹೊದಿಕೆಯು ಕೀಳಲ್ಪಡುವುದು.

15ಈ ನಿನವೆಯು ದಲು ಉ ಾ್ಲಸದ ನಗರಿ ಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿದು್ದ

ತನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ, “ ಾನೇ ಇರುವವಳು, ನನ್ನ ಹೊರತು ಇನು್ನ
ಾರೂ ಇಲ್ಲ”ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತತು್ತ;

ಅ ್ಯೕ, ಎಷೊ್ಟೕ ಾ ಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮೃಗಗಳು ತಂಗುವ ಕೊಟಿ್ಟಗೆಯ
ಬೀ ಾಗಿದೆ!

ಅದರ ಮುಂದೆ ಾದುಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರು ಸಿಳು್ಳ ಾಕಿ ಅಪ ಾಸ್ಯ
ಾಡು ಾ್ತರೆ.
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3
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಪಮತು್ತ ಬಿಡುಗಡೆ

1 ಅ ್ಯೕ, ಅವಿಧೇಯತೆ ಮಲಿನವೂ ಆದ ದ ಾ್ಬಳಿಕೆ ನಡೆಸುವ
ನಗರದ* ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
2 ಅದು ದೇವರ ಾಕ್ಯ ಾ ್ಕಗಲೀ ಆತನ ತಿದು್ದ ಾಟಿ ಾಗಲಿ

ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಲೇ ಇಲ್ಲ,
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ

ಸಮೀಪಿಸಲಿಲ್ಲ.
3ಅವರೊಳಗಿನಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು ಗಜಿರ್ಸುವ ಸಿಂಹಗಳು;
ಅದರ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಸಂಜೆಯ ತೋಳಗಳು; ಮರುದಿನ ಬೆಳಗೆ್ಗ

ಕಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಎಲುಬು ಸ ಾ ಬಿಡದ ಕೂ್ರರರು.
4 ಅಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬ ಾಯಿ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವರು, ವಿ ಾ್ವಸ

ದೊ್ರೕಹಿಗಳು;
ಅದರ ಾಜಕರು ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಹೊಲೆಗೆಡಿಸಿ ಾ್ದರೆ,

ಧಮರ್ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಭಂಗ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
5 ಅದರ ಮಧ್ಯ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ನೀತಿಸ್ವರೂಪನು; ಎಂದಿಗೂ ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾಡನು;

ಪ್ರತಿ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ತನ್ನ ಾ್ಯಯವನು್ನ ತಪ್ಪದೆ ಪ್ರ ಾಶಗೊಳಿಸುವನು;
ಅ ಾ್ಯಯ ಾರನೋ ಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

6 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
ಧ ್ವಂಸಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಅವುಗಳ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲುಗಳು ಾಳು
ಬಿದ್ದವು;

ಅವುಗಳ ಬೀದಿಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಾರೂ
ಾದುಹೋಗರು;

ಅವುಗಳಪಟ್ಟಣಗಳು ಾಶ ಾದವು,ಜನರೇ ಇಲ್ಲ,ನಿ ಾರ್ಮ ಾಗಿವೆ.

* 3:1 3:1 ನಗರದಯೆರೂಸಲೇಮ್.
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7 ಇದರಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ನೀನು ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ
ಭಯಪಡುವಿ, ಶಿಕ್ಷಣಕೆ್ಕ ಒಳಪಡುವಿ,

ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸವು ಾಶ ಾಗದು, ಾನು ನಿನಗೆ ವಿಧಿಸಿದೊ್ದಂದೂ
ತಗಲದು” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡೆನು;

ಅವ ಾದರೋ ಆತುರಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ನಡತೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

8 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಹೀಗಿರಲು ನನ ಾಗಿ
ಾದುಕೊಂಡಿರಿ, ಾನುಬೇಟೆಹಿಡಿಯಲಿಕೆ್ಕ ಏಳುವದಿನವನು್ನ
ಎದುರುನೋಡಿರಿ;

ಜ ಾಂಗ ಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ೌದ್ರವನು್ನ, ೌದು, ನನ್ನ
ಉಗ್ರಕೋಪವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊಯು್ದ ಬಿಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ

ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಬೇಕೆಂದು
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,

ಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಗೆ ತು ಾ್ತಗುವುದಷೆ್ಟೕ.
ಯೆಹೋವನ ಸ ಾರ್ಧಿಪತ್ಯ

9 “ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸೇವಿಸಿ
ಆತನ ಹೆಸರನೆ್ನತಿ್ತ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವಂತೆ
ಜ ಾಂಗಗಳವರ ತುಟಿಗಳನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿ ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವೆನು.
10 ಚದರಿಹೋಗಿರುವ ನನ್ನ ಜನರು, ನನ್ನ ಭಕ್ತರು, ಕೂಷಿನ

ನದಿಗಳ ಆಚೆಯಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತಂದು
ಸಮಪಿರ್ಸುವರು.

ದೇವಜನರ ದೈನ್ಯಭಕಿ್ತ
11 “ನೀನು ನನಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳು ಮುಂದಿನ ಆ
ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಾಚಿಕೆಗೆ ಈ ಾಗುವವು;
ಆಗ ತಮ್ಮ† ಅತಿಗವರ್ದಿಂದ ಮೆರೆಯುವವರನು್ನ ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದ

ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡುವೆನು;
ಅಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಗವರ್ಪಡದೆ ಇರುವಿ.
† 3:11 3:11 ತಮ್ಮ ಅಥ ಾ ನಿಮ್ಮ.
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12ದೀನದರಿದ್ರ ಜನರನು್ನ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಉಳಿಸುವೆನು;
ಅವರುಯೆಹೋವನ ಾಮವನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು,
13 ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾಡರು,

ಸು ಾ್ಳಡರು;
ಅವರ ಾಯಲಿ್ಲ ೕಸದ ಾಲಿಗೆಯು ಇರದು;
ಕುರಿ ಮಂದೆಯಂತೆ ಮೇದು ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವರು, ಅವರನು್ನ ಾರೂ

ಹೆದರಿಸರು.”
ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ

14 ಚೀ ೕನ್ ಕುವರಿಯೇ‡, ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈ! ಇ ಾ್ರಯೇಲೇ,
ಜಯ ೕಷ ಾಡು!
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಕುವರಿಯೇ§, ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಆನಂದಿಸು,

ಉ ಾ್ಲಸಿಸು!
15 ನಿನಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನು ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದನೆ, ನಿನ್ನ

ಶತು್ರವನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ;
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ;

ಇನು್ನ ಕೇಡಿಗೆ ಅಂಜದಿರುವಿ.
16ಆ ದಿನದಲಿ್ಲಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ, “ಚೀ ೕನೇ,
ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ೕಲುಬೀಳದಿರಲಿ;
17 ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಶೂರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ,

ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸುವನು;
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸೇ ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವನು;
ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನು್ನ ನೂತನಗೊಳಿಸುವನು*;
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಿ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈಯುವನು.

‡ 3:14 3:14 ಚೀ ೕನ್ ಕುವರಿಯೇಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರೇ. § 3:14 3:14
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಕುವರಿಯೇಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಜನರೇ. * 3:17 3:17 ನಿನ್ನ
ಜೀವನವನು್ನ ನೂತನಗೊಳಿಸುವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಂತಗೊಳಿಸುವನು ಅಥ ಾ ನಿನ್ನನು್ನ ಪುನಃ
ಚೇತನಗೊಳಿಸುವನು.
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18 ಅವ ಾನವು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಾಗಿ ಾಡುತಿ್ತದೆ
ಎಂದು ತಿಳಿದು ಹಬ್ಬ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ದೂರ ಾಗಿ
ಶೋಕಿಸುತಿ್ತರುವ ನಿನ್ನವರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಬರ ಾಡುವೆನು.

19 ಆ ಾ, ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಧಿಸುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕದ್ದನು್ನ
ಾಡುವೆನು;

ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕುಂಟುವವರನು್ನ ರ ಸುವೆನು, ಚದರಿ ಹೋದವರನು್ನ
ಕೂಡಿಸುವೆನು;

ಅಂತು ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವ ಾನಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಕೀತರ್ನೆಗಳನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವೆನು.

20 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದು ತರುವೆನು, ೌದು, ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು.

ಾನು ನಿಮ್ಮ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೇ ತಪಿ್ಪಸು ಾಗ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಲೋಕದ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಕೀತಿರ್ ಸೊ್ತೕತ್ರಗಳಿಗೆ

ಗುರಿ ಾಡುವೆನು” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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