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యెషయా
గంథకర
దీనిరచయితయెషయాపేరునుబటిట్ ఈపుసత్కానికిపేరు వచిచ్ంది.

ఇతడొక పవకను వివాహమాడగా వారికి కనీసం ఇదద్రు మగపిలల్లు
పుటాట్ రు (యెషయా 7:3; 8:3). నలుగురు యూదా రాజులు
(ఉజిజ్యా,యెతాము, ఆహాజు,హిజిక్యా 1:1) పరిపాలన కాలంలో
ఇతడు పవచనాలు చెపాప్డు. ఐదవ రాజు దురామ్రుగ్ న మనషేహ్
పాలనలోహతమయాయ్డు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 740 - 680
ఉజిజ్యా రాజు పరిపాలన చివరి దశలో యెతాము, ఆహాజు,

హిజిక్యాపరిపాలన కాలంలోఈ గంథ రచన జరిగింది.
సీవ్కర
దేవుని ధరమ్శాస విధుల పకారం జీవించకుండా తపిప్పోతునన్

యూదా పజలకోసం ఈ గంథంలోని పవచనాలు ఉనాన్యి.
పయోజనం
పాత నిబంధన అంతటిలొకీ అతయ్ంత సమగ న రీతిలో

యేసుకీసుత్ ను చూపేపే చితానిన్ ఆవిషక్రింప జేయడం యెషయా
గంథంఉదేద్శం. ఆయనజీవితంయొకక్విసతవరణ్న ఇందులోఉంది.
ఆయన రాకడ పకటన (40:3-5), ఆయన కనయ్కు జనిమ్ంచడం
(7:14), ఆయన పకటించనునన్సువార (61:1), తాయ్గభరిత
మరణం (52:13-53:12), తన వారిని పొందడం కోసం ఆయన
మళీళ్ రావడం (60:2-3) యెషయా పవక పిలుపు ముఖయ్ంగా
యూదా రాజాయ్నికి పవచనాలు వినిపించడం. యూదా రాజయ్ం
తిరుగుబాటు, ఉజీజ్వం అనుభవిసుత్ నన్ది. అషుహ్ రు,ఈజిపుట్ రాజాయ్లు
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యూదాను నాశనం చేసాత్ మని బెదిరిసుత్ నాన్యి. అయితే దేవుని
కరుణను బటిట్ ఆ బెదిరింపులను ఆ జాతి తపిప్ంచుకోగలుగుతునన్ది.
పాపం విషయంలోపశాచ్తాత్ పం, దేవుని విమోచన లభించే భవిషయ్తుత్
అనే పకటనయెషయాపవచనాలోల్ కనిపిసుత్ ంది.

ముఖాయ్ంశం
రకష్ణ

విభాగాలు
1.యూదా భషట్తవ్ం— 1:1-12:6
2. ఇతర జాతుల భషట్తవ్ం— 13:1-23:18
3. భావిహింసాకాలం— 24:1-27:13
4. ఇశాయేలుయూదాల భషట్తవ్ం— 28:1-35:10
5. హిజిక్యామరియుయెషయాచరిత— 36:1-38:22
6. బాబిలోనియన్ నేపదయ్ం— 39:1-47:15
7. శాంతి దేవుని పణాళిక— 48:1-66:24

దురామ్రాగ్ నికి పాలప్డి చెడిపోయినయూదులు
1 యూదా రాజు న ఉజిజ్యా, యోతాము, ఆహాజు, హిజిక్యా

పాలించే రోజులోల్ యూదా గురించీ, యెరూషలేము గురించీ
ఆమోజుకొడుకు యెషయాకు కలిగిన దరశ్నం.

2 ఆకాశమా, విను. భూమీ, ఆలకించు. యెహోవా నాతో ఇలా
మాటాల్ డాడు.

“నేను పిలల్లను పెంచి పోషించాను. వాళ ళ్ నా మీద తిరుగుబాటు
చేశారు.

3ఎదుద్ కు తనయజమాని తెలుసు.
తనమేతతొటిట్ గాడిదకు తెలుసు.
కాని, ఇశాయేలుకు తెలియదు. ఇశాయేలుకు అరథ్ం కాదు.”
4ఓపాపిషిట్ జాతీ, దోషం కింద మగిగ్పోతునన్ జనమా,
దుషుట్ ల సంతానమా, అవినీతి చేసే పిలల్లారామీకు బాధ.
వాళ ళ్యెహోవాను విడిచిపెటాట్ రు.
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ఇశాయేలీయుల పవిత దేవుణిణ్ అలకష్ ం చేశారు.
ఆయనతో తెగతెంపులు చేసుకునాన్రు.
5మీకు ఇంకా దెబబ్లు ఎందుకు తగులుతునాన్యి?
మీరు ఇంకా ఎందుకు తిరుగుబాటు చేసుత్ నాన్రు?
మీతల అంతాగాయమే. మీ గుండె నిండా బలహీనతే.
6అరి కాలు నుంచి తల వరకు పుండు పడనిభాగం లేదు.
ఎకక్డ చూసినాగాయాలు, దెబబ్లు,మాననిపుళ ళ్.
అవి నయం కాలేదు. వాటిని ఎవరూ కడగలేదు,
కటుట్ కటట్లేదు, నూనెతో చికితస్ చెయయ్లేదు.
7మీదేశం పా పోయింది.
మీపటట్ణాలు మంటలోల్ కాలిపోయాయి.
మీ కళళ్ముందే పరాయివారు మీ పంటలు దోచుకుంటునాన్రు.
తమ కంట పడినవనీన్ నాశనం చేసుత్ నాన్రు.
8సీయోను కుమారె *దాకష్తోటలో ఒక గుడిసెలాగా,
దోసపాదులోల్ ఒక పాకలాగా, ముటట్డి వేసిన పటట్ణంలాగా

మిగిలిపోయింది.
9జాతులకు పభు నయెహోవాకొంత శేషంమన కోసం ఉంచకపోతే,
మనంసొదొమలాగాఉండేవాళళ్ం.
మనం గొమొరాతో సమానంగా ఉండేవాళళ్ం.
10సొదొమపాలకులారా,యెహోవామాటవినండి.
గొమొరా పజలారా,మన దేవుని ధరమ్శాసం ఆలకించండి.
11 “యెహోవాఇలాఅంటునాన్డు.
విసాత్ ర న మీ బలులు నాకెందుకు?”
“దహనబలులుగా అరిప్ంచిన పాటేట్ళల్ , బలిసిన దూడల కొవువ్ నాకు

వెగటు పుటిట్ంచాయి.
దునన్పోతుల రకం, గొరె పిలల్ల రకం, మేకపోతుల రకం అంటే నాకు

ఇషట్ం లేదు.
12మీరు నా సనిన్ధిలో ననున్ కలుసుకోడానికి వసుత్ నన్పుప్డు,
* 1:8 1:8 సీయోను కుమారెయెరూషలేము పటట్ణం
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నాపాంగణాలు తొకక్మనిమిమమ్లిన్ ఎవరడిగారు?
13అరథ్ం లేని అరప్ణలుమీరు ఇక తీసుకు రావొదుద్ . ధూపారప్ణనాకు

అసహయ్ం.
అమావాసయ్, విశాంతి దినాలు, సమాజ కూటాలు జరుగుతునాన్యి

కాని,మీదురామ్రగ్ సమావేశాలు నేను సహించలేను.
14 మీ అమావాసయ్ ఉతస్వాలు, నియామక ఉతస్వాలు నాకు

అసహయ్ం. అవినాకు బాధాకరం.
వాటిని సహించలేక విసిగిపోయాను.
15మీరు మీ చేతులు పారథ్నలోచాపినపుప్డు మిమమ్లిన్ చూడకుండా

నా కళ ళ్ కపేప్సుకుంటాను.
మీరు ఎంత పారథ్న చేసినా నేను వినను.
మీచేతులు రకంతో నిండి ఉనాన్యి.
16మిమమ్లిన్ కడుగుకోండి. శుదిధ్ చేసుకోండి.
మీదుషట్కియలు నాకు కనిపించకుండావాటిని తీసివేయండి.
మీదుషట్తవ్ంమానండి.”
17మంచి చెయయ్డం నేరుచ్కోండి.
నాయ్యం కోరుకోండి. పీడిత పజలకు సాయం చెయయ్ండి.
తండిలేని వారికి నాయ్యం చెయయ్ండి.
వితంతువు ప న నిలబడండి.
18యెహోవాఇలాఅంటునాన్డు.
“రండి మనం కలిసి ఒక నిరణ్యానికి వదాద్ ం.”
“మీపాపాలు రకంలా ఎరగా ఉనాన్,
అవిమంచులా తెలల్గా అవుతాయి.
కెంపులా ఎరగా ఉనాన్, అవి గొరెబొచుచ్లా తెలల్గా ఔతాయి.
19మీరు ఇషట్పడి నాకు లోబడితే,
మీరు ఈ దేశం అందించేమంచి పదారాధ్ లు అనుభవిసాత్ రు.
20తిరసక్రించి తిరుగుబాటు చేసేత్,
కతిత్ మిమమ్లిన్ నాశనం చేసుత్ ంది.”
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యెహోవానోరు ఈమాట పలికింది.
21నమమ్దగిన ఈ పటట్ణం ఒక వేశయ్లా ఎలామారింది!
అదినాయ్యంతో నిండి ఉండేది.
నీతిదానిలో నివాసం ఉండేది.
ఇపుప్ తే దాని నిండా నరహంతకులు నివాసం ఉంటునాన్రు.
22నీ వెండిమలిన పోయింది.
నీ దా రసం నీళల్తో పలచబడిపోయింది.
23నీ అధికారులు దోహ లు.
వాళ ళ్ దొంగలతోసావాసం చేసాత్ రు.
అందరూ లంచం ఆశిసాత్ రు.
చెలిల్ంపుల వెంటబడతారు.
తండి లేని వాళళ్ పకష్ంగా ఉండరు.
వితంతువులనాయ్య న అభయ్రధ్న వాళ ళ్ పటిట్ంచుకోరు.
24కాబటిట్ పభువూ, ఇశాయేలు బలిషుట్ డూ, నాయ్లఅధిపతీఅయిన

యెహోవాఇలా పకటిసుత్ నాన్డు.
“వాళల్కు బాధ! నావిరోధుల నేను పతీకారం తీరుచ్కుంటాను.
నా శతువులమీద నేను పగ తీరుచ్కుంటాను.
25నీకు వయ్తిరేకంగా నా చెయియ్ తిపుప్తాను.
నీలో ఉనన్ చెతత్ను శుదిధ్చేసి, నీ కలమ్షం అంతా తీసేసాత్ ను.
26మొదటోల్ ఉనన్టుట్ నాయ్యాధిపతులను మళీళ్ నీకు ఇసాత్ ను.
ఆరంభంలో ఉనన్టుట్ నీకు సలహాదారులను మళీళ్ నియమిసాత్ ను.
అపుప్డు నీతిగల పటట్ణం అనీ, నమమ్దగిన నగరమనీ నీకు

పేరొసుత్ ంది.”
27 సీయోనుకు నాయ్యానిన్ బటీట్ , తిరిగి వచిచ్న దాని నివాసులకు

నీతిని బటీట్ విమోచన కలుగుతుంది.
28అతికమం చేసేవాళ ళ్,పాపులూ కలిసి ఏకంగానాశనమౌతారు.
యెహోవాను విడిచి పెటేట్సిన వాళ ళ్ లయమౌతారు.
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29 “మీరు కోరుకునన్ సింధూర వృ లను† బటిట్ మీరు సిగుగ్ పడతారు.
మీరు ఎంపిక చేసుకునన్ తోటలను బటిట్ మీరు అవమానం

పాలవుతారు.
30 మీరు ఆకులు వాడిపోయే సింధూరవృకష్ంలాగా, నీళ ళ్ లేని

తోటలాల్ గా అయిపోతారు.
31బలవంతుడు సుళ వుగానిపుప్రాజుకునేనారపీచులాఉంటాడు.
అతని పని నిపుప్ రవవ్లా ఉంటుంది. రెండూ కలిసి కాలిపోతాయి.
ఆరేప్ వాళ ళ్ ఎవరూ ఉండరు.”

2
దేవుని రాజయ్ం విజయంసాధిసుత్ ంది
2:1-4;మీకా 4:1-3

1 యూదా గురించి, యెరూషలేము గురించి ఆమోజు కొడుకు
యెషయాదరశ్నం దావ్రా గహించినది.

2 రాబోయే భవిషయ్తుత్ లో పరవ్తాలనిన్టికనాన్ యెహోవా మందిర
పరవ్తం ఉనన్తంగా సుసిథ్రమౌతుంది.

అనిన్ కొండల కంటేఘనతపొందుతుంది.
జాతులనీన్ దానిలోకి పవాహంలా వసాత్ రు.
3అనేక మంది వచిచ్ ఇలా అంటారు.
“ఆయనమారాగ్ లోల్ మనం నడిచేందుకు,
ఆయనమనకు తన తోవలు నేరిప్ంచేలా,
యాకోబు దేవుని మందిరం ఉనన్ యెహోవా పరవ్తానికి ఎకిక్ వెళాద్ ం

రండి.”
ఎందుకంటే, సీయోనులో నుంచి ధరమ్శాసం, యెరూషలేములో నుంచి

యెహోవావాకుక్ బయలు వెళత్ ంది.
4ఆయనమధయ్వరిగా ఉండి అనయ్జాతులకు నాయ్యం తీరుసాత్ డు.
అనేక జాతులకు తీరుప్ తీరుసాత్ డు.
వాళ ళ్ తమ కతుత్ లను నాగటి నకుక్లుగానూ,
† 1:29 1:29 సింధూర వృ లను విగహపూజ
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తమఈటెలనుమోట కతుత్ లుగానూ సాగగొడతారు.
జనం మీదకి జనం కతిత్ ఎతత్రు.
ఇంక ఎనన్డూయుదధ్ సనాన్హాలు చెయయ్రు.

యెహోవాదినం
5యాకోబు వంశసుథ్ లారా, రండి.
మనంయెహోవావెలుగులో నడుదాద్ ం.
6 యాకోబు వంశ న ఈ పజలు తూరుప్న ఉనన్ దేశ పజల

సాంపదాయాలతో నిండి ఉనాన్రు.
వాళ ళ్ ఫిలిషీయులాల్ గా శకునం చూసే వాళళ్లా ఉంటూ,
పరదేశులతో సేన్హం చేసుత్ నాన్రు గనుక నువువ్ వాళళ్ను విడిచి

పెటేట్శావు.
7వాళళ్ దేశం వెండి బంగారాలతో నిండి ఉంది.
వాళళ్ సంపాదనకు మితి లేదు.
వాళళ్ దేశం గురాలతో నిండి ఉంది.
వాళళ్ రథాలకు మితి లేదు.
8వాళళ్ దేశం విగహాలతో నిండి ఉంది.
వాళ ళ్ తమ సవ్ంత చేతి పనితనంతో చేసిన వాటికీ, తాము వేళళ్తో

చేసినవాటికీపూజలు చేసాత్ రు.
9పజలు అణిచివేతకు గురౌతారు. వయ్కులు పడిపోతారు.
కాబటిట్ వాళళ్ను అంగీకరించవదుద్ .
10యెహోవా భీకర సనిన్ధి నుంచి, ఘనత కలిగిన ఆయన మహిమ

నుంచీ వెళిల్ గండ శిలలోల్ , నేలలోదాగి ఉండు.
11మానవుని అహంకార దృషిట్ని ఆయన తగిగ్ంచేసాత్ డు.
మనుషుల గరావ్నిన్ అణగదొకుక్తాడు.
ఆ రోజునయెహోవామాతమేఘనతపొందుతాడు.
12 గరవ్ం, దురహంకారం, అతిశయం కలిగిన పతివాణిణ్ ఆ రోజున

సేనలకు పభు నయెహోవా కింద పడేసాత్ డు.
13సమునన్తంగా అతిశయించే లెబానోను దేవదారు వృ లనిన్టికీ,
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బాషాను సింధూర వృ లనిన్టికీ,
14ఉనన్త పరవ్తాలనిన్టికీ, అతిశయించే కొండలనిన్టికీ,
15 ఎతత్యిన పతి గోపురానికీ, పడగొటట్లేనంత బల న పతి

కోటగోడకూ,
16తరీష్షు ఓడలనిన్టికీ, అంద న తెరచాప నౌకలకూ విరుదధ్ంగా ఆ

రోజును సేనలకు పభు నయెహోవానియమించాడు.
17అపుప్డు మనిషి అహంకారం అణిగిపోతుంది.
మనుషుల గరవ్ం తగిగ్పోతుంది.
ఆ రోజునయెహోవామాతమేఘనతపొందుతాడు.
18విగహాలుపూరిగా గతించిపోతాయి.
19యెహోవా భూమిని గజగజ వణికించడానికి లేచినపుప్డు ఆయన

భీకర సనిన్ధి నుంచి,
ఆయన పభావమహతయ్ం నుంచి పారిపోయికొండల గుహలోల్ ,
నేల గుంటలోల్ మనుషులు దాగి ఉంటారు.
20 ఆ రోజున పజలు ఆరాధన కోసం తాము వెండి బంగారాలతో

చేయించుకునన్ విగహాలు పారేసాత్ రు.
ఎలుకలకూ, గబిబ్లాలకూ వాటిని విసిరేసాత్ రు.
21యెహోవా భూమిని గజగజ వణికించడానికి లేచినపుప్డు ఆయన

భీకర సనిన్ధి నుంచీ,
ఆయన పభావమహతయ్ం నుంచీ పారిపోయికొండ గుహలోల్ ,
కొండ బండల నెరెలోల్ మనుషులు దాగి ఉంటారు.
22 తన ముకుక్పుటాలోల్ జీవవాయువు ఉనన్ మనిషి మీద నమమ్కం

ఉంచడంమానుకో.
అతని విలువ ఏ పాటిది?

3
యెరూషలేము,యూదా యెహోవానాయ్యతీరుప్
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1 చూడండి, సేనలకు అధిపతి, పభువూ అయిన యెహోవా
యెరూషలేము నుంచి, యూదా నుంచి దాని పోషణ,
దాని ఆధారం తీసివేయబోతునాన్డు.

దాని ఆహార సంబంధ న ఆధారం, నీటి సరఫరా,
2 శూరులు,యోధులు,నాయ్యాధిపతులు, పవకలు,
3సోదెగాళ ళ్, పెదద్లు, పంచ దశాధిపతులు,
ఘనత వహించినవాళ ళ్,మంతులు, శిలప్శాసం తెలిసిన వాళ ళ్,
మాంతికులు, అందరినీ యెరూషలేములోనుంచీ, యూదా దేశంలో

నుంచి, తీసివేయబోతునాన్డు.
4 “నేను పిలల్లను వాళల్కు నాయకులుగా నియమిసాత్ ను.
పసివాళ ళ్ వాళళ్ మీద పెతత్నం చేసాత్ రు.
5పజలోల్ ఒకడు మరొకణిణ్ అణిచివేసాత్ రు.
పతి ఒకక్డూ తనపొరుగువాడి చేత అణిచివేతకు గురౌతాడు.
పెదద్వాడి మీద చినన్వాడు, ఘనుని మీద నీచుడు గరివ్ంచి సవాలు

చేసి తిరసాక్రంగా ఉంటారు.
6ఒకడు తన తండి ఇంటోల్ తన సోదరుణిణ్ పటుట్ కుని,
‘నీకు వసం ఉంది. నువువ్మామీద అధిపతిగా ఉండు.
ఈపా పోయిన సథ్లం నీ ఆధీనంలో ఉండనివువ్’ అంటాడు.
7అతడు ఆ రోజున కేక వేసి,
‘నేను సంరకష్ణ కరగా ఉండను,
నాకు ఆహారం గాని, వసాలు గాని లేవు.
ననున్ పజలకు అధిపతిగా నియమించవదుద్ ’ అంటాడు.”
8 తన మాటలు, చేతలు యెహోవాకు విరుదధ్ంగా ఉనాన్యి గనుక

యెరూషలేము పా పోయింది,
యూదా పతనమయియ్ంది.
9వాళళ్ ముఖమేవాళల్కు వయ్తిరేకంగాసాకష్ ం ఇసూత్ ఉంది.
తమపాపం దాచకుండాసొదొమవాళళ్లాగాదానిన్ కనపరుసాత్ రు.
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వాళల్కు బాధ! వాళ ళ్ తమకు తామే తమ మీదకి ఈ మహా విపతుత్
తెచుచ్కునాన్రు.

10నీకు మేలు కలుగుతుందని నీతిమంతుడితో చెపుప్.
వాళ ళ్ తమ కియల ఫలం అనుభవిసాత్ రు.
11దుషుట్ డికి బాధ! అతనికి కీడు జరుగుతుంది.
అతని చేతి పనుల ఫలం అతడు పొందుతాడు.
12చినన్ పిలల్లు నా పజలను హింసిసాత్ రు.
సీలు వాళళ్ మీద ఏలుబడి చేసాత్ రు.
నాపజలారా,మీనాయకులు మిమమ్లిన్ మీమారగ్ంలో అయోమయం

పాలుచేసి తపుప్ దోవ పటిట్సాత్ రు.
13తీరుప్ తీరచ్డానికియెహోవాఆవరణలో నిలిచి ఉనాన్డు.
తన పజలకు తీరుప్ తీరచ్డానికి నిలబడి ఉనాన్డు.
14యెహోవాతన పజల పెదద్ల మీద,
వాళళ్ నాయకులమీద తన తీరుప్ పకటిసాత్ డు.
“మీరేదాకష్తోటను తినేశారు.
మీరు దోచుకునన్ పేదల సొముమ్ మీ ఇళళ్లోల్ నే ఉంది.
15 నా పజలను నలగొగ్ టిట్ , వాళళ్ ముఖాలు మీరెందుకు నేల

రాసుత్ నాన్రు?”
అని పభువూ, సేనలకు అధిపతీ అయినయెహోవాఅంటునాన్డు.
16యెహోవాచెపేప్దేమంటే, సీయోను కుమారెలు పోగరుబోతులు.
మెడచాచి నడుసూత్ , ఓర చూపులు చూసూత్ ,
కులుకుతో నడుసూత్ , తమకాళల్ గజెజ్లుమోగిసుత్ నాన్రు.
17 కాబటిట్ పభువు సీయోను కుమారెల తలల మీద గజిజ్ పుండుల్

పుటిట్సాత్ డు.
వాళళ్ తలలుయెహోవాబోడి తలలుగా చేసాత్ డు.
18ఆరోజునపభువువాళళ్కాళళ్ గజెజ్లు, శిరోభూషణాలూ,చందవంక

నాగరాలూ,
19చెవిపోగులూ, కడియాలూ,మేలిముసుగులూ,
20తలకు కటుట్ కునే పాగాలూ, కాళల్ గొలుసులూ, ఒడాడ్ ణాలూ,
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పరిమళ దవయ్పు భరిణెలూ,
21తాయెతుత్ లు, ఉంగరాలు,ముకుక్ కమమ్లు,
22ఉతస్వ వసాలూ, ఉతత్రీయాలూ, టలూ, సంచులూ,
23చేతి అదాద్ లు, సనన్నారతో నేసిన జలతారు ముసుగులు,
పాగాలు,శాలువాలు తీసేసాత్ డు.
24అపుప్డు పరిమళ దవాయ్నికి బదులుగా దురగ్ంధం,
నడికటుట్ కు బదులుగాతాడూ,
అలిల్న జడకు బదులుగా బోడి తల,
పశసథ్ న టకు బదులు గోనెపటాట్ ,
అందానికి బదులు వాత ఉంటాయి.
25మనుషులు కతిత్వాత కూలి పోతారు.
యుదధ్ంలో నీ శూరులు పడిపోతారు.
26యెరూషలేము గుమామ్లు శోకించి దుఃఖిసాత్ యి. ఆమె ఒంటరి

నేలమీద కూరుచ్ంటుంది.

4
1 ఆ రోజున ఏడుగురు సీలు ఒకక్ పురుషుణిణ్ పటుట్ కుని “మా

అనన్ం మేమే తింటాం. మా వసాలు మేమే వేసుకుంటాం.
కాని, మా అవమానం పోయేలా నీ పేరు మాతం మమమ్లిన్
పెటుట్ కోనివువ్” అంటారు.

యెహోవాకొమమ్
2 ఆ రోజున యెహోవా కొమమ్ అందంగానూ, మహిమతోనూ నిండి

ఉంటుంది. ఇశాయేలులో శేషించినవాళళ్ భూమి పంట
రుచిగానూ,చూడముచచ్టగానూఉంటుంది. 3సీయోనులో
శేషించిన వాడూ, యెరూషలేములో నిలిచి ఉనన్వాడూ,
అంటే సజీవుడుగా లెకక్కు వచిచ్నవాడు “పవితుడు” అని
పిలిపించుకుంటాడు.
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4నాయ్యాతమ్ వలన, దహించే అగిన్ ఆతమ్ వలన, పభువు సీయోను
కుమారెల కలమ్షం కడిగేసినపుప్డు, యెరూషలేముకు
అంటిన రకపు మరకలను దాని మధయ్ నుంచి తీసి వేసి
దానిన్ శుదిధ్ చేసిన వాడవుతాడు.

5 సీయోను కొండలోని పతి నివాస సథ్లం మీద, దాని సమావేశ
పాంగణాల మీద పగలు మేఘం, పొగ, రాతి అగిన్జావ్లా
పకాశం ఒక మహిమ పందిరిలా యెహోవా కలగజేసాత్ డు.
6 ఆ మహిమ పగలు ఎండకు నీడగానూ, గాలివానకు
ఆశయంగానూ, కపుప్గానూ ఉంటుంది.

5
దాకష్తోట ఉపమానం

1 నా పియుణిణ్ గురించి పాడతాను వినండి. అతని దాకష్తోట
విషయ నాకు ఇషట్ న వాణిణ్ గురించి గానం చేసాత్ ను.
వినండి.

సారవంత ననేలగలకొండమీదనాపియుడికిఒకదాకష్తోటఉంది.
2 ఆయన దానిన్ బాగా దునిన్ రాళల్ను ఏరి అందులో శేషఠ్ న

దాకష్తీగెలను నాటించాడు.
దాని మధయ్ కావలి గోపురం ఒకటి కటిట్ంచి దాకష్లు తొకేక్ తొటిట్

తొలిపించాడు.
దాకష్పండుల్ కాయాలనిఎదురు చూశాడు గానీఅదిపిచిచ్దాకష్కాయలు

కాసింది.
3 కాబటిట్ యెరూషలేము నివాసులారా, యూదా పజలారా, నా

దాకష్తోట విషయం నాకు నాయ్యం చెపప్మని మీకు
వినన్వించుకుంటునాన్ను.

4నేనునాదాకష్తోటకు చేసినదానికంటేమరిఇంకాఏమిచేయగలను?
అది దాకష్పండుల్ కాసుత్ ందని నేను ఎదురు చూసేత్ అది పిచిచ్ దాకష్లు

ఎందుకు కాసింది?
5 ఆలోచించండి, నేను నా దాకష్తోటకు చేయబోయే దానిన్ మీకు

వివరిసాత్ ను.
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దానిన్ పశువులు మేసేలాదాని కంచెను కొటిట్ వేసాత్ ను.
అందరూ దానిన్ తొకేక్లాదాని గోడను పడగొటిట్ పాడుచేసాత్ ను.
6 ఎవరూ దానిన్ బాగు చెయయ్రు. పారతో తవవ్రు. దానిలో

గచచ్పొదలు ముళళ్ చెటుల్ పెరుగుతాయి.
దానిమీద కురవవదద్ని మేఘాలకు ఆజఞ్ ఇసాత్ ను.
7 ఇశాయేలు వంశం సేనల పభు న యెహోవా దాకష్తోట. యూదా

పజలు ఆయనకిషట్ న వనం.
ఆయన నాయ్యం కావాలని చూడగా బలాతాక్రం కనబడింది. నీతి

కోసం చూసేత్ రోదనం వినబడింది.

యూదాకు వయ్తిరేకంగా దేవుని తీరుప్
8 సథ్లం మిగలకుండా మీరు మాతమే దేశంలో నివసించేలా ఇంటికి

ఇలుల్ ,పొలానికిపొలం కలుపుకుంటూ పోతునన్ మీకు బాధ.
9నేను చెవులారావినేలాసేనలపభువుయెహోవాసప్షట్ంగాఈమాట

నాకు చెపాప్డు.
నిజంగాగొపప్వి,అంద నచాలాఇళ ళ్వాటిలోనివాసముండేవారు

లేక పా పోతాయి.
10పది ఎకరాలదాకష్తోట ఇర లీటరల్ రసంమాతం ఇసుత్ ంది.
పది కిలోల గింజలు చలల్గా పండిన పంట ఒక కిలో అవుతుంది.
11మదయ్ం తాగుదామని తెలాల్ రే లేచి తమకు మంట పుటిట్ంచే దాకా

చాలారాతి వరకూ దా రసం తాగేవారికి బాధ.
12 వారు సితారా, సవ్రమండలం, తంబుర, సనాన్యి వాయిసూత్

దా రసం తాగుతూ విందు చేసాత్ రు గానీ యెహోవా పని
గురించి ఆలోచించరు.

ఆయన తన చేతితో చేసినవాటిని లకష్ పెటట్రు.
13అందువలల్ నా పజలు జాఞ్ నం లేక చెరలోకి వెళిల్పోతునాన్రు.
వారిలో ఘనులు పసుత్ లుంటునాన్రు. సామానుయ్లు దాహంతో

అలమటిసుత్ నాన్రు.
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14 అందుకనే పాతాళం గొపప్ ఆశ పెటుట్ కుని తన నోరు బారాల్
తెరుసుత్ నన్ది.

వారిలోగొపప్వారు,సామానయ్ పజలు,నాయకులు,తమలోవిందులు
చేసుకుంటూ సంబరాలు చేసుకునే వారు పాతాళానికి
దిగిపోతారు.

15సామానుయ్డు మటిట్ కరుసాత్ డు. గొపప్వాడు తగిగ్పోతాడు. ఘనత
పొందిన వారు తమ కళ ళ్ నేలకు దించుకుంటారు.

16 సేనల పభువు యెహోవాయే తన నాయ్యానిన్ బటిట్ ఘనత
పొందుతాడు.

పరిశుదుధ్ న దేవుడు నీతిని బటిట్ తన పరిశుదధ్తను కనపరుసాత్ డు.
17 అపుప్డు ధనికుల సథ్లాలు గొరెలకు* మేత బీడుగా ఉంటాయి.

వారి శిథిలాలోల్ గొరెపిలల్లు మేసాత్ యి.
18 శూనయ్తతాళళ్తో అతికమానిన్ లాకుక్ంటూ ఉండే వారికి బాధ.
మోకులతోపాపానిన్ లాగే వారికి బాధ.
19 “దేవుడు తవ్రపడాలి. ఆయన వెంటనే పని జరిగించాలి, మేము

ఆయన కారాయ్లు చూడాలి.
ఇశాయేలుపరిశుదధ్ దేవునిఆలోచనమాకుతెలిసేలాఅదికారయ్రూపం

దాలాచ్లి” అనేవారికి బాధ.
20 కీడును మేలనీ మేలును కీడనీ చెపేప్వారికి, చీకటిని వెలుగుగా

వెలుగును చీకటిగా ఎంచే వారికి బాధ.
చేదును తీపి అనీ తీపిని చేదు అనీభావించేవారికి బాధ.
21 తమ దృషిట్కి తాము జాఞ్ నులమనీ తమ అంచనాలో తాము

బుదిధ్మంతులమనీఊహించుకునే వారికి బాధ.
22దా రసంతాగడంలోపేరు తెచుచ్కునన్వారికి,మదయ్ం కలపడంలో

చాతురయ్ం గల వారికి బాధ.
23వారు లంచంపుచుచ్కుని దురామ్రుగ్ ణిణ్ వదిలేసాత్ రు. నిరోద్ షిహకుక్లు

హరిసాత్ రు.

* 5:17 5:17 గొరెలకు ఇతర దేశ పజలకు
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24అగిన్జావ్ల చెతత్ పరకలను కాలిచ్వేసినటుట్ , ఎండిన గడిడ్ మంటలో
భసమ్ పోయినటుట్ వారి వేరు కుళిల్ పోతుంది.

వారిపువువ్ ధూళివలె కొటుట్ కుపోతుంది.
ఎందుకంటే వారు సేనల పభువు యెహోవా ధరమ్శాసానిన్

నిరల్కష్ పెటాట్ రు.
ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవునివాకుక్ను కొటిట్ పారేసారు.
25దానిన్బటిట్ యెహోవాకోపం ఆయన పజలమీదమండుతునన్ది.
ఆయనవారిమీదికి తనబాహ వుచాచివారిని కొటాట్ డు. పరవ్తాలు

వణుకుతునాన్యి.
వీధులోల్ వారి శవాలు చెతత్లాగా పడి ఉనాన్యి.
ఇంత జరిగినా ఆయన కోపం చలాల్ రలేదు. కొటట్డానికి ఆయన చెయియ్

ఇంకాచాపి ఉంది.
26ఆయన దూర పజలకు సంకేతంగా జెండా ఎతుత్ తాడు.
భూమి కొనల నుండి వారిని రపిప్ంచడానికి ఈల వేసాత్ డు.
అదిగో,వారు ఆలసయ్ం లేకుండా వేగంగా వసుత్ నాన్రు.
27వారిలో అలసిపోయినవాడు గానీ తొటు పడేవాడు గానీ లేడు.
వారిలో ఎవడూ నిదపోడు, కునికిపాటుల్ పడడు.
వారి నడికటుట్ వదులు కాదు. వారి చెపుప్ల వారు తెగిపోదు.
28వారిబాణాలు పదు నవి.
వారి విలుల్ లనీన్ ఎకుక్పెటిట్ ఉనాన్యి.
వారి గురాల డెకక్లు చెకుముకిరాళల్ వంటివి.
వారి రథచకాలు తుఫాను లాంటివి.
29సింహం గరిజ్ంచినటుట్ వారు గరిజ్సాత్ రు.
సింహం కూనలాగా గరిజ్సాత్ రు.
వేటను నోట కరుచుకునియధేచఛ్గా ఈడుచ్కుపోతారు.
విడిపించగల వారెవరూ ఉండరు.
30వారు ఆ దినాన సముదఘోష వలె తమ ఎర గరజ్న చేసాత్ రు.
ఒకడు దేశం కేసి చూసేత్ అంధకారం, దురవసథ్ కనిపిసాత్ యి.
మేఘాలు కమిమ్ వెలుగంతా చీక పోతుంది.
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6
యెషయానియామకం

1 రా న ఉజిజ్యా చనిపోయిన సంవతస్రం అతుయ్నన్త న
సింహాసనం పభువు కూరుచ్ని ఉండగా నేను చూశాను.
ఆయన అంగీ అంచులు దేవాలయానిన్ నింపివేశాయి.

2 ఆయనకు గా సెరాపులు నిలబడి ఉనాన్రు. ఒకొక్కక్రికి ఆరేసి
రెకక్లునాన్యి. పతివాడూ రెండు రెకక్లతో తన ముఖానిన్,
రెంటితోతనకాళల్ను కపుప్కుంటూ రెంటితోఎగురుతునాన్రు.

3 వారు “సేనల పభువు యెహోవా, పరిశుదుధ్ డు, పరిశుదుధ్ డు,
పరిశుదుధ్ డు.

లోకమంతా ఆయనమహిమతో నిండి ఉంది” అని గొపప్ సవ్రంతో
గాన పతిగానాలు చేసుత్ నాన్రు.
4వారి కంఠసవ్రానికి తలుపులు, గడపలు కంపిసుత్ నాన్యి. మందిరం

నిండాపొగ అలుముకుంది.
5 నేను “అయోయ్, నావి అపవిత న పెదాలు. అపవిత న

పెదాలునన్ జనం మధయ్ నివసిసుత్ నాన్ను.
నేను నశించాను. రాజు, సేనల పభువు అయిన యెహోవాను నేను

కనున్లారా చూశాను” అనుకునాన్ను.
6 అపుప్డు ఆ సెరాపులోల్ ఒకడు బలిపీఠం మీద నుండి పటుట్ కారుతో

ఎరగా కాలిన నిపుప్ తీసి నా దగగ్రికి ఎగిరి వచిచ్ నా నోటికి
దాని తగిలించాడు.

7 “ఇది నీ పెదాలకు తగిలింది గనక నీ పాపానికి పాయశిచ్తత్ం
అయింది. నీ దోషం తొలగి పోయింది” అనాన్డు.

8అపుప్డు “నేను ఎవరిని పంపాలి? మా పకష్ంగా ఎవరు వెళాత్ రు?”
అని పభువు అంటుండగా వినాన్ను.

అపుప్డు నేను “ఇదుగో నేనునాన్ను, ననున్ పంపు” అనాన్ను.
9ఆయన “నీవు వెళిల్ ఈ పజలతో చెపుప్. మీరు అసత్మానం వింటూ

ఉంటారు గానీ గహించరు.
ఎపుప్డూ చూసుత్ ంటారు గానీ తెలుసుకోరు.
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10వారు కళళ్తో చూసి, చెవులతో విని,
హృదయంతో గహించి,మనసుస్మారుచ్కుని,
సవ్సథ్త పొందకుండా ఉండేలాఈ పజలహృదయం కొవెవ్కేక్లా చేసి,
వారి చెవులకు చెవుడు, వారి కళళ్కు గుడిడ్తనం కలిగించు” అని

చెపాప్డు.
11 “పభూ, ఎనాన్ళల్ వరకు?” అని నేనడిగాను. ఆయన ఇలా

అనాన్డు. “నివాసులు లేక పటట్ణాలు, మనుషుయ్లు లేక ఇళ ళ్
శిథిల పోయేదాకా, దేశం బొతిత్గా బీడుగామారేదాకా,
12యెహోవా పజలను దూరపాంతానికి తీసుకు పోయే దాకా, దేశం

నిరజ్న చవిటిపర అయేయ్ దాకా.”
13 దానిలో పదవ భాగం మాతం మిగిలిపోయినా అది కూడా

నాశనమౌతుంది.
సింధూర మసత్కి వృ లను నరికి వేసినా తరువాత మిగిలి ఉండే

మొదుద్ లాగా అది ఉంటుంది.
అలాటిమొదుద్ లో పరిశుదధ్ న చిగురు ఉంది.

7
ఇమామ్నుయేలు గురించిన సూచన

1 యూదా రా న ఉజిజ్యా మనవడు, యోతాము కుమారుడు
అయిన ఆహాజు దినాలోల్ సిరియా రాజు రెజీను,
ఇశాయేలు రాజు, రెమలాయ్ కుమారుడు అయిన పెకహ
యెరూషలేము దండెతాత్ రు. అదివారివలల్ కాలేదు.

2అపుప్డు సిరియావారు ఎఫాయిము*వారినితోడు తెచుచ్కునాన్రని
దావీదు వంశం వారికి తెలిసినపుప్డు గాలికి అడవి చెటుల్
ఊగినటుట్ వారి హృదయాలు, వారి పజల హృదయాలు
గిలగిలలాడాయి.

* 7:2 7:2 ఎఫాయిము ఇశాయేలు ఉతత్ర రాజయ్ం
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3 అపుప్డు యెహోవా యెషయాతో ఇలా చెపాప్డు. ఆహాజుకు
ఎదురు వెళ ళ్. నీవు, నీ కుమారుడు షెయారాయ్షూబు చాకిరేవు
దారిలో ఎగువ కోనేటి కాలవ దగగ్రికి వెళళ్ండి.
4అతనితో చెపుప్ “భదం. కంగారు పడకు. పొగ లేసుత్ నన్ ఈ రెండు

కాగడాలకు అంటే రెజీను, సిరియావాళ ళ్, రెమలాయ్ కొడుకు
పెకహ -వీళళ్ కోపాగిన్కి జడిసిపోకు. బెదిరిపోకు.

5 సిరియా, ఎఫాయిము, రెమలాయ్ కొడుకు నీకు కీడు చేయాలని
ఆలోచించారు.

6 ‘మనంయూదా దేశం మీదికి పోయిదాని పజలను భయపెటిట్ దాని
పాకారాలు పడగొటిట్ టాబెయేలు కొడుకును దాని రాజుగా
చేదాద్ ం రండి’ అని చెపుప్కునాన్రు.”

7 అయితే పభు న యెహోవా ఇలా సెలవిసుత్ నాన్డు. “ఆ మాట
నిలవదు, అది జరగదు.

8సిరియాకు రాజధాని దమసుక్.
దమసుక్కు రాజు రెజీను.
అర ఐదు సంవతస్రాలలోపుఎఫాయిముఒకజాతిగాఉండకుండా

నాశన పోతుంది.
9షోమోను ఎఫాయిముకు రాజధాని.
షోమోనుకు రాజు రెమలాయ్ కొడుకు.
మీరు విశావ్సంలో సిథ్రంగా ఉండక పోతే భదంగా ఉండరు.”
10యెహోవాఆహాజుకు ఇంకా ఇలా చెపాప్డు.
11 “నీ దేవు న యెహోవాను సూచన అడుగు. అది ఎంత

లో న నా, ఎంత ఎతత్యిన నా సరే.”
12 కానీ ఆహాజు “నేను అడగను. యెహోవాను పరీ ంచను”

అనాన్డు.
13 కాబటిట్ యెషయా ఇలా జవాబిచాచ్డు. “దావీదు వంశసుథ్ లారా,

వినండి. మనుషులను విసికించడంచాలదనన్టుట్ నా దేవుణిణ్
కూడా విసిగిసాత్ రా?
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14 కాబటిట్ పభువు తానే ఒక సూచన మీకు చూపుతాడు.
వినండి, కనయ్ గరభ్ం ధరించి కుమారుణిణ్ కని అతనికి
‘ఇమామ్నుయేలు’ అని పేరు పెడుతుంది.

15 కీడును తోసిపుచచ్డం, మేలును కోరుకోవడం అతనికి తెలిసి
వచేచ్నాటికి అతడు పెరుగు, తేనె తింటాడు.

16 కీడును తోసిపుచచ్డం, మేలును కోరుకోవడం అతనికి తెలిసి రాక
ముందే ఎవరిని చూసి నువువ్ హడలిపోతునాన్వో ఆ ఇదద్రు
రాజుల దేశం నాశన పోతుంది.

17యెహోవానీ కి, నీజాతి కి, నీ పితరుల కుటుంబం వారిమీదికి
బాధ దినాలను, ఎఫాయిము యూదా నుండి వే పోయిన
దినంమొదలు నేటి వరకూ రాని దినాలను రపిప్సాత్ డు.

ఆయన అషూష్ రు రాజును నీ కి రపిప్సాత్ డు.
18 ఆ దినాన దూరంగా ఐగుపు పవాహాల దగగ్ర ఉనన్ జోరీగలను,

అషూష్ రు దేశపు కందిరీగలను యెహోవా ఈల వేసి
పిలుసాత్ డు.

19 అవనీన్ వచిచ్ మెటట్లోల్ లోయలోల్ బండల సందులోల్ ముళళ్
పొదలనిన్టిలో గడిడ్ బీడులనిన్టిలో దిగి ఉండిపోతాయి.

20ఆ దినానయెహోవా నది (యూపటీసు) అవతలి నుండి కిరాయికి
వచేచ్ మంగలి కతిత్తో, అంటే అషూష్ రు రాజు చేత నీ తల
వెంటుకలను కాళల్ వెంటుకలను గొరిగిసాత్ డు.

అది నీ గడాడ్ నిన్ కూడా గొరిగిసుత్ ంది.
21ఆ దినాన ఒకడు ఒక చినన్ ఆవును, రెండు గొరెలను పెంచుకుంటే
22అవి సమృదిధ్గా పాలిచిచ్నందువలల్ అతడు పెరుగు తింటాడు.
ఎందుకంటే ఈ దేశంలో శతువులు వదిలేసి పోయిన వారందరూ

పెరుగు తేనెలు తింటారు.
23 ఆ దినాన వెయియ్ వెండి నాణేల విలువగల వెయియ్ దాకష్చెటుల్

ఉండే పతి సథ్లంలో ముళళ్తుపప్లు, బహమ్జెముడు చెటుల్
పెరుగుతాయి.
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24ఈ దేశమంతా ముళళ్ తుపప్లతో, బహమ్ జెముడు చెటల్తో నిండి
ఉంటుంది గనక విలల్ంబులు చేతబటుట్ కుని పజలు వేటకు
అకక్డికి పోతారు.

25ముళళ్తుపప్ల, బహమ్ జెముడు చెటల్ భయం వలల్ మునుపుపారతో
తవివ్ సాగు చేసిన కొండల పుకు మనుషులు పోరు.

అది పశువులు, గొరెలు పచిచ్క మేసే చోటుగా ఉంటుంది.”

8
యూదాను శి ంచడానికి దేవుడు అషూష్ రు రాజాయ్నిన్

ఉపయోగించడం
1యెహోవా “నీవుపెదద్ పలక తీసుకుని ‘మహేర్షాలాల్ హాష్ బజ్ *’

అనేమాటలు దానిమీదరాయి.
2 నా నిమితత్ం నమమ్క న సాకష్ ం పలకడానికి యాజకు న

ఊరియా, యెబెరెకాయ్ కుమారుడు జెకరాయ్లను పిలుసాత్ ను”
అనినాతో చెపాప్డు.

3అపుప్డు నేను సీ పవక దగగ్రికి పోయాను. ఆమె గరభ్వతి అయి
కొడుకును కనన్ది. యెహోవా “వాడికి ‘మహేర్ షాలాల్ హాష్ బజ్ ’
అనే పేరు పెటుట్ .
4 ఈ పిలల్వాడు నానాన్, అమామ్ అనగలిగే ముందే అషూష్ రు రాజు,

అతని మనుషులు దమసుక్ ఐశవ్రాయ్నీన్ షోమోను దోపుడు
సొముమ్నూ ఎతుత్ కు పోతారు” అనాన్డు.

5యెహోవాఇంకానాతో ఇలా సెలవిచాచ్డు.
6 “ఈ పజలు మెలల్గా పారే షిలోహ నీళల్ వదద్ని, రెజీనును బటిట్ ,

రెమలాయ్ కుమారుణిణ్ బటిట్ సంతోషిసుత్ నాన్రు.”
7 కాబటిట్ పభువు బల న యూఫటీసు నది వరద జలాలను,

అంటే అషూష్ రు రాజును అతని నయ్మంతటిని వారిమీదికి
రపిప్సాత్ డు.

* 8:1 8:1మహేర్షాలాల్ హాష్ బజ్ తవ్రితముగా దోపుడగును
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అవి దాని కాలవలనిన్టి గా పొంగి తీరాలనిన్టి మీదా పొరిల్
పారుతాయి.

8అవి యూదా దేశంలోకి వచిచ్ వరద పొంగులా పవహిసాత్ యి. అవి
మెడలోతు అవుతాయి.

ఇమామ్నుయేలూ,దాని రెకక్లు నీ దేశమంతా కపేప్సాత్ యి.
9పజలారా,మీరు ముకక్లు చెకక్ పోతారు.
దూరదేశాలాల్ రా, మీరందరూ వినండి. మీరు యుదాధ్ నికి సనన్దుధ్ లు

కండి, ముకక్లు చెకక్ పొండి. యుదాధ్ నికి సనన్దుధ్ లు కండి,
ముకక్లు చెకక్ పొండి.

10 పథకం వేసుకోండి గానీ దానిన్ అమలోల్ పెటట్లేరు. ఆజఞ్ ఇవవ్ండి
గానీ ఎవరూ దానిన్ పాటించరు. ఎందుకంటే దేవుడు మాతో
ఉనాన్డు.

దేవునికి భయపడు
11 తన బలిషఠ్ న చేతిని నా ఉంచి ఈ పజల దారిలో

నడవకూడదనియెహోవాఖండితంగానాతో చెపాప్డు.
12ఈ పజలు కుట అని చెపేప్దంతా కుట అనుకోకండి.
వారు భయపడేదానికి భయపడకండి. హడలిపోకండి.
13సేనల పభు నయెహోవాయేపరిశుదుధ్ డని ఎంచాలి.
మీరు భయపడవలసిన వాడు, భీతి చెందవలసిన వాడు ఆయనే.
14అపుప్డాయనమీకు పరిశుదధ్ సథ్లంగాఉంటాడు. అయితేఆయన

ఇశాయేలు రెండు కుటుంబాలకు తొటుపడజేసే రాయిగా
తూలి పడేసే బండగా ఉంటాడు.

యెరూషలేము నివాసులకు బోనుగా చికుక్కునే వలగా ఉంటాడు.
15చాలామంది వాటికి తగిలి తొటుపడి కాళల్ చేతులు విరిగి వలలో

చికిక్ పటుట్ బడతారు.
16 ఈ సాకష్ వాకాయ్నిన్ కటుట్ . ఈ అధికారిక వారను సీలు వేసి నా

శిషుయ్లకు అపప్గించు.
17యాకోబు వంశానికి తనముఖం దాచుకునన్యెహోవాకోసం నేను

ఎదురు చూసాత్ ను.
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ఆయన కోసం నేను ఎదురు చూసాత్ ను.
18ఇదిగో, నేను,యెహోవానాకిచిచ్న పిలల్లు.
సీయోను కొండ మీద నివసించే సేనల పభువు యెహోవా మూలంగా

సూచనలుగా, మహతాక్రాయ్లుగా ఇశాయేలీయుల మధయ్
ఉనాన్ము.

19 వారు మాతో “శకునాలు చెపేప్ వారి దగగ్రికి, గొణుగుతూ
గుసగుసలాడుతూ ఉండే మంతగాళళ్ దగగ్రికి వెళిల్
విచారణ చెయయ్ండి” అని చెబుతారు. కానీ పజలు
విచారించవలసింది తమ దేవుడి దగగ్రనే గదా?

బతికి ఉనన్ వారి కోసం చచిచ్న వారి దగగ్రికి వెళల్డం ఏమిటి?
20ధరమ్శాసం నాసాకష్ ం నా దృషిట్ నిలపండి.
వారు ఇలా చెపప్క పోతే అందుకు కారణం వారికి సూరోయ్దయం

కలగలేదు.
21 అలాటి వారు ఇబబ్ంది పడుతూ ఆకలితో దేశమంతా

తిరుగులాడుతారు.
ఆకలేసి కోపపడతారు. తమ ముఖాలు ఆకాశం పుకు ఎతిత్ తమ

రాజును, తమ దేవుణిణ్ దూషిసాత్ రు.
22 భూమి పు తేరి చూసి, దురవసథ్ , అంధకారం, భరించరాని

వేదన అనుభవిసాత్ రు. ఇతరులు వారిని వారు గాఢాంధకార
దేశంలోకి తోలివేసాత్ రు.

9
మన కోసం ఒక బిడడ్ పుటాట్ డు

1 యాతనలో ఉనన్ దాని అలుముకునన్ మబుబ్ తేలిపోతుంది.
పూరవ్కాలంలోఆయనజెబూలూను దేశానిన్, నఫాత్ లి దేశానిన్
అవమాన పరిచాడు. కాని చివరి కాలంలో ఆయన సముద
పాంతానిన్, అంటేయొరాద్ ను అవతలి పదేశానిన్, అనయ్పజల
గలిలయ పదేశానీన్ మహిమగలదానిగా చేసాత్ డు.
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2చీకటిలోనడిచిన పజలు గొపప్ వెలుగును చూశారు. చావునీడ గల
దేశనివాసులమీద వెలుగు పకాశించింది.

3 నువువ్ పజలను విసత్రింపజేశావు. వాళళ్ సంతోషం వృదిధ్ చేశావు.
కోతకాలంలో మనుషులు సంతోషంగా ఉనన్టుట్ , కొలల్సొముమ్
పంచుకునే వాళ ళ్ సంతోషంగా ఉనన్టుట్ వాళ ళ్ నీ సనిన్ధిలో
సంతోషంగా ఉనాన్రు.

4 మిదాయ్ను దినాన జరిగినటుట్ అతని బరు న కాడిని నువువ్
విరిచావు. అతని మెడ మీద ఉనన్ దుంగను, అతణిణ్ తోలే
వాడి కొరడాలను విరగగొటాట్ వు.

5యుదధ్ శబద్ం చేసే పాద రకష్లు, రకంలో పొరిల్ంచిన వసాలు అగిన్లో
కాలి, ఆ అగిన్కి ఇంధనం ఔతాయి.

6ఎందుకంటే మన కోసం ఒక బిడడ్ పుటాట్ డు. మనకు ఒక కుమారుణిణ్
అనుగహించడంజరిగింది. ఆయనభుజాలమీదపరిపాలన
ఉంటుంది. ఆయనకు ఆశచ్రయ్ న ఆలోచనకర, శకిశాలి
అయిన దేవుడు, శాశవ్తు న తండి, శాంతిసమాధానాల
అధిపతి అని పేరు.

7 ఇక పరిమితి లేకుండా దానికి వృదిధ్ , విసీత్రణ్ం కలిగేలా దావీదు
సింహాసనానిన్, రాజాయ్నిన్ నియమిసాత్ డు. నాయ్యం
మూలంగా, నీతి మూలంగా రాజాయ్నిన్ సిథ్రపరచడానికి
శాశవ్తంగా అతడు దావీదు సింహాసనం మీద ఉండి
పరిపాలన చేసాత్ డు. సేనల పభు న యెహోవా ఆసకితో
దీనిన్ నెరవేరుసాత్ డు.

ఇశాయేలు యెహోవాకోపం
8యాకోబుకు విరోధంగా పభువువార పంపినపుప్డు అది ఇశాయేలు

మీద పడింది.
9-10 “వాళ ళ్ ఇటుకలతో కటిట్ంది పడిపోయింది. కాని మేము చెకిక్న

రాళల్తో కడతాం. అతిత్ కరతో కటిట్ంది నరికేశారు, కాని వాటికి
బదులుగా దేవదారు కరను వాడదాం” అని అతిశయపడి
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గరవ్ంతోచెపుప్కునేఎఫాయిముకూ,షోమోనునివాసులకూ,
పజలందరికీ ఈ విషయం తెలుసుత్ ంది.

11 కాబటిట్ యెహోవా అతని మీదకి రెజీనును, అతని విరోధిని
లేపుతాడు. అతని శతువులను రేపుతాడు.

12 తూరుప్న సిరియా, పడమట ఫిలిషీయులు నోరు తెరచి
ఇశాయేలును మింగేసాత్ రు. ఇంత జరిగినా కోపంలో ఉనన్
యెహోవా ఆగడు. ఎతిత్న ఆయన చెయియ్ దెబబ్ కొటేట్ందుకు
ఇంకా ఎతేత్ ఉంది.

13 అయినా పజలు తమను కొటిట్న దేవుని పు తిరగరు. సేనల
పభు నయెహోవాను వెదకరు.

14కాబటిట్ యెహోవాఇశాయేలులోనుంచితల,తోక,తాటిమటట్ , రెలుల్
అనిన్టినీ ఒకే రోజు నరికేసాత్ డు.

15పెదద్లూ,ఘనులూ తల. అసతాయ్లు ఉపదేశించే పవకలు తోక.
16ఈపజలను నడిపించేవాళ ళ్పజలనుదారితపిప్సుత్ నాన్రు. వాళళ్

వెంట నడుసుత్ నన్ వాళ ళ్ నాశనమౌతారు.
17 వాళళ్ందరూ భకిహీనులు, దురామ్రుగ్ లు. పతి నోరు మూరఖ్పు

మాటలు మాటాల్ డుతుంది. కాబటిట్ పభువు వాళళ్
యువకులను చూసి సంతోషించడు, వాళళ్లోల్ తలిల్దండులు
లేని వారి పటల్ అయినా, వాళళ్ వితంతువుల పటల్ అయినా
కరుణ చూపించడు. దీనంతటి బటిట్ ఆయన కోపం
చలాల్ రదు. ఎతిత్న ఆయన చెయియ్ దెబబ్ కొటేట్ందుకు ఇంకా
ఎతేత్ ఉంటుంది.

18 దురామ్రగ్త అగిన్లా మండుతుంది. అది గచచ్ పొదలను, బహమ్
జెముడు చెటల్ను కాలిచ్, అడవి పొదలోల్ రాజుకుని, దటట్ న
పొగసథ్ంభంలా కి లేసుత్ ంది.

19 సేనల పభువు అయిన యెహోవా ఉగత వలల్ దేశం కాలి భసమ్ం
అయిపోయింది. పజలు ఆ అగిన్కి ఇంధనంలా ఉనాన్రు. ఏ
మనిషీ తన సహోదరుణిణ్ కరుణించడు.
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20 కుడిచేతి మాంసం కోసుకుని తింటారు గాని ఇంకా ఆకలిగానే
ఉంటారు. ఎడమచేతిమాంసంకోసుకు తింటారుగానిఇంకా
తృపిత్ చెందరు. పతివాడూ తన సొంత చేతిమాంసం కూడా
తింటాడు.

21మనషేష్ ఎఫాయిమునీ, ఎఫాయిము మనషేష్నీ తినేసాత్ రు. వీరిదద్రు
కలిసియూదామీద పడతారు. ఇలా జరిగినా ఆయన కోపం
చలాల్ రదు. ఎతిత్న ఆయన చెయియ్ దెబబ్ కొటేట్ందుకు ఇంకా
ఎతేత్ ఉంటుంది.

10
1వితంతువులు తమకు కొలల్సొముమ్గా ఉండాలనీ,
2తలిల్దండులు లేని వాళళ్ను దోచుకోవాలనీ కోరి, అవసరతలో ఉనన్

వాళల్కు నాయ్యం జరిగించకుండా చేసి, నా పజలోల్ ఉనన్
పేదలకు హకుక్లు లేకుండా చేసి, అనాయ్య నియమాలు
విధించే వారికీ,బాధ కలిగించే శాసనాలు చేసే వారికీ బాధ.

3 తీరుప్ రోజున, దూరం నుంచి వచేచ్ నాశనదినాన మీరేం చేసాత్ రు?
సాయం కోసం ఎవరి దగగ్రికి పారిపోతారు? మీ ఐశవ్రయ్ం
ఎకక్డ ఉంచుతారు?

4 నువువ్ బందీ న వాళళ్ కింద ముడుచుకుని దాకుక్నాన్వు.
హత న వాళళ్తోపాటు పడి ఉనాన్వు. అయినాయెహోవా
కోపం చలాల్ రలేదు. ఎతిత్న ఆయన చెయియ్ దెబబ్ కొటేట్ందుకు
ఇంకా ఎతేత్ ఉంటుంది.

అషూష్ రీయుల దేవుని శికష్
5 అషూష్ రీయులకు బాధ, వాళ ళ్ నా కోపానికి సాధన న గద. నా

ఉగతను తీరుచ్కునే దుడుడ్ కర.
6భకిహీను న పజల మీదకి నేను వాళళ్ను పంపిసాత్ ను. కొలల్సొముమ్

దోచుకోడానికీ, వేటాడింది తెచుచ్కోడానికీ, వాళళ్ను వీధులోల్
మటిట్ తొకిక్నటుట్ తొకక్డానికీ, నా ఉగతకు పాతు న
అహంకార పజలకు విరోధంగా అతనిన్ పంపిసాత్ ను.
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7కాని అతడు ఆలా అనుకోడు. అది అతని ఉదేద్శం కాదు. నాశనం
చెయాయ్లనీ, అనేకమందిని నిరూమ్లం చెయాయ్లనీ అతని
ఆలోచన.

8అతను “నాఅధిపతులందరూ మహారాజులు కారా?
9 కలోన్ పటట్ణం కరెక్మీషులాంటిదే కదా? హమాతు అరాప్దులాంటిది

కాదా? షోమోను దమసుక్లాంటిది కాదా?
10 విగహాలను పూజించే రాజాయ్లు నా చేతికి చికాక్యి గదా, వాటి

విగహాలుయెరూషలేము,షోమోనులవిగహాలకంటేఎకుక్వే
గదా.

11షోమోను పటల్, దాని విగహాల పటల్ నేను చేసినటుట్ యెరూషలేము
పటల్ ,దానివిగహాలపటల్ చెయయ్కుండాఉంటానా”అంటాడు.

12 సీయోను కొండ మీద, యెరూషలేము మీద పభువు తన
కారయ్మంతా నెరవేరిచ్న తరువాత ఆయన “నేను అషూష్ రు
రాజు హృదయ గరవ్ం కారణంగా అతని మాటను బటిట్ ,
అతని కళళ్లోల్ ని అహంకారపు చూపులను బటిట్ , అతనిన్
శి సాత్ ను” అంటాడు. 13ఎందుకంటే అతడు,

“నేను తెలి న వాణిణ్ . నా బలంతో, నా బుదిధ్తో అలా చేశాను.
నేను దేశాల సరిహదుద్ లను మారిచ్ వాళళ్ ఖజానాలను
దోచుకునాన్ను. మహా బలిషుఠ్ డి సింహాసనాల మీద
కూరుచ్నన్ వాళళ్ను కూలదోశాను.

14 ప గూటిలో ఒకడు చెయియ్ పెటిట్నటుట్ దేశాల ఆసిత్
చేజికిక్ంచుకునాన్ను. విడిచిపెటిట్న గుడల్ను ఏరుకునన్టుట్
నేను భూమంతా సంపాదించుకునాన్ను. ఏ ప రెకక్లు
ఆడించలేదు, నోరు తెరవలేదు, కిచకిచలాడలేదు”
అంటాడు.

15 నరికేవాణిణ్ చూసి గొడడ్లి తన గురించి తాను పగలాభ్లు
పలుకుతుందా? కోసేవాణిణ్ చూసి రంపం తన గురించి
తాను పొగడుకుంటుందా?



యెషయా 10:16 xxvii యెషయా 10:23

ఇది ఒక కర తనను ఎతేత్వాణిణ్ కెతత్గలిగినటుట్ ఉంది. ఒక గద ఒక
వయ్కిని కి లేపగలిగినటుట్ ఉంది.

16 కాబటిట్ , పభువూ, నాయ్లకు అధిపతి అయిన యెహోవా
అషూష్ రీయుల పఖాయ్త యోధుల మీదకు బకక్చికిక్
కృశించిపోయే రోగం పంపిసాత్ డు. వారు ఆయన మహిమ
కింద అగిన్ రాజుకుని కాలిపోతారు.

17 ఇశాయేలు దేవుని వెలుగు ఒక అగిన్ అవుతుంది. దాని
పరిశుదధ్ దేవుడు ఒక జావ్ల అవుతాడు. అది అషూష్ రు
దేశపు బలురకక్సి చెటల్కూ, గచచ్పొదలకూ అంటుకుని ఒకక్
రోజులోవాటినిమింగేసుత్ ంది.

18 ఒకడు వాయ్ధితో ణించిపోయినటుట్ శరీర పాణాలతోపాటు
అతని అడవికీ అతని ఫలభరిత న పొలాలకూ కలిగిన
మహిమను అది నాశనం చేసుత్ ంది.

19 అతని అడవిచెటల్ లెకక్ ఎంత తగిగ్పోతుందంటే, ఒక పసివాడు
వాటిని లెకక్పెటట్గలుగుతాడు.

ఇశాయేలులోమిగిలినవాళ ళ్
20ఆ రోజున ఇశాయేలులోమిగిలినవాళ ళ్, యాకోబు కుటుంబీకులోల్

తపిప్ంచుకునన్వాళ ళ్ తమను హతం చేసిన వాణిణ్* ఇక
ఎనన్డూ ఆశయించకుండా ఇశాయేలీయుల పరిశుదధ్
దేవు న యెహోవా మీద నిజంగా ఆధారపడతారు.
21యాకోబులో మిగిలిన వాళ ళ్ బలవంతు న దేవుని పు
తిరుగుతారు.

22 ఇశాయేలూ, నీ పజలు సముదపు ఇసుకలా ఉనాన్, దానిలో
మిగిలిన వాళేళ్ తిరుగుతారు. పవాహంలా పారే నీతి
నిరణ్యించిన పకారం ఆ దేశానికి సమూల నాశనం
పాపిత్ంచింది. 23 ఎందుకంటే పభువూ, నాయ్లకు అధిపతి

* 10:20 10:20 తమను హతం చేసిన వాణిణ్ అషూష్ రు రాజు



యెషయా 10:24 xxviii యెషయా 10:32

అయిన యెహోవా భూమంతటా తాను నిరణ్యించిన
సమూలనాశనం అమలు చెయయ్బోతునాన్డు.

24 పభువూ, నాయ్లకు అధిపతి అయిన యెహోవా ఇలా
అంటునాన్డు. “సీయోనులో నివాసం ఉంటునన్ నా
పజలారా, అషూష్ రుకు భయపడవదుద్ . ఐగుపీత్యులు
చేసినటుట్ వాళ ళ్ కరతో నినున్ కొటిట్ నీ మీద తమ దండం
ఎతుత్ తారు. 25అతనికి భయపడవదుద్ . ఇంక కొదిద్ కాల న
తరువాత నీమీదనా కోపం చలాల్ రుతుంది. నాకోపం అతని
నాశనానికి దారి తీసుత్ ంది.”

26 ఓరేబు బండ దగగ్ర మిదాయ్నును ఓడించినటుట్ సేనల పభు న
యెహోవా తన కొరడాను అతని మీద ఝుళిపిసాత్ డు.
ఆయన ఐగుపులో చేసినటుట్ తన కర సముదం మీద ఎతిత్
దానిన్ కెతుత్ తాడు.

27 ఆ రోజున నీ భుజం మీద నుంచి అతని బరువు, నీ మెడ మీద
నుంచి అతని కాడి తీసివేయడం జరుగుతుంది. నీ మెడ
బలంగా ఉనన్ కారణంగా ఆ కాడినాశనం అవుతుంది.

28 శతువు ఆయాతు దగగ్రికి వచాచ్డు, మిగోను మారగ్ంగుండా
వెళత్ నాన్డు. మికమ్షులో తమసామగి నిలవ్ చేశాడు.

29 వాళ ళ్ కొండ సందు దాటారు, గెబలో బస చేశారు. రమా
వణకుతోంది. సౌలు గిబాయ్ నివాసులు పారిపోయారు.

30 గలీల్ము ఆడపడుచులారా, బిగగ్రగా కేకలు వేయండి. లాయిషా,
ఆలకించు! అయయ్యోయ్, అనాతోతు!

31మదేమ్నా పజలు పారిపోతునాన్రు. గెబీము నివాసులు సుర త
పాంతాలకు పరుగెతుత్ తునాన్రు.

32ఈ రోజే అతను నోబులో ఆగుతాడు. ఈ రోజే సీయోను కుమారి
పరవ్తం, యెరూషలేము కొండ పు వాళ ళ్ తమ పిడికిలి
ఊపుతునాన్రు.
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33 చూడండి, పభువూ, నాయ్లకు అధిపతి అయిన యెహోవా
భీకర శబద్ంతో కొమమ్లను తెగగొటిట్నపుప్డు ఎతత్యిన చెటుల్
కూలిపోతాయి. గంభీర నవి పడిపోతాయి.

34ఆయన అడవిపొదలను గొడడ్లితో నరుకుతాడు. పఖాయ్తిగాంచిన
లెబానోను కూలిపోతుంది.

11
యెషష్యి వేరు నుంచి చిగురు

1యెషష్యి వేరు నుంచి చిగురు పుడుతుంది. అతని వేరుల నుంచి
కొమమ్ ఎదిగి ఫలిసుత్ ంది.

2 జాఞ్ నవివేకాలకు ఆధార న యెహోవా ఆతమ్, ఆలోచన బలాలకు
ఆధార న యెహోవా ఆతమ్, తెలివినీ యెహోవా పటల్
భయభకులనూ పుటిట్ంచే యెహోవా ఆతమ్ అతని మీద
నిలుసుత్ ంది.

3యెహోవాభయం అతనికి ఆనందం కలిగిసుత్ ంది.
4 కంటి చూపును బటిట్ అతను తీరుప్ తీరచ్డు. తాను వినన్

దానిన్ బటిట్ విమరశ్ చేయడు. నీతిని బటిట్ పేదలకు తీరుప్
తీరుసాత్ డు. భూనివాసులోల్ దీను న వాళల్కు నిజాయితీగా
విమరశ్ చేసాత్ డు. తన నోటి దండంతో లోకానిన్ కొడతాడు.
తన పెదవులఊపిరితో దురామ్రుగ్ లను హతం చేసాత్ డు.

5 అతని నడుముకు నాయ్యం, అతని మొలకు సతయ్ం నడికటుట్ గా
ఉంటాయి.

6తోడేలు గొరెపిలల్తో నివాసం చేసుత్ ంది. చిరుతపులిమేకపిలల్తో కలిసి
పడుకుంటుంది. దూడ, సింహం కూన, కొవివ్న దూడ కలిసి
ఉంటాయి. చినన్ పిలల్వాడు వాటిని తోలుకెళాత్ డు.

7 ఆవు, ఎలుగుబంటి కలిసి మేసాత్ యి. వాటి పిలల్లు ఒకక్ చోటే
పండుకుంటాయి. ఎదుద్ మేసినటుట్ సింహం గడిడ్ మేసుత్ ంది.
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8 పాలు తాగే పసిపిలల్ పాము పుటట్ మీద ఆడుకుంటుంది. పాలు
విడిచిన పిలల్, సరప్ం పుటట్లో తన చెయియ్ పెడుతుంది.

9నా పరిశుదధ్ పరవ్తమంతటి మీద, ఏ మృగమూ హాని చెయయ్దు,
నాశనం చెయయ్దు. ఎందుకంటే సముదం నీటితో నిండి
ఉనన్టుట్ లోకం యెహోవాను గూరిచ్న జాఞ్ నంతో నిండి
ఉంటుంది.

10ఆ రోజున పజలకు ధవ్జంగాయెషష్యి వేరు నిలుసుత్ ంది. జాతులు
ఆయన కోసం వెదకుతాయి. ఆయన విశమించే సథ్లం
పభావం కలది అవుతుంది.

11 ఆ రోజున మిగిలిన తన పజలను అషూష్ రులో నుంచీ.
ఐగుపులో నుంచీ, పతోసులో నుంచీ, కూషులో నుంచీ,
ఏలాములో నుంచీ, షీనారులో నుంచీ, హమాతులో నుంచీ,
సముదదీవ్పాలోల్ నుంచీ విడిపించి రపిప్ంచడానికి యెహోవా
రెండోసారి తన చెయియ్చాపుతాడు.

12 జాతులను పోగు చెయయ్డానికి ఆయన ఒక ధవ్జం నిలబెటిట్ ,
బహిషక్రణకు గు న ఇశాయేలీయులను పోగుచేసాత్ డు.
చెదిరిపోయినయూదావాళళ్ను భూమినలుదికుక్ల నుంచి
సమకూరుసాత్ డు.

13 ఎఫాయిముకునన్ అసూయను నిలువరిసాత్ డు. యూదా పటల్
విరోధంగా ఉనన్ వాళ ళ్ నిరూమ్లమౌతారు. ఎఫాయిము
యూదాను బటిట్ అసూయ పడడు. యూదా ఎఫాయిమును
బాధించడు

14 వాళ ళ్ పడమటి పు ఉనన్ ఫిలిషీయుల కొండల మీదకి
దూసుకొసాత్ రు. వాళ ళ్ ఏక తూరుప్ వారిని కొలల్గొడతారు.
వాళ ళ్ ఎదోము మీద, మోయాబు మీద దాడి చేసాత్ రు,
అమోమ్నీయులు వాళల్కు విధేయులౌతారు.

15 యెహోవా ఐగుపు సముదం అగాధానిన్ విభజిసాత్ డు. చెపుప్లు
తడవకుండా మనుషులు దానిన్ దాటి వెళేళ్లా తన వేడి
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ఊపిరినిఊది,యూఫటీసు నదిమీద తన చెయియ్ ఆడించి,
ఏడు కాలువలుగా దానిన్ చీలుసాత్ డు.

16 ఐగుపు దేశం నుంచి ఇశాయేలు వచిచ్న రోజున వాళల్కు దారి
ఉనన్టుట్ ,అషూష్ రులోమిగిలినఆయనపజలుఅకక్డనుంచి
తిరిగి వచేచ్టపుప్డు వాళల్కు రాజమారగ్ం ఉంటుంది.

12
సుత్ తి గీతం

1ఆ రోజునమీరు ఇలా అంటారు,
“యెహోవా, నువువ్ నామీద కోపపడాడ్ వు, నీ కోపం చలాల్ రింది, నినున్

సుత్ తిసుత్ నాన్ను. నువువ్ ననున్ ఆదరించావు.
2 చూడు, దేవుడే నా రకష్ణ. భయం లేకుండా నేను ఆయనిన్

నముమ్తాను. యెహోవా,అవును,యెహోవాయేనాకు బలం.
ఆయనేనా కీరన. ఆయనేనాకు రకష్ణ అయాయ్డు.”

3 ఆనందంతో రకష్ణ బావులోల్ నుంచి మీరు నీళల్ చేదుకుంటారు. ఆ
రోజునమీరు ఇలా అంటారు,

4 “యెహోవాను సుత్ తించండి. ఆయన పేరు పెటిట్ పిలవండి. జనాలోల్
ఆయన కియలు చాటించండి. ఆయన పేరు ఘన నదని
పకటించండి.

5 యెహోవాను గూరిచ్ పాటలు పాడండి. ఆయన అదుభ్త న
కారాయ్లు చేశాడు. ఈ సంగతి భూమంతా తెలియనివవ్ండి.

6గొపప్వా న ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుడు నీ మధయ్ ఉనాన్డు గనుక,
సీయోను నివాసీ, అరిచి సంతోషంతో కేకలు పెటుట్ .”

13
బబులోను గురించి పవచనం

1 బబులోనును గూరిచ్ ఆమోజు కొడుకు యెషయా సీవ్కరించిన
పకటన.
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2 చెటుల్ లేని కొండ మీద గురు కోసం ఒక జెండా పాతండి. పజలు
పధానుల దావ్రాలోల్ పవేశించమని కేకపెటిట్ వాళళ్ను పిలిచి,
చెయియ్ఊపి గ చెయయ్ండి.

3నాకు పతిషిఠ్తు న వాళల్కు నేను ఆజఞ్ ఇచాచ్ను. నా కోపం అమలు
చెయయ్మని నా శూరులను పిలిచాను. నా పభావానిన్బటిట్
ఆనందించే వాళళ్ను పిలిపించాను.

4 కొండలోల్ ఒక పెదద్ జనసమూహం ఉనన్టుట్ వినిపిసుత్ నన్ ఆ శబద్ం
వినండి. సమకూడుతునన్ రాజాయ్ల పజలు చేసే అలల్రి శబద్ం
వినండి. నాయ్లకు అధిపతి అయిన యెహోవా యుదధ్ం
కోసం తన నాయ్నిన్ సిదధ్ం చేసుత్ నాన్డు.

5 సరవ్లోకానిన్ పాడు చెయయ్డానికి దూర దేశం నుంచీ, ఆకాశపు
అంచుల నుంచీ యెహోవా, ఆయన తీరుప్ అమలు చేసే
సాధనాలు వసుత్ నాన్రు.

6బిగగ్రగాఅరవండి, ఎందుకంటే,యెహోవాదినం దగగ్రపడింది. అది
సరవ్శకు న దేవుని దగగ్ర నుండి విధవ్ంసం తెసుత్ ంది.

7అందువలన చేతులనీన్ బలహీన వేలాడతాయి, పతివాడి గుండె
కరిగిపోతుంది.

8 పజలు భయభాంతులౌతారు. పురిటినొపుప్లు పడే సీలాగా వాళల్కు
వేదనలు, దుఃఖాలు కలుగుతాయి. ఒకరినొకరు విసుత్ పోయి
చూసుకుంటారు. వాళళ్ ముఖాలు మండిపోతూ ఉంటాయి.

9యెహోవా దినం వసోత్ ంది. దేశానిన్ పాడు చెయయ్డానికీ, పాపులు
దానిలో ఉండకుండా పూరిగా నాశనం చెయయ్డానికీ
కూర న ఉగతతో, పచండ న కోపంతో అది వసోత్ ంది.

10 ఆకాశ నకష్తాలు, నకష్తరాసులు తమ వెలుగును ఇయయ్వు.
ఉదయం నుంచే సూరుయ్ణిణ్ చీకటి కముమ్తుంది. చందుడు
పకాశించడు.
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11 చెడుతనానిన్ బటిట్ ఈ లోకానీన్, తమ దోషానిన్ బటిట్ దుషుట్ లనూ
శి సాత్ ను. గరివ్షుట్ ల అహంకారం అంతమొందిసాత్ ను.
కూరుల అహంకారం అణిచివేసాత్ ను.

12 బంగారం కనాన్ మనుషులనూ, ఓఫీరు దేశపు సువరణ్ం కనాన్
మానవజాతినీ అరుదుగా ఉండేలా చేసాత్ ను.

13 నాయ్లకు అధిపతి అయిన యెహోవా కోపాగిన్ కురిసే రోజున,
ఆయన ఉగతకు ఆకాశం వణికేలా, భూమి తన సాథ్ నం
తపేప్లా నేను చేసాత్ ను.

14అపుప్డువేటకు గు నజింకలాగా,పోగుచెయయ్నిగొరెలాల్ గాపజలు
తమ తమ సవ్జాతి పు తిరుగుతారు. తమ సవ్దేశాలకు
పారిపోతారు.

15 దొరికిన పతివాడూ కతిత్వాత కూలుతాడు. బందీగా దొరికిన
పతివాడూ ఖడగ్ ంతో చనిపోతాడు.

16వాళ ళ్ చూసూత్ ఉండగా వాళళ్ పసిపిలల్లను విసిరి కొటిట్నపుప్డు
ముకక్లౌతారు. వాళళ్ ఇళ ళ్ దోపిడీ అవుతాయి. వాళళ్
భారయ్లు అతాయ్చారానికి గురౌతారు.

17 చూడు, వాళళ్ మీద దాడి చెయయ్డానికి నేను మాదీయులను
రేపడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్ను. వాళ ళ్ వెండిని పటిట్ంచుకోరు.
బంగారం కూడావాళళ్కు ఆనందం కలిగించదు.

18 వాళళ్ బాణాలు యువకులను చీలుసాత్ యి. దూసుకుపోతాయి.
వాళ ళ్ పిలల్లను విడిచిపెటట్రు, పసిపిలల్ల మీద దయ
చూపించరు.

19 అపుప్డు రాజాయ్లోల్ గొపప్దిగా, కలీద్యుల శోభకూ, అతిశయానికీ
కారణ న బబులోను, దేవుడు పాడుచేసిన సొదొమ
గొమొరాలాల్ గా అవుతుంది.

20 అది ఇంకెనన్డూ నివాససథ్లంగా ఉండదు. తరతరాలోల్ ఇంక
దానిలో ఎవడూ కాపురం ఉండడు. అరబీయుడు అకక్డ
తన గుడారం వెయయ్డు. గొరెల కాపరులు తమ మందలను
అకక్డ విశాంతి తీసుకోనివవ్రు.
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21 ఎడారి మృగాలు అకక్డ ఉంటాయి. వాళళ్ ఇళళ్ నిండా
గుడల్గూబలు, నిపుప్కోళ ళ్ ఉంటాయి. కొండమేకలు అకక్డ
గంతులు వేసాత్ యి.

22వాళళ్ కోటలోల్ అడవి కుకక్లూ, వాళళ్ అంద న రాజమందిరాలోల్
నకక్లూ అరుసాత్ యి. దాని కాలం దగగ్రపడింది. దాని
రోజులు ఇక ఆలసయ్ం కావు.

14
1 యెహోవా యాకోబు మీద జాలిపడతాడు. ఆయన మళీళ్

ఇశాయేలును ఎంపిక చేసుకుని వారికి తమ సవ్దేశంలో
పూరవ్ మ సిథ్తి కలిగిసాత్ డు. పరదేశులు వాళళ్లోల్ కలిసి,
యాకోబు సంతతితో జత కూడుతారు.

2 ఇతర జాతులు వాళళ్ను తమ సొంత దేశానికి తీసుకు పోతారు.
ఇశాయేలు వంశసుథ్ లు యెహోవా దేశంలో వాళళ్ను
దాసదాసీలుగా ఉపయోగించుకుంటారు. తమను
బందీలుగా పటుట్ కునన్ వాళళ్ను వాళ ళ్ బందీలుగా
పటుట్ కుంటారు. తమను బాధించిన వాళళ్ మీద పరిపాలన
చేసాత్ రు.

3 ఆ రోజున నీ బాధ నుంచి, నీ వేదన నుంచి, నువువ్ చెయాయ్లిస్
వచిచ్న కషట్ం నుంచియెహోవానీకు విశాంతి ఇసాత్ డు.

4ఆ రోజున నువువ్ బబులోను రాజు గూరిచ్ ఎగతాళి పాట ఎతిత్ ఇలా
పాడతావు.

“బాధించిన వాళల్కు అంతం ఎలా వచిచ్ందో చూడు. గరివ్ంచిన రౌదం
ఎలా అంతమయియ్ందో చూడు!

5 దుషుట్ ల దుడుడ్ కరనూ, ఎడతెగని హతయ్లతో జాతులను కూరంగా
కొటిట్న పాలకుల రాజదండానిన్యెహోవావిరగొగ్టాట్ డు.

6 వాళ ళ్ ఆగహంతో నిరంకుశ బలతాక్రంతో జాతులను
లోబరచుకునాన్రు.



యెషయా 14:7 xxxv యెషయా 14:16

7 భూలోకమంతా నిమమ్ళించి విశాంతిగా ఉంది. వాళ ళ్ పాటలతో
తమ సంబరాలుమొదలు పెటాట్ రు.

8 నినున్ గూరిచ్ తమాల వృ లు, లెబానోను దేవదారు వృ లు
సంతోషిసూత్ ఇలాఅంటాయి, ‘నువువ్ ఓడిపోయినపప్టున్ంచి
చెటుల్ నరికే వాడెవడూ మమమ్లిన్ నరకడానికి మా మీదకు
రాలేదు.’

9 నువువ్ పవేశిసూత్ ఉండగానే నినున్ ఎదురోక్డానికి పాతాళం
నీ కోసం ఆసకిగా ఎదురు చూసోత్ ంది. అది నీ కోసం
చనిపోయిన వాళళ్ను లేపుతోంది. భూరాజులందరినీ,
జనాల రాజులందరినీ వాళళ్ సింహాసనాల మీద నుంచి
లేపుతోంది.

10 వాళళ్ందరూ నినున్ చూసి, నువువ్ కూడా మాలాగే
బలహీనుడివయాయ్వు. నువూవ్మాలాంటివాడివయాయ్వు.

11 నీ ఆడంబరం, నీ తీగ వాయిదయ్ సవ్రం పాతాళానికి
పడిపోయాయి. నీ కింద పురుగులు వాయ్పిసాత్ యి. కిములు
నినున్ కపుప్తాయి.

12 తేజోనకష్తమా, వేకువచుకాక్, ఆకాశం నుంచి నువెవ్లా
పడిపోయావు? జాతులను కూలిచ్న నువువ్ నేలమటట్ం
వరకూ ఎలా తెగి పడిపోయావు?

13 నువువ్ నీ హృదయంలో, ‘నేను ఆకాశానికి ఎకిక్పోతాను,
దేవుని నకష్తాలకనాన్ ఎతుత్ గా నా సింహాసనానిన్ గొపప్
చేసుకుంటాను, ఉతత్రం పు ఉనన్ సభాపరవ్తం మీద
కూరుచ్ంటాను,

14 మేఘమండలం మీదకు ఎకుక్తాను, మహోనన్తు న దేవునితో
ననున్ సమానంగా చేసుకుంటాను’ అనుకునాన్వు.
15 అయితే నువువ్ ఇపుప్డు పాతాళపు లోతులోల్ కి
దిగిపోయావు. నరకంలో పడి ఉనాన్వు.

16నినున్ చూసిన వాళ ళ్ నినున్ నిదానించి చూసూత్ ఇలా అంటారు,
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17 ‘భూమిని కంపింపజేసి రాజాయ్లను వణకించినవాడు ఇతడేనా?
లోకానిన్ నిరజ్న పదేశంగా చేసి, దాని పటట్ణాలను పాడు
చేసినవాడు ఇతడేనా? తాను చెరపటిట్న వాళళ్ను తమ
నివాససథ్లానికి వెళళ్నివవ్నివాడు ఇతడేనా?’

18 జాతులనిన్టి రాజులందరూ ఘనత వహించినవా తమ తమ
సమాధులోల్ నిదిసుత్ నాన్రు.

19కానీ నువువ్ పారేసిన కొమమ్లా ఉనాన్వు. కతిత్వాత చచిచ్న శవాలు
నినున్ కపుప్తునాన్యి. అగాధంలో ఉనన్ రాళళ్ దగగ్రికి
దిగిపోయిన వాళళ్ శవాలు నినున్ కపుప్తునాన్యి. నువువ్
తొకేక్సిన పీనుగులా అయాయ్వు.

20 నీవు నీ దేశానిన్ పాడుచేసి నీ పజలను హతం చేశావు. వాళళ్తో
పాటు నువువ్ సమాధిలో ఉండవు. దుషుట్ ల సంతానం
ఎనన్డూ జాఞ్ పకానికి రాదు.

21తమపూరీవ్కుల అపరాధం కారణంగా అతని కొడుకులను హతం
చేసేసథ్లంసిదధ్ంచెయయ్ండి. వాళ ళ్పెరిగిభూమినిసావ్ధీనం
చేసుకుని పటట్ణాలతోలోకానిన్ నింపకూడదు.”

22 నాయ్లకు అధిపతి అయిన యెహోవా వాకుక్ ఇదే “నేను వాళళ్
మీదకు లేచి, బబులోనుకు దాని పేరునూ, శేషించిన వారినీ,
సంతానానీన్ లేకుండా కొటేట్సాత్ ను.” ఇదియెహోవాపకటన.

23 “నేను దానిన్ గుడల్గూబల సావ్ధీనం చేసాత్ ను. దానిన్ నీటి
మడుగులుగా చేసాత్ ను. నాశనం అనే చీపురుకటట్తో దానిన్
తుడిచి పెటేట్సాత్ ను.” ఇది నాయ్లకు అధిపతి అయిన
యెహోవాపకటన.

అషూష్ రు గురించి పవచనం
24 నాయ్లకు అధిపతి అయిన యెహోవా పమాణపూరవ్కంగా ఇలా

అంటునాన్డు. “కచిచ్తంగా నేను ఉదేద్శించినటేట్ అది
జరుగుతుంది. నేనుయోచన చేసినటేట్ అది ఉంటుంది.
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25నాదేశంలోఅషూష్ రును విరగొగ్ డతాను. నాపరవ్తాలమీదఅతనిన్
నా కాళళ్ కింద తొకుక్తాను. అపుప్డు అతని కాడినా పజల
మీద నుంచి తొలగిపోతుంది. అతని భారం వాళళ్ భుజాల
మీద నుంచి తేలిపోతుంది.

26సరవ్లోకం గురించి నేను చేసిన ఆలోచన ఇదే. జాతులనిన్టిమీదా
చాపిన చెయియ్ ఇదే.

27 నాయ్లకు అధిపతి అయిన యెహోవా దానిన్ ఆలోచించాడు.
ఆయనిన్ ఆపేవాడెవడు? ఆయన చెయియ్ ఎతిత్ ఉంది. దానిన్
ఎవడు వెనకిక్ తిపుప్తాడు?”

ఫిలిషియాగురించి పవచనం
28రా న ఆహాజు చనిపోయిన సంవతస్రం ఈ పకటన వచిచ్ంది,
29“ఫిలిషియా,నినున్ కొటిట్న దండంవిరిగిపోయిందనిసంతోషించకు.

ఆ సరప్వంశం నుంచి కటల్పాము వసుత్ ంది. దాని సంతానం,
రెకక్ల అగిన్ సరప్ం.

30అపుప్డు పేదలకే పేద న*వారు భోజనం చేసాత్ రు. నిరాశయులు
మంగా పండుకుంటారు. కాని, నేను నీ సంతానానిన్
కరువుతో చంపేసాత్ ను. అది నీలో మిగిలిన వాళళ్ను హతం
చేసుత్ ంది.

31 దావ్రమా, పలాపించు. పటట్ణమా, అంగలారుచ్. ఫిలిషియా,
నువువ్ పూరిగా కరిగిపోతావు. ఎందుకంటే ఉతత్రం నుంచి
పొగమేఘం వసుత్ నన్ది. బారులు తీరిన నయ్ంలో వెనుతిరిగే
వాడు ఒకక్డూ లేడు.

32ఆదేశవారాహరుడికి ఇవావ్లిస్న జవాబేది? యెహోవాసీయోనును
సాథ్ పించాడు. ఆయన పజలోల్ బాధకు గు న వాళల్కు దానిలో
ఆశయం దొరుకుతుంది.”

* 14:30 14:30 పేదలకే పేద న అతిపేదలు
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15
మోయాబు గురించి పకటన
16:6-12;యిరీమ్ 48:29-36

1మోయాబు గురించి పకటన.
ఒకే రాతిలో ఆర్మోయాబు పా నాశనమౌతుంది.
ఒకక్ రాతిలో కీర్మోయాబు పా నాశనమౌతుంది.
2ఏడవడానికిమోయాబీయులు గుడికీ,
మెటట్ మీద ఉనన్ దీబోనుకూ వెళత్ నాన్రు.
నెబోమీద,మేదెబామీదమోయాబీయులు పలాపిసుత్ నాన్రు.
వాళళ్ందరూ తమ తలలు గొరిగించుకునాన్రు,
గడాడ్ లు కష్వరం చేయించుకునాన్రు.
3తమ సంత వీధులోల్ గోనెపటట్ కటుట్ కునాన్రు.
వాళళ్ మేడల మీద, వాళళ్ బహిరంగ పాంగణాలోల్ వాళళ్ందరూ

పలాపిసూత్ కనీన్ళల్ కారుసుత్ నాన్రు.
4హెషోబ్ను, ఏలాలేమొర పెడుతునాన్యి.
యాహసు వరకూ వాళళ్ సవ్రం వినిపిసూత్ ఉంది.
మోయాబీయులయోధులు బిగగ్రగా ఏడుసుత్ నాన్రు.
వాళళ్ పాణాలు వాళళ్లోల్ వణుకుతునాన్యి.
5మోయాబు కోసం నాహృదయం అరుసూత్ ఉంది.
దాని పధానులు సోయరు వరకూ పారిపోతారు.
లూహీతు ఎకుక్డుమారగ్ంలో ఏడుసూత్ ఎకుక్తారు.
నాశన పోయామే అని పెదద్గా కేకలు వేసూత్ హొరొనయీము

మారగ్ంలో వెళాత్ రు.
6ఎందుకంటే నిమీములో ఉనన్ నీళ ళ్ ఎండిపోయాయి.
గడిడ్ ఎండిపోయింది. కొతత్గా పుటిట్న గడిడ్ కూడా ఎండిపోతుంది.

పచచ్దనం ఎకక్డా కనిపించదు.
7వాళ ళ్సంపాదించినఆసిత్నీ,వాళ ళ్ కూరుచ్కునన్పంటనూనిరవంజి

చెటుల్ నన్ నది అవతలకు వాళ ళ్మోసుకు పోతారు.
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8రోదనమోయాబు సరిహదుద్ లోల్ వినిపించింది.
అంగలారుప్ ఎగల్యీము వరకూ, బెయేరేలీము వరకూ వినిపించింది.
9ఎందుకంటే దీమోను నీళ ళ్ రకంతో నిండి ఉనాన్యి.
కాని నేను దీమోను మీదకి మరింతబాధ రపిప్సాత్ ను.
మోయాబులోనుంచి తపిప్ంచుకునన్ వాళళ్మీద,ఆ దేశంలోమిగిలిన

వాళళ్ మీద ఒక సింహం దాడి చేసుత్ ంది.

16
1నిరజ్న పదేశం పుఉనన్ సెల నుంచి దేశానిన్ పరిపాలన చేసేవాడికి,

సీయోను కుమారె పరవ్తానికి పొటేట్ళల్ను పంపండి.
2 గూటి నుంచి చెదిరి ఇటు అటు ఎగిరే పకష్ులాల్ అరోన్ను రేవుల దగగ్ర

మోయాబు కుమారెలు కనిపిసాత్ రు.
3 “ఆలోచన చెపుప్. నాయ్యం అమలు చెయియ్. చీకటి కమిమ్నటుట్

మధాయ్హన్ం పూట నీ నీడ మా మీద ఉండనివువ్.
పలాయనంలో ఉనన్వాళళ్ను దాచి పెటుట్ . పారిపోయిన
వాళళ్ను పటిట్చిచ్ దోహం చెయయ్కు.

4 మోయాబు నుంచి పలాయనం అయిన వాళళ్ను నీతో నివాసం
ఉండనివువ్. నాశనం చేసే వాళ ళ్ వాళళ్ మీదకి రాకుండా
వాళల్కు దాకుక్నే చోటుగా ఉండు.” ఎందుకంటే బలాతాక్రం
ఆగిపోతుంది. నాశనం నిలిచిపోతుంది. అణగదొకేక్వాళ ళ్
దేశంలో నుండి అదృశయ్ం అవుతారు.

5నిబంధనా నమమ్కతవ్ంతో సింహాసనసాథ్ పన జరుగుతుంది. దావీదు
గుడారంలోనుంచి ఒకడు అకక్డ నమమ్కంగా కూరుచ్ంటాడు.
అతడు తీరుప్ తీరుసాత్ డు, నాయ్యం వెదకుతాడు, నీతి
జరిగిసాత్ డు.

6మోయాబు గరవ్ం గురించి మేము వినాన్ం. అతని అహంకారం,
అతనిపగలాభ్లు,అతనికోధం గురించివినాన్ం. కానీఅతని
పగలాభ్లు వటిట్వి.
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7 కాబటిట్ మోయాబీయులు మోయాబును గూరిచ్ విలపిసాత్ రు.
అందరూ విలపిసాత్ రు. మీరు పూరిగా పా న కీర్ హరెశెతు
దాకష్పళళ్ గుతుత్ ల కోసం మూలుగుతారు.

8ఎందుకంటేహెషోబ్నుపొలాలు, సిబామ్దా తీగెలువాడిపోయాయి.
దాని శేషఠ్ న దా వలుల్ లను జాతుల అధికారులు
అణగదొకాక్రు. అవి యాజరు వరకూ వాయ్పించాయి,
ఎడారిలోకి పాకాయి. దాని తీగెలు విశాలంగా వాయ్పించి
సముదానిన్ దాటాయి.

9 యాజరుతో కలిసి నేను సిబామ్ దా తీగెల కోసం ఏడుసాత్ ను.
హెషోబ్నూ, ఏలాలే, నా కనీన్ళల్తో నినున్ తడుపుతాను.
ఎందుకంటే నీ వేసవికాల ఫలాల మీద, నీ పంట మీద నీ
కేరింతలను నేను అంతమొందించాను.

10 ఆనంద సంతోషాలు ఫలభరిత న పొలాల నుంచి అదృశయ్ం
అవుతాయి. నీ దాకష్ల తోటలో సంగీతం వినిపించదు.
ఉతాస్హ ధవ్ని వినబడదు. గానుగులోల్ దాకష్గెలలను
తొకేక్వాడు లేడు. దాకష్ల తొటిట్ తొకేక్వారి సంతోషభరిత న
కేకలు నేను నిలుపు చేశాను.

11మోయాబు కోసం నా గుండె కొటుట్ కుంటోంది. కీర్ హరెశెతు కోసం
నా అంతరంగం తీగవాయిదయ్ంలా నిటూట్ రుప్ విడుసోత్ ంది.

12 మోయాబీయులు ఉనన్త సథ్లానికి వచిచ్ సొమమ్సిలిల్ పారథ్న
చెయయ్డానికి తమగుడిలోపవేశించినపుప్డు,వారిపారథ్నల
వలల్ పయోజనం ఏమీ లేదు.

13ఇంతకుముందుయెహోవామోయాబుగురించిచెపిప్నమాటఇదే.
14మళీళ్యెహోవామాటాల్ డుతునాన్డు. “మూడేళళ్లోపుమోయాబు

ఘనత అదృశయ్ం అవుతుంది. అతనికి అనేకమంది జనం
ఉనాన్ చాలా తకుక్వగానూ పాముఖయ్త లేనివాళ ళ్గానూ
ఉంటారు.”
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17
దమసుక్ గురించిన పకటన

1ఇది దమసుక్ నగరం గూరిచ్న వ పకటన.
“దమసుక్ ఇక మీదట నగరంగా ఉండదు. అది శిథిల గృహంలా

ఉంటుంది.
2అరోయేరు పటట్ణాలు జనాలు లేకుండా ఉంటాయి.
అవి గొరెల మందలు మేసే పదేశాలవుతాయి. అవి అకక్డ ఎవరి

భయమూ లేకుండా పడుకుంటాయి.
3 ఎఫాయిములో భదత కోసం కటిట్న పాకారాలూ, దమసుక్లో

రాజాయ్ధికారమూ మాయమవుతాయి. ఇశాయేలు పజల
పాభవానికి జరిగినటేట్ సిరియాలో మిగిలి ఉనన్ వారికీ
జరుగుతుంది.” ఇది సేనల పభు నయెహోవామాట.

4“ఆరోజులోల్ యాకోబుపాభవంహీనదశకుచేరుకుంటుంది. బలిసిన
అతని శరీరం చికిక్ పోతుంది.

5 అది పంట కోసేవాడు ధానాయ్నిన్ సమకూరిచ్నటుట్ గా, అతడి చేయి
కంకులను కోసినటుట్ గా ఉంటుంది.

రెఫాయీములోయలోఒకడు పరిగె సేకరించినటుట్ గా ఉంటుంది.
6 అయినా ఒలీవ చెటుట్ ను దులిపినపుప్డు న కొనిన్ పళ ళ్ మిగిలి

ఉనన్టుట్ గా పరిగె మిగిలి ఉంటుంది.
రెండు మూడు ఒలీవ పళ ళ్ చిటట్చివరి కొమమ్లో మిగిలి ఉనన్టుట్ గా,

ఫలభరిత న చెటుట్ చిటారు కొమమ్లో నాలు దు పళ ళ్
మిగిలి ఉనన్టుట్ గా పరిగె మిగిలి ఉంటుంది.” ఇశాయేలు
పజల దేవు నయెహోవాపకటన ఇది.

7 ఆ రోజులోల్ మనుషులు తమ సృషిట్కర పు చూసాత్ రు. ఇశాయేలు
పజల పరిశుదధ్ దేవుని తమ దృషిట్ నిలుపుతారు.

8తమ చేతులతో చేసిన బలిపీఠాలను గానీ, తమ చేతివేళళ్తో చేసిన
ఆషేరా దేవతా సత్ంభాలను గానీ, సూరుయ్డి విగహాలను గానీ
చూడరు.
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9 ఆ రోజులోల్ ఇశాయేలు పజల భయం వలల్ వాళ ళ్ వదిలి వెళిళ్న
బల నపటట్ణాలు కొండ శిఖరాల ననిరజ్న నఅడవులాల్
ఉంటాయి. అవినాశన పోతాయి.

10ఎందుకంటే నీ రకష్ణకు కారకు న దేవుణిణ్ నువువ్మరిచ్పోయావు.
నీ బలానికి ఆధారంగా ఉనన్ బండను అలకష్ ం చేశావు.

కాబటిట్ నువువ్ అంద న మొకక్లను నాటావు. అనయ్ దేశాల దాకష్
చెటుల్ నాటావు.

11 నువువ్ వాటిని నాటిన రోజున దానికి కంచె వేసి సేదయ్ం చేశావు.
తవ్రలోనే నీ వితత్నాలు ఫలించిమొకక్లు పెరిగాయి.

కానీ అమిత న దుఃఖం, భయంకర న విచారం కలిగే రోజున నీ
పంట విఫలమవుతుంది.

12అయోయ్! భీకర న సముద ఘోషలా అనేక జనాలు వేసే కేకలు,
బల న నీటి పవాహపుహోరులాగా అనేక జాతులు తరలి
పోతునన్ శబాద్ లూ వినిపిసుత్ నాన్యి.

13అనేక నీటి పవాహాలహోరులాగాజాతులు గరిజ్సుత్ నాన్యి.
కానీ దేవుడు వాళళ్ని గదిద్సాత్ డు. వాళ ళ్ దూరంగా పారిపోతారు.

గాలికి ఎగిరిపోయే చచిచ్న మొకక్లను గాలి ఎగర
గొటిట్నటుట్ గా, సుడిగాలిలో పిచిచ్ మొకక్లు గిరున తిరిగి
పోయినటుట్ గా వాళ ళ్ పారిపోతారు.

14 సాయంతం, చూడండి, భయోతాప్తం! ఉదయం కాకుండానే
వాళ ళ్ కనిపించకుండాపోతారు.

మమమ్లిన్ దోచుకునే వాళల్కి పటేట్ గతి ఇదే. మాసంపదను దొంగతనం
చేసేవాళళ్కి దకేక్ది ఇదే.

18
ఇతియోపియాగురించి పకటన

1 అయోయ్! ఇతియోపియా నదుల అవతల టపటపా కొటుట్ కునే
రెకక్లునన్ దేశానికి దుఃఖం!
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2 అది సముదం నీళళ్ మీద జముమ్ పడవలోల్ రాయబారులను
పంపిసూత్ ఉంది.

వేగిరపడే వారాహరులారా! వెళళ్ండి. నునన్ని చరమ్ం కలిగి
పొడుగాగ్ ఉండే పజల దగగ్రికి వెళళ్ండి! చుటూట్ ఉనన్
వాళళ్నీ, దూరంగా ఉండేవాళళ్నీ భయకంపితులను చేసూత్ ,
అణచివేసే ఆ బల న జనాల దగగ్రకూ, నదులు విభజించే
వాళళ్ దేశానికీ వెళళ్ండి!

3పపంచంలో నివసించేమీరు, భూమి న జీవించేమీరు
పరవ్తాల న సంకేతంగా జెండా ఎతిత్నపుప్డు చూడండి! బాకా

ఊదినపుప్డు వినండి!
4యెహోవా నాకు చెపిప్న మాట ఇదే. “వేసవిలో ఉడుకెతేత్ వేడిలా,

కోతకాలంలో ఏరప్డే పొగమంచు మబుబ్లా
నేను నిశశ్బద్ంగా నా నివాస సథ్లం నుండి గమనిసూత్ ఉంటాను.”
5 కోతకాలం రాకముందు పువువ్ వికసించే దశ ముగిసిన తరావ్త,

పువువ్ దాకష్గా మారుతునన్ దశలో ఆయన పోటకతుత్ లతో
దాకష్కాయలను కతిత్రిసాత్ డు. వాయ్పిసుత్ నన్ దాకష్ కొమమ్లను
నరికి అవతలపారవేసాత్ డు.

6 వాటిని పరవ్తాలోల్ ని పకష్ులకూ, భూమి మీద ఉనన్ మృగాలకూ
వదిలివేసాత్ డు.

వేసవికాలంలో పకష్ులూ, చలికాలంలో భూమిమీదమృగాలూవాటిని
తింటాయి.

7 ఆ రోజులోల్ నునన్ని చరమ్ం కలిగి పొడుగాగ్ ఉండే పజలు, చుటూట్
ఉనన్ వాళళ్నీ, దూరంగా ఉండే వాళళ్నీ భయకంపితులను
చేసూత్ , అణచివేసూత్ ఆ బల న జనాలు, నదులతో నిండి
ఉనన్వాళళ్ దేశం నుండి సేనల పభువుఅయినయెహోవాకు
కానుకలు తీసుకుని వసాత్ రు. సేనల పభువు అయిన
యెహోవానామానిన్ ధరించిన సీయోను పరవ్తానికి తీసుకు
వసాత్ రు.
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19
ఐగుపు గురించిన పకటన

1ఇది ఐగుపు దేశానిన్ గూరిచ్న వ పకటన.
చూడండి! యెహోవావడిగా పరిగెతేత్ మేఘం సావ్రీ చేసూత్ ఐగుపుకి

వసుత్ నాన్డు.
ఐగుపు విగహాలు ఆయన సమకష్ంలో కంపిసుత్ నాన్యి. ఐగుపు పజల

గుండెలు అవిసిపోతునాన్యి.
2 “నేను ఐగుపు పజలకు వయ్తిరేకంగా ఐగుపు పజలను రేపుతాను.

సోదరుడికి వయ్తిరేకంగా సోదరుడూ, పొరుగువాడికి
వయ్తిరేకంగాపొరుగువాడూపోరాటం చేసాత్ రు.

పటట్ణంతో పటట్ణం,రాజయ్ంతో రాజయ్ంయుదధ్ం చేసాత్ యి.
3 ఐగుపు పజల ఆతమ్సెరయ్ం ణిసుత్ ంది. నేను వాళళ్ ఆలోచనలను

నాశనం చేసాత్ ను.
వాళ ళ్ ఆలోచన కోసం విగహాల దగగ్రికీ, ఆతమ్లతో మాటాల్ డే వాళళ్

దగగ్రికీ, కరణ్ పిశాచం ఉనన్ వాళళ్ దగగ్రికీ, సోదె చెపేప్వాళల్
దగగ్రికీ వెళాత్ రు.

4 నేను ఐగుపు పజలను కూరు న యజమాని చేతికి అపప్గిసాత్ ను.
పీడించే రాజువాళళ్ని పరిపాలిసాత్ డు.”

ఇది సేనల పభువు అయినయెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.
5 సముదంలో నీళ ళ్ ఇంకిపోతాయి. నదులు ఎండిపోయి ఖాళీ

అవుతాయి.
6 నదుల నుండి దురావ్సన వసుత్ ంది. ఐగుపు పవాహాలు ణించి

పోయిఎండిపోతాయి.
రెలూల్ , తుంగా వడిలిపోతాయి.
7 లునదీ తీరాన, నదీ ముఖంలోనూ ఉండే రెలుల్ పొదలనీన్, లు

నదీ పరీవాహక పాంతంలో నాటిన పొలాలనీన్ ఎండిపోయి
దూళిలా కొటుట్ కు పోతాయి.



యెషయా 19:8 xlv యెషయా 19:17

8జాలరులు శోకిసాత్ రు. విలపిసాత్ రు. లు నది నీళళ్లో గేలాలు వేసే
వాళళ్ంతా దుఖిసాత్ రు.

అలాగే నదిలో వలలు వేసే వాళ ళ్ విలపిసాత్ రు.
9చికుక్లుతీసినజనపనారతోఅలిల్క పనిచేసేవాళ ళ్,తెలల్నిబటట్లు

నేసే వాళ ళ్ తెలల్బోతారు.
10 ఐగుపులో నేత పనులు చేసే వాళళ్ంతా చితికి పోతారు. కూలి

పనులు చేసుకునే వాళళ్ంతా తీవ నిసప్ హకు లోనవుతారు.
11 సోయను అధిపతులు బొతిత్గా మూరుఖ్ లు. ఫరో దగగ్ర ఉనన్

సలహాదారులోల్ అందరికనాన్ జాఞ్ ని అయిన వాడు ఇచిచ్న
సలహా మతిలేనిదిగా కనిప్సుత్ ంది. ఫరోతో “నేను జాఞ్ ని
కొడుకును. నేను పూరవ్ కాలంలోని రాజుల సంతతి వాణిణ్”
అని నువువ్ ఎలా చెపాత్ వు?

12నీజాఞ్ నులు ఎకక్డఉనాన్రు? సేనలపభు నయెహోవాఐగుపును
గూరిచ్ నిరణ్యించిన పణాళికను వాళళ్ని చెపప్నియియ్.

13సోయనుఅధిపతులుమూరుఖ్ లయాయ్రు. నోపుపటట్ణఅధిపతులు
మోసపోయారు. ఐగుపుజాతులకుమూలసత్ంభాలుగాఉనన్
వీళ ళ్ ఐగుపును తపుప్దారి పటిట్ంచారు.

14 యెహోవా వాళళ్ ఆలోచనలను తారుమారు చేసే ఆతమ్ను వాళళ్
మనసుస్లోల్ పెటాట్ డు. మతుత్ లో తూలే తాగుబోతు తన
వాంతిలోపొరిల్నటుట్ ఐగుపు చేసే పని అంతటోల్ వాళ ళ్ దానిన్
తపుప్దారి పటిట్ంచారు.

15తలఅయినాతోకఅయినాతాటిమటట్ అయినారెలల్యినాఐగుపు
కోసం ఎవరూ చేయగలిగిందేమీ లేదు.

16ఆ రోజున ఐగుపు పజలంతా సీల వలే ఉంటారు. సేనల పభువు
అయిన యెహోవా వారి తన చెయియ్ ఎతుత్ తాడు. దాని
కారణంగా వాళ ళ్ భయపడి వణుకుతారు. 17 ఐగుపు
అ రయ్ పడడానికియూదాదేశం కారణమవుతుంది. తమకు
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విరోధంగా యెహోవా ఆలోచించిన పణాళికల కారణంగా
వాళ ళ్యూదా దేశం అంటే భయపడిపోతారు.

18 ఆ రోజున కనాను భాషలో మాటాల్ డే పటట్ణాలు ఐదు ఐగుపు
దేశంలో ఉంటాయి. ఆ పటట్ణాలోల్ పజలు “మేము సేనల
పభువు యెహోవా పజలం” అని పమాణం చేసాత్ రు. ఈ
పటట్ణాలోల్ ఒక దానిన్ “నాశనపురం” అని పిలుసాత్ రు.

19 ఆ రోజున ఐగుపు దేశం మధయ్లో యెహోవాకు ఒక బలిపీఠం
ఉంటుంది. దాని సరిహదుద్ లో యెహోవాకు పతిషట్ చేసిన
రాతి సత్ంభం ఒకటి ఉంటుంది. 20 అది ఐగుపు దేశంలో
సేనల పభువు అయిన యెహోవాకు ఒక సూచనగానూ,
సాకష్ ంగానూ ఉంటుంది. వాళ ళ్ తమను పీడించే వాళళ్ని
గూరిచ్ యెహోవాకుమొర పెటిట్నపుప్డు ఆయన వాళళ్ కోసం
శూరు న ఒక రకష్కుణిణ్ పంపిసాత్ డు. అతడు వాళళ్ని
విడిపిసాత్ డు.

21 ఐగుపు పజలకు యెహోవా తనను తెలియపరచుకుంటాడు.
ఆ రోజున ఐగుపు పజలు యెహోవాను తెలుసుకుంటారు.
వాళ ళ్ ఆయనను బలులతో, కానుకలతో ఆరాధిసాత్ రు.
యెహోవాకు మొకుక్కుని ఆ మొకుక్బళ ళ్ చెలిల్సాత్ రు.
22యెహోవా వాళళ్ని బాధిసాత్ డు. వాళళ్ని బాధించి తిరిగి
బాగు చేసాత్ డు. వాళ ళ్ యెహోవా పు తిరుగుతారు.
ఆయనవాళళ్ పారథ్న విని వాళళ్ను సవ్సథ్పరుసాత్ డు.

23ఆ రోజున ఐగుపు దేశం నుండి అషూష్ రు దేశానికి ఒక రాజమారగ్ం
ఉంటుంది. అషూష్ రు పజలు ఐగుపుకీ, ఐగుపు పజలు
అషూష్ రుకీ వసూత్ పోతూ ఉంటారు. ఐగుపు పజలు అషూష్ రు
పజలతో కలసియెహోవాను ఆరాధిసాత్ రు.

24ఆరోజునఐగుపు,అషూష్ రులతోపాటు ఇశాయేలుమూడోజనంగా
భూమి ఆశీరావ్ద కారకంగా ఉంటుంది.
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25సేనలపభువుఅయినయెహోవావాళళ్ను దీవించిఇలాఅంటాడు.
“నాజన నఐగుపుపజలు,నాచేతిపనిఅయినఅషూష్ రు
పజలు, నా సంపద అయిన ఇశాయేలు పజలు దీవెనలు
పొందుదురు గాక.”

20
ఇతియోపియా, ఐగుపు గురించిన పకటన

1 అషూష్ రు రాజు సరోగ్ ను తరానుని* అషోడ్ దుకి పంపాడు. తరాను
ఆ సంవతస్రం అషోడ్ దు పజలతోయుదధ్ం చేసి ఆ పటట్ణానిన్
ఆకమించుకునాన్డు.

2 ఆ రోజులోల్ యెహోవా ఆమోజు కొడుకు యెషయా దావ్రా మాటాల్ డి
ఇలాచెపాప్డు. “నువువ్ వెళ ళ్. నీనడుముకి కటుట్ కునన్ గోనె
పటాట్ విపుప్. నీ పాదాలకునన్ జోళ ళ్ విడిచిపెటుట్ .” అతడు
అలాగేచేశాడు. చెపుప్లు లేకుండా, వటిట్ కాళళ్తో నడిచాడు.

3అపుప్డు యెహోవా ఇలా అనాన్డు. “ఐగుపు, ఇతియోపియాలకు
ఒక సూచనగా, ఒక శకునంగా నా సేవకుడు యెషయా
మూడు సంవతస్రాలు నగన్ంగా, పాదరకష్లు లేకుండా
తిరిగాడు.

4 అలాగే అషూష్ రు రాజు బందీలుగా ఉనన్ ఐగుపు పజలనూ,
పవాసు న ఇతియోపియా పజలనూ వాళళ్లో పిలల్లనూ,
పెదద్లనూ దిగంబరులుగా చేసి పాదరకష్లు లేకుండా తీసుకు
వెళాత్ డు. ఐగుపు పజలకు అవమానం కలిగేలా వాళళ్
పిరుదుల బటట్లు లేకుండా చేసి తీసుకుపోతాడు.

5వాళ ళ్ ఇతియోపియాపజల నమమ్కం ఉంచి, ఐగుపును తమకు
గరవ్కారణంగా ఎంచారు కాబటిట్ వాళ ళ్ దిగులు పడతారు.
సిగుగ్ పడిపోతారు.

* 20:1 20:1 తరానుని నాయ్ధిపతి
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6 ఆ రోజున ఆ సముద తీరాలోల్ నివసించే వాళ ళ్ అషూష్ రు రాజు
నుండి తపిప్ంచుకోవాలని ‘మనం సహాయం కోసం వీళళ్
దగగ్రకి పరుగు తీశాం. నిజంగా వీళేళ్ మనకు ఆధారమని
నమామ్ం. ఇపుప్డు మనం ఎలా తపిప్ంచుకుంటాం?’ అని
చెపుప్కుంటారు.”

21
బబులోను గురించిన పకటన

1సముదతీరాన ఉనన్ ఎడారిని గురించిన వ పకటన.
“ద ణ దేశం నుండి తుఫాను గాలులు వీసుత్ నన్టుట్ ,
ఒక భయంకర న దేశం నుండి అరణాయ్నిన్ దాటుకుంటూ ఆ విపతుత్

వసూత్ ఉంది.
2దుసిథ్తిని తెలియజేసే ఒక దరశ్నం నాకు కలిగింది.
మోసగాడుమోసాలు చేసాత్ డు. నాశనం చేసేవాడు నాశనం చేసాత్ డు.
ఏలాము దేశమా, వెళిళ్ దాడి చెయియ్, మాదియా దేశమా ముటట్డి

వెయియ్.
నేను ఆమెమూలుగులను ఆపివేసాత్ ను.
3 కాబటిట్ నా నడుముకు విపరీత న నొపిప్ కలిగింది. పసవ వేదన

పడే సీకి కలిగిన నొపుప్లాల్ ంటివే నాకూ కలిగాయి.
నేను వినన్దానిన్ బటిట్ కుంగిపోయాను. చూసినదానిన్ బటిట్ నాకుబాధ

కలుగుతునన్ది.
4నా గుండె కొటుట్ కునే వేగం పెరిగింది. భయంతో నాకు జలదరింపు

కలిగింది.
నేను ఆశతో ఎదురు చూసిన రాతినాకు భయంతో వణుకు పుటిట్ంది.
5వాళ ళ్ భోజనం బలల్ సిదధ్ం చేసాత్ రు. తివాచీలు పరుసాత్ రు. అనన్ం

తిని,తాగుతారు.
అధిపతులారా, లేవండి. డాళళ్కి నూనె రాయండి.
6ఎందుకంటే పభువునాకు చెపిప్నమాట ఇది.
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వెళ ళ్. ఒక కాపలావాణిణ్ నియమించు. తాను చూసుత్ నన్ దాని గూరిచ్
అతడు సమాచారం ఇవావ్లి.

7అతడుఒకరథానిన్చూసినపుప్డు,జంటరౌతులు గురాల రావడం
చూసినపుప్డు,

గాడిదలనూ,ఒంటెలనూఎకిక్వాళ ళ్రావడంచూసినపుప్డు అతడు
మనసుస్ పెటిట్ అపమతత్ంగా ఉండాలి.”

8ఆకాపలావాడు ఇలాఅరుసాత్ డు. “నాపభూ,ఈపహారాసత్ంభం
పతి రోజూ, రోజంతా నిలబడి ఉనాన్ను. రాతంతా నేను
కాపలా కాసూత్ నే ఉనాన్ను.”

9 చూడండి, రథానిన్ తోలుకుంటూ ఒక వయ్కి గురాలెకిక్ వసుత్ నన్
రౌతులతో వసుత్ నాన్డు. వాళ ళ్ జంటలుగా ఒక దళంగా
వసుత్ నాన్రు. అతడు పిలిచి ఇలా చెపాప్డు. “బబులోను
కూలి పోయింది. నిజంగానే కూలిపోయింది. దాని చెకిక్న
దేవుళళ్ బొమమ్లనీన్ విరిగి నేలకూలాయి.”

10 నేను నూరిచ్న నా ధానయ్మా, నేను చెరిగిన వాళ ళ్, నా కళళ్ంలో
నూరిచ్న పిలల్లు, ఇశాయేలు దేవుడు, సేనలకు అధిపతి
అయినయెహోవాదగగ్ర నేను వినన్ది నీకు తెలియజేశాను.

అరేబియాను గురించిన పకటన
11 దూమా* గూరిచ్న ఒక వ పకటన. శేయీరు†లో నుండి ఒకడు

ననున్ అడుగుతునాన్డు. “కావలివాడా, రాతి ఇంకా ఎంత
మిగిలి ఉంది? కావలివాడా, రాతి ఇంకా ఎంత మిగిలి
ఉంది?”

12అపుప్డు కావలివాడు “ఉదయం వసుత్ ంది, రాతి కూడా వసుత్ ంది.
మీరు అడగాలనుకుంటే అడగండి. మళీళ్ తిరిగి రండి”
అంటునాన్డు.

13అరేబియానుగూరిచ్నఒక వపకటన. దెదానుసంచారవరకులు,
మీరు అరేబియాఎడారిలోరాతి గడపాలి.

* 21:11 21:11 దూమా ఎదోముకు మరో పేరు, దూమా అరధ్ం నిశబద్ం † 21:11
21:11 శేయీరు ఎదోము
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14తేమాదేశవాసులారా,దాహంతోఉనన్వారి కోసం నీళ ళ్ తీసుకుని
రండి. దేశ దిమమ్రుల ఎదురుగా ఆహారం తీసుకు రండి.

15 ఎందుకంటే వాళ ళ్ కతిత్నుండి తపిప్ంచుకుని పారిపోతునాన్రు.
దూసిన కతిత్ నుండీ,ఎకుక్ పెటిట్న విలుల్ నుండీ,యుదధ్ భయం
వలాల్ పారిపోతునాన్రు.

16 ఎందుకంటే పభువు నాకిలా చెపాప్డు. “మరో సంవతస్రంలోగా
కూలి వాళళ్ని ఒక సంవతస్రానికి పెటుట్ కునన్టుట్ గా కేదారు
పభావం అంతా నశించిపోతుంది.

17 కేదారు పజలోల్ కొదిద్మంది విలుకాళ ళ్, శూరులూ
మిగిలిపోతారు.” ఎందుకంటే ఇశాయేలు పజల దేవు న
యెహోవాచెపునన్మాట ఇది.

22
యెరూషలేము గురించిన పకటన

1 “దరశ్నం లోయ*” ను గూరిచ్న వ పకటన.
“మీరంతా ఇళళ్ కపుప్ల కి ఎకిక్ ఉండటానికి కారణమేంటి?
2 సందడితో నిండి పోయి కేకలు వేసుత్ నన్ పటట్ణమా! వేడుకలోల్

మునిగిపోయిన నగరమా!
నీలో చనిపోయినవాళ ళ్ కతిత్ వలల్ హతం కాలేదు. వాళ ళ్యుదధ్ంలో

చనిపోలేదు.
3నీ అధిపతులంతా కలసి పారిపోయారు. కానీ విలుకాళ ళ్ బాణాలు

వేసి కొటట్కుండానే వాళ ళ్ దొరికి పోయారు.
దూరంగాపారిపోయినా శతువువాళళ్ందరీన్ కలిపి పటుట్ కునాన్డు.
4కాబటిట్ నేను చెపేప్దేమిటంటే ‘నా వంక చూడకండి. నేను తీవ న

విషాదంతో ఏడుసాత్ ను.
నా జనానికి సంభవించిన వినాశనం గూరిచ్ ననున్ ఓదారచ్డానికి

పయతిన్ంచకండి.’

* 22:1 22:1 దరశ్నం లోయయెరూషలేము నగరం
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5 దరశ్నం లోయలో అలల్రి, తొకిక్సలాటతో నిండిన ఒక రోజు
రాబోతుంది. దానిన్ సేనల పభువు అయిన యెహోవా
రపిప్ంచబోతునాన్డు.

ఆ రోజు ఓటమీ, కలవరమూ కలుగుతాయి. గోడలు కూలిపోతాయి.
పజలంతా సహాయం కోసం పరవ్తాల పు చూసాత్ రు.

6 ఏలాము రథాలతో ఉనన్ యోధులతో, రౌతులతో తన అంబుల
పొదిని ధరించింది.

కీరు తన డాలును బయటకు తీసింది.
7నీకు ఇషట్ న లోయలనీన్ రథాలతో నిండిపోతాయి.
తమ గురాల కూరుచ్నన్ రౌతులు పటట్ణ దావ్రం దగగ్ర తమసాథ్ నాలోల్

ఉనాన్రు.
8అపుప్డు ఆయనయూదా భదత కవచానిన్ తీసివేశాడు.
ఆ రోజు నువువ్ ‘అడవి రాజ భవనం’ లో ఉనన్ ఆయుధాల కోసం

చూశావు.
9దావీదు పటట్ణానికి అనేక చోటల్ బీటలు పడటం నువువ్ చూశావు.

అది తెలుసుకుని నువువ్ దిగువన ఉనన్ కోనేరు నుండి నీళళ్
తెచుచ్కునాన్వు.

10 మీరు యెరూషలేములోని ఇళళ్ను లెకక్పెటాట్ రు. పాకారానిన్
బలపరచడాని మీరు ఇళ ళ్ పడగొటాట్ రు.

11 పాత కోనేటి నీళళ్ కోసం రెండు గోడల మధయ్ మీరు ఒక
జలాశయానిన్ నిరిమ్ంచారు.

కానీ పటట్ణానిన్ నిరిమ్ంచిన వాణిణ్ మీరు పటిట్ంచుకోలేదు. ఏనాడో దాని
కోసం ఆలోచించినవాణిణ్ మీరు లకష్ ం చేయలేదు.

12 ఆ రోజున ఏడవడానికీ, అంగలారచ్డానికీ, తలలు బోడి
చేసుకోడానికీ,

గోనె పటట్ కటుట్ కోడానికీ సేనల పభు నయెహోవాపిలుపునిచాచ్డు.
13 కానీ చూడండి! దానికి బదులుగా, పశువులను చంపుదాం,

గొరెలను వధించుదాం.
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వాటి మాంసం తిని దా రసం తాగుదాం. సంతోషంతో పండగ
చేసుకుందాం. ఎందుకంటే రేపు చనిపోతాం కదా”
అనుకునాన్రు.

14ఈ సంగతి సేనల పభు నయెహోవానాచెవులోల్ తెలియజేశాడు.
“మీరు చేసిన ఈ దోషానికి కష్మాపణ లేదు. మీరు

చనిపోయేటపుప్ నా సరే” ఇది సేనల పభు న యెహోవా
మాట.

15 సేనల పభువు అయిన యెహోవా ఇలా చెపాప్డు. భవనంలో
నిరవ్హణాపనులుచూసేషెబాన్దగగ్రకివెళ ళ్. అతనికిఇలా
చెపుప్.

16 “ఇకక్డ నీకేం పని? ఇకక్డ సమాధి తొలిపించుకోడానికి అసలు
నువెవ్వరు?

ఎతత్యిన సథ్లంలో సమాధిని తొలిపించుకుంటునాన్వు. రాతిలో నీ
కోసం నివాసానిన్ ఏరాప్టు చేసుకుంటునాన్వు!

17 చూడు, బలవంతుడి న నినున్ యెహోవా విసిరి
వేయబోతునాన్డు. ఆయన నినున్ నేలకు విసిరి
కొటట్బోతునాన్డు. ఆయన నినున్ గటిట్గా పటుట్ కుంటాడు.

18ఆయన నినున్ కచిచ్తంగా చుటట్ చుటిట్వేసాత్ డు. ఒక బంతిలా నినున్
విశాల న దేశంలోకి విసిరివేసాత్ డు.

నువువ్ అకక్డే చనిపొతావు. నీ గొపప్ రథాలు కూడా అకక్డే పడి
ఉంటాయి. నీయజమాని ఇంటికి నువువ్ ఒక అవమానంగా
ఉంటావు.

19నీ ఉదోయ్గం నుండి నినున్ తొలగిసాత్ ను. నీహోదాను తీసి వేసాత్ ను.
నినున్ కిందకు లాగేసాత్ ను.

20 ఆ రోజున నేను నా సేవకుడూ, హిలీక్యా కొడుకూ అయిన
ఎలాయ్కీముని పిలుసాత్ ను.

21నీ చొకాక్ అతనికి తొడిగిసాత్ ను. నీ నడికటుట్ ను అతనికి కడతాను.
నీ అధికారానిన్ అతనికి బదలాయిసాత్ ను.
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అతడు యెరూషలేములో నివాసం ఉనన్ వాళళ్కీ, యూదా జాతి
వాళళ్కీ ఒక తండిగా ఉంటాడు.

22 నేను దావీదు ఇంటి తాళపు చెవిని, అధికారానిన్ అతని భుజం
ఉంచుతాను.

అతడు తెరచినపుప్డు ఎవవ్రూ మూయలేరు. అతడు
మూసినపుప్డు ఎవవ్రూ తెరవలేరు.

23 బల న చోట ఒక మేకును దిగగొటిట్నటుట్ నేను అతణిణ్
సిథ్రపరుసాత్ ను.

అతడు తన తండి కుటుంబానికి ఘన న సింహాసనంగా ఉంటాడు.
24చినన్ గినెన్లనూ,పాతలనూమేకుకి వేలాడదీసినటుట్ గా
అతని పితరుల ఇంటి గౌరవమూ, సంతానం, వారసుల గౌరవమూ

అతని వేలాడదీసాత్ రు.”
25 ఇది సేనల పభు న యెహోవా మాట. “ఆ రోజున బల న

చోటకొటిట్నమేకు సడలిఊడిపోతుంది. కింద పడిపోతుంది.
దాని ఆధారపడినబరువంతాతెగి కిందపడుతుంది.” ఇది
యెహోవామాట.

23
తూరును గురించిన పకటన

1ఇది తూరును గూరిచ్న వ పకటన.
తరీష్షు ఓడలారా, పెడ బొబబ్లు పెటట్ండి. ఎందుకంటే ఓడరేవు గానీ

ఆశయం గానీ లేవు.
కితీత్ము దేశం నుండి వాళల్కి ఈ విషయం వెలల్డి అయింది.
2సముదతీరవాసులారా! సీదోను పటట్ణంలోనివరకులారా! విభాంతి

చెందండి.
సముదం వసూత్ పోతూఉండేవాళ ళ్ తమసరుకులుమీకు సరఫరా

చేశారు.
3మహాసముదం పయాణించి
షీహోరు పాంతం ధానయ్ం, లు నదికి చెందిన పంట తూరుకు వసూత్

ఉండేవి. తూరు దేశాలనిన్టికీ వరక కేందంగా ఉండేది.
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4సీదోనూ,సిగుగ్ పడు,ఎందుకంటేసముదంమాటాల్ డుతుంది. సముద
బలిషుట్ డుమాటాల్ డుతునాన్డు. ఆయన ఇలాఅంటునాన్డు.

“నేను పురిటినొపుప్లు పడలేదు. పిలల్లకు జనమ్నివవ్లేదు. నేను
పిలల్లను పోషించలేదు, కనయ్కలను పెంచలేదు.”

5 ఆ సమాచారం విని ఐగుపు పజలు తూరును గురించి వేదన
చెందుతారు.

6సముద తీరవాసులారా! రోదించండి. తరీష్షుకి తరలి వెళళ్ండి.
7 ఎపుప్డూ ఆనందిసూత్ ఉండే పటట్ణం, పురాతన కాలంలో

మూలాలునన్ పటట్ణం,
పాశాచ్తయ్ దేశాలోల్ నివాసం ఉండటానికి సుదూర పయాణాలు చేసే

పటట్ణం, నీకే ఇలా జరిగిందా?
8తూరు వరకులురాజకుమారులాల్ ంటివాళ ళ్. అకక్డవాయ్పారంచేసే

వాళ ళ్ భూమి గౌరవం పొందిన వాళ ళ్.
తూరు కిరీటాలు పంచే పటట్ణం. దానికి వయ్తిరేకంగా పథకం

వేసిందెవరు?
9ఆమె గరావ్నీన్,ఘనతాపాభవాలనూ అగౌరవ పరచడానికీ,
భూమిమీదఘనతపొందిన ఆమెపౌరులను అవమాన పరచడానికీ

సేనల పభు నయెహోవాసంకలిప్ంచాడు.
10తరీష్షు కుమారీ,నీభూమినిదునన్డంమొదలుపెటుట్ . లునదిలా

నీ భూమిని విసత్రింపజెయియ్. తూరులో వాయ్పార కేందం ఇక
లేదు.

11యెహోవా తన చేతిని సముదం చాపాడు. ఆయన రాజాయ్లను
కంపింపజేశాడు.

కనానులో కోటలను నాశనం చేయాలని ఆజఞ్ జారీ చేశాడు.
12 ఆయన ఇలా అనాన్డు “పీడన కింద ఉనన్ సీదోను కనాయ్, నీకిక

సంతోషం ఉండదు.
నువువ్ కితీత్ముకి తరలి వెళ ళ్. కానీ అకక్డ కూడా నీకు విశాంతి

కలగదు.”
13 కలీద్యుల* దేశానిన్ చూడండి. వాళిళ్పుప్డు ఒక జనంగా లేరు.
* 23:13 23:13 కలీద్యుల బబులోను
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అషూష్ రు వాళ ళ్ దానిన్ కూర మృగాలు నివసించే అడవిగా
చేశారు.

దానిముటట్డి వాళ ళ్ గోపురాలు కటాట్ రు. దాని భవనాలను ధవ్ంసం
చేశారు. దేశానిన్ శిథిలంగా చేశారు.

14 తరీష్షు ఓడలారా, పెడ బొబబ్లు పెటట్ండి. మీ ఆశయ దురగ్ం
నాశన ంది.

15 ఒక రాజు జీవిత కాలంలా డె సంవతస్రాలు తూరును
మరిచ్పోవడం జరుగుతుంది. డె సంవతస్రాలు ముగిసిన
తరావ్తతూరులోఒకవేశాయ్ గీతంలోఉనన్టుట్ జరుగుతుంది.

16అంతా మరిచ్పోయిన వేశాయ్! తంతి వాదయ్ం తీసుకుని పటట్ణంలో
తిరుగులాడు.

అందరూ నినున్ జాఞ్ పకం చేసుకునేలా దానిన్ చకక్గా వాయించు.
ఎకుక్వ పాటలు పాడు.

17 డె సంవతస్రాలు ముగిసిన తరావ్త యెహోవా తూరుకు
సహాయం చేసాత్ డు.

అది తిరిగి తన జీతం సంపాదించుకోడానికి భూమి న ఉనన్ అనిన్
రాజాయ్లతో వేశయ్లాగా వయ్వహరిసుత్ ంది.

18ఆమెపొందినలాభం, సంపాదనయెహోవాకు చెందుతుంది. దానిన్
సేకరించడం, జమ చేయడం జరగదు.

యెహోవాసనిన్ధిలో నివసించేవారిభోజనానికీ,మంచి బటట్లకీ ఆమె
వరక లాభం వినియోగిసాత్ రు.

24
యెహోవాభూమి గురించిన పకటన

1 చూడండి! యెహోవా భూమిని ఖాళీ చేయబోతునాన్డు.
దానిన్ నాశనం చేయబోతునాన్డు. దాని ఉపరితలానిన్
పాడు చేయబోతునాన్డు. దాని నివాసమునన్ వారిని
చెదరగొటట్బోతునాన్డు.
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2 పజలకు కలిగినటుట్ యాజకులకు కలుగుతుంది. దాసులకు
జరిగినటుట్ యజమానులకు జరుగుతుంది. దాసీలకు
జరిగినటుట్ వారి యజమానురాళల్కు జరుగుతుంది.
కొనేవారికి జరిగినటుట్ అమేమ్వారికి జరుగుతుంది. అపిప్చేచ్
వారికి జరిగినటుట్ అపుప్ పుచుచ్కొనే వారికి జరుగుతుంది.
వడీడ్కి ఇచేచ్వారికి జరిగినటుట్ వడీడ్కి తీసుకునేవారికి
జరుగుతుంది.

3 దేశం కేవలం వటిట్దిగా అయి పోతుంది. అది కేవలం కొలల్సొముమ్
అవుతుంది. యెహోవాఇలా సెలవిసుత్ నాన్డు.

4దేశంవాయ్కులం చేతవాడిపోతునన్ది. లోకంలోనిగొపప్వారు ణించి
పోతునాన్రు.

5లోకనివాసులు ధరమ్శాసనాలుఅతికమించారు. నియమానిన్మారిచ్
నితయ్ నిబంధనను మీరారు. దాని నివాసుల చేత లోకం
అపవిత పోయింది.

6 శాపం దేశానిన్ నాశనం చేసుత్ నన్ది. దాని నివాసులు శికష్కు
పాతులయాయ్రు. దేశ నివాసులు కాలిపోయారు. శేషించిన
మనుషులు కొదిద్మందే ఉనాన్రు.

7 కొతత్ దా రసం అంగలారుసుత్ నన్ది. దా వలిల్ వాడి పోతునన్ది.
ఆనంద హృదయులంతా నిటూట్ రుప్ విడుసుత్ నాన్రు.
తంబురల సంతోషనాదం నిలిచిపోయింది.

8 కేరింతలు కొటేట్ వారి ధవ్ని మానిపోయింది. సితారాల ఇం న
సంగీతం ఆగి పోయింది.

9 మనుషులు పాటలు పాడుతూ దా రసం తాగరు. పానం
చేసేవారికి మదయ్ం చే పోయింది. 10 అలల్కలోల్ ల న
పటట్ణం నిరూమ్ల పోయింది. ఎవరూ పవేశించకుండాపతి
ఇలుల్ మూతబడింది.

11 దా రసం లేదని పొలాలోల్ పజలు కేకలు వేసుత్ నాన్రు.
సంతోషమంతా ఆవి పోయింది. దేశంలో ఆనందం లేదు.
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12 పటట్ణంలో థిలయ్ం మాతం మిగిలింది. గుమామ్లు విరిగి
పోయాయి.

13 ఒలీవ చెటుట్ ను దులిపేటపుప్డు, దాకష్కోత అయిన తరువాత
పరిగె పళ ళ్ ఏరు కొనేటపుప్డు జరిగేలాలోకజాతులనిన్టిలో
జరుగుతుంది.

14 శేషించిన వారు బిగగ్రగా ఉతాస్హ ధవ్ని చేసాత్ రు. యెహోవా
మహాతామ్ నిన్ బటిట్ సముదతీరానఉనన్వారు కేకలు వేసాత్ రు.

15దానిన్ బటిట్ తూరుప్ పాంతీయులారా, యెహోవాను ఘనపరచండి.
సముద దీవ్పవాసులారా, ఇశాయేలు దేవు న యెహోవా
నామానిన్ ఘనపరచండి.

16 నీతిమంతునికి సోత్ తమని, భూదిగంతాల నుండి సంగీతాలు
మనకు వినబడాడ్ యి. అపుప్డు నేను “అయోయ్ నాకు బాధ.
నేను చెడిపోయాను, చెడిపోయాను. మోసం చేసే వారు
మోసం చేసాత్ రు మోసం చేసే వారు ఎంతో మోసం చేసాత్ రు”
అనాన్ను.

17భూనివాసులారా, మీమీదికి భయం వచిచ్ంది. గుంట, ఉరి మీకు
దాపురించాయి.

18తూములు ఉబికాయి. భూమిపునాదులు కంపిసుత్ నాన్యి.
19 భూమి బొతిత్గా బదద్ పోతునన్ది. భూమి కేవలం ముకక్

పోతునన్ది. భూమి బహామ్ండంగా దదద్రిలుల్ తునన్ది.
20 భూమి మతెత్కిక్న వాడిలాగా అదే పనిగా తూలుతోంది. పాకలాగా

ఇటు అటుఊగుతోంది. దానిఅపరాధందానిమీదభారంగా
ఉంది. అది పడి ఇక లేవదు.

భయంకర న వార విని పారిపోయే వాడు గుంటలో పడిపోతాడు.
గుంటను తపిప్ంచుకునేవాడు ఉరిలో చికుక్తాడు.

21 ఆ దినాన యెహోవా ఉనన్త సథ్లాలోల్ ని ఉనన్త సథ్ల సమూహానిన్,
భూమిమీద ఉనన్ భూరాజులను దండిసాత్ డు.

22 బందీలు గోతిలో పోగు పడినటుట్ చెరసాలోల్ పడతారు. చాలా
రోజు న తరువాతవారికి తీరుప్ జరుగుతుంది.
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23 చందుడు వెలవెలబోతాడు. సూరయ్ బింబం మారిపోతుంది.
సేనల పభు న యెహోవా సీయోను కొండ మీదా
యెరూషలేములో రాజవుతాడు. పెదద్ల ఎదుట ఆయన
పభావం కనబడుతుంది.

25
యెహోవాను సుత్ తించండి

1 యెహోవా, నీవే నా దేవుడివి. నేను నినున్ ఘన పరుసాత్ ను.
నీ నామానిన్ సుత్ తిసాత్ ను. నీవు అదుభ్తాలు చేశావు.
సతయ్ సవ్భావానన్నుసరించి నీవు పూరవ్కాలంలో చేసిన నీ
ఆలోచనలు నెరవేరాచ్వు.

2 నీవు శతువుల నగరానిన్ దిబబ్గా చేశావు. పాకారాలునన్ పటట్ణానిన్
శిథిలంగా చేశావు. అనుయ్ల కోటను పటట్ణంగా మళీళ్
ఉండకుండా చేశావు. అది మళీళ్ ఎపుప్డూ నిరామ్ణం
కాకుండా చేశావు.

3 కాబటిట్ బలిషుఠ్ న పజలు నినున్ ఘనపరుసాత్ రు. కూర జనం
నివసించే పటట్ణవాసులు నీకు భయపడతారు. భీకరుల
ఊపిరి గోడకు తగిలిన గాలివానవలే ఉండగా నీవు పేదలకు
శరణుగా ఉనాన్వు.

4 ఎందుకంటే దరిదులకు నీవు భదతగాను, అవసరతలో ఉనన్వారికి
సంరకష్కునిగానూ ఉనాన్వు. గాలివానలో ఆశయంగాను
వేసవిలో నీడగానూ ఉనాన్వు. నిరద్యుల ఊపిరి సెగలాగా
గోడకి తగులుతునన్ తుఫానులాగా ఉంటే నీవు కవచంగా
ఉనాన్వు.

5 ఎండ వేడిమి వరాష్ భావం ఉనన్ పదేశానిన్ అణచి వేసినటుట్
నీవు అనుయ్ల ఘోషను అణచివేశావు. మేఘం నీడలో
ఎండ చలాల్ రి పోయినటుట్ బలాతాక్రుల జయకీరన అణిగి
పోతుంది.
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6ఈ పరవ్తం సేనల పభువు యెహోవా పజలందరి కోసం కొవివ్న
వాటితో విందు చేసాత్ డు. మడిడ్ మీద ఉనన్ దా రసంతో
విందు చేసాత్ డు. మూలుగు ఉనన్ కొవివ్న వాటితో విందు
చేసాత్ డు. మడిడ్ మీది నిరమ్ల న దా రసంతో విందు
చేసాత్ డు.

7జాతులందరి ముఖాలను కపుప్తునన్ ముసుకును సమసత్ జాతుల
మీదపరిచినతెరనుఈపరవ్తంమీదఆయనతీసివేసాత్ డు.

8 మరెనన్డు ఉండకుండా మరణానిన్ ఆయన మింగి వేసాత్ డు.
పభు న యెహోవా పతివాడి ముఖం మీది బాషప్
బిందువులను తుడిచివేసాత్ డు. భూమి మీద నుండి తన
పజలనిందనుతీసివేసాత్ డు. ఇలాజరుగుతుందనియెహోవా
సెలవిచాచ్డు.

9 ఆ దినాన పజలు ఇలా అంటారు. ఇదిగో మనలను ర సాత్ డని
మనం కనిపెటుట్ కుని ఉనన్ మన దేవుడు, మనం ఎదురు
చూసిన యెహోవా ఈయనే. ఆయన ఇచేచ్ రకష్ణ విషయం
సంతోషించి ఉతాస్హ పడదాము.

10 యెహోవా హసత్ం ఈ సీయోను పరవ్తం మీద నిలుసుత్ ంది.
పెంటకుపప్లో వరిగడిడ్ని తొకిక్నటుట్ మోయాబీయులుతాము
ఉనన్ చోటనే తొకక్బడతారు.

11 ఈతగాళ ళ్ ఈదడానికి తమ చేతులను చాపినటుట్ వారు దాని
మధయ్ తమ చేతులు చాపుతారు. వారెనిన్ తంతాలు పనిన్నా
యెహోవావారి గరవ్ం అణచివేసాత్ డు.

12మోయాబూ, నీ పాకారాలను, ఎతత్యిన కోటలను ఆయన కూలిచ్
వేసాత్ డు. వాటిని నేలకు అణగదొకిక్ ధూళి పాలు చేసాత్ డు.

26
యూదాలోఆనంద పాట

1ఆ రోజునయూదా దేశంలోఈపాటపాడతారు.
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“మనకి ఒక బల న పటట్ణం ఉంది. దేవుడు రకష్ణను దాని
గోడలుగానూ పాకారాలుగానూ చేశాడు.

2 నీతిని పాటించే నమమ్క న జనం దానిలో పవేశించేలా దాని
తలుపులు తెరవండి.

3 తన మనసుస్ను నీ లగన్ం చేసిన వాడికి పూరణ్ న శాంతిని
అనుగహిసాత్ వు. నీ నమమ్కముంచాడు కాబటిట్ నువవ్లా
చేసాత్ వు.

4 నితయ్మూ యెహోవా నమమ్కముంచండి. ఎందుకంటే యెహోవా
తానేశాశవ్త న ఆధారశిల!

5అలాగేఆయనఉనన్తసథ్ల నివాసులను, గరివ్ంచేవాళళ్నూ కిందకు
లాగి పడవేసాత్ డు. ఎతత్యిన పాకారాలు గల పటట్ణానిన్
కూలదోసాత్ డు.

ఆయనదానిన్ నేలమటట్ం చేసాత్ డు. దుముమ్తో ధూళితో కలిపివేసాత్ డు.
6పేదల, అవసరంలో ఉనన్వాళళ్ కాళ ళ్ దానిన్ తొకిక్వేసాత్ యి.
7 నాయ్యవంతులు నడిచే దారి సమంగా ఉంటుంది. నాయ్య

వంతుడా, నువువ్ నాయ్యవంతులు దారిని తినన్గా చేసాత్ వు.
8నాయ్య న నీ తీరుప్ల బాటలోమేం నీ కోసం వేచి ఉనాన్ము.
నీ పేరు, నీజాఞ్ పకాలేమాపాణాలు కోరుకుంటునాన్యి.
9రాతివేళ నా పాణం నినున్ ఆశిసుత్ ంది. నాలోని ఆతమ్లో చితత్శుదిధ్తో

నినున్ వెతుకుతూ ఉనాన్ను.
నీ తీరుప్లు భూమి తెలిసినపుప్డు ఈ లోక నివాసులు నీతిని

అభాయ్సం చేసాత్ రు.
10 దురామ్రుగ్ డికి నువువ్ దయ చూపినా వాడు మాతం నీ నీతిని

నేరుచ్కోడు. నాయ్యబదధ్ంగా జీవించే వారి మధయ్లో
నివసించినావాడు దురామ్రాగ్ నేన్ అవలంబిసాత్ డు.

యెహోవాఘనతా పభావాలను వాడు పటిట్ంచుకోడు.
11యెహోవా, నువువ్ నీచేతినిఎతాత్ వు. కానీవాళళ్ది గమనించలేదు.
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కానీ వాళ ళ్ పజల కొర న నీ ఆసకిని చూసాత్ రు. అపుప్డు వాళల్కి
అవమానం కలుగుతుంది. ఎందుకంటే నీ శతువుల కోసం
మండే అగిన్ వాళళ్ని దహించి వేసుత్ ంది.

12యెహోవా, నువువ్ మాకు శాంతిని నెలకొలుప్తావు. నిజంగా మా
కారాయ్లనిన్టినీ నువేవ్మాకు సాధించిపెటాట్ వు.

13మాదేవుడి నయెహోవా,నువువ్కాకుండాఇతరపభువులుమా
రాజయ్ం చేశారు గానీమేం నీ నామానిన్మాతమే కీరిసాత్ ం.

14 వాళ ళ్ చనిపోయారు. వాళిళ్క మళీళ్ బతకరు. వాళ ళ్
మరణమయాయ్రు. వాళిళ్క తిరిగి లేవరు.

నువువ్ తీరుప్ తీరచ్డానికి వచిచ్ వాళళ్ని నిజంగా అంతం చేశావు.
వాళళ్ జాఞ్ పకాలనిన్టినీ తుడిచి పెటేట్శావు.

15యెహోవా, నువువ్ జనానిన్ వృదిధ్ చేశావు. నువేవ్ గౌరవంపొందావు.
దేశం సరిహదుద్ లను విశాలపరచావు.
16 యెహోవా, కషాట్ లోల్ ఉనన్పుప్డు వారు నీ పు చూశారు.

నువువ్ వాళల్కి శికష్ విధించినపుప్డు కీడుకువయ్తిరేకంగా నీకు
పారథ్నలు వలిల్ంచారు.

17బిడడ్ని కనే సమయం దగగ్ర పడినపుప్డు గరభ్వతి వేదనతో కేకలు
పెటిట్నటుట్ గానే పభూ,మేం కూడా నీ సనిన్ధిలో వేదన పడాడ్ ం.

18మేం గరభ్ంతో ఉనాన్ం. నొపుప్లు కూడా అనుభవించాం. కానీమా
పరిసిట్తి గాలికి జనమ్నిచిచ్నటుట్ ఉంది. భూమికి రకష్ణ తేలేక
పోయాం.

లోకంలో జనాలు పుటట్లేదు.
19 మరణ న నీ వారు బతుకుతారు. మా వారి మృత దేహాలు

తిరిగి సజీవంగాలేసాత్ యి. మటిట్లోపడిఉనన్వారుమేలొక్ని
ఆనందంగాపాడండి!

ఉదయంలో కురిసేమంచులానీకాంతి పకాశమాన కురిసినపుప్డు
భూమి తాను ఎరగా పటుట్ కునన్ తనలోని విగత జీవులను
సజీవంగా అపప్గిసుత్ ంది.
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20 నా పజలారా, వెళళ్ండి! మీ గదులోల్ పవేశించండి. తలుపులు
మూసుకోండి.

మహా కోపం తగేగ్ వరకూ దాగి ఉండండి. ఇదిగో వారి దోషానిన్
బటిట్ భూనివాసులను శి ంచడానికి యెహోవా తన
నివాసంలోనుండి బయలు దేరుతునాన్డు.

భూమి తన మీద హతు న వారిని ఇక కపప్కుండా తాను తాగిన
రకానిన్ బయట పెడుతుంది.

21 ఎందుకంటే చూడండి! యెహోవా తన నివాసం నుండి
రాబోతునాన్డు. భూమి న పజలు చేసిన అపరాధాల
వాళళ్ని శి ంచడానికి వసుత్ నాన్డు.

భూమితన జరిగిన రకపాతానిన్ బహిరగ్తం చేసుత్ ంది. వధకు గు న
వాళళ్ని ఇక దాచి పెటట్దు.”

27
ఇశాయేలకు విమోచన

1ఆరోజునయెహోవాచేతితోతనకతిత్ పటుట్ కుంటాడు. ఆకతిత్ గొపప్ది,
తీకష్ణ నది, గటిట్ది. భీకర న సరాప్నిన్,మొసలి రూపానిన్
పోలిన “లేవియాతాన్” ను ఆయన శి సాత్ డు. వంకరలు
తిరుగుతూ, జారిపోతునన్ సరాప్నిన్ శి సాత్ డు. ఆ సముద
జీవిని ఆయన సంహరిసాత్ డు.

2ఆ రోజున ఫలభరిత న దాకష్ తోటను గూరిచ్ పాడండి.
3యెహోవాఅనేనేనేదానిన్సంర సుత్ నాన్ను. పతీనితయ్ందానికినీళ ళ్

పోసుత్ నాన్ను. దానికి ఎవడూ హాని తలపెటట్కుండా పగలూ
రాతీ కాపలాకాసుత్ నాన్ను.

4నాకిపుప్డు కోపం ఏమీ లేదు. ఒకవేళ గచచ్ పొదలూ ముళళ్ చెటూల్
మొలిసేత్ యుదధ్ంలో చేసినటుట్ గావాటికి విరోధంగాముందుకు
సాగుతాను. వాటనిన్టినీ కలిపి తగలబెటేట్సాత్ ను.

5 ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే వాళ ళ్ నా సంరకష్ణలోకి రావాలి.
నాతో సంధి చేసుకోవాలి. వాళ ళ్ నాతో సంధి చేసుకోవాలి.
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6రాబోయే ఆ రోజునయాకోబు వేరు వాయ్పిసుత్ ంది. ఇశాయేలు జాతి
మొగగ్ వేసి పుషిప్సుత్ ంది. వాళ ళ్ భూమినంతా ఫలభరితం
చేసాత్ రు.

7 యాకోబు, ఇశాయేలును వాళ ళ్ కొటాట్ రు. వాళళ్ను యెహోవా
కొటాట్ డు. వాళళ్ను కొటిట్నటుట్ యెహోవా యాకోబు,
ఇశాయేలును కొటాట్ డా? యాకోబు, ఇశాయేలును
చంపిన వాళళ్ని ఆయన చంపినటుట్ ఆయన యాకోబు,
ఇశాయేలులను చంపాడా?

8 నువువ్ అలా చేయలేదు. సవ్లప్ న* శికష్నే విధించావు. ఇతర
దేశాలోల్ కి ఇశాయేలును బహిషక్రించావు. తూరుప్ నుండి
తీవ న గాలి రపిప్ంచి వాళళ్ని తరిమావు.

9 యాకోబు చేసిన పాపానికి ఈ విధంగా పరిహారం జరుగుతుంది.
అది అతడు చేసిన పాప పరిహారానికి కలిగే ఫలం.
సునన్పురాతినిచూరణ్ం చేసినటుట్ అతడు బలిపీఠపురాళళ్ను
చినాన్భినన్ం చేసాత్ డు. అషేరా దేవతా సత్ంభాలూ, ధూపం
వేసే వేదికలూ ఇక నిలిచి ఉండవు.

10 అలాగే పాకారాలునన్ పటట్ణం నిరామ్నుషయ్ంగా మారుతుంది.
నివాస సథ్లాలు మనుషులు లేని అరణాయ్లాల్ మారతాయి.
అకక్డ దూడలు మేసాత్ యి. అవి అకక్డే పడుకుని చెటల్
కొమమ్లను తింటాయి.

11 ఆ కొమమ్లు ఎండిపోయినపుప్డు విరిగిపడతాయి. సీలు వచిచ్
వాటితో మంట పెటుట్ కుంటారు. ఎందుకంటే ఈ పజలు
జాఞ్ నం ఉనన్ వాళ ళ్ కాదు. కాబటిట్ వాళళ్ సృషిట్కర వాళళ్
కనికరపడడు. వాళళ్ని చేసిన వాడు వాళళ్ దయ
చూపించడు.

12ఆ రోజునయెహోవాపవహిసుత్ నన్ యూఫటీసు నది నుండి ఐగుపు
వాగు వరకూ వాళళ్ను ధానాయ్నిన్ నూరిచ్నటుట్ నూరుసాత్ డు.
ఇశాయేలు పజ నమిమమ్లిన్ ఒకొక్కక్రిగాసమకూరుసాత్ డు.

* 27:8 27:8 సవ్లప్ నయుదధ్ం అనే
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13 ఆ రోజున పెదద్ బాకా ధవ్ని వినిపిసుత్ ంది. అషూష్ రు దేశంలో
అంతరిసుత్ నన్ వాళ ళ్, ఐగుపులో బహిషక్రణకి గు న
వాళ ళ్ తిరిగి వసాత్ రు.

యెరూషలేములో ఉనన్ పవిత పరవ్తం ఉనన్ యెహోవాను
ఆరాధిసాత్ రు.

28
ఎఫాయీముకు శమ

1 ఎఫాయీములో తాగుబోతులకు గరవ్కారణంగా ఉనన్
పూలమాలకు* బాధ. వాడిపోతునన్ పువువ్లాంటి అతడి
పాభవసౌందరాయ్నికి బాధ.

అది దా రసం వశంలోకి వెళిళ్పోయిన వాళ ళ్ నివసించే పచచ్ని
లోయతల ఉనన్ కిరీటం.

2 వినండి! శకిశాలీ, బలశాలీ అయిన ఒకడు పభువుకి ఉనాన్డు.
అతడు వడగళళ్ లాంటివాడు.

అతడు వినాశనకారి అయిన తుఫాను వంటివాడు. ముంచెతేత్
బల న జడివాన వంటివాడు. ఆయన తన చేతితో
భూమిని కొడతాడు.

3ఎఫాయీములోతాగుబోతులకు గరవ్కారణంగాఉనన్ కిరీటానిన్ కింద
పడేసి కాళళ్తో తొకుక్తారు.

4పచచ్నిలోయతల ఉనన్వాడిపోతునన్పువువ్లాంటిఅతడిపాభవ
సౌందరయ్ం

కోతకాలం రాకముందే పండిపోయిన మొదటి అంజూరపు పండులా
ఉంటుంది.

మొదటదానిన్ చూసినవాడు దానిన్ చేతిలోకి తీసుకునన్ వెంటనే నోటోల్
వేసుకుని మింగివేసాత్ డు.

* 28:1 28:1పూలమాలకు కిరీటం
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5ఆరోజునసేనలపభు నయెహోవామిగిలిఉనన్తనపజలకుతానే
అంద న కిరీటంగానూ, అంద న రాజ మకుటంగానూ
ఉంటాడు.

6 ఆయన నాయ్యం చెపప్డానికి నాయ్యపీఠం న కూరుచ్నన్ వాడికి
నాయ్యం నేరేప్ ఆతమ్గానూ, తమదావ్రాల దగగ్ర శతువులను
తరిమి కొటేట్ వాళల్కి బలంగానూ ఉంటాడు.

7 అయితే వీళ ళ్ కూడా దా రసం తాగి తూలుతారు. మదయ్పానం
చేసి తడబడతారు.

యాజకు నా, పవక అయినామదయ్ం తాగి తూలుతారు. దా రసం
వాళళ్ని వశం చేసుకుంటుంది.

మదయ్పానం చేసి తడబడుతూ ఉంటారు. దరశ్నం కలిగినపుప్డు
తూలుతూ ఉంటారు. తీరుప్ చెపాప్లిస్ వచిచ్నపుప్డు
తడబడతారు.

8 వాళ ళ్ భోజనం చేసే బలల్లు అనీన్ వాంతితో నిండి ఉనాన్యి.
శుభ న సథ్లం అకక్డ కనిపించదు.

9 వాడు జాఞ్ నానిన్ ఎవరికి బోధిసాత్ డు? వరమానానిన్ ఎవరికి
వివరిసాత్ డు? పాలు విడిచిన వాళళ్కా? లేక తలిల్ రొముమ్
విడిచిన వాళళ్కా?

10 ఎందుకంటే “ఆజఞ్ వెంట ఆజఞ్, ఆజఞ్ వెంట ఆజఞ్, సూతం వెంట
సూతం, సూతం వెంట సూతంగా, ఇకక్డ కొంచెం, అకక్డ
కొంచెంగా ఉంటుంది.” అనివాళ ళ్ అనుకుంటారు.

11అపుప్డు ఆయన నిజంగానే వాళళ్తో వెకిక్రించే పెదాలతో, విదేశీ
భాషలోమాటాల్ డతాడు.

12 గతంలో ఆయన వాళళ్తో “ఇది విశాంతి సథ్లం. అలసి పోయిన
వాళళ్ని విశాంతి తీసుకోనివవ్ండి” అనాన్డు. కానీ వాళ ళ్
వినలేదు.

కాబటిట్ వాళ ళ్ వెళిళ్ వెనకిక్ పడి, కుంగిపోయి, వలలో చికుక్కుని,
బందీలు అయేయ్లాయెహోవామాటవాళల్కి ఇలా వసుత్ ంది.
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13 “ఆజఞ్ వెంట ఆజఞ్, ఆజఞ్ వెంట ఆజఞ్, సూతం వెంట సూతం, సూతం
వెంట సూతం,

ఇకక్డ కొంచెం, అకక్డ కొంచెం.”
14 కాబటిట్ ఎగతాళి చేసేవాళ ళ్, యెరూషలేములో ఈ పజలను

పాలించే వాళ ళ్,యెహోవామాటవినండి.
15 మీరు ఇలా అనాన్రు “మేం చావుతో నిబంధన చేసుకునాన్ం.

పాతాళంతో ఒక ఒపప్ందానికి వచాచ్ం. కాబటిట్ కీడు
పవాహంలా వచిచ్నా అది మమమ్లిన్ తాకదు. ఎందుకంటే
మేం అబదాధ్ నిన్ ఆశయించాం. మిథయ్ వెనుక దాకుక్నాన్ం.”

16దానికి పభు నయెహోవాఇలా చెపునాన్డు.
“చూడండి, నేను సీయోనులో ఒక పునాది రాయి వేసాత్ ను. అది

పరిశోధనకి గు న రాయి†.
ఒక పశసత్ న మూలరాయిని వేసాత్ ను. అది దృఢ న పునాది

రాయి. విశావ్సం ఉంచే వాడు సిగుగ్ పడడు.
17 నేను నాయ్యానిన్ కొలబదద్గానూ, నీతిని ఒడంబంగానూ చేసాత్ ను.

వడగళ ళ్ మీ అబదాద్ లనే ఆశయానిన్ తుడిచి పెటేట్సాత్ యి.
మీరు దాగి ఉనన్ చోటును వరద నీళ ళ్ ముంచెతుత్ తాయి.
18చావుతోమీరు చేసుకునన్ నిబంధనను రదుద్ చేసాత్ ను. పాతాళంతో

మీరు చేసుకునన్ ఒపప్ందం చెలల్దు.
వరద పవాహంలా విపతుత్ మీకు గా దాటినపుప్డు మీరు

ఉకిక్రిబికిక్రి అవుతారు.
19అవి వచిచ్నపుప్డలాల్ మిమమ్లిన్ ముంచెతిత్ వేసాత్ యి.
పతి ఉదయమూ, పతి పగలూ, పతి రాతీ అది వసుత్ ంది.
ఈవార అరథ్ం అయినపుప్డు అదిమహాభయానిన్ కలిగిసుత్ ంది.
20 పడుకుని కాళ ళ్ చాపుకోడానికి మంచం పొడవు చాలదు.

కపుప్కోడానికి దుపప్టి వెడలుప్ చాలదు.
† 28:16 28:16 కీరన 118:22-23, రోమి. 9:33; 10:11, 1పేతురు 2:6
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21యెహోవాతన పనిని జరిగించడానికి, ఆశచ్రయ్కర న తన పనిని
చేయడానికి, విచిత న తన పనిని జరిగించడానికి

పెరాజీము పరవ్తం న లేచినటుట్ గా లేసాత్ డు. గిబియోను లోయలో
ఆయన తనను తాను రెచచ్గొటుట్ కునన్టుట్ గా లేసాత్ డు.

22 కాబటిట్ పరిహాసం చేయకండి. లేకుంటే మీ సంకెళ ళ్ మరింతగా
బిగుసుకుంటాయి.

సేనల పభు నయెహోవానుండి భూమి ననాశనం జరుగుతుందనే
సమాచారం నేను వినాన్ను.

23కాబటిట్ మనసుస్ పెటిట్ నేను చెపేప్ది వినండి. జాగతత్గా నామాటలు
ఆలకించండి.

24 తు వితత్డానికి ఎపుప్డూ పొలం దునున్తూనే ఉంటాడా?
ఎపుప్డూపొలంలోమటిట్ పెళల్లనుపగలగొడుతూఉంటాడా?

25 అతడు నేలను చదును చేసిన తరావ్త సోపు గింజలు చలల్డా?
జీలకర చలల్డా?

గోధుమలు వరుసలోల్ ,బారీల్ స న సథ్లంలోవేసిచేను అంచులోల్ మిరప
మొకక్లు నాటడా?

26 అతడి దేవుడే అతడికి ఆ కమానిన్ నేరిప్ంచాడు. ఎలా చేయాలో
జాఞ్ నంతో అతనికి బోధించాడు.

27జీలకరను యంతంలో ఉంచి నూరాచ్రు. జీలకర బండి చకానిన్
దొరిల్ంచరు.

కానీసోపుని చువవ్తో, జీలకరను కరతో దుళళ్కొడతారు.
28మనుషులు రొటెట్ల కోసం గోధుమలను నూరిచ్ పిండి చేసాత్ రు. కానీ

అదేపనిగా గోధుమలను పిండి చేసూత్ నే ఉండరు కదా!
గోధుమలను దుళళ్గొటట్డానికి గురాలనూ బండి చకాలనూ

నడిపిసాత్ రు గానీ దానిన్ పిండి చేయడానికి కాదు కదా!
29 దీనిన్ కూడా మనుషులకు సేనల పభు న యెహోవా

నేరిప్సుత్ నాన్డు.
ఆయన బోధ అదుభ్తంగానూ ఆయన ఆలోచన శేషట్ంగానూ

ఉంటుంది.”
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29
యెరూషలేముకు బాధ

1 అరీయేలుకు బాధ! దావీదు విడిది చేసిన అరీయేలు *పటట్ణానికి
బాధ! సంవతస్రం వెనుకే సంవతస్రం గడవనివవ్ండి.
పండగలు కమంగా జరగనివవ్ండి.

2 కానీ నేను అరీయేలును ముటట్డిసాత్ ను. అపుప్డు అది దుఃఖించి
విలపిసుత్ ంది. అందుచేత అది నిజంగా నాకు నిపుప్ల
కుపప్లా ఉంటుంది.

3 నేను నీకు విరోధంగా నీ చుటూట్ శిబిరం కడతాను. నీకు ఎదురుగా
కోట కడతాను. ముటట్డి వేసాత్ ను. నీకు విరోధంగా ముటట్డి
పనులను అధికం చేసాత్ ను.

4 అపుప్డు నువువ్ కిందకి దిగుతావు. నేల నుండి మాటాల్ డటం
పారంభిసాత్ వు. నీ మాటలు నేల నునన్ దుముమ్లోనుండి
వినపడతాయి. నీమాటలు చాలా బలహీనంగా ఉంటాయి.

5 నినున్ ఆకమించుకోడానికి గుంపులుగా వచేచ్ శతువులు ధూళిలా
ఉంటారు. కూరు న శతు సమూహం ఎగిరిపోయే
పొటుట్ లాగా మాయమౌతారు. ఇదంతా అకసామ్తుత్ గా ఒకక్
కష్ణంలో జరుగుతుంది.

6 నినున్ సేనల పభు న యెహోవా శి సాత్ డు. ఉరుములతో,
భూకంపాలతో, భీకర శబాద్ లతో, సుడిగాలి తుఫానులతో,
దహించే అగిన్జావ్లలతో ఆయన నినున్ శి సాత్ డు.

7 ఇదంతా ఒక కలలా ఉంటుంది. రాతి వేళ వచేచ్ సవ్పన్ంలా
ఉంటుంది. జాతుల సమూహం అరీయేలు నా దాని
బల నసాథ్ వరం నాయుదధ్ంచేసాత్ యి. వాళ ళ్ఆమె నా,
ఆమె రకష్ణసాథ్ వరాల నాదాడి చేసాత్ రు.

8ఆకలితో ఉనన్వాడు కలలోభోజనం చేసిమేలుకునన్ తరావ్త వాడు
ఇంకా ఆకలితోనే ఉనన్టుట్ గా, దాహంతో ఉనన్వాడు కలలో

* 29:1 29:1అరీయేలుదేవునికోపంలేకబలిపీఠంఅగిన్ సథ్లం లేకయెరూషలేమునగరం
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నీళ ళ్ తాగి మేలుకునన్ తరావ్త వాడు ఇంకా దాహంతోనే
ఉనన్టుట్ గా అవును, అలాగే సీయోను కొండ జాతుల
సమూహం చేసేయుదధ్ం కూడా ఉంటుంది.

9 వేచి చూడండి! ఆశచ్రయ్పొండి, నివెవ్రపొండి. మిమమ్లిన్ మీరు
గుడిడ్వాళ ళ్గా చేసుకుని గుడిడ్వాళ ళ్ కండి. దా రసం
తాగకుండానే మతెత్కిక్న వాళళ్లా ఉండండి. మదయ్ం
తీసుకోకుండానే తూలుతూ ఉండండి.

10 ఎందుకంటే యెహోవా మీ మీద గాఢ న నిదాతమ్ను
కుమమ్రించాడు. ఆయన మీ కళ ళ్ మూసివేశాడు. అంటే
మీకు పవకలను లేకుండా చేశాడు. మీ తలలకు ముసుగు
వేశాడు. మీకు నాయకులను లేకుండా చేశాడు.

11 మీకు ఈ దరశ్నమంతా మూసి ఉనన్ పుసత్కంలోని మాటలాల్
ఉనాన్యి. దానిన్ మనుషులు చదవ గలిగిన వాడికిచిచ్
“ఇది చదవండి” అనన్పుప్డు అతడు చూసి “నేను దీనిన్
చదవలేను. ఎందుకంటే ఇది మూసి ఉంది” అంటాడు.
12 ఒకవేళ చదువు లేనివాడికి పుసత్కానిన్ ఇచిచ్ “చదువు”
అంటే అతడు “నేను చదవలేను” అంటాడు.

13 పభువు ఇలా అంటునాన్డు “ఈ పజలు నోటిమాటతో నా దగగ్రకి
వసుత్ నాన్రు.

వీళ ళ్ పెదవులతో ననున్ గౌరవిసుత్ నాన్రు. కానీ వాళళ్ హృదయాలను
నాకు దూరంగా ఉంచారు. మనుషులు ఏరప్రచిన
ఆచారాలను నేరుచ్కుని దాని పకారం వాళ ళ్ నా పటల్
భయభకులు చూపుతునాన్రు.

14కాబటిట్ చూడండి,ఈ పజలమధయ్ ఒక మహాఆశచ్రయ్కర న పని
చేసాత్ ను. అదుభ్తం వెనుక అదుభ్తానిన్ చేసాత్ ను.

వారి జాఞ్ నుల జాఞ్ నం నశించిపోతుంది. వివేకుల వివేకం అదృశయ్
పోతుంది.”

15 తమ ఆలోచనలు యెహోవాకి తెలియకుండా లోపలే దాచుకునే
వాళల్కీ, చీకటోల్ తమ పనులు చేసే వాళళ్కీ బాధ! “మమమ్లిన్
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ఎవరు చూసుత్ నాన్రు? మేం చేసేది ఎవరికీ తెలుసుత్ ంది?”
అనివాళ ళ్ అనుకుంటారు.

16 మీవెంత వంకర ఆలోచనలు! మటిట్ని గూరిచ్ అలోచించినటేట్
కుమమ్రి గురించి కూడా ఆలోచిసాత్ రా? ఒక వసుత్ వు తనను
చేసిన వయ్కిని గూరిచ్ “అతడు ననున్ చేయలేదు”అనవచాచ్?
ఒక రూపంలోఉనన్ది తన రూప కరని గూరిచ్ “అతడు అరథ్ం
చేసుకోడు” అనవచాచ్?

17 ఇంకా కొదిద్ కాలంలోనే లెబానోను సారవంత న పొలం
అవుతుంది. ఆపొలం అడవిలామారుతుంది.

18 ఆ రోజున చెవిటి వాళ ళ్ గంథంలోని వాకాయ్లు వింటారు. గుడిడ్
వారు చిమమ్చీకటోల్ కూడా చూసాత్ రు.

19అణచివేతకి గు నవాళ ళ్యెహోవాలోఆనందిసాత్ రు. మనుషులోల్
పేద నవాళ ళ్ ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవునిలోఆనందిసాత్ రు.

20 నిరద్యులు లేకుండా పోతారు. పరిహాసం చేసేవాళ ళ్
అంతరిసాత్ రు.

21 వీళ ళ్ కేవలం ఒకక్ మాట దావ్రా ఒక వయ్కిని నేరసుత్ డిగా
నిరాధ్ రిసాత్ రు. నాయ్యం కోసం వచేచ్వాడి కోసం వలలు
వేసాత్ రు. వటిట్ అబదాధ్ లతో నీతిమంతుణిణ్ కూలగొడతారు.

22 అందుచేత అబాహామును విమోచించిన యెహోవా యాకోబు
వంశం గూరిచ్ ఇలా చెపునాన్డు. “ఇక యాకోబు పజలు
సిగుగ్ పడరు. అవమానంతోవాళళ్ ముఖం పాలిపోవు.

23 అయితే వాళళ్ సంతానానీన్, వాళళ్ మధయ్ నేను చేసే పనులనూ
చూసినపుప్డు వాళ ళ్ నా పేరును పవిత పరుసాత్ రు.
యాకోబు పరిశుదధ్ దేవుని పేరును పవితపరుసాత్ రు.
ఇశాయేలు దేవునికి భయపడతారు.

24అపుప్డుఆతమ్లోపొరపాటుచేసేవారు కూడావివేకంపొందుతారు.
అదేపనిగా ఫిరాయ్దులు చేసేవాళ ళ్ జాఞ్ నం సంపాదిసాత్ రు.”
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30
తిరుగుబాటు చేసే పిలల్లకు బాధ

1 “తిరుగుబాటు చేసే పిలల్లకు బాధ.” ఇది యెహోవా చేసుత్ నన్
పకటన. “వాళ ళ్ ఆలోచనలు చేసాత్ రు. కానీ ననున్
సంపదించరు. ఇతర జనాలతో సేన్హం చేసాత్ రు. కానీ నా
ఆతమ్ నిరేద్శించింది కాదు. ఈ విధంగా వాళ ళ్ పాపానికి
పాపానిన్ జోడిసాత్ రు.

2వాళ ళ్ ఐగుపుకి వెళళ్డానికి సిదధ్ం అయాయ్రు. కానీనాసలహాకోసం
చూడరు. ఫరో సంరకష్ణ కోసంపాకులాడుతునాన్రు. ఐగుపు
నీడలో ఆశయం కోసం ఆరాటపడుతునాన్రు.

3 కాబటిట్ ఫరో సంరకష్ణ మీకు అవమానంగా ఉంటుంది. ఐగుపు
నీడలో ఆశయంమీకు సిగుగ్ గా ఉంటుంది.

4 ఇశాయేలు పజల అధిపతులు సోయనులో ఉనాన్రు. వాళళ్
రాయబారులు హానేసులో పవేశించారు.

5కానీ వాళల్కి సహాయం చేసేవాళ ళ్ అకక్డ ఎవవ్రూ ఉండకపోవడం
చూసి వాళల్ందరూ సిగుగ్ పడి పోతారు. ఉనన్వాళ ళ్
సహాయంగానూ, మదద్తుగానూ ఉండకపోగా సిగుగ్ గానూ
అవమానంగానూ ఉంటారు.”

6 ద ణ దేశంలో ఉనన్ కూరమృగాలను గూరిచ్న వ పకటన.
సింహాలూ, ఆడ సింహాలూ, రక పింజేరి పాములూ, ఎగిరే
సరాప్లతోదేశంపమాదకరంగామారినావాళ ళ్మాతంతమ
ఆసిత్ని గాడిదల వీపుల నా, తమ సంపదలను ఒంటెల
మూపుల నా తరలిసూత్ ఉంటారు. తమకు సహాయం
చేయలేని జనం దగగ్రికి వాటిని తీసుకు వెళాత్ రు.

7 ఎందుకంటే ఐగుపు చేసే సహాయం వలల్ పయోజనం లేదు. కాబటిట్
నేను దానికి పనీ పాటా లేకుండా కూరుచ్నే రాహాబు. అనే
పేరు పెడుతునాన్.
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8భవిషయ్తుత్ లోసాకష్ ంగా దీనిన్ భదపరచడం కోసం నువువ్ వెళిల్ వాళళ్
సమకష్ంలోనే ఒక రాతి పలక దీనిన్ చెకిక్ గంథంలో రాసి
ఉంచు.

9వీళ ళ్ తిరగబడే పజలు. అబదధ్మాడేపిలల్లాల్ ంటివాళ ళ్. యెహోవా
ఆదేశాలను వినని పిలల్లు.

10 దరశ్నాలు చూసే వాళళ్తో “దరశ్నం చూడవదుద్ ” అని చెపాత్ రు.
పవకలకు “కచిచ్త న సతాయ్నిన్ మాకు పవచించ వదుద్ .
మృదు న సంగతులే మాతో చెపప్ండి. మాయా దరశ్నాలు
చూడండి. తపుప్డు పవచనాలుమాకు చెపప్ండి.

11 మా దారికి అడడ్ం రావదుద్ . మా మారగ్ం నుండి తొలగి పొండి.
ఇశాయేలుపరిశుదధ్ దేవునిసంగతిమాదగగ్రఎతత్వదుద్ ”అని
అంటారు.

12 కాబటిట్ ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుడు ఇలా చెపునాన్డు. మీరు
ఈ మాటని తిరసక్రించి అణచివేతనూ, మోసానీన్
నముమ్కునాన్రు. వాటి నే ఆధారపడాడ్ రు.

13కాబటిట్ ఈ పాపం మీకు బీటలు వారి, ఉబిబ్ పోయి, ఒకక్ కష్ణంలో
కూలిపోవడానికిసిదధ్ంగాఉనన్గోడలాఉంటుంది. అదిఒకక్
కష్ణంలో అకసామ్తుత్ గా పడిపోతుంది.

14 కుమమ్రి చేసిన మటిట్ కుండ పగిలినటుట్ ఆయన దానిన్
పగలగొడతాడు. దానిన్ ఆయన విడిచి పెటట్డు.
దాని ముకక్లోల్ ఒకక్ పెంకు కూడా పొయియ్లో నుండి
నిపుప్ కణికలను తీయడానికి గానీ కుండలో నుండి
నీళ ళ్తోడటానికి గానీ పనికి రాదు.

15 ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుడూ పభువూ అయిన యెహోవా ఇలా
చెపునాన్డు. “మీరు తిరిగి వచిచ్ విశాంతిగా నాలో ఉంటేనే
రకష్ణపొందుతారు. మౌనంలోనూ, విశావ్సంలోనూమాతమే
మీకు బలం కలుగుతుంది.” కానీదానికిమీరు ఒపుప్కోలేదు.
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16“అలాకాదు. మేంగురాలెకిక్పారిపోతాం”అనాన్రు. కాబటిట్ మీరు
పారిపోతారు. ఇంకా “వేగంగా పరుగుతీసే గురాల సావ్రీ
చేసాత్ ం” అనాన్రు. కాబటిట్ మిమమ్లిన్ తరిమే వాళ ళ్ ఇంకా
వేగంగా వసాత్ రు.

17మీలో మిగిలి ఉనన్ వాళ ళ్ ఏదో పరవ్తం ఒక జెండా కరగానో,
లేదా ఏదో కొండ జెండా గానో మిగిలే దాకా మీరు ఒకక్డికి
భయపడి వెయియ్ మంది పారిపోతారు. ఐదుగురి భయం
చేతమీరంతాపారిపోతారు.

18 అయినా మీ దయ కనపరచాలని యెహోవా ఆలసయ్ం
చేసుత్ నాన్డు. మిమమ్లిన్ కరుణించాలని నిలబడి ఉనాన్డు.

యెహోవా నాయ్యం తీరేచ్ దేవుడు. ఆయన కోసం ఎదురు చూసే
వాళ ళ్ ధనుయ్లు.

19 ఎందుకంటే యెరూషలేములోనే సీయోనులోనే ఒక జనం
నివాసముంటారు. వాళిల్క ఏడవరు.

నీ రోదన ధవ్నికి ఆయన కచిచ్తంగా నినున్ కరుణిసాత్ డు. నువువ్మొర
పెటిట్నపుప్డు ఆయన నీకు జవాబు ఇసాత్ డు.

20 యెహోవా నీకు రానిన్ ఆహారంగా, వేదనను పానీయంగా
ఇచాచ్డు. అయినా నీ బోధకులు నీకు ఇక మరు ఉండరు.
నీకు ఉపదేశం చేసే వాళళ్ని నువువ్ చూసాత్ వు.

21 మీరు కుడి పు గానీ ఎడమ పు గానీ తిరిగినపుప్డు “ఇదే
మారగ్ం. దీనిలోనే నడవండి” అని వెనుక నుండి ఒక శబాద్ నిన్
మీరు వింటారు.

22వెండితోపోతపోసినచెకిక్నబొమమ్లనూ,బంగారంతోపోతపోసిన
విగహాలనూమీరు అపవితం చేసాత్ రు. అసహయ్ న గుడడ్గా
వాటినిభావిసాత్ రు. “ఇకక్డనుండిపో”అనివాటికిచెపాత్ రు.

23నువువ్వితత్నానిన్భూమిలోనాటినపుప్డుదానికికావలసినవరాష్ నిన్
ఆయన కురిపిసాత్ డు. భూసార న ఆహారానిన్ విసాత్ రంగా
నీకిసాత్ డు. నీ పంటలు విసాత్ రంగా పండుతాయి. ఆ రోజున
నీ పశువులు విశాల న పచిచ్క దానాలోల్ మేసాత్ యి.
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24 భూమిని సేదయ్ం చేయడానికి సహాయం చేసే ఎదుద్ లూ, గాడిదలూ
పార, జలెల్డలతో చెరిగిన ధానాయ్నిన్ మేతగా తింటాయి.

25గోపురాలు కూలిపోయేఆమహాసంహారం జరిగే రోజున ఎతత్యిన
పతి పరవ్తం నా, ఎతత్యిన పతి కొండ నా వాగులూ,
జలధారలూ పవహిసాత్ యి.

26 చందుడి కాంతి సూరయ్ కాంతితో సమానంగా ఉంటుంది. సూరయ్
కాంతి ఏడు రెటుల్ అధికంగా పకాశిసుత్ ంది.

యెహోవా తన పజల గాయాలకి కటుల్ కడతాడు. తాను చేసిన
గాయాలను ఆయనబాగు చేసాత్ డు.

27 చూడండి! ఆయన ఆగహంతో మండిపోతూ దటట్ న పొగతో
యెహోవా పేరు దూరం నుండి వసూత్ ఉంది. ఆయన
పెదవులు ఉగతతో నిండి పోయాయి. ఆయన నాలుక
దహించే అగిన్ జావ్లలా ఉంది.

28 ఆయన శావ్స గొంతు వరకూ వచిచ్న బల న నదీ పవాహంలా
ఉంది. అది నాశనం చేసే జలెల్డలా జాతులను జలెల్డ
పడుతుంది. ఆయనశావ్సజాతులదవడలోల్ కళెళ్ంలాఉండి
వాళళ్ని దారి తపిప్సుత్ ంది.

29పండగ ఆచరించేటపుప్డు రాతి వేళమీరు పాటపాడుతారు.
ఇశాయేలుకి ఆశయ దురగ్ న యెహోవా పరవ్తానికి ఒక వయ్కి

పిలల్నగోవివాయిసూత్ పయాణంచేసేటపుప్డు కలిగేఆనందం
వంటిది వారిహృదయంలో కలుగుతుంది.

30యెహోవా తన సవ్రంలోని భవానిన్ వినిపిసాత్ డు. పభావంగల
సవ్రం వినిపిసాత్ డు. పచండ న కోపంతోను దహించే
జావ్లతోను తుఫాను వంటి తన ఉగతలో, అగిన్ జావ్లలోల్ ,
భీకర న సుడిగాలితో, గాలి వానతో, వడగళళ్తో తన చేతి
కదలికను చూపిసాత్ డు.

31యెహోవా సవ్రం విని అషూష్ రు ముకక్ పోతుంది. ఆయన దానిన్
కరతో దండిసాత్ డు.
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32యెహోవాతాను నియమించిన కరతో అషూష్ రు వేసే పతి దెబాబ్,
ఆయనవాళళ్తోయుదధ్ం చేసుత్ ండగా,తంబురాల, సితారాల
సంగీతంతో కలసి ఉంటుంది.

33 తగలబెటేట్ సథ్లం చాలా కాలం కిందే సిదధ్ం అయి ఉంది. నిజంగా
రాజు కోసం సిదధ్ం అయింది. దానిన్ దేవుడు లోతుగా,
విశాలంగా చేశాడు. తగలబెటట్డానికి మంటలు, విసాత్ రంగా
కటెట్లు సిదధ్ంగా ఉనాన్యి.

యెహోవాశావ్స గంధక పవాహంలాదానిన్ తగలబెడుతుంది.

31
ఐగుపుమీద ఆధారపడినవారికి బాధ

1 “ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుణిణ్ పటిట్ంచుకోకుండా, ఆలోచన కోసం
యెహోవాదగగ్రకి వెళళ్కుండా

సహాయంకోసం ఐగుపుకి వెళేళ్వాళళ్కీ, గురాల ఆధారపడేవాళళ్కీ,
అసంఖాయ్కంగాఉనన్వాళళ్ రథాల నా,లెకక్కుమించినరౌతుల నా

నమమ్కం ఉంచే వాళళ్కీ బాధ!
2 అయినా ఆయన జాఞ్ ని. ఆయన నాశనానిన్ పంపిసాత్ డు. తన

మాటలను ఆయన వెనకిక్ తీసుకోడు.
దురామ్రుగ్ ల ఇంటి మీదికీ, పాపులకు సహాయం చేసే వాళళ్ మీదికీ

ఆయన లేసాత్ డు.
3ఐగుపువాడుమనిషే. దేవుడుకాదు. వాళళ్ గురాలు రకమాంసాలే,

ఆతమ్ కాదు.
యెహోవా తన చేతిని చాపినపుప్డు సహాయం చేసిన వాడూ,

సహాయం పొందినవాడూ, ఇదద్రూ పతనమవుతారు.
ఇదద్రూ నాశనం అవుతారు.”

4యెహోవానాకు ఇలా చెపాప్డు. “ఒక సింహం, ఒక కొదమ సింహం
తాను వేటాడి తెచిచ్న జంతువు దగగ్ర గరిజ్ంచినపుప్డు దానిన్
తపిప్ంచడానికికొందరు గొరెలకాపరులు ఎనిన్ శబాద్ లు చేసినా
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కొదమ సింహం వాళళ్ శబాద్ లకి ఏ మాతం భయపడదు.
అకక్డి నుంచి జారుకోడానికి పయతిన్ంచదు. ఆ విధంగా
సేనల పభువు అయిన యెహోవా యుదధ్ం చేయడానికి
సీయోను పరవ్తం కి దిగి వసాత్ డు. ఆ పరవ్తం ఆయన
యుదధ్ం చేసాత్ డు.

5 ఎగురుతూ ఉండే ప లాగా సేనల పభువు యెహోవా
యెరూషలేమును కాపాడుతాడు.

ఆయనదాని సంచరించేటపుప్డు దానిన్ సంర సాత్ డు, విడిపిసాత్ డు,
భదపరుసాత్ డు.

6 ఇశాయేలు పజలారా, ఎవరి నుండి మీరు పూరిగా తొలగిపోయారో
ఆయన పుకి తిరగండి. 7 మీలో పతి ఒకక్డూ తన
చేతులతో పాపం చేసి తయారు చేసిన వెండి విగహాలనూ,
బంగారు విగహాలనూ ఆ రోజునపారవేసాత్ డు.

8 అషూష్ రు కతిత్ మూలంగా కూలుతుంది. అయితే అది మనిషి
ఝళిపించే కతిత్ కాదు.

అతడు ఆ కతిత్ని ఎదురోక్లేక పారిపోతాడు. అతని పిలల్లు బానిస
బలవంతంగా కఠిన శమ చేసాత్ రు.

9 మహా భయం చేత వాళ ళ్ నమమ్కానిన్ అంతా కోలోప్తారు.
అతనిఅధిపతులుయెహోవాయుదధ్ జెండాను చూసినంతనే
భయపడిపోతారు.”

ఇది యెహోవా చేసుత్ నన్ పకటన. ఆయన అగిన్ సీయోనులోనూ,
ఆయన కొలిమియెరూషలేములోనూ ఉనాన్యి.

32
నీతిమంతంగా రాజయ్ పరిపాలన

1ఇదిగో,వినండి! ఒకరాజునీతిమంతంగారాజయ్పరిపాలనచేసాత్ డు.
అధిపతులు నాయ్యసమమ్తంగా ఏలుబడి చేసాత్ రు.



యెషయా 32:2 lxxvii యెషయా 32:10

2 వాళళ్లోల్ పతి ఒకక్డూ గాలి విసిరినపుప్డు ఆశయంలాగా,
తుఫానులో అభయమిచేచ్ సథ్లంలాగా ఉంటాడు.

ఎడారిలో జలధారలాల్ , అలసి సొలసిన దేశంలో నీడనిచేచ్ గొపప్ రాతి
బండలాగాఉంటాడు.

3 అపుప్డు చూసే వాళళ్ కళ ళ్ కాంతిహీనంగా ఉండవు. వినేవాళళ్
చెవులు శదధ్గా వింటాయి.

4 దుడుకుగా పవరించేవాళ ళ్ వివేకంతో జాగతత్గా ఆలోచిసాత్ రు.
నతిత్గామాటాల్ డేవాడు సప్షట్ంగా ధారాళంగామాటాల్ డతాడు.

5 మూరుఖ్ ణిణ్ ఇకమీదట గౌరవనీయుడని చెపప్రు. మోసగాణిణ్
నియమబదధ్ న వయ్కి అని చెపప్రు.

6మూరుఖ్ డు మూరఖ్ంగామాటాల్ డతాడు. అతడి హృదయం దురామ్రగ్ం
గూరీచ్, వరహిత న పనులను గూరీచ్ ఆలోచిసుత్ ంది.

అతడుయెహోవాను గూరిచ్ తపుప్గామాటాల్ డతాడు.
అతడు ఆకలితో ఉనన్వాళళ్ దగగ్ర ఉనన్ది కూడా లాగేసుకుంటారు.

దాహంతో ఉనన్వాళళ్కి నీళ ళ్ లేకుండా చేసాత్ డు.
7 మోసగాడి పదధ్తులనీన్ దురామ్రగ్ంగా ఉంటాయి. పేదవాళ ళ్

స నదేదో చెపిప్నా, పేదవాళళ్ని నాశనం చేయడానికి వాడు
అబదాద్ లతో పనాన్గాలు పనున్తాడు.

8 అయితే ఒక ఘనుడు గౌరవనీయ న ఆలోచనలు చేసాత్ డు.
అతడు చేసే గౌరవనీయ న పనులను బటిట్ అతడు
నిలబడతాడు.

యెరూషలేము సీలకు
9 సుఖ న, తేలి న జీవితానిన్ జీవించే సీలారా, లేచి నా మాటలు

వినండి.
నిశిచ్ంతగా ఉనన్ ఆడపడుచులు,నామాటలు వినండి.
10మరో సంవతస్రం, కొదిద్ రోజులకిమీ నమమ్కం వీగిపోతుంది.
నిశిచ్ంతగా ఉనన్ సీలూ, దాకష్పంట నషట్మౌతుంది. దాకష్పళ ళ్ ఇంటికి

రావు.
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11 సుఖ న, తేలి న జీవితానిన్ జీవించే పడతులారా, వణకండి.
తమ నమమ్కం కలిగిన సీలూ, కలవరపడండి.

చకక్ని మీ బటట్లు తీసివేసి నగన్ంగా తయారవవ్ండి. మీ నడుముకి
గోనెగుడడ్ కటుట్ కోండి.

12 ఉలాల్ సకర న పొలాల కోసం, ఫలభరిత న దాకష్ తోటల కోసం
మీరు ఏడుసాత్ రు.

13 నా పజల భూమిలో ముళళ్ తుపప్లూ, గచచ్పొదలూ
పెరుగుతాయి.

వేడుకలు జరిగే పటట్ణంలో ఒకపుప్డు సంతోషం నిండిన ఇళళ్లోల్
కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. నుండి ఆతమ్ కుమమ్రింపు జరిగే
వరకూ,

14 రాజ భవనానిన్ విడిచి పెటేట్సాత్ రు. జనసమమ్రద్ న పటట్ణం
నిరామ్నుషయ్ంగామారుతుంది.

కొండ, నిఘాగోపురాలు ఇక ఎపప్టికీ గుహలాల్ ఉంటాయి.
అవి అడవి గాడిదలు ఆనందించే సథ్లంగానూ, పశువులు మేసే

సథ్లంగానూ ఉంటాయి. దేవుని ఆతమ్ కుమమ్రింపు జరిగే
వరకూ ఇలా జరుగుతుంది.

15 తరావ్త అరణయ్ం ఫలభరిత న భూమిగా ఉంటుంది.
ఫలభరిత న భూమి అరణయ్ంలా ఉంటుంది.

16 అపుప్డు నాయ్యం అరణయ్ంలో నివసిసుత్ ంది. ఫలభరిత న
భూమిలో నీతి ఉంటుంది.

17 నీతి శాంతిని కలుగ చేసుత్ ంది. నీతి ఫలితంగా నితయ్ న నెమమ్దీ
నమమ్కమూ కలుగుతాయి.

18 నా పజలు శాంతిభరిత న చోట, సుర త న ఇళళ్లోల్
నివసిసాత్ రు.

19 కానీ వడగళ ళ్ పడి అరణయ్ం నాశన నపుప్డు పటట్ణం పూరిగా
తుడిచి పెటుట్ కుపోతుంది.

20మీలో నీటి పవాహాల పకక్నే వితత్నాలు నాటుతూ, అకక్డ తమ
ఎదుద్ లనూ,గాడిదలనూ తిరగనిచేచ్వాడు ధనుయ్డు.
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33
కషాట్ లు, సహయం

1దోపిడీకి గురి కాకుండా దోచుకుంటూ ఉండే నీకు బాధ!
దోహానికి గురి కాకుండానే దోహం చేసూత్ ఉండే నీకు బాధ!
నువువ్ నాశనం చేయడం ముగించిన తరావ్తే నువువ్ నాశనం

అవుతావు.
నువువ్ దోహం చేయడం ముగించిన తరావ్త నీకు దోహం

జరుగుతుంది.
2యెహోవా, నీ కోసం వేచి చూసుత్ నాన్ం. మమమ్లిన్ కరుణించు.
పతి ఉదయంమాకు సహాయంగా, ఆపదలోల్ మాకు రకష్గా ఉండు.
3 మహా శబాద్ నిన్ విని జనాలు పారిపోతారు. నువువ్ లేచినపుప్డు

దేశాలు చిందర వందర అవుతాయి.
4 మిడతలు తిని వేసినటుట్ మీ సంపదలు దోపిడీకి గురౌతాయి.

మిడతల దండులా శతువులు దానిమీద పడతారు.
5 యెహోవా మహా పశంస పొందాడు. ఆయన ఉనన్త సథ్లంలో

నివసిసుత్ నాన్డు. ఆయన సీయోనును నీతితో, నాయ్యంతో
నింపుతాడు.

6నీ కాలంలో నీ సిథ్రతవ్ం ఆయనే.
నీకు పుషక్ల న రకష్ణ, జాఞ్ నమూ, వివేకమూ ఆయనే. యెహోవా

భయం అతని ఐశవ్రయ్ం.
7వాళళ్రాయబారులువీధిలోఏడుసుత్ నాన్రు. సంధినికోరుకునేవాళళ్

రాజనీతిజుఞ్ లు ఒకటే రోదిసుత్ నాన్రు.
8రాజమారాగ్ లు నిరామ్నుషయ్ పోయాయి. వాటిమీద పయాణీకులు

ఎవవ్రూ లేరు.
సంధి ఒపప్ందాలను ఉలల్ంఘించారు. సాకష్ులను అలకష్ ం చేశారు.

పటట్ణాలను అవమానపరిచారు.
9 దేశం దుఖిసుత్ ంది. ణించి పోతుంది. లెబానోను కలవరపడి

వాడిపోతుంది.
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షారోను ఎడారిలా ఉంది. బాషాను, కరెమ్లు తమ చెటల్ ఆకులు
రాలుసుత్ నాన్యి.

10 “ఇపుప్డు నేను నిలబడతాను” అని యెహోవా అనుకునాన్డు.
“ఇపుప్డే నా ఔనన్తాయ్నిన్ పదరిశ్సాత్ ను. ననున్ నేను గొపప్
చేసుకుంటాను.

11మీరు పొటుట్ ను గరభ్ం ధరించారు. చెతత్ పరకలను కంటారు. మీ
శావ్స అగిన్లామిమమ్లిన్ కాలేచ్సుత్ ంది.

12 జనాలు సునన్ంలా కాలిపోతారు. ముళళ్ పొదలను నరికి
కాలిచ్నటుట్ గా కాలిపోతారు.

13దూరంలోనివసించేమీరు నేను చేసిందేమిటోవినండి. సమీపంలో
ఉనన్ వాళ ళ్ నా శకిని అంగీకరించండి.”

14 సీయోనులో ఉనన్ పాపులు భయపడుతునాన్రు. దేవుణిణ్ లెకక్
చెయయ్ని వారికి వణుకు పటుట్ కుంది.

మనలో మండే అగిన్తో కలసి పయాణించే వాడు ఎవరు? నితయ్మూ
మండేవాటితో ఎవరు నివసిసాత్ రు?

15 నీతి కలిగి జీవించేవాడూ, యథారధ్ంగా మాటాల్ డేవాడూ,
అవినీతి వలల్ కలిగే లాభానిన్ అసహియ్ంచుకునే వాడూ,
లంచానిన్ తిరసక్రించేవాడూ, హింసాతమ్క నేరం చేయాలని
ఆలోచించని వాడూ చెడుతనం చూడకుండా కళ ళ్
మూసుకునే వాడూ,

16 అలాంటి వాడు ఉనన్త సథ్లాలోల్ నివసిసాత్ డు. అతనికి పరవ్త
శిఖరాల ని శిలలు ఆశయంగా ఉంటాయి. ఆహారమూ,
నీళ ళ్ కమంగా అతనికి లభయ్మౌతాయి.

17 నీ కళ ళ్ రాజును అతని సౌందరయ్మంతటితో చూసాత్ యి.
విశాల న దేశానిన్ నీ కళ ళ్ చూసాత్ యి.

18 నీ హృదయం భయానిన్ జాఞ్ పకం చేసుకుంటుంది. శాసి ఎకక్డ
ఉనాన్డు? డబుబ్ను తూచిన వాడు ఎకక్డ ఉనాన్డు?
గోపురాలను లెకిక్ంచేవాడు ఎకక్డ ఉనాన్డు?
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19 నువువ్ అరథ్ం చేసుకోలేని తెలియని భాష మాటాల్ డుతూ
తిరసక్రించే ఆ జనానిన్ నువువ్ చూడవు.

20మన పండగల పటట్ణం అయిన సీయోనుని చూడండి!
యెరూషలేమును పశాంత న నివాస సథ్లంగా నువువ్ చూసాత్ వు.

అది తొలగించలేని గుడారంగా ఉంటుంది.
దానిమేకులను ఎనన్టికీఊడదీయరు. దానితాళల్లో దేనినీతెంచరు.
21దానికిపతిగావిశాల ననదులూ,నీటివాగులూఉనన్ఆసథ్లంలో

యెహోవాతన పభావంతోమనతో ఉంటాడు.
తెడుల్ వేసుకుంటూ అకక్డ ఏ యుదధ్నౌకా పయాణించదు. పెదద్

నౌకలేవీ అకక్డ పయాణించవు.
22 ఎందుకంటే యెహోవా మనకు నాయ్యాధిపతి. యెహోవా మన

శాసనకర. యెహోవా మన రాజు. ఆయన మనలను
ర సాత్ డు.

23 నీ ఓడ తాళల్ వదు పోయాయి. సత్ంభం అడుగు భాగం సిథ్రంగా
లేదు. ఓడ తెరచాపను ఎవరూ విపప్డం లేదు. విసాత్ ర న
దోపిడీ సొముమ్ను పంచుకుంటారు. అపుప్డు కుంటి వాళ ళ్
కూడా ఆసొముమ్లోభాగం పొందుతారు.

24 సీయోనులో నివాసం చేసే వాళెళ్వవ్రూ “నాకు ఆరోగయ్ం బాగా
లేదు” అని చెపప్రు. అకక్డి పజలు చేసిన పాపాలకు
కష్మాపణ దొరుకుతుంది.

34
రాజాయ్లకు తీరుప్

1 రాజాయ్లనీన్ నా దగగ్రికి వచిచ్ నేను చెపేప్ది వినండి, పజలందరూ
జాగతత్గా ఆలకించండి.

భూమీదాని సంపూరణ్తా,లోకం,దానిలోపుటిట్నదంతా వినాలి.
2యెహోవా కోపం రాజాయ్ల మీదికి వసుత్ నన్ది, ఆయన ఆగహం వారి

సరవ్ సేనలమీదికీ వసుత్ నన్ది.
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ఆయనవారిని శపించి వధకు అపప్గించాడు.
3వారిలో చనిపోయినవారిని ఎవరూ సమాధి చేయరు.
వారి శవాలు కంపుకొడతాయి. వారి రకం కొండలను నింపేసుత్ ంది.
4 ఆకాశ నకష్తాలనీన్ వాడిపోతాయి. ఆకాశం కాగితపు చుటట్లాగా

చుటుట్ కుపోతుంది.
దాకష్వలిల్ నుండి, అంజూరపు చెటుట్ నుండి వాడిన ఆకులు రాలినటుట్

దాని నకష్తాలనీన్ రాలిపోతాయి.
5 నిజంగా ఆకాశంలో నా ఖడగ్ ం మతెత్కిక్నటుట్ ఎదోము మీదికీ, నేను

నాశనానికి నిరణ్యించిన జనం మీదికీ దిగివసుత్ ంది.
6 యెహోవా ఖడగ్ ం రకమయమవుతుంది. అది కొవువ్తో కపిప్

ఉంటుంది. గొరెపిలల్ల, మేకల రకం చేతా, పొటేల్ళల్
మూతపిండాలమీది కొవువ్ చేతా కపిప్ ఉంటుంది.

ఎందుకంటే బొసా నగరంలో యెహోవా బలి జరిగిసాత్ డు. ఎదోము
దేశంలో గొపప్ వధ చేసాత్ డు.

7వాటితోపాటు అడవి ఎదుద్ లు, కోడె దూడలు వధకు పోతునాన్యి.
ఎదోమీయుల భూమి రకంతో నానుతూ ఉంది. వారి దేశపు మటిట్

కొవువ్తో నిండిపోయింది.
8అదియెహోవాశికష్ అమలుపరిచే రోజు. సీయోను పకష్ంగా పతీకారం

చేసే సంవతస్రం.
9 ఎదోము కాలువలు కీలులాగా, దాని మటిట్ గంధకంగా

మారిపోతుంది.
దాని భూమిమండుతునన్ గంధకంగా ఉంటుంది.
10 అది రాతీ, పగలూ ఆరిపోకుండా ఉంటుంది. దాని పొగ

ఎలల్పుప్డూ రేగుతూ ఉంటుంది.
అది తరతరాలు పాడుగా ఉంటుంది. దానిలో గుండా ఇక ఎవవ్రూ

ఎనన్టికీ పయాణించరు.
11 గూడబాతులు, అడవిమృగాలు దానిన్ ఆకమించుకుంటాయి.
గుడల్గూబలు, కాకులు అందులో నివసిసాత్ యి.
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ఆయన నాశనం అనే కొలనూలును చాపుతాడు. వినాశనం అనే
ఒడంబానిన్ చేత పటుట్ కుంటాడు.

12రాజయ్ం గురించి పకటించడానికి వారి పధానులు అకక్డ ఉండరు.
దానిన్ పరిపాలించే వాళళ్ంతా గతించిపోయారు.
13 ఎదోము నగరాలోల్ ముళల్చెటుల్ పెరుగుతాయి. దాని దురాగ్ లోల్

దురదగొండుల్ , గచచ్పొదలు ఎదుగుతాయి.
అది అడవికుకక్లకు, నిపుప్కోళల్కు నివాసంగా ఉంటుంది.
14 కూర జంతువులు, నాలు అకక్డ కలిసి తిరుగుతాయి.
అడవిమేకలు ఒకదాని ఒకటి అరుసూత్ ఉంటాయి. అకక్డ చీకటి

పకష్ులు నివాసముంటాయి.
15 గుడల్గూబలు గూళ ళ్ కటుట్ కుని, గుడుల్ పెటిట్ పొదుగుతాయి.
అకక్డే తెలల్గదద్లు తమజాతిపకష్ులతో కలుసుకుంటాయి.
16యెహోవాగంథానిన్ జాగతత్గా ధాయ్నించండి.
ఆ జంతువులనీన్ అకక్డ ఉండి తీరుతాయి. దేని జతప దాని దగగ్ర

ఉంటుంది.
ఎందుకంటే యెహోవా ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు. ఆయన ఆతమ్ వాటిని

పోగు చేసాత్ డు.
17అవిరావాలనిఆయనచీటుల్ వేశాడు. ఆయనకొలనూలుపటుట్ కుని

వాటికి ఆ దేశానిన్ పంచిపెడతాడు.
అవి శాశవ్తంగా దానిన్ ఆకమించుకుని ఉంటాయి. యుగయుగాలు

దానిలో నివసిసాత్ యి.

35
దేవుడు విమోచించినవారికి సంతోషం

1అడవులు, ఎండిన భూములు సంతోషిసాత్ యి. ఎడారి సంతోషంతో
గులాబీపువువ్లాగాపూసుత్ ంది.

2అదిబాగా విచుచ్కుని, ఉలాల్ సంతోపాటలు పాడుతుంది.
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దానికి లెబానోను లాంటి అందం కలుగుతుంది. దానికి కరెమ్లు
షారోనులకునన్ంత సొగసు కలుగుతుంది. అవి యెహోవా
మహిమను మన దేవుని తేజసుస్ను చూసాత్ యి.

3 బలహీన న చేతులను బలపరచండి. వణుకుతునన్ మోకాళల్ను
దృఢపరచండి.

4బెదిరిన హృదయాలు గలవారితో ఇలా చెపప్ండి. “భయపడకుండా
రయ్ంగా ఉండండి. పతిదండన చేయడానికి మీ దేవుడు
వసుత్ నాన్డు.

చేయాలిస్న పతీకారం ఆయన చేసాత్ డు. ఆయన వచిచ్ మిమమ్లిన్
ర సాత్ డు.”

5 గుడిడ్వారి కళ ళ్ తెరుచుకుంటాయి. చెవిటివారి చెవులు
వినిపిసాత్ యి.

6 కుంటివాడు దుపిప్లాగా గంతులు వేసాత్ డు. మూగవాడి నాలుక
పాటలు పాడుతుంది.

అరణయ్ంలో నీళల్ ఉబుకుతాయి, అడవిలో కాలవలు పారతాయి.
7 ఎండమావులు నీటి మడుగులు అవుతాయి. ఎండిన భూమిలో

నీటిబుగగ్లు పుడతాయి.
నకక్లు పండుకొనే నివాసాలోల్ జముమ్, తుంగగడిడ్ ,మేతపుడతాయి.
8పరిశుదధ్ మారగ్ం అని పిలిచే ఒక రాజమారగ్ం అకక్డ ఏరప్డుతుంది.

దానిలోకి అపవితులు వెళళ్కూడదు.
దేవునికి అంగీకార నవారికోసం అది ఏరప్డింది. మూరుఖ్ లు దానిలో

నడవరు.
9అకక్డ సింహంఉండదు, కూర జంతువులుదానిలోకాలుమోపవు.

అవి అకక్డ కనబడవు.
విమోచనపొందినవారుమాతమేఅకక్డ నడుసాత్ రు.
యెహోవా విమోచించినవారు పాటలు పాడుతూ తిరిగి సీయోనుకు

వసాత్ రు.
10 నితయ్ న సంతోషం వారిని ఆవరించి ఉంటుంది. వారు ఆనంద

సంతోషాలు కలిగి ఉంటారు.
వారి దుఃఖం, నిటూట్ రుప్ తొలగిపోతాయి.
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36
సనెహ్రీబుయెరూషలేమును వేధించడం
36:1-22; 2రాజులు 18:13, 17-37; 2దిన 32:9-19

1 హిజిక్యా రాజు పరిపాలన 14 వ సంవతస్రంలో అషూష్ రురాజు
సనెహ్రీబు యూదా దేశంలో సరిహదుద్ గోడలు ఉనన్
పటట్ణాలనిన్టి దండెతిత్ వాటిని ఆకమించాడు.

2 తరువాత అతడు రబాష్ కేను* లాకీషు పటట్ణం నుండి
యెరూషలేములో ఉనన్ హిజిక్యా రాజు కి పెదద్ నాయ్నిన్
ఇచిచ్ పంపాడు. అతడు చాకిరేవు దారిలో ఉనన్ మెరక
కొలను కాలవ దగగ్రికి వచాచ్డు.

3 అపుప్డు హిలీక్యా కొడుకు, రాజు గృహనిరావ్హకుడు
ఎలాయ్కీము, శాసి షెబాన్, రాజయ్ం దసాత్ వేజుల అధికారి, ఆసాపు
కొడుకుయోవాహ వారి దగగ్రికి వెళాళ్రు.
4 అపుప్డు రబాష్ కే వారితో ఇలా అనాన్డు. “హిజిక్యాతో ఈ

మాట చెపప్ండి, మహారా న అషూష్ రురాజు ననిన్లా
చెపప్మనాన్డు, దేని న నువువ్ నమమ్కం పెటుట్ కునాన్వు?

5యుదధ్ం విషయంలో నీ ఆలోచన, నీ బలం వయ్రధ్ం. ఎవరి భరోసాతో
నామీద తిరగబడుతునాన్వు?

6 నలిగిపోయిన గడిడ్పరక లాంటి ఐగుపు ఆధారపడుతునాన్వు
గదా! ఎవ నా దాని మీద ఆనుకుంటే అది అతని చేతికి
గుచుచ్కుంటుంది. ఐగుపు రాజు ఫరో కూడా అలాంటివాడే.

7మా దేవు న యెహోవాను నముమ్కుంటునాన్ం అని అంటారా? ఆ
యెహోవా ఉనన్త సథ్లాలను, బలిపీఠాలనే కదా హిజిక్యా
పడగొటిట్ యెరూషలేములోఉనన్ఈబలిపీఠం దగగ్రమాతమే
మీరుపూజలు చేయాలి అనియూదావారికి, యెరూషలేము
వారికి ఆజఞ్ ఇచిచ్ంది?

* 36:2 36:2 రబాష్ కేను నాయ్ధిపతి
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8 కాబటిట్ నా యజమాని అయిన అషూష్ రు రాజుతో పందెం వెయియ్.
రెండు వేల గురాలకు సరిపడిన రౌతులు నీ దగగ్ర ఉంటే
చెపుప్, నేను వాటిని నీకిసాత్ ను.

9నా యజమాని సేవకులోల్ తకుక్వ వా న ఒకక్ అధిపతిని నువువ్
ఎదిరించగలవా? రథాలను, రౌతులను పంపుతాడని
ఐగుపురాజుమీద ఆశ పెటుట్ కునాన్వా?

10 అయినా యెహోవా అనుమతి లేకుండానే ఈ దేశానిన్ నాశనం
చేయడానికి నేను వచాచ్ననుకునాన్వా? లేదు, ఈ దేశం
కి దండెతిత్ దీనిన్ నాశనం చేయమని యెహోవాయే నాకు
ఆజాఞ్ పించాడు.”

11అపుప్డు ఎలాయ్కీము, షెబాన్, యోవాహ లు రబాష్ కేతో “మేము నీ
దాసులం. మాకు సిరియా భాష తెలుసు కాబటిట్ దయచేసి
ఆ భాషలో మాటాల్ డు. పాకారం మీద ఉనన్ పజలకు
అరథ్మయేయ్లా యూదుల భాషలో† మాటాల్ డవదుద్ ” అని
అనాన్రు.

12అయితే రబాష్ కే “ఈమాటలు చెపప్డానికేనా,నాయజమానిననున్
నీయజమాని దగగ్రకీ నీ దగగ్రకీ పంపింది? నీతో కలిసి తమ
సవ్ంతమలానిన్తిని,తమమూతానిన్తాగబోతునన్పాకారం
మీద ఉనన్ వారి దగగ్రకి కూడా పంపాడు కదా” అనాన్డు.

13యూదులభాష‡తోఅతడు బిగగ్రగా ఇలాఅనాన్డు. “మహారా న
అషూష్ రు రాజు చెబుతునన్మాటలు వినండి.

14 హిజిక్యా చేతిలో మోసపోకండి. మిమమ్లిన్ విడిపించడానికి
అతని శకి సరిపోదు.

15 ‘యెహోవా మనలను విడిపిసాత్ డు, ఈ పటట్ణం అషూష్ రు రాజు
చేతిలో చికక్దు’ అని చెబుతూ హిజిక్యా మిమమ్లిన్
నమిమ్సుత్ నాన్డు.

† 36:11 36:11యూదులభాషలోహీబూభాషలో ‡ 36:13 36:13యూదులభాష
హీబూభాష



యెషయా 36:16 lxxxvii యెషయా 36:22

16 హిజిక్యా చెపిప్న ఆ మాట మీరు అంగీకరించవదుద్ . అషూష్ రు
రాజు చెబుతునన్దేమిటంటే, మీరు బయటికి వచిచ్, నాతో
సంధి చేసుకోండి. అపుప్డు మీలో పతి ఒకక్రూ తన దాకష్,
అంజూరు చెటల్ పండుల్ తింటూ తన బావిలో నీళల్ తాగుతూ
ఉంటారు.

17 ఆ తరవాత నేను వచిచ్ మీ దేశంలాంటి దేశానికి, అంటే
గోదుమలు, దాకష్రసం దొరికే దేశానికి, ఆహారం, దాకష్చెటుల్
ఉనన్ దేశానికి మిమమ్లిన్ తీసుకుపోతాను. యెహోవా
మిమమ్లిన్ విడిపిసాత్ డని చెపిప్ హిజిక్యా మిమమ్లిన్ మోసం
చేసుత్ నాన్డు.

18 వివిధ పజల దేవుళళ్లో ఎవ నా తన దేశానిన్ అషూష్ రు రాజు
చేతిలో నుండి విడిపించాడా? హమాతు దేవుళేళ్మయాయ్రు?

19అరాప్దు దేవుళేళ్మయాయ్రు? సెపరవ్యీము దేవుళేళ్మయాయ్రు?
షోమోను దేశపు దేవుడు నా చేతిలో నుండి షోమోనును
విడిపించాడా?

20ఈ దేవుళళ్లో ఎవ నా తన దేశానిన్ నా చేతిలో నుండి విడిపించి
ఉంటేనే కదా యెహోవా యెరూషలేమును విడిపిసాత్ డు
అనుకోడానికి?” అనాన్డు.

21 అయితే అతనికి జవాబు చెపప్వదద్ని రాజు ఆజాఞ్ పించడం వలన
వారు బదులు పలకలేదు.

22రాజ గృహనిరావ్హకుడు,హిలీక్యాకొడుకు అయిన ఎలాయ్కీము,
శాసి షెబాన్, రాజయ్ందసాత్ వేజుల మీద అధికారి, ఆసాపు
కొడుకు యోవాహ తమ బటట్లు చింపుకుని హిజిక్యా
దగగ్రికి వచిచ్ రబాష్ కే పలికినమాటలనిన్టినీ తెలియజేశారు.

37
హిజిక్యాకుయెషయావరమానం
37:1-13; 2రాజులు 19:1-13
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1 ఆ మాటలు విని హిజిక్యా తన బటట్లు చింపుకుని,
గోనెపటట్ కటుట్ కుని యెహోవా మందిరానికి వెళాళ్డు. 2 రాజ గృహ
నిరావ్హకుడు ఎలాయ్కీమును, శాసి షెబాన్ను, యాజకులోల్ పెదద్లను
ఆమోజు కొడుకు, పవక అయిన యెషయా దగగ్రికి పంపించాడు.
3 వారంతా గోనెపటట్ కటుట్ కుని అతని దగగ్రికి వచిచ్ అతనితో
“హిజిక్యా ఇలా చెపప్మనాన్డు, ‘ఈ రోజు బాధ, శికష్, నిందల
రోజు. పిలల్లు పుటట్డానికి సమయంవచిచ్ందిగాని కనడానికి తలిల్కి శకి
లేదు. 4సజీవు న దేవుణిణ్ దూషించడానికి తనయజమానిఅషూష్ రు
రాజు పంపిన రబాష్ కే పలికిన మాటలు నీ దేవుడు యెహోవా ఒకవేళ
విని, ఆ మాటలను బటిట్ ఆయన అషూష్ రు రాజును గదిద్సాత్ డేమో.
కాబటిట్ ఇపప్టికి బతికి ఉనన్ మన కొదిద్మంది కోసం నువువ్ ఎకుక్వగా
పారథ్న చెయియ్.’ ”

5 హిజిక్యా రాజు సేవకులు యెషయా దగగ్రికి వచాచ్రు.
6 యెషయా వారితో ఇలా అనాన్డు. “మీ యజమానికి ఈ మాట
చెపప్ండి,యెహోవాఏమిచెబుతునాన్డంటే,అషూష్ రు రాజుసేవకులు
ననున్ దూషిసూత్ పలికినమాటలకు భయపడవదుద్ . 7అతనిలో నేను
ఒక ఆతమ్ను పుటిట్సాత్ ను. అతడు ఒక పుకారు విని తన దేశానికి తిరిగి
వెళిళ్పోతాడు. అతని దేశంలోనే కతిత్వాతహతం అవుతాడు.”

8 అషూష్ రు రాజు లాకీషు పటట్ణం విడిచి వెళిల్ లిబాన్ మీద
యుదధ్ం చేసుత్ నాన్డని తెలిసి రబాష్ కే తిరిగి వెళిళ్ అతనితో కలిశాడు.
9 కూషు రాజు తిరాహ్ కా తన యుదధ్ం చేయడానికి వచాచ్డని
అషూష్ రురాజు సనెహ్రీబు వినాన్డు. అపుప్డు అతడు తన దూతలతో
హిజిక్యాకుఒకసందేశంపంపాడు. 10“యూదారాజుహిజిక్యాతో
ఇలా చెపప్ండి, ‘నీ దేవుని చేతిలో మోసపోయి అషూష్ రు రాజు
యెరూషలేమును ఆకమించలేడనిఅనుకోవదుద్ . 11అషూష్ రు రాజులు
సకల దేశాలనూపూరిగానాశనంచేసినసంగతినువువ్ వినాన్వు కదా,
నీవుమాతం తపిప్ంచుకోగలవా? 12నాపూరివ్కులు నిరూమ్లం చేసిన
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గోజాను, హారాను, రెజెపు, తెలశాశ్రులో ఉండే ఏదెనీయులు, వీరిలో
ఎవ నాతమదేవుళళ్ సహాయంతోతపిప్ంచుకునాన్రా? 13హమాతు,
అరాప్దు, సెపరవ్యీము, హేన, ఇవావ్ అనే పటట్ణాల రాజులు
ఏమయాయ్రు?’ ”

హిజిక్యాయెహోవాకు చేసినపారథ్న
37:14-20; 2రాజులు 19:14-19

14 హిజిక్యా ఆ ఉతత్రం తీసుకుని, చదివి, యెహోవా
మందిరంలోకి వెళిల్ ఆయన సనిన్ధిలో దానిన్ ఉంచాడు. 15తరువాత
ఈ విధంగా పారథ్న చేశాడు, 16 “యెహోవా, కెరూబుల మధయ్
నివసించే ఇశాయేలీయుల దేవా, భూమాయ్కాశాలను సృషిట్ంచిన
అదివ్తీయ దేవా, నీవు ఈ లోక రాజాయ్లనిన్టి దేవుడివి. 17 సేనల
పభు న యెహోవా, నీ కళ ళ్ తెరచి చూసి నా మాటలు ఆలకించు.
జీవం గల దేవుడ న నినున్ దూషిసూత్ సనెహ్రీబు రాసిన మాటలు
విను. 18యెహోవా,అషూష్ రు రాజులు వివిధజాతుల పజలనూవారి
దేశాలనూ నాశనం చేసి వారి దేవుళళ్ను అగిన్లో వేసింది నిజమే.
19 ఆ రాజాయ్ల దేవుళ ళ్ నిజ నవారు కారు. చెకక్తో రాళళ్తో
మనుషులు చేసిన వారు కనుక అషూష్ రు రాజులు వారిని నిరూమ్లం
చేశారు. 20యెహోవా, ఈ లోకంలో నీవే, నిజంగా నీవే అదివ్తీయ
దేవుడ నయెహోవా అని మనుషులంతా గహించేలా అతని చేతిలో
నుండి మమమ్లిన్ ర ంచు.”

సనెహ్రీబు గురించియెషయాదేవునిమూలంగా పలికినది
37:21-38; 2రాజులు 19:20-37; 2దిన 32:20-21

21 అపుప్డు ఆమోజు కొడుకు యెషయా హిజిక్యా దగగ్రికి
ఈ సందేశం పంపాడు. “ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవా
చెపేప్దేమిటంటే”, అషూష్ రు రాజు సనెహ్రీబు విషయం నీవునా ఎదుట
పారథ్న చేశావు కదా, 22 అతని గూరిచ్ యెహోవా సెలవిచేచ్ మాట
ఇదే, “కనయ్ అయిన సీయోను ఆడపడుచు నినున్ తిరసక్రించి,
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అపహసిసుత్ నన్ది,యెరూషలేము కుమారి నినున్ చూసి తలఊపుతూ
ఉంది.

23 నువువ్ ఎవరిని తిరసక్రించావు? ఎవరిని దూషించావు?
గరవ్ంతో ఎవరిని భయపెటాట్ లని చూశావు?
పరిశుదుధ్ న ఇశాయేలీయుల దేవుణిణ్ కదా?
24 నీ దూతల దావ్రా యెహోవాను తిరసక్రించి నువువ్ ఇలా

పలికావు, ‘నా గొపప్ రథాల గుంపుతో నేను పరవ్త శిఖరాల మీదకీ
ఉనన్త న లెబానోను సథ్లాల కీ ఎకాక్ను.
ఎతత్యినదాని దేవదారు చెటూల్ శేషఠ్ న సరళ చెటూల్ నరికేశాను.
వాటికి బహ దూరంలో సరిహదుద్ లోల్ ఉనన్ సతాలోల్ కి,

ఫలవంత న అడవిలోకి పవేశించాను.
25నేను బావులు తవివ్ అకక్డి నీళల్ తాగాను.
నాఅరకాలి కింద ఐగుపు నదులనిన్టిని ఎండిపోయేలాచేశాను.’
26 అయితే దీనిన్ నేనే ఎపుప్డో నిరణ్యించాననీ, పూరవ్కాలంలోనే

దీనిన్ ఏరాప్టు చేశాననీ నీకు వినబడలేదా?
నువువ్ పాకారాలు గల పటట్ణాలను పాడుదిబబ్లుగా చేయడం నా

వలల్నే జరిగింది.
27 అందుకే వాటి పజలు బలహీను చెదరిపోయారు. భయంతో

పొలంలోని గడిడ్లాగా, బలం లేని కాడలాల్ గామారారు.
28 నువువ్ కూరోచ్వడం, బయటికి వెళళ్డం, లోపలి రావడం, నా

మీద రంకెలు వేయడం నాకు తెలుసు.
29నా మీద నువువ్ వేసే రంకెలు, నీవు చూపిన అహంకారం నా

దాకా వచాచ్యి.
కాబటిట్ నీముకుక్కినాగాలంతగిలిసాత్ ను. నాకళెళ్ం నీనోటిలోపెటిట్

నినున్ మళిల్సాత్ ను. నీవు వచిచ్న దారిలోనే నినున్ తిపిప్ పంపుతాను.”
30యెషయా ఇంకా ఇలా చెపాప్డు. “హిజిక్యా, నీకిదే సూచన.

ఈసంవతస్రం దానంతట అదే పండేధానాయ్నీన్, రెండో సంవతస్రంలో
దాని నుండి కలిగే ధానాయ్నీన్ మీరు తింటారు.
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మూడో సంవతస్రంలో మీరు వితత్నం చలిల్ పంట కోసాత్ రు.
దాకష్తోటలు నాటివాటిఫలం అనుభవిసాత్ రు.

31యూదా వంశంలో తపిప్ంచుకొనన్ శేషం బాగా వేరుతనిన్ ఎదిగి
ఫలిసాత్ రు.

32మిగిలినవారు యెరూషలేములో నుండి, తపిప్ంచుకొనన్ వారు
సీయోను కొండలో నుండి బయలుదేరతారు.

నాయ్ల అధిపతియెహోవాఆసకి దీనిన్ నెరవేరుసుత్ ంది.
33 కాబటిట్ అషూష్ రు రాజు గూరిచ్ యెహోవా చెపేప్ది ఏమంటే,

‘అతడు ఈ పటట్ణంలోకి రాడు. దాని మీద ఒక బాణం కూడా
విసరడు.
ఒకక్ డా నా ఆడించడు,దాని ఎదుట ముటట్డి దిబబ్ కటట్డు.
34ఈ పటట్ణం లోపలికి రాకుండా తాను వచిచ్న దారిలోనే అతడు

తిరిగి పోతాడు.’
ఇదేయెహోవావాకుక్.
35 నా నిమితత్మూ నా సేవకు న దావీదు నిమితత్మూ నేను ఈ

పటట్ణానిన్ కాపాడి ర సాత్ ను.”
36అపుప్డుయెహోవాదూత వెళిళ్ అషూష్ రువారి నిక పటాలంలో

1, 85,000 మందిని హతమారాచ్డు. ఉదయానేన్ పజలు
చూసినపుప్డు వారంతా శవాలుగా పడి ఉనాన్రు. 37 అషూష్ రు
రాజు సనెహ్రీబు తిరిగి నీనెవె పటట్ణానికి వెళిళ్పోయాడు. 38 ఆ
తరవాతఅతడు నిసోకు అనేతనదేవతమందిరంలోపూజలు చేసూత్
ఉనన్పుప్డు అదమెమ్లెకు, షెరెజెరు అనే అతని కొడుకులు అతణిణ్
కతిత్తో చంపి అరారాతు దేశంలోకి పారిపోయారు. అపుప్డు అతని
కొడుకు ఏసరహ్దోద్ ను అతనికి బదులుగా రాజయాయ్డు.

38
హిజిక్యాజబుబ్
38:1-8; 2రాజులు 20:1-11; 2దిన 32:24-26
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1 ఆ రోజులోల్ హిజిక్యాకు పాణాంతక న జబుబ్ చేసింది.
పవక, ఆమోజు కొడుకు యెషయా అకక్డకు వచాచ్డు. “ ‘నువువ్
చనిపోబోతునాన్వు, ఇక బతకవు. కాబటిట్ నీ ఇలుల్ చకక్బెటుట్ కో’ అని
యెహోవా సెలవిసుత్ నాన్డు” అని చెపాప్డు. 2 అపుప్డు హిజిక్యా
గోడ పు తిరిగి, 3 “యెహోవా, యథారథ్ హృదయంతో, సతయ్ంతో నీ
సనిన్ధిలో నేనేవిధంగా జీవించానో, సమసాత్ నీన్ ఏ విధంగా నీ దృషిట్కి
మంచిదిగా జరిగించానో, కృపతో జాఞ్ పకం చేసుకో” అని కనీన్ళళ్తో
యెహోవాను పారిథ్ంచాడు.

4 అపుప్డు యెహోవా వాకుక్ యెషయాకు పతయ్కష్ ఇలా
చెపాప్డు, 5 “నువువ్ తిరిగి హిజిక్యా దగగ్రికి పోయి అతనితో
ఇలా చెపుప్, ‘నీ పూరివ్కు న దావీదు దేవు న యెహోవా
నీకు సెలవిచేచ్దేమంటే నీ కనీన్ళల్ నేను చూశాను. నీ పారథ్న
అంగీకరించాను. 6 నీ జీవితంలో 15 సంవతస్రాల ఆయుషుష్
పెంచుతాను. నినున్, ఈ పటట్ణానిన్ అషూష్ రు రాజు చేతి నుండి
విడిపించి కాపాడతాను. 7 తాను పలికిన మాట నెరవేరుతుంది
అనడానికియెహోవానీకిచేచ్ సూచనఇదే, 8ఆహాజుఎండ గడియారం
మీద సూరయ్కాంతి చేత ముందుకు జరిగిన నీడ మళీళ్ పది మెటుల్
ఎకేక్లా చేసాత్ ను.’ ” అపుప్డు సూరయ్కాంతిలో ముందుకు జరిగిన
మెటల్లో పదిమెటుల్ మళీళ్ వెనకిక్ జరిగింది.

9 యూదారాజు హిజిక్యా జబుబ్పడి తిరిగి ఆరోగయ్ం పొందిన
తరువాత అతడు రచించినపారథ్న.

10 “నా జీవితం సగభాగంలో నేను పాతాళ దావ్రం గుండా
వెళాళ్లిస్వచిచ్ంది. మిగిలిన సగభాగం నేనిక కోలోప్యినటేట్ .

11 యెహోవాను, సజీవుల దేశంలో యెహోవాను చూడక
పోయేవాణిణ్ .
మృతుల లోకంలో పడిపోయి ఇక మనుషులకు కనిపించనేమో

అనుకునాన్ను.
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12నా జీవం* తీసేశారు. గొరెల కాపరి గుడిసెలాగా అది నా దగగ్ర
నుండి తీసివేశారు.
నేతపనివాడు చేసినటుట్ నా జీవితానిన్ చుటేట్సుత్ నాన్ను. ఆయన

ననున్ మగగ్ం నుండి దూరం చేశాడు.
ఒకక్ రోజులోనే నువువ్ నా జీవితానిన్ ముగిసుత్ నాన్వు.
13 (ఉదయం దాకా ఓరుచ్కునాన్ను. సింహం లాగా నా

ఎముకలనిన్టినీ విరిచేశాడు.)
ఒకక్ రోజులోనే నువువ్ ననున్ సమాపిత్ చేసాత్ వు.
14 ముళళ్ తోక పిటట్లాగా కిచ కిచలాడాను. పావురం లాగా

కూశాను.
కి చూసీ చూసీ నా కళ ళ్ అలసిపోయాయి. నలిగి పోయాను.
యెహోవా,నాకు సహాయం చెయియ్.
15నేనేమనగలను? ఆయననా గురించిమాట పలికాడు, ఆయనే

దానిన్ జరిగించాడు.
నా హృదయంలో నిండి ఉనన్ దుఃఖానిన్ బటిట్ నా సంవతస్రాలనీన్

తడబడుతూ గడిపేసాత్ ను.
16 పభూ, నీవు పంపిన బాధలు మనుషులకు మంచివే. వాటి

వలల్నే నా ఆతమ్ జీవిసుత్ నన్ది.
నువువ్ ననున్ బాగు చేసి ననున్ జీవింపజేశావు.
17ఆ తీవ నబాధ వలల్నే నాకు నెమమ్ది కలిగింది.
నీ పేమతోనాపాణానిన్ నాశనం అనే గోతి నుండి విడిపించావు.
నాపాపాలనిన్టినీ నీ వీపు వెనుకకు పారవేశావు.
18ఎందుకంటేపాతాళంలోనీకు సుత్ తి కలగదు. మరణంనీకు సుత్ తి

చెలిల్ంచదు. సమాధిలోకివెళిళ్నవారు నీనమమ్కతవ్ం ఆశపెటుట్ కోరు.
19 సజీవులు, సజీవులే గదా నినున్ సుత్ తిసాత్ రు! ఈ రోజున నేను

సజీవుడిగా నినున్ సుత్ తిసుత్ నాన్ను.
తండులు తమ కొడుకులకు నీ సతాయ్నిన్ తెలియజేసాత్ రు.

యెహోవాననున్ ర ంచేవాడు.
* 38:12 38:12నాజీవం నా నివాససథ్లం
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20 నా జీవిత కాలమంతా యెహోవా మందిరంలో సంగీత
వాయిదాయ్లు వాయిసాత్ ను.”

21యెషయా “ఒక అంజూరు పండల్ ముదద్ను ఆపుండుకు కటట్ండి,
అపుప్డు అతడు బాగుపడతాడు”అని చెపాప్డు. 22దానికిముందు
హిజిక్యా “నేను మళీళ్యెహోవామందిరానికి వెళతాను అనేదానికి
సూచన ఏమిటి?” అని అతణిణ్ అడిగాడు.

39
హిజిక్యాబుదిధ్హీనత, చెర
39:1-8; 2రాజులు 20:12-19

1 ఆ సమయంలో బబులోను రాజు, బలదాను కొడుకు అయిన
మెరోదక్ బలదాను హిజిక్యా జబుబ్ చేసి బాగుపడాడ్ డని విని తన
రాయబారులతో ఒక కానుకతోబాటు శుభాకాంకష్ల సందేశానిన్ అతనికి
పంపించాడు. 2హిజిక్యా వారిని లోపలికి రపిప్ంచి, తన ఇంటిలో,
రాజయ్ంలోఉనన్ సమసత్ వసుత్ వులోల్ దేనినిదాచిపెటట్కుండాతనసామగి
దాచే గదులు, వెండి బంగారాలు, సుగంధదవాయ్లు, పరిమళ లం,
ఆయుధశాల మొద న వాటిలో ఉనన్ తన పదారాథ్ లనిన్టినీ వారికి
చూపించాడు.

3 అపుప్డు యెషయా పవక హిజిక్యా దగగ్రికి వచిచ్ “ఆ
మనుషులు ఏమనాన్రు? వారు ఎకక్డ నుండి వచాచ్రు?” అని
అడిగాడు. హిజిక్యా “వారు బబులోను అనే దూరదేశం నుంచి
వచాచ్రు” అని చెపాప్డు. 4 “వాళ ళ్ నీ ఇంటిలో ఏమేమిచూశారు?”
అని అడిగినపుప్డు, హిజిక్యా “నా వసుత్ వులోల్ దేనినీ దాచకుండా
నా ఇంటిలో ఉనన్ సమసాత్ నీన్ నేను వారికి చూపించాను” అనాన్డు.
5 అపుప్డు యెషయా హిజిక్యాతో ఇలా అనాన్డు. “యెహోవా
చెబుతునన్ మాట విను. 6 రాబోయే రోజులోల్ ఏమీ మిగలకుండా నీ
ఇంటిలో ఉనన్ సమసాత్ నీన్, ఈ రోజువరకూ నీ పూరివ్కులు పోగుచేసి
దాచిపెటిట్నదంతా బబులోను పటట్ణానికి దోచుకుపోతారని సేనల
అధిపతి అయిన యెహోవా సెలవిసుత్ నాన్డు. 7 నీ గరభ్ంలో పుటిట్న
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నీకొడుకులనుబబులోనురాజనగరంలోనపుంసకులుగాచేయడానికి
వారు తీసుకుపోతారు.”

8 అందుకు హిజిక్యా “నువువ్ తెలియజేసిన యెహోవా ఆజఞ్
పకారం జరగడం మంచిదే. అయితే నా జీవితకాలమంతటిలో నాకు
శాంతిభదతలు, మం ఉండు గాక” అనియెషయాతోఅనాన్డు.

40
దేవుని పజలకు ఆదరణ

1మీదేవుడు చెబుతునన్ది ఏమంటే,
2 “ఓదారచ్ండి, నా పజలను ఓదారచ్ండి.” యెరూషలేముతో పేమగా

మాటాల్ డండి.
ఆమెయుదధ్కాలం ముగిసింది. ఆమెకు పాపాల వలన కలిగిన దోషం

తీరిపోయింది.
ఆమెకు చెపప్ండి, యెహోవా చేతిలో ఆమె తన సమసత్ పాపాల

నిమితత్ం రెండింతల ఫలితం పొందిందని.
3వినండి, అడవిలో ఒకడు ఈ విధంగా పకటన చేసుత్ నాన్డు,
“అరణయ్ంలో యెహోవాకు మారగ్ం సిదధ్పరచండి. ఎడారిలో మా

దేవునిరాజమారగ్ం తినన్గా చేయండి.”
4 పతి లోయను ఎతుత్ చేయాలి. పతి పరవ్తానిన్, పతి కొండను

అణిచివేయాలి.
వంకర వాటిని తినన్గా, గరు న వాటిని నునుపుగా చేయాలి.
5యెహోవామహిమవెలల్డిఅవుతుంది. ఎవవ్రూతపిప్పోకుండాపతి

ఒకక్రూ దానిన్ చూసాత్ రు.
ఎందుకంటేయెహోవాదేవుడే ఇలా సెలవిచాచ్డు.
6వినండి “పకటించండి” అని ఒక సవ్రం పలికింది.
“నేనేం పకటించాలి?” మరొక సవ్రం పలికింది. “శరీరులంతా

గడిడ్వంటివారు,వారి అందమంతా అడవిపువువ్లాటిది.
7యెహోవాతనఊపిరిఊదినపుప్డు గడిడ్ ఎండిపోతుంది. పువువ్లు

వాడిపోతారు. మనుషులు నిజంగా గడిడ్లాంటివారే.
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8 గడిడ్ ఎండిపోతుంది, దాని పువువ్ వాడిపోతుంది. మన దేవుని
వాకయ్ తే నితయ్మూ నిలిచి ఉంటుంది.”

9 సువార పకటిసుత్ నన్ సీయోనూ*, ఎతత్యిన కొండ ఎకుక్. సువార
పకటిసుత్ నన్ యెరూషలేమూ†, భయపడకుండా సిథ్రంగా
పకటించు.

“ఇదిగోమీ దేవుడు” అనియూదా పటట్ణాలకు పకటించు.
10 ఇదిగో, పభు న యెహోవా జయశాలి అయిన యోధునిగా

వసుత్ నాన్డు. తన బల న చేతితో ఆయనపాలిసాత్ డు.
ఆయన ఇవవ్దలచిన బహ మానం ఆయనతో ఉంది. ఆయన ఇచేచ్

పతిఫలం ఆయనకు ముందుగా నడుసుత్ నన్ది.
11 ఒక గొరెల కాపరిలాగా ఆయన తన మందను మేపుతాడు.

తన చేతులతో గొరెపిలల్లను ఎతిత్ రొముమ్న ఆనించుకుని
మోసాత్ డు.

పాలిచేచ్ గొరెలను ఆయన నెమమ్దిగా నడిపిసాత్ డు.
12తన దోసిలిలో జలాలను కొలిచిన వాడెవడు? జానతో ఆకాశాలను

కొలిచినవాడెవడు?
భూమిలోనిమనున్ అంతటినీ కొలపాతలోఉంచినవాడెవడు?
తాసుతో పరవ్తాలను, తూనికతో కొండలను తూచిన వాడెవడు?
13యెహోవా ఆతమ్కు నేరిప్నవాడెవడు? ఒక మంతిలాగా ఆయనకు

సలహా చెపిప్న వాడెవడు?
ఆయన ఎవరి నా ఎపుప్ నా ఆలోచన అడిగాడా?
14 ఆయనకు తెలివిని ఇచిచ్న వాడెవడు? నాయ్యమారాగ్ లను

ఆయనకు నేరిప్న వాడెవడు?
ఆయనకు జాఞ్ నాభాయ్సం చేసిన వాడెవడు? ఆయనకు బుదిధ్మారగ్ం

బోధించిన వాడెవడు?
15 రాజాయ్లు చేద నుండి జారిపడే నీటి బిందువులాల్ ంటివి. పజలు

తాసు మీది దుముమ్వంటివారు.
* 40:9 40:9 సువార పకటిసుత్ నన్ సీయోనూ సీయోనూనుండి † 40:9 40:9 సువార
పకటిసుత్ నన్ యెరూషలేమూయెరూషలేము నుండి
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దీవ్పాలు గాలికి ఎగిరే సూకష్ రేణువులాల్ ఉనాన్యి.
16అగిన్కి లెబానోను వృ లు సరిపోవు. దహనబలికి దాని పశువులు

చాలవు.
17ఆయన దృషిట్కి సమసత్ రాజాయ్లు లేనటుట్ గానే ఉంటాయి.
ఆయనవాటిని విలువ లేనివిగా, వయ్రధ్ంగా ఎంచుతాడు.
18 కాబటిట్ మీరు దేవుణిణ్ ఎవరితో పోలుసాత్ రు? ఏ విగహ రూపానిన్

ఆయనకు సమానం చేసాత్ రు?
19విగహానిన్ గమనిసేత్, ఒక శిలిప్ దానిన్ పోతపోసాత్ డు.
కంసాలి దానిన్ బంగారు రేకులతో పొదిగి దానికి వెండి గొలుసులు

చేసాత్ డు.
20 విలు న దానిన్ అరిప్ంచలేని పేదవాడు పుచిచ్పోని చెకక్ను

తీసుకొసాత్ డు.
సిథ్రంగా నిలిచే విగహానిన్ చేయడానికి నేరుప్గల పనివాణిణ్ పిలుసాత్ డు.
21మీకు తెలియదా? మీరు వినలేదా? మొదటి నుండి ఎవరూ మీతో

చెపప్లేదా?
భూమిపునాదులు చూసిమీరు దానిన్ గహించలేదా?
22ఆయన భూమండలానికి గా ఆసీనుడు అయాయ్డు
దాని నివాసులు ఆయన ఎదుటమిడతలాల్ గా కనబడుతునాన్రు.
ఒకడు ఒక తెరను విపిప్నటుల్ ఆయన ఆకాశాలను పరచి ఒక

గుడారంలాగాదానిన్ నివాససథ్లంగా ఏరప్రిచాడు.
23 రాజులను ఆయన శకిహీనులుగా చేసాత్ డు. భూమిని పాలించే

వారిని నిరరధ్కం చేసాత్ డు.
24చూడు,వారు నాటారో లేదో,వారు పాతిపెటాట్ రో లేదో,వారి కాండం

భూమిలో వేరు తనిన్ందో లేదో, ఆయన వారి మీద ఊదీ
ఊదగానేవారు వాడిపోతారు.

సుడిగాలిపొటుట్ ను ఎగర గొటిట్నటుట్ ఆయనవారిని ఎగరగొడతాడు.
25 “ఇతడు నీతో సమానుడు అని మీరు ననెన్వరితో పోలుసాత్ రు?”

అని పరిశుదుధ్ డు అడుగుతునాన్డు.
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26మీకళ ళ్ కెతిత్ చూడండి. ఆనకష్తాలనిన్టినీ ఎవరు సృజించారు?
వాటిని వరుసలో నిలిపి వాటి పేరుల చొపుప్న పిలిచేవాడే
గదా.

తన అధికశకి చేతా తన బలాతిశయం చేతా ఆయన ఒకక్టి కూడా
విడిచిపెటట్డు.

27 యాకోబూ “నా మారగ్ం యెహోవాకు తెలియదు, నా నాయ్యం
నా దేవునికి కనబడదు” అని నీవెందుకు అంటునాన్వు?
ఇశాయేలూ, నీవెందుకు ఇలా చెబుతునాన్వు?

28నీకు తెలియలేదా? నీవు వినలేదా?
భూదిగంతాలను సృజించినయెహోవానితయ్ం ఉండే దేవుడు.
ఆయన సొమమ్సిలల్డు, అలసిపోడు. ఆయన జాఞ్ నానిన్ గహించడం

అసాధయ్ం.
29అలసిన వారికి బలమిచేచ్ది ఆయనే. శకిహీనులకు నూతనోతేత్జం

కలిగించేది ఆయనే.
30యువకులు తం అలసిపోతారు, కురవాళ ళ్ కూడా తపప్కుండా

సోలిపోతారు.
31 అయితే యెహోవా కోసం కనిపెటేట్ వారు నూతన బలం

పొందుతారు.
వారు ప రాజులాల్ గా రెకక్లు చాపి కి ఎగురుతారు.
అలసిపోకుండా పరుగెతుత్ తారు,సోలిపోకుండా నడిచిపోతారు.

41
ఇశాయేలుకు సహాయకు న దేవుడు

1 “దీవ్పాలాల్ రా, నా ఎదుట మౌనంగా ఉండి వినండి. జాతులు వచిచ్
నూతన బలం పొందండి.

వారు నా సనిన్ధికి వచిచ్ మాటాల్ డాలి. రండి, మనం కలిసి చరిచ్ంచి
వివాదం తీరుచ్కుందాం.
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2నీతియుత న పరిచరయ్ జరిగించే ఇతణిణ్ తూరుప్ నుండి పేరేపించి
*పిలిచినవాడెవడు?

ఆయన అతనికి రాజాయ్లను అపప్గిసుత్ నాన్డు, రాజులను అతనికి
లోబరుసుత్ నాన్డు.

అతని ఖడాగ్ నికి వారిని ధూళిలాగా అపప్గిసుత్ నాన్డు.
అతని విలుల్ కి వారిని ఎగిరిపోయేపొటుట్ లాగా అపప్గిసుత్ నాన్డు.
3అతడు వారిని తరుముతునాన్డు.
తానుఇంతకుముందు వెళళ్నిదా నాసుర తంగాదాటిపోతునాన్డు.
4దీనిన్ ఎవడు ఆలోచించి జరిగించాడు?
ఆదినుండిమానవజాతులను పిలిచినవాడి నయెహోవాఅనే నేనే.
నేనుమొదటివాడిని, చివరి వారితో ఉండేవాణిణ్ .
5దీవ్పాలు చూసి దిగులు పడుతునాన్యి.
భూదిగంతాలు వణకుతునాన్యి, పజలు వచిచ్ చేరుకుంటునాన్రు.
6వారు ఒకడికొకడు సహాయం చేసుకుంటారు.
‘ రయ్ంగా ఉండు’ అని ఒకడితో ఒకడు చెపుప్కుంటారు.
7 ‘అది బాగా ఉంది’ అని చెబుతూ శిలిప్ కంసాలిని

పోతాస్హపరుసాత్ డు.
సుతెత్తో నునుపు చేసేవాడు దాగలి మీద కొటేట్వాణిణ్

పోతాస్హపరుసాత్ డు
ఆ విగహం కదిలిపోకుండావారు మేకులతోదానిన్ బిగిసాత్ రు.
8 నా సేవకుడ న ఇశాయేలూ, నేను ఎనున్కునన్ యాకోబూ, నా

సేన్హితు న అబాహాము సంతానమా,
9భూదిగంతాల నుండి నేను నినున్ తీసుకువచాచ్ను. దూరంగా ఉనన్

అంచుల నుండి నినున్ పిలిచాను.
10 నువువ్ నా దాసుడనీ, నినున్ తోసిపుచచ్కుండా నేను నినేన్

ఎనున్కునాన్ననీ నీతో చెపాప్ను.
నీకు తోడుగా ఉనాన్ను, భయపడవదుద్ . నేను నీ దేవుణిణ్ .
* 41:2 41:2 నీతియుత న పరిచరయ్ జరిగించే ఇతణిణ్ తూరుప్ నుండి పేరేపించి పరిష్యా
రాజు కోరెషు,యెషయా 45:1 చూడండి
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దిగులు పడవదుద్ . నేను నినున్ బలపరుసాత్ ను. నీకు సహాయం
చేసాత్ ను.

నీతి అనేనా కుడిచేతితో నినున్ ఆదుకుంటాను.
11నీమీద కోపపడేవారంతా సిగుగ్ పడి, అవమానంపాలవుతారు.
నినున్ ఎదిరించే వారు కనబడకుండా నశించిపోతారు
12నువెవ్ంత వెదికినా నీతో కలహించేవారు కనిపించరు.
నీతో యుదధ్ం చేసే వారు లేకుండా పోతారు, పూరిగా

మాయ పోతారు.
13 నీ దేవుణిణ్ అయిన యెహోవా అనే నేను, ‘భయపడవదుద్ , నేను

నీకు సహాయం చేసాత్ ను’ అని చెబుతూ నీ కుడిచేతిని
పటుట్ కునాన్ను.

14పురుగులాంటి యాకోబూ, అలప్ న ఇశాయేలూ, ‘భయపడకు,
నేను నీకు సహాయం చేసాత్ ను’ ” అని యెహోవా
సెలవిసుత్ నాన్డు.

ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుడే నీ విమోచకుడు.
15 “ఇదిగో చూడు, నినున్ పదు న కొతత్ నూరిప్డి బలల్గా

నియమించాను.
నువువ్ పరవ్తాలను నూరిచ్, వాటిని పొడి చేసాత్ వు. కొండలను

పొటుట్ లాగా చేసాత్ వు.
16 నువువ్ వాటిని ఎగరేసినపుప్డు గాలికి అవి కొటుట్ కుపోతాయి.

సుడిగాలికి అవి చెదరిపోతాయి.
నువువ్ యెహోవాను బటిట్ సంతోషిసాత్ వు. ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుణిణ్

బటిట్ అతిశయపడతావు.
17 దీనులు, అవసథ్లో ఉనన్వారు నీటి కోసం వెదుకుతునాన్రు. నీళల్

దొరకక్ వారి నాలుక దపిప్కతో ఎండిపోతునన్ది.
యెహోవాఅనేనేనువారికి జవాబిసాత్ ను. ఇశాయేలు దేవుడి న నేను

వారిని విడిచిపెటట్ను.
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18 ఇది యెహోవా చేతి కారయ్మనీ ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుడే
దీనిన్ కలిగించాడనీ మనుషులు గహించి సప్షట్ంగా
తెలుసుకుంటారు.

19నేను చెటుల్ లేని ఎతుత్ సథ్లాల మీద నదులను పారిసాత్ ను. లోయల
మధయ్లోఊటలు ఉబికేలా చేసాత్ ను.

అరణాయ్నిన్ నీటి మడుగుగా, ఎండిపోయిన నేలను నీటిబుగగ్లుగా
చేసాత్ ను.

20 నేను అరణయ్ంలో దేవదారు వృ లు, తుమమ్చెటుల్ , గొంజిచెటుల్ ,
లవృ లు నాటిసాత్ ను.

ఎడారిలో తమాల వృ లు, సరళ వృ లు, నేరేడు చెటుల్ నాటిసాత్ ను.
21మీవాదంతోరండి”అనియెహోవాఅంటునాన్డు. “మీరుజువులు

చూపించండి” అనియాకోబు రాజు చెబుతునాన్డు.
22జరగబోయేవాటిని విశదపరచిమాకు తెలియజెపప్ండి.
గతంలోజరిగినవాటినిమేంపరిశీలించివాటిఫలానిన్తెలుసుకునేలా

వాటినిమాకు తెలియజెపప్ండి.
23ఇకముందు జరగబోయేసంగతులను తెలియజెపప్ండి.
అపుప్డు మీరు దేవుళళ్ని మేం ఒపుప్కుంటాం.
మేము విసమ్యం చెందేలామే నా, కీ నా, ఏ నా పని చేయండి.
24మీకు ఉనికి లేదు. మీ పనులు శూనయ్ం. మిమమ్లిన్ ఆశించేవారు

అసహ య్లు.
25 ఉతత్రదికుక్ నుండి నేనొకణిణ్ పురిగొలుప్తునాన్ను. అతడు నా

పేరున పారిథ్సాత్ డు.
అతడు సూరోయ్దయ దికుక్నుండి వచిచ్ ఒకడు బురద తొకేక్ విధంగా,

కుమమ్రి మనున్ తొకేక్ విధంగా రాజులను అణగదొకుక్తాడు.
26 జరిగినదానిన్ మొదటి నుండి మాకు చెపిప్ మమమ్లిన్

ఒపిప్ంచినవాడేడీ?
“అతడుచెపిప్ందిస నదే”అనిమేముచెపేప్లాపూరవ్కాలంలోదానిన్

మాకు చెపిప్ంది ఎవరు?
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ఎవరూ వినిపించలేదు, వినడానికిమీరెవరికీ చెపప్లేదు.
27 వినండి, “ఇదిగో, ఇవే అవి” అని మొదట సీయోనుతో నేనే

చెపాప్ను.
యెరూషలేముకు సందేశం పకటించడానికి నేనే ఒకణిణ్ పంపించాను.
28నేను చూసినపుప్డు ఎవవ్రూ లేరు. నేను వారిని పశిన్ంచినపుప్డు

జవాబుచెపప్డానికి,మంచిసలహాఇవవ్డానికిఎవరూలేరు.
29 వారంతా మోసగాళ ళ్. వారు చేసేది మాయ. వారి విగహాలు

శూనయ్ం. అవి వటిట్ గాలిలాంటివి.

42
యెహోవాసేవకులు

1 ఇదిగో ఈయనే నేను పోతస్హించే నా సేవకుడు, నేను
ఎనున్కునన్వాడు,నాపాణపియుడు.

ఆయనలో నా ఆతమ్ను ఉంచాను. ఆయన ఈ లోక రాజాయ్ల తన
నాయ్యానిన్ నెలకొలుప్తాడు.

2 ఆయన కేకలు వేయడు, అరవడు. ఆయన సవ్రం వీధులోల్
వినబడదు.

3 నలిగిన రెలుల్ ను ఆయన విరవడు. రెపరెపలాడుతునన్ వతిత్ని
ఆరప్డు.

ఆయననాయ్యానిన్ నమమ్కంగా అమలుచేసాత్ డు.
4 భూమి మీద నాయ్యానిన్ సాథ్ పించే వరకూ ఆయన అలసిపోడు,

నిరాశ చెందడు.
సముద దీవ్పాలు అతని ఆజఞ్ల కోసం ఎదురు చూసాత్ యి.
5 ఆకాశాలను చేసి వాటిని విశాలపరచి, భూమినీ దానిలోని సమసత్

జీవులీన్ చేసి,
దాని మీద ఉనన్ మనుషులకు ఊపిరినీ, దానిలో జీవించే వారికి

జీవానీన్ ఇసుత్ నన్ దేవు నయెహోవాఇలా సెలవిసుత్ నాన్డు,
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6 “గుడిడ్వారి కళ ళ్ తెరవడానికీ బందీలను చెరలో నుండి బయటికి
తేవడానికీ చీకటి గుహలోల్ నివసించే వారిని వెలుగులోకి
తేవడానికీ ఆయన వసాత్ డు.

7 యెహోవా అనే నేనే నీతి గురించి నినున్ పిలిచి నీ చెయియ్
పటుట్ కునాన్ను.

నినున్ నిలబెటిట్ పజలకు ఒక నిబంధనగా యూదేతర జాతులకు
వెలుగుగా నియమించాను.

8 నేనే యెహోవాను. నా పేరు ఇదే. నా మహిమను మరెవరితోనూ
పంచుకోను. నాకు చెందాలిస్న ఘనతను విగహాలకు
చెందనియయ్ను.

9 గతంలో చెపిప్న విషయాలు జరిగాయి కదా, ఇదిగో కొతత్ సంగతులు
మీకు చెబుతునాన్ను. అవి జరగక ముందే వాటిని మీకు
వెలల్డి చేసుత్ నాన్ను.”

10 సముద పయాణాలు చేసేవారు, సముదంలో ఉనన్వనీన్,
దీవ్పాలూ, వాటిలో నివసించేవారు, మీరంతా యెహోవాకు
ఒక కొతత్ పాటపాడండి.

భూమి అంచుల నుండి ఆయనకు సుత్ తులు చెలిల్ంచండి.
11 ఎడారీ, పటట్ణాలూ, కేదారు పాంతంలోని గామాలూ సంతోషంతో

కేకలు వేసాత్ యి.
సెలపాంతవాసులుపాటలుపాడతారు. పరవ్తశిఖరాలనుండివారు

కేకలు వేసాత్ రు.
12 దీవ్పాలోల్ వారు యెహోవా మహిమా పభావాలు గలవాడని

కొనియాడతారు.
13 యెహోవా శూరునిలాగా బయటికి కదిలాడు. యోధునిలాగా

రోషంతో ఆయన బయలుదేరాడు.
తన శతువులను ఎదిరిసూత్ ఆయన హ ంకరిసాత్ డు. వారికి తన

శూరతావ్నిన్ కనపరుసాత్ డు.
14 చాలాకాలం నుండి నేను మౌనంగా ఉనాన్ను. ననున్ నేను

అణచుకుంటూమాటాల్ డకుండా ఉనాన్ను.
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పసవ వేదనతో ఉనన్ సీలాగా నేను బలవంతంగా ఊపిరి తీసూత్
ఒగరుసూత్ ఉనాన్ను.

15పరవ్తాలూ కొండలూ పా పోయేలా, వాటిమీద ఉనన్ చెటల్నిన్టినీ
ఎండిపోయేలాచేసాత్ ను.

నదులను దీవ్పాలుగా మారుసాత్ ను. నీటి మడుగులు ఆరిపోయేలా
చేసాత్ ను.

16 గుడిడ్వారిని వారికి తెలియని దారిలో తీసుకువసాత్ ను. వారు
నడవనిమారాగ్ లోల్ వారిని నడిపిసాత్ ను.

వారి చీకటిని వెలుగుగా, వంకరదారులను తినన్గా చేసాత్ ను. ఈ
పనులనీన్ నేను చేసాత్ ను. వారిని నేను విడిచిపెటట్ను.

17 చెకిక్న విగహాల నమమ్కముంచి, పోతవిగహాలతో, “మీరే మా
దేవుళ ళ్” అని చెపేప్వారు వెనకిక్ మళిళ్ సిగుగ్ పడతారు.

ఇశాయేలకు గుడిడ్తనం, చెవిటితనం
18చెవిటివారు వినండి, గుడిడ్వారు మీరు గహించగలిగేలా చూడండి.
19 నా సేవకుడు తపప్ గుడిడ్వాడు మరెవడు? నేను పంపిన నా

దూత తపప్ చెవిటివాడు మరెవడు? నాతో నిబంధనలో
ఉనన్వానికంటే,యెహోవాసేవకుని కంటే గుడిడ్వాడు ఎవడు?

20 నువువ్ చాలా విషయాలు చూసుత్ నాన్వు గానీ
గహించలేకపోతునాన్వు. చెవులు తెరిచే ఉనాన్యి గానీ
వినడం లేదు.

21 యెహోవా తన నీతికీ తన ధరమ్శాసానికీ ఘనతామహిమలు
కలగడంలో సంతోషించాడు.

22 అయితే ఈ పజలు దోపిడీకి గురయాయ్రు. వారంతా గుహలోల్
చికుక్కుపోయారు,వారిని బంధకాలోల్ ఉంచారు.

వారు దోపుడు పా నపుప్డు వారినెవరూ విడిపించలేదు.
అపహరణకు గు నపుప్డు “వారిని తిరిగి తీసుకురండి”
అని ఎవరూ చెపప్లేదు.
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23మీలోదీనిన్ ఎవడు వింటాడు? భవిషయ్తుత్ లో నాఎవడు ఆలకించి
వింటాడు?

24 వారు యెహోవాకు వయ్తిరేకంగా పాపం చేశారు. ఆయన
మారాగ్ లోల్ నడుచుకోలేదు. ఆయన ఉపదేశానిన్
తిరసక్రించారు. అందుకు యెహోవాయే యాకోబును
దోపుడు సొముమ్గా అపప్గించాడు. ఇశాయేలును
దోచుకునేవారికి అపప్గించాడు.

25 దాని కారణంగానే ఆయన వారిమీద తన కోపాగిన్నీ యుదధ్
వినాశనానీన్ కుమమ్రించాడు.

అది వారి చుటూట్ అగిన్ని రాజబెటిట్ంది గానీ వారు గహించలేదు. అది
వారిని కాలిచ్ంది గానీవారు దానిన్ పటిట్ంచుకోలేదు.

43
రకష్కుడుయెహోవాదేవుడుమాతమే

1అయితేయాకోబూ, నినున్పుటిట్ంచినయెహోవా, ఇశాయేలూ, నినున్
నిరిమ్ంచినవాడు ఇలా చెబుతునాన్డు,

“నేను నినున్ విమోచించాను, భయపడకు. నినున్ పేరుపెటిట్
పిలుచుకునాన్ను. నువువ్ నాసొతుత్ .

2నువువ్ పవాహాలను దాటేటపుప్డు నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను.
నదులగుండా వెళేళ్టపుప్డు అవి నినున్ ముంచివేయవు.
నువువ్ అగిన్గుండా నడచినాకాలిపోవు,జావ్లలు నీకు కీడు చేయవు
3యెహోవా అనే నేను నీకు దేవుణిణ్ . ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుడి న

నేనే నీ రకష్కుణిణ్ .
నీ పాణరకష్ణ కయధనంగా ఐగుపును, నీకు బదులుగా కూషును,

సెబాను ఇచాచ్ను.
4 నువువ్ నాకు పియుడివి, పశసత్ నవాడివి. నేను నినున్

పేమిసుత్ నాన్ను.
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కాబటిట్ నీకు పతిగా జాతులను, నీ పాణానికి బదులుగా జనాలను
అపప్గిసుత్ నాన్ను.

5 భయపడవదుద్ . నేను నీకు తోడుగా ఉనాన్ను. తూరుప్
నుండి నీ సంతానానిన్ రపిప్సాత్ ను. పడమటి నుండి నినున్
సమకూరుసాత్ ను.

6 ‘వారిని అపప్గించు’ అని ఉతత్రదికుక్కు, ‘అడడ్గించ వదుద్ ’ అని
ద ణదికుక్కు ఆజాఞ్ పిసాత్ ను.

దూర పాంతాల నుండి నా కుమారులను, భూమి అంచుల నుండి నా
కుమారెలను తెపిప్ంచు.

7 నా మహిమ కోసం నేను సృజించి నా పేరు పెటిట్నవారందరినీ
పోగుచెయియ్. వారిని కలగజేసింది,వారినిపుటిట్ంచింది నేనే.

8 కళ ళ్ండీ గుడిడ్వారుగా, చెవులుండీ చెవిటివారుగా ఉనన్ వారిని
తీసుకురండి

9రాజాయ్లనీన్ గుంపులుగారండి. పజలంతాసమావేశం కండి. వారిలో
ఎవరు ఇలాటి సంగతులు చెపప్గలిగారు?

గతంలో జరిగిన వాటిని ఎవరు మాకు వినిపించ గలిగి ఉండేవారు?
తమ యథారథ్తను రుజువు చేసుకోడానికి తమ సాకష్ులను
తేవాలి. లేకపోతే వాళ ళ్ విని ‘అవును, అది నిజమే’ అని
ఒపుప్కోవాలి.

10 ననున్ నమిమ్ నేనే ఆయనను అని గహించేలా మీరు, నేను
ఎనున్కునన్ నా సేవకుడు నాకు సాకష్ులు.

నాకంటేముందు ఏ దేవుడూ ఉనికిలో లేడు,నాతరవాత ఉండడు.
11యెహోవాఅనే నేను నేనొకక్డినే. నేను తపప్ వేరొక రకష్కుడు లేడు.
12 పకటించిన వాడినీ నేనే, ర ంచిన వాడినీ నేనే. దానిన్ గహించేలా

చేసిందీ నేనే. మీలో ఇంకా వేరే దేవత ఎవరూ లేరు.
నేనే దేవుణిణ్ ,మీరు నాకు సాకష్ులు.” ఇదేయెహోవావాకుక్.
13 “నేటి నుండి నేనే ఆయనను. నా చేతిలో నుండి ఎవరి నా

విడిపించగలిగే వాడెవడూ లేడు. నేను చేసిన పనిని
తిపిప్వేసే వాడెవడు?”
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14 ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుడు, మీ విమోచకుడు యెహోవా ఇలా
చెబుతునాన్డు,

“మీకోసం నేను బబులోను దండెతిత్ వారు గరవ్కారణంగా భావించే
ఓడలోల్ నే పారిపోయేలాచేసాత్ ను.

15మీ పరిశుదధ్ దేవుణిణ్ , యెహోవాను నేనే. ఇశాయేలు సృషిట్కర న
నేనేమీకు రాజుని.”

16 సముదంలో రహదారి కలిగించినవాడూ, నీటి పవాహాలోల్ మారగ్ం
ఏరాప్టు చేసేవాడూ

17 రథాలూ, గురాలూ, నాయ్నీన్ యుదధ్వీరులీన్ రపిప్ంచినవాడూ
అయినయెహోవాఇలా చెబుతునాన్డు,

వారంతాఒకేసారి పడిపోయారు. ఆరిపోయినజనపనారలాగామళీళ్
లేవకుండానాశన పోయారు.

18 “గతంలో జరిగిన సంగతులు జాఞ్ పకం చేసుకోవదుద్ . పూరవ్కాలపు
సంగతులను ఆలోచించవదుద్ .

19 ఇదిగో, నేనొక కొతత్ కారయ్ం చేసుత్ నాన్ను. అది ఇపప్టికేమొద ంది.
మీరు దానిన్ గమనించరా?

నేను అరణయ్ంలో దారి నిరిమ్సాత్ ను. ఎడారిలో నదులు
పవహింపజేసాత్ ను.

20 అడవి జంతువులు, అడవి కుకక్లు, నిపుప్కోళల్ ననున్
ఘనపరుసాత్ యి. ఎందుకంటే నేను ఏరప్రచుకొనన్ పజలు
తాగటానికి అరణయ్ంలో నీళ ళ్ పుటిట్సుత్ నాన్ను. ఎడారిలో
నదులు పారజేసాత్ ను.

21నాకోసంనేను నిరిమ్ంచుకునన్ పజలునాగొపప్తనానిన్ పచురిసాత్ రు.
22కానీయాకోబూ, నువువ్నాకుమొరపెటట్డం లేదు. ఇశాయేలూ,నా

విషయంలో విసిగిపోయావు.
23 దహనబలుల కోసం నీ గొరెలీన్ మేకలీన్ నా దగగ్రికి తేలేదు.

బలులరిప్ంచి ననున్ ఘనపరచలేదు.
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వేదాయ్లుచేయాలనినేనునీ భారంమోపలేదు. ధూపంవేయమని
నినున్ విసిగించలేదు.

24 నా కోసం సువాసన గల లవంగపు చెకక్ను నువువ్ డబుబ్ ఇచిచ్
కొనలేదు.

నీ బలి పశువుల కొవువ్తో ననున్ తృపిత్పరచకపోగా, నీ పాపాలతో
ననున్ విసిగించావు. నీ దోషాలతో ననున్ రొషుట్ పెటాట్ వు.

25 ఇదిగో, నేను, నేనే నా చితాత్ నుసారంగా నీ అతికమాలను తుడిచి
వేసుత్ నాన్ను. నేను నీ పాపాలను జాఞ్ పకం చేసుకోను.

26 ఏం జరిగిందో నాకు జాఞ్ పకం చెయియ్. మనం కలిసి
వాదించుకుందాం. నీవాదనవినిపించినువువ్నిరపరాధివని
రుజువు చేసుకో.

27 నీ మూలపురుషుడు* పాపం చేశాడు. నీ నాయకులు నామీద
తిరుగుబాటు చేశారు.

28 కాబటిట్ దేవాలయంలో పతిషిఠ్తు న నాయకులను
అపవితపరుసాత్ ను. యాకోబునుశాపానికి గురిచేసి,దూషణ
పాలు చేసాత్ ను.”

44
ఏరప్రచుకొనన్ ఇశాయేలు

1 అయినా నా సేవకుడ న యాకోబూ, నేను ఏరప్రచుకొనన్
ఇశాయేలూ, విను.

2 నినున్ సృషిట్ంచి గరభ్ంలో నినున్ నిరిమ్ంచి నీకు సహాయం చేసే
యెహోవాఇలా చెబుతునాన్డు,

“నా సేవకుడ న యాకోబూ, నేను ఏరప్రచుకొనన్ యెషూరూనూ*,
భయపడకు.

3 నేను దాహం గొనన్వారి మీద నీళల్ను, ఎండిన భూమి మీద జల
పవాహాలను కుమమ్రిసాత్ ను.

* 43:27 43:27 మూలపురుషుడు యాకోబు-దివ్తీ. 26:5, హోషేయ 12:2-4, 12
* 44:2 44:2యెషూరూనూ ఇశాయేలు
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నీ సంతానం మీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రిసాత్ ను. నీకు పుటిట్న వారిని
ఆశీరవ్దిసాత్ ను.

4నీటి కాలవల దగగ్ర నాటిన నిరవంజి చెటుల్ గడిడ్లో పెరిగినటుట్ వారు
పెరుగుతారు.

5ఒకడు, ‘నేనుయెహోవావాణిణ్ ’అంటాడు, ఇంకొకడుయాకోబు పేరు
చెబుతాడు.

మరొకడు అయితే ‘యెహోవా వాణిణ్ ’ అని తన చేతి రాసుకుని
ఇశాయేలు అనేమారు పేరు పెటుట్ కుంటాడు.”

విగహరాధన తీరుప్
6 ఇశాయేలీయుల రా న యెహోవా, వారి విమోచకుడు, నాయ్ల

పభువుయెహోవాఇలా చెబుతునాన్డు,
“నేనుమొదటివాణిణ్ , చివరివాణిణ్ . నేను తపప్ ఏ దేవుడు లేడు.
7 ఆదిలో నా పజలను నియమించినపప్టి నుండి నాలాగా

విషయాలను వెలల్డి చేసూత్ వచిచ్న వాడెవడు?
అలాంటివాడు ఉంటే నాకు చెపప్ండి. వారు భవిషయ్తుత్ లో జరిగే

సంగతులను తెలియజెపప్ గలిగేవా ఉండాలి.
8మీరు బెదరవదుద్ , భయపడవదుద్ . పూరవ్కాలం నుండి నేను మీకు

ఆ సంగతి వినిపిసూత్ ఉండలేదా?
మీరే నాకు సాకష్ులు, నేను తపప్ వేరొక దేవుడునాన్డా? నేను తపప్

వేరొక ఆశయదురగ్ం లేదు. ఉనన్టుట్ నేనెరుగను.
9విగహానిన్ చేసే వారంతామిధయ్. వారిషట్పడే విగహాలు వయ్రధ్ం. వారి

సాకష్ులు గహింపు లేనివారు. చూడలేరు. కాబటిట్ వారు సిగుగ్
పాలవుతారు.

10 ఎందుకూ పనికిరాని విగహానిన్ పోత పోసి దానిన్ ఒక దేవుడిగా
నిరూపించేవాడెవడు?

11 ఇదిగో, దానిన్ పూజించే వారంతా సిగుగ్ పడతారు. ఆ శిలప్కారులు
మానవమాతులే గదా?

వారందరినీ పోగు చేసి నిలబెడితే వారు తపప్కుండా భయపడతారు,
సిగుగ్ పడతారు.
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12 కమమ్రి ఇనుప గొడడ్లిని పదును చేసూత్ నిపుప్లమీద పని చేసాత్ డు.
తన బల న చేతితోదానిన్ తయారుచేసాత్ డు.

అతనికి ఆకలి వేసుత్ ంది, అతని బలం తగిగ్పోతుంది. నీళల్
తాగకపోవడం చేతసొమమ్సిలిల్ పడిపోతాడు.

13వడల్వాడు చెకక్మీద నూలు తాడు వేసి గీత గీసాత్ డు. దానిన్ చితిక
పటిట్ నునుపుగా చేసాత్ డు.

ఎండకాయ గురు పెటిట్ దానిన్ తయారు చేసాత్ డు.
మందిరంలో నిలబెటట్డం కోసం ఒకమానవ రూపానిన్ ఆకరష్ణీయంగా

ఉండేలా చేసాత్ డు.
14 ఒకడు దేవదారు చెటల్ను నరకడానికి పూనుకుంటాడు. లేక

సరళ వృ నోన్ సింధూర వృ నోన్ ఏదొక అడవి వృ నిన్
ఎనున్కుంటాడు.

ఒకడు ఒక చెటుట్ ను నాటినపుప్డు అది వరష్ం సాయంతో
పెరుగుతుంది.

15 అపుప్డు ఒక మనిషి ఆ చెటుట్ ని కాలిచ్ వాటిలో కొంత తీసుకుని
చలికాచుకోడానికి,కొంతనిపుప్రాజబెటిట్ రొటెట్ కాలుచ్కోడానికి
ఉపయోగిసాత్ డు.

మిగిలినదానిన్ తీసుకుని దానితో ఒక దేవతను చేసుకుని దానికి
నమసాక్రం చేసాత్ డు. దానితో ఒక విగహం చేసి దానికి
సాగిలపడతాడు.

16 కొంత చెకక్ను నిపుప్తో కాలిచ్, దాని మాంసం వండుకుని తిని
తృపిత్ పొందుతాడు. ‘ఆహా, చలి కాచుకునాన్ను, వెచచ్గా
ఉంది’ అనుకునాన్డు.

17 మిగిలిన భాగానిన్ తాను దేవుడుగా భావించే విగహానిన్
చేసుకుంటాడు.

దాని ఎదుట సాగిలపడి నమసాక్రం చేసూత్ ‘నా దేవుడివి నువేవ్,
ననున్ ర ంచు’ అనిపారిథ్సాత్ డు.
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18 వారికి తెలియదు, అరథ్ం చేసుకోరు. వారు చూడకుండేలా
వారి కళ ళ్, అరథ్ం చేసుకోకుండేలా వారి హృదయాలు
మూసుకుపోయాయి.

19 ఎవరూ ఆలోచించడం లేదు. ‘నేను సగం చెకక్ను అగిన్లో
కాలాచ్ను, ఆ నిపుప్ల మీద రొటెట్ కాలుచ్కుని, మాంసం
వండుకుని భోజనం చేశాను.

మిగిలిన చెకక్ను తీసుకుని దానితో అసహయ్ న దానిన్ చేయాలా?
ఒక చెటుట్ మొదుద్ కు సాగిలపడి నమసక్రించాలా?’ అని

ఆలోచించడానికి ఎవరికీ తెలివి, వివేచన లేదు.
20వాడు బూడిద తినన్టుట్ గా ఉంది. వాడి మోసపోయిన మనసుస్

వాణిణ్ దారి తపేప్లా చేసింది. వాడు తన ఆతమ్ను
ర ంచుకోలేడు.

‘నాకుడిచేతిలోఉనన్బొమమ్ నకిలీదేవుడు కదా’అనుకోడానికివాడికి
బుదిధ్ సరిపోదు.

21యాకోబూ, ఇశాయేలూ, వీటిని గురించి ఆలోచించు. నువువ్ నా
సేవకుడివి. నేనే నినున్ నిరిమ్ంచాను.

ఇశాయేలూ, నువువ్ నాకు సేవకుడివి. నేను నినున్ మరచిపోను.
22 మంచు విడిపోయేలా నేను నీ అతికమాలను, మేఘాలు

తొలగిపోయేలా నీ పాపాలను తుడిచివేశాను. నేను నినున్
విమోచించాను. నా దగగ్రికి తిరిగి రా.

23యెహోవా ఆ పని పూరి చేశాడు. ఆకాశాలాల్ రా, గీతాలు పాడండి.
భూమీ,దాని కింది అగాధ సథ్లాలు గొపప్ ధవ్ని చేయండి.

పరవ్తాలూ, అరణయ్ం, అందులోని పతి వృకష్ం, సంగీతనాదం
చేయండి.

యెహోవా యాకోబును విమోచిసాత్ డు. ఆయన ఇశాయేలులో తన
మహిమను కనపరుసాత్ డు.”

యెరూషలేము తిరిగి కటట్బడాలి
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24 గరభ్ంలో నినున్ నిరిమ్ంచినవాడు, నీ విమోచకుడు అయిన
యెహోవాఈవిధంగా చెబుతునాన్డు,

“యెహోవా అనే నేనే సమసాత్ నీన్ జరిగించేవాణిణ్ . నేనొకక్డినే
ఆకాశాలను విశాలపరచాను. నేనే భూమిని చకక్బరచిన
వాణిణ్ .

25నేనే పగలాభ్లు పలికేవారి పవచనాలను వయ్రధ్ం చేసేవాణిణ్ .
సోదె చెపేప్వాళళ్ను వెరివాళ ళ్గా, జాఞ్ నులను వెనకిక్ మళిళ్ంచి వారి

తెలివిని బుదిధ్హీనతగా చేసేవాణిణ్ నేనే.
26 నా సేవకుని మాటలను సిథ్రపరిచే వాణీణ్ , నా సందేశకుల

ఆలోచనలు నెరవేరేచ్ వాణీణ్ నేనే.
యెరూషలేములో పజలు నివసిసాత్ రనీ యూదా పటట్ణాలను తిరిగి

కడతారనీ నేను ఆజాఞ్ పించాను.
దానిపా న సథ్లాలను బాగు చేసేవాణిణ్ నేనే.
27నీలో నసముదాలను ‘ఎండిపో’అనిచెపిప్వాటినిఇంకిపోయేలా

చేసేది నేనే.
28 కోరెషుతో, ‘నా మందకాపరీ, నా ఇషాట్ నిన్ నెరవేరేచ్వాడా’ అని

చెపేప్వాణిణ్ నేనే. అతడు ‘యెరూషలేమును తిరిగి కటట్ండి’
అనీ ‘దేవాలయంపునాదివేయండి’అనీఆజాఞ్ పిసాత్ డనినేను
చెబుతునాన్ను.”

45
1 యెహోవా తాను అభిషేకించిన కోరెషును గురించి ఈ విధంగా

చెబుతునాన్డు.
“అతని పకష్ంగా రాజాయ్లను జయించడానికి నేను అతని కుడిచేతిని

పటుట్ కునాన్ను.
నేను రాజుల నడికటుల్ విపుప్తాను. దావ్రాలు అతని ఎదుట తెరచి

ఉండేలా తలుపులు తీసాత్ ను.
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2 నేను నీకు ముందు వెళత్ ఉనన్త సథ్లాలను చదును చేసాత్ ను.
ఇతత్డి తలుపులను పగలగొడతాను, ఇనపగడియలను
విరగొగ్ డతాను.

3పేరు పెటిట్ నినున్ పిలిచిన ఇశాయేలు దేవుడుయెహోవాను నేనే అని
నువువ్ తెలుసుకోవాలి.

చీకటిసథ్లాలోల్ ఉనన్ నిధులీన్ రహసయ్ంగాదాచిఉనన్ధనానీన్నీకిసాత్ ను.
4నేను నీకు తెలియకపోయినానాసేవకుడుయాకోబు కోసం,
నేను ఎనున్కునన్ ఇశాయేలుకోసంనేను నినున్ పేరుతోపిలిచాను. నీకు

బిరుదులిచాచ్ను.
5 నేను యెహోవాను, మరి ఏ దేవుడూ లేడు. నేను తపప్ ఏ దేవుడూ

లేడు.
6 తూరుప్ నుండి పడమటి వరకూ నేను తపప్ ఏ దేవుడూ లేడని

మనుషులు తెలుసుకోనేలా
నువువ్ ననున్ ఎరుగకపోయినా నినున్ సిదధ్ం చేశాను. నేనే

యెహోవాను. నేను తపప్ మరి ఏ దేవుడూ లేడు.
7 వెలుగును సృజించే వాణీణ్ చీకటిని కలిగించే వాణీణ్ నేనే. శాంతినీ,

విపతుత్ లనూ కలిగించే వాణిణ్ నేనే. యెహోవా అనే నేనే
వీటనిన్టినీ కలిగిసాత్ ను.

8 అంతరికష్మా, నుండి కురిపించు. ఆకాశాలు నీతినాయ్యలు
వరిష్ంచనీ.

భూమివిచుచ్కుని రకష్ణమొలకెతేత్లానీతినిదానితోబాటుమొలిచేలా
చెయయ్నీ. యెహోవా న నేను దానిన్ కలిగించాను.

9మటిట్కుండ పెంకులోల్ ఒక పెంకులాటి ఒకడు తనను చేసిన వానితో
వాదిసేత్ వాడికి బాధ.

బంకమటిట్ కుమమ్రితో ‘నువేవ్ం చేసుత్ నాన్వ్?’ అనవచాచ్? ‘నువువ్
చేసినపుడు నీకు చేతులు లేవా?’ అనగలదా?

10 ‘నీకు పుటిట్నదేమిటి?’ అని తన తండినీ, ‘నువువ్ దేనిని గరభ్ం
ధరించావు?’ అని తలిల్నీ అడిగే వాడికి బాధ తపప్దు.”
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11ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుడు, సృషిట్కర అయినయెహోవాఈమాట
చెబుతునాన్డు,

“జరగబోయే విషయాలకు సంబంధించి, నా పిలల్లను గురించీ, నా
చేతి పనులను గురించీ నాకే ఆజాఞ్ పిసాత్ రా?

12 భూమినీ దాని నునన్ మనుషులనూ సృషిట్ంచింది నేనే. నా
చేతులు ఆకాశాలను విశాలపరిచాయి. వాటిలోనిసమసాత్ నీన్
నా ఆజఞ్తోనే నడిపిసాత్ ను.

13నీతినిబటిట్ కోరెషును పేరేపించాను,అతనిమారాగ్ లనిన్టినీతినన్గా
చేసాత్ ను. అతడు నా పటట్ణానిన్ కటిట్సాత్ డు,

ఏమీ వెల గానీ, లంచం గానీ పుచుచ్కోకుండానే చెరలో ఉనన్వారిని
అతడు విడిపిసాత్ డు.”

14యెహోవా ఈ విధంగా చెబుతునాన్డు “ఐగుపీత్యుల సంపాదన,
కూషు వాయ్పార లాభాలు, నీకు దొరుకుతాయి. ఎతుత్ గా
ఉండేసెబాయీయులునీకులొంగిపోతారు. వారుసంకెళళ్తో
నీవెంట వచిచ్ నీకు సాగిలపడతారు. ‘నిజంగా దేవుడు
నీతో ఉనాన్డు, ఆయన తపప్ మరి ఏ దేవుడూ లేడు’ అని
చెబుతూ నినున్ వేడుకుంటారు.”

15రకష్కుడ న ఇశాయేలు దేవా, నిజంగా నువువ్ నినున్ కనబడకుండా
చేసుకునే దేవుడవు.

16 విగహాలు చేసే వారు సిగుగ్ పడతారు. వారంతా అవమానం
పాలవుతారు. వారిలో పతి ఒకక్డూ కలవరానికి
గురవుతాడు.

17యెహోవా ఇశాయేలుకు నితయ్ న రకష్ణ అనుగహిసాత్ డు. కాబటిట్
మీరు ఇక ఎనన్టికీ సిగుగ్ పడరు, అవమానంపాలు కారు.

18ఆకాశాల సృషిట్కర యెహోవాయే దేవుడు. ఆయన భూమిని చేసి,
దానిన్ సిదధ్పరచి సిథ్రపరిచాడు.

నిరాకారంగా కాక, ఒక నివాససథ్లంగా దానిన్ సృషిట్ంచాడు.



యెషయా 45:19 cxv యెషయా 45:25

ఆయన ఇలా పకటిసుత్ నాన్డు. “యెహోవాను నేనే, మరి ఏ దేవుడూ
లేడు.

19ఎకక్డో చీకటిలో రహసయ్ సథ్లం నుండి నేనుమాటాల్ డలేదు.
అదృశయ్ంగాఉండి, ‘ననున్ వెదకండి’అనియాకోబుసంతానంతోనేను

చెపప్లేదు.
నేను నాయ్యంగా మాటాల్ డేవాణిణ్ , యెహోవా అనే నేను యథారథ్ న

సంగతులు తెలిపేవాణిణ్ .
20 కలిసి రండి, వివిధ రాజాయ్లోల్ పరవాసులుగా ఉనన్వారంతా నా

దగగ్ర సమకూడండి.
చెకిక్న విగహాలను మోసూత్ ర ంచలేని ఆ దేవుళళ్కు మొరపెటేట్వారు

బుదిధ్హీనులు.
21 నా సనిన్ధిలోకి వచిచ్ సంగతులు వివరించండి. పజలు వారిలో

వారిని సంపదించుకొనియండి.
పూరవ్కాలం నుండీ ఆ కారాయ్లను ఎవరు తెలుపుతూ ఉనాన్రు?
చాలకాలం కిందటే దానిన్ పకటించిన వాడెవడు? యెహోవా న నేనే

గదా?
నేను తపప్ వేరొక దేవుడు లేడు. నేనునాయ్యవంతు న దేవుణిణ్ . నేనే

ర ంచేవాణిణ్ . నేను తపప్ మరి ఏ దేవుడూ లేడు.
22భూమిఅంచుల వరకూ నివసించే పజలారా,నా పుచూసి రకష్ణ

పొందండి. దేవుణిణ్ నేనే,మరి ఏ దేవుడూ లేడు.
23నాఎదుట పతిమోకాలు వంగుతుందనీ, పతినాలుకా ‘యెహోవా

తోడు’ అని అంటుందనీ నేను పమాణం చేశాను.
నానాయ్యవాకుక్ బయలుదేరింది. అది వయ్రధ్ం కాదు.
24 ‘యెహోవాలోనే రకష్ణ, బలం ఉనాన్యి’ అని పజలు నా గురించి

చెబుతారు.”
మనుషులంతా ఆయన దగగ్రకే వసాత్ రు. ఆయనను వయ్తిరేకించిన

వారంతా సిగుగ్ పడతారు.
25 ఇశాయేలు సంతానం వారంతాయెహోవా వలన నీతిమంతులుగా

తీరుప్ పొంది అతిశయిసాత్ రు.
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46
బబులోను విగహాలు

1 బేలు కూలిపోతూ ఉనాన్డు. నెబో కృంగుతూ ఉనాన్డు. వారి
విగహాలను జంతువులు, పశువులుమోసూత్ వెళత్ నాన్యి.

2 వాటిని మోయడం పశువులకు భారంగా ఉంది, అవి సొమమ్సిలిల్
పోతునాన్యి.

అవి కుంగుతూ, తూలుతూ ఆ విగహాలను కాపాడ లేక పోగా తాము
కూడా చెరగా పటుట్ బడాడ్ యి.

3యాకోబుసంతానమా,ఇశాయేలుసంతానంలోమిగిలినవారలారా,
మీరు గరభ్ంలో పవేశించింది మొదలుకుని నేను మిమమ్లిన్
భరించాను.

మీరు తలిల్ ఒడిలో పడినది మొదలుకొని నేను మిమమ్లిన్
ఎతుత్ కునాన్ను. నామాట వినండి.

4 నువువ్ ముసలివాడివయేయ్ వరకూ, నీ తల వెండుకలు తెలల్గా
అయేయ్ వరకూ నినున్మోసేవాణిణ్ నేనే.

నేనే నినున్ చేశాను, నినున్ ఎతుత్ కునే వాణీణ్ , నినున్మోసూత్ ర ంచేవాణీణ్
కూడా నేనే.

5 ననున్ ఎవరితో పోలిచ్ ఎవరిని నాకు సాటివారుగా చేసాత్ రు? నాకు
సమానమని ఎవరిని నాకు పోటీగా చేసాత్ రు?

6పజలు విసాత్ ర న బంగారం తెచిచ్ పోసాత్ రు. వెండిని తెచిచ్ బరువు
తూసాత్ రు.

ఒక కంసాలిని జీతానికి పిలిచి అతనికి దానిన్ అపప్గిసాత్ రు. అతడు
దానిన్ ఒక దేవుడుగా రూపొందిసాత్ డు. వారు దానికి
సాగిలపడి నమసాక్రం చేసాత్ రు.

7 వారు దానిన్ తమ భుజాల మీద ఎకిక్ంచుకుంటారు. దానిన్
మోసుకుపోయిదానిసాథ్ నంలో నిలబెడతారు.

అది అకక్డి నుండి కదలకుండా అకక్డే నిలబడి ఉంటుంది.
ఒకడు దానికి మొరపెటిట్నా జవాబు చెపప్దు, ఎవరి బాధా
తీసివేయలేదు, ర ంచలేదు.
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8ఈ విషయాలు ఆలోచించండి. వాటినిమరిచ్పోవదుద్ . తిరుగుబాటు
చేసేమీరు దీనిన్ ఆలోచించండి.

9చాల కాలం కితం జరిగిన వాటిని జాఞ్ పకం చేసుకోండి. నేనే దేవుణిణ్ ,
మరిఏదేవుడూలేడు. నేనేదేవుణిణ్ ,నాలాంటివాడు ఎవడూ
లేడు.

10 ఆది నుండి అంతం వరకు కలగబోయే వాటిని నేను పకటిసాత్ ను.
ఇంకా జరగని వాటినిముందుగానే తెలియజేసాత్ ను.

“నా సంకలప్ం జరుగుతుంది. నా చితత్మంతా నేను
నెరవేరుచ్కుంటాను” అని నేను చెబుతునాన్ను.

11 తూరుప్ నుండి కూరప ని రపిప్సుత్ నాన్ను. దూరదేశం నుండి నా
సంకలాప్నిన్ జరిగించే వయ్కిని పిలుసుత్ నాన్ను.

నేను చెపిప్నదానిన్ నెరవేరుసాత్ ను,ఉదేద్శించినదానిన్ సఫలం చేసాత్ ను.
12 బండబారిన హృదయాలతో నీతికి దూరంగా ఉనన్వారలారా, నా

మాట వినండి.
13నానీతినిమీకు దగగ్రగా తెచాచ్ను. అది దూరంగా లేదు. నారకష్ణ

ఆలసయ్ం కాదు.
సీయోనుకు నా రకష్ణ అందిసాత్ ను. ఇశాయేలుకు నా మహిమను

అనుగహిసాత్ ను.

47
బబులోనుకు వయ్తిరేకంగా తీరుప్

1బబులోను కనాయ్, కిందికి దిగి మటిట్లో కూరోచ్.
కలీద్యుల కుమారీ, సింహాసనం లేకుండా నేలమీద కూరోచ్.
నువువ్ సుతిమెతత్ని దానివనీ సుకుమారివనీ పజలు ఇక ముందు

చెపప్రు.
2తిరగలి తీసుకుని పిండి విసురు. నీముసుగు తీసివెయియ్.
కాలి మీద జీరాడే వసాలు తీసివెయియ్. కాలి మీది బటట్ తీసి నదులు

దాటు.
3నీ చీర కూడా తీసేసాత్ రు. నీ నగన్తవ్ం బయటపడుతుంది.
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నేను మనుషుల పతీకారం తీరుచ్కునేటపుప్డు వారి జాలిపడను.
4 మా విమోచకునికి సేనల అధిపతి, ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుడు

అయినయెహోవాఅని పేరు.
5 కలీద్యుల కుమారీ,మౌనంగా చీకటిలోకి వెళిళ్పో.
రాజాయ్లనిన్టికీ రాణి అని పజలు ఇంక నినున్ పిలవరు.
6నా పజల మీద కోపంతో నా సావ్సాథ్ య్నిన్ అపవితపరచి వారిని నీ

చేతికి అపప్గించాను.
కానినువువ్వారిమీద కనికరం చూపలేదు. వృదుధ్ లమీదనీబరు న

కాడినిమోపావు.
7 నీవు “నేను ఎలల్కాలం మహారాణిగా ఉంటాను” అనుకుని ఈ

విషయాల గురించి ఆలోచించలేదు,
వాటి పరిణామం ఎలాఉంటుందో అని పరిశీలించలేదు.
8కాబటిట్ సుఖాసకితోనిరభ్యంగాజీవిసూత్ “నేనేఉనాన్ను, నేను తపప్

మరి ఎవరూ లేరు.
నేనెనన్టికీ విధవరాలిని కాను, పుతశోకం నాకు కలగదు”

అనుకుంటునాన్వు. ఇదిగో,ఈమాటను విను.
9పుత శోకం, ధవయ్ం, ఈ రెండూ ఒకక్ నిమిషంలో ఒకే రోజున నీకు

కలుగుతాయి.
నువువ్ ఎంతగా శకునం చూసినా, అనేక కరణ్పిశాచ తంతాల

ఆధారపడినా ఈ అపాయాలు నీ మీదికి సంపూరిగా
వసాత్ యి.

10 నీ దురామ్రగ్ంలో మునిగిపోయి “ఎవడూ ననున్ చూడడు” అని
అనుకునాన్వు.

నీవిదయ్,నీజాఞ్ నం “నేనే. నాలాగామరిఎవరూలేరు”అనివిరవీగేలా
చేశాయి.

11 వినాశనం నినున్ కముమ్కుంటుంది. నువువ్ మంతాలతో దానిన్
పోగొటట్లేవు.

కీడు నీ మీద పడుతుంది,దానిన్ నువువ్ నివారించలేవు.
నీకు తెలియకుండా విపతుత్ నీ మీదికి అకసామ్తుత్ గా ముంచుకొసుత్ ంది.
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12 నీవు నిలబడి చినన్తనం నుండి నువువ్ ఎంతో పయాసతో
నేరుచ్కునన్ నీ కరణ్పిశాచ తంతాలను, విసాత్ ర న నీ
శకునాలను పయోగించు.

ఒకవేళ అవి నీకు పయోజనకరం అవుతాయేమో, వాటితో ఒకవేళ
నువువ్ మనుషులను బెదరించగలవేమో.

13నీ విసాత్ ర న చరచ్ల వలన నువువ్ అలసిపోయావు.
జోయ్తిషుయ్లనూ, నకష్తాలు చూసి, నెలలు లెకిక్ంచి శకునాలు

చెపేప్వారినీ పిలిచి,
నీకు జరగబోయేవి నీ మీదికి రాకుండా తపిప్ంచి నినున్ ర సాత్ రేమో

ఆలోచించు.
14వారు చెతత్ పరకలాల్ గా అవుతారు. అగిన్ వారిని కాలిచ్వేసుత్ ంది.
అగిన్ జావ్లల నుండి తమను తామే ర ంచుకోలేకపోతునాన్రు.
అది చలి కాచుకొనే మంట కాదు, మనుషులు దాని ఎదుట

కూరోచ్గలిగింది కాదు.
15 నువువ్ ఎవరికోసం చాకిరీ చేసి అలసిపోయావో వారు నీకు

ఎందుకూ పనికిరారు.
నీ బాలయ్ం నుండి నీతో వాయ్పారం చేసినవారు తమ తమ చోటల్కు

వెళిల్పోతునాన్రు.
నినున్ ర ంచేవాడు ఒకక్డూ ఉండడు.

48
ఇశాయేలు తలబిరుసుతనం

1యూదా సంతానమా! యాకోబు వంశమా! ఈమాట విను.
నినున్ ఇశాయేలు అనే పేరుతో పిలుసుత్ నాన్రు.
నువువ్యెహోవానామం తోడని పమాణం చేసాత్ వు.
ఇశాయేలు దేవుని పేరు సమ్రిసాత్ వు.
అయితేయథారథ్ంగా నిజాయితీతోఅలా చేయవు.
2మేము పరిశుదధ్ పటట్ణవాసులం అనే పేరు పెటుట్ కుని,
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వాళ ళ్ ఇశాయేలు దేవునిఆశయిసాత్ రు. ఆయనపేరు సేనలపభు న
యెహోవా.

3 ఈ విషయాలు ఇలా జరుగుతాయని ఎపుప్డో చెపాప్ను. అవి
నా నోటోల్ నుండే వచాచ్యి. నేనే వాటిని తెలియచేశాను.
అకసామ్తుత్ గా జరిగేలావాటిని చేశాను.

4నువువ్మూరుఖ్ డవనీ నీమెడ నరాలు ఇనుములాంటివనీ నీ నొసలు
కంచులాంటిదనీ నాకు తెలుసు.

5అందుకేఈవిషయాలు ఎపుప్డోచెపాప్ను. అవిజరకక్ముందే నేను
నీకు చెపాప్ను.

“నా విగహమే వీటిని చేసింది.” లేకపోతే “నేను చెకిక్న బొమమ్, లేదా
నేనుపోతపోసినబొమమ్ దీనిన్ నియమించింది”అనినువివ్క
చెపప్లేవు.

6 నువువ్ ఈ విషయాలు వినాన్వు. ఈ వాసత్వమంతా చూడు. నేను
చెపిప్ంది నిజమేనని మీరు ఒపుప్కోరా? ఇక నుంచి కొతత్
సంగతులు, నీకు తెలియని గూఢ న సంగతులు నేను
చెబుతాను.

7అవిచాలాకాలం కితం కలిగినవి కావు.
“అవి ఇపుప్డే కలిగాయి. అవి నాకు తెలిసినవే” అని నువువ్

చెపప్కుండేలా ఇంతకుముందు నువువ్ వాటిని వినలేదు.
8 నువెవ్నన్డూ వాటిని వినలేదు. నీకు తెలియదు. ముందే ఈ

విషయాలు నీకు చెపప్లేదు.
పుటిట్నపప్టినుంచి నువువ్ తిరుగుబోతుగా ఉనాన్వనీ పెదద్

మోసగాడిగా ఉనాన్వనీ నాకు తెలుసు.
9 నా నామం కోసం నేను నినున్ నిరూమ్లం చేయను. నా కోపం

చూపించను.
నా కీరి కోసం మిమమ్లిన్ నాశనం చేయకుండా నీ విషయంలో ననున్

నేను తమాయించుకుంటాను.
10 నేను నినున్ పుటం వేశాను. అయితే వెండిలా కాదు. బాధల

కొలిమిలో నినున్ పరీ ంచాను.
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11 నా కోసం, నా కోసమే ఆలా చేసాత్ ను. ఎందుకంటే నా పేరు
అవమానానికి ఎందుకు గురి కావాలి?

నాఘనతమరెవరికీ ఇవవ్ను.
ఇశాయేలు విమోచకుడు

12యాకోబూ, నేను పిలిచిన ఇశాయేలూ,నామాట విను.
నేనే ఆయనిన్. నేనుమొదటివాణిణ్ , చివరివాణిణ్ .
13 నా చెయియ్ భూమికి పునాదివేసింది. నా కుడిచెయియ్ ఆకాశానిన్

పరచింది.
నేను వాటిని పిలిసేత్ అవనీన్ కలిసి నిలుసాత్ యి.
14మీరంతా ఒక చోటికి వచిచ్ నా మాట వినండి. మీలో ఎవరు ఈ

విషయాలు తెలియచేశారు?
యెహోవా మితుడు బబులోనుకు విరోధంగా తన ఉదేద్శానిన్

నేరవేరుసాత్ డు. అతడు యెహోవా ఇషాట్ నిన్ కలీద్యులకు
విరోధంగా జరిగిసాత్ డు.

15 ఔను. నేనే ఇలా చెపాప్ను. నేనే అతణిణ్ పిలిచాను. నేనే అతణిణ్
రపిప్ంచాను. అతడు చకక్గా చేసాత్ డు.

16నా దగగ్రికి రండి. ఈ విషయం వినండి.
మొదటినుంచి నేను రహసయ్ంగా మాటాల్ డలేదు. అది జరిగేటపుప్డు

నేనకక్డే ఉనాన్ను.
ఇపుప్డుయెహోవాపభువు తన ఆతమ్తో ననున్ పంపాడు.
17 నీ విమోచకుడు, ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుడు యెహోవా ఇలా

చెబుతునాన్డు.
“నేను నీ దేవుణిణ్ . యెహోవాను. నువెవ్లా సాధించగలవో నీకు

బోధిసాత్ ను.
నువువ్ వెళాళ్లిస్న దారిలో నినున్ నడిపిసాత్ ను.
18నువువ్ నా ఆజఞ్లను పాటిసేత్ ఎంత బాగుంటుంది!
అపుప్డు నీ శాంతి,సౌభాగయ్ం నదిలాపారేవి. నీ విడుదల సముదపు

అలలాల్ ఉండేది.
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19నీ సంతానం ఇసుకంత విసాత్ రంగా నీ గరభ్ఫలం దాని రేణువులాల్ గా
విసత్రించేవారు.

వారి పేరు నా దగగ్ర నుంచి కొటిట్వేయడం జరిగేది కాదు.
20 బబులోను నుంచి బయటికి రండి! కలీద్యుల దేశంలో నుంచి

పారిపొండి!
యెహోవా తన సేవకు న యాకోబును విమోచించాడు” అనే

విషయం ఉతాస్హంగా పకటించండి! అందరికీ తెలిసేలా
చేయండి! పపంచమంతాచాటించండి!

21 ఎడారులోల్ ఆయన వారిని నడిపించినపుప్డు వారికి దాహం
వేయలేదు.

వారి కోసం బండలోనుంచి నీళల్ ఉబికేలా చేశాడు.
ఆయన ఆ బండ చీలాచ్డు. నీళల్ పెలుల్ బికాయి.
22 “దుషుట్ లకు నెమమ్ది ఉండదు” అనియెహోవాచెబుతునాన్డు.

49
యెహోవాసేవకుడు

1దీవ్పాలాల్ రా! నామాటవినండి. దూరంగాఉనన్పజలారా! జాగతత్గా
వినండి.

నేను పుటట్కముందే యెహోవా ననున్ పిలిచాడు. నా తలిల్ ననున్
కనినపుప్డే ఆయననా పేరుతో గురు చేసుకునాన్డు.

2 ఆయన నా నోటిని పదు న కతిత్లాగా చేశాడు. తన చేతి నీడలో
ననున్ దాచాడు.

ఆయన ననున్ మెరుగుపెటిట్న బాణంలాగా చేశాడు. తన
అంబులపొదిలో ననున్ దాచాడు.

3ఆయననాతో “ఇశాయేలూ, నువువ్నాసేవకుడివి. నీలోనాఘనత
చూపిసాత్ ను” అని చెపాప్డు.

4 నేను వయ్రథ్ంగా కషట్పడి, నిషఫ్లంగా నా శకినంతా ఖరుచ్చేశానని
అనుకునాన్, నా నాయ్యం యెహోవా దగగ్రే ఉంది. నా
బహ మానం నా దేవుని దగగ్రే ఉంది.
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5యెహోవాదృషిట్కి నేను గౌరవనీయుణిణ్ .
నాదేవుడునాకు బలం. తనకు సేవకుడుగాఉండడానికి,తనదగగ్రికి

యాకోబును మళీళ్ రపిప్ంచాలనీ ఇశాయేలును ఆయన
దగగ్రికి చేరేచ్లా ననున్ గరభ్ంలో రూపొందించాడు.

యెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు.
6 “నువువ్ యాకోబు గోతాలను ఉదధ్రించడానికీ ఇశాయేలులో

తపిప్ంచుకునన్వాళళ్ను తీసుకురావడానికీ నా సేవకుడుగా
ఉండడం ఎంతో చినన్ విషయం.

నువువ్ పపంచమంతా నా రకష్ణగా ఉండడానికి నినున్
యూదేతరులకు వెలుగుగా చేసాత్ ను.”

7మనుషుల తృణీకారానికీ రాజాయ్ల దేవ్షానికీ గు పరిపాలకులకు
బానిసగా ఉనన్వానితో,

ఇశాయేలు విమోచకుడు, పరిశుదుధ్ న యెహోవా ఇలా
చెబుతునాన్డు,

“యెహోవా నమమ్క నవాడనీ ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుడు నినున్
ఏరప్రచుకునాన్డనీ

రాజులు తెలుసుకుని నిలబడతారు. అధికారులు నీ ఎదుట
వంగుతారు.”

ఇశాయేలు పునరుదధ్రణ
8యెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు,
“అనుకూల సమయంలో నేను నీకు జవాబిసాత్ ను. విమోచన దినాన

నీకు సహాయం చేసాత్ ను.
దేశానిన్ తిరిగి కటట్డానికీపా నవారసతావ్నిన్మళీళ్ అపప్గించడానికీ
నినున్ కాపాడతాను. పజలకు నిబంధనగా నినున్ నియమిసాత్ ను.
9 నువువ్ బందీలతో, ‘బయలుదేరండి’ అనీ చీకటోల్ ఉనన్వారితో,

‘బయటికి రండి’ అనీ చెబుతావు.
వాళ ళ్ దారిలో మేసాత్ రు. చెటుల్ లేని కొండలమీద వారికి మేత

దొరుకుతుంది.
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10 వారిమీద జాలిపడేవాడు వారిని వెంటపెటుట్ కుని వెళాత్ డు.
నీటిఊటల దగగ్రికి వారిని నడిపిసాత్ డు.

కాబటిట్ వారికి ఆకలి గానీ దపిప్క గానీ వేయదు. ఎండ, వడగాడుప్లూ
వారికి తగలవు.

11నా పరవ్తాలనిన్టినీ దారిగా చేసాత్ ను. నాజాతీయ రహదారులను
సరిచేసాత్ ను.”

12 చూడండి. వీళ ళ్ దూర పాంతం నుంచి వసుత్ నాన్రు.
కొంతమంది ఉతత్రం నుంచీ పడమటి నుంచి వసుత్ నాన్రు.
మరికొంతమంది సీనీయుల* దేశం నుంచి వసుత్ నాన్రు.

13బాధకు గురి అయిన తన పజల మీదయెహోవాజాలిపడి వారిని
ఓదారుసాత్ డు.

ఆకాశమా, ఉతాస్హధవ్ని చెయియ్. భూమీ, సంతోషించు.
పరవ్తాలాల్ రా, ఆనందగీతాలు పాడండి.

14అయితేసీయోను “యెహోవాననున్ విడిచిపెటాట్ డు, పభువు ననున్
మరచిపోయాడు” అంది.

15 సీ, తన గరాభ్న పుటిట్న బిడడ్ మీద జాలిపడకుండా ఉంటుందా?
తన చంటిపిలల్ను మరచిపోతుందా? వాళ ళ్ మరచిపోవచుచ్
గానీ నేను నినున్ మరచిపోను.

16చూడు,నాఅరచేతులోల్ నినున్ పచచ్బొటుట్ పొడిపించుకునాన్ను. నీ
గోడలు ఎపప్టికీ నా ఎదుట ఉనాన్యి.

17 నీ పిలల్లు తవ్రగా వసుత్ నాన్రు. నినున్ నాశనం చేసినవాళ ళ్
వెళిళ్పోతునాన్రు.

18 అటూ ఇటూ చూడు. వాళళ్ంతా కలిసి నీ దగగ్రికి వసుత్ నాన్రు.
నా జీవం తోడని యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు.
“నువువ్ వీళళ్ందరినీ ఆభరణంగా ధరించుకుంటావు.
పెళిళ్కూతురులాగా నువువ్ వారిని ధరించుకుంటావు.

* 49:12 49:12 సీనీయుల ఆశవ్న



యెషయా 49:19 cxxv యెషయా 49:25

19 నువువ్ పా పోయి నిరజ్నంగా ఉనాన్ నీ దేశం నాశన పోయినా
ఇపుప్డు నీ నివాసులకు నీ భూమి ఇరుకుగా ఉంది.

నినున్ మింగివేసినవారు దూరంగా ఉంటారు.
20 నీ దుఃఖదినాలోల్ నీకు పుటిట్న పిలల్లు ‘ఈ సథ్లం మాకు ఇరుకుగా

ఉంది.
మేము ఉండడానికి ఇంకా విశాల నపాంతంమాకివువ్’ అంటారు.
21అపుప్డునువువ్ఇలాఅనుకుంటావు,ఈపిలల్లనునాకోసంఎవరు

కనాన్రు?
నేను నా పిలల్లను కోలోప్యిఏడాచ్ను. గొడాలిని, బందీని అయాయ్ను.

ఈ పిలల్లను ఎవరు పెంచారు?
నేను ఏకాకినయాయ్ను. వీళ ళ్ ఎకక్డ నుంచి వచాచ్రు?”
22పభు నయెహోవాఇలా చెబుతునాన్డు,
“నేను రాజాయ్ల పు నా చెయియ్ ఎతుత్ తాను. పజలకు నా జెండాను

సంకేతంగా ఎతుత్ తాను.
వాళ ళ్ నీ కొడుకులను తమచేతులోల్ తీసుకు వసాత్ రు. నీ కూతుళళ్ను

తమ భుజాలమీదమోసుకువసాత్ రు.
23రాజులు, నినున్ పోషించే తండులుగా వారి రాణులు నీకు పాలిచేచ్

దాదులుగా ఉంటారు.
వాళ ళ్ నీకు సాషాట్ ంగ నమసాక్రం చేసాత్ రు. నీ పాదాల దుముమ్

నాకుతారు.
అపుప్డు నేనుయెహోవాననీనాకోసంఆశతోచూసేవారికిఆశాభంగం

కలగదనీ నువువ్ తెలుసుకుంటావు.”
24 బలశాలి చేతిలోనుంచి దోపిడీ సొముమ్ ఎవడు తీసుకోగలడు?

నియంత దగగ్ర నుంచి బందీలను ఎవడు విడిపించగలడు?
25అయితేయెహోవాఇలా చెబుతునాన్డు,
“నియంత దగగ్ర నుంచి బందీలను విడిపించడం జరుగుతుంది.

బలశాలి చేతిలోనుంచి దోపిడీ సొముమ్ తీసుకోవడం
జరుగుతుంది.
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నీతో యుదధ్ం చేసేవారితో నేనే యుదధ్ం చేసాత్ ను. నీ పిలల్లను నేనే
ర సాత్ ను.

26 నినున్ బాధించేవారు తమ సొంత మాంసం తినేలా చేసాత్ ను.
మదయ్ంతో మతుత్ గా ఉనన్టుట్ తమ సొంత రకంతో వాళ ళ్
మతుత్ లవుతారు.

అపుప్డుయెహోవా ననేనేనీరకష్కుడిననీయాకోబుబలవంతుడిననీ
నీ విమోచకుడిననీమనుషులంతా తెలుసుకుంటారు.”

50
సేవకుని విధేయత, ఇశాయేలు అవిధేయత

1 యెహోవా ఇలా సెలవిసుత్ నాన్డు. “నేను మీ తలిల్ని విడిచిపెటిట్
ఇచిచ్న విడాకుల పతం ఏదీ?

నా అపుప్లవాళళ్లో మిమమ్లిన్ ఎవరికి అమిమ్వేశాను? కేవలం మీ
దోషాలను బటేట్ మీరు అముమ్డుపోయారు.

మీతిరుగుబాటును బటేట్ మీ తలిల్కి విడాకులు ఇవవ్డం జరిగింది.
2నేను వచిచ్నపుప్డు అకక్డ ఎవరూ లేరు, ఎందుకు?
నేను పిలిచినపుప్డు ఎవరూ జవాబు చెపప్లేదెందుకు?
నా చెయియ్ మిమమ్లిన్ విమోచించలేనంత కురచగా అయిపోయిందా?

విడిపించడానికి నాకు శకి లేదా?
నా గదిద్ంపుతో సముదానిన్ ఎండిపోయేలా చేసాత్ ను. నదులను

ఎడారిగా చేసాత్ ను.
నీళల్ లేకపోవడంచేతవాటిలోనిచేపలుచచిచ్పోయికంపుకొడతాయి.
3ఆకాశానిన్ చీకటి కమేమ్లా చేసాత్ ను. దానిన్ గోనెపటట్తో కపుప్తాను.”
4 అలసినవాణిణ్ నా మాటలతో ఆదరించే జాఞ్ నం నాకు కలిగేలా

శిషుయ్నికి ఉండాలిస్న నాలుకయెహోవానాకిచాచ్డు.
శిషుయ్నిలాగా నేను వినడానికి ఆయన పతి ఉదయాన ననున్

మేలొక్లుపుతాడు.
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5 పభు న యెహోవా నా చెవికి వినే బుదిధ్ పుటిట్ంచాడు కాబటిట్ నేను
ఆయన మీద తిరుగుబాటు చేయలేదు, వినకుండా దూరం
జరగలేదు.

6ననున్ కొటేట్ వారికినావీపును, వెంటుకలు పెరికేవారికినాచెంపలను
అపప్గించాను.

ఉమిమ్ వేసేవారికి, అవమానించేవారికి నాముఖం దాచుకోలేదు.
7 పభు న యెహోవా నాకు సాయం చేసాత్ డు కాబటిట్ నేనేమీ

సిగుగ్ పడలేదు.
నాకు సిగుగ్ కలగదని తెలుసు కాబటిట్ నా ముఖానిన్ చెకుముకి

రాయిలాగా చేసుకునాన్ను.
8 ననున్ నీతిమంతునిగా ఎంచే దేవుడు నాకు సమీపంగా ఉనాన్డు.

ననున్ వయ్తిరేకించే వాడెవడు?
మనం కలిసి వాదించుకుందాం. నా పతివాది ఎవడు? అతణిణ్ నా

దగగ్రికి రానివవ్ండి.
9పభు నయెహోవానాకు సహాయం చేసాత్ డు. నామీదఎవరు నేరం

మోపుతారు?
వారంతా బటట్లాగాపాతబడిపోతారు. వారిని చిమెమ్ట తినివేసుత్ ంది.
10 మీలో యెహోవాకు భయపడి ఆయన సేవకుని మాట వినే

వాడెవడు?
వెలుగు లేకుండా చీకటిలో నడిచేవాడు యెహోవా నామానిన్

ఆశయించి ఆయనిన్ నముమ్కోవాలి.
11 ఇదిగో, నిపుప్లు వెలిగించి మీ చుటూట్ మంటలను పెటుట్ కొనే

వారంతా మీ అగిన్ వెలుగులో, మీరు వెలిగించిన మంటలోల్
నడవండి.

ఇది మీకు నా చేతినుండే కలుగుతునన్ది. మీరు వేదనతో
పండుకుంటారు.

51
యెహోవాతన పజలిన్ విడిపిసాత్ డు
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1నీతినిఅనుసరిసూత్ యెహోవాను వెతుకుతూఉండేమీరు,నామాట
వినండి.

ఏ బండ నుంచి మిమమ్లిన్ చెకాక్రో ఏ గని నుంచి మిమమ్లిన్ తవావ్రో
దానిన్ గమనించండి.

2మీ తండి అబాహామును, మిమమ్లిన్ కనిన శారాను గమనించండి.
అతడు ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు

నేను అతనిన్ పిలిచాను. అతనిన్ దీవించి అనేకమందిగా చేశాను.
3 యెహోవా సీయోనును ఆదరిసాత్ డు. పా న దాని సథ్లాలనిన్టినీ

ఆయన ఆదరిసాత్ డు.
దాని అరణయ్ పదేశానిన్ ఏదెనులాగా చేశాడు. దాని ఎడారి భూములు

యెహోవాతోటలాగా చేసుత్ నాన్డు.
దానిలో ఆనందం, సంతోషం, కృతజఞ్త, సంగీతనాదం, ఉంటాయి.
4నా పజలారా,నామీద దృషిట్ పెటట్ండి. నామాట వినండి!
నేనొక ఆజఞ్ జారీ చేసాత్ ను. రాజాయ్లకు వెలుగుగా నా నాయ్యానిన్

ఉంచుతాను.
5 నా నీతి దగగ్రగా ఉంది. నా విడుదల బయలుదేరుతుంది. నా

చెయియ్ రాజాయ్లను శి సుత్ ంది.
దీవ్పాలోల్ ఉండేవాళ ళ్ నా కోసం ఎదురు చూసాత్ రు. వాళ ళ్ నా చేతి

పు ఆశతో చూసాత్ రు.
6ఆకాశం పుమీ కళ ళ్ ఎతత్ండి. కిందునన్ భూమిని చూడండి.
అంతరికష్ం, పొగలాగా కనిపించకుండా పోతుంది. భూమి బటట్లాగా

మాసిపోతుంది. దాని నివాసులు ఈగలాల్ గా చసాత్ రు.
అయితేనా రకష్ణ ఎపప్టికీ ఉంటుంది. నా నీతికి అంతం ఉండదు.
7స నది అంటే ఏంటో తెలిసినమీరు నామాటవినండి. నాచటాట్ నిన్

మీహృదయంలోఉంచుకునన్ మీరు, వినండి.
మనుషులనిందకు భయపడవదుద్ . వారిదూషణకు దిగులుపడవదుద్ .
8 చిమెమ్ట బటట్లను కొరికేసినటుట్ వారిని కొరికేసుత్ ంది. పురుగు,

బొచుచ్ను కొరికేసినటుట్ వారిని కొరికేసుత్ ంది.
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అయితే నా నీతి ఎపప్టికీ నిలిచి ఉంటుంది. నా రకష్ణ
తరతరాలుంటుంది.

9యెహోవాహసత్మా లే! బలం ధరించుకో.
పూరవ్కాలంలోపురాతన తరాలోల్ లేచినటుట్ లే.
భయంకర న సముద జంతువును నరికివేసింది నువేవ్ గదా?

డాగనున్ పొడిచేసింది నువేవ్ గదా?
10చాలా లో న నీళల్ నన్ సముదానిన్ ఇంకిపోయేలా చేసింది నువేవ్

గదా?
విడుదలపొందినవాళ ళ్దాటిపోయేలాసముదలోతులోల్ దారిచేసింది

నువేవ్ గదా?
11యెహోవా విమోచించినవారు సంగీతనాదంతో సీయోనుకు తిరిగి

వసాత్ రు.
వారి తలలమీద ఎపప్టికీ నిలిచే సంతోషం ఉంటుంది.

సంతోషానందాలు వారికి నిండుగా ఉంటాయి. దుఃఖం
నిటూట్ రుప్ ఎగిరిపోతాయి.

12నేను, నేనేమిమమ్లిన్ ఓదారుసాత్ ను.
చనిపోయే మనుషులకు, గడిడ్లాంటి మనుషులకు మీరెందుకు

భయపడతారు?
13ఆకాశాలను పరచి భూమి పునాదులు వేసిన మీ సృషిట్కర అయిన

యెహోవాను ఎందుకు మరచిపోతునాన్రు?
బాధించేవాడు ఎంతో కోపంతోమిమమ్లిన్ నాశనం చేయడానికి సిదధ్ంగా

ఉనాన్డు. కాబటిట్
మీరు పతిరోజూ నిరంతర భయంతో ఉనాన్రు. బాధించేవాడి కోపం

ఏమయింది?
14కుంగిపోయినవారినియెహోవాతవ్రగావిడుదలచేసాత్ డు. అతడు

గోతిలోకి పోడు. చావడు. అతనికి తిండి లేకుండాపోదు.
15 నేను యెహోవాను. నీ దేవుణిణ్ . సముదపు అలలు ఘోషించేలా

దానిన్ రేపుతాను. నేను సేనల పభువుయెహోవాను.
16 నేను ఆకాశాలను పరచడానికీ భూమికి పునాదులు వేయడానికీ

“నువేవ్ నా పజ” అని సీయోనుతో చెపప్డానికీ
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నీ నోటనామాటలు ఉంచి నా చేతి నీడలో నినున్ కపాప్ను.
దేవుని కోధపాత

17యెరూషలేమా! లే. లేచి నిలబడు.
యెహోవాచేతినుంచికోపంతోనిండినపాతనుతీసుకునితాగినదానా!
నువువ్ పాతలోనిదంతాతాగావు. తూలేలాతాగావు.
18 ఆమె కనిన కొడుకులందరిలో ఆమెకు దారి చూపేవాడు ఎవడూ

లేడు.
ఆమె పెంచిన కొడుకులందరిలో ఆమె చెయియ్ పటుట్ కునే వాడెవడూ

లేడు.
19 రెండు విపతుత్ లు నీ మీదికి వచాచ్యి. నీతో కలిసి ఎవరు

ఏడుసాత్ రు?
ధవ్ంసం, నాశనం, కరువు, కతిత్ నీ మీదికి వచాచ్యి. నినెన్వరు

ఓదారుసాత్ రు?
20నీకొడుకులుమూరఛ్పోయారు. దుపిప్ వలలోచికుక్పడినటుట్ ,పతి

వీధిలో పడియునాన్రు.
యెహోవాకోపంతో నీ దేవుని గదిద్ంపుతోవారు నిండిపోయారు.
21అయితే దాకష్మదయ్ం లేకుండానే మతుత్ గా ఉండి బాధపడినదానా,

ఈమాట విను.
22 నీ యెహోవా పభువు తన పజల ప న వాదించే నీ దేవుడు ఇలా

చెబుతునాన్డు,
“ఇదిగో,నువువ్తూలేలాచేసేపాతనునాకోపంతోనిండినఆపాతను

నీ చేతిలోనుంచి తీసివేశాను. నీవదిమళీళ్ తాగవు.
23 నినున్ బాధించేవాళళ్ చేతిలో దానిన్ పెడతాను. ‘మేము నీ మీద

నడిచిపోతాం. సాషాట్ ంగ పడు’
అని వాళ ళ్ నీతో చెబితే నువువ్ నీ వీపును దాటే వారికి దారిగా చేసి

నేలకు దానిన్ వంచావు గదా.”

52
1 సీయోనూ! లే! నీ బలం తెచుచ్కో. పరిశుదధ్ పటట్ణ న

యెరూషలేమా! నీ అంద న బటట్లు వేసుకో. ఇక ఎనన్టికీ
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సునన్తి పొందని వాడొక నా, అపవితుడొక నా నీ లోపలికి
రాడు.

2 ధూళి దులుపుకో. యెరూషలేమా, లేచి చకక్గా కూరోచ్. బందీ
అయిన సీయోను కుమారీ, నీమెడకటుల్ విపిప్వేసుకో.

3యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు “మిమమ్లిన్ ఉచితంగా అమేమ్శారు
గదా! ఉచితంగానేమీకు విమోచన వసుత్ ంది.”

4యెహోవా పభువు ఇలా అంటునాన్డు. “తాతాక్లికంగా మొదటోల్
నా పజలు ఐగుపు వెళాళ్రు. ఈ మధేయ్ అషూష్ రు వారిని
బాధించింది.”

5 ఇదే యెహోవా వాకుక్. “ఏ కారణం లేకుండా నా పజలను
తీసుకుపోయారు. వారి మీద అధికారం చేసేవాళ ళ్
పరిహాసం చేసుత్ నాన్రు.* రోజంతా నా పేరు దూషణకు గురి
అవుతూ ఉంది. కాబటిట్ ఇకక్డ నేనేం చేయాలి?”

6 ఇదే యెహోవా వాకుక్. “నా పజలు నా పేరు తెలుసుకుంటారు.
ఈ విషయం చెపిప్ంది నేనే అని వాళ ళ్ ఆ రోజు
తెలుసుకుంటారు. ఔను. నేనే.”

7 సువార పకటిసూత్ శాంతిసమాధానాలు చాటిసూత్ శుభ సమాచారం
తెసూత్ విడుదల సమాచారం తీసుకు వచేచ్ వారి పాదాలు
“నీ దేవుడు పరిపాలిసుత్ నాన్డు”అని సీయోనుతోచెపేప్వారి
పాదాలు పరవ్తాలమీద ఎంతో అందంగా ఉనాన్యి.

8విను! నీకావలివారుతమగొంతుపెంచుతునాన్రు. వాళళ్ంతాకలిసి
సంతోషంతో కేకలు వేసుత్ నాన్రు. యెహోవాసీయోనుకు తిరిగి
వచేచ్టపుప్డు వారు కళాళ్రా చూసాత్ రు.

9 యెరూషలేము శిథిలాలాల్ రా! కలిసి ఆనంద గీతాలు పాడండి.
యెహోవా తన పజలను ఆదరించాడు. యెరూషలేమును
విమోచించాడు.

* 52:5 52:5 పరిహాసం చేసుత్ నాన్రు. ఏడుసుత్ నాన్రు
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10 అనిన్ రాజాయ్ల కళెళ్దుటే యెహోవా తన పవిత హసత్ం
బయలుపరచాడు. పపంచమంతా మన దేవుని రకష్ణ
చూసాత్ రు.

11 అకక్డ నుంచి వెళిళ్పోండి. వెళళ్ండి, వెళళ్ండి. అపవిత న
దేనినీ తాకవదుద్ . యెహోవా సేవాపాతలను మోసే మీరు,
మిమమ్లిన్ మీరు పవితపరచుకోండి.

12మీరు తవ్రపడి బయలుదేరరు, పారిపోయేలా వెళల్రు. యెహోవా
మీ ముందు నడుసాత్ డు. ఇశాయేలు దేవుడు మీ వెనుక
కావలివాడుగా ఉంటాడు.

యెహోవాసేవకుని మహిమ,బాధలు
13 వినండి. నా సేవకుడు తెలివిగా పవరిసాత్ డు. అనీన్ చకక్గా

జరిగిసాత్ డు. ఆయనిన్ హెచిచ్ంచడం, ఉనన్త సిథ్తికి తేవడం
అధికంగాఘనపరచడం జరుగుతుంది.

14 అతని రూపం, మిగతా ఏ వయ్కి రూపం కనాన్ వికారంగా ఉంది.
ఆ విధంగా ఆయన మనిషిలాగానే లేడు. నినున్ చూచి
చాలామంది నిరాఘ్ ంతపోయారు.

15 అయితే ఆయన అనేక రాజాయ్లను ఆశచ్రయ్పరుసాత్ డు. రాజులు
అతనిన్ చూసి నోరు మూసుకుంటారు. ఎందుకంటే తమకు
చెపప్ని విషయాలు వారు చూసాత్ రు. అంతకు మునుపు
వాళ ళ్ వినని విషయాలు వాళ ళ్ గహిసాత్ రు.

53
1మేము వినన్ విషయాలు ఎవరు నముమ్తారు? యెహోవాబాహ వు

ఎవరికి వెలల్డి అయింది?
2ఆయనయెహోవాఎదుట లేతమొకక్లాగాఎండిపోయినభూమిలో

మొలిచినమొకక్లాగా పెరిగాడు.
అతనికి ఎలాంటి మంచి రూపంగానీ గొపప్దనంగానీ లేదు. మనలను

ఆకరిష్ంచే అందమేమీఆయనలో కనబడలేదు.
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3 ఆయన మనుషుయ్ల తృణీకారానికీ నిరాకరణకూ గురి
అయాయ్డు. ఆయన విచారాలతో అసత్మానం బాధలతో
నిండిపోయినవాడు.

మన ముఖాలు ఆయనకు కనబడకుండా చేసుకునాన్ం. ఆయన
తృణీకారానికి గురి అయాయ్డు. ఆయనంటే మనకు
లెకక్లేదు.

4 అయితే ఆయన మన రోగాలను కచిచ్తంగా భరించాడు. మన
దుఖాలనుమోశాడు.

అయినా దేవుడు ఆయనను శి ంచాడనీ దెబబ్ కొటిట్ బాధించాడనీ
మనం భావించుకునాన్ం.

5కానీ ఆయనమన తిరుగుబాటు చేషట్ల వలన గాయపడాడ్ డు. మన
పాపాలను బటిట్ ఆయనిన్ నలగగొటట్డం జరిగింది.

మనకు శాంతి కలిగించే శికష్ ఆయనమీద పడింది. ఆయన పొందిన
గాయాల వలనమనం బాగుపడాద్ ం.

6 మనందరం గొరెలలాగా దారి తపాప్ము. మనలో పతివాడూ
తనకిషట్ న దారికి తొలగిపోయాము.

యెహోవామనందరి దోషానిన్ ఆయనమీదమోపాడు.
7ఆయన దురామ్రాగ్ నికి గురి అయాయ్డు. బాధలపా నాఅతడు నోరు

తెరవలేదు.
గొరెపిలల్లాగాఆయనిన్వధకుతీసుకుపోయారు. బొచుచ్ కతిత్రించేవారి

ఎదుట గొరెమౌనంగా ఉనన్టుట్ అతడు నోరు తెరవలేదు.
8 అనాయ్యపు తీరుప్తో ఆయనిన్ శి ంచారు. ఆ తరంలో ఆయన

గురించి ఎవరు పటిట్ంచుకునాన్రు?
నా పజల దురామ్రాగ్ నికి ఆయనకు శికష్ పడింది. సజీవుల

భూమిలోనుంచి అతడు హతమయాయ్డు.
9 అతడు చనిపోయినపుప్డు నేరసుథ్ లతో అతనిన్ సమాధి చేశారు.

ధనవంతుని దగగ్ర అతనిన్ ఉంచారు.
అతడు ఏ నేరమూ చేయలేదు. అతని నోటమోసం ఎపుప్డూ లేదు.
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10 అయినా ఆయనిన్ నలగొగ్ టట్డం, బాధించడం యెహోవాకు
ఇషట్మయింది. ఆయన అతనికి వాయ్ధి కలగచేశాడు.

ఆయన జీవితానిన్ మీ పాప పరిహారంగా మీరు ఎంచితే ఆయన తన
సంతానానిన్ చూసాత్ డు. ఆయనచాలాకాలం జీవిసాత్ డు.

ఆయనదావ్రాయెహోవాఉదేద్శం నెరవేరుతుంది.
11 తన వేదన వలన కలిగిన ఫలితం చూసి ఆయన సంతృపిత్

పొందుతాడు.
నీతిమంతు న నా సేవకుడు అనేకమంది దోషాలను భరించి తన

జాఞ్ నంతోవారిని నిరోద్ షులుగా ఎంచుతాడు.
12 కాబటిట్ గొపప్వారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెడతాను.

అనేకమందితో కలిసి అతడు కొలల్సొముమ్ పంచుకుంటాడు.
ఎందుకంటే ఆయన తన పాణం ధారపోసి చనిపోయాడు.

అకమకారులోల్ ఒకడిగా ఆయనిన్ ఎంచడం జరిగింది.
ఆయన చాలామంది పాపానిన్ భరిసూత్ అపరాధుల కోసం విజాఞ్ పన

చేశాడు.

54
సేవకుని దావ్రా దీవెనలు

1“గొడాలా,పిలల్లు కననిదానా,పాటలుపాడు. ఎనన్డూపసవవేదన
పడనిదానా, సంతోషంతో గటిట్గా గానం చెయియ్.

పెళళ్యిన సీ పిలల్లకంటే భర వదిలేసిన సీకి పుటేట్ పిలల్లు
ఎకుక్వమంది” అనియెహోవాచెబుతునాన్డు.

2నీ డేరా పెదద్దిగా చెయియ్. నీ డేరా తెరలను ఇంకాపొడిగించు.
నీతాళ ళ్ పొడుగు చెయియ్. నీమేకులు దిగొగ్ టుట్ .
3ఎందుకంటే నువువ్ కుడి పుకూ ఎడమ పుకూ వాయ్పిసాత్ వు.
నీ సంతానం రాజాయ్లను సావ్ధీనం చేసుకుంటుంది. పా న

పటట్ణాలను నివాస సథ్లాలుగా చేసాత్ రు.
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4 భయపడవదుద్ . నువువ్ సిగుగ్ పడనకక్రలేదు. నీకు అవమానం
కలగదు. అ రయ్ పడవదుద్ .

చినన్తనంలోని నీ అవమానానీన్ సిగుగ్ నూ మరచిపోతావు. నీ
ధవయ్పు నిందను ఇకమీదటజాఞ్ పకం చేసుకోవు.

5 నినున్ సృషిట్ంచినవాడు నీకు భర. ఆయన పేరు సేనల పభువు
యెహోవా.

ఇశాయేలుపరిశుదధ్ దేవుడునీకు విమోచకుడు. లోమంతటికీదేవుడు
అని ఆయనిన్ పిలుసాత్ రు.

6 భర వదిలి వేయగా ఎంతో విచారంతో ఉనన్ భారయ్ను భర తిరిగి
రపిప్ంచినటుట్ ,పడుచుతనంలోపెళిళ్చేసుకుని తృణీకారానికి
గురిఅయినభారయ్నుతిరిగిరపిప్ంచినటుట్ గాయెహోవానినున్
తిరిగి రపిప్ంచాడని, నీ దేవుడు చెబుతునాన్డు.

7 కొంతసేపే నేను నినున్ వదిలేశాను. అయితే ఎంతో జాలితో నేను
నినున్ చేరదీసాత్ ను.

8కాసేపే నీమీద కోపంతోనాముఖం దాచాను.
నీమీదజాలి చూపిసాత్ ను. నినెన్పప్టికీ నమమ్కంగా పేమిసాత్ నని నినున్

విమోచించేయెహోవాచెబుతునాన్డు.
9 “ఇది నాకు నోవహ రోజులోల్ ని జలపళయంలాగా ఉంది. భూమి

మీదికి ఇంకెపుప్డూ జలపళయం రాదని నేను పమాణం
చేశాను.

అలాగే, నీ మీద కోపంగా ఉండననీ నినున్ గదిద్ంచననీ పమాణం
చేశాను.

10 పరవ్తాలు కూలిపోయినా కొండలు కదిలినా నా కృప నీనుంచి
తొలగిపోదు. నాశాంతిఒడంబడిక,నినున్ విడిచిపోదు”అని
నీమీదజాలిపడేయెహోవాచెబుతునాన్డు.

11బాధపడుతునన్ దానా! తుఫాను బాధితురాలా, ఆదరణలేనిదానా!
నేను నీ కాలిబాట డూరాయ్లతో చేసాత్ ను. నీలమణులతో నీ
పునాదులు వేసాత్ ను.
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12 కెంపులతో నీ కోట బురుజులను, మెరిసే రాళళ్తో నీ గుమామ్లను,
విలు న రతాన్లతో నీ గోడలను నిరిమ్సాత్ ను.

13యెహోవా నీ పిలల్లందరికీ బోధిసాత్ డు. నీ పిలల్లకు పరిపూరణ్ న
నెమమ్ది ఉంటుంది.

14నీతితో నినున్ తిరిగి సాథ్ పిసాత్ ను.
నువువ్ ఇంకెనన్టికీ హింస అనుభవించవు. నువువ్

భయపడనకక్రలేదు. నినున్ భయపెటేట్ది నీ దగగ్రికి రాదు.
15ఎవ నాచికుక్ తెసేత్,అదినావలన కాదు. చికుక్ తెచేచ్ వారెవ నా

ఓడిపోతారు.
16ఇదిగో విను! నిపుప్లుఊదే కమమ్రిని నేనే చేశాను. అతడు అకక్డ

ఆయుధాలను చేసాత్ డు. నాశనం చేయడానికి నాశనం
చేసేవాణిణ్ చేసింది నేనే.

17నీకు విరోధంగా తయా న ఎలాంటి ఆయుధమూ గెలవదు.
నీమీద నేరారోపణ చేసేవారందరినీ నువువ్ శి సాత్ వు.
యెహోవా సేవకులకు ఈ హకుక్ ఉంటుంది. వారిని నిరోద్ షులని

నిరూపించడం నా వలల్ అవుతుంది. యెహోవా పకటించేది
ఇదే.

55
గొపప్ ఆహావ్నం

1 “దపిప్కతో ఉనన్ మీరంతా, నీళల్ దగగ్రికి రండి! డబుబ్ లేని మీరంతా
వచిచ్, కొని, తినండి.

రండి, డబుబ్ లేకపోయినాఖరుచ్ లేకుండాదా రసం,పాలు కొనండి.
2 తిండి కాని దాని కోసం మీరెందుకు వెండి తూసాత్ రు? తృపిత్నివవ్ని

దానికోసంమీరెందుకు కషట్పడతారు?
నా మాట జాగతత్గా విని మంచివాటిని తినండి. కొవివ్న వాటితో

సుఖించండి.
3 శదధ్గా విని నా దగగ్రికి రండి! మీరు వింటే బతుకుతారు.
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నేను మీతో నితయ్ నిబంధన చేసాత్ ను. దావీదుకు చూపించిన
శాశవ్తకృపను మీకు చూపిసాత్ ను.

4 ఇదిగో, రాజాయ్లకు సా గా నేనతనిన్ నియమించాను. పజలకు
నాయకునిగా అధికారిగా అతనిన్ నియమించాను.”

5 నీకు తెలియని రాజాయ్నిన్ నువువ్ పిలుసాత్ వు. నినెన్రుగని రాజయ్ం
నీదగగ్రికి పరుగెతుత్ కుంటూ వసుత్ ంది.

ఎందుకంటే, నీ యెహోవా దేవుడు నినున్ ఘనపరచాడు. ఆయన
ఇశాయేలు పజల పవితుడు.

6యెహోవా మీకు దొరికే సమయంలో ఆయనిన్ వెదకండి. ఆయన
దగగ్రగా ఉండగానే ఆయనిన్ వేడుకోండి.

7 భకిహీనులు తమ మారగ్ం విడిచిపెటాట్ లి. చెడడ్వాళ ళ్ తమ
తలంపులుమారుచ్కోవాలి.

వాళ ళ్ యెహోవా పు తిరగాలి. అపుప్డు ఆయన వారి మీద
జాలిపడతాడు. వారు మన దేవుని పు తిరిగితే ఆయన
అధికంగా కష్మిసాత్ డు.

8 “నా ఆలోచనలు మీ ఆలోచనల వంటివి కావు. మీ విధానాలు నా
విధానాల వంటివి కావు.” ఇదేయెహోవావాకుక్.

9 “ఆకాశాలు భూమి కంటే ఎతుత్ గా ఉనాన్యి. అలాగే నా విధానాలు
మీ విధానాల కంటే, నా ఆలోచనలు మీ ఆలోచనల కంటే
ఉనన్తంగా ఉనాన్యి.

10వాన,మంచు ఆకాశానున్ంచి వచిచ్ భూమిని తడుపుతాయి.
దానినుంచివితత్నంచలేల్ వాడికివితత్నానీన్తినడానికితిండినీఇచేచ్లా,

మొకక్లుమొలిచి ఫలించేలా చేసాత్ యి.
అలా చేసేత్నే తపప్ అవి ఆకాశానికి తిరిగి వెళళ్వు.
11 ఆలాగే నా నోట నుంచి వచేచ్ మాట ఉంటుంది. నిషఫ్లంగా నా

దగగ్రికి తిరిగి రాదు.
అది నా సంకలాప్నిన్ నెరవేరుసుత్ ంది. నేను పంపించిన ఉదేద్శానిన్

సాధిసుత్ ంది.
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12మీరు సంతోషంగా వెళతారు. సమాధానంగా మిమమ్లిన్ తీసుకు
పోతారు.

మీ ముందు పరవ్తాలు, కొండలు, సంతోషంగా కేకలు వేసాత్ యి.
దానాలోల్ ని చెటల్నీన్ చపప్టుల్ కొడతాయి.

13 ముళళ్చెటల్కు బదులు దేవదారు వృ లు మొలుసాత్ యి.
దురదగొండిచెటల్కు బదులు గొంజి వృ లు పెరుగుతాయి.

ఆ విషయం యెహోవాకు పేరు పతిషట్లు తెసుత్ ంది. నశించని
నితయ్ న గురుగా ఉంటుంది.”

56
అనుయ్లకు తం రకష్ణ

1యెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు. “నా రకష్ణ దగగ్రగా ఉంది.
నా నీతి తవ్రలో వెలల్డవుతుంది. కాబటిట్ నాయ్యానిన్ పాటించండి.

నిజాయితీతో పవరించండి.
2ఆ విధంగా చేసూత్ కచిచ్తంగాపాటించేవాడు ధనుయ్డు.
అలాటి వాడు విశాంతిదినానిన్ అపవితపరచకుండా దానిన్

అనుసరిసాత్ డు. ఏ కీడూ చేయడు.”
3యెహోవాను అనుసరించే విదేశీయుడు,
“యెహోవా తపప్కుండా ననున్ తన పజలోల్ నుంచి వెలివేసాత్ డు”

అనుకోకూడదు.
నపుంసకుడు “నేను ఎండిన చెటుట్ ను” అనుకోకూడదు.
4 నేను నియమించిన విశాంతిదినాలను ఆచరిసూత్ నాకిషట్ న

వాటిని కోరుకుంటూ నా నిబంధనను ఆధారం చేసుకునే
నపుంసకులను గురించియెహోవాఇలా చెబుతునాన్డు,

5నా ఇంటోల్ , నాపాకారాలోల్ ఒక భాగానిన్ వారికిసాత్ ను. కొడుకులకంటే
కూతుళల్కంటే మంచి పేరు పతిషట్లు పసాదిసాత్ ను. వాటిని
ఎనన్టికీ కొటిట్వేయడం జరగదు.

6 విశాంతి దినానిన్ అపవితపరచకుండా ఆచరిసూత్ నా నిబంధనను
ఆధారం చేసుకుంటూ
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యెహోవాకు సేవకు యెహోవానామానిన్ పేమిసూత్
ఆయనిన్ ఆరాధించడానికి ఆయన పకష్ం చేరే విదేశీయులను నా

పరిశుదధ్ పరవ్తానికి తీసుకు వసాత్ ను.
7నాపారథ్న మందిరంలోవారిని ఆనందింపచేసాత్ ను.
నా బలిపీఠం మీద వారు అరిప్ంచే దహనబలులూ బలులూ నాకు

అంగీకారమవుతాయి.
నామందిరం అనిన్ రాజాయ్లకూ పారథ్న మందిరం అవుతుంది.
8 ఇశాయేలీయులోల్ వెలివేయబడిన వారిని సమకూరేచ్ పభు న

యెహోవావాకుక్ ఇదే,
“నేను సమకూరిచ్న ఇశాయేలు వారు కాక ఇతరులను కూడా వారి

దగగ్రికి చేరుసాత్ ను.”
ఇశాయేలు నాయకుల ఫలయ్ం

9 దానాలోల్ ని జంతువులనీన్! అడవిలోని కూర జంతువులనీన్!
రండి! తినండి!

10 వారి కాపలాదారులంతా గుడిడ్వాళ ళ్. వాళళ్ంతా తెలివితకుక్వ
వాళ ళ్. వాళళ్ంతామొరగలేనిమూగకుకక్లు.

పడుకుని కలలు కంటారు. నిద అంటే వారికి చాలా ఇషట్ం.
11వారు తిండి కోసం అతాయ్శపడే కుకక్లు. ఎంత తినాన్ వాటికి తృపిత్

లేదు. వాళ ళ్ తెలివిలేని కాపరులు.
వాళళ్ంతా తమకిషట్ న దారిలో వెళతారు. పతివాడూ సొంతలాభం

కోసం వెతుకుతాడు.
12 వాళిళ్లా అంటారు “రండి. దాకష్మదయ్ం, మతిత్చేచ్ పానీయాలు

తాగుదాం.
రేపు ఇవాళలాగాఉంటుంది. ఇంకాచాలాబాగుంటుంది.”

57
1నీతిమంతులు చనిపోతునాన్రు గానీ ఎవరూ పటిట్ంచుకోవడంలేదు.
నిబంధన పజలు చనిపోతునాన్రు గానీ ఎవరికీ అరథ్ం కావడం లేదు.
కీడు చూడకుండా నీతిమంతులను తీసివేయడం జరుగుతూ ఉంది.
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2అతడు విశాంతిలో పవేశిసుత్ నాన్డు.
యథారధ్ంగా పవరించేవారు తమ పడకల మీద విశాంతి

తీసుకుంటారు.
3మంతకతెత్ కొడుకులారా, వయ్భిచార సంతానమా, వేశాయ్సంతానమా,

మీరికక్డికి రండి!
4మీరెవరిన్ ఎగతాళి చేసుత్ నాన్రు?
ఎవరిన్ చూసి నోరు తెరచి నాలుక చాసుత్ నాన్రు?
మీరు తిరుగుబాటు చేసేవారూమోసగాళ ళ్ కారా?
5 సింధూర వృ ల కింద, పచచ్ని పతి చెటుట్ కింద, కామంతో

రగిలిపోయేమీరు,
లోయలోల్ రాతిసందుల కింద,మీరు మీ పిలల్లను చంపుతునాన్రు.
6లోయలోనిరాళేళ్ మీభాగం. అవేమీ వంతు.
వాటికే పానారప్ణ పోసుత్ నాన్రు. వాటికే వేదయ్ం అరిప్సుత్ నాన్రు.

వీటిలో నేను ఆనందించాలా?
7ఉనన్త పరవ్తం మీద నీ పరుపు వేసుకునాన్వు.
బలులు అరిప్ంచడానికి నువువ్ అకక్డికే ఎకిక్ పోయావు.
8తలుపు వెనుక దావ్రబంధాల వెనుక నీ గురులు ఉంచావు.
ననున్ వదిలిపెటిట్ బటట్లు ఊడదీసి మంచమెకాక్వు. నీ పరుపు

వెడలుప్ చేసుకునాన్వు.
నువువ్వాళళ్తోనిబంధనచేసుకునాన్వు. వాళళ్మంచాలంటేనీకిషట్ం.

నువువ్ వాళళ్మానం చూశావు.
9 నువువ్ నూనె తీసుకుని రాజు దగగ్రికి వెళాల్ వు. ఎనోన్ పరిమళ

దవాయ్లను తీసుకెళాళ్వు.
నీ రాయబారులను దూరపాంతాలకు పంపుతావు. పాతాళానికి

దిగిపోయావు.
10 నీ దూర పయాణాలతో నువువ్ అలసిపోయావు. అయితే “అది

వయ్రధ్ం” అని ఎనన్డూ అనలేదు.
నువువ్ నీ చేతులోల్ బలం తెచుచ్కునాన్వు. కాబటిట్ నువువ్

నీరసించిపోలేదు.



యెషయా 57:11 cxli యెషయా 57:18

11ఎవరికి జడిసి, భయపడి అంతమోసం చేశావు?
నా గురించి ఆలోచించలేదు, ననున్ జాఞ్ పకం చేసుకోలేదు.
చాలా కాలం నేను మౌనంగా లేను గదా! అయితే నువువ్ ననన్ంతగా

పటిట్ంచుకోలేదు.
12నీ నీతి ఎలాంటిదో నేనే వెలల్డిచేసాత్ ను.
వాటివలన నీకేమీ పయోజనం ఉండదు.
13నువువ్ కేకలు పెటేట్టపుప్డు నీ విగహాల గుంపు నినున్ తపిప్ంచాలి!
వాటనిన్టినీ గాలి ఎగరగొటేట్సుత్ ంది. ఊపిరితో అవనీన్

కొటుట్ కుపోతాయి.
అయితే ననున్ నముమ్కునేవారు దేశానిన్ సవ్తంతించుకుంటారు. నా

పరిశుదధ్ పరవ్తానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుంటారు.
సాతివ్కులకు ఆదరణ

14ఆయన ఇలా అంటాడు. “కటట్ండి, కటట్ండి! దారి సిదధ్ం చేయండి!
నా పజలదారిలో అడడ్ంగా ఉనన్ వాటిని తీసేయండి.”
15 ఎందుకంటే, మహా ఘనుడు, మహోనన్తుడు, పరిశుదుధ్ డు,

నితయ్నివాసి అయినవాడు ఇలా చెబుతునాన్డు. “నేను
మహోనన్త న పరిశుదధ్ సథ్లంలో నివసిసూత్ ఉనాన్ను.
అయినా, వినయంగల వారితో నలిగిన వారితో కూడా
ఉంటాను. వినయం గలవారి పాణానిన్ సేదదీరచ్డానికీ
నలిగినవారిపాణానిన్ తెపప్రిలల్జేయడానికీ నేనునాన్ను.

16నేను ఎలల్పుప్డూ నిందించను. ఎపుప్డూ కోపంగా ఉండను. అలా
ఉంటే మనిషి ఆతమ్ నీరసించి పోతుంది. నేను సృషిట్ంచిన
మనుషులు నీరసించి పోతారు.

17 అకమంగా సంపాదించిన అతని పాపానిన్ బటిట్ నేను కోపపడి
అతనిన్ శి ంచాను.

నా ముఖానిన్ కోపంతో చాటు చేశాను. అయితే అతడు తనకిషట్ న
దారిలోకి తిరిగి వెళిళ్పోయాడు.

18నేనతని పవరన చూశాను కానీ అతనిన్ బాగుచేసాత్ ను.
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అతనికి దారి చూపుతాను. అతనీన్ అతని కోసం దుఃఖించే వారినీ
ఓదారుసాత్ ను.

19 వారికి కృతజఞ్తాపూరవ్క న పెదాలు ఇసాత్ ను.
దూరంగా ఉనన్వారికీ దగగ్రగా ఉనన్వారికీ శాంతి
సమాధానాలుంటాయి” అని యెహోవా చెబుతునాన్డు.
“నేనే వారినిబాగుచేసాత్ ను”

20అయితేదురామ్రుగ్ లుఅటూఇటూకొటుట్ కునేసముదంలాంటివారు.
దాని నీళ ళ్, బురద కి తెసూత్ ఉంటుంది.
21 “దురామ్రుగ్ లకు పశాంతత ఉండదు” అని దేవుడు చెబుతునాన్డు.

58
సకమ న ఉపవాసం

1పెదద్గా కేకలు వెయియ్. ఆపవదుద్ . బూరలాగా నీ గొంతెతుత్ .
వారు చేసిన తిరుగుబాటు నా పజలకు తెలియజెయియ్. యాకోబు

ఇంటివారికి వారిపాపాలను తెలియజెయియ్.
2 అయినా వాళ ళ్ తమ దేవుని ఆజఞ్లను వదలని పజలుగా నీతిని

అనుసరించే దేశంగా పతిరోజూననున్ వెతుకుతూ ఉంటారు.
నావిధానాలను తెలుసుకోవడంలో ఆనందిసాత్ రు.
తమకునాయ్య నతీరుప్లుతీరాచ్లనిననున్అడుగుతారు. దేవుడు

తమకు దగగ్రవావ్లని ఆశిసాత్ రు.
3 “మేమెందుకు ఉపవాసమునాన్ం? నువెవ్ందుకు చూడవు?

మమమ్లిన్ మేము ఎందుకు తగిగ్ంచుకునాన్ం? నువువ్
గమనించలేదు” అనివాళ ళ్ అంటారు.

మీఉపవాస దినానమీరుమీకిషట్ం వచిచ్నటుట్ చేసూత్ మీ పనివాళళ్ను
కఠినంగా చూసాత్ రు.

4 మీరు ఉపవాసమునన్పుప్డు పోటాల్ డుకుంటారు. మీ పిడికిళళ్తో
కొటుట్ కుంటారు.
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మీరు ఈ రోజులోల్ ఉపవాసముండేది మీ సవ్రం న వినబడాలని
కాదు.

5 నేను కోరేది అలాంటి ఉపవాసమా? పతివాడు తనను తాను
అణుచుకుంటే సరిపోతుందా?

ఒకడు రెలుల్ లాగా తలవంచుకుని గోనెపటట్ కటుట్ కుని బూడిద
పరచుకుని కూరోచ్వడం ఉపవాసమా? అలాంటి ఉపవాసం
యెహోవాకు ఇషట్మనిమీరనుకుంటారా?

6నేను ఆమోదించే ఉపవాసం ఏదంటే,
దురామ్రగ్పు బంధకాలను విపప్డం, కాడిమానుమోకులు తీసేయడం,
అణగారినవారిని విడిపించడం, పతి కాడినీ విరగగొటట్డం.
7 ఆకలితో అలమటించే వాళల్తో నీ ఆహారం పంచుకోవడం, ఇలుల్

లేకుండా తిరిగే పేదవారిని నీ ఇంటోల్ కి చేరుచ్కోవడం.
దిగంబరిగా నీకెవ నా కనిపిసేత్, వాడికి బటట్లు ఇవువ్. నీ సొంత

బంధువులకు నీ ముఖం చాటేయవదుద్ .
8అపుప్డునీవెలుగు,ఉదయకాంతిలాగాఉదయిసుత్ ంది. నీఆరోగయ్ం

నీకు తవ్రగా లభిసుత్ ంది.
నీనీతి,నీకుముందుగావెళత్ ంది. యెహోవామహిమనీవెనుకకావలి

కాసుత్ ంది.
9 అపుప్డు నువువ్ పిలిసేత్ యెహోవా జవాబిసాత్ డు. సహాయం కోసం

నువువ్మొర పెడితే “ఇదిగో ఇకక్డే ఉనాన్ను” అంటాడు.
ఇతరులను అణిచివేయడం, వేలుపెటిట్ చూపిసూత్ నిందించడం,

మోసంగామాటాల్ డడం నువువ్మానుకుంటే,
10 ఆకలితో అలమటించే వారికి నీకునన్ దానిలోనుంచి ఇచిచ్,

బాధితుల అవసరాలను తీరిచ్ వాళళ్ను తృపిత్ పరిసేత్ చీకటోల్
నీ వెలుగు పకాశిసుత్ ంది. నీ చీకటి నీకు మధాయ్హన్ం లాగా
ఉంటుంది.

11 అపుప్డు యెహోవా ఎపప్టికీ నీకు దారి చూపుతూ ఉంటాడు.
ఎండిపోయిన నీ ఆతమ్ను తృపిత్పరుసాత్ డు.
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నీ ఎముకలను బలపరుసాత్ డు. నువువ్ నీరు కటిట్న తోటలాగా
ఉంటావు.

ఎనన్డూ ఆగని నీటిఊటలాగాఉంటావు.
12పురాతన శిథిలాలను నీ పజలు మళీళ్ కడతారు. అనేక తరాల

నుంచి పాడుగా ఉనన్ పునాదులను నువువ్ మళీళ్ వేసాత్ వు.
నినున్ “గోడ బాగుచేసేవాడు, నివాసాల కోసం వీధులు
మరమమ్తుత్ చేసేవాడు” అంటారు.

13 విశాంతి దినాన పయాణం చేయకుండా, నా పతిషిఠ్త దినానిన్ నీ
సొంత ఆహాల్ దం కోసం వాడకుండా ఉనాన్వనుకో.

విశాంతి దినానిన్ మనోహర నదిగా భావిసూత్ యెహోవాకు చెందిన
విషయాలను పవితంగా గౌరవంగా చేసుత్ నాన్వనుకో.

నీ సొంత వాయ్పారం వదిలేసి విశాంతి దినానిన్ సొంత ఆహాల్ దం
కోసం వాడకుండా నీ సొంత మాటలు మాటాల్ డకుండా
గౌరవిసుత్ నాన్వనుకో.

14 అపుప్డు నువువ్ యెహోవా పటల్ ఆనందిసాత్ వు. దేశంలో ఉనన్త
సథ్లాలమీద నేను నినున్ ఎకిక్సాత్ ను.

నీపూరీవ్కుడు,యాకోబుసావ్సాథ్ య్నిన్ నువువ్అనుభవించేలాచేసాత్ ను.
యెహోవాతెలియచేసిన విషయాలు ఇవే.

59
పాపం, ఒపుప్కోలు, విమోచన

1యెహోవా హసత్ం ర ంచలేనంత కురుచగా అయిపోలేదు. ఆయన
చెవులు వినలేనంత నీరసం కాలేదు.

మీఅపరాధాలు మీకూమీ దేవునికీ అడడ్ంగా వచాచ్యి.
2 మీ పాపాలు ఆయన ముఖం మీకు కనబడకుండా చేశాయి.

అందుచేత ఆయన వినడం లేదు.
3మీచేతులు రకంతోమీ వేళల్ అపరాధాలతోమరకలయాయ్యి.
మీ పెదవులు అబదాధ్ లాడుతునాన్యి. మీ నాలుక దేవ్షంతో

మాటలాడుతునన్ది.
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4 ఎవడూ నాయ్యంగా దావా వేయడం లేదు. ఎవడూ నిజాయితీతో
తనవాదన వినిపించడం లేదు.

వాళ ళ్ వటిట్ మాటలను నముమ్కుని అబదాధ్ లు చెబుతారు. చెడును
గరభ్ం ధరించి పాపానిన్ కంటారు.

5వాళ ళ్ విషసరాప్ల గుడల్ను పొదుగుతారు. సాలెగూడు నేసాత్ రు.
ఆ గుడుల్ తినే వాళ ళ్ చసాత్ రు. ఒకవేళ గుడుడ్ పగిలితే విషసరప్ం

బయటికి వసుత్ ంది.
6వారి సాలెగూళ ళ్ బటట్లు నేయడానికి పనికిరావు. వాళ ళ్ నేసిన

దానితో ఎవరూ కపుప్కోలేరు.
వాళళ్ పనులు పాపిషిట్ పనులు. దుషట్కియలు వాళళ్ చేతులోల్ నే

ఉనాన్యి.
7వారి కాళల్ పాపం చేయడానికి పరుగెడుతునాన్యి. నిరపరాధుల

రకానిన్ ఒలకపోయడానికి అవి తవ్రపడుతునాన్యి.
వారి ఆలోచనలు పాపిషిట్ ఆలోచనలు. వారి దారులు దురామ్రగ్ం,

నాశనం.
8శాంతిమారగ్ంవారికితెలియదు. వారినడతలోల్ నాయ్యంకనబడదు.
వాళ ళ్ వంకరదారులు కలిప్ంచుకునాన్రు. ఆదారులోల్ నడిచేవాళళ్కు

శాంతి కలగదు.
9 కాబటిట్ నాయ్యం మాకు దూరంగా ఉంది. నీతి మమమ్లిన్

అందుకోవడం లేదు.
వెలుగుకోసం మేము కనిపెడుతూ ఉనాన్ం గానీ అంతా చీకటిగానే

ఉంది. కాంతి కోసం చూసూత్ ఉనాన్ం, గానీ అంధకారంలోనే
నడుసుత్ నాన్ం.

10 గోడకోసం గుడిడ్వారిలాగా, కళ ళ్లేని వారిలాగా
తడవులాడుతునాన్ం.

మసక చీకటి అయినటుట్ మధాయ్హన్కాలంలో కాలుజారి
పడుతునాన్ము. బలవంతుల* మధయ్లో మేము చచిచ్న
వాళళ్లాగా ఉనాన్ం.

* 59:10 59:10 బలవంతుల నిరజ్న న పదేశం
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11 మేము ఎలుగుబంటల్లాగా గురుమంటునాన్ం. గువవ్లలాగా
మూలుగుతునాన్ం.

నాయ్యంకోసంచూసుత్ నాన్ం,గానీఅదిదొరకడంలేదు. విడుదలకోసం
చూసుత్ నాన్ం గానీ అదిమాకు దూరంగా ఉంది.

12 మా అకమాలనీన్ నీ ఎదుట ఉనాన్యి. మా పాపాలు మామీద
సాకష్ ం చెబుతునాన్యి.

మా అకమాలు మాకు కనబడుతునాన్యి. మా పాపాలు మాకు
తెలుసు.

13 యెహోవాను తిరసక్రించి మన దేవుని నుంచి తొలగిపోయి
తిరుగుబాటు చేశాం.

దురామ్రగ్తనూ అవిధేయతనూ పోతస్హించాం. అబదాధ్ లూ
సణుగులూ మనసులో కలిప్ంచుకునాన్ం.

14నాయ్యానిన్ వెనకిక్ నెటేట్శాము. నీతి దూరంగా నిలుచ్ంది.
సతయ్ం నడివీధిలో పడి ఉంది. నిజాయితీలోపలికి రాలేదు.
15 విశవ్సనీయత ఎటో పోయింది. దురామ్రాగ్ నిన్ విసరిజ్ంచేవాడు

దోపిడీకి గురి అవుతునాన్డు.
నాయ్యం జరగకపోవడం చూసియెహోవాఎంతోబాధపడాడ్ డు.
16 పజలకోసం వినన్పం చేసేవాడెవడూ లేకపోవడం చూసి ఆయన

ఆశచ్రయ్పోయాడు.
అందుచేత ఆయన సొంత హసత్మే ఆయనకు విడుదల తెచిచ్ంది.

ఆయన నీతి ఆయనిన్ నిలబెటిట్ంది.
17 నీతిని కవచంగా ఆయన ధరించుకునాన్డు. రకష్ణను తల మీద

శిరసాణంగా ధరించుకునాన్డు.
పతీకారమనేబటట్లు వేసుకునాన్డు. ఆసకిని బటట్గావేసుకునాన్డు.
18 వాళ ళ్ చేసిన దానికి తగగ్టుట్ గా తిరిగి చేసాత్ డు. ఆయన తన

విరోధులను కోపంతో శి సాత్ డు. తన శతువులపటల్ పతీకారం
తీరుచ్కుంటాడు. దీవ్పవాసులను కూడా తగురీతిగా
శి సాత్ డు.
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19 పడమటి దికుక్న ఉనన్వాళ ళ్ యెహోవా నామానికి
భయపడతారు. సూరోయ్దయ దికుక్న ఉనన్వాళ ళ్
ఆయన మహిమకు భయపడతారు. యెహోవా ఊపిరితో
కొటుట్ కుపోయే పవాహంలాగా ఆయన వసాత్ డు.

20 “విమోచకుడు సీయోను వసాత్ డు. యాకోబు వంశంలో
తిరుగుబాటు చేయడం మానిన వారి దగగ్రికి విమోచకుడు
వసాత్ డు.” ఇదేయెహోవావాకుక్.

21 “నేను వారితో చేసే నిబంధన ఇది. నీ మీద ఉనన్ నా ఆతమ్,
నేను నీ నోట ఉంచిన మాటలు, నీ నోటినుంచీ నీ పిలల్ల
నోటి నుంచీ ఇది మొదలుకుని ఎపప్టికీ తొలగిపోవు” అని
యెహోవాచెబుతునాన్డు.

60
సీయోను ఉదయించినమహిమ

1లే, పకాశించు! నీకు వెలుగు వచిచ్ంది. యెహోవామహిమ నీమీద
ఉదయించింది.

2భూమిని చీకటి కమిమ్నా కటిక చీకటి రాజాయ్లను కమిమ్నాయెహోవా
నీ మీద ఉదయిసాత్ డు. ఆయన మహిమ నీ మీద
కనబడుతుంది.

3రాజాయ్లు నీవెలుగుకు వసాత్ రు. రాజులు నీఉదయకాంతికివసాత్ రు.
4 తలెతిత్ చుటూట్ చూడు. వీళళ్ంతా మూకుమమ్డిగా నీ దగగ్రికి

వసుత్ నాన్రు. నీ కొడుకులు దూరంనుంచి వసాత్ రు. నీ
కూతుళ ళ్ చంకనెకిక్ వసుత్ నాన్రు.

5 నువువ్ చూసి పకాశిసాత్ వు. నీ హృదయం ఆనందిసూత్
ఉపొప్ంగుతుంది. సముద సమృదిధ్ నీ మీద కుమమ్రించడం
జరుగుతుంది. రాజాయ్ల ఐశవ్రయ్ం నీ దగగ్రికి వసుత్ ంది.

6ఒంటెల గుంపులూ మిదాయ్ను ఏఫాల నుంచి వచిచ్న పిలల్ ఒంటెలూ
నీ దేశమంతటావాయ్పిసాత్ యి. వారంతాషేబ నుంచి వసాత్ రు.
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బంగారం, ధూపదవయ్ం తీసుకువసాత్ రు. యెహోవా కీరిని
పకటిసూత్ ఉంటారు.

7 నీ కోసం కేదారు గొరెమందలనీన్ సమకూడతాయి. నెబాయోతు
పొటేల్ళల్ నీ సేవలో ఉపయోగపడతాయి. అవి నా బలిపీఠం
మీదబలులుగాఅంగీకారమవుతాయి. నాగొపప్మందిరానిన్
నేను అందంగా అలంకరిసాత్ ను.

8మబుబ్లాగా గువవ్లలాగా తమ గూటికి ఎగిరి వచేచ్ వీళెళ్వరు?
9 నీ దేవుడు యెహోవా పేరునుబటిట్ , ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుని

పేరును బటిట్ ఆయన నినున్ ఘనపరాచ్డు,
కాబటిట్ నీ కొడుకులను, తమ వెండి బంగారాలను తీసుకురావడానికి,
దీవ్పవాసులు నా కోసం చూసాత్ రు. తరీష్షు ఓడలుమొదట వసాత్ యి.
10విదేశీయులు నీ గోడలు కడతారు. వారిరాజులు నీకు సేవచేసాత్ రు.
ఎందుకంటే నేను ఆగహంతో నినున్ కొటిట్నా అనుగహంతో నీ మీద

జాలిపడతాను.
11 రాజాయ్ల సంపద నీదగగ్రికి తెచేచ్లా నీ దావ్రం తలుపులు

రాతింబగళల్ మూసివేయడం జరగదు.
ఆ పజలఊరేగింపులోవారి రాజులు ఉంటారు.
12నినున్ సేవించడానికి నిరాకరించే పజలు గానీ రాజయ్ం గానీనాశనం

అవుతుంది. ఆ రాజాయ్లు తపప్కుండానాశనం అవుతాయి.
13 నా పరిశుదాధ్ లయపు అలంకారం కోసం లెబానోను శేషఠ్ న

దేవదారు వృ లూ సరళవృ లూ గొంజిచెటూల్ నీ దగగ్రికి
తెసాత్ రు.

నేను నాపాదాలు పెటుట్ కునే సథ్లానిన్ ఘనంగా చేసాత్ ను.
14నినున్బాధించినవారికొడుకులు నీఎదుటికివచిచ్సాగిలపడతారు.

నినున్ తృణీకరించినవారంతా వచిచ్ నీ పాదాల మీద
పడతారు.

యెహోవా పటట్ణం అనీ ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుని సీయోను అనీ
నీకు పేరు పెడతారు.
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15 నినున్ విడిచి పెటట్కుండా ఎవరూ నినున్ దేవ్షించకుండా నీ దావ్రా
ఎవరూ వెళళ్కుండా ఉండడానికి బదులు

నినున్ ఎపప్టికీ హ ందాగా ఉండేలా తరతరాలకు సంతోష కారణంగా
చేసాత్ ను.

16 రాజాయ్ల పాలుకూడా నువువ్ తాగుతావు. రాజుల చనుపాలు
తాగుతావు.

యెహోవా న నేను నీ రకష్కుడిననీ యాకోబు బలవంతు న
దేవుడిననీ నీ విమోచకుడిననీ నువువ్ తెలుసుకుంటావు.

17నేను కంచుకు బదులు బంగారానీన్ ఇనుముకు బదులు వెండినీ
చెకక్కు బదులు ఇతత్డినీ రాళళ్కు బదులు ఇనుమునూ

తెసాత్ ను. శాంతిని నీకు అధికారులుగా నాయ్యానిన్ నీకు
పరిపాలకులుగా నియమిసాత్ ను.

18 ఇకనుంచి నీ దేశంలో దురామ్రగ్ం అనే మాట వినబడదు. నీ
సరిహదుద్ లోల్ నాశనం, ధవ్ంసం అనేమాటలు వినబడవు.

నీ గోడలను విడుదల అనీ నీ దావ్రాలను సుత్ తి అనీ అంటావు.
19ఇక మీదట పగటివేళ సూరయ్ కాంతి నీకు వెలుగుగా ఉండదు.
వెనెన్ల నీమీద పకాశింపదు.
యెహోవాయేనీకుఎపప్టికీనిలిచిపోయేకాంతి. నీదేవుడునీకుశోభ.
20నీ సూరుయ్డు ఇక ఎనన్టికీ అసత్మించడు. నీ వెనెన్ల తగగ్దు.
యెహోవాయే నీకు ఎపప్టికీ నిలిచిపోయే కాంతి. నీ దుఃఖదినాలు

అంతం అవుతాయి.
21 నీ పజలంతా నీతిమంతులుగా ఉంటారు. దేశం ఎపప్టికీ వారి

సావ్ధీనంలో ఉంటుంది.
వారు నాఘనత కోసం నేను నాటిన కొమమ్. నేను చేసిన పని.
22 అలుప్డు వేయిమంది అవుతాడు. చినన్వాడు బల న జనం

అవుతాడు.
నేనుయెహోవాను. తగిన కాలంలో వీటిని తవ్రగా జరిగిసాత్ ను.
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61
రకష్ణ శుభవార

1పభు నయెహోవాఆతమ్ నామీద ఉనాన్డు.
అణగారిన వారికి శుభవార పకటించడానికి యెహోవా ననున్

అభిషేకించాడు.
గుండె పగిలిన వారిని బాగుచేయడానికి బందీలుగా ఉనన్వారికి

విడుదల, దీలకు విముకి పకటించడానికి,
2 యెహోవా దయావతస్రానీన్ మన దేవుని పతిదండన దినానీన్

పకటించడానికి, దుఃఖించే వారందరినీ ఓదారచ్డానికి
ఆయన ననున్ పంపాడు.

3 సీయోనులో దుఃఖించేవారిని చకక్పెటట్డానికి, బూడిదకు బదులు
అంద న తలపాగా, దుఃఖానికి బదులు ఆనంద లం,
కుంగినమనసు బదులు సుత్ తి వసంవారికివవ్డానికి ఆయన
ననున్ పంపాడు.

నీతి విషయంలో మసత్కి వృ లనీ యెహోవా ఘనతకోసం నాటిన
చెటుల్ అనీ వారిని పిలుసాత్ రు.

4 పురాతన శిథిలాలను వాళ ళ్ కడతారు. గతంలో పా పోయిన
సథ్లాలను తిరిగి కడతారు.

తరతరాలనుంచి శిథిల పోయిన పటట్ణాలను మళీళ్ నిరిమ్సాత్ రు.
5 విదేశీయులు నిలబడి మీ మందలను మేపుతారు. విదేశీయుల

పిలల్లు మీపొలాలోల్ దాకష్తోటలోల్ పనిచేసాత్ రు.
6మిమమ్లిన్యెహోవాయాజకులనిపిలుసాత్ రు. మాదేవునిసేవకులని

మిమమ్లిన్ పిలుసాత్ రు.
రాజాయ్ల ఐశవ్రాయ్నిన్ మీరు అనుభవిసాత్ రు. వాటి సమృదిధ్లో మీరు

అతిశయిసాత్ రు.
7 మీ అవమానానికి బదులు మీకు రెటిట్ంపు దీవెనలు వసాత్ యి.

నిందకు బదులు తమకు లభించిన భాగానిన్ బటిట్ వాళ ళ్
సంతోషిసాత్ రు.
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తమ దేశంలో రెటిట్ంపు భాగం వారి సావ్ధీనం అవుతుంది.
నితాయ్నందం వారిది అవుతుంది.

8 ఎందుకంటే నాయ్యం చేయడం యెహోవా అనే నాకు ఇషట్ం.
దోచుకోవడం,అనాయ్యంగా ఒకడిసొతుత్ తీసుకోవడం అంటే
నాకు అసహయ్ం.

నమమ్కంగా నేను వారికి తిరిగి ఇచేచ్సాత్ ను. వారితో శాశవ్త న
ఒడంబడిక చేసాత్ ను.

9 రాజాయ్లోల్ వారి సంతతివారు, జాతులోల్ వారి సంతానం పేరు
పొందుతారు.

వారిని చూసే వారంతా వారు యెహోవా దీవించినవారని
ఒపుప్కుంటారు.

10పెళిళ్కొడుకు అంద న తలపాగాధరించుకునన్టుట్ , పెళిళ్కూతురు
నగలతో అలంకరించుకునన్టుట్

ఆయన నాకు రకష్ణ వసాలు ధరింపచేశాడు. నీతి అనే అంగీ నాకు
తొడిగించాడు.

యెహోవాను బటిట్ ఎంతో ఆనందిసుత్ నాన్ను. నా దేవుణిణ్ బటిట్ నా ఆతమ్
ఉతాస్హపడుతూ ఉంది.

11భూమిమొకక్నుమొలిపించేలాగా, మొలిచేవాటిని ఎదిగేలా చేసే
తోటలాగా

రాజాయ్లనిన్టిముందు యెహోవా పభువు నీతినీ సుత్ తినీ మొలకెతేత్లా
చేసాత్ డు.

62
సీయోను పునరుదధ్రణ

1 సీయోను నీతి, సూరయ్కాంతిలా కనబడే వరకూ దాని రకష్ణ,
దీపాలుగా వెలిగే వరకూ

సీయోనుపకష్ంగానేనుమౌనంగాఉండను. యెరూషలేముకోసంనేను
ఊరుకోను.

2రాజాయ్లు నీ నీతి చూసాత్ రు. రాజులంతా నీమహిమను చూసాత్ రు.
యెహోవాకోరే కొతత్ పేరు నీకు పెడతారు.
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3 నువువ్ యెహోవా చేతిలో అంద న కిరీటంగా నీ దేవుని చేతిలో
రాజయ్కిరీటంగా ఉంటావు.

4 నినున్ ఇంకెపుప్డూ “విడువబడిన దానివి” అనీ, నీ దేశానిన్
“పా పోయినది” అనీ ఇక అనరు.

దాని బదులు నినున్ “పియ నది*” అనీ, నీ దేశానిన్ “కళాయ్ణి†”
అనీ అంటారు.

ఎందుకంటే యెహోవా నినున్బటిట్ ఆనందిసుత్ నాన్డు. నీ దేశానికి
వివాహం జరుగుతుంది.

5యువకుడు ఒక యువతిని పెళిల్చేసుకునన్టుట్ నీ కొడుకులు‡ నినున్
పెళిల్ చేసుకుంటారు.

పెళిళ్కొడుకు తన పెళిళ్కూతురుతో సంతోషించేలా నీ దేవుడు నినున్
చూచి సంతోషిసాత్ డు.

6యెరూషలేమా, నీ గోడలమీద నేను కావలివారిని ఉంచాను.
రాతి పగలూ వారుమౌనంగా ఉండరు.
యెహోవాకు గురుచేసూత్ ఉండేమీరు విరామం తీసుకోవదుద్ .
7ఆయనయెరూషలేమును సుసిథ్రం చేసే వరకు
లోకమంతటాదానికి పసిదిధ్ కలిగించే వరకు ఆయనిన్ వదలొదుద్ .
8తన కుడి చెయియ్తోడనీతన బల నహసత్ం తోడనీయెహోవాఇలా

పమాణం చేశాడు,
“నేను నీ ధానాయ్నిన్ నీ శతువులకు ఆహారంగా ఇక ఎనన్డూ ఇవవ్ను.

నువువ్ కషట్పడి తీసిన దా రసానిన్ విదేశీయులు తాగరు.
9కోత కోసినవాళేళ్ దానిన్ తింటారు. యెహోవాను సుత్ తిసాత్ రు.
దాకష్ పళ ళ్ కోసినవాళేళ్ నా పవితాలయ ఆవరణాలోల్ దాని రసం

తాగుతారు.”
10దావ్రాల గుండా రండి! రండి! పజలకు దారి సిదధ్ం చేయండి!
జాతీయమారాగ్ నిన్ కటట్ండి! రాళ ళ్ ఏరి పారవేయండి!
రాజాయ్ల కోసం జండా సూచన ఎతత్ండి!
* 62:4 62:4 పియ నది హెపీస్బా † 62:4 62:4 కళాయ్ణి బూయ్లా ‡ 62:5
62:5 నీ కొడుకులు నీ సృషిట్కర
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11వినండి. పపంచమంతటికీయెహోవాతెలియచేశాడు.
“సీయోను ఆడపడుచుతో ఇలా చెపప్ండి. ఇదిగో, నీ రకష్కుడు

వసుత్ నాన్డు!
ఇదిగో, ఆయన బహ మానం ఆయన దగగ్ర ఉంది. తానిచేచ్ జీతం

ఆయన తీసుకు వసుత్ నాన్డు.”
12 “పరిశుదధ్పజలు” “యెహోవా విమోచించిన వారు” అని వీళ ళ్

మిమమ్లిన్ పిలుసాత్ రు. “కోరతగినది” అనీ “తిరసాక్రానికి
గురి కాని పటట్ణం” అనీ నినున్ పిలుసాత్ రు.

63
పతీకార దినం, విమోచన దినం

1 ఎరటి బటట్లు కటుట్ కుని ఎదోములోని బొసా నుంచి వసుత్ నన్
ఈయనెవరు?

రాజ వసాలతో తనమహాబలంతో గంభీరంగా వసుత్ నన్ ఈయనెవరు?
నీతితోమాటాల్ డే నేనే. ర ంచడానికి సమరుధ్ ణిణ్ .
2 నీ బటట్లు ఎందుకు ఎరగా ఉనాన్యి? నీ బటట్లు దాకష్గానుగ

తొకేక్వాడి బటట్లాల్ గా ఎందుకునాన్యి?
3ఒంటరిగాదాకష్గానుగ తొకాక్ను. రాజాయ్లోల్ ఎవడూ నాతో చేరలేదు.
కోపంతోవారిని తొకాక్ను. ఆగహంతోవారిని అణగదొకాక్ను.
వారి రకం నా బటట్ల మీద చిందింది. నాబటట్లనీన్ మరకలే.
4 పగ తీరుచ్కునే రోజు కోసం చూశాను. నా విడుదల సంవతస్రం

వచిచ్ంది.
5 సాయం చేసేవాడి కోసం చూశాను. ఎవరూ రాలేదు. ఎవడూ

లేకపోవడం చూసి ఆశచ్రయ్పోయాను.
అయితే నా హసత్మే నాకు విజయం సాధించిపెటిట్ంది. నా ఆగహం

ననున్ నడిపించింది.
6కోపంతో పజలను తొకేక్శాను. నాఆగహంతోవారికిమతెత్కిక్ంచాను.

వారి రకానిన్ నేల పారబోశాను.
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సుత్ తి,పారథ్న
7 యెహోవా మనకు చేసినవాటనిన్టినిబటిట్ యెహోవా

కృపాతిశయానిన్, యెహోవా సుత్ తి పాత న పనులను
వరిణ్సాత్ ను.

యెహోవామనకు చేసిన వాటనిన్టిని గురించి నేను చెబుతాను.
తన వాతస్లాయ్నిన్ బటిట్ , కృపాతిశయానిన్ బటిట్ , ఇశాయేలు వంశం

వారికి ఆయన చూపిన మహాకనికరానిన్ నేను పకటన
చేసాత్ ను.

8 అయితే ఆయన ఇలా అనాన్డు. “కచిచ్తంగా వారు నా
పజలు. అవిధేయులు కాని పిలల్లు.” ఆయన వారికి
రకష్కుడయాయ్డు.

9వారిబాధలనిన్టిలోఆయనబాధఅనుభవించాడు. ఆయనసనిన్ధి
దూతవారిని ర ంచాడు.

ఆయన పేమతో, కనికరంతోవారిని ర ంచాడు.
పురాతన దినాలనిన్టిలో ఆయన వారిని ఎతుత్ కుంటూ మోసూత్

వచాచ్డు.
10 అయినా వారు తిరుగుబాటు చేసి ఆయన పరిశుదాధ్ తమ్ను

దుఃఖపెటాట్ రు.
కాబటిట్ ఆయనవారికి శతువయాయ్డు. తానేవారితోపోరాడాడు.
11ఆయన పజలుపూరవ్దినాలోల్ నిమోషేను గురుకు తెచుచ్కునాన్రు.
వారిలా అనాన్రు, తన మందకాపరులతోబాటు సముదంలో నుంచి

పజలను తీసుకు వచిచ్నవాడేడి?
వారిమధయ్ తన పరిశుదాధ్ తమ్ను ఉంచిన వాడేడి?
12మోషేకుడిచేతి పునతనఘన న బలానిన్ పంపించినవాడేడి?
13 తనకు శాశవ్త న పఖాయ్తి కలగాలని వారిముందు నీళల్ను

విభజించినవాడేడి?
లో న నీళళ్గుండా వారిని నడిపించిన వాడేడి? దానంలో గురం

లాగావాళ ళ్ తొటుపడలేదు.
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14 లోయలో దిగే పశువులాల్ గా యెహోవా ఆతమ్ వారికి విశాంతి
కలగచేశాడు.

నీకు ఘన న పేరు కలగాలని నువువ్ నీ పజలను నడిపించావు.
15 పరలోకం నుంచి చూడు. నీ దివయ్ న పవిత నివాసం నుంచి

చూడు.
నీ ఆసకి, నీ గొపప్పనులు ఎకక్డునాన్యి?
మాపటల్ నీ కనికరం, నీవాతస్లయ్ం, ఆగిపోయాయేమిటి.
16అయితేమాతండివి నువేవ్.
అబాహాముకు మేము తెలియక పోయినా ఇశాయేలు మమమ్లిన్

అంగీకరించకపోయినా,
యెహోవా, నువేవ్ మా తండివి. అనాదికాలం నుంచి “మా

విమోచకుడు” అని నీకు పేరు గదా.
17యెహోవా, నీ విధానాలనుంచి మమమ్లిన్ తపిప్సుత్ నాన్వెందుకు?
మాకునీపటల్ భయభకులుఉండకుండామాహృదయాలనుఎందుకు

కఠినపరుసుత్ నాన్వు?
నీ సేవకుల కోసం నీ సొతుత్ గా ఉనన్ గోతాలకోసం తిరిగి రా.
18నీపవితఆలయంనీపజలఆధీనంలోకొదిద్కాలమేఉంది. అయితే

మా శతువులు దానిన్ తొకిక్వేశారు.
19 నువెవ్నన్డూ పాలించని వాళళ్లాగా అయాయ్ం. నీ పేరెనన్డూ

ధరించని వాళళ్లాగా అయాయ్ం.

64
1 ఆకాశాలను చీలుచ్కుని నువువ్ దిగివసేత్ ఎంత బాగుండు! నీ

సనిన్ధిలో పరవ్తాలు కంపించి పోతాయి.
2మంటలు గచచ్ పొదలను తగలబెటేట్లా నీళ ళ్ పొంగేలాగా చేసినటుట్

నీ పేరు నీ శతువులకు తెలియజేయడానికి నువువ్ దిగి రా!
3మేము ఊహించని ఆశచ్రయ్కర న విషయాలు నువువ్ మునుపు

చేసినపుప్డు, నువువ్ దిగివచాచ్వు. పరవ్తాలు నీ ఎదుట
వణికాయి.
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4 నీ కోసం ఎదురు చూసేవారి పకష్ంగా నువువ్ పనులు చేసే వాడివి.
నినున్ తపప్ తన పని ఇలా జరిగించే వేరే దేవుణిణ్ అనాది
కాలం నుంచి ఎవరూ చూడలేదు, వినలేదు, గహించలేదు.

5నీ పదధ్తులను గురుంచుకునివాటిపకారం చేసేవారికి, సంతోషంతో
నీతి ననుసరించే వారికి, నువువ్ సాయం చేయడానికి
వసాత్ వు.

మేము పాపం చేసినపుప్డు నువువ్ కోపపడాడ్ వు. నీ పదధ్తులోల్ మాకు
ఎపుప్డూ విడుదల కలుగుతుంది.

6మేమంతా అపవితులవంటివారిగా అయాయ్ం. మా నీతి పనులనీన్
బహిషుట్ బటట్లాల్ ంటివి.

మేమంతా ఆకులాల్ గా వాడిపోయే వాళళ్ం. గాలి కొటుట్ కుపోయినటుట్
మా దోషాలను బటిట్ మేము కొటుట్ కుపోతాం.

7 నీ పేరున ఎవరూ పారథ్న చేయడంలేదు. నినున్ ఆధారం
చేసుకోడానికి పయతన్ం చేసేవాడు ఎవడూ లేడు.
ఎందుకంటే మాకు కనబడకుండా నువువ్ నీ ముఖం
దాచుకునాన్వు. మమమ్లిన్మాపాపాలకు అపప్గించావు.

8అయినా,యెహోవా, నువేవ్మాకు తండివి.
మేము బంకమనున్లాగా ఉనాన్ం. నువువ్ మాకు కుమమ్రివి.

మేమంతా నీ చేతి పని.
9యెహోవా, ఎకుక్వగా కోపపడవదుద్ . మాపాపాలను ఎపుప్డూ అదే

పనిగా గురు పెటుట్ కోవదుద్ .
ఇదిగో, నీ పజ నమా పు దయచేసి చూడు.
10నీ పరిశుదధ్ పటట్ణాలు బీడు భూములయాయ్యి.
సీయోను బీడయింది. యెరూషలేము పాడుగా ఉంది.
11మాపూరీవ్కులు నినున్ కీరించినమాఅంద న పరిశుదధ్ మందిరం

అగిన్కి ఆహ తి అయింది.
మాకు పియ నవనీన్ శిథిల పోయాయి.
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12యెహోవా,వీటినిచూసినువెవ్లాఊరకుంటావు? నువువ్మౌనంగా
ఉండిమమమ్లిన్ బాధపెడుతూ ఉంటావా?

65
తీరుప్, రకష్ణ

1“నావిషయంఅడగనివారినినాదగగ్రికిరానిచాచ్ను. ననున్ వెదకని
వారికి నేను దొరికాను.

ననున్ పిలవని రాజయ్ంతో ‘నేనునాన్ను, ఇదిగో నేనునాన్ను’ అనాన్ను.
2మూరఖ్ంగా ఉండే పజలకోసం రోజంతానా చేతులు చాపాను.
వాళ ళ్ తమఆలోచనలననుసరిసూత్ చెడు దారిలో నడుసూత్ ఉనాన్రు.
3తోటలోల్ బలులు అరిప్సూత్ ఇటుకల మీద ధూపం వేసాత్ రు.
వాళ ళ్ నాకెపుప్డూ కోపం తెపిప్సూత్ ఉండే పజలు.
4వాళ ళ్ సమాధులోల్ కూరుచ్ంటారు. రాతంతామేలొక్ని ఉంటారు.
తినకూడని మాంసం పులుసుతో, వాళళ్ పాతలోల్ పందిమాంసం

తింటారు.
5 ‘మా దగగ్రికి రావదుద్ , దూరంగా ఉండు. నీకంటే నేను పవితుణిణ్ .’

అనివాళళ్ంటారు.
వీళళ్ంతా నా ముకుక్లోల్ పొగలాగా రోజంతా మండే నిపుప్లాగా

ఉనాన్రు.
6 యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు. ఇది నా ఎదుట గంథంలో రాసి

ఉంది.
నేను ఊరుకోను. పతీకారం చేసాత్ ను. తపప్కుండా వీళళ్ను నేను

శి సాత్ ను.
7వాళళ్ పాపాలకూ వాళళ్పూరీవ్కుల పాపాలకూ వారిని శి సాత్ ను.
పరవ్తాలమీద ఈ పజలు ధూపం వేసిన దానిన్ బటిట్ , కొండల ననున్

దూషించిన దానిన్ బటిట్ ,
మునుపు చేసిన పనులకు కూడా వారి ఒడిలోనే వారికి పతీకారం

కొలిచిపోసాత్ ను.”
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8 యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు. “దాకష్గెలలో కొతత్ రసం ఇంకా
కనబడితే

పజలు, ‘దానిలో మంచి రసం ఉంది. దానిన్ నషట్ం చేయవదుద్ .’
అంటారు.

నా సేవకుల కోసం అలాగే చేసాత్ ను. నేను వాళల్ందరినీ నాశనం
చేయను.

9 యాకోబు వంశంలో సంతానానిన్ పుటిట్సాత్ ను. యూదాలో నా
పరవ్తాలను సావ్ధీనం చేసుకునే వారిని పుటిట్సాత్ ను. నేను
ఏరప్రచుకునన్ వాళ ళ్ దానిన్ సవ్తంతించుకుంటారు. నా
సేవకులు అకక్డ నివసిసాత్ రు.

10 ననున్ వెతికిన నా పజల కోసం షారోను గొరెల మేతభూమి
అవుతుంది.

ఆకోరు లోయ, పశువులకు విశాంతి సథ్లంగా ఉంటుంది.
11 అయితే యెహోవాను వదిలేసి, నా పవిత పరవ్తానిన్ విసమ్రించి,

అదృషట్దేవుడికిబలల్ సిదధ్పరచి,విధిదేవుడికిపానీయారప్ణం
అరిప్సుత్ నాన్రు.

12 నేను పిలిచినపుప్డు మీరు జవాబివవ్లేదు. నేను
మాటాల్ డినపుప్డు మీరు వినలేదు.

దానికి బదులు నా దృషిట్కి చెడడ్గా పవరించారు. నాకిషట్ం లేని వాటిని
కోరుకునాన్రు.

కాబటిట్ నేను కతిత్ని మీకు విధిగా నియమిసాత్ ను. మీరంతా వధకు
లోనవుతారు.”

13యెహోవాపభువు ఇలా చెబుతునాన్డు.
“వినండి. నా సేవకులు భోజనం చేసాత్ రు గానీమీరు ఆకలిగొంటారు.
నా సేవకులు పానం చేసాత్ రు గానీమీరు దపిప్గొంటారు.
నా సేవకులు సంతోషిసాత్ రు గానీమీరు సిగుగ్ పాలవుతారు.
14నా సేవకులు గుండె నిండా ఆనందంతో కేకలు వేసాత్ రు గానీ
మీరు గుండె బరువుతో ఏడుసాత్ రు. మనోవేదనతో రోదిసాత్ రు.
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15 నేను ఎనున్కునన్ వారికి మీ పేరు శాపవచనంగా విడిచిపోతారు.
నేను,యెహోవాను,మిమమ్లిన్ హతం చేసాత్ ను.

నా సేవకులను వేరే పేరుతో పిలుసాత్ ను.
16పపంచానికి దీవెన పకటించేవాణిణ్ , సతయ్ ఉనన్ నేనే దీవిసాత్ ను.
భూమిమీదపమాణంచేసేవాడు సతయ్ ఉనన్ దేవుడి ననాతోడని

పమాణం చేసాత్ డు.
ఎందుకంటే మునుపు ఉనన్ కషాట్ లను మరిచ్పోతాడు. అవినా కంటికి

కనబడకుండాపోతాయి.
కొతత్ ఆకాశం, కొతత్ భూమి

17ఇదిగో నేను కొతత్ ఆకాశానీన్ కొతత్ భూమినీ సృషిట్ంచబోతునాన్ను.
గత విషయాలు మనసులో పెటుట్ కోను. గురుపెటుట్ కోను.
18 అయితే, నేను సృషిట్ంచబోయే వాటి కారణంగా ఎపప్టికీ

సంతోషించండి. నేను యెరూషలేమును ఆనందకర న
సథ్లంగా ఆమె పజలను సంతోషకారణంగా
సృషిట్ంచబోతునాన్ను.

19నేను యెరూషలేము గురించి ఆనందిసాత్ ను. నా పజలను గురించి
ఆనందిసాత్ ను.

ఏడుపు, రోదన దానిలో ఇక వినబడవు.
20కొదిద్రోజులే బతికే పసికందులు ఇక ఎనన్డూ అకక్డ ఉండరు.
ముసలివారు కాలం నిండకుండా చనిపోరు.
నూరేళళ్ వయసులో చనిపోయేవారినియువకులు అంటారు.
నూరేళళ్ వయసు ముందే చనిపోయే పాపిని శాపానికి గురి

అయినవాడుగా ఎంచుతారు.
21 పజలు ఇళ ళ్ కటుట్ కుని వాటిలో కాపురముంటారు. దాకష్తోటలు

నాటించుకుని వాటి పండుల్ తింటారు.
22వారు కటుట్ కునన్ ఇళళ్లోల్ వేరేవాళ ళ్కాపురముండరు. వారునాటిన

వాటిని ఇతరులు తినరు.
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నా పజల ఆయువు వృ ల ఆయువంత ఉంటుంది. నేను
ఎనున్కునన్వారుతాము చేతులతోచేసినవాటినిచాలాకాలం
ఉపయోగించుకుంటారు.

23వారువృథాగాపయాసపడరు. దిగులుతెచుచ్కునిపిలల్లను కనరు.
వారు యెహోవా దీవించే పజలుగా ఉంటారు. వారి సంతానం కూడా

అలాగే ఉంటారు.
24వాళ ళ్ పిలవక ముందే నేను వారికి జవాబిసాత్ ను. వాళ ళ్ ఇంకా

మాటాల్ డుతూ ఉండగానే నేను వింటాను.
25 తోడేళల్ గొరెపిలల్లు కలిసి మేసాత్ యి. సింహం ఎదుద్ లాగా గడిడ్

తింటుంది. పాముమటిట్ తింటుంది.
నా పవిత పరవ్తమంతటోల్ అవి హాని చేయవు. నాశనం చేయవు”

అనియెహోవాచెబుతునాన్డు.

66
తీరుప్, నిరీకష్ణ

1యెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు,
“ఆకాశం నా సింహాసనం. భూమి నా పాద పీఠం. అయితే మీరు

నా కోసం కటట్బోతునన్ ఇలుల్ ఎకక్డ? నేను విశాంతి తీసుకునే
సథ్లం ఎకక్డుంది?

2వాటనిన్టినీ నేనే చేశాను. అవి అలా వచాచ్యి” అని యెహోవా
తెలియజేసుత్ నాన్డు.

“ఎవ తే వినయం, నలిగిన హృదయం కలిగి నా మాట విని
వణకుతారోవారిమీదేనా దృషిట్ ఉంటుంది.

3ఎదుద్ ను వధించేవాడుమనిషిని కూడా చంపుతునాన్డు. గొరెపిలల్ను
బలిగా అరిప్ంచే వాడు కుకక్ మెడ కూడా విరుసుత్ నాన్డు.

వేదయ్ం చేసేవాడు పందిరకం అరిప్ంచే వాడి వంటివాడే. ధూపం
వేసేవాడు విగహాలను గొపప్గా చెపుప్కునే వాడివంటి వాడే.

వాళ ళ్ తమ సొంత విధానాలను ఏరప్రచుకునాన్రు. తమ
అసహయ్ న పనులోల్ ఆనందిసుత్ నాన్రు.
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4 అలాగే, వారికి రావలసిన శికష్ను నేనే ఏరప్రుసాత్ ను. వాళ ళ్
భయపడేవాటినేవారిమీదికి రపిప్సాత్ ను.

ఎందుకంటే నేను పిలిచినపుప్డు ఎవరూ జవాబివవ్లేదు. నేను
మాటాల్ డినపుప్డు ఎవరూ వినలేదు.

నాదృషిట్లోచెడడ్గా పవరించారు. నాకిషట్ం లేనివాటినికోరుకునాన్రు.”
5యెహోవావాకుక్కు భయపడేవారలారా, ఆయనమాట వినండి.
“మీ సోదరులు మిమమ్లిన్ దేవ్షిసూత్ నా పేరును బటిట్ మిమమ్లిన్

తోసేసూత్ ఇలా అనాన్రు,
‘మీసంతోషంమాకు కనిపించేలాయెహోవాకు ఘనత కలుగు గాక.’
అయితేవాళ ళ్ సిగుగ్ పాలవుతారు.
6 పటట్ణంలోనుంచి యుదధ్ధవ్ని వసూత్ ఉంది. దేవాలయం నుంచి

శబద్ం వసూత్ ఉంది.
తన శతువులకు పతీకారం చేసేయెహోవా శబద్ం వినబడుతూ ఉంది.
7పసవవేదన పడకముందే ఆమె పిలల్ను కనింది.
నొపుప్లు రాకముందే కొడుకును కనింది.
8అలాంటి సంగతి ఎవ నా వినాన్రా? అలాంటివి ఎవ నా చూశారా?
ఒకక్ రోజులో దేశం పుడుతుందా? ఒకక్ కష్ణంలో ఒక రాజాయ్నిన్

సాథ్ పించగలమా?
అయినా సీయోనుకు పసవవేదన కలగగానే ఆమె బిడడ్లను కనింది.

9 నేను పసవవేదన కలగజేసి కనకుండా చేసాత్ నా?” అని
యెహోవాఅడుగుతునాన్డు.

“పుటిట్ంచేవాడి న నేను గరాభ్నిన్ మూసాత్ నా?” అని నీ దేవుడు
అడుగుతునాన్డు.

10 యెరూషలేమును పేమించే మీరంతా ఆమెతో సంతోషించండి.
ఆనందించండి.

ఆమెను బటిట్ దుఃఖించేమీరంతా ఆమెతో సంతోషించండి.
11 ఆదరణకర న ఆమె చనుపాలు మీరు కుడిచి తృపిత్ పడతారు.

ఆమె సమృదిధ్ని అనుభవిసూత్ ఆనందిసాత్ రు.
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12యెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు,
“నదిలాగాశాంతిసమాధానాలు ఆమె దగగ్రికి పవహించేలా చేసాత్ ను.
రాజాయ్ల ఐశవ్రయ్ం ఒడుడ్ మీదపొరిల్పారే పవాహంలాగా చేసాత్ ను.
మిమమ్లిన్ చంకలో ఎతుత్ కుంటారు. మోకాళల్ మీద ఆడిసాత్ రు.
13 తలిల్ తన బిడడ్ను ఓదారిచ్నటుట్ నేను మిమమ్లిన్ ఓదారుసాత్ ను.

యెరూషలేములోనేమిమమ్లిన్ ఓదారుసాత్ ను.”
14 మీరు దీనిన్ చూసాత్ రు. మీ హృదయం సంతోషిసుత్ ంది. మీ

ఎముకలు లేతగడిడ్లాగా బలుసాత్ యి.
యెహోవాహసత్బలం ఆయన సేవకులకు వెలల్డి అవుతుంది. అయితే

ఆయన తన శతువులమీద కోపం చూపుతాడు.
15 వినండి. మహా కోపంతో పతీకారం చేయడానికి అగిన్జావ్లలతో

గదిద్ంచడానికి
యెహోవా మంటలతో వసుత్ నాన్డు. ఆయన రథాలు తుఫానులాగా

వసుత్ నాన్యి.
16 అగిన్తో తన కతిత్తో మనుషులందరినీ యెహోవా శి సాత్ డు.

యెహోవాచేతులోల్ అనేకమంది చసాత్ రు.
17 తోటలోల్ కి వెళల్డానికి వాళ ళ్ తమను పతిషిట్ంచుకుని,

పవితపరచుకుంటారు.
పందిమాంసానీన్ అసహయ్ న పందికొకుక్లను తినే వారిని

అనుసరిసాత్ రు.
“వాళ ళ్ తపప్కుండానాశనం అవుతారు.” ఇదేయెహోవావాకుక్.
18 వాళళ్ పనులూ వాళళ్ ఆలోచనలూ నాకు తెలుసు. అనిన్

తెగలనూ వివిధ భాషలు మాటాల్ డే వారినీ ఒక చోట చేరేచ్
సమయం రాబోతుంది. వాళ ళ్ వచిచ్ నా ఘనత చూసాత్ రు.
19 నేను వారిమధయ్ ఒక గురు ఉంచుతాను. వాళళ్లో
తపిప్ంచుకునన్వాళళ్ను వేరేరాజాయ్లకు పంపిసాత్ ను. తరీష్షు,
పూతు, లూదు అనే పజల దగగ్రికీ, బాణాలు విసిరే
వారి దగగ్రికీ, తుబాలు, యావాను నివాసుల దగగ్రికీ నేను
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పంపుతాను. నాగురించివినకుండానాఘనతచూడకుండా
ఉనన్ దూరదీవ్పవాసుల దగగ్రికీ వారిని పంపిసాత్ ను. వారు
పజలోల్ నాఘనత పకటిసాత్ రు.

20అనిన్ రాజాయ్లోల్ నుంచిమీసోదరులందరినీయెహోవాకు అరప్ణగా
వాళ ళ్ తీసుకు వసాత్ రు. వారిని గురాల మీద రథాల
మీద బండల్ మీద కంచర గాడిదల మీద ఒంటెల మీద
ఎకిక్ంచి యెరూషలేములోని నా పవిత పరవ్తానికి వసాత్ రు.
ఇశాయేలీయులు పవిత న పాతలో వేదాయ్నిన్ యెహోవా
మందిరంలోకి తెసాత్ రు.

21 “యాజకులుగా లేవీయులుగా ఉండడానికి నేను వారిలో కొందరిని
ఏరప్రచుకుంటాను” అనియెహోవాచెబుతునాన్డు.

22 యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు. “నేను సృజించబోయే కొతత్
ఆకాశం, కొతత్ భూమి

నా ముందు ఎపప్టికీ ఉనన్టుట్ మీ సంతానం, మీ పేరు నిలిచి
ఉంటాయి.

23 పతి నెలా పతి విశాంతిరోజున నా ముందు సాషాట్ ంగ నమసాక్రం
చేయడానికి పజలంతా వసాత్ రు” అని యెహోవా
చెబుతునాన్డు

24వాళ ళ్ బయటికి వెళిల్ నామీద తిరుగుబాటు చేసినవారి శవాలను
చూసాత్ రు.

వాళళ్ను తినే పురుగులు చావవు. వాళళ్ను కాలేచ్ మంట ఆరిపోదు.
వాళ ళ్ మనుషులందరికీ అసహయ్ంగా ఉంటారు.
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