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తీవ పాపాలోల్ ఉండి, ఎంత మాతం నిరీకష్ణ లేని తన వారినికి

యెహెజేక్లు పరిచరయ్ జరిగించాడు. తన పవచన పరిచరయ్ దావ్రా
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పనిచేసాత్ డని అతడు నేరిప్ంచాడు. ఓటమిలోను, నిరాశలోను దేవుని
పజలు ఆయన సారవ్భౌమతావ్నిన్ ఒపుప్కోవాలి. దేవుని వాకుక్
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ఆయనున్ ఆరాధించవచుచ్. యెహెజేక్లు గంథం మనం చీకటి
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దేవునిమహిమపకాశం, నలుగు జీవుల దరశ్నం
1నావయసుస్ ముపఫ్యయ్వ సంవతస్రం నాలుగో నెల ఐదో రోజున

ఉనన్టుట్ ండి ఆకాశం తెరుచుకుంది. నేను వ దరశ్నాలు చూశాను.
ఆ రోజులోల్ నేను కెబారు నది దగగ్ర బందీల మధయ్ నివసిసుత్ నాన్ను.
2 అది యెహోయాకీను రాజును బందీగా పటుట్ కెళిళ్న తరువాత ఐదో
సంవతస్రం. ఆ నెల ఐదో రోజున 3 కలీద్యుల దేశంలో కెబారు
నది పకక్న బూజీ కొడుకూ, యాజకుడూ అయిన యెహెజేక్లుకు
యెహోవావాకుక్ బలంగా వచిచ్ంది. అకక్డే యెహోవాహసత్ం అతని
మీదికి వచిచ్ంది.

4 అపుప్డు ఉతత్రం పు నుండి ఒక తుఫాను వసుత్ ండడం
చూశాను. ఒకమహామేఘం,దానిలోపజవ్లించేఅగిన్ కనిపించాయి.
ఆ మేఘంలో గొపప్ కాంతి కనిపించింది. ఆ కాంతి దానిన్ ఆవరించి
ఉంది. ఆ మేఘంలో మండే అగిన్ మెరుగు పెటిట్న కంచులా ఉంది.
5 దాని మధయ్లో నాలుగు జీవులాల్ ంటి ఒక సవ్రూపం కనిపించింది.
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అవిమానవ రూపంలో ఉనాన్యి. 6ఒకోక్ దానికి నాలుగు ముఖాలు
ఉనాన్యి. అలాగేనాలుగు రెకక్లు ఉనాన్యి.

7వాటి కాళల్ తినన్గా ఉనాన్యి. వాటి అరికాళ ళ్ దూడ డెకక్లాల్
ఉనాన్యి. అవి మెరుగు పెటిట్న ఇతత్డిలా మెరుసూత్ ఉనాన్యి.
8 అయినా మనుషులకునన్టేట్ వాటికి చేతులు ఉనాన్యి. అవి వాటి
నాలుగు రెకక్ల కింద ఉనాన్యి. నాలుగు జీవులముఖాలూ, రెకక్లూ
ఇలా ఉనాన్యి. 9వాటి రెకక్లు పకక్నే ఉనన్ మరో జీవి రెకక్లను
తాకుతూ ఉనాన్యి. అవి వెళత్ నన్పుప్డు ఏ పుకీ తిరగడం లేదు.
అవనీన్ ముందుకే పయాణం చేసూత్ ఉనాన్యి.

10 వాటి ముఖాలు ఎదుట నుంచి చూసేత్ మనిషి ముఖాలాల్
ఉనాన్యి. కుడి పు నుండి చూసేత్ సింహం ముఖంలా ఎడమ పు
నుండి చూసేత్ ఎదుద్ ముఖంలా ఉనాన్యి. ఇంకా ఈనాలుగు జీవులకీ
డేగలాంటిముఖాలు ఉనాన్యి. 11వాటిముఖాలు అలాంటివే. వాటి
రెకక్లు కి విచుచ్కుని ఉనాన్యి. దాంతో ఒక జత రెకక్లు మరో జీవి
రెకక్లను తాకుతూ ఉనాన్యి. ఇంకో జత రెకక్లు వాటి దేహాలను
కపుప్తూ ఉనాన్యి. 12 అవి అనీన్ ముందుకు సాగి వెళత్ నాన్యి.
అటూ ఇటూ తిరుగకుండా ఆతమ్ నిరేద్శించినమారగ్ంలో వెళత్ నాన్యి.

13 ఈ జీవులు రగులుతునన్ నిపుప్ కణికలాల్ , దివిటీలాల్
కనిపిసుత్ నాన్యి. పకాశవంత న అగిన్ ఆ జీవుల మధయ్ కదులుతూ
ఉంది. అకక్డ నుండి మెరుపులు వసుత్ నాన్యి. 14 ఆ జీవులు
వెనకీక్ ముందుకీ కదులుతునాన్యి. దాంతో అవి మెరుపులాల్
కనిపిసుత్ నాన్యి.

నాలుగు చకాల దరశ్నం
15 తరువాత నేను ఆ జీవులను చూసుత్ ంటే వాటి పకక్నే నేల న

చకాలవంటివి కనిపించాయి. 16ఆచకాలనిరామ్ణం ఇలాఉంది,పతి
చకం గోమేధికంలా ఉంది. నాలుగు చకాలూ ఒకేలా ఉనాన్యి. ఒక
చకంలోమరో చకం ఇమిడి ఉనన్టుట్ గా ఉనాన్యి.
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17అవి కదిలినపుప్డు అనీన్ నాలుగు పులకీ కదులుతునాన్యి.
ఏదీ వెనకిక్ తిరగడం లేదు. 18వాటిఅంచులు ఎతుత్ గా ఉండి భయం
పుటిట్సుత్ నాన్యి. వాటి అంచుల చుటూట్ కళ ళ్ ఉనాన్యి. 19 ఆ
జీవులు కదిలినపుప్డలాల్ వాటితో పాటు ఆ చకాలు కూడా కదిలాయి.
జీవులు భూమి నుండి కి లేచినపుప్డు ఆ చకాలు కూడా
లేచాయి. 20ఆతమ్ ఎకక్డికి కదిలి వెళత్ నాన్డో జీవులు కూడా అకక్డికి
వెళత్ నాన్యి. చకాలు జీవులతో పాటు లేసుత్ నాన్యి. ఎందుకంటే
ఈ జీవుల ఆతమ్ చకాలోల్ ఉంది. 21ఈ జీవుల ఆతమ్ చకాలోల్ ఉంది
కాబటిట్ జీవులు కదిలినపుప్డు చకాలు కూడా కదిలాయి. జీవులు
నిశచ్లంగా నిలిచిపోయినపుప్డు చకాలు కూడా నిలిచిపోయాయి.
జీవులు భూమి నుండి కి లేచినపుప్డు చకాలు కూడా లేచాయి.

22 ఆ జీవుల తలల గా విశాల నది ఒకటి కనిపించింది. అది
మెరుసుత్ నన్ మంచు గడడ్లా ఆ జీవుల తలల గా వాయ్పించినటుట్
కనిపించింది. అది అదుభ్తం గానూ, ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించేది గానూ
ఉంది. 23ఆ విశాల న దాని కింద జీవులు తమ రెకక్లు చాపుకుని
ఉనాన్యి. ఒకదాని రెకక్లు మరోదాని రెకక్లను తాకుతూ ఉనాన్యి.
పతిజీవీతన రెండు రెకక్లతోతనదేహానిన్ కపుప్కుంటూఉంది. అలా
పతి జీవికీ దేహానిన్ కపుప్కోడానికి రెండు రెకక్లునాన్యి.

24 ఆ తరువాత నేను వాటి రెకక్ల శబద్ం వినాన్ను. అది
పరుగులెతేత్ నీటి శబద్ంలా ఉంది. సరవ్శకిగల దేవుని సవ్రంలా ఉంది.
అవి కదిలినపుప్డలాల్ గాలివాన శబద్ం వినిపించింది. ఒక నయ్ం
చేసుత్ నన్ శబద్ంలా తోచింది. అవి కదలకుండా ఆగినపుప్డు తమ
రెకక్లను కిందకి వాలిచ్ ఉంచాయి. 25అవి ఆగిపోయి తమ రెకక్లు
చాపినపుప్డు వాటి తలల న ఉనన్ విశాల న దానికి గా ఒక
సవ్రం వినిపించింది.

26వాటితలల గాఉనన్ ఆ విశాల నదాని న ఒక సింహాసనం
లాంటిది కనిపించింది. అది నీలకాంతమణిలాఉంది. ఆ సింహాసనం
నమానవ సవ్రూపంలో ఉనన్ ఒక వయ్కి కూరుచ్నన్టుల్ కనిపించింది.
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27అపుప్డు ఒక ఆకారానిన్ నేను చూశాను. అతని నడుము గా
అగిన్తో మండుతునన్ లోహంలా నాకు కనిపించింది. అతని నడుము
కిందచుటూట్ అగిన్లా,పకాశవంత నకాంతిలాకనిపించింది. 28అది
వరష్ం కురిసినపుప్డు మబుబ్లోల్ కనిపించే మేఘధనసుస్లా, దాని
చుటూట్ ఉండే పకాశవంత నకాంతిలా కనిపించింది. అదియెహోవా
మహిమలా కనిపించింది. అది చూసి నేను సాగిలపడాడ్ ను. అపుప్డు
ఒక సవ్రం నాతోమాటాల్ డటం నేను వినాన్ను.

2
యెహెజేక్లు నియామకం

1 ఆ సవ్రం నాతో ఇలా చెపిప్ంది. “నరపుతుడా, నీవు లేచి నీ
కాళళ్ నిలబడు. నేను నీతో మాటాల్ డుతాను.” 2 ఆయన నాతో
మాటాల్ డుతూ ఉండగా దేవుని ఆతమ్ ననున్ పటుట్ కుని నా కాళళ్
నిలువబెటాట్ డు. అపుప్డు ఆయన సవ్రం నేను వినాన్ను. 3 ఆయన
నాతో ఇలా చెపాప్డు. “నరపుతుడా, నా మీద తిరుగుబాటు చేసిన
జనాలదగగ్రకీ,ఇశాయేలుపజలదగగ్రకీనినున్ పంపిసుత్ నాన్ను. వాళళ్
పితరులూ,వాళ ళ్ఈరోజువరకూనాకువయ్తిరేకంగాపాపంచేసూత్ నే
ఉనాన్రు.

4వాళళ్ వారసులు ఒటిట్ మూరుఖ్ లు. వాళళ్ హృదయాలు కఠినం.
వాళళ్ దగగ్రకి నినున్ పంపిసుత్ నాన్ను. నువువ్ ‘పభు న యెహోవా
ఇలా చెపునాన్డు’ అని వాళళ్కి చెపాప్లి. 5వాళ ళ్ తిరగబడే జనం.
అలాపకటిసేత్ వాళ ళ్ వినాన్, వినకునాన్ కనీసంవాళళ్మధయ్ ఒక పవక
ఉనాన్డని తెలుసుకుంటారు.

6 నరపుతుడా, నువువ్ వాళళ్ మాటలకి గానీ, వాళల్కి గానీ
భయపడకు. నీ చుటూట్ ముళళ్ చెటూల్ , బహమ్జెముడు పొదలూ
ఉనాన్, నువువ్ తేళళ్ మధయ్ నివాసం చేసుత్ నాన్ భయపడకు. వాళ ళ్
తిరుగుబాటు చేసే జాతి. అయినా వాళళ్ మాటలకు భయపడకు.
వాళళ్ ముఖాలు చూసి వాయ్కుల పడకు.
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7వాళ ళ్ ఎంతోతిరగబడేజనం. అయితేవాళ ళ్ వినాన్,వినకునాన్
నామాటలు వాళల్కి చెపుప్.

8నరపుతుడా, నువువ్ అయితేనేను చెపునన్ది విను. ఆతిరగబడే
జాతిలా నువూవ్ తిరుగుబాటు చేయకు. నేను నీకు ఇవవ్బోతునన్
దానిన్ నోరు తెరచి తిను.”

9 అపుప్డు నేను ఒక హసత్ం నా దగగ్రికి రావడం చూశాను. ఆ
చేతిలో చుటిట్ ఉనన్ ఒక పతం ఉంది. 10ఆయన ఆ చుటట్ నా ఎదుట
విపిప్ పరిచాడు. దానికి రెండు పులా రాసి ఉంది. దాని న గొపప్
విలాపం, రోదన,వాయ్కులంతో నిండినమాటలు రాసి ఉనాన్యి.

3
1 ఆయన నాతో ఇలా చెపాప్డు. “నరపుతుడా, నీకు కనిపించిన

దానిన్ తిను! ఈపతానిన్ తిను. ఆతరువాతఇశాయేలు పజల దగగ్రికి
వెళిల్ వాళళ్తోమాటాల్ డు” 2దాంతోనేనునోరుతెరిచాను. ఆయననాకు
ఆ పతానిన్ తినిపించాడు. 3 తరువాత ఆయన నాతో “నరపుతుడా,
నేను ఇసుత్ నన్ ఈ పతానిన్ ఆహారంగా తీసుకో. దాంతో నీ కడుపు
నింపుకో” అనాన్డు. కాబటిట్ నేను ఆ పతానిన్ తినాన్ను. అది నా
నోటిలో తేనెలా తియయ్గా ఉంది.

4 అపుప్డు ఆయన నాతో ఇలా చెపాప్డు. “నరపుతుడా,
ఇశాయేలు పజల దగగ్రికి వెళిల్ నా మాటలు వారికి చెపుప్.
5 అపరిచిత న మాటలు పలికే వాళళ్ దగగ్రకో, కఠిన న భాష
మాటాల్ డే వాళళ్ దగగ్రకో నినున్ పంపించడం లేదు. ఇశాయేలు పజల
దగగ్రకే నినున్ పంపిసుత్ నాన్ను. 6నువువ్వెళత్ నన్దినీకుఅరథ్ం కాకుండా
విచితంగాపలికే బల న దేశం కాదు. లేదా కఠిన నభాషమాటాల్ డే
దేశమూ కాదు! అలాంటి వాళళ్ దగగ్రకి నినున్ పంపితే వాళ ళ్ నీ
మాటలు వింటారు! 7కానీ ఇశాయేలు పజలు నీమాటలు వినడానికి
ఇషట్పడరు. ఎందుకంటే వాళ ళ్ నా మాటలు వినడానికి ఇషట్పడటం
లేదు.
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8 ఇలా చూడు! నీ ముఖానిన్ వాళళ్ ముఖాలాల్ గే మూరఖ్ంగానూ
నీ నుదురును వాళళ్ నుదుళళ్ లాగే కఠినంగానూ చేశాను. 9 నీ
నుదురును వజంలా చేశాను. దానిన్ చెకుముకి రాయి కంటే కఠినంగా
చేశాను. వాళ ళ్ తిరగబడే జాతి అని వాళళ్కి నువువ్ భయపడకు.
వాళళ్ ముఖాలు చూసి నిరుతాస్హపడవదుద్ .”

10 తరువాత ఆయన నాకు ఇలా చెపాప్డు. “నరపుతుడా, నేను
నీకు చెపేప్ మాటలను చెవులారా విను. వాటిని నీ మనసులో
ఉంచుకో. 11తరువాత చెరలో బందీలుగా ఉనన్ నీ పజల దగగ్రకి వెళిల్
వాళళ్తోమాటాల్ డు. వాళల్కి ‘పభు నయెహోవాచెపునాన్డు’ అంటూ
పకటించు.”

12 అపుప్డు దేవుని ఆతమ్ ననున్ కి తీసుకువెళాళ్డు. నా
వెనక “యెహోవా మహిమకు ఆయన నివాస సథ్లంలో సుత్ తి కలుగు
గాక” అనే సవ్రం వినిపించింది. ఆ సవ్రం ఒక మహా భూకంపం
వచిచ్నటుట్ గావినిపించింది. 13అంటేఆజీవులరెకక్లుఒకదానికొకటి
తగులుతుంటే వచిచ్న శబద్మూ, ఆ చకాలు కదిలినపుప్డు కలిగిన
చపుప్డూ, ఒక మహా భూకంపం వచిచ్నపుప్డు కలిగే శబద్మూ నాకు
వినిపించాయి.

14దేవునిఆతమ్ ననున్ కి లేపి తీసుకు వెళాళ్డు. యెహోవాహసత్ం
ననున్ తీవంగా బలవంతం చేయడంతో నేను తీవ న ఉదేవ్గానికి
లో బయలుదేరాను! 15 అలా నేను కెబారు నది దగగ్ర తేలాబీబు
అనే సథ్లానికి వెళాళ్ను. అకక్డ బందీలుగా వచిచ్న కొందరు
నివాసముంటునాన్రు. అకక్డే నేను ఏడు రోజులు దిగభ్ర్మతో నిండి
ఉండిపోయాను.

16 ఆ ఏడు రోజులు గడచిన తరువాత యెహోవా వాకుక్ నా
దగగ్రికి వచిచ్ంది. ఆయన నాకిలా చెపాప్డు. 17 “నరపుతుడా,
ఇశాయేలు పజలకు నినున్ కాపలా వాడిగా పెటాట్ ను. కాబటిట్ నా
నోటి మాట జాగతత్గా విను. వాళల్కి నా హెచచ్రిక తెలియచెయియ్!
18 ఒక దురామ్రుగ్ డికి ‘నువువ్ కచిచ్తంగా చసాత్ వు’ అని నేను



యెహెజేక్లు 3:19 viii యెహెజేక్లు 3:26

చెపిప్నపుప్డు నువువ్ వాడికి ముందు జాగతత్ చెపప్క పోయినా,
వాడు బతికి ఉండటానికి తన దురామ్రగ్పు పనులను విడిచిపెటాట్ లని
వాణిణ్ హెచచ్రించక పోయినా వాడు తన పాపాలను బటిట్ తపప్కుండా
చసాత్ డు. కానీవాడిరకానికినినున్ జవాబుదారీనిచేసాత్ ను. 19అయితే
ఒకవేళ నువువ్ ఆ దురామ్రుగ్ ణిణ్ హెచచ్రించినపుప్డు వాడు తన
దురామ్రగ్తను వదిలిపెటట్కుండా పాపాలు చేసూత్ నే ఉంటే వాడు తన
పాపాలమూలంగానే చసాత్ డు. కానీ నువువ్ తపిప్ంచుకుంటావు.

20 నీతి గలవాడు తన నీతిని విడిచిపెటిట్ అనాయ్యంగా పవరిసేత్
నేను వాడి ఎదుట ఒక ఆటంకానిన్ ఉంచుతాను. అతణిణ్ నువువ్
హెచచ్రించలేదు కాబటిట్ అతడు చనిపోతాడు. అతడు తన
పాపంలోనే చనిపోతాడు. అతడు నీతిగా జరిగించిన పనులను
నేను ససేమిరా జాఞ్ పకానికి తెచుచ్కోను. కానీ వాడి రకానికి నినున్
జవాబుదారీని చేసాత్ ను. 21 ఒకవేళ నీతిగల వాణిణ్ పాపం చేయ
వదద్ని నువువ్ హెచచ్రిక చేసేత్, ఆ హెచచ్రికను బటిట్ అతడు పాపం
చేయకుండా ఉంటే అతడు తపప్కుండా బతుకుతాడు. నువూవ్
తపిప్ంచుకుంటావు.”

22 అకక్డ యెహోవా హసత్ం నా ఉంది. ఆయన నాతో ఇలా
అనాన్డు. “నువువ్ లే, దాన పాంతానికి వెళ ళ్. అకక్డ నేను
నీతో మాటాల్ డుతాను.” 23 నేను లేచి దాన పాంతానికి వెళాళ్ను.
కెబారు నదీ పాంతంలో నేను చూసిన యెహోవా తేజసుస్ అకక్డ
ఉంది. కాబటిట్ నేను సాషాట్ ంగపడాడ్ ను.

24-25 అపుప్డు దేవుని ఆతమ్ నా దగగ్రకి వచిచ్ ననున్ లేపి
నిలోచ్బెటాట్ డు. అపుప్డు ఆయన నాతో ఇలా మాటాల్ డాడు.
“నరపుతుడా, నువువ్ వాళళ్ మధయ్కి వెళళ్కుండా వాళ ళ్ వచిచ్ నీ
తాళ ళ్ వేసి నినున్ బంధిసాత్ రు. అందుకే నువువ్ వెళిళ్ నీ ఇంటోల్
తలుపులు వేసుకుని ఉండు.

26వాళ ళ్ తిరగబడే పజలు కాబటిట్ నువువ్ వాళళ్ని గదిద్ంచకుండా
నేను నీ నాలుకను నీ నోటోల్ అంగిలికి అంటుకుపోయేలా చేసాత్ ను.
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నువువ్ మౌనంగా ఉంటావు. 27 కానీ నేను నీతో మాటాల్ డుతాను.
వాళల్కి ‘పభు న యెహోవా ఇలా చెపాప్డు’ అని నువువ్ చెపప్డానికి
నీనోరు తెరుసాత్ ను. వాళ ళ్ తిరుగుబాటు చేసే జనంకాబటిట్ వినేవాడు
వింటాడు. విననివాడు వినకుండానే ఉంటాడు.”

4
ముటట్డికి చెరకూ సంకేతం

1 అయితే నరపుతుడా, ఒక పెంకు తీసుకో. దానిన్ నీముఖానికి
ఎదురుగా ఉంచుకో. దాని న యెరూషలేము పటట్ణం నమూనాను
చితించు. 2 అది శతువుల ముటట్డిలో ఉనన్టుట్ గా, దాని ఎదుట
పాకారాలు నిరిమ్ంచినటుట్ గా చితించు. దాని దాడి చేయడానికి
వీలుగా ఉనన్త పాంతాలనూ, దాని చుటూట్ నిక శిబిరాలనూ
చితించు. పాకారాలను ధవ్ంసం చేసే యంతాలను చితించు.
3 తరువాత నువువ్ ఒక ఇనుప రేకును తీసుకుని దానిన్ నీకూ
పటట్ణానికీ మధయ్ ఇనుప గోడగా నిలబెటుట్ . పటట్ణం ముటట్డికి
గురౌతుంది కాబటిట్ పటట్ణానికి అభిముఖంగా నిలబడు. నీవు
పటట్ణానిన్ ముటట్డిసుత్ నన్టుట్ ఉంటావు. ఇశాయేలు జాతికి ఇది
సూచనగా ఉంటుంది.

4 ఆ తరువాత నీ ఎడమ పుకి తిరిగి పడుకో. ఇశాయేలు జాతి
పాపానన్ంతా నీ కి వేసుకో. ఇశాయేలు జాతికి వయ్తిరేకంగా నువువ్
ఎనిన్ రోజులు అలా పండుకుంటావో అనిన్ రోజులు వారి పాపానిన్
మోసాత్ వు. 5 ఆ రోజులను నేనే నిరణ్యిసుత్ నాన్ను. ఇశాయేలు
జాతి పాపం చేసిన కాలంలో ఒకోక్ సంవతస్రం ఒకోక్ రోజుగా నువువ్
భరించాలి. అంటే 390రోజులు! ఈవిధంగానువువ్ ఇశాయేలుజాతి
పాపానిన్ భరిసాత్ వు.

6 ఆ రోజులనీన్ గడిచిన తరువాత రెండో సారి నీ కుడి పుకి
పడుకో. ఈ సారి నల రోజులు నువువ్ యూదా జాతి పాపానిన్
మోసాత్ వు. ఒకోక్ సంవతస్రానికి ఒకోక్ రోజునీకు నేను నిరణ్యించాను.
7 తరువాత ముటట్డిలో ఉనన్ యెరూషలేముకి వయ్తిరేకంగా నిలబడి



యెహెజేక్లు 4:8 x యెహెజేక్లు 4:17

చొకాక్ తీసివేసిన నీ చేతిని ఎతిత్ దానికి వయ్తిరేకంగా పవచించాలి.
8 నువువ్ పటట్ణానిన్ ముటట్డించినటుట్ ఉండే ఆ రోజులు పూరయే
వరకూ నువువ్ కదలకుండా నినున్ బంధించి ఉంచుతాను.

9నీకోసంగోధుమలూ,బారీల్,చికుక్డు గింజలూ,కాయధానాయ్లూ,
జొనన్లూ, సజజ్లూ తెచుచ్కో. వాటనిన్టినీ ఒక పాతలో వేసి నువువ్
ఒక పున పడుకునే రోజుల లెకక్ పకారం రొటెట్లు చేసుకోవాలి. 390
రోజులునువువ్ఇలాగేచేసుకునితినాలి! 10నువువ్తీసుకునేఆహారం
ఇదే. రోజుకి రెండు వందల గాముల పకారం తీసుకోవాలి. అది పతి
రోజూసమయానికితింటూఉండాలి. 11అలాగేనీళ ళ్ కొలత పకారం
పతి రోజూ రెండు గాల్ సులు తాగాలి. సమయానికి నీళల్ తాగుతూ
ఉండాలి.

12 బారీల్తో చేసే అపప్డాలాల్ వాటిని చేసుకుని తినాలి.
అందరూ చూసుత్ ండగా వాటిని మనిషి మలానేన్ వంట చేయడానికి
ఉపయోగిసూత్ కాలిచ్ తినాలి! 13యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. “నేను
వెళళ్గొటిట్నపుప్డు వాళ ళ్ వెళేళ్ జాతులమధయ్ ఈ విధంగా ఇశాయేలు
పజలు అపవిత న ఆహారం తినవలసి వసుత్ ంది.”

14 కానీ నేను “అయోయ్, పభూ! యెహోవా! నేను ఏనాడూ
అపవితం కాలేదు. చినన్పప్టిన్ంచి చనిపోయినదానిన్ గానీ,మృగాలు
చంపిన దానిన్ గానీ నేను తినలేదు. అపవిత నమాంసం ఏనాడూ
నానోటోల్ పవేశించలేదు”అనాన్ను. 15దానికిఆయన “చూడుమనిషి
మలానికి బదులు నేను నీకు ఆవు పేడను నిరణ్యించాను. నువువ్
పిడకలతో నీ రొటెట్లు చేసుకోవచుచ్” అనాన్డు.

16 ఇంకా ఆయన నాకు ఇలా చెపాప్డు. “నరపుతుడా, చూడు,
నేను యెరూషలేములో రొటెట్ అనే ఆధారం లేకుండా చేసుత్ నాన్ను.
వాళ ళ్ ఆందోళనతో ఒక పరిమితి పకారం రొటెట్లు తింటారు. నీళ ళ్
కూడాకొలతపకారంభయంతోతాగుతారు. 17వాళల్కి ఆహారం,నీళ ళ్
కరు పోతాయి. పతి ఒకక్డూ తన సహోదరుడి పు దిగులుతో
చూసాత్ డు. తాము చేసినపాపాల వలన నశించిపోతారు.”
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5
1 “తరువాత నరపుతుడా, నువువ్ నీ కోసం మంగలి కతిత్ లాంటి

ఒక పదు న కతిత్ తీసుకో. దాంతో నీ తలను, గడాడ్ నీన్ రం చేసుకో.
ఆవెంటుకలను తూచడానికీ,భాగాలుచేయడానికీఒకతాసుతీసుకో.
2పటట్ణానిన్ముటట్డించిన రోజులుముగిసిన తరువాతఆ వెంటుకలోల్
మూడో భాగానిన్ పటట్ణం మధయ్లో తగలబెటుట్ . మిగిలిన మూడో
భాగానిన్ పటట్ణం చుటూట్ తిరుగుతూ కతిత్తో కొటుట్ . మిగిలిన మూడో
భాగానిన్ గాలికి ఎగిరి పోనీ. నేను కతిత్ దూసి పజలను తరుముతాను.

3 అయితే కొదిద్గా వెంటుకలను తీసుకుని నీ చెంగుకి కటుట్ కో.
4 మళీళ్ వాటిలో కొనిన్టిని తీసి అగిన్లో వేసి కాలిచ్ వెయియ్.
అకక్డ నుండి అగిన్ బయలుదేరి ఇశాయేలు జాతినంతటినీ
తగులబెటేట్సుత్ ంది.”

5 పభు న యెహోవా ఇలా చెపాప్డు. “ఇది అనేక జాతుల మధయ్
నేను ఉంచిన యెరూషలేము పటట్ణం. నేను అనేక రాజాయ్లు దాని
చుటూట్ ఉండేలా చేశాను. 6 అయితే ఆమె ఇతర జాతుల కంటే
దురామ్రగ్ంగా నా శాసనాలను తిరసక్రించింది. ఇతర రాజాయ్ల కంటే
దురామ్రగ్ంగా నా నియమాలను తిరసక్రించింది. వాళ ళ్ నా నాయ్య
నిరణ్యాలను తిరసక్రించి నా నియమాల పకారం నడుచుకోలేదు.”

7కాబటిట్ పభు నయెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. “మీచుటూట్ ఉనన్
జాతుల కంటేమీరు నాకు ఎకుక్వ బాధ కలిగిసుత్ నాన్రు. నాశాసనాల
పకారంమీరునడుచుకోలేదు. నానియమాలనుబటిట్ నడుచుకోలేదు.
కనీసం మీ చుటూట్ ఉనన్ రాజాయ్ల నియమాలను బటిట్ కూడా మీరు
నడుచుకోలేదు. 8 కాబటిట్ పభు న యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు.
చూడండి, నేనే మీకు విరోధంగా చరయ్లు తీసుకుంటాను. ఇతర
జాతులు చూసూత్ ఉండగామీమధయ్ నా తీరుప్ అమలు పరుసాత్ ను.

9నీ అసహయ్ న పనుల కారణంగా నేను ఇంతకు ముందెపుప్డూ
చేయని, భవిషయ్తుత్ లో పునరావృతం కాని కారాయ్నిన్ నీకు చేసాత్ ను.
10 దాని మూలంగా మీలో తండులు తమ పిలల్లను తింటారు.
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కొడుకులు తమ తండులను తింటారు. నా తీరుప్ను నేను
అమలు పరుసాత్ ను. మీలో మిగిలిన వాళళ్ందరినీ నలు దికుక్లకూ
చెదరగొడతాను. 11 కాబటిట్ నా పాణం న ఒటుట్ ” ఇది పభు న
యెహోవాపకటన.

“నీ అసహయ్ న విషయాలతో నా మందిరానిన్ అపవితం చేశావు
కాబటిట్ నేను నీ సంఖయ్ను కచిచ్తంగా తగిగ్సాత్ ను. నీ మీద కనికరం
చూపను. నినున్ కాపాడను. 12 మీ మధయ్లో కరువు వసుత్ ంది.
అపుప్డు వచేచ్ తెగులు మూలంగామీలోమూడోభాగంమరణిసాత్ రు.
యుదధ్ం వచిచ్ నీ చుటూట్ మరో మూడో భాగం కతిత్కి బలౌతారు. మరో
మూడో భాగానిన్ అనిన్ దికుక్లకీ చెదరగొడతాను. కతిత్ దూసి వారిని
తరముతాను.

13అపుప్డుగానీ నామహా కోపం చలాల్ రదు. నామహోగతకి సవ్సిత్
పలుకుతాను. నేను సంతృపిత్ చెందుతాను. వాళల్కు వయ్తిరేకంగా
నా మహోగత చూపి ముగించిన తరువాత యెహోవా న నేను నా
మహోగతలో మాటాల్ డానని వాళ ళ్ తెలుసుకుంటారు. 14 నినున్
చూసే వాళళ్ందరికీ నువువ్ నిరజ్నంగానూ, నిందకు తగిన దానిగానూ
కనిపించేలా చేసాత్ ను.

15కాబటిట్ యెరూషలేము ఇతరజాతులు ఖండించడానికీ,ఎగతాళి
చేయడానికీ వీలుగా మారుతుంది. చుటూట్ ఉనన్ దేశాలకు ఒక
హెచచ్రికగానూ, భయం పుటిట్ంచేదిగానూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే
నేను మహా కోపంతో, మహోగతతో, తీవ న గదిద్ంపుతో నా శికష్ను
అమలు చేసాత్ ను. యెహోవా న నేనే పకటన చేసుత్ నాన్ను.

16 నీ కి నేను కఠిన న కరువు బాణాలు వేసాత్ ను. అవి
నువువ్ నాశనం కావడానికి కారణం అవుతాయి. ఎందుకంటే నీ కి
వచిచ్న కరువును అధికం చేసాత్ ను. నీ ఆహారానికి ఆధారంగా ఉనన్
వాటిని విరిచి వేసాత్ ను. 17 నీకు విరోధంగా కరువునూ, వినాశనానీన్
పంపిసాత్ ను. దాంతో నువువ్ సంతానం లేకుండా ఉంటావు. తెగులూ,
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రకపాతం నీకు కలుగుతాయి. నీకు విరోధంగా ఖడాగ్ నిన్ పంపుతాను.
ఈ పకటన చేసుత్ నన్ది నేనే,యెహోవాను.”

6
ఇశాయేలు పరవ్తాల గూరిచ్ పవచనం

1 నా దగగ్రికి తిరిగి యెహోవా వాకుక్ వచిచ్ంది. ఆయన నాకిలా
చెపాప్డు. 2 “నరపుతుడా, ఇశాయేలు పరవ్తాలకు అభిముఖంగా
నిలబడి ఇలా పకటించు. 3 ఇశాయేలు పరవ్తాలాల్ రా, పభు న
యెహోవా మాట వినండి. పభు న యెహోవా పరవ్తాలతోనూ,
కొండలతోనూ, వాగులతోనూ, లోయలతోనూ ఇలా చెపునాన్డు.
చూడండి! మీకు విరోధంగా ఖడాగ్ నిన్ పంపుతునాన్ను. మీ ఉనన్త
సథ్లాలను నాశనం చేసాత్ ను.

4తరువాతమీ బలిపీఠాలు పా పోతాయి. మీ దేవతా సత్ంభాలు
ధవ్ంసం అవుతాయి. హత న మీ వాళళ్ను మీ విగహాల ఎదుట
పారవేసాత్ ను. 5 ఇశాయేలు పజల శవాలను వారి విగహాల ఎదుట
పేరుసాత్ ను. వాళళ్ ఎముకలనుమీబలిపీఠాలచుటూట్ వెదజలుల్ తాను.

6 మీరు ఏ పటట్ణంలో నివసించినా ఆ పటట్ణాలు నాశనం
అవుతాయి. మీబలిపీఠాలు నాశనం, నిరజ్నం అవుతాయి. తరువాత
అవి పగిలి పోతాయి. మాయ పోతాయి. మీ దేవతా సత్ంభాలు
విరిగిపోతాయి.మీరుచేసినవనీన్ తుడిచిపెటుట్ కుపోతాయి. 7పజలు
చనిపోయిమీమధయ్లో కూలిపోతారు. నేనుయెహోవాను అనిమీరు
తెలుసుకుంటారు.

8 అయితే మీలో కొంత శేషానిన్ నేను భదం చేసాత్ ను. మీరు
వివిధ దేశాలోల్ కి చెదరిపోయినపుప్డు మీలో కొంతమంది ఖడాగ్ నిన్
తపిప్ంచుకుంటారు. 9 అపుప్డు అలా తపిప్ంచుకుని ఇతర జాతుల
మధయ్ బందీలుగా ఉనన్వారు నా గురించి ఆలోచిసాత్ రు. వాళళ్కి ననున్
దూరం చేసిన తమ ంగిక విశృంఖలత, విగహాలపటల్ వాళళ్కునన్
అనురకీ ననెన్లా వేదనకి గురి చేసిందో ఆలోచిసాత్ రు. చండాల న
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పనులనిన్టితో తాము సాగించిన దురామ్రగ్త పటల్ వాళళ్ ముఖాల
అసహయ్ం కనిపిసుత్ ంది. 10 అపుప్డు నేనే యెహోవాను అని
తెలుసుకుంటారు. వాళళ్ కి కీడు రపిప్సాత్ నని నేను చెపిప్న మాట
వెనుక ఒక కారణం ఉంది.”

11 పభు న యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. “నీ చేతులు చరిచి నీ
పాదాలు నేలకు తనున్! ఇశాయేలు జాతి సాగించిన అసహయ్ న
పనుల కోసం ‘అయోయ్’ అని రోదించు. ఎందుకంటే వాళళ్ని ఖడగ్ ం,
కరువు, తెగులు హతం చేసాత్ యి. 12 దూరంగా ఉనన్వాళ ళ్ తెగులు
వలల్ చసాత్ రు. సమీపంలో ఉనన్వాళళ్ను ఖడగ్ ం హతం చేసుత్ ంది.
మిగిలిన వాళ ళ్ కరువు వలల్ చనిపోతారు. ఈ విధంగా నా కోధానిన్
అమలు చేసాత్ ను.

13 వాళళ్లో హతం అయిన వాళ ళ్ ఎతత్యిన కొండలనిన్టి నా
బలిపీఠాలచుటూట్ ఉనన్ విగహాలమధయ్లోనూ,పరవ్త శిఖరాల నా,
తమ విగహాలకి పరిమళ ధూపం వేసిన పచచ్ని చెటల్నిన్టి మధాయ్,
సింధూర వృ ల మధాయ్ పడి ఉంటారు. అపుప్డు నేనే యెహోవాను
అని మీరు తెలుసుకుంటారు. 14 నా శకిని కనుపరుసాత్ ను. వాళళ్
దేశానీన్,వాళ ళ్ నివసించే పాంతాలనిన్టినీ దిబాల్ తు ఎడారిలా నిరజ్నం
గానూ, వయ్రధ్ంగానూ చేసాత్ ను. అపుప్డు నేనేయెహోవాను అని వాళల్
తెలుసుకుంటారు.”

7
అసనన్ న అంతం

1 యెహోవా వాకుక్ నా దగగ్రికి వచిచ్ంది. ఆయన నాకు ఇలా
చెపాప్డు. 2“నరపుతుడా,పభు నయెహోవాఇశాయేలుదేశానికిలా
పకటిసుత్ నాన్డు.
అంతం! ఇశాయేలు దేశం నాలుగు సరిహదుద్ లకు అంతం

వచేచ్సింది.
3ఇపుప్డు అంతం మీ కి వచిచ్ంది.
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ఎందుకంటే నా తీవ కోపానిన్ మీ కి పంపుతునాన్ను.
మీపవరనను బటిట్ మీకు తీరుప్ తీరుసాత్ ను.
తరువాత అసహయ్కర న మీ పనుల ఫలితానిన్ మీ కి

పంపుతాను.
4నా దృషిట్లోమీ పటల్ ఎలాంటి కనికరమూ చూపను.
నేనే యెహోవాను అని మీకు తెలిసే విధంగా నీచ న వాటిని మీ

మధేయ్ ఉండనిసాత్ ను!
5పభు నయెహోవాఇలా చెపునాన్డు.
వినాశనం! వినాశనం వెనుకే మరో వినాశనం.
చూడండి! అది వచేచ్సూత్ ఉంది.
6అంతం వచేచ్సూత్ ఉంది.
అంతం నీకు విరోధంగా కళ ళ్ తెరిచింది. చూడండి. అది వచేచ్సూత్

ఉంది.
7దేశవాసులారా,మీనాశనంమిమమ్లిన్ సమీపిసుత్ ంది.
సమయం వచేచ్సింది. నాశన దినం దగగ్రలోనే ఉంది.
పరవ్తాలు ఇకమీదట ఆనందంగా ఉండవు.
8తవ్రలోనేనా కోధానిన్ మీమీద కుమమ్రించబోతునాన్ను.
నాతీవ న కోపానిన్ మీమీద చూపించ బోతునాన్ను.
మీపవరనను బటిట్ మీకు శికష్ విధిసాత్ ను.
మీనీచ న పనుల ఫలానిన్ మీ కి తీసుకు వసాత్ ను.
9నాకు మీ పటల్ కనికరం లేదు.
నేను మిమమ్లిన్ వదలను.
మీరు చేసినటేట్ నేనూమీకు చేసాత్ ను.
మిమమ్లిన్ శి ంచే యెహోవాను నేనే అని మీకు తెలిసే విధంగా

నీచ నవాటినిమీమధేయ్ ఉండనిసాత్ ను!
10చూడండి! ఆ రోజు వచేచ్సుత్ ంది. నాశనం బయలు దేరింది.
ఆ దండం పుటిట్ంది. దానికి గరవ్ం వికసించింది.
11 బలాతాక్రం పారంభం అయి దురామ్రుగ్ లను శి ంచే దండం

అయింది.
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వాళళ్లో గానీ,వాళళ్ మూకలో గానీ ఎవరూమిగలరు.
వాళళ్ సంపదలోగానీ,వాళళ్ పాముఖయ్తలోగానీ ఏదీమిగలదు.
12ఆ సమయం వచేచ్సుత్ ంది. ఆ రోజు దగగ్ర పడింది.
నా కోపం పజలందరి నా ఉంది కనుక కొనేవాడు

సంతోషించకూడదు.
13 అమిమ్నవాడు వాళ ళ్ బతికి ఉనన్ంత కాలం తాను అమిమ్న

భూమికి తిరిగి రాడు.
ఎందుకంటే ఈ దరశ్నం పజలందరికీ విరోధంగా ఉంది.
పాపంలో నివసించే ఏ మనిషీ రయ్ంగా తన పాణానిన్

దకిక్ంచుకోలేడు. అందుకే వాళెళ్వవ్రూ తిరిగిరారు.
14వాళ ళ్ సరవ్సనన్దుధ్ బాకాఊదారు.
కానీయుదాధ్ నికి బయలేద్రే వాడు ఎవడూ లేడు.
15ఖడగ్ ం బయట ఉంది. లోపలేమో కరవూ, తెగులూ ఉనాన్యి.
బయటఉనన్వాళ ళ్ ఖడగ్ ం వాతపడతారు.
పటట్ణంలో ఉనన్వాళళ్ని కరవూ, తెగులూమింగివేసాత్ యి.
16 అయితే వాళళ్లో కొంతమంది తపిప్ంచుకుని పరవ్తాల కి

పారిపోతారు.
వాళ ళ్ అందరూ లోయలోఉండే గువవ్లాల్ గా మూలుగుతారు.
17 వాళళ్ందరి చేతులూ తడబడతాయి. మోకాళ ళ్ నీళళ్లా

బలహీనం అవుతాయి.
18 వారు గోనెపటట్ ధరిసాత్ రు. తీవ న భయం వాళళ్ని

కముమ్కుంటుంది.
పతి ఒకక్రి ముఖం నా అవమానం ఉంటుంది.
బోడితనం వాళళ్ తలలమీద కనిపిసుత్ ంది.
19వాళ ళ్ తమ దగగ్ర ఉనన్ వెండిని వీధులోల్ పారేసాత్ రు.
బంగారం వాళల్కి వయ్రధ్పదారధ్ంలా ఉంటుంది.
యెహోవాకోప దినాన వెండిబంగారాలు వాళళ్ను కాపాడలేవు.
వాళళ్ దోషం పెను ఆటంకంగా ఉంటుంది గనక వాళళ్ జీవితాలకు

రకష్ణ ఉండదు. వాళళ్ కడుపులకు పోషణ ఉండదు.
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20వాళ ళ్అహంకరించి రతన్భరిత నఆభరణాలు చేయించారు.
అవి వాళళ్ నీచ న పనులను వరిణ్ంచే విగహ ఆకారాలుగా

ఏరప్డాడ్ యి.
వాటితో వాళ ళ్ అసహయ్కర న తమ పనులను సాగించారు.

కాబటిట్ ఆ ఆభరణాలు వాళల్కి అసహయ్ం పుటేట్లా నేను చేసాత్ ను.
21వాటిని ఇతర దేశసుత్ ల చేతికి అపప్గిసాత్ ను.
దురామ్రుగ్ ల చేతికి దోపిడీ సొముమ్గా ఇసాత్ ను. వాళ ళ్ వాటిని

అపవితం చేసాత్ రు.
22 వాళ ళ్ నా ఖజానాను అపవితం చేసుత్ ంటే చూడకుండా నా

ముఖం తిపుప్కుంటాను.
బందిపోటుల్ దానిలో పవేశించి దానిన్ అపవితం చేసాత్ రు.
23 తీరుప్ని బటిట్ దేశం రకంతోనూ, పటట్ణం హింసతోనూ

నిండిపోయింది. అందుకే సంకెళ ళ్ సిదధ్ం చేయండి.
24జాతులోల్ కెలాల్ అతయ్ంత దురామ్రగ్ న జాతిని నేను పంపుతాను.

వాళ ళ్ వచిచ్ ఇళళ్ను సావ్ధీనం చేసుకుంటారు.
వాళళ్ పవిత సథ్లాలను అపవితం చేసి బలశూరుల అహంకారానికి

సవ్సిత్ చెపుతాను!
25 భయం కలుగుతుంది! వాళ ళ్ శాంతిని వాంచిసాత్ రు కానీ అది

వారికి దొరకదు.
26నాశనం తరువాతనాశనం కలుగుతుంది.
పుకారల్ తరువాతపుకారుల్ పుటుట్ కొసాత్ యి.
వాళ ళ్ పవకల దగగ్రికి దరశ్నం కోసం వెళాత్ రు. యాజకులకు

ధరమ్శాస జాఞ్ నం లేకుండాపోతుంది.
సలహా ఇచేచ్ పెదద్లకు తెలివి ఉండదు. 27 రాజు విచారంగా

ఉంటాడు. యువరాజు నిసప్ హలోసామానయ్ వసాలు ధరిసాత్ డు.
దేశ పజల చేతులు భయంతో వణకుతాయి.
వాళళ్ విధానంలోనే నేను వాళల్కి ఇలా చేసాత్ ను.
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నేనేయెహోవాననివాళ ళ్తెలుసుకునేవరకూవాళళ్పమాణాలను
బటేట్ వాళళ్కి తీరుప్ తీరుసాత్ ను.”

8
దేవాలయంలో విగహారాధన

1బబులోను చెరలోఉనన్కాలంలో,ఆరోసంవతస్రంఆరోనెలఐదో
రోజున నేను నా ఇంటోల్ కూరుచ్ని ఉనాన్ను. యూదా పజలోల్ పెదద్లు
నా ఎదుట కూరుచ్ని ఉనాన్రు. అపుప్డు పభు న యెహోవా హసత్ం
నా కి వచిచ్ంది. 2 నేను చూసినపుప్డు అదిగో చూడండి! నాకు ఒక
మానవాకారం కనిపించింది. అది నడుము నుండి కిందకు అగిన్లాగా
ఉంది. నడుము నుండి కి తేజసుస్తో పకాశిసుత్ నన్ కంచులా నాకు
కనిపించింది.

3 ఆయన నా పు చెయియ్ వంటిదానిన్ చాపాడు. నా తల
జుటుట్ ను ఆయన పటుట్ కునాన్డు. అపుప్డు దేవుని ఆతమ్ ననున్
లేపి భూమికీ ఆకాశానికీ మధయ్కు ఎతాత్ డు. అపుప్డు నాకు కలిగిన
దేవుని దరశ్నంలో ఆయనయెరూషలేముకు ఉతత్రాన ఉనన్ ఆవరణ
దావ్రం దగగ్ర తీవ న రోషానిన్ కలిగించే విగహం ఉనన్ చోటికి
ననున్ తెచాచ్డు. 4 ఇంతకుముందు నేను దానపాంతంలో చూసిన
ఇశాయేలు దేవుని తేజసుస్ అకక్డ నాకు కనిపించింది.

5అపుప్డు ఆయన నాతో ఇలా చెపాప్డు. “నరపుతుడా, ఉతత్రం
పుకి శదధ్గాచూడు.” దావ్రానికిఉతత్రం పుదారిబలిపీఠానికిదారి
తీసుత్ ంది. అకక్డే రోషం కలిగించే విగహం ఉంది. నేను ఆ పుకి
తదేకంగా చూశాను. నాకు ఆ విగహం కనిపించింది. 6 అపుప్డు
ఆయన నాతో ఇలా చెపాప్డు. “నరపుతుడా, వాళేళ్ం చేసుత్ నాన్రో
చూసుత్ నాన్వా? నా సొంత మందిరం నుండి నేను వెళిళ్పోవడానికి
కారణ న నీచ న పనులు ఇశాయేలు పజలు చేసుత్ నాన్రు! నువువ్
పకక్కి తిరిగి చూసేత్ వీటి కంటే అసహయ్ న పనులు వీరు చేయడం
చూసాత్ వు.”
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7 ఆ తరువాత ఆయన ననున్ ఆవరణ దావ్రం దగగ్ర దించాడు.
అకక్డ గోడకి ఒక రంధం కనిపించింది. 8 ఆయన నాకిలా చెపాప్డు.
“నరపుతుడా, ఆ గోడ తవువ్.” అపుప్డు నేను ఆ గోడ తవావ్ను.
తవివ్నచోటఒకదావ్రం కనిపించింది. 9ఆయనతిరిగినాతో “నువువ్
లోపలికి వెళిళ్ వాళ ళ్ ఎలాంటి దురామ్రగ్పు పనులు చేసుత్ నాన్రో
చూడు” అనాన్డు.

10 కాబటిట్ నేను లోపలికి వెళిళ్ చూశాను. అకక్డ పాకే పతి
జంతువూ,అసహయ్ నమృగాలూఉనాన్యి. ఆగోడ నఇశాయేలు
జాతి దేవుళళ్ విగహాలనీన్ చెకిక్ ఉనాన్యి. 11 ఇశాయేలు పజలకు
పెదద్ న డె మంది అకక్డ ఉనాన్రు. వారి మధయ్లో షాఫాను
కొడుకు యజనాయ్ ఉనాన్డు. వాళళ్ంతా ఆ బొమమ్లకి ఎదురుగా
నిలబడి ఉనాన్రు. పతివాడి చేతిలో ధూపం వేసే పాత ఒకటి ఉంది.
వాళళ్ంతాధూపం వేయడంవలల్ అది ఒకమేఘంలా కివెళత్ ఉంది.
దాని పరిమళం అంతటా నిండి ఉంది.

12 అపుప్డాయన నాకిలా చెపాప్డు. “నరపుతుడా, ఇశాయేలు
పజల పెదద్లు చీకటోల్ ఏం చేసుత్ నాన్రో చూశావా? పతి ఒకక్డూ తన
తన రహసయ్ గదులోల్ తన విగహాలకు ఇలాగే చేసుత్ నాన్డు. ‘యెహోవా
మమమ్లిన్ చూడడ్ం లేదు. యెహోవా దేశానిన్ విడిచిపెటాట్ డు’ అని
చెపుప్కుంటునాన్రు.” 13 తరువాత ఆయన “నువువ్ ఈ పుకి
తిరిగి చూడు. వీటికి మించిన అసహయ్ న పనులు వీళ ళ్ చేయడం
చూసాత్ వు” అనాన్డు.

14 ఇలా చెపిప్ ఆయన యెహోవా మందిరానికి ఉతత్రం పున
ఉనన్ దావ్రం దగగ్ర ననున్ దించాడు. అకక్డ చూడండి! సీలు
కూరుచ్ని తమూమ్జు దేవుడి కోసం ఏడుసుత్ నాన్రు. 15 అపుప్డాయన
“నరపుతుడా, ఇది చూశావా? ఇపుప్డు ఇంతకంటే అసహయ్ నది
చూసాత్ వు” అనినాకు చెపాప్డు.

16 ఇలా చెపిప్ ఆయన యెహోవా మందిరం లోపలి ఆవరణలో
ననున్ దించాడు. అకక్డ చూసేత్,మందిర దావ్రం దగగ్ర మంటపానికీ
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బలిపీఠానికీ మధయ్లో ఇర ఐదు మంది పురుషులు ఉనాన్రు. వారు
తూరుప్ పుకి తిరిగి ఉనాన్రు. వాళళ్ వీపులు వెనుక యెహోవా
మందిరం పుకీ, ముఖాలు తూరుప్ పుకీ ఉనాన్యి. వాళ ళ్
తూరుప్న ఉనన్ సూరుయ్డికి నమసాక్రం చేసుత్ నాన్రు.

17 అపుప్డాయన నాతో ఇలా చెపాప్డు. “నరపుతుడా, నువువ్
ఇదంతా చూసుత్ నాన్వా? యూదా జాతి పజలు ఇకక్డ చేసుత్ నన్
అసహయ్ న పనులు సవ్లప్ నవా? వాళ ళ్ దేశానిన్ బలాతాక్రంతో
నింపివేశారు. ముకుక్లకు తీగలు తగిలించుకుంటూ నా కోపానిన్
మరింత రెచచ్గొడుతునాన్రు. 18 కాబటిట్ నేను వాళళ్ మధయ్ నా పని
జరిగిసాత్ ను. నా దృషిట్లో వాళళ్ పటల్ నాకెలాంటి కనికరమూ ఉండదు.
నేను వాళళ్ని వదలను. వాళ ళ్ నా చెవిలో ఎంత పెదద్ సవ్రంతో
ఏడిచ్నా నేను వినను.”

9
విగహరాధికుల వధ

1 నేను వింటుండగా దేవుడు పెదద్ సవ్రంతో ఇలా పకటించాడు.
“పటట్ణానిన్ కాపలా కాసే వాళళ్ంతా ఇకక్డికి రండి. పతి ఒకక్డూ
నిరూమ్లం చేసే తన ఆయుధానిన్ చేతిలో పటుట్ కుని రావాలి” 2 ఇదిగో
చూడండి! ఉతత్రం పున ఉనన్ ముఖదావ్రం నుండి ఉనన్ దారిలో
ఆరుగురు వయ్కులు వచాచ్రు. పతి ఒకక్రి చేతిలోనూ సంహారం చేసే
ఆయుధం ఉంది. వారిమధయ్లోనారతో నేసిన బటట్లు వేసుకునన్ ఒక
వయ్కి ఉనాన్డు. అతని నడుముకి లేఖకుడి వాత సామాను ఉంది.
వాళ ళ్ లోపలికి వెళిళ్ ఇతత్డి బలిపీఠం దగగ్ర నిలబడాడ్ రు.

3 ఇశాయేలు దేవుని మహిమ తానునన్ కెరూబు నుండి కి వెళిళ్
మందిరం గడప దగగ్రికి వచిచ్ నిలిచింది. ఆయన నార బటట్లు
వేసుకునన్ లేఖకుడి సామానుతో ఉనన్ వయ్కిని పిలిచాడు. 4యెహోవా
అతనితో ఇలా చెపాప్డు. “యెరూషలేము పటట్ణంలో పవేశించి
అకక్డ తిరుగు. పటట్ణంలో జరుగుతునన్ అసహయ్ న పనులను
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గూరిచ్ మూలుగుతూ, నిటూట్ రుప్లు విడుసూత్ ఉనన్ వాళళ్ నుదుటి
ఒక గురు పెటుట్ .”

5అపుప్డు నేను వింటూ ఉండగా ఆయన మిగిలిన వాళళ్కి ఇలా
అజాఞ్ పించాడు. “మీరు అతని వెనకే పటట్ణంలో సంచరించండి.
హతమారచ్ండి! ఎలాంటి కనికరమూ లేకుండా అందరినీ చంపండి.
6ముసలివా నా,యువకు నా, కనయ్ నా, చినన్ పిలల్ నా, సీ నా
అందరినీ చంపండి! కానీ నుదుటి గురు ఉనన్ వాళళ్ జోలికి
వెళళ్వదుద్ . నా మందిరం దగగ్రనుండే పారంభం చేయండి.” కాబటిట్
వాళ ళ్ మందిరం ఎదుట ఉనన్ పెదద్వాళళ్తోమొదలు పెటాట్ రు.

7ఆయనఇంకాఇలాఅనాన్డు. “మందిరానిన్అపవితంచేయండి.
దాని ఆవరణాలను శవాలతో నింపండి. మొదలు పెటట్ండి.” వాళ ళ్
వెళిళ్ పటట్ణం దాడి చేసి చంపడం పారంభించారు. 8 వాళ ళ్
చంపడం మొదలు పెటిట్న తరువాత ననున్ తపప్ వాళ ళ్ అందరినీ
చంపడం చూశాను. నేను ఒంటరిగా ఉండటం చూసి నేను సాషాట్ ంగ
పడాడ్ ను. గటిట్గా వేడుకునాన్ను. “అయోయ్! పభూ! యెహోవా,
యెరూషలేము నీ కోధానిన్ కుమమ్రించి ఇశాయేలు పజలోల్ మిగిలిన
వాళళ్ందరినీ నాశనం చేసాత్ వా?” అనాన్ను.

9 ఆయన నాకిలా చెపాప్డు. “ఇశాయేలు పజల, యూదా
పజల అతికమాలు చాలా అధికమయాయ్యి. వాళ ళ్ యెహోవా
మనలను విడిచి పెటాట్ డనీ, యెహోవా మనలను చూడటం లేదనీ
చెపుప్కుంటునాన్రు. కాబటిట్ దేశం రక పాతంతోనూ పటట్ణం
భషట్తవ్ంతోనూ నిండి పోయాయి. 10కాబటిట్ నా దృషిట్లో వారి కోసం
ఎలాంటి కనికరమూ లేదు. నేను వాళళ్ని వదలను. వీటనిన్టి
ఫలితానిన్ వాళళ్ తలల కి తెసాత్ ను.” 11 అపుప్డు నార బటట్లు
వేసుకుని లేఖకుడి సామానుతో ఉనన్ వయ్కి వచాచ్డు. అతడు “నీ
ఆదేశాల పకారం నేను అంతా చేశాను” అని చెపాప్డు.
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10
యెహోవామహిమ

1 అపుప్డు నేను కెరూబుల తలలకి గా ఉనన్ గుమమ్టం పుకి
చూశాను. వాళల్కి గా అది నీలమణిలా మెరుసూత్ కనిపించింది.
అది ఒక సింహాసనం ఆకారంలో ఉంది. 2 అపుప్డు యెహోవా నార
బటట్లు వేసుకునన్ వయ్కితో ఇలా చెపాప్డు. “నువువ్ చకాల మధయ్కు,
కెరూబుల కిందకు వెళ ళ్. కెరూబుల మధయ్లో ఉనన్ నిపుప్ కణికలతో
రెండు చేతులూ నింపుకో. వాటిని పటట్ణంలో వెదజలుల్ .” నేను
చూసుత్ ండగా ఆ వయ్కి వెళాళ్డు.

3అతడు లోపలికి వెళిళ్నపుప్డు కెరూబులు మందిరం కుడి పున
నిలబడి ఉనాన్రు. లోపలి ఆవరణను మేఘం కమిమ్వేసింది.
4యెహోవామహిమతేజసుస్ కెరూబుల నుండి కి వెళిళ్ మందిరం
గడప దగగ్ర నిలిచింది. దాంతో మేఘం మందిరానిన్ నింపివేసింది.
ఆవరణ అంతా యెహోవా మహిమ తేజసుస్తో వెలిగి పోతూ
ఉంది. 5 అపుప్డు బయట ఆవరణలో కెరూబుల రెకక్ల చపుప్డు
వినబడింది. అది సరవ్శకిగల దేవుడు మాటాల్ డినపుప్డు ఆయన
సవ్రంలా ఉంది.

6 అపుప్డు నార బటట్లు వేసుకునన్ వయ్కిని ఇలా ఆదేశించాడు.
“కెరూబుల మధయ్లో ఉనన్ చకాల దగగ్ర ఉనన్ అగిన్ని తీసుకో.”
అపుప్డు ఆ వయ్కి లోపలికి వెళిళ్ ఒక చకం పకక్నే నిలబడాడ్ డు.
7 కెరూబులోల్ ఒకడు కెరూబుల మధయ్ ఉనన్ అగిన్ పు చెయియ్ చాపి
నిపుప్లుతీసినారబటట్లు వేసుకునన్ వయ్కిచేతులోల్ ఉంచాడు. ఆవయ్కి
అగిన్ని చేతులోల్ కి తీసుకుని బయటకి వెళాళ్డు. 8అపుప్డే కెరూబుల
రెకక్ల కింద మనిషిహసత్ం లాంటిది నాకు కనిపించింది.

9 నేను ఇంకా చూసూత్ ఉనాన్ను. కెరూబుల దగగ్ర నాలుగు
చకాలునాన్యి. ఒకోక్ కెరూబు దగగ్ర ఒకోక్ చకం ఉంది. ఆ
చకాలు ఢూరయ్ంతో చేసినటుట్ గా ఉనాన్యి. 10 ఆ నాలుగు
చకాలు ఒకే విధంగా ఉనాన్యి. అవి ఒక చకంలో మరో చకం
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అమరిచ్నటుట్ గా ఉనాన్యి. 11 అవి కదులుతూ ఉనన్పుప్డు అనిన్
పులకీవెళత్ నన్టుట్ ంది. అవిఏపకక్కీతిరగడంలేదు. అవికెరూబుల
ముఖాలు ఏ పుకి ఉనాన్యో ఆ పుకే వెళత్ నాన్యి. అవి పకక్కి
తిరగకుండాముందుకే వెళత్ నాన్యి.

12ఆనాలుగు కెరూబుల వీపులూ, చేతులూ, రెకక్లతో సహావాటి
శరీరమంతా కళ ళ్ ఉనాన్యి. నాలుగు చకాలు కూడా కళళ్తో చుటూట్
కపిప్ ఉనాన్యి. 13 నేను వింటుండగా “చక భమణం” అని వాటిని
పిలిచినటుట్ వినాన్ను. 14ఒకోక్ కెరూబుకీ నాలుగు ముఖాలునాన్యి.
మొదటిముఖం కెరూబులా ఉంది. రెండోదిమనిషిలాఉంది. మూడో
ముఖం సింహంలా ఉంది. నాలుగోది డేగ ముఖంలా ఉంది.

15 అపుప్డు ఈ కెరూబులు కి లేచాయి. కెబారు నది దగగ్ర
నాకు కనబడిన జీవులు ఇవే. 16 కెరూబులు కదిలినపుప్డలాల్
చకాలు కూడా వాటితోనే కదిలాయి. కెరూబులు భూమి నుండి
ఎగరడానికి రెకక్లు విపిప్నపుప్డు చకాలు తిరగలేదు. 17 కెరూబులు
నిలిచిపోయినపుప్డు చకాలు కూడా నిలిచిపోయాయి. కెరూబులు
లేచినపుప్డు చకాలు కూడా లేచాయి. ఎందుకంటే ఆ జీవుల పాణం
చకాలోల్ ఉంది.

18 అపుప్డు యెహోవా మహిమ తేజసుస్ మందిరం గడప నుండి
లేచికెరూబులకు గావెళిళ్ఆగింది. 19కెరూబులునేనుచూసుత్ ండగా
తమ రెకక్లు అలాల్ రిచ్ బయటకు వెళాళ్యి. వాటితో పాటు చకాలు
కూడా వాటి పకక్నే కి లేచాయి. అవి యెహోవా మందిరానికి
తూరుప్న ఉనన్ దావ్రం దగగ్ర నిలిచాయి. ఇశాయేలు దేవునిమహిమ
తేజసుస్ వాటికి గా వచిచ్ నిలిచింది.

20కెబారు నదిదగగ్ర ఇశాయేలుపజలదేవునికిందనాకు కనబడిన
జీవులు ఇవే. అవి కెరూబులని నేను తెలుసుకునాన్ను! 21 ఒకోక్
దానికి నాలుగు ముఖాలూ నాలుగు రెకక్లూ ఆ రెకక్ల కింద మనిషి
చేతులాల్ ంటివీ ఉనాన్యి. 22వాళళ్ ముఖాలు కెబారు నది దగగ్ర నాకు
కలిగిన దరశ్నంలో నేను చూసిన రూపాలాల్ గే ఉనాన్యి. అవి అనీన్
తినన్గాముందుకు వెళత్ నాన్యి.
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11
వభకిలేని నాయకులకు శికష్

1 ఆ తరువాత ఆతమ్ ననున్ కి ఎతిత్ యెహోవా మందిరానికి
తూరుప్నఉనన్దావ్రందగగ్రికితీసుకు వచాచ్డు. దావ్రందగగ్రవాకిటోల్
ఇర ఐదు మంది నాకు కనిపించారు. వాళళ్లో అజూజ్ రు కొడుకు
యజనాయ్, బెనాయా కొడుకు పెలటాయ్, ఇంకా పజల నాయకులూ
ఉనాన్రు.

2 దేవుడు నాకిలా చెపాప్డు. “దురాలోచనలు చేసూత్ పటట్ణంలో
దురామ్రగ్పు ఆలోచనలు చేసేది వీళేళ్. 3 వాళిళ్లా అంటునాన్రు,
‘ఇలుల్ కటట్డానికి ఇది సమయం కాదు. ఈ పటట్ణం పాత అయితే
మనందానిలోఆహారం’ 4కాబటిట్ వాళల్కి విరోధంగా పవచనం పలుకు.
నరపుతుడా, పవచించు.”

5ఆ తరువాతయెహోవా ఆతమ్ నా కి వచాచ్డు. ఆయన నాకిలా
చెపాప్డు. “నువువ్ ఇలా చెపుప్,యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. మీరు
అలాగే ఆలోచిసుత్ నాన్రు. మీ మనసుస్లోల్ కి వచేచ్ ఆలోచనలు నాకు
తెలుసు. 6 ఈ పటట్ణంలో మీ చేతులోల్ చనిపోయిన వాళళ్ సంఖయ్
పెంచుతునాన్రు. మీ వలల్ చనిపోయిన వాళళ్తో పటట్ణ వీధులు
నిండిపోయాయి. 7 కాబటిట్ పభు న యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు.
మీరు చంపి పటట్ణంలో పడవేసిన శవాలే ఆహారం. ఈపటట్ణం వంట
పాత. కానీమిమమ్లిన్మాతం పటట్ణంలో ఉండకుండాా తీసివేసాత్ ను.

8 మీరు కతిత్కి భయపడుతునాన్రు. కాబటిట్ మీ కి కతిత్నే
పంపుతాను.” ఇదే పభు నయెహోవావాకుక్.

9 “నేను మిమమ్లిన్ పటట్ణంలో నుండి తీసివేసాత్ ను. మీకు శికష్
విధిసాత్ ను. మిమమ్లిన్ విదేశీయుల చేతులకు అపప్గిసాత్ ను. 10మీరు
కతిత్ చేత కూలిపోతారు. ఇశాయేలు సరిహదుద్ లోల్ నే మీకు తీరుప్ తీరిచ్
శి సాత్ ను. అపుప్డు నేనేయెహోవాను అనిమీరు తెలుసుకుంటారు.

11 ఈ పటట్ణం మీకు వంటపాతగా ఉండదు. మీరు దానిలో
ఆహారంగా ఉండరు. ఇశాయేలు సరిహదుద్ లోల్ నే మీకు తీరుప్ తీరిచ్
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శి సాత్ ను. 12 అపుప్డు ఎవరి చటాట్ లను అనుసరించి మీరు
జీవించకుండా, ఎవరి శాసనాలను పాటించకుండా మీ చుటూట్ ఉనన్
ఇతర జాతుల శాసనాలను పాటించారో ఆ యెహోవాను నేనే అని
మీరు తెలుసుకుంటారు.”

13నేనుఆపకారమేపవచిసూత్ ఉండగాబెనాయాకొడు నపెలటాయ్
చచిచ్పోయాడు. దాంతో నేను సాషాట్ ంగపడి పెదద్ సవ్రంతో “అయోయ్!
పభూ, యెహోవా, ఇశాయేలులో మిగిలిన వాళళ్ని సమూలంగా
నాశనం చేసాత్ వా?” అనాన్ను.

14 అపుప్డు యెహోవా వాకుక్ నా దగగ్రకి వచిచ్ంది. ఆయన
నాతో ఇలా అనాన్డు. 15 “నీ సోదరులను గూరీచ్ నీ గోతం వాళళ్ను
గూరీచ్ ఇశాయేలు పజలందరిని గూరీచ్యెరూషలేము పటట్ణవాసులు
‘మీరంతాయెహోవాకుచాలాదూరంగాఉనాన్రు. ఈదేశానిన్ దేవుడు
మాకు సావ్ధీనం చేశాడు’ అని చెపునాన్రు.”

16 కాబటిట్ వాళళ్కి ఇలా చెపుప్. “పభు న యెహోవా ఇలా
చెపునాన్డు, దూరంగా ఉనన్ జాతులోల్ కి నేను వారిని తొలగించినా,
ఇతర దేశాలోల్ కి వాళళ్ని నేను చెదరగొటిట్నా వాళ ళ్ చెదరిపోయిన
దేశాలోల్ నేను వారికి కొంతకాలం పరిశుదద్ ఆలయంగా ఉంటాను”
17 కాబటిట్ ఇలా చెపుప్ “యెహోవా ఇలా పకటిసుత్ నాన్డు. నేను
ఇతర జనాల మధయ్లో నుండి మిమమ్లిన్ సమకూరుసాత్ ను. మీరు
చెదిరిపోయిన దేశాలనుండి మిమమ్లిన్ నేను సమీకరిసాత్ ను. మీకు
తిరిగి ఇశాయేలు దేశానిన్ ఇసాత్ ను 18వారు అకక్డికి తిరిగి వసాత్ రు.
వాళ ళ్ పతి అసహయ్ న దానీన్ నీచ న దానీన్ అకక్డనుండి
తీసివేసాత్ రు.

19 వాళ ళ్ నా దగగ్రకి వచిచ్నపుప్డు వాళల్కి ఏక హృదయానిన్
ఇసాత్ ను. వాళళ్లో కొతత్ ఆతమ్ను ఉంచుతాను. వాళళ్ శరీరంలోనుండి
రాతి గుండెను తీసివేసి మాంసపు గుండెని ఇసాత్ ను. 20 దానివలల్
వాళ ళ్ నా చటాట్ లను అనుసరిసాత్ రు. నా శాసనాలను పాటిసాత్ రు.
అపుప్డు వాళ ళ్ నా పజలుగా ఉంటారు. నేను వాళళ్ దేవుడిగా
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ఉంటాను. 21 అయితే అసహయ్ న వాటిపటల్, నీచ న వాటిపటల్
అనురకితో నడిచే వాళళ్ విషయంలో వాళళ్ పవరన ఫలానిన్ వాళ ళ్
అనుభవించేలా చేసాత్ ను.” ఇది పభు నయెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.

22 అపుప్డు కెరూబులు తమ రెకక్లు చాపాయి. చకాలు వాటి
పకక్నే ఉనాన్యి. ఇశాయేలు దేవుని మహిమ తేజసుస్ వాటికి గా
ఉంది. 23 తరువాత యెహోవా మహిమ తేజసుస్ పటట్ణంలో నుండి
కి వెళిళ్ తూరుప్న ఉనన్ పరవ్తం నిలిచింది.
24తరువాత దేవునిఆతమ్ నాకనుగహించిన దరశ్నంలోఆతమ్ ననున్
కి ఎతిత్ కలీద్య దేశంలోని బందీల దగగ్రికి చేరాచ్డు. నేను చూసిన
దరశ్నం ననున్ విడిచి వెళిళ్ంది. 25 అపుప్డు యెహోవా నాకు
తెలియజేసిన సంగతులనిన్టినీ అకక్డి బందీలకు వివరించాను.

12
చెరను ఒక సూచనగా ఉదహరించడం

1 యెహోవా వాకుక్ నా దగగ్రకి వచిచ్ంది. ఆయన నాకు ఇలా
చెపాప్డు. 2 “నరపుతుడా, నువువ్ తిరగబడే పజల మధయ్
నివసిసుత్ నాన్వు. వాళల్కు కళ ళ్ ఉనాన్యి. కానీ వాళ ళ్ చూడరు.
వాళల్కి చెవులు ఉనాన్యి. కానీ వినరు.

3 నరపుతుడా, ను తే దేశాంతరం వెళళ్డానికి సామాను సిదధ్ం
చేసుకో. పగలు వాళ ళ్ చూసుత్ ండగానే నువువ్ నీ సథ్లానిన్ విడిచి
పయాణ వేరేసథ్లానికిదేశాంతరంపోవాలి. వాళ ళ్తిరగబడేవాళేళ్
అయినా ఇదంతా గమనించడంమొదలు పెడతారేమో.

4 వాళ ళ్ చూసుత్ ండగానే పగటి వేళ దేశాంతరం వెళళ్డానికి నీ
సామాను బయటకి తీయాలి. అలాగే మరో దేశం పయాణమయేయ్
వాడు వెళిళ్నటుట్ గా వాళ ళ్ చూసుత్ ండగాసాయంతం వేళలో వెళాళ్లి.
5వాళ ళ్ చూసుత్ ండగా గోడకి కనన్ం వేసి దానిలో నుండి బయలేద్రు.
6వాళ ళ్ చూసుత్ ండగా నీ వసుత్ వులను భుజం మీదికెతుత్ కో. వాటిని
రాతివేళ బయటకు తీసుకు రా. నీకు నేల కనపడకుండా ముఖం
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కపుప్కో. ఎందుకంటే ఇశాయేలు పజలకు నేను నినున్ ఒక సూచనగా
నిరణ్యించాను.”

7ఆయననాకాజాఞ్ పించినటేట్ నేను చేశాను. దేశాంతరం వెళళ్డానికి
పగలు సామాను బయటకు తెచాచ్ను. సాయంతం నా చేతోత్ గోడకి
కనన్ం వేసి నా వసుత్ వులను చీకటోల్ బయటకు తెచాచ్ను. వాళ ళ్
చూసుత్ ండగా వాటిని నా భుజం కెతుత్ కునాన్ను. నేను దేశాంతరం
పోతునన్టుట్ గాపగటివేళనాసామానుబయటికితెచిచ్పొదుద్ గుంకే వేళ
నా చేతోత్ గోడకు కనన్ం వేసి, వారు చూసుత్ ండగా సామగిని తీసుకుని
మూట భుజం మీద పెటుట్ కునాన్ను.

8 తరువాత ఉదయం యెహోవా వాకుక్ నా దగగ్రకి వచిచ్ంది.
ఆయన నాకిలా చెపాప్డు. 9 “నరపుతుడా, ఇశాయేలు పజలు,
ఆ తిరగబడే జనం ‘నువివ్లా చేసుత్ నాన్వేమిటి?’ అని అడగడం
లేదా? 10వాళళ్కిలా చెపుప్. పభు న యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు.
ఈ పవచనాతమ్క సందేశంయెరూషలేములోని పరిపాలకుడికీ దానిలో
ఉనన్ ఇశాయేలు పజలందరికీ చెందుతుంది.

11 నేను మీకు ఒక సూచనగా ఉనాన్ను. నేను చేసి చూపినదే
వాళళ్కీ జరుగుతుంది. వాళ ళ్ చెరలోకి వెళాత్ రు. బందీలుగా
దేశాంతరం పోతారు. 12వాళళ్లో ఉనన్ పరిపాలకుడు తన సామాను
భుజం మీద ఎతుత్ కుని రాతివేళ గోడలో నుండి వెళాత్ డు. వాళ ళ్
గోడ తవివ్ దాంటోల్ నుండి తమ వసుత్ వులు బయటకు తీసుకువసాత్ రు.
అతడు నేలను చూడకుండా తనముఖానిన్ కపుప్కుంటాడు. 13నేను
అతణిణ్ పటుట్ కోడానికి వల విసురుతాను. అతడు నా వలలో
చికుక్కుంటాడు. అతణిణ్ కలీద్య పజల దేశ న బబులోనుకి తీసుకు
వసాత్ ను. కానీ అతడు ఆ సథ్లానిన్ చూడకుండానేమరణిసాత్ డు.

14అతనికి సహాయం చేయడానికి వచిచ్న వారినీ, అతనిమొతత్ం
నాయ్నీన్ నేను అనిన్ దికుక్లకీ చెదరగొడతాను. వాళళ్ వెనుకే ఒక
కతిత్ని పంపి తరుముతాను. 15 నేను వాళళ్ని అనేక జనాలోల్ కి
చెదరగొటిట్ ,అనేకదేశాలోల్ కి పంపినతరువాతవాళ ళ్ నేనేయెహోవాను
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అని తెలుసుకుంటారు. 16 ఇతర పజలకు తమ అసహయ్ న
పనులను గూరిచ్ వివరించడానికి నేను కొంతమందిని కతీత్, కరువూ,
తెగులు బారిన పడకుండా కాపాడతాను.”

17 యెహోవా వాకుక్ నా దగగ్రకి వచిచ్ంది. ఆయన నాతో ఇలా
చెపాప్డు. 18 “నరపుతుడా, భయపడుతూ నీ ఆహారం తిను. చింతా
ఆందోళనలతో నీళ ళ్ తాగు. 19 తరువాత, దేశ పజలకు ఇలా
పకటించు. యెరూషలేములో నివసించే వాళళ్ను గూరీచ్ ఇశాయేలు
దేశానిన్ గూరీచ్ పభు న యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. వాళ ళ్
వణికిపోతూ తమ ఆహారం తింటారు. భయపడి పోతూ నీళ ళ్
తాగుతారు. ఎందుకంటే అకక్డ నివసించే వాళ ళ్ చేసే హింస,
దౌరజ్నాయ్ల వలల్ దేశంలోనిసౌభాగయ్ం నాశనం అయింది. 20పటట్ణాలు
నిరజ్నంగానూ, శిథిలంగానూమారతాయి. దేశంనిసాస్రంఅవుతుంది.
అపుప్డు మీరు నేనేయెహోవాను అని తెలుసుకుంటారు.”

21 తిరిగి యెహోవా వాకుక్ నా దగగ్రకి వచిచ్ంది. ఆయన నాకిలా
చెపాప్డు. 22 “నరపుతుడా, ‘రోజులు గడిచి పోతునాన్యి, పతి
దరశ్నమూ విఫలమవుతుంది’ అని సామెత చెపాత్ రే. దాని అరథ్ం
ఏమిటి? 23 కాబటిట్ నువువ్ వాళల్కి ఇలా చెపుప్. పభు న యెహోవా
ఇశాయేలు పజలు ఈ సామెత చెపప్కుండా నేను ఈ సామెతకి
ముగింపు పలుకుతునాన్ను. దానిన్ వయ్రధ్ం చేసుత్ నాన్ను. ఇలా చెపిప్
వాళళ్కి ‘పతిదరశ్నమూనెరవేరేరోజులు దగగ్ర పడుతునాన్యి.’ అని
పకటించు.”

24 “ఇశాయేలు పజలోల్ ఇక మీదట తపుప్డు దరశ్నాలూ,
అనుకూల జోసాయ్లూ ఉండవు. 25 నేను యెహోవాను. నేనే
మాటాల్ డుతునాన్ను. నా మాటలు నేను నెరవేరుసాత్ ను. ఏమాతం
ఆలసయ్ం కాకుండా ఇదంతా జరుగుతుంది. తిరగబడే జనమా, మీ
రోజులోల్ నే నేను ఈ మాట చెపిప్ దానిన్ నెరవేరుసాత్ ను. ఇదే పభు న
యెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.”
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26 తిరిగి యెహోవా వాకుక్ నా దగగ్రకి వచిచ్ంది. ఆయన నాకిలా
చెపాప్డు. 27 “నరపుతుడా, చూడు. ‘ఇతడు చూసుత్ నన్ దరశ్నం
జరగడానికి ఇంకా ఎనోన్ రోజులు పడుతుంది. చాలా కలం తరవాత
జరిగే వాటిని గూరిచ్ ఇతడు ఇపుప్డే పవచనం చెపునాన్డు’ అని
ఇశాయేలు పజలు చెపునాన్రు. 28 అయితే నువువ్ వాళళ్కి ఇలా
చెపుప్. పభు న యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. నా మాటలు ఇక
ఆలసయ్ం కావు. నేను పలికినది తపప్క నెరవేరుతుంది. ఇది పభు న
యెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.”

13
అబదధ్ పవకలు ఖండన

1 యెహోవా వాకుక్ నా దగగ్రకి వచిచ్ంది. ఆయన నాతో ఇలా
చెపాప్డు. 2 “నరపుతుడా, ఇశాయేలు పజల మధయ్ పవచనం
చెపునన్ పవకలకు విరోధంగా పవచించు. తమసొంత ఆలోచనలను
పవచనాలుగా చెపునన్వాళళ్కి ఇలాచెపుప్. యెహోవామాటవినండి!
3 పభు న యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. దరశ్నం ఏదీ చూడకుండా
సొంత ఆలోచనలను అనుసరించే తెలివి తకుక్వ పవకలకు బాధ!
4ఇశాయేలుపజలారా,మీపవకలుబంజరు భూములోల్ తిరిగేనకక్లాల్
ఉనాన్రు.

5యెహోవాదినాన జరిగేయుదధ్ంలో ఇశాయేలు పజలు శతువును
ఎదిరించడానికి మీరు గోడలోల్ ఉనన్ పగుళళ్ జోలికి వెళళ్రు.
పాకారానికి మరమమ్తుత్ లు చేయరు. 6 ‘యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు’
అని చెపేప్ వాళ ళ్ అబదధ్పు దరశ్నాలు చూసి అబదధ్పు జోసాయ్లు
చెపాత్ రు. యెహోవా వాళళ్ని పంపలేదు. అయినా తమ సందేశం
జరుగుతుంది అని పజలు ఆశ పడేలా చేసాత్ రు. 7 నేను అసలేమీ
మాటాల్ డకుండానే ‘యెహోవా చెపేప్ది ఇదీ, అదీ’ అంటూ చెపేప్ మీరు
అబదధ్పు దరశ్నాలు చూడలేదా? అబదధ్పు జోసాయ్లు చెపప్లేదా?
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8 కాబటిట్ పభు న యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. మీరు అబదధ్పు
దరశ్నాలు చూసి అబదాధ్ లు చెపునాన్రు కాబటిట్ పభు న యెహోవా
మీకు విరోధంగా చేసుత్ నన్ పకటన ఇదే, 9అబదధ్పు దరశ్నాలు చూసూత్
జోసయ్ంచెపునన్ పవకలకి నేను వయ్తిరేకిని. నాపజలసభలోకివాళళ్ని
రానివవ్ను. ఇశాయేలు పజలోల్ వాళళ్ను నమోదు చేయను. వాళ ళ్
ఇశాయేలు దేశానికి వెళళ్డానికి వీలేల్దు. అలా జరిగినపుప్డు నేనే
యెహోవాను, అనిమీరు తెలుసుకుంటారు.

10శాంతి లేకుండానే ‘శాంతి’ అని పవచిసూత్ నా పజలను వాళ ళ్
తపుప్దారి పటిట్సుత్ నాన్రు. ఈ విధంగా వాళ ళ్ ఒక గోడ కటిట్ దాని
సునన్ం పూసుత్ నాన్రు 11 గోడకి సునన్ం వేసుత్ నన్ వాళళ్కి ఇలా చెపుప్.
ఇది కూలిపోతుంది. జడివాన కురుసుత్ ంది. దీనిన్ పడగొటట్డానికి
నేను పిడుగులు పంపిసాత్ ను. పడిన గోడను చినాన్భినన్ం చేయడానికి
గాలి తుఫానుని పంపుతాను. 12ఆ గోడ పడిపోయినపుప్డు పజలు
మిమమ్లిన్ ‘మీరు వేసిన సునన్ం ఎకక్డ?’ అని అడుగుతారా లేదా?”

13 కాబటిట్ పభు న యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. “నా కోధంలో
నుండిగాలితుఫాను,నాగొపప్ కోపంలోనుండి కుంభవృషిట్గా వరాష్ లూ
రపిప్సాత్ ను! నా కోధం వలల్ పడిన వడగళ ళ్ ఆ గోడను సమూలంగా
ధవ్ంసం చేసాత్ యి. 14 మీరు సునన్ం వేసిన గోడను పునాదులు
కనపడేలా నేలమటట్ం చేసాత్ ను. అది పడిపోతుంది. దాని కింద
మీరూ నిరూమ్లం అవుతారు. అపుప్డు నేనే యెహోవాను అని మీరు
తెలుసుకుంటారు.

15 ఈ విధంగా నేను మహా కోపంతో ఆ గోడనూ, దానికి సునన్ం
వేసిన వాళళ్నీ నిరూమ్లం చేసాత్ ను. అపుప్డు మీతో నేను ‘గోడ ఇక
లేదు. అలాగేదానికి సునన్ం వేసినవాళ ళ్ కూడా లేరు’అని చెపాత్ ను.
16 సునన్ం వేసిన వాళ ళ్ ఎవరంటే యెరూషలేముకి శాంతి లేకునాన్
యెరూషలేముకి శాంతి కలుగుతుందని దరశ్నాలు చూసిన ఇశాయేలు
పజల పవకలే. ఇదే పభు నయెహోవాపలికినమాట.”
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17 నరపుతుడా, తమ సొంత ఆలోచనల పకారం పవచనం పలికే
ఇశాయేలు పజల కూతుళళ్కు విరోధంగా పవచించు. 18 ఇలా
చెపుప్. పభు న యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. పజలను ఉచుచ్లోకి
లాగేందుకు తమ చేతుల నిండాతాయెతుత్ లు కటుట్ కుని తమ తలల
రకరకాల ముసుగులు వేసుకునే సీలకు బాధ. నా పజల పాణాలను
ఉచుచ్లోకి లాగుతూమీపాణాలను కాపాడుకోగలరా?

19చారెడు బారీల్ గింజలకీ కొనిన్ రొటెట్ ముకక్లకీ ఆశపడి పజలోల్ నా
పేరును అవమానపరిచారు. అబదాధ్ లు వినే నా పజలకు అబదాధ్ లు
చెపూ వాళ ళ్ నిరోద్ షులను చంపేలా, చావడానికి అరుహ్ న వాళళ్ను
విడిచిపెటేట్లా చేశారు.

20 కాబటిట్ పభు న యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. పకష్ులకు
వల విసిరినటుట్ గా పజల పాణాలకు ఉచుచ్ వేయడానికి మీరు
ఉపయోగించే తాయెతుత్ లకి నేను వయ్తిరేకం. వాటిని మీ
చేతులనుండి నేను కచిచ్తంగా తెంపి వేసాత్ ను. పకష్ులను పటిట్నటుట్
మీరు వల వేసి పటిట్న పజలను నేను విడిపిసాత్ ను. 21 వాళ ళ్
ఇక మీ చేతులోల్ బందీలుగా ఉండకుండాా నేను మీ ముసుగులను
చింపి వాళళ్ని విడిపిసాత్ ను. అపుప్డు నేనే యెహోవాను అని మీరు
తెలుసుకుంటారు.

22 నీతిగల వయ్కి నిరుతాస్హపడాలని నేను కోరుకోను. కానీ
మీరు మీ అబదాద్ ల చేత నీతిగల వయ్కులను నిరుతాస్హపరిచారు.
దురామ్రుగ్ డు తనపాపంవదిలేసితనపాణానిన్కాపాడుకోకుండామీరు
వాడి దురామ్రగ్తను పోతస్హించారు. 23 కాబటిట్ మీరు ఇకనుండి
అబదధ్పు దరశ్నాలు చూడరు. జోసాయ్లూ చెపప్రు. నాపజలను నేను
మీ సావ్ధీనం నుండి విడిపిసాత్ ను. అపుప్డు నేను యెహోవాను అని
మీరు తెలుసుకుంటారు.

14
విగహాలను విసరిజ్ంచమని పిలుపు
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1 తరువాత ఇశాయేలు పజల పెదద్లోల్ కొందరు నా దగగ్రకి వచిచ్
నా ఎదుట కూరుచ్నాన్రు. 2యెహోవా వాకుక్ నా దగగ్రకి వచిచ్ంది.
ఆయన నాతో ఇలా చెపాప్డు. 3 “నరపుతుడా, ఈ మనుషులు
విగహాలను తమ హృదయాలోల్ పతిషిట్ంచుకునాన్రు. తమకు
అడుడ్ బండగాతమఅతికమాలను నిలుపుకునాన్రు. వీళళ్నినాదగగ్ర
విచారణ చేయనియాయ్లా?

4 కాబటిట్ నువువ్ పకటన చేసి వాళల్కి ఈ సంగతి చెపుప్. కాబటిట్
నీవు వాళల్కి సంగతి తెలియజేసి ఇలా చెపుప్. పభు న యెహోవా
ఇలా చెపునాన్డు. ఇశాయేలు పజలోల్ విగహాలను హృదయంలో
పతిషిట్ంచుకునన్ వారెవ నా, లేదా తమకు అడుడ్ బండగా తమ
అతికమాలను నిలుపుకునన్ ఎవ నా, ఆ తరువాత పవక దగగ్రికి
వసేత్ యెహోవా న నేను వాడు పెటుట్ కునన్ విగహాల సంఖయ్ను బటిట్
వాడికి జవాబిసాత్ ను. 5 వాళ ళ్ పెటుట్ కునన్ విగహాల కారణంగా
నాకు దూరమయాయ్రు కాబటిట్ తిరిగి వాళళ్ హృదయాలను వశం
చేసుకోడానికి నేనలా చేసాత్ ను.

6కాబటిట్ ఇశాయేలుపజలకుఈమాటచెపుప్. ‘పశాచ్తాత్ పపడండి.
విగహాలను విడిచిపెటట్ండి. మీరు చేసుత్ నన్ అసహయ్ న పనులు
మాని వేయండి.’

7ఇశాయేలు పజలోల్ ఎవ నా,వాళళ్మధయ్ నివసించేవిదేశీయులోల్
ఎవ నాననున్ విడిచితమహృదయాలోల్ విగహాలను పతిషిట్ంచుకుని,
తమకు అడుడ్ బండగా తమ అతికమాలను నిలుపుకుని పవక దగగ్రికి
వసేత్ నేనే సూటిగా వాళళ్కి జవాబిసాత్ ను. 8 అలాంటి వయ్కికి నేను
విరోధంగా ఉండి అతణిణ్ సూచనగానో, సామెతగానో మారుసాత్ ను.
ఎందుకంటే నేను అతణిణ్ నా పజలోల్ నుండి కొటిట్వేసాత్ ను. నేను
యెహోవాను అనిమీరు తెలుసుకుంటారు.

9 ఒకవేళ ఎవరనాన్ ఒక పవక మోసపోయి ఒక సందేశం పలికితే
యెహోవా న నేను ఆ పవకను మోసం చేసాత్ ను. అతనికి విరోధంగా
నా చెయియ్ చాపి నా పజ న ఇశాయేలు నుండి అతణిణ్ నాశనం
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చేసాత్ ను. 10 ఇశాయేలు పజలు తమ అతికమాలోల్ కొనసాగుతారు.
ఎందుకంటే పవక దోషం ఎంతో అతడి దగగ్ర ఆలోచన కోసం
వచేచ్వాడిదీ అంతే దోషం అవుతుంది. 11 దీని కారణంగా ఇశాయేలు
పజలు ఇకమీదటనాకు దూరంగా వెళళ్రు. తమఅతికమాలనిన్టితో
తమను తాము అపవితం చేసుకోరు. వాళ ళ్ నా పజ ఉంటారు.
నేనువాళళ్దేవుడి ఉంటాను.” పభు నయెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన
ఇది.

12 యెహోవా వాకుక్ నా దగగ్రకి వచిచ్ంది. ఆయన నాతో ఇలా
చెపాప్డు. 13 “నరపుతుడా, ఒక దేశం నాకు విరోధంగా పాపం
చేసినపుప్డు నేను దానిన్ శి ంచడానికి నా హసత్ం చాపి దాని
ఆహార వనరులను నాశనం చేసి, దాని కరువు పంపి, దేశంలో
మనుషులనూ పశువులనూ నిరూమ్లం చేసాత్ ను. 14 అపుప్డు
ఆ దేశంలో నోవహ , దానియేలు, యోబు-ఈ ముగుగ్ రూ
ఉనన్పప్టికీ వాళ ళ్ తమ నీతి చేత తమను తాము మాతమే
ర ంచుకోగలుగుతారు. పభు నయెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన ఇది.

తీరుప్ తపిప్ంచుకోవడానికిమారగ్ం లేదు
15 బాటసారులెవవ్రూ దానిగుండా పయాణం చేయలేకుండా

దేశానిన్ బంజరుగానూ నిరజ్నం గానూ చేయడానికి అడవి మృగాలను
నేను రపిప్సేత్ 16 నా పాణం ఒటేట్సి చెపునాన్ను. ఆ ముగుగ్ రూ
అకక్డే ఉనాన్ వాళ ళ్ తమ సొంత కొడుకులనూ కూతుళళ్నూ కూడా
ర ంచుకోలేరు. వాళళ్ పాణాలను మాతమే ర ంచుకోగలుగుతారు.
దేశం వయ్రధ్ పోతుంది. ఇది పభు నయెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.

17 నేను దేశానికి విరోధంగా ఖడాగ్ నిన్ పంపి ‘ఖడగ్మా, దేశమంతా
సంచరించిమనుషులనూ, పశువులనూ నిరూమ్లం చెయియ్’ అని ఆజఞ్
ఇసేత్ 18నాపాణం ఒటేట్సి చెపునాన్ను. ఆ ముగుగ్ రూ అకక్డే ఉనాన్
వాళ ళ్ తమసొంత కొడుకులను, కూతుళళ్ను కూడా ర ంచుకోలేరు.
తమ పాణాలను మాతమే ర ంచుకోగలుగుతారు. ఇది పభు న
యెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.
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19 రకపాతం జరిగించడం దావ్రా నేను నా కోధానిన్ దేశం
కుమమ్రించడానికి తెగులు పంపి మనుషులనూ, పశువులనూ
నిరూమ్లం చేయాలని చూసేత్ 20 అపుప్డు నోవహ , దానియేలు,
యోబు అనే ఆ ముగుగ్ రూ అకక్డే ఉనాన్ నా పాణం ఒటేట్సి
చెపునాన్ను. వాళ ళ్ తమ సొంత కొడుకులను, కూతుళళ్ను కూడా
ర ంచుకోలేరు. వాళ ళ్ తమ నీతి వలల్ తమ పాణాలను మాతమే
ర ంచుకోగలుగుతారు.

21 ఎందుకంటే పభు న యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు.
యెరూషలేముకు విరోధంగా దానిలోని మనుషులనూ, పశువులనూ
నిరూమ్లం చేయడానికి నేను కరువు, ఖడగ్ ం, కూర మృగాలు, తెగులు
అనేనాలుగు శికష్లను కచిచ్తంగా పంపుతాను. మరింత గడుడ్ పరిసిథ్తి
కలిగిసాత్ ను.

22 అయినా, వినండి! తమ కొడుకులతో కూతుళళ్తో బయటకి
వెళేళ్ వాళ ళ్ ఉంటారు. ఆ విధంగా దానిలో కొంత ‘శేషం’
మిగిలిపోతుంది. చూడండి! వాళళ్ కొడుకులూ కూతుళ ళ్
తిరిగి నీ దగగ్రికి వసాత్ రు. నువువ్ వాళళ్ పవరననూ, పనులనూ
చూసాత్ వు. అపుప్డు యెరూషలేముకు వయ్తిరేకంగా నేను పంపిన
శికష్ల విషయంలోనూ, దేశానికి విరోధంగా నేను పంపిన వాటనిన్టి
విషయంలోనూ నీకు ఆదరణ కలుగుతుంది. 23మిగిలి ఉనన్ వాళళ్
పవరన, పనులు చూసినపుప్డు నీకు ఆదరణ కలుగుతుంది. వాళ ళ్
నినున్ ఆదరిసాత్ రు. నేనుఆమెకివయ్తిరేకంగాచేసినదేదీనిషాక్రణంగా
చేయలేదనిమీరుతెలుసుకుంటారు. ఇదిపభు నయెహోవాచేసుత్ నన్
పకటన.”

15
దాకష్ చెటుట్ ఉపమానం

1 యెహోవా వాకుక్ నా దగగ్రకి వచిచ్ంది. ఆయన నాతో ఇలా
చెపాప్డు. 2“నరపుతుడా,దాకష్చెటుట్ కర అడవిలోనిఇతరచెటల్ కరల
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కంటే ఏ విషయంలో గొపప్ది? 3దాకష్ చెటుట్ కరను ఎవ నా దేని నా
ఉపయోగిసాత్ రా? దేని నా తగిలించడానికి దాని కరతో కొకేక్లు
తయారు చేసాత్ రా? 4 చూడండి! అది పొయియ్లో పెటిట్ కాలచ్డానికే
ఉపయోగపడుతుంది కదా! ఆ కర రెండు పులా, మధయ్లోనూ
పూరిగా కాలిన తరువాత ఇక దేనికి పనికి వసుత్ ంది?

5 చూడు, అది కాలకముందు దేనికీ ఉపయోగపడలేదు. పూరిగా
కాలిపోయిన తరువాత కూడా దేనికీ పనికి రాదు! 6కాబటిట్ పభు న
యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. అడవిలోని ఇతర చెటల్వలే కాకుండా
దాకష్ చెటుట్ ని అగిన్కి ఇంధనంగా ఉపయోగించాను. ఇదే విధంగా నేను
యెరూషలేములో నివసించే వారి విషయంలో చేసాత్ ను.

7 నేను వారికి విరోధంగా ఉంటాను. వాళ ళ్ అగిన్ నుండి
తపిప్ంచుకునాన్ తిరిగి అగిన్ వాళళ్ని కాలిచ్వేసుత్ ంది. నేను వాళల్కి
విరోధంగా ఉంటాను. అపుప్డు యెహోవాను నేనే అని మీరు
తెలుసుకుంటారు. 8వాళ ళ్పాపంచేశారుకాబటిట్ నేను దేశానిన్అంతా
దికుక్మాలిన బంజరు భూమిగామారుసాత్ ను.” పభు న యెహోవా
చేసుత్ నన్ పకటన ఇది.

16
యెరూషలేము తీరుప్

1 అపుప్డు యెహోవా నాకు తన వాకుక్ ఇచిచ్, 2 “నరపుతుడా,
యెరూషలేము చేసిన అసహయ్ న పనులు దానికి తెలియజేసి,
నువువ్ ఇలాపకటించు, 3పభు నయెహోవాయెరూషలేము గురించి
ఇలా అంటునాన్డు, నీ ఆరంభం, నీ పుటుట్ క కనాను పదేశంలో
జరిగింది. నీ తండి అమోరీయుడు, నీ తలిల్ హితీత్యురాలు.

4 నువువ్ పుటిట్న రోజు నీ తలిల్ నీ బొడుడ్ కొయయ్లేదు. శుభం
చెయయ్డానికి నినున్ నీళళ్తో కడగలేదు, నినున్ ఉపుప్తో తుడవలేదు,
నినున్ బటట్లోల్ చుటట్లేదు. 5ఈ పనులోల్ ఒకక్ నా నీ పటల్ చెయాయ్లని
ఎవరికీ కనికరం కలగలేదు. నీ పటల్ జాలి పడినవాడు ఒకక్డూ లేడు.
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నువువ్ పుటిట్న రోజే నీ మీద దేవ్షంతో నినున్ ఆరుబయట పొలంలో
విసిరేశారు.

6కాని నేను నీ దగగ్రికి వచిచ్, నీ రకంలోనేపొరుల్ తునన్ నినున్ చూసి,
నీ రకంలో పొరుల్ తునన్ నీతో, ‘బతుకు’ అని చెపాప్ను. 7పొలంలో
నాటిన ఒక మొకక్ ఎదిగినటుట్ నువువ్ ఎదిగేలా చేశాను. నువువ్
వృదిధ్ పొంది గొపప్దాని రతాన్లు పొదిగిన ఆభరణం అయాయ్వు.
నువువ్ నగన్ంగా వసహీనంగా ఉనాన్, నీ రొముమ్లు బిగువుగా, నీ
తలవెంటుకలు ఒతుత్ గా పెరిగాయి.

8మళీళ్ నేను నీ దగగ్రికి వచిచ్ నినున్ చూశాను. చూడు! పేమ
కలిగించే పాయం నీకు వచిచ్ంది గనక నా వసంతో నీ నగన్తావ్నిన్
కపాప్ను. ఆ తరవాత నేను నీతో ఒపప్ందం చేశాను.” ఇది పభు న
యెహోవాచేసిన పకటన. “అపుప్డు నువువ్ నాదానివయాయ్వు.

9 కాబటిట్ నేను నీళళ్తో నినున్ కడిగి నీ మీద ఉనన్ రకమంతా
తుడిచి,నినున్ నూనెతోఅభిషేకంచేసి, 10బుటాదారీపనిచేసినవసం
నీకు ధరింపజేసి, నీ పాదాలకు తోలు చెపుప్లు తొడిగాను. సనన్ని
నారబటట్తో నినున్ చుటిట్ , పటుట్ వసంతో నినున్ కపాప్ను. 11తరువాత
ఆభరణాలతో నినున్ అలంకరించి నీ చేతులకు కడియాలు తొడిగి నీ
మెడలో గొలుసు వేసి, 12 నీ చెవులకూ,ముకుక్కూ పోగులు పెటిట్ , నీ
తలమీద కిరీటం పెటాట్ ను.

13 ఈ విధంగా బంగారంతో, వెండితో నేను నినున్ అలంకరించి,
సనన్ నార, పటుట్ , బుటాదారీ పని ఉనన్ బటట్లు నీకు ధరింపజేశాను.
నువువ్ మెతత్ని గోదుమ పిండి, తేనె, నూనె ఆహారంగా తిని, అతయ్ంత
సౌందరయ్రాశి న రాణివయాయ్వు. 14 నేను నీకిచిచ్న ఘనతతో నీ
అందం పరిపూరణ్ం అయింది. దేశదేశాలోల్ నీ కీరి పచురం అయియ్ంది.”
ఇదే పభు నయెహోవావాకుక్.

15 “కాని నువువ్ నీ అందానిన్ ఆధారం చేసుకుని, నీకు కీరి
వచిచ్నందుకు, ఒక వేశయ్లా దారిలో వెళేళ్ పతివాడితో పొకిరీ పనులు
జరిగిసూత్ వచాచ్వు. నువువ్ ఆ మగాళళ్ సొతుత్ గా అయాయ్వు.
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16 అపుప్డు నువువ్ నీ వసాలతో రంగురంగులతో అలంకరించిన
దేవాలయాలు నీ కోసం చేసుకుని, వాటి దగగ్ర ఒక వేశయ్లా
పవరించావు. ఇలాజరగాలిస్ందికాదు. ఇదిజరగకపొతేబాగుండేది.

17 నేను నీకిచిచ్న బంగారం, వెండి ఆభరణాలతో నువువ్ పురుష
రూపంలో విగహాలు చేసుకుని వాటితో ఒక పతిత చేసినటుట్ చేశావు.
18 ఇంకా నీ బుటాదారీ పని చేసిన వసాలు తీసి వాటికి కపిప్, నా
లాలు,నా పరిమళ లాలు వాటి కోసం అరిప్ంచావు. 19నీపోషణ
కోసం నేను నీకిచిచ్న మెతత్ని గోదుమ పిండితో చేసిన నా రొటెట్లు,
నూనె, తేనె తీసుకుని, సువాసన కలిగేలా నువువ్ వాటి కోసం అరప్ణ
చేశావు. నిజంగా జరిగింది ఇదే.” ఇది పభు నయెహోవావాకుక్.

20“తరువాతఆపతిమలు ఆతంగామింగేయడానికి నువువ్నాకు
కనన్ కొడుకులను, కూతుళళ్ను వాటికి బలి అరిప్ంచావు. 21 నువువ్
నా పిలల్లను చంపి ఆ పతిమలకు దహనబలిగా అరిప్ంచావు. 22 నీ
బాలయ్ంలో నువువ్ నగన్ంగా, వసహీనంగా ఉండి నీ రకంలో నువువ్
పొరుల్ తూ ఉనన్ సంగతి మరిచ్పోయి ఈ అసహయ్ న వయ్భిచార
కియలు చేసూత్ వచాచ్వు.

23బాధ! నీకు బాధ” ఇది పభు న యెహోవా వాకుక్. “కాబటిట్ ,
ఈదురామ్రగ్మంతటికీతోడుగా, 24నువువ్ నీ కోసం ఒక బలిపీఠం, పతి
బహిరంగ పాంగణంలో ఒక గుడి కటిట్ంచావు.

25పతివీధిమొదటోల్ గుళ ళ్ కటిట్ ,నీఅందానిన్అసభయ్ కియలకోసం
వాడి, నీ దగగ్రికి వచిచ్న వాళళ్ందరికీ నీ కాళ ళ్ తెరిచి వాళళ్తో ఎనోన్
వయ్భిచార కియలు చేశావు. 26నువువ్ కామవాంఛలతోనిండిఉనన్ నీ
పొరుగువా న ఐగుపీత్యులతో వేశయ్లా పవరించి, వయ్భిచార కియలు
ఎనోన్ చేసి నాకు కోపం పుటిట్ంచావు.

27 కాబటిట్ చూడు! నేను నీకు విరోధి నీకు తిండి లేకుండా
చేసాత్ ను. నీ వయ్భిచార కియలనుబటిట్ నినున్ సిగుగ్ పరచడానికి, నీ
శతువు న ఫిలిషీయుల కూతుళళ్ చేతికి నీ పాణం అపప్గిసాత్ ను.
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28 నీకు తృపిత్ లేక, అషూష్ రువాళళ్తో కూడా నువువ్ ఒక వేశయ్లా
పవరించావు. వేశయ్లా పవరించినా, నీకు తృపిత్ కలగలేదు. 29 కనాను
దేశం మొదలుకుని కలీద్య దేశం వరకూ ఎంతో వయ్భిచారం చేసినా,
నువువ్ తృపిత్ పొందలేదు.

30 నీ హృదయం ఎందుకింత బలహీనంగా ఉంది?” ఇది
పభు నయెహోవావాకుక్ “సిగుగ్ మాలినవేశాయ్కియ నవీటననిన్టినీ
జరిగించడానికి 31 నువువ్ పతి వీధి మొదటోల్ బలిపీఠాలు, పతి
బహిరంగ పదేశంలో గుళ ళ్ కటిట్ , నిజానికి నువువ్ ఒక వేశయ్ చేసినటుట్
చెయయ్లేదు. ఎందుకంటే నువువ్ చేసిన వేశయ్కియలకు డబుబ్
తీసుకోలేదు!

32 కులటా! నువువ్ నీ భరకు బదులుగా పరాయివాళళ్ను
అంగీకరించావు! 33మనుషులు వేశయ్లకు డబుబ్ చెలిల్సాత్ రు, కాని నీ
పేమికులందరూ నలుదికుక్ల నుంచి వచిచ్ నీతో వయ్భిచరించడానికి
రమమ్ని వాళళ్ందరికీ నువేవ్ నీ డబుబ్ బాడుగగా ఇసూత్ వచాచ్వు.
34 నీకు, ఇతర సీలకు తేడా ఉంది. ఎందుకంటే, తమతో వయ్భిచారం
చెయయ్మని ఎవరూ నినున్ అడగరు. నువేవ్ వాళల్కు ఎదురు డబుబ్
చెలిల్సాత్ వు! నీకెవరూ డబుబ్ ఇవవ్రు.”

35 కాబటిట్ కులటా, యెహోవా మాట ఆలకించు! 36 పభు న
యెహోవా చెపేప్దేమంటే “నువువ్ నీ వయ్భిచార కియల దావ్రా నీ
పేమికులతోనూ, అసహయ్ న నీ పతిమలనిన్టితోనూ నీ కామం
ఒలకబోసి నీ అంగపదరశ్న చేశావు గనుక, ఆ విగహాలకు నువువ్ నీ
పిలల్లను బలి ఇచిచ్వాళళ్ రకం చిందించావుగనుక, 37ఇదిగో! నువువ్
ఎవరితో పడుకునాన్వో ఆ నీ పేమికులందరీన్, విటులందరీన్, నువువ్
దేవ్షించే వాళళ్ందరీన్ నేను పోగుచేసుత్ నాన్ను. వాళళ్ను నీ చుటూట్
పోగు చేసి,వాళల్కు నీమానం కనబడేలానేను నీ దిగంబరతావ్నిన్ బటట్
బయలు చేసాత్ ను!

38 నువువ్ చేసిన వయ్భిచారానిన్ బటిట్ , నువువ్ చిందించిన రకానిన్
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బటిట్ నా కోపంతోనారోషంతో కూడిన రకపాతం నీమీదకు తెపిప్సాత్ ను.
39 వాళళ్ చేతికి నినున్ అపప్గిసాత్ ను. నువువ్ కటిట్న గుళల్ను వాళ ళ్
కూలదోసి, నువువ్ నిలబెటిట్న బలిపీఠాలను పగల గొటిట్ , నీ బటట్లు
ఊడదీసి, నీ నగలు లాగేసుకుని నినున్ నగన్ంగా,బోడిగా చేసాత్ రు.

40 వాళ ళ్ నీ మీదకి సమూహాలను రపిప్ంచి నినున్ రాళల్తో కొటిట్
చంపుతారు. కతుత్ లతో నినున్ పొడిచి ముకక్లు చేసాత్ రు. 41వాళ ళ్
నీ ఇళళ్ను తగలబెడతారు. ఎంతోమంది సీలు చూసూత్ ఉండగా నీకు
ఎనోన్ శికష్లు వేసాత్ రు. ఈ విధంగా నేను నీ వయ్భిచారం మానిప్సాత్ ను.
ఇంక నువువ్ వాటి కోసం ఎవరికీ డబుబ్ చెలిల్ంచవు! 42 అపుప్డు
నాకు నీ మీద ఉనన్ ఉగత చలాల్ రుచ్కుంటాను. నీ పటల్ నాకునన్
కోపం పోతుంది, అపుప్డు నేను తృపిత్ చెంది, ఇక నీ మీద కోపం
తెచుచ్కోను.

43 నువువ్ నీ యవవ్న పాయం గురు చేసుకోకుండా వీటనిన్టి
మూలంగా నాకు పటట్రాని కోపం తెపిప్ంచావు గనక, చూడు! నువువ్
చేసిన అసహయ్ న పనులనిన్టిని బటిట్ నీ తల మీదకి నేనే శికష్
రపిప్సాత్ ను” ఇదే పభు న యెహోవా వాకుక్. “కాబటిట్ ఇంక నువువ్
నీ అసహయ్ న దురామ్రగ్పు పవరనమానుకుంటావు.

44 చూడు! సామెతలు చెపేప్వాళళ్ందరూ, ‘తలిల్ ఎలాంటిదో
కూతురూ అలాంటిదే’ అని నినున్ గూరిచ్ అంటారు. 45 భరనూ,
బిడడ్లనూ విడిచిపెటిట్న నీ తలీల్, నువూవ్ ఒకే రకం. భరనూ,
బిడడ్లనూ విడిచిపెటిట్న నీ అకక్చెలెల్ళ ళ్, నువూవ్ ఒకే రకం. నీ తలిల్
హితీత్యురాలు. నీ తండి అమోరీయుడు.

46 నీ ఎడమ పు నివసించే షోమోనూ, దాని కుమారెలూ నీకు
అకక్లు, నీ కుడి పు నివసించే సొదొమ, దాని కుమారెలూ నీకు
చెలెల్ళ ళ్.

47 అయితే అవేవో చినన్ విషయాలనన్టుట్ , వాళళ్ అసహయ్ న
పవరన పకారం గాని, వాళళ్ దురామ్రగ్ంలో గాని నువువ్ ఉండొదుద్ .
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నిజానికి వాళళ్ందరికనాన్ నీ పవరన ఎంతో ఘోరం. 48 నువూవ్, నీ
కూతుళ ళ్ చేసినటుట్ నీ చెలెల్లు సొదొమ గాని, దాని కూతుళ ళ్ గాని
చెయయ్లేదని నా జీవం తోడు, పమాణం చేసుత్ నాన్ను” ఇదే పభు న
యెహోవావాకుక్.

49 “చూడు! నీ చెలెల్లు సొదొమ పాపం ఏమంటే, అది తనకు
కలిగిన కులాసాను బటిట్ అహంకారం చూపింది. దేని గురించీ దానికి
దిగులు లేదు, దేనీన్ లకష్ పెటట్దు. పేదల చేతులు దాని పుకు,
దాని కూతుళళ్ పుకు చాచి ఉనాన్యి గానీ అది ఎవరికీ సాయం
చెయయ్లేదు. 50 వాళ ళ్ అహంకారంతో నా దృషిట్లో అసహయ్ న
కియలు చేశారు గనుక నేను దానిన్ చూసి వాళళ్ను వెళళ్గొటాట్ ను.

51షోమోను కూడా నీపాపాలోల్ సగ నా చెయయ్లేదు. వాళళ్కనాన్
నువువ్ అతయ్ధికంగా అసహయ్కారాయ్లు చేశావు. నువువ్ ఇనిన్
అసహయ్ నపనులుచేసి,నీసోదరినీకనాన్మెరు నదిగాకనబడేలా
చేశావు. 52 నువువ్ వాళళ్కనాన్ అతయ్ధికంగా అసహయ్ న పనులు
చేశావు గనుక నీతో పోలిచ్ చూసినపుప్డు నీ సోదరీలు నీకనాన్
మెరు నవాళ ళ్గా నువువ్ చూపించావు. నువువ్ వాళల్కు విధించిన
అవమాన శికష్ నీకే రావాలి. నీతో పోలిచ్ చూసినపుప్డు నీ సోదరీలు
నీకనాన్ మెరు నవాళ ళ్గా కనిపిసుత్ నాన్రు గనుక నీకు అవమానం,
సిగూగ్ కలుగుతాయి.

53 నేను సొదొమను, దాని కూతుళళ్నూ, షోమోను, దాని
కూతుళళ్నూ గతంలో ఉనన్ సౌభాగాయ్నికి తెసాత్ ను. కాని నీ భాగయ్ం
వాళళ్లా ఉండదు. 54 వీటివలన నువువ్ సిగుగ్ పడతావు. నువువ్
చేసిన వాటనిన్టి బటిట్ నువువ్ అవమానం పాలవుతావు. ఆ
విధంగా నువువ్ వాళల్కు ఆదరణగా ఉంటావు. 55 సొదొమ, దాని
కూతుళ ళ్ తమ పూరవ్సిథ్తికి వసాత్ రు. షోమోను, దాని కూతుళ ళ్
తమ పూరవ్సిథ్తికి వసాత్ రు. తరువాత నువూవ్ నీ కూతుళ ళ్ మీ
పూరవ్సిథ్తికి వసాత్ రు.
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56నీ చుటూట్ ఉండి నినున్ తృణీకరించిన ఫిలిషీయుల కూతుళ ళ్,
సిరియా కూతుళ ళ్ నినున్ అవమానపరిచినపుప్డు 57 నీ దురామ్రగ్ం
బయట పడక ముందు, నువువ్ గరివ్ంచి ఉనన్పుప్డు నీ చెలెల్లు
సొదొమ పసాత్ వన నువువ్ తీసుకురాలేదు. 58 నువువ్ చేసిన మోసం,
నీ అసహయ్ న పనులు నువేవ్ భరించావు.” ఇదే యెహోవావాకుక్.
59 యెహోవా పభువు ఇలా అంటునాన్డు. “చేసిన పమాణానిన్
చులకనగాఎంచి, ఒపప్ందం భంగ పరిచేఎవరి నాఏమిచేసాత్ నోఅదే
నీకు చేసాత్ ను.

60 కానీ నేనే నీ యవవ్నంలో నీతో చేసిన నిబంధన గురు
చేసుకుంటాను. నీతో శాశవ్త నిబంధన చేసాత్ ను. 61అపుప్డు నువువ్
నీ అకక్లను చెలెల్ళళ్ను కలుసుకునన్పుప్డు గతంలో నీ సిగుగ్ మాలిన
పవరన గురు చేసుకుంటావు. వారిని నీకు కూతురుల్ గా ఇసాత్ ను,
అయితే నిబంధనమూలంగా కాదు.

62 నేను నీతో నా నిబంధన సిథ్రపరుసాత్ ను. అపుప్డు నేను
యెహోవానని నువువ్ తెలుసుకుంటావు! 63 నువువ్ చేసిన వాటనిన్టి
కోసంనేనుపాయశిచ్తత్ం చేసినపుప్డుదానిన్ గురు చేసుకుని సిగుగ్ పడి,
నోరు మూసుకుంటావు.” ఇదే పభు నయెహోవాపకటన.

17
ప రాజు,దా వలిల్

1 యెహోవా వాకుక్ నా దగగ్రకి వచిచ్ంది. ఆయన నాతో ఇలా
చెపాప్డు.

2“నరపుతుడా, ఇశాయేలు పజలకు ఒకపొడుపు కథవెయియ్. ఒక
ఉదాహరణవారికి చెపుప్.

3పభు నయెహోవాఇలా చెపునాన్డు.
ఒక పెదద్ డేగ ఉంది. దానికి పెదద్ రెకక్లునాన్యి.
వాటి నిండుగా ఈకలునాన్యి. దానికి అనేక రంగులతో దటట్ న

రెకక్లు ఉనాన్యి.
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ఈ రంగుల ప లెబానోనుకి వెళిళ్ అకక్డ ఒక దేవదారు చెటుట్
వాలింది.

4 అది ఆ చెటుట్ లేత కొమమ్ల చిగుళ ళ్ తుంచి, వాటిని కనాను
దేశానికి తీసుకు వెళిళ్ంది.
అకక్డ వరకులుండే పటట్ణంలోవాటినినాటింది.
5అది ఆ దేశంలో నుండి కొనిన్ వితత్నాలు కూడా తీసుకు వెళిళ్ంది.
వితత్నాలు నాటడానికి సిదధ్పరిచిన ఒక పొలంలోవాటినినాటింది.
వాటినినాటిన చోటికి పకక్నే ఒక పెదద్ చెరువు ఉంది.
6 అది మొలకలు వేసింది. కి పెరగకుండా భూమి ఎతుత్

పెరగకుండానే విశాల న కొమమ్లతో నేల వాయ్పించి పెదద్ దా వలిల్
అయింది.
దాని కొమమ్లు ఆ డేగ వరకూవాయ్పించాయి. దాని వేళ ళ్ డేగ కింద
పుకువాయ్పించాయి. ఆవిధంగాఆదాకష్చెటుట్ అనేకశాఖలతోవరిధ్లిల్
కొతత్గా రెమమ్లు వేసింది.

7పెదద్ రెకక్లూ, విసాత్ ర న ఈకలూ ఉనన్ ఇంకో గొపప్ డేగ ఉంది.
చూడండి! ఈదాకష్చెటుట్ తన వేళళ్నుఈడేగ పుకిమళిళ్ంచింది.
అది నీళ ళ్ సమృదిధ్గా ఉనన్ మంచి భూమి నుండి తన కొమమ్లను

డేగ పుకి మళిళ్ంచింది.
8దానిన్ ఒక పెదద్ నీటి చెరువు పకక్నే మంచి నేలోల్ అనేక కొమమ్లు

వేసి, ఫలించి, చకక్ని దాకష్ తీగె కావాలనినాటడం జరిగింది.”
9పజలను ఇలా అడుగు. “అది అభివృదిధ్ చెందుతుందా? పజలు

దాని వేళళ్ను పీకివేసి దాని పళ ళ్ కోసుకోరా?
అపుప్డది ఎండి పోవాలిస్ందే గదా! దాని చిగుళ ళ్ ఎండి పోయాక

ఎంతమంది దాని కోసం శమించినాదాని వేళ ళ్ ఇక చిగురించవు.
10ఒకవేళదానిన్తిరిగినాటినాఅదిపెరుగుతుందా? తూరుప్నుండి

గాలి దానిన్ తాకినపుప్డు అది ఎండిపోతుంది కదా! అది నాటి ఉనన్
భూమిలోనేమొతత్ం ఎండిపోతుంది.”
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11తరువాతయెహోవావాకుక్ నా దగగ్రకి వచిచ్ంది. ఆయననాతో
ఇలాచెపాప్డు. 12 “తిరగబడేజాతికి ఇలాచెపుప్. ఈమాటలభావం
మీకు తెలియదా? చూడండి! బబులోనురాజు యెరూషలేముకు
వచిచ్ ఆమె రాజునూ ఆమె యువరాజులనూ పటుట్ కుని వాళళ్ని
బబులోనులో తన దగగ్రకి తీసుకు పోయాడు.

13 అతడు రాజు వంశసుథ్ లోల్ ఒకణిణ్ తీసుకుపోయి అతనితో
ఒపప్ందం చేసుకునాన్డు. అతనితో ఒటుట్ పెటిట్ంచాడు. రాజయ్ం
బలహీనం కావడం కోసం, అది మళీళ్ కోలుకోకుండా ఉండటానికి
దేశంలో ఉనన్ బలవంతులను అతడు తీసుకు వెళిల్ పోయాడు.,
14ఇపుప్డు ఆ ఒపప్ందానికి కటుట్ బడి ఉంటే దేశం నిలిచి ఉంటుంది.

15 కాని యెరూషలేము రాజు గురాల కోసమూ, నయ్ం కోసమూ
ఐగుపు రాజు దగగ్రికి రాయబారులను పంపడం దావ్రా తిరుగుబాటు
చేశాడు. ఆ పయతన్ం ఫలిసుత్ ందా? అలాంటి పనులు చేసి అతడు
తపిప్ంచుకుంటాడా? నిబంధనను మీరినవాడు తపిప్ంచుకుంటాడా?
16నా పాణం న ఒటుట్ , ఇది పభు న యెహోవా చేసుత్ నన్ పకటన.
ఎవరితో చేసిన నిబంధనను అతడు భంగ పరిచాడో, ఏ రాజు దగగ్ర
ఒటుట్ పెటాట్ డో, ఏ రాజు తనని రాజుగా చేశాడో ఆ రాజు రాజయ్ంలోనే
అతడు చనిపోతాడు. అతడు బబులోను లోనే చనిపోతాడు!

17 బబులోను నాయ్లు యుదధ్ంలో ముటట్డి ఉనన్త సథ్లాలను
కటిట్నపుప్డు, పజలను చంపడానికి పాకారాలను ముటట్డి
వేసినపుప్డు ఫరో, అతని బల న నయ్ం, అతడు యుదాధ్ నికి
సమకూరిచ్న మనుషులు యుదధ్ంలో యెరూషలేము రాజును
కాపాడలేవు. 18 ఎందుకంటే రాజు తన చేతులు కలిపి పమాణం
చేశాడు. నిబంధనను భంగపరచడందావ్రాతాను చేసిన పమాణానిన్
తృణీకరించాడు. అతడు తపిప్ంచుకోలేడు.”

19 కాబటిట్ పభు న యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. “అతడు
తృణీకరించిన పమాణం నాకు చేసింది కాదా! నా నిబంధనను
అతడు భంగం చేశాడు కదా! కాబటిట్ అతడి కి శికష్ రపిప్సుత్ నాన్ను.
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20 నా వల అతని విసురుతునాన్ను. అతడు నా ఉచుచ్లో
చికుక్కుంటాడు. రాజదోహం చేసినందుకూ, నాకు నమమ్కదోహం
చేసినందుకూ అతని శికష్ అమలు పరచడానికి అతణిణ్ బబులోనుకి
తీసుకు వెళాత్ ను. 21 అతనితో ఉనన్ నయ్ంలో తపిప్ంచుకుని
పారిపోయినవాళళ్ందరూ ఖడగ్ ం చేత నిరూమ్లం అవుతారు. మిగిలిన
వాళ ళ్ అనిన్ పులకీ చెదిరిపోతారు. అపుప్డు నేనే యెహోవాను
అని మీరు తెలుసుకుంటారు. ఇది కచిచ్తంగా జరుగుతుందని
పకటిసుత్ నాన్ను.”

22 పభు న యెహోవా ఈ మాట చెపునాన్డు. “కాబటిట్ నేనే
దేవదారు చెటుట్ లో ఎతత్యిన కొమమ్ను తీసుకుని దానిన్ నాటుతాను.
నేనే దానిన్ తుంచుతాను. నేనే దానిన్ ఎతత్యిన పరవ్తం న
నాటుతాను. 23 అది శాఖలుగా విసత్రించి ఫలానిన్ ఇచేచ్లా నేను
దానిన్ ఇశాయేలు పరవ్తాల న నాటుతాను. అది ఎంతో ఘన న
దేవదారు వృకష్ం అవుతుంది. దాని కింద రెకక్లునన్ పకష్ులనీన్
నివసిసాత్ యి. దాని కొమమ్ల నీడలో అవి తమ గూళ ళ్ కటుట్ కుని
పిలల్లను పెడతాయి.

24 అపుప్డు భూమి న చెటల్నీన్ నేనే యెహోవాను అని
తెలుసుకుంటాయి. గొపప్ చెటల్ను నేను కిందకులాగుతాను. హీన న
చెటల్ను కిలేపుతాను. పచచ్నిచెటుట్ ఎండిపోయేలాచేసాత్ ను. ఎండిన
చెటుట్ వికసించేలా చేసాత్ ను. నేనే యెహోవాను. ఇది జరుగుతుందని
నేను చెపాప్ను. దీనిన్ తపప్క నెరవేరుసాత్ ను.”

18
పాపం చేసవాడు మరణం పొందుతాడు

1యెహోవావాకుక్మళీళ్నాకు వినిపించింది. 2“తండులుదాకష్లు
తినన్పుప్డు పిలల్ల పళల్ పులిశాయి” అనే సామెత మీరు ఇశాయేలు
పదేశం విషయంలోవాడినపుప్డు,దాని అరథ్ం ఏంటి?
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3 నా జీవం తోడు, ఈ సామెత ఇశాయేలీయులోల్ ఇంక మీరు
పలకరు. ఇదే పభు న యెహోవా వాకుక్. 4 “చూడు! పతివాడూ
నావాడే. తండులూ, కొడుకులూ, అందరి పాణాలూ నావే! పాపం
చేసినవాడు చసాత్ డు!

5 ఒకడు నీతిమంతుడుగా ఉండి, నీతినాయ్యాలు జరిగించేవా
ఉండి, 6-7 పరవ్తాల మీద భోజనాలు చెయయ్కుండా,
ఇశాయేలీయులు పెటుట్ కునన్ విగహాల పు చూడకుండా, తన
పొరుగువాడి భారయ్ను చెరపకుండా, ఋతుసావంలో ఉనన్ సీతో
ంగికంగా కలవకుండా, అపుప్ తీసుకునన్వాడికి అతని తాకటుట్
వసుత్ వు తిరిగి ఇచేచ్సూత్ , బలవంతంగా ఎవరికీ నషట్ం చెయయ్క,
ఆకలితో ఉనన్వాడికి ఆహారం ఇచిచ్, బటట్లు లేని వాడికి బటట్లిచిచ్,
8 వడీడ్కి అపుప్ ఇవవ్కుండా, అధిక లాభం తీసుకోకుండా, అనాయ్యం
చెయయ్కుండా, పకష్పాతం లేకుండా నాయ్యం తీరిచ్, 9 నమమ్కంగా నా
ఆదేశాలు పాటిసూత్ , నా శాసనాల పకారం నడుసూత్ ఉంటే, వాడే
నీతిమంతుడు. అతడు నిజంగా బతుకుతాడు” ఇదే పభు న
యెహోవావాకుక్.

10 కాని ఆ నీతిమంతునికి, ఇలాంటివేవీ చెయయ్కుండా రకం
ఒలికించే ఒక హింసాతమ్కు న కొడుకు ఉంటే, వాడు బలాతాక్రం
చేసూత్ , పాణహాని చేసూత్ , చెయయ్రాని పనులు చేసి, 11 చెయాయ్లిస్న
మంచి పనులు ఏవీ చెయయ్కుండా ఉంటే, అంటే, పరవ్తాల
మీద భోజనం చెయయ్డం, తన పొరుగువాడి భారయ్ను చెరచడం,
12 అవసరతలో ఉనన్వాళళ్ను, పేదలను బాధ పెటిట్ బలవంతంగా
నషట్ం కలిగించడం, తాకటుట్ వసుత్ వు తిరిగి ఇవవ్కపోవడం,
విగహాల పు చూసి అసహయ్ న పనులు జరిగించడం, 13అపిప్చిచ్
వడీడ్ తీసుకోవడం, అధిక లాభం తీసుకోవడం, మొద న పనులు
చేసేత్, వాడు బతకాలా? వాడు బతకడు! ఈ అసహయ్ న పనులనీన్
చేశాడు గనుక అతడు తపప్కుండా చసాత్ డు. అతనిపాణానికి అతడే
బాధుయ్డు.
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14 అయితే అతనికి ఒక కొడుకు పుటిట్నపుప్డు, ఆ కొడుకు
తన తండి చేసిన పాపాలనీన్ చూసి, తనమటుట్ కు తాను దేవునికి
భయపడి, అలాంటి పనులు చెయయ్కపోతే, అంటే, 15పరవ్తాలమీద
భోజనం చెయయ్కుండా, ఇశాయేలీయులు పెటుట్ కునన్ విగహాల పు
చూడకుండా, తన పొరుగువాడి భారయ్ను చెరచకుండా, 16 ఎవరినీ
బాధ పెటట్కుండా, తాకటుట్ వసుత్ వు ఉంచుకోకుండా, బలవంతంగా
ఎవరికీ నషట్ం చెయయ్కుండా, ఆకలితో ఉనన్వాడికి ఆహారం ఇచిచ్,
బటట్లు లేనివాడికి బటట్లిచిచ్, 17పేదవాడిమీదఅనాయ్యంగాచెయియ్
వేయకుండా, లాభం కోసం అపిప్వవ్కుండా, వడీడ్ తీసుకోకుండా, నా
ఆదేశాలు పాటిసూత్ నా శాసనాల పకారం నడుసూత్ ఉంటే అతడు
తన తండి చేసిన పాపం కారణంగా చావడు. అతడు కచిచ్తంగా
బతుకుతాడు!

18అతనితండి కూరంగాఇతరులనుబాధపెటిట్ ,బలవంతంగాతన
సహోదరులను దోపిడీచేసి,తన పజలోల్ తగని పనులు చేశాడు గనుక
తన పాపం కారణంగాతానే చసాత్ డు.

19 కాని మీరు “తండి పాపశికష్ కొడుకు ఎందుకు మొయయ్డు?”
అంటారు. ఎందుకంటే, కొడుకు నీతినాయ్యాలకు అనుగుణంగా, నా
శాసనాలనే అనుసరించి వాటి పకారం చేసుత్ నాన్డు గనుక అతడు
కచిచ్తంగా బతుకుతాడు! 20 పాపం చేసినవాడే చసాత్ డు. తండి
పాపశికష్ కొడుకు, కొడుకు పాప శికష్ తండి మొయయ్రు. నీతిమంతుని
నీతి ఆ నీతిమంతునికే చెందుతుంది. దుషుట్ డి దుషట్తవ్ం ఆ దుషుట్ నికే
చెందుతుంది.

21 అయితే దుషుట్ డు తాను చేసిన పాపాలనీన్ విడిచి, నా
శాసనాలనీన్ అనుసరించి, నీతిని అనుసరించి, నాయ్యం జరిగిసేత్
అతడు చావడు. అతడు కచిచ్తంగా బతుకుతాడు. 22 అతనికి
విరోధంగా అతడు చేసిన అతికమాలు జాఞ్ పకానికి రావు. అతడు
పాటించే నీతినిబటిట్ అతడు బదుకుతాడు.
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23 “దుషుట్ లు నశిసేత్ నేను గొపప్గా ఆనందిసాత్ నా? అతడు తన
పవరన సరిచేసుకుని బతకడమే నాకు ఆనందం.” ఇదే పభు న
యెహోవావాకుక్.

24 “కాని, నీతిమంతుడు తన నీతిని విడిచి పాపం చేసి, దుషుట్ లు
చేసే అసహయ్ న పనులు జరిగిసేత్ అతడు బతుకుతాడా? అతడు
నాకు నమమ్కదోహం చేసి రాజదోహం జరిగించాడు గనుక అతడు
చేసిన నీతి పనులు ఏమాతంజాఞ్ పకానికి రావు. కాబటిట్ అతడు చేసిన
పాపం కారణంగా చసాత్ డు.

25 కాని మీరు, ‘యెహోవా మారగ్ం నాయ్యం కాదు’ అంటారు.
ఇశాయేలీయులారా, నా మాట వినండి! మీ మారాగ్ లే గదా
అనాయ్య నవి. 26 నీతిమంతుడు తన నీతిని విడిచి పాపం చేసేత్
అతడు వాటిని బటిట్ చసాత్ డు. తాను పాపం చేసిన కారణంగానే
అతడు చసాత్ డు.

27 కాని ఒక దుషుట్ డు తాను చేసూత్ వచిచ్న దుషట్తవ్ం నుంచి
వెనుదిరిగి నీతినాయ్యాలు జరిగిసేత్ తన పాణం ర ంచుకుంటాడు.
28 అతడు గమనించుకుని తాను చేసూత్ వచిచ్న అతికమాలనీన్
చెయయ్కుండా మాని వేశాడు గనక అతడు చావకుండా కచిచ్తంగా
బతుకుతాడు.

29కాని ఇశాయేలీయులు ‘యెహోవామారగ్ం నాయ్యం కాదు’ అని
అంటునాన్రు. ఇశాయేలీయులారా, నా మారగ్ం నాయ్యం ఎందుకు
కాదు? మీ మారగ్ం అనాయ్యం ఎందుకు కాదు? 30 కాబటిట్
ఇశాయేలీయులారా, ఎవరి పవరనను బటిట్ వాళల్కు శికష్ వేసాత్ ను.
మనసుస్ తిపుప్కుని మీ అతికమాలు మీ శికష్కు కారణం కాకుండా
వాటిననిన్టినీ విడిచిపెటట్ండి.

31 మీరు చేసిన అతికమాలనీన్ మీ మీద నుంచి విసిరేసి మీరు
మీ కోసం ఒక కొతత్ హృదయం, ఒక కొతత్ మనసుస్ నిరిమ్ంచుకోండి.
ఇశాయేలీయులారా, మీరెందుకు చావాలి? 32 నశించేవాడి చావు
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కారణంగా నేను ఆనందించేవాణిణ్ కాదు.” ఇదే పభు న యెహోవా
వాకుక్. “కాబటిట్ మీరు మనసుస్మారుచ్కుని బతకండి.”

19
ఇశాయేలు నాయకుల గూరిచ్ పలాపవాకయ్ం

1 “కాబటిట్ నువువ్, ఇశాయేలీయుల నాయకుల విషయంలో
శోకించి, ఇలా పకటించు.

2నీ తలిల్ ఎవరు? సింహాలోల్ ఒక ఆడసింహం లాంటిది.
అది ఇతర కొదమసింహాలమధయ్ తన పిలల్లను పెంచింది.
3 వాటిలో ఒక దానిన్ కొదమసింహం అయేయ్ంతగా పెంచింది. ఆ

కొదమసింహం వేటాడడం నేరుచ్కుంది.
అదిమనుషులను మింగేసింది.
4అపుప్డు ఇతర పజలు అతని సంగతి వినాన్రు. వాళళ్ ఉచుచ్లో

అతడు చికాక్డు.
వాళ ళ్ అతనికి గాలాలు తగిలించి ఐగుపు దేశానికి తీసుకొచాచ్రు.
5 దాని తలిల్ దాని కోసం కనిపెటిట్ , తన ఆశ భంగం అయిందని

తెలుసుకుని, తన పిలల్లోల్ ఇంకొకదానిన్ పెంచి, కొదమసింహంగా
చేసింది.

6 ఇది కూడా కొదమ సింహ , తకిక్న కొదమ సింహాలతో
పాటు తిరిగి, చీలిచ్ చెండాడి వేటాడడం నేరుచ్కుని, మనుషులును
మింగేసింది.

7తరువాతఅతడువాళళ్వితంతువులనుమానభంగంచేసివాళళ్
పటట్ణాలు పాడు చేశాడు.
అతని గరజ్న శబాద్ నికి ఆ దేశం, దానిలో ఉనన్దంతా ఖాళీ అయి

పోయింది.
8నాలుగు దికుక్ల దేశపు పజలందరూ దానిన్ పటుట్ కోడానికి పొంచి

ఉండి, వల పనిన్నపుప్డు, అదివాళళ్ ఉచుచ్లో చికిక్ంది.
9 అపుప్డు వాళ ళ్ దానికి గాలాలు తగిలించి, బోనులో పెటిట్ ,

బబులోను రాజు దగగ్రికి తీసుకొచాచ్రు.



యెహెజేక్లు 19:10 xlix యెహెజేక్లు 20:3

దాని గరజ్న ఇశాయేలు పరవ్తాలమీద ఇక ఎనన్టికీ వినబడకుండా
వాళ ళ్ దానిన్ కొండ కోటలో ఉంచారు.

10నీతలిల్ ఫలవంత నతీగెలతోనిండి,ఒకనీటిపవాహపుకాలవ
దగగ్ర నాటినదా వలిల్లా ఉండేది.
అకక్డ విసాత్ ర న నీళ ళ్ ఉండేవి గనుక అది ఎనోన్ తీగలు కలిగి

విరివిగాదాకష్లు కాసేది.
11రాజులకు రాజదండాలు చెయయ్డానికి వీ న బల న కొమమ్లు

ఉండి, అవిమిగతావాటికంటే ఎంతో ఎతుత్ గా ఎదిగాయి.
12కాని,అతికోపంతోఆదాకష్వలిల్ని పెకలించి నేలమీదపడేయడం

జరిగింది.
తూరుప్గాలి విసిరినపుప్డు దాని పళ ళ్ ఎండిపోయాయి.
దాని గటిట్కొమమ్లు తెగి,వాడిపోయి, కాలిపోయాయి.
13కాబటిట్ ఇపుప్డు అది కరువు,దాహం ఉనన్ పదేశంలో ఎడారిలో

నాటి ఉంది.
దాని కొమమ్లోల్ నుంచి అగిన్ బయలుదేరి,
14దాని పండుల్ కాలేచ్సింది. గటిట్ కొమమ్ ఒకక్టి కూడా లేదు.
ఏలుబడి చేసేందుకు రాజదండం లేదు.”
ఇది ఒక శోకం, ఒక శోక గీతంగా దీనిన్ పాడతారు.

20
ఇశాయేలు మత భషట్తవ్ం

1 బబులోను చెరలో ఉనన్ కాలంలో, ఏడో సంవతస్రం, ఐదో నెల,
పదో రోజు ఇశాయేలీయుల పెదద్లోల్ కొంతమందియెహోవానుయోచన
అడగాలని ఆయన దగగ్రికి వచిచ్ నా ఎదుట కూరుచ్నాన్రు.

2 అపుప్డు యెహోవా వాకుక్ నాకు ఇలా వినిపించింది,
3 “నరపుతుడా, ఇశాయేలీయుల పెదద్లతో నువువ్ ఇలా చెపుప్,
పభు న యెహోవా చెపేప్దేమంటే, ననున్ అడిగి తెలుసుకోడానికి
మీరు వచాచ్రా? నా జీవం తోడు, నానుంచి ఏ ఆలోచనా మీకు
దొరకదు.” ఇదే పభు నయెహోవావాకుక్.
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4 “వాళల్కు నాయ్యం తీరుసాత్ వా? నరపుతుడా, వాళల్కు నాయ్యం
తీరుసాత్ వా? వాళళ్ పితరులు చేసిన అసహయ్ న పనులు వాళళ్కు
తెలియజేయి. 5 వాళళ్తో చెపుప్, పభు న యెహోవా ఇలా
చెపునాన్డు, నేను ఇశాయేలును ఎంపిక చేసుకునన్ రోజు, యాకోబు
సంతానానికి పమాణం చేసిన రోజు, ఐగుపుదేశంలో ననున్ వాళల్కు
పతయ్కష్ం చేసుకుని పమాణం చేసి, నేను మీ దేవు న యెహోవానని
నేనుపకటించినకాలంలో, 6వాళళ్నుఐగుపుదేశంలోనుంచిరపిప్ంచి,
వాళళ్ కోసం నేను ఎంపిక చేసిన దేశం, పాలు తేనెలు పవహించేది,
అనిన్ దేశాలకూఆభరణ నదిఅయినఆదేశంలోకితీసుకు వెళాత్ నని
నేను పమాణం చేశాను.

7 అపుప్డు నేను వాళళ్తో, నేను మీ దేవుడ న యెహోవాను,
మీలో పతివాడూ అసహయ్ న పనులు విడిచిపెటాట్ లి, ఐగుపీత్యుల
విగహాలు విసిరేసి, వాటిని పూజించడం వలల్ మిమమ్లిన్ మీరు
అపవితపరచుకోకుండా ఉండాలి, అనాన్ను.

8 అయితే వాళ ళ్ నా మాట వినకుండా నా మీద తిరుగుబాటు
చేసి, అసహయ్ న పనులు చెయయ్డం మానలేదు. ఐగుపీత్యుల
విగహాలు పూజించడం మానలేదు గనుక వాళ ళ్ ఐగుపీత్యుల
దేశంలోఉండగానేనేనునాఉగతవాళళ్మీదకుమమ్రించివాళళ్మీద
నా కోపం తీరుచ్కుంటానని అనుకునాన్ను. 9 ఏ అనయ్దేశాల ఎదుట
ననున్ నేను పతయ్కష్ం చేసుకునాన్నో, ఏఅనయ్పజలమధయ్వాళల్ నాన్రో,
ఆ అనయ్పజలోల్ ,వాళ ళ్నన్ అనయ్పజల ఎదుట వాళల్కు ననున్ పతయ్కష్ం
చేసుకునాన్ను. నాపేరుకు దూషణకలగకుండాఉండాలనిఆవిధంగా
చెయయ్కుండా,ఆపజలుచూసూత్ ఉండగానాఘననామంకోసంనేను
వాళళ్ను ఐగుపు దేశంలోనుంచి రపిప్ంచాను.

10 వాళళ్ను ఐగుపు దేశంలోనుంచి రపిప్ంచి నిరజ్న పదేశంలోకి
తీసుకొచిచ్, 11 వాళల్కు నా కటట్డలు నియమించి, నా విధులు
వాళల్కు తెలియజేశాను. ఎవ నా వాటిని అనుసరిసేత్, వాటిని బటిట్
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బతుకుతాడు. 12యెహోవా న నేనే వాళళ్ను పవితపరచే వాడినని
వాళ ళ్ తెలుసుకునేలానాకూ,వాళళ్కూ మధయ్ నా విశాంతి దినాలను
నేను వాళల్కు సూచనగా నియమించాను.

13అయితే ఎడారిలో ఇశాయేలీయులు నామీద తిరుగుబాటు చేసి
నా కటట్డలు అనుసరించకుండా, తాము అనుసరించి జీవించాలని
నేనిచిచ్న విధులను తృణీకరించి, నేను నియమించిన విశాంతి
దినాలను అపవితం చేసినపుప్డు, ఎడారిలో నా ఉగత నేను
వాళళ్ మీద కుమమ్రించి, వాళళ్ను నాశనం చేదాద్ మనుకునాన్ను.
14 కాని నేను వాళళ్ను రపిప్ంచినపుప్డు ఏ అనయ్పజలు చూశారో,
ఏ అనయ్పజలోల్ నుంచి నేను వాళళ్ను రపిప్ంచానో, వాళళ్ ఎదుట
నా పేరుకు దూషణ కలగకుండా ఉండేలా నేను అనుకునన్ పకారం
చెయయ్కుండామానాను.

15 తమకిషట్ న విగహాలను అనుసరించాలని కోరి, వాళ ళ్
నా విధులను తృణీకరించి, నా కటట్డలను అనుసరించకుండా
నేను నియమించిన విశాంతి దినాలను అపవితం చేసినపుప్డు,
16 ఇసాత్ నని నేను చెపిప్నదీ, పాలు తేనెలు పవహించేదీ, అనిన్
దేశాలకూ ఆభరణం అయిన ఆ దేశంలోకి వాళళ్ను తీసుకు రానని
వాళ ళ్ ఎడారిలో ఉండగానే నేను పమాణం చేశాను. 17 అయినా
వాళ ళ్ నశించిపోకుండా ఉండాలని వాళళ్ మీద కనికరం చూపించి,
ఎడారిలో నేను వాళళ్ను నాశనం చెయయ్లేదు.

18వాళ ళ్ ఎడారిలో ఉండగానే వాళళ్ పిలల్లతో నేను, మీరు మీ
పితరులూ ఆచారాలు అనుసరించకుండా, వాళళ్ పదధ్తుల పకారం
పవరించకుండా, వాళ ళ్ పెటుట్ కునన్ దేవుళళ్ను పూజించి మిమమ్లిన్
మీరు అపవితం చేసుకోకుండా ఉండండి. 19 మీ దేవుడ న
యెహోవాను నేనే గనుక నా కటట్డలను అనుసరించి నా విధులను
పాటించి,నేనునియమించినవిశాంతిదినాలుఆచరించండి. 20నేను
మీదేవుడ నయెహోవాననిమీరుతెలుసుకునేలాఆవిశాంతిదినాలు
నాకూ,మీకూమధయ్ సూచనగా ఉంటాయి.
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21 అయినా వాళళ్ కొడుకులు, కూతుళ ళ్ కూడా నా మీద
తిరగబడి, తాము అనుసరించి జీవించాలని నేనిచిచ్న నా
కటట్డలు అనుసరించకుండా, నా విధులను పాటించకుండా, నేను
నియమించిన విశాంతి దినాలను అపవితం చేశారు గనుక, వాళ ళ్
ఎడారిలో ఉండగానే నేను నా ఉగత వాళళ్ మీద కుమమ్రించి,
వాళళ్ మీద నా కోపం తీరుచ్కోవాలని అనుకునాన్ను. 22 కాని నేను
పతయ్కష్ న అనయ్పజల మధయ్ నా పేరుకు అవమానం కలగకుండా
ఉండేలా, ఏ పజలోల్ నుంచి వాళళ్ను రపిప్ంచానో, ఆ పజలు చూసూత్
ఉండగానా చెయియ్ వెనకుక్ తీసి నావాగాద్ నం నెరవేరాచ్ను.

23 వాళ ళ్ నా విధులు అనుసరించకుండా, నా కటట్డలు
తృణీకరించి, నేను విధించిన విశాంతిదినాలను అపవితం
చేసి, 24 తమ పితరులు పెటుట్ కునన్ విగహాలు పూజించాలని
కోరుకునన్పుప్డు, అనయ్పజలోల్ కి వాళళ్ను చెదరగొటిట్ , పతి దేశంలోకీ
వాళళ్ను వెళళ్గొడతానని పమాణం చేశాను.

25తరువాత నేనుయెహోవాననివాళ ళ్ తెలుసుకునేలా,మంచివి
కాని కటట్డలు, బతకడానికి అనుకూలం కాని విధులు వాళళ్కు
ఇచాచ్ను. 26మొదటపుటిట్న పిలల్లను మంటలోల్ నుంచి దాటించి బలి
అరిప్ంచడం దావ్రా తముమ్ను తాము అపవితం చేసుకోనిచాచ్ను.”

27 కాబటిట్ నరపుతుడా, ఇశాయేలీయులతో మాటాల్ డి, ఇలా
పకటించు. “పభు న యెహోవా చెపేప్దేమంటే, మీ పితరులు
నా పటల్ అతికమం చేసి, ననున్ దూషించి, 28 వాళల్కు ఇసాత్ నని
నేను పమాణపూరవ్కంగా చెపిప్న దేశంలోకి నేను వాళళ్ను రపిప్ంచిన
తరువాత, ఒక ఎతత్యిన కొండను గాని, ఒక దటట్ న చెటుట్ ను
గాని వాళ ళ్ చూసినపుప్డెలాల్ బలులు అరిప్సూత్ , అరప్ణలు అరిప్సూత్ ,
అకక్డ పరిమళ ధూపం వేసూత్ , పానారప్ణలు చేసూత్ , నాకు కోపం
పుటిట్ంచారు.” 29 అపుప్డు నేను వాళళ్తో “మీరు బలులు
తీసుకొసుత్ నన్ ఈ ఉనన్త సథ్లాలు ఏంటి?” అని అడిగాను. కాబటిట్
దానికి “బామా” అనే పేరు ఈ రోజు వరకూ వాడుకలో ఉంది.
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తీరుప్,పునరుదధ్రణ
30 కాబటిట్ ఇశాయేలీయులకు ఈ మాట పకటించు. “పభు న

యెహోవా చెపేప్దేమంటే, మీ పితరుల విధానంలోనే మీరూ
అపవితులు అయాయ్రు. వాళ ళ్ పెటుట్ కునన్ విగహాలను అనుసరిసూత్
మీరూ వయ్భిచారులయాయ్రు. 31 ఈనాటి వరకూ మీరు అరప్ణలు
అరిప్ంచి మీ కొడుకులను అగిన్గుండా దాటించేటపుప్డు మీరు
పెటుట్ కునన్ విగహాలనిన్టికీ పూజ చేసి అపవితులయాయ్రు.
ఇశాయేలీయులారా, మీరు నా దగగ్రికి వచిచ్ ననున్ యోచన
అడుగుతునాన్రా? నా జీవం తోడు, నానుంచి మీకు ఏ ఆలోచనా
దొరకదు. ఇదే పభు న యెహోవా వాకుక్. 32 ‘అనయ్పజలు,
భూమి మీద ఇతర జాతులూ చేసుత్ నన్టుట్ మేము కూడా కొయయ్కూ,
రాళల్కూ పూజిసాత్ ం’ అని మీరు అనుకుంటునాన్రు. మీ మనసుస్లో
ఏరప్డుతునన్ ఈ ఆలోచన ఎనన్టికీ నెరవేరదు.

33 నా జీవం తోడు, నా బల న చేతితో, ఉగతతో, ఎతిత్న
చేతితో నీ మీద రాజయ్పాలన చేసాత్ ను. 34 నేను ఉగత కుమమ్రిసూత్ ,
బల న చేతితోనూ, ఎతిత్న చేతితోనూ మిమమ్లిన్ చెదరగొటిట్న అనేక
దేశాలోల్ నుంచ, పజలోల్ నుంచి నేనుమిమమ్లిన్ సమకూరిచ్ 35జనాలునన్
ఎడారిలోకి మిమమ్లిన్ రపిప్ంచి, అకక్డ ముఖాముఖిగా మీకు తీరుప్
చెబుతాను. ఇదేయెహోవావాకుక్.

36 ఐగుపీత్యుల దేశపు ఎడారిలో నేను మీ పితరులకు తీరుప్
చెపిప్నటుట్ మీకూ తీరుప్ చెబుతాను.” ఇదే పభు న యెహోవా
వాకుక్. 37 “నా చేతి కర కింద మిమమ్లిన్ దాటించి నిబంధన
ఒడంబడికలోకి మిమమ్లిన్ తీసుకొసాత్ ను. 38నా మీద తిరుగుబాటు
చేసేవాళళ్నూ, దోషం చేసేవాళళ్నూ, మీలో ఉండకుండాా ప ళన
చేసాత్ ను. వారు కాపురమునన్ దేశంలో నుంచి వాళళ్ను రపిప్సాత్ ను
గాని, నేను యెహోవానని మీరు తెలుసుకునేలా, వారు ఇశాయేలు
దేశంలో పవేశించరు.”
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39 ఇశాయేలు ఇంటివారలారా, పభు న యెహోవా మీతో
చెపేప్దేమంటే “మీరునామాటవినకపోతే,మీరుపెటుట్ కునన్ విగహాలు
మీ కిషట్ నటుట్ గా పూజించుకోండి, కాని మీ అరప్ణల వలల్, మీ
విగహాల వలల్,నా పవిత న పేరును అపవితం చెయొయ్దుద్ .”

40 ఇది పభు న యెహోవా వాకుక్. “ఇశాయేలీయుల ఎతత్యిన
నా పవిత పరవ్తం మీద దేశంలో ఉనన్ ఇశాయేలీయుల ఇంటి
వాళళ్ందరూ ననున్ ఆరాధిసాత్ రు. అకక్డ నేను వాళళ్ పటల్
సంతోషిసాత్ ను. అకక్డ మీ పతిషిఠ్త అరప్ణలు, మీ పథమ
ఫలదానాలూ, పతిషిఠ్త కానుకలనీన్ నేను అంగీకరిసాత్ ను. 41 దేశాలోల్
నుంచి నేనుమిమమ్లిన్ రపిప్ంచేటపుప్డు,మిమమ్లిన్ చెదరగొటిట్నఅనేక
దేశాలోల్ నుంచిమిమమ్లిన్ సమకూరేచ్టపుప్డు, ఒక పరిమళ ధూపంగా
మిమమ్లిన్ అంగీకరిసాత్ ను. అనయ్పజల ఎదుటా, మీ మధయ్లోనూ,
ననున్ నేను పవితం చేసుకుంటాను.

42 మీ పితరులకు ఇసాత్ నని నేను పమాణపూరవ్కంగా చెపిప్న
దేశానికి, అంటే ఇశాయేలీయుల దేశానికి నేను మిమమ్లిన్
రపిప్ంచేటపుప్డు, నేనే యెహోవానని మీరు తెలుసుకుంటారు.
43అకక్డ చేరి,మీపవరనను,మిమమ్లిన్ మీరు అపవితం చేసుకునన్
మీ పనులనిన్టినీ గురు చేసుకుని మీరు చేసిన చెడుపనులనిన్టిని
బటిట్ మిమమ్లిన్ మీరే అసహియ్ంచుకుంటారు. 44 ఇశాయేలీయులారా,
మీ దురామ్రగ్తను బటిట్ ,మీ చెడు చేషట్లను బటిట్ కాక నా పేరును బటిట్
మాతమే నేను మీ పటల్ ఈ విధంగా చేసినపుప్డు, నేనేయెహోవానని
మీరు తెలుసుకుంటారు.”

ద ణ దేశం పవచనం
45 ఇదే యెహోవా వాకుక్. యెహోవా వాకుక్ మళీళ్ నాకు

వినిపించింది. 46 “నరపుతుడా, నీ ముఖం ద ణం పు తిపుప్కుని
ద ణ దేశానికి పకటించు, ద ణ దేశపు ఎడారి అరణాయ్నిన్ గూరిచ్
పవచించి ఇలాచెపుప్, 47ద ణ దేశమా,యెహోవామాటఆలకించు,
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పభు నయెహోవా చెపేప్దేమంటే, నీలో అగిన్ రగిలిసాత్ ను. అది నీలో
ఉనన్ పచచ్ని పళళ్ చెటల్నిన్టినీ, ఎండిన చెటల్నిన్టినీ కాలేచ్సుత్ ంది. అది
ఆరిపోదు. ద ణం మొదలుకుని ఉతత్రం వరకూ భూతలమంతా ఆ
భీకర న అగిన్ దహిసుత్ ంది.

48 అది ఆరిపోకుండా ఉండగా యెహోవా న నేను దానిన్
రగిలించానని మనుషులందరూ చూసాత్ రు.” 49 అపుప్డు నేను
ఇలా అనాన్ను “అయోయ్ పభూ, యెహోవా, వాళ ళ్ నా గురించి,
‘వీడు కేవలం ఉపమానాలు చెపేప్వాడేగదా?’ అంటునాన్రు.”

21
యెహోవాఖడగ్ ం

1 అపుప్డు నాకు యెహోవా వాకుక్ వచిచ్ ఇలా అనాన్డు,
2 “నరపుతుడా, యెరూషలేము పు నీ ముఖం తిపుప్కుని, వాళళ్
పవితసథ్లాలకూ, ఇశాయేలీయుల దేశానికీ వయ్తిరేకంగా పవచించు.
3యెహోవా చెపేప్దేమంటే, నేను నీకు విరోధిని. నీతిమంతుడుగాని,
దుషుట్ డుగాని నీలో ఎవరూ ఉండకుండాా అందరినీ నీనుంచి
తెంచివేయడానికి నా కతిత్ దూసి ఉనాన్ను.

4 నీతిమంతుడుగాని, దుషుట్ డుగాని ఎవరూ నీలో ఉండకుండాా
ద ణం మొదలుకుని ఉతత్రం వరకూ అందరినీ నేను
తెంచివేయడానికి నా కతిత్ శరీరులందరికీ విరోధంగా బయలుదేరింది.
5యెహోవా న నేను నా కతిత్ మళీళ్ ఒరలో పెటట్కుండా దానిన్ దూసి
ఉనాన్నని పజలందరూ తెలుసుకుంటారు.

6 కాబటిట్ నరపుతుడా, మూలుగు. వాళ ళ్ చూసూత్ ఉండగా
నీ నడుము విరిగేలా దుఃఖంతో మూలుగు. 7 అపుప్డు ‘నువువ్
ఎందుకు మూలుగుతునాన్వు?’ అని వారు అడుగుతారు. అపుప్డు
నువువ్వాళళ్తో, ‘కషట్దినంవచేచ్సోత్ ందనేదురావ్రనాకువినిపించింది.
అందరి గుండెలూ కరిగిపోతాయి. అందరి చేతులూ బలహీనం
అవుతాయి. అందరి మనసుస్లూ సొమమ్సిలిల్పోతాయి, అందరి
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మోకాళల్ నీరుగారిపోతాయి. ఇంతగా కీడు వసూత్ ఉంది. అది
వచేచ్సింది’ అని చెపుప్. ఇదేయెహోవావాకుక్.”

8యెహోవానాకు ఈ సంగతిమళీళ్ తెలియజేశాడు.
9 “నరపుతుడా, పవచించి ఇలా చెపుప్,
‘పభువుచెపేప్దేమంటే,ఒక కతిత్,ఒక కతిత్! అదిపదునుపెటిట్ ఉంది.
అదిమెరుగుపెటిట్ ఉంది.
10అదిభారీ ఎతుత్ న వధ చెయయ్డానికి పదును పెటిట్ ఉంది!
తళతళలాడేలాఅదిమెరుగుపెటిట్ ఉంది!
నా కుమారుడి రాజదండం విషయంలోమనం ఆనందించాలా?
రాబోతునన్ రాబోయే కతిత్ అలాంటి పతి దండానీన్ దేవ్షిసుత్ ంది!
11 కాబటిట్ ఆ కతిత్ని మెరుగు పెటట్డానికి అపప్గించడం

జరుగుతుంది.
ఆ తరువాత అది చేతికి వసుత్ ంది.
ఆ కతిత్ పదునుపెటిట్ ఉంది! హతం చేసేవాడి చేతికి ఇవవ్డానికి ఆ

కతిత్ మెరుగు పెటిట్ ఉంది.
12నరపుతుడా, శోకించు,సాయం కోసం కేకలుపెటుట్ !
ఆ కతిత్ నా పజల మీదకీ, ఇశాయేలీయుల నాయకుల మీదకీ

వచిచ్ంది.
కతిత్ భయంనాపజలకు కలిగింది గనుక శోకంతోనీతొడచరుచుకో!
13 పరీకష్ వచిచ్ంది. కాని రాజదండం నిలిచి ఉండకపోతే ఎలా?’

ఇదే పభు నయెహోవావాకుక్.
14నరపుతుడా, పవచించి నీ రెండు చేతులు చరుచుకో.
కతిత్ మూడోసారి కూడాదాడి చేసుత్ ంది!
అదిభారీ ఎతుత్ న వధ కొర న కతిత్!
అది అనేకమందిని హతం చెయయ్డానికీ, వాళళ్ను అనిన్చోటాల్

పొడవడానికీ సిదధ్ంగా ఉంది!
15వాళళ్ గుండెలు కరిగిపోయేలా, అడడ్ంకులు అధికం అయేయ్లా

వాళళ్ గుమామ్లకు విరోధంగా నేను కతిత్ దూసి భారీ ఎతుత్ న వధ సిదధ్ం
చేశాను!
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బాధ! అదిమెరుపులాఉంది. వధ చెయయ్డానికి సిదధ్ంగా ఉంది.
16 ఓ కతీత్! కుడి పు దెబబ్ కొటుట్ ! ఎడమ పు దెబబ్ కొటుట్ ! నీ

పదు న అంచు ఎకక్డికి వెళేత్ అకక్డికి వెళల్నివువ్.
17 నేను కూడా నా రెండు చేతులు చరుచుకుని, నా ఉగత

తీరుచ్కుంటాను! యెహోవా న నేనే పకటిసుత్ నాన్ను.”
18 యెహోవా నాకీ విషయం మళీళ్ చెపాప్డు, 19 “నరపుతుడా,

బబులోను రాజు కతిత్ రావడానికి రెండు రహదారులు కేటాయించు.
ఆ రెండూ, ఒకే దేశంలోనుంచి బయలుదేరుతాయి. ఆ రెండు
రహదారులోల్ ఒకటి, ఒక పటట్ణానికి వెళత్ ందనన్ సూచన రాసి
ఉంటుంది. 20 ఒక రహదారి, అమోనీయుల పటట్ణ న
రబాబ్కు బబులోను నయ్ం వెళేళ్ మారగ్ంగా సూచన రాసి పెటుట్ .
ఇంకొక రహదారి యూదా దేశంలోని పాకారాలుగల పటట్ణ న
యెరూషలేముకు ఆ నాయ్నిన్ నడిపించేదిగా సూచన రాసి పెటుట్ .

21 రహదారులు చీలే చోట రెండు దారులు చీలే కూడలిలో శకునం
చూడడానికి బబులోను రాజు ఆగాడు. అతడు బాణాలు ఇటు అటు
ఆడిసూత్ , విగహాలను అడుగుతునాన్డు. అతడు కాలేయం శకునం
పరీ ంచి చూసుత్ నాన్డు!

22యెరూషలేము ఎదుట దావ్రాలను పడగొటేట్ పరికరాలు సిదధ్ం
చెయయ్మనీ,
ఊచ కోత ఆరంభించమనీ, యుదధ్ధవ్ని చెయయ్మనీ, ముటట్డి

దిబబ్లు కటట్మనీ అడుగుతునాన్డు.
యెరూషలేముగూరిచ్ తన కుడి పు శకునం కనిపించింది!
23బబులోనీయులతోఒపప్ందంచేసుకునన్వాళల్ కళళ్కుఈశకునం

వయ్రధ్ంగా కనిపిసుత్ ంది!
కాని ఆ రాజు వాళళ్ను పటుట్ కోవడం కోసం, వాళ ళ్ ఆ ఒపప్ందం

మీరారు అనన్ నెపం వాళళ్ మీదమోపుతాడు.”
24కాబటిట్ పభు న యెహోవా చెపేప్దేమంటే “మీ దోషం మీరు నా

జాఞ్ పకానికి తెచిచ్న కారణంగా మీ అతికమం వెలల్డి ఔతుంది. మీ



యెహెజేక్లు 21:25 lviii యెహెజేక్లు 21:32

కియలనిన్టోల్ మీపాపం కనిపిసుత్ ంది. ఈకారణంగా,మీశతువుచేతికి
మీరు దొరుకుతారని మీరు అందరికీ గురు చేసాత్ రు! 25 అపవితుడా
నీ శి దినం దగగ్ర పడింది. ఇశాయేలీయుల పాలకుడా, అపవితం
చేసే కాలం ముగింపుకు వచిచ్న వాడా, 26 పభు న యెహోవా
ఇలా చెపునాన్డు, నీ తలపాగా, నీ కిరీటం తీసివేయి. సంగతులు
ఇదివరకులాగా ఇక ఉండవు. ఇక తకుక్వ వాళళ్ను గొపప్
వాళళ్నుగానూ, గొపప్ వాళళ్ను తకుక్వ వాళళ్నుగానూ చెయియ్.
27 నేను అంతటినీ శిథిలం చేసాత్ ను! శిథిలం చేసాత్ ను! ఆ కిరీటం
ఇంక ఉనికిలో ఉండదు. దానికి రాజుగా ఉండే అస న హకుక్
ఉనన్వాడు వచేచ్ వరకూ అది కనిపించదు. అపుప్డు నేను దానిన్
అతనికి ఇసాత్ ను.”

28నరపుతుడా నువువ్ పవచించి ఇలాచెపుప్. “అమోమ్నీయులను
గూరీచ్, వాళళ్ అపకీరిని గూరీచ్ పభు న యెహోవా చెపేప్దేమంటే,
ఒక కతిత్! ఒక కతిత్ దూసి ఉంది! పదును పెటిట్న కతిత్ భారీగా వధ
చెయయ్డానికి దూసి ఉంది, అది ఒక మెరుపులా ఉంది! 29 శకునం
చూసేవాళ ళ్ నీ కోసం దొంగ దరశ్నాలు చూసూత్ ఉనన్పుప్డు, వాళ ళ్
వయ్రథ్ నవాటినినీకు చెపూఉనన్పుప్డు,ఈకతిత్ చావడానికి సిదధ్ంగా
ఉనన్ ఆ దుషుట్ ల మెడల మీద ఉంటుంది. ఆ దుషుట్ ల శి దినం
వచిచ్ంది. వాళ ళ్ అతికమం చేసే సమయంముగిసింది.

30 మళీళ్ కతిత్ ఒరలో పెటుట్ . నువువ్ సృషిట్ అయిన సథ్లంలోనే,
నువువ్ పుటిట్న దేశంలోనే నేను నీకు తీరుప్ తీరుసాత్ ను! 31నా కోపం
నీ మీద కుమమ్రిసాత్ ను. నా ఉగతాగిన్ని నీ మీద రాజేసాత్ ను. నాశనం
చెయయ్డంలో పవీణు న కూరులకు నినున్ అపప్గిసాత్ ను.

32 ఆ అగిన్కి నువువ్ ఇంధనం ఔతావు. దేశంలో నీ రకం
కారుతుంది. నువువ్ ఎపప్టికీ జాఞ్ పకానికి రావు. యెహోవా న నేనే
ఇది పకటించాను.”

22
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యెరూషలేము పాపాలు
1 యెహోవా వాకుక్ నాకు వచిచ్ నాతో ఇలా అనాన్డు,

2 “నరపుతుడా, తీరుప్ తీరుసాత్ వా? ఈ రకపు పటట్ణానికి తీరుప్
తీరుసాత్ వా? దాని అసహయ్ న పనులనీన్ దానికి తెలియజెయియ్.
3నువువ్ ఇలా చెపాప్లి, పభు నయెహోవా చెపేప్దేమంటే, ఇది దాని
కాలం దగగ్ర పడేలా, రకం ఒలికించే పటట్ణం. ఇది తనను తాను
అపవితం చేసుకునేలా విగహాలు పెటుట్ కునే పటట్ణం!

4 రకం కారిచ్న కారణంగా నువువ్ నేరం చేశావు. నువువ్ చేసుకునన్
విగహాల మూలంగా నువువ్ అశుదధ్ం అయాయ్వు! నువేవ్ నీ దినాలు
ముగింపుకు తెచుచ్కునాన్వు. నువువ్ నీ ఆఖరి సంవతస్రాలోల్
ఉనాన్వు. కాబటిట్ అనయ్పజలోల్ ఒక నిందగానూ, అనిన్ దేశాల దృషిట్లో
ఒక ఎగతాళిగానూ నినున్ చేసాత్ ను. 5 దగగ్ర వాళ ళ్, దూరం
వాళ ళ్ అందరూ నినున్ వెకిక్రిసాత్ రు. ఓ అపవిత పటట్ణమా, నువువ్
గందరగోళంతో నిండిన దానివనన్ కీరి అందరికీ పాకింది.

6 నీలోని ఇశాయేలీయుల నాయకులందరూ తమ శకి కొలదీ రకం
ఒలికించడానికివచాచ్రు. 7నీలోఉనన్తలిదండులను సిగుగ్ పరిచారు.
నీ మధయ్ ఉనన్ పరదేశులను అణిచివేశారు. నీలో ఉనన్ అనాథలను,
వితంతువులను బాధపెటాట్ రు. 8 నాకు పతిషిఠ్తా న వసుత్ వులను
నువువ్ అలకష్ ం చేశావు. నా విశాంతిదినాలను అపవితం
చేశావు. 9 దూషణ, నరహతయ్ చేసేవాళ ళ్ నీలో ఉనాన్రు. వాళ ళ్
పరవ్తాల మీద భోజనం చేసేవాళ ళ్. వాళ ళ్ నీ మధయ్లో దుషట్తవ్ం
జరిగిసుత్ నాన్రు.

10 తండి భారయ్తో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కునేవాళ ళ్ నీలో
ఉనాన్రు. రుతుసావం వలల్ అశుదధ్ంగా ఉనన్ సీని చెరిచే వాళ ళ్ నీలో
కాపురం ఉనాన్రు. 11 ఒకడు తన పొరుగువాడి భారయ్తో పండుకుని
అసహయ్ న పనులు చేసుత్ నాన్డు. ఇంకొకడు సిగుగ్ లేకుండా తన
సొంత కోడలిని పాడు చేసుత్ నాన్డు. తమ సొంత తండికే పుటిట్న
అకక్చెలెల్ళళ్ను చెరిచే వాళ ళ్ నీలో ఉనాన్రు. 12 వీళ ళ్ లంచాలు
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తీసుకుని రకం ఒలికిసాత్ రు. అధిక లాభం పటల్ ఆసకి చూపించి,
పొరుగువాణిణ్ అణిచి వేసారు. నువువ్ ననున్ మరిచ్పోయావు.” ఇదే
పభు నయెహోవావాకుక్.

13 “కాబటిట్ చూడు, నువువ్ పొందిన అనాయ్యపు లాభానిన్ నా
చేతోత్ దెబబ్ కొటాట్ ను. నువువ్ ఒలికించిన రకం నేను చూశాను.
14 నేను నీకు శికష్ వేసినపుప్డు తటుట్ కోడానికి చాలినంత రయ్ం నీ
హృదయానికిఉందా?యెహోవా ననేనేపకటిసుత్ నాన్ను. దానిన్నేను
నెరవేరుసాత్ ను. 15కాబటిట్ అనయ్పజలోల్ కి నినున్ చెదరగొడతాను. ఇతర
దేశాలకు నినున్ వెళల్గొడతాను. ఈ విధంగా నీ అపవితతను ప ళన
చేసాత్ ను. 16 కాబటిట్ నువువ్ అనయ్దేశాల దృషిలో అశుదధ్ం ఔతావు.
అపుప్డు నేనేయెహోవానని నువువ్ తెలుసుకుంటావు.”

17 తరువాత యెహోవా వాకుక్ నా దగగ్రికి వచిచ్ ఇలా అనాన్డు.
18 “నరపుతుడా, ఇశాయేలీయులు నా దృషిట్కి పనికి రాని వాళళ్లా
ఉనాన్రు. వాళళ్ందరూ కొలిమిలోమిగిలిపోయిన ఇతత్డి, తగరంలా,
పనికి రాని ఇనుము, సీసంలా ఉనాన్రు. వాళ ళ్ నీ కొలిమిలోమిగిలి
పోయిన పనికి రాని వెండిలా ఉనాన్రు.”

19 కాబటిట్ పభు న యెహోవా చెపేప్దేమంటే “మీరందరూ
పనికిరాని చెతత్లా ఉనాన్రు గనుక, చూడండి, యెరూషలేము
మధయ్కు మిమమ్లిన్ పోగు చేసాత్ ను. ఒకడు వెండి, ఇతత్డి, ఇనుము,
సీసం, తగరం పోగు చేసి కొలిమిలో వేసి దాని మీద అగిన్ ఊది
కరిగించినటుట్ , 20నా కోపంతోనూ, ఉగతతోనూ మిమమ్లిన్ పోగు చేసి
అకక్డ మిమమ్లిన్ కరిగిసాత్ ను. 21మిమమ్లిన్ పోగు చేసి నా కోపాగిన్ని
మీ మీద ఊదినపుప్డు కచిచ్తంగా మీరు దానిలో కరిగిపోతారు.
22కొలిమిలో వెండి కరిగినటుట్ మీరు దానిలో కరిగిపోతారు, అపుప్డు
యెహోవా న నేను నా కోపం మీ మీద కుమమ్రించానని మీరు
తెలుసుకుంటారు.”

23యెహోవావాకుక్ నాకు వచిచ్, ఇలాఅనాన్డు, 24 “నరపుతుడా,
యెరూషలేముతో ఈ మాట చెపుప్, నువువ్ పవితం కాలేని దేశంగా
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ఉనాన్వు. ఉగత దినాన నీకు వరష్ం ఉండదు! 25 అందులో ఉనన్
పవకలు కుట చేసాత్ రు. గరిజ్ంచే సింహం వేటను చీలిచ్నటుట్ వాళ ళ్
మనుషులను తినేసాత్ రు. పశసత్ న సంపదను వాళ ళ్ మింగేసాత్ రు.
చాలామందినివాళ ళ్ వితంతువులుగా చేసాత్ రు.

26 దాని యాజకులు నా ధరమ్శాసానిన్ ఉలల్ంఘిసాత్ రు. నాకు
పతిషిఠ్తా న వసుత్ వులను అపవితం చేసాత్ రు. పతిషిఠ్త న దానికీ
సాధారణ నదానికీమధయ్తేడాఎంచరు. పవితమేదోఅపవితమేదో
తెలుసుకోవడానిన్ పజలకు నేరప్రు. వాళళ్ మధయ్ నేను దూషణ
పొందేలా, నేను విధించినవిశాంతిదినాలనువాళళ్ దృషిట్కి రానివవ్రు.

27 దానిలో రాజకుమారులు లాభం సంపాదించడానికి నరహతయ్
చెయయ్డంలో, మనుషులను నాశనం చెయయ్డంలో వేటను చీలేచ్
తోడేళల్లా ఉనాన్రు. 28 దాని పవకలు దొంగ దరశ్నాలు చూసూత్ ,
యెహోవాఏమీచెపప్నపప్టికీ, ‘పభు నయెహోవాఇలాచెపునాన్డు’
అని చెపూ, అసతయ్ అంచనాలు పకటిసూత్ , మటిట్ గోడకు సునన్ం
వేసినటుట్ తమ పనులు కపిప్పుచుచ్తూ ఉనాన్రు.

29 దేశ పజలు బలవంతంగా దండుకుంటూ, దోపిడీతో
కొలల్గొడుతూ, పేదలను, అవసరతలో ఉనన్ వాళళ్ను కషాట్ లపాలు
చేసూత్ , అనాయ్యంగా పరదేశిని పీడించారు.

30నేను దేశానిన్పాడుచెయయ్కుండాఉండేలాగోడలు కటిట్ ,బదద్ న
గోడ సందులోల్ నిలిచి ఉండడానికి తగిన వాడి కోసం నేను ఎంత
చూసినా, ఒకక్ నా నాకు కనిపించలేదు. 31 కాబటిట్ నేను నా కోపం
వాళళ్మీదకుమమ్రిసాత్ ను. వాళళ్పవరనఫలంవాళళ్మీదకిరపిప్ంచి,
నాకోపాగిన్తోవాళళ్ను కాలేచ్సాత్ ను.” ఇదే పభు నయెహోవావాకుక్.

23
వయ్భిచారిణు న అకక్, చెలెల్లు
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1యెహోవావాకుక్నాకు వచిచ్ ఇలాఅనాన్డు, 2“నరపుతుడా,ఒక
తలిల్కి పుటిట్న ఇదద్రు కూతుళ ళ్ ఉనాన్రు. 3 వీళ ళ్ ఐగుపు దేశంలో
వేశయ్లాల్ పవరించారు. యవవ్నంలోనే వాళ ళ్ వేశయ్లాల్ పవరించారు.
అకక్డ వాళళ్ రొముమ్లు వతత్డం,వాళళ్ లేత చనుమొనలు నలపడం
జరిగాయి. 4 వాళళ్లోల్ పెదద్దాని పేరు ఒహొలా, ఆమె చెలిల్ పేరు
ఒహొలీబా. వీళళ్ను నేను పెళిల్ చేసుకునన్పుప్డు,నాకు కొడుకులనూ,
కూతుళళ్నూ కనాన్రు. ఒహొలా అనే పేరుకు షోమోను, ఒహొలీబా
అనే పేరుకు యెరూషలేము అని అరథ్ం.

5 ఒహొలా నాది అయినపప్టికీ, వయ్భిచారం చేసి 6 తన విటుల
మీద మొహం పెంచుకుంది. ఆమె అషూష్ రుకు చెందిన ఊదారంగు
వసాలు ధరించుకునన్ నాయ్ధిపతులనూ, అధికారులనూ,
అందంగా ఉనన్ యువకులనూ, గురాల మీద సావ్రీ చేసే వాళళ్నూ
మోహించింది. 7 అషూష్ రు వాళళ్లోల్ ముఖుయ్ న వాళళ్ందరి ఎదుట
ఒక వేశయ్లా తిరుగుతూ, వాళళ్ందరితో వయ్భిచారం చేసూత్ , వాళ ళ్
పెటుట్ కునన్ విగహాలనిన్టినీ ఆశించి తనను అపవితం చేసుకుంది.

8 ఐగుపులో దాని యౌవవ్నంలోనే వాళ ళ్ దాని చను
మొనలు నలిపి, దానితో పండుకుని, వాళళ్ కామం దాని మీద
ఒలకబోసినపుప్డు అది నేరుచ్కునన్ వేశయ్ పవరన విడిచిపెటట్లేదు.
9కాబటిట్ దాని విటులకు నేను దానిన్ అపప్గించాను. అదిమోహించిన
అషూష్ రు వాళల్కు దానిన్ అపప్గించాను. 10 వాళ ళ్ దాని వసాలు
తీసేసి నగన్ంగా చేశారు. దాని కొడుకులను, కూతుళళ్ను పటుట్ కుని,
దానిన్ కతిత్తో చంపారు. ఆ విధంగా ఆమె ఇతర సీలకు అవమానంగా
అయియ్ంది. కాబటిట్ ఇతర సీలు దానిమీదవాళళ్ తీరుప్ చెపాప్రు.

11 దాని చెలెల్ న ఒహొలీబా దానిన్ చూసి, కామంలో దానిన్
మించిపోయి, అకక్ చేసిన వయ్భిచారం కంటే ఇంకా అధికంగా
పోకిరీతనం జరిగించింది. 12 అషూష్ రు వాళళ్లోల్ పశసత్ వసాలు
ధరించుకునన్ నాయ్ధిపతులనూ, అధికారులనూ, అందంగా ఉనన్
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యువకులనూ, గురాల మీద సావ్రీ చేసే వాళళ్నూ మోహించింది.
13 అది తనను అశుదధ్ం చేసుకుందని నేను గమనించాను. ఇదద్రు
అకాక్చెలెల్ళ ళ్ ఆ విధంగానే చేశారు.

14 అపుప్డు అది తన వయ్భిచార కియలు ఇంకా అధికం చేసింది.
ఎరని రంగుతో గోడ మీద చెకిక్న కలీద్య పురుషుల ఆకారాలు
చూసింది. 15 మొలలకు నడికటుల్ , తలల మీద విచిత న
తలపాగాలు పెటుట్ కుని, తమ జనమ్దేశ న బబులోను రథాల
కూరుచ్నన్ అధిపతుల సవ్రూపాలు చూసిమోహించింది.

16 అది వాళళ్ను చూసిన వెంటనే మోహించి, కలీద్య దేశానికి
వాళళ్ దగగ్రికి వారాహరులను పంపి వాళళ్ను పిలిపించుకుంది.
17 బబులోనువాళ ళ్ పడుపు కోసం కోరి వచిచ్ వయ్భిచారంతో దానిన్
అపవితం చేశారు. వాళళ్ చేత అది అపవితం అయిన తరువాత,
దానిమనసుస్ వాళళ్ మీద నుంచి తిరిగి పోయింది.

18ఈ విధంగా అది వయ్భిచారం అధికంగా చేసి,
తన నగన్త బహిరగ్తం చేసి,
దానిన్ పోగొటుట్ కుంది గనుక తన అకక్ విషయంలో నా

మనసుస్ తిరిగి పోయినటుట్ దాని విషయంలో కూడా నా మనసుస్
తిరిగిపోయింది.

19తనయవవ్నంలోఐగుపుదేశంలోతానుజరిగించినవయ్భిచారం
మనసుస్కు తెచుచ్కుని,
ఆ తరువాత అది ఇంకా ఎనోన్ వయ్భిచార కియలు జరిగించింది.
20 గాడిద పురుషాంగం వంటి, గురాల అంగాల వంటి అంగాలు

కలిగిన తన విటులనుమోహించింది.
21యవవ్నంలో నువువ్ ఐగుపీత్యుల చేత నీ లేత చనుమొనలను

నలిపించుకునన్ సంగతి జాఞ్ పకం చేసుకుని,
అపప్టి సిగుగ్ మాలిన పవరనమళీళ్ జరిగించింది.
22కాబటిట్ ఒహొలీబా, పభు నయెహోవాచెపేప్దేమంటే.
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నీమనసుస్కు దూర న నీవిటులను రేపి,నాలుగు పులనుంచి
వాళళ్ను నీ మీదకి రపిప్సాత్ ను.

23 గురాలు సావ్రీ చేసే బబులోను వాళళ్ను, కలీద్యులను.
అధిపతులను, పధానాధికారులనందరిని, అషూష్ రీయులను.
అందంగా ఉండే శేషుఠ్ లను, అధిపతులను, అధికారులను,

శూరులను,మంతులను, అందరినీ నీమీదకి నేను రపిప్సుత్ నాన్ను.
24 ఆయుధాలు పటుట్ కుని, బళ ళ్ కటిట్న రథాలతో, పెదద్ నయ్ంతో

వాళ ళ్ నీమీదకి వచిచ్.
పెదద్ డాళ ళ్, చినన్ డాళ ళ్ పటుట్ కుని, ఇనుప టోపీలు పెటుట్ కుని

వాళ ళ్ నీమీదకి వచిచ్.
నినున్ ముటట్డిసాత్ రు. వాళ ళ్ తమ చేతలతో నినున్ శి ంచేలా నేను

వాళల్కు అవకాశం ఇసాత్ ను.
25ఉగతతోవాళ ళ్ నినున్ శి ంచేలానా కోపం నీకు చూపిసాత్ ను.
వాళ ళ్ నీముకూక్, చెవులూ కోసాత్ రు.
నీలోమిగిలినవాళ ళ్ కతిత్వాత పడి చసాత్ రు.
నీ సంతానం అగిన్కి ఆహ తి అయేయ్లా, నీ కొడుకులనూ, నీ

కూతుళళ్నూ వాళ ళ్ బందీలుగా పటుట్ కుంటారు.
26నీ బటట్లు లాగేసి, నీ ఆభరణాలనీన్ తీసేసాత్ రు.
27ఐగుపు దేశంలో నీ సిగుగ్ మాలిన పవరన, నీ వయ్భిచార కియలు

నీనుంచి తొలగిసాత్ ను.
నువువ్ ఇంక నీ కళెళ్తిత్ ఐగుపు పుఆశగాచూడవు. దానిగురించి

ఇంక ఆలోచించవు.
28 పభు న యెహోవా చెపేప్దేమంటే, చూడు! నువువ్ దేవ్షించిన

వాళళ్కూ, నీ మనసుస్ దూర న వాళళ్కూ నినున్ అపప్గిసుత్ నాన్ను.
29 దేవ్షంతో వాళ ళ్ నినున్ బాధిసాత్ రు. నీ కషాట్ రిజ్తమంతా చెరబటిట్
నినున్ వసహీనంగా, నగన్ంగా విడిచిపెడతారు. అపుప్డు వయ్భిచారం
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వలల్ నీకు కలిగిన అవమానం వెలల్డి ఔతుంది. నీ వేశయ్కియలు, నీ
దుషప్ర్వరన వెలల్డి ఔతుంది.

30 నువువ్ అనయ్పజలతో చేసిన వయ్భిచారం కారణంగా, నువువ్
వాళళ్ విగహాలు పూజించి అపవితం అయిన కారణంగా నీకు ఇవి
జరుగుతాయి. నీ అకక్ పవరించినటుట్ నువువ్ కూడా పవరించావు
గనుక ఆమె తగిన శి పాత నీ చేతికిసాత్ ను. 31 పభు న యెహోవా
చెపేప్దేమిటంటే నీ అకక్ తాగిన, లో న వెడ న పాతలోనిది నీవు
కూడా తాగాలి. 32 ఆ గినెన్ చాలా పెదద్ది, చాలా లో నది, గనుక
నువువ్ ఒక ఎగతాళిగానూ, పరిహాసంగానూ ఔతావు.

33ఇదినీఅకక్షోమోనుగినెన్! ఇదిభయంతోనూ,వినాశనంతోనూ
నిండినది. నువువ్ ఇది తాగి పెకిక్ దుఃఖంతో నిండి ఉంటావు.
34అడుగువరకూదానితాగి,ఆగినెన్చెకక్లుచేసి,వాటితోనీసత్నాలు
పెరికేసుకుంటావు. ఇది నేనే పకటించాను, ఇదే పభు న యెహోవా
వాకుక్.

35 పభు న యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు, నువువ్ ననున్
మరిచిపోయి ననున్ వెనకిక్ తోసేశావు గనుక నీ సిగుగ్ మాలిన
పవరనకూ,నీవయ్భిచార కియలకూరావలసినశికష్నువువ్భరిసాత్ వు.”

36యెహోవానాతో ఇలాఅనాన్డు. “నరపుతుడా, ఒహొలాకునూ,
ఒహొలీబాకునూ నువువ్ తీరుప్ తీరుసాత్ వా? అలా ఐతే వాళళ్
అసహయ్ న పనులు వాళల్కు తెలియజేయి. 37వాళ ళ్ వయ్భిచారం
చేశారు. వాళళ్ చేతులకు రకం అంటింది. వాళ ళ్ విగహాలతో
వయ్భిచారంచేశారు. నాకు కనన్ కొడుకులనువాళళ్విగహాలుమింగేలా
వాటికి దహన బలి అరిప్ంచారు.

38ఇంకావాళ ళ్ ఇలాగేనాపటల్ జరిగిసుత్ నాన్రు. ఇంతేకాక,వాళ ళ్
నా పవిత పాంగణానిన్ అపవితం చేసిన రోజే, నేను నియమించిన
విశాంతి దినాలను కూడా అపవితం చేశారు. 39తాము పెటుట్ కునన్
విగహాల పేరట తమ పిలల్లను చంపిన రోజే, వాళ ళ్ నా పవిత
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పాంగణంలోకి వచిచ్ దానిన్ అపవితం చేసి, నా మందిరంలోనే వాళ ళ్
ఈ విధంగా చేశారు.

40 దూరంగా ఉనన్వాళళ్ను పిలిపించుకోడానికి వాళ ళ్
వరమానికులను పంపారు. వాళ ళ్ వచిచ్నపుప్డు, వాళళ్ కోసం
నువువ్ సాన్నం చేసి, కళళ్కు రంగు వేసుకుని, నగలు ధరించి, 41ఒక
అంద న మంచం మీద కూరుచ్ని, ఒక బలల్ సిదధ్ం చేసి, దాని మీద
నా పరిమళ ధూపదవయ్ం,నా నూనె పెటాట్ వు.

42అపుప్డు అకక్డ ఆమెతో నిరల్కష్ ంగా ఉనన్ ఒక గుంపు సందడి
వినిపించింది. ఆగుంపులోచేరినతాగుబోతులుఎడారిమారగ్ం నుంచి
వాళళ్ దగగ్రికి వచాచ్రు. వాళ ళ్ ఈ వేశయ్ల చేతులకు కడియాలు
తొడిగి,వాళళ్ తలలకుపూదండలు చుటాట్ రు.

43 వయ్భిచారం చెయయ్డం వలల్ బలహీనురా న దానితో నేను
ఇలా అనాన్ను, ‘ఇపుప్డు వాళ ళ్ దానితో, అది వాళళ్తో వయ్భిచారం
చేసాత్ రు.’ 44 వేశయ్తో చేసినటుట్ వాళ ళ్ దానితో చేశారు. అలాగే
వాళ ళ్ వేశయ్ న ఒహొలాతోనూ, ఒహొలీబాతోనూ చేశారు. 45 కాని,
నీతిగల పురుషులు వయ్భిచారిణులకూ, రకపాతం జరిగించిన వారికీ
రావలసిన శికష్ను విధిసాత్ రు. ఎందుకంటే,వాళ ళ్ వయ్భిచారం చేశారు.
వాళళ్ చేతులకు రకం అంటింది.”

46 కాబటిట్ , పభు న యెహోవా చెపేప్దేమంటే, వాళళ్ మీదకి
నేను నాయ్నిన్ రపిప్సాత్ ను. భయభీతులుగా చెయయ్డానికీ,
కొలల్గొటుట్ కుపోడానికీ వాళళ్ను శతువులకు అపప్గిసాత్ ను. 47 ఆ
నికులు రాళల్ రువివ్ వాళళ్ను చంపుతారు. కతిత్తో హతం చేసాత్ రు.
వాళళ్ కొడుకులనూ, కూతుళళ్నూ చంపుతారు. వాళళ్ ఇళళ్ను
అగిన్తో కాలేచ్సాత్ రు.

48 సీలందరూ మీ వేశాయ్పవరన పకారం చెయయ్కూడదనే సంగతి
నేరుచ్కునేలా మీ సిగుగ్ మాలిన పవరనను దేశంలో ఉండకుండాా
తొలగిసాత్ ను. 49 నేనే యెహోవానని మీరు తెలుసుకునేలా మీ
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సిగుగ్ మాలిన పవరనకు శికష్ వసుత్ ంది. విగహాలను పూజించిన పాపం
మీరు భరిసాత్ రు.

24
వంట కుండ ఉపమానం

1 బబులోను చెరలో ఉనన్ కాలంలో, తొమిమ్దో సంవతస్రం, పదో
నెల, పదో రోజు యెహోవా వాకుక్ నాకు మళీళ్ పతయ్కష్ ఇలా
అనాన్డు, 2 “నరపుతుడా,ఈ రోజు పేరు రాసి ఉంచుకో. కచిచ్తంగా
ఈ రోజే బబులోను రాజుయెరూషలేమును ముటట్డి వేశాడు.

3 తిరుగుబాటుచేసే ఈ పజలకు ఉపమాన రీతిగా ఒక సామెత
చెపుప్, పభు న యెహోవా చెపేప్దేమంటే, వంట కుండ తెచిచ్
అందులో నీళల్ పోసి దానిన్ పొయియ్ మీద పెటుట్ . 4 తొడ, జబబ్
మొద న మంచి ముకక్లనీన్ అందులో వేసి, మంచి ఎముకలు ఏరి
దానిన్ నింపు. 5 మందలో శేషఠ్ న వాటిని తీసికో. దానిలో ఉనన్
ఎముకలు ఉడికేలా ఎకుక్వ కటెట్లు పోగు చెయియ్, దానిన్ బాగా
పొంగించు. ఎముకలు ఉడికేలాపొంగించు.

6 కాబటిట్ పభు న యెహోవా చెపేప్దేమంటే, రక నగరానికి బాధ.
మడిడ్ గల ఆ కుండకు బాధ తపప్దు. దానిలోనుంచి ఆ మడిడ్ పోదు.
దానికోసం చీటీలు వెయయ్కుండా వండిన దానిన్ ముకక్ వెంట ముకక్
దానిలోనుంచి తీసుకో.

7దాని రకం దాని మధయ్నే ఉంది. అది దానిన్ నునన్టి బండ మీద
ఉంచింది. మటిట్తో దానిన్ కపేప్ందుకు వీలుగా ఆ రకానిన్ నేల మీద
కుమమ్రించ లేదు. 8కాబటిట్ దాని విషయంకోపాగిన్ రేకెతిత్ంచి పతీకారం
తీరుచ్కోవాలని, అది చిందించిన రకం మటిట్తో కపప్కుండా దానిన్ ఆ
నునన్టి బండమీద నేను ఉండనిచాచ్ను.”

9కాబటిట్ పభు న యెహోవా చెపేప్దేమంటే “ఆ నెతుత్ రు నగరానికి
బాధ. నేను కూడా మరి ఎకుక్వ కటెట్లు పేరచ్బోతునాన్ను. 10 కటెట్లు
ఎకుక్వ చెయియ్! అగిన్ రాజెయియ్! మాంసానిన్ బాగా ఉడకబెటుట్ .



యెహెజేక్లు 24:11 lxviii యెహెజేక్లు 24:21

మాంసం బాగా ఉడికించి మసాలా కలిపి పులుసు పెటుట్ ! ఎముకలు
బాగామగగ్నివువ్!

11 తరువాత ఖాళీ గినెన్ పొయియ్ మీద పెటుట్ . అపుప్డు దానికునన్
అశుదధ్ం, మడీడ్ కరిగిపోతాయి. అది వే ఆ కంచును కాలేచ్ వరకూ
ఆ గినెన్ పొయియ్ మీదే ఉంచు. 12 అలసట పుటేట్ వరకూ ఇంతగా
శమించినా, అగిన్లో కాలిచ్నా,దానిలో నుంచి ఆ తుపుప్ పోలేదు.

13 నీ సిగుగ్ మాలిన పవరన నీ అపవితతలో ఉంది. నినున్ శుదిధ్
చెయయ్డానికి నేను పూనుకునాన్, నువువ్ శుదిధ్ కాలేదు. నీ నా కోధం
తీరుచ్కునే వరకూ నువువ్ శుదిధ్ కావు.

14 యెహోవా న నేను పకటించాను. అది జరుగుతుంది. నేనే
దానిన్ నెరవేరుసాత్ ను. నేను వెనుకాడను, కనికరించను. నీ పవరనను
బటిట్ , నీ కియలనుబటిట్ నీకు శికష్ ఉంటుంది. ఇదేయెహోవావాకుక్.”

యెహెజేక్లు భారయ్ మరణం
15యెహోవావాకుక్ నాకు వచిచ్ ఇలా అనాన్డు, 16 “నరపుతుడా,

చూడు! నీ కళళ్కు ఇషట్ న దానిన్ నీ నుంచి ఒకక్ తెగులు
మూలంగా తీసేసాత్ ను. నువువ్ సంతాప పడవదుద్ . కనీన్రు కారచ్
వదుద్ . 17 నువువ్ మౌనంగా మూలగాలి. చనిపోయిన వాళల్కు
అంతయ్కియలు చెయొయ్దుద్ . తలపాగా కటుట్ కుని చెపుప్లు వేసుకో.
నీ గడడ్ం దాచుకోవదుద్ , భారయ్ను కోలోప్యిన పురుషుని ఆహారం
తినొదుద్ .”

18 ఉదయం పజలకు నేను పకటించాను. సాయంతం నా భారయ్
చనిపోగానాకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ మరుసటి ఉదయాన నేను చేశాను.

19 పజలు ననున్ “నువువ్ చేసుత్ నన్వాటి అరథ్ం మాకు చెపప్వా?”
అని అడిగారు. 20 కాబటిట్ నేను వాళళ్తో “యెహోవా వాకుక్ నాకు
పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు, 21 ఇశాయేలీయులకు నువువ్ ఈ విధంగా
చెపుప్, చూడు! పభు న యెహోవా చెపేప్దేమంటే, మీ బలంలో
మీకునన్ అతిశయం,మీనేతాశలు,మీమనసుస్లోమీకునన్వాంఛలు
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నా పవిత పాంగణానిన్ అపవితం చేసుత్ నాన్యి! కాబటిట్ ,మీరు వెనుక
విడిచినమీ కొడుకులూ, కూతుళ ళ్ కతిత్చేత కూలిపోతారు.

22అపుప్డు నేను చేసినటేట్ మీరూ చేసాత్ రు. మీగడాడ్ లు కపుప్కోరు.
సంతాపంలో ఉనన్ పురుషుల ఆహారం తినరు! 23మీ తలపాగాలు
మీ తలల ఉంటాయి. మీ చెపుప్లు మీ కాళళ్కు ఉంటాయి. మీరు
సంతాపపడరు, కనీన్రు కారచ్రు. ఒకడినొకరు చూసి మూలుగుతూ,
మీరు చేసిన దోషాల కారణంగా ణించిపోతారు. 24 కాబటిట్ ,
యెహెజేక్లు మీకు సూచనగా ఉంటాడు. అతడు చేసిన పకారం
మీరూ చేసాత్ రు. అపుప్డు నేను పభు న యెహోవానని మీరు
తెలుసుకుంటారు.”

25 “కాని, నరపుతుడా, వాళళ్ ఆనందానీన్, వాళళ్ అతిశయానీన్,
వాళళ్ కళళ్కు ఇషట్ నదానీన్, వాళళ్ కొడుకులనూ, వాళళ్
కూతుళళ్నూ నేను బలవంతంగా పటుట్ కునన్ రోజు నీకు సమాచారం
తెలియజేయడానికి, తపిప్ంచుకుని వచిచ్న వాడొకడు నీదగగ్రికి
వసాత్ డు. 26 ఆ రోజున నువివ్ంక మౌనంగా ఉండకుండాా,
తపిప్ంచుకుని వచిచ్న వాడితో నోరు తెరిచి సప్షట్ంగా మాటాల్ డతావు,
27నేనుయెహోవా ఉనాన్ననివాళ ళ్ తెలుసుకునేలా నువువ్వాళల్కు
సూచనగా ఉంటావు.”

25
అమోమ్నీయుల గూరిచ్ పవచనం

1యెహోవా వాకుక్ నాకు వచిచ్, ఇలా అనాన్డు, 2 “నరపుతుడా,
అమోమ్నీయుల పుముఖం తిపిప్వాళళ్ను గూరిచ్ వాళల్కు విరుదధ్ంగా
పవచించు.

3 అమోమ్నీయులతో ఇలా చెపుప్. పభు న యెహోవా మాట
వినండి. పభు నయెహోవాచెపేప్దేమంటే,నాపవితసథ్లంఅపవితం
అయినపుప్డు, ఇశాయేలు దేశం నిరజ్న పదేశం అయినపుప్డు,
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యూదాఇంటివాళ ళ్బందీలుగావెళిళ్పోయినపుప్డుమీరు ‘ఆహాహా’
అనాన్రు.

4కాబటిట్ చూడండి! నేను మిమమ్లిన్ తూరుప్న ఉండే మనుషులకు
ఆసిత్గా అపప్గిసాత్ ను. వాళ ళ్ తమ డేరాలను మీ దేశంలో వేసి,
మీ మధయ్ కాపురం ఉంటారు. వాళ ళ్ మీ పంటలు తింటారు, మీ
పాలు తాగుతారు. 5నేను రబాబ్ పటట్ణానిన్ ఒంటెల శాలగా చేసాత్ ను,
అమోమ్నీయుల దేశానిన్ గొరెల దొడిడ్గా చేసాత్ ను. అపుప్డు నేను
యెహోవాననిమీరు తెలుసుకుంటారు.

6 పభు న యెహోవా చెపేప్దేమంటే, ఇశాయేలీయుల బాధ
చూసి మీరు చపప్టుల్ కొటిట్ , కాళల్తో కదం తొకిక్, మీ మనసుస్లోని
తిరసాక్రమంతటితో ఆనందించారు గనుక నేనుయెహోవాననిమీరు
తెలుసుకునేలా, 7 నేను మీకు విరోధిగా ఉండి, మిమమ్లిన్ దేశాలకు
దోపుడుసొముమ్గాఅపప్గిసాత్ ను. అనయ్పజలోల్ ఉండకుండాామిమమ్లిన్
నాశనంచేసాత్ ను. దేశంలోమిమమ్లిన్నాశనంచేసాత్ ను. అపుప్డుమీరు
నేనేయెహోవానని తెలుసుకుంటారు.

మోయాబీయులు గూరిచ్ పవచనం
8 పభు న యెహోవా చెపేప్దేమంటే, చూడు! ఇతర దేశాలకూ,

యూదా వాళళ్కూ తేడా ఏంటి, అని మోయాబీయులు, శేయీరు
పటట్ణం వాళ ళ్ అంటారు గనుక, 9తూరుప్న ఉనన్వాళళ్ను రపిప్ంచి,
దేశానికి శోభగా ఉనన్ పొలిమేర పటాట్ ణా న బెతేయ్షీమోతు,
బయలెమ్యోను, కిరయ్తాయిము, మోయాబీయుల సరిహదుద్ లుగా
ఉనన్ పటాట్ ణాలనిన్టినీ, అమోమ్నీయులనందరినీ వాళల్కు ఆసిత్గా
అపప్గిసాత్ ను. 10 దేశాలోల్ అమోమ్నీయులు ఇక జాఞ్ పకానికి రారు.
11 నేను యెహోవానని మోయాబీయులు తెలుసుకునేలా నేను ఈ
విధంగావాళల్కు శికష్ వేసాత్ ను.”

12 పభు న యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు. “ఎదోమీయులు
యూదావాళళ్ మీద పగ తీరుచ్కునాన్రు, అలా చేసి వాళ ళ్ తపుప్
చేశారు.” పభు న యెహోవా చెపేప్దేమంటే, 13 “ఎదోము మీద నా
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చెయియ్ చాపి, పతి మనిషినీ, పతి పశువునూ దానిలో ఉండకుండాా
సమూల నాశనం చేసాత్ ను. తేమాను పటట్ణం మొదలుకుని దానిన్
పాడుచేసాత్ ను. దదాను వరకూ పజలంతా కతిత్వాత కూలుతారు.

14 నా పజ న ఇశాయేలీయుల చేత ఎదోము వాళళ్ మీద నా
పగ తీరుచ్కుంటాను. ఎదోమీయుల విషయంలో నా కోపానిన్ బటిట్
నా రౌదానిన్ బటిట్ , ఇశాయేలీయులు నా ఆలోచన నెరవేరుసాత్ రు!
ఎదోమీయులు నా పతీకారం చవి చూసాత్ రు.” ఇదేయెహోవావాకుక్.

ఫిలిషీయులు గూరిచ్ పవచనం
15 పభు న యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు. “ఫిలిషీయులు

ఇశాయేలీయుల మీద పగ తీరుచ్కుని, ఏహయ్ భావంతో,పాత కకష్లతో
యూదాను నాశనం చేశారు.” 16 కాబటిట్ పభు న యెహోవా
చెపేప్దేమంటే “చూడు! ఫిలిషీయుల మీద నేను చెయియ్ చాపి,
కెరేతీయులను తెంచేసాత్ ను. సముద తీరంలో నివాసం ఉనన్ మిగిలిన
వాళళ్ను నాశనం చేసాత్ ను. 17 ఆగహంతో వాళళ్ను శి ంచి, వాళళ్
మీద పూరిగా పగ తీరుచ్కుంటాను. నేను నా పగ తీరుచ్కునన్పుప్డు,
నేనుయెహోవాననివాళ ళ్ తెలుసుకుంటారు.”

26
తూరూ గూరిచ్ పవచనం

1 బబులోను చెరలో ఉనన్ కాలంలో, పదకొండో సంవతస్రం నెలలో
మొదటి రోజు యెహోవా నాకీ విషయం మళీళ్ తెలియచేశాడు.
2 “నరపుతుడా, తూరు యెరూషలేము గురించి ‘ఆహా’ అంటూ
‘పజల పాకారాలు పడిపోయాయి, ఆమె నా పు తిరిగింది. ఆమె
పా పోయినందువలనమేము వరిద్లుల్ తాం’ అని చెపాప్డు.”

3 కాబటిట్ యెహోవా పభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే “తూరూ,
నేను నీకు విరోధిని. సముదం దాని అలలను కి తెచేచ్ విధంగా
నేను అనేక పజలను నీ మీదికి రపిప్సాత్ ను. 4 వారు వచిచ్ తూరు



యెహెజేక్లు 26:5 lxxii యెహెజేక్లు 26:14

పాకారాలను కూలిచ్ దాని కోటలను పడగొడతారు. నేను దాని
శిథిలాలను తుడిచివేసాత్ ను. వటిట్ బండమాతమేమిగులుతుంది.

5ఆమె సముదం ఒడుడ్ న వలలు ఆరబెటుట్ కునే చోటవుతుంది. ఈ
విషయం చెపిప్ంది నేనే.” ఇదే యెహోవా పభువు సందేశం. “ఆమె
ఇతర రాజాయ్లకు దోపిడీ అవుతుంది. 6బయటి పొలాలోల్ ఉనన్ దాని
కూతుళ ళ్ కతిత్ పాలవుతారు. అపుప్డు నేనే యెహోవానని వాళ ళ్
తెలుసుకుంటారు.”

7 యెహోవా పభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే “అతయ్ంత
శకివంతు న బబులోనురాజు నెబుకదెన్జరును నేను తూరు పటట్ణం
మీదికి రపిప్సుత్ నాన్ను. అతడు గురాలతో రథాలతో రౌతులతో మహా
నయ్ంతో వసుత్ నాన్డు. 8అతడు బయటి పొలాలోల్ ని నీ కూతుళళ్ను
కతిత్ పాలు చేసాత్ డు. నీ కెదురుగా బురుజులు కటిట్ంచి మటిట్ దిబబ్లు
వేయించి నీ కెదురుగా డాళళ్ను ఎతుత్ తాడు.

9 అతడు నీ పాకారాలను పడగొటట్డానికి యంతాలు వాడతాడు.
అతనిఆయుధాలు నీ కోటలను కూలుసాత్ యి. 10అతనికిఉనన్ అనేక
గురాలు రేపిన దుముమ్ నినున్ కపేప్సుత్ ంది! కూలిపోయినపటట్ణ గోడల
గుండా దావ్రాల గుండా అతడు వచిచ్నపుప్డు గురాలు, రథ చకాల
శబాద్ లకు నీపాకారాలు కంపిసాత్ యి. 11అతడు తన గురాల డెకక్లతో
నీ వీధులనీన్ అణగదొకేక్సాత్ డు. నీ పజలను కతిత్తో నరికేసాత్ డు. నీ
బల న సత్ంభాలు నేల కూలుతాయి.

12ఈ విధంగా వాళ ళ్ నీ ఐశవ్రాయ్నిన్ దోచుకుంటారు. నీ వాయ్పార
సరుకులను కొలల్గొటుట్ కుపోతారు. నీ గోడలు కూలుసాత్ రు. నీ విలాస
భవనాలను పాడు చేసాత్ రు. నీ రాళల్నూ నీ కలపనూ మటిట్నీ నీళల్లో
ముంచివేసాత్ రు. 13 నేను నీ సంగీతాలను మానిప్సాత్ ను. నీ సితారా
నాదం ఇక వినబడదు. 14నినున్ వటిట్ బండగా చేసాత్ ను. నీవు వలలు
ఆరబెటేట్ చోటు అవుతావు. నినున్మళీళ్ కటట్డం ఎనన్టికీ జరగదు. ఈ
విషయం చెపిప్ంది నేనే.” ఇదేయెహోవాపభువు సందేశం!
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15 తూరు గురించి యెహోవా పభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే
“నువువ్ పతనమయేయ్టపుప్డు, నీ మధయ్ జరిగే భయంకర న
హతయ్లోల్ గాయపడడ్ వాళళ్ కేకల శబాద్ నికి దీవ్పాలు వణికిపోవా?
16 సముదపు అధిపతులంతా తమ సింహాసనాల మీద నుంచి దిగి,
తమ రాజ వసాలనూ రంగురంగుల బటట్లనూ తీసి వేసాత్ రు. వాళ ళ్
భయానిన్ కపుప్కుంటారు. వాళ ళ్ నేల మీద కూరుచ్ని గడగడ
వణకుతూ నీ గురించి భయాందోళన చెందుతారు.

17వారు నీ గురించి శోకగీతం ఎతిత్ ఇలా అంటారు.
నావికులు నివసిసుత్ నన్ నువువ్ ఎలానాశనమయాయ్వు!
పేరుగాంచిన ఎంతో గొపప్ పటట్ణం-ఇపుప్డు సముదం
పాలయింది.

నువూవ్, నీ పురవాసులూ సముదంలో బలవంతులు.
నువవ్ంటే సముద నివాసులందరికీ భయం.
18 ఇపుప్డు నువువ్ కూలిన ఈ దినాన తీరపాంతాలు
వణుకుతునాన్యి.

నువువ్ మునిగిపోవడం బటిట్ తీర పాంతాలు భయంతో
కంపించిపోయాయి.

19 యెహోవా పభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే, నేను నినున్
పాడుచేసి నిరజ్న న పటట్ణంగా చేసేటపుప్డు మహా సముదం నినున్
ముంచివేసేలా నీ మీదికి అగాధ జలానిన్ రపిప్సాత్ ను. 20 పురాతన
దినాలోల్ మృతుయ్లోకంలోకి దిగిపోయినవారి దగగ్ర నువువ్ండేలా
చేసాత్ ను. పూరవ్కాలంలో పా న సథ్లాలోల్ భూమి కిందునన్ భాగాలోల్ ,
అగాధంలోకి దిగిపోయిన వారితో పాటు నువువ్ండేలా చేసాత్ ను.
దీనంతటి బటిట్ సజీవులు నివసించే చోటికి నువువ్ తిరిగి రావు. 21నీ
మీదికి విపతుత్ తెసాత్ ను. నువువ్ లేకుండా పోతావు. ఎంత వెతికినా
నీవెనన్టికీ కనిపించవు.” ఇదేయెహోవాపభువు సందేశం.

27
తూరూ గూరించి విలాపం
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1 యెహోవా నాకు ఈ విషయం మళీళ్ తెలియజేశాడు.
2 నరపుతుడా, తూరు పటట్ణం గురించి శోకగీతం మొదలు పెటిట్
దానికిలా చెపుప్. 3 సముదపు రేవుల మధయ్ నువువ్ నివసిసుత్ నాన్వు.
అనేక తీరపాంతాల పజలతో నువువ్ వాయ్పారం చేసుత్ నాన్వు.
యెహోవాపభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే,

తూరూ “నేను అతిలోక సుందరిని” అని
నువవ్నుకుంటునాన్వు.

4నీసరిహదుద్ లు సముదంలోఉనాన్యి. నీభవననిరామ్తలు నీ
అందానిన్ లోపరహితంగా చేశారు.

5నీ ఓడలను హెరోమ్ను పరవ్త సరళ వృకష్ం కలపతో కటాట్ రు.
లెబానోను దేవదారుమాను తెపిప్ంచి నీ ఓడ దూలం చేశారు.
6బాషాను సింధూర చెకక్తో నీ తెడుల్ చేశారు.
కుప దీవ్పం నుంచి వచిచ్న కలపతో దంతపు పని పొదిగిన నీ
ఓడ భాగం చేశారు.

7 నీకు జెండాలుగా ఉండడానికి నీ తెరచాపలు ఐగుపులో
తయా బుటాట్ వేసిన శేషఠ్ న నారతో చేశారు!

8సీదోను నివాసులు, అరవ్దు నివాసులు నీ తెడుల్ వేసేవాళ ళ్.
నీపౌరులోల్ ఆరితేరినవాళ ళ్ నీకు ఓడ నాయకులుగా ఉనాన్రు.
9బిబోల్ సుకు చెందిన నిపుణులు నీ ఓడలను బాగుచేసేవాళ ళ్.
సముదంలో నీ సరకులు కొనడానికి సముద పయాణం చేసే
నావికుల ఓడలనీన్ నీ రేవులోల్ ఉనాన్యి.

10 పారసీక దేశసుథ్ లు, లూదు వాళ ళ్, పూతు వాళ ళ్ నీ
నయ్ంలో చేరి నీకు సిపాయిలుగా ఉనాన్రు.

వాళ ళ్ నీ డాళల్నూ శిరసాణాలనూ నీలో వేలాడదీశారు. వాళ ళ్
నీకు శోభ తెచాచ్రు.

11 అరవ్దు వాళ ళ్, హెలెక్ వాళ ళ్, నీ నయ్ంలో చేరి అనిన్
పులా నీ గోడల మీద ఉనాన్రు. గమామ్దు వాళ ళ్ నీ
పాకారాలోల్ ఉనాన్రు. వీరంతా తమ డాళల్ నీ గోడల మీద,
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చుటూట్ తగిలించారు. నీ సౌందరాయ్నిన్ లోపం లేనిదిగా
చేశారు.

12 రకరకాల సరకులు నీ దగగ్ర చాలా ఎకుక్వగా ఉండడం వలన
తరీష్షు వాళ ళ్ నీతో వాయ్పారం చేశారు. వెండి, ఇనుము, తగరం,
సీసం ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనాన్రు. 13యావాను, తుబాలు, మెషెకు
పాంతాలవాళ ళ్ నీతో వాయ్పారం చేశారు. బానిసలనూ ఇతత్డి
వసుత్ వులనూ ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనాన్రు.

14 బేత్ తోగరామ్ వాళ ళ్ గురాలను యుదాధ్ శావ్లనూ
కంచరగాడిదలనూ ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనాన్రు. 15 దదాను వాళ ళ్
నీతో వాయ్పారం చేశారు. అనేక సముద తీరాల పజలు నీ సరుకులు
కొనాన్రు. వాళ ళ్ దంతం, నలల్చేవమాను తెచిచ్ ఇచాచ్రు.

16 నువువ్ చేసిన వివిధ వసుత్ వులను కొనుకోక్డానికి సిరియనులు
నీతో వాయ్పారం చేశారు. వాళ ళ్ పచచ్లు, ఊదా రంగు, అదద్కం
వేసిన బటట్ , నును న బటట్ ,ముతాయ్లు, రతాన్లు ఇచిచ్ నీ సరుకులు
కొనాన్రు. 17 యూదావారూ ఇశాయేలు వారూ నీతో వాయ్పారం
చేశారు. మినీన్తు నుంచి గోదుమలు, చిరు ధానాయ్లు, తేనె, నూనె,
గుగిగ్లం తెచిచ్ నీ సరుకులు కొనాన్రు. 18 దమసుక్ వాళ ళ్ హెలోబ్ను
దా రసం, జహారు పాంతం ఉనిన్ తెచిచ్ నీతోవాయ్పారం చేశారు.

19 ఉజాజ్ లు నుంచి దాను, యావాను వాళ ళ్ ఇనప పనిముటుల్ ,
దాలిచ్న చెకక్, వాము తెచిచ్ నీ సరుకులు కొనాన్రు. 20 దెదాను
వాళ ళ్ గురపుజీనులకోసంవాడేబటట్లు తెచిచ్ నీసరుకులు కొనాన్రు.
21అరేబియావాళ ళ్, కేదారు నాయకులంతానీతోవాయ్పారం చేశారు.
వాళ ళ్ గొరె పిలల్లను, పొటేట్ళల్ను, మేకలను తెచిచ్ నీ సరుకులు
కొనాన్రు.

22 షేబ వాయ్పారులు రమా వాయ్పారులు నీతో వాయ్పారం చేశారు.
వాళ ళ్ అతి పశసత్ న గంధవరాగ్ లనూ విలువగల నానా విధ న
రతాన్లనూ బంగారానీన్ ఇచిచ్ నీ సరుకులు కొనుకుక్ంటారు.
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23హారాను వాళ ళ్, కనేన్ వాళ ళ్, ఏదెను వాళ ళ్, షేబ వాయ్పారులు,
అషూష్ రు వాయ్పారులు, కిలమ్దు వాయ్పారులు నీతోవాయ్పారం చేశారు.

24 వీళ ళ్ నీ బజారులోల్ అంద న దుసుత్ లూ ఊదారంగు
కుటుట్ పనితో చేసిన బటట్లూ రంగు రంగుల తివాచీలు, గటిట్గా పేనిన
తాళ ళ్ తెచిచ్ నీ సరుకులు కొనాన్రు. 25తరీష్షు ఓడలు నీ సరుకులను
వేరేవ్రు సథ్లాలకు తీసుకుపోయేవి.

నువువ్ విసాత్ ర న నీ సరుకులతో సముదం మధయ్లో
కూరుచ్నాన్వు.

26 తెడల్తో ఓడ నడిపేవాళ ళ్ నినున్ మహాసముదం లోకి
తీసుకుపోయారు. అయితే తూరుప్ గాలి సముద మధయ్లో
నీమీద విరుచుకు పడింది.

27నువువ్పతనమయేయ్రోజుననీసంపద,నీసరుకులు,నువువ్
మారిప్డి చేసుకునే వసుత్ వులు,

నీనావికులు, నీ ఓడనాయకులు, నీ ఓడలుబాగు చేసేవాళ ళ్,
నీతోవాయ్పారం చేసే వాళ ళ్,

నీ సిపాయిలంతా, నీలో ఉనన్ వాళళ్ంతా సముదం మధయ్లో
మునిగిపోతారు.

28నీఓడనాయకులు వేసిన కేకలవలనసముదతీరపటట్ణాలు
కంపిసాత్ యి.

29 తెడుల్ పటుట్ కునే వాళళ్ంతా తమ ఓడలనుంచి దిగిపోతారు.
నావికులూ ఓడనాయకులూ ఒడుడ్ న నిలబడతారు.

30తమ సవ్రంమీరు వినేలా చేసి, వెకిక్ వెకిక్ ఏడుసాత్ రు. తమ
తలలమీద దుముమ్ పోసుకుని బూడిదలోపొరుల్ తారు.

31 నీకోసం తమ తలలు బోడి చేసుకుని మొలకు గోనె పటాట్
కటుట్ కుని

మనో వేదనతో నీ కోసం ఎంతో దుఖిసాత్ రు.
32వాళ ళ్ నీ గురించి శోకగీతం మొదలుపెటిట్ నీమీద మృతుయ్
గీతాలు ఇలా ఆలపిసాత్ రు,
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తూరు లాంటి పటట్ణం ఎకక్డుంది? ఇపుప్డు సముదంలో
మునిగిపోయిమౌనంగా ఉండిపోయింది.

33 సముదం మీద నీ సరుకులు తీసుకు పోతూ అది
అనేకమందికి తృపిత్నిచిచ్ంది.

నీ గొపప్ సంపద,వాయ్పారంతో భూరాజులు ధనికులయాయ్రు.
34 అయితే నువువ్ అగాధజలాలోల్ మునిగి సముద బలంతో
బదద్లయాయ్వు.

నీవాయ్పారం, నీ బలగమంతామునిగిపోయింది.
35నినున్ బటిట్ సముద తీరపాంత పజలంతానిరాఘ్ ంతపోయారు.
వాళళ్ రాజులు భయాందోళనతో వణికారు.

వాళళ్ ముఖాలు చినన్బోయాయి.
36పజలోల్ ని వాయ్పారులు నినున్హేళన చేసాత్ రు.
నువువ్ భయభాంతులు చెందావు. నీవిక ఎంతమాతంఉనికిలో
ఉండవు.

28
తూరూ రాజయ్ం పాలించే వారికి సందేశం

1 అపుప్డు యెహోవా నాకు ఈ విషయం తెలియచేశాడు.
2 నరపుతుడా, తూరు రాజయ్ం పాలించే వాడితో ఇలా చెపుప్.
“యెహోవా పభువు చెపేప్దేమిటంటే, నువువ్ అహంకారంతో, ‘నేను
దేవుణిణ్ . సముదాల మధయ్లో దేవుడు కూరుచ్నే చోట నేను
కూరుచ్ంటాను’ అంటునాన్వు. నువువ్ మనిషివే. దేవుడివి కావు.
నీకు దేవుని మనసుస్ ఉందని నువవ్నుకుంటునాన్వు. 3 నువువ్
దానియేలు కంటే తెలివి గలవాడివనీ తెలియనిదంటూ నీకేదీ లేదనీ
అనుకుంటునాన్వు!

4 నీ తెలివి తేటలతో నేరుప్తో ధనవంతుడి , నీ ఖజానాలోల్ వెండి
బంగారాలను పోగుచేసుకునాన్వు. 5 నీ గొపప్ తెలివితేటలతో నీ
వాయ్పారంతో నీ సంపదను వృదిధ్ చేసుకునాన్వు. నీ సంపద బటిట్ నీ
హృదయం గరివ్ంచింది.
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6 కాబటిట్ యెహోవా పభువు ఇలా అంటునాన్డు, నీకు దేవుని
మనసుస్ ఉందని నువవ్నుకుంటునాన్వు. 7 నేను విదేశీయులను,
ఇతర రాజాయ్లనుంచి కూరులను, నీ మీదికి రపిప్సాత్ ను. తెలివితో
నువువ్ నిరిమ్ంచుకునన్ నీ అంద న పటట్ణాల మీద వాళ ళ్ తమ
కతుత్ లు ఝళిపించి నీ భవానిన్ ధవ్ంసం చేసాత్ రు. 8వాళ ళ్ నినున్
నీ సమాధిలో పడేసాత్ రు. సముదాలోల్ మునిగి చచేచ్వాళళ్లాగా
నువువ్ చసాత్ వు. 9 నినున్ చంపేవాళళ్ ఎదుట, ‘నేను దేవుణిణ్ ’
అంటావా? నువువ్ మనిషివే గానీ దేవుడివి కాదు గదా! నినున్
పొడిచేవాళళ్ చేతులోల్ నువువ్ ఉంటావు. 10 నువువ్ విదేశీయుల
చేతులోల్ సునన్తిలేనివాళళ్చావుచసాత్ వు. ఈవిషయంచెపిప్ంది నేనే.
ఇదేయెహోవాపభువు సందేశం.”

11 యెహోవా నాకీ విషయం మళీళ్ తెలియచేశాడు.
12 “నరపుతుడా, తూరు రాజును గురించి శోకగీతం ఎతిత్ ఇలా చెపుప్,
యెహోవా పభువు చెపేప్దేమిటంటే, ఒకపుప్డు నువువ్ పరిపూరణ్ంగా
గొపప్ తెలివితేటలతో అందాల రాశిలా ఉండే వాడివి. 13 దేవుని
తోట, ఏదెనులో నువువ్నాన్వు! అనిన్ రకాల పశసత్ రతాన్లు నీకు
అలంకాంరంగా ఉండేవి. మాణికయ్ం, గోమేధికం, సూరయ్కాంతమణి,
కెంపు, సులిమాని రాయి, మరకతం, నీలం, పదమ్రాగం, మాణికయ్ం,
బంగారంలో పొదిగిన ఆభరణాలు నువువ్ అలంకరించుకునాన్వు.
నినున్ సృజించిన రోజే అవి నీకు తయారయాయ్యి.

14 అభిషేకం పొందిన కెరూబులా నేను నినున్ నియమించాను.
దేవుని పరవ్తం మీద నువువ్నాన్వు. నిపుప్కణికల వంటి రాళల్ మధయ్
నువువ్ నడిచేవాడివి. 15 నినున్ సృషిట్ంచిన రోజునుంచి నీలో పాపం
కనిపించే వరకూ నీ పవరన లోపం లేకుండా ఉంది.

16అయితేనీవాయ్పారం ఎకుక్వ కావడం వలన నువువ్ దౌరజ్నయ్ంతో
నిండిపోయి,పాపం చేశావు. కాబటిట్ కావలిగా ఉనన్ కెరూబూ, దేవుని
పరవ్తం మీద నిపుప్కణికలాల్ ంటి రాళల్మధయ్ నువువ్ండకుండా నేను
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నినున్ తోలివేసి, నిరూమ్లం చేశాను. 17 నీ సౌందరాయ్నిన్ చూసుకుని
గరివ్ంచావు. నీ భవానిన్ చూసుకుని నీ తెలివిపాడు చేసుకునాన్వు.
అందుకే నేను నినున్ భూమిమీద పడేశాను. రాజులు నినున్ చూసేలా
వాళళ్ ఎదుట నినున్ంచాను.

18 నీ విసాత్ ర పాపాలను బటిట్ , నీ అనాయ్య వాయ్పారానిన్ బటిట్ ,
నీ పవిత సథ్లాలను నువువ్ అపవితం చేశావు. కాబటిట్ నీలోనుంచి
అగిన్ వచేచ్లా చేశాను. అది నినున్ కాలిచ్వేసుత్ ంది. నినున్
చూసుత్ నన్వాళళ్ందరి ఎదుట నినున్ బూడిదగా చేసాత్ ను. 19 పజలోల్
నినున్ ఎరిగిన వారంతా నినున్ బటిట్ వణికిపోతారు. నిరాఘ్ ంతపోతారు.
నువివ్క ఉండవు.”

సీదోను వయ్తిరేకంగా పవచనం
20 యెహోవా నాకీ విషయం తెలియచేశాడు. 21 “నరపుతుడా,

నీ ముఖానిన్ సీదోను పటట్ణం పు తిపిప్ దానిన్ గురించి పవచించు.
22యెహోవా పభువు చెపేప్దేమిటంటే, సీదోను, నేను నీకు విరోధిని.
నీ మధయ్ నాకు ఘనత వసుత్ ంది. నేను నీ మధయ్ తీరుప్ తీరుసూత్
ఉనన్పుడు నేను యెహోవానని నీ పజలు తెలుసుకుంటారు. ననున్
నేను పవితునిగామీమధయ్ కనుపరచుకుంటాను.

23 నేను ఘోర న అంటురోగానిన్ మీ మధయ్ పంపిసాత్ ను. మీ
వీధులోల్ రకపాతం జరుగుతుంది. అనిన్ పుల నుంచి నీ మీద కతిత్
దూసాత్ రు. అపుప్డు నేనే యెహోవానని మీరు తెలుసుకుంటారు.
24 ఇశాయేలీయుల చుటూట్ గుచుచ్కునే ముళళ్ కంపలాల్ గా నొపిప్
కలిగించే గచచ్తీగలాల్ గా వారిని తృణీకరించిన పజలు ఇంక
ఎవరూ ఉండరు. అపుప్డు నేనే యెహోవా పభువునని వాళ ళ్
తెలుసుకుంటారు.”

25 యెహోవా పభువు చెపేప్దేమిటంటే “పజలోల్ చెదిరిపోయిన
ఇశాయేలీయులను నేను దగగ్ర చేరిచ్, పజల ఎదుట ననున్ నేను
పరిశుదధ్ పరచుకుంటాను. అపుప్డు నా సేవకుడు యాకోబుకు
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నేనిచిచ్న తమ దేశంలో వాళ ళ్ నివసిసాత్ రు. 26 వాళ ళ్
అందులో భయం లేకుండా నివసించి ఇళ ళ్ కటుట్ కుని దాకష్తోటలు
నాటుకుంటారు. వారి చుటూట్ ఉండి వాళళ్ను తృణీకరించే
వారందరికీ నేను శికష్ విధించిన తరువాత వాళ ళ్ భయం లేకుండా
నివసించేటపుప్డు నేను తమ యెహోవా దేవుడినని వాళ ళ్
తెలుసుకుంటారు.”

29
ఐగుపుకు వయ్తిరేకంగా పవచనం

1 బబులోను చెరలో ఉనన్ కాలంలో, పదో సంవతస్రం పదో
నెల పనెన్ండో రోజు యెహోవా నాకీ విషయం తెలియచేశాడు.
2 “నరపుతుడా, నీ ముఖానిన్ ఐగుపురాజు ఫరో పు తిపిప్ అతని
గురించి, ఐగుపు దేశమంతటిని గురించి పవచించు. యెహోవా
పభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే

3ఐగుపు రాజు ఫరో, లునదిలో పడుకునన్ పెదద్మొసలీ, నేను
నీకు విరోధిని.
లునది నాది, నేనే దానిన్ కలగచేశాను, అని నువువ్
చెపుప్కుంటునాన్వు.

4 నేను నీ దవడకు గాలాలు తగిలిసాత్ ను. నీ లు నదిలోని
చేపలను నీ పొలుసులకు అంటుకునేలా చేసాత్ ను. నీ నది మధయ్లో
నుంచి నినూన్ నీ పొలుసులకు అంటిన చేపలనిన్టినీ బయటికి
లాగేసాత్ ను.

5నినూన్ లు నది చేపలనిన్టినీ ఎడారిలోపారబోసాత్ ను.
నువువ్ నేలమీద పడతావు. నినెన్వరూ ఎతత్లేరు, లేపరు.
నినున్ అడవి జంతువులకు ఆకాశపకష్ులకు ఆహారంగా ఇసాత్ ను!
6 అపుప్డు నేను యెహోవానని ఐగుపీత్యులంతా
తెలుసుకుంటారు.

ఐగుపు, ఇశాయేలీయులకు రెలుల్ పులల్లాగా ఉంది.
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7వాళ ళ్ నినున్ చేత పటుట్ కునన్పుప్డు నువువ్ విరిగిపోయివారి
పకక్లో గుచుచ్కునాన్వు.

వాళ ళ్ నీ మీద ఆనుకుంటే నువువ్ వాళళ్ కాళ ళ్ విరగొగ్ టిట్ వారి
నడుములు బెణికేలా చేశావు.”

8 కాబటిట్ యెహోవా పభువు ఈ మాట చెబుతునాన్డు. నేను నీ
మీదికి కతిత్ దూసాత్ ను. నీ మనుషులనూ పశువులనూ చంపుతాను.
9 ఐగుపుదేశం పా పోయి నిరామ్నుషయ్ పోతుంది. అపుప్డు నేను
యెహోవానని వాళ ళ్ తెలుసుకుంటారు. ఎందుకంటే “ లు నది
నాది, నేనే దానిన్ కలగచేశాను” అని భయంకర సముద జంతువు
అనుకుంటునాన్డు. 10కాబటిట్ నేను నీకూ నీ నదికీ విరోధిని. ఐగుపు
దేశానిన్మిగోద్ లు నుంచిసెవేనేవరకూ కూషు సరిహదుద్ వరకూపూరిగా
పాడు చేసి ఎడారిగా చేసాత్ ను.

11దాని మీదుగా ఏ కాలూ కదలదు. ఏ జంతువూ అటుగుండా
వెళళ్దు. నల ఏళ ళ్ దానిలో ఎవరూ ఉండరు. 12 నిరామ్నుషయ్ంగా
ఉండే పాంతాల మధయ్ ఐగుపుదేశానిన్ పా న దానిగా చేసాత్ ను.
పా పోయిన పటట్ణాలోల్ దాని పటట్ణాలు నల ఏళ ళ్ పా
ఉంటాయి. ఐగుపీత్యులను ఇతర పజల మధయ్కు చెదరగొడతాను.
ఇతర దేశాలకు వారిని వెళళ్గొడతాను.

13 యెహోవా పభువు ఈ మాట చెబుతునాన్డు. నల ఏళ ళ్
గడిచిన తరువాత నానాపజలోల్ చెదరిపోయిన ఐగుపీత్యులను నేను
సమకూరుసాత్ ను. 14 ఐగుపు కోలోప్యిన దానిన్ మళీళ్ ఇచిచ్, పతోసు
అనే తమ సొంత పాంతానికి చేరుసాత్ ను. అకక్డ వాళ ళ్ అలప్ న
రాజయ్ంగా ఉంటారు.

15 రాజాయ్లోల్ అది అలప్ న రాజయ్ంగా ఉంటుంది. ఇక
ఇతర రాజాయ్ల మీద అతిశయపడదు. వాళిళ్క ఇతర రాజాయ్ల
పెతత్నం చేయకుండా నేను వారిని తగిగ్సాత్ ను. 16 ఇశాయేలీయులు
తాము చేసిన దోషానిన్ మనసుకు తెచుచ్కుని ఐగుపు పు తిరిగితే
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అపప్టినుంచివారికి నమమ్కం కుదరదు. అపుప్డు నేనుయెహోవానని
వాళ ళ్ తెలుసుకుంటారు.

17 బబులోను చెరలో ఉనన్ కాలంలో, ఇర ఏడవ సంవతస్రం
మొదటి నెల మొదటి రోజు యెహోవా నాకీ విషయం మళీళ్
తెలియచేశాడు. 18 నరపుతుడా, తూరు మీద బబులోనురాజు
నెబుకదెన్జరు తన నయ్ంతో చాలా కషట్ న పని చేయించాడు.
వారందరి జుటుట్ ఊడిపోయింది. వారి భుజాలు కొటుట్ కుపోయాయి.
అయినా తూరుకు విరోధంగా అతడు పడిన కషాట్ నికి అతనికి గానీ
అతని నాయ్నికి గానీ కూలి కూడా రాలేదు.

19 కాబటిట్ యెహోవా పభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే, ఐగుపు
దేశానిన్ బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరుకు నేను అపప్గిసుత్ నాన్ను.
అతడు దాని ఆసిత్ని పటుట్ కుని దాని సొముమ్ను దోచుకుంటాడు.
అది అతని నాయ్నికి జీతమవుతుంది. 20 తూరు పటట్ణం మీద
అతడు చేసింది నా కోసమే కాబటిట్ అందుకు బహ మానంగా దానిన్
అపప్గిసుత్ నాన్ను. ఇదేయెహోవాపభువు సందేశం.

21 ఆ రోజు నేను ఇశాయేలీయుల కొముమ్ కి వచేచ్లా చేసాత్ ను.
వారితో మాటాల్ డడానికి అవకాశం ఇసాత్ ను. అపుప్డు నేను
యెహోవాననివాళ ళ్ తెలుసుకుంటారు.

30
ఐగుపు గూరిచ్ విలాపం

1 యెహోవా నాకీ విషయం తెలియచేశాడు. 2 “నరపుతుడా,
పవచిసూత్ ఇలా చెపుప్,యెహోవా పభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే,
‘అయోయ్! రాబోతునన్ ఆ రోజు ఎంత భయంకరం.’ 3 ఆ రోజు
వచేచ్సింది! యెహోవా కోసం ఆ రోజు వచిచ్ంది! అది మబుబ్లు కమేమ్
రోజు. రాజాయ్లు పతనమయేయ్ రోజు!

4 అపుప్డు ఐగుపు దేశం మీద కతిత్ పడుతుంది. ఐగుపులో
చనిపోయినవాళ ళ్ కూలిపోతుంటే కూషు దేశసుథ్ లు వేదనపడతారు.



యెహెజేక్లు 30:5 lxxxiii యెహెజేక్లు 30:13

శతువులు ఐగుపీత్యుల ఆసిత్*ని పటుట్ కుని దేశపుపునాదులను
పడగొడతారు!

5 కూషీయులు, పూతీయులు, లూదీయులు, విదేశీయులు
నిబంధన పజలంతా కతిత్తో కూలుతారు!

6యెహోవాతెలియజేసేది ఏమిటంటే,
ఐగుపుకు అండగాఉండేవాళ ళ్ కూలుతారు. గరవ్ంతో కూడిన
దాని బలం అణగిపోతుంది.

మిగోద్లు నుండి సెవేనే వరకూ పజలు కతిత్తో కూలుతారు.” ఇదే
యెహోవాపభువు సందేశం.

7పా పోయినదేశాలమధయ్వాళ ళ్దికుక్లేనివాళ ళ్గాఉంటారు.
శిథిలాల పటట్ణాలమధయ్ వారి పటట్ణాలుంటాయి.

8 ఐగుపు దేశంలో అగిన్ రగిలించి నేను దానికి సహాయకులు
లేకుండా చేసేత్ అపుప్డు నేనుయెహోవాననివాళ ళ్ తెలుసుకుంటారు.
9 ఆ రోజు వారాహరులు నా దగగ్ర నుంచి ఓడలోల్ బయలుదేరి
సుర తంగా ఉనన్ కూషును భయపెడతారు. ఐగుపు పతనమయేయ్
రోజునవారికి భయభాంతులుపుడతాయి. అదిగో! అదివసూత్ ఉంది.

10యెహోవాపభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే “బబులోను రాజు
నెబుకదెన్జరు వలన ఐగుపులో ఇక ఏ మాతం జనాభా ఉండరు.
11ఆ దేశానిన్ నాశనం చేయడానికి, అతడు తన నాయ్నిన్ తోడుకుని
వసాత్ డు. అతనికి రాజాయ్లనీన్ భయపడిపోతాయి. ఐగుపీత్యులను
చంపడానికి వారు తమ కతుత్ లు దూసి చచిచ్న వాళళ్తో దేశానిన్
నింపుతారు.

12 నదులను ఎండగొటిట్ ఆ నేను ఆ దేశానిన్ దురామ్రుగ్ లకు అమిమ్
వేసాత్ ను. విదేశీయులతో నేను ఆ దేశానిన్, దానిలో ఉనన్దంతా పాడు
చేయిసాత్ ను. ఇదేయెహోవాపభువు సందేశం.”

13 యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు. “విగహాలను నేను నాశనం
చేసాత్ ను. మెంఫిస్ పటట్ణపు పనికిరాని విగహాలను లేకుండా చేసాత్ ను.
ఇక ఐగుపు దేశంలో రాజు ఉండడు. దేశమంతటా నేను భయం

* 30:4 30:4 ఆసిత్ పజలు
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పుటిట్సాత్ ను. 14 పతోసును పాడు చేసాత్ ను. సోయనులో నిపుప్
పెడతాను. తేబేస్మీదికి శికష్ పంపిసాత్ ను.

15 ఐగుపుకు కోటగా ఉనన్ పెలుసియం మీద నా కోపాగిన్
కుమమ్రిసాత్ ను. తేబేస్ లోని అనేకమందిని నిరూమ్లం చేసాత్ ను. 16 ఆ
తరువాత ఐగుపును కాలిచ్వేసాత్ ను. పెలుసియం వాళ ళ్ వేదనతో
అలాల్ డిపోతారు. తేబిస్ చినాన్భినన్మవుతుంది. పతిరోజూ మెంఫిస్
శతువులు దాడి చేసాత్ రు.
17 హీలియోపోలిస్, బుబాసిత్స్ పటట్ణాలోల్ ని యువకులు

కతిత్తో కూలుతారు. ఆ పటట్ణ పజలు బందీలుగా పోతారు.
18 ఐగుపు మోపిన కాడిని నేను తహపనేసులో విరిచే రోజున చీకటి
కముమ్కుంటుంది. గరవ్ంతో కూడిన ఐగుపీత్యుల బలం అకక్డ
అంతమవుతుంది. దానిన్ మబుబ్ కముమ్కుంటుంది. దాని కూతురుల్
బందీలుగా పోతారు. 19 నేను ఐగుపీత్యులకు శికష్ విధిసేత్ నేను
యెహోవాననివాళ ళ్ తెలుసుకుంటారు.

20 పదకొండవ ఏడు మొదటి నెల ఏడవ రోజు యెహోవా నాకీ
విషయం తెలియచేశాడు. 21 నరపుతుడా, నేను ఐగుపు రాజు ఫరో
చేతిని విరగ గొటాట్ ను. అది బాగుపడేలా ఎవరూ దానికి కటుట్ కటట్రు.
కతిత్ పటుట్ కునే బలం దానికి లేదు.”

22 కాబటిట్ యెహోవా పభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే “నేను
ఐగుపురాజు ఫరో చేతులను విరిచేసాత్ ను. అతని బల న
చేతినీ, విరిగిన చేతినీ విరగ గొటిట్ , అతని చేతిలోనుంచి కతిత్
జారిపోయేలా చేసాత్ ను. 23 అపుప్డు ఐగుపీత్యులను ఇతర
రాజాయ్లోల్ కి చెదరగొడతాను. వివిధ దేశాలకు వారిని వెళల్గొడతాను.
24ఫరో చేతులను నేను విరగ గొటట్డానికి, బబులోను రాజుచేతులను
బలపరచి నా కతిత్ అతని చేతికిసాత్ ను. బబులోను రాజు చూసూత్
ఉండగా ఫరోచావు దెబబ్తినన్ వాడిలాగామూలుగుతాడు.

25 బబులోను రాజు చేతులను నేను బలపరుసాత్ ను. ఫరో
చేతులు పడిపోతాయి. ఐగుపు దేశం మీద చాపడానికి నేను నా
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కతిత్ని బబులోను రాజు చేతికిసేత్ నేను యెహోవానని ఐగుపీత్యులు
తెలుసుకుంటారు. 26 నేను యెహోవానని వాళ ళ్ తెలుసుకునేలా
నేను ఐగుపును రాజాయ్లోల్ చెదర గొటిట్ వివిధ దేశాలకు వారిని
వెళల్గొడతాను.”

31
లెబానోను దేవదారు వృకష్ల ఉపమానం

1 బబులోను చెరలో ఉనన్ కాలంలో, పదకొండవ సంవతస్రం
మొదటి నెల ఏడవ రోజు యెహోవా నాకీ విషయం తెలియచేశాడు.
2“నరపుతుడా,ఐగుపురాజుఫరోతో,అతనిచుటూట్ ఉనన్ సేవకులతో
ఇలా చెపుప్.

ఘనత విషయంలో నువువ్ ఎవరిలాగా ఉనాన్వు?
3 అషూష్ రు లెబానోను దేవదారు వృకష్ం లాంటిది. అంద న
కొమమ్లతో,

విశాల న గుబురుతో, ఎంతో ఎతుత్ గా ఉంది.
దాని చిటారు కొమమ్ మిగతా చెటల్ కంటే ఎతుత్ గా ఉంది.
4 నీళల్ సమృదిధ్గా ఉండడం వలన అది ఎతుత్ గా ఎదిగింది.
లో న నదిని బటిట్ మహావృకష్ం అయింది. దాని చుటూట్
కాలువలు పారుతునాన్యి.

వాటి పిలల్ కాలువలు ఆ పాంతంలోని చెటల్నిన్టికీ నీళ ళ్
అందించాయి.

5ఆపాంతంలోని చెటల్నిన్టి కంటే అది ఎంతో ఎతుత్ గా ఎదిగింది.
దానికిచాలా ఎకుక్వ కొమమ్లు ఉనాన్యి.
నీళ ళ్ సమృదిధ్గా ఉనాన్యి కాబటిట్ దాని కొమమ్లు పొడుగాగ్
పెరిగాయి.

6 పకష్ులనీన్ దాని కొమమ్లోల్ గూళల్ కటుట్ కునాన్యి.
భూజంతువులనీన్ దాని గుబురులో పిలల్లు పెటాట్ యి.

దాని నీడలో అనిన్ రకాలజాతులు నివసించాయి.
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7 నీళ ళ్ సమృదిధ్గా ఉనన్ దగగ్ర దాని వేళ ళ్ పాకాయి. కాబటిట్
అది పొడవాటి కొమమ్లతో అది అందంగా, గొపప్గా ఉంది.

8దేవుని తోటలోని దేవదారు వృ లు దానికి సాటి కావు.
సరళ వృ లకు అలాంటి కొమమ్లు లేవు. మేడి చెటల్ కొమమ్లు
దీని కొమమ్లకు సాటిరావు.

దానికునన్ంత అందం దేవుని తోటలోని వృ లోల్ దేనికీ లేదు!
9అనేక కొమమ్లతో నేను దానిన్ అందంగా చేశాను.
అందుకు దేవుని తోట, ఏదెనులోని వృ లనీన్ దాని మీద
అసూయపడాడ్ యి.”

10అందుచేతయెహోవాపభువు ఇలాఅంటునాన్డు. “అది ఎంతో
ఎతుత్ గాఉందికాబటిట్ ,దానికొనమిగతావృ లనిన్టిలో కంటేఎతుత్ గా
ఉంది కాబటిట్ , గరివ్ంచింది. 11కాబటిట్ నేను అతణిణ్ ఒడిసి పటుట్ కుని
రాజులోల్ అతి బలిషఠ్ న వాడి చేతులోల్ పెటాట్ ను. ఈ అధికారి అతని
చెడుతనానికి తగిన విధంగా అతని పటల్ జరిగించి తరిమివేశాడు.

12 రాజాయ్లనిన్టిలో అతి కూర న విదేశీయులు అతనిన్ నరికి
పారవేశారు. అతనికొమమ్లు కొండలమీద,లోయలోల్ పడాడ్ యి. అతని
శాఖలు భూమి మీదునన్ అనిన్ వాగులోల్ విరిగి పడాడ్ యి. అపుప్డు
భూరాజాయ్లనీన్ దాని నీడనుంచి వెళిల్ అతణిణ్ వదిలేశాయి.

13అతనిమోడు మీద ఆకాశపకష్ులనీన్ వాలాయి.
అతని కొమమ్లోల్ భూజంతువులనీన్ ఉనాన్యి.

14 నీళళ్ దగగ్రునన్ ఏ వృకష్మూ అతిశయంతో అంత ఎతుత్ కు
ఎదగకుండా ఇది జరిగింది. దాని కొనలు మిగతా వృ లకంటే
ఎతుత్ గా ఉండకుండాా, నీళళ్ దగగ్రునన్ ఏ వృకష్మూ అంత ఎతుత్ కు
ఎదగకుండా ఉంటుంది. సాధారణ మనుషులు చనిపోయినటుట్ గా
అవనీన్ చసాత్ యి.”

15 యెహోవా పభువు ఇలా చెబుతునాన్డు. “అతడు
పాతాళం లోకి పోయిన రోజు నేను భూమికి దుఃఖం కలిగించాను.
అగాధజలాలుఅతనిన్ముంచేలాచేశాను. సముదపునీటినిఆపాను.
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అతనిన్ బటిట్ నేనువాటిపవాహాలను బంధించాను. అతనికోసం నేను
లెబానోనుకు దుఃఖం కలిగించాను. కాబటిట్ ఆ పాంతంలోని చెటల్నీన్
అతని కోసం దుఃఖించాయి.

16అతని పతనం వలల్ కలిగే చపుప్డు విని పజలు వణికిపోయేలా
చేశాను. చచిచ్న వాళ ళ్ండే గుంటలో అతనిన్ విసిరేశాను. పలల్ం
పాంతాలోల్ ఉనన్ ఏదెను చెటల్నిన్టినీ నేను ఓదారాచ్ను. ఇవనీన్
లెబానోనులో నీళళ్ సమృదిధ్ దొరికిన మంచి వృ లు.

17 వాళ ళ్ కూడా కతిత్తో చచిచ్న వారి దగగ్రికి అతనితో కూడా
పాతాళానికి దిగిపోయారు. వీరంతా అతని నీడలో నివసించిన
వాళ ళ్, అతనికి సహాయం చేసిన వాళ ళ్. 18 ఘనత, ఆధికయ్ం
విషయంలో నీకు ఏదెను తోటలోని వృ లోల్ సాటి ఏది? అయినా
నువువ్ ఏదెను వృ లతో పాటు భూమి కిందికి, సునన్తిలేని వారి
దగగ్రికి దిగిపోవలసి వసుత్ ంది. కతిత్తో చచిచ్న వారితో నువువ్
నివసిసాత్ వు! ఫరో,అతనిసేవకులందరికీ జరిగేది ఇదే” ఇదేయెహోవా
పభువు సందేశం.

32
ఫరో గురించి విలాపం

1 బబులోను చెరలో ఉనన్ కాలంలో, పనెన్ండవ నెల మొదటి
రోజు యెహోవా నాకీ విషయం తెలియచేశాడు. 2 నరపుతుడా,
ఐగుపురాజుఫరోగురించిఏడుపుపాటఎతిత్ అతనికిఈమాటచెపుప్.

“రాజాయ్లోల్ నువువ్ కొదమ సింహం వంటి వాడివి.
నదిలోమొసలివంటి వాడివి.
నీ కాళల్తో నీళల్ కలియబెడుతూ వాటిని బురదగా చేశావు.”

3యెహోవాపభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే,
“నేను, నా వల నీ మీద వేసేత్ వాళ ళ్ నినున్ నా వలలో నుంచి
అనేక పజలమధయ్ బయటికి లాగుతారు.

4 నేను నినున్ నేల మీద పడేసాత్ ను. బయటి పొలంలో
పారేసాత్ ను.
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గాలిలో ఎగిరే అనిన్ రకాల పిటట్లు నీ మీద వాలేలా చేసాత్ ను.
భూమి మీద ఉనన్ అనిన్ రకాల జంతువులు నీ మాంసానిన్
కడుపారా తింటాయి.

5 నీమాంసానిన్ పరవ్తాల మీద వేసాత్ ను. పురుగులు పటిట్న నీ
కళేబరంతోలోయలను నింపుతాను.

6నీ రకానిన్ పరవ్తాలమీదపోసాత్ ను.
వాగులు రకంతో నిండుతాయి.
7 నేను నీ దీపానిన్ ఆరిప్వేసినపుప్డు ఆకాశానిన్ మూసేసి,
నకష్తాలను చీకటి చేసాత్ ను.

సూరుయ్ణిణ్ మబుబ్తో కముమ్తాను. చందుడు వెనెన్ల ఇవవ్డు.
8 నినున్బటిట్ ఆకాశంలో పకాశించే జోయ్తులనిన్టినీ చీకటి
చేసాత్ ను.

నీ దేశం మీద చీకటి కముమ్తుంది.” ఇదే యెహోవా పభువు
సందేశం.

9 “నువువ్ ఎరగని దేశాలోల్ కి నేను నినున్ వెళల్గొటిట్ , నినున్ నాశనం
చేసేటపుప్డు అనేక మందికి కోపం పుటిట్సాత్ ను. 10 నా కతిత్
రాజుల ఎదుట ఆడించేటపుప్డు నీ కారణంగాచాలామంది దిగాభ్ర్ంతి
చెందుతారు. నువువ్ పడిపోయేరోజునవాళళ్ంతాఎడతెరిపిలేకుండా
పాణభయంతో వణకుతారు.”

11యెహోవాపభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే “బబులోను రాజు
కతిత్ నీ మీదికి వసుత్ ంది!

12 శూరుల కతిత్తో నేను నీ సేనను కూలుసాత్ ను. వాళళ్లో పతి
శూరుడూ రాజాయ్లను వణికిసాత్ డు.

వాళ ళ్ ఐగుపీత్యుల గరవ్ం అణచివేసాత్ రు. దాని నాయ్నన్ంతా
నాశనం చేసాత్ రు.

13సమృదిధ్గాఉనన్ నీళల్ దగగ్రునన్ పశువులనిన్టినీనేనునాశనం
చేసాత్ ను.

పజల కాళ ళ్ గానీ పశువుల కాళ ళ్ గానీ ఆ నీటిని
కదిలించలేవు.
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14అపుప్డు నేనువాటినీళల్ ఆపి, నూనెపారేలావాళళ్ నదులు
పారేలా చేసాత్ ను.”

ఇదేయెహోవాపభువు సందేశం.
15 “నేను ఐగుపు దేశానిన్ పాడు చేసి అందులో ఉనన్దంతా
నాశనం చేసి

దాని నివాసులందరినీ నిరూమ్లం చేసుత్ ంటే
నేనుయెహోవాననివాళ ళ్ తెలుసుకుంటారు.
16ఇది శోకగీతం. రాజాయ్ల కూతురుల్ ఈ పాట ఎతిత్ పాడతారు.
వాళ ళ్ ఐగుపు మీదా, దాని సమూహమంతటి మీదా ఆ పాట
పాడతారు.

ఇదేయెహోవాపభువు సందేశం.
17 పనెన్ండవ సంవతస్రం అదే నెల పదిహేనవ రోజు యెహోవా

నాకు ఈ విషయం తెలియచేశాడు.
18నరపుతుడా, ఐగుపీత్యుల సమూహం గురించి విలపించు.
భూమి కిందికిపాతాళానికి దిగిపోయినవాళళ్ దగగ్రికి,ఆమెనూ
గొపప్ రాజాయ్ల కూతుళళ్నూ తోసి వెయియ్.

19 వాళళ్తో ఇలా అను, ‘మిగతావాళళ్కంటే నువువ్ నిజంగా
అందగతెత్వా? సునన్తిలేని వాళళ్ దగగ్రికి దిగి వెళిల్ పడుకో’

20 కతిత్తో చచిచ్న వాళళ్తోబాటు వాళ ళ్ కూలుతారు. అది
కతిత్పాలవుతుంది. ఆమె విరోధులు ఆమెనూ ఆమె
సేవకులనూ ఈడుచ్కుపోతారు.

21పాతాళంలోనిగొపప్యోధులు ఐగుపుగురించీదానిమితుల
గురించీ ఇలా చెబుతారు,

‘వీళిల్కక్డికి దిగి వచేచ్శారు! కతిత్తో చచిచ్న సునన్తిలేని వాళళ్
దగగ్ర వీరు పడుకుంటారు’

22అషూష్ రు,దానిగుంపంతాఅకక్డేఉంది! దానిచుటూట్ వాళళ్
సమాధులునాన్యి.

వాళళ్ంతా కతిత్తో చచాచ్రు.
23దాని సమాధులు పాతాళాగాధంలో ఉనాన్యి.
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దాని గుంపులు దాని సమాధి చుటూట్ ఉనాన్యి.
వాళళ్ంతా సజీవుల లోకంలో ఉగత తెచిచ్న వాళ ళ్. వాళళ్ంతా
కతిత్తో చచిచ్న వాళ ళ్.

24ఏలాము,దానిగుంపంతాఅకక్డేఉంది! దానిచుటూట్ వాళళ్
సమాధులునాన్యి. వాళళ్ంతా కతిత్తో చచాచ్రు.

వాళళ్ంతా సజీవుల లోకంలో ఉగత తెచిచ్న వాళ ళ్. వాళ ళ్
సునన్తి లేకుండాపాతాళంలోకి దిగిపోయారు.

వాళ ళ్ సిగుగ్ పాలవుతారు.
25 చచిచ్న వాళళ్ మధయ్ దానికీ దాని సమూహానికీ ఒక పరుపు
సిదధ్ం చేశారు. దాని చుటూట్ వాళళ్ సమాధులునాన్యి.

వాళళ్ంతా సునన్తి లేకుండా చచాచ్రు.
వాళ ళ్ సజీవుల లోకంలో ఉగత తెచిచ్నవాళ ళ్. పాతాళం
లోకి దిగిపోయిన వాళళ్తో పాటు వాళ ళ్ కూడా సిగుగ్
పాలవుతారు. చచిచ్న వాళళ్ మధయ్ ఏలాము ఉంది.

26అకక్డ మెషెకు తుబాలు దాని గుంపంతా ఉనాన్యి.
దాని సమాధులు దాని చుటూట్ ఉనాన్యి. వాళళ్ంతా సునన్తి
లేనివాళ ళ్. వాళ ళ్సజీవులలోకంలోఉగతతెచిచ్నవాళ ళ్.
కాబటిట్ వాళ ళ్ కతిత్పాలయాయ్రు.

27 వీళ ళ్ సునన్తి లేని వాళళ్లో పడిపోయిన శూరుల దగగ్ర
పడుకోరు.

వాళ ళ్ తమయుదాధ్ యుధాలనిన్టితో పాతాళంలోకి దిగిపోయి,
తమకతుత్ లను తమతలల కిందఉంచుకుని పడుకుంటారు.

తమ డాళళ్ను తమతో ఉంచుకుంటారు. వాళ ళ్ సజీవుల
లోకంలో ఉగత తెచిచ్నవాళ ళ్.

28కాబటిట్ , ఐగుపు, నువువ్ సునన్తి లేనివాళళ్మధయ్నాశన ,
కతిత్ పా న వాళళ్ దగగ్ర పడుకుంటావు.

29అకక్డ ఎదోము,దాని రాజులు దాని అధిపతులంతా ఉనాన్రు.
వాళ ళ్ పరాకమవంతు నా కతిత్ పా న వాళళ్ దగగ్ర ఉనాన్రు.
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సునన్తి లేని వాళళ్ దగగ్ర పాతాళంలోకి దిగిపోయిన వాళళ్ దగగ్ర
వాళ ళ్ కూడా పడుకునాన్రు.

30 అకక్డ ఉతత్ర దేశపు అధిపతులంతా, చచిచ్న వాళళ్తో
దిగిపోయిన సీదోనీయులంతా ఉనాన్రు. వాళ ళ్ పరాకమవంతు
భయం పుటిట్ంచినా సిగుగ్ పాలయాయ్రు. సునన్తి లేకుండా కతిత్ పా న
వాళళ్ మధయ్ పడుకునాన్రు. గోతిలోకి దిగిపోయిన వాళళ్తో పాటు
సిగుగ్ పాలయాయ్రు.

31 కతిత్ పా న ఫరో, అతని వాళళ్ంతా వాళళ్ను చూచి తమ
సమూహమంతటిని గురించి ఓదారుప్ తెచుచ్కుంటారు.” ఇదే
యెహోవా పభువు సందేశం. 32 “సజీవుల లోకంలో వాళళ్తో
నేను ఉగత తెపిప్ంచాను. అయితే సునన్తి లేనివాళళ్తో కతిత్
పా నవాళళ్తో పడుకుంటారు.” ఇదేయెహోవాపభువు సందేశం.

33
యెహెజేక్లను కావలివానిగా

1 యెహోవా నాకీ విషయం తెలియచేశాడు. 2 “నరపుతుడా,
నువువ్ నీ పజలకు ఈ విషయం చెపుప్, నేను ఒకానొక దేశం మీదికి
కతిత్ రపిప్సేత్ ఆ పజలు తమలో ఒకణిణ్ ఎనున్కుని కావలివానిగా
ఏరప్రచుకునాన్రనుకో. 3 అతడు దేశం మీదికి కతిత్ రావడం చూసి,
బూర ఊది పజలను హెచచ్రిక చేసాత్ డనుకో. 4 అపుప్డు ఎవ నా
బూర శబద్ం విని కూడా జాగతత్పడక పోతే, కతిత్ వచిచ్ వాడి పాణం
తీసేసేత్ వాడు తనచావుకు తానేబాధుయ్డు.

5 బూర శబద్ం విని కూడా వాడు జాగతత్ పడలేదు కాబటిట్ తన
చావుకు తానే బాధుయ్డు. వాడు జాగతత్ పడితే తన పాణానిన్
ర ంచుకునేవాడే.

6 అయితే కావలివాడు కతిత్ రావడం చూసినా కూడా, బూర
ఊదకుండా పజలను హెచచ్రించకుండా ఉనాన్డనుకో. కతిత్ వచిచ్
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వాళళ్లో ఒకడి పాణం తీసేత్,వాడు తన దోషానిన్ బటిట్ చసాత్ డు. కానీ,
అతనిచావుకు నేను కావలివాడినేబాధుయ్ని చేసాత్ ను.

7 నరపుతుడా, నేను నినున్ ఇశాయేలీయులకు కావలివాడిగా
నియమించాను. కాబటిట్ నువువ్ నా నోటి మాట విని నా పకష్ంగా
వారిని హెచచ్రించాలి. 8 ‘దురామ్రుగ్ డా, నువువ్ తపప్కుండా చసాత్ వు’
అని దురామ్రుగ్ డికి నేను చెబితే, నువువ్ అతణిణ్ హెచచ్రించకపోతే ఆ
దురామ్రుగ్ డు తన దోషానిన్ బటిట్ చసాత్ డు. అయితే అతని చావుకు
నినేన్ బాధుయ్ని చేసాత్ ను. 9అయితే ఆ దురామ్రుగ్ డు తన దురామ్రగ్తను
విడిచిపెటాట్ లని నువువ్ అతనిన్ హెచచ్రించావనుకో. అతడు తన
దురామ్రగ్ం విడిచి పెటట్కపోతే అతడు తన దోషానిన్ బటిట్ చసాత్ డు గానీ
నువువ్ అతనిచావుకు బాధుయ్డివి కాదు.

10 నరపుతుడా, ఇశాయేలీయులకు ఈ విషయం తెలియచెయియ్.
‘మా అపరాధాలూ పాపాలూ మా మీద భారంగా ఉనాన్యి. వాటి
వలన మేము నీరసించిపోతునాన్ము. మేమెలా బతుకుతాం?’
అని మీరంటునాన్రు. 11 వారితో ఇలా చెపుప్, నా జీవం మీద
ఆనబెటిట్ చెబుతునాన్ను, దురామ్రుగ్ డు చసేత్ నాకేమీ సంతోషం లేదు.
దురామ్రుగ్ డు తన పదధ్తిని బటిట్ పశాచ్తాత్ పపడి బతకాలి. కాబటిట్
ఇశాయేలీయులారా, మనసుస్ మారుచ్కోండి. మీ దురామ్రగ్తనుంచి
పశాచ్తాత్ ప పడండి. మీరెందుకు చావాలి? ఇదే యెహోవా పభువు
సందేశం.

12 నరపుతుడా, నువువ్ నీ పజలకు ఈ మాట చెపుప్.
నీతిమంతుడు పాపం చేసేత్ అతడు అనుసరించిన నీతి అతనిన్
విడిపించదు! దుషుట్ డు చెడుతనం విడిచి మనసుస్ మారుచ్కుంటే
తాను చేసిన దురామ్రాగ్ నిన్ బటిట్ వాడు నాశనం కాడు. అలాగే
నీతిమంతుడు పాపం చేసేత్ తన నీతిని బటిట్ అతడు బతకడు.
13 నీతిమంతుడు తపప్క బతుకుతాడు, అని నేను చెపిప్నందువలన
అతడు తన నీతిని నముమ్కుని పాపం చేసేత్ మునుపు అతడు చేసిన
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నీతి పనులనిన్టిలోఏదీజాఞ్ పకానికిరాదు. తాను చేసినపాపానిన్ బటిట్
అతడు చసాత్ డు.

14 ‘తపప్కుండా చసాత్ వు’ అని దురామ్రుగ్ నికి నేను చెపిప్న తరువాత
అతడు తన పాపం విడిచి, నీతి నాయ్యాలను అనుసరిసూత్
15 తన దగగ్ర అపుప్ తీసుకునన్వాడికి తాకటుట్ మళీళ్ అపప్గించి,
తాను దొంగిలించినదానిన్ మళీళ్ ఇచిచ్ వేసి పాపం చేయకుండా,
జీవాధార న చటాట్ లను అనుసరిసేత్ అతడు చావడు. తపప్కుండా
బతుకుతాడు. 16 అతడు చేసిన పాపాలోల్ ఏదీ అతని విషయం
జాఞ్ పకానికి రాదు. అతడు నీతినాయ్యాలను అనుసరిసుత్ నాన్డు
కాబటిట్ తపప్కుండా అతడు బతుకుతాడు.

17అయినానీపజలు ‘యెహోవాపదధ్తినాయ్యంకాదు’అంటారు.
అయితే వారి పదధ్తే అనాయ్య నది. 18నీతిమంతుడు తన నీతిని
విడిచి,పాపం చేసేత్ ఆ పాపానిన్ బటిట్ అతడు చసాత్ డు. 19దురామ్రుగ్ డు
తన దురామ్రాగ్ నిన్ విడిచి నీతినాయ్యాలను అనుసరిసేత్ వాటిని బటిట్
అతడు బతుకుతాడు. 20అయితేమీరు ‘యెహోవా పదధ్తి నాయ్యం
కాదు’ అంటారు. ఇశాయేలీయులారా, మీలో ఎవడి పవరననుబటిట్
వాడికి శికష్ విధిసాత్ ను.”

యెరూషలేము పతనం
21మనంచెరలోకివచిచ్నపనెన్ండవసంవతస్రం పదోనెలఅయిదో

రోజు ఒకడు యెరూషలేములో నుండి తపిప్ంచుకుని నా దగగ్రికి వచిచ్
“పటట్ణానిన్ పటుట్ కునాన్రు” అని చెపాప్డు. 22 అతడు రాకముందు
సాయంతం యెహోవా చెయియ్ నా మీద ఉంది. ఉదయాన అతడు
నా దగగ్రికి వచేచ్ముందే యెహోవా నా నోరు తెరచాడు. నేను
మాటాల్ డగలుగుతునాన్ను. అపప్టినుంచి నేనుమౌనంగా లేను.

23 యెహోవా నాకీ విషయం తెలియచేశాడు. 24 “నరపుతుడా,
ఇశాయేలు దేశంలో శిథిలాలోల్ ఉంటునన్వాళ ళ్, ‘అబాహాము
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ఒకక్డుగానే ఈ దేశానిన్ సావ్సథ్ ంగా పొందాడు. మనం అనేకులం.
ఈ దేశం మనకు సావ్సథ్ ంగా వచిచ్ంది’ అని చెపుప్కుంటునాన్రు.

25 కాబటిట్ వారికీ మాట చెపుప్, యెహోవా పభువు తెలియజేసేది
ఏమిటంటే, మీరు రకం తింటునాన్రు. మీ విగహాలను చూసూత్
ఉంటారు. మీరింకా హతయ్లు చేసూత్ ఉనాన్రు. కాబటిట్ మీరు ఈ
దేశానిన్ సవ్తంతించుకుంటారా? 26మీరు మీ కతిత్ని నముమ్కుంటారు.
నీచ న పనులు చేసాత్ రు. పకిక్ంటివాడి భారయ్ను పాడు చేసాత్ రు.
కాబటిట్ మీరు ఈ దేశానిన్ సవ్తంతించుకుంటారా?

27 వారికి నువివ్లా చెపుప్, యెహోవా పభువు తెలియజేసేది
ఏమిటంటే, నా జీవం తోడు. శిథిలాలోల్ ఉంటునన్వాళ ళ్, కతిత్
పాలవుతారు. బయట పొలాలోల్ ఉండే వాళళ్ను నేను అడవి
జంతువులకు ఆహారంగా ఇసాత్ ను. కోటలోల్ గుహలోల్ ఉండేవాళ ళ్
రోగాలతో చసాత్ రు. 28 ఆ దేశానిన్ నిరజ్నంగా పాడుచేసాత్ ను. దాని
బలాతిశయం అంతం అవుతుంది. ఇశాయేలు కొండలు నిరజ్నంగా
ఉంటాయి. ఎవరూ వాటి గుండా వెళళ్రు. 29వారు చేసిన నీచ న
పనుల వలన వారి దేశానిన్ పాడుగా నిరజ్నంగా నేను చేసేత్ నేను
యెహోవాననివారు తెలుసు కుంటారు.

30 నరపుతుడా, నీ పజలు గోడల దగగ్ర, ఇంటి గుమామ్లోల్ నిలబడి
ఒకరినొకరు నీ గురించిమాటాల్ డుతూ, ‘యెహోవా దగగ్ర నుంచి వచేచ్
పవక మాట విందాం పదండి’ అని చెపుప్కుంటునాన్రు. 31 నా
పజలు ఎపుప్డూ వచేచ్లాగే నీ దగగ్రికి వసాత్ రు. నీ ఎదుట కూరుచ్ని
నీ మాటలు వింటారు గాని వాటిని పాటించరు. స న మాటలు
వాళ ళ్ చెబుతారు గానీ వాళళ్ మనసులు అకమ లాభం కోసం
ఆరాటపడుతునాన్యి.

32 నువువ్ వాళల్కు, తీగ వాయిదయ్ంతో చకక్టి సంగీత కచేరీ చేసూత్
కమమ్గా పాడే వాడిలా ఉనాన్వు. వాళ ళ్ నీ మాటలు వింటారు
గానీ ఎవవ్రూ వాటిని పాటించరు. 33 తపప్క జరుగుతాయి అని
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నేను చెపిప్నవనీన్ జరుగుతాయి. అపుప్డు వాళళ్ మధయ్ ఒక పవక
ఉనాన్డని వాళ ళ్ తెలుసుకుంటారు.”

34
గొరెల, కాపరులు

1యెహోవానాకీవిషయంమళీళ్తెలియచేశాడు. 2“నరపుతుడా,
ఇశాయేలీయుల కాపరులను గురించి ఈ విషయం చెపుప్. ఆ
కాపరులతో ఇలాచెపుప్,యెహోవాపభువుతెలియజేసేదిఏమిటంటే,
తమ కడుపు నింపుకునే ఇశాయేలీయుల కాపరులకు శికష్ తపప్దు.
కాపరులు గొరెలను మేపాలి గదా! 3మీరు కొవివ్న గొరెలను వధించి,
కొవువ్ తిని,బొచుచ్ను కపుప్కుంటారు. కానీ గొరెలను మేపరు.

4 జబుబ్ చేసిన వాటిని మీరు ఆదుకోలేదు. రోగంతో ఉనన్ వాటిని
మీరుబాగుచేయలేదు. గాయపడినవాటికి కటుట్ కటట్లేదు. తోలివేసిన
వాటిని మళీళ్ తోలుకు రాలేదు. తపిప్పోయిన వాటిని వెదకలేదు.
అంతేకాక మీరు కఠినంగా కూరంగా వాటి మీద పెతత్నం చేశారు.
5కాబటిట్ , కాపరి లేక అవి చెదరిపోయాయి. చెదరిపోయిఅనిన్ అడవి
జంతువులకు ఆహారమయాయ్యి. 6నా గొరెలు పరవ్తాలనిన్టి మీదా
ఎతత్యిన పతి కొండ మీదా తిరిగాయి. నా గొరెలు పపంచమంతా
చెదరిపోయాయి. అయితేవాటిని ఎవరూ వెతకడం లేదు.”

7 కాబటిట్ కాపరులారా, యెహోవా మాట వినండి. 8 “కాపరులు
లేకుండా నా గొరెలు దోపిడీకి గు అనిన్ అడవి జంతువులకు
ఆహారమయాయ్యి. కాపరులు నా గొరెలను వెదకలేదు. వారు తమ
కడుపుమాతమేనింపుకుంటారు. గొరెలను మేపరు.” ఇదేయెహోవా
పభువు సందేశం.

9 కాబటిట్ కాపరులారా యెహోవా మాట వినండి. 10 “యెహోవా
పభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే, నా జీవం తోడు. నేను ఆ
కాపరులకు విరోధినయాయ్ను. నా గొరెలను గురించి వారి దగగ్ర లెకక్
అడుగుతాను. వారిక గొరెలు మేపడంమానిప్సాత్ ను. కాపరులు తమ
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కడుపు నింపుకోకుండేలా చేసాత్ ను. నా గొరెలు వారికి తిండి కాకుండా
వారి నోటోల్ నుంచి వాటిని తపిప్సాత్ ను.” ఇదే యెహోవా పభువు
సందేశం.

పభువు న దేవుడు గొరెల కాపరి
11యెహోవా పభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే “నేనే సవ్యంగా

నా గొరెలను వెతికి వాటిని కనుగొంటాను. 12 తమ గొరెలు
చెదరిపోయినపుప్డు కాపరులు వాటిని వెదకే విధంగా నేను నా
గొరెలను వెతికి, మబుబ్లు కమిమ్ చీకటి అయిన రోజున అవి
ఎకక్డెకక్డ చెదరిపోయాయోఅకక్డ నుంచి నేను వాటిని తపిప్ంచి,
13ఇతర పజలమధయ్నుంచివాటినితోడుకు వచిచ్,వాటిసవ్దేశంలోకి
తీసుకొసాత్ ను. ఇశాయేలు కొండల మీద, వాగుల దగగ్ర, దేశంలో
నివాసాలు ఏరప్డడ్ పతి సథ్లంలోవాటినిమేపుతాను.

14 నేను మంచి మేత ఉనన్ చోట వాటిని మేపుతాను. ఇశాయేలు
ఎతత్యిన కొండలు వాటికి మేత సథ్లంగా ఉంటాయి. అకక్డ అవి
మంచి మేత ఉనన్ చోట పడుకుంటాయి. ఇశాయేలు కొండల
మీద మంచి పచిచ్క దానాలోల్ అవి మేసాత్ యి. 15 నేనే నా
గొరెలను మేపి పడుకోబెడతాను.” ఇదే యెహోవా పభువు సందేశం.
16“తపిప్పోయినవాటినినేనువెదకుతాను. తోలివేసినవాటినిమళీళ్
తీసుకొసాత్ ను. గాయపడిన వాటికి కటుట్ కడతాను. బలంలేని వాటికి
బలం కలిగిసాత్ ను. అయితే కొవివ్న వాటినీ బలంగా ఉనన్ వాటినీ
నాశనం చేసాత్ ను. మందను నాయ్యంతో కాసాత్ ను.

17 నా మందా, మీ విషయం యెహోవా పభువును, నేను,
ఇలా చెబుతునాన్ను. గొరెలకూ పొటేట్ళల్కూ మేకలకూ మధయ్ నేను
నాయ్యాధికారిగా ఉంటాను. 18 పచిచ్క దానాలోల్ మంచి మేత
మేయడం మీకు చాలదా? మిగిలిన దానిన్ కాళళ్తో తొకాక్లా?
19 మీరు సవ్చఛ్ న నీళ ళ్ తాగి, మిగతా నీళ ళ్ కాళళ్తో కెలికి
మురికిచేయాలా? మీరు కాళల్తో తొకిక్న దానిన్ నా గొరెలు
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మేసుత్ నాన్యి. మీరు మీ కాళళ్తో కలకలు చేసిన నీళ ళ్ అవి
తాగుతునాన్యి.

20 కాబటిట్ యెహోవా పభువు ఈ మాట చెబుతునాన్డు, నేనే
సవ్యంగా కొవివ్న గొరెలకూ చికిక్పోయిన గొరెలకూ మధయ్ భేదం
చూసి తీరుప్ తీరుసాత్ ను. 21 మీరు భుజాలతో పకక్తో తోసూత్
ఉంటే, నీరసించిపోయిన వాటనిన్టినీ కొముమ్లతో పొడుసూత్
చెదరగొటేట్సుత్ నాన్రు.

22కాబటిట్ ఇకనుంచి నా మంద దోపిడీ కాకుండా వాటిని ర సాత్ ను.
గొరె గొరెకూ మధయ్ తీరుప్ తీరుసాత్ ను. 23 వాటిని మేపడానికి నేను
నా సేవకుడు దావీదును వాటిమీద కాపరిగా నియమిసాత్ ను. అతడు
వాటికి కాపరిగా ఉండి వాటిని మేపుతాడు. 24 నేను, యెహోవాను,
వారికి దేవుడుగా ఉంటాను. నా సేవకుడు దావీదు వారి మధయ్
అధిపతిగా ఉంటాడు. ఇదేయెహోవాపభువు సందేశం.

25అవి అరణయ్ంలో నిరభ్యంగా నివసించేలా, అడవిలో మంగా
పడుకునేలా నేను వాటితో శాంతి ఒడంబడిక చేసాత్ ను. దేశంలో
కూర జంతువులు లేకుండా చేసాత్ ను. 26 నేను వాళళ్ను దీవిసాత్ ను.
నా పరవ్తం చుటూట్ ఉనన్ సథ్లాలను దీవిసాత్ ను. స న కాలాలోల్
వానలు కురిపిసాత్ ను. దీవెన జలుల్ లివే. 27 పళళ్ చెటుల్ కాయలు
కాసాత్ యి. భూమిపంట ఇసుత్ ంది. నాగొరెలువాటిపాంతాలోల్ మంగా
ఉంటాయి. నేనువారికాడికటల్ను తెంపివారినిబందీలుగాచేసినవారి
చేతిలో నుంచి వారిని విడిపించేటపుప్డు నేను యెహోవానని వారు
తెలుసుకుంటారు.

28 ఇక వారు ఇతర రాజాయ్లకు దోపిడీగా ఉండరు. కూర
జంతువులు వారిని మింగివేయవు! వాళ ళ్ ఎవరికీ భయపడకుండా
మంగా నివసిసాత్ రు. 29 వాళళ్ రుకు పశాంతంగా పెరిగే
వాతావరణం కలిగిసాత్ ను. వాళ ళ్ ఇక ఏమాతం దేశంలో కరువుకు
గురి కారు. ఇతర రాజాయ్లు వారిని చినన్చూపు చూడరు.
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30అపుప్డు నేను వారి దేవుడుయెహోవాననీ నేను వారికి తోడుగా
ఉనాన్ననీ తెలుసుకుంటారు. వాళ ళ్ నా పజలు. ఇశాయేలీయులు.
ఇదే యెహోవా పభువు సందేశం. 31మీరు నా గొరెలు. నేను మేపే
గొరెలు. నా పజలు! నేను మీ దేవుణిణ్ . ఇదే యెహోవా పభువు
సందేశం.”

35
ఎదోం గురించి పవచనం

1 యెహోవా నాకీ విషయం తెలియచేశాడు. 2 నరపుతుడా,
శేయీరు పరవ్తం పు నీ ముఖం తిపుప్కుని దాని గురించి ఈ
విషయం చెపుప్, 3 “యెహోవా పభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే,
శేయీరు పరవ్తమా! నేను నీకు వయ్తిరేకిని. నాచెయియ్ నీమీదచాపి
నినున్ పాడుగా నిరజ్నంగా చేసాత్ ను.

4 నీ పటట్ణాలను నాశనం చేసాత్ ను. నువువ్ నిరజ్నంగా
ఉంటావు.” అపుప్డు నేను యెహోవానని నువువ్ తెలుసుకుంటావు.
5 ఇశాయేలీయుల పటల్ నువువ్ ఎపుప్డూ పగతో ఉనాన్వు. వారి
విపతుత్ సమయంలో,వారిదోష శికష్ముగింపుకాలంలో నువువ్వారిని
కతిత్ పాలు చేశావు. 6కాబటిట్ నా జీవంతోడు. నేను నినున్ రకపాతానికి
గురి చేసాత్ ను. రకపాతం నినున్ వెంటాడుతుంది. రకపాతానిన్ నువువ్
అసహియ్ంచుకోలేదు కాబటిట్ రకపాతం నినున్ వెంటాడుతుంది. ఇదే
యెహోవాపభువు సందేశం.

7 వచేచ్ పోయే వాళ ళ్ అకక్డ లేకుండా చేసి, నేను శేయీరు
పరవ్తానిన్పాడుగానిరజ్నంగాచేసాత్ ను. 8అకక్డిపరవ్తాలనుచచిచ్న
వాళళ్తో నింపుతాను. నీ కొండలోల్ లోయలోల్ నీ వాగులనిన్టిలో వారు
కతిత్ పాలవుతారు. 9 నీ పటట్ణాలను మళీళ్ కటట్డం జరగదు. నువువ్
ఎపుప్డూ పాడుగా ఉంటావు. అయితే నేను యెహోవానని మీరు
తెలుసుకుంటారు.

10 యెహోవా అకక్డ ఉనాన్, ఆ రెండు రాజాయ్లూ ఆ రెండు
పాంతాలూమనవే. మనంవాటినిసావ్ధీనంచేసుకుందాం రండి. అని
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నీవు అనాన్వు. 11నాజీవం తోడు నువువ్ పగ పటిట్ వారి పటల్ చూపిన
అసూయకూ కోపానికీ నేను తగిన విధంగా నీ పటల్ వయ్వహరిసాత్ ను.
నినున్ శి ంచేటపుప్డు వారికి ననున్ నేనే తెలియపరచుకుంటాను.
అయితే నేనుయెహోవాననిమీరు తెలుసుకుంటారు.

12 అవి పా పోయాయి, మనం వాటిని దిగమింగేలా మన
వశమయాయ్యి,అనినువువ్ఇశాయేలుపరవ్తాలను గురించిపలికిన
దూషణ మాటలనీన్ నేను, యెహోవాను వినాన్ను. 13 నోరు పెదద్గా
చేసుకుని నువువ్ నాకు విరోధంగా ఎనోన్ సంగతులు చెపాప్వు. నేను
వాటిని వినాన్ను.

14 యెహోవా పభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే,
లోకమంతా సంతోషించేటపుప్డు నేను నినున్ నాశనం చేసాత్ ను.
15 ఇశాయేలీయుల సావ్సథ్ ం పా పోవడం చూసి నువువ్
సంతోషించావు కాబటిట్ నీకూ అలాగే చేసాత్ ను. శేయీరు పరవ్తమా!
నువువ్ పా పోతావు. ఎదోం దేశమంతా పా పోతుంది. అపుప్డు
నేనుయెహోవాననివారు తెలుసుకుంటారు!

36
ఇశాయేలు పరవ్తాల గురించి పవచనం

1 నరపుతుడా, నువువ్ ఇశాయేలు పరవ్తాలకు ఈ విషయం
చెపుప్, ఇశాయేలు పరవ్తాలాల్ రా, యెహోవా మాట వినండి.
2 యెహోవా పభువు చెపేప్దేమిటంటే “మీ గురించి శతువులు
ఇలా చెపాప్రు, ‘ఆహా! పాచీన ఉనన్త సథ్లాలు మా సొంతం
అయాయ్యి.’ 3 అందుచేత పవచించి ఇలా చెపుప్. యెహోవా
పభువు చెపేప్దేమిటంటే, నలుదికుక్లా మీ శతువులు మిమమ్లిన్
పటుట్ కోవాలని చూసూత్ మిమమ్లిన్ పాడుచేశారు. మీరు ఇతర రాజాయ్ల
వశమయాయ్రు. మిమమ్లిన్ ఎగతాళి చేసేవారికి చులకన అయాయ్రు.

4 కాబటిట్ , ఇశాయేలు పరవ్తాలాల్ రా, యెహోవా పభువు మాట
వినండి. యెహోవా పభువు ఇలా చెబుతునాన్డు. పరవ్తాలతో
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కొండలతో వాగులతో లోయలతో పా న సథ్లాలతో నిరజ్న న
పటట్ణాలతో 5 యెహోవా పభువు చెపేప్దేమిటంటే, చుటూట్ ఉనన్
రాజాయ్లూ ఎదోం వారూ దేవ్ష భావంతో ఆనందంతో ఉపొప్ంగుతూ
నా దేశానిన్ దోపుడు సొముమ్గా తీసుకునన్ందుకు నేను తీవ రోషంతో
కచిచ్తంగా చెపాప్ను. 6కాబటిట్ ఇశాయేలు దేశానిన్ గురించి పవచనం
చెపుప్. పరవ్తాలతోకొండలతోవాగులతోలోయలతోఈమాటచెపుప్.
యెహోవా పభువు చెపేప్దేమిటంటే, ఇతర రాజాయ్లు మిమమ్లిన్
అవమానించారు. కాబటిట్ రోషంతో కోపంతో దీనిన్ వెలల్డిసుత్ నాన్ను.

7 యెహోవా పభువు చెపేప్దేమిటంటే, మీ చుటూట్ ఉనన్ ఇతర
రాజాయ్లుఅవమానానికిగురిఅవుతారుఅనినేనుమాటఇసుత్ నాన్ను.

8 ఇశాయేలు పరవ్తాలాల్ రా, తవ్రలోనే ఇశాయేలీయు న నా
పజలు మీ దగగ్రికి వసాత్ రు. మీరు చిగురుపెటిట్ వారి కోసం పళ ళ్
కాసాత్ రు. 9 నేను మీ కోసం ఉనాన్ను. నేను మిమమ్లిన్ దయతో
చూసాత్ ను. మిమమ్లిన్ దునిన్,మీమీద వితత్నాలు నాటుతారు.

10మీ మీద ఎంతోమందిని, అంటే ఇశాయేలీయులను విసత్రింప
చేసాత్ ను. పటట్ణాలోల్ పజలు నివసిసాత్ రు. శిథిలాలను మళీళ్
కటట్డం జరుగుతుంది. 11 మీ పరవ్తాల మీద మనుషులూ
పశువులూ విసాత్ రంగాఉండేలాచేసాత్ ను. అవి వరిధ్లుల్ తూ ఫలిసాత్ యి.
పూరవ్మునన్టుట్ మిమమ్లిన్ నివాస సథ్లంగా చేసి, మునుపటికంటే
ఎకుక్వ అభివృదిద్ కలిగిసాత్ ను. అపుప్డు నేను యెహోవానని మీరు
తెలుసుకుంటారు. 12 నా ఇశాయేలీయులు మీ మీద నడుసాత్ రు.
వారుమిమమ్లిన్ సావ్ధీనం చేసుకుంటారు. మీరు వారికి వారసతవ్ంగా
ఉంటారు. వాళళ్ పిలల్లను ఇక ఎంతమాతంమీరు చంపరు.

13 పభు న యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే, ‘దేశమా, నువువ్
మనుషులను తినేసుత్ నాన్వు. నీ రాజాయ్లోల్ ని పిలల్లు చచిచ్పోయారు’
అని పజలు నీ గురించి చెపుప్కుంటునాన్రు. 14 కాబటిట్ నువివ్క
మనుషులను తినవు. వారి చావుకు నీ దేశం ఏడవదు.” ఇదే
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యెహోవా పభువు సందేశం. 15 “నీ గురించి రాజాయ్లు ఇక ఎగతాళి
చేయరు. వారి తిరసాక్రం ఇక ఎనన్టికీ మీరు సహించనవసరం
లేదు. మీ వలన పజలు మరెనన్డూ పతనం కాబోరు.” ఇదే
యెహోవాపభువు సందేశం.

16 యెహోవా నాకీ విషయం తెలియచేశాడు. 17 “నరపుతుడా,
ఇశాయేలీయులు తమ దేశంలో నివసించినపుప్డు వారి పదధ్తులతో
పనులతో దానిన్ అపవితపరచారు. వారి పవరన, నా దృషిట్లో
రుతుసావంలో ఉనన్ సీ అపవితతలాగా ఉంది. 18 కాబటిట్
దేశంలో వారు చేసిన హతయ్లకూ వారి విగహాలతో దేశానిన్
అపవితపరచినందుకు నేను నా కోధానిన్ వారిమీద కుమమ్రించాను.

19వారి పదధ్తులను బటిట్ వారి పనులను బటిట్ వారిని శి ంచి, నేను
వేరే రాజాయ్లోల్ కి వారిని వెళల్గొటాట్ ను. 20వారు తాము వెళిల్న పదేశాలోల్
పతి చోటావారిమూలంగా నాకు చెడడ్ పేరు వచిచ్ంది. వీళ ళ్ నిజంగా
యెహోవా పజలేనా? ఆయన తన దేశంలో నుంచి ఆయన వాళళ్ను
తోసేశాడు అని వారి గురించి చెపాప్రు. 21అయితే ఇశాయేలీయులు
వెళిళ్న పాంతాలోల్ నా పవిత నామం దూషణకు గురి అవుతూ ఉంటే
నా పేరు గురించి నేను చింతించాను.”

22 కాబటిట్ ఇశాయేలీయులకు ఈ విషయం చెపుప్. “యెహోవా
పభువు చెపేప్దేమిటంటే, ఇశాయేలీయులారా, నేను మీకోసం దీనిన్
చేయడం లేదు. మీరు వెళిళ్న పజలమధయ్మీమూలంగా దూషణకు
గురి అయిననా పవిత న పేరు కోసమే చేసాత్ ను. 23మీమూలంగా
ఇతర రాజాయ్లోల్ దూషణకు గురి అయిన నా గొపప్ పేరు ఎంత
పవితమో నేను చూపిసాత్ ను. నేను పరిశుదుద్ నిగా మీరు ననున్
చూసినపుప్డు నేనుయెహోవాపభువుననివారు తెలుసుకుంటారు.”
ఇదేయెహోవాపభువు సందేశం.

24 “ఇతర రాజాయ్లోల్ నుంచి మిమమ్లిన్ రపిప్సాత్ ను. ఆయాదేశాలోల్
నుంచి సమకూరిచ్,మీసొంత దేశంలోకి మిమమ్లిన్ రపిప్సాత్ ను. 25మీ
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అపవితత అంతా పోయేలా నేను మీమీద పవిత జలం చలుల్ తాను.
మీవిగహాల వలనమీకు కలిగిన అపవితత అంతా తీసివేసాత్ ను.

26కొతత్ హృదయంమీకిసాత్ ను. కొతత్ సవ్భావం మీకు కలగచేసాత్ ను.
రాతిగుండెమీలోనుంచి తీసి వేసిమాంసపు గుండెమీకిసాత్ ను. 27నా
ఆతమ్ మీలో ఉంచి, నా చటాట్ లను అనుసరించే వారిగా నా విధులను
పాటించే వారిగా మిమమ్లిన్ చేసాత్ ను. 28 నేను మీ పితరులకిచిచ్న
దేశంలో మీరు నివసిసాత్ రు. మీరు నా పజగా ఉంటారు. నేను మీ
దేవుడుగా ఉంటాను.

29మీ అపవితనంతా పోగొటిట్ నేను మిమమ్లిన్ విడిపిసాత్ ను. మీకు
కరువు రానివవ్కుండా ధానయ్ం సమృదిధ్గా పండేలా చేసాత్ ను. 30చెటుల్
విసాత్ రంగా కాయలు కాసేలా,పొలాలు బాగా పంట పండేలా చేసాత్ ను.
అపప్టినుంచి కరువు గురించిన నింద ఇతర రాజాయ్లోల్ మీకు రాదు.
31అపుప్డు మీరు మీ చెడడ్ పవరననూ మీ చెడడ్ పనులనూ గురుకు
తెచుచ్కుని మీ అసహయ్ కారాయ్లు బటిట్ , మీ సొంత పాపాల బటిట్ ,
మిమమ్లిన్ మీరే అసహియ్ంచుకుంటారు.

32 మీ కోసం నేను ఇలా చేయడం లేదని తెలుసుకోండి.
ఇదే యెహోవా పభువు సందేశం. ఇశాయేలీయులారా, మీ
పవరనను గురించి చినన్బోయి సిగుగ్ పడండి. 33యెహోవా పభువు
చెపేప్దేమిటంటే,మీపతిపాపం నుంచి మిమమ్లిన్ శుదిధ్ చేసే రోజుమీ
పటట్ణాలోల్ మిమమ్లిన్ నివసించేలా చేసాత్ ను. పా పోయిన సథ్లాలను
మళీళ్ కటట్డం జరుగుతుంది. 34ఆ పుగావెళేళ్వారి దృషిట్కిపాడుగా
నిరజ్నంగా కనిపించే భూమిని సేదయ్ం చేయడం జరుగుతుంది.

35పా న భూమి ఏదెను తోటలా అయింది. పాడుగా నిరజ్నంగా
ఉనన్ ఈ పటట్ణాలకు గోడలునాన్యి. అవి పజలతో నిండి ఉనాన్యి,
అనుకుంటారు. 36 అపుప్డు నేను, యెహోవాను, పా పోయిన
సథ్లాలను మళీళ్ కటిట్ంచి,నాశన న సథ్లాలోల్ చెటుల్ నాటించాననీమీ
చుటూట్ ఉనన్ ఇతర రాజాయ్లు తెలుసుకుంటారు. నేను యెహోవాను.
నేనే ఈ విషయానిన్ వెలల్డించాను. నేను దానిన్ నెరవేరుసాత్ ను.”
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37 యెహోవా పభువు చెపేప్దేమిటంటే “తమ కోసం ఇలా
చేయమని ఇశాయేలీయులు ననున్ అడిగేలా చేసాత్ ను. గొరెల
మందలాల్ గా నేను వారిని విసత్రింపజేసాత్ ను. 38 నేను యెహోవానని
వారు తెలుసుకునేలా అరప్ణగా ఉనన్ గొరెలంత విసాత్ రంగా,
నియామక దినాలోల్ యెరూషలేముకు వచేచ్ గొరెలంత విసాత్ రంగా
వారి పటట్ణాలోల్ మనుషులు గుంపులు గుంపులుగా విసత్రించేలా నేను
చేసాత్ ను.”

37
ఎండిన ఎముకల లోయ

1 యెహోవా తన చెయియ్ నా మీద ఉంచాడు. యెహోవా
ఆతమ్తో ఆయన ననున్ తీసుకుపోయి ఒక లోయలో దింపాడు. అది
ఎముకలతో నిండి ఉంది. ఆయన వాటి మధయ్ ననున్ ఇటూ అటూ
నడిపించాడు. 2 ఆ లోయలో చాలా ఎముకలు కనిపించాయి. అవి
బాగా ఎండిపోయినవి. 3ఆయన “నరపుతుడా, ఎండిపోయినయీ
ఎముకలు బతుకుతాయా?” అనిననన్డిగితే “పభూ,యెహోవా,అది
నీకే తెలుసు” అనాన్ను.

4 అందుకాయన పవచనాతమ్కంగా ఎండిపోయిన ఈ ఎముకలతో
ఇలా చెపుప్. “ఎండిపోయిన ఎముకలారా! యెహోవా మాట
వినండి. 5 ఈ ఎముకలకు యెహోవా పభువు చెపేప్దేమిటంటే,
మీరు బతికేలా నేను మీలోనికి జీవాతమ్ రపిప్సుత్ నాన్ను. 6 మీకు
నరాలిచిచ్ మీ మీద మాంసం పొదిగి చరమ్ం కపుప్తాను. మీలో
ఊపిరిపోసేత్ మీరు బతుకుతారు. అపుప్డు నేనుయెహోవాననిమీరు
తెలుసుకుంటారు.”

7 ఆయన నాకిచిచ్న ఆజఞ్పకారం నేను పవచిసూత్ ఉంటే
గలగలమనే శబద్ం వచిచ్ంది. అపుప్డు ఎముకలు ఒకదానితో
ఒకటి కలుసుకునాన్యి. 8 నేను చూసూత్ ఉంటే నరాలూ మాంసం
వాటిమీదికి వచాచ్యి. వాటిమీదచరమ్ం కపుప్కుంది. అయితేవాటిలో
పాణం లేదు.
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9 అపప్డు యెహోవా నాతో “నరపుతుడా! పాణం వచేచ్లా
పవచించి ఇలా చెపుప్, యెహోవా పభువు చెపేప్దేమిటంటే, ఊపిరీ!
నలుదికుక్ల నుంచి వచిచ్, చచిచ్న వీళ ళ్ బతికేలా వీరిమీదికిఊపిరీ
రా” 10ఆయన నాకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ నేను పవచిసేత్, వాళళ్కి పాణం
వచిచ్ంది. వాళ ళ్ సజీవు గొపప్ సేనగా నిలబడాడ్ రు.

11 అపుప్డాయన నాతో ఇలా అనాన్డు, నరపుతుడా, ఈ
ఎముకలు ఇశాయేలీయులందరినీ సూచిసుత్ నాన్యి. మన
ఎముకలు ఎండిపోయినవి. ఆశాభావం అంటూ మనకు లేదు.
మనం నాశనమయాయ్ం, అని అనుకుంటునాన్రు. 12 కాబటిట్
పవచనాతమ్కంగా వాళళ్తో ఇలా చెపుప్, యెహోవా పభువు
చెపేప్దేమిటంటే, నా పజలారా, మీ సమాధులను నేను తెరుసాత్ ను.
సమాధులోల్ నుంచి మిమమ్లిన్ బయటికి రపిప్ంచి ఇశాయేలు దేశానికి
తీసుకు వసాత్ ను.

13 నా పజలారా, నేను సమాధులను తెరచి సమాధులోల్
ఉనన్ మిమమ్లిన్ బయటికి రపిప్సేత్ 14 నేను యెహోవానని మీరు
తెలుసుకుంటారు. మీరు బతికేలా నా ఆతమ్ను* మీలో ఉంచి మీ
దేశంలో మిమమ్లిన్ నివసింపచేసాత్ ను. యెహోవా న నేను మాట
ఇచిచ్ దానిన్ నెరవేరుసాత్ నని మీరు తెలుసుకుంటారు. ఇదే యెహోవా
పభువు సందేశం.

రెండు కరల ఉపమానం
15 యెహోవా నాకీ విషయం మళీళ్ తెలియచేశాడు.

16 నరపుతుడా, నువువ్ ఒక కర తీసుకుని దాని మీద,
యూదావాళళ్దీ, వాళళ్ తోటివాళ ళ్ ఇశాయేలీయులదీ అని పేరుల్
రాయి. మరో కర తీసుకుని దాని మీద, ఎఫాయిము కొమమ్, అంటే
యోసేపు వంశసుథ్ లదీ, వాళళ్ తోటి వాళ ళ్ ఇశాయేలీయులందరిదీ,

* 37:14 37:14 ఆతమ్ను ఊపిరిని
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అని రాయి. 17 అపుప్డు ఆ రెండూ నీ చేతిలో ఒకక్టయేయ్లా ఒక
దానితో ఒకటి జోడించు.

18 వీటి అరథ్ం ఏంటి? అని నీ పజలు నినన్డిగితే, వాళళ్కిలా
చెపుప్. 19యెహోవా పభువు చెపేప్దేమిటంటే, ఎఫాయిము చేతిలో
ఉనన్ కొమమ్, అంటే ఏ కొమమ్ మీద ఇశాయేలువారందరి పేరుల్ , వాళళ్
తోటివాళళ్ పేరుల్ , నేను ఉంచానో, ఆ యోసేపు అనే ఆ కొమమ్ను
యూదావాళళ్ కొమమ్ను నేను పటుట్ కుని ఒకటిగా జోడించి నా చేతిలో
ఏక న కొమమ్గా చేసాత్ ను. 20 ఆ రెండు కొమమ్లను వాళళ్ ఎదుట
నువువ్ చేతిలో పటుట్ కో.

21 వాళళ్తో ఇలా చెపుప్. యెహోవా పభువు చెపేప్దేమిటంటే,
ఇశాయేలీయులు చెదరిపోయిన రాజాయ్లనుంచి నేను వాళళ్ను
తెసాత్ ను. చుటుట్ పకక్ల పాంతాలనుంచి నేను వాళళ్ను తెసాత్ ను.
వాళళ్ సొంత దేశంలోకి నేను వాళళ్ను తెసాత్ ను. 22వాళిళ్క మీదట
ఎనన్టికీ రెండు రాజాయ్లుగా రెండు జనాలుగా ఉండకుండాా చేసాత్ ను.
ఆపాంతంలోఇశాయేలీయులపరవ్తాలమీదవాళళ్నుఒకేరాజయ్ంగా
చేసి, వాళళ్ందరికీ ఒకక్ రాజునే నియమిసాత్ ను. 23 తమ విగహాల
వలన గానీ తాము చేసిన నీచకారాయ్ల వలన గానీ ఎలాంటి పాపాల
వలన గానీ తమను అపవితం చేసుకోరు. వాళ ళ్ పాపాలు చేసూత్
వచిచ్న పతి చోటు నుంచి నేను వాళళ్ను విడిపించి శుదిధ్ చేసాత్ ను.
అపుప్డువాళ ళ్నాపజలవుతారు, నేనువాళళ్ దేవుడుగాఉంటాను.

24నా సేవకుడు,దావీదు వాళళ్కి రాజుగా ఉంటాడు. వాళళ్ందరికీ
ఒకే ఒక కాపరి ఉంటాడు. వాళ ళ్ నా విధుల పకారం నడుసాత్ రు.
నా కటట్డలను పాటించి ఆచరిసాత్ రు. 25 నేను నా సేవకుడు,
యాకోబుకు ఇచిచ్న దేశంలో మీ పూరీవ్కులు నివసించిన దేశంలో
వాళ ళ్ నివసిసాత్ రు. వాళళ్ పిలల్లూ వాళళ్ పిలల్ల పిలల్లూ అకక్డ
ఎపుప్డూ నివసిసాత్ రు. నా సేవకుడు దావీదు ఎపప్టికీ వాళళ్కి
అధిపతిగా ఉంటాడు.
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26 నేను వాళళ్తో శాంతి ఒడంబడిక చేసాత్ ను. అది వాళళ్తో
నా నితయ్ నిబంధనగా ఉంటుంది. వాళళ్ సంఖయ్ పెరిగేలా చేసాత్ ను.
వాళళ్ మధయ్ నా పవిత సథ్లానిన్ ఎపప్టికీ ఉండేలా చేసాత్ ను. 27నా
నివాసం వాళళ్తో ఉంటుంది. వాళ ళ్ నా పజలవుతారు, నేను
వాళళ్ దేవుడుగా ఉంటాను. 28 వాళళ్ మధయ్ నా పరిశుదధ్సథ్లం
ఎపప్టికీ ఉంటుంది కాబటిట్ యెహోవా న నేను ఇశాయేలీయులను
పరిశుదధ్పరచువాడినని ఇతర రాజాయ్లు తెలుసుకుంటారు.

38
గోగు గురించి పవచనం

1 యెహోవా నాతో ఇలా చెపాప్డు. 2 నరపుతుడా, మాగోగు
దేశపువా న గోగు, అంటే, రోషు, మెషెకు, తుబాలు రాజాయ్ల
పాలకుని పుతిరిగిఅతనిగూరిచ్పవచించు. 3“పభు నయెహోవా
సెలవిచేచ్దేమంటే, రోషు, మెషెకు, తుబాలు రాజాయ్ల పాలకుడ న
గోగూ, నేను నీకు విరోధినయాయ్ను. 4 నేను నినున్ వెనకిక్ తిపిప్
నీ దవడలకు గాలాలు తగిలించి, నినూన్ నీ నాయ్నీన్ గురాలనూ
ఆయుధసామగిఅంతటితోనీరౌతులందరినీకవచాలు,డాళల్ ధరించి
ఖడాగ్ లు చేతపటుట్ కునన్వారందనీమహా నయ్ంగాపంపిసాత్ ను. 5నీతో
కూడ పరిష్యా, కూషు, పూతు దేశాల వారినీ డాళ ళ్, శిరసాణాలు
ధరించే వారినీ బయలుదేరదీసాత్ ను. 6 గోమెరు, అతని నయ్ం,
ఉతత్రానఉండేతోగరామ్,అతని నయ్ం, ఇంకాఅనేకమందిజనం నీతో
వసాత్ రు.”

7 “నీవు సిదధ్ంగా ఉండడమే కాక, నీతో కలిసిన ఈ
సమూహమంతటిని సిదధ్పరచి వారికి నాయకతవ్ం వహించు. 8చాల
రోజులతరువాత నీకు పిలుపు వసుత్ ంది. వివిధ జనాలోల్ చెదరిపోయి,
కొనిన్ సంవతస్రాల తరవాత ఖడగ్ ం నుండి తపిప్ంచుకుని, ఎపుప్డూ
పా ఉండే ఇశాయేలీయుల పరవ్తాల మీద నివసించడానికి మళీళ్
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సమకూడిన పజల దగగ్రికి, అంటే వివిధ జనాలోల్ నుండి తిరిగి వచిచ్
నిరభ్యంగా నివసించే వారి దగగ్రికి నీవు వెళాత్ వు.

9 గాలివాన వచిచ్నటుట్ , మేఘం కమిమ్నటుట్ నీవు ఆ దేశం మీదికి
వసాత్ వు. నీవు, నీ నయ్ం, నీతో కలిసిన విసాత్ ర న జనాలు ఆ దేశం
మీద కముమ్కుంటారు.” 10పభు నయెహోవా సెలవిచేచ్దేమంటే, ఆ
కాలంలో నీ మనసుస్లో చెడు తలంపులు కలుగుతాయి. 11 నువువ్
దురాలోచనతోఇలాఅనుకుంటావు,నేనుపాకారాలు,అడడ్గడియలు,
దావ్రాలు లేని దేశం కి వెళాత్ ను. విశాంతిగా, నిరభ్యంగా నివసించే
వారి మీదికి వెళాత్ ను. 12 గతంలో పా మళీళ్ నివాసయోగయ్ న
సథ్లాల మీదికి వెళిళ్, వారిని దోచుకుని కొలల్సొముమ్గా పటుట్ కుంటాను.
వివిధ జనాలోల్ నుండి తిరిగివచిచ్, పశువులు, ఆసుత్ లు సంపాదించి,
భూమి నటట్నడుమ నివసించే పజలమీదికి వెళాత్ ను.

13 సెబావారు, దదానువారు, తరీష్షు వరకులు, వారి
యోధులందరు నినున్ చూసి “సొముమ్ దోచుకోడానికి వచాచ్వా?
కొలల్గొటట్డానికీ వెండి బంగారాలు, పశువులు, సరుకులు
పటుట్ కుపోడానికీ నయ్ం సమకూరుచ్కుని వచాచ్వా?” అని
అడుగుతారు.

14 “కాబటిట్ నరపుతుడా, గోగును గూరిచ్ ఇలా పవచించు,
పభు న యెహోవా సెలవిచేచ్దేమంటే, నా పజ న ఇశాయేలీయులు
నిరభ్యంగా జీవించే సమయం కనిపెటాట్ వు కదా? 15 దూరంగా
ఉతత్ర దికుక్నుండి నీవు, నీతోకూడ అనేకమంది పజలు గురాలెకిక్
బహ విసాత్ ర న నయ్ంతో వచిచ్ 16 మేఘం భూమిని కమిమ్నటుల్
నా పజ న ఇశాయేలీయుల మీద పడతారు. చివరి రోజులోల్
అది జరుగుతుంది. గోగూ, అనయ్జనాలు ననున్ తెలుసుకొనేలా
నేను నా దేశం మీదికి నినున్ రపిప్ంచి నినున్బటిట్ వారి ఎదుట
ననున్ నేను పరిశుదధ్ పరచుకుంటాను.” 17 పభు న యెహోవా
సెలవిచేచ్దేమంటే “గతంలో పతి సంవతస్రం నినున్ వారిమీదికి
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రపిప్సాత్ నని నా సేవకు న పవకల దావ్రా సెలవిచిచ్ంది నేనే గదా?
18 ఆ రోజున, అంటే గోగు ఇశాయేలీయుల దేశం మీదికి రాబోయే
రోజున, నా కోపం విపరీతంగా మండుతుంది.” ఇదే పభు న
యెహోవావాకుక్.

19“కాబటిట్ నేనురోషంతో,మహారౌదంతోఈవిధంగాపకటించాను,
ఇశాయేలీయుల దేశంలో గొపప్ భూకంపం కలుగుతుంది.
20 సముదపు చేపలు, ఆకాశపకష్ులు, భూజంతువులు, భూమిమీద
పాకే పురుగులనీన్, భూపజలంతా నాకు భయపడి వణుకుతారు.
పరవ్తాలు నాశనమౌతాయి, కొండ శిఖరాలు కూలిపోతాయి,
గోడలనీన్ నేలకూలుతాయి. 21నా పరవ్తాలనిన్టిలో అతని మీదికి
ఖడగ్ ం వచేచ్లా చేసాత్ ను. పతి ఒకక్రి ఖడగ్ ం అతని సోదరుని మీద
పడుతుంది.” ఇదే పభు న యెహోవావాకుక్. 22తెగులు,మరణం
పంపి అతనిమీదాఅతని నయ్ంమీదాఅతనితోఉనన్ జనాలమీదా
భీకర న వరాష్ నీన్ పెదద్ వడగండల్నూ అగిన్గంధకాలనూ కురిపించి
అతనితో వాదిసాత్ ను. 23 అనయ్జనాలంతా నేను యెహోవానని
తెలుసుకునేలా నేను నా గొపప్తనానిన్, పరిశుదధ్తను వారి ఎదుట
చూపించి ననున్ నేను హెచిచ్ంచుకుంటాను.

39
1 నరపుతుడా, గోగును గూరిచ్ ఇలా పవచించు. “పభు న

యెహోవా సెలవిచేచ్దేమంటే, రోషు, మెషెకు, తుబాలు రాజాయ్లకు
అధిపతి న గోగూ, నేను నీకు విరోధినయాయ్ను. 2 నినున్ వెనకిక్
తిపిప్ నడిపించి దూరంగా ఉతత్రాన ఉనన్ నినున్ బయలుదేరదీసి
ఇశాయేలీయుల పరవ్తాలకు రపిప్సాత్ ను. 3 నీ ఎడమ చేతిలో
ఉనన్ వింటిని, కుడిచేతిలో ఉనన్ బాణాలను కింద పడేలా చేసాత్ ను.
4 నువూవ్ నీ నయ్మూ నీతో ఉనన్ పజలంతా ఇశాయేలు పరవ్తాల
మీద కూలిపోతారు. నువువ్ నానా విధా న పకష్ులకు, కూర
జంతువులకు ఆహారమవుతావు. 5 నువువ్ నేల మీద పడి
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చనిపోతావు. ఈమాటనేనేచెబుతునాన్ను. ఇదే పభు నయెహోవా
వాకుక్. 6 ఇక నేను మాగోగు మీదికీ దీవ్పాలోల్ నిరభ్యంగా నివసించే
వారి మీదికీ అగిన్ పంపుతాను, అపుప్డు నేను యెహోవానని వారు
గహిసాత్ రు.

7 నేను యెహోవానని అనయ్జనాలు తెలుసుకొనేలా ఇక నా
పవిత న పేరుకు నింద రాకుండా, నా పజ న ఇశాయేలీయుల
మధయ్ దానిన్ వెలల్డిసాత్ ను. 8 ఇదిగో అది రాబోతుంది. నేను చెపిప్న
సమయంలో అది తపప్క జరుగుతుంది. ఇదే పభు న యెహోవా
వాకుక్. 9 ఇశాయేలీయుల పటట్ణాలోల్ నివసించేవారు ఆ కవచాలనూ
డాళల్నూ చినన్ డాళల్నూ విండల్నూ బాణాలనూ గదలనూ ఈటెలనూ
తీసుకుని పొయియ్లో కాలుసాత్ రు. అవి ఏడు సంవతస్రాలపాటు
మండుతాయి. 10 ఇక వారు బయటికెళిళ్ కటెట్లు ఏరుకోవడం,
అడవులోల్ కలప నరకడం అవసరం ఉండదు. ఎందుకంటే వారు ఆ
ఆయుధాలను పొయియ్లో కాలుసూత్ ఉంటారు. తమను దోచుకొనన్
వారిని తామే దోచుకుంటారు. తమ సొముమ్ కొలల్గొటిట్న వారి సొముమ్
తామే కొలల్గొడతారు.” ఇదే పభు నయెహోవావాకుక్.

11 “ఆ రోజులోల్ గోగువారినిపాతిపెటట్డం కోసం ఇశాయేలు దేశంలో
సముదానికి తూరుప్గా పజలు పయాణించే లోయలో నేనొక సథ్లం
ఏరాప్టు చేసాత్ ను. గోగును, అతని నాయ్నిన్ పాతిపెటిట్నపుప్డు ఇక
పజలు పయాణించడానికి వీలు ఉండదు. ఆ లోయకు హమోనోగ్ గు
అనే పేరు పెడతారు. 12 దేశానిన్ శుదీధ్కరిసూత్ వారిని పాతిపెటట్డానికి
ఇశాయేలీయులకు ఏడు నెలలు పడుతుంది. 13 ఆ దేశ పజలంతా
వారినిపాతిపెటట్గా నేను ఘనతపొందినపుడు ఆ పజలు కూడా పేరు
పొందుతారు. ఇదే యెహోవా వాకుక్. 14 దేశానిన్ శుదీధ్కరించడానికీ
ఆ కళేబరాలను పాతిపెటట్డానికీ సంచారం చేసూత్ వెళిళ్ అకక్డకక్డా
పడి ఉనన్ శవాలను పాతిపెటట్డానికీ పనివారిని నియమిసాత్ రు. వారు
ఆ పని ఏడు నెలల తరువాత చేసాత్ రు. 15 దేశంలో తిరుగుతూ
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చూసేవారు ఒకక్ మనిషి శవం కనబడితే హమోనోగ్ గు లోయలోదానిన్
పాతిపెటేట్ వరకూఅకక్డఏ నఒకఆనవాలుపెడతారు. 16హమోనా
అనే పేరుతో ఒక పటట్ణం ఉంటుంది. ఈవిధంగా వారు దేశానిన్
శుదీధ్కరిసాత్ రు.”

17 “నరపుతుడా, పభు న యెహోవా సెలవిచేచ్దేమంటే, అనిన్
జాతుల పకష్ులకు, జంతువులకు ఈ కబురు పంపించు, ఇశాయేలు
పరవ్తాల మీద నేను మీ కోసం ఏరాప్టు చేసిన గొపప్ బలికి
నలుదికుక్ల నుండి బయలుదేరి రండి. మీరు మాంసం తింటారు,
రకం తాగుతారు. 18 బలిషుట్ ల మాంసం తింటారు. రాజుల
రకమూ బాషానులో బలిసిన పొటేల్ళళ్, గొరెపిలల్ల, మేకల, కోడెల
రకమూ తాగుతారు. 19మీరు సంతృపిత్గా కొవువ్ తింటారు,మతుత్ లో
మునిగిపోయేటంతగా రకం తాగుతారు. ఇది నేను మీ కోసం వధించే
బలి. 20నేను ఏరాప్టు చేసిన బలల్ కూరుచ్ని గురాలను, రౌతులను,
బలిషుట్ లను, నికులను మీరు కడుపు నిండుగా తింటారు. ఇదే
పభు న యెహోవా వాకుక్. 21 నా గొపప్తనానిన్ అనయ్జనాలోల్
వెలల్డి చేసాత్ ను. నేను జరిగించిన శికష్ను, వారి నా హసాత్ నిన్
అనయ్జనాలంతా చూసాత్ రు. 22 ఆ రోజునుండి నేనే తమ దేవు న
యెహోవానని ఇశాయేలీయులు గహిసాత్ రు. 23ఇశాయేలీయులువారి
దోషానిన్ బటేట్ చెరలోకి వెళాళ్రనీ నా పటల్ వారు చేసిన దోహానిన్ బటేట్
నేను వారికి విరోధి వారు కతిత్పాలయేయ్లా, బందీలుగా మారేలా
చేశాననీ అనయ్జనాలు తెలుసుకుంటారు. 24 వారి అపవితత,
అకృతాయ్ల వలల్నే నేను వారికి విరోధి వారి పతికారం చేశాను.

25 కాబటిట్ పభు న యెహోవా సెలవిచేచ్దేమంటే, నా పవిత న
పేరును బటిట్ రోషంతో యాకోబు సంతానానిన్ చెరలో నుండి తిరిగి
రపిప్సాత్ ను. ఇశాయేలీయుల మీద జాలి చూపుతాను. 26 వారు
నాపటల్ చూపినదోహానిన్ బటిట్ భరించినఅవమానానిన్మరచిపోతారు.
నేను అనయ్జనాలోల్ నుండివారిని సమకూరిచ్ వారి శతు దేశాలోల్ నుండి
రపిప్ంచిన తరువాత వారు తమ దేశంలో మంగా, నిరభ్యంగా
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నివసిసాత్ రు. 27 అపుప్డు అనేకమంది అనయ్జనాల మధయ్ వారిలో
ననున్ నేను పరిశుదధ్పరచుకుంటాను. 28 వారిని అనయ్జనాలోల్ కి
చెరగా పంపి, వారిని అకక్డే ఉంచకుండా తిరిగి తమ దేశానికి
సమకూరిచ్నదానిన్ బటిట్ నేను తమ దేవు న యెహోవానని వారు
తెలుసుకుంటారు. 29 అపుప్డు ఇశాయేలీయుల మీద నేను నా
ఆతమ్ను కుమమ్రిసాత్ ను. ఇక ఎనన్టికీ వారికి నా ముఖం చాటు
చేయను.” ఇదే పభు నయెహోవావాకుక్.

40
నూతనమందిర నిరామ్ణ పనులు

1మనం బబులోను చెరలోకి వచిచ్న 25 వ సంవతస్రం మొదటి
నెలపదోరోజున,అంటేపటట్ణం ఆకమణకు గు న 14వసంవతస్రం
అదే రోజుయెహోవాహసత్ం నామీదకి వచిచ్ ననున్ పటట్ణానికి తోడుకు
పోయాడు. 2 దేవుడు ననున్ తన దరశ్నాలతో నింపి ఇశాయేలు
దేశంలోకి తెచిచ్, చాలా ఎతత్యిన కొండ మీద ఉంచాడు. దానికి
ద ణానపటట్ణంలాంటిదిఒకటినాకు కనబడింది. 3అకక్డికిఆయన
ననున్ తీసుకెళాళ్డు. అకక్డ మెరిసే ఇతత్డిలాగా ఉండి, చేతిలో
దారం, కొలిచే కర పటుట్ కుని నగర దావ్రంలో నిలబడిన ఒక మనిషి
ఉనాన్డు. 4ఆమనిషినాతోఇలాఅనాన్డు. “నరపుతుడా,నేనునీకు
చూపేవాటిని కళాళ్రా చూసి, చెవులార విని నీ మనసుస్లో ఉంచుకో.
వాటిని నీకు చూపడానికే నినిన్కక్డికి తెచాచ్ను. నువువ్ చూసిన
వాటనిన్టిని ఇశాయేలీయులకు తెలియజెయియ్.”

తూరుప్ గుమమ్పుదావ్రం నుండి బయటి ఆవరణం వరకు
5నేను చూసినపుప్డుమందిరం చుటూట్ పాకారంఉంది. ఆమనిషి

చేతిలో 3 మీటరల్ 20 సెంటి మీటరల్ కొలకర ఉంది. ఆయన ఆ గోడ
కొలతలు చూసినపుప్డు దాని వెడలుప్ 3 మీటరల్ 20 సెంటి మీటరల్
ఎతుత్ 3మీటరల్ 20సెంటిమీటరుల్ ఉంది. 6అతడు తూరుప్ గుమామ్నికి
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వచిచ్దానిమెటెల్కిక్ గుమమ్పు గడపను కొలిసేత్ అది 3మీటరల్ 20 సెంటి
మీటరుల్ ఉంది. 7కావలి గదిపొడవు, వెడలుప్లు 3మీటరల్ 20 సెంటి
మీటరుల్ , కావలి గదులకు మధయ్ 2మీటరల్ 70 సెంటి మీటరుల్ దూరం
ఉంది. గుమమ్పుదావ్రం పకక్నుండి మందిరానికి 3మీటరల్ 20 సెంటి
మీటరుల్ దూరం. 8 గుమమ్పు దావ్రానికి,మందిరానికి మధయ్ 3మీటరల్
20 సెంటి మీటరుల్ ఉంది. 9 గుమమ్పు దావ్రం కూడా 3 మీటరల్ 20
సెంటి మీటరుల్ . దాని సత్ంభాల వెడలుప్ ఒకొక్కక్టి ఒక మీటరు. ఆ
దావ్రం మందిరం పుకు తిరిగి ఉంది.

10 తూరుప్ గుమమ్పు దావ్రం లోపల ఇటు మూడు, అటు మూడు
కావలి గదులు ఉనాన్యి. ఆ గదులనిన్టికీ ఒకక్టే కొలత. వాటి
రెండు పకక్ల ఉనన్ సత్ంభాలకు కూడా ఒకక్టే కొలత. 11ఆ గుమామ్ల
పవేశంలో కొలత చూసేత్ వాటి వెడలుప్ 5 మీటరల్ 40 సెంటి మీటరుల్ ,
పొడవు ఏడు మీటరుల్ . 12కావలి గదుల ఎదుట రెండు పులా అర
మీటరు ఎతుత్ నన్ గోడఉంది. గదులుమాతం రెండు పకక్లా 3మీటరల్
20 సెంటి మీటరుల్ ఎతుత్ ఉనాన్యి. 13 ఒక గది కపుప్ నుండి రెండవ
గది కపుప్వరకూ గుమామ్లమధయ్ కొలిసినపుప్డు 13మీటరల్ 50సెంటి
మీటరుల్ ఉంది. రెండు వాకిళళ్ మధయ్ కూడా అదే కొలత.

14 32 మీటరుల్ ఎడంగా ఒకొక్కక్ సత్ంభం నిలబెటిట్ ఉనాన్యి.
గుమమ్ం చుటూట్ ఉనన్ ఆవరణం సత్ంభాల వరకూ వాయ్పించింది.
15 బయటి గుమమ్ం నుండి లోపలి గుమమ్ం దావ్రపు ఆవరణ వరకూ
27 మీటరుల్ . 16 కావలి గదులకు గుమామ్లకు, లోపల వాటికి మధయ్
చుటూట్ ఉనన్ గోడలకు పకక్గదులకు కముమ్లు పెటిట్న కిటికీలునాన్యి.
గోడలోని సత్ంభాలకు కూడా కిటికీలునాన్యి. పతి సత్ంభం మీదా
ఖరూజ్ రపు చెటుల్ చెకిక్ ఉనాన్యి.

బయటి ఆవరణం
17 అతడు ననున్ బయటి ఆవరణంలోకి తీసికెళాళ్డు. అకక్డ

గదులు, చపాట్ ఉనాన్యి. చపాట్ మీద 30 చినన్గదులు ఉనాన్యి.
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18ఈచపాట్ గుమామ్లదాకా ఉండి వాటి వెడలుప్కు సమానంగా ఉంది.
ఇది కింది చపాట్ . 19 అపుప్డాయన కింది గుమమ్ం నుండి లోపలి
ఆవరణం వరకూ వెడలుప్ కొలిచినపుప్డు అది తూరుప్న, ఉతత్రాన
54మీటరుల్ ఉంది.

ఉతత్ర గుమమ్ం
20 తరవాత బయటి ఆవరణం ఉతత్రాన ఉనన్ గుమమ్ం పొడవు,

వెడలుప్లు, 21దానికి రెండు పులా ఉనన్ మూడేసి కావలి గదులు,
వాటి సత్ంభాలను వాటిమధయ్ గోడలను కొలవగావాటి కొలతమొదటి
గుమమ్ం కొలతలాగానే, అంటే 27 మీటరుల్ పొడవు, 13 మీటరల్ 50
సెంటి మీటరుల్ వెడలుప్ ఉనాన్యి. 22 ఖరూజ్ రపు చెటుల్ చెకిక్ ఉనన్
వాటికిటికీలు,వాటిమధయ్గోడలుతూరుప్దావ్రంకొలతకు సమానంగా
ఉంది. వాటికి ఏడు మెటుల్ ఉనాన్యి. వాటికి ఎదురుగా ఆవరణ
ఉంది. 23 ఉతత్ర దావ్రానికి, తూరుప్ దావ్రానికి, లోపలి ఆవరణకు
వెళేళ్ రెండు గుమామ్లునాన్యి. ఈ రెండు గుమామ్ల మధయ్ దూరం
అతడు కొలిచినపుప్డు అది 54మీటరుల్ ఉంది.

ద ణ గుమమ్ం
24 అపుప్డాయన ననున్ ద ణం పుకు తోడుకుని వెళాళ్డు.

అకక్డ గుమమ్ం ఒకటి ఉంది. దాని సత్ంభాలను మధయ్ గోడలను
కొలిచినపుప్డు అదే కొలత ఉంది. 25 వాటికి ఉనన్టుట్ గానే దీని
మధయ్గోడలకు కూడా చుటూట్ కిటికీలు ఉనాన్యి. దాని పొడవు 25
మీటరుల్ , వెడలుప్ పదమూడునన్ర మీటరుల్ . 26 ఎకక్డానికి ఏడు
మెటుల్ , వాటికి ఎదురుగా కనిపించే మధయ్ గోడలు ఉనాన్యి. దాని
సత్ంభాల కూడా ఖరూజ్ రపు చెటుల్ చెకిక్ ఉనాన్యి. 27 లోపటి
ఆవరణకు ద ణపు పున ఒక గుమమ్ం ఉంది. ఈ గుమమ్ం నుండి
ద ణదావ్రం వరకూ 54మీటరుల్ .

లోపలి ఆవరణ గుమమ్ం
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28అతడు ద ణ దిశగా లోపలి ఆవరణలోకి ననున్ తీసుకుపోయి
ద ణపు గుమామ్నిన్ కొలిచాడు. దాని కొలత అదే. 29 దాని కావలి
గదుల సత్ంభాలు,మధయ్ గోడలు న చెపిప్న కొలతకు సరిపోయాయి.
దానికీ దాని చుటూట్ ఉనన్ మధయ్గోడలకూ కిటికీలునాన్యి. దాని
పొడవు 27 మీటరుల్ , వెడలుప్ పదమూడునన్ర. 30 చుటూట్
మధయ్గోడల పొడవు పదమూడునన్ర, వెడలుప్ రెండునన్ర మీటరుల్ .
31దానిమధయ్ గోడలు బయటిఆవరణం పుకు చూసుత్ నాన్యి. దాని
సత్ంభాల మీద ఖరూజ్ రపుచెటుల్ చెకిక్ ఉనాన్యి. వాటికి ఎనిమిది
మెటుల్ నాన్యి.

32 తరవాత ఆయన ననున్ తూరుప్ పున లోపలి ఆవరణలోకి
తీసుకెళిళ్ దాని గుమామ్నిన్ కొలిచాడు. దానికి కూడా న చెపిప్న
కొలతే. 33 దాని కావలి గదులకు సత్ంభాలకు, మధయ్గోడలకు అదే
కొలత. దానికి, దాని చుటూట్ ఉనన్ మధయ్ గోడలకు కిటికీలునాన్యి.
పొడవు 27మీటరుల్ , వెడలుప్ 13మీటరల్ 50 సెంటిమీటరుల్ . 34దాని
మధయ్ గోడలు బయటి ఆవరణం పు చూసుత్ నాన్యి. వాటి సత్ంభాల
మీద రెండు పులా ఖరూజ్ రపుచెటుల్ చెకిక్ ఉనాన్యి. ఎకక్డానికి
ఎనిమిది మెటుల్ నాన్యి. 35అపుప్డతడు ఉతత్రపు గుమామ్నికి ననున్
తీసుకెళిళ్ దాని కొలిచినపుప్డు అదే కొలత ఉంది. 36 దాని కావలి
గదులకు, సత్ంభాలకు, దాని మధయ్ గోడలకు అదే కొలత. దానికి,
దాని చుటూట్ ఉనన్ మధయ్ గోడలకు కిటికీలునాన్యి. దానిపొడవు 27
మీటరుల్ , వెడలుప్ 13 మీటరల్ 50 సెంటి మీటరుల్ . 37 అటూ ఇటూ
ఖరూజ్ రపు చెటుల్ చెకిక్ ఉనన్ దాని సత్ంభాలు బయటి ఆవరణం పుకు
చూసుత్ నాన్యి. ఎకక్డానికి ఎనిమిదిమెటుల్ నాన్యి.

మందిర వాకిలి దాని ఉపకరణాలు
38 పతి గుమమ్ం సత్ంభాల దగగ్ర వాకిలి ఉనన్ ఒక గది ఉంది. ఆ

గదులోల్ దహనబలి పశువుల మాంసం కడుగుతారు. 39 గుమమ్పు
మంటపాలోల్ రెండు పులా రెండేసి బలల్లునాన్యి. వీటి మీద
దహనబలి, పాప పరిహారారథ్ బలి, అపరాధపరిహారారథ్ బలులకు
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పశువులను వధిసాత్ రు. 40 గుమామ్ల వాకిలి దగగ్ర ఉతత్రాన మెటుల్
ఎకేక్ చోట రెండు పులా రెండేసి బలల్లునాన్యి. అంటే గుమమ్పు
రెండు పులా నాలుగేసి బలల్లునాన్యి. వీటి న పశువులను
వధిసాత్ రు. 41 దహనబలి పశువులు మొద న వాటిని వధించడానికి
వాడే ఉపకరణాలు ఉంచే ఎనిమిది బలల్లు ఈ పు నాలుగు, ఆ
పు నాలుగు మెటల్ దగగ్ర ఉనాన్యి. 42 వాటి పొడవు సుమారు
ఒక మీటరు, వెడలుప్ సుమారు ఒక మీటరు, ఎతుత్ అర మీటరు.
వాటినిరాతితోమలిచారు. 43ఈబలల్లమీదబలిఅరప్ణమాంసానిన్
ఉంచుతారు. చుటూట్ ఉనన్ గోడకు ఒక అడుగు పొడుగునన్ మేకులు
తగిలించి ఉనాన్యి.

44 లోపటి గుమమ్ం బయట, లోపలి ఆవరణంలో రెండు
గదులునాన్యి. ఒకటి ఉతత్రం నుండి ద ణం పుకు, మరొకటి
ద ణం నుండి ఉతత్రం పుకు చూసుత్ నాన్యి. 45అపుప్డతడు నాతో
ఇలా అనాన్డు. “ద ణం పు చూసే గది మందిరానికి కావలి కాసే
యాజకులది. 46ఉతత్రం పుకు చూసే గది బలిపీఠానికి కావలి కాసే
యాజకులది. వీరు లేవీయులోల్ సాదోకు సంతతికి చెంది యెహోవా
సనిన్ధిలో సేవ చేసేవారు.”

47 అతడు ఆ ఆవరణానిన్ కొలిచాడు. అది పొడవు, వెడలుప్
సమానంగా 54 మీటరల్తో నలుచదరంగా ఉంది. మందిరానికి
ఎదురుగా బలిపీఠం ఉంది. 48అతడు మందిర మంటపంలోకి ననున్
తీసుకొచిచ్ మంటప సత్ంభాలను ఒకొక్కక్టీ కొలిచినపుప్డు అది రెండు
పులా 2మీటరల్ 70 సెంటి మీటరుల్ ఉనాన్యి. దాని పవేశ దావ్రం
వెడలుప్ 7మీటరుల్ ఉంది. దానికి రెండు పులాఉనన్ గోడమందం 1
మీటర్ 60 సెంటి మీటరుల్ . 49మంటపం పొడవు 11మీటరుల్ . దాని
వెడలుప్ సుమారు 6మీటరుల్ . దాని కి ఎకక్డానికి మెటుల్ ఉనాన్యి.
దానికి ఇరు పులా సత్ంభాలునాన్యి.

41
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మందిరం,దాని గోడలు
1 తరువాత అతడు ననున్ మందిరానికి తీసుకుని వచిచ్ దాని

పరిశుదధ్ సథ్లం పవేశానికి రెండు పకక్ల ఉనన్ సత్ంభాలను కొలిచాడు.
అవి ఒకొక్కక్టీ 3మీటరల్ 20 సెంటిమీటరుల్ . 2పవేశదావ్రం వెడలుప్
5 మీటరల్ 40 సెంటి మీటరుల్ . తలుపు రెండు పులా 2 మీటరల్
70 సెంటి మీటరుల్ , దాని పొడవు 22మీటరుల్ , వెడలుప్ 11మీటరుల్ .
3 అతడు లోపలికి పోయి వాకిలి సత్ంభాలను కొలిచినపుప్డు అది
ఒకొక్కక్టి ఒకమీటరు వెడలుప్ ఉనాన్యి. వాకిలి 3మీటరల్ 20 సెంటి
మీటరుల్ , రెండు పులా ఉనన్ గోడల వెడలుప్ 3 మీటరల్ 80 సెంటి
మీటరుల్ ఉనాన్యి. 4 అతడు “ఇది అతి పరిశుదధ్సథ్లం” అని చెపిప్
దానిన్ కొలిచాడు. దానిపొడవు 11మీటరుల్ , వెడలుప్ 11మీటరుల్ .

5 తరువాత అతడు మందిరం గోడను కొలిచినపుప్డు అది, 3
మీటరల్ 20 సెంటి మీటరుల్ , మందిరం పకక్న ఉనన్ మేడ గదులు
ఒకొక్కక్టి సుమారు 2మీటరుల్ వెడలుప్ ఉనాన్యి. 6ఈమేడగదులు
మూడు అంతసుథ్ లు ఉనాన్యి. ఆ విధంగా అవి ఒకొక్కక్ అంతసుత్ కు
30 గదులు. ఈ గదులు మందిరం గోడమీద ఆనుకోలేదు. మందిరం
చుటూట్ కటిట్న గోడతో కలిసి ఉనాన్యి. 7ఆ గోడమేడగదులకు ఎకిక్న
కొదీద్ వాటివెడలుప్ పెరుగుతూవచిచ్ంది. అంటే కెకిక్నకొదీద్ మందిరం
చుటూట్ ఉనన్ మేడగదుల అంతసుథ్ ల వెడలుప్ పెరుగుతూ వచిచ్ంది
కాబటిట్ మందిరపు భాగం వెడలుప్ కింది భాగం కంటే ఎకుక్వగా
ఉంది.

8 ఇంకా నేను చూసినపుప్డు మందిరం చుటూట్ మేడ గదులకు
ఎతుత్ గా ఉనన్ పునాది కనిపించింది. ఆ పునాది ఎతుత్ 3 మీటరల్ 20
సెంటి మీటరుల్ . 9మేడగదుల బయట ఉనన్ గోడ వెడలుప్ 2 మీటరల్
70 సెంటిమీటరుల్ . మందిరపుమేడగదుల పకక్నఖాళీ సథ్లం ఉంది.
10 గదుల మధయ్ మందిరం చుటూట్ నాలుగు పులా 11 మీటరుల్
వెడలుప్న సథ్లం విడిచిపెటాట్ రు. 11 మేడగదుల గుమామ్లు ఖాళీగా
ఉనన్ సథ్లం పు ఉనాన్యి. ఒక గుమమ్ం ఉతత్రపు పు, మరొకటి
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ద ణం పు ఉనాన్యి. ఖాళీగా ఉనన్ సథ్లం చుటూట్ 2 మీటరల్ 70
సెంటిమీటరుల్ వెడలుప్ ఉంది. 12ఆవరణం ఎదురుగా పడమటి పు
ఒక కటట్డం ఉంది. దాని వెడలుప్ 38మీటరుల్ , దాని గోడ వెడలుప్ 2
మీటరల్ 70 సెంటి మీటరుల్ , గోడ పొడవు 49 మీటరుల్ . 13మందిరం
పొడవును కొలిచినపుప్డు అది 44మీటరుల్ ఉంది. ఆ కటట్డం, దాని
గోడల కొలత 54 మీటరుల్ . 14 తూరుప్ పు మందిరం పొడవు 54
మీటరుల్ . 15 మందిరం వెనక భాగంలోని ఖాళీ సథ్లానికి ఎదురుగా
ఒక కటట్డం ఉంది. దాని రెండు పులా ఉనన్ వసారాల పొడవు 54
మీటరుల్ .

16అపుప్డావయ్కి గరాభ్లయం,ఆవరణపుమంటపాలు, గడపలు,
కముమ్లు ఉనన్ కిటికీలను, మూడు అంతసుథ్ ల చుటూట్ ఉనన్
వసారాలను కొలిచాడు. గడపలకెదురుగా నేల నుండి కిటికీలు
చెకక్తో కపిప్ ఉనాన్యి. 17 గుమామ్లకు న మందిరానికి బయట,
లోపల ఉనన్ గోడంతా, చుటూట్ గోడ నా, కెరూబులు, ఖరూజ్ రపు
చెటుట్ చెకిక్ ఉనాన్యి. 18 రెండు కెరూబుల మధయ్ ఖరూజ్ రపు చెటుల్
ఉనాన్యి. పతి కెరూబుకు రెండేసి ముఖాలునాన్యి. 19 ఇటు
ఖరూజ్ రపుచెటుట్ పునమనిషిముఖం,అటు ఖరూజ్ రపుచెటుట్ పున
సింహం ముఖం ఉనాన్యి. మందిరం అంతా ఆ పకారమే ఉనాన్యి.
20నేలమొదలుకుని గుమమ్ం వరకూమందిరపుగోడకు కెరూబులు,
ఖరూజ్ రపు చెటుల్ చెకిక్ ఉనాన్యి. 21మందిరపు దావ్రబంధాలు నలు
చదరంగా ఉనాన్యి. పరిశుదధ్సథ్లపు దావ్రబంధాలు కూడా అలాగే
ఉనాన్యి. 22 బలిపీఠం చెకక్తో చేశారు. దాని ఎతుత్ 1మీటరు 60
సెంటి మీటరుల్ ,పొడవు ఒక మీటరు. దాని పీఠం,మూలలు, పకక్లు
చెకక్తో చేసినవి. అతడు నాతో “ఇది యెహోవా సముఖంలో ఉండే
బలల్” అని చెపాప్డు.

23 మందిరానికి, పరిశుదధ్ సథ్లానికి రెండు గుమామ్లునాన్యి.
24 ఒకొక్క గుమమ్ం రెండేసి మడత రెకక్లతో ఉంది. 25 అంతే కాక
గోడలమీద ఉనన్టుట్ గా మందిరపు గుమామ్లమీద కూడా కెరూబులు,
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ఖరూజ్ రపు చెటుల్ చెకిక్ ఉనాన్యి. బయటి వసారాకి విచితంగా చేసిన
చెకక్ చూరు ఉంది. 26మరియు వసారాకి, రెండు పులా గోడలకు,
మేడగదులకు రెండు పులాకముమ్లు వేసిన కిటికీలు,ఖరూజ్ రపుచెటల్
ఆకారాలు చెకిక్ ఉనాన్యి.

42
యాజకుల గదులు

1ఆమనిషి ఉతత్రం పుకు ననున్ నడిపించి బయటి ఆవరణలోకి
తోడుకుని వచిచ్ ఖాళీ సథ్లానికీ ఉతత్రాన ఉనన్ కటట్డానికీ ఎదురుగా
ఉనన్ గదుల దగగ్ర నిలబెటాట్ డు. 2ఆ కటట్డం గుమమ్ం ఉతత్రం పుకు
తిరిగి 54మీటరల్ పొడవు, 27మీటరల్ వెడలుప్ ఉంది. 3 ఆ గదులు
పరిశుదధ్ సథ్లానికి 11 మీటరుల్ దూరంలో ఉండి బయటి ఆవరణపు
తాపడం చేసిన నేలకు ఎదురుగా మూడో అంతసుథ్ లోని వసారాలు
ఒకదాని కొకటి ఎదురుగా ఉనాన్యి. 4 ఆ గదులకు ఎదురుగా 5
మీటరల్ 40 సెంటి మీటరల్ వెడలుప్, 54 మీటరల్ పొడవు గల వసారా
ఉంది. ఆ గదుల గుమామ్లనీన్ ఉతత్రం పుకు చూసుత్ నాన్యి.

5 న గదులకు వసారాలుండడం వలన వాటి ఎతుత్ తకుక్
మధయ్గదులు ఇరుకుగా ఉనాన్యి. 6 మూడో అంతసుథ్ లో ఉనన్
గదులకు ఆవరణకు ఉనన్ సత్ంభాలు లేవు కాబటిట్ అవి కింద
గదులకంటే, మధయ్ గదులకంటే చినన్విగా కటిట్ ఉనాన్యి. 7 గదుల
వరుసను బటిట్ బయటి ఆవరణ పు గదులకు ఎదురుగా 27మీటరల్
పొడవు ఉనన్ ఒక గోడ ఉంది. 8 బయటి ఆవరణలోని గదుల
పొడవు 27 మీటరుల్ ఉంది గాని మందిరం ముందటి ఆవరణ 54
మీటరల్ పొడవు ఉంది. 9 ఈ గదులు గోడకింద నుండి లేచినటుట్ గా
కనిపిసుత్ నాన్యి. బయటి ఆవరణలో నుండి వాటిలో పవేశించడానికి
తూరుప్ పునమారగ్ం ఉంది.

10ఖాళీ సథ్లానికి, కటట్డానికి ఎదురుగా ఆవరణపు గోడ వారున
తూరుప్ పు కొనిన్ గదులునాన్యి. 11 వాటి ఎదుట ఉనన్ మారగ్ం
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ఉతత్రం పు ఉనన్ గదుల మారగ్ం లాగా ఉంది. వాటి కొలతల
పకారమే ఇవి కూడా కటిట్ ఉనాన్యి. వీటి దావ్రాలు కూడా వాటి
లాగానే ఉనాన్యి. 12 ద ణం పు గదుల తలుపులాల్ గా వీటి
తలుపులు కూడా ఉనాన్యి. ఆ మారగ్ం ఆవరణంలోకి పోయేవారికి
తూరుప్గా ఉనన్ గోడ ఎదురుగానే ఉంది.

13అపుప్డాయననాతో ఇలాఅనాన్డు. “ఖాళీ సథ్లానికి ఎదురుగా
ఉనన్ ఉతత్రపు గదులు, ద ణపు గదులు పవిత న యాజకులవి.
వాటిలోనే యెహోవా సనిన్ధికి వచేచ్ యాజకులు అతి పరిశుదధ్ న
ఆహారానిన్ తింటారు. అకక్డ వారు అతి పరిశుదధ్ వసుత్ వులను,
అంటే వేదాయ్నిన్, పాప పరిహారారథ్ బలి పశుమాంసానిన్, అపరాధ
పరిహారారథ్ బలి పశుమాంసానిన్ ఉంచుతారు. ఆ సథ్లం అతి
పరిశుదధ్ం. 14యాజకులు లోపల పవేశించేటపుప్డు పరిశుదధ్ సథ్లానిన్
విడిచి బయటి ఆవరణంలోకి పోకుండా అకక్డే తాము పరిచరయ్కు
ధరించేవసాలనుఉంచాలి. అవిపతిషిఠ్తాలుకాబటిట్ పజలకుచెందిన
దేని నావారు తాకాలంటే వారు వేరే బటట్లు ధరించుకోవాలి.”

15 అతడు లోపలి మందిరానిన్ కొలవడం ముగించి ననున్
బయటికి తీసుకొచిచ్ తూరుప్ పు తిరిగి ఉనన్ గుమామ్నికి వచిచ్
చుటూట్ కొలిచాడు. 16తూరుప్ పున కొలకరతో కొలిచినపుప్డు అది
270మీటరుల్ ఉంది. 17ఉతత్రం పు 270మీటరుల్ , 18ద ణం పు
270మీటరుల్ , 19 పడమర పు 270మీటరుల్ ఉంది. 20ఆవిధంగా
అతడు నాలుగు పులా కొలిచాడు. పవిత న, పవితం కాని
సథ్లాలను వేరు చేయడానికి దానిచుటూట్ నాలుగు పులా 270
మీటరుల్ ఉనన్ నలుచదరపు గోడ కటిట్ ఉంది.

43
దేవునిమహిమతిరిగి రావడం

1 తరువాత ఆ మనిషి తూరుప్ పు తిరిగి ఉనన్ గుమామ్నికి ననున్
తోడుకుని వచాచ్డు.
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2 అపుప్డు నాకు ఇశాయేలీయుల దేవుని పభావం తూరుప్
దికుక్న కనబడింది. దానినుండి పుటిట్న ధవ్ని విసాత్ ర న జలాల
ధవ్నిలాగా వినబడింది. ఆయన మహిమ వలన భూమి ధగధగా
మెరిసిపోయింది. 3నాకు కనబడిన ఆ దరశ్నం, ఆయన పటట్ణానిన్
నాశనంచేయడానికివచిచ్నపుప్డునేనుచూసినదరశ్నంలాగాఉంది.
కెబారు నది దగగ్ర నాకు కనబడిన లాంటి దరశ్నాలు చూసి నేను
సాగిలపడాడ్ ను.

4 తూరుప్ పు తిరిగి ఉనన్ గుమమ్ం లోనుండి యెహోవా మహిమ
తేజసుస్ మందిరంలోకి పవేశించింది. 5 ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్ లోపలి
ఆవరణలోకి తెచిచ్నపుప్డు యెహోవా మహిమ తేజసుస్తో మందిరం
నిండి ఉంది. 6 మందిరంలో నుండి ఒకరు నాతో మాటలాడినటుట్
నాకు వినబడింది. అపుప్డు నాదగగ్ర నిలిచి ఉనన్ వయ్కి నాతో ఇలా
అనాన్డు.

7 “నరపుతుడా, ఇది నా సింహాసన సథ్లం, నా పాదపీఠం. ఇకక్డ
నేను ఇశాయేలీయుల మధయ్ ఎలల్పుప్డూ నివసిసాత్ ను. ఇకమీదట
వారు తమఅపనమమ్కతవ్ం వలనాతమరాజుల కళేబరాలకు ఉనన్త
సథ్లాలను కటిట్ పూజలు చేయడం వలనా వారు గాని, వారి రాజులు
గానినాపవిత నపేరును అపవితంచేయరు. 8నాకు,వారికిమధయ్
ఒకక్ గోడ మాతం ఉంచి నా గుమామ్ల పకక్నే వారి గుమామ్లు, నా
దావ్రబంధాల పకక్నే వారి దావ్రబంధాలు నిలబెటిట్ , నా పవిత న
పేరుకు ఇకముందు అవమానం కలిగించరు. వారు చేసిన అకృతాయ్ల
చేత నా పవిత న పేరును దూషణపాలు చేశారు కాబటిట్ నేను
ఆగహంతోవారినినాశనం చేశాను.

9ఇకనుండివారుఅపనమమ్కతవ్ంమాని,తమరాజులవిగహాలను
నా ఎదుట నుండి దూరంగా తొలగిసేత్ వారి మధయ్లో నేను ఎలల్కాలం
నివసిసాత్ ను.

10కాబటిట్ నరపుతుడా, ఇశాయేలీయులు తాము చేసిన దోషాలను
బటిట్ సిగుగ్ పడేలా ఈమందిరం గురించి వారికి వివరించు. వారు దాని
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నిరామ్ణానిన్ జాగతత్గా గమనించాలి. 11 తాము చేసినవాటిని బటిట్
వారు పశాచ్తాత్ పపడితే, మందిర నిరామ్ణానిన్, దాని వివరాలను,
పవేశ, నిరగ్మ మారాగ్ లను, వాటి మరాయ్దలను, విధులను,
దాని ఆచారాలను, పదధ్తులను వారికి వివరించి, వారు ఆ
ఆచారవిధులనిన్టికి లోబడి ఆచరించేలా వారు చూసూత్ ఉండగా
వాటిని రాయించు.”

12 ఆ మందిరం గూరిచ్న పదధ్తి ఏమంటే, పరవ్తం మీద దానితో
చేరి ఉనన్ సథ్లమంతా అతి పవితం. ఇదేమందిరం గూరిచ్న విధి.

బలిపీఠం
13మందిర ఆవరణం కొలతల పకారం బలిపీఠం కొలతలు ఇవి.

దాని అడుగుభాగం ఎతుత్ అర మీటరు. దాని డొలుపు అర మీటరు
ఎతుత్ , అర మీటరు వెడలుప్. దాని చుటూట్ దాని అంచు ఎనిమిది
సెంటిమీటరల్ వెడలుప్తో విచిత న పనితో ఉండాలి. 14 నేల మీద
బలిపీఠం అడుగుభాగం నుండి కింది చూరుదాకా దాని ఎతుత్ ఒక
మీటరు. వెడలుప్ అర మీటరు. ఈ చినన్ చూరు నుండి పెదద్ చూరు
వరకూ 2మీటరల్ 10 సెంటిమీటరుల్ . దాని వెడలుప్ అర మీటరు.

15 బలిపీఠం పొయియ్ ఎతుత్ 2 మీటరల్ 10 సెంటి మీటరుల్ . ఆ
అగిన్గుండం నుండి కి నాలుగు కొముమ్లునాన్యి. 16 అది నలు
చదరంగాఆరు మీటరల్ 50 సెంటి మీటరుల్ కొలత కలిగి ఉంది. 17

చూరు పొడవు, వెడలుప్ అనిన్ పులా ఏడు మీటరల్ 60 సెంటి
మీటరుల్ . దాని చుటూట్ ఉనన్ అంచు ఎనిమిది సెంటిమీటరుల్ . దాని
చుటూట్ కొలత అర మీటరు. దానికి తూరుప్ పున మెటుల్ ఉనాన్యి.
18 అతడు నాతో ఇంకా ఇలా అనాన్డు “నరపుతుడా, పభు న
యెహోవాచెపేప్దేమంటే,ఈబలిపీఠం కటిట్న తరవాతదానిమీదరకం
చలిల్, దహనబలులు అరిప్ంచడానికి జరిగించవలసినపదధ్తులు ఇవి.

19 పభు న యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే, పరిచరయ్ చేయడానికి
నా సనిన్ధికి వచేచ్ సాదోకు సంతాన న యాజకులకు పాప
పరిహారారథ్బలి అరిప్ంచడానికి ఒక కోడెను ఇవావ్లి. 20 వారు
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దానిన్ పాప పరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచి, బలిపీఠానికి పాయశిచ్తత్ం
చేయడానికి దాని రకంలో కొంచెం తీసి దాని నాలుగు కొముమ్ల మీదా
దాని చూరు నాలుగు మూలల మీదా చుటూట్ ఉనన్ అంచు మీదా
పూయాలి. 21 తరవాత పాప పరిహారారథ్ బలి అయిన ఎదుద్ ను తీసి
పరిశుదధ్ సథ్లం అవతల మందిరంలోని నియమిత సథ్లంలో దానిన్
దహించాలి.

22రెండోరోజుపాపపరిహారారథ్బలిగాఏలోపంలేనిఒకమేకపిలల్ను
అరిప్ంచాలి. కోడెను అరిప్ంచినపుప్డు చేసినటేట్ మేకపిలల్ రకంతో
కూడా బలిపీఠానికి పాపపరిహారం చేయాలి. 23 ఆ విధంగా పాప
పరిహారం చేసిన తరవాత ఏ లోపం లేని కోడెను, ఏ లోపం లేని
పొటేట్లును అరిప్ంచాలి. 24 వాటిని యెహోవా సనిన్ధికి తెచిచ్
యాజకులు వాటి మీద ఉపుప్ చలిల్ దహనబలిగా యెహోవాకు
అరిప్ంచాలి.

25 వారు వరసగా ఏడు రోజులు పాప పరిహారారధ్బలిగా ఒక
మేకపిలల్ను, ఏలోపం లేని ఒక కోడెను, ఏలోపం లేని ఒక పొటేట్లును
సిదధ్పరచాలి. 26ఏడు రోజులుయాజకులు బలిపీఠానికిపాయశిచ్తత్ం
చేసూత్ , దానిన్ శుదిధ్ చేసూత్ పతిషిఠ్ ంచాలి. 27 ఆ రోజులు అయిన
తరవాత ఎనిమిదో రోజు నుండి యాజకులు బలిపీఠం మీద మీ
దహనబలులు, సమాధానబలులు అరిప్ంచినపుప్డు నేను మిమమ్లిన్
అంగీకరిసాత్ ను.” ఇదే పభు నయెహోవావాకుక్.

44
పాలకుడు, లేవీవారు,యాజులు

1 ఆ మనిషి ననున్ తూరుప్ పు తిరిగి ఉనన్ పరిశుదధ్ సథ్లం
బయటి పవేశదావ్రానికి తీసుకువచాచ్డు. ఆ గుమమ్ం మూసి ఉంది.
2 అపుప్డు యెహోవా నాతో ఈ మాట చెపాప్డు. “ఇశాయేలీయుల
దేవు న యెహోవా ఈ గుమమ్ంలో నుండి లోపలికి పవేశించాడు
కాబటిట్ ఏ మనిషీ పవేశింపకుండేలా అది గటిట్గా మూసి ఉంది. ఇక
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అది ఎనన్టికీ తీయకూడదు. 3 ఇశాయేలు పాలకుడు ఆహారం
భుజించేటపుప్డు యెహోవా సనిన్ధిలో అకక్డ కూరుచ్ంటాడు.
అయితే అతడు ఈ దావ్రం వసారాగుండా పవేశించి వసారా గుండా
బయటికి వెళాళ్లి.”

4 తరవాత అతడు ననున్ ఉతత్ర పవేశదావ్రం గుండా మందిరం
ముందు భాగానికి తీసుకు వచాచ్డు. అంతలో మందిరం యెహోవా
మహిమ తేజసుస్తో నిండి ఉండడం చూసి నేను సాగిలపడాడ్ ను.
5యెహోవానాతోఇలాచెపాప్డు. “నరపుతుడా,యెహోవామందిరం
గురించిన కటట్డలు,విధులు అనిన్టినినేను నీకు తెలియజేసుత్ నాన్ను,
నీవు శదధ్గా గమనించు. ఈ సంగతులనిన్టిని నీ కళళ్తో చూసి
చెవులతో ఆలకించు. మందిరం బయటికి పోయే, లోపలి వచేచ్
మారాగ్ లను గూరిచ్ ఆలోచించు.

6 తిరుగుబాటు చేసే ఇశాయేలీయులకు ఈ మాట పకటించు,
పభు న యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే, ‘ఇశాయేలీయులారా,
ఇంతవరకూ మీరు చేసిన అకృతాయ్లు చాలు. 7 మీరు నాకు
ఆహారం, కొవువ్, రకం, అరిప్ంచే సమయాలోల్ హృదయంలో శరీరంలో
సునన్తి లేని అనుయ్లను నా పరిశుదధ్ సథ్లంలోకి తీసుకువచాచ్రు.
వారు మీ అకృతాయ్లను ఆధారం చేసుకుని దానిన్ అపవితపరచి
నా నిబంధనను భంగపరిచారు. 8 నేను మీకు అపప్గించిన నా
పరిశుదధ్ న ఆవరణను మీరు కాపాడకపోగా, ఆ బాధయ్తను
అనుయ్లకు అపప్గించారు.’

9 కాబటిట్ పభు న యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే, ఇశాయేలీయుల
మధయ్ నివసిసూత్ ఉండి హృదయంలో, శరీరంలో సునన్తి
లేని అనుయ్లోల్ ఎవరూ నా పరిశుదధ్సథ్లాలోల్ పవేశింపకూడదు.
10 ఇశాయేలీయులు ననున్ విసరిజ్ంచి తమ విగహాలను
అనుసరించినపుప్డు, వారితోబాటు నాకు దూర న లేవీయులు
తమ దోషానిన్ భరించాలి. 11 వారు నా పరిశుదధ్ సథ్లాలోల్ పరిచరయ్
చేసేవారు, నా మందిరానికి దావ్రపాలకులుగా మందిర పరిచరయ్
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జరిగించేవారు, పజల పకష్ంగా వారే దహనబలి పశువులను
వధించి, బలులు అరిప్ంచేవారు. పరిచరయ్ చేయడానికి పజల
సమకష్ంలో నిలిచేవారు వారే. 12 అయితే విగహాల ఎదుట పజలకు
పరిచారకు ఇశాయేలీయులు పడిపోయి పాపం చేయడానికి వారు
కారకులయాయ్రు కాబటిట్ నేను వారికి విరోధినయాయ్ను. కాబటిట్ వారు
తమ దోషానిన్ భరిసాత్ రు.” ఇదే పభు నయెహోవావాకుక్.

13 “వారు యాజకతవ్ం జరిగించడానికి నా సనిన్ధికి రాకూడదు,
పరిశుదధ్ వసుత్ వులను గాని అతి పరిశుదధ్ వసుత్ వులను గాని
ముటట్కూడదు. దానికి బదులు వారు చేసిన అకృతాయ్లకు కలిగే
అవమానానిన్, శికష్ను వారనుభవిసాత్ రు. 14 అయితే నా మందిర
సంబంధ న పని అంతటిని, దానిలో జరుగు పనులనిన్టిని
పరయ్వే సూత్ దానిన్ కాపాడేవారిగా నేను వారిని నియమిసుత్ నాన్ను.
15 ఇశాయేలీయులు ననున్ తోసిపుచిచ్నపుడు నా పరిశుదధ్ సథ్లానిన్
కాపాడి కనిపెటేట్ లేవీయు న సాదోకు సంతతి యాజకులు పరిచరయ్
చేయడానికి నా సనిన్ధికి వచిచ్ నా సనిన్ధిలో నిలబడి, కొవువ్ను,
రకానిన్ నాకు అరిప్సాత్ రు. ఇదే పభు న యెహోవా వాకుక్. 16వారే
నా పరిశుదధ్సథ్లంలో పవేశిసాత్ రు. వారే నా బలల్ దగగ్రికి వచిచ్ పరిచరయ్
చేసాత్ రు. వారే నేనపప్గించిన దానిన్ కాపాడతారు.” ఇదే పభు న
యెహోవావాకుక్.

17 “వారు లోపలి ఆవరణ గుమామ్లోల్ కి వచేచ్టపుప్డు
జనపనార బటట్లు ధరించుకోవాలి. వారు ఆ గుమామ్ల గుండా
మందిరంలో పవేశించి పరిచరయ్ చేసేటపుప్డు బొచుచ్తో చేసిన
బటట్లు ధరింపకూడదు. 18 అవిసెనార పాగాలు ధరించుకుని
నడుములకు జనప నారబటట్ కటుట్ కోవాలి. చెమట పుటిట్ంచేది
దేనినీ వారు ధరింపకూడదు. 19 బయటి ఆవరణంలోని పజల
దగగ్రికి వెళేళ్టపుప్డు వారు తమ పతిషిఠ్త వసాలు తీసివేసి, వాటిని
పతిషిట్త న గదులోల్ ఉంచి వేరే వసాలు ధరించాలి. ఆ విధంగా
వారి పతిషిట్త వసాలను తాకిన పజలు కూడా పతిషిఠ్తం కాకుండా
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ఉంటారు.
20వారు తమ తలలు రం చేయించుకోకూడదు. తలవెండుకలు

పొడవుగా పెరగనియయ్కుండా వాటిని కతిత్రించాలి. 21 లోపలి
ఆవరణంలో పవేశించేటపుడు ఏ యాజకుడూ దా రసం
తాగకూడదు. 22వారు విధవరాళళ్ నా భర విడిచిపెటిట్నవారి నా
పెళిళ్ చేసుకోకూడదు. ఇశాయేలీయుల వంశాలోల్ ని కనయ్ల నా,
యాజకులకు భారయ్ విధవరాళ ళ్గా ఉనన్వారి నా చేసుకోవచుచ్.
23 పతిషిఠ్త న దానికి, పతిషిట్తం కానిదానికి మధయ్,
పవిత నదానికి, అపవిత నదానికి మధయ్ తేడా ఏమిటో వారు
నా పజలకు నేరాప్లి. 24 పజల వాయ్జాయ్లోల్ వారు నా విధులను
బటిట్ వారికి తీరుప్ తీరుసాత్ రు. నేను నియమించిన విధులను బటిట్ ,
కటట్డలను బటిట్ ,నాపండగలను జరుపుతారు. నావిశాంతి దినాలను
ఆచరిసాత్ రు.

25 తండి, తలిల్, కుమారుడు, కుమారె, సోదరుడు, పెళిళ్ కాని
సోదరి, వీరి శవాలు తపప్ మరే ఇతర శవాలను ముటిట్నా వారు
అపవితులవుతారు. 26 ఒక యాజకుడు ఆ విధంగా ల పడితే
పజలు ఏడు రోజులు లెకిక్ంచాలి. 27 అతడు పరిచరయ్ చేయడానికి
లోపలి ఆవరణంలోని పరిశుదధ్సథ్లానికి రావడానికి ముందు అతడు
తనకోసం పాప పరిహారారథ్బలి అరిప్ంచాలి. ఇదే పభు న
యెహోవా వాకుక్. 28 వారికి సావ్సథ్ ం ఇదే. నేనే వారికి సావ్సథ్ ం.
ఇశాయేలీయులోల్ వారికెంత మాతం సావ్సథ్ ం ఇవవ్కూడదు. నేనే
వారికి సావ్సథ్ ం. 29 వేదాయ్లు, పాప పరిహారారథ్ బలిమాంసం,
అపరాధ పరిహారారథ్ బలిమాంసం వారికి ఆహారమవుతాయి.
ఇశాయేలీయులు దేవునికి పతిషిట్ంచే వసుత్ వులనీన్ వారివే.”

30 “మీ పతిషిఠ్తారప్ణలోల్ , తొలిచూలు వాటిలో, పథమ ఫలాలోల్
శేషఠ్ నవి యాజకులవి అవుతాయి. మీ కుటుంబాలకు ఆశీరావ్దం
కలిగేలా మీరు ముందుగా పిసికిన పిండి ముదద్ను యాజకులకు
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ఇవావ్లి. 31 పకష్ులోల్ , పశువులోల్ దానికదే చచిచ్నది గాని, మృగాలు
చీలిచ్ చంపినవి గానీయాజకులు తినకూడదు.”

45
భూమి విభజన

1 “మీరు చీటుల్ వేసి దేశానిన్ పంచుకునేటపుప్డు భూమిలో ఒక
భాగానిన్ యెహోవాకు అరప్ణగా పతిషిఠ్ ంచాలి. అది 13 కిలోమీటరల్
500మీటరల్ పొడవు, 10 కిలోమీటరల్ 800మీటరల్ వెడలుప్ ఉండాలి.
ఈ సరిహదుద్ లోల్ ఉనన్ భూమి పతిషిఠ్తమౌతుంది. 2దానిలో పరిశుదధ్
సథ్లానికి 270మీటరల్ నలుచదర నసథ్లం ఏరాప్టు చేయాలి. దానికి
నాలుగు పులా 27 మీటరల్ ఖాళీ సథ్లం విడిచిపెటాట్ లి. 3ఈ సథ్లం
నుండి 13 కిలోమీటరల్ 500మీటరల్ పొడవు, ఐదు కిలోమీటరల్ 400
మీటరల్ వెడలుప్ గల భూమి కొలవాలి. అందులో పవిత న అతి
పరిశుదధ్ సథ్లం ఉంటుంది. 4 యెహోవాకు పరిచరయ్ చేయడానికి
ఆయన సనిన్ధికి వచిచ్ పరిచరయ్ చేసేయాజకులకు కేటాయించిన ఆ
భూమి పతిషిఠ్త సథ్లం అవుతుంది. అది వారి ఇళళ్కోసం ఏరాప్ ,
పరిశుదధ్ సథ్లానికి పతిషిఠ్తంగా ఉంటుంది. మందిరంలో పరిచరయ్ చేసే
లేవీయులు ఇళ ళ్ కటుట్ కుని నివసించేలా 5 వారికి సావ్సథ్ ంగా 13
కిలోమీటరల్ 500మీటరల్ పొడవు 5 కిలోమీటరల్ 400మీటరల్ వెడలుప్
ఉనన్ ఒక పాంతంలోవారి నివాస సథ్లాలు ఉంటాయి.

6 పటట్ణం కోసం 13 కిలోమీటరల్ 500 మీటరల్ పొడవు, 2 కిలో
మీటరల్ 700 మీటరల్ వెడలుప్ ఉనన్ ఒక పాంతం ఏరాప్టు చేయాలి.
అది పతిషిఠ్త సథ్లానికి ఆనుకుని ఉండాలి. ఇశాయేలీయులోల్
ఎవరి నా అది చెందుతుంది. 7 పతిషిఠ్త భాగానికి పటట్ణానికి
ఏరాప్ న భాగానికి పశిచ్మంగా, తూరుప్గా, రెండు పులా రాజు
కోసం భూమిని కేటాయించాలి. పశిచ్మం నుండి తూరుప్ వరకూ
దానిన్ కొలిచినపుప్డు అది ఒక గోతసాథ్ నానికి సరిపడిన పొడవు
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కలిగి ఉండాలి. రాజు నా పజలను బాధింపక వారి గోతాల
పకారం దేశమంతటినీ ఇశాయేలీయులకు పంచి ఇచేచ్ందుకు 8 అది
ఇశాయేలీయులోల్ అతనిసావ్సత్ న భూమిగాఉంటుంది.”

9 యెహోవా ఈ మాట సెలవిసుత్ నాన్డు “ఇశాయేలీయుల
పాలకులారా, ఇంక చాలు! మీరు జరిగించిన బలాతాక్రం,
దోపిడి చాలించి నా పజల సొముమ్ను దోచుకోక నీతి నాయ్యాలను
అనుసరించండి. ఇదే పభు నయెహోవావాకుక్. 10నికక్చిచ్ తాసు,
నికక్చిచ్ పడి, నికక్చిచ్ తూమును వాడండి. ఒకక్టే కొలత, ఒకక్టే
తూము మీరుంచుకోవాలి. 11 తూము పందుంలో పదో పాలుగా
ఉండాలి. మీ కొలతకు పందుం పమాణంగా ఉండాలి. 12 ఒక
తులానికి 20 చినాన్లు, ఒక మీనాకు 20 తులాల ఎతుత్ , 25 తులాల
ఎతుత్ , 15 తులాల ఎతుత్ ఉండాలి.

అరప్ణలు, పండుగలు, పతేయ్క దినాలు
13పతిషిఠ్తారప్ణలు ఈ పకారంగా చెలిల్ంచాలి. పందుం గోదుమలోల్

తూములో ఆరో భాగం, పందుం యవలులో తూములో ఆరో భాగం
చెలిల్ంచాలి. 14 లం చెలిల్ంచే విధం ఏమిటంటే 180 పళల్ నూనెలో
ఒక పడి, ముపాప్తిక చొపుప్న చెలిల్ంచాలి. తూము 180 పళల్
పడుతుంది. 15 ఇశాయేలీయుల నిమితత్ం పాయశిచ్తత్ం చేయడానికి
వేదాయ్నికీ దహనబలికీ సమాధానబలికీ బాగా మేపిన గొరెలోల్
మందకు రెండువందలోల్ ఒక గొరెను తేవాలి. 16 దేశ పజలందరికీ
ఇశాయేలీయుల పాలకునికి చెలిల్ంచాలిస్న ఈ అరప్ణ తేవాలిస్న
బాధయ్త ఉంది. 17పండగలోల్ , అమావాసయ్ రోజులోల్ , విశాంతిదినాలోల్ ,
ఇశాయేలీయులు సమావేశమయేయ్ నియమిత సమయాలోల్ వాడే
దహనబలులను, వేదాయ్లను, పానారప్ణలను సరఫరా చేసే
బాధయ్త పాలకునిదే. అతడు ఇశాయేలీయుల కోసం పాయశిచ్తత్ం
చేయడానికి పాప పరిహారారథ్ బలిపశువులనూ వేదాయ్లనూ
దహనబలులనూ సమాధాన బలిపశువులనూ సిధపరచాలి.”
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18 పభు న యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే “మొదటి నెల మొదటి
రోజున ఏ లోపం లేని కోడెను తెచిచ్ పరిశుదధ్ సథ్లం కోసం పాప
పరిహారారథ్బలి అరిప్ంచాలి. 19 ఎలాగంటే యాజకుడు పాప
పరిహారారథ్బలి పశువు రకం కొంచెం తీసి, మందిరపు దావ్రబంధాల
మీదా బలిపీఠం చూరు నాలుగు మూలల మీదా లోపటి ఆవరణం
వాకిలి దావ్రబంధాల మీదా చలాల్ లి. 20అనుకోకుండా లేక తెలియక
పాపంచేసిన పతిఒకక్రి కోసంమందిరానికిపాయశిచ్తత్ం చేయడానికి
పతి నెల ఏడో రోజున ఆ విధంగా చేయాలి.

21మొదటి నెల 14 వ రోజున పసాక్పండగ ఆచరించాలి. ఏడు
రోజులు దానిన్ జరుపుకోవాలి. మీరు పులియని ఆహారం తినాలి.
22 ఆ రోజున పాలకుడు తన కోసం, దేశ పజలందరి కోసం పాప
పరిహారారథ్బలిగా ఒక ఎదుద్ ను అరిప్ంచాలి. 23 ఏడు రోజులు
అతడు ఏ లోపం లేని ఏడు ఎడల్ను, ఏడు పొటేట్ళళ్ను తీసుకుని,
రోజుకొకటి చొపుప్న ఒక ఎదుద్ ను, ఒక పొటేట్లును దహనబలిగా
యెహోవాకు అరిప్ంచాలి. అలాగే పతి రోజూ ఒకొక్కక్ మేకపిలల్ను
పాప పరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచాలి. 24 ఒకొక్కక్ ఎదుద్ కు, పొటేట్లుకు
ఒక తూము పిండితో వేదయ్ం చేయాలి. ఒకక్ తూముకి మూడు
పళల్ నూనె ఉండాలి. 25 ఏడో నెల 15 వ రోజున పండగ జరుగుతూ
ఉండగాయాజకుడు ఏడు రోజులు పాప పరిహారారథ్బలి విషయంలో,
దహనబలి విషయంలో, వేదయ్ం విషయంలో, నూనె విషయంలో ఆ
పకారమే చేయాలి.”

46
1 పభు న యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే “తూరుప్ పు తిరిగి

ఉనన్ లోపటి ఆవరణదావ్రం ఆరు పని దినాలు మూసి ఉంచి,
విశాంతి రోజున, అమావాసయ్ రోజున తెరవాలి. 2 పాలకుడు
బయటి వసారా గుమమ్ం గుండా పవేశించి, గుమమ్పు దావ్రబంధాల
దగగ్ర నిలబడినపుప్డు, యాజకులు దహనబలి పశువులను,
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సమాధానబలి పశువులను అతని కోసం సిదధ్పరచాలి. అతడు
గుమమ్ం దగగ్ర నిలబడి ఆరాధన చేసిన తరవాత బయటికి వెళాత్ డు.
అయితే సాయంకాలం కాక ముందే ఆ గుమమ్ం మూయకూడదు.
3 విశాంతిదినాలోల్ , అమావాసయ్లోల్ దేశపజలు ఆ తలుపు దగగ్ర
నిలబడియెహోవాకు ఆరాధన చేయాలి. 4విశాంతి దినానపాలకుడు
యెహోవాకు ఏ లోపం లేని ఆరు గొరె పిలల్లు, ఏ లోపం లేని ఒక
పొటేట్లును దహనబలిగా అరిప్ంచాలి. 5 పొటేట్లుతో 22 లీటరల్
పిండితో వేదయ్ం చేయాలి. గొరెపిలల్లతో తన శకికొలది వేదాయ్నిన్,
పతి 22 లీటరల్ పిండికి ఒక లీటర్ నూనె తేవాలి.

6 అమావాసయ్ రోజున ఏ లోపం లేని చినన్ కోడెను, ఏ లోపం లేని
ఆరు గొరె పిలల్లనూ, ఏ లోపం లేని ఒక పొటేట్లును అరిప్ంచాలి.
7 వేదాయ్నిన్ సిదధ్పరచాలి, ఎదుద్ తో, పొటేట్లుతో, 22 లీటరుల్ ,
గొరెపిలల్లతో శకికొలదిగా పిండిని అరిప్ంచాలి. పతి 22 లీటరల్
పిండికి ఒక లీటర్ నూనె తేవాలి. 8 పాలకుడు పవేశించేటపుప్డు
వసారా మారగ్ం గుండా పవేశించి అదే మారగ్ంలో బయటికి వెళాళ్లి.
9 అయితే నియమిత సమయాలోల్ దేశ పజలు యెహోవా సనిన్ధిలో
ఆరాధించడానికి వచిచ్నపుప్డు ఉతత్ర గుమమ్ం గుండా వచిచ్నవారు
ద ణ గుమమ్ం గుండా వెళాళ్లి. ద ణ గుమమ్ం గుండా వచిచ్నవారు
ఉతత్ర గుమమ్ం గుండా వెళాళ్లి. ఎవరూ తాము వచిచ్న గుమమ్ం
గుండా తిరిగి వెళళ్కుండా అందరూ తినన్గా బయటికి వెళిల్పోవాలి.
10 పాలకుడు వారితో కలిసి పవేశించాలి, వారితో కలిసి బయటికి
వెళాళ్లి.

11 పండగ రోజులోల్ , నియమిత సమయాలోల్ ఎదుద్ తో, పొటేట్లుతో
అయితే 22 లీటరుల్ పిండి, గొరెపిలల్లతో శకి మేరకు పిండిని, పతి
22 లీటరల్ పిండితో ఒక లీటర్ నూనె, వేదయ్ంగా అరిప్ంచాలి.
12 పాలకుడు యెహోవాకు సేవ్చాఛ్రప్ణ న దహనబలి గాని,
సమాధానబలిగానిఅరిప్ంచేటపుప్డు తూరుప్ పు గుమమ్ం తెరవాలి.
విశాంతి దినాన చేసినటేట్ అతడు దహనబలిని సమాధానబలిని
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అరిప్ంచి వెళిల్పోవాలి. అతడు వెళిల్న తరవాత గుమమ్ం మూయాలి.
13 పతి రోజు ఏ లోపం లేని ఒక సంవతస్రం వయసునన్ మగ
గొరెపిలల్ను దహనబలిగా అరిప్ంచాలి. పతి రోజు ఉదయాన దానిన్
అరిప్ంచి దానితో వేదయ్ం చేయాలి. 14 అది ఎలాగంటే, 22
లీటరల్ గోదుమ పిండిలో ఆరో వంతు, దానిన్ కలపడానికి ఒక లీటరు
నూనె ఉండాలి. ఇవి ఎవరూ రదుద్ పరచలేని నితయ్ న కటట్డలు.
15 గొరెపిలల్లను, వేదాయ్నిన్, నూనెను పతి రోజు ఉదయానేన్ నితయ్
దహనబలిగా అరిప్ంచాలి.

16పభు నయెహోవాచెపేప్దేమిటంటే,పాలకుడు తన కొడుకులోల్
ఎవరి నా భూమిని ఇసేత్ అది అతని సావ్సథ్ ం అవుతుంది.
అది వారసతవ్ం వలన వచిచ్న సావ్సథ్ ం లాంటిది. 17 అయితే
అతడు తన పనివారిలో ఎవరి నా భూమి ఇసేత్ అది విడుదల
సంవతస్రం వరకే అది అతనికి హకుక్గా ఉంది తరువాత
పాలకునికి తిరిగి వసుత్ ంది. అపుప్డు అతని కుమారులు
అతని సావ్సాథ్ య్నికి హకుక్దారులవుతారు. 18 పజలు తమ
సావ్సాథ్ య్లను అనుభవించనీయకుండా పాలకుడు వారి భూమిని
ఆకమించకూడదు. నా పజలు తమ భూములను విడిచి
చెదరిపోకుండేలా అతడు తన సవ్ంత భూమిలోనుండి తన
కొడుకులకు భాగాలు ఇవావ్లి.”

19 ఆ తరవాత ఆయన గుమమ్పు మధయ్గోడ మారగ్ంలో ఉతత్రం
పుకు తిరిగిఉనన్యాజకులకు ఏరాప్టు చేసినపవిత నగదులోల్ కి
ననున్ తీసుకువచాచ్డు. అకక్డ వెనక పు పశిచ్మదికుక్న ఒక
సథ్లం నాకు కనిపించింది. 20 యాజకులు అపరాధ పరిహారారథ్
బలి పశుమాంసానిన్, పాప పరిహారారథ్ బలి పశుమాంసానిన్
వండి, వేదాయ్లను కాలేచ్ సథ్లం ఇదే. వారు ఆ పవిత న
వసుత్ వులను బయటి ఆవరణంలోకి తెసేత్ పజలోల్ ఎవ నా వాటిని
తాకి పతిషిఠ్తులవుతారు కాబటిట్ వాటిని బయటికి తేకూడదు, అని
ఆయననాతో చెపాప్డు.
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21 అతడు బయటి ఆవరణంలోకి ననున్ తీసుకువచిచ్ ఆవరణపు
నాలుగు మూలలను తిపాప్డు. ఆవరణం పతి మూలలో మరొక
ఆవరణం ఉనన్టుట్ నాకు కనబడింది. 22ఆవరణంనాలుగుమూలలోల్
ఒకొక్కక్ ఆవరణం ఉంది. ఒకొక్కక్టి 22 మీటరల్ పొడవు, 16
మీటరల్ వెడలుప్ ఉండి,నాలుగూ ఒకే పరిమాణంలో ఉనాన్యి. 23ఆ
నాలుగింటిలో చుటూట్ వరుసలో ఉనన్ అటకలునాన్యి. ఆ అటకల
కింద పొయియ్లునాన్యి. 24 “ఇది వంట చేసేవారి సథ్లం, ఇకక్డ
మందిరపరిచారకులుపజలుతెచేచ్బలిపశుమాంసానిన్వండుతారు”
అని ఆయననాతో చెపాప్డు.

47
మందిరం నుండి పారే నది

1 ఆయన ననున్ మందిరపు గుమామ్నికి తోడుకుని వచాచ్డు.
మందిరం తూరుప్ పుకు తిరిగి ఉంది. నేను చూసినపుడు మందిరం
గడప కింద నుండి నీళల్ ఉబికి తూరుప్ పుకు పారుతునాన్యి. ఆ
నీళల్ బలిపీఠానికి ద ణ దిశగా మందిరం కుడిపకక్న కింద నుండి
పారుతునాన్యి.

2 తరవాత ఆయన ఉతత్రపు గుమమ్ం మారగ్ంలో ననున్ నడిపించి
చుటూట్ తిపిప్ తూరుప్కు పోయే దారిలో బయటి గుమామ్నికి తోడుకుని
వచాచ్డు. నేను చూసినపుప్డు అకక్డ గుమమ్పు కుడిపకక్న నీళల్
ఉబికి పారుతునాన్యి.

3 ఆ వయ్కి కొలనూలు చేత పటుట్ కుని తూరుప్ పుకు వెళిల్ 540
మీటరుల్ కొలిచి ఆ నీళల్ గుండా ననున్ నడిపించినపుడు ఆ నీళల్
చీలమండలోతు వచాచ్యి. 4ఆయనఇంకో 540మీటరుల్ కొలిచి నీళల్
గుండా ననున్ నడిపించినపుడు నీళల్ మోకాళల్ లోతు వచాచ్యి. ఇంకా
ఆయన 540 మీటరుల్ కొలిచి నీళల్గుండా ననున్ నడిపించినపుడు
నీళల్ మొల లోతుకు వచాచ్యి. 5 ఆయన ఇంకా 540 మీటరుల్
కొలిచాడు. అపుప్డు ఆ నీళల్ చాల లోతుగామారి నేను దాటలేనంత
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నది కనబడింది. దాటడానికివీలులేకుండఈదాలిస్నంత నీటితోఉనన్
నదిగామారింది.

6 అపుప్డాయన నాతో “నరపుతుడా, నీవు చూశావు గదా” అని
చెపిప్ ననున్ మళీళ్ నది ఇవతలికి తీసుకుని వచాచ్డు. 7నేను వెనకిక్
వసుత్ ండగా నదీతీరాన రెండు పులా చెటుల్ విసాత్ రంగా కనబడాడ్ యి.

8అపుప్డాయననాతో ఇలా అనాన్డు. “ఈ నీళల్ ఉబికి తూరుప్గా
ఉనన్ పదేశానికి పవహించి అరబాలోకి దిగి సముదంలో పడుతుంది.
అపుప్డు సముదపు నీళల్ మంచినీళల్ గామారిపోతాయి.

9ఈనదిపవహించేచోటలాల్ జలచరాలనీన్ బతుకుతాయి. ఈనీళల్
అకక్డికి రావడం వలన ఆ నీళ ళ్ మంచి నీళ ళ్ అవుతాయి కాబటిట్
చేపలు విసాత్ రంగా పెరుగుతాయి. ఈ నది ఎకక్డికి పవహిసుత్ ందో
అకక్డ సమసత్ం బతుకుతాయి. 10 ఏనెగ్దీ పటట్ణం మొదలుకుని
ఏనెగాల్ యీము పటట్ణం వరకూ చేపలు పటేట్వారు దాని ఒడుడ్ న నిలిచి
వలలు వేసాత్ రు. మహా సముదంలో ఉనన్టుట్ అనిన్ రకాల జాతుల
చేపలు దానిలో బహ విసాత్ రంగా ఉంటాయి.

11 అయితే ఆ సముదంలోని బురద సథ్లాలు, ఊబి తావులు
బాగవవ్కఉపుప్నుఅందిసూత్ ఉంటాయి. 12నదీతీరానరెండు పులా
ఆహారమిచేచ్ సకల జాతుల వృ లు పెరుగుతాయి. వాటి ఆకులు
వాడిపోవు, వాటి కాయలు ఎపప్టికీ రాలవు. ఈ నది నీరు పరిశుదధ్
సథ్లంలో నుండి పవహిసుత్ నన్ది కాబటిట్ ఆ చెటుల్ పతి నెలా కాయలు
కాసాత్ యి. వాటి పండుల్ ఆహారానికీ వాటి ఆకులు ఔషధాలకు పని
చేసాత్ యి.”

భూమి సరిహదుద్ లు
13 పభు న యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే “సరిహదుద్ లను

బటిట్ ఇశాయేలీయుల 12 గోతాల పకారం మీరు సావ్సథ్ ంగా
పంచుకోవాలిస్న భూమి ఇది. యోసేపు సంతానానికి రెండు
భాగాలియాయ్లి. 14 నేను ఈ దేశానిన్ పమాణ పూరవ్కంగా మీ
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పూరీవ్కులకు ఈ దేశం ఇచాచ్ను కాబటిట్ భేదం ఏమీ లేకుండ మీలో
పతి ఒకక్రు దానిలో సావ్సథ్ ం పొందుతారు. ఆ విధంగా అది మీకు
సావ్సథ్ మవుతుంది.

15 ఉతత్రాన సెదాదుకు పోయే మారగ్ంలో మహా సముదం
మొదలుకుని హెతోల్ ను వరకూ దేశానికి సరిహదుద్ . 16 అది
హమాతుకు, బేరోతాయుకు, దమసుక్ సరిహదుద్ కు, హమాతు
సరిహదుద్ కు మధయ్ ఉనన్ సిబయీముకు, హవాను సరిహదుద్ ను
ఆనుకుని ఉనన్ మధయ్సథ్ల న హాజేరుకు వాయ్పిసుత్ ంది. 17 పడమటి
సరిహదుద్ హసరేనాను అనే దమసుక్ సరిహదుద్ పటట్ణం, ఉతత్రపు
సరిహదుద్ హమాతు, ఇదిమీకు ఉతత్రపు సరిహదుద్ .

18 తూరుప్దికుక్న హవాను, దమసుక్, గిలాదులకు
ఇశాయేలీయుల దేశానికి మధయ్ యొరాద్ నునది సరిహదుద్ గా
ఉంటుంది. సరిహదుద్ మొదలుకొని తూరుప్ సముదం వరకూ దానిన్
కొలవాలి. ఇది మీకు తూరుప్ సరిహదుద్ . 19 ద ణ దికుక్న తామారు
మొదలుకుని కాదేషు దగగ్ర ఉనన్ మెరీబాఊటల వరకూ నది దారిలో
మహాసముదానికి మీ సరిహదుద్ ఉంటుంది. ఇది మీకు ద ణపు
సరిహదుద్ . 20 పశిచ్మ దికుక్న సరిహదుద్ మొదలుకొని హమాతుకు
పోయే మారగ్ం వరకూ మహాసముదం సరిహదుద్ గా ఉంటుంది. ఇది
మీకు పశిచ్మ దికుక్ సరిహదుద్ .

21ఇశాయేలీయులగోతాలపకారంఈదేశానిన్మీరుపంచుకోవాలి.
22మీరు చీటుల్ వేసి మీకూ మీలో నివసించి పిలల్లు కనన్ పరదేశులకూ
ఆసుత్ లను విభజించేటపుప్డు ఇశాయేలీయుల దేశంలో పుటిట్న
వారిగానే ఆ పరదేశులను మీరు ఎంచాలి. ఇశాయేలు గోతికులతో
పాటు తాము కూడా సావ్సథ్ ం పొందేలా మీలాగా వారు కూడా చీటుల్
వేయాలి. 23 ఏ గోతంలో పరదేశులు కాపురముంటారో ఆ గోత
భాగంలో మీరు వారికి సావ్సథ్ ం ఇవావ్లి.” ఇదే పభు న యెహోవా
వాకుక్.
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48
భూభాగాలు విభజన

1 గోతాల పేరుల్ ఇవి. దానీయులకు ఒక భాగం. అది ఉతత్రదికుక్
సరిహదుద్ నుండి హమాతుకు వెళేళ్ మారగ్ం వరకూ హెతోల్ నుకు వెళేళ్
సరిహదుద్ వరకూ హసరేనాను అనే దమసుక్ సరిహదుద్ వరకూ
హమాతు సరిహదుద్ దారిలో తూరుప్గా, పడమరగా వాయ్పించి ఉనన్
భూమి. 2 దాను సరిహదుద్ ను ఆనుకుని తూరుప్ పడమరలుగా
ఆషేరీయులకు ఒక భాగం. 3 ఆషేరీయుల సరిహదుద్ ను ఆనుకుని
తూరుప్ పడమరలుగా నఫాత్ లీయులకు ఒక భాగం.

4 నఫాత్ లి సరిహదుద్ ను ఆనుకుని తూరుప్ పడమరలుగా
మనషేష్యులకు ఒక భాగం. 5 మనషేష్యుల సరిహదుద్ ను
ఆనుకుని తూరుప్ పడమరలుగా ఎఫాయిమీయులకు ఒక భాగం.
6 ఎఫాయిమీయుల సరిహదుద్ ను ఆనుకుని తూరుప్ పడమరలుగా
రూబేనీయులకు ఒక భాగం. 7 రూబేనీయుల సరిహదుద్ ను ఆనుకుని
తూరుప్ పడమరలుగాయూదావారికి ఒక భాగం.

8యూదావారిసరిహదుద్ ను అనుకుని తూరుప్ పడమరలుగామీరు
పతిషిట్ంచే పవిత న సథ్లం ఉంటుంది. దాని వెడలుప్ 13 కిలోమీటరల్
500మీటరుల్ దాని పొడవు తూరుప్ నుండి పడమర వరకూ మిగిలిన
భాగాలాల్ గా ఉంటుంది. పరిశుదధ్ సథ్లం దాని మధయ్లో ఉండాలి.
9 యెహోవాకు మీరు పతిషిట్ంచే ఈ పదేశం 13 కిలోమీటరల్, 500
మీటరల్ పొడవు, 5 కిలోమీటరల్, 400మీటరల్ వెడలుప్ ఉండాలి.

10 ఈ పవిత న సథ్లం యాజకులది. అది ఉతత్రాన 13
కిలోమీటరల్ 500 మీటరల్ పొడవు, పశిచ్మాన 5 కిలోమీటరల్ 400
మీటరల్ వెడలుప్, తూరుప్న 5 కిలోమీటరల్ 400 మీటరల్ వెడలుప్,
ద ణ దికుక్న 13 కిలోమీటరల్ 500 మీటరల్ పొడవు ఉండాలి.
యెహోవా పరిశుదధ్సథ్లం దాని మధయ్ ఉంటుంది. 11 ఇది సాదోకు
సంతతికి చెంది నాకు పతిషిట్తు నేను వారికి అపప్గించిన
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దానిన్ కాపాడే యాజకులది. ఎందుకంటే ఇశాయేలీయులు ననున్
విడిచిపోయినపుప్డు మిగిలిన లేవీయులు వారితోపోయినటుట్ వారు
ననున్ విడిచిపోలేదు. 12 పవిత న భూమిలో లేవీయుల సరిహదుద్
దగగ్రవారికొక సథ్లం ఉంటుంది. దానిన్అతిపరిశుదధ్ంగా ఎంచుతారు.

13 యాజకుల సరిహదుద్ ను ఆనుకుని లేవీయులకు ఒక సథ్లం
ఏరాప్టు చేయాలి. అది 13 కిలోమీటరల్ 500మీటరల్ పొడవు, ఐదు
కిలోమీటరల్ 400 మీటరల్ వెడలుప్ ఉంటుంది. ఆ రెండు సథ్లాల
మొతత్ం పొడవు 13 కిలోమీటరల్ 500 మీటరుల్ . వెడలుప్ పది కిలో
మీటరల్ 800మీటరుల్ ఉంటుంది. 14అది యెహోవాకు పతిషిఠ్త న
భూమి కాబటిట్ దానిలో ఏ కొంచెం భాగ నా వారు అమమ్కూడదు,
బదులుగా ఇయయ్కూడదు, ఆ భూమి పథమ ఫలాలను ఇతరులను
అనుభవింపనియయ్ కూడదు.

15 13 కిలోమీటరల్ 500 మీటరల్ పొడవు, రెండు కిలోమీటరల్
700 మీటరల్ వెడలుప్ ఉనన్ మిగిలిన సథ్లం సమిషిట్ భూమిగా ఎంచి,
పటట్ణంలో నివాసాలకు, దానాలకు వాడాలి. దాని మధయ్ నగర
నిరామ్ణం జరుగుతుంది. 16 నగర పరిమాణ వివరాలు, ఉతత్రాన
రెండు కిలోమీటరల్ 400 మీటరల్, ద ణాన రెండు కిలోమీటరల్ 400
మీటరల్, తూరుప్న రెండు కిలోమీటరల్ 400మీటరల్, పశిచ్మాన రెండు
కిలోమీటరల్ 400 మీటరల్, 17 నగరానికి చేరిన ఖాళీ సథ్లం ఉతత్రం
పు, ద ణం పు, తూరుప్ పు పడమటి పు, నాలుగు దికుక్లోల్
సమానంగా 135 మీటరుల్ ఉండాలి. 18 పవిత న భూమిని
ఆనుకుని ఉనన్ మిగిలిన భూమి ఫలం పటట్ణంలో పనిచేసి జీవించే
వారికి ఆధారంగా ఉంటుంది. అది పవిత న భూమిని ఆనుకుని
తూరుప్న ఐదు కిలోమీటరల్ 400 మీటరుల్ , పడమటి పున ఐదు
కిలోమీటరల్ 400మీటరల్,ఉంటుంది. 19ఏగోతపువా నాపటట్ణంలో
కషట్పడి జీవించేవారు దానిన్సాగుబడి చేసాత్ రు. 20పవిత న భూమి
అంతా 13 కిలోమీటరల్ 500 మీటరల్ నలు చదరంగా ఉంటుంది.
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21పవిత న భూమికి, నగరానికి ఏరాప్ న భూమికి రెండు పులా
ఉనన్ భూమిపాలకునిది. తూరుప్న 13 కిలోమీటరల్ 500మీటరుల్ గల
పవిత నభూమినుండిఅదితూరుప్ సరిహదుద్ వరకూవాయ్పిసుత్ ంది.
పడమర 13 కిలోమీటరల్ 500మీటరుల్ గల పవిత న భూమి నుండి
అది పడమర సరిహదుద్ వరకూ వాయ్పిసుత్ ంది. 22 యూదా వారి
సరిహదుద్ కు, బెనాయ్మీనీయుల సరిహదుద్ కు మధయ్గా ఉనన్ భాగం
పాలకునిది. ఆభాగంలోనే లేవీయులసావ్సథ్ ం, నగరానికి ఏరాప్ న
భూమిఉంటాయి.

23 తూరుప్ నుండి పడమటి వరకూ కొలవగా మిగిలిన గోతాలకు
భాగాలు ఏరాప్టవుతాయి. 24 బెనాయ్మీనీయులకు ఒక భాగం, వారి
సరిహదుద్ ను ఆనుకుని తూరుప్ పడమరలుగా షిమోయ్నీయులకు
ఒక భాగం. 25 షిమోయ్నీయుల సరిహదుద్ ను ఆనుకుని తూరుప్
పడమరలుగా ఇశాశ్ఖారీయులకు ఒక భాగం. 26 ఇశాశ్ఖారీయుల
సరిహదుద్ ను ఆనుకుని తూరుప్ పడమరలుగా జెబూలూనీయులకు
ఒక భాగం. 27 జెబూలూనీయుల సరిహదుద్ ను ఆనుకుని తూరుప్
పడమరలుగా గాదీయులకు ఒక భాగం. 28 ద ణదికుక్న
తామారునుండి కాదేషులో ఉనన్ మెరీబా ఊటలవరకూ నది వెంబడి
మహా సముదం వరకూ గాదీయులకు సరిహదుద్ గా ఉంటుంది.
29మీరు చీటుల్ వేసి ఇశాయేలీయుల గోతాలకు పంచిపెటాట్ లిస్న దేశం
ఇదే. వారివారిభాగాలు ఇవే. ఇదేయెహోవాఇచిచ్న ఆజఞ్.

నగర దావ్రాలు, దేవుని సనిన్ధి
30 నగర శాలయ్ం ఉతత్రాన రెండు కిలోమీటరల్ 400 మీటరుల్ .

31 ఇశాయేలీయుల గోతాల పేరల్ పకారం నగర గుమామ్లకు పేరుల్
పెటాట్ లి. ఉతత్రాన రూబేనుదనీ, యూదాదనీ, లేవీదనీ మూడు
గుమామ్లు ఉండాలి. 32 తూరుప్ పు 2 కిలోమీటరల్ 400 మీటరల్
పొడవు ఉంది. ఆ పునయోసేపుదనీ, బెనాయ్మీనుదనీ,దానుదనీ,
మూడు గుమామ్లుండాలి. 33 ద ణం పు రెండు కిలోమీటరల్
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400 మీటరల్ పొడవు. ఆ పున షిమోయ్నుదనీ, ఇశాశ్ఖారుదనీ,
జెబూలూనుదనీ,మూడు గుమామ్లుండాలి. 34పడమటి పు రెండు
కిలోమీటరల్ 400 మీటరల్ పొడవు. ఆ పున గాదుదనీ, ఆషేరుదనీ,
నఫాత్ లిదనీ మూడు గుమామ్లుండాలి. 35 ఆ నగరం చుటుట్ కొలత
తొమిమ్ది కిలోమీటరల్, 700 మీటరల్ పొడవు. “యెహోవా ఉండే
సథ్లం*” అని ఆనాటి నుండి ఆ పటట్ణానికి పేరు.

* 48:35 48:35యెహోవాఉండే సథ్లంయెహోవాషమామ్
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