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యిరీమ్యా
గంథకర
యిరీమ్యా తన లేఖికుడు బారూకుతో కలిసి ఈ పుసత్కం రాశాడు.

ఇతడుయాజకుడు,పవక కూడా. హీలిక్యాఅనేయాజకునికొడుకు
(2రాజులు 22:8లోకనిపించేపధానయాజకుడు కాదు). అనాతోమ
అనే కుగామానికి చెందినవాడు (1:1). బారూకు అనే లేఖికుడు
ఇతని పరిచరయ్లో సహాయం చేశాడు. తన పవచనాలను యిరీమ్యా
చెబుతుండగా బారూకు రాశాడు. అతడు ఆ పవచనాల పతులను
కూడా రాసి భదం చేసేవాడు (36:4, 32, 45:1). ఇతనిన్ “విలాప
పవక”అనాన్రు (9:1, 13:17, 14:17చూడండి). దాడిచేయనునన్
బబులోను వారి మూలంగా యూదా జాతి కి రానునన్ తీరుప్ల
గురించి పవచించడం దావ్రా కొంత వివాదాసప్ద వయ్కిగా ఉండేవాడు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 740 - 680
బబులోను చెర కాలంలో గంథ రచన పూరి అయింది. అయితే

పుసత్కం ఎడిటింగు మరి కొంతకాలం వరకు కొనసాగిందని కొందరి
అభిపాయం.

సీవ్కర
యూదయ, యెరూషలేము పజానీకం, తరువాత ఉండబోయే
బిలు పాఠకులంతా.
పయోజనం
కీసుత్ ఈ లోకానికి వచిచ్న తరువాత దేవుడు తన పజలతో

చేయబోయే కొతత్ నిబంధన యొకక్ సప్షట్ న ఆకారానిన్ యిరీమ్యా
గంథం పదరిశ్సుత్ నన్ది. ఈ కొతత్ నిబంధన దేవుని పజలకు
పూరవ్ మసిథ్తి కలిగే సాధనం. ఎందుకంటే ఆయన వారి
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హృదయాలలోల్ తన ధరమ్శాసం ఉంచుతాడు. రాతి పలకల
గాక మాంసపు గుండెల దానిన్ రాసాత్ డు. యిరీమ్యా గంథంలో
యూదాను గురించిన అంతిమ పవచనాలు హెచచ్రికలు ఉనాన్యి.
జాతి మొతత్ంగా దేవుని పు తిరగాలనన్ పిలుపు ఈ పుసత్కంలో
ఉంది. అదే సమయంలోయూదు జాతిలో ఎడతెగక కొనసాగుతునన్
విగహారాధన, దురీన్ తిదృషాట్ య్ వినాశనం తపప్దనన్ సతాయ్నిన్ ఈ
గంథం గురిసుత్ ంది.

ముఖాయ్ంశం
తీరుప్

విభాగాలు
1.యిరీమ్యాకు దేవుని పిలుపు— 1:1-19
2.యూదాకు హెచచ్రికలు— 2:1-35:19
3.యిరీమ్యాబాధలు— 36:1-38:28
4.యెరూషలేము పతనం,దాని పరిణామాలు— 39:1-45:5
5. ఇతర జాతుల గురించి పవచనాలు— 46:1-51:64
6. చారితిక అనుబంధం— 52:1-34

1 బెనాయ్మీను గోత పాంతంలోని అనాతోతులో నివసించే
యాజకులోల్ ఒకడు,హిలీక్యాకొడుకు అయినయిరీమ్యాపలుకులు.
2 ఆమోను కొడుకు యోషీయా యూదాకు రాజుగా ఉనన్పుప్డు
అతని పాలనలో 13 వ సంవతస్రం యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాకు
పతయ్కష్మయాయ్డు. 3యోషీయాకొడుకుయెహోయాకీముయూదాకు
రాజుగా ఉనన్ రోజులోల్ , యోషీయా కొడుకు సిదిక్యా యూదాను
పాలించిన 11 వ సంవతస్రం అయిదో నెలలోయెరూషలేము పజలు
చెరలోకి వెళేళ్ వరకూ ఆవాకుక్ అతనికి పతయ్కష్మవుతూనే ఉనాన్డు.

యిరీమ్యాపిలుపు
4యెహోవావాకుక్ నాకు పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు,



యిరీమ్యా 1:5 iii యిరీమ్యా 1:15

5 “నీ తలిల్ గరభ్ంలో నీకు రూపం రాక ముందే నువువ్ నాకు తెలుసు.
నువువ్ గరభ్ం నుండి బయట పడక మునుపే నేను నినున్
పతిషిఠ్ ంచాను.

జనాలకు నినున్ పవకగా నియమించాను.”
6 అందుకు నేను “అయోయ్, యెహోవా పభూ, నేను చినన్ పిలల్వాణిణ్

కదా,నాకుమాటాల్ డడం చేత కాదు” అనాన్ను.
7అయితేయెహోవానాతోఇలాఅనాన్డు. “నేను పిలల్వాణిణ్ అనవదుద్ .

నేను నినున్ పంపేవారందరి దగగ్రకీ నువువ్ వెళాళ్లి.
నీకు ఆజాఞ్ పించిన సంగతులనీన్ వారితో చెపాప్లి.
8వారికి భయపడవదుద్ . నినున్ విడిపించడానికి నేను నీతో ఉనాన్ను.

ఇదేయెహోవావాకుక్.”
9 అపుప్డు యెహోవా తన చేతోత్ నా నోరు తాకి ఇలా అనాన్డు.

“ఇదిగో, నేను నామాటలు నీ నోటిలోఉంచాను.
10 పెళల్గించడానికీ విరగగొటట్డానికీ నశింపజేయడానికీ

కూలదోయడానికీ కటట్డానికీ నాటడానికీ
నేను ఈ రోజు జనాలమీదారాజాయ్లమీదా నినున్ నియమించాను.”

11 యెహోవా వాకుక్ నాకు కనబడి “యిరీమ్యా, నీకేం
కనబడుతునన్ది?” అని అడిగాడు. అందుకు నేను “బాదం చెటుట్
కొమమ్ కనబడుతునన్ది” అనాన్ను. 12 అపుప్డు యెహోవా “నువువ్
బాగా కనిపెటాట్ వు. నేను చెపిప్న మాటలు నెరవేరచ్డానికి నాకు
ఆతుతగా ఉంది” అనాన్డు.

13 రెండోసారి యెహోవా వాకుక్ నాకు కనబడి “నీకేం
కనబడుతునన్ది?” అని అడగాగ్ , నేను “మరుగుతునన్ బాన
ఒకటి నాకు కనబడుతునన్ది. అది ఉతత్రం పుకు తిరిగి ఉంది”
అనాన్ను. 14 అందుకు యెహోవా ఇలా చెపాప్డు. “ఉతత్రం నుండి
ఈ దేశపజల మీదికి వినాశనం రాబోతునన్ది. 15 ఇదిగో, నేను
ఉతత్ర దికుక్న ఉనన్ రాజాయ్ల జాతులనిన్టినీ పిలుసాత్ ను. వారిలో
పతివాడూ యెరూషలేము దావ్రాలోల్ , యెరూషలేము చుటూట్ ఉనన్
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పాకారాలనిన్టికీ యూదా పటట్ణాలనిన్టికీ ఎదురుగా తమ ఆసనాలు
వేసుకుని కూరుచ్ంటారు. 16 అపుప్డు యెరూషలేము పజలు ననున్
విడిచి అనయ్దేవుళళ్కు ధూపం వేసి, తమ సవ్ంత చేతులతో చేసిన
విగహాలను పూజించి చేసిన చెడుతనానిన్ బటిట్ నేను వారి నా
తీరుప్లు పకటిసాత్ ను.”

17 “కాబటిట్ లేచి నిలబడు! నేను నీకాజాఞ్ పించినదంతా వారికి
పకటించు. నువువ్ వారికి భయపడ వదుద్ . లేదా, నేనే నీకు
వారంటే భయం పుటిట్సాత్ ను. 18యూదా రాజుల దగగ్రికి, అధికారుల
దగగ్రికి,యాజకుల దగగ్రికి, దేశ పజల దగగ్రికి,ఈదేశంలో నీవెకక్డికి
పోయినా, నినున్ ఒక పాకారం ఉనన్ పటట్ణంగా, ఇనప సత్ంభంగా,
ఇతత్డి గోడగా ఉండేలా ఈ రోజు నియమించాను. 19 వారు నీతో
యుదధ్ం చేసాత్ రు గాని నినున్ కాపాడడానికి నేను నీతో ఉనాన్ను కాబటిట్
వారు నీ విజయంపొందలేరు. ఇదేయెహోవావాకుక్.”

2
ఇశాయేలు దేవుణిణ్ విడిచిపెటట్డం

1యెహోవావాకుక్ నాకు పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు.
2 “యెరూషలేము నివాసులకు ఇలా పకటించు. యెహోవా

చెపేప్దేమిటంటే, నువువ్ అరణయ్ంలో, పంటలు పండని
పాంతాలోల్ నా వెంట నడుసూత్ నీయవవ్నకాలంలో నీవునా
చూపిన నిబంధన నమమ్కతవ్ం, నీ వాహిక పేమ, నేను
గురు చేసుకుంటునాన్ను.

3 అపుప్డు ఇశాయేలు యెహోవాకు పతిషిఠ్త జనంగా, ఆయన
పంటలో పథమ ఫలంగా ఉంది.

వారిని బాధించే వారందరూ శికష్కు పాతులు. వారి కి కీడు దిగి
వసుత్ ంది.” ఇదేయెహోవావాకుక్.

4యాకోబు సంతానమా, ఇశాయేలు పజలారా, మీరంతా యెహోవా
మాటవినండి.
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5 యెహోవా ఇలా సెలవిసుత్ నాన్డు. “నాలో ఏ తపిప్దం చూసి మీ
పూరివ్కులు నాకు దూర వయ్రథ్ న విగహాలను పూజించి
వారూ వయ్రుథ్ లుగామారిపోయారు?

6 ‘ఐగుపు దేశంలో నుండి మమమ్లిన్ తెచిచ్న యెహోవా ఏడీ’ అని
అడగలేదు.

అంటే ‘అరణయ్ంలో, చవిటి నేలలతో, గోతులతో నిండిన పదేశంలో,
అనావృషీట్ చీకటీ నిండిన, ఎవరూ తిరగని, నివసించని
దేశంలో మమమ్లిన్ నడిపించినయెహోవా ఎకక్డ ఉనాన్డు?’
అని పజలు అడగడం లేదు.

7 ఫలవంత న దేశంలోకి మిమమ్లిన్ తీసుకువచిచ్ దాని పంటను,
దానిలోని శేషఠ్ న పదారాథ్ లను తినేలా చేశాను.

అయితే మీరు నా దేశానిన్ అపవితం చేసి నా వారసతావ్నిన్
హేయపరిచారు.”

8 “యెహోవా ఎకక్డ ఉనాన్డు?” అని యాజకులు వెతకడం లేదు.
ధరమ్శాస బోధకులకు నేనెవరో తెలియదు.

పజల నాయకులు నామీద తిరుగుబాటు చేశారు. పవకలు బయలు
దేవుడి పేరట పవచించి, వయ్రధ్ న వాటిని అనుసరించారు.

9కాబటిట్ నేనికనుండి మీ నామీ పిలల్ల నా వారి పిలల్ల నా నేరం
మోపుతాను. ఇదియెహోవావాకుక్.

10 కితీత్యుల దీవ్పాలకు వెళిల్ చూడండి, కేదారుకు దూతలను పంపి
విచారించండి. మీలో జరుగుతునన్ పకారం ఇంకెకక్ నా
జరుగుతునన్దా?

11 దేవుళ ళ్ కాని వారితో తమ దేవుళళ్ను ఏ పజ నా ఎపుప్ నా
మారుచ్కునాన్రా? కానీ నా పజలు పయోజనం లేని దాని
కోసం తమమహిమనుమారుచ్కునాన్రు.

12ఆకాశమా, దీని గురించి విసమ్యంచెందు. భయపడివణుకు. ఇదే
యెహోవావాకుక్.
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13నా పజలు రెండు తపుప్లు చేశారు. జీవజలాల ఊట న ననున్
విడిచి పెటేట్శారు. తమకోసం తొటుల్ , అంటే నీటిని నిలపలేక
బదద్ పోయేతొటల్ను తొలిపించుకునాన్రు.

14 ఇశాయేలు ఒక బానిసా? అతడు ఇంటిలో జనిమ్ంచిన వాడే కదా?
మరెందుకు అతడు దోపుడు సొముమ్గామారాడు?

15 కొదమ సింహాలు అతని గరిజ్ంచాయి, అతని పెదద్గా అరుసూత్
అతని దేశానిన్ భయకంపితం చేశాయి. అతని పటట్ణాలు
పజలు నివసించలేనంతగానాశనం అయాయ్యి.

16 నోపు, తహపనేసు అనే పటట్ణాల పజలు నీకు బోడిగుండు చేసి
నినున్ బానిసగా చేసుకునాన్రు.

17 నీ దేవు న యెహోవా నినున్ నడిపిసుత్ నన్పుప్డు నువువ్ ఆయనిన్
విడిచి వే పోయి నీకు నీవే ఈ బాధ తెచిచ్పెటుట్ కునాన్వు
గదా?

18 ఐగుపు దారిలో వెళిల్ షీహోరు* నీళల్ తాగడానికి నీకేం పని?
అషూష్ రుదారిలోవెళిల్యూఫటీసు నదినీళల్ తాగడానికినీకేం
పని?

19నీచెడుతనంనీశికష్కుకారణమౌతుంది. నువువ్చేసినదోహంనినున్
దండిసుత్ ంది అని పభువు, సేనల పభువు అయినయెహోవా
సెలవిసుత్ నాన్డు.

ఎందుకంటే నీ దేవు న యెహోవాను నీవు విడిచిపెటాట్ వు. నేనంటే
నీకెంతమాతం భయం లేదు.

20 పూరవ్కాలం నుండి ఉనన్ నీ కాడిని విరగగొటిట్ , నీ బంధకాలను
తెంపివేశాను. అయినా “నేను నినున్ పూజించను” అని
చెబుతునాన్వు.

ఎతత్యిన పతి కొండ మీదా పచచ్ని పతి చెటుట్ కిందా వేశయ్లాగా
వయ్భిచారం చేశావు.

21 శేషఠ్ న దా వలిల్గా నేను నినున్ నాటాను. నికక్చిచ్ వితత్నం గల
చెటుట్ లాగా నినున్ నాటాను.

* 2:18 2:18 షీహోరు లు నది
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అయినా నా పటల్ ఎందుకు నువువ్ పిచిచ్ దా తీగెలాగా
నిషప్ర్యోజనం అయిపోయావు?

22 నువువ్ నదిలో కడుకుక్నాన్, ఎకుక్వ సబుబ్ రాసుకునాన్ నీ దోషం
నాకు గొపప్ మరకలాగా కనిపిసుత్ నన్ది. ఇది పభు న
యెహోవావాకుక్.

23 “నాలో అపవితత లేదు, బయలు దేవుళళ్ వెనక నేను వెళళ్డం
లేదు” అని నువువ్ ఎలా అనుకుంటునాన్వు?

లోయలోల్ నీవెలా పవరించావో చూడు. నువువ్ చేసిన దానిన్
గమనించు. నువువ్ విచచ్లవిడిగా తిరిగే ఒంటెవి.

24 అరణాయ్నికి అలవాటు పడిన అడవి గాడిదవు. అది కామంతో
దీరఘ్ంగా శావ్స తీసుకుంటుంది.

మగగాడిదను కలిసినపుప్డు దానిన్ ఆపగల వాడెవడు?
దాని వెంటబడే గాడిదలకు అలుపు రాదు. తన జత కోసం వెదికే

కాలంలో అది తేలికగా కనిపిసుత్ ంది.
25 నీ పాదాలకు చెపుప్లు తొడుకుక్ని జాగతత్ పడు, నీ గొంతు

ఆరిపోకుండా జాగతత్పడు, అని నేను చెపాప్ను. కాని
“నీ మాట వినను, కొతత్వారిని మోహించాను, వారి వెంట
వెళాత్ ను” అని చెబుతునాన్వు.

26దొంగదొరికిపోయినపుప్డు సిగుగ్ పడే విధంగాఇశాయేలు కుటుంబం
సిగుగ్ పడుతుంది.

చెటుట్ తో “నువువ్ మా తండివి” అనీ, రాయితో “నువేవ్ ననున్
పుటిట్ంచావు” అనీ చెబుతూ,

ఇశాయేలుపజలు,వారిరాజులు,అధిపతులు,యాజకులు,పవకలు
అవమానంపొందుతారు.

27వారు నా పు నేరుగా చూడకుండా తమ వీపు తిపుప్కునాన్రు.
అయినాఆపదసమయంలోమాతం, “వచిచ్మమమ్లిన్ ర ంచు”అని

ననున్ వేడుకుంటారు.
28నీ కోసం చేసుకునన్ దేవుళ ళ్ ఎకక్డ ఉనాన్రు? నీ ఆపదలోవాళ ళ్

వచిచ్ నినున్ ర సాత్ రేమో.
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యూదా, నీ పటట్ణాలెనిన్ ఉనాన్యో నీ దేవతా విగహాలు కూడా అనిన్
ఉనాన్యి కదా.

29మీరంతానామీదతిరగబడిపాపం చేశారు. ఇంకా ఎందుకు నాతో
వాదిసాత్ రు? అనియెహోవాఅడుగుతునాన్డు.

30 నేను మీ పజలను శి ంచడం వయ్రథ్మే. ఎందుకంటే వారు శికష్కు
లోబడరు. నాశనవాంఛ గల సింహంలాగా మీ ఖడగ్ ం మీ
పవకలను చంపుతూ ఉంది.

31 ఇపప్టి తరం పజలు యెహోవా చెపేప్ మాట వినండి, నేను
ఇశాయేలుకు ఒక అరణయ్ం లాగా అయాయ్నా?

గాఢాంధకారంతో నిండిన దేశంలా అయాయ్నా? “మాకు సేవ్చఛ్
లభించింది, ఇంక నీ దగగ్రికి రాము” అని నా పజలెందుకు
చెబుతునాన్రు?

32 ఒక కనయ్ తన ఆభరణాలు మరిచ్పోతుందా? పెళిళ్కూతురు తన
మేలిముసుగులు మరిచ్పోతుందా?

అయితేనా పజలు లెకక్లేననిన్ దినాలు ననున్ మరిచ్పోయారు.
33కామం తీరుచ్కోడానికి నీవెంత తెలివిగా నటిసుత్ నాన్వు? కులటలకు

కూడా నువువ్ ఇలాటివి నేరిప్ంచగలవు.
34 నిరోద్ షు న దీనుల పాణరకం నీ బటట్ చెంగుల మీద కనబడుతూ

ఉంది.
వారేమీ నినున్ దోచుకోడానికి వచిచ్నవారు కాదు.
35 ఇంతా చేసినా నువువ్ “నేను నిరోద్ షిని, యెహోవా కోపం నామీదికి

రాదులే” అని చెపుప్కుంటునాన్వు.
ఇదిగో చూడు, “నేను పాపం చేయలేదు” అని నువువ్ చెపిప్న

దానిన్బటిట్ నినున్ శి సాత్ ను.
36 నీ పవరనలో మారుప్ను అంత తేలికగా ఎలా

తీసుకోగలుగుతునాన్వు?
నువువ్ అషూష్ రు ఆధారపడి సిగుగ్ పడినటుట్ ఐగుపు విషయంలో

కూడా సిగుగ్ పడతావు.
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37 ఆ జనం దగగ్ర నుండి నిరాశతో చేతులు తల పెటుట్ కుని తిరిగి
వెళాత్ వు.

నువువ్ నముమ్కునన్ వారిని యెహోవా తోసిపుచాచ్డు. వారు నీకు ఏ
విధంగానూ సహాయం చేయలేరు.

3
1ఒకమనిషితనభారయ్ను విడిచిపెటిట్ ఆమెను పంపివేసేత్ ఆమెఅతని

దగగ్ర నుండి వెళిళ్ ఇంకొకడికి భారయ్ అయియ్ంది.
అపుప్డు అతడు ఆమెను తిరిగి చేరుచ్కుంటాడా? అదే జరిగితే ఆ

దేశం ఎంతో అపవితమవుతుంది కదా.
నువువ్ అనేకమంది విటులతో వయ్భిచారం చేశావు. అయినా నా

దగగ్రికి తిరిగి రమమ్నియెహోవాసెలవిసుత్ నాన్డు.
2 నీ తలెతిత్ చెటుల్ లేని కొండపదేశాలను చూడు. మనుషులు నీతో

వయ్భిచారం చేయని సథ్లం ఏ నా ఉందా?
ఎడారి దారిలో సంచార జాతి వాడు కాచుకుని ఉనన్టుట్ నువువ్ వారి

కోసం దారి పకక్న కూరుచ్ని ఎదురు చూశావు.
నీ వయ్భిచారంతో, నీ దుషట్ పవరనతో నువువ్ దేశానిన్ అపవితం

చేశావు.
3కాబటిట్ వానలు కురవడం లేదు. కడవరి వరష్ం ఆగిపోయింది.
అయినానువువ్ కులటమొహం వేసుకుని సిగుగ్ పడడం లేదు.
4అయినా ఇపుప్డు నువువ్ “నాతండీ, చినన్పప్టి నుండి నాకు దగగ్ర

సేన్హితుడివి” అనినాకుమొర పెడుతునాన్వు.
5 “నువువ్ ఎలల్పుప్డూ కోపిసాత్ వా? ఇక నీ ఆగహంమానవా?”
అని అంటూనే నువువ్ చేయాలనుకునన్ దుషాక్రాయ్లు చేసూత్ నే

ఉనాన్వు.

నమమ్కతవ్ం లేని ఇశాయేలు
6 యోషీయా రాజు పాలన సమయంలో యెహోవా నాకిలా

చెపాప్డు.
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“ఇశాయేలు ఎంత అపనమమ్కం చూపిందో చూశావా? ఆమెఎతత్యిన
పతి కొండమీదికీ పచచ్ని పతి చెటుట్ కిందికీ వెళిళ్ అకక్డ
వయ్భిచారం చేసుత్ నన్ది.

7ఆమెవాటనిన్టినీచేసినాఆమెనునాదగగ్రికి తిరిగి రమమ్నాన్నుకానీ
ఆమె రాలేదు. దోహి అయిన ఆమె సోదరి అయినయూదా
దానిన్ చూసింది.

8 ఇశాయేలు వయ్భిచారం చేసినందుకే నేను ఆమెను విడిచిపెటిట్
ఆమెకు విడాకులిచిచ్ పంపేశాను. విశావ్సఘాతకురా న
ఆమె సోదరి యూదా దానిన్ చూసి ఆమె కూడా భయం
లేకుండా వయ్భిచారం చేసూత్ ఉంది.

9 రాళళ్తో, మొదుద్ లతో విగహాలను చేసుకుని, ఆమె నిరభ్యంగా
వయ్భిచారం చేసి దేశానిన్ అపవితపరచింది.

10ఇంత జరిగినా విశావ్సఘాతకురా న ఆమెసోదరియూదా నే
గాని తనపూరణ్హృదయంతోనా దగగ్రికి రావడం లేదు.

11 కాబటిట్ యూదా చేసిన దోహం చూసేత్ దానికంటే ఇశాయేలే
కొంచెం మంచిది అనిపిసుత్ నన్ది. 12 నువువ్ వెళిల్ ఉతత్రం పుకు ఇలా
పకటించు, విశావ్సం లేని ఇశాయేలూ, తిరిగి రా. మీ మీద నేను
కోపపడను. నేను దయగలవాణిణ్ కాబటిట్ శాశవ్తంగా కోపించేవాణిణ్
కాను.” ఇదేయెహోవావాకుక్.
13 నీ దేవు న యెహోవా మీద తిరుగుబాటు చేసూత్ , నా మాట

తోసిపుచిచ్ పతి పచచ్ని చెటుట్ కిందా అనుయ్లతో*
వయ్భిచరించావు.

నువువ్ నీ దోషానిన్ ఒపుప్కోవాలి. ఇదేయెహోవావాకుక్.
14చెడిపోయిన పిలల్లారా, తిరిగి రండి, నేను మీయజమానిని. ఇదే

యెహోవావాకుక్
ఒకొక్కక్ ఊరిలోనుండి ఒకణిణ్ , ఒకొక్కక్ వంశం లోనుండి ఇదద్రినీ,

సీయోనుకు తీసుకొసాత్ ను.
* 3:13 3:13 అనుయ్లతో అనయ్ దేవతలతో
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15 నాకిషట్ న కాపరులను మీ న నియమిసాత్ ను, వారు జాఞ్ నంతో,
వివేకంతోమిమమ్లిన్ పాలిసాత్ రు.

16 ఆ రోజులోల్ మీరు ఆ దేశంలో అభివృదిధ్ పొంది విసత్రిసూత్
ఉనన్పుప్డు పజలు యెహోవా నిబంధన మందసం గురించి
మాటాల్ డరు. అదివారిమనసుస్కు తటట్దు. దానిన్ జాఞ్ పకం చేసుకోరు.
అది లేనందుకు బాధపడరు, ఇక ముందు దానిన్ తయారు చేయరు.
ఇదే యెహోవా వాకుక్. 17 ఆ కాలంలో యెరూషలేమును యెహోవా
సింహాసనం అంటారు. అనయ్జాతులు వారి చెడడ్ హృదయాలను
అనుసరించిమూరుఖ్ లుగా నడుచుకోక ఘన నయెహోవాపేరు విని
యెరూషలేముకు గుంపులుగా వసాత్ రు. 18ఆ రోజులోల్ యూదావారూ
ఇశాయేలు వారూ కలిసి ఉతత్రదేశం నుండి నేను మీ పూరీవ్కులకు
వారసతవ్ంగా ఇచిచ్న దేశానికి తిరిగి వసాత్ రు.
19 నినున్ నా కొడుకుగా చేసుకుని, ఏ జనానికీ లేనంత సుందర న

దేశానిన్ నీకు వారసతవ్ంగా ఇవావ్లని కోరుకునాన్ను.
నువువ్ నా తండీ అని పిలుసూత్ నా వెంట రావాలని కోరుకునాన్ను.
20 అయినా సీ తన భర పటల్ అపనమమ్కం చూపినటుట్ ఇశాయేలు

పజలారా,
నిజంగా మీరు నాపటల్ అపనమమ్కసుత్ లయాయ్రు. ఇదే యెహోవా

వాకుక్.
21వినండి, చెటుల్ లేని ఉనన్త సథ్లాలోల్ ఒక సవ్రం వినబడుతునన్ది.
వినండి, దురామ్రుగ్ న ఇశాయేలీయులు తమ దేవు న యెహోవాను

మరచిపోయినందుకు రోదనలు, విజాఞ్ పనలు చేసుత్ నాన్రు.
22 దోహ న పజలారా, తిరిగి రండి. మీ అవిశావ్సానిన్ నేను

బాగుచేసాత్ ను.
“మా దేవుడు యెహోవా నీవే, నీ దగగ్రకే మేం వసుత్ నాన్ం” అనే ఈ

మాటలనీన్ అబదాధ్ లు.
23నిజంగా కొండలమీద జరిగేదంతామోసం. పరవ్తాలమీద చేసిన

తంతులనీన్ నిష్ పయోజనం.
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నిజంగామా దేవు నయెహోవా వలనమాతమే ఇశాయేలుకు రకష్ణ
కలుగుతుంది.

24మాబాలయ్ంనుండి మా పూరీవ్కుల కషాట్ రిజ్తానన్ంతా అసహయ్ న
విగహాలు మింగివేశాయి.

వారి గొరెలీన్ పశువులను, కొడుకులను, కూతుళళ్ను మింగేసూత్
ఉనాన్యి.

25 మన దేవు న యెహోవా మాట వినకుండా మనమూ మన
పూరివ్కులూ బాలయ్ం నుండి ఈ రోజు వరకూ ఆయనకు
విరోధంగాపాపం చేశాం.

కాబటిట్ రండి, సిగుగ్ తో సాషాట్ ంగపడదాం. మనం కనబడకుండా మన
అవమానంమనలను కపిప్వేసుత్ ంది గాక.

4
1 యెహోవా చెపేప్దేమంటే, ఇశాయేలు పజలారా, మీరు తిరిగి

రాదలిసేత్ నా దగగ్రకే రావాలి.
మీరు మీ హేయ న విగహాలను తీసివేసి నా సనిన్ధి నుండి ఇటూ

అటూ తపిప్పోకుండా ఉంటే,
2 యథారథ్ంగా, నీతి నిజాయితీతో “యెహోవా జీవం తోడు” అని

పమాణం చేసేత్,
జాతులకు ఆయనలో ఆశీరావ్దం దొరుకుతుంది. వారు ఆయనలోనే

అతిశయిసాత్ రు.
3 యూదా వారికీ యెరూషలేము నివాసులకూ యెహోవా

చెపేప్దేమంటే, ముళల్ పొదలోల్ వితత్నాలు చలల్వదుద్ . మీ
బీడు భూమిని దునన్ండి.

4 యూదా, యెరూషలేము పజలారా, మీ హృదయాలకు
సునన్తి* చేసుకోండి. మీ దుషట్కియలను బటిట్ నా కోపం అగిన్లాగా
మండుతునన్ది. దానిన్ ఎవరూ ఆరిప్వేయలేరు. కాబటిట్ యెహోవాకు
లోబడి ఉండండి.
* 4:4 4:4హృదయాలకు సునన్తి హృదయాలను అంకితం
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ఉతత్ర దికుక్నుండి తీరుప్
5 యెరూషలేములో వినబడేలా యూదాలో ఇలా పకటించండి.

“దేశంలో బూర ఊదండి.” గటిట్గా ఇలా హెచచ్రిక చేయండి.
“పాకారాలతో ఉనన్ పటట్ణాలోల్ కి వెళాద్ ం రండి.” 6 సీయోనుకు
కనబడేలా జెండా ఎతత్ండి. తపిప్ంచుకోడానికి పారిపోండి. ఆలసయ్ం
చేయొదుద్ . ఎందుకంటే యెహోవా అనే నేను ఉతత్రదికుక్ నుండి
కీడును రపిప్సుత్ నాన్ను. గొపప్ వినాశనానిన్ రపిప్సుత్ నాన్ను.

7పొదలోల్ నుండి సింహం బయలుదేరింది. జాతుల వినాశకుడు
బయలు దేరాడు. నీ దేశానిన్ నాశనం చేయడానికి, నీ పటట్ణాలను
శిథిలాలుగామారిచ్ ఎవరూ నివసించకుండా చేయడానికి అతడు తన
చోటు నుండి బయలు దేరాడు. 8యెహోవాకోపాగిన్మనమీదనుండి
తొలగిపోలేదు. కాబటిట్ గోనె పటట్ కటుట్ కోండి. రోదనతో విలపించండి.

9యెహోవా చెపేప్దేమంటే “ఆ రోజు రాజూ అతని అధికారులూ
రయ్ం కోలోప్తారు. యాజకులు నిరాఘ్ ంతపోతారు. పవకలు
విసమ్యానికి గురౌతారు.” 10 అపుప్డు నేనిలా అనాన్ను “అయోయ్,
పభూ యెహోవా! ‘మీకు మంగా ఉంటుంది’ అని చెపిప్
యెరూషలేము పజలను మోసం చేశావు. ఇపుప్డేమో ఖడగ్ ం వారి
పాణాలమీద పడిహతం చేసూత్ ఉంది.”

11 ఆ రోజులోల్ ఆ పజలకు యెరూషలేము నివాసుల గూరిచ్ ఇలా
చెబుతారు. “ఎడారిలో చెటుల్ లేని మెరకల నుండి నా పజల కి
వడగాలి వీసుత్ నన్ది. అది తూరాప్ర పటట్డానికో, శుదిధ్ చేయడానికో
కాదు. 12 నా మాట చొపుప్న అంతకంటే మరింత బల న గాలి
వీసుత్ ంది. ఇపుప్డు వారి మీదికి రాబోయే తీరుప్లు పకటిసాత్ ను.”
13 ఆయన రాక మేఘాలు కముమ్తునన్టుట్ గా ఉంది. ఆయన
రథాలు సుడిగాలిలాగా, ఆయన గురాలు గరుడ పకష్ుల కంటే వేగంగా
పరుగెతుత్ తునాన్యి. అయోయ్,మనం నాశన పోయాం.

14యెరూషలేమా, నీకు విమోచన కావాలంటే నీ హృదయంలోని
చెడుగును కడుకోక్. ఎంతకాలం పాపం చేయాలని కోరుకుంటావు?
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15 దాను పటట్ణం నుండి ఒకడు పకటన చేసుత్ నాన్డు, కీడు
రాబోతునన్దని ఎఫాయిము కొండలోల్ ఒకడు చాటిసుత్ నాన్డు,
16 దూరదేశం నుండి ముటట్డి వేసేవారు వచిచ్ “యూదా
పటట్ణాలను పటుట్ కోబోతునాన్ం” అని పెదద్పెదద్ కేకలు వేసుత్ నాన్రని
యెరూషలేముకు, ఇతర రాజాయ్లకు పకటించండి. 17 యూదా
నా మీద తిరుగుబాటు చేసింది కాబటిట్ వారు పొలానిన్ కావలి
కాసేవారిలాగా యూదాను కూడా ముటట్డిసాత్ రు. ఇదే యెహోవా
వాకుక్.

18 నీ పవరన, నీ కియలే ఈ ఆపదను నీ మీదికి రపిప్ంచాయి. నీ
చెడుతనమేదీనికికారణం. ఇదిచేదుగాఉండినీహృదయానిన్గటిట్గా
తాకుతునన్ది కదా? 19 నా హృదయం! నా హృదయం! వేదనతో
నా అంతరంగం అలాల్ డుతూ ఉంది. నా గుండె బాధగా కొటుట్ కుంటూ
ఉంది. తాళలేకపోతునాన్ను. బాకానాదం వినబడుతునన్ది, యుదధ్
ఘోష విని నేను తటుట్ కోలేను. 20 కీడు తరవాత కీడు వసూత్ ఉంది.
దేశమంతా నాశన ంది. హటాతుత్ గా నా గుడారాలు, కష్ణాలోల్ వాటి
తెరలు పా పోయాయి. 21 ఇంకెనాన్ళల్ నేను ధవ్జానిన్ చూసూత్ ,
బాకానాదం వింటూ ఉండాలి? 22నా పజలు మూరుఖ్ లు. వారికి నేను
తెలియదు. వారు తెలివితకుక్వ పిలల్లు,వారికి గహింపు లేదు. చెడు
జరిగించడంలో వారికి పుణయ్ం ఉంది గానీ మంచి చేయడం వారికి
అసలు తెలియదు.

23 నేను భూమిని చూశాను. అది ఆకారం కోలోప్యి శూనయ్ంగా
ఉంది. ఆకాశానిన్ చూశాను, అకక్డ వెలుగు లేదు. 24 పరవ్తాలను
చూసేత్ అవి కంపిసూత్ ఉనాన్యి, కొండలనీన్ కదిలిపోతునాన్యి.
25నేను చూసినపుప్డు మనిషి ఒకక్డు కూడా లేడు. ఆకాశపకష్ులనీన్
ఎగిరిపోయాయి. 26 నేను చూసూత్ ఉండగా యెహోవా కోపాగిన్కి
ఫలవంత న భూమి ఎడారిలామారింది. అందులోని పటట్ణాలనీన్
పూరిగా కూలిపోయాయి.

27 యెహోవా చెపేప్దేమంటే, ఈ దేశమంతా పా పోతుంది.
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అయితే దానిన్ పూరిగా నాశనం చేయను. 28దాని విషయం భూమి
దుఃఖిసుత్ ంది. ఆకాశం చీకటి కముమ్తుంది. నేను నిరణ్యించాను,
వెనకిక్ తగగ్ను. పశాచ్తాత్ ప పడను,దానిన్ రదుద్ చేయను. 29రౌతులూ
విలుకాళ ళ్ చేసే శబద్ం విని పటట్ణ పజలంతా పారిపోయి అడవులోల్
దూరుతునాన్రు, ఉనన్త పాంతాలోల్ రాళళ్ మధయ్కు ఎకుక్తునాన్రు.
పతిపటట్ణం నిరామ్నుషయ్ంగామారింది. వాటిలోఎవరూ నివసించడం
లేదు.

30 నీవు ధవ్ంసం అయాయ్వు. ఏమి చేయగలవు? ఎరుపు
రంగు బటట్లు కటుట్ కుని, బంగారు నగలు ధరించి, కాటుకతో నీ
కళ ళ్ పెదద్గా కనబడేలా చేసుకునాన్వు, నీ అలంకరణ అంతా వయ్రధ్ం.
ఇంతకు ముందు నినున్ పేమించిన వారు నినున్ తృణీకరిసాత్ రు.
గా వారే నినున్ చంపడానికి చూసాత్ రు. 31 సీ పురిటినొపుప్లతో
కేకలు వేసుత్ నన్టుట్ , తొలి కానుప్లో సీ కేకలు వేసుత్ నన్టుట్ సీయోను
కనయ్ “అయోయ్, నాకు బాధ! నా హంతకుల చేతిలో చికిక్ నేను
మూరచ్బోతునాన్ను”అని ఎగశావ్సతో చేతులు చాసూత్ వేసుత్ నన్ కేకలు
నాకు వినబడుతునాన్యి.

5
నీతిమంతుని కోసం వయ్రధ్ న అనేవ్షణ

1 యెహోవా చెపేప్దేమంటే “యెరూషలేము వీధులోల్ అటూ ఇటూ
తిరుగుతూ గమనించండి. దానిరాజవీధులోల్ విచారించండి.

నాయ్యం జరిగిసూత్ నమమ్కంగా ఉండాలని పయతన్ం చేసే ఒకక్డు
మీకు కనిపించినా సరే, నేను దానిన్ కష్మిసాత్ ను.

2 యెహోవా మీద ఒటుట్ అని పలికినపప్టికీ వారు చేసే పమాణం
మోసమే.”

3యెహోవా,యథారథ్త చూడాలని కదా నీ కోరిక?
నువువ్ వారిని కొటాట్ వు కానీ వారు లెకక్ చేయలేదు. వారిని ణింప

జేశావుగానీవారు శికష్ను అంగీకరించలేదు.
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రాతికంటే తమ ముఖాలు కఠినం చేసుకుని నీ పు తిరగడానికి
ఒపుప్కోలేదు.

4నేనిలాఅనుకునాన్ను “వీరు కేవలంబీదవారు. యెహోవామారాగ్ లు,
తమ దేవునినాయ్యవిధులు తెలియని బుదిధ్హీనులు.

5కాబటిట్ నేను పముఖుల దగగ్రికి వెళిళ్ వారితోమాటాల్ డతాను.
వారికి యెహోవా మారాగ్ లు, తమ దేవుని నాయ్యవిధులు తెలిసి

ఉంటాయి గదా.”
అయితేవారందరూ కాడిని విరిచేవారే, దేవునితో అంటుకటిట్న కటల్ను

తెంపుకొనన్ వారే.
6అరణయ్ం నుండి వచిచ్న సింహం వారిని చంపుతుంది.
అడవి తోడేలు వారిని నాశనం చేసుత్ ంది. చిరుతపులి వారి పటట్ణాల

దగగ్ర కాచుకుని వాటిలోనుండి బయటకు వచిచ్న పతివాణీణ్
చీలిచ్వేసుత్ ంది.

ఎందుకంటే వారి అకమాలు మితిమీరిపోయాయి. వారు
విశావ్సఘాతకులయాయ్రు.

7 నీ పిలల్లు ననున్ విడిచి, దేవుళ ళ్ కాని వారి పేరున పమాణం
చేసాత్ రు.

నేను వారిని సమృదిధ్గా పోషించాను కానీ వారు వయ్భిచారం చేసూత్
వేశయ్ల ఇళళ్లో సమావేశం అవుతారు. వారిని నేనెందుకు
కష్మించాలి?

8 బాగా బలిసిన గురాలాల్ గా వారిలో పతి ఒకక్డూ ఇటూ అటూ
తిరుగుతూ తనపొరుగువానిభారయ్ను చూసి సకిలిసాత్ డు.

9అలాంటి పనుల కారణంగా నేను వారిని దండించకుండాఉంటానా?
అలాటి పజలమీదనా కోపం చూపకూడదా? ఇదేయెహోవా
వాకుక్.

10 దాని దాకష్తోటలోల్ కి వెళిళ్ నాశనం చేయండి. అయితే వాటిని
పూరిగా అంతం చేయవదుద్ .

దాని కొమమ్లను నరికి వేయండి. ఎందుకంటే అవి యెహోవా నుండి
వచిచ్నవి కావు.
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11 ఇశాయేలు, యూదా పజలు నాకు పూరిగా దోహం చేశారు. ఇదే
యెహోవావాకుక్.

12వారు ననున్ తోసిపుచిచ్ “యెహోవానిజ నవాడు కాదు. మన కి
ఏ కీడు గానీ ఖడగ్ ం గానీ కరువు గానీ రాదు.

13పవకలు చెపేప్వనీన్ గాలిమాటలు. యెహోవామాటలు పలికేవాడు
వారిలో లేడు. వారు చెపిప్ంది వారికే జరుగుతుంది” అని
చెబుతారు.

14కాబటిట్ సేనల అధిపతీ, దేవుడూ అయినయెహోవాచెపేప్దేమంటే,
వారు ఆ విధంగా పలికారు కాబటిట్ నావాకుక్ వారిని కాలేచ్లాదానిన్ నీ

నోట అగిన్గా ఉంచుతాను. ఈ పజలను కటెట్లుగా చేసాత్ ను.
ఇదేయెహోవావాకుక్.

15 ఇశాయేలు పజలారా, వినండి, దూరం నుండి మీ మీదికి ఒక
జనానిన్ రపిప్సాత్ ను. అదిచాలాపురాతన న జనం.

దానిభాష నీకు రాదు. ఆ జనం పలికేమాటలు నీకు అరథ్ం కావు.
16 వారి అముమ్ల పొది తెరచిన సమాధిలాంటిది. వారంతా గొపప్

యోధులు.
17 నీ పంట, నీ ఆహారం వారి చేతిలో నాశనం అవుతుంది. నీ

కొడుకులనూ, కూతుళళ్నూ, నీ గొరెలనూ, నీ పశువులనూ
నాశనం చేసాత్ రు.

నీ దాకష్చెటల్ , అంజూరు చెటల్ ఫలానిన్ నాశనం చేసాత్ రు. నీవు
ఆశయంగాభావించినపాకారాలుగల పటట్ణాలనువారు కతిత్
చేత కూలదోసాత్ రు.

18అయినాఆరోజులోల్ నేనుమిమమ్లిన్పూరిగానాశనం చెయయ్ను.
ఇదేయెహోవావాకుక్. 19“మనదేవుడుయెహోవామనకెందుకు ఇలా
చేశాడు?” అని అడిగినపుప్డు నువువ్ వారితో* ఇలా చెపుప్. మీరు
ననున్ విసరిజ్ంచి మీ సవ్దేశంలో అనయ్ దేవుళళ్ను పూజించారు కాబటిట్
మీది కాని దేశంలో మీరు అనయ్ పజలకు సేవ చేసాత్ రు అనియెహోవా
సెలవిసుత్ నాన్డు.
* 5:19 5:19 నువువ్ వారితో నీ పజలతో
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20యాకోబువంశపజలకుఈమాటచెపప్ండి,యూదావంశపజలకు
ఈ సమాచారంచాటించండి.

21మీరు కళ ళ్ండీ చూడడం లేదు, చెవులుండీ వినడం లేదు. మీరు
తెలివి లేనిమూరుఖ్ లు.

22యెహోవా చెపేప్దేమంటే, నాకు మీరు భయపడరా? నా సనిన్ధిని
వణకరా?

నేను ఒక నితయ్ న నిరణ్యం తీసుకుని సముదానికి ఒక సరిహదుద్ గా
ఇసుకను ఉంచాను.

దాని అలలు ఎంత కి లేచినా అవి దానిన్ దాటలేవు. ఎంత ఘోష
పెటిట్నా దానిన్ జయించలేదు.

23ఈ పజలు తిరుగుబాటు, దోహం చేసే మనసుస్ గలవారు, వారు
పకక్కు తొలగిపోతునాన్రు.

24 వారు “రండి, మన దేవు న యెహోవా పటల్ భయభకులు
చూపుదాం. తొలకరి వరాష్ నిన్, కడవరి వరాష్ నిన్ వాటి కాలంలో
కురిపించేవాడు ఆయనే కదా.

నిరణ్యించిన పకారం కోతకాలపు వారాలను మనకు వచేచ్లా
చేసేవాడు ఆయనే కదా” అని తమమనసుస్లో అనుకోరు.

25అవి కమంగా రాకుండా చేసింది మీ దోషాలే. మీకు మేలు కలగక
పోవడానికి కారణంమీపాపాలే.

26 నా పజలోల్ దురామ్రుగ్ లునాన్రు, వేటగాళ ళ్ పకష్ుల కోసం పొంచి
ఉనన్టుట్ వారు పొంచి ఉంటారు.

వారు వల పనిన్ మనుషులను పటుట్ కుంటారు.
27 పంజరం నిండా పిటట్లు ఉనన్టుట్ వారి ఇళ ళ్ కపటంతో నిండి

ఉనాన్యి. దానితోనే వారు గొపప్వారు, ధనవంతులు
అవుతారు.

28వారు కొవువ్ పటిట్ బాగా బలిసి ఉనాన్రు. దురామ్రగ్ంలో వారు ఎంతో
ముందుకు వెళాళ్రు.

తండిలేనివారువాయ్జయ్ంలోగెలవకుండేలావారికిఅనాయ్యంగాతీరుప్
తీరుసాత్ రు. బీదవారివాయ్జాయ్లోల్ సహకరించరు.
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29 అలాటి వారిని నేను శి ంచకూడదా? ఈ పజల పతీకారం
తీరుచ్కోకూడదా? ఇదేయెహోవావాకుక్.

30ఘోర న అకృతాయ్లు దేశంలో జరుగుతునాన్యి.
31పవకలు అబదధ్ పవచనాలు చెబుతారు. యాజకులు తమ సవ్ంత

అధికారానిన్ చెలాయిసాత్ రు.
అలా జరగడం నా పజలకు కూడా ఇషట్మే. అయితే దాని అంతంలో

జరగబోయేదానికి వారేం చేసాత్ రు?

6
యెరూషలేము ముటట్డి

1 “బెనాయ్మీను పజలారా, యెరూషలేము నుండి పారిపొండి,
తెకోవలోబాకానాదంఊదండి. బేత్ హకెక్రెంలో ఒక సూచన
నిలబెటట్ండి.

ఎందుకంటే ఉతత్ర దికుక్నుండి గొపప్ పమాదం ముంచుకొసుత్ నన్ది.
గొపప్ దండు వసుత్ నన్ది.

2సుందరసుకుమారి సీయోను కనయ్నుపూరిగానాశనం చేసాత్ ను.
3కాపరులు తమ గొరెల మందలతో దానిలోకి వసాత్ రు. దాని చుటూట్

గుడారాలు వేసాత్ రు.
పతివాడూ తన కిషట్ న చోటమందను మేపుతాడు.
4యెహోవాపేరునఆమెతోయుదాధ్ నికి సిదధ్పడండి. లెండి,మధాయ్హన్

సమయంలోదాడి చేదాద్ ం.
అయోయ్, పొదుద్ గుంకిపోతునన్ది. సాయంకాలపు నీడలు

సాగిపోతునాన్యి.
5కాబటిట్ రాతిపూట వెళిళ్ ఆమె కోటలు నాశనం చేదాద్ ం.
6 సేనల పభువు యెహోవా చెపేప్దేమంటే ‘చెటుల్ నరికి

యెరూషలేమును చుటూట్ ముటట్డించండి.
ఈ పటట్ణం నిండా అనాయ్యమే జరుగుతునన్ది. కాబటిట్ దానిన్

శి ంచడం నాయ్యమే.
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7 ఊటలో నీరు ఏవిధంగా కి ఉబికి వసుత్ ందో ఆ విధంగా దాని
దుషట్తవ్ం కి ఉబుకుతూ ఉంది.

దానిలో బలాతాక్రం, అకమం జరగడం వినబడుతునన్ది, ఎపుప్డూ
గాయాలు, దెబబ్లు నాకు కనబడుతునాన్యి.

8యెరూషలేమా,నేను నీదగగ్ర నుండితొలగిపోకుండేలా,నేను నినున్
నిరజ్న న పదేశంగా చేయకుండేలా దిదుద్ బాటుకు లోబడు.’

9సేనల పభువుయెహోవాచెపేప్దేమంటే ‘దాకష్ పండల్ను ఏరే విధంగా
ఇశాయేలులోమిగిలినవారిని ఏరుతారు.

దాకష్పండల్ను ఏరేవాడు దాని తీగెల మీద మళీళ్ చెయియ్ వేసినటుట్ నీ
చెయియ్ వాళళ్ మీద వేయి.’ ”

10నేనెవరితోమాటాల్ డిహెచచ్రించాలి? వారువినడానికిసిదధ్ంగాలేరు.
కాబటిట్ వినలేదు.

ఇదిగో, యెహోవావాకయ్ం వారిని సరిదిదద్డానికి వారి దగగ్రికి వచిచ్ంది
కానీ దానిన్ వారు తృణీకరిసాత్ రు.

11 కాబటిట్ నేను యెహోవా కోపంతో నిండిపోయాను. దానిన్ నాలోనే
అణచుకోలేక నేను విసిగిపోయాను.

వీధులోల్ తిరిగే పసిపిలల్లు,యువకులు, ఇలాపతిఒకక్రిమీదాదానిన్
కుమమ్రించాలిస్ వసుత్ నన్ది.

భారయ్తో బాటు భరనూ, వయసుస్ మీరిన పతి వాడితో కలిపి
వృదుధ్ లందరినీ పటుట్ కుంటారు.

12వారికికఏమీమిగలదు. వారిఇళ ళ్,వారిపొలాలు,వారిభారయ్లు,
మొతాత్ నిన్ ఇతరులు తీసుకు వెళిల్ పోతారు.

ఎందుకంటే ఈ దేశ పజల మీద నేను నా చెయియ్ చాపి వారిని
ఎదిరిసాత్ ను. ఇదేయెహోవావాకుక్

13 “వారిలో అతయ్లుప్లు, గొపప్వారు అందరూ మోసం చేసేవారే,
దోచుకొనేవారే. పవకలు గాని, యాజకులు గాని అందరూ
వంచకులే.
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14శాంతి లేని సమయంలో వారు శాంతి, సమాధానం అని పకటిసూత్
నా పజల గాయాలను నమాతమేబాగుచేసాత్ రు.

15వారు చేసుత్ నన్ అసహయ్కారాయ్లను బటిట్ వారు సిగుగ్ పడాలి. అయితే
వారు ఏమాతం సిగుగ్ పడరు.

తాము అవమానంపాలయాయ్మనివారికి తోచడం లేదు.
కాబటిట్ నేను వారికి తీరుప్ తీరేచ్ కాలంలో పడిపోయే వారితో వారు

కూడా పడిపోతారు.
వారు కూలిపోతారు” అనియెహోవాసెలవిసుత్ నాన్డు.
16 యెహోవా చెపేప్దేమంటే, రహదారులోల్ నిలబడి చూడండి.

పురాతనమారాగ్ లు ఏవో వాకబు చేయండి.
“ఏ మారగ్ంలో వెళేత్ మేలు కలుగుతుంది?” అని అడిగి అందులో

నడవండి. అపుప్డు మీమనసుస్కు నెమమ్ది కలుగుతుంది.
అయితేవారు “మేము అందులో నడవం” అని చెబుతునాన్రు.
17మిమమ్లిన్ కనిపెటుట్ కుని ఉండడానికి నేను కావలివారినిఉంచాను.

అదిగో,వారు చేసే బూరధవ్ని వినండి.
18 అయితే “మేము వినం” అని వారంటునాన్రు. కాబటిట్ ,

అనయ్జనులారా, వినండి. సాకష్ులారా, వారికేం
జరగబోతునన్దో చూడండి.

19 భూలోకమా, విను. ఈ పజలు నా మాటలు వినడం లేదు. నా
ధరమ్శాసానిన్ విసరిజ్ంచారు.

కాబటిట్ వారి ఆలోచనలకు ఫలితంగా వారి కి విపతుత్ ను
రపిప్సుత్ నాన్ను.

20షేబదేశంనుండివచేచ్సాంబాణినాకెందుకు? సుదూరదేశంనుండి
తీసుకొచిచ్న మధుర న సువాసన గల నూనె నాకెందుకు?

మీ దహనబలులు నాకిషట్ం లేదు. మీ బలులు నాకు సంతోషం
కలిగించడం లేదు.

21 కాబటిట్ యెహోవా చెపేప్దేమంటే, చూడండి, ఈ పజలకు
వయ్తిరేకంగా ఒక అడుడ్ బండను వేయబోతునాన్ను.
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తండులూ కొడుకులూ అందరూ అది తగిలి కూలిపోతారు. అకక్డి
నివాసులు,వారిపొరుగువారు కూడా నశిసాత్ రు.

22యెహోవా చెపేప్దేమంటే, ఉతత్ర దికుక్నుండి ఒక జనాంగం వసూత్
ఉంది.

ఎకక్డోదూరపాంతంనుండిఒకమహాగొపప్రాజయ్ంబయలుదేరింది.
23 వారు బాణాలు, ఈటెలు వాడతారు. వారు జాలిలేని కూర

జనాంగం. వారి సవ్రం సముదఘోషలాగాఉంటుంది.
సీయోను కుమారెలారా, వారు గురాల సావ్రీ చేసూత్ వసాత్ రు.

నీతో యుదధ్ం చేయడానికి వారు యోధులాల్ గా బారులు తీరి
ఉనాన్రు.

24 వారి గురించిన వార విని నిసప్ హతో మా చేతులు చచుచ్బడి
పోయాయి. పసవించే సీ నొపుప్ల వంటి వేదన
పడుతునాన్ము.

25 బయట పొలంలోకి వెళళ్వదుద్ . రహదారులోల్ నడవవదుద్ . మా
చుటూట్ కదులుతునన్ శతువుల కతుత్ లు చూసి అంతటా
భయం ఆవరించింది.

26 నా పజలారా, వినాశనకారి హఠాతుత్ గా మా మీదికి వసాత్ డు.
గోనెపటట్ కటుట్ కుని బూడిద చలుల్ కోండి.

ఒకక్డే కొడుకును గూరిచ్ ఎలా దుఃఖిసాత్ రో ఆ విధంగా విలపించండి.
బహ ఘోరంగా విలపించండి.

27యిరీమ్యా, నినున్ నా పజలకు మెరుగు పెటేట్వాడిగా, వారిని నీకు
లోహపుముదద్గా నేను నియమించాను.

ఎందుకంటే నువువ్ వారి పవరనను పరిశీలించి తెలుసుకోవాలి.
28 వారంతా బహ దోహ లు, కొండెగాళ ళ్. వారు మటిట్ లోహం

వంటివారు, వారి అంతరంగం ఇతత్డి, ఇనుములాగా బహ
కఠినంగా ఉంటాయి.

29 కొలిమి తితుత్ లు మంటలోల్ కాలిపోతునాన్యి. ఆ జావ్లలోల్ సీసం
తగలబడిపోతునన్ది.

అలామండిసూత్ ఉండడంనిషప్ర్యోజనం. దుషుట్ లను వేరు చేయడం
వీలు కాదు.
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30 వారిని “పారవేయాలిస్న వెండి” అని పిలవాలి. ఎందుకంటే
యెహోవావారినిపూరిగాతోసిపుచాచ్డు.

7
యూదా విగహరాధన, అకమ జీవితం

1 యెహోవా దగగ్ర నుండి యిరీమ్యాకు పతయ్కష్ న వాకుక్
2“నువువ్యెహోవామందిరదావ్రంలోనిలబడిఈమాటపకటించు.
యెహోవాను పూజించడానికి ఈ దావ్రాల గుండా వచేచ్ యూదా
పజలారా, యెహోవామాట వినండి. 3 నాయ్ల పభువు, ఇశాయేలు
దేవుడు అయిన యెహోవా చెపేప్దేమంటే, మీరు ఈ సథ్లంలో
నివసించడానికి నేను అనుమతించాలంటే మీ మారాగ్ లు, కియలు
సరి చేసుకోండి. 4 ఇది యెహోవా ఆలయం! యెహోవా ఆలయం!
యెహోవా ఆలయం అని మీరు చెపుప్కొనే మోసకర న మాటల
వలలో పడకండి.”

5 మీ మారాగ్ లు, కియలు మీరు యథారథ్ంగా సరిచేసుకుని
పతివాడూ తన పొరుగువాడి పటల్ నాయ్యం జరిగించాలి.
6 పరదేశులీన్ తండి లేని వారినీ వితంతువులనూ బాధించకూడదు.
ఈ సథ్లంలో నిరోద్ షి రకం చిందించకూడదు. మీకు హాని చేసే అనయ్
దేవతలను పూజించకూడదు. 7 అలా అయితే మీరు శాశవ్తంగా
నివసించడానికి పూరవ్మే నేను మీపూరివ్కులకు ఇచిచ్న ఈ దేశంలో
మిమమ్లిన్ ఉండనిసాత్ ను.

8 అయితే మీరు పయోజనం లేని మోసపు మాటలు
నముమ్తునాన్రు. 9 మీరు వయ్భిచారం, దొంగతనం, నరహతయ్లు,
10 అబదధ్ పమాణాలు చేసూత్ , బయలు దేవుడికి ధూపం వేసూత్
మీకు తెలియని దేవుళళ్ను అనుసరిసుత్ నాన్రు. అదే సమయంలో
నా పేరు పెటిట్న ఈ మందిరంలోకి వచిచ్ నా సనిన్ధిలో నిలబడి
“మేం తపిప్ంచుకునాన్ం” అంటునాన్రు. మీరు విడుదల పొందింది
ఈ అసహయ్ న పనులు చేయడానికేనా? 11 నా పేరు పెటిట్న ఈ
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మందిరం మీ కంటికి దొంగల గుహలాగా ఉందా? దీనన్ంతా నేను
చూసూత్ నే ఉనాన్నని తెలుసుకోండి. ఇదేయెహోవావాకుక్.

12 గతంలో నేను నా సనిన్ధిని ఉంచిన షిలోహ కు వెళిల్
పరిశీలించండి. నా పజ న ఇశాయేలీయుల దోహానిన్ బటిట్ నేను
దానికి ఏం చేశానో చూడండి. 13 నేను మీతో పదే పదే మాటాల్ డినా
మీరు వినలేదు. మిమమ్లిన్ పిలిచినా మీరు జవాబు చెపప్కుండా
మీరు ఈ పనులనీన్ చేశారు. 14కాబటిట్ నేను షిలోహ కు చేసినటేట్ నా
పేరు పెటిట్న ఈ మందిరానికీ, మీకూ మీ పూరివ్కులకూ నేనిచిచ్న ఈ
సథ్లానికీ చేసాత్ ను. 15మీసోదరు న ఎఫాయిము సంతానానిన్ నేను
వెళల్గొటిట్నటుట్ మిమమ్లిన్ కూడానా సనిన్ధి నుండి వెళల్గొడతాను.

16 కాబటిట్ యిరీమ్యా, నువువ్ ఈ పజల కోసం పారథ్న చేయవదుద్ .
వారి పకష్ంగా మొరపెటట్డం, విజాఞ్ పన చేయడం చేయవదుద్ . ననున్
బతిమాలవదుద్ . ఎందుకంటే నేను నీ మాట వినను. 17 యూదా
పటట్ణాలోల్ , యెరూషలేము వీధులోల్ వారు చేసుత్ నన్ పనులు నువువ్
చూసుత్ నాన్వుకదా. 18నాకుకోపంపుటిట్ంచడానికిఆకాశరాణిదేవతకు
పిండివంటలు చేయాలనీ, అనయ్ దేవుళళ్కు పానారప్ణలు పోయాలనీ
పిలల్లు కటెట్లు ఏరుతునాన్రు, తండులు అగిన్ రగులబెడుతునాన్రు,
సీలు పిండి పిసుకుతునాన్రు. 19 ననున్ రెచచ్గొటట్డానికే అలా
చేసుత్ నాన్రా? అది వారు తమకు తాము అవమానం తెచుచ్కునన్టుట్
కాదా? 20కాబటిట్ పభు నయెహోవాచెపేప్దేమంటే, ఈ సథ్లం మీదా,
ఈమనుషుల మీదా, జంతువుల మీదా, పొలాలమీదా, చెటల్ మీదా,
పంటలమీదానా కోపానిన్,నాఉగతను కుమమ్రిసాత్ ను. అది ఎనన్టికీ
ఆరదు,మండుతూనే ఉంటుంది.

21 సేనల పభువు, ఇశాయేలు దేవుడు అయిన యెహోవా
చెపేప్దేమంటే, మీ దహన బలులూ ఇతర బలులూ కలిపి వాటి
మాంసం అంతా మీరే తినండి. 22 నేను ఐగుపు దేశం నుండి
మీ పూరివ్కులను రపిప్ంచిన రోజున వారి నుండి ఏమీ కోరలేదు.
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దహన బలుల గురించీ ఇంకా ఇతర బలుల గురించీ నేను వారికి
ఆజాఞ్ పించలేదు. 23ఒకక్ ఆజఞ్ మాతం ఇచాచ్ను. అదేమంటే, “మీరు
నా మాటలు అంగీకరిసేత్ నేను మీకు దేవుడుగా ఉంటాను, మీరు
నా పజ ఉంటారు. నేను మీకాజాఞ్ పించిన మారాగ్ లోల్ నడుచుకోండి.
అపుప్డు మీకు మం కలుగుతుంది.”

24 అయితే వారు వినలేదు, అసస్లు వినలేదు. తమ
దుషట్హృదయంలో నుండి వచిచ్న ఆలోచనల పకారం జీవించారు.
కాబటిట్ వారు ముందుకు సాగలేక వెనకబడిపోయారు. 25 మీ
పూరివ్కులు ఐగుపు దేశం నుండి బయటకు వచిచ్న రోజు నుండి ఈ
రోజు వరకూ నేను ఎడతెగక నా సేవకు న పవకలను మీ దగగ్రికి
పంపుతూవచాచ్ను. 26అయినావారునామాటవినలేదు,పెడచెవిని
పెటాట్ రు. తలబిరుసు తనంతో తమ మనసుస్ కఠినం చేసుకునాన్రు.
వారు తమపూరీవ్కుల కంటే మరీ దురామ్రుగ్ లయాయ్రు.

27 నువువ్ ఈ మాటలనీన్ వారితో చెపిప్నా వారు నీ మాట వినరు.
నువువ్ పిలిచినా వారు బదులు చెపప్రు. 28 కాబటిట్ నువువ్
వారితో ఇలా చెపుప్. “ఈ దేశం తమ దేవు న యెహోవా మాట
వినలేదు. కమశికష్ణకు లోబడలేదు. కాబటిట్ సతయ్ం వారిలో నుండి
తొలగిపోయింది. అదివారి నోటినుండి కొటిట్ వేయబడింది.
29 తనకు కోపం తెపిప్ంచిన తరం పజలను యెహోవా విసరిజ్ంచి

వెళల్గొటాట్ డు.
నీతలవెండుకలు కతిత్రించుకో. వాటినిపారవెయియ్. చెటుల్ లేనిఉనన్త

సథ్లాలోల్ రోదన చెయియ్.

వధ లోయ
30 యెహోవా చెపేప్దేమంటే, యూదా పజలు నా దృషిట్కి దుషట్తవ్ం

జరిగిసుత్ నాన్రు,
నా పేరు పెటిట్న మందిరం అపవితమయేయ్లా వారు దానిలో

అసహయ్ న వసుత్ వులు ఉంచారు.
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31 నేనాజాఞ్ పించని దానిన్, నా ఆలోచనలో లేని దానిన్ వారు
చేశారు. అగిన్లో తమ కొడుకులనూ, కూతుళళ్నూ కాలచ్డానికి బెన్ 
హినోన్ము లోయలోని తోఫెతులో బలిపీఠాలు కటాట్ రు. 32యెహోవా
చెపేప్దేమంటే, ఒక రోజు రాబోతునన్ది. అపుప్డు దానిన్ తోఫెతు అని
గానీ, బెన్ హినోన్ము లోయ అని గానీ పిలవరు, దానిన్ ‘వధ లోయ’
అని పిలుసాత్ రు. ఎందుకంటే, పాతిపెటట్డానికి సథ్లం లేకపోయేటంత
వరకూ తోఫెతులో శవాలు పాతిపెడతారు.

33అపుప్డు ఈ పజల శవాలు ఆకాశ పకష్ులకూ భూజంతువులకూ
ఆహారంగా మారతాయి. వాటిని తోలివేయడానికి ఎవరూ ఉండరు.
34 ఈ దేశం తపప్కుండా పా పోతుంది. యూదా పటట్ణాలోల్ ,
యెరూషలేము వీధులోల్ ఆనంద ధవ్నులు, కేరింతలు, పెళిళ్కొడుకు,
పెళిళ్కూతుళళ్ సవ్రాలు వినబడకుండా చేసాత్ ను.”

8
1 యెహోవా చెపేప్దేమంటే ఆ సమయంలో మీ శతువులు

యూదా రాజుల, వారి అధిపతుల ఎముకలను, యాజకుల,
పవకల ఎముకలను, యెరూషలేము నివాసుల ఎముకలను వారి
సమాధులోల్ నుండి బయటికి తీసాత్ రు. 2 వాటిని తెచిచ్ వారు
వేటి తే పేమిసుత్ నాన్రో, పూజిసుత్ నాన్రో, వేటి ఎదుట విచారణ
చేసుత్ నాన్రో, నమసక్రిసుత్ నాన్రో ఆ సూరయ్ చంద నకష్తాల ఎదుట
వాటిని పరుసాత్ రు. వాటిని పోగు చేసి పాతిపెటట్డం జరగదు. భూమి
మీద పెంటలాగా అవి పడి ఉంటాయి. 3ఈ దురామ్రగ్ దేశంలో ఇంకా
మిగిలిఉనన్వారు నేను వారిని చెదర గొటిట్న సథ్లాలోల్ జీవానికి బదులు
చావును కోరుకుంటారు. సేనల పభు నయెహోవావాకుక్ ఇదే.

పాపం, శికష్
4 యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డని వారితో చెపుప్. “కిందపడిన

మనుషులు లేవకుండా ఉంటారా? దారి తపిప్పోయిన వారు తిరిగి
రావడానికి పయతిన్ంచకుండా ఉంటారా?”
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5మరి ఈ పజలు, యెరూషలేము ఎందుకు దారి తపిప్ శాశవ్తంగా
తిరిగి రాకుండా ఉనాన్రు?

వారు ఎందుకు మోసంలో నిలిచి ఉండి పశాచ్తాత్ ప పడడానికి
ఒపుప్కోవడం లేదు?

6 నేను వారి మాటలు జాగతత్గా ఆలకించాను. కానీ వారు ఒకక్టి
కూడామంచిమాట పలకలేదు.

“నేనిలా చేశానేమిటి?” అని తన తన చెడడ్ పని గురించి
పశాచ్తాత్ పపడే వాడు ఒకక్డూ లేడు.

యుదధ్ంలోకి చొరబడే గురం లాగా పతివాడూ తనకిషట్ న మారగ్ంలో
తిరుగుతునాన్డు.

7 ఆకాశంలో ఎగిరే సంకుబుడి కొంగకు దాని కాలాలు తెలుసు.
తెలల్ గువవ్, మంగలకతిత్ పిటట్ , ఓదెకొరుకులకు అవి తిరిగి
రావలసిన సమయాలు తెలుసు.

అయితేనా పజలకుయెహోవానాయ్యవిధి తెలియదు.
8 “మేము జాఞ్ నులం, యెహోవా ధరమ్శాసం మాతో ఉంది” అని

మీరెందుకు అంటునాన్రు?
నిజమేగానీ శాసులుమోసంతోదానికి పెడరాథ్ లు రాశారు.
9 జాఞ్ నులు అవమానం పాలవుతారు. వారు విసమ్యంతో చికుక్లోల్

పడాడ్ రు.
వారు యెహోవావాకాయ్నిన్ తోసిపుచాచ్రు. ఇక వారి జాఞ్ నం వలన ఏం

పయోజనం?
10 కాబటిట్ వారి భారయ్లను అనుయ్లకు అపప్గిసాత్ ను. వారి పొలాలు

ఇతరుల సావ్ధీనం చేసాత్ ను.
చినన్లు, పెదద్లు, అందరూ విపరీత న దురాశాపరులు. పవకలు,

యాజకులు, అంతా నయవంచకులు.
11 శాంతి లేని సమయంలో వారు “శాంతి సమాధానాలు, శాంతి

సమాధానాలు” అని పలుకుతూ నా పజల గాయాలకు
పూతపూసాత్ రు.

12 వారు చేసే అసహయ్ న పనులను బటిట్ సిగుగ్ పడాలి గాని
వారేమాతం సిగుగ్ పడరు.
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అవమానం అంటే వారికి తెలియదు కాబటిట్ పడిపోయే వారితోబాటు
వారు కూడా పడిపోతారు.

నేను వారికి తీరుప్ తీరేచ్టపుప్డు వారు కూలిపోతారు అని యెహోవా
సెలవిసుత్ నాన్డు.

13 నేను వారిని పూరిగా కొటిట్వేసుత్ నాన్ను*. ఇక దాకష్తీగెకు దాకష్లు,
అంజూరు చెటుట్ కు అంజూరపండుల్ కాయవు. వాటి ఆకులు
వాడిపోతాయి.

నేను వారికి ఇచిచ్నదంతా నశించిపోతుంది. ఇదేయెహోవావాకుక్.
14 “మనం ఎందుకు ఇకక్డ కూరుచ్నాన్ం? మనమంతా కలిసి

పాకారాలునన్ పటట్ణాలోల్ కి వెళిళ్ అకక్డే చచిచ్పోదాం రండి.
యెహోవాయే మనలను నాశనం చేసుత్ నాన్డు. మనం ఆయనకు

విరోధంగా పాపం చేశాం కాబటిట్ మన దేవుడు యెహోవా
మనకు విషజలం తాగించాడు.

15 మనం శాంతి సమాధానాల కోసం కనిపెటుట్ కుని ఉనాన్ం గానీ
మనకేమీమంచి జరగలేదు.

మం కోసం కనిపెడుతునాన్ం గానీ భయమే కలుగుతూ ఉంది అని
వారు చెబుతారు.

16 దాను పాంతం నుండి వచేచ్ వారి గురాల బుసలు
వినబడుతునాన్యి. వాటి సకిలింపులకు దేశమంతా
అదురుతూ ఉంది.

వారు వచిచ్ దేశానిన్, దానిలోని సమసాత్ నిన్, పటట్ణానిన్ దానిలో
నివసించే వారిని నాశనం చేసాత్ రు.

17యెహోవా చెపేప్దేమంటే, ‘నేను పాములనూ, కాలనాగులనూ మీ
మధయ్కు పంపిసాత్ ను. అవిమిమమ్లిన్ కాటు వేసాత్ యి. వాటికి
విరుగుడు మంతం ఏమీ లేదు.’ ”

18నా గుండె నాలోపలసొమమ్సిలిల్ పోతునన్ది. నాకు దుఃఖ నివారణ
ఎలా దొరుకుతుంది?

19 యెహోవా సీయోనులో లేడా? ఆమె రాజు ఆమెలో లేడా?
అని బహ దూరదేశం నుండి నా పజల రోదనలు
వినబడుతునాన్యి.

* 8:13 8:13పూరిగా కొటిట్వేసుత్ నాన్ను ఒక చోటికి తీసుకోని వచిచ్నపుప్డు
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వారి విగహాలను ఇతర దేశాల మాయ దేవుళళ్ను పెటుట్ కుని నాకు
ఎందుకు కోపం తెపిప్ంచారు?

20 కోత కాలం గతించిపోయింది. ఎండాకాలం దాటిపోయింది.
మనకింకా రకష్ణ దొరకలేదు అని చెబుతారు.

21 నా జనుల వేదన చూసి నేనూ వేదన చెందుతునాన్ను, వారికి
జరిగిన ఘోర న సంగతులను బటిట్ నేను రోదిసుత్ నాన్ను.
విపరీత న భయం ననున్ ఆవరించింది.

22 గిలాదులో ఔషధం ఏమీ లేదా? అకక్డ దుయ్డెవరూ లేరా? నా
పజలకు ఎందుకు సవ్సథ్త కలగడం లేదు?

9
1నాతల జలమయంగానా కళ ళ్ కనీన్టిఊటగా ఉండు గాక.
ఎందుకంటే హత న నా పజలను గూరిచ్ నేను రాతింబగళ ళ్

విలపించాలని కోరుతునాన్ను.
2నా పజలంతా వయ్భిచారులు, దోహ ల గుంపులాగాఉనాన్రు.
నేనువారినివిడిచిపెటిట్ వెళిల్ ఉండడానికిఅరణయ్ంలోఒకబాటసారుల

నివాసం నాకు దొరికితే బాగుండును.
3 విలుల్ ను వంచినటుట్ గా వారు తమ నాలుకను అబదధ్మాడడానికి

వంచుతారు. ఈ భూమి వారు నమమ్దగిన వారు
కాదు. వారు ఒకటి తరవాత మరొకటి చెడుకారాయ్లు
జరిగిసుత్ నాన్రు. “నేను ఎవరో వారు ఎరుగరు” అని
యెహోవాచెబుతునాన్డు.

4మీలోపతివాడూతనపొరుగువాడివిషయంలోజాగతత్గాఉండాలి.
ఏ సోదరుణీన్ నమమ్వదుద్ . ఎందుకంటే నిజంగా పతి సోదరుడూ

మోసం చేసేవాడే.
పతిపొరుగువాడూ అపనిందలు వేసూత్ తిరుగుతుంటాడు.
5 పతివాడూ సతయ్ం చెపప్కుండా తన పొరుగువాడిని మోసం

చేసాత్ డు. అకమం జరిగించడం వారికి అలవా పోయింది.
ఎంతసేపూ ఎదుటి వారిలో తపుప్లు పటాట్ లని చూసాత్ రు.
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6 కపటం మధయ్లో నువువ్ నివసిసుత్ నాన్వు. వారి కపటంలో వారు
ననున్ తెలుసుకోలేక పోతునాన్రు. ఇదేయెహోవావాకుక్.

7 కాబటిట్ సేనల పభువు యెహోవా చెపేప్దేమంటే, చూడూ, నేను
వారిని లోహం లాగా కరిగించి పరీ ంచబోతునాన్ను. వారికి
ఇంతకంటేమరేమి చెయయ్ను?

8వారినాలుక పదును పెటిట్న బాణం, అది కపటమే పలుకుతుంది.
ఒకడు తన పొరుగువారితో కి సేన్హపూరవ్కంగా మాటాల్ డతాడు

గాని మనసుస్లో మాతం మోసపూరిత న ఆలోచనలు
ఉంటాయి.

9ఈ సంగతులు తెలిసీ నేను వారిని శి ంచకూడదా?
ఈ దేశానిన్ దండించ కూడదా? ఇదేయెహోవావాకుక్.
10 పరవ్తాల గురించి ఏడుసాత్ ను, విలాప గీతం ఆలపిసాత్ ను. వాటి

మేతసథ్లాల గురించి రోదిసాత్ ను.
ఎందుకంటేఅవిపా పోయాయి. వాటిగుండాఎవరూవెళళ్డంలేదు.

వాటిలో పశువుల అరుపులు వినబడడం లేదు.
ఆకాశ పకష్ులు, జంతువులు అనీన్ పారిపోయాయి.
11యెరూషలేమును పాడుదిబబ్గా నకక్ల నివాసంగా చేసాత్ ను.
యూదా పటట్ణాలను ఎవరూ నివసించలేకుండాపాడు చేసాత్ ను.
12 ఈ సంగతిని అరథ్ం చేసుకోగల జాఞ్ నం ఎవరికుంది? దానిన్

వివరించడానికియెహోవాఎవరికి తననోటిమాటఇచాచ్డు?
ఎవరూ పయాణం చేయలేకుండా ఆ దేశం ఎందుకు ఎడారిలా

మారిపోయింది?
13 యెహోవా చెపేప్దేమంటే, “దానికి కారణం, వారు నా మాట

వినలేదు,నాధరమ్శాసానిన్అనుసరించకుండాతోసిపుచాచ్రు. 14తమ
హృదయంలోని మూరఖ్తవ్ం పకారం చేశారు. తమపూరివ్కుల దగగ్ర
నేరుచ్కునన్టుట్ బయలు దేవుళళ్ను పూజించారు. అందుకే వారి దేశం
పా పోయింది.”

15 నాయ్ల పభువు, ఇశాయేలు దేవుడు అయిన యెహోవా
చెపేప్దేమంటే, “నేను ఈ పజలు చేదుకూరలు తినేలా చేసాత్ ను.
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విషజలం తాగిసాత్ ను. 16వారు గానీ, వారి పూరివ్కులు గానీ ఎరగని
జాతి పజలోల్ కి వారిని చెదరగొడతాను. వారు పూరిగా నాశనం
అయేయ్వరకూ వారి కి ఖడగ్ ం పంపుతాను.”
17సేనల పభు నయెహోవా చెపేప్దేమంటే “ఆలోచించండి. రోదనం

చేసే సీలను వెతికి వారిని పిలిపించండి.
విలాపంలో పుణయ్ం గల సీలను వెదికి వారిని పిలవండి.
18 మనం కనీన్ళల్ విడిచేలా, మన కనురెపప్ల నుండి నీళల్

కారిపోయేలా వారు తవ్రగా వచిచ్ రోదన ధవ్ని చేయమని
చెపప్ండి.”

19 “మనం నాశనమయాయ్ం,చాలాఅవమానానికి గురయాయ్ం. వారు
మన ఇళళ్ను కూలదోశారు.

మనం దేశం విడిచి వెళాళ్లిస్వచిచ్ంది” అని సీయోనులో రోదన ధవ్ని
వినబడుతునన్ది.

20 సీలారా, యెహోవా మాట వినండి. ఆయన నోటి నుండి వచేచ్
సందేశాలను జాగతత్గా ఆలకించండి.

మీ కూతుళళ్కు విలాప గీతం నేరప్ండి. ఒకరికొకరు అంగలారుప్
గీతాలు నేరప్ండి.

21 మరణం మన ఇంటి కిటికీల గుండా ఎకుక్తూ ఉంది. మన
రాజభవనాలోల్ అడుగు పెడుతూ ఉంది.

అది వీధులోల్ పసిపిలల్లు, రాజమారాగ్ లోల్ యువకులు లేకుండా వారిని
నాశనం చేసుత్ నన్ది.

22యెహోవాచెపేప్దేమంటే “పొలాలోల్ పేడపడేలా,కోతపనివారివెనక
పనలు పడేలామనుషుల శవాలు కూలుతాయి.

వాటినిపోగు చేయడానికి ఎవరూ ఉండరు.”
23 యెహోవా చెపేప్దేమంటే “తెలి నవాడు తన తెలివిని బటీట్

బలవంతుడు తన బలానిన్ బటీట్ గరివ్ంచకూడదు. అలాగే
ధనవంతుడు తన ఆసిత్ని బటిట్ గరివ్ంచకూడదు.
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24దేనిలో అతిశయించాలంటే, ఈ భూమిమీద కృప చూపుతూ నీతి
నాయ్యాలు జరిగిసుత్ నన్యెహోవాను నేనేఅని గహించిననున్
పరిశీలనగా తెలుసుకోవడంలోనే అతిశయించాలి.

అలాటివాటిలోనే నేను ఆనందిసాత్ ను.”
25 యెహోవా చెపేప్దేమంటే “అనయ్జాతి పజలు సునన్తి

పొందలేదు. ఇశాయేలీయులేమో హృదయ సంబంధ న సునన్తి
పొందలేదు. కాబటిట్ రాబోయే రోజులోల్ సునన్తి పొందని వారినీ,
పొందినవారినీ కలిపి శి సాత్ ను. 26అంటే ఐగుపువారు,యూదులు,
ఎదోమీయులు, అమోమ్నీయులు, మోయాబీయులు, ఎడారిలో
నివసిసూత్ తమ గడాడ్ లు చెంపల గొరిగించుకునేవారు, వీరందరినీ
నేను శి సాత్ ను.”

10
జీవం గల దేవుడు, విగహాలు
10:12-16;యిరీమ్ 51:15-19

1ఇశాయేలుపజలారా,యెహోవామీగురించిచెపేప్మాటలువినండి.
2 యెహోవా చెపేప్దేమంటే, అనయ్జాతుల పజల ఆచారాలు

పాటించకండి.
వారు ఆకాశంలో కనబడే సూచనలకు భయపడతారు. కానీ మీరు

మాతం భయపడవదుద్ .
3 ఆ పజల ఆచారాలు నిషప్ర్యోజనం. ఒకడు అడవిలో చెటుట్

నరకుతాడు, పనివాడు దానిన్ గొడడ్లితో చెకుక్తాడు.
4 అపుప్డు వారు దానికి వెండి బంగారు వసుత్ వులు అలంకరిసాత్ రు.

అది కదలకుండా ఉండేలా దానికి సుతిత్తో మేకులు కొటిట్
బిగిసాత్ రు.

5 అవి దోస తోటలోల్ దిషిట్ బొమమ్లాల్ గా నిలబడి ఉంటాయి. పలకవు,
నడవలేవు కాబటిట్ వాటిని ఎవ నామోయాలి.

అవి మీకు హాని చేయలేవు. కాబటిట్ వాటికి భయపడకండి. వాటి
వలనమంచి ఏమీ జరగదు.
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6యెహోవా,నీలాంటివాడుఎవరూలేరు. నువువ్గొపప్వాడివి. నీబల
పభావాలను బటిట్ నీ పేరు ఎంతోఘనతకెకిక్ంది.

7 లోక జాతులకు రాజు న నీకు భయపడని వాడెవడు? ఆయా
రాజాయ్ల పజలోల్ ని జాఞ్ నులందరిలో నీవంటివాడెవడూ లేడు.
కాబటిట్ మనుషులు నీలో భయభకులు నిలపాలి.

8 వారంతా బుదిధ్ హీనులు, అవివేకులు. చెకిక్న బొమమ్లను
పూజించడం వలన వారికి కలిగే జాఞ్ నం సునాన్.

9 తరీష్షు నుండి రేకులుగా సాగగొటిట్న వెండినీ ఉఫాజ్ నుండి
బంగారానీన్ తెసాత్ రు.

అది కూలీల చేతి పని. ఆ విగహాలకు నీలి, ఊదా రంగు వసాలు
తొడిగారు. అవనీన్ పుణయ్ం గల పనివారు చేసినవే.

10 అయితే యెహోవాయే నిజ న దేవుడు. ఆయనే సజీవు న
దేవుడు,శాశవ్త న రాజు.

ఆయనకోపానిన్ చూసేత్ భూమి కంపిసుత్ ంది. ఆయనకోపానిన్రాజాయ్లు
తటుట్ కోలేవు.

11 మీరు వారితో ఇలా చెపాప్లి. “భూమాయ్కాశాలను సృషిట్ంచని
ఈ దేవుళ ళ్ భూమి మీదా, ఆకాశం కిందా ఉండకుండా
నశించిపోతారు.

12 ఆయన తన బలంతో భూమిని సృషిట్ంచాడు. తన జాఞ్ నంతో
పపంచానిన్ సాథ్ పించాడు, తన తెలివితో ఆకాశానిన్ చకక్గా
పరిచాడు.

13 ఆయన సవ్రం ఆకాశమండలంలో నీటి గరజ్నలాగా వినిపిసుత్ ంది.
భూదిగంతాలోల్ నుండి ఆయన ఆవిరి మేఘాలు వచేచ్లా
చేసాత్ డు. వరష్ంతో బాటు ఆయన మెరుపులు పుటిట్సాత్ డు.
తన గిడడ్ంగుల నుండి గాలిని పంపిసాత్ డు.

14పతిమనిషీతెలివిలేనిమూరుఖ్ డు. విగహాలుపోతపోసేపతివాడూ
తాను చేసిన విగహానిన్బటిట్ అవమానం పొందుతాడు.
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అతడు పోత పోసిన విగహాలు నకిలీవి. వాటికి పాణం
లేదు.

15 అవి ఉపయోగం లేనివి. అవనీన్ ఎగతాళి పనులు. వాటి మీద
తీరుప్ జరిగినపుప్డు అవి నశించి పోతాయి.

16 యాకోబు వంశానికి వారసతవ్ంగా ఉనన్వాడు అలాంటి వాడు
కాడు. ఆయన సమసాత్ నీన్ నిరిమ్ంచేవాడు.

ఇశాయేలు పజలు ఆయన వారసతవ్ం. సేనల పభువు అని
ఆయనకు పేరు.

రాబోయేఉపదవం
17ముటట్డిలో ఉనన్ పజలారా, దేశం విడిచి వెళళ్డానికి నీ సామాను

సరుద్ కోండి.”
18 యెహోవా చేపేప్దేమంటే “నేను ఈసారి ఈ దేశ నివాసులను

బయటికి విసిరివేసాత్ ను.
వారు పటట్బడేలా చేసి నిసప్ హకు గురి చేసాత్ ను.”
19 అయోయ్, నా ఎముకలకు దెబబ్ తగిలి ఆ గాయం పుండుగా

మారింది.
అయితే “ఇది నాకు కలిగిన బాధ. నేను దీనిని సహించాలిస్ందే”

అనుకుంటాను.
20నా గుడారం చిందర వందర అయియ్ంది. నా డేరా తాళ ళ్ అనీన్

తెగిపోయాయి. వారు నా పిలల్లను తీసుకెళిళ్పోయారు.
అందుకే వారు లేరు.

నా డేరా నిలబెటట్డానికి, వాటి తెరలు వేయడానికి నా దగగ్ర ఎవరూ
లేరు.

21కాపరులుమూరుఖ్ యెహోవానుఅడగరు. కాబటిట్ వారికి విజయం
లేదు. వారిమందలనీన్ చెదరిపోతునాన్యి.

22అదిగో వినండి, వార రానే వచిచ్ంది, వారి రాక ధవ్ని వినబడుతూ
ఉంది. యూదా పటట్ణాలను పాడు చేసి, వాటిని నకక్ల
నివాసంగా చేయడానికి ఉతత్రదేశం నుండి వసుత్ నన్ గొపప్
అలల్రి ధవ్ని వినబడుతూ ఉంది.
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23యెహోవా,మనుషులుతమమారాగ్ లనునిరణ్యించుకోవడంవారికి
చేతకాదనీ,మంచిగాపవరించడంవారి వశంలోలేదనీనాకు
తెలుసు.

24యెహోవా, ననున్ నీ నాయ్యవిధిని బటిట్ కమశికష్ణలో పెటుట్ . అలా
కాక నీ కోపానిన్ బటిట్ శి ంచావంటే నేను నాశన పోతాను.

25నినెన్రగని అనయ్జనాల మీదా నీ పేరున పారిథ్ంచని వంశాల మీదా
నీ కోపానిన్ కుమమ్రించు.

ఎందుకంటే వారుయాకోబు వంశానిన్ పూరిగా నిరూమ్లం చేయడానికి
మింగివేశారు. దాని నివాస సథ్లాలను పాడు చేశారు.

11
నిబంధన ఉలల్ంఘన

1 యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాకు పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు.
2 “మీరు ఈ నిబంధన మాటలు వినండి. యూదా పజలతో,
యెరూషలేము నివాసులతో ఇలా చెపుప్. 3 ఇశాయేలు దేవు న
యెహోవాచెపేప్దేమంటే,ఈనిబంధనమాటలువిననివాడుశాపానికి
గురౌతాడు. 4 ఐగుపుదేశం అనే ఆ ఇనప కొలిమిలో నుండి నేను మీ
పూరివ్కులను రపిప్ంచిన రోజున నేను ఈ ఆజఞ్ ఇచాచ్ను, ‘నేను మీ
పూరివ్కులకు పాలు తేనెలు పవహించే దేశానిన్ ఇసాత్ నని వారికి చేసిన
పమాణానిన్ నెరవేరేచ్లా,మీరునావాకయ్ం విని నేనుమీకిచేచ్ ఆజఞ్లను
బటిట్ ఈ నిబంధన వాకాయ్లను అనుసరిసేత్ మీరు నా పజలుగా, నేను
మీ దేవుడుగా ఉంటాను.’ ” 5 అందుకు నేను “యెహోవా, అలాగే
జరుగు గాక” అనాన్ను.

6యెహోవా నాతో ఇలా చెపాప్డు. “నువువ్ యూదా పటట్ణాలోల్ ,
యెరూషలేము వీధులోల్ ఈమాటలు పకటించు. ‘మీరు ఈ నిబంధన
మాటలు విని వాటిని పాటించండి.’ 7 ఐగుపులో నుండి మీ
పూరివ్కులను రపిప్ంచిన రోజు మొదలుకుని నేటివరకూ వారితో ‘నా
మాట వినండి’ అని నేను గటిట్గా, ఖండితంగా చెబుతూ వచాచ్ను.
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8అయినావారు తమ దుషట్హృదయంతో, మూరుఖ్ నడుచుకుంటూ
నామాట వినలేదు. ఈ నిబంధన మాటలనిన్టినీ అనుసరించి
నడవమని చెపిప్నా వారు వినలేదు కాబటిట్ నేను ఆ నిబంధనలోని
శాపాలనిన్టినీ వారిమీదికి రపిప్సాత్ ను.”

9 యెహోవా నాతో ఇలా చెపాప్డు. “యూదా పజలోల్ ,
యెరూషలేము నివాసులోల్ ఒక కుట జరుగుతునన్టుట్ కనిపిసుత్ నన్ది.
10 అదేమంటే, ఇశాయేలు, యూదా వంశసుథ్ లు నా మాటలు వినని
తమ పూరీవ్కుల దోషాలను కొనసాగించడానికి నిరణ్యించుకునాన్రు.
వారు అనయ్ దేవుళళ్ను పూజిసూత్ , వాటిని అనుసరిసూత్ వారి
పూరివ్కులతో నేను చేసిన నిబంధనను భంగం చేశారు.”

11 కాబటిట్ యెహోవా చెపేప్దేమంటే “వారు తపిప్ంచుకోలేని
విపతుత్ ను వారి మీదికి రపిప్సాత్ ను, వారు ననున్ ఎంత వేడుకునాన్
నేను వినను. 12 యూదా పటట్ణాలు, యెరూషలేము పజలు
తాము ఎవరి తే ధూపం వేసూత్ పూజిసుత్ నాన్రో ఆ దేవుళళ్కు
వినన్వించుకుంటారుగానీ వారి ఆపదలో అవి వారిని ఏమాతం
కాపాడలేవు. 13 యూదా, నీ పటట్ణాలు ఎనిన్ ఉనాన్యో అనిన్
దేవుళ ళ్ నీకు ఉనాన్రు కదా? యెరూషలేము పజలారా, బయలు
దేవతకు ధూపం వేయడానికి మీరు వీధి వీధినా అసహయ్ న
బలిపీఠాలు దానికి నిరిమ్ంచారు.
14కాబటిట్ యిరీమ్యా, నువువ్ఈ పజల కోసంపారథ్న చేయవదుద్ . వారి

పకష్ంగాఅంగలారచ్వదుద్ , వేడుకోవదుద్ . వారు తమవిపతుత్ లో
నాకుమొర పెటిట్నపుడు నేను వినను.

15 దుషట్ తలంపులు కలిగిన నా పియ న పజలకు నా మందిరంతో
పనేంటి?

బలుల కోసం నువువ్ మొకుక్కుని తెచిచ్న పతిషిఠ్త న మాంసం
భుజించడం వలన నీకు పయోజనం లేదు.

ఎందుకంటే నువువ్ చెడు జరిగించి సంతోషించావు.
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16 గతంలో యెహోవా నినున్, ‘ఫలభరిత న పచచ్ని ఒలీవ చెటుట్ ’
అని పిలిచాడు.

అయితే ఆయన గొపప్ తుఫాను శబద్ంలా వినిపించే మంట
రగిలించాడు. దాని కొమమ్లు విరిగిపోతాయి.

17ఇశాయేలు,యూదాపజలుబయలుదేవతకుధూపంవేసినాకు
కోపం పుటిట్ంచారు. కాబటిట్ మీ మీరు చేసిన చెడు కియలను బటిట్
మిమమ్లిన్ నాటిన సేనల పభు న యెహోవామీ కి మహా విపతుత్ ను
పంపిసాత్ డు.”

యిరీమ్యాని చంపడానికి పనాన్గం
18 దీనంతటినీ యెహోవా నాకు వెలల్డి చేసినపుప్డు నేను

గహించాను. ఆయనవారి పనులను నాకు కనపరిచాడు. 19అయితే
నేను వధకు తీసుకుపోయే గొరెపిలల్లాగా ఉనాన్ను. వారు నాకు
వయ్తిరేకంగా చేసిన ఆలోచనలు నేను గహించలేదు. “మనం చెటుట్ ను
దాని ఫలంతో సహా కొటిట్వేదాద్ ం రండి, అతని పేరు ఇక ఎవరూ
జాఞ్ పకం చేసుకోకుండా అతనిని సజీవులోల్ నుండి నిరూమ్లం చేదాద్ ం
రండి” అనివారు చెపుప్కునాన్రు.
20 సేనల పభు న యెహోవా నాయ్యంగా తీరుప్ తీరుసూత్ ,

హృదయానీన్,మనసుస్నూ పరిశోధిసాత్ డు.
యెహోవా, నావాయ్జాయ్నిన్ నీ ఎదుట పెటాట్ ను. వారిమీద నువువ్ చేసే

పతీకారం నేను చూసాత్ ను.
21 “నువువ్యెహోవా పేరున పవచిసేత్, మాచేతిలో చనిపోతావు”

అని చెపేప్ అనాతోతు పజల గురించి సేనల పభు న యెహోవా
చెపేప్దేమంటే, 22 “నేనువారిని శి ంచబోతునాన్ను,వారియువకులు
ఖడగ్ ం చేత చనిపోతారు. వారి కొడుకులు, కూతురుల్ కరువు చేత
చనిపోతారు. 23వారిలో ఎవరూ మిగలరు. ఎందుకంటే నేను వారికి
తీరుప్ తీరిచ్న సంవతస్రం వారి కి మహా విపతుత్ ను పంపిసాత్ ను.”
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12
యిరీమ్యాపారథ్న

1 యెహోవా, నా వాదన నీకు వినిపించిన పతిసారీ నువువ్
నీతిమంతుడవుగానే ఉంటావు.

అయినానీనాయ్య విధానాల గురించి నేను నీతోమాటాల్ డతాను.
దురామ్రుగ్ లు ఎందుకు వరిధ్లుల్ తారు? అపనమమ్కసుత్ లు విజయాలు

సాధిసాత్ రెందుకు?
2వారిని నువేవ్ నాటావు,వారు వేరు పారి పెరిగి ఫలిసుత్ నాన్రు.
వారి మాటలు చూసేత్ నువువ్ వారికి దగగ్రగా ఉనాన్వు గానీ వారి

హృదయాలకు దూరమే.
3యెహోవా, నీకు నేను బాగా తెలుసు. ననున్ చూసూత్ ఉనాన్వు.

నాహృదయానిన్ పరిశోధిసుత్ నాన్వు.
వధ కోసం ఏరాప్టు చేసిన గొరెలాల్ గా వారిని తీసుకుపో. వధ రోజు

కోసం వారిని పతేయ్క పరచు.
4 దాని పజల చెడుతనం వలన భూమి ఎంతకాలం దుఃఖించాలి?

దేశంలో గడిడ్ ఎనాన్ళల్ ఎండిపోవాలి? జంతువులు, పకష్ులు
అంతరించి పోతునాన్యి.

వారేమో “మనకేం జరగబోతునన్దో దేవునికి తెలియదు” అని
చెపుప్కుంటునాన్రు.

దేవుని జవాబు
5 యిరీమ్యా, నువువ్ పాదచారులతో పరిగెతిత్నపుప్డే నీవు

అలసిపోయావు కదా, నువువ్ గురపు రౌతులతో ఏ విధంగా
పోటీ పడతావు?

నెమమ్దిగా ఉనన్ పాంతంలోనే నువువ్ నిశిచ్ంతగా ఉండగలవు. మరి
యొరాద్ ను పరవళ ళ్ తొకుక్తూ వసేత్ నీవేం చేసాత్ వు?

6నీ సోదరులు, నీ తండి ఇంటివారు తం నినున్ మోసం చేసి అలల్రి
చేశారు.

వారు నీతో ఎంత దయగామాటలాడినా నువువ్ వారిని నమమ్వదుద్ .
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7నేను నామందిరం విడిచిపెటాట్ ను. నావారసతావ్నిన్ వదిలేశాను.
నా పియ న పజలను వారి శతువుల చేతికి అపప్గించాను.
8నావారసతవ్ం నాకు అడవిలోని సింహంలాగా అయియ్ంది. అది నా

మీద గరిజ్సూత్ ఉంది. కాబటిట్ అదినాకు అసహయ్ం అయియ్ంది.
9 నా వారసతవ్ం నాకు ఒక నా జంతువులాగా అయియ్ంది.

కూరపకష్ులు దాని చుటూట్ గుమిగూడి ఉంటునాన్యి.
రండి, అవి తినడానికి అడవి జంతువులనిన్టినీ పోగు చేయండి.
10అనేకమంది కాపరులు నాదాకష్తోటలను పాడు చేశారు. నాఆసిత్ని

తొకిక్వేశారు.
నాకిషట్ న పొలానిన్ బీడుగా ఎడారిగా చేశారు.
11 వారు దానిన్ పాడు చేయడం చూసి నేను దుఃఖిసుత్ నాన్ను.

దేశమంతా పా పోయింది. దాని గూరిచ్ బాధపడే వాడు
ఒకక్డూ లేడు.

12వినాశకులు అరణయ్ంలోనిఖాళీ సథ్లాలనిన్టిమీదకీ వసుత్ నాన్రు.
దేశంఈఅంచు నుండి ఆఅంచు వరకూయెహోవాఖడగ్ ం తిరుగుతూ

హతం చేసుత్ నన్ది. నరులనన్వారికి ఏమీ భదత లేదు.
13 పజలు గోదుమలు చలాల్ రు కానీ ముండల్ పంట కోసాత్ రు. పనిలో

అలసిపోతునాన్రు గాని పయోజనం లేదు.
యెహోవా కోపం కారణంగా కోయడానికి పంట లేక మీరు

సిగుగ్ పడతారు.
14 యెహోవా చెపేప్దేమంటే “నేను ఇశాయేలు అనే నా పజలకు

ఇచిచ్న వారసతావ్నిన్ ఆకమించుకొనే దుషుట్ లను వారి దేశాల నుండి
పెళల్గిసాత్ ను. వారి మధయ్ నుండి యూదావారిని బయటికి తెసాత్ ను.
15 ఆయా దేశాలను పెళళ్గించిన తరువాత నేను మళీళ్ వారి మీద
జాలిపడతాను. వారి వారసతావ్లకు, వారి దేశాలకు వారిని తిరిగి
రపిప్సాత్ ను.”

16వారు “బయలు తోడు” అని పమాణం చేయడం నా పజలకు
నేరాప్రు. ఇపుప్డు వారు “యెహోవా జీవం తోడు” అని నా పేరున
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పమాణం చేయడానికి నా పజల విధానాలను జాగతత్గా నేరుచ్కుంటే
వారు నా పజల మధయ్ అభివృదిధ్ చెందుతారు. 17అయితే వారు నా
మాట వినకపోతే నేను ఆ జనాలను వేరుతో సహా పెళళ్గించి వారిని
సంపూరణ్ంగా నాశనం చేసాత్ ను. ఇదేయెహోవావాకుక్.

13
అవిసెనార నడికటుట్ ఉపమానం

1 యెహోవా నాతో ఇలా చెపాప్డు. “నువువ్ వెళిల్ అవిసెనార
నడికటుట్ కొనుకుక్ని నీటితో తడపకుండానే నీ నడుముకు కటుట్ కో.”
2 కాబటిట్ యెహోవా మాట పకారం నేను నడికటుట్ ఒకటి కొనుకుక్ని
నడుముకు కటుట్ కునాన్ను. 3 యెహోవా వాకుక్ నాకు రెండోసారి
పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు. 4 “నువువ్ కొని నడుముకు కటుట్ కునన్
నడికటుట్ ను తీసి,యూఫటీసు నది దగగ్రికి పోయిఅకక్డ ఉనన్ బండ
సందులో దానిన్ దాచిపెటుట్ .” 5యెహోవా ఆజాఞ్ పించినటేట్ నేను వెళిళ్
యూఫటీసు దగగ్ర దానిన్ దాచిపెటాట్ ను.

6చాలా రోజుల తరవాత యెహోవా “నువువ్ యూఫటీసు దగగ్రికి
వెళిళ్, అకక్డ దాచిపెటిట్న నడికటుట్ తీసుకో” అని నాతో చెపాప్డు.
7 నేను యూఫటీసు దగగ్రికి పోయి తవివ్ దాచిపెటిట్న నడికటుట్ ను
తీసుకునాన్ను. అయితే ఆ నడికటుట్ చెడిపోయి ఉంది. అది దేనికీ
పనికిరాకుండా ఉంది.

8 అపుప్డు యెహోవా వాకుక్ నాకు పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు.
9 “యెహోవా చెపేప్దేమంటే, ఇదే విధంగా యూదా పజల గరావ్నిన్,
యెరూషలేము పజల మహా గరావ్నిన్ నేను అణచివేసాత్ ను. 10 ఈ
పజలు అనయ్ దేవుళళ్ను పూజిసూత్ , వాటికే నమసాక్రం చేసుత్ నాన్రు.
వాటినేఅనుసరిసూత్ ,నామాటలువినకుండాతమహృదయకాఠినయ్ం
చొపుప్న నడుసుత్ నాన్రు. వారు ఎందుకూ పనికిరానిఈ నడికటుట్ లాగా
అవుతారు. 11 వారిని నా పజలుగా చేసుకుని వారి దావ్రా నాకు
కీరి పతిషట్లు, మహిమ కలగాలని నేను ఆశించాను. ఒకడు నడికటుట్
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కటుట్ కునన్టుట్ గా నేను ఇశాయేలు, యూదా పజలందరినీ నా నడుము
చుటూట్ కటుట్ కునాన్ను గానీ,వారు నామాటలు వినలేదు.”

దాకష్ తితుత్ ల రసం ఉపమానం
12 కాబటిట్ నువువ్ వారితో ఇలా చెపుప్. “ఇశాయేలు దేవు న

యెహోవా చెపేప్దేమంటే, పతి దాకష్ తితీత్ రసంతో నిండి ఉండాలి.”
“దాకష్ తితుత్ లు రసంతో నిండి ఉండాలి అనిమాకు తెలియదా” అని
వారు నీతో అంటే, వారితో ఈ మాటలు చెపుప్. 13 “యెహోవా
చెపేప్దేమంటే, ఈ దేశ పజలందరినీ, అంటే, దావీదు సింహాసనం
మీద కూరుచ్నే రాజులను, యాజకులను, పవకలను, యెరూషలేము
పజలను, అందరినీ నేను మతుత్ లో మునిగేలా చేయబోతునాన్ను.
14 అపుప్డు నేను తండులూ కొడుకులూ అందరూ కూలిపోయి
ఒకడి మీద ఒకడు పడేలా చేసాత్ ను. వారి మీద జాలీ, కనికరమూ
చూపకుండావారినినాశనం చేసాత్ ను.”

చెరను గురించి హెచచ్రిక
15 జాగతత్గా వినండి. యెహోవా మాటాల్ డుతునాన్డు, అహంకారం

వదుద్ .
16మీ దేవు న యెహోవా చీకటి కమమ్జేయక ముందే, చీకటిలో మీ

కాళల్ కొండల తొటుపడక ముందే, ఆయనను ఘనపరచి
కొనియాడండి.

ఎందుకంటే మీరు వెలుగు కోసం చూసుత్ ండగా ఆయన దానిన్
గాఢాంధకారంగామారుసాత్ డు.

17 ఇపుప్డు మీరు ఆ మాట వినకపోతే మీ గరవ్ం విషయంలో నేను
రహసయ్ంగా విలపిసాత్ ను.

యెహోవామందను చెరగాపటుట్ కునన్ందుకు నేను కనీన్రుమునీన్రుగా
విలపిసాత్ ను.

18 రాజుతో, రాజమాతతో ఇలా చెపుప్. “మిమమ్లిన్ మీరు
తగిగ్ంచుకుని, నేలమీద కూరోచ్ండి.
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మీ తల కిరీటాలు, మీ అహంకారం, మీ మహిమ అనీన్
పడిపోయాయి.”

19 ద ణదేశ పటట్ణాలు మూతబడి ఉనాన్యి. వాటిని తెరిచేవాడు
ఉండడు. యూదా పజలంతా చెరలోకి వెళిళ్పోయారు.

20 మీ కళెళ్తిత్ ఉతత్రం నుండి వసుత్ నన్ వారిని చూడండి. నీకిచిచ్న
సుందర న మంద ఎకక్డ ఉంది?

21వారిని నీ నువువ్ సేన్హితులుగా చేసికొనాన్వు. ఇపుప్డు వారినే
ఆయన నీమీద అధిపతులుగా నియమిసేత్ నీవేం చేసాత్ వు?

పసవించే సీ పడే వేదన నీకు కలుగుతుంది కదా?
22 “ఇవనీన్ నాకెందుకు జరుగుతునాన్యి?” అని నీ మనసుస్లో

అనుకోవచుచ్.
నువువ్ చేసిన విసాత్ ర న దోషాలేదానికికారణం. అందుకే నీ వసాలు

తీసివేయడం, నీ అతాయ్చారం చేయడం జరుగుతుంది.
23కూషు దేశ పజలు తమచరమ్పు రంగుమాపుకోగలరా? చిరుతపులి

తనమచచ్లనుమారుచ్కోగలదా?
అదే గనుక సాధయ్ తే చెడు చేయడానికి అలవాటు పడిన మీకు

మంచి చేయడంసాధయ్మౌతుంది.
24 కాబటిట్ అడవిగాలికి పొటుట్ ఎగిరిపోయినటుట్ నేను వారిని

చెదరగొడతాను.
25 మీరు ననున్ మరచిపోయి మోసానిన్ నముమ్కునాన్రు కాబటిట్

అదే మీ వంతుగా నేను కొలిచి ఇచాచ్ను, అని యెహోవా
చెబుతునాన్డు.

26 కాబటిట్ మీకు సిగుగ్ కలిగేలా నేను మీ బటట్ల అంచులను లేపి మీ
ముఖం మీద పడేలా చేసాత్ ను.

27నీ వయ్భిచారం, కామంతో కూడిన నీ సకిలింపులు నీ జార కారాయ్లు
నాకు తెలుసు.

పొలాలోల్ ని ఉనన్త సథ్లాలోల్ నీవు చేసిన అసహయ్ న కారాయ్లు నాకు
కనబడుతునాన్యి.
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యెరూషలేమా, నీకు శమ. నినున్ నువువ్ పవిత పరచుకోవడం లేదు.
ఇలా ఎంత కాలం కొనసాగుతుంది?

14
కరువు, దేవుని సందేశం

1 కరువు గురించియెహోవాయిరీమ్యాకు ఇలా చెపాప్డు,
2 “యూదా రోదించాలి. దాని దావ్రాలు పడిపోవాలి. వాళ ళ్ భూమి

కోసం ఏడుసుత్ నాన్రు. యెరూషలేము కోసం వాళ ళ్ చేసుత్ నన్
రోదన కి వెళత్ ఉంది.

3 వాళళ్ నాయకులు తమ పనివాళళ్ను నీళల్ కోసం పంపుతారు.
వాళ ళ్ బావుల దగగ్రికి పోతే నీళల్ ండవు. ఖాళీ కుండలతో
వాళ ళ్ తిరిగి వసాత్ రు. సిగుగ్ తో అవమానంతో తమ తలలు
కపుప్కుంటారు.

4దేశంలో వాన రాకపోవడంతో నేల బీటలు వారింది. తులు సిగుగ్ తో
తమ తలలు కపుప్కుంటునాన్రు.

5గడిడ్ లేకపోవడంతోలేడి కూడాతనపిలల్లనుపొలాలోల్ వదిలేసుత్ నన్ది.
6 అడవి గాడిదలు చెటుల్ లేని మెటట్ల మీద నిలబడి నకక్లాల్ గా

రొపుప్తునాన్యి. మేతలేకవాటి కళ ళ్ పీకుక్పోతునాన్యి.”
7యెహోవా, మా అపరాధాలు మా మీద నేరారోపణ చేసుత్ నన్పప్టికీ,

నీనామంకోసంకారయ్ం జరిగించు. చాలాసారుల్ దారి తపాప్ం.
నీకు విరోధంగామేము పాపం చేశాం.

8ఇశాయేలు ఆశయమా! కషట్కాలంలోవారిని ర ంచేవాడివి. దేశంలో
నువెవ్ందుకు పరాయివాడిగాఉనాన్వు? ఒకక్ రాతే బస చేసే
బాటసారిలా ఎందుకు ఉనాన్వు?

9 కలవరపడిన వాడిలా, ఎవరినీ కాపాడలేని శూరునిలా
నువెవ్ందుకునాన్వు? యెహోవా,నువువ్మామధయ్ఉనాన్వు!
నీ పేరుమామీద నిలిచి ఉంది. మమమ్లిన్ విడిచి పెటట్వదుద్ .

10 యెహోవా ఈ పజలను గురించి ఇలా చెబుతునాన్డు.
“తిరుగులాడడం అంటే వాళళ్కెంతో ఇషట్ం. వాళ ళ్ తమ
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కాళల్ను అదుపులో ఉంచుకోవడం లేదు.” యెహోవా
వారిపటల్ ఇషట్ంగా లేడు. ఇపుప్డు ఆయన వారి అకమానిన్
గురుకు తెచుచ్కుని వారిపాపాలను బటిట్ వారిని శి ంచాడు.

11అపుప్డుయెహోవానాతో ఇలా చెపాప్డు. “ఈపజలమేలు కోసం
పారథ్న చేయవదుద్ .

12వాళ ళ్ ఉపవాసమునన్పప్టికీ నేను వారి మొర వినను. వాళ ళ్
దహనబలులూ వేదాయ్లూ అరిప్ంచినా నేను వాటిని
అంగీకరించను. కతిత్తో, కరువుతో, అంటువాయ్ధులతో
వారినినాశనం చేసాత్ ను.”

13అందుకు నేనిలా అనాన్ను “అయోయ్, యెహోవా పభూ! ‘మీరు
కతిత్ చూడరు. మీకు కరువు రాదు. ఈ సథ్లంలో నేను సిథ్ర న భదత
మీకిసాత్ ను’ అని పవకలు వాళళ్తో ఇలా చెబుతునాన్రు.”

14 అపుప్డు యెహోవా నాతో ఇలా అనాన్డు. “పవకలు నా
పేరున అబదాధ్ లు పకటిసుత్ నాన్రు. నేను వాళళ్ను పంపలేదు.
వాళళ్కు ఎలాంటి ఆజాఞ్ ఇవవ్లేదు. వాళళ్తో మాటాల్ డలేదు.
అయితే వాళళ్ హృదయాలోల్ నుంచి మోసపూరిత న దరశ్నాలూ
పనికిమాలిన, మోసపు శకునాలూ వసుత్ నాన్యి. వీటినే వాళ ళ్ మీకు
పవచిసుత్ నాన్రు.

15 అందుచేత యెహోవా అనే నేను చెబుతునన్ది ఏమంటే, నేను
వాళళ్ను పంపకపోయినా, నా పేరును బటిట్ కతిత్గానీ కరువుగానీ ఈ
దేశంలోకి రాదు అని చెబుతునాన్రు. ఆ పవకలు కతిత్తో కరువుతో
నాశనమవుతారు.”

16 “వాళెళ్వరితో అలాంటి పవచనాలు చెబుతారో ఆ పజలు
కరువుకూ కతిత్కీ గు , యెరూషలేము వీధులోల్ కూలుతారు. నేను
వాళళ్ దురామ్రాగ్ నిన్ వాళళ్ మీదికి రపిప్సాత్ ను. వాళళ్నూ వాళళ్
భారయ్లనూవాళళ్ కొడుకులనూ కూతుళళ్నూపాతిపెటట్డానికిఎవడూ
ఉండడు.”
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17 “నువువ్ వాళళ్తో ఈ మాటలు చెపుప్, కనయ్ అయిన నా పజల
కూతురు ఘోరంగా పతనమవుతుంది. అది మానని పెదద్
గాయంపాలవుతుంది. రాతి, పగలు నా కళళ్ నుంచి కనీన్ళల్
కారనివవ్ండి.

18 పొలంలోకి వెళిల్ చూసినపుప్డు కతిత్తో చచిచ్న వాళ ళ్
కనిపిసుత్ నాన్రు. పటట్ణంలోకి వెళిల్ చూసేత్ కరువుతో
అలమటించే వాళ ళ్ కనిపిసుత్ నాన్రు. పవకలూయాజకులూ
తెలివిలేక తిరుగుతునాన్రు.”

19 నువువ్ యూదాను పూరిగా వదిలేశావా? సీయోను అంటే నీకు
అసహయ్మా? మేము కోలుకోలేనంతగా నువువ్ మమమ్లిన్
ఎందుకు కొటాట్ వు? మేముశాంతి కోసం ఆశించాంగానీమేలు
కలిగించేది ఏదీ రాలేదు. కోలుకునేలా ఎదురు చూశాం గానీ
చుటూట్ భయానక దృశాయ్లే.

20యెహోవా, మేము నీకు విరోధంగా పాపం చేశాం. మాదురామ్రాగ్ నీన్
మాపూరీవ్కుల దోషానీన్ మేము ఒపుప్కుంటునాన్ం.

21 నీ పేరును బటిట్ మిమమ్లిన్ గౌరవించేలా మమమ్లిన్ తోసివేయవదుద్ .
మాతో నువువ్ చేసిన నిబంధనను గురు చేసుకో. దానిన్
భంగం చేయవదుద్ .

22 ఇతర రాజాయ్లు పెటుట్ కునన్ విగహాలు ఆకాశం నుంచి వాన
కురిపిసాత్ యా? మాయెహోవాదేవా, ఇలాచేసేదినువేవ్ గదా!
ఇవనీన్ నువేవ్ చేసుత్ నాన్వు, నీ కోసమే మేము ఆశాభావంతో
ఉనాన్ము.

15
1 అపుప్డు యెహోవా నాకిలా చెపాప్డు. “మోషే అయినా

సమూయే నా నా ఎదుట నిలబడినపప్టికీ ఈ పజలను
అంగీకరించడానికి నాకు మనసుస్ ఒపుప్కోదు. నా దగగ్ర నుంచి
వాళళ్ను వెళల్గొటుట్ . వాళళ్ను వెళల్నియియ్.”
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2 “మేమెకక్డికి వెళాళ్లి?” అని వాళ ళ్ నినన్డితే నువువ్ వాళళ్తో
ఇలా చెపుప్. “యెహోవా ఈమాట సెలవిసుత్ నాన్డు, చావు
కోసం ఏరాప్ న వాళ ళ్ చావుకూ, కతిత్ కోసం ఏరాప్ న
వాళ ళ్ కతిత్కీ, కరువు కోసం ఏరాప్ న వాళ ళ్ కరువుకూ,
చెరకు ఏరాప్ న వాళ ళ్ చెరకూ వెళాళ్లి.

3 చంపడానికి కతిత్నీ, చీలచ్డానికి కుకక్లనూ, తినివేయడానికీ
నాశనం చేయడానికీ ఆకాశ పకష్ులనూ, భూమి మీద తిరిగే
మృగాలనూ పంపిసాత్ ను. ఈ నాలుగు రకాల బాధలు వారికి
వసాత్ యి.” ఇదియెహోవావాకుక్.

4యూదా రాజు హిజిక్యా కొడుకు మనషేష్ యెరూషలేములో చేసిన
పనులను బటిట్ భూమి మీద ఉనన్ రాజాయ్లనిన్టికీ భీతి
కలిగేలా చేసాత్ ను.

5 యెరూషలేమా, నినున్ ఎవరు కనికరిసాత్ రు? నీ గురించి ఎవరు
ఏడుసాత్ రు? నీ బాగోగులు ఎవరు పటిట్ంచుకుంటారు? ఇది
యెహోవావాకుక్.

6నువువ్ ననున్ వదిలేసావు. నా దగగ్ర నుంచి వెళిళ్పోయావు. కాబటిట్
నా చేతోత్ నినున్ కొడతాను. నినున్ నాశనం చేసాత్ ను. నీ మీద
జాలిపడి విసిగిపోయాను.

7దేశం గుమామ్లోల్ నేను వారిని చేటతో తూరాప్రపడతాను. నాపజలు
తమ పదధ్తులను విడిచి నా దగగ్రికి రావడం లేదు కాబటిట్
వాళళ్ను నాశనం చేసాత్ ను. వారికి వియోగం కలిగిసాత్ ను.

8 వారి వితంతువుల సంఖయ్ సముదతీరాన ఇసుక కంటే
ఎకుక్వయేయ్లా చేసాత్ ను. నేను మధాయ్హన్ం సమయంలో
యువకుల తలుల్ ల మీదికి నాశనం చేసేవాణిణ్ పంపిసాత్ ను.
వారిమీదికి భయం, దిగాభ్ర్ంతి ఆకసామ్తుత్ గా రపిప్సాత్ ను.

9ఏడుగురిని కనిన సీ నీరసించిపాణం విడుసుత్ ంది. పగటి సమయం
ఇంకా ఉండగానే ఆమె పొదుద్ ముగుసుత్ ంది. ఆమె సిగుగ్ తో
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అవమానం పాలవుతుంది. మిగిలిన వారిని తమ శతువుల
ఎదుట కతిత్పాలు చేసాత్ ను. ఇదియెహోవావాకుక్.

10 అయోయ్ నాకెంతో బాధ! అమామ్! దేశసుథ్ లందరితో కలహాలు
పెటుట్ కునేవాడిగా ననున్ కనాన్వు. నేనెవరికీ అపిప్వవ్లేదు,
అపుప్ తీసుకోలేదు. అయినా వారంతా ననున్
దూషిసుత్ నాన్రు.

11 అందుకు యెహోవా ఇలా చెపాప్డు. “మంచి కోసం నేను నినున్
తపిప్ంచనా? తపప్కుండా విపతుత్ లో బాధలో నీ శతువులు నీ
సాయానిన్ అరిథ్ంచేలా చేసాత్ ను.

12 ఇనుమును, మరి ముఖయ్ంగా ఉతత్ర దేశం నుంచి వచిచ్న కంచు
కలిసిన ఇనుమును ఎవ నా విరగ గొటట్గలడా?

13 మీ పాంతాలనిన్టిలో మీరు చేసే పాపాలనిన్టికీ మీ సంపదనూ
మీ విలు న వసుత్ వులనూ నేను దోపుడు సొముమ్గా
అపప్గిసాత్ ను.

14 నువెవ్రుగని దేశంలో మీ శతువులకు మిమమ్లిన్ బానిసలుగా
చేసాత్ ను. నాకోపంమంటలాల్ గారగులుకుంది. అదిమిమమ్లిన్
దహిసుత్ ంది.

15యెహోవా, నా బాధ నీకే తెలుసు. ననున్ గురు చేసుకుని సాయం
చెయియ్. ననున్ బాధించే వారి మీద నా కోసం పతీకారం
చెయియ్. నువువ్ ఓరుప్ వహించి ననున్ తీసుకుపోవదుద్ . నీ
కోసమే నేను నింద భరిసుత్ నాన్నని గురు చేసుకో.

16 సేనల పభు న యెహోవా, నేను నీ పేరు పెటుట్ కునాన్ను. నీ
మాటలు నాకు దొరికితే నేను వాటిని తినాన్ను. నీమాటలు
నాకెంతో సంతోషంగాహృదయానందంగా ఉనాన్యి.

17వేడుక చేసుకునే వాళళ్ గుంపులో నేను కూరుచ్ని సంతోషించలేదు.
నీ బల న చెయియ్నామీదఉంది. కడుపుమంటతో నువువ్
ననున్ నింపావు. కాబటిట్ , నేను ఒంటరిగా కూరుచ్నాన్ను.
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18 నా బాధకు అంతం లేదెందుకు? నా గాయం ఎందుకు ఘోర
నయం కాకుండా ఉంది? నువువ్ నాకు మోసజలం లాగా,
ఇంకిపోయేఊటలాగాఉంటావా?”

19అపుప్డు యెహోవా ఇలా చెపాప్డు. “యిరీమ్యా, నువువ్ నా పు
తిరిగితే నువువ్ నా సనిన్ధిని నిలిచేలా నేను నినున్ తిరిగి
రపిప్సాత్ ను. యోగయ్ న వాటిలో నుంచి పనికిమాలిన
వాటిని నువువ్ తీసేసేత్ నా నోటిలాగా నువువ్ంటావు. పజలు
నీ పుకు తిరుగుతారు. అయితే నువువ్ వారి పుకు
తిరగకూడదు.

20 నేను నినున్ ఈ పజలకు అభేధయ్ న కంచుకోటగా చేసాత్ ను.
వాళ ళ్ నీ మీద యుదధ్ం చేసాత్ రు గాని నినున్ గెలవలేరు.
నినున్ ర ంచడానికి, నినున్ విడిపించడానికి నేను నీకు తో
ఉంటాను. ఇదియెహోవావాకుక్.

21 నేను నినున్ దురామ్రుగ్ ల చేతిలోనుంచి విడిపిసాత్ ను. నిరంకుశుల
బారినుంచి నినున్ విమోచిసాత్ ను.”

16
శికష్-వాగాద్ నం

1యెహోవావాకుక్ నాకు పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు,
2 “నువువ్ పెళిల్ చేసుకోవదుద్ . ఈ సథ్లంలో నీ కోసం కొడుకులనుగానీ

కూతుళళ్ను గానీ కనొదుద్ .”
3ఈ సథ్లంలో పుటేట్ కొడుకుల గురించి కూతుళళ్ గురించి, వాళళ్ను

కనిన తలుల్ లను గురించి, ఈ దేశంలో వాళళ్ను కనిన
తండులను గురించియెహోవాఇలా చెబుతునాన్డు.

4 “వాళ ళ్ ఘోర న చావు చసాత్ రు. వాళళ్ను గురించి ఎవవ్రూ
ఏడవరు. వాళళ్ను పాతిపెటట్రు. వాళ ళ్ భూమి మీద
పెంటకుపప్లాగా పడి ఉంటారు. వాళ ళ్ కతిత్తో, కరువుతో
నశిసాత్ రు. వాళళ్ శవాలు రాబందులకూ భూజంతువులకూ
ఆహారంగా ఉంటాయి.”
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5యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు. “నేను ఈ పజలకు నా శాంతి, నా
దయ, నా వాతస్లయ్ం తీసివేశాను, కాబటిట్ విలపించే వాళళ్
ఇంటోల్ కి నువువ్ వెళొల్ దుద్ . వాళళ్ను గురించి విలపించడానికి
వెళళ్వదుద్ . ఎవరినీ ఓదారచ్డానికి వెళళ్వదుద్ .” ఇది
యెహోవావాకుక్.

6 ఈ దేశంలో గొపప్వాళ ళ్, సామానుయ్లు అందరూ చసాత్ రు.
వాళళ్ను ఎవవ్రూ పాతిపెటట్రు. వాళళ్ గురించి ఎవరూ
ఏడవరు. తమనుతాముగాయపరచుకోరు. తలవెంటుకలు
కతిత్రించుకోరు.

7 చచిచ్నవారి గురించి పజలను ఓదారచ్డానికి వారితో కలిసి తినే
వాళెళ్వరూ ఉండరు. ఒకరి నానన్ గానీ అమమ్ గానీ చనిపోతే
కూడా ఎవరూ వారిని ఓదారేచ్లాతాగడానికి ఏమీ ఇవవ్రు.

8విందు జరిగే ఇంటోల్ కి నువువ్ వెళొల్ దుద్ . వారితోకూరుచ్నితినితాగొదుద్ .
9ఇశాయేలు దేవుడు, సేనల పభువుయెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు.

“మీ కళళ్ ముందే మీ రోజులోల్ నే ఇకక్డే సంతోష ధవ్నినీ
ఉతస్వ ధవ్నినీ పెళిళ్ కొడుకు, పెళిల్ కూతురు సవ్రాలనూ
ఆపబోతునాన్ను.”

10నువువ్ ఈమాటలనీన్ ఈ పజలకు తెలియచేసిన తరువాత,వారు
“యెహోవా మాకెందుకు ఈ ఘోర విపతుత్ నిరణ్యించాడు?
మాదేవు నయెహోవాకు వయ్తిరేకంగామేము చేసినదోషం,
పాపం ఏమిటి?” అని నినున్ అడుగుతారు.

11 అపుప్డు నువువ్ వారితో ఇలా చెపుప్. “యెహోవా ఈ మాట
చెబుతునాన్డు. మీపూరీవ్కులు ననున్ విడిచివేరేదేవుళళ్ను
అనుసరించి పూజించి వాటికి మొకాక్రు. వాళ ళ్ ననున్
వదిలేసి నా ధరమ్శాసానిన్ పాటించలేదు.

12వినండి. మీరంతానామాటవినకుండామీచెడడ్ హృదయకాఠినయ్ం
పకారం నడుచుకుంటునాన్రు. మీరు మీ పూరీవ్కుల కంటే
మరి ఎకుక్వ దురామ్రగ్ం చేశారు.



యిరీమ్యా 16:13 l యిరీమ్యా 16:19

13కాబటిట్ నేను మీ పటల్ ఏమాతం దయ చూపను. ఈ దేశం నుంచి
మీకు గానీమీపూరీవ్కులకు గానీతెలియనిదేశంలోకి ఇకక్డ
నుంచిమిమమ్లిన్ విసిరివేసాత్ ను. అకక్డమీరు రాతింబగళ ళ్
ఇతర దేవుళళ్నుపూజిసాత్ రు.”

14యెహోవాతెలియజేసేదేమిటంటే “నేనువారిపూరీవ్కులకు ఇచిచ్న
దేశానికి వారిని మళీళ్ రపిప్సాత్ ను. కాబటిట్ రాబోయే రోజులోల్
‘ఐగుపు దేశంలో నుండి ఇశాయేలీయులను రపిప్ంచిన
యెహోవాజీవం తోడు’ అని ఇకమీదట అనరు.

15కానీ ‘ఉతత్రదేశంలోనుంచిఆయనవారినితరిమినదేశాలనిన్టిలో
నుంచి ఇశాయేలీయులను రపిప్ంచినయెహోవాజీవంతోడు’
అని పజలు పమాణం చేసాత్ రు.”

16 ఇదేయెహోవావాకుక్. “వాళళ్ను పటుట్ కోడానికి నేను చాలామంది
జాలరులను పిలిపిసాత్ ను. తరువాత పతి పరవ్తం మీద
నుంచి పతి కొండ మీద నుంచి మెటట్ల సందులోల్ నుంచి
వారిని వేటాడి తోలివేయడానికి చాలామంది వేటగాళళ్ను
పిలిపిసాత్ ను.

17 ఎందుకంటే వారు వెళిళ్న దారులనిన్టి మీద నా దృషిట్ ఉంది.
ఏదీ నాకు కనిపించకుండా పోలేదు. వారి దోషం నా కళళ్కు
తేటతెలల్మే.

18వాళ ళ్ తమ నీచ న విగహాలతోనాసొతుత్ నింపారు. నాదేశానిన్
అపవితపరచారు. కాబటిట్ నేనుమొదట వారి దోషానిన్ బటిట్ ,
వారిపాపానిన్బటిట్ రెండంతలుగావారికిపతీకారంచేసాత్ ను.”

19యెహోవా, నువేవ్ నా బలం. నా దురగ్ం. దురవసథ్లో ఆశయంగా
ఉనాన్వు. పపంచమంతటి నుంచి రాజాయ్లు నీ దగగ్రికి వచిచ్
“మాపూరీవ్కులు, వయ్రాధ్ నిన్* సవ్తంతించుకునాన్రు. అవి
వటిట్వి విగహాలు. అవి పనికిమాలినవి” అని చెబుతారు.

* 16:19 16:19 వయ్రాధ్ నిన్ నీచ న విగహాలు
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20మనుషులు తమకు దేవుళళ్ను కలిప్ంచుకుంటారా? అయినావారు
దేవుళ ళ్ కారు.

21 కాబటిట్ “నా పేరు యెహోవా” అని వారు తెలుసుకునేలా నేను
ఈసారి వారికి నేరిప్సాత్ ను. నా బలం, నా శౌరయ్ం ఎంతటివో
వారికి తెలియజేసాత్ ను.

17
1 యూదా పాపం వజపు కొన ఉనన్ ఇనుప కలంతో రాసి ఉంది.

అది వారి హృదయాలు అనే పలకల మీద, మీ బలిపీఠాల
కొముమ్ల మీద చెకిక్ ఉంది.

2వారి పజలకు ఎతత్యిన కొండలమీదునన్ తమబలిపీఠాలూ పచచ్ని
చెటల్ కిందునన్ అషేరా దేవతా సథ్ంభాలూ గురే.

3సరిహదుద్ లోల్ ని పరవ్తాలమీదునన్ వారి బలిపీఠాలు వారికి గురే. నీ
ఆసిత్ని, నీ నిధులనిన్టిని దోపుడు సొముమ్గా నేనపప్గిసాత్ ను.
మీపాపంమీ దేశమంతాఉంది.

4 నేను నీకిచిచ్న సావ్సాథ్ య్నిన్ నువువ్ పోగొటుట్ కుంటావు. మీరు నా
కోపాగిన్ రగులబెటాట్ రు. అదిఎపప్టికీమండుతూఉంటుంది.
నీవెరుగని దేశంలో నీ శతువులకు నువువ్ బానిసవవుతావు.

5 యెహోవా ఇలా సెలవిసుత్ నాన్డు “మనుషులను నముమ్కునేవాడు
శాపగసుత్ డు. శరీరులను తనకు బలంగా చేసుకుని తన
హృదయానిన్ యెహోవా మీదనుంచి తొలగించుకునేవాడు
శాపగసుత్ డు.

6 వాడు ఎడారిలోని పొదలాగా ఉంటాడు. వాడికి ఏ మేలూ
కనబడదు. వాడు ఎడారిలో రాళళ్ మధయ్, చవిటి భూమిలో
నిరజ్న పాంతంలో నివసిసాత్ డు.

7అయితేయెహోవాను నముమ్కునేవాడు ధనుయ్డు. యెహోవావాడికి
ఆశయంగా ఉంటాడు.

8 వాడు నీళళ్ ఊట దగగ్ర చెటుట్ లాగా ఉంటాడు. దాని వేళ ళ్
చుటుట్ పకక్లా వాయ్పిసాత్ యి. ఎండ వచిచ్నా దానికి చలనం
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ఉండదు. దాని ఆకులు పచచ్గా ఉంటాయి. కరువు కాలాలోల్
కంగారు పడదు. కాపుమానదు.

9హృదయం అనిన్టికంటే మోసకరం. దానికి వాయ్ధి ఉంది. దానిన్
ఎవడు అరథ్ం చేసుకోగలడు?

10 నేను యెహోవాను. హృదయానిన్ పరిశోధిసాత్ ను. మనసును
పరీ సాత్ ను. పతి ఒకక్రికీ వారి పవరన పకారం వారి
పనులకు తగగ్టుట్ గా నేనిసాత్ ను.

11 కౌజుపిటట్ తాను పెటట్ని గుడల్ను పొదుగుతుంది. ఎవ నా
అకమంగా ఆసిత్ సంపాదించుకోగలడు. అయితే తన
ఉచఛ్దశలో ఆ ఆసిత్ వాణిణ్ వదిలేసుత్ ంది. చివరికి వాడు
తెలివితకుక్వవాడని తేలుతుంది.”

12 మొదటి నుంచి మా దేవాలయ సథ్లం ఘన న సింహాసనం
లాంటిది.

13 యెహోవాయే ఇశాయేలుకు ఆశాభావం. నినున్ విడిచిపెటేట్
వాళళ్ంతా సిగుగ్ పాలవుతారు. దేశంలో నీనుంచి దూర న
వాళళ్తో సంబంధం తెగిపోతుంది. ఎందుకంటే వాళ ళ్
యెహోవాఅనే జీవజలాలఊటను వదిలేశారు.

14 యెహోవా, ననున్ బాగు చెయియ్. నేను బాగుపడతాను! ననున్
కాపాడు. నేను మంగా ఉంటాను. నువేవ్ నా సుత్ తి పాట.

15 వాళ ళ్ “యెహోవా వాకుక్ ఎకక్డుంది? దానిన్ రానివువ్”
అంటునాన్రు.

16 నేను నినున్ అనుసరిసూత్ కాపరిగా ఉండడం మానలేదు.
విపతుత్ దినం కోసం నేను ఎదురు చూడలేదు. నా నోట
నుంచి వచిచ్న మాటలు నీకు తెలుసు. అవి నీ దగగ్రనుంచే
వచాచ్యి.

17నువువ్నాకు భయకారణంగాఉండవదుద్ . విపతుత్ రోజుననువేవ్నా
ఆశయం.

18 ననున్ తరిమేవాళ ళ్ సిగుగ్ పడాలి, కానీ ననున్ సిగుగ్ పడనివొవ్దుద్ .
ననున్ దిగులు పడనివవ్కవాళళ్ను దిగులు పడనివువ్. వాళళ్
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మీదికి ఆపద రోజులు రపిప్ంచు. రెటిట్ంపు నాశనం వాళళ్
మీదికి రపిప్ంచు.

విశాంతి దినం గురించి హెచచ్రిక
19యెహోవా నాతో ఇలా చెపాప్డు. “నువువ్ వెళిల్ యూదా రాజులు

వచిచ్పోయే కోట గుమమ్ంలో, ఆ తరావ్త యెరూషలేము
దావ్రాలనిన్టిలో నిలబడు.

20 వారితో ఇలా చెపుప్, యూదా రాజులారా! యూదా పజలారా!
యెరూషలేము నివాసులారా! ఈ దావ్రాలగుండా పవేశించే
మీరంతాయెహోవామాటవినండి.

21యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే, మీరు జాగతత్గా ఉండి విశాంతి దినాన
బరువులు మోయవదుద్ . యెరూషలేము దావ్రాలగుండా
వాటిని తీసుకు రావదుద్ .

22 విశాంతి దినాన మీ ఇళళ్లోనుంచి బరువులు మోసుకుపోవదుద్ .
మరి ఏ పనీ చేయవదుద్ . నేను మీ పూరీవ్కులకు
ఆజాఞ్ పించినటుట్ విశాంతి దినానిన్ పవిత దినంగా
ఆచరించండి.

23అయితేవాళ ళ్ వినలేదు, శదధ్ వహించలేదు. తలబిరుసుగాఉండి
నామాట వినక, కమశికష్ణపాటించలేదు.”

24యెహోవాఇలాచెపాప్డు. “మీరునామాటజాగతత్గావిని,విశాంతి
దినానమరే పనీ చేయకదానిన్ పవిత దినంగాఆచరించండి.
విశాంతి దినాన ఈ పటట్ణపు దావ్రాల గుండా బరువులు
తీసుకు రాకండి.

25 అపుప్డు దావీదు సింహాసనమెకేక్ రాజులూ అధిపతులూ ఈ
నగర దావ్రాలగుండా పవేశిసాత్ రు. రథాల మీదా గురాల
మీదా ఎకిక్ తిరిగే రాజులూ అధిపతులూ యూదావారూ
యెరూషలేము నివాసులూ వసాత్ రు. ఈ పటట్ణం ఎపప్టికీ
నిలిచి ఉంటుంది.

26 పజలు దహనబలులనూ బలులనూ వేదాయ్లనూ
ధూపదవాయ్లనూ సుత్ తియాగ దవాయ్లనూ నా మందిరానికి
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తెసాత్ రు. వాళ ళ్ యూదా పటట్ణాలోల్ నుంచి, యెరూషలేము
పాంతాలోల్ నుంచి, బెనాయ్మీను దేశంలో నుంచి, దాన
పాంతంలో నుంచి, కొండసీమ నుంచి, ద ణ పదేశం* నుంచి
వసాత్ రు.

27 అయితే మీరు విశాంతి దినానిన్ పవితంగా ఆచరించి, ఆ
దినాన బరువులు మోసూత్ యెరూషలేము దావ్రాల గుండా
పవేశించకూడదని నేను చెపిప్న మాట వినకపోతే నేను
దాని దావ్రాలోల్ మంట పెడతాను. అది రాజ భవనాలను
కాలిచ్వేసుత్ ంది. దానిన్ ఆరప్డం ఎవరి తరమూ కాదు.”

18
కుమమ్రి, కుండ ఉపమానం

1యెహోవాదగగ్ర నుంచియిరీమ్యాకు వచిచ్న సందేశం.
2 “నువువ్ లేచి కుమమ్రి యింటికి వెళ ళ్. అకక్డ నా మాటలు నీకు

చెబుతాను.”
3నేను కుమమ్రిఇంటికివెళితేఅతడుతనసారెమీదపనిచేసుత్ నాన్డు.
4 అయితే కుమమ్రి బంకమటిట్తో చేసుత్ నన్ కుండ అతని చేతిలో

విడిపోయింది. అందుచేత అతడు తన మనసుస్
మారుచ్కుని తనకిషట్ నటుట్ మరో కుండ చేశాడు.

5అపుప్డుయెహోవానాతో ఇలా చెపాప్డు,
6 “ఇశాయేలు పజలారా! ఈ కుమమ్రి మటిట్కి చేసినటుట్ నేను మీకు

చేయలేనా?” ఇది యెహోవా వాకుక్. “బంక మటిట్ కుమమ్రి
చేతిలో ఉనన్టుట్ గా ఇశాయేలు పజలారా, మీరు నా చేతిలో
ఉనాన్రు.

7దానిన్ వెళళ్గొడతాననీ పడదోసినాశనం చేసాత్ ననీ ఒక దేశం గురించి
గానీ రాజయ్ం గురించి గానీ నేను చెబుతునాన్ను.

* 17:26 17:26 ద ణ పదేశం నెగెబు
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8 ఏ రాజయ్ం గురించి నేను చెపాప్నో ఆ రాజయ్ం దురామ్రగ్ం చేయడం
మానితే నేను వారి మీదికి రపిప్సాత్ నని నేననుకునన్ విపతుత్
విషయం నేను జాలిపడిదానిన్ రపిప్ంచను.

9 ఒక దేశం గురించి గానీ రాజయ్ం గురించి గానీ ‘నేను కడతాను,
లేకపోతే సుసిథ్రం చేసాత్ ను’ అని చెపిప్నపుప్డు,

10 ఆ పజలు నా మాట వినకుండా నా దృషిట్కి కీడు చేసేత్ దానికి
చేయదలచినమేలు చేయకుండా ఆపుతాను.”

11 కాబటిట్ నువువ్ వెళిల్ యూదావారితో యెరూషలేము నివాసులతో
ఇలా చెపుప్. “యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు, మీ మీదికి
విపతుత్ రపిప్ంచబోతునాన్ను. మీకు విరోధంగా ఒక ఆలోచన
చేసుత్ నాన్ను. మీరంతాఒకొక్కక్రు మీ దురామ్రాగ్ నిన్ విడిచిమీ
విధానాలనూ పవరననూమారుచ్కోండి.”

12 అందుకు వాళ ళ్ “మేము తెగించాము. మేము మా సొంత
ఆలోచనల పకారం పవరిసాత్ ం. మేము ఒకొక్కక్రం మా
హృదయంలోని దురామ్రగ్ం పకారం పవరిసాత్ ం” అంటారు.

13 కాబటిట్ యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు, రాజాయ్లను అడిగి
తెలుసుకోండి. ఇలాంటిది ఎవ నా ఎపుప్ నా వినాన్రా?
ఇశాయేలు కనయ్ చాలాఘోర న పని చేసింది.

14 లెబానోను పరవ్తం మీద బండల మంచు లేకుండా పోతుందా?
దూరం నుంచి పారే చలల్ని వాగులు ఇంకిపోతాయా?

15 నా పజ తే ననున్ మరిచ్పోయారు. పనికిమాలిన విగహాలకు
వాళ ళ్ ధూపం వేశారు. వాళళ్ తమ మారాగ్ లోల్ తడబాటు
చెందారు. పురాతన దారులను విడిచిపెటిట్ డొంక దారులోల్
నడవాలనుకుంటునాన్రు.

16 వాళళ్ దేశం పా పోతుంది. అది ఎపప్టికీ ఎగతాళికి గురి
అవుతుంది. ఆ దారిన వెళేల్వాళళ్ంతా వణికిపోతూ తమ
తలలూపుతారు.
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17తూరుప్గాలి చెదరగొటిట్నటుట్ నేనువాళళ్ శతువుల ఎదుటవాళళ్ను
చెదరగొడతాను.

18 అపుప్డు పజలు ఇలా అనాన్రు. “యిరీమ్యా మీద కుట
పనున్దాం రండి. యాజకులు ధరమ్శాసం వినిపించకుండా
ఉండరు. తెలివిగలవాళ ళ్ సలహాలివవ్కుండా ఉండరు.
పవకలు సందేశాలు వినిపించకుండా ఉండరు. అతడు
పకటించే మాటలేమీ పటిట్ంచుకోకుండా మన మాటలతో
అతనిన్ ఎదురొక్ందాం రండి.”

19యెహోవా,నామొర విను. నావిరోధుల రభస విను.
20 వాళ ళ్ నా పాణం తీయాలని గుంట తవావ్రు. వాళల్కు నేను

చేసిన మేలుకు బదులు వాళ ళ్ నాకు భయంకర న కీడు
చేయాలా? వాళళ్ మం కోసం వాళళ్ మీదనుంచి నీ కోపం
తపిప్ంచడానికి నీ ఎదుట నేను నిలబడి వాళళ్ గురించి
మాటాల్ డిన సంగతి గురుంచుకో.

21 కాబటిట్ వాళళ్ పిలల్లను కరువుపాలు చెయియ్. వాళళ్ను కతిత్కి
అపప్గించు. వాళళ్ భారయ్లు సంతానానిన్ కోలోప్యేలా
వితంతువులయేయ్లా చెయియ్. వాళళ్ పురుషులు చావాలి.
వాళళ్యువకులుయుదధ్ంలో కతిత్తో చావాలి.

22ననున్ పటుట్ కోడానికి వాళ ళ్ గొయియ్ తవావ్రు. నాకాళల్కు ఉచుచ్లు
వేశారు. వాళళ్మీదికి నువువ్ అకసామ్తుత్ గా దండెతేత్ వాళళ్ను
రపిప్ంచడం వలన వారి ఇళళ్లోనుంచి కేకలు వినబడాలి.

23 యెహోవా, ననున్ చంపడానికి వాళ ళ్ చేసిన కుట అంతా నీకు
తెలుసు. వాళళ్ అపరాధాలనూ పాపాలనూ కష్మించవదుద్ .
వాళళ్పాపాలు నువువ్ తుడిచి వేయవదుద్ . వాళ ళ్ నీ ఎదుట
కూలిపోవాలి. నీ ఉగత కురిపించే సమయంలోవారికి తగిన
శాసిత్ చెయియ్.

19
1యెహోవాఇలాచెపాప్డు,
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2 నువువ్ వెళిల్ కుమమ్రి చేసిన మటిట్కుండ కొను. పజల పెదద్లోల్
కొంతమందినీ యాజకులోల్ పెదద్వారినీ వెంటబెటుట్ కుని
హరీస్తు దావ్రానికి ఎదురుగా ఉనన్ బెన్ హినోన్ము
లోయలోకి వెళిళ్, నేను నీతో చెపేప్ ఈ మాటలు అకక్డ
పకటించు.

3 “యూదా రాజులారా! యెరూషలేము నివాసులారా! యెహోవా
మాట వినండి. సేనల అధిపతి యెహోవా, ఇశాయేలు
దేవుడు చెపేప్ది వినండి. నేను ఈ సథ్లం మీదికి విపతుత్
రపిప్సుత్ నాన్ను. దాని గురించి వినేవారందరి చెవులు
గింగురుమనేటంత భయంకరంగా ఉంటుంది.

4 ఎందుకంటే వాళ ళ్ ననున్ విడిచిపెటిట్ ఈ సథ్లానిన్ పాడు చేశారు.
వాళళ్కు తెలియని ఇతర దేవుళళ్ ఎదుట ధూపం వేశారు.
వాళ ళ్ వాళళ్ పూరీవ్కులూ యూదా రాజులు కూడా
నిరపరాధుల రకంతో ఈ సథ్లానిన్ నింపారు.

5వాళ ళ్ తమ కొడుకులను దహనబలులుగా కాలచ్డానికి బయలుకు
బలిపీఠాలు కటిట్ంచారు. అలా చేయమని నేను వాళల్కు
చెపప్లేదు, అదినామనసుస్కు ఎనన్డూ తోచలేదు.”

6 కాబటిట్ యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే “రాబోయే రోజులోల్ ఈ సథ్లానిన్
‘వధ లోయ’ అంటారు. తోఫెతు అని గానీ బెన్ హినోన్ము
లోయఅనిగానీ అనరు.

7 ఈ సథ్లం లోనే యూదావారి ఆలోచనను యెరూషలేమువారి
ఆలోచనను నేను వయ్రధ్ం చేసాత్ ను. తమ శతువుల ఎదుట
కతిత్పాలయేయ్లాచేసాత్ ను. తమపాణాలను తీయాలనిచూసే
వాళళ్ చేతికి అపప్గిసాత్ ను. వాళళ్ శవాలను రాబందులకూ
అడవి జంతువులకూ ఆహారంగా ఇసాత్ ను.

8ఈ పటట్ణానిన్ పాడు చేసి ఎగతాళికి గురి చేసాత్ ను. ఆ దారిలో వెళేళ్
పతివాడూ దాని కడగండల్నీన్ చూసి నిరాఘ్ ంతపోయి హేళన
చేసాత్ రు.
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9వాళ ళ్ తమకొడుకుల, కూతుళళ్ శరీరాలను తినేలాచేసాత్ ను. తమ
పాణం తీయాలని చూసే శతువులు ముటట్డి వేసి బాధించే
కాలంలోవాళ ళ్ ఒకరి శరీరానిన్ ఒకరు తింటారు.

10 ఈ మాటలు చెపిప్న తరువాత నీతో వచిచ్న మనుషుయ్లు
చూసుత్ ండగా నువువ్ ఆ కుండ పగలగొటిట్ వాళళ్తో ఇలా
చెపాప్లి.”

11 “సేనల పభువు యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు, మళీళ్
బాగుచేయడానికి వీలు లేకుండా కుమమ్రివాని కుండను
ఒకడు పగలగొటిట్నటుట్ నేను ఈ పజలనూ ఈ పటట్ణానీన్
పగలగొటట్బోతునాన్ను. తోఫెతులో పాతిపెటేట్ చోటు
దొరకనంతగావాళళ్ను అకక్డే పాతిపెడతారు.”

12యెహోవావాకుక్ ఇదే. “ఈపటట్ణానిన్తోఫెతులాంటిసథ్లంగానేను
చేసాత్ ను. ఈ సథ్లానికీ అకక్డి నివాసులకూ నేనలా చేసాత్ ను.

13యెరూషలేము ఇళ ళ్,యూదారాజులరాజభవనాలూఆతోఫెతు
సథ్లంలాగేఅపవితమవుతాయి. ఏఇళళ్మీదపజలుఆకాశ
నకష్త సమూహానికి మొకిక్ ఇతర దేవుళళ్కు పానారప్ణలు
చేశారో ఆ ఇళళ్నిన్టికీ ఆలాగే జరుగుతుంది.”

14 యిరీమ్యా ఆ పవచనం చెపప్డానికి యెహోవా తనను పంపిన
తోఫెతులో నుంచి వచిచ్ యెహోవా మందిరపు ఆవరణంలో
నిలబడి పజలందరితో ఇలా చెపాప్డు,

15 “సేనల పభువు యెహోవా, ఇశాయేలు దేవుడు ఈ మాట
చెబుతునాన్డు. ఈ పజలు నా మాటలు వినకుండా
మొండికెతాత్ రు. కాబటిట్ ఈ పటట్ణం గురించి నేను
చెపిప్న విపతుత్ నంతా దాని మీదికీ దానికి సంబంధించిన
పటట్ణాలనిన్టిమీదికీ రపిప్సుత్ నాన్ను.”

20
యిరీమ్యా, పషూరు
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1 ఇమేమ్రు కొడుకు పషూరు యాజకుడు. యెహోవా మందిరంలో
పెదద్ నాయకుడు. యిరీమ్యా ఆ పవచనాలను పలుకుతుంటే
వినాన్డు.

2కాబటిట్ పషూరుయిరీమ్యాపవకను కొటిట్ ,యెహోవామందిరంలో
బెనాయ్మీను గుమమ్ం దగగ్ర ఉండే బొండలో అతణిణ్ వేయించాడు.

3మరుసటి రోజు పషూరు యిరీమ్యాను బొండ నుంచి బయటకు
రపిప్ంచాడు. అపుప్డు యిరీమ్యా అతనితో ఇలా అనాన్డు.
“యెహోవా నీకు పషూరు అని పేరు పెటట్డు. ‘మాగోర్ మిసాస్బీబ్ *’
అని పెడతాడు.”
4యెహోవా ఈ మాట చెబుతునాన్డు. “నీకూ నీ సేన్హితులందరికీ

నినున్ భయకారణంగా చేసాత్ ను. నీ కళళ్ముందే వాళ ళ్ తమ
శతువుల కతిత్కి గు కూలుతారు. యూదా వాళళ్ందరినీ
బబులోను రాజు చేతికి అపప్గిసాత్ ను. అతడు వాళళ్ను
బందీలుగా బబులోను తీసుకుపోతాడు. కతిత్తో వాళళ్ను
చంపేసాత్ డు.

5ఈ పటట్ణంలోని సంపద అంతా, దాని ఆసిత్, విలు న వసుత్ వులనీన్
యూదా రాజుల ఖజానా అంతా నేనపప్గిసాత్ ను. మీ
శతువుల చేతికి వాటిని అపప్గిసాత్ ను. శతువులు వాటిని
దోచుకుని బబులోను తీసుకుపోతారు.

6పషూరు! నువూవ్నీఇంటోల్ నివాసముంటునన్వాళళ్ంతాబందీలుగా
పోతారు. నువువ్ బబులోను వెళిల్ అకక్డే చసాత్ వు. నీ
పవచనాలతో నువువ్ మోసపుచిచ్న నీ సేన్హితులందరినీ
బబులోనులోపాతిపెడతారు.

యిరీమ్యాఫిరాయ్దు
7 యెహోవా, నువువ్ ననున్ పేరేపించావు. నీ పేరేపణకు నేను

లొంగిపోయాను. నువువ్ ననున్ గటిట్గా పటుట్ కుని గెలిచావు.

* 20:3 20:3మాగోర్మిసాస్బీబ్ నలుదికుక్లా భయం
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నేను నవువ్ల పాలయాయ్ను. రోజంతా ననున్ ఎగతాళి
చేసుత్ నాన్రు.

8 ఎందుకంటే నేను మాటాల్ డే పతిసారీ కేకలేసూత్ ‘దురామ్రగ్ం, నాశనం’
అని చాటించాను. రోజంతా యెహోవా మాట నాకు
అవమానం, ఎగతాళి అయింది.

9 ‘ఇక నుంచి నేను యెహోవా గురించి ఆలోచించను, ఆయన
పేరు ఎతత్ను’ అనుకుంటే అది నా గుండెలో మండినటుట్ ంది.
నా ఎముకలోల్ మంట పెటిట్నటుట్ ంది. నేను ఓరుచ్కుందాం
అనుకుంటునాన్ను గానీ నావలల్ కావడం లేదు.

10చుటుట్ పకక్లాచాలామందిఎంతోభయంతోఇలాగుసగుసలాడడం
వినాన్ను. నిందించండి. తపప్కుండా నిందించాలి.
నాకు సనిన్హితంగా ఉండేవాళళ్ంతా నేను పడిపోవాలని
కనిపెడుతునాన్రు. ‘ఒకవేళ అతడు చికుక్పడతాడు.
అపుప్డు మనం ఓడించి పగ తీరుచ్కుందాం’ అంటునాన్రు.

11 అయితే బలం గల యుదధ్వీరుడులాగా యెహోవా నాతో
ఉనాన్డు. కాబటిట్ ననున్ హింసించేవాళ ళ్ ననున్ గెలవలేక
తొటుపడిపోతారు. వాళ ళ్ అనుకునన్ది సాధించలేక
సిగుగ్ పాలవుతారు. వాళళ్ అవమానం ఎపప్టికీ ఉంటుంది.

12 సేనల పభువు యెహోవా, నువువ్ నీతిమంతులను పరీ ంచే
వాడివి. హృదయానీన్ మనసునూ చూసే వాడివి. నా
ఫిరాయ్దు నీకే అపప్చెపాప్ను కాబటిట్ నువువ్ వారికి చేసే
పతీకారం ననున్ చూడనివువ్.

13 యెహోవాకు పాట పాడండి! యెహోవాను సుత్ తించండి!
దురామ్రుగ్ ల చేతిలోనుంచి అణగారిన వారి పాణానిన్ ఆయన
తపిప్ంచాడు.

14నేను పుటిట్న రోజు శపితమౌతుంది గాక. నాతలిల్ ననున్ కనిన రోజు
శుభదినం అని ఎవరూ అనరుగాక.

15 ‘నీకు బాబు పుటాట్ డు’ అని నా తండికి కబురు తెచిచ్ అతనికి
ఆనందం తెచిచ్నవాడు శాపానికి గురి అవుతాడు గాక.
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16 ఏమీ జాలి లేక యెహోవా నాశనం చేసిన పటట్ణంగా వాడు
ఉంటాడు గాక! ఉదయాన ఆర ధవ్నినీ మధాయ్హన్ం యుదధ్
ధవ్నినీ అతడు వినుగాక!

17 యెహోవా ననున్ గరభ్ంలోనే చంపలేదు. నా తలిల్ నాకు
సమాధిలాంటి ఎపప్టికీ ననున్ గరాభ్నమోసేలాచేయలేదు.

18 కషట్ం, దుఖం, అనుభవిసూత్ నేను అవమానంతో నా రోజులు
గడుపుతూ ఉనాన్ను. ఇందుకేనా నేను గరభ్ంలోనుంచి
బయటికి వచిచ్ంది?”

21
సిదిక్యాపారథ్న, దేవుని జవాబు

1 సిదిక్యా రాజు మలీక్యా కొడు న పషూరునూ, మయశేయా
కొడుకూ,యాజకు న జెఫనాయ్నూ పిలిపించాడు.

2“బబులోనురాజునెబుకదెన్జరుమనమీదయుదధ్ంచేసుత్ నాన్డు.
అతడు మనలను విడిచి వెళిల్పోయేలా యెహోవా తన అదుభ్త
కియలనిన్టినిమనపటల్ జరిగిసాత్ డేమోదయచేసిమాకోసంయెహోవా
దగగ్ర విచారణ చేయండి” అని చెపప్డానికియిరీమ్యా దగగ్రికి వారిని
పంపించాడు. అపుప్డు యెహోవా దగగ్రనుంచి యిరీమ్యాకు వచిచ్న
సందేశం.
3యిరీమ్యా వారితో ఇలా అనాన్డు. “మీరు సిదిక్యాతో ఈ మాట

చెపప్ండి.
4 ఇశాయేలు దేవుడు యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు, పాకారం

వెలుపల మిమమ్లిన్ ముటట్డి వేసే బబులోను రాజు మీద,
కలీద్యుల మీద, మీరు పయోగిసుత్ నన్ యుదాద్ యుధాలను
వెనకిక్ పంపించేసాత్ ను. వాటిని ఈ పటట్ణం మధయ్లో
పోగుచేయిసాత్ ను.

5 నేనే నా బల న చెయియ్ చాపి తీవ న కోపంతో, రౌదంతో,
ఆగహంతోమీమీదయుదధ్ం చేసాత్ ను.
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6ఈ పటట్ణంలోని మనుషులనూ పశువులనూ చంపేసాత్ ను. వాళ ళ్
తీవ న అంటురోగంతో చసాత్ రు.”

7 యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు. “ఆ తరువాత యూదా దేశపు
రాజు సిదిక్యానూ అతని ఉదోయ్గులనూ తెగులును, కతిత్ని,
కరువును తపిప్ంచుకునన్ మిగిలిన పజలనూ బబులోను
రాజు నెబుకదెన్జరు చేతికీ వారి పాణాలను తీయాలని
చూసేవాళళ్ శతువులచేతికీఅపప్గిసాత్ ను. అతడువారిమీద
కనికరం,జాలి ఏమీ చూపక వారిని కతిత్తో చంపేసాత్ డు.”

8ఈ పజలతో ఇలా చెపుప్. “యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే, జీవమారగ్ం,
మరణమారగ్ం, నేను మీ ఎదుట ఉంచుతునాన్ను.

9ఈపటట్ణంలోఉండబోయేవాళ ళ్ కతిత్తో, కరువుతో,అంటురోగంతో
చసాత్ రు. పటట్ణం బయటకు వెళిల్ మిమమ్లిన్ ముటట్డి వేసూత్
ఉనన్ కలీద్యులకు లోబడేవాళ ళ్ బతుకుతారు. దోపిడీలాగా
వాళళ్ పాణం దకుక్తుంది.

10 నేను ఈ పటట్ణం దయ చూపను. దానికి ఆపద కలిగిసాత్ ను.
ఇది బబులోను రాజు వశమవుతుంది. అతడు దానిన్ కాలిచ్
వేసాత్ డు.” ఇదియెహోవావాకుక్.

11 యూదా రాజవంశం వారికి ఇలా చెపుప్. “యెహోవా మాట
వినండి.”

12దావీదువంశసుథ్ లారా,యెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు. “పతిరోజూ
నాయ్యంగా తీరుప్ తీరచ్ండి. దోపిడీకి గు న వారిని
పీడించేవారి చేతిలోనుంచి విడిపించండి. లేకపోతేమీ నా
కోధం మంటలాగా బయలుదేరుతుంది. ఎవడూ ఆరప్డానికి
వీలు లేకుండా అది మిమమ్లిన్ దహిసుత్ ంది.” ఇది యెహోవా
వాకుక్.

13 “లోయలో నివసించేదానా, దానంలోని బండవంటిదానా,
‘మా మీదికి ఎవరు వసాత్ రు? మా ఇళళ్లోల్ ఎవరు
అడుగుపెడతారు?’ అని నువువ్ అనుకుంటునాన్వు.
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14మీ పనులకు తగినటుట్ మిమమ్లిన్ దండిసాత్ ను. అడవులోల్ నిపుప్
పెడతాను. అదిదానిచుటూట్ ఉనన్దానన్ంతాకాలిచ్వేసుత్ ంది.”
ఇదియెహోవావాకుక్.

22
దుషట్ రాజుల శమ

1యెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు “నువువ్యూదారాజురాజనగరుకు
వెళిల్ అకక్డ ఈమాట పకటించు.

2 ‘దావీదు సింహాసనం మీద కూరుచ్నన్ యూదా రాజా, నువూవ్, ఈ
దావ్రాలగుండా పవేశించే నీ సిబబ్ందీ, నీ పజలూ యెహోవా
మాటవినండి.’

3 యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు, ‘మీరు నీతి నాయ్యాలను
అనుసరించి పవరించండి. దోపిడీకి గు న వారిని
పీడించేవారి చేతిలోనుంచి విడిపించండి. విదేశీయులనూ
తండిలేని వారినీ విధవరాళళ్నూ బాధించవదుద్ . వాళళ్ మీద
హింసాకాండ చేయవదుద్ . ఈ సథ్లంలో నిరపరాధుల రకం
చిందింపవదుద్ .

4మీరు వీటిని జాగతత్గా పాటిసేత్, దావీదు సింహాసనం మీద కూరుచ్నే
రాజులు రథాలూ గురాలూ ఎకిక్ ఈ పటట్ణ దావ్రాలగుండా
పవేశిసాత్ రు. వారి వెంటవారి సిబబ్ందీవారి పజలూ వసాత్ రు.

5మీరు ఈ మాటలు వినకపోతే ఈ పటట్ణం పా పోతుంది.’ ఇది
యెహోవావాకుక్.”

6 యూదా రాజభవనం గురించి యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు.
“నాకు నువువ్ గిలాదులాగా ఉనాన్వు, లెబానోను పరవ్త
శిఖరంలాగా ఉనాన్వు. అయినా నినున్ ఎడారిగా నివాసులు
లేని పటట్ణంగా చేసాత్ ను.

7 నీ మీదికి రావడానికి నాశనం చేసేవాళళ్ను ఎనున్కునాన్ను. తమ
ఆయుధాలను పటుట్ కునివాళ ళ్వసాత్ రు. నీమంచిదేవదారు
మానులను నరికేసి మంటలోల్ కాలిచ్వేసాత్ రు.”
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8 అనేక దేశాలవాళ ళ్ ఈ పటట్ణపు దారిలో నడుసాత్ రు. “ఈ
గొపప్ పటట్ణానిన్ యెహోవా ఎందుకు ఇలా చేశాడు?” అని
ఒకరినొకరు పశిన్ంచుకుంటారు.

9 “ఎందుకంటే వాళ ళ్ తమ దేవు న యెహోవా నిబంధనను
నిరాకరించి ఇతర దేవుళళ్ను పూజించి వాటికి మొకాక్రు”
అని జవాబు చెపుప్కుంటారు.

10 చనిపోయిన వాళళ్ను గురించి ఏడవవదుద్ , వాళళ్ గురించి
అంగలారచ్వదుద్ . బందీలుగా వెళిల్పోతునన్వాళళ్ గురించి
మీరుతపప్కుండాఏడవాలి. ఎందుకంటేవాళ ళ్ఇకఎనన్టికీ
తిరిగిరారు. తమ జనమ్భూమిని ఇక చూడరు.

11 తన తండి యోషీయాకు బదులు పరిపాలన చేసి, ఈ
సథ్లంలోనుంచి వెళిల్పోయిన యూదా రాజు యోషీయా
కొడుకు షలూల్ ము గురించి యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు.
“అతడు ఇకక్డికి ఎపప్టికీ తిరిగి రాడు.

12ఈ దేశానిన్ ఇంకెపుప్డూ అతడు చూడడు. వారు అతణిణ్ బందీగా
తీసుకుపోయిన సథ్లంలోనే అతడు చసాత్ డు.”

13 అకమంగా తన ఇంటినీ, అనాయ్యంగా తన మేడగదులనూ
కటిట్ంచుకునే వాడికి బాధ. జీతమివవ్కుండా తన
పొరుగువాడి చేతఊరికే పని చేయించుకునే వాడికి బాధ.

14“నేను విశాల నమేడగదులునన్ పెదద్ ఇంటిని కటిట్ంచుకుంటాను,
అనుకునే వాళల్కు బాధ. అతడు పెదద్ పెదద్ కిటికీలు
చేయించుకుని దేవదారు పలకలతో పొదిగి, ఎర రంగుతో
అలంకరిసాత్ డు.”

15 నువువ్ దేవదారు పలకల ఇంటిని కటిట్ంచుకుని రాజువవుతావా?
నీ తండి కూడా తింటూ తాగుతూ నీతినాయ్యాలను
అనుసరించలేదా? అపుప్డు అతడు బాగానే ఉనాన్డు.
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16 అతడు పేదలకూ అకక్రలో ఉనన్వారికీ నాయ్యం జరిగిసూత్
సుఖంగా బతికాడు. అలా చేయడమే ననున్ తెలుసుకోవడం
కాదా? ఇదియెహోవావాకుక్.

17 అయితే అకమ సంపాదన , నిరోద్ షుల రకం ఒలికించడం ,
దురామ్రగ్ం చేయడం , ఇతరులను అణగదొకక్డం నీదృషిట్ ,
మనసూ ఉంది.

18 కాబటిట్ యోషీయా కొడుకు యెహోయాకీము అనే యూదా రాజు
గురించి యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు. “పజలు, అయోయ్
నా సోదరా! అయోయ్ నా సోదరీ” అని అతని గురించి
ఏడవరు. “అయోయ్, యజమానీ! అయోయ్, ఘనుడా” అని
అతని కోసం ఏడవరు.

19అతణిణ్ యెరూషలేము దావ్రాల బయటికి ఈడుచ్కుపోయి అకక్డ
పారేసి,గాడిదను పాతిపెటిట్నటుట్ పాతిపెడతారు.

20 లెబానోను పరవ్తాలు ఎకిక్ కేకలు వెయియ్. బాషానులో నీ గొంతు
పెదద్ది చెయియ్. అబారీము పరవ్తాలనుంచి కేకలు వెయియ్.
ఎందుకంటే నీ సేన్హితులంతానాశనమవుతారు.

21 నువువ్ మంగా ఉనన్పుప్డు నీతో మాటాల్ డాను. అయితే “నేను
వినను” అని నువవ్నాన్వు. చినన్పప్టినుంచి నువువ్ నా
మాట వినకుండా ఉండడం నీకు అలవాటే.

22 నీ కాపరులంతా గాలికి కొటుట్ కుపోతారు. నీ సేన్హితులంతా
బందీలుగా వెళిళ్పోతారు. అపుప్డు నీ దురామ్రగ్మంతటి బటిట్
నువువ్ కచిచ్తంగా అవమానంపొంది సిగుగ్ పడతావు.

23 రాజు న నువువ్, లెబానోను అడవిలోని ఇంటిలో నివసిసుత్ నన్
నువువ్, దేవదారు వృ లోల్ గూడు కటుట్ కునాన్, పసవిసూత్
ఉనన్ సీకి కలిగే వేదనలాల్ టివి నీకు కలుగుతాయి. నువెవ్ంత
మూలుగుతావో!

24 యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే. “యూదా రాజు యెహోయాకీము
కొడుకు యెహోయాకీను నా కుడి చేతికి రాజముదగా ఉనాన్
అకక్డ నుంచి నినున్ పెరికివేసాత్ ను.
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25 నీ పాణం తీయడానికి చూసుత్ నన్ వారి చేతికి, నువువ్
భయపడుతునన్ బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు చేతికి,
కలీద్యుల చేతికి నినున్ అపప్గిసాత్ ను.

26నినూన్,నినున్ కనన్మీఅమమ్నూమీజనమ్భూమికానివేరేదేశంలోకి
విసిరివేసాత్ ను. మీరు అకక్డే చసాత్ రు.

27 వాళ ళ్ తిరిగి రావాలని ఎంతో ఆశపడే దేశానికి వాళ ళ్ తిరిగి
రారు.”

28 ఇతడు హేయ న ఓటికుండ వంటివాడా? యెహోయాకీను
పనికిమాలిన కుండా? అతనీన్ అతని సంతానానీన్ తమకు
తెలియని దేశంలోకి వాళెళ్ందుకు తోసేశారు?

29దేశమా, దేశమా, దేశమా,యెహోవామాటవిను.
30యెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు “సంతానంలేనివాడనీతనరోజులోల్

అతడు వరిధ్లల్డనీ ఈ మనిషి గురించి రాయండి. అతని
సంతానంలో ఎవడూ వరిధ్లల్డు, వారిలో ఎవడూ దావీదు
సింహాసనం ఎకక్డు. ఇక మీదట ఎవడూ యూదాలో
రాజుగాఉండడు.”

23
నాయ్య న కొమమ్

1 “నా మందలో చేరిన గొరెలను నాశనం చేసూత్ చెదరగొటేట్
కాపరులకు బాధ.” ఇదియెహోవావాకుక్.
2 ఇశాయేలు దేవుడు యెహోవా తన పజలను మేపే కాపరులను

గురించి ఇలా చెబుతునాన్డు. “మీరు నా గొరెలను
చెదరగొటిట్ వెళళ్గొటాట్ రు. మీరు వాటిని అసలేమీ
పటిట్ంచుకోలేదు. మీరు చేసిన చెడడ్ పనులను బటిట్ మిమమ్లిన్
శి సాత్ ను. ఇదియెహోవావాకుక్.

3 నేను వాటిని తోలి వేసిన దేశాలనిన్టిలో నుంచి మిగిలిన నా
గొరెలను దగగ్రికి చేరుసాత్ ను. వాటిమేత భూములకు వాటిని
రపిప్సాత్ ను. అవి వృదిధ్ చెంది విసత్రిసాత్ యి.
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4 నేను వాటి మీద కాపరులను నియమిసాత్ ను. ఇకనుంచి అవి
భయపడకుండా, బెదరి పోకుండా, వాటిలో ఒక నా
తపిప్పోకుండా వారు నా గొరెలను మేపుతారు. ఇది
యెహోవావాకుక్.”

5యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు “రాబోయే రోజులోల్ నేను దావీదుకు
నీతి అనే చిగురు పుటిట్సాత్ ను. ఆయన రాజుగా పాలిసాత్ డు.
ఆయనసౌభాగయ్ం తెసాత్ డు. భూమిమీద నీతినాయ్యాలను
జరిగిసాత్ డు.

6 ఆయన రోజులోల్ యూదాకు విడుదల వసుత్ ంది. ఇశాయేలు
నిరభ్యంగా నివసిసుత్ ంది. ‘యెహోవా మనకు నీతి’ అని
అతనికి పేరు పెడతారు.”

7 కాబటిట్ రాబోయే రోజులోల్ పజలు “ఇశాయేలీయులను ఐగుపు
దేశంలోనుంచి రపిప్ంచినయెహోవాజీవంతోడు”అనిఇక
పమాణం చెయయ్రు.

8 “ఉతత్ర దేశంలో నుంచి, నేను వారిని చెదరగొటిట్న దేశాలనిన్టిలో
నుంచి వారిని రపిప్ంచిన యెహోవా న నా తోడు” అని
పమాణం చేసాత్ రు. వాళ ళ్ తమ దేశంలో నివసిసాత్ రు అని
యెహోవాచెబుతునాన్డు.

అబదధ్ పవకలు
9 పవకల గూరిచ్న సమాచారం. యెహోవా గురించి, ఆయన

పరిశుదధ్ న మాటలను గురించి నా గుండె నాలో
పగిలిపోయింది. నా ఎముకలనీన్ వణికి పోతునాన్యి. నేను
మతుత్ మందు సేవించినవాడిలా అయాయ్ను. దాకష్మదయ్ం
వశ న వాడిలా అయాయ్ను.

10దేశం వయ్భిచారులతో నిండిపోయింది. వారిని బటేట్ దేశం దుఃఖిసూత్
ఉంది. ఎడారిలో పచిచ్క దానాలు ఎండిపోయాయి.
పవకలు చెడడ్గా పవరిసుత్ నాన్రు. తమ బలానిన్ సరిగా
వాడడం లేదు.
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11 పవకలూ యాజకులూ పా పోయారు. నా ఆలయంలో కూడా
వాళళ్ దురామ్రగ్ం నేను చూశాను. ఇదియెహోవావాకుక్.

12 కాబటిట్ చీకటోల్ వాళళ్ దారి జారిపోయే నేలలాగా ఉంటుంది.
వాళళ్ను గెంటేసాత్ రు. వాళ ళ్దానిలోపడిపోతారు. వాళళ్ను
శి ంచే సంవతస్రంలో వాళళ్ మీదికి విపతుత్ రపిప్సాత్ ను. ఇది
యెహోవావాకుక్.

13 సమరయ పవకల మధయ్ నేరం చూశాను. వాళ ళ్ బయలు
దేవుడి పేర పవచనం చెపిప్ నా ఇశాయేలు పజలను దారి
తపిప్ంచారు.

14యెరూషలేము పవకల మధయ్ఘోర న పనులు నేను చూశాను.
వాళ ళ్ వయ్భిచారులు. మోసంలో నడుసుత్ నాన్రు. వాళ ళ్
దురామ్రుగ్ ల చేతులను బలపరుసుత్ నాన్రు! ఎవడూ తన
దురామ్రగ్ం విడిచిపెటట్డం లేదు. వాళళ్ంతానాదృషిట్కి సొదొమ
పజలాల్ గా మారారు. యెరూషలేము నివాసులు గొమొరా
పజలాల్ గామారారు.

15 కాబటిట్ సేనల పభువు యెహోవా ఈ పవకలను గురించి
చెపేప్దేమిటంటే, యెరూషలేము పవకల అపవితత
దేశమంతా వాయ్పించింది. కాబటిట్ వాళల్కు తినడానికి
చేదుకూరలూ తాగడానికి విషజలం నేను వారికిసాత్ ను.

16సేనలపభువుయెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు. “మీకు పవచనాలు
పకటించే పవకల మాటలు వినవదుద్ . వాళ ళ్ మిమమ్లిన్
భమపెటాట్ రు! వాళ ళ్ యెహోవా నోటి నుంచి వచిచ్నవి కాక
తమసొంతమనసుస్లోని దరశ్నాలను పకటిసుత్ నాన్రు.”

17 “మీకు శాంతి మాలు కలుగుతాయనియెహోవా చెబుతునాన్డు”
అని ననున్ తృణీకరించేవాళళ్తోఅదే పనిగాచెబుతునాన్రు.
“మీ మీదికి ఏ కీడూ రాదు” అని తన హృదయ మూరఖ్త
పకారం నడుచుకునే పతివారూ చెబుతునాన్రు.
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18 అయితే యెహోవా మాట విని గహించడానికి వాళళ్లో ఆయన
సభలో ఎవరు నిలబడాడ్ రు? ఆయన మాట ఎవరు విని
పటిట్ంచుకునాన్రు?

19 ఇదిగో యెహోవా ఆగహం తుఫానులాగా బయలుదేరింది.
అది తీవ న సుడిగాలిలాగా దురామ్రుగ్ ల తల మీదికి
విరుచుకుపడుతుంది.

20 తన మనసుస్లోని ఆలోచనలను నెరవేరిచ్ సాధించే వరకూ
యెహోవాకోపంచలాల్ రదు. చివరిరోజులోల్ ఈవిషయంమీరు
బాగా తెలుసుకుంటారు.

21 “నేను ఈ పవకలను పంపలేదు. అయినావాళ ళ్ వచాచ్రు. నేను
వాళళ్తోమాటాల్ డలేదు. అయినావాళ ళ్ పవచించారు.

22 ఒకవేళ వాళ ళ్ నా సలహా మండలిలో నిలబడి ఉంటే, వాళ ళ్ నా
మాటలునాపజలకు తెలియజేసేవాళేళ్. వాళళ్చెడడ్ మాటల
నుంచి,వాళళ్ దురామ్రగ్పు అలవాటల్ నుంచివాళళ్ను తపిప్ంచి
ఉండే వాళేళ్.”

23 యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే “నేను దగగ్రలో మాతమే ఉనన్
దేవుడినా? దూరంగా ఉనన్ దేవుణిణ్ కానా?

24 నాకు కనబడకుండా రహసయ్ సథ్లాలోల్ ఎవ నా దాకోక్గలరా?
అని యెహోవా అడుగుతునాన్డు. నేను భూమాయ్కాశాలోల్
ఉనాన్ను కదా? ఇదియెహోవావాకుక్.”

25 “నా పేర మోసపు మాటలు పవచించే పవకల మాటలు నేను
వినాన్ను. ‘నాకు కల వచిచ్ంది! నాకు కల వచిచ్ంది’ అని
వాళ ళ్ చెబుతునాన్రు.”

26 ఎంతకాలం ఇలా జరగాలి? పవకలు తమ మనసుస్లో నుంచి
అబదాధ్ లు పవచిసుత్ నాన్రు. తమ హృదయాలోల్ ని మోసంతో
పవచిసుత్ నాన్రు.

27 బయలు దేవతను పూజిసూత్ తమ పూరీవ్కులు నా పేరును
మరచిపోయినటుట్ పతివాడూ తమ పొరుగు వారితో



యిరీమ్యా 23:28 lxx యిరీమ్యా 23:36

చెపేప్ కలలతో నా పజలు నా పేరును మరచిపోవాలని
ఆలోచిసుత్ నాన్రు.

28 కల కనిన పవక ఆ కలను చెపప్వచుచ్. అయితే ఎవడికి నేను నా
వాకుక్ వెలల్డించానో అతడు దానిన్ నమమ్కంగా చెపప్వచుచ్.
ధానయ్ంతోపొటుట్ కు ఏం సంబంధం? ఇదేయెహోవావాకుక్.

29 “నా మాట అగిన్ వంటిది కాదా? బండను బదద్లు చేసే సుతిత్
లాంటిది కాదా?

30 కాబటిట్ ఒకడి దగగ్ర నుంచి మరొకడు నా మాటలను దొంగిలించే
పవకలకు నేను విరోధిని.” ఇదియెహోవావాకుక్.

31 “సొంత మాటలు పలుకుతూ వాటినే దేవోకులుగా పకటించే
పవకలకు నేను విరోధిని.” ఇదియెహోవావాకుక్.

32 “మోసపు కలలను పలికేవాళల్కు నేను విరోధిని. వాళ ళ్ అబదాధ్ లు
చెబుతూ మోసంతో గొపప్లు చెపుప్కుంటూ నా పజలను
తపుప్దారి పటిట్సుత్ నాన్రు.” ఇది యెహోవా వాకుక్. “నేను
వాళళ్ను పంపలేదు, వారికి ఆజఞ్ ఇవవ్లేదు, వాళళ్ వలన
ఈ పజలకు ఏమాతం పయోజనం లేదు.” ఇదే యెహోవా
వాకుక్.

యెహోవాభారం
33ఈ పజలు గానీ పవక గానీ యాజకుడు గానీ నినున్ “యెహోవా

సందేశం ఏమిటి?” అనిఅడిగితేనువువ్వారితోఇలాచెపుప్.
“ఏ సందేశం? నేను మిమమ్లిన్ వదిలేశాను.” ఇదియెహోవా
సందేశం.

34“ఇదేయెహోవాసందేశం”అనిపవకగానీయాజకుడుగానీపజలు
గానీ అంటే, అతనీన్ అతని కుటుంబానీన్ శి సాత్ ను.

35 అయితే “యెహోవా జవాబేమిటి? యెహోవా ఏం చెపాప్డు?”
అని మీరు మీ పొరుగువారితో మీ సోదరులతో చెపాప్లి.
36 “యెహోవా సందేశం” అనే మాట మీరికమీదట
పలకవదుద్ . ఎందుకంటే ఎవడి మాట వాడికి సందేశం
అవుతుంది. జీవంగల మన దేవుని మాటలను, సేనల



యిరీమ్యా 23:37 lxxi యిరీమ్యా 24:5

అధిపతి అయిన యెహోవా దేవుని మాటలను, మీరు
తారుమారు చేశారు.

37 మీరు మీ పవకతో ఇలా చెపాప్లి. “యెహోవా నీకేం జవాబు
చెపాప్డు? యెహోవాఏం చెపాప్డు?”

38 అయితే మీరు “ఇది యెహోవా సందేశం” అని చెబితే యెహోవా
ఇలా చెబుతునాన్డు. “ఇదియెహోవా సందేశం” అనిమీరు
చెపప్కూడదని నేను మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్నా మీరు యెహోవా
సందేశం అంటునాన్రు.

39కాబటిట్ నేను మిమమ్లిన్ ఏరి నా దగగ్ర నుంచి పారవేసాత్ ను. మీకూ
మీపూరీవ్కులకూ నేనిచిచ్న పటట్ణానీన్ పారవేసాత్ ను.

40 ఎపప్టికీ నిలిచి ఉండే నిందనూ అవమానానీన్ మీ మీదికి
రపిప్సాత్ ను.

24
రెండు గంపల అంజూరు పళ ళ్

1 బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు యూదా రాజుయెహోయాకీము
కొడుకు యెకోనాయ్ను, యూదా పధానులను, శిలప్కారులను,
కంసాలులను, యెరూషలేము నుంచి బందీలుగా బబులోనుకు
తీసుకుపోయిన తరువాత యెహోవా మందిరం ముందునన్ రెండు
గంపల అంజూరు పళ ళ్యెహోవానాకు చూపించాడు.

2 ఒక గంపలో మగిగ్న అంజూరు పళ ళ్ ఉనాన్యి. రెండవ
గంపలో తినడానికి వీలు లేకుండా బాగా కుళిళ్పోయిన అంజూరు
పళ ళ్ ఉనాన్యి.

3 “యిరీమ్యా! నువేవ్మి చూసుత్ నాన్వు?” అని యెహోవా ననున్
ఆడిగాడు. అందుకు నేను “అంజూరు పళ ళ్. మంచివి చాలా
బాగునాన్నాన్యి. చెడడ్వి బాగా కుళిళ్పోయాయి. తినడానికి పనికి
రావు.” అనాన్ను.

4 అపుప్డు యెహోవా వాకుక్ పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు.
5 “ఇశాయేలు దేవుడు యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే, వారికి మేలు
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కలగాలనియూదావారిలో కొంతమందిని బందీలుగా ఈ సథ్లం నుంచి
నేను కలీద్యుల దేశానికి పంపించాను. వాళళ్ను ఈమంచి అంజూరు
పళళ్లాగాఎంచుతాను. 6వాళల్కుమేలు కలగడానికినేనువాళళ్మీద
దృషిట్ పెడతాను. ఈ దేశానికి వాళళ్ను మళీళ్ తీసుకువసాత్ ను. నేను
వాళళ్ను పడగొటట్కుండా కడతాను. పెళల్గించకుండా నాటుతాను.
7 నేను వాళల్కు ననున్ తెలుసుకునే మనసు ఇసాత్ ను. నేను
యెహోవాను. వాళ ళ్ సంపూరణ్ హృదయంతో నా పు తిరిగేలా
నేను వాళళ్ దేవుడుగావాళ ళ్ నా పజలుగా ఉంటారు.”

8 “యూదా రాజు సిదిక్యానూ అతని అధికారులనూ దేశంలో
మిగిలిన వాళళ్నూ ఐగుపు దేశంలో నివసించే వాళళ్నూ బాగా
చెడిపోయి తినడానికి పనికిరాని ఆ కుళిళ్పోయిన అంజూరు
పళళ్లాగా ఉంచుతానని యెహోవా చెబుతునాన్డు. 9 వాళళ్ను
చెదరగొటిట్న పపంచ రాజాయ్లనిన్టిలో నేను వాళళ్ను తోలివేసే
సథ్లాలనిన్టిలో వాళళ్ను భయకారణంగా విపతుత్ గా నిందాసప్దంగా
సామెతగా అపహాసయ్ంగా శాపంగా ఉంచుతాను. 10 నేను
వారికీ వాళళ్ పూరీవ్కులకూ ఇచిచ్న దేశంలో ఉండకుండా వాళ ళ్
నాశనమయేయ్ వరకూ నేను కతిత్నీ కరువునూ అంటు వాయ్ధులీన్
వాళల్లోకి పంపుతాను.”

25
70 సంవతస్రాలు చెర

1 యోషీయా కొడుకూ, యూదా రాజు అయిన యెహోయాకీము
నాలుగో సంవతస్రంపాలనలో,అంటే బబులోను రాజునెబుకదెన్జరు
మొదటి సంవతస్రంలో యూదా పజలందరి గురించి యిరీమ్యాకు
వచిచ్న సందేశం.

2 పవక యిరీమ్యా యూదా పజలందరితో, యెరూషలేము
నివాసులందరితో ఆ సందేశానిన్ పకటించాడు.
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3 “ఆమోను కొడుకు యూదా రాజు యోషీయా పాలించిన 13 వ
సంవతస్రం మొదలు నేటివరకూ ఈ 23 సంవతస్రాలు
యెహోవా నాకు సందేశం ఇసూత్ ఉనాన్డు. నేను పెందలకడ
లేచి మీకు ఆ మాటలు పకటిసూత్ ఉనన్పప్టికీ మీరు
పెడచెవిన పెటాట్ రు.

4యెహోవామీదగగ్రికితనసేవకు నపవకలనుపంపించాడు. మీరు
వారిమాట వినలేదు,వారిపటల్ శదధ్ చూపలేదు.

5 ఈ పవకలు ఇలా చెపాప్రు, ‘మీలో పతి ఒకక్రూ మీ దురామ్రగ్ం,
దురాచారాల నుంచి మళ ళ్కోండి. యెహోవా మీకూ, మీ
పూరీవ్కులకూ శాశవ్త న బహ మానంగా దయచేసిన ఈ
దేశంలోమీరు నివసించేలా చేసుకోండి.

6మీరు ఇతర దేవుళళ్నుపూజించడం,వాటికి నమసాక్రం చేయడం
మానండి. మీచేతులతోచేసినవాటితోననున్ విసికించవదుద్ .
అపుప్డు ఆయనమీకు ఏ బాధా కలిగించడు.’

7అయితే మీరు నామాట వినలేదు. మీ చేతులతో చేసుకునన్ వాటి
మూలంగా నేను మిమమ్లిన్ శి ంచేలా ననున్ రెచచ్గొటాట్ రు”
అనియెహోవాచెబుతునాన్డు.

8సేనల పభువుయెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు. “మీరునామాటలు
వినలేదు కాబటిట్ నేను ఉతత్ర దికుక్న ఉనన్ రాజాయ్లనిన్టినీ
నా సేవకుడు నెబుకదెన్జరు అనే బబులోను రాజునూ
పిలిపిసుత్ నాన్ను.

9ఈదేశంమీదికి, దీని నివాసులమీదికి, చుటూట్ ఉనన్ ఈ పజలందరి
మీదికీ వారిని రపిప్సుత్ నాన్ను. ఈ పజలను నాశనం
చేసాత్ ను. వాళళ్ను అసహయ్కారణంగా, అపహాసయ్ంగా
ఎపప్టికి పాడుగా ఉంచుతాను.

10 సంతోషసంబరాల ధవ్నులూ, పెళిళ్కొడుకు పెళిళ్కూతురు
సవ్రాలూ, తిరుగటిరాళల్ శబద్ం, దీపాల వెలుగూ వారిలో
ఉండకుండా చేసాత్ ను.
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11ఈ దేశమంతా పా పోతుంది. శిథిల పోతుంది. ఈ పజలు 70
సంవతస్రాలు బబులోను రాజుకు సేవ చేసాత్ రు.

12 డె సంవతస్రాలు గడచిన తరువాత వారి దోషాలనుబటిట్
నేను బబులోను రాజును, ఆ పజలను, కలీద్యుల దేశానిన్
శి సాత్ ను. ఆ దేశానిన్ ఎపప్టికీ శిథిలంగా ఉండేలా చేసాత్ ను.”
ఇదియెహోవావాకుక్.

13 నేను ఆ దేశానికి వయ్తిరేకంగా చెపిప్న మాటలనిన్టి పకారం,
రాజాయ్లనిన్టి గురించి ఈ గంథంలో రాసినదంతాయిరీమ్యా
పవచించినటుట్ ఆ దేశం మీదికి రపిప్సాత్ ను.

14ఎందుకంటే నేను వాళళ్ పనులకూ వాళ ళ్ చేతులతో చేసిన వాటికీ
పతీకారం చేసాత్ ను. అనేక రాజాయ్లూ, గొపప్ రాజులూ వాళళ్
చేత సేవ చేయించుకుంటారు.

దేవుని కోపపాత
15 ఇశాయేలు దేవుడు, యెహోవా నాతో ఇలా చెపాప్డు. “కోపంతో

నిండి ఉనన్ మదయ్పాతను నువువ్ నా చేతిలోనుంచి
తీసుకుని, నేను నినున్ పంపిసుత్ నన్ రాజాయ్లనిన్టికీ దానిన్
తాగించు.

16 వాళ ళ్ దానిన్ తాగి, తూలుతూ పిచిచ్వాళళ్లాగా అయిపోతారు.
నేను వాళళ్ మీదకు పంపిసుత్ నన్ కతిత్ని బటిట్ వాళ ళ్ అలా
అవుతారు.”

17 అపుప్డు యెహోవా చేతిలో నుంచి నేను ఆ పాతను తీసుకుని,
యెహోవాననున్ పంపిన రాజాయ్లనిన్టికీ దానిన్ తాగించాను.

18 వాళ ళ్ ఈ రోజు ఉనన్టుట్ గా అసహయ్కారణంగా, అపహాసయ్ంగా
ఎపప్టికి పాడుగా ఉండడానికి యెరూషలేముకూ యూదా
పటట్ణాలకూ దాని గొపప్ రాజులకూ దాని అధిపతులకూ
తాగించాను.

19 మిగతా రాజాయ్లు కూడా తాగాలిస్ వచిచ్ంది. ఐగుపురాజు
ఫరో, అతని సేవకులూ అతని అధికారులూ అతని
పరివారమంతా, 20 అకక్డ ఉనన్ మిశిత పజలూ, ఊజు
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దేశపు రాజులందరూ, ఫిలిషీయుల దేశపు రాజులందరూ,
అషెక్లోను, గాజా, ఎకోను, అషోడ్ దులో మిగిలిన వాళ ళ్,
21 ఎదోమీయులు, మోయాబీయులు, అమోమ్నీయులు
దానిలోనిదితాగుతారు.

22 ఇంకా తూరు రాజులందరూ, సీదోను రాజులందరూ, సముదానికి
అవతలి తీరాల రాజులూ,

23 దదానీయులు, తేమానీయులు, బూజీయులు, గడడ్పు పకక్ల
కతిత్రించుకునన్వాళ ళ్,

24అరేబియాదేశపురాజులందరూ,ఎడారిలోఉంటునన్మిశితపజల
రాజులందరూ,

25 జిమీ రాజులందరూ, ఏలాము రాజులందరూ, మాదీయుల
రాజులందరూ,

26 ఉతత్ర దికుక్న దగగ్రగా, దూరంగా ఉనన్ రాజులందరూ, భూమి
మీద ఉనన్ పపంచ రాజాయ్లనీన్ దానిలోనిది తాగుతారు.
చివరిగా బబులోను రాజువాళళ్ తరువాతతాగుతాడు.

27నువువ్ వాళళ్తో ఇలా చెపుప్. “ఇశాయేలు దేవుడు సేనల అధిపతి
యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు, తాగండి! మతేత్కేక్ వరకు
తాగి, కకక్ండి. నేను మీమీదికి పంపించే కతిత్ ఎదుట మళీళ్
లేవకుండా కూలండి.”

28మేముతాగమనివాళ ళ్నీచేతిలోనుంచిఆపాతనుతీసుకోకపోతే
నువువ్ వాళళ్తో ఇలా చెపుప్, మీరు తపప్కుండా దానిన్
తాగాలని సేనల అధిపతియెహోవాచెబుతునాన్డు.

29నాపేరునన్ పటట్ణానికినేను విపతుత్ రపిప్ంచబోతునాన్ను. మీకు శికష్
లేకుండా పోతుందా? మీరు తపిప్ంచుకోలేరు. భూమి మీద
ఉంటునన్ వారందరి మీదికి నేను కతిత్ని రపిప్సుత్ నాన్ను. ఇది
సేనల పభువుయెహోవావాకుక్.

30 కాబటిట్ యిరీమ్యా! నువువ్ ఈ మాటలనీన్ వారికి పకటించు.
వారికిలా చెపుప్ “యెహోవా నుంచి గరిజ్సుత్ నాన్డు. తన
పవిత నివాసం నుంచి తన సవ్రానిన్ వినిపిసుత్ నాన్డు.
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తన నివాస సథ్లానికి విరోధంగా గరిజ్సుత్ నాన్డు. దేశంలో
నివసిసుత్ నన్ వారందరికీ వయ్తిరేకంగా కేకలు వేసుత్ నాన్డు.
దాకష్గానుగ తొకేక్ వారిలాగా అరుసుత్ నాన్డు.

31 పపంచమంతా ఆ సందడి చేరింది. యెహోవా రాజాయ్లతో
నేరారోపణ చేసుత్ నాన్డు. మనుషులందరికీ ఆయన తీరుప్
తీరుసాత్ డు. ఆయన దురామ్రుగ్ లను కతిత్కి గురిచేసాత్ డు.” ఇది
యెహోవావాకుక్.

32సేనలపభువుయెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు. “ఒకరాజయ్ంనుంచి
మరొక రాజాయ్నికి విపతుత్ వాయ్పిసూత్ ఉంది. భూదిగంతాల
నుంచి గొపప్ తుఫాను బయలుదేరుతూ ఉంది.

33ఆ రోజుయెహోవా చేత హతం అయిన వాళ ళ్ భూమి ఒక అంచు
నుంచిమరొక అంచు వరకూ ఉంటారు. వాళళ్ కోసం ఎవరూ
ఏడవరు. వాళళ్ను పోగుచేయరు. పాతిపెటట్రు. పెంటలాగా
వారి శవాలు నేలమీద పడి ఉంటాయి.

34కాపరులారా, ఏడవండి. సాయంకోసం కేకలు పెటట్ండి. మందలోని
నాయకులారా, నేల మీద పడి దొరల్ండి. మీరు చావడానికి
రోజులు దగగ్రపడాడ్ యి. మీరు చెదిరిపోయే రోజు వచిచ్ంది.
ఎంపిక చేసిన గొరెపొటేట్ళ ళ్ కింద పడినటుట్ మీరు పడతారు.

35కాపరులకు దాకుక్నే చోటు ఉండదు. మందలోని శేషఠ్ న వాటికి
దాకుక్నే చోటు లేదు.

36 వినండి, కాపరుల కేకలూ, మందలోని శేషఠ్ న వాటి గోల
వినిపిసూత్ ఉంది. యెహోవా వాళళ్ పచిచ్క దానాలను
నాశనం చేసుత్ నాన్డు.

37 పశాంతంగా ఉనన్ దానాలు యెహోవా కోపాగిన్కి
పా పోతునాన్యి.

38 గుహలోనుంచి కొదమ సింహం వచిచ్నటుట్ ఆయన
బయలుదేరాడు. ఎందుకంటే వాళళ్ దేశం ఆయన కోపాగిన్కి
నాశన పోతుంది.”
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26
యిరీమ్యాను చంపే పయతన్ం

1యోషీయా కొడుకు యూదా రాజు యెహోయాకీము పరిపాలన
మొదటోల్ యెహోవాదగగ్ర నుంచిసందేశంఇలావచిచ్ంది, 2“యెహోవా
చెపేప్దేమిటంటే, నువువ్ యెహోవా మందిర ఆవరణంలో నిలబడి,
నేను నీకు ఆజాఞ్ పించే మాటలనిన్టిని యెహోవా మందిరంలో
ఆరాధించడానికివచేచ్యూదాపౌరులందరికీ పకటించు. వాటిలోఒక
మాట కూడావిడిచిపెటట్వదుద్ . 3ఒకవేళవాళ ళ్ విని తమదురామ్రాగ్ నిన్
విడిచిపెడితేవాళల్ మీదికి రపిప్సాత్ నని చెపిప్న విపతుత్ ను తపిప్సాత్ ను.”

4 నువువ్ వారితో ఈమాట చెపాప్లి. “యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే,
5 మీరు నా మాటలు విని నేను మీకు నియమించిన ధరమ్శాసానిన్
అనుసరించకపోతే, నేను పతిసారీ పంపిసుత్ నన్ నా సేవకు న
పవకల మాటలు మీరు వినకపోతే 6 నేను షిలోహ కు చేసినటుట్
ఈ మందిరానికి కూడా చేసాత్ ను. ఈ పటట్ణానిన్ భూమి ఉనన్
రాజాయ్లనిన్టికీ శాపంగా చేసాత్ ను.”

7యిరీమ్యా యీ మాటలను యెహోవా మందిరంలో పలుకుతూ
ఉంటే యాజకులూ పవకలూ పజలంతా వినాన్రు. 8 అయితే
యిరీమ్యా యెహోవా చెపప్మని తనకు ఆజాఞ్ పించిన మాటలనీన్
పజలందరికీ చెపప్డం ముగించిన తరువాత యాజకులూ పవకలూ
పజలంతా అతణిణ్ పటుట్ కుని “నువువ్ తపప్కుండా చావాలి. 9 ఈ
మందిరం షిలోహ లాగా అవుతుందనీ ఈ పటట్ణంలో ఎవరూ
నివసించరనీ, పటట్ణం పా పోతుందనీ యెహోవా పేరున నువువ్
ఎందుకు పకటిసుత్ నాన్వు?” అనాన్రు. పజలంతా యెహోవా
మందిరంలోయిరీమ్యాచుటూట్ గుమికూడారు.

10యూదా అధికారులు ఈమాటలు విని రాజ భవనంలో నుంచి
యెహోవా మందిరానికి వచిచ్, యెహోవా మందిరపు కొతత్ దావ్రం
పవేశంలో కూరుచ్నాన్రు. 11యాజకులతో, పవకలతో, అధిపతులతో,
పజలందరితో వాళ ళ్ ఇలా అనాన్రు. “మీరు చెవులారా వినన్టుట్ గా
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ఈ వయ్కి ఈ పటట్ణానికి వయ్తిరేకంగా పకటిసుత్ నాన్డు, కాబటిట్ ఇతడు
చావడం సమంజసమే.” 12అపుప్డు యిరీమ్యా అధికారులందరితో
పజలందరితో ఇలా చెపాప్డు “ ‘ఈ మందిరానికీ ఈ పటట్ణానికీ
వయ్తిరేకంగామీరు వినన్మాటలనీన్ పకటించు’ అనియెహోవాననున్
పంపాడు.

13 కాబటిట్ మీరు ఇపుప్ నా మీ మారాగ్ లనూ మీ పవరననూ
చకక్పరచుకుని మీ యెహోవా దేవుని మాట వినండి. యెహోవా
మీమీదికి తేవాలనుకునన్ ఆపద రాకుండా చేసాత్ డు. 14 ఇదిగో నేను
మీ చేతులోల్ ఉనాన్ను. మీదృషిట్కేది మంచిదో ఏది స నదో అదే నాకు
చేయండి. 15అయితే ఈమాటలనీన్ చెపప్డానికి నిజంగా యెహోవా
మీ దగగ్రికి ననున్ పంపాడు. కాబటిట్ , మీరు ననున్ చంపితే నిరోద్ షి
రకాపరాధం మీ మీదికీ ఈ పటట్ణం మీదికీ దాని నివాసుల మీదికీ
తెచుచ్కునన్ వాళళ్వుతారు. దీనినిమీరు కచిచ్తంగా తెలుసుకోవాలి.”

16 అపుప్డు అధిపతులు, పజలంతా యాజకులతో పవకలతో
ఇలా అనాన్రు. “ఈ వయ్కి మన యెహోవా దేవుని పేరున మనతో
మాటాల్ డాడు కాబటిట్ ఇతడు చావడం సరి కాదు.”

17 దేశంలోని పెదద్లోల్ కొంతమంది లేచి అకక్డ చేరిన పజలతో,
18 “యూదా రాజు హిజిక్యా రోజులోల్ మోరషు ఊరివాడు మీకా
పవచిసూత్ ఉండేవాడు. అతడు యూదా పజలందరితో ఇలా
చెపాప్డు. సేనల అధిపతి యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే, సీయోనును
పొలంలాగా దునన్డం జరుగుతుంది. యెరూషలేము రాళల్ కుపప్
అవుతుంది. మందిరమునన్ పరవ్తం అరణయ్ంలోని కొండలాగా
అవుతుంది. 19యూదా రాజుహిజిక్యాగానీయూదా పజలు గానీ
అతణిణ్ చంపారా? రాజుయెహోవాపటల్ భయభకులు కలిగిఆయనను
వేడుకుంటే వాళల్కు చేసాత్ ననన్ విపతుత్ చేయలేదు కదా! అయితేమన
మీదికిమనమే గొపప్ కీడు తెచుచ్కుంటునాన్ము” అని చెపాప్రు.

20 కిరయ్తాయ్రీము వాసి షెమయా కొడుకు ఊరియా అనే ఒకడు
యెహోవా పేరున పవచిసూత్ ఉండేవాడు. అతడు యిరీమ్యా చెపిప్న
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మాటలాల్ గే ఈ పటట్ణానికీ ఈ దేశానికీ వయ్తిరేకంగా పవచించాడు.
21యెహోయాకీం రాజు, అతని శూరులంతా అధికారులంతా అతని
మాటలు వినన్పుప్డు, రాజు అతణిణ్ చంపాలని చూశాడు. ఊరియా
అది తెలుసుకుని భయపడి ఐగుపుకు పారిపోయాడు.

22 అయినపప్టికీ యెహోయాకీం రాజు, అకోబ్రు కొడుకు
ఎలాన్తానునూ అతనితో కూడా కొంతమందిని ఐగుపుకు పంపాడు.
23 వాళ ళ్ ఐగుపు నుంచి ఊరియాను యెహోయాకీం రాజు దగగ్రికి
తెచాచ్రు. రాజు కతిత్తో అతణిణ్ చంపి సాధారణ పజల సమాధులోల్
అతని శవానిన్ పాతిపెటాట్ డు. 24 అయితే షాఫాను కొడుకు
అహీకాముయిరీమ్యాకుసాయపడాడ్ డు. అతణిణ్ చంపడానికి పజలకు
అపప్గించలేదు.

27
నెబుకదెన్జరుకు యూదా సేవచేయాలి

1 యూదా రాజు యోషీయా కొడుకు యెహోయాకీము
పరిపాలించడం మొదలు పెటిట్నపుడు యెహోవా దగగ్రనుంచి ఈ
సందేశంయిరీమ్యాకు వచిచ్ంది.

2 యెహోవా నాకు ఇలా చెపాప్డు “నువువ్ కాడి, బేడీలూ
చేయించుకుని నీ మెడకు కటుట్ కో. 3 ఎదోం, మోయాబు, అమోమ్ను,
తూరు, సీదోను దేశాల రాజుల దగగ్ర నుంచి యూదా రాజు సిదిక్యా
దగగ్రికియెరూషలేముకురాయబారులు వచాచ్రు. 4ఆరాయబారులు
తమ యజమానులకు తెలియచేయాలని ఈ ఆజఞ్ వారితో చెపుప్,
సేనల పభువు ఇశాయేలు దేవుడు చెపేప్దేమిటంటే, మీరు మీ
యజమానులకు ఈ విషయం తెలియజేయండి.

5 ‘నాగొపప్ బలంతోచాచినచేతితోభూమినిచేశాను. భూమిమీద
ఉనన్ మటిట్నీ జంతువులనూ నేనే చేశాను. వాటినినా దృషిట్లో ఎవరు
సరిగాఉనాన్రోవారికేఇసాత్ ను. 6ఇపుప్డుదేశాలనిన్టినీనాసేవకుడూ
బబులోను రాజు అయిన నెబుకదెన్జరుకు ఇసుత్ నాన్ను. భూమి



యిరీమ్యా 27:7 lxxx యిరీమ్యా 27:15

మీద తిరిగే జంతువులను కూడా అతణిణ్ సేవించడానికి ఇసుత్ నాన్ను.
7అతని సవ్దేశానికి అంతం వచేచ్ వరకూ రాజాయ్లనీన్ అతనికీ అతని
కొడుకుకీ అతని మనుమడికీ సేవ చేసాత్ రు. ఆ తరావ్త అనేక
రాజాయ్లూ గొపప్ రాజులూ అతనికి వయ్తిరేకంగా పనిచేసాత్ రు.

8ఏ దేశం, ఏరాజయ్ం బబులోను రాజునెబుకదెన్జరు సేవ చేయదో,
బబులోను రాజు కాడిని తన మెడ మీద పెటుట్ కోదో ఆ దేశానిన్ నేను
శి సాత్ ను. అతని చేత బొతిత్గా నాశనం చేయించే వరకూ ఆ దేశానిన్
కతిత్తో కరువుతో అంటు రోగాలతో శి సాత్ ను.’ ఇదియెహోవావాకుక్.

9 కాబటిట్ ‘మీరు బబులోను రాజుకు సేవ చేయవదుద్ ’ అని
మీ పవకలూ సోదెగాళ ళ్, కలల అరథ్ం చెపేప్వాళ ళ్, శకునాలు
చూసేవాళ ళ్, మాంతికులూ చెబుతుంటే వినొదుద్ . 10మిమమ్లిన్ మీ
దేశం నుంచి దూరంగా పంపించడానికి వాళ ళ్ అబదధ్ పవచనాలు
మీకు పకటిసుత్ నాన్రు. నేను మిమమ్లిన్ వెళల్గొడతాను. మీరు
నాశనమవుతారు. 11అయితేఏపజలు బబులోనురాజుకాడి కిందికి
తమ మెడను వంచి అతనికి సేవ చేసాత్ రో ఆ పజలను తమ దేశంలో
నెమమ్దితో ఉండనిసాత్ ను. వాళ ళ్ తమ భూమిని సాగుచేసుకుంటూ
దానిలోనే కాపురముంటారు.” ఇదియెహోవావాకుక్.

12 నేను యూదా రాజు సిదిక్యాతో మాటాల్ డి ఈ విషయం
చెపాప్ను. “బబులోనురాజుకాడినిమీమెడమీదపెటుట్ కుని,అతనికీ
అతని పజలకూ సేవ చేసేత్ మీరు బతుకుతారు. 13బబులోను రాజుకు
సేవ చేయని పజలు కతిత్తో గానీ కరువుతో గానీ అంటురోగాలతోగానీ
చసాత్ రు అని యెహోవా ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. నువువ్, నీ పజలు అలా
ఎందుకు చావాలి?

14కాబటిట్ ‘మీరు బబులోను రాజుకు సేవ చేయవదుద్ ’ అని మీతో
చెపేప్ పవకలు అబదద్మే పవచిసుత్ నాన్రు. నేను వాళళ్ను పంపలేదు,
వాళళ్ మాటలు వినవదుద్ .” ఇది యెహోవా వాకుక్. 15 “మిమమ్లిన్
మీ దేశం నుంచి దూరంగా పంపించడానికి వాళ ళ్ అబదధ్ పవచనాలు
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మీకు పకటిసుత్ నాన్రు. నేను మిమమ్లిన్ వెళల్గొడతాను. మీరూ మీకు
పవచించేమీ పవకలు నాశనమవుతారు.”

16 యాజకులతో పజలందరితో నేను ఈ మాటలు చెపాప్ను.
“యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే, ‘యెహోవా మందిరపు పాతలను
ఇపుప్డే తవ్రగా బబులోను నుంచి మళీళ్ తీసుకురావడం
జరుగుతుంది.’ అని పవచించే మీ పవకలు మీతో అబదాధ్ లు
చెబుతునాన్రు. 17 వాళళ్ మాటలు వినవదుద్ . బబులోను రాజుకు
సేవ చేసేత్ మీరు బతుకుతారు. ఈ పటట్ణం ఎందుకు పా పోవాలి?
18 వాళ ళ్ పవక తే యెహోవా సందేశం వాళళ్తో ఉంటే యెహోవా
మందిరంలో యూదా రాజు మందిరంలో యెరూషలేములో మిగిలిన
పాతలు బబులోనుకు తరలి పోకుండా వాళ ళ్ సేనల పభువు
యెహోవాను బతిమాలుకోవడం మంచిది.”

19 బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు యెరూషలేములోనుంచి
యెహోయాకీము కొడుకు యెకొనాయ్ను యూదా యెరూషలేముల
పధానులందరినీ బబులోనుకు బందీలుగా తీసుకుపోయినపుప్డు,
20 అతడు విడిచి పెటిట్న సథ్ంభాలు, సముదం, పీఠాలు, ఈ
పటట్ణంలో మిగిలిన పాతలను గురించి సేనల పభువు యెహోవా
ఇలా సెలవిసుత్ నాన్డు.

21 యెహోవా మందిరంలో యూదా రాజు రాజ భవనంలో
యెరూషలేములోని మిగిలిన పాతలను గురించి ఇశాయేలు దేవుడు
సేనల అధిపతి అయినయెహోవా ఇలా సెలవిసుత్ నాన్డు, 22 “వాటిని
బబులోనుకు తెసాత్ రు. నేను వాటి కోసం అకక్డికి వెళేళ్ రోజు వరకు
అవి అకక్డే ఉంటాయి. అపుప్డు నేను వాటిని మళీళ్ తెపిప్ంచి ఈ
సథ్లంలో ఉంచుతాను. ఇదియెహోవావాకుక్.”

28
అబదధ్ పవక హననాయ్
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1యూదారాజుసిదిక్యాపరిపాలనమొదటోల్ నాలుగోసంవతస్రం
అయిదో నెలలో గిబియోనువాడు, అజూజ్ రు పవక కొడుకు హననాయ్
యాజకుల ఎదుట, పజలందరి ఎదుట యెహోవామందిరంలో నాతో
ఇలా అనాన్డు, 2 “ఇశాయేలు దేవుడు, సేనల అధిపతి యెహోవా
ఇలా చెబుతునాన్డు, ‘నేను బబులోను రాజు కాడిని విరిచేశాను.

3 రెండేళల్లో బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు ఈ సథ్లంలో నుంచి
బబులోనుకు తీసుకుపోయిన యెహోవా మందిరంలోని పాతలనీన్
ఇకక్డికి మళీళ్ తెపిప్సాత్ ను. 4 బబులోను రాజు కాడిని విరగగొటిట్
యెహోయాకీము కొడుకు యూదా రాజు యెకొనాయ్ను, బబులోనుకు
బందీలుగా తీసుకుపోయిన యూదులందరినీ ఈ సథ్లానికి తిరిగి
రపిప్సాత్ ను.’ ఇదేయెహోవావాకుక్.”

5అపుప్డు పవక అయినయిరీమ్యాయాజకుల ఎదుట,యెహోవా
మందిరంలోనిలబడిఉనన్ పజలందరి ఎదుటహననాయ్ పవకతో ఇలా
అనాన్డు, 6 “యెహోవా దీనిని చేసాత్ డు గాక! యెహోవా మందిరపు
పాతలనీన్ బందీలుగా తీసుకుపోయిన వారందరినీ యెహోవా
బబులోనులో నుంచి ఈ సథ్లానికి తెపిప్ంచి నువువ్ పకటించిన
మాటలను నెరవేరుసాత్ డు గాక! 7 అయినా నువువ్ వింటుండగా ఈ
పజలందరూ వింటుండగా నేను చెబుతునన్మాట విను.

8 నాకూ నీకూ ముందునన్ పవకలు, అనేక దేశాలకూ గొపప్
రాజాయ్లకూ వయ్తిరేకంగా యుదాధ్ లు జరుగుతాయనీ కీడు
సంభవిసుత్ ందనీ అంటురోగాలు వసాత్ యనీ ఎపప్టినుంచో పవచిసూత్
ఉనాన్రు. 9 అయితే మం కలుగుతుందని పకటించే పవక మాట
నెరవేరితేఅతనిన్నిజంగాయెహోవాయేపంపాడనితెలుసుకోవచుచ్,”
అనియిరీమ్యాపవక చెపాప్డు.

10 అయితే హననాయ్ పవక, యిరీమ్యా పవక మెడ మీదనుంచి
ఆ కాడిని తీసి దానిన్ విరిచేశాడు. 11 పజలందరి ఎదుట హననాయ్
ఇలా అనాన్డు. “యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు, ‘రెండేళళ్లో నేను
బబులోనురాజునెబుకదెన్జరుకాడినిరాజాయ్లనిన్టిమెడమీదనుంచి
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తొలగించి దానిని విరిచివేసాత్ ను.’ ” అపుప్డు యిరీమ్యా పవక తన
దారిన వెళిల్పోయాడు.

12 హననాయ్, యిరీమ్యా మెడ మీద ఉనన్ కాడిని విరిచిన
తరువాతయెహోవాదగగ్ర నుంచి ఈ సందేశంయిరీమ్యాకు వచిచ్ంది.
13 “నువువ్ పోయి హననాయ్తో ఇలా చెపుప్, ‘యెహోవా ఇలా
చెబుతునాన్డు, నువువ్ కొయయ్ కాడిని విరిచావు గదా! దానికి బదులు
ఇనుప కాడిని నేను చేయిసాత్ ను.’ 14 ఇశాయేలు దేవుడు సేనల
పభువు యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు. ‘ఈ పజలంతా బబులోను
రాజు నెబుకదెన్జరుకు సేవ చేయాలని వారి మెడ మీద ఇనుప కాడి
ఉంచాను. కాబటిట్ వాళ ళ్ అతనికి సేవ చేసాత్ రు. భూజంతువులను
కూడా నేను అతనికి అపప్గించాను.’ ”

15 అపుప్డు యిరీమ్యా పవక, హననాయ్తో ఇలా అనాన్డు.
“హననాయ్, విను. యెహోవా నినున్ పంపలేదు, ఈ పజల
చేత అబదాధ్ లను నమిమ్ంచావు. 16 కాబటిట్ యెహోవా ఈ
మాట చెబుతునాన్డు, ‘నేను నినున్ భూమి మీద లేకుండా
చేయబోతునాన్ను. యెహోవామీదనమమ్కంఉంచకుండాచేయడానికి
నువువ్ పజలను పేరేపించావు. కాబటిట్ ఈ సంవతస్రమే నువువ్
చనిపోతావు’ ” అని చెపాప్డు. 17 ఆ సంవతస్రం ఏడో నెలలో
హననాయ్ పవక చనిపోయాడు.

29
చెర ఉనన్ వారికి లేఖ

1 యెరూషలేము నుంచి నెబుకదెన్జరు బబులోనుకు చెరపటిట్
తీసుకెళిళ్న వాళళ్లో ఉనన్ యాజకులకూ, పవకలకూ, పజలందరికీ
పవక అయిన యిరీమ్యా యెరూషలేము నుంచి పంపించిన వాత
చుటట్ లోని మాటలు ఇవి. 2 రా న యెకొనాయ్, రాజమాత,
ఇంకా యూదాలో, యెరూషలేములో ఉనన్ ఉనన్తాధికారులూ,
శిలప్కారులూ, కంసాలులూ, యెరూషలేము నుంచి వెళిళ్పోయిన
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తరువాత ఇది జరిగింది. 3 అతడు ఈ పతానిన్ యూదా రా న
సిదిక్యా పంపిన షాఫాను కొడుకు ఎలాయ్శా, హిలీక్యా కొడుకు
గెమరాయ్ల చేత బబులోను రా న నెబుకదెన్జరుకు పంపాడు.

4 అందులో ఇలా ఉంది “ఇశాయేలు దేవుడూ, సేనల పభువూ
అయిన యెహోవా తన ఉదేద్శం చొపుప్న బబులోనుకు బందీలుగా
వెళిళ్న వాళళ్ందరికీ ఇలా చెబుతునాన్డు, 5 ‘ఇళ ళ్ కటుట్ కుని వాటిలో
నివాసం ఉండండి. తోటలు నాటివాటి ఫలాలు అనుభవించండి.

6 పెళిళ్ళ ళ్ చేసుకుని కొడుకులనూ కూతుళళ్నూ కనండి. అకక్డ
మీరు తకుక్వ సంఖయ్లో ఉండకుండా అభివృదిధ్ పొందడానికి మీ
కొడుకులకూ, కూతుళళ్కూ పెళిళ్ళ ళ్ చేసి వాళళ్ను కొడుకులూ
కూతుళ ళ్ కననివవ్ండి. 7 నేను మిమమ్లిన్ బందీలుగా తీసుకెళిళ్న
పటట్ణం మం కోరి దాని కోసం యెహోవాకు పారథ్న చేయండి.
ఎందుకంటే,దానికి మం కలిగితేమీకు మం కలుగుతుంది.’

8 ఇశాయేలు దేవుడూ, సేనల పభువూ అయిన యెహోవా ఇలా
అంటునాన్డు, ‘మీ మధయ్ ఉనన్ పవకలు, మంతగాళ ళ్ మిమమ్లిన్
మోసం చెయయ్నివవ్కుండా చూసుకోండి. మీలో కలలు కనే వాళ ళ్
చెపేప్మాటలు వినకండి. 9వాళ ళ్నాపేరటఅబదధ్ పవచనాలుమీతో
చెపాత్ రు. నేను వాళళ్ను పంపలేదు.’ ఇదేయెహోవావాకుక్.

10 ఎందుకంటే యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు, ‘బబులోను
మిమమ్లిన్ డె సంవతస్రాలు పాలించిన తరువాత, నేను మీకు
సాయం చేసి, నేను మీకోసం పలికిన శుభ వచనం నెరవేరిచ్, ఈ
సథ్లానికిమిమమ్లిన్తిరిగితీసుకొసాత్ ను. 11ఎందుకంటే,మీకోసంనేను
ఉదేద్శించిన పణాళికలు నాకే తెలుసు,’ ఇది యెహోవావాకుక్. ‘అవి
మీకు ఒక భవిషయ్తుత్ నూ, నిరీకష్ణనూ కలిగించే సమాధానకర న
పణాళికలే. అవిహానికర నవి కావు.

12 అపుప్డు మీరు ననున్ వెతికి, నాకు పారథ్న చేసాత్ రు. అపుప్డు
నేను మీ మాట ఆలకిసాత్ ను. 13 మీరు పూరణ్మనసుస్తో ననున్
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అనేవ్షిసాత్ రు కాబటిట్ , ననున్ కనుగొంటారు. 14 అపుప్డు నేను మీకు
దొరుకుతాను,’ ఇది యెహోవా వాకుక్. ‘తరువాత, నేను మిమమ్లిన్
నిరబ్ంధంలో నుంచి రపిప్ంచి, మిమమ్లిన్ చెదరగొటిట్న దేశాలోల్ నుంచి,
సథ్లాలోల్ నుంచి మిమమ్లిన్ పోగు చేసాత్ ను.’ ఇది యెహోవా వాకుక్.
‘ఎకక్డినుంచి మిమమ్లిన్ బందీలుగా పంపానో, అకక్డికే మిమమ్లిన్
మళీళ్ తీసుకొసాత్ ను,’ 15 బబులోనులో యెహోవా మాకు పవకలను
నియమించాడని మీరు అనాన్రు గనుక, 16 దావీదు సింహాసనం
మీద కూరుచ్నన్ రాజుతో, మీతోబాటు బందీలుగా వెళళ్కుండా ఈ
పటట్ణంలోనివాసంఉనన్మీసహోదరులతో, పజలందరితోయెహోవా
ఈ మాట అంటునాన్డు, 17 సేనల పభువు అయిన యెహోవా
ఇలా అంటునాన్డు, ‘నేను వాళళ్ మీదికి ఖడగ్ ం, కరువు, తెగులు
పంపబోతునాన్ను. తినడానికి వీలు లేని కుళిళ్పోయిన అంజూరు
పళళ్లావాళళ్ను చేసాత్ ను.

18 తరువాత ఖడగ్ ంతో, కరువుతో, తెగులుతో నేను వాళళ్ను
తరుముతాను. భూమిమీదఉనన్ రాజాయ్లనిన్టి దృషిట్లోవాళల్ను ఒక
అసహయ్ంగా చేసాత్ ను. నేను వాళళ్ను చెదరగొటిట్న దేశాలోల్ వాళళ్ను
శాపానికీ, తృణీకారానికీ, ఎగతాళికీ పతీకగా చేసాత్ ను. 19ఎందుకంటే
వాళ ళ్ నా మాట వినలేదు,’ ఇది యెహోవా వాకుక్. ‘నా సేవకు న
పవకల దావ్రా నా వాకుక్ పదేపదే పంపాను. కాని, మీరు వినలేదు’
ఇదియెహోవావాకుక్.”

20 “నేను యెరూషలేము నుంచి బబులోనుకు బందీలుగా పంపిన
పజలారా,మీరందరూయెహోవామాటవినండి.

21నా పేరును బటిట్ మీకు అబదధ్ పవచనాలు పకటించే కోలాయా
కొడుకు అహాబు గురించి, మయశేయా కొడుకు సిదిక్యా గురించి,
ఇశాయేలు దేవుడూ, సేనల పభువు అయిన యెహోవా ఇలా
అంటునాన్డు, చూడండి, బబులోను రా న నెబుకదెన్జరు చేతికి
వాళళ్ను అపప్గించబోతునాన్ను. మీ కళళ్ ఎదుట అతడు వాళళ్ను
చంపుతాడు.
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22 అపుప్డు వీళళ్ గురించి బబులోనులో ఉనన్ వాళళ్ందరూ
శాపవచనాలు పలుకుతారు. ‘బబులోను రాజు అగిన్లో కాలిప్ంచిన
సిదిక్యాలాగా, అహాబులాగా యెహోవా నినున్ చేసాత్ డు గాక,’ అని
శాపం పెడతారు. 23 ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుందంటే, వాళ ళ్
ఇశాయేలీయులోల్ దురామ్రగ్ం జరిగిసూత్ , తమపొరుగువాళళ్ భారయ్లతో
వయ్భిచారం చేసూత్ , నేను వాళల్కు పకటించని అబదధ్పు మాటలు నా
పేరట పకటించారు. నేనే ఈ సంగతి తెలుసుకునాన్ను, నేనే దానికి
సాకష్ం,” ఇదేయెహోవావాకుక్.

షెమయాకు లేఖ
24 “నెహెలామీయు న షెమయా గురించి ఇలా చెపుప్.

25 ఇశాయేలు దేవుడూ, సేనల పభువు అయిన యెహోవా ఇలా
అంటునాన్డు, యెరూషలేములో ఉనన్ పజలందరికీ, యాజకు న
మయశేయా కొడుకు జెఫనాయ్కూ, యాజకులకందరికీ, నీ సొంత
పేరుతో ఉతత్రాలు పంపి, 26 ‘యాజకు న యెహోయాదాకు
బదులుగా యెహోవా మందిర విషయాలోల్ విచారణకర అయిన
యాజకునిగా యెహోవా నినున్ నియమించాడు. వెరివాళె తమను
తాముపవకలుగాఏరప్రచుకునన్వాళళ్ను నువువ్ సంకెళల్తో బంధించి
బొండలో బిగించాలి’ అనాన్వు.

27 ‘కాబటిట్ ఇపుప్డు, నీకు పతయ్రిధ్గా, తనను తాను పవకగా
చేసుకునన్ అనాతోతీయు న యిరీమ్యాను నువెవ్ందుకు చీవాటుల్
పెటట్లేదు? 28మీరు ఇకక్డ చాలాకాలం ఉంటారు. ఇళ ళ్ కటుట్ కుని
వాటిలో నివాసం ఉండండి, తోటలు నాటి వాటి ఫలాలు తినండి,’
అని బబులోనులో ఉనన్ మాకు అతడు వరమానం పంపాడు,”
29అపుప్డుయాజకు న జెఫనాయ్, పవక అయినయిరీమ్యా వింటూ
ఉండగా ఆ పతికను చదివి వినిపించాడు.

30 అపుప్డు యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాకు పతయ్కష్ ఇలా
చెపాప్డు, 31 “బందీలుగా ఉనన్ వాళళ్ందరికీ నువువ్ కబురంపి
ఇలా చెపుప్, ‘యెహోవా నెహెలామీయు న షెమయా గురించి
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ఇలా అంటునాన్డు, నేను అతణిణ్ పంపకపోయినా, షెమయా
మీకు పవచించి మీరు అబదధ్పు మాటలు నమేమ్లా చేశాడు
కాబటిట్ , 32 నెహెలామీయు న షెమయా యెహోవాకు వయ్తిరేకంగా
అబదధ్ం పకటించాడు కాబటిట్ అతనీన్, అతని సంతానానీన్ నేను
శి ంచబోతునాన్ను. ఈ పజలోల్ కాపురం ఉండేవాడు ఒకక్డూ
అతనికి మిగిలి ఉండడు. నా పజలకు నేను చేసే మేలు అతడు
చూడడు.’ ఇదియెహోవావాకుక్.”

30
ఇశాయేలను చెర నుండి విడిపిసాత్ ను

1ఇదియెహోవానుంచియిరీమ్యాకు వచిచ్నవాకుక్, 2“ఇశాయేలు
దేవు న యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు, 3 ‘రాబోయే రోజులోల్ నేను
ఇశాయేలు వాళ ళ్, యూదా వా న నా పజలను చెరనుంచి
విడిపించి, వాళళ్ పితరులకు నేనిచిచ్న దేశానిన్ వారు సావ్ధీనం
చేసుకునేలా వాళళ్ను తిరిగి రపిప్సాత్ ను,’ అని యెహోవా న నేను
చెపాప్ను. కాబటిట్ , నేను నీతో చెపిప్న మాటలనీన్ ఒక రాతచుటట్లో
రాయి.”

4 యెహోవా ఇశాయేలు వాళళ్ గురించి, యూదా వాళళ్ గురించి
చెపిప్న మాటలివి. 5 “యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు, ‘భయంతో
వణుకుతునన్ సవ్రం మేం వినాన్ం. ఆ సవ్రంలో శాంతి లేదు.
6 పసూతి వేదనతో ఒక పురుషుడు బిడడ్ను కనగలడా? మీరు

అడిగి తెలుసుకోండి. పతి యువకుడు తన నడుము మీద
చేతులెందుకు పెటుట్ కుంటునాన్డు? పసవ వేదన పడే సీలా
వాళళ్ ముఖాలు ఎందుకు పాలిపోయాయి?

7 అయోయ్, ఎంత భయంకర న రోజు! అలాంటి రోజు ఇంకొకటి
రాదు. అది యాకోబు సంతతి వాళల్కు ఆందోళన కలిగించే
సమయం. అయినా దానిలోనుంచి అతనికి రకష్ణ
దొరుకుతుంది.’ ”
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8సేనల పభువు అయినయెహోవా ఇలా అంటునాన్డు “ఆ రోజు,
నీ మెడ మీద ఉనన్ నీ కాడి విరిచి, నేను నీ బంధకాలు తెంపుతాను.
ఇంక విదేశీయులు నీ చేత దాసయ్ం చేయించుకోరు. 9 కాని, వాళ ళ్
తమదేవు నయెహోవానుఆరాధించి,నేనువాళళ్మీదరాజుగాచేసే
తమరా నదావీదును సేవిసాత్ రు.
10 కాబటిట్ , నా సేవకుడ న యాకోబూ, భయపడకు, యెహోవా

చేపేప్దేమంటే, ‘ఇశాయేలూ, దిగులు పడకు. దూరంగాఉనన్
నినున్, బందీలుగా ఆ దేశంలో ఉనన్ నీ సంతతి వాళళ్ను,
నేను ర ంచబోతునాన్ను. యాకోబు సంతతి తిరిగి వచిచ్,
శాంతి కలిగి ఉంటుంది. అతడు సుర తంగా ఉంటాడు,
భయభీతులు ఇంక ఉండవు.

11 ఎందుకంటే, నేను నీతో ఉనాన్ను,’ యెహోవా వాకుక్ ఇదే,
‘నినున్ ర ంచడానికి నేను నీకు తోడుగా ఉనాన్ను, నినున్ ఏ
దేశాలోల్ తే చెదరగొటాట్ నో, ఆ దేశాలనిన్టినీ నేను సమూల
నాశనం చేసాత్ ను. కాని, నినున్ మాతం పూరిగా నాశనం
చెయయ్ను. అయితేనినున్ తగిన కమశికష్ణలోపెడతాను. శికష్
లేకుండామాతం నినున్ విడిచిపెటట్ను.’

12యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు, ‘నీ దెబబ్ నయం కాదు. నీ గాయం
మాననిపుండుగా అయియ్ంది.

13 నీ పకష్ంగా వాదించేవాళ ళ్ ఎవరూ లేరు. నీ పుండు నయం చేసే
మందు లేదు.

14 నీ పేమికులంతా నినున్ మరిచిపోయారు. వాళ ళ్ నీ కోసం
చూడరు. ఎందుకంటే, అధిక న నీ పాపాలనుబటిట్ , నీ
గొపప్ దోషానిన్బటిట్ , ఒక కఠిన నయజమానిపెటేట్ కమశికష్ణ
కింద నినున్ ఉంచి, ఒక శతువుగాయపరిచినటుట్ నేను నినున్
గాయపరిచాను.

15 నీ గాయానిన్బటిట్ నువువ్ సాయం కోసం అడుగుతునాన్వా? నీ
బాధ తీరనిది. విసాత్ ర న నీ పాపాలనుబటిట్ , అనేక న నీ
దోషాలను బటిట్ నేను నీకు ఇలా చేశాను.
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16 కాబటిట్ , నినున్ దిగమింగే వాళెళ్వరో, వాళళ్నే దిగమింగడం
జరుగుతుంది. నీ పతయ్రుద్ లందరూ బందీలుగా చెరలోకి
వెళాత్ రు. నినున్దోచుకునన్వాళ ళ్దోపుడుసొముమ్అవుతారు.
నినున్ కొలల్గొటిట్న వాళళ్ను కొలల్సొముమ్గా చేసాత్ ను.

17 నీకు సవ్సథ్త తీసుకొసాత్ ను. నీ గాయాలను సవ్సథ్పరుసాత్ ను.’ ”
ఇదే యెహోవావాకుక్. “ఎందుకంటే వాళ ళ్ ‘సీయోను వెలి
వేయబడింది. దానిన్ పటిట్ంచుకునే వాడు లేడు’ అని నీ
గురించి అనాన్రు గనుక, నేను ఈ విధంగా చేసాత్ ను.”

18యెహోవాఇలాఅంటునాన్డు “చూడు,యాకోబు నివాససథ్లాలను
కరుణించిఅతని గుడారాలమీదనేను కనికరం చూపిసాత్ ను.
అపుప్డు శిథిలాల గుటట్ మీద ఒక పటట్ణం నిరామ్ణం
అవుతుంది. ఇదివరకు ఉనన్టేట్ ఒక సిథ్ర న నివాసం
ఏరాప్టవుతుంది.

19 అపుప్డు వాటిలోనుంచి ఒక సుత్ తి కీరన, ఒక వేడుక శబద్ం
బయటకువసుత్ ంది. పజలుతకుక్వసంఖయ్లోలేకుండానేను
వాళళ్నువిసత్రింపజేసాత్ ను. అలుప్లుకాకుండానేనువాళళ్కు
ఘనత కలుగజేసాత్ ను.

20 వాళళ్ పజలు మునుపటిలా ఉంటారు. వాళళ్ను హింసించే
వాళళ్ందరినీ నేను శి ంచినపుప్డు, వాళళ్ సమాజం నా
ఎదుట సిథ్రం అవుతుంది.

21 వాళళ్ నాయకుడు వాళళ్లోల్ నుంచే వసాత్ డు. నేను వాళళ్ను
ఆకరిష్ంచినపుప్డు, వాళ ళ్ ననున్ సమీపించినపుప్డు,
వాళళ్ మధయ్ నుంచి అతడు బయలుదేరుతాడు. నేను
ఇది చెయయ్కపోతే, ననున్ సమీపించే సాహసం ఎవడు
చెయయ్గలడు?” ఇదియెహోవావాకుక్.

22 “అపుప్డు మీరు నా పజలుగా ఉంటారు. నేను మీ దేవుడుగా
ఉంటాను.
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23 చూడు, యెహోవా ఉగత పెనుగాలిలా బయలుదేరింది. అది
ఎలల్పుప్డూవీచేపెనుగాలి. అదిసుడిగాలిలాదుషుట్ ల తలల
మీద గిరగిరా తిరుగుతుంది.

24 తన కారయ్ం జరిగించే వరకూ, తన హృదయాలోచనలు నెరవేరేచ్
వరకూ యెహోవా కోపాగిన్ చలాల్ రదు. చివరి రోజులోల్ మీరు
దీనిన్ అరథ్ం చేసుకుంటారు.”

31
1యెహోవా వాకుక్ ఇదే. “ఆ కాలంలో నేను ఇశాయేలు వంశం

వారందరికీ దేవుడుగా ఉంటాను. వాళ ళ్ నాకు పజలుగా ఉంటారు.”
2యెహోవాఇలాఅంటునాన్డు,

“ఇశాయేలును వధించడానికి వచిచ్న ఖడగ్ ం బారినుంచి
తపిప్ంచుకునన్ పజలకు అరణయ్ంలో దయదొరికింది.

3 గతంలో యెహోవా నాకు పతయ్కష్ ఇలా అనాన్డు, ‘ఇశాయేలూ,
శాశవ్త న పేమతో నేను నినున్ పేమించాను.

కాబటిట్ , నిబంధనా నమమ్కతవ్ంతో నేను నినున్ ఆకరిష్ంచుకునాన్ను.
4 ఇశాయేలు కనాయ్, నువువ్ నిరామ్ణం అయేయ్లా నేను నినున్ మళీళ్

కడతాను.
నువువ్ మళీళ్ తంబురలు వాయిసాత్ వు. సంతోష నాటాయ్లతో

బయటకు వెళాత్ వు.
5 నువువ్ షోమోను కొండల మీద దా వలుల్ లు మళీళ్ నాటుతావు.

తులు వయ్వసాయం చేసివాటి ఫలాలు అనుభవిసాత్ రు.
6ఎఫాయిముపరవ్తాలమీదకాపలావాళ ళ్మనదేవు నయెహోవా

దగగ్రికి, సీయోనుకు ఎకిక్ వెళాద్ ం రండి’ అని పకటించే రోజు
ఒకటి రాబోతుంది.”

7యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు. “యాకోబునుబటిట్ సంతోషంతో కేక
పెటట్ండి! రాజాయ్లోల్ పధాన న జాతిని బటిట్ ఉతాస్హధవ్ని
చెయయ్ండి! సుత్ తి వినిపించనివవ్ండి. ‘యెహోవా
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ఇశాయేలులో మిగిలిన తన పజలను ర ంచాడు’ అని
పలకండి.

8చూడు,ఉతత్రదేశంలోనుంచినేనువాళళ్ను తీసుకురాబోతునాన్ను.
గుడిడ్వాళళ్ను, కుంటివాళళ్ను, గరిభ్ణులను,
పసవించడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్ సీలను భూమి సుదూర
పాంతాలనుంచి అందరినీ సమకూరుసాత్ ను. మహా
సమూహ వారికక్డికి తిరిగి వసాత్ రు.

9వాళ ళ్ ఏడుసూత్ వసాత్ రు. వాళ ళ్ తమ వినన్పాలు చెపూ ఉండగా
నేనువాళళ్ను నడిపిసాత్ ను. తినన్ న రహదారిలో, సెలయేళల్
దగగ్రికి వాళళ్ను పయాణం చేయిసాత్ ను. ఆ మారగ్ంలో
వాళ ళ్ తొటిలల్రు. ఎందుకంటే ఇశాయేలుకు నేను తండిగా
ఉంటాను. ఎఫాయిము నా జేయ్షఠ్ సంతానంగా ఉంటాడు.”

10 పజలారా, యెహోవా మాట వినండి. దూరంగా తీరం వెంబడి
ఉనన్ పాంతాలకు నివేదిక అందించండి. “ఇశాయేలును
చెదరగొటిట్నవాడు దానిన్ సమకూరిచ్, గొరెల కాపరి తన
మందను కాపాడేలాకాపాడుతునాన్డు” అని చెపప్ండి.

11ఎందుకంటే, మూలయ్ం చెలిల్ంచి, తనకు మించిన బలం ఉనన్ వాడి
చేతిలోనుంచియెహోవాయాకోబును విమోచించాడు.

12 వాళ ళ్ వచిచ్ సీయోను కొండ మీద ఉతాస్హధవ్ని చేసాత్ రు.
యెహోవా మంచితనానిన్బటిట్ , మొకక్జొనన్లను బటిట్ ,
దా మధురసానిన్బటిట్ , లానిన్ బటిట్ , గొరెలకూ,
పశువులకూ పుటేట్ పిలల్లను బటిట్ , వాళ ళ్ ఆనందిసాత్ రు.
వాళళ్ జీవితాలు నీళ ళ్ పారే తోటలా ఉంటాయి. వాళ ళ్
ఇంకెనన్డూ దుఃఖం అనుభవించరు.

13 అపుప్డు కనయ్లు నాటయ్మాడి ఆనందిసాత్ రు. యువకులూ
వృదుధ్ లూ కలిసి ఉంటారు. “ఎందుకంటే, వాళళ్ దుఃఖానిన్
సంతోషంగా మారుసాత్ ను. వాళళ్ మీద కనికరం చూపించి
దుఃఖానికి బదులుగా వాళ ళ్ ఆనందించేలా చేసాత్ ను.
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14 సమృదిధ్తో యాజకుల జీవితాలను నింపుతాను. నా పజలు
నా మంచితనంతో తమను తాము నింపుకుంటారు.” ఇదే
యెహోవావాకుక్.

15యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు. “రమాలో ఏడుపు, మహా రోదన
సవ్రం వినిపిసూత్ ఉంది. రాహేలు తన పిలల్ల గురించి
ఏడుసూత్ ఉంది. ఆమె పిలల్లు చనిపోయిన కారణంగా
ఆదరణపొందడానికి నిరాకరిసూత్ ఉంది.”

16యెహోవాఇలాఅంటునాన్డు. “ఏడవకుండా నీ సవ్రానిన్, కనీన్ళల్
కారచ్కుండా నీ కళళ్ను ఆపుకో, ఎందుకంటే నీ బాధలు
ముగిసాయి. నీ పిలల్లు శతువు దేశంలోనుంచి తిరిగి
వసాత్ రు,” ఇదేయెహోవావాకుక్.

17 “భవిషయ్తుత్ కోసం నీకు ఒక ఆశ ఉంది. నీ సంతానం తిరిగి తమ
సరిహదుద్ లోల్ కి వసాత్ రు,” ఇదియెహోవావాకుక్.

18 “నేను కచిచ్తంగా ఎఫాయిము దుఃఖించడం వినాన్ను, ‘నువువ్
ననున్ శి ంచావు, నేను శికష్కు లోనయాయ్ను. కాడి మోసే
శికష్ణలేని దూడలా ఉనన్ ననున్ మళీళ్ తీసుకురా, అపుప్డు
నేను వసాత్ ను. నువువ్ నా దేవుడ నయెహోవావు.

19 నేను నీ పు తిరిగిన తరువాత పశాచ్తాత్ పం చెందాను. నేను
కాడి మోసే శికష్ణ పొందిన తరువాత విచారంతో చాతిని
*చరుచుకునాన్ను. నా చినన్తనంలో కలిగిన నిందను
భరించి నేను అవమానంపొంది సిగుగ్ పడాడ్ ను.’

20 ఎఫాయిము నా విలు న బిడడ్ కాదా? అతడు నాకు పియ న
ముదుద్ బిడడ్ కాదా? నేనతనికి విరోధంగా మాటాల్ డిన
పతిసారీ అతనిన్ నా పేమపూరవ్క న మనసుస్కు జాఞ్ పకం
తెచుచ్కుంటాను. ఈ రకంగా అతనికోసం నా హృదయం
తపిసూత్ ఉంది. కచిచ్తంగా నేను అతనిమీద కనికరం
చూపిసాత్ ను.” ఇదియెహోవావాకుక్.

* 31:19 31:19చాతినితొడ



యిరీమ్యా 31:21 xciii యిరీమ్యా 31:29

21 ఇశాయేలు కుమారీ, రహదారిలో గురులు పెటిట్ంచుకో. దోవ చూపే
సథ్ంభాలుపాతించుకో. నువువ్ వెళాళ్లిస్న స నదారి పునీ
మనసుస్ నిలుపుకో. తిరిగి రా, నీ పటట్ణాలకు తిరిగిరా.

22 నమమ్కదోహం చేసే అమామ్యీ, నువువ్ ఎనాన్ళల్ ఇటు అటు
తిరుగులాడుతావు? యెహోవా భూమి మీద కొతత్ సృషిట్
చేశాడు. బలవంతు న పురుషులను సంర ంచడానికి సీలు
వారి చుటూట్ ఆవరిసుత్ నాన్రు.

23 ఇశాయేలు దేవుడూ, సేనల పభువు అయిన యెహోవా ఇలా
అంటునాన్డు,
“పజలను నేను తమ దేశానికి తిరిగి తీసుకొచిచ్న తరువాత,యూదా

దేశంలో, దాని పటట్ణాలోల్ పజలు ఇలా అంటారు, ‘పవిత
పరవ్తమా, నాయ్యశీలి నివసించే పదేశమా, యెహోవా
నినున్ ఆశీరవ్దిసాత్ డు గాక,’ 24 యూదా, అతని ఇతర
పటాట్ ణాలనీన్ దాని సహజీవనం చేసాత్ రు. తులు, గొరెల
కాపరులు తమమందలతో సహా అకక్డ ఉంటారు.

25 ఎందుకంటే అలసినవాళ ళ్ తాగడానికి నీళిళ్సాత్ ను. దపిప్కతో
బాధపడుతునన్ వాళళ్ందరి కడుపు నింపుతాను.”

26అటు తరువాతనాకు మెలుకువ వచిచ్ లేచాను, అపుప్డు,నానిద
నాకు హాయిగాఉనన్టుట్ గమనించాను.

27 ఇది యెహోవా వాకుక్. “చూడు, ఇశాయేలు గృహాలోల్ , యూదా
గృహాలోల్ మనుషుల, మృగాల సంతానపు వితత్నాలు చలేల్
రోజులు వసుత్ నాన్యి.

28 వాళళ్ను పెలల్గించడానికి, విరగగొటట్డానికి, పడదోయడానికి,
నాశనంచెయయ్డానికి,హింసించడానికి,నేనెలాకనిపెటుట్ కుని
ఉనాన్నో, అలాగే వాళళ్ను సాథ్ పించడానికి, నాటడానికి
కనిపెటుట్ కుని ఉంటాను.” ఇదియెహోవావాకుక్.

29 “ఆ రోజులోల్ , ‘తండులు దాకష్పళ ళ్ తినన్పుప్డు పిలల్ల పళల్
పులిశాయి’ అనన్మాట ఇంక ఎవరూ అనరు.
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30 పతి వాడూ తన దోషం కారణంగానే చనిపోతాడు. ఎవడు
దాకష్పళ ళ్ తింటాడోవాడి పళేల్ పులుసాత్ యి.

31 చూడు, నేను ఇశాయేలు వాళళ్తో, యూదా వాళళ్తో, ఒక కొతత్
ఒపప్ందం సిథ్రం చేసే రోజులు వసుత్ నాన్యి,” ఇది యెహోవా
వాకుక్.

32 “అది ఐగుపులోనుంచి నేను వాళళ్ చెయియ్ పటుట్ కుని బయటకు
తీసుకొచిచ్నరోజులోల్ వాళళ్పితరులతోనేనుచేసినఒపప్ందం
లాంటిది కాదు. నేను వాళళ్కు ఒక భరగా ఉనాన్, ఆ రోజులోల్
వాళ ళ్ ఆ ఒపప్ందం ఉలల్ంఘించారు.” ఇది యెహోవా
వాకుక్.

33 “కానీ, ఈ రోజుల తరువాత నేను ఇశాయేలు వాళళ్తో, యూదా
వాళళ్తో సిథ్రం చేసే ఒపప్ందం ఇదే, వాళళ్లోల్ నా ధరమ్శాసం
ఉంచుతాను. వాళళ్ హృదయం మీద దానిన్ రాసాత్ ను.
నేను వాళల్కు దేవుడుగా ఉంటాను, వాళ ళ్ నాకు పజలుగా
ఉంటారు,” ఇదియెహోవావాకుక్.

34 “అపుప్డు పతివాడూ తన పొరుగువాడికి, తన సహోదరునికి
బోధిసూత్ , ‘యెహోవాను తెలుసుకో!’ అని ఇక చెపప్డు.
ఎందుకంటే, వాళళ్లోల్ చినన్వాడి నుంచి పెదద్వాడి వరకు
అందరూ ననున్ తెలుసుకుంటారు. నేను వాళళ్ దోషాలు
కష్మించి, వాళళ్ పాపాలు ఇంక ఎనన్డూ మనసులో
పెటుట్ కోను.” ఇదియెహోవావాకుక్.

35 యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు, పగటి వెలుగు కోసం సూరుయ్ణిణ్ ,
రాతి వెలుగుకోసం చంద నకష్తాలను నియమించేవాడు,
దాని తరంగాలు ఘోషించేలా సముదానిన్ రేపే వా న
యెహోవా ఆ మాట అంటునాన్డు, సేనల పభువు అయిన
యెహోవాఅని ఆయనకు పేరు,

36 “ఈ శాశవ్త న సంగతులు నాకు కనుమరు పోయినపుప్డు
మాతమే తపప్, ఇశాయేలు సంతతివాళ ళ్ నా ఎదుట ఒక
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శాశవ్త రాజయ్ంగా ఉండకుండా ఉండడం జరగదు.” ఇది
యెహోవావాకుక్.

37 యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు. “ నునన్ ఆకాశ శాలయ్ం
కొలవడం, కిందునన్ భూమి పునాదులు కనుగొనడం సాధయ్ం
ఐతే తపప్, ఇశాయేలు సంతానం చేసిన వాటనిన్టిని బటిట్
నేను వాళళ్ందరినీ తోసివేయడం జరగదు.” ఇది యెహోవా
వాకుక్.

38యెహోవాఇలాఅంటునాన్డు,
“హననేయ్లు గోపురంమొదలుకునిమూలగుమమ్ం వరకూనాకోసంఆ

పటట్ణం పునరిన్రామ్ణం అయేయ్ రోజులు వసుత్ నాన్యి.
39అపుప్డు కొలతదారందానికి ఎదురుగాఉనన్ గారేబు కొండ వరకూ

వెళిళ్ గోయావరకూ తిరిగి వసుత్ ంది.
40 శవాలు, బూడిద వేసేలోయఅంతా, కిదోను వాగు వరకూ, గురాల

గుమమ్ం వరకూ, తూరుప్ పు ఉనన్ పొలాలనీన్యెహోవా న
నా కోసం పతిషిఠ్తం అవుతాయి. దానిన్ ఇంక ఎనన్డూ
పెలల్గించడం, పడదోయడం జరగదు.”

32
యిరీమ్యాపొలం కొనడం

1 యూదా రా న సిదిక్యా పాలన పదో సంవతస్రంలో, అంటే,
నెబుకదెన్జరు ఏలుబడి 18 వ సంవతస్రంలోయెహోవాదగగ్ర నుంచి
యిరీమ్యాకు పతయ్కష్ న వాకుక్.

2 ఆ కాలంలో బబులోను రాజు నయ్ం యెరూషలేముకు ముటట్డి
వేసూత్ ఉనన్పుప్డు పవక అయిన యిరీమ్యా యూదా రాజు గృహ
పాంగణంలో దీగా ఉనాన్డు.

3 యూదా రా న సిదిక్యా అతణిణ్ బంధించి, అతనితో
మాటాల్ డుతూ “నువువ్ ఇలా ఎందుకు పవచిసుత్ నాన్వు?” అని
అడిగాడు. అందుకు అతడు “యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు,
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‘చూడు, ఈ పటట్ణానిన్ బబులోను రాజు చేతికి అపప్గిసాత్ ను,
అతడు దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుంటాడు, 4యూదా రా న సిదిక్యా
కలీద్యుల చేతిలోనుంచి తపిప్ంచుకోలేడు. ఎందుకంటే ఇపప్టికే
అతణిణ్ బబులోను రాజు చేతికి అపప్గించడం జరిగింది. అతని నోరు
రాజునోటితోమాటాల్ డుతుంది. అతని కళ ళ్ రాజు కళళ్ను చూసాత్ యి.
5 సిదిక్యా బబులోను వెళిల్ నేను అతని పటల్ ఏదో ఒకటి జరిగించే
వరకు అకక్డే ఉంటాడు. మీరు కలీద్యులతోయుదధ్ం చేశారు కాబటిట్
మీరు జయంపొందరు.’ ” ఇదియెహోవావాకుక్.

6యిరీమ్యా ఇలా అనాన్డు. “యెహోవా వాకుక్ నాకు పతయ్కష్
ఇలా చెపాప్డు,
7చూడు, మీబాబాయిషలూల్ ము కొడుకు హనమేలు నీ దగగ్రికి వచిచ్

ఇలా అంటాడు, ‘అనాతోతులో ఉనన్ నా భూమిని కొనుకోక్.
ఎందుకంటే దానిన్ కొనుకుక్నే హకుక్ నీకే ఉంటుంది.’ ”

8 అపుప్డు, యెహోవా పకటించినటేట్ , మా బాబాయి కొడుకు
హనమేలు చెరసాల పాంగణంలో ఉనన్ నా దగగ్రికి వచిచ్, నాతో ఇలా
అనాన్డు. “బెనాయ్మీను దేశంలో అనాతోతులో ఉనన్ నా భూమిని నీ
కోసం కొనుకోక్. ఎందుకంటే దాని మీద వారసతవ్పు హకుక్ నీదే.”
అపుప్డు ఇది యెహోవావాకుక్ అని నాకు తెలిసింది. 9కాబటిట్ , మా
బాబాయి కొడుకు హనమేలు పొలం కొని, 17 తులాల వెండి* తూచి
అతనికిచాచ్ను.

10అపుప్డు నేను దానిన్ తోలు చుటట్ మీద రాసిముద వేసి సాకష్ుల
సంతకాలు పెటిట్ంచుకునాన్ను. ఆ తరువాత వెండిని తూచి ఇచాచ్ను.
11 ఆ తరువాత ఆజఞ్ల, చటాట్ ల పకారం ముద ఉనన్, ముద లేని
దసాత్ వేజులను తీసుకునాన్ను. 12 అపుప్డు మా బాబాయి కొడుకు
హనమేలు ఎదుట, ఆరాత పతంలోరాసినసాకష్ుల ఎదుట, చెరసాల
పాంగణంలో కూరుచ్నన్ యూదులందరి ఎదుట, నేను మహసేయా
కొడు న నేరీయా కొడుకు బారూకుకు ఆ దసాత్ వేజులు అపప్గించి,
* 32:9 32:9 17 తులాల వెండి 200గాములు
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13వాళళ్ కళళ్ ఎదుటబారూకుకు ఇలాఆజాఞ్ పించాను, 14“ఇశాయేలు
దేవుడూ, సేనల పభువు అయిన యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు,
‘కొనుగోలు రసీదుతో పాటు ఈ రాత పతులు, అంటే, ముద వేసిన
రాత పతం, ముద లేని రాత పతం తీసుకుని, అవి చాలా కాలం
ఉండేలా వాటిని కొతత్ కుండలో ఉంచు.’ 15 ఇశాయేలు దేవుడూ,
నాయ్లకు అధిపతి అయిన యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు, ‘ఇలుల్ ,
పొలాలు,దాకష్తోటలు మళీళ్ ఈ దేశంలో కొనడం జరుగుతుంది.’ ”

16నేరీయాకొడుకు బారూకు చేతికి ఆ రసీదును నేను అపప్గించిన
తరువాత,నేనుయెహోవాకుపారథ్నచేసిఇలాఅనాన్ను, 17“అయోయ్!
పభు న యెహోవా! చూడు! కేవలం నువేవ్ నీ గొపప్ బలంతోను,
ఎతిత్న నీ చేతితోనూ భూమాయ్కాశాలను సృషిట్ంచావు. నీకు
అసాధయ్ నది ఏదీ లేదు. 18 నువువ్ వేవేల మందికి నీ నిబంధనా
నమమ్కతవ్ం కనపరుసాత్ వు. తండుల దోషం వాళళ్ తరువాత వాళళ్
పిలల్ల ఒడిలో వేసాత్ వు. నువువ్ గొపప్ శకిగల దేవుడవు. సేనల
పభు నయెహోవాఅని నీకు పేరు.

19జాఞ్ నంలో, శకిగల కారాయ్లు చెయయ్డంలో నువువ్ గొపప్వాడివి.
పతివాడిపనులను బటిట్ ,పవరనను బటిట్ వాళల్కు తగినదిఇవవ్డానికి,
తెరిచిన నీ కళ ళ్ పజలందరి మారాగ్ లు చూసుత్ నాన్యి. 20 నువువ్
ఐగుపు దేశంలో చేసినటుట్ ఈరోజు వరకూ ఇశాయేలు వాళళ్ మధయ్,
ఇతర మనుషుల మధయ్ సూచక కియలు, గొపప్ కారాయ్లు చేసూత్ నీ
పేరు పసిదిధ్ చేసుకునాన్వు. 21 సూచక కియలు, గొపప్ కారాయ్లు
జరిగిసూత్ మహాబలం కలిగి,చాపినచేతులతోమహాభయంపుటిట్ంచి,
ఐగుపు దేశంలోనుంచి నీ పజలను బయటకు తీసుకొచాచ్వు.

22 ‘మీకు ఇసాత్ ను’ అని వాళళ్ పితరులకు పమాణం చేసి, పాలు
తేనెలు పవహించే ఈ దేశానిన్ వాళల్కు ఇచాచ్వు. 23 కాబటిట్ , వాళ ళ్
పవేశించి, దానిన్ సొంతం చేసుకునాన్రు. కాని, నీమాట వినలేదు. నీ
ధరమ్శాసంఅనుసరించలేదు. చెయాయ్లనివాళల్కు నువువ్ఆజాఞ్ పించిన
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వాటిలో దేనీన్ చెయయ్ లేదు. గనుక, నువువ్ ఈ విపతుత్ వాళళ్ మీదకి
రపిప్ంచావు.

24 చూడు! పటట్ణానిన్ సావ్ధీనం చేసుకోడానికి ముటట్డి దిబబ్లు
కి లేసుత్ నాన్యి. ఖడగ్ ం, కరువు, తెగులు రావడం వలల్ దాని మీద

యుదధ్ం చేసే కలీద్యుల చేతికి ఈ పటట్ణం అపప్గించడం జరిగింది.
నువువ్ ఏం చెపాప్వో అది జరుగుతూ ఉంది. జరుగుతునన్ది నువువ్
చూసుత్ నాన్వు. 25 అపుప్డు సవ్యంగా నువేవ్ నాతో ఇలా అనాన్వు,
కలీద్యుల చేతికి ఈ పటట్ణం అపప్గించడం జరిగినా, ‘ఒక పొలం
కొనుకుక్ని,దానికిసాకష్ంగాసాకష్ులను పెటుట్ కో.’ ”

26 యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాకు పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు.
27 “చూడు! నేను యెహోవాను. సమసత్ మానవాళికి దేవుణిణ్ .
చెయయ్డానికి అసాధయ్ నది ఏ నా నాకు ఉందా?” 28 కాబటిట్
యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు. “చూడు, నేను ఈ పటట్ణానిన్
కలీద్యుల చేతికి, బబులోను రా న నెబుకదెన్జరు చేతికి
అపప్గించబోతునాన్ను. అతడు దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుంటాడు.

29ఈపటట్ణంమీదయుదధ్ం చేసే కలీద్యులు వచిచ్,ఈపటట్ణానికి
నిపప్ంటించి, ఏ మిదెద్ల మీ తే పజలు బయలుకు ధూపారప్ణ
చేసి అనయ్దేవుళళ్కు పానారప్ణలు అరిప్ంచి ననున్ రెచచ్గొటాట్ రో ఆ
మిదెద్లనిన్టినీకాలేచ్సాత్ రు. 30ఎందుకంటేఇశాయేలువాళ ళ్,యూదా
వాళ ళ్ అయిన ఈ పజలు, కచిచ్తంగా తమ చినన్తనం నుంచి నా
ఎదుట చెడుతనమే చేసూత్ వచాచ్రు. తమ చేతులతో వాళ ళ్ చేసిన
పనుల వలల్ వాళ ళ్ కచిచ్తంగా నాకు కోపమే పుటిట్ంచారు.” ఇది
యెహోవావాకుక్.

31 “ఎందుకంటే, ఇశాయేలు వాళ ళ్, యూదా వాళ ళ్. వాళళ్
రాజులు, వాళళ్ పధానులు, వాళళ్ యాజకులు, వాళళ్ పవకలు,
యూదాలోనూ, యెరూషలేములోనూ ఉనన్ పజలందరూ ననున్
రెచచ్గొటేట్ చెడు పవరన అంతటిని బటిట్ , 32ఈ పటట్ణానిన్ కటిట్న రోజు
నుంచి, ఇది నా ఉగతను, నా కోపానిన్ రేకెతిత్సూత్ నే ఉంది. ఈ రోజు
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వరకూఅదిజరుగుతూనేఉంది. కాబటిట్ నేనునాఎదుటనుంచిదానిన్
తొలగిసాత్ ను.

33 నేను ఉదయానేన్ లేచి వాళల్కు బోధించినా వాళ ళ్ నా ఉపదేశం
అంగీకరించ లేదు. వాళ ళ్ నా పు తమ ముఖం తిపప్డానికి
బదులుగా తమ వీపును తిపాప్రు. 34 తరువాత వాళ ళ్ నా
పేరు పెటిట్న మందిరానిన్ అపవితం చెయయ్డానికి దానిలో హేయ న
వాటినిపెటాట్ రు. 35వాళ ళ్తమకొడుకులను, కూతుళళ్నుమొలెకుకు
బలి ఇవవ్డానికి బెన్ హినోన్ము లోయలో ఉనన్ బయలు దేవుడికి
గుళ ళ్ కటాట్ రు. ఇలా చెయయ్డానికి నేను వాళల్కు ఆజఞ్ ఇవవ్లేదు.
యూదావాళ ళ్ పాపంలో పడి, ఇంత అసహయ్ న పనులు చేసాత్ రని
నాహృదయంలో ఆలోచన కూడా ఎపుప్డూ రాలేదు.

36కాబటిట్ ఇపుప్డు ఇశాయేలు దేవుణిణ్ ,యెహోవానుఅయిననేను,
ఈ పటట్ణం గురించి ఈ మాట చెబుతునాన్ను. అది ఖడగ్ ంతో,
కరువుతో, తెగులుతో బాధ పొందింది. దానిన్ బబులోను రాజు
చేతికి అపప్గించడం జరిగింది. మీరు ఈ పటట్ణం గురించి ఇలా
అంటునాన్రు, 37చూడు,నాకు కలిగినకోపోదేకాలతో,మహాఉగతతో
నేను వాళళ్ను వెళల్గొటిట్న దేశాలనిన్టిలో నుంచి వాళళ్ను సమకూరిచ్
ఈ సథ్లానికి మళీళ్ తీసుకు రాబోతునాన్ను. వాళ ళ్ ఇకక్డ మంతో
నివాసం ఉండేలా చేసాత్ ను.

38 వాళ ళ్ నాకు పజలుగా ఉంటారు. నేను వాళల్కు దేవుడుగా
ఉంటాను. 39 వాళళ్కూ, వాళళ్ కొడుకులకూ మేలు కలగడానికి,
వాళ ళ్ నితయ్ం నాకు భయపడేలా నేను వాళల్కు ఒకే హృదయం,
ఒకే మారగ్ం ఇసాత్ ను 40 నేను వాళళ్ నుంచి తిరిగిపోకుండా ఉండేలా
వాళల్తో ఒక నితయ్ న నిబంధన సిథ్రం చేసాత్ ను. వాళల్కు మేలు
చేసేందుకు, వాళ ళ్ ననున్ వెంబడించడం విడిచిపెటట్కుండా ఉండేలా
వాళళ్ హృదయాలోల్ నా పటల్ గౌరవం కలిగిసాత్ ను.

41 వాళల్కు మంచి చెయయ్డంలో ఆనందిసాత్ ను. నా నిండు
హృదయంతో, నా ఉనికి అంతటితో కచిచ్తంగా ఈ దేశంలో వాళళ్ను
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నాటుతాను.”
42యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు. “నేను ఈ పజల మీదికి ఇంత

గొపప్ విపతుత్ రపిప్ంచిన విధంగానే నేనువాళళ్ గురించి చెపిప్నమంచి
అంతావాళళ్కు పసాదిసాత్ ను.

43 ‘ఇది పా పోయింది. దానిలో మనుషులు లేరు. పశువులు
లేవు. ఇది కలీద్యుల వశ పోయింది’ అని మీరు చెబుతునన్ ఈ
దేశంలో, అపుప్డు పొలాల వికయం జరుగుతుంది. 44 వాళ ళ్
వెండితో పొలాలు కొని ముదించిన రాత పతాలోల్ రాసాత్ రు.
వాళ ళ్ బెనాయ్మీను దేశంలో, యెరూషలేము పాంతాలోల్ , యూదా
పటట్ణాలోల్ ,మనయ్ంలోనిపటట్ణాలోల్ , ద ణదేశపుపటట్ణాలోల్ సాకష్ులను
సమావేశపరుసాత్ రు. ఎందుకంటే నేను వాళళ్ భాగయ్ం వాళల్కు మళీళ్
తీసుకొసాత్ ను.”
ఇదియెహోవావాకుక్.

33
పునరుదధ్రణ వాగాద్ నం

1 యిరీమ్యా ఇంకా చెరసాలలో ఉనన్పుప్డు యెహోవా వాకుక్
రెండోసారి అతనికి పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు. 2 “సృషిట్కర అయిన
యెహోవా, రూపించినదానిన్సిథ్రపరిచేయెహోవా,యెహోవాఅనేపేరు
గలవాడుఇలాఅంటునాన్డు, 3నాకుమొరపెటుట్ ,అపుప్డునేనునీకు
జవాబిసాత్ ను. నువువ్ గహించలేని గొపప్ సంగతులు, నీకు అరథ్ం కాని
మరామ్లు నీకు వివరిసాత్ ను.

4ముటట్డి దిబబ్ల వలనా, ఖడగ్ ం వలనా నాశన న పటట్ణంలోని
యూదా రాజుల గృహాల విషయంలో ఇశాయేలు దేవు న యెహోవా
ఇలాఅంటునాన్డు. 5 ‘యుదధ్ం చెయయ్డానికి కలీద్యులు వసుత్ నాన్రు.
నాఉగతను బటిట్ ,నాఆగహానిన్ బటిట్ ,తమదుషట్తవ్ంకారణంగానేను
ఈ పటట్ణం నుండిముఖం తిపేప్సుకునన్ందు వలల్ హతమయేయ్ పజల
శవాలతో ఆ ఇళళ్ను నింపడానికి వారు వసుత్ నాన్రు.
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6 కాని, చూడు, నేను ఆరోగయ్ం, సవ్సథ్త తీసుకొసాత్ ను.
నేను వాళళ్ను సవ్సథ్పరిచి వాళళ్ను సమృదిధ్లోకి, శాంతిలోకి,
నమమ్కతవ్ంలోకి తీసుకొసాత్ ను. 7 యూదా, ఇశాయేలు పజలకు
వాళళ్ భాగయ్ం మళీళ్ తీసుకొసాత్ ను. ఆరంభంలో ఉనన్టుట్ వాళళ్ను
నిరామ్ణం చేసాత్ ను.

8 అపుప్డు వాళ ళ్ నాకు విరోధంగా చేసిన దోషాల నుంచి
వాళళ్ను పవితం చేసాత్ ను. నాకు విరోధంగా చేసిన వాళళ్ దోషాలనూ
తిరుగుబాటునూ కష్మిసాత్ ను. 9 నేను వాళళ్ కోసం చెయయ్బోతునన్
మంచి సంగతులు వినన్ భూజనులందరి ఎదుట, వాళ ళ్ నా
ఆనందానికి, సోత్ త గీతానికి, ఘనతకు కారణంగా ఉంటారు.
నేను వారికి ఇచేచ్ మంచి విషయాలు, శాంతి కారణంగా వాళ ళ్
భయపడతారు.’ ”

10 యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు. “ ‘ఇది నివాసయోగయ్ం
కాదు, యూదా పటట్ణాలోల్ మనుషులు లేరు, జంతువులు లేవు,
యెరూషలేము వీధులోల్ జనంగానీ, జంతువులుగానీ లేవు’అనిమీరు
చెపేప్ ఈ సథ్లాలోల్ నే, 11 సంతోష సవ్రం, ఆనంద శబద్ం, పెళిళ్కొడుకు,
పెళిళ్కూతురు సవ్రాలు ఇలాఅంటాయి, ‘ నాయ్లకు అధిపతిఅయిన
యెహోవాకు సుత్ తి చెలిల్ంచండి, యెహోవా మంచివాడు, ఆయన
నిబంధనా నమమ్కతవ్ం నిరంతరం ఉంటుంది.’ సుత్ తి అరప్ణ నా
మందిరంలోకి తీసుకు రండి, ఎందుకంటే ముందు ఉనన్టుట్ గానే
ఈ దేశపు భాగయ్ం మళీళ్ దానికి కలుగజేసాత్ ను,” అని యెహోవా
అంటునాన్డు.

12 సేనల పభువు అయిన యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు
“మనుషులు, జంతువులు లేక పా పోయిన ఈ పటట్ణాలు,
కాపరులు తమ గొరెలను మేపే పాంతాలుగా, వాటిని విశమింపజేసే
పదేశాలుగా ఉంటాయి. 13మనయ్ పటట్ణాలోల్ , దానపు పటట్ణాలోల్ ,
ద ణ దేశపు పటట్ణాలోల్ , బెనాయ్మీను దేశంలో, యెరూషలేము



యిరీమ్యా 33:14 cii యిరీమ్యా 33:24

పాంతంలో, యూదా పటట్ణాలోల్ మందలు లెకిక్ంచుకుంటూ
తిరుగుతారు.”

14యెహోవావాకుక్ ఇదే. “చూడు! ఇశాయేలు,యూదా పజలకు
నేను చేసినవాగాద్ నాలు నెరవేరేచ్ రోజులు వసుత్ నాన్యి. 15ఆరోజులోల్ ,
ఆ సమయంలో నేను దావీదు కోసం నీతి చిగురు మొలిపిసాత్ ను.
అతడుదేశంలోనీతినాయ్యాలనుజరిగిసాత్ డు. 16ఆరోజులోల్ యూదా
వాళ ళ్ రకష్ణ పొందుతారు. యెరూషలేము నివాసులు సుర తంగా
ఉంటారు. ‘యెహోవాయే మనకు నీతి’ అని యెరూషలేముకు పేరు
ఉంటుంది.”

17 ఎందుకంటే, యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు “ఇశాయేలు
సింహాసనంమీద కూరోచ్డానికిదావీదు సంతతివాడు ఒకడు లేకుండా
పోడు, 18 నా సనిన్ధిలో నితయ్ం దహన బలులు అరిప్ంచడానికీ,
వేదాయ్లు అరిప్ంచడానికీ, ధానయ్ అరప్ణలు అరిప్ంచడానికీ
యాజకు న లేవీయులోల్ ఒకడు ఎపుప్డూ లేకుండా ఉండడు.”

19 యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాకు పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు,
20యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు. “దివారాతులు, వాటి సమయాలోల్
అవి ఉండకుండా నేను పగటికి చేసిన నిబంధన, రాతికి చేసిన
నిబంధన మీరు వయ్రధ్ం చెయయ్గలిగితే, 21 అపుప్డు, నా సేవకు న
దావీదు సింహాసనం మీద కూరుచ్ని పాలించే వారసుడు అతనికి
ఉండకుండా మానడని అతనితో, నా సేవకు న లేవీయులతో,
యాజకులతో నేను చేసిననా నిబంధన వయ్రధ్ం అవుతుంది. 22ఆకాశ
నకష్తాలు, సముదపు ఇసుక రేణువులు లెకక్పెటట్డం సాధయ్ం కానటేట్ ,
నాసేవకు నదావీదు సంతానానిన్,నాకు సేవచేసేలేవీయులను లెకక్
పెటట్లేనంతగా నేను అధికం చేసాత్ ను.”

23 యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాకు పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు,
24తానుఏరప్రచుకునన్ రెండువంశాలనుయెహోవాతిరసక్రించాడు,
నా పజలు ఇకమీదట తమ దృషిట్లో ఒక జనాంగంగా ఉండరు, అని,
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ఈ రకంగా నా పజలను తృణీకరిసూత్ ఈ పజలు చెపుప్కునే మాట
గురించి నువువ్ ఆలోచించలేదా?

25 యెహోవా న నేను ఇలా అంటునాన్ను, “పగలు గురించి,
రాతి గురించి, నేను చేసిన నిబంధన నిలకడగా ఉండకపోతే,
26 భూమాయ్కాశాలను గురించిన నిబంధన నిలిచి ఉండకపోతే,
అపుప్డు మాతమే అబాహాము ఇసాస్కు, యాకోబుల సంతానానిన్
పరిపాలించడానికి అతని సంతాన సంబంధి అయిన వయ్కిని
ఏరప్రచుకోకుండా, నేను యాకోబు సంతానంలోని నా సేవకు న
దావీదు సంతానానిన్ తృణీకరిసాత్ ను. కచిచ్తంగా నేను వాళళ్ పటల్
కనికరం చూపించి వాళళ్ భాగయ్ం వాళల్కు మళీళ్ తీసుకొసాత్ ను.”

34
సిదిక్యాకు హెచచ్రిక

1 బబులోను రా న నెబుకదెన్జరు, అతని నయ్ం అంతా,
అతని అధికారం కింద ఉనన్ భూరాజాయ్లు, పజలు, అందరూ
కలిసి యెరూషలేము మీద, దాని పాంతాలనిన్టి మీద యుదధ్ం
చేసూత్ ఉనన్పుప్డు యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాతో ఇలా అనాన్డు.
2 “ఇశాయేలు దేవు న యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు, నువువ్
వెళిల్ యూదా రా న సిదిక్యాతో ఇలా చెపుప్, ‘యెహోవా
చెపేప్దేమంటే, చూడు, నేను ఈ పటట్ణానిన్ బబులోను రాజు చేతికి
అపప్గించబోతునాన్ను. అతడు దానికి నిపుప్పెటిట్ కాలేచ్సాత్ డు.
3 నువువ్ అతని చేతిలోనుంచి తపిప్ంచుకోలేవు, కచిచ్తంగా
నువువ్ అతనికి దొరికిపోతావు, నినున్ అతని చేతికి అపప్గించడం
జరుగుతుంది. బబులోను రాజును నువువ్ నీ కళళ్తో చూసాత్ వు.
నువువ్ బబులోను వెళిళ్నపుప్డు నువువ్ అతనితో ముఖాముఖి
మాటాల్ డతావు.’

4 యూదా రాజు న సిదిక్యా, యెహోవా మాట విను! నీ
విషయంలో యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు, ‘నీకు ఖడగ్ ంతో చావు
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రాదు. పశాంతంగానే చనిపోతావు. 5 నీకంటే ముందుగా ఉనన్
పూరవ్పు రాజు న నీ పితరులను దహనం చేసినటుట్ నీ శరీరానిన్
దహనం చేసాత్ రు.’ అపుప్డు వాళ ళ్ ‘అయోయ్, పభూ!’ అంటారు. నీ
కోసం ఏడుసాత్ రు. అలా జరగాలని పలికిన వాణిణ్ నేనే. ఇదేయెహోవా
వాకుక్.”

6 కాబటిట్ , యెరూషలేములో ఉనన్ యూదా రా న సిదిక్యాకు
యిరీమ్యా ఈ వాకుక్లనీన్ పకటించాడు. 7 బబులోను రాజు
నయ్ం యెరూషలేము మీద, మిగతాయూదా పటాట్ ణాలనిన్టి మీద,
పాకారాలు కలిగిన పటట్ణా నలాకీషు, అజేకామీద దండెతిత్ంది.

బానిసలు, దేవుని సందేశం
8 యూదాలో తన తోటి ఇశాయేలీయుణిణ్ ఎవరూ దాసాయ్నికి

పెటుట్ కోకూడదనీ, తమ దాసయ్ంలో ఉనన్ ఇశాయేలు సీలను,
పురుషులను పతివాడూ విడుదల చెయాయ్లనీ, 9 రా న సిదిక్యా
యెరూషలేములో ఉనన్ పజలందరితో ఒపప్ందం చేసిన తరువాత,
యెహోవాదగగ్ర నుంచియిరీమ్యాకు వచిచ్న వాకుక్.

10 ఆ ఒపప్ందానిన్బటిట్ అందరూ తమకు దాసదాసీలుగా
ఉనన్ వాళళ్ను విడిపిసాత్ మనీ, ఇకముందు ఎవరూ వాళళ్చేత
దాసయ్ం చేయించుకోమనీ ఒపుప్కుని, ఆ నిబంధనలో చేరిన
నాయకులు, పజలు దానికి విధేయు , వాళళ్ను విడిపించారు.
11 అయితే ఆ తరువాత వాళ ళ్ మనసుస్ మారుచ్కుని, తాము
సవ్తంతులుగా వెళళ్నిచిచ్న దాసదాసీలను మళీళ్ దాసులుగా,
దాసీలుగా చేసుకోడానికి బలవంతంగావాళళ్ను పటుట్ కునాన్రు.

12 కాబటిట్ , యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాతో ఇలా చెపాప్డు,
13 “ఇశాయేలు దేవు న యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు, దాసయ్
గృహ నఐగుపుదేశంనుంచినేనుమీపితరులనుతీసుకొచిచ్నరోజు
వాళళ్తో ఈ ఒపప్ందం చేశాను. 14 నీకు అమమ్కం జరిగాక, నీకు
ఆరు సంవతస్రాలు దాసయ్ం చేసిన హెబీయు న మీ సహోదరులకు,
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ఏడు సంవతస్రాలు తీరిన తరువాత, విడుదల పకటించాలి. కానిమీ
పితరులు శదధ్ వహించలేదు,నామాట వినలేదు.”

15 “మీ తే ఇపుప్డు మనసుస్ మారుచ్కుని, ఒకొక్కక్డు తన
పొరుగువాడికి విడుదల పకటిసాత్ మని చెపిప్, నా పేరు పెటిట్న ఈ
మందిరంలో నా సనిన్ధిలో ఒపప్ందం చేశారు. నా దృషిట్లో ఏది
మంచిదో అది చెయయ్డంమొదలుపెటాట్ రు. 16కాని, తరువాత మీరు
మనసుస్ మారుచ్కుని నా పేరును అపవితం చేశారు. వాళళ్కు ఎటు
ఇషట్ తే అటు వెళళ్గలిగేలా వాళళ్ను సవ్తంతులుగా వెళళ్నిచిచ్న
తరువాత, అందరూ తమ దాసదాసీలను మళీళ్ తెచుచ్కుని, తమకు
దాసులుగా, దాసీలుగా ఉండడానికి వాళళ్ను బలవంతంగా మళీళ్
పటుట్ కునాన్రు.”

17 కాబటిట్ యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు. “ఒకొక్కక్డు తన
సహోదరులకూ, తన పొరుగువారికీ విడుదల పకటించాలని నేను
చెపిప్న మాట మీరు వినలేదు. కాబటిట్ చూడండి, నేను మీకు
విడుదల పకటించబోతునాన్ను. అది ఖడగ్ ంతో, తెగులుతో, కరువుతో
మీరు నాశనం అవవ్డానికే నేను పకటించే విడుదల. భూమి మీద
ఉనన్ పతి రాజాయ్నిన్ బటిట్ మీరు గడగడా వణికేలా చేసాత్ ను. 18నా
సనిన్ధిలో తాము చేసిన ఒపప్ందపు మాటలు నెరవేరచ్కుండా దానిన్
అతికమించిన వాళళ్ విషయం పటిట్ంచుకుంటాను. వాళ ళ్ ఒక
దునన్పోతును రెండు భాగాలుగా కోసి వాటి మధయ్ నడిచేవాళ ళ్.
19 తరువాత యూదా నాయకులు, యెరూషలేము నాయకులు,
నపుంసకులు,యాజకులు,దేశంలోఉనన్పజలందరూఆదునన్పోతు
రెండు భాగాల మధయ్ నడిచేవాళ ళ్. ఆ దునన్పోతుకు చేసినటుట్ నేను
వాళళ్కు చేసాత్ ను.

20 వాళళ్ పాణం తియాయ్లని చూసే శతువుల చేతికి వాళళ్ను
అపప్గిసాత్ ను. వాళళ్ శవాలు ఆకాశపకష్ులకు, భూమృగాలకు
ఆహారంగా ఉంటాయి. 21 యూదా రా న సిదిక్యాను, అతని
నాయకులను, వాళళ్ పాణం తియాయ్లని చూసే వాళళ్ శతువుల
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చేతికి, మీ మీదకు లేచిన బబులోను రాజు నయ్ం చేతికి
అపప్గిసాత్ ను.” 22 యెహోవా వాకుక్ ఇదే. “నేను ఒక ఆజఞ్
ఇవవ్బోతునాన్ను. వాళళ్ను ఈ పటట్ణానికి మళీళ్ తీసుకొసాత్ ను.
వాళ ళ్ దాని మీద యుదధ్ం చేసి దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుని,
తగలబెడతారు. యూదా పటట్ణాలను శిథిలాలుగా, నిరజ్నంగా
మారుసాత్ ను.”

35
రేకాబీయులు

1 యోషీయా కొడుకూ, యూదా రాజు అయిన యెహోయాకీము
రోజులోల్ యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాతో ఇలా అనాన్డు, 2 “నువువ్
రేకాబీయుల దగగ్రికి వెళిల్, వాళళ్తోమాటాల్ డి, యెహోవామందిరంలో
ఉనన్ గదులోల్ ఒకదానిలోకి వాళళ్ను తీసుకొచిచ్, తాగడానికి వాళల్కు
దా రసం ఇవువ్.”

3 కాబటిట్ నేను, యిరీమ్యా కొడుకూ, యజనాయ్ మనవడూ
అయిన హబజిజ్నాయ్ను, అతని సోదరులను, అతని కొడుకులందరినీ
అంటే రేకాబీయుల కుటుంబికులను తీసుకొచాచ్ను. 4 యెహోవా
మందిరంలో వజను న యిగద్లాయ్ కొడుకు, హానాను కొడుకుల
గదిలోకి వాళళ్ను తీసుకొచాచ్ను. అది రాజుల గదికి దగగ్రలో ఉనన్
దావ్రపాలకుడూ, షలూల్ ము కొడుకు అయిన మయశేయా గదికి గా
ఉంది.

5నేను రేకాబీయులఎదుటదా రసంతోనిండినపాతలు, గినెన్లు
పెటిట్ “దా రసం తాగండి” అని వాళళ్తో చెపాప్ను. 6 కాని వాళ ళ్
“మా పితరు న రేకాబు కొడుకు యెహోనాదాబు, ‘మీరు గానీ మీ
సంతానం గానీ ఎపుప్డూ దా రసం తాగకూడదు,’ అని మాకు
ఆజాఞ్ పించాడు గనక, మేం దా రసం తాగం. 7 ఇంకా, ‘మీరు
ఇళ ళ్ కటుట్ కోవదుద్ , వితత్నాలు చలల్ వదుద్ , దాకష్తోట నాటవదుద్ , అది
మీకు ఉండనే ఉండకూడదు,మీరు పరదేశులుగా ఉంటునన్ దేశంలో
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దీరాఘ్ యుషమ్ంతులయేయ్లా మీ రోజులనీన్ గుడారాలోల్ నే మీరు నివాసం
చెయాయ్లి,’ అని అతడుమాకు ఆజాఞ్ పించాడు.

8 కాబటిట్ మా పితరు న రేకాబు కొడుకు యెహోనాదాబు మాకు
ఆజాఞ్ పించిన అనిన్ విషయాలోల్ అతని మాటను బటిట్ మేము, మా
భారయ్లు, మా కొడుకులు, మా కూతుళ ళ్ దా రసం తాగడం
లేదు. 9 మా తండి అయిన యెహోనాదాబు మాకు ఆజాఞ్ పించిన
దానికి మేము విధేయులం అయేయ్ందుకు, మేము ఇళ ళ్ కటుట్ కుని
వాటిలో నివాసం ఉండం. దాకష్ తోటలు, పొలాలు, వితత్నాలు మా
ఆసుత్ లుగా ఉండవు. 10 గుడారాలోల్ నే నివాసం ఉంటాం. 11 కాని,
బబులోను రా న నెబుకదెన్జరు ఈ దేశం మీద దాడి చేసినపుప్డు,
‘కలీద్యుల నయ్ం, సిరియనుల నయ్ం నుంచి మనం తపిప్ంచుకుని
యెరూషలేముకు వెళాద్ ం రండి’ అని మేము చెపుప్కునాన్ం కాబటిట్
మేముయెరూషలేములో నివాసం ఉంటునాన్ం” అని చెపాప్రు.

12 అపుప్డు యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాతో ఇలా అనాన్డు.
“ఇశాయేలు దేవు న యెహోవా చెపేప్దేమంటే, 13 నువువ్ వెళిల్
యూదావాళళ్కూ,యెరూషలేము నివాసులకూ ఈమాట పకటించు,
‘యెహోవా వాకుక్ ఇదే, మీరు దిదుద్ బాటుకు లోబడి నా మాటలు
వినరా?’ ఇదేయెహోవావాకుక్. 14 ‘దా రసంతాగొదుద్ ,’అని రేకాబు
కొడుకు యెహోనాదాబు తన కొడుకులకు ఆజాఞ్ పించిన మాటలు
సిథ్రంగా ఉనాన్యి,ఈరోజు వరకూ తమ పితరుడి ఆజఞ్కు విధేయు
వాళ ళ్ దా రసం తాగడం లేదు. కాని, నేను ఉదయానేన్ లేచి మీతో
ఎంతో శదధ్గామాటాల్ డినా,మీరు నామాట వినరు.

15 ఉదయానేన్ లేచి పవక న నా సేవకులందరినీ మీ
దగగ్రికి పంపుతూ, ‘పతివాడూ తన దురామ్రగ్త విడిచి మంచి
పనులు చేయాలి, అనయ్దేవుళళ్ వెంట పడకూడదు. వాటిని
పూజించకూడదు. నేను మీకూ, మీ పితరులకూ ఇచిచ్న దేశానికి
తిరిగి వచిచ్ దానిలో నివాసం ఉండాలి’ అని నేను పకటించాను
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గాని, మీరు పటిట్ంచుకోలేదు. నా మాట వినలేదు. 16 రేకాబు
కొడుకు యెహోనాదాబు సంతానం తమ తండి తమకిచిచ్న ఆజఞ్ను
నెరవేరాచ్రు. కానిఈ పజలు నామాట వినరు.

17 కాబటిట్ , ఇశాయేలు దేవుడూ, నాయ్లకు అధిపతి అయిన
యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు, ‘చూడు, నేను వాళళ్తో మాటాల్ డాను
గాని వాళ ళ్ వినలేదు. నేను వాళళ్ను పిలిచాను గాని వాళ ళ్
పలకలేదు. గనుక యూదా, యెరూషలేము నివాసులందరి
మీదకీ తీసుకొసాత్ నని నేను చెపిప్న కీడంతా వాళళ్ మీదకి
తీసుకురాబోతునాన్ను.’ ”

18యిరీమ్యా రేకాబీయులను చూసి ఇలా అనాన్డు. “ఇశాయేలు
దేవుడూ, నాయ్లకు అధిపతీ అయినయెహోవా ఇలా అంటునాన్డు,
మీరు మీ తండి అయిన యెహోనాదాబు ఆజఞ్కు విధేయు అతని
విధులనిన్టినీపాటించి,అతడుమీకు ఆజాఞ్ పించినవనీన్ చేసుత్ నాన్రు.
19 కాబటిట్ , ఇశాయేలు దేవుడూ, నాయ్లకు అధిపతి అయిన
యెహోవా చెపేప్దేమంటే, ‘నాకు సేవ చెయయ్డానికి, రేకాబు కొడుకు
యెహోనాదాబు సంతతివాడు ఒకడు ఎపుప్డూ ఉంటాడు.’ ”

36
యిరీమ్యావాతపతాలనుయెహోయాకీము కాలిచ్వేశాడు

1యూదా రాజు యోషీయా కొడుకు యెహోయాకీము పాలించిన
నాలుగో సంవతస్రంలోయెహోవావాకుక్యిరీమ్యాతోఇలాచెపాప్డు.
2 “నువువ్ ఒక పుసత్కం తీసుకుని నేను నీతో మాటాల్ డిన రోజు
మొదలుకుని, అంటే, యోషీయాకాలంమొదలుకుని ఈ రోజు వరకు
ఇశాయేలు, యూదా పజల గురించీ, అనిన్ జాతుల గురించీ నీతో
పలికిన మాటలనీన్ దానిలో రాయి. 3 నేను యూదా పజలకు
చెయాయ్లని ఉదేద్శించిన కీడంతటి గురించి వాళ ళ్ విని, నేను వాళళ్
దోషం, వాళళ్ పాపం కష్మించేలా తమ దురామ్రగ్త విడిచి పశాచ్తాత్ ప
పడతారేమో.”
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4యిరీమ్యానేరీయాకొడుకు బారూకును పిలిపించాడు. యెహోవా
యిరీమ్యాతోచెపిప్నమాటలనీన్యిరీమ్యాచెపూఉండగా అతడు ఆ
పుసత్కంలో రాశాడు. 5 తరువాత యిరీమ్యా బారూకుకు ఇలా ఆజఞ్
ఇచాచ్డు. “నేను చెరసాలలోఉనాన్ను కాబటిట్ యెహోవామందిరానికి
రాలేను. 6కాబటిట్ నువువ్ వెళిల్,ఉపవాసదినానయెహోవామందిరంలో
పజలకు వినిపించేలా, నేను చెపూఉండగా నువువ్ పుసత్కంలో రాసిన
యెహోవామాటలు పకటించు. తమ పటట్ణాలనుంచి వచేచ్ యూదా
పజలందరికీ వినిపించేలావాటిని పకటించు.

7దయ చూపించమని వాళ ళ్ చేసే అభయ్రధ్నలు ఒకవేళయెహోవా
దృషిట్కి ఆమోదం అవుతాయేమో, ఒకవేళ వాళ ళ్ తమ చెడుమారగ్ం
విడిచిపెడతారేమో, ఎందుకంటేఈపజలమీదయెహోవాపకటించిన
ఉగత, మహాకోపం ఎంతో తీవంగా ఉనాన్యి.” 8 కాబటిట్ పవక
అయినయిరీమ్యా తనకు ఆజఞ్ ఇచిచ్నటుట్ , నేరీయా కొడుకు బారూకు
యెహోవా మాటలనీన్, బిగగ్రగా యెహోవా మందిరంలో చదివి
వినిపించాడు.

9 యూదా రా న యోషీయా కొడుకు యెహోయాకీము
పరిపాలనలో ఐదో సంవతస్రం తొమిమ్దో నెలలో యెరూషలేములో
ఉనన్ పజలందరూ, యూదా పటాట్ ణాలోల్ నుంచి యెరూషలేముకు
వచిచ్న పజలందరూ యెహోవా పేరట ఉపవాసం పకటించినపుప్డు,
10 బారూకు యెహోవా మందిరంలో లేఖికు న షాఫాను కొడుకు
గెమరాయ్ గదికి గా ఉనన్ పాంగణంలో, యెహోవా మందిరపు పవేశ
దావ్రం దగగ్ర, పజలందరూ వినేలా యిరీమ్యా చెపిప్న మాటలు
పుసత్కంలోనుంచి చదివి వినిపించాడు.

11షాఫానుకొడు న గెమరాయ్కొడుకుమీకాయాఆపుసత్కంలోఉనన్
యెహోవామాటలనీన్ విని 12రాజమందిరంలోఉనన్ లేఖికుడి గదిలోకి
వెళిళ్నపుప్డు నాయకులందరూ లేఖికు న ఎలీషామా, షెమాయా
కొడుకు దెలాయాయ్, అకోబ్రు కొడుకు ఎలాన్తాను, షాఫాను కొడుకు
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గెమరాయ్,హననాయ్ కొడుకు సిదిక్యాఅనేవాళ ళ్,నాయకులందరూ
అకక్డ కూరుచ్ని ఉనాన్రు.

13 బారూకు పజలందరికీ వినిపించేలా ఆ పుసత్కంలో నుంచి
చదివివినిపించినమాటలనీన్మీకాయావాళల్కు తెలియజేసినపుప్డు,
14 అధికారులందరూ కూషీ మునిమనవడు, షెలెమాయ్కు మనవడు,
నెతనాయ్కు కొడుకు అయిన యెహ దిని బారూకు దగగ్రికి పంపి
“నువువ్ పజలు వింటుండగా చదివిన ఆ పుసత్కపు చుటట్ నీ చేతోత్
పటుట్ కుని తీసుకురా” అని ఆజఞ్ ఇచాచ్రు. నేరీయా కొడుకు బారూకు
ఆపుసత్కపు చుటట్ చేతోత్ పటుట్ కుని వచాచ్డు. 15అతడు వచిచ్నపుప్డు
వాళ ళ్ “నువువ్ కూరుచ్నిమాకు చదివి వినిపించు” అనాన్రు. కాబటిట్
బారూకు దానిన్ వారికి చదివి వినిపించాడు.

16 వాళ ళ్ ఆ మాటలనీన్ వినన్పుప్డు భయంతో ఒకరినొకరు
చూసుకుని “మనం కచిచ్తంగా ఈ మాటలు రాజుకు
తెలియజేయాలి” అని బారూకుతో అనాన్రు. 17 అపుప్డు వాళ ళ్
బారూకుతో “మాతో చెపుప్, ఈ మాటలనీన్ యిరీమ్యా చెపూ
ఉనన్పుప్డు నువువ్ ఎలా రాశావు?” అని అడిగారు. 18బారూకు
వాళళ్తో “అతడు తన నోటితో ఈ మాటలనీన్ పలికినపుప్డు, నేను
పుసత్కపు చుటట్లో వాటిని సిరాతో రాశాను” అనాన్డు. 19 అపుప్డు
ఆ అధికారులు బారూకుతో “నువూవ్, యిరీమ్యా, ఇదద్రూ వెళిల్ దాగి
ఉండండి. మీరునన్ చోటు ఎవరికీ తెలియనివొవ్దుద్ ” అనాన్రు.

20 అపుప్డు వాళ ళ్ ఆ పుసత్కానిన్ లేఖికు న ఎలీషామా గదిలో
ఉంచి, రాజమందిరానికి తామే వెళిల్, ఆ మాటలనీన్ రాజుకు
చెపాప్రు. 21అపుప్డు రాజు ఆ పుసత్కపు చుటట్ను తీసుకురావడానికి
యెహ దిని పంపించినపుప్డు అతడు లేఖికు న ఎలీషామా
గదిలోనుంచి దానిన్ తీసుకొచిచ్ రాజుకు, రాజు పకక్న నిలుచ్ని ఉనన్
అధికారులకూ వినిపించేలా బిగగ్రగా చదివాడు. 22తొమిమ్దో నెలలో,
రాజు శీతాకాలం రాజమందిరంలో కూరుచ్ని ఉనన్పుప్డు, అతని
ఎదుట కుంపటిలో అగిన్ రగులుతూ ఉంది.
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23యెహ దిమూడునాలుగు వరుసలు చదివినతరువాత,రాజు
చాకుతో దానిన్ కోసి, ఆ కుంపటిలో వేశాడు. అపుప్డు అది పూరిగా
కాలిపోయింది. 24 అయితే, రాజుగాని, ఈ మాటలనీన్ వినన్ అతని
సేవకులోల్ ఒకక్ నా భయపడ లేదు, తమ బటట్లు చింపుకోలేదు.

25 పుసత్కపు చుటట్ను కాలచ్వదద్ని ఎలాన్తాను, దెలాయాయ్,
గెమరాయ్ రాజును కోరినా, అతడు వాళళ్ మాట వినలేదు.
26లేఖికు నబారూకును, పవక అయినయిరీమ్యాను పటుట్ కోవాలని
రాజవంశసుథ్ న యెరహెమ్యేలుకు, అజీయేలు కొడుకు శెరాయాకు,
అబెద్యేలు కొడుకు షెలెమాయ్కు రాజు ఆజాఞ్ పించాడు, కాని యెహోవా
యిరిమ్యాబారూకులను వారికి కనబడకుండా చేశాడు.

27 యిరీమ్యా చెపిప్న మాటనుబటిట్ బారూకు రాసిన పుసత్కం
చుటట్ను రాజు కాలిచ్వేసిన తరువాత యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాతో
ఇలా చెపాప్డు. 28 నువువ్ ఇంకొక పుసత్కం చుటట్ తీసుకుని యూదా
రా నయెహోయాకీముకాలిచ్నమొదటిపుసత్కంలోరాసినమాటలనీన్
దానిలో రాయి. 29 యూదా రా న యెహోయాకీముకు నువువ్ ఈ
మాట చెపాప్లి. “యెహోవాచెపేప్దేమంటే, నువువ్ పుసత్కపు చుటట్ను
కాలేచ్శావు! ‘బబులోను రాజు కచిచ్తంగా వచిచ్ ఈ దేశానిన్ నాశనం
చేసి, ఈ పజలను, జంతువులను నాశనం చేసాత్ డు’ అని నువువ్
ఇందులో ఎందుకు రాశావు? అని అడిగావు.”

30 ఆ కారణంగా యూదా రా న యెహోయాకీము గురించి
యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు. “దావీదు సింహాసనం మీద
కూరోచ్డానికి నీ వారసులు ఎవరూ ఉండరు. పగలు ఎండలో, రాతి
గడడ్ కటిట్న మంచులో పా పోయేలా నీ శవానిన్ పారేసాత్ రు. 31వాళళ్
దోషానిన్ బటిట్ అతనీన్, అతని సంతతినీ, అతని సేవకులనూ నేను
శి సాత్ ను. నేను వాళళ్ గురించి చెపిప్న కీడంతా వాళళ్ మీదకీ,
యెరూషలేము, యూదా పజల మీదకీ తీసుకొసాత్ నని మిమమ్లిన్
బెదిరించినావాళ ళ్ దానిన్ పటిట్ంచుకోలేదు.”
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32కాబటిట్ యిరీమ్యాఇంకొకపుసత్కం చుటట్ను తీసుకుని లేఖికు న
నేరియా కొడుకు బారూకు చేతికి ఇచిచ్నపుప్డు, అతడు యిరీమ్యా
నోటితో చెపిప్న మాటలనుబటిట్ యూదా రా న యెహోయాకీము
తగలబెటిట్నపుసత్కం చుటట్లోనిమాటలనీన్మళీళ్రాశాడు. ఆమాటలే
కాకుండా, అలాంటివి ఇంకా ఎనోన్మాటలు వాటికి జోడించి రాశాడు.

37
యిరీమ్యాచెరసాలోల్

1 యెహోయాకీము కొడుకు కొనాయ్కు బదులుగా బబులోనురాజు
నెబుకదెన్జరు యూదా దేశంలో రాజుగా నియమించిన యోషీయా
కొడుకు సిదిక్యారాజయ్పాలనచేసూత్ ఉనాన్డు. 2అతడుగాని,అతని
సేవకులుగాని, దేశపజలుగాని యెహోవా పవక అయిన యిరీమ్యా
దావ్రాయెహోవాచెపిప్నమాటలు పటిట్ంచుకోలేదు.

3రా నసిదిక్యాషెలెమాయ్కొడుకుయెహ కలునూ,యాజకు న
మయశేయా కొడుకు జెఫనాయ్నూ, పవక అయిన యిరీమ్యా దగగ్రికి
పంపి “మా పకష్ంగా మన దేవు న యెహోవాకు పారథ్న చెయియ్,”
అని అనాన్రు. 4అపప్టికి వాళ ళ్ యిరీమ్యాను చెరసాలోల్ పెటట్లేదు.
అతడు పజల మధయ్ తిరుగుతూ ఉనాన్డు. 5 ఫరో నయ్ం
ఐగుపులోనుంచి బయలుదేరినపుప్డు, యెరూషలేమును ముటట్డి
వేసుత్ నన్ కలీద్యులు ఆ విషయం విని యెరూషలేమును విడిచి
వెళిళ్పోయారు.

6 అపుప్డు యెహోవా వాకుక్ పవక న యిరీమ్యాతో ఇలా
అనాన్డు, 7 “ఇశాయేలు దేవు న యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు,
ననున్అడిగితెలుసుకోమనినినున్నాదగగ్రికి పంపినయూదారాజుతో
నువువ్ ఈ విధంగా చెపాప్లి, ‘చూడు, మీకు సాయం చెయయ్డానికి
బయలుదేరి వసుత్ నన్ ఫరో నయ్ం తమ సవ్దేశ న ఐగుపుకు తిరిగి
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వెళిళ్పోయింది. 8 కలీద్యులు మళీళ్ తిరిగి వసాత్ రు. వాళ ళ్ వచిచ్ ఈ
పటట్ణం మీదయుదధ్ం చేసి దాని పటుట్ కుని అగిన్తో కాలేచ్సాత్ రు.’ ”

9యెహోవాఇలాఅంటునాన్డు. “కలీద్యులు కచిచ్తంగామాదగగ్ర
నుంచి వెళిళ్పోతునాన్రు,”అనిమిమమ్లిన్మీరుమోసం చేసుకోకండి.
ఎందుకంటే, వాళ ళ్ వెళల్నే వెళల్రు. 10 మీతో యుదధ్ం చేసే
కలీద్యుల నయ్మంతటినీ మీరు హతం చేసి వాళళ్లోల్ గాయపడిన
వాళళ్నుమాతమేమిగిలిచ్నా,వాళేళ్ తమ గుడారాలోల్ నుంచి వచిచ్ఈ
పటట్ణానిన్ అగిన్తో కాలేచ్సాత్ రు.

11 ఫరో నయ్ం వసుత్ నన్ందున భయపడి కలీద్యుల నయ్ం
యెరూషలేమును విడిచి వెళిళ్పోయింది. 12 అపుప్డు యిరీమ్యా
బెనాయ్మీను దేశంలో తన వాళళ్ దగగ్ర ఒక భూభాగం తీసుకోడానికి
యెరూషలేము నుంచి బయలు దేరాడు. 13 అతడు బెనాయ్మీను
దావ్రం దగగ్ర నిలబడి ఉండగా కాపలాదారుల అధికారి అకక్డ
ఉనాన్డు. అతడు షెలెమాయ్ కొడుకు, హననాయ్ మనవడు అయిన
ఇరీయా. అతడు యిరీమ్యా పవకను పటుట్ కుని “నువువ్ కలీద్యులోల్
చేరబోతునాన్వు” అనాన్డు.

14 కాని యిరీమ్యా “అది నిజం కాదు. నేను కలీద్యులోల్
చేరడం లేదు” అనాన్డు. అయితే అతడు యిరీమ్యా మాట
వినలేదు. ఇరీయా యిరీమ్యాను పటుట్ కుని అధికారుల దగగ్రికి
తీసుకొచాచ్డు. 15అధికారులుయిరీమ్యామీదకోపపడి,అతనిన్కొటిట్ ,
తాము చెరసాలగా మారిచ్న లేఖికు న యోనాతాను ఇంటోల్ అతనిన్
ఉంచారు.

16యిరీమ్యాభూగరభ్ంలోఉనన్ ఒకచెరసాలగదిలోచాలారోజులు
ఉనాన్డు. 17 తరువాత రా న సిదిక్యా అతనిన్ రపిప్ంచడానికి
ఒకణిణ్ పంపి, అతనిన్ తన ఇంటికి పిలిపించి “యెహోవాదగగ్ర నుంచి
ఏ మా నా వచిచ్ందా?” అని ఏకాంతంగా అతనిన్ అడిగాడు.
యిరీమ్యా “వచిచ్ంది, నినున్ బబులోను రాజు చేతికి అపప్గించడం
జరుగుతుంది” అనాన్డు.
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18అపుప్డుయిరీమ్యా,రా న సిదిక్యాతో ఇంకా ఇలా అనాన్డు.
“నేను నీ పటల్ , నీ సేవకుల పటల్ , ఈ పజల పటల్ ఏ పాపం చేశానని
ననున్ చెరసాలోల్ వేశావు? 19బబులోను రాజుమీమీద నా, ఈ దేశం
మీద నా రాడని మీకు పకటించిన మీ పవకలు ఎకక్డ ఉనాన్రు?
20 కాని, రాజా, నాయేలినవాడా! విను. నా అభయ్రధ్న నీ ఎదుటకు
రానివువ్. ననున్ మళీళ్ లేఖికు న యోనాతాను ఇంటికి తిరిగి
పంపొదుద్ . పంపితే నేను ఇంక అకక్డే చనిపోతాను.”

21 కాబటిట్ రా న సిదిక్యా ఆజఞ్ జారీ చేశాడు. అతని సేవకులు
ఆ పాంగణంలో ఉనన్ చెరసాలలో యిరీమ్యాను పెటాట్ రు. పటట్ణంలో
రొటెట్లునన్ంత వరకూ రొటెట్లు కాలేచ్వాళళ్ వీధిలోనుంచి పతిరోజూఒక
రొటెట్ అతనికి ఇసూత్ వచాచ్రు. కాబటిట్ సేవకుల పాంగణంలో ఉనన్
చెరసాలలోయిరీమ్యాఉనాన్డు.

38
బురద గోతిలోయిరీమ్యా

1 “యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు, ఈ పటట్ణంలో నిలిచి ఉనన్
వాళ ళ్ ఖడగ్ ంతో, కరువుతో, తెగులుతో చసాత్ రు. కాని కలీద్యుల
దగగ్రికి బయలుదేరి వెళేళ్వాళ ళ్ బతుకుతారు. అతడు తన
జీవానిన్ ఒకడు కొలల్సొముమ్ దకిక్ంచుకునన్టుట్ దకిక్ంచుకుంటాడు.
ఎందుకంటే, అతడు బతుకుతాడు.”

2 యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు. “ఈ పటట్ణం కచిచ్తంగా
బబులోను రాజు నయ్ం చేతికి అపప్గించడం జరుగుతుంది.
అతడు దానిన్ చెరపటుట్ కుంటాడు,” అని యిరీమ్యా పజలందరికీ
పకటించినపుప్డు, 3 మతాత్ ను కొడుకు షెఫటయ్, పషూరు కొడుకు
గెదలాయ్, షెలెమాయ్ కొడుకు యూకలు, మలీక్యా కొడుకు పషూరు
వినాన్రు గనుక ఆనాయకులు రాజుతో “ఈమనిషిఈపజలనాశనం
కోరేవాడేగాని, మం కోరేవాడు కాదు. 4 ఇతను ఇలాంటి సమాచారం
వాళల్కు పకటన చెయయ్డం వలల్ ఈ పటట్ణంలో నిలిచి ఉనన్యోధుల
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చేతులను, పజలందరి చేతులను బలహీనం చేసుత్ నాన్డు. ఇతనికి
మరణశికష్ విధించాలి” అనాన్రు. 5 అందుకు రా న సిదిక్యా
“అతడు మీ చేతిలో ఉనాన్డు. రాజు మీకు అడడ్ం రాగలడా,”
అనాన్డు.

6 వాళ ళ్ యిరీమ్యాను పటుట్ కుని చెరసాల పాంగణంలో ఉనన్
రాజకుమారుడు మలీక్యా గోతిలోకి దింపారు. అందులోకి
యిరీమ్యాను తాళళ్తో దింపినపుప్డు ఆ గోతిలో నీళల్ లేవు, బురద
మాతమేఉంది. ఆ బురదలోయిరీమ్యా కూరుకుపోయాడు.

7 అపుప్డు, రాజగృహంలో, కూషీయు న ఎబెదెమ్లెకు
నపుంసకులోల్ ఒకడు. యిరీమ్యాను గోతిలో పెటాట్ రని అతడు
వినాన్డు. ఆ సమయంలో రాజు బెనాయ్మీను దావ్రం దగగ్ర కూరుచ్ని
ఉనాన్డు. 8 కాబటిట్ ఎబెదెమ్లెకు రాజ గృహంలోనుంచి వెళిల్ రాజుతో
ఇలాఅనాన్డు, 9 “రాజా,నాపభూ, ఆ గోతిలో వేసినయిరీమ్యాఅనే
పవక పటల్ ఈ మనుషులు చేసిందంతా దురామ్రగ్మే. అతడు ఆకలితో
చావాలని అతనిన్ గోతిలో పడేశారు. ఎందుకంటే పటట్ణంలో ఆహారం
ఇంక లేదు.”

10అపుప్డు రాజు కూషీయు న ఎబెదెమ్లెకుకు ఆజఞ్ ఇచిచ్ “నువువ్
ఇకక్డనుంచి 30 మంది మనుషులను వెంటబెటుట్ కుని వెళిల్,
పవక అయిన యిరీమ్యా చావకముందు ఆ గోతిలోనుంచి అతనిన్
తీయించు,” అనాన్డు. 11 కాబటిట్ ఎబెదెమ్లెకు ఆ మనుషులను
వెంటబెటుట్ కుని రాజమందిరంలో ఖజానా కింద గదిలోకి వచాచ్డు.

12 అకక్డ నుంచి పాతబడి చీకిపోయి, చినిగిపోయిన బటట్లు
తీసుకువెళిల్, ఆ గోతిలో ఉనన్యిరీమ్యా పటుట్ కునేలాతాళళ్తో వాటిని
దింపి “పాత చిరిగి చీకిపోయిన ఈ బటట్లతో పేనిన తాళళ్ను నీ
చంకల కింద పెటుట్ కో,”అనిఅతనితోచెపాప్డు. 13యిరీమ్యాఅలాగే
చేశాడు. అపుప్డువాళ ళ్యిరీమ్యానుతాళళ్తోలాగారు. ఈవిధంగా
వాళ ళ్ అతనిన్ ఆ గోతిలోనుంచి కిలాగారు. ఆతరువాతయిరీమ్యా
ఆ చెరసాలపాంగణంలో ఉంటూ ఉనాన్డు.
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యిరీమ్యాను మళిళ్ సిదిక్యాపశిన్ంచడం
14తరువాతరా నసిదిక్యాయెహోవామందిరంలోఉనన్మూడో

దావ్రంలోకి పవక అయిన యిరీమ్యాను పిలిపించి, అతనితో “నేను
నినున్ ఒకటి అడగాలనుకుంటునాన్ను. నా నుంచి ఏదీ దాచకుండా
చెపుప్,” అనాన్డు. 15యిరీమ్యా సిదిక్యాతో “నేను నీకు జవాబు
చెపేత్, కచిచ్తంగా నువువ్ నాకు మరణ శికష్ వేసాత్ వు. నేను నీకు
సలహా ఇచిచ్నా, నువువ్ నా మాట వినవు,” అనాన్డు. 16 కాని
రా నసిదిక్యాఏకాంతంగాయిరీమ్యాతోపమాణంచేసి “మనలను
సృషిట్ంచిన యెహోవా తోడు, నేను నినున్ చంపను, నినున్ చంపాలని
చూసేవాళల్ చేతికి నినున్ అపప్గించను,” అనాన్డు.

17 కాబటిట్ యిరీమ్యా సిదిక్యాతో ఇలా అనాన్డు. “ఇశాయేలు
దేవుడు, నాయ్లకు అధిపతి అయిన దేవుడు, యెహోవా ఇలా
అంటునాన్డు, నువువ్ బబులోను రాజు అధిపతుల దగగ్రికి వెళేత్
బతుకుతావు. ఈ నగరానిన్ తగలబెటట్రు. నువూవ్, నీ ఇంటి
వాళ ళ్ బతుకుతారు. 18 కాని నువువ్ బబులోను అధిపతుల
దగగ్రికి వెళల్కపోతే, ఈ నగరానిన్ కలీద్యుల చేతికి అపప్గించడం
జరుగుతుంది. వాళ ళ్ అగిన్తో దానిన్ కాలేచ్సాత్ రు. నువువ్ వాళళ్
చేతిలోనుంచి తపిప్ంచుకోలేవు.”

19 అందుకు రా న సిదిక్యా యిరీమ్యాతో “కలీద్యుల పకష్ంగా
ఉనన్ యూదులకు భయపడుతునాన్ను. ఒకవేళ కలీద్యులు ననున్
వాళళ్ చేతికి అపప్గిసేత్,వాళ ళ్నాపటల్ చెడడ్గా పవరిసాత్ రు,”అనాన్డు.

20 అందుకు యిరీమ్యా “నినున్ వాళళ్ చేతికి అపప్గించరు. నీకు
అనీన్ సవయ్ంగాజరిగేలా, నువువ్ బతికేలానేను నీతోచెపిప్నయెహోవా
సందేశానికిలోబడు. 21కాని, నువువ్ ఒకవేళ బయలుదేరి వెళల్కపోతే,
యెహోవానాకు చూపించిన సంగతి ఇదే.

22యూదా రాజమందిరంలో మిగిలి ఉనన్ సీలందరినీ బబులోను
అధిపతుల దగగ్రికి తీసుకెళళ్డం జరుగుతుంది. అపుప్డు, చూడు!
ఆ సీలు నినున్ చూసి ఇలా అంటారు,
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‘నీ సేన్హితులు నినున్మోసం చేసి నినున్ నాశనం చేశారు.
నీ పాదాలు బురదలో కూరుకుపోయిఉనాన్యి. వాళ ళ్ నినున్ విడిచి

పెటిట్ పారిపోతారు. 23 నీ భారయ్లందరినీ, నీ పిలల్లనూ
కలీద్యుల దగగ్రికి తీసుకెళళ్డం జరుగుతుంది. నువువ్ కూడా
వాళళ్ చేతిలోనుంచి తపిప్ంచుకోలేవు. బబులోను రాజుకు
దొరికిపోతావు గనుక ఈ పటట్ణానిన్ అగిన్తో కాలచ్డానికి
నువేవ్ కారణం అవుతావు.’ ”

24 అపుప్డు సిదిక్యా యిరీమ్యాతో “నువువ్ చావకుండా
ఉండాలంటే ఈ సంగతులు ఎవరికీ చెపొప్దుద్ . 25 నేను నీతో
మాటాల్ డిన సంగతి అధిపతులకు తెలిసేత్, వాళ ళ్ నీ దగగ్రికి వచిచ్,
‘రాజుతో ఏం మాటాల్ డావో చెపుప్. మానుంచి దాచకు, లేకపోతే
చంపేసాత్ ం. ఇంకా, రాజు నీతో చెపిప్న సంగతులు మాకు చెపుప్,’
అంటారు. 26 అపుప్డు నువువ్ వాళళ్తో, ‘యోనాతాను ఇంటికి
మళీళ్ ననున్ పంపొదద్ని, పంపితే నేను అకక్డ చనిపోతానని రాజుతో
వినన్వించుకునాన్ను,’ అని చెపాప్లి,” అనాన్డు.

27 అపుప్డు అధిపతులందరూ యిరీమ్యా దగగ్రికి వచిచ్
అడిగినపుప్డు అతడు రాజు చెపిప్న మాటల పకారం వాళల్కు
జవాబిచిచ్ ఆ విషయం వాళల్కు తెలియజేయని కారణంగా వాళ ళ్
అతనితోమాటాల్ డడం ఆపారు. ఎందుకంటేయిరీమ్యాతోరాజుచేసిన
సంభాషణ వాళ ళ్ వినలేదు. 28 యెరూషలేము సావ్ధీనం అయేయ్
రోజు వరకూయిరీమ్యాఆ చెరసాలపాంగణంలోనే ఉనాన్డు.

39
యెరూషలేము పతనం
39:1-10; 2రాజులు 25:1-12;యిరీమ్ 52:4-16

1 యూదా రా న సిదిక్యా పరిపాలనలో తొమిమ్దో సంవతస్రం
పదో నెలలో బబులోను రా న నెబుకదెన్జరు తన నయ్ం అంతటితో
యెరూషలేమును ముటట్డి వేశాడు. 2 సిదిక్యా పరిపాలనలో 11
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వ సంవతస్రం నాలుగో నెల తొమిమ్దో రోజున పాకారాలను కూలిచ్
పటట్ణానిన్ ఆకమించారు. 3 అపుప్డు బబులోను రాజు అధికారులు
నేరగ్ల్ షరేజరు,సమగ్ ర్ నెబో,ముఖయ్అధికారిశరెస్కీములోపలికివచిచ్
సింహదావ్రంలో కూరుచ్నాన్రు. నేరగ్ల్ షరేజరు ఒక ఉనన్త అధికారి.
మిగిలినవాళ ళ్ బబులోను రాజుకు చెందిన అధికారులు.

4యూదుల రా న సిదిక్యా, అతని యోధులందరూ వాళళ్ను
చూసి పారిపోయారు. వాళ ళ్ రాతిపూట రాజు తోట మారగ్ంలో
రెండు గోడలమధయ్ ఉనన్ గుమమ్పుదారిలో నుంచి పటట్ణం బయటకు
వెళిళ్పోయారు. రాజుఅరాబా దానం పుగా వెళాళ్డు. 5అయితే
కలీద్యుల సేన వాళళ్ను తరిమి, యెరికో దగగ్ర ఉనన్ దానాలోల్
సిదిక్యాను కలుసుకుని, అతనిన్ పటుట్ కుని, హమాతు దేశంలోని
రిబాల్ పటట్ణం దగగ్ర ఉనన్ బబులోను రా న నెబుకదెన్జరు దగగ్రికి
తీసుకొచాచ్రు. అకక్డ రాజు అతనికి శికష్ విధించాడు.

6 బబులోను రాజు రిబాల్ పటట్ణంలో సిదిక్యా కొడుకులను అతని
కళళ్ముందే చంపాడు. అతడు యూదా పధానులందరినీ చంపాడు.
7 తరువాత అతడు సిదిక్యా కళ ళ్ పెరికించి అతనిన్ బబులోనుకు
తీసుకెళళ్డానికి ఇతత్డి సంకెళల్తో బంధించాడు.

8 కలీద్యులు రాజమందిరానిన్, పజల ఇళళ్ను, అగిన్తో తగలబెటిట్ ,
యెరూషలేము చుటూట్ ఉనన్ గోడలు పడగొటాట్ రు. 9 అపుప్డు
రాజదేహ సంరకష్కుల అధిపతి నెబూజరదాను, పటట్ణంలో మిగిలి
ఉనన్ పజలను, దోహ తమ రాజును విడిచి కలీద్యులతో
చేరిన వాళళ్ను, ఇంకా మిగిలిన పజలందరినీ బబులోనుకు
తీసుకెళిళ్పోయాడు. 10 అయితే నెబూజరదాను నిరుపేదలను
యూదా దేశంలోనే ఉండనిచిచ్, వాళల్కు దాకష్తోటలు, పొలాలు
ఇచాచ్డు.

11యిరీమ్యా గురించి బబులోను రా న నెబుకదెన్జరు రాజదేహ
సంరకష్కుల అధిపతి అయిన నెబూజరదానుకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు,
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12 “నువువ్ అతనికి హాని చెయొయ్దుద్ . అతనిన్ జాగతత్గా చూసుకో.
అతడు నీతో ఏది చెపిప్నా అది అతని కోసం చెయియ్.” 13 కాబటిట్
రాజదేహసంరకష్కుల అధిపతి నెబూజరదాను, నపుంసకుల
అధిపతి నేరగ్ల్ షరేజరు, ఉనన్త అధికారి నేరగ్ల్ షరేజరు, ఇంకా
బబులోను రాజు పధానులందరూ మనుషులను పంపి, 14 చెరసాల
పాంగణంలో నుంచి యిరీమ్యాను తెపిప్ంచి, అతనిన్ ఇంటికి
తీసుకెళళ్డానికి షాఫాను కొడు న అహీకాము కొడుకు గెదలాయ్కు
అతనిన్ అపప్గించారు. అపుప్డు యిరీమ్యా పజల మధయ్ నివాసం
చేశాడు.

15యిరీమ్యా చెరసాల పాంగణంలో ఉనన్పుప్డు యెహోవావాకుక్
అతనితోఇలాచెపాప్డు, 16“నువువ్ వెళిల్ కూషీయు నఎబెదెమ్లెకుతో
ఇలా చెపుప్, ‘ఇశాయేలు దేవుడూ, సేనల పభువు అయినయెహోవా
ఇలా అంటునాన్డు, చూడు, మేలు చెయయ్డం కోసం కాకుండా
కీడు చెయయ్డానికి నేను ఈ పటట్ణం గురించి చెపిప్న మాటలు
నెరవేరుసుత్ నాన్ను. ఆ రోజున నీవు చూసూత్ ఉండగా ఆ మాటలు
నెరవేరుతాయి.

17 ఆ రోజున నేను నినున్ విడిపిసాత్ ను. నువువ్ భయపడే
మనుషుల చేతికి నినున్ అపప్గించడం జరగదు’ అని యెహోవా
అంటునాన్డు, 18 ‘కచిచ్తంగా నేను నినున్ తపిప్సాత్ ను. నువువ్
ఖడగ్ ంతో చనిపోవు. నువువ్ ననున్ నమామ్వు గనుక, నీ పాణమే నీకు
కొలల్సొముమ్ అవుతుంది.’ ఇదేయెహోవావాకుక్.”

40
యిరీమ్యావిడుదల

1 రాజదేహ సంరకష్కుల అధిపతి అయిన నెబూజరదాను
యెరూషలేములోనుంచి,యూదాలోనుంచి బబులోనుకు బందీలుగా
తీసుకెళిళ్న పజలందరి దగగ్ర నుంచి, సంకెళల్తో బంధించి ఉనన్
యిరీమ్యాను రమా నుంచి పంపించేసినపుప్డు యెహోవా నుంచి
అతనికి వచిచ్న వాకుక్.
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2 రాజదేహ సంరకష్కుల అధిపతి యిరీమ్యాను పకక్కు తీసుకెళిళ్,
అతనితో “ఈ సథ్లానికి ఈ విపతుత్ తెసాత్ నని నీ దేవు న యెహోవా
పకటించాడు గదా, 3 తాను చెపిప్న పకారం యెహోవా ఆ విపతుత్
రపిప్ంచాడు. మీరు యెహోవాకు విరోధంగా పాపం చేసి ఆయన
మాటలు వినలేదు కాబటిట్ ఆయన చెపిప్నటేట్ చేశాడు. అందుకే
మీకు ఇలా జరిగింది. 4 కాని ఇపుప్డు చూడు! ఈ రోజు నేను నీ
చేతుల సంకెళల్ను తీసి నినున్ విడిపించాను. నాతోబాటు బబులోను
రావడం మంచిదని నీకు అనిపిసేత్ నాతో రా. నేను నీ గురించి జాగతత్
తీసుకుంటాను. అయితే మంచిది కాదనిపిసేత్ రావదుద్ . దేశమంతా నీ
ఎదుట ఉంది. ఎకక్డికి వెళళ్డం నీ దృషిట్కి అనుకూలమో అకక్డికి
వెళ ళ్.”

5యిరీమ్యా ఏ జవాబూ చెపప్కుండా ఉనన్పుప్డు, నెబూజరదాను
అతనితో ఇలా అనాన్డు. “షాఫాను కొడు న అహీకాము కొడుకు
గెదలాయ్ను యూదా పటట్ణాల మీద అధికారిగా బబులోను రాజు
నియమించాడు. అతని దగగ్రికి వెళల్ . అతనితో ఉంటూ, పజల
మధయ్ నివాసం ఉండు. లేదా, ఎకక్డికి వెళళ్డం నీ దృషిట్కి
అనుకూలమో అకక్డికే వెళల్ .” అపుప్డు రాజదేహ సంరకష్కుల
అధిపతి అతనికి ఆహారం, ఒక బహ మానం ఇచిచ్ పంపించాడు.
6యిరీమ్యామిసాప్లో ఉనన్ అహీకాము కొడుకు గెదలాయ్ దగగ్రికి వెళిల్
అతనితోబాటు దేశంలోమిగిలిన పజలమధయ్ కాపురం ఉనాన్డు.

అధిపతి గెదలాయ్ మరణం
40:7-9; 41:1-3; 2రాజులు 25:22-26

7 ఇపుప్డు, అకక్డ పలెల్టూళళ్లోల్ ఉనన్ కొంతమంది యూదయ
సేనల అధిపతులూ,వారిమనుషులూ, బబులోను రాజు అహీకాము
కొడుకు గెదలాయ్ను దేశం మీద అధికారిగా నియమించాడనీ,
బబులోనుకు బందీలుగా వెళళ్కుండా అకక్డేమిగిలినవాళళ్లో ఉనన్
సీలను, పురుషులను, పిలల్లను, దేశంలోని నిరుపేదలను అతనికి
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అపప్గించాడనీ వినాన్రు. 8 కాబటిట్ నెతనాయ్ కొడుకు ఇషామ్యేలు,
కారేహ కొడుకు న యోహానాను, యోనాతాను, తనుహ్ మెతు కొడుకు
శెరాయా, నెటోపాతీయు న ఏపయి కొడుకులు, మాయకాతీయుడి
కొడుకుయెజనాయ్,వాళళ్మనుషులు,మిసాప్లోఉనన్ గెదలాయ్ దగగ్రికి
వచాచ్రు.

9 అపుప్డు షాఫాను కొడుకు అహీకాము కొడుకు గెదలాయ్
పమాణంచేసి వాళళ్తోనూ, వాళళ్ మనుషులతోనూ ఇలా అనాన్డు.
“మీరు కలీద్యులను సేవించడానికి భయపడవదుద్ . దేశంలో కాపురం
ఉండి, బబులోను రాజును సేవిసేత్ మీకు మేలు కలుగుతుంది.
10 చూడండి, మన దగగ్రికి వచేచ్ కలీద్యులను కలుసుకోడానికి
నేను మిసాప్లో కాపురం ఉంటునాన్ను. కాబటిట్ దా రసం
తయారుచేసుకోండి. వేసవికాల ఫలాలు, నూనె సమకూరుచ్కుని,
పాతలోల్ నిలవ్ చేసుకోండి. మీరు సావ్ధీనం చేసుకునన్ పటట్ణాలోల్
నివాసం ఉండండి.”

11 మోయాబులో, అమోమ్నీయుల పజల మధయ్, ఎదోములో,
ఇంకా మిగతా పదేశాలనిన్టిలో ఉనన్ యూదులందరూ, బబులోను
రాజు యూదయలో కొంతమంది పజలను విడిచిపెటాట్ డనీ, షాఫాను
కొడుకు అహీకాము కొడు న గెదలాయ్ను వాళళ్ మీద అధికారిగా
నియమించాడనివినాన్రు. 12కాబటిట్ యూదయవాళళ్ందరూతాము
చెదిరిపోయి ఉనన్ సథ్లాలనిన్టినీ విడిచి, గెదలాయ్ దగగ్రికి మిసాప్
తిరిగి వచాచ్రు. వాళ ళ్ దా రసం, వేసవికాలపు ఫలాలు అతయ్ంత
సమృదిధ్గా సమకూరుచ్కునాన్రు.

13 కారేహ కొడుకు యోహానాను, పలెల్టూళళ్లోల్ నునన్ సేనల
అధిపతులందరూ మిసాప్లో ఉనన్ గెదలాయ్ దగగ్రికి వచిచ్, 14 “నినున్
చంపడానికి అమోమ్నీయుల రా న బయలీను నెతనాయ్ కొడుకు
ఇషామ్యేలును పంపాడని నీకు తెలియదా?” అనాన్రు. కాని,
అహీకాము కొడుకు గెదలాయ్ వాళళ్మాట నమమ్లేదు.
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15కారేహ కొడుకు యోహానాను మిసాప్లో గెదలాయ్తో ఏకాంతంగా
“నెతనాయ్ కొడుకు ఇషామ్యేలును నేను చంపుతాను. ననున్ ఎవరూ
అనుమానించరు. అతడు నినెన్ందుకు చంపాలి? నీ దగగ్రికి
కూడివచిచ్న యూదులందరూ ఎందుకు చెదిరిపోవాలి? మిగిలిన
పజలందరూ ఎందుకు నాశనం కావాలి?” అనాన్డు. 16 కాని
అహీకాము కొడుకు గెదలాయ్, కారేహ కొడుకుయోహానానుతో “నువువ్
ఈ పని చెయొయ్దుద్ . ఎందుకంటే నువువ్ ఇషామ్యేలు గురించి
అబదాధ్ లు చెబుతునాన్వు” అనాన్డు.

41
1 కాని ఏడో నెలలో ఎలీషామా మనవడూ, నెతనాయ్ కొడుకూ,

రాజవంశం వాడూ, రాజు పధానులోల్ ఒక న ఇషామ్యేలూ,
అతనితోపాటు మరో పదిమంది మనుషులు కలిసి, మిసాప్లో ఉనన్
అహీకాము కొడుకు గెదలాయ్ దగగ్రికి వచిచ్ అకక్డ అతనితోపాటు
మిసాప్లోభోజనం చేశారు. 2అపుప్డు నెతనాయ్ కొడుకు ఇషామ్యేలు,
అతనితోపాటు ఉనన్ ఆ పదిమంది మనుషులు లేచి, బబులోను
రాజు ఆ దేశం మీద అధికారిగా నియమించిన షాఫాను మనవడూ,
అహీకాము కొడు న గెదలాయ్ను ఖడగ్ ంతో హతం చేశారు. 3తరువాత
ఇషామ్యేలు మిసాప్లో గెదలాయ్ దగగ్ర ఉనన్యూదులందరినీ, అకక్డ
ఉనన్యోధు న కలీద్యులను చంపాడు.

4 అది అతడు గెదలాయ్ను చంపిన రెండో రోజు. కానీ ఎవరికీ
తెలియదు. 5 గడాడ్ లు గీయించుకుని, బటట్లు చింపుకుని, శరీరాలు
గాయపరచుకునన్ 80 మంది పురుషులు యెహోవా మందిరానికి
తీసుకెళళ్డానికి వేదాయ్లు, ధూపదవాయ్లు చేతపటుట్ కుని షెకెము
నుంచి, షిలోహ నుంచి,షోమోను నుంచి వచాచ్రు.

6 నెతనాయ్ కొడుకు ఇషామ్యేలు దారిపొడుగునా ఏడుసూత్ ,
వాళళ్ను ఎదురోక్డానికి మిసాప్లోనుంచి బయలుదేరి వెళిల్ వాళళ్ను
కలుసుకుని, వాళళ్తో “అహీకాము కొడుకు గెదలాయ్ దగగ్రికి రండి,”
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అనాన్డు. 7 అయితే, వాళ ళ్ ఆ పటట్ణంలోకి పవేశించినపుప్డు,
నెతనాయ్ కొడుకు ఇషామ్యేలూ, అతనితోబాటు ఉనన్వాళ ళ్, వాళళ్ను
చంపి గోతిలో పడేశారు.

8కాని,వాళళ్లోల్ పదిమందిమనుషులు ఇషామ్యేలుతో “మమమ్లిన్
చంపొదుద్ , పొలంలో దాచిన గోధుమలు, బారీల్, నూనె, తేనెమొద న
దవాయ్లు మా దగగ్ర ఉనాన్యి,” అనాన్రు. కాబటిట్ అతడు
వాళళ్ను, వాళళ్తో ఉనన్వాళళ్ను కూడా చంపలేదు. 9 ఇషామ్యేలు
గెదలాయ్తోబాటు చంపిన మనుషుల శవాలనీన్ పారేసిన గొయియ్,
రా న ఆసా ఇశాయేలు రా న బయషాకు భయపడి తవివ్ంచినదే.
నెతనాయ్ కొడుకు ఇషామ్యేలు తాను చంపిన వాళళ్ శవాలతో దానిన్
నింపాడు.

10అపుప్డు ఇషామ్యేలు,మిసాప్లోఉనన్మిగిలినజనమంతటినీ,
రాజకుమారెలందరినీ, అంటే, రాజదేహ సంరకష్కుల అధికారి
నెబూజరదాను అహీకాము కొడుకు గెదలాయ్కు అపప్గించిన
పజలందరినీ, బందీలుగా తీసుకెళిళ్పోయాడు. వాళళ్ను తీసుకెళిళ్
అమోమ్నీయుల దగగ్ర చేరాలని పయతన్ం చేసుత్ నన్పుప్డు, 11 కారేహ
కొడుకు యోహానాను, అతనితోపాటు ఉనన్ సేనాధిపతులందరూ
నెతనాయ్ కొడుకు ఇషామ్యేలు చేసిన హాని అంతటి గురించి వినాన్రు.
12 కాబటిట్ వాళ ళ్ పురుషులందరినీ తీసుకుని, నెతనాయ్ కొడుకు
ఇషామ్యేలుతో యుదధ్ం చెయయ్డానికి వెళాళ్రు. గిబియోనులో ఉనన్
పెదద్ కొలను దగగ్ర అతనిన్ కనుగొనాన్రు.

13 కారేహ కొడుకు యోహానాను, అతనితోపాటు ఉనన్
సేనాధిపతులందరినీ చూసినపుప్డు, ఇషామ్యేలుతోపాటు ఉనన్
పజలు ఎంతో సంతోషించారు. 14 ఇషామ్యేలు మిసాప్నుంచి
బందీలుగా తీసుకెళిళ్న పజలందరు అతనిన్ విడిచి కారేహ కొడుకు
యోహానానుతో కలిశారు.

15 కాని, నెతనాయ్ కొడుకు ఇషామ్యేలూ, ఎనిమిదిమంది
మనుషులు, యోహానాను చేతిలోనుంచి తపిప్ంచుకుని,
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అమోమ్నీయుల దగగ్రికి పారిపోయారు.
ఐగుపుకు పారిపోవడం

16 అపుప్డు నెతనాయ్ కొడుకు ఇషామ్యేలు అహీకాము కొడుకు
గెదలాయ్ను చంపిన తరువాత, 17 కారేహ కొడుకు యోహానానూ,
అతనితోపాటు ఉనన్ సేనల అధిపతులందరూ, మిసాప్ దగగ్ర నుంచి,
ఇషామ్యేలు చేతిలో నుంచి ర ంచిన మిగిలిన పజలందరినీ, అంటే,
గిబియోను దగగ్రనుంచి ఇషామ్యేలు తీసుకెళిళ్న యోధులను,
సీలను, పిలల్లను, రాజకుటుంబానిన్, మళీళ్ తీసుకొచాచ్రు.
18 అయితే వాళ ళ్ బబులోను రాజు దేశం మీద అధికారిగా
నియమించిన అహీకాము కొడుకు గెదలాయ్ను నెతనాయ్ కొడుకు
ఇషామ్యేలు చంపిన కారణంగా వాళ ళ్ కలీద్యులకు భయపడి,
ఐగుపుకు వెళాద్ ం అనుకుని, బేతెల్హేము దగగ్ర ఉనన్ గెరూతు
కింహాములో కొంత కాలం ఉనాన్రు.

42
1 అపుప్డు కారేహ కుమారుడు యోహానానూ, హోషేయా

కుమారుడు యెజనాయ్, నాయ్ధిపతులందరూ ఇంకా గొపప్వారూ,
సామానుయ్లూ పజలందరూ కలసి పవక అయిన యిరీమ్యా దగగ్రికి
వచాచ్రు. 2వాళ ళ్ అతనితో ఇలా అనాన్రు. “నువువ్ చూసుత్ నన్టుట్
మేం చాలా తకుక్వ మందిమి. మామనవిని చెవినబెటిట్ మిగిలిన ఈ
పజల కోసం నీ దేవు న యెహోవాను పారిథ్ంచు. 3మేం ఏ మారాగ్ న
వెళాళ్లో, ఏం చేయాలో నీ దేవు న యెహోవాను అడిగి మాకు
తెలియజేయి.”

4 కాబటిట్ పవక అయిన యిరీమ్యా వాళల్కిలా చెపాప్డు. “మీరు
చెపిప్ంది వినాన్ను. చూడండి, మీరు అభయ్రిధ్ంచినటేట్ నేను మీ
దేవు న యెహోవాను పారిధ్సాత్ ను. యెహోవా ఏం జవాబిచాచ్డో
అది ఏదీ దాచకుండా మీకు చెపాత్ ను.” 5 వాళ ళ్ యిరీమ్యాతో
ఇలా అనాన్రు. “నీ దేవు న యెహోవా మాకు చెపిప్నదంతా మేం
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చేయకపోతే అపుప్డు యెహోవా మాకు వయ్తిరేకంగా నమమ్క న
సతయ్సా గా ఉంటాడు గాక. 6 అది మాకు అనుకూలంగా ఉనాన్
పతికూలంగాఉనాన్మేముమాతం నినున్ పంపుతునన్మన దేవు న
యెహోవా సవ్రానికి లోబడతాం. మన దేవు న యెహోవా చెపిప్న
మాటకు లోబడటంమాకు మేలు చేసుత్ ంది.”

7పదిరోజులతరావ్తయెహోవావాకుక్యిరీమ్యాదగగ్రికివచిచ్ంది.
8 కాబటిట్ అతడు కారేహ కొడుకు యోహానానునూ, అతనితో ఉనన్
నాయ్ధిపతులందరీన్, ఇంకా గొపప్వారూ, సామానుయ్లూ అయిన
పజలందరీన్ తన దగగ్రికి పిలిచాడు. 9 వారికిలా చెపాప్డు.
“ఇశాయేలు దేవు నయెహోవాదగగ్ర మీ కోసంపారిధ్ంచడానికిమీరు
ననున్ పంపారు. ఆయన ఇలా చెపాప్డు. 10 ‘మీరు వెనకిక్ వెళిల్ ఈ
దేశంలోనే నివసించినటల్యితే నేను మిమమ్లిన్ నిరిమ్సాత్ ను. మిమమ్లిన్
చీలిచ్వేయను. మిమమ్లిన్ నాటుతాను గానీ పెకలించి వేయను. మీ
కి నేను తెచిచ్న విపతుత్ ను తపిప్సాత్ ను.
11 మీరు బబులోను రాజుకు భయపడుతూ ఉనాన్రు. అతనికి

భయపడకండి.’ ఇది యెహోవా చేసుత్ నన్ పకటన. ‘మిమమ్లిన్
ర ంచడానికీ, అతని చేతిలో నుండి తపిప్ంచడానికీ నేను మీతో
ఉనాన్ను కాబటిట్ అతనికి భయపడకండి. 12 నేను మిమమ్లిన్
కరుణిసాత్ ను. మీ న కనికరపడతాను. మీ దేశానికి తిరిగి మిమమ్లిన్
తీసుకువసాత్ ను.’

13అయితే ఒకవేళ మీరు కతిత్ మూలంగానో, కరువు మూలంగానో,
వాయ్ధి మూలంగానో మీ దేవు నయెహోవా న నామాట వినకుండా
‘మేం ఈ దేశంలో నివసించం,’ అనాన్రనుకోండి, 14 లేదా మీరు
‘ఇకక్డ కాదు. మనం ఐగుపు దేశానికి వెళాద్ ం. అకక్డ ఎలాంటి
యుదధ్మూ చూడం, అకక్డ యుదధ్ భేరీనాదం వినం, ఆహారం కోసం
ఆకలితో ఉండం. మనం అకక్డే నివసిదాద్ ం’ అనుకోవచుచ్ కూడా.

15 యూదా పజలోల్ మిగిలి ఉనన్ వారు యెహోవా చెపేప్ ఈ
మాట వినండి. సేనల పభువూ, ఇశాయేలు దేవుడూ అయిన
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యెహోవాఇలాచెపునాన్డు. మీరుఒకవేళఐగుపులోనివసించడానికి
వెళాల్ లని నిరణ్యం చేసుకుంటే, 16 మీరు భయపడుతునన్ కతిత్
ఐగుపులో మిమమ్లిన్ కలుసుకుంటుంది. మీరు చింతించే కరువు
మీ వెనుకే ఐగుపు వచిచ్ మిమమ్లిన్ పటుట్ కుంటుంది. మీరు అకక్డే
చనిపోతారు. 17కాబటిట్ ఐగుపులో నివసించాలని నిరణ్యం తీసుకుని
అకక్డకు వెళేళ్వాళ ళ్ కతిత్ మూలంగానో, కరువుమూలంగానో,వాయ్ధి
మూలంగానో చనిపోతారు. నేను వాళళ్ కి పంపించే ఆపద నుండి
ఎవరూ తపిప్ంచుకోరు. ఎవరూమిగిలి ఉండరు.”

18 ఎందుకంటే సేనల పభువూ, ఇశాయేలు దేవుడూ అయిన
యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. “యెరూషలేము నివాసుల కి నా తీవ
కోపమూ, నా ఉగతా వచిచ్నటేట్ , మీరు ఐగుపుకు వెళిళ్నటట్యితే మీ
మీద కూడా నా కోధానిన్ కుమమ్రిసాత్ ను. మీరు శాపానికి గురౌతారు.
మీరు భయానిన్ పుటిట్ంచే వాళ ళ్గా ఉంటారు. దూషణపాలవుతారు.
ఈ సథ్లానిన్ మీరు ఇక మీదట చూడరు. 19యూదా పజలోల్ మిగిలి
ఉనన్మీకోసంయెహోవాచెపునాన్డు. ఐగుపుకు వెళళ్కండి! ఈరోజు
మీకు వయ్తిరేకంగాసాకష్ ం నేనే అనిమీకు తెలుసు.

20 ‘మా కోసం మన దేవు న యెహోవాకు పారిథ్ంచు. మన
దేవు న యెహోవా చెపిప్నదంతా మాకు తెలియజెయియ్. మేం
దానిన్ జరిగిసాత్ ం’ అంటూ మీరే యిరీమ్యా అనే ననున్ మీ దేవు న
యెహోవా దగగ్రికి పంపించారు. కాబటిట్ మీరు మీ పాణాలనే
చెలిల్ంచాలిస్ ఉంటుంది. 21 ఈ రోజు నేను మీకు తెలియజేశాను.
కానీ మీరు మీ దేవు న యెహోవా మాట వినలేదు. ఆయన నా
దావ్రా మీకు తెలియజేసిన వాటిలో దేనినీ వినలేదు. 22 కాబటిట్
ఎకక్డ నివాసముండాలనిమీరు కోరుకుంటునాన్రో అకక్డేమీరు కతిత్
మూలంగానో, కరువుమూలంగానో,వాయ్ధిమూలంగానోచనిపోతారు.
అదిమీకు తపప్కుండా తెలుసుకోవాలి.”
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43
1వాళళ్ దేవు నయెహోవావాళళ్తో చెపప్మని తనకి ఆదేశించిన

మాటలనిన్టినీ యిరీమ్యా వాళల్కు చెపిప్ ముగించాడు. 2 అపుప్డు
హోషేయా కొడుకు అజరాయ్, కారేహ కొడుకు యోహానానూ ఇంకా
అకక్డ ఆహంకారులందరూ యిరీమ్యాతో “నువువ్ అబదాధ్ లు
చెపునాన్వు. ‘మీరు నివసించడానికి ఐగుపుకు వెళళ్వదుద్ ’
అని మా దేవుడు యెహోవా నీతో చెపిప్ పంపలేదు. 3 మేం
చావడానికీ, బబులోనుకు బందీలుగా పోవడానికీ కలీద్యుల చేతిలో
చికాక్లని నేరీయా కొడుకు బారూకు మాకు వయ్తిరేకంగా నినున్
రెచచ్గొడుతునాన్డు” అనాన్రు.

4ఈవిధంగాకారేహకొడుకుయోహానానూ, నాయ్ధిపతులందరూ,
ఇంకా పజలందరూ యూదా దేశంలో నివసించమనన్ దేవుని మాట
వినలేదు. 5 కారేహ కొడుకు యోహానానూ, నాయ్ధిపతులందరూ
చెరలో నుండి యూదా దేశంలో నివసించడానికి అనేక పాంతాల
నుండి తిరిగి వచిచ్న వాళళ్నందరినీ తీసుకు వెళాళ్రు. 6 సీ
పురుషులనందరినీ, పిలల్లనూ, రాజ కుమారెలనూ, రాజు
అంగరకష్కులకు అధిపతి అయిన నెబూజరదాను షాఫాను కొడు న
అహీకాము కొడుకు గెదలాయ్ ఆధీనంలో ఉంచిన వాళళ్నందరినీ
తీసుకుని వెళాళ్రు. వాళ ళ్ పవక అయిన యిరీమ్యానూ, నేరీయా
కొడుకు బారూకును కూడా తీసుకు వెళాళ్రు. 7వాళ ళ్ దేవునిమాట
వినకుండా ఐగుపుదేశంలో ఉనన్ తహపనేసుకు వచాచ్రు.

8 కాబటిట్ యెహోవా వాకుక్ తహపనేసులో ఉనన్ యిరీమ్యా వదద్కు
వచిచ్ ఇలాచెపాప్డు. 9యూదులు చూసూత్ ఉండగానువువ్ కొనిన్ పెదద్
రాళళ్ను చేతిలో పటుట్ కుని తహపనేసులో ఉనన్ ఫరో భవన దావ్రం
దగగ్రికి వెళ ళ్. అకక్డ ఇటుకలు పేరిచ్న దారిలో సునన్ం కింద వాటిని
దాచి పెటుట్ . 10 తరావ్త వాళల్కిలా పకటించు. “సేనల పభువూ,
ఇశాయేలుదేవు నయెహోవాఇలాచెపునాన్డు. ‘చూడండి,నేనునా
సేవకుడూ, బబులోను రాజూ అయిన నెబుకదెన్జరును పిలవడానికి
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వారాహరులను పంపిసుత్ నాన్ను. యిరీమ్యా పాతిన ఈ రాళళ్ న
అతని సింహాసనానిన్ నిలబెడతాను. వాటి నే అతడు తన కంబళి
పరుసాత్ డు.

11 అతడు వచిచ్ ఐగుపు దాడి చేసాత్ డు. చావుకు నిరణ్య న
వాళ ళ్ చనిపోతారు. బందీలుగా వెళళ్డానికి నిరణ్య న వాళ ళ్
బందీలుగా వెళాత్ రు. కతిత్ మూలంగా చావడానికి నిరణ్య న వాళ ళ్
కతిత్ మూలంగానే చనిపోతారు. 12 అపుప్డు నేను ఐగుపు దేవుళళ్
గుళల్లో అగిన్ రాజేసాత్ ను. నెబుకదెన్జరు వాటిని కాలిచ్ వేసాత్ డు.
లేదా ఆ దేవుళళ్ను పటుట్ కుపోతాడు. గొరెల కాపరి తన బటట్ల
ఉనన్ పురుగులను తుడిచి పెటిట్నటుట్ గా అతడు ఐగుపు దేశానిన్
తుడిచి పెటేట్సాత్ డు. విజయం సాధించి అకక్డ నుండి వెళాత్ డు.
13 అతడు ఐగుపులో సూరయ్ మందిరాలలో ఉనన్ రాతి సత్ంభాలను
కూలిచ్ వేసాత్ డు. ఐగుపు దేవుళళ్ ఆలయాలను కాలిచ్వేసాత్ డు.’ ”

44
ఐగుపులో ఉనన్ వారికి హెచచ్రికలు

1 ఐగుపు లోని మిగోద్ లు, తహపనేసు, నొపు, పతోసు నగరాలోల్
నివాసమునన్ యూదా పజలందరిని గూరిచ్ యిరీమ్యా వదద్కు వచిచ్న
దేవుని వాకయ్ం ఇది. 2 “సేనల పభువూ, ఇశాయేలు దేవుడూ
అయిన యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. నేను యెరూషలేము కీ
మిగిలిన యూదా దేశపు పటట్ణాల కీ పంపిన విపతుత్ లనిన్టినీ
మీరు చూశారు. చూడండి, అవి శిథిలా పడి ఉనాన్యి. అకక్డ
ఎవరూ నివసించడం లేదు. 3మీకుగానీమీపితరులకిగానీతెలియని
దేవుళళ్కి సాంబాణి వేసి పూజించి నాకు కోపం పుటిట్ంచారు కాబటిట్
అలా జరిగింది.

4అందుకని నేను నా సేవకు న పవకలందరీన్ పదే పదే పంపిసూత్
వచాచ్ను. నేను అసహియ్ంచుకునే ఈ నీచ న పనులు చేయవదుద్
అని చెపేప్ందుకు వాళళ్ని పంపాను. 5కానీ వాళ ళ్ వినలేదు. ఇతర
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దేవుళళ్కి ధూపం వేయడం గానీ, దురామ్రగ్పు పనులను చేయడం గానీ
మానుకోలేదు. నా మాట శదధ్ పెటట్లేదు. 6 కాబటిట్ నా దగగ్ర
నుండి తీవ న కోపం, ఉగత పవహించింది. అది అగిన్లా యూదా
పటట్ణాలనూ, యెరూషలేము రహదారులనూ తగులబెటిట్ంది. కాబటిట్
అవి ఇపుప్డు చూసుత్ నన్టుట్ గా నాశన శిథిలాలుగా పడి ఉనాన్యి.”

7 కాబటిట్ ఇపుప్డు సేనల పభువూ, ఇశాయేలు దేవుడూ
అయిన యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. “మీకు విరోధంగా మీరే
ఎందుకిలా దురామ్రగ్ం చేసూత్ ఉనాన్రు? సీలూ, పురుషులూ,
పిలల్లూ, పసికందులూ ఇలా ఎవరూ యూదా దేశంలో ఉండకుండా
నిరూమ్లం అయేయ్లా, మీలో ఎవరూ మిగలకుండా మీరే ఎందుకు
చేసుకుంటునాన్రు? 8 మీ దురామ్రగ్త చేత మీరు మీ చేతులతో
చేసే పనులతో నాకు అభయ్ంతరకరంగా నేరం చేసుత్ నాన్రు. మీరు
నివాసం ఉండబోతునన్ ఐగుపు దేశపు దేవుళళ్కి ధూపం వేసూత్ ననున్
ఉలల్ంఘిసుత్ నాన్రు. మీరు నాశనం కావడానికీ భూమి న ఉనన్
అనిన్ దేశాలోల్ మీరు నవువ్ల పాలు కావడానికీ, ఒక శాప వచనంగా
ఉండటానికీమీరు అకక్డికి వెళత్ నాన్రు.

9 మీ పితరులు చేసిన దురామ్రాగ్ నీన్, మీ యూదా రాజులూ,
వాళళ్ భారయ్లూ చేసిన దురామ్రాగ్ నీన్ మరచిపోయారా? యూదా
దేశంలోనూ, యెరూషలేము వీధులోల్ నూ మీరూ, మీభారయ్లూ చేసిన
దురామ్రాగ్ నిన్ మరచిపోయారా? 10ఈరోజువరకూవాళ ళ్ అణకువతో
ఉండలేదు. వాళళ్ ముందూ వాళళ్ పితరుల ముందూ నేను ఉంచిన
ధరమ్శాసానిన్గానీ ఆజఞ్లనుగానీ వాళ ళ్ గౌరవించలేదు. వాటి పకారం
జీవించలేదు.”

11 కాబటిట్ సేనల పభువూ, ఇశాయేలు దేవుడూ అయిన
యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. “చూడండి, మీ కి అపాయానిన్
తీసుకురావడానికీ, యూదా దేశానన్ంతా నాశనం చేయడానికీ
నేను నా ముఖానిన్ మీకు వయ్తిరేకంగా తిపుప్కుంటునాన్ను.
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12యూదా పజలలో మిగిలిన వాళళ్లో ఐగుపు దేశానికి వెళాళ్లని
నిరణ్యించుకునన్ వాళళ్ని నేనే తీసుకు వెళాత్ ను. వాళళ్ంతా ఐగుపులో
నాశనం కావడానికే ఇలా చేసాత్ ను. వాళ ళ్ అకక్డ కతిత్ మూలంగానూ,
కరువు మూలంగానూ కూలిపోతారు. వాళ ళ్ చనిపోయి శాపానికీ,
దూషణకూ, అవమానానికీ, భయానికీసామెతగాఉంటారు.

13 యెరూషలేములో నివసించే వాళళ్ని కతిత్తో, కరువుతో,
వాయ్ధులతో నేను ఎలా శి ంచానో అలాగే ఐగుపులో నివసించే
వాళళ్ను కూడా శి సాత్ ను. 14ఐగుపులో నివాసముండటానికి వెళిళ్న
మిగిలినయూదాపజలోల్ ఎవరూ కాందిశీకులాల్ తిరిగియూదాదేశానికి
రావాలని ఎంత కోరుకునాన్ రాలేరు. అకక్డ నుండి తపిప్ంచుకుని
పారిపోయిన ఏ కొదిద్మందో తపప్ ఎవరూ తిరిగి రారు.”

15 అపుప్డు తమ భారయ్లు ఇతర దేవుళళ్కు సాంబాణి ధూపం
వేసాత్ రని తెలిసిన పురుషులందరూ, అకక్డ సమూహంలో ఉనన్
ఆడవాళళ్ందరూ, ఐగుపు దేశంలో పతోసులో నివాసముండే
పజలందరూ యిరీమ్యాకు జవాబిచాచ్రు. 16 వాళిళ్లా అనాన్రు.
“యెహోవా పేరు మీద నువువ్ చెపిప్న మాట మేం వినం. 17మేం
చేసాత్ మని చెపిప్న పనులను మేం తపప్కుండా చేసాత్ ం. యూదా
దేశంలోనూ, యెరూషలేము వీధులలోనూ మేమూ, మా రాజులూ,
మా పితరులూ, మా నాయకులూ చేసినటేట్ ఆకాశ రాణికి ధూపం
వేసాత్ ం, ఆమెకు పానీయ వేదాయ్లు సమరిప్సాత్ ం. అపుప్డే ఎలాంటి
ఆపదా కలగకుండా మాకు సమృదిధ్గా ఆహారం దొరుకుతుంది. మేం
అభివృదిధ్ చెందుతాం.

18 మేం ఆకాశరాణికి ధూపం వేయకుండా, ఆమెకు పానీయ
వేదాయ్లు అరిప్ంచకుండా ఉనన్పుప్డు పేదరికంతో బాధ పడాడ్ ం. కతిత్
మూలంగానూ, కరువుమూలంగానూనశించిపోతునాన్ం.” 19అకక్డి
సీలు “మేంమాభరలకుతెలియకుండానేఆకాశరాణికిధూపంవేసూత్ ,
ఆమెకు పానీయ వేదాయ్లు అరిప్సూత్ ఉనాన్మా ఏమిటి?” అనాన్రు.
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20అపుప్డు యిరీమ్యాఆ పజలందరితో, ఆ సీ పురుషులందరితో,
తనకు జవాబు చెపిప్న వాళళ్ందరితో ఇలా అనాన్డు. వాళళ్కి
ఇలా పకటన చేశాడు. 21 “మీరూ, మీపితరులూ, మీరాజులూ, మీ
నాయకులూ,మీపజలందరూయూదాపటట్ణాలోల్ నూ,యెరూషలేము
వీధులలోనూ మీరు వేసిన ధూపం యెహోవా మరిచ్పోయాడు
అనుకుంటునాన్రా? ఆయన దానిన్ జాఞ్ పకం చేసుకుంటునాన్డు.
ఆయన ఆలోచనలోల్ ఇది మెదులుతూనే ఉంది.

22 ఆయన మీ దురామ్రగ్పు పనులనూ, మీరు జరిగించిన అసహయ్
కారాయ్లనూచూసి సహించలేకపోయాడు. అందుకేమీభూమిఎడారి
అయింది. భీకర న పాంతంగా, ఒక శాపంగా అయింది. అందుకే
ఈ రోజు వరకూ అకక్డ ఎవరూ నివాసమేరప్రచుకోలేదు. 23మీరు
ధూపం వేసి యెహోవాకు వయ్తిరేకంగా పాపం చేశారు. ఆయన
మాట వినకుండా ఆయన ధరమ్శాసానీన్, ఆయన ఆజఞ్లనూ, ఆయన
నిబంధన నియమాలనూ పాటించలేదు. అందుకే ఈ రోజు మీకీ
దురవసథ్ కలిగింది.”

24 తరావ్త యిరీమ్యా అకక్డి పజలనందరికీ, సీలందరికీ ఇలా
చెపాప్డు. “ఐగుపులో ఉనన్ యూదా పజలారా, యెహోవా మాట
వినండి. 25 సేనల పభువూ, ఇశాయేలు దేవుడూ అయినయెహోవా
ఇలా చెపునాన్డు. ‘మీరూ, మీ భారయ్లూ, ఇదద్రూ కలసి మీ
నోటితో చెపాప్రు.’ అలా చెపిప్న దానిన్ చేతులతో చేసి చూపించారు.
ఆకాశ రాణికి ధూపం వేసాత్ మనీ, ఆమెకు పూజ చేసాత్ మనీ మీరు
ఒటుట్ పెటుట్ కునాన్రు. ఇపుప్డు మీ ఒటుట్ ను నెరవేరచ్ండి. దానిని
జరిగించండి.

26 అయితే ఐగుపులో నివసించే యూదా పజలందరూ యెహోవా
మాట వినండి. ఆయన ఇలా అంటునాన్డు. చూడండి. నేను
నా ఘన నామం పమాణం చేసి చెపునాన్ను. ఐగుపులో ఉనన్
యూదులంతా ఇపుప్డు ‘యెహోవా జీవం తోడు’ అంటూ ఉంటారు.
అయితే ఐగుపులో ఉనన్యూదులోల్ ఎవవ్రూ ఇక మీదటనా పేరును
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తమ నోటితో పలకరు. 27 నేను వాళళ్ మం కోసం కాకుండా వాళళ్
వినాశనం కోసమే వాళళ్ని కనిపెటుట్ కుని ఉనాన్ను. ఐగుపులోని
యూదులంతా కతిత్ మూలంగానో కరువు మూలంగానో చనిపోతారు.
వాళళ్లో ఒకక్డు కూడా మిగలడు. వారు ఖడగ్ ం వలల్ గానీ కరువు
వలల్ గానీ ణించిపోతారు. ఐగుపు దేశంలో ఉనన్ యూదా వారంతా
ఎవరూ మిగలకుండా అంత పోతారు. 28 కతిత్ని తపిప్ంచుకునన్
కొదిద్మంది ఐగుపు నుండి యూదా దేశానికి తిరిగి వసాత్ రు. కాబటిట్
యూదాలో మిగిలిన వాళల్కు ఎవరి మాట నిజ నదో, నాదో, వారిదో
అపప్డు తెలుసుకుంటారు.

29 ఇది యెహోవా చేసుత్ నన్ పకటన. ‘నా మాట మీకు విరోధంగా
మీ కి ఘోర విపతుత్ ను తీసుకు వసుత్ ంది. దానికి ఇది మీకు
ఒక సూచనగా ఉంటుంది.’ 30 యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు.
‘సిదిక్యాపాణానిన్ తీయాలని వెదికిన అతని శతువు నెబుకదెన్జరు
చేతికి సిదిక్యాను అపప్గించినటేట్ ఐగుపు రా న ఫరో హోఫాను
అతని శతువులకీ, అతని పాణం తీయాలని చూసేవాళల్కీ
అపప్గించబోతునాన్ను.’ ”

45
బారూకుకు దేవుని సందేశం

1 ఇది యిరీమ్యా పవక నేరీయా కొడుకు బారూకుతో పలికిన
మాట. యోషీయాకొడుకూయూదా రాజూఅయినయెహోయాకీము
పరిపాలనలో నాలుగో సంవతస్రంలో ఇది జరిగింది. ఈ మాటలు
యిరీమ్యా చెపుండగా బారూకు రాశాడు. 2 “బారూకు, ఇశాయేలు
దేవు న యెహోవా నీకు ఇలా చెపునాన్డు. 3 ‘అయోయ్, నాకు
ఎంత శమ! యెహోవా నా బాధకి తోడు వేదనను జోడించాడు.
మూలుగులతో అలసిపోయాను. నాకు విశాంతి దొరకడం లేదు’ అని
నువువ్ అనుకుంటునాన్వు.

4 నువువ్ అతనికి ఈ విధంగా చెపాప్లి. ‘యెహోవా ఈ మాట
చెపునాన్డు. చూడు, నేను కటిట్న దానిన్ నేనే కూలదోసుత్ నాన్ను.
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నేను నాటిన దానిన్ నేనే పెకలించి వేసుత్ నాన్ను. భూమి అంతటా
ఇదే జరుగుతుంది. 5 కానీ నీ కోసం నువువ్ గొపప్ వాటిని
కోరుకుంటునాన్వా? గొపప్ వాటి కోసం చూడకు. ఎందుకంటే సరవ్
మానవాళికీ వినాశనం కలుగబోతుంది.’ ఇది యెహోవా చేసుత్ నన్
పకటన. ‘కానీ నువువ్ వెళిళ్న సథ్లాలనిన్టిలో దోపిడీ సొముమ్
దొరికినటుట్ గా నీ పాణానిన్ నీకిసుత్ నాన్ను.’ ”

46
ఐగుపుకు గూరిచ్ పవచనం

1 ఇతర జాతులనూ దేశాలనూ గూరిచ్ యిరీమ్యా దగగ్రికి వచిచ్న
యెహోవా వాకుక్. 2 ఐగుపును గూరిచ్న మాట. యూఫటీసు
నది సమీపాన ఉనన్ కరెక్మీషు దగగ్ర ఉనన్ ఐగుపు రాజు ఫరో
నెకో నాయ్లను గూరిచ్న సంగతులు. యోషీయా కొడుకూ యూదా
రాజు అయినయెహోయాకీము పరిపాలనలో నాలుగో సంవతస్రంలో
బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు ఈ నాయ్లను ఓడించాడు.
3 “డాలునూ కవచానీన్ సిదధ్ం చేసుకోండి. యుదాధ్ నికి ముందుకు

కదలండి.
4 గురాలను సిదధ్ం చేయండి. రౌతులారా, శిరసాణం పెటుట్ కుని వాటిని

అధిరోహించండి.
బలేల్లకు పదును పెటట్ండి. ఆయుధాలు ధరించండి.
5 ఇకక్డ నేనేం చూసుత్ నాన్ను? వాళ ళ్ భయకంపితులయాయ్రు.

పారిపోతునాన్రు. ఎందుకంటే వాళళ్ నాయ్లు
ఓడిపోయాయి.

వాళ ళ్ వెనకిక్ తిరిగి చూడకుండా సుర త న చోటును
వెదుకుక్ంటూ వేగంగా పారిపోతునాన్రు. అనిన్వేపులా
భయం ఆవరించింది. యెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన ఇది.

6వేగం గలవాళ ళ్పారిపోలేకపోతునాన్రు. నికులు తపిప్ంచుకోలేక
పోతునాన్రు.
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ఉతత్ర దికుక్లో వాళ ళ్ యూఫటీసు నదీ తీరంలో తడబడి
పడిపోతునాన్రు.

7 లునదీపవాహంలాఉపొప్ంగుతూవసుత్ నన్ఈవయ్కి ఎవరు? ఇతని
నీళ ళ్ నదులాల్ ఎగసి పడుతునాన్యి.

8ఐగుపు లు నదిలా కి లేసుత్ ంది. దాని నీళ ళ్ నదులాల్ కీ కిందికీ
విసిరినటుట్ గా పవహిసుత్ ంది.

అది ‘నేను కి లేసాత్ ను. భూమిని కపిప్ వేసాత్ ను. నేను పటట్ణాలనూ,
వాటిలో పజలనూ నాశనం చేసాత్ ను’ అంటుంది.

9 గురాలూ, కి లేవండి. రథాలూ రోషం తెచుచ్కోండి. నికులాల్ రా
బయలుదేరండి.

డాలు వాడటంలో నిపుణు న కూషు వాళ ళ్, పూతు వాళ ళ్, విలుల్
వంచి బాణాలు సంధించడంలో నిపుణు న లూదీ వాళ ళ్
బయలుదేరాలి.

10ఇది సేనల పభు నయెహోవాపతీకారం తీరుచ్కునే రోజు. ఆయన
తన శతువుల పగ తీరుచ్కుంటాడు.

కతిత్ శతువులని చీలిచ్వేసుత్ ంది. తృపిత్ చెందుతుంది. వాళళ్ రకానిన్
పానం చేసుత్ ంది.

యూఫటీసు నది దగగ్ర ఉతత్ర దేశంలో సేనల పభు న యెహోవాకు
బలి అరప్ణ జరగబోతూ ఉంది.

11 కనయ్ అయిన ఐగుపు కుమారీ, గిలాదుకి వెళిల్ ఔషధం తెచుచ్కో.
నీ న ఎకుక్వ ఔషధాలు ఉపయోగించడం వయ్రధ్ం. నీకు సవ్సథ్త

కలుగదు.
12 నీకు కలిగిన అవమానం గూరిచ్ జాతులనీన్ తెలుసుకునాన్యి.

నువువ్ చేసే రోదన ధవ్ని భూమి అంతటా వినిపిసుత్ ంది.
ఒక నికుడు తడబడి మరో నికుడి న పడతాడు. ఇదద్రూ కలసి

కూలి పోతారు.”
13 బబులోను రా న నెబుకదెన్జరు బయలుదేరి వచిచ్ ఐగుపు

దాడి చేసినపుప్డు పవక అయిన యిరీమ్యాకు యెహోవా చెపిప్న
మాట ఇది.
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14 ఐగుపులో తెలియజేయండి. అది మిగోద్ లులోనూ మెంఫిస్ లోనూ
వినిపించాలి.

తహపనేసులో వాళ ళ్ ఇలా పకటించారు. నీ చుటూట్ కతిత్ ర
విహారం చేసూత్ అంతటినీమింగివేసుత్ ంది. కాబటిట్ మీరు లేచి
రయ్ంగా నిలిచి ఉండండి.

15 ఏపిస్ అనే నీ దేవుడు ఎందుకు పారిపోయాడు? నీ ఎదుద్
దేవుడు ఎందుకు నిలబడలేదు? ఎందుకంటే యెహోవా
అతణిణ్ కిందకు పడవేశాడు.

16 తడబడే వాళళ్ సంఖయ్ను ఆయన అధికం చేసుత్ నాన్డు. ఒకోక్
నికుడుమరొకడిమీదపడిపోతునాన్డు. వాళ ళ్ “లేవండి,
ఇంటికి వెళాద్ ం.

మన సవ్ంత పజల దగగ్రకూ, మన సవ్దేశానికీ వెళాద్ ం. మనలను
బాధిసుత్ నన్ ఈ కతిత్ని వదిలించుకుందాం.” అని
చెపుప్కుంటునాన్రు.

17 వాళ ళ్ అకక్డ “ఐగుపు రా న ఫరో కేవలం ఒక ధవ్ని
మాతమే. అతడు అవకాశాలను చేజారుచ్కునే వాడు”
అని పకటించారు.

18 సేనల పభువూ, రాజూ అయిన యెహోవా ఇలా పకటన
చేసుత్ నాన్డు. “నా తోడు, ఒక మనిషి రాబోతూ ఉనాన్డు.
అతడు తాబోరు పరవ్తం లాంటి వాడు. సముదం పకక్నే
ఉనన్ కరెమ్లు లాంటి వాడు.

19ఐగుపు ఆడపడుచులారా,మీరు చెరలోకి వెళళ్డానికి సిదధ్పడండి.
ఎందుకంటే నోపు భయం కలిగించేలా శిథిల పోతుంది. అకక్డ

ఎవరూ నివసించలేరు.
20 ఐగుపు ఒక అంద న లేగదూడ వంటిది. కానీ ఉతత్రం పు

నుండి కుటేట్ కందిరీగ ఒకటి వసుత్ ంది. అది సమీపిసూత్ ఉంది.
21వాళళ్మధయ్లో అదెద్కు తెచుచ్కునన్ నికులు కొవువ్ పటిట్న ఎదుద్ లాల్

ఉనాన్రు. అయితేవాళ ళ్ కూడావెనకిక్ తిరిగిపారిపోతారు.
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వాళ ళ్ కలసిఉండరు. వాళ ళ్నాశనమయేరోజువాళల్కు వయ్తిరేకంగా
వసూత్ ఉంది. అదివాళళ్ని శి ంచే రోజు.

22ఐగుపు కిశతువులుదండెతిత్ వసుత్ నాన్రు. అదిపాములాబుసలు
కొడుతూ పాకుక్ంటూ అవతలికి వెళిళ్పోతుంది.

చెటల్ కొమమ్లు నరికే వాళ ళ్ గొడడ్ళ ళ్ పటుట్ కుని వచిచ్నటుట్ గా వాళ ళ్
ఆమె దగగ్రికి వసుత్ నాన్రు.”

23ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన. “అవిఎంతదటట్ న అడవు నా
వాళ ళ్ దానిన్ నరికి వేసాత్ రు.

ఎందుకంటేవాళళ్సంఖయ్మిడతలదండు కంటేఎకుక్వగాఉంటుంది.
వాళళ్ను లెకక్ పెటట్డం సాధయ్ం కాదు.

24 ఐగుపు కుమారిని అవమానపరుసాత్ రు. ఉతత్రం పున దేశాల
వారికి ఆమెను అపప్గిసాత్ రు.”

25 సేనల పభువూ, ఇశాయేలు దేవుడూ అయిన యెహోవా
ఇలా చెపునాన్డు. “చూడండి, నో పటట్ణంలో ఉనన్ ఆమోను
దేవుణిణ్ , ఫరోనూ, ఐగుపునూ, దాని దేవుళళ్నూ, రాజులనూ, ఫరో
రాజులనూ, ఇంకా వాళళ్లో నమమ్కముంచే వాళళ్నీ నేను శి ంచ
బోతునాన్ను. 26వాళళ్ పాణాలు తీయాలని చూసే వాళళ్ చేతులోల్ కి
వాళళ్నుఅపప్గిసుత్ నాన్ను. బబులోనురాజునెబుకదెన్జరుకూ,అతని
సేవకులకూ వాళళ్ని అపప్గిసుత్ నాన్ను. ఆ తరావ్త ఐగుపు మళీళ్
ఇంతకుముందులాగానేపజలకు నివాసయోగయ్ంఅవుతుంది.” ఇది
యెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.

27 “కానీ నా సేవకుడ న యాకోబూ, నువువ్ భయపడకు.
ఇశాయేలూ, వాయ్కుల పడకు. ఎందుకంటే చూడు, నినున్ దూర
పాంతాలోల్ నుండి వెనకిక్ తీసుకు వసాత్ ను. బందీలుగా ఉనన్ నీ
సంతానానిన్ చెరలో ఉనన్ దేశం నుండి తీసుకు వసాత్ ను. యాకోబు
తిరిగి వసాత్ డు. అతనికి శాంతి లభిసుత్ ంది. మంగా ఉంటాడు.
అతణిణ్ భయపెటేట్ వాళ ళ్ ఎవరూ ఉండరు.
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28నాసేవకు నయాకోబూ, నువువ్ భయపడకు.” ఇదేయెహోవా
చేసుత్ నన్ పకటన. “ఎందుకంటే నేను నీతో ఉనాన్ను. నేను మిమమ్లిన్
ఏ ఏ దేశాలోల్ కి చెదరగొటాట్ నో ఆ దేశాలను సమూలంగా నాశనం
చేసాత్ ను. కానీ నినున్ పూరిగా నాశనం చేయను. అయితే నా
సేవకుడ నయాకోబూ, నేను నీకు తోడుగా ఉనాన్ను. భయపడకు.
నేనెకక్డికి నినున్ చెదరగొటాట్ నో ఆ దేశపజలందరినీ సమూల నాశనం
చేసాత్ ను. అయితే నినున్ సమూలంగానాశనం చేయను. నాయ్య న
విధంగా నినున్ శి సాత్ ను. శి ంచకుండా నినున్ వదిలిపెటట్ను.”

47
ఫిలిషీయులను గూరిచ్ పవచనం

1 ఫిలిషీ పజలను గూరిచ్ పవక అయిన యిరీమ్యాకు యెహోవా
నుండి వచిచ్న వాకుక్. ఈ వాకుక్ ఫరో గాజా దండెతత్క ముందు
వచిచ్ంది.
2 “యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. చూడండి. ఉతత్ర దికుక్న నీళ ళ్

వరదలా పొరిల్ పారుతునాన్యి. వాళ ళ్ వెలుల్ వలా పొంగిన
నదిలా ఉంటారు.

తరావ్త వాళ ళ్ దేశం నా, దాని పటట్ణాల నా, దానిలో
నివాసముండే వాళళ్ నా వెలుల్ వలా పవహిసాత్ రు! కాబటిట్
అందరూ సహాయం కోసంమొర పెడతారు.

దేశంలోని పజలందరూ విలపిసాత్ రు.
3 వాళళ్ బల న గురాల డెకక్లు నేలను తనేన్ చపుప్డు

వినిపించినపుప్డు,
వాళళ్ రథాల వేగంహోరుకూ, ఉరుము లాంటివాటి చకాల శబాద్ నికీ
భయపడిన తండులు తమ బలహీనత కారణంగా తమ పిలల్లకు

సహాయం చేయరు.
4 ఫిలిషీ వాళళ్ను నాశనం చేసే రోజు, తూరు, సీదోనులకు సహాయం

చేయాలనుకునేవాళళ్ను కూడానాశనం చేసే రోజు వసుత్ ంది.
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ఎందుకంటే యెహోవా ఫిలిషీ వాళళ్నూ, కఫోత్ రు దీవ్పంలో
మిగిలిపోయినవాళళ్నూ సరవ్ నాశనం చేసాత్ డు.

5 గాజా బోడిగా అయింది. అషెక్లోను విషయంలో అయితే, ఆ
లోయలో మిగిలిన ఉనన్ వాళ ళ్ మౌనంగా ఉండిపోతారు. శోకంలో
ఎంతకాలం నీకు నువేవ్ గాయాలు చేసుకుంటావు? 6 అయోయ్,
యెహోవాఖడగ్మా, నువువ్ ఎపప్టికి చాలించుకుంటావు?
ఇక ఆగు. నీ వరలోకి పోయిమౌనంగా ఉండు.
7 అషెక్లోను నా, సముద తీర పాంతాల నా దాడి చేయమని

యెహోవానీకు ఆజాఞ్ పించాడు కదా!
నువువ్ ఇకమౌనంగా ఎలాఉంటావు?

48
మోయాబును గూరిచ్ పవచనం
48:29-36;యెష 16:6-12

1 సేనల పభువూ, ఇశాయేలు దేవుడూ అయిన యెహోవా
మోయాబును గూరిచ్ ఇలా అంటునాన్డు.
నెబోకు బాధ, అది సరవ్ నాశనమౌతుంది. కిరయ్తాయిమును వశం

చేసుకునాన్రు. అది అవమానానిన్ ఎదురుక్ంటుంది.
ఆమె కోటను కూలిచ్వేశారు. అవమానంపాలు చేశారు.
2మోయాబు గౌరవం అంతరించింది. వాళళ్ శతువులు హెషోబ్నులో

దానికి కీడు చేయాలని ఆలోచిసుత్ నాన్రు.
‘రండి, అది ఒక దేశంగా ఉండకుండాదానిన్ నాశనం చేదాద్ ం. మదేమ్నా

కూడాఅంతరించిపోతుంది. కతిత్ నినున్ తరుముతూఉంది.’
3 వినండి! హొరొనయీము నుండి ఆరనాదాలు వినిపిసుత్ నాన్యి.

అకక్డ అనరధ్ం,మహావిధవ్ంసం జరిగాయి.
4 మోయాబు దేశానిన్ నాశనం చేశారు. దాని పిలల్ల రోదన ధవ్ని

వినిపిసుత్ ంది.
5పజలు లూహీతు కొండ ఎకుక్తూ ఏడుసుత్ నాన్రు.
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హొరొనయీము వెళేళ్ దారిలో జరిగిన విధవ్ంసానిన్ బటిట్ పజల
పెడబొబబ్లు వినిపిసుత్ నాయి.

6పారిపోండి. మీపాణాలు కాపాడుకోండి. అడవిలో పెరిగే అరూహ
చెటల్లా ఉండండి.

7 నువువ్ నీ పనుల నా, నీ ధనం నా నమమ్కముంచావు. కాబటిట్
నువువ్ కూడావాళళ్ వశం అవుతావు.

కెమోషు దేవుణిణ్ , వాడి యాజకుల, నాయకులతో సహా బందీలుగా
పటుట్ కుపోతారు.

8 యెహోవా చెపిప్నటుట్ వినాశకుడు పతి పటట్ణం కీ వసాత్ డు. ఏ
పటట్ణం కూడా తపిప్ంచుకోలేదు.

లోయనశించిపోతుంది. దానం ధవ్ంస పోతుంది.
9మోయాబు ఎగిరి పోవాలిస్ ఉంది. దానికి రెకక్లు ఇవవ్ండి.
ఆమె పటట్ణాలు వయ్రధ్భూమి అవుతాయి. అకక్డ ఎవవ్రూ

నివసించరు. 10 యెహోవా చెపిప్న పనులను నిరల్కష్ ంగా
చేసేవాడు శాపానికి గురి అవుతాడు గాక! రకం రుచి
చూడకుండా తన కతిత్ని వరలో పెటేట్వాడు శాపానికి గురి
అవుతాడు గాక!

11 మోయాబు తన బాలయ్ం నుండీ సుర తంగానే ఉనన్టుట్
భావించాడు.

అతడు ఒకపాతనుండిమరోపాతకుపోయనిదాకష్రసంలాఉనాన్డు.
అలాగే అతడు ఎపుప్డూ చెరలోకి వెళళ్లేదు.

కాబటిట్ అతని రుచి ఎపప్టిలా బాగానే ఉంది. సువాసన కూడా
మారకుండా ఉంది. 12 కాబటిట్ చూడండి. ఆ రోజులు
రాబోతునాన్యి. ఆ రాబోయే రోజులోల్ వాడి పాతలను
వంచి వాటిని ఖాళీ చేసే వారిని పంపుతాను. వాళ ళ్
అతని కుండలను పగలగొడతారు.” ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్
పకటన.

13 “ఇశాయేలు పజలు తాము నముమ్కునన్ బేతేలు విషయంలో
సిగుగ్ పడినటేట్ మోయాబువాళ ళ్ కెమోషువిషయంలోసిగుగ్ పడతారు.
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14 ‘మేము బలవంతులం,పోరాడే నికులం’ అనిమీరెలా చెపాత్ రు?
15మోయాబు సరవ్నాశనమవుతుంది. దాని పటట్ణాలు దాడులకు

గురౌతాయి. దాని యువకులోల్ శేషఠ్ న వాళ ళ్ వధ జరిగే
పదేశానికి వెళత్ నాన్రు.

సేనల పభు నయెహోవాఅనే పేరునన్ రాజు చేసుత్ నన్ పకటన ఇదే!
16మోయాబు తవ్రలోనాశనం కాబోతోంది. దాని కి రావాలనిఘోర

దురఘ్టన తవ్రపడుతూ ఉంది.
17మోయాబు చుటూట్ నివసించేవాళ ళ్, దాని కీరి పతిషట్లు తెలిసిన

వాళ ళ్ రోదించండి.
‘దాని బల న రాజదండం, ఘనత పొందిన దాని చేతిలోని కర

విరిగిపోయాయి’ అని చెపూవిలపించండి.
18 దేబోనులో గౌరవపీఠం కూరుచ్నన్దానా, కిందకు దిగి రా. ఎండిన

నేల కూరోచ్.
ఎందుకంటే మోయాబును నాశనం చేయబోయే వాడు నీ దాడి

చేసుత్ నాన్డు. అతడు నీ కోటలను నాశనం చేసాత్ డు.
19అరోయేరులో నివసించే వాళ ళ్ దారిలో నిలబడి గమనించండి.
తపిప్ంచుకుని పారిపోతునన్ వాళళ్ని ‘ఏం జరిగింది’ అని అడగండి.
20 మోయాబుకు అవమానం జరిగింది. అది ధవ్ంస పోయింది.

రోదించండి, పెడబొబబ్లు పెటట్ండి. సహాయం కోసం కేకలు
వేయండి.

మోయాబు సమూలంగా నాశన ందని అరోన్ను నదీ తీరాన ఉనన్
వాళల్కు చెపప్ండి.

21ఇపుప్డు కొండమీది దేశాల కి శికష్ వసుత్ ంది.
హోలోను,యాహసు,మేఫాతు, దీబోను,
22నెబో, బేత్ దిబాల్ తయీము, కిరయ్తాయిము, బేతాగ్ మూలు,
23బేతెమ్యోను, కెరీయోతు,బొసా ల కి శికష్ వసుత్ ంది.
24 దూరాన, సమీపాన ఉనన్ మోయాబు పటట్ణాలనిన్టి కి శికష్

వసుత్ ంది.
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25మోయాబు కొముమ్ను నరికివేశారు. దాని చేతిని విరిచి వేశారు.”
ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.

26 “యెహోవా న నాకు విరోధంగా మోయాబు ఆహంకరించాడు.
అతనికి మతెత్కక్నీ. మోయాబు తన వాంతిలో పొరాల్ డి అవమానం
పొందుతాడు. ఎగతాళిపాలవుతాడు. 27ఇశాయేలునుచూసినువువ్
నవవ్లేదా? ఎగతాళి చేయలేదా? అతణిణ్ గూరిచ్ మాటాల్ డినపుప్డలాల్
నువువ్ తల ఊపుతూ ఉనాన్వే, అతణిణ్ దొంగల గుంపులో చూశావా
ఏమిటి?
28మోయాబునివాసులారా,మీరుపటట్ణాలువిడిచిపెటట్ండి. కొండ

బండ సందులోల్ నివసించండి.
బండ ని రంధాలమొదటోల్ గూడు కటుట్ కునే గువవ్లాల్ ఉండండి.
29మోయాబు గరవ్ం గురించీ, అహంకారం గురించీ వినాన్ం.
అతడి అహంకారం, గరవ్ం, ఆతమ్ సుత్ తీ, హృదయంలో అతిశయం,

అనీన్ వినాన్ం.”
30ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన. “అతడితిరసాక్రపూరిత న

మాటలు నేను వినాన్ను. అతడు చేసే పనులాల్ నే అతడి మాటలకు
కూడా ఎలాంటి విలువా లేదు.
31 కాబటిట్ మోయాబు కోసం నేనే ఒక రోదనం చేసాత్ ను. మోయాబు

అంతటి కోసం వేదనతో కేకలు పెడతాను.
కీరహ్రెశు పజలు కోసం ఏడుసాత్ ను.
32 సిబామ్ దాకష్ చెటూట్ , యాజెరు గూరిచ్ నేను ఏడిచ్న దాని కంటే

ఎకుక్వగానీకోసంవిలపిసాత్ ను! నీతీగెలుఉపుప్సముదానిన్
దాటాయి.

అవి యాజెరు వరకూ వాయ్పించాయి. వినాశకుడు నీ వేసవి కాలం
పంట నా, నీ దా రసం నాదాడి చేశాడు.

33 కాబటిట్ మోయాబు దేశంలో నుండి పళళ్ చెటల్ మూలంగా కలిగే
సంతోషమూ, సంబరమూ తొలగిపోయాయి.
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‘వాళళ్దాకష్గానుగలోల్ దా రసానికినేనుముగింపుపలికాను. వాళ ళ్
గానుగలో దాకష్లు తొకేక్టపుప్డు ఆనందంతో కూడిన కేకలు
వినిపించవు. వినిపించే కేకలోల్ ఆనందం ఉండదు.

34నిమీములోనీళ ళ్ కూడా ఎండిపోయాయి. కాబటిట్ పజల కేకలు
హెషోబ్ను నుండి ఏలాలే వరకూ, ఇంకాయాహసు వరకూ, సోయరు
నుండిహొరొనయీమువరకూ, ఎగాల్ తాష్ లిషావరకూ వినిపిసుత్ నాన్యి.
35మోయాబు గుళళ్లో బలులరిప్ంచేవాళళ్ను నేను అంతం చేసాత్ ను.
తన దేవుడికి ధూపం వేసే వాణిణ్ కూడా ఉండనియయ్ను.’ ” ఇది
యెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.

36 కాబటిట్ నా హృదయం పిలల్నగోవిలా మోయాబు కోసం
విలపిసుత్ ంది. నా హృదయం పిలల్నగోవిలా కీరహ్రెశులో పజల కోసం
విలపిసుత్ ంది. వాళ ళ్ సంపాదించిన సంపదలనీన్ పోయాయి. 37పతి
తలాబోడి అయింది. పతి గడడ్మూ కష్వరం అయింది. పతి వయ్కి చేతి
నాగాటుల్ ఉనాన్యి. పతి నడుముకూ గోనె పటాట్ ఉంది.
38మోయాబులో పతి ఇంటి కపుప్ నా, పతి వీధిలోనూ ఏడుప్లు

వినిపిసుత్ నాన్యి. “ఎందుకంటే ఒక వయ్కి ఒక పనికిరాని కుండను
పగలగొటిట్నటుట్ నేను మోయాబును పాడు చేశాను.” ఇది యెహోవా
చేసుత్ నన్ పకటన.
39 “ఇది ఎలా సరవ్ నాశన ంది? వీళ ళ్ రోదిసూత్ ఎలా కేకలు

పెడుతునాన్రో! మోయాబు సిగుగ్ తో వెనకిక్ తిరిగింది.
కాబటిట్ మోయాబు తన చుటూట్ ఉనన్ వాళల్కు భయానిన్
కలిగించేదిగా, పరిహాసం చేయదగగ్దిగా ఉంటుంది.”

40 యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. “తన రెకక్లను విపాప్రుచ్కుని
ఎగిరే గదద్లా శతువుమోయాబు కి వసుత్ నాన్డు.
41కోటలు పడగొడుతునాన్రు. బల న దురాగ్ లు పటుట్ కుంటునాన్రు.
ఆ రోజున మోయాబు వీరుల హృదయాలు పసవించబోయే సీ

హృదయంలాఉంటాయి.
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42 యెహోవా న నాకు వయ్తిరేకంగా ఆహంకరించింది కాబటిట్
మోయాబు ఒక జాతిగా ఉండకుండానాశన ంది.

43మోయాబు నివాసీ, భయమూ, గుంటా, వలానీ కి వసుత్ నాన్యి”
ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.

44 “భయంతోపారిపోయేవాళ ళ్ గుంటలో పడతారు.
గుంటలో నుండి తపిప్ంచుకుని కి వచిచ్న వాళ ళ్ వలలో

చికుక్కుంటారు.
వాళళ్ పతీకారం చేసే సంవతస్రంలో నేనే దీనిన్ వాళళ్ కి తీసుకు

వచాచ్ను.” ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.
45 “పారిపోయిన వాడు హెషోబ్నులో బలహీను నీడలో

నిలబడతాడు. ఎందుకంటే హెషోబ్నులో నుండి అగిన్
బయలుదేరుతుంది.

సీహోను నుండి అగిన్ జావ్లలు బయలు దేరుతాయి. అవిమోయాబు
నుదుటినీ, అహంకారుల తలలనూ చీలిచ్వేసాత్ యి.

46 అయోయ్, మోయాబూ! నీకు బాధ, కెమోషు* పజలు
నాశనమయాయ్రు.

ఎందుకంటే నీ కొడుకులను బందీలుగా తీసుకు వెళాళ్రు. నీ
కూతుళ ళ్ చెరలోకి పోయారు.

47 కాని తరావ్త రోజులోల్ మోయాబు పజల భాగాయ్నిన్ నేను
పునరుదధ్రిసాత్ ను.” ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.

ఇకక్డితోమోయాబు న తీరుప్ను గూరిచ్న వివరాలు ముగిశాయి.

49
అమోమ్నీయుల గూరిచ్ పవచనం

1అమోమ్ను పజలను గూరిచ్యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు.
“ఇశాయేలుకు పిలల్లు లేరా? అతడికి వారసుడుగా ఎవ నా

ఉనాన్రా?
* 48:46 48:46 కెమోషుమోయాబు దేవత
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మలోక్ము దేవత గాదును ఎందుకు ఆకమించుకునాన్డు? వాడి
పజలు దాని పటట్ణాలోల్ ఎందుకు నివసిసాత్ రు?”

2 అయితే యెహోవా ఇలా పకటిసుత్ నాన్డు. “రబాబ్కు
వయ్తిరేకంగానూ, అమోమ్ను పజలకు వయ్తిరేకంగానూ నేను
యుదధ్ భేరీనిమోగించే రోజులు వసుత్ నాన్యి.

దాంతో రబాబ్ అంతా వదిలివేసిన గుటట్లా ఉంటుంది. దాని ఊళ ళ్
తగలబడిపోతాయి.

దానివారసులను ఇశాయేలు పజలు సావ్ధీనం చేసుకుంటారు.
3హెషోబ్నూ, రోదన చెయియ్. ఎందుకంటే హాయినాశన పోయింది.

రబాబ్ కుమారెలారా, ఏడవండి, గోనె పటట్లు కటుట్ కోండి.
విలపించండి. ఊరకే అటూ ఇటూ పరుగెతత్ండి. ఎందుకంటేమోలెకు

దేవుడు చెరలోకి వెళత్ నాన్డు.
వాడితో పాటు వాడి యాజకులూ, అధిపతులూ కూడా చెరలోకి

వెళత్ నాన్రు.
4 విశావ్సం లేని కూతురా, నీ బలానిన్ గూరిచ్ నీకు అంత

ఆహంకారమెందుకు? నీ బలం నీళళ్ లాగా పవహించి
పోతుంది.

నీ సంపదల నమమ్కం పెటుట్ కునాన్వు. ‘నాకు విరోధిగా ఎవరొసాత్ రు?’
అంటునాన్వు.

5 చూడు. నీ కి తీవ న భయం తీసుకు వసుత్ నాన్ను.” సేనల
పభువు అయినయెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన ఇది.

“నీ చుటూట్ ఉనన్ పజలనుండి నీకు ఆ భయం వసుత్ ంది. దాని ఎదుట
నువువ్ చెదరిపోతావు.

పారిపోతునన్ వాళళ్ను పోగు చేయడానికి ఎవరూ ఉండరు.
6 అయితే ఇదంతా అయాయ్క నేను అమోమ్ను పజల భాగాయ్నిన్

పునరుదధ్రిసాత్ ను.” ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.
ఏదోమును గూరిచ్ పవచనం
49:9-10; ఓబదాయ్ 5-6
49:14-16; ఓబదాయ్ 1-4
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7 ఏదోమును గూరిచ్ సేనల పభు న యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు.
“తేమానులోజాఞ్ నమనేదే లేదా?

అవగాహనఉనన్వాళళ్ దగగ్ర ఒకమంచిసలహాలేకుండాపోయిందా?
వాళళ్ జాఞ్ నమంతా వెళిల్పోయిందా?

8 దేదాను నివాసులు పారిపోండి. వెనకిక్ తిరగండి. నేల ఉనన్
కలుగులోల్ ఉండండి.

ఎందుకంటే నేను ఏశావు పజల కి ఆపదను రపిప్ంచి అతణిణ్
శి ంచబోతునాన్ను.

9 దాకష్పళ ళ్ ఏరుకునే వాళ ళ్ నీ దగగ్రికి వసేత్, కొనిన్ పళ ళ్ వాళ ళ్
వదిలేయరా?

రాతి వేళ దొంగలు వచిచ్నపుప్డు, వాళల్కు కావాలిస్ంది తీసుకుని
మిగిలినది వదిలేయరా?

10కానీ నేను ఏశావును నగన్ంగా నిలబెడుతునాన్ను. అతని రహసయ్
సథ్లాలను బహిరగ్తం చేసుత్ నాన్ను. అతడు ఇక ఎకక్డా
దాకోక్లేడు.

అతని సంతానం, సోదరులూ, అతడి పొరుగు వాళ ళ్ అంతా
నాశనమవుతునాన్రు. అతడూమిగలడు.

11అనాథ న పిలల్లను విడిచిపెటుట్ . వాళళ్ను నేను చూసుకుంటాను.
నీ వితంతువులు ననున్ నముమ్కోవచుచ్.”

12 యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. “పాతలోని దానిన్
తాగాలిస్న అవసరం లేని వాళ ళ్ కూడా కచిచ్తంగా పాతలోది
కొంత తాగుతునాన్రు. అలాంటపుప్డు నువువ్ శికష్ను ఎలా
తపిప్ంచుకుంటావు. తపిప్ంచుకోలేవు. ఆ పాతలోది తపప్కుండా
తాగాలిస్ందే. 13 బొసా భయానిన్ కలిగించే సథ్లంగానూ,
అవమానంగానూ, ఒక శాపవచనంగానూ ఉంటుంది. దాని
పటట్ణాలనీన్ ఎపప్టికీ నాశన ఉంటాయి. ఎందుకంటే నేను నా
పేరు చెపిప్ పమాణం చేశాను.” ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.
14 యెహోవా దగగ్ర నుండి నేనొక వార వినాన్ను. ఆ వారతో

జాతులనిన్టి దగగ్రికి ఒక వారాహరుడు వెళాళ్డు.
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“ ‘అందరం సమకూడి ఆమె దాడి చేదాద్ ం. యుదాధ్ నికి సిదధ్ం కండి.’
15ఇతరజాతులతోపోలిసేత్ నినున్అలుప్డుగాచేసాత్ ను. వాళళ్దృషిట్లో

నినున్ నీచుడిగా చేసాత్ ను.
16 కొండ శిఖరాల నివసిసాత్ వు. పరవ్త శిఖరాలను సావ్ధీనం

చేసుకునాన్వు,
నీ భీకరతవ్ం విషయంలో నీ హృదయంలో గరవ్ం నినున్ మోసం

చేసింది.
గదద్లాగా ఉనన్త సథ్లాలోల్ గూడు కటుట్ కుని ఉనాన్వు.
అయినా నినున్ అకక్డనుండి కిందకు లాగి పడవేసాత్ ను.” ఇది

యెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.
17 “ఏదోమును దాటి వెళేళ్ వాళళ్కు అది భయంపుటిట్సుత్ ంది.
అందరూదానికి కలిగిన కషాట్ లు చూసిఆశచ్రయ్పడిఎగతాళిచేసాత్ రు.”
18 యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. “నేను సొదోమ, గొమొరా వాటి

చుటూట్ ఉనన్ పటట్ణాలను నాశనం చేసినటేట్ వీటికీ చేసిన
తరువాత,

అకక్డిలాగేఇకక్డ కూడాఎవరూనివసించరు. ఏమనిషీఅకక్డబస
చేయడు.

19 చూడండి, అతడు యొరాద్ ను అడవులోల్ నుండి ఎంతో కాలంగా
ఉనన్ పచిచ్క దానం లోకి వచేచ్ సింహంలా వసుత్ నాన్డు.

దానిన్ చూసి ఏదోము తకష్ణమేపారిపోయేలాచేసాత్ ను. దాని న నేను
ఎంపిక చేసిన వాణిణ్ అధిపతిగా నియమిసాత్ ను.

ఎందుకంటే నాలాంటి వాడు ఎకక్డ ఉనాన్డు? ననున్ రమమ్ని
ఆజాఞ్ పించగలిగేది ఎవరు? ననున్ నిరోధించే కాపరి ఎవరు?

20 కాబటిట్ ఏదోముకు వయ్తిరేకంగా యెహోవా నిరణ్యించిన
పణాళికలను వినండి.

తేమాను నివాసులకు వయ్తిరేకంగా ఆయన చేసిన పణాళికలు
వినండి.

కచిచ్తంగా మందలో బలహీన న వాటితో సహా అందరీన్ శతువులు
బయటకు ఈడుసాత్ రు.
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పచిచ్క బయళ ళ్ శిథిల న సథ్లాలుగామారతాయి.
21వాళ ళ్ కూలినపుప్డు భూమి కంపించింది. దానిదురగ్తికి అది వేసే

కేకలు ఎర సముదం వరకూ వినిపించాయి.
22 చూడండి డేగలా శతువు దాడి చేసాత్ డు. అది దూసుకు వచిచ్

బొసాను తన రెకక్లతో కపిప్వేసుత్ ంది.
ఆ రోజున ఏదోము నికుల హృదయాలు పసవించడానికి నొపుప్లు

పడుతునన్ సీ హృదయంలాఉంటాయి.”
23 దమసుక్ గూరిచ్న వాకయ్ం. “హమాతు, అరాప్దూ జరిగిన

వినాశనం వార విని సిగుగ్ పడతాయి.
అవి కరిగిపోతునాన్యి. నిమమ్ళంగా ఉండటం సాధయ్ం కాని

సముదంలా అవి కలవరపడుతునాన్యి.
24 దమసుక్ ఎంతో బలహీనంగా ఉంది. పారిపోడానికి అది వెనకుక్

తిరిగింది. దానిన్ భయం పటుట్ కుంది.
నిసప్ హ దానిన్ ఆవరించింది. పసవించే సీ పడే వేదన వంటి వేదన

దానికి కలిగింది.”
25 దానిలో నివసించే పజలు ఇలా అనుకుంటారు. “ఇంత పసిదిధ్

చెందిన పటట్ణం, నాకెంతో ఆనందానిన్ ఇచేచ్ పటట్ణం ఇది.
పజలు దీనిని ఇంకాఖాళీ చేయలేదేమిటి?”

26కాబటిట్ పటట్ణంలోయువకులు దాని వీధులోల్ నే కూలిపోతారు.
ఆ రోజునయుదధ్వీరులంతా అంత పోతారు. ఇది సేనల పభు న

యెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.
27 “నేను దమసుక్ పాకారం అగిన్ రాజేసాత్ ను. అది బెనహ్దదు

బల న దురాగ్ లను తగలబెటేట్సుత్ ంది.”
28 కేదారు, హాసోరు రాజాయ్లను గూరిచ్ యెహోవా బబులోనురాజు

నెబుకదెన్జరుకు ఇలా చెపాప్డు. ఈ రాజాయ్ల దాడి చేయడానికి
నెబుకదెన్జరు వెళత్ నాన్డు.

కేదారు గూరిచ్ పవచనం
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“లేవండి. కేదారు దాడిచేయండి. ఆతూరుప్ దికుక్నఉనన్పజలను
నాశనం చేయండి.

29అతని నయ్ం వాళళ్ గుడారాలనూ,వాళళ్ మందలనూ, గుడారాల
తాళల్నూ మిగిలినసామాగినంతా తీసుకు వెళాత్ రు.

కేదారు పజల ఒంటెలను వాళ ళ్ తీసుకువెళాత్ రు. ‘అనిన్ పులా
భయం’ అంటూ చెపాత్ రు.

30హాసోరు నివాసులారా, పారిపోండి. దూరంగా వెళళ్ండి. భూమి
న ఉనన్ కలుగులోల్ ఉండండి.” ఇది యెహోవా చేసుత్ నన్
పకటన.

“ఎందుకంటే బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు మీకు విరోధంగా
పణాళికలు రచిసుత్ నాన్డు. వెనకిక్ తిరిగి పారిపోండి!

31మీరు లేవండి! నిశిచ్ంతగానూ మంగానూ నివసిసుత్ నన్ రాజయ్ం
దాడి చేయండి.” ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.

“వాళల్కుదావ్రాలు లేవు. ఉనాన్వాటికిఅడుడ్ గడియలు లేవు. పజలు
హాయిగా నివసిసుత్ నాన్రు.

32వాళళ్ ఒంటెలు దోపుడు సొముమ్ అవుతాయి. విసాత్ ర న వాళళ్
సంపదమీకుయుదధ్ంలో కొలల్గొటేట్ సొముమ్గా ఉంటుంది.

తరావ్త చెంపల న కతిత్రించుకునే వాళళ్ను చెదరగొడతాను.
వాళళ్మీదకు అనిన్ వేపుల నుండీ ఆపద రపిప్సాత్ ను.” ఇదియెహోవా

చేసుత్ నన్ పకటన.
33 “హాసోరు పా నకక్లకు నివాస సథ్లంగా ఉంటుంది. శాశవ్తంగా

వయ్రధ్భూమిగాఉంటుంది.
అకక్డ ఎవవ్రూ నివాసముండరు. ఏమనిషీ అకక్డ బస చేయడు.”

34 యూదా రాజు సిదిక్యా పరిపాలన పారంభంలో యెహోవా
వాకుక్ యిరీమ్యా పవక దగగ్రికి వచిచ్ంది. ఆయన ఏలాము గూరిచ్
ఇలా చెపాప్డు. 35 “సేనల పభువు యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు.
చూడండి, నేను ఏలాముకు ముఖయ్ బల న వాళళ్ విలుల్ నూ, దానిన్
సంధించే వాళళ్నూ విరగగొడతాను.
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36 ఎలాగంటే ఆకాశంలోని నాలుగు దికుక్ల నుండి నాలుగు
వాయువులను రపిప్సాత్ ను.

నాలుగు దికుక్ల నుండి వసుత్ నన్ గాలులతో ఏలాము పజలను
చెదరగొడతాను.

చెదిరిపోయిన ఏలాము పజలు వెళళ్డానికి ఏ దేశమూ ఉండదు.
37వాళళ్ శతువుల ఎదుటా, వాళళ్ పాణాలు తీయాలని చూసే వారి

ఎదుటావాళళ్ను చెదరగొడతాను.
తీవ న నా కోధానిన్ బటిట్ వాళల్కు వయ్తిరేకంగా వినాశనానిన్

పంపుతాను.
వాళళ్ని సంపూరణ్ంగా నిరూమ్లం చేసే వరకూ వారి వెనకే కతిత్ని

పంపుతాను.” ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.
38 “ఏలాములో నా సింహాసనానిన్ నిలబెడతాను. అకక్డి రాజునూ,

అధిపతులనూ నాశనం చేసాత్ ను.” ఇది యెహోవా చేసుత్ నన్
పకటన.

39 “అయితే తరావ్త రోజులోల్ ఏలాము భాగాయ్నిన్ పునరుదధ్రిసాత్ ను.”
ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.

50
బబులోనును గూరిచ్ పవచనం
51:15-19;యిరీమ్ 10:12-16

1 కలీద్యుల దేశ న బబులోనును గూరిచ్యిరీమ్యాపవక దావ్రా
యెహోవాచేసిన పకటన.
2దేశాలోల్ ,జాతులోల్ పకటించండి. అందరూ వినేలా చేయండి. వాళ ళ్

వినడానికి సూచనగా ఒక జెండాను ఎతిత్ ఉంచండి. దానిన్
కనబడనివవ్ండి.

ఇలా చెపప్ండి. “బబులోనును ఆకమించుకునాన్రు. బేలు
దేవుడికి అవమానం కలిగింది. మెరోదకు దేవుడికి వాయ్కులం
కలిగింది. వాళళ్ విగహాలకు అవమానం కలిగింది., వాళళ్
దేవుళళ్ బొమమ్లు పతనమయాయ్యి.
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3 దాని భూమిని నాశనం చేయడానికి దానికి వయ్తిరేకంగా ఉతత్ర
దికుక్నుండి ఒక జనం లేచింది.

మని నా, జంతు నా దానిలో నివసించరు. వాళళ్ంతా
పారిపోతారు.”

4 ఇది యెహోవా చేసుత్ నన్ పకటన. “ఆ రోజులోల్ ఆ సమయంలో
యూదా పజలూ, ఇశాయేలు పజలూ

ఏడుసూత్ తమ దేవు నయెహోవాను వెదకడానికి కలిసి వసాత్ రు.
5సీయోనుకు వెళేళ్మారగ్ం ఏదిఅంటూవాకబు చేసాత్ రు. ఆమారగ్ంలో

పయాణంమొదలు పెడతారు.
ఉలల్ంఘించలేని శాశవ్త నిబంధనలోయెహోవాను కలవడానికి కలిసి

వెళాత్ రు.
6నాపజలుదారి తపిప్న గొరెలు. వారికాపరులు వారిని పరవ్తాల
కి తీసుకు వెళిల్ దారి మళిళ్ంచారు.
ఒక కొండ నుండి మరో కొండకు వాళళ్ని తిపాప్రు. వాళ ళ్ వెళాళ్రు.

చివరకు తాము నివసించిన చోటు మరిచ్పోయారు.
7 వాళళ్ దగగ్రికి వెళిళ్న వారంతా వాళళ్ను మింగివేసూత్ వచాచ్రు.

వాళళ్ శతువులు ‘మేం అపరాధులం కాము.
ఎందుకంటే వీళ ళ్ తమ నిజ న నివాసం, తమ పూరీవ్కులకు

ఆధారం అయిన యెహోవాకు వయ్తిరేకంగా పాపం చేశారు.’
అనాన్రు.

8 బబులోనులో నుండి బయలేద్రండి. కలీద్యుల దేశంలో నుండి
పారిపోండి.

మందకు ముందు నడిచేమేకపోతులాల్ పజలకు ముందు నడవండి.
9 ఎందుకంటే చూడండి, నేను బబులోనుకు విరోధంగా ఉతత్ర

దికుక్నుండి కొనిన్ గొపప్ దేశాల సముదాయానిన్
రేపుతునాన్ను.

వాళ ళ్ సిదధ్పడుతూ ఉనాన్రు. బబులోనును వాళ ళ్ పటుట్ కుంటారు.
వాళళ్ బాణాలు పుణయ్ం కలిగ్ న వీర యోధులాల్ ఉనాన్యి. అవి

వయ్రధ్ంగా తిరిగి రావు.
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10 కలీద్యుల దేశం దోపుడు సొముమ్ అవుతుంది. దానిన్ దోచుకునే
వాళళ్ంతా సంతృపిత్ చెందుతారు.” ఇదే యెహోవా చేసుత్ నన్
పకటన.

11 “నాసొముమ్ను మీరు దోచుకుని మీరు సంతోషించారు.
పచిచ్క నేల గంతులు వేసే లేగ దూడలాగామీరు గంతులు వేశారు.
బల న గురాలాల్ సకిలిసూత్ ఉనాన్రు.
12 కాబటిట్ మీ తలిల్ ఎంతో అవమానం పాలవుతుంది. మిమమ్లిన్

కడుపున కనన్ ఆమె ఎంతో చీకాకుపడుతుంది.
జనాలనిన్టిలో ఆమె నీచ నదిగా ఉంటుంది. ఆమె ఎడారిగానూ,

ఎండిన భూమిగానూ, అడవిగానూ ఉంటుంది.
13 యెహోవాకు కలిగిన కోధానిన్ బటిట్ బబులోను

నిరామ్నుషయ్మవుతుంది. సరవ్నాశనమవుతుంది.
బబులోను దారి గుండా వెళేళ్ వాళళ్ందరూ దానిన్ చూసి

ఆశచ్రయ్పోతారు. దాని గాయాలను చూసి దానిన్
తిరసక్రిసాత్ రు.

14బబులోనుకు చుటూట్ బారులు తీరండి. విలుల్ ను వంచగలిగిన పతి
ఒకక్డూ ఆమె బాణం వెయాయ్లి.

ఆమె యెహోవాకు విరోధంగా పాపం చేసింది. కాబటిట్ మీ బాణాలు
దాచుకోవదుద్ .

15 దాని చుటూట్ నిలిచి జయజయ ధావ్నాలు చేయండి. ఆమె
తన అధికారానిన్ వదులుకుంది. ఆమె గోపురాలు
కూలిపోయాయి.

దాని గోడలు పడిపోతునాన్యి. యెహోవా పతీకారం
తీరుచ్కుంటునాన్డు.

అది ఇతర దేశాలకు చేసినటేట్ మీరు దానికి చేయండి.
16బబులోనులో వితత్నాలు చలేల్ వాణీణ్ , కొడవలి తీసుకుని పంట కోసే

వాణీణ్ ఉండకుండావాళళ్ను నిరూమ్లం చేయండి.
కూర న ఖడాగ్ నికి భయపడి వారందరు తమ పజల దగగ్రికి వెళత్

ఉనాన్రు తమ తమ దేశాలకు పారిపోతునాన్రు.
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17 ఇశాయేలు వారు చెదిరిపోయిన గొరెలు. సింహాలు వాటిని
చెదరగొటిట్ , తరిమాయి. మొదటిగా అషూష్ రు రాజు వాళళ్ను
మింగివేశాడు.

దాని తరావ్త బబులోను రా న ఈ నెబుకదెన్జరు వాళళ్ ఎముకలు
విరగొగ్ టాట్ డు.” 18 కాబటిట్ సేనల పభువూ, ఇశాయేలు
దేవుడూ అయిన యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. “చూడండి,
అషూష్ రు రాజును నేను దండించినటుట్ బబులోను రాజునూ
అతని దేశానీన్ దండించ బోతునాన్ను.

19 ఇశాయేలును తన సవ్దేశానికి నేను చేరుసాత్ ను. అతడు కరెమ్లు,
బాషానుల మేతమేసాత్ డు.

ఎఫాయిము, గిలాదు మనయ్ పాంతాల దావ్రా అతడు తృపిత్
చెందుతాడు.”

20 యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. “ఆ రోజులోల్ , ఆ సమయంలో
ఇశాయేలులో అతికమాల కోసం వెదుకుతారు, కానీ ఎంత
వెదికినా అవి కనపడవు.

యూదా పజల పాపాల కోసం వాకబు చేసాత్ ను కానీ అవి దొరకవు.
మిగిలి ఉనన్ వాళళ్ను నేను కష్మిసాత్ ను.

21మెరాతయీయులదేశం కి దండెతిత్ వెళళ్ండి. అలాగేపెకోదీయుల
దేశం కి వెళళ్ండి.

వాళళ్ని కతిత్తో అంతం చెయియ్. వాళళ్ను నాశనం చెయియ్.” ఇది
యెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.

“నేను ఆజాఞ్ పించిన పకారం చెయియ్.
22 వినండి, యుదధ్మూ, మహా వినాశనమూ జరుగుతునన్ ధవ్ని

వినిపిసుత్ నన్ది.
23అనిన్ దేశాలనూఅణగగొటేట్ సుతిత్ ఎలావిరిగిపోయిందోచూడండి.
దేశాల మధయ్ బబులోను ఎలా ఒక భయానక దృశయ్ంలా ఉందో

చూడండి
24 బబులోనూ, నేను నీ కోసం ఒక బోను పెటాట్ ను. నువువ్ అందులో

చికాక్వు. కానీ ఆ సంగతి నీకు తెలియలేదు.
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యెహోవా అనే ననున్ సవాలు చేశావు. కాబటిట్ నినున్ వెతికి
పటుట్ కునాన్ను.”

25 కలీద్యుల దేశంలో సేనల పభు న యెహోవాకు చేయాలిస్న పని
ఉంది.

ఆయన తన కోధానిన్ చూపడానికి తన ఆయుధాగారానిన్ తెరచి
ఆయుధాలను బయటకు తీసుత్ నాన్డు.

26 దూరం నుండే ఆమె దాడి చేయండి. ఆమె ధానాయ్గారానిన్
తెరవండి. ధానయ్ం కుపప్లు పోసినటుట్ గా ఆమెను కుపప్లుగా
వేయండి.

ఆమెను నాశనం చేయండి. ఆమెలో ఏదీ మిగలచ్కుండా నాశనం
చేయండి.

27ఆమెయెడల్నిన్టినీ చంపండి. వధశాలకు వాటిని పంపండి.
అయోయ్,వాళళ్కు బాధ. వాళళ్ దినం,వాళళ్ శి కాలం వచిచ్ంది.
28 వినండి. బబులోనులో నుండి తపిప్ంచుకుని పారిపోతునన్ వాళళ్

శబద్ం వినిపిసుత్ ంది.
సీయోను విషయంలోనూ, తన మందిరం విషయంలోనూ మన

దేవు నయెహోవాచేసుత్ నన్ పతీకారానిన్ పకటించండి.
29 “బబులోనుకు రమమ్ని బాణాలు వేసే వాళళ్ను పిలవండి. తమ

విలుల్ ను వంచే వాళళ్ందరినీ పిలవండి.
మీరు దాని చుటూట్ శిబిరం వేయండి. ఎవరీన్ తపిప్ంచుకోనీయవదుద్ .
ఆమె చేసినదానికి పతిఫలం ఆమెకు చెలిల్ంచండి.
ఆమె చేసిన పనులను బటిట్ ఆమెకూ చేయండి.
ఎందుకంటే ఆమె ఇశాయేలు పరిశుదుధ్ న యెహోవాను

అవమానించింది. 30 కాబటిట్ ఆమె యువకులు పటట్ణం
వీధుల మూలలోల్ పడిపోతారు. ఆమె కోసం యుదధ్ం చేసే
వీరులందరూ ఆ రోజున నాశనమౌతారు.” ఇది యెహోవా
చేసుత్ నన్ పకటన.

31 సేనల పభువు అయిన యెహోవా ఇలా పకటిసుత్ నాన్డు.
“అహంకారీ, నేను నీకు విరోధంగా ఉనాన్ను.
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నినున్ శి ంచే రోజూ, సమయమూ వచాచ్యి.
32అహంకారి తడబడి కింద పడతాడు. వాణిణ్ ఎవరూ కి లేపరు.
నేను అతడి పటట్ణాలోల్ అగిన్ రాజేసాత్ ను. అతని చుటూట్ ఉనన్దానిన్

అదిమింగి వేసుత్ ంది.”
33సేనల పభు నయెహోవాఇలాచెపునాన్డు. “ఇశాయేలు పజలు,

యూదావారితోపాటు అణచివేతకు గురయాయ్రు.
వాళళ్ను చెర పటిట్న వాళళ్ందరూ వాళళ్ని ఇంకా పటుట్ కునే ఉనాన్రు.

వాళళ్ను విడిచి పెటట్డానికి ఒపుప్కోవడం లేదు.
34 వాళళ్ను విడుదల చేసే వాడు శకి గలిగిన వాడు. ఆయన

పేరు సేనల పభు న యెహోవా. భూమికి విశాంతి
కలగజేయడానికీ, బబులోను నివాసులోల్ కలహం
పుటిట్ంచడానికీ ఆయన తన పజల పకష్ం వహిసాత్ డు.”

35 ఇది యెహోవా చేసుత్ నన్ పకటన. “కలీద్యులకూ. బబులోను
నివాసులకూ వాళళ్ నాయకులకూ,

వాళళ్లోల్ జాఞ్ నులకూ విరోధంగా ఒక కతిత్ వసూత్ ఉంది.
36తమను తాము మూరుఖ్ లాల్ కనపరచుకోడానికి వాళళ్లో జోయ్తిషయ్ం

చెపేప్ వాళళ్కి విరోధంగా ఒక కతిత్ వసూత్ ఉంది.
నికులు భయకంపితులు అయేయ్లా ఒక కతిత్ వాళళ్కు విరోధంగా

వసూత్ ఉంది.
37 వాళళ్ గురాలకూ, రథాలకూ, బబులోనులో ఉనన్ వాళళ్ందరికీ

విరోధంగా ఒక కతిత్ వసూత్ ఉంది.
అందుచేత వాళ ళ్ సీల వలే బలహీనులౌతారు. ఆమె గిడడ్ంగులకు

విరోధంగా ఒక కతిత్ వసూత్ ఉంది. వాటిని దోచుకుంటారు.
38ఒక కతిత్ ఆమెనీళళ్కు విరోధంగావసూత్ ఉంది. ఊటలు ఇంకిపోయి

నీటిఎదద్డి ఏరప్డుతుంది.
ఎందుకంటే అది పనికిమాలిన విగహాలునన్ దేశం. ఈభయంకర న

విగహాలను బటిట్ పజలు పిచిచ్వాళళ్లా పవరిసాత్ రు.
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39 కాబటిట్ నకక్లతో పాటు ఎడారి జంతువులు అకక్డ
నివాసముంటాయి. అకక్డే నిపుప్కోళ ళ్ నివసిసాత్ యి.

ఇకమీదట అది ఎపుప్డూ నివాస సథ్లంలా ఉండదు. తరతరాలోల్
అకక్డ ఎవరూ నివసించరు.”

40ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన. “దేవుడుసొదొమనూగొమొరానూ
వాటి చుటూట్ ఉనన్ పటట్ణాలనూ శి ంచినపుప్డు జరిగినటేట్
ఇపుప్డూ జరుగుతుంది.

అకక్డ ఎవరూ నివసించరు. ఆపటట్ణంలో ఎవరూకాపురముండరు.
41 పజలు ఉతత్ర దికుక్నుండి వసుత్ నాన్రు. దూరపాంతంలోని ఒక

గొపప్ జనం, అనేకమంది రాజులూ ఉతాస్హంగా వసూత్
ఉనాన్రు.

42వాళ ళ్వింటినీ,బలేల్లనూపటుట్ కునివసుత్ నాన్రు. వాళ ళ్ కూరులు.
వాళళ్లో కనికరం లేదు.

వాళళ్ సవ్రం సముదపుఘోషలాఉంది. బబులోను కుమారీ,వాళ ళ్
యుదధ్ వీరులాల్ బారులు తీరి తమ గురాల వసుత్ నాన్రు.

43 బబులోను రాజు వాళళ్ను గూరిచ్న సమాచారం వినాన్డు.
భయంతో అతని చేతులు చచుచ్బడి పోయాయి.

పసవించ బోయేసీకి కలిగే వేదన లాంటిది అతనికి కలిగింది.
44 చూడండి! యొరాద్ ను ఉనన్త పదేశం నుండి నిరంతరం నిలిచే

పచిచ్క భూమిలోకి వచేచ్ సింహంలా ఆయన వసుత్ నాన్డు.
ఆ సింహానిన్ ఎదురోక్లేక వాళ ళ్ వెంటనే పారిపోయేలా చేసాత్ ను.

దానికి అధికారిగా నేను ఎంపిక చేసిన వాణిణ్ నియమిసాత్ ను.
నేనెవరిని ఏరప్రుసాత్ నో వాణిణ్ దాని మీద నియమిసాత్ ను.
నాలాటి వాడెవడు? ననున్ ఆ పించే వాడెవడు? ననున్
ఎదిరించగల కాపరి ఏడీ?

45బబులోనును గూరిచ్యెహోవాచేసిన ఆలోచన వినండి.
కలీద్యుల దేశానిన్ గూరిచ్ ఆయన ఉదేద్శించినది వినండి. నిశచ్యంగా

మందలోని అలుప్ న వారిని వారు లాగుతారు.
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నిశచ్యంగావారిని బటిట్ వారు నివసించిన పదేశం నిరాఘ్ ంతపోతుంది.
46 బబులోనును ఆకమించుకుంటునాన్రు అనే వార విని భూమి

కంపిసుత్ నన్ది. జనాలోల్ అంగలారుప్ వినబడుతునన్ది.”

51
1 యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. “చూడండి! బబులోనుకూ, లేబ్

కమాయ్* లో నివసించే వాళల్కూ వయ్తిరేకంగా పచండ న
గాలులనూ,నాశనం చేసే ఆతమ్నూ రేపబోతునాన్ను.

2 విదేశీయులను బబులోనుకు పంపిసాత్ ను. వాళ ళ్ ఆమెను
చెదరగొడతారు. ఆమెను సరవ్నాశనం చేసాత్ రు.

వినాశనం జరిగే రోజున వాళ ళ్ నాలుగు దికుక్లనుండి ఆమెకు
విరోధంగా వసాత్ రు.

3బాణాలు వేసేవాళళ్కు అవకాశమివవ్కండి. ఆయుధం ధరించేవాణిణ్
నిరోధించండి.

దేశంలోని యువకులను వదిలి పెటట్కండి. ఆమె నాయ్నన్ంతటినీ
నిరూమ్లం చేయండి.

4 గాయపడిన వాళ ళ్ కలీద్యుల దేశంలో కూలిపోవాలి. వీధులోల్
చనిపోయినవాళళ్ను పడవేయాలి.

5తమ దేశాలు ఇశాయేలు పరిశుదుధ్ న దేవునికి వయ్తిరేకంగా చేసిన
అపరాధాలతో నిండిపోయినపప్టికీ,

సేనలపభువూ,తమదేవుడూఅయినయెహోవాయూదాపజలనూ,
ఇశాయేలు పజలనూ విడిచిపెటట్లేదు.

6 బబులోనులో నుండి పారిపోండి. పతి ఒకక్డూ తన పాణానిన్
ర ంచుకోవాలి. దాని పాపానికి పడే శికష్లో మీరు నాశనం
కావదుద్ .

ఇది యెహోవా పతీకారం చేసే కాలం. ఆమెకు తన పనులను బటిట్
ఆయన తిరిగి చెలిల్సాత్ డు.

* 51:1 51:1 లేబ్ కమాయ్బబులోను రహసయ్ పేరు
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7 బబులోను యెహోవా చేతిలో ఉనన్ బంగారు పాత. ఆ పాతలోని
మదాయ్నిన్ ఆయన సరవ్లోకానికీ తాగించాడు.

లోకంలోనిజనాలు ఆమెచేతిమదాయ్నిన్తాగి పిచిచ్వాళ ళ్ అయాయ్రు.
8బబులోను అకసామ్తుత్ గా కూలిపోతుంది. సరవ్నాశనమౌతుంది.
ఆమె కోసం విలపించండి! ఆమె వేదన తీరడానికి ఔషధం ఇవవ్ండి.

ఆమెకు ఒకవేళ సవ్సథ్త కలుగుతుందేమో,
9 మేము బబులోనును బాగు చేదాద్ మనుకునాన్ం. కానీ ఆమె

బాగవవ్లేదు. అందరం ఆమెను విడిచిపెటిట్ వెళిల్ పోదాం.
మన సవ్దేశాలకు వెళిళ్ పోదాం. ఆమెదోషం తీవత ఆకాశానన్ంటింది.

అదిమేఘాలోల్ పోగవుతుంది.
10 యెహోవా మన నిరోద్ షితావ్నిన్ పకటించాడు. రండి మనం

సీయోనులో దీనిన్ చెపుదాం.
మన దేవు నయెహోవాచేసిన పనులను వివరిదాద్ ం.
11బాణాలు పదును పెటట్ండి. డాళ ళ్ చేత పటుట్ కోండి.
బబులోనును నాశనం చేయడానికి యెహోవా మాదీయుల రాజు

మనసుస్ను రేపుతునాన్డు.
అది యెహోవా తీరుచ్కుంటునన్ పతీకారం. తన మందిరానిన్

కూలగొటిట్నందుకు ఆయన చేసుత్ నన్ పతిదండన.
12 బబులోను పాకారాల జెండా ఎగరవేయండి. గసీత్ వాళళ్ను

నియమించండి.
యెహోవా తాను చేయదలిచింది చేయబోతూ ఉనాన్డు. అందుకని

కావలివాళళ్ను పెటట్ండి.
పటట్ణం నుండి తపిప్ంచుకుని పారిపోయే వాళళ్ను పటుట్ కోడానికి

నికులను దాచి ఉంచండి.
13 అనేక పవాహ జలాల దగగ్ర నివసించే పజలారా! మీకునన్

సంపదలతోమీరు సంపనున్లయాయ్రు.
మీ ముగింపు వచేచ్సింది. నీ జీవితకాలానిన్ ఆయన కుదించి

వేశాడు.”
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14 సేనల పభు న యెహోవా తన పాణం మీదనే పమాణం చేసి
“మిడతల దండు దాడి చేసినటుట్ గా నినున్ నీ శతువులతో
నింపివేసాత్ ను.

వాళ ళ్ నీకు వయ్తిరేకంగాయుదధ్నినాదం చేసాత్ రు.
15 తన శకితో ఈ భూమిని చేసిన వాడు తన జాఞ్ నంతో పొడి నేలను

ఏరాప్టు చేశాడు.
తన వివేచనతో ఆకాశాలను విశాలపరిచాడు.
16 ఆయన ఉరిమినటుట్ గా ఆజఞ్ ఇసాత్ డు. అపుప్డు ఆకాశంలో

జలఘోష మొదలవుతుంది. ఆయన భూమి అగాధాలోల్
నుండి ఆవిరిని కి వచేచ్లా చేసాత్ డు.

ఆయనవరష్ం కురిసేలామెరుపులుపుటిట్సాత్ డు. తనగిడడ్ంగులోల్ నుండి
గాలిని రపిప్సాత్ డు.

17 జాఞ్ నం లేని పతి ఒకక్డూ జంతువులా మారతాడు. లోహంతో
పోత పోసి విగహాలు చేసేవాడికి ఆ విగహాల మూలంగానే
అవమానం కలుగుతుంది.

ఎందుకంటే వాడు పోత పోసి చేసేది మోసపు విగహాలే. వాటిలో
పాణం ఉండదు.

18 అవి పనికిమాలినవి. వాటిని చేసే వాళ ళ్ అపహాసకులు. వాటి
కి శికష్ వచిచ్నపుప్డు అవి నశించి పోతాయి.

19 యాకోబుకు చెందిన దేవుడు అలాంటి వాడు కాదు. ఆయన
అనిన్టినీ రూపొందించేవాడు. ఇశాయేలును ఆయన తన
వారసతవ్ంగా ఎనున్కునాన్డు.

సేనల పభు నయెహోవాఅని ఆయనకు పేరు.
20నువువ్నాకుయుదధ్ంలోపయోగించేగదలాంటివాడివి. యుదధ్ంలో

నువువ్ నా ఆయుధం.
నీ దావ్రా నేను జనాలనూ జాతులనూ ధవ్ంసం చేసాత్ ను. రాజాయ్లను

నాశనం చేసాత్ ను.
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21 నీ దావ్రా నేను గురాలనూ వాటి సావ్రీ చేసే రౌతులనూ
చితకగొడతాను. నీ దావ్రా నేను రథాలను, వాటిని నడిపే
సారధులనూ ధవ్ంసం చేసాత్ ను.

22 నీ దావ్రా నేను పతి పురుషుణీణ్ , సీనీ ధవ్ంసం చేసాత్ ను. నీ దావ్రా
యువకులనూ, వృదుధ్ లనూ మటుట్ బెడతాను.

నీ దావ్రా నేను యవవ్నంలో ఉనన్ వాళళ్నూ, కనయ్లనూ
మటుట్ బెడతాను.

23 నీ దావ్రా నేను గొరెల కాపరులనూ, వాళళ్ మందలనూ ధవ్ంసం
చేసాత్ ను. నీ దావ్రా నేను నాగలి దునేన్ వాళళ్నీ వాళళ్
బృందాలనూ ధవ్ంసం చేసాత్ ను.

నీ దావ్రా నేను పాలించే వాళళ్నూ అధికారులనూ ధవ్ంసం చేసాత్ ను.
24 బబులోనూ, కలీద్య దేశనివాసులూ సీయోనుకి చేసిన

దురామ్రాగ్ నికంతటికీ
మీరు చూసుత్ ండగానే వాళల్కి పతీకారం చేసాత్ ను.” ఇది యెహోవా

చేసుత్ నన్ పకటన.
25 “చూడు, ఇతరులను నాశనం చేసే పరవ్తమా, నేను నీకు

విరోధంగా ఉనాన్ను” ఇది యెహోవా చేసుత్ నన్ పకటన.
“భూమినంతానాశనం చేసేదానా,

నేను నినున్ నా చేతితో కొడతాను. నినున్ శిఖరాల నుండి కిందకు
దొరిల్ంచి వేసాత్ ను.

పూరిగా తగలబడిపోయిన కొండలా నినున్ చేసాత్ ను.
26 ఇళ ళ్ కటుట్ కునే వాళ ళ్ గోడ మూలాలకు గానీ, పునాదికి గానీ నీ

రాళ ళ్ వాడుకోరు.
నువువ్ ఎపప్టికీ నాశనమయేయ్ ఉంటావు.” ఇది యెహోవా చేసుత్ నన్

పకటన.
27 దేశంలో జెండాలెతత్ండి. జనాలోల్ బాకా ఊదండి. ఆమె దాడి

చేయడానికి జనాలకు బాధయ్త అపప్గించండి.
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దాని దాడి చేయడానికి అరారాతు, మినీన్, అషక్నజు అనే
రాజాయ్లకు దానిన్ గూరిచ్ తెలియజేయండి.

దాని దాడి చేయడం కోసం ఒక నాయ్ధిపతిని నియమించండి.
మిడతల దండులా గురాలను తరలించండి.

28 ఆమె దాడి చేయడానికి జనాలకు బాధయ్త అపప్గించండి.
మాదీయుల రాజులను, ఏలికలను పిలవండి.

రాజుకిందఅధికారులను,అతడిఆధీనంలోఉనన్ దేశాలనిన్టినీదాడి
చేయడం కోసం నియమించండి.

29 బబులోను దేశానికి విరోధంగా యెహోవా ఆలోచనలు
కొనసాగుతాయి. కాబటిట్ అది వేదన భారంతో ఉంటుంది.
భూమి కంపిసుత్ ంది.

అకక్డ నివసించే వాడు ఒకక్డూ లేకుండా బబులోనును పనికిరాని
నేలగా చేయాలని ఆయన సంకలిప్ంచాడు.

30 బబులోనులో నికులు పోరాడటం ఆపేశారు. వాళ ళ్ తమ
కోటలోనే నిలిచారు.

వాళళ్ బలం విఫల పోయింది. వాళ ళ్ సీలవలే బలహీనంగా
ఉనాన్రు.

31 బబులోను రాజూ, అతడి పటట్ణమూ ఈ చివర నుండి ఆ చివరి
వరకూ శతువుసావ్ధీనంలోకి వెళిల్ పోయాయి.

ఒక వారాహరుడు మరో వారాహరుడికీ, ఒక నికుడి నుండి మరో
నికుడికీ ఈవార అందించడానికి పరుగు పెడుతునాన్రు.

32 నదుల పకక్న ఉనన్ రేవులను శతువులు పటుట్ కునాన్రు. దాని
కోటలను శతువులు తగలబెడుతునాన్రు.

బబులోనులో యుదధ్ం చేసే యోధులు అయోమయంలో
మునిగిపోయారు.

33 సేనల పభువూ, ఇశాయేలు దేవుడూ అయిన యెహోవా ఇలా
అంటునాన్డు. “బబులోను కుమారె ధానయ్ం నూరేచ్ కళళ్ం
లాగా ఉంది.

ఆమెను కింద తొకిక్వేసే సమయం ఇదే. మరికొంత కాలానికి పంట
ధానయ్ం వసుత్ ంది.
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34యెరూషలేము ఇలా అంటుంది. ‘బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు
ననున్ మింగి వేశాడు. నేను ఎండిపోయేలాచేశాడు.

ననున్ ఖాళీ కుండగా చేశాడు. కొండ చిలవలాగా ననున్ మింగివేశాడు.
నా ఆహారంతో తన కడుపు నింపుకునాన్డు. ననున్ ఖాళీ పాతలా

చేశాడు.’ ”
35 సీయోను నివాసులు ఇలా అంటారు. “నాకూ నా కుటుంబానికీ

వయ్తిరేకంగా జరిగిన హింస నా ఉసురు తగిలి బబులోనుకు
జరుగుతుంది గాక!”

యెరూషలేము ఇలా అంటుంది. “నా రకం ఒలికించిన పాపం
కలీద్యులకు తగులుతుంది గాక!”

36కాబటిట్ యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. “చూడండి, నేను నీ పకష్ంగా
వాదించ బోతునాన్ను. నీ తరపున పతీకారం చేసాత్ ను.

బబులోనులో నీళ ళ్ లేకుండా చేసాత్ ను. దాని ఊటలు ఇంకిపోయేలా
చేసాత్ ను.

37 బబులోను ఒక పెదద్ చెతత్ కుపప్లా ఉంటుంది. నకక్ల నిలయంగా
మారుతుంది. భయానికీ, ఎగతాళికీ కారణంగా ఉంటుంది.
ఎవరూ అకక్డ నివాసం ఉండరు.

38బబులోనువాళళ్ంతాకలసిసింహాలాల్ గరిజ్సాత్ రు. సింహంకూనలాల్ గా
కూత పెడతారు.

39వాళ ళ్ దురాశతో ఉదేకం చూపినపుప్డు వాళళ్ కోసం ఒక విందు
ఏరాప్టు చేసాత్ ను. వాళ ళ్ బాగా సంతోషపడేలా వాళళ్తో
మదయ్ం తాగిసాత్ ను.

అపుప్డు వాళ ళ్ శాశవ్త నిదలోకి వెళాత్ రు. ఇక మేలొక్నరు. ఇది
యెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.

40 గొరెలు వధకు వెళిళ్నటుట్ గా వాళళ్ని వధయ్శాలకు పంపుతాను.
గొరెపిలల్లూ, మేకలూ వధకు వెళిళ్నటుట్ గా వాళళ్ను
పంపుతాను.

41 బబులోనును ఎలా పటుట్ కునాన్రు? భూమి అందరూ పొగిడే
పటట్ణం లొంగిపోయింది.

రాజాయ్లనిన్టిలో బబులోను ఎలా శిథిల దేశంగామారింది?
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42 సముదం బబులోను కి వచిచ్ంది. భీకర హోరుతో అలలు దానిన్
ముంచెతాత్ యి.

43దాని పటట్ణాలు నిరజ్నంగానూ, ఎండిన భూమిగానూ,అడవిగానూ
మారిపోయాయి.

ఎవవ్రూ నివాసముండని, ఎవరూ దాని మీదుగా పయాణం చేయని
పాంతంలాగామారిపోయాయి.

44 కాబటిట్ బబులోనులో ఉనన్ బేలు దేవుణిణ్ శి సాత్ ను. వాడు
మింగినదంతావాడితో కకిక్సాత్ ను.

ఇక న పజలు గుంపులుగా వాడికి అరప్ణలు చెలిల్ంచడానికి రారు.
బబులోను గోడలు కూలిపోతాయి.

45నా పజలారా! మీరు దానిలో నుండి బయటకు వెళళ్ండి. మీలో
పతి ఒకక్డూ నా కోధం నుండి తనపాణానిన్ ర ంచుకోవాలి.

46 దేశంలో వినిపించే వారలకు మీ హృదయాలను
భయపడనివవ్కండి.

ఈ వారలు ఈ సంవతస్రం వినిపిసాత్ యి. ఇది అయాయ్క తరావ్త
సంవతస్రం మళీళ్ వారలు వినిపిసాత్ యి.

దేశంలో హింస జరుగుతుంది. ఒక రాజాయ్ధిపతికి విరోధంగా మరో
రాజాయ్ధిపతి ఉంటాడు.

47కాబటిట్ చూడండి, బబులోనులోనిచెకిక్న విగహాలను నేను శి ంచే
రోజులు రాబోతునాన్యి.

ఆమెదేశంఅంతాసిగుగ్ పాలు అవుతుంది. వధకు గు న ఆమెపజలు
దేశంలోనే పడిపోతారు.

48 వినాశకులు ఉతత్రం పు నుండి ఆమె కోసం వసుత్ నాన్రు” ఇది
యెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.

అపుప్డు ఆకాశంలోనూ, భూమి నాఉనన్దంతాబబులోనుకు పటిట్న
దురగ్తి చూసి సంతోషిసుత్ ంది.

49 ఇశాయేలులో వధకు గు న వాళళ్ను బబులోను కూలిచ్నటుట్ గానే
బబులోనులో వధకు గు న వాళ ళ్ అకక్డే కూలిపోతారు.
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50 కతిత్ని తపిప్ంచుకునన్ వాళ ళ్ వెంటనే వెళిళ్ పొండి. అకక్డే
ఉండకండి.

దూరం నుండి మీరు యెహోవాను జాఞ్ పకం చేసుకోండి.
యెరూషలేమును మీజాఞ్ పకాలోల్ కి రానివవ్ండి.

51 మమమ్లిన్ అవమానపరిచే మాటలు వినాన్ం. దానికి సిగుగ్
పడుతునాన్ం. మా పడడ్ నింద మా ముఖాలను కపిప్
వేసింది.

ఎందుకంటే యెహోవా పేరును కలిగి ఉనన్ పరిశుదధ్ సథ్లాలోల్ కి
విదేశీయులు పవేశించారు.

52కాబటిట్ , వినండి, ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన. “నేను ఆమెవదద్
ఉనన్ చెకిక్న విగహాలను శి ంచే రోజులు రాబోతునాన్యి.

ఆమె దేశమంతాగాయపడినవాళ ళ్ మూలుగుతూ ఉంటారు.
53 బబులోను తన ఎతత్యిన కోటలను ఎంత బలోపేతం చేసినా,

వాళళ్ కోటలు ఆకాశంలోకి కటుట్ కునాన్ వినాశకులు నానుండి
ఆమె దగగ్రికి వసాత్ రు.” ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.

54 “బబులోనులో నుండి ఏడుపు వినిపిసుత్ ంది. కలీద్యుల దేశం
కూలిపోతునన్ మహానాశన ధవ్ని వినిపిసుత్ ంది.

55యెహోవాబబులోనునునాశనంచేసుత్ నాన్డు. దానిమహాఘోషను
అణచివేసుత్ నాన్డు.

వాళళ్ శతువులు అనేక పవాహ జలాలాల్ గరిజ్సుత్ నాన్రు. వాళ ళ్ చేసే
శబద్ం బలంగా వినిపిసుత్ నన్ది.

56 ఆమెకు వయ్తిరేకంగా, బబులోనుకు వయ్తిరేకంగా వినాశకులు
వచేచ్శారు. ఆమెయోధులను పటుట్ కునాన్రు.

వాళళ్ ధనుసుస్లను విరగొగ్ టేట్శారు. యెహోవాపతీకారం చేసే దేవుడు.
ఆయన తపప్కుండా పతిఫలం ఇసాత్ డు.

57 బబులోను అధిపతులూ, ఆమె జాఞ్ నులూ, ఆమె అధికారులూ,
ఆమె నికులూ మదయ్ం తాగిమతెత్కేక్లా చేసాత్ ను.
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వాళ ళ్ శాశవ్త నిదలోకి జారుకుంటారు. ఇక లేవరు.” ఇది రాజు
చేసుత్ నన్ పకటన.

ఆయన పేరు సేనల పభు నయెహోవా.
58 సేనల పభు న యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. “బబులోను భారీ

పాకారాలను సంపూరణ్ంగా కూలిచ్ వేసాత్ రు.
దాని ఎతత్యినదావ్రాలను అగిన్తో కాలిచ్వేసాత్ రు.
ఆమెకు సహాయం చేయడానికి వచేచ్ వాళళ్ పయాస వృథాయే.

ఆమె కోసం జనాలు చేసే పయతాన్లనీన్ అగిన్కి ఆహ తి
అవుతాయి.”

59ఇదిమహసేయామనవడూ, నేరీయాకొడుకూఅయినసెరాయాకు
యిరీమ్యా పవక ఆజాఞ్ పించిన వాకుక్. ఈ శెరాయా రాజు
దగగ్ర పధాన అధికారి గనక సిదిక్యా పరిపాలన నాలుగో
సంతస్రంలో, రా న సిదిక్యాతో కలిసి సెరాయా యూదా
దేశం నుండి బబులోనుకు వెళిళ్నపుప్డు,

60 బబులోను కి రాబోతునన్ విపతుత్ లనిన్టి గూరీచ్ యిరీమ్యా
ఒక పుసత్కంలో రాశాడు. ఈ మాటలనీన్ బబులోను గూరిచ్
రాశాడు. 61 యిరీమ్యా శెరాయాతో ఇలా చెపాప్డు. “నువువ్
బబులోనుకు వెళిళ్నపుప్డు ఈ మాటలనీన్ తపప్నిసరిగా చదివి
వినిపించు. 62 ‘యెహోవా, ఈ సథ్లానిన్ నాశనం చేయడానికి నువువ్
ఈ మాటలు పకటించావు. బబులోనులో నివసించేవాడు ఎవడూ
లేడు. పజలుగానీ,పశువులుగానీలేకఇదిశాశవ్తంగావయ్రధ్భూమిగా
ఉండిపోతుంది. ఈమాటలనీన్నువేవ్చెపాప్వు’అనినువువ్చెపాప్లి.

63ఈ పుసత్కానిన్ నువువ్ చదివి ముగించిన తరావ్త దానికో రాయి
కటిట్ యూఫటీసు నదిలో విసిరివెయియ్. 64 ‘బబులోను ఇలాగే
మునిగిపోతుంది. ఆమెకు విరోధంగా నేను పంపబోయే విపతుత్ ల
కారణంగా అది ఇక కి లేవదు. దాని పజలు కూలిపోతారు.’ అని
పకటించు.” దీంతోయిరీమ్యామాటలు ముగిసాయి.



యిరీమ్యా 52:1 clxv యిరీమ్యా 52:8

52
యెరూషలేము పతనం
52:1-3; 2రాజులు 24:18-20; 2దిన 36:11-16
52:4-16;యిరీమ్ 39:1-10
52:4-21; 2రాజులు 25:1-21; 2దిన 36:17-20

1 తన పరిపాలన పారంభించినపుప్డు సిదిక్యా వయసుస్ 21
సంవతస్రాలు. అతడు యెరూషలేములో పదకొండు సంవతస్రాలు
పరిపాలించాడు. అతని తలిల్ పేరు హమూటలు. ఆమె లిబాన్
అనే ఊరికి చెందిన యిరీమ్యా* కూతురు. 2 యెహోయాకీము
లాగే సిదిక్యా కూడా యెహోవా దృషిట్కి దురామ్రగ్ంగా పవరించాడు.
3యెహోవా తీవ న కోపంతో వాళళ్ని తన ఎదుట నుండి వెళల్గొటేట్
వరకూ ఈ దురామ్రాగ్ లు యెరూషలేములోనూ యూదాలోనూ
జరిగాయి. తరావ్త సిదిక్యా బబులోను రాజు మీద తిరుగుబాటు
చేశాడు.

4 అతని పరిపాలనలో తొమిమ్దో సంవతస్రం పదోనెలోల్ పదో
రోజున బబులోను రా న నెబుకదెన్జరు తన నాయ్నన్ంతా తీసుకుని
యెరూషలేముకు వచాచ్డు. వాళ ళ్ యెరూషలేముకు ఎదురుగా
శిబిరం వేసుకునాన్రు. 5ఈ విధంగా రా న సిదిక్యా పరిపాలనలో
పదకొండో సంవతస్రం వరకూ పటట్ణం ముటట్డిలో ఉంది.

6ఆసంవతస్రంనాలుగో నెలతొమిమ్దోరోజునపటట్ణంలోతీవ న
కరువు ఏరప్డింది. దేశంలో పజలకు ఆహరం బొతిత్గా లేకుండా
పోయింది. 7 అపుప్డు పాకారాలను పడగొటాట్ రు. కలీద్యులు
పటట్ణంలో పవేశించారు. పటట్ణంలో నికులందరూ రాజు తోట
దగగ్రునన్ రెండు గోడల మధయ్ దావ్రం గుండా పటట్ణం విడిచిపెటిట్
పారిపోయారు. అరాబా దిశగా తరలి వెళాళ్రు. 8 కానీ
కలీద్యుల నయ్ం రాజును తరిమింది. యెరికో సమీపంలోని

* 52:1 52:1యిరీమ్యాఈయిరీమ్యా,యిరీమ్యాపుసత్కం వాసినయిరీమ్యాకాదు
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యోరాద్ ను నదీలోయ దాన పాంతంలో వాళ ళ్ సిదిక్యాను తరిమి
పటుట్ కునాన్రు. అతని నయ్ం అతణిణ్ విడిచి పెటిట్ కకావిక పోయారు.

9 వాళ ళ్ రాజును పటుట్ కుని హమాతు దేశంలోని రిబాల్
పటట్ణంలో ఉనన్ బబులోను రాజు దగగ్రికి అతణిణ్ తీసుకు వచాచ్రు.
అకక్డే అతడు యూదా రా న సిదిక్యాకు శికష్ విధించాడు.
10 బబులోను రాజు సిదిక్యా కొడుకులను అతని కళళ్ ఎదుటే
చంపించాడు. అతడు రిబాల్ లోనే యూదా అధిపతులనందరినీ
ఊచకోత కోయించాడు. 11 సిదిక్యా రెండు కళ ళ్ పీకించాడు.
అతణిణ్ ఇతత్డి సంకెళళ్తో బంధించి, బబులోనుకు తీసుకు వచాచ్రు.
అతడు చనిపోయేంత వరకూ బబులోను రాజు అతణిణ్ చెరసాలలోనే
ఉంచాడు.

12 అయిదో నెల పదో రోజున, అంటే బబులోను రా న
నెబుకదెన్జరు పరిపాలన పందొమిమ్దో సంవతస్రంలోబబులోను రాజు
అంగరకష్కుల అధిపతీ, రాజు సేవకుడూ అయిన నెబూజరదాను
యెరూషలేముకు వచాచ్డు. 13 అతడు యెహోవా మందిరానీన్,
రాజు భవనానీన్, యెరూషలేములోని పాముఖయ్ న ఇళల్నూ
తగలబెటిట్ంచాడు. 14 రాజు దగగ్ర అంగరకష్కుల అధిపతితో
పాటు వెళిళ్న నయ్ం యెరూషలేము చుటూట్ ఉనన్ పాకారాలను
కూలిచ్వేశారు.

15 రాజు అంగరకష్కుల అధిపతి నెబూజరదాను పజలోల్ కొందరు
నిరుపేదలనూ పటట్ణంలో మిగిలిపోయిన కొందరినీ, బబులోను
రాజు ప న చేరిన వాళళ్నూ, వృతిత్ పనుల వాళళ్లో కొందరినీ
తీసుకు పోయాడు. 16రాజు అంగరకష్కుల అధిపతి నెబూజరదాను
దా తోటలోల్ పని చేయడానికి కొందరు నిరుపేదలను ఉండనిచాచ్డు.

17 కలీద్యులు యెహోవా మందిరంలో ఉనన్ ఇతత్డి సత్ంభాలను,
పీటలను, ఇతత్డి సరసుస్నూ ఊడదీసి వాటిని ముకక్లు చేసి ఆ
ఇతత్డినంతా బబులోనుకు పటుట్ కుపోయారు. 18అలాగే బిందెలనూ,
కుండలనూ గినెన్లనూ కతెత్రలనూ గరిటెలనూ ఇంకా యాజకులు
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ఉపయోగించే ఇతత్డి వసుత్ వులు అనిన్టినీ తీసుకువెళాళ్రు.
19 పళేళ్లనూ, ధూపం వేసే పళేళ్లనూ పాతలనూ కుండలనూ
దీప సత్ంభాలనూ ఇంకా బంగారు పళేళ్లనూ వెండి పళేళ్లనూ రాజు
అంగరకష్కుల అధిపతి తీసుకువెళాళ్డు.

20రా న సొలొమోను యెహోవా మందిరానికి చేయించిన రెండు
సథ్ంభాలూ సరసూస్ పీటల కింద ఉనన్ పనెన్ండు ఎదుద్ ల ఇతత్డి
పతిమలూఅనీన్ ఇతత్డివి. ఆఇతత్డినితూకం వేయడంసాధయ్ంకాదు.
వాటనిన్టినీఅతడుబబులోనుకు తీసుకు వెళాళ్డు. 21వాటిలోఒకోక్
సత్ంభం దాదాపు ఇర ఆరు అడుగుల ఎతుత్ ఉంటుంది. వాటి చుటుట్
కొలత పదిహేడునన్ర అడుగులు ఉంటుంది. ఇతత్డి రేకు నాలుగు
వేళళ్ మందం ఉంటుంది. అదిలోపల బోలుగా ఉంటుంది.

22ఒక సత్ంభం న ఒక ఇతత్డి పీట ఉంది. ఆ పీట ఐదు అడుగుల
ఎతుత్ ఉంటుంది. ఆ పీట చుటూట్ ఇతత్డి దానిమమ్లూ, అలిల్క పనీ
ఉనాన్యి. ఇవి కూడా ఇతత్డితో చేసినవే. రెండో సత్ంభం న కూడా
ఇలాగే ఉంది. దానికూక్డా ఇతత్డి దానిమమ్లు ఉనాన్యి. 23కాబటిట్
పీటల పకక్న మొతత్ం తొం ఆరు దానిమమ్లూ, అలిల్క పని చుటూట్
వంద దానిమమ్లూ ఉనాన్యి.

24 రాజు అంగరకష్కుల అధిపతి పధానయాజకుడు శెరాయానూ,
రెండవ యాజకుడు జెఫనాయ్నూ, ముగుగ్ రు కాపలా వాళళ్నూ
పటుట్ కునాన్డు. 25 అతడు నికుల న ఉండే ఒక అధికారినీ,
రాజు సలహాదారులోల్ ఏడుగురినీ పటుట్ కునాన్డు. వీళ ళ్ ఇంకా
పటట్ణంలోనేఉనాన్రు. వీళళ్తోపాటు పటట్ణంలో పముఖు న అర
మందినీ పటుట్ కునాన్డు.

26 రాజు అంగరకష్కుల అధిపతి నెబూజరదాను వీళళ్ందరినీ
రిబాల్ లో ఉనన్ బబులోను రాజు దగగ్రికి తీసుకు వచాచ్డు.
27 బబులోను రాజు హమాతు దేశంలోని రిబాల్ లో వాళళ్ని కొటిట్
చంపించాడు. మిగిలిన యూదా వాళళ్ను బందీలుగా బబులోనుకు
తీసుకు వెళాళ్డు.
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28 నెబుకదెన్జరు తన పరిపాలన ఏడో సంవతస్రంలో 3,023
మందియూదులను బందీలుగా తీసుకు వెళాళ్డు. 29 నెబుకదెన్జరు
పరిపాలన పదెద్నిమిదో సంవతస్రంలో యెరూషలేము నుండి 832
మందిని బందీలుగా తీసుకు వెళాళ్డు. 30 నెబుకదెన్జరు పరిపాలన
ఇర మూడో సంవతస్రంలో రాజు అంగరకష్కుల అధిపతి అయిన
నెబూజరదాను యూదులోల్ 745 మందిని బందీలుగా తీసుకు
వెళాళ్డు. కాబటిట్ మొతత్ం యూదా దేశం నుండి బందీలుగా వెళిళ్న
వాళళ్ సంఖయ్ 4, 600.

యెహోయాకీను విడుదల
52:31-34; 2రాజులు 25:27-30

31యూదా రా న యెహోయాకీను బందీగా వెళిళ్న ము ఏడో
సంవతస్రం పనెన్ండో నెల ఇర ఐదో రోజున బబులోను రా న
ఎవీలెమ్రోదకు తన పరిపాలనమొదటి సంవతస్రంలో అతణిణ్ చెరసాల
నుండి విడుదల చేశాడు.

32 రాజు అతనితో దయగా మాటాల్ డాడు. బబులోనులో తనతో
ఉనన్మిగిలినరాజులకంటేగౌరవనీయ నసాథ్ నానిన్అతనికిచాచ్డు.
33 రా న ఎవీలెమ్రోదకు అతడు వేసుకునన్ చెరసాల బటట్లు తీసి
వేయించాడు. ఇక యెహోయాకీను బతికి ఉనన్ రోజులనీన్ అతడు
రా న ఎవీలెమ్రోదకుతో కలసి భోజనం చేసూత్ ఉనాన్డు. 34 అతడు
చనిపోయేవరకూ అతనిపోషణకోసంరాజుభతయ్ం ఇసూత్ వచాచ్డు.
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