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జెకరాయ్
గంథకర
ఈ పుసత్క రచయిత జెకరాయ్ పవక అని 1:1 గురిసుత్ నన్ది. ఇతడు

ఇదోద్ కుమారు న బెరెకాయ్కు పుటిట్నవాడు. ఇదోద్ చెరనుండి తిరిగి
వచిచ్నయాజక కుటుంబాలకు చెందినవాడు (నెహేమాయ్ 12:4, 16).
జెకరాయ్ కుటుంబం యెరూషలేముకు తిరిగి వచిచ్నపుప్డు అతడు
బాలయ్పాయంలో ఉండి ఉండవచుచ్. తన వంశానిన్ బటిట్ జెకరాయ్
పవకయే గాక, యాజకుడు కూడా. కాబటిట్ యూదుల ఆరాధన
కమాలతో ఇతనికి సనిన్హిత పరిచయం ఉండవచుచ్. నిరిమ్ంచిన
ఆలయంలో ఇతడుయాజకుడుగా పని చేశాడో లేదో తేలియదు.
రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 520 - 480
బబులోను చెర తరువాత గంథ రచన జరిగింది. ఆలయనిరామ్ణం

పూరి కాకమునుపు 1-8 ఆధాయ్యాలు రాశాడు. పూరి అయిన
తరువాత 9-14 అధాయ్యాలు రాశాడు.
సీవ్కర
చెరనుండి తిరిగి వచిచ్యెరూషలేములో నివసిసుత్ నన్ పజలు.
పయోజనం
శేష పజకు జెకరాయ్ రాసూత్ భావికాలంలో రాబోతునన్ యేసు కీసుత్

అనే మెసీస్య రాక కోసం ఎదురు చూసే ఆశాభావం, అవగాహన
కలిప్ంచాడు. దేవుడు తన పజలకు హెచచ్రిక, ఉపదేశం, దిదుద్ బాటు
కలిగించడానికి తన పవకలను వాడుకుంటాడు. దురదృషట్ వశాతూత్
వారు వినడానికి నిరాకరించారు. వారి పాపం దేవుని శికష్ను
తెచిచ్పెటిట్ంది. పవచనాలు తం అబదాద్ ఉండ వచచ్ని ఈ గంధం
రుజువులు చూపుతునన్ది.
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ముఖాయ్ంశం
దేవుని విడుదల

విభాగాలు
1. పశాచ్తాత్ పాని పిలుపు— 1:1-6
2. జెకరాయ్ దరశ్నాలు— 1:7-6:15
3. ఉపవాసాల గురించిన పశన్లు— 7:1-8:23
4. భావికాలం గురించి భారం— 9:1-14:21

దేవుని పు తిరుగుటకు పిలుపు
1 దరాయ్వేషు పాలించే కాలంలో రెండవ సంవతస్రం ఎనిమిదవ

నెలలో యెహోవా వాకుక్ బెరకాయ్ కొడుకు, ఇదోద్ మనుమడు, పవక
అయిన జెకరాయ్కు పతయ్కష్ సెలవిచిచ్న వాకుక్.

2 “యెహోవామీపూరీవ్కుల మీద తీవంగా కోపం తెచుచ్కునాన్డు.
3 కాబటిట్ నువువ్ వాళళ్తో ఇలా చెపుప్. సేనల పభువు యెహోవా
సెలవిచేచ్ది ఏమిటంటే,మీరు నా పు తిరిగిన పకష్ంలో నేను మీ పు
తిరుగుతాను. ఇదే సేనల పభువు యెహోవా వాకుక్. 4మీరు మీ
పూరీవ్కుల వలేఉండవదుద్ .పూరివ్కు న పవకలు ఇలాపకటించారు.
సేనల పభువుయెహోవాచెపేప్దేమిటంటే,మీదురామ్రగ్తను,మీదుషట్
కియలనుమానుకుని పవరించమని వారికి పకటించినపప్టికీ వాళ ళ్
వినలేదు. నామాటఆలకించలేదు. ఇదేయెహోవావాకుక్.”

5 “మీపితరులు ఏమయాయ్రు?
పవకలు కలకాలం జీవిసాత్ రా?
6 అయినపప్టికీ నా సేవకు న పవకలకు నేను సెలవిచిచ్న

మాటలు, కటట్డలుమీపూరీవ్కులవిషయంలోనెరవేరాయిగదా. అవి
నెరవేరినపుప్డు వాళ ళ్ ‘మళీళ్ మన పవరన బటిట్ , కియలను బటిట్ ,
యెహోవా మనకు చేయాలని సంకలిప్ంచినదంతా మనకు చేశాడు’
అని చెపుప్కునాన్రు.”

గంజి చెటల్ మధయ్ కనిపించిన వయ్కి
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7దరాయ్వేషుపాలనలోరెండవసంవతస్రం శెబాటు అనే 11వనెల
24 వ రోజున యెహోవా వాకుక్ బెరకాయ్ కొడుకు, ఇదోద్ మనుమడు,
పవక అయినజెకరాయ్కు పతయ్కష్మయింది. 8రాతి సమయంలోఎరని
గురం ఎకిక్న ఒక వయ్కి నాకు కనబడాడ్ డు. అతడు లోయలో ఉనన్
గొంజి చెటల్లో నిలబడి ఉనాన్డు. అతని వెనుక ఎరని గురాలు,
చుకక్లుఉనన్ గురాలు,తెలల్ని గురాలు కనబడాడ్ యి. 9అపుప్డు నేను
“సావ్మీ, ఇవి ఏమిటి?” అని అడిగినపుప్డు నాతోమాటాల్ డే దూత
“ఇవి ఏమిటో నేను నీకు చెబుతాను” అనాన్డు.

10 అపుప్డు గొంజి చెటల్లో నిలబడి ఉనన్ వయ్కి “ఇవి లోకమంతా
సంచరించడానికి యెహోవా పంపిన గురాలు” అని చెపాప్డు.
11అపుప్డు అవి గొంజి చెటల్ మధయ్ నిలబడి ఉనన్యెహోవా దూతతో
“మేము లోకమంతా సంచరించి వచాచ్ము. లోకంలోని పజలంతా
సుఖ సంతోషాలతో పశాంతంగా ఉనాన్రు” అనాన్డు. 12 అపుప్డు
యెహోవా దూత “సేనల పభువు యెహోవా, 70 సంవతస్రాల
నుండి నీవుయెరూషలేము మీదా,యూదా పటట్ణం మీదా కోపగిసూత్
ఉనాన్వు. ఎంతకాలం పాటు వాళళ్ కనికరం చూపకుండా
ఉంటావు?” అని వేడుకునాన్డు. 13 నాతో మాటలాడిన దూతకు
యెహోవాఆదరణకర న సునిన్త నమాటలతో జవాబిచాచ్డు.

14 అపుప్డు నాతో మాటాల్ డుతునన్ దూత నాతో ఇలా అనాన్డు
“నువువ్ ఈ విధంగా పకటించాలి, సేనల పభువు యెహోవా ఇలా
చెబుతునాన్డు. నాకు యెరూషలేము, సీయోనుల విషయంలో
అమిత న ఆసకి ఉంది. 15 ఏమీ పటట్నటుట్ ఉనన్ ఇతర
దేశాల పజల నాకు తీవ న కోపం ఉంది. ఇంతకు ముందు
నాకునన్ కోపం సవ్లప్మే గానీ వారు కీడును వృదిద్ చేసుకునాన్రు.
16 కాబటిట్ యెహోవా చెపేప్ది ఏమిటంటే, కనికరం చూపాలనన్
ఆసకితో నేను యెరూషలేము పు చూసుత్ నాన్ను. అందులో నా
మందిరానిన్ కడతారు. యెరూషలేము మీద శిలప్కారులు కొలనూలు
లాగి కొలతలు వేసాత్ రు. ఇది యెహోవా వాకుక్. 17 నీవు
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ఇంకా పకటించాలిస్ంది ఏమిటంటే, ఇక నా పటట్ణాలు మరింత
ఎకుక్వగా భోగభాగాయ్లతో నిండి పోతాయి. యెహోవా సీయోనుకు
ఓదారుప్ కలిగిసాత్ డు. యెరూషలేము ఆయన మరింత మకుక్వ
చూపుతాడు.”
నాలుగు కొముమ్లు, నలుగురు కంసాలిలు

18ఆ తరువాత నేను కనున్లెతిత్ చూసినపుప్డు నాలుగు కొముమ్లు
కనిపించాయి. 19 “ఇవి ఏమిటి?” అని నేను నాతోమాటాల్ డుతునన్
దూతను అడిగాను. అతడు “ఇవి యూదా పజలను, ఇశాయేలు
పజలను, యెరూషలేము నివాసులను చెదరగొటిట్న కొముమ్లు” అని
బదులిచాచ్డు.

20 అపుప్డు నలుగురు కంసాలి పనివారిని యెహోవా నాకు
చూపించాడు. 21 “వీళ ళ్ ఏమి చేయబోతునాన్రు?” అని నేను
అడిగాను. ఆయన “ఇవి ఎవవ్రూ తల ఎతత్కుండాయూదా పజలను
చెదరగొటిట్న కొముమ్లు. యూదా దేశ నివాసులను చెదరగొటట్డానికి
వారి దురాకమణజరిగించినఅనయ్దేశాలపజలనుభయపెటట్డానికి
కొముమ్లను నేలమటట్ం చేయడానికి ఈ కంసాలి పనివాళ ళ్ వచాచ్రు”
అనినాకు బదులిచాచ్డు.

2
యెరూషలేమును కొలనూలతో కొలవడం

1 తరువాత నేను కనున్లెతిత్ చూసినపుప్డు చేతిలో కొలనూలు
పటుట్ కుని ఉనన్ ఒక వయ్కి నాకు కనబడాడ్ డు. 2 “నువువ్ ఎకక్డికి
వెళత్ నాన్వు?” అని నేను అతణిణ్ అడిగాను. అతడు “యెరూషలేము
పటట్ణం పొడవు, వెడలుప్ ఎంత ఉందో చూసి కొలవడానికి
వెళత్ నాన్ను” అని చెపాప్డు. 3 అపుప్డు నాతో మాటాల్ డిన దూత
బయలుదేరుతునన్పుప్డు మరో దూత అతనికి ఎదురు వచాచ్డు.

4 ఆ దూత మొదటి దూతతో “నువువ్ పరిగెతుత్ కుంటూ వెళిల్,
యెరూషలేములోమనుషుయ్లు, పశువులు, విసాత్ రంగా ఉనన్ందువలల్
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అది గోడలు లేని దానం వలె ఉంటుందని ఈయువకునికి చెపుప్”
అని ఆజాఞ్ పించాడు. 5 యెహోవా చెపేప్ది ఏమిటంటే, నేనే దాని
చుటూట్ అగిన్కీలలతో సరిహదుద్ గా ఉంటాను. నేను ఆ పటట్ణం
మధయ్ నివసిసూత్ దానికి మహిమ కలిగిసాత్ ను. 6 ఆకాశంలో నాలుగు
దికుక్లకు వీచే గాలిలాగా మీరు చెదిరిపోయేలా చేశాను. ఉతత్ర
దేశాలోల్ ఉనన్ మీరంతా తపిప్ంచుకుని రండి. ఇదేయెహోవావాకుక్.

7 సీయోను పజలారా, బబులోను దేశంలో నివసిసుత్ నన్ మీరు
అకక్డ నుండి తపిప్ంచుకుని రండి. ఇదే యెహోవావాకుక్. 8 సేనల
పభువుయెహోవాచెపేప్దేమిటంటే మిమమ్లిన్ దోచుకొనన్ ఇతర దేశాల
పజల దగగ్రికి ఆయన ననున్ పంపించాడు. ఎవ నా మిమమ్లిన్
ముటుట్ కుంటే వాడు యెహోవా కనుగుడుడ్ ను*ముటిట్నటేట్ . అందువలల్
ఆయనకుఘనతకలిగేలా, 9నేనుఆపజలకు వయ్తిరేకంగానాచెయియ్
ఎతుత్ తాను. వారిని వారి దాసులు దోచుకుంటారు. అపుప్డు సేనల
పభువుయెహోవాననున్ పంపించాడనిమీరు తెలుసుకుంటారు.

10 యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు, సీయోను నివాసులారా, నేను
వచిచ్ మీ మధయ్ నివసిసాత్ ను. సంతోష గీతాలు ఆలపించండి. 11 ఆ
రోజునచాలామంది అనయ్ దేశాల పజలుయెహోవాచెంతకు చేరుకుని
నా పజలుగా అవుతారు. నేనుమీమధయ్ నివాసం చేసాత్ ను. అపుప్డు
యెహోవా ననున్ మీ దగగ్రికి పంపాడని మీరు తెలుసుకుంటారు.
12పతిషిఠ్త న దేశంలోయెహోవాయూదాను తనసొతుత్ గా సొంతం
చేసుకుంటాడు. ఆయనయెరూషలేమును మళీళ్ కోరుకుంటునాన్డు.
13 సమసత్ న పజలారా, యెహోవా తన పరిశుదధ్ నివాసం విడిచి
వసుత్ నాన్డు. ఆయన ఎదుటమౌనంగా నిలబడి ఉండండి.

3
యెహోషువ శుదీధ్కరణ, పశసత్ వసధారణ

* 2:8 2:8యెహోవా కనుగుడుడ్ ను అతని కనుగుడుడ్ ను
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1 అపుప్డు యెహోవా దూత ఎదుట పధాన యాజకు న
యెహోషువ నిలబడి ఉండడం నాకు చూపించాడు. అతని మీద
అభియోగం మోపడానికి సాతాను అతని కుడి పకక్న నిలబడి
ఉనాన్డు. 2 సాతానుతో యెహోవా దూత “సాతానూ, యెహోవా
నినున్ గదిద్సాత్ డు. యెరూషలేమును ఎనున్కునన్ యెహోవా నినున్
గదిద్సాత్ డు. ఇతడు అగిన్లోనుండితీసిననిపుప్కణంలాగానేఉనాన్డు
గదా” అనాన్డు. 3యెహోషువ మురికి దుసుత్ లు ధరించుకుని దూత
సమకష్ంలో ఇంకా నిలబడి ఉనాన్డు.

4 అపుప్డు దూత అకక్డ నిలబడి ఉనన్వారిని పిలిచి, ఇతని
మురికి దుసుత్ లు తీసివేయమని ఆజాఞ్ పించాడు. “నేను నీ
అపరాధాలను తొలగించాను. పశసత్ న దుసుత్ లతో నినున్
అలంకరిసుత్ నాన్ను” అని చెపాప్డు. 5 “అతని తల మీద తెలల్ని
పాగాపెటిట్ంచండి”అనిఆయనచెపిప్నపుప్డువారుయెహోవాదూత
సమకష్ంలో అతని తలకు తెలల్ని పాగా పెటిట్ , దుసుత్ లు ధరింపజేసి
అతణిణ్ అలంకరించారు.

6 అపుప్డు యెహోవా దూత యెహోషువతో ఇలా చెపాప్డు.
7సేనల పభువుయెహోవాచెపేప్ది ఏమిటంటే “నువువ్ నా కటట్డలను
కొంటూ నేను నీకు అపప్గించిన కారయ్ం సవయ్ంగా జరిగిసేత్ నువువ్
నా ఆలయం మీద అధికారిగా ఉండి నా ఆవరణాలకు సంరకష్కుడివి
అవుతావు. అంతేకాక, ఇకక్డ నిలబడే వారికి కలుగుతునన్టుట్ నా
సనిన్ధిలో నిలిచేభాగయ్ం నీకు పసాదిసాత్ ను.

8 పధానయాజకుడ న యెహోషువా, నీయెదుట కూరుచ్ని ఉనన్
నీ సహకారులు జరగబోయేవాటికి సూచనలుగా ఉనాన్రు. నువూవ్,
వాళ ళ్ నామాట ఆలకించాలి. అది ఏమిటంటే,

‘చిగురు’ అనేనా సేవకుణిణ్ నేను రపిప్ంచబోతునాన్ను.
9యెహోషువముందు నేను ఉంచినరాయినిజాగతత్గా చూడండి.
ఆ రాయికి ఏడు కళ ళ్ ఉనాన్యి.
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నేను దాని మీద అకష్రాలు చెకుక్తాను.” ఇదే సేనల పభువు
యెహోవావాకుక్.

“ఒకక్ రోజులో నేను ఈ దేశ పజల అపరాధాలను తొలగిసాత్ ను.
10 ఆ రోజులోల్ మీరు దాకష్చెటల్ కింద, అంజూరపు చెటల్ కింద
కూరోచ్వడానికి ఒకరినొకరు పిలుచుకుంటారు.” ఇదే సేనల పభువు
యెహోవావాకుక్.

4
దీపసత్ంభం, రెండు ఒలీవ చెటుల్

1అపుప్డు నాతోమాటాల్ డుతునన్ దూత తిరిగి వచిచ్ నిదపోతునన్
ఒకణిణ్ లేపినటుల్ ననున్ లేపాడు. 2 “నీకు ఏమి కనిపిసుత్ ంది?” అని
ననున్ అడిగాడు. నేను “బంగారు దీపసత్ంభం నాకు కనిపిసుత్ ంది.
దీపసత్ంభంమీదఒక నూనెపాతఉంది. దీపసత్ంభానికి ఏడు దీపాలు,
ఒకోక్ దీపానికి ఏడేసి గొటాట్ లు కనిపిసుత్ నాన్యి. 3 దీపసత్ంభానికి కుడి
పకక్న ఒకటి, ఎడమ పకక్న ఒకటి చొపుప్న రెండు ఒలీవ చెటుల్
కనబడుతునాన్యి” అని చెపాప్ను.

4 తరువాత నేను నాతో మాటాల్ డుతునన్ దూతతో “సావ్మీ, ఇది
ఏమిటి?” అని అడిగాను. 5 అపుప్డు నాతో మాటాల్ డుతునన్ దూత
“ఇదేమిటో నీకు తెలియదా” అని అడిగాడు. నేను “సావ్మీ, నాకు
తెలియదు” అనాన్ను. 6 అపుప్డు ఆ దూత నాతో ఇలా చెపాప్డు.
“జెరుబాబ్బెలుకు పతయ్కష్ నయెహోవావాకుక్ ఇదే. నీ శకి వలల్ నా,
నీ బలం వలల్ నా ఇది జరగదు. కేవలం నా ఆతమ్ వలల్నే ఇది
జరుగుతుంది” అని సేనల పభువు యెహోవా చెపాప్డు. 7 మహా
పరవ్తమా, నువువ్ ఏపాటి దానివి? జెరుబాబ్బెలును అడడ్గించాలని
పయతిన్ంచే నువువ్ నేలమటట్ం అవుతావు. కృప కలుగు గాక, కృప
కలుగు గాక అంటూ పజలు జయజయధావ్నాలు చేసూత్ ఉండగా
అతడు రాయితీసుకుని ఆలయం పెటిట్సాత్ డు.
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8 యెహోవా వాకుక్ మళీళ్ నాకు పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు.
9 “జెరుబాబ్బెలు తన చేతులతో ఈ ఆలయం పునాది వేశాడు.
అతడు ఈ కారయ్ం ముగిసాత్ డు. అపుప్డు ఇదే సేనల పభువు
యెహోవా ననున్ మీ దగగ్రికి పంపించాడని నువువ్ తెలుసుకుంటావు.
10 సవ్లప్ న పనులు జరిగే కాలానిన్ ఎవరు తృణీకరిసాత్ రు?
లోకమంతాసంచారంచేసేయెహోవాఏడు కళ ళ్జెరుబాబ్బెలుచేతిలో
ఉనన్ గుండునూలును చూసి సంతోషిసాత్ యి.”

11నేను ఆ దూతను “దీపసత్ంభానికి రెండు పులాఉనన్ఈ రెండు
ఒలీవచెటల్ భావం ఏమిటి?” 12 “రెండు బంగారపు కొముమ్లోల్ నుండి
బంగారు నూనె కుమమ్రించే ఒలీవ చెటల్కునన్ రెండు కొమమ్ల భావం
ఏమిటి?” అని అడిగాను. 13అపుప్డు అతడు నాతో “ఇవి ఏమిటో
నీకు తెలియదా?” అనాన్డు. నేను “సావ్మీ,నాకు తెలియదు” అని
చెపాప్ను. 14అతడు “వీరిదద్రూ సరవ్లోకనాధు న యెహోవా దగగ్ర
నిలిచి లం పోసే సనిన్ధాన సేవకులు” అని చెపాప్డు.

5
ఎగురుతునన్ పుసత్కం

1 నేను మళీళ్ తలెతిత్ చూసినపుప్డు ఎగిరిపోతూ ఉనన్ ఒక గంథం
నాకు కనిపించింది. 2 “నీకు ఏమి కనబడుతుంది?” అని అతడు
ననున్ అడిగాడు. అందుకు నేను “20మూరలపొడవు, 10మూరల
వెడలుప్ ఉండి ఎగిరిపోతూ ఉనన్ ఒక గంథం కనబడుతుంది” అని
చెపాప్ను. 3 అపుప్డు అతడు నాతో “ఇది భూమి అంతటి మీదికీ
బయలుదేరి వెళత్ నన్ శాపం. దానికి ఒక పు రాసి ఉనన్ పకారం
దొంగతనం చేసేవాళ ళ్ నాశనం అవుతారు, రెండవ పు రాసి ఉనన్
పకారం అబదద్ సా య్లు పలికేవాళళ్ంతా నాశనం అవుతారు” అని
చెపాప్డు.

4 ఇదే సేనల పభువు యెహోవా వాకుక్. నేనే ఆ గంథానిన్
పంపుతునాన్ను. అది దొంగల ఇళళ్లో, నా నామానిన్ బటిట్ అబదధ్
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పమాణం చేసేవారి ఇళళ్లో పవేశించి వాళళ్ ఇళళ్లో ఉండి ఇళళ్ను,
వాటి గుమామ్లను, గోడలను నాశనం చేసుత్ ంది.

కొలత గంపలో సీ
5అపుప్డునాతోమాటాల్ డుతునన్ దూతవచిచ్ “నువువ్బయలుదేరి

వెళిల్ నీ కనున్లెతిత్ చూసి ఇవతలకు వసుత్ నన్దేమిటో కనిపెటుట్ ” అని
నాతో చెపాప్డు. 6నేను “ఇది ఏమిటి?” అని అడిగినపుప్డు అతడు
“ఇది కొలత గంప. ఇది దేశమంతటిలో ఉనన్ పజల దోషములును
సూచిసుత్ ంది” అని చెపాప్డు.

7గంపకు ఉనన్ సీసపుమూతతీసినపుప్డు గంపలో కూరుచ్నిఉనన్
ఒక సీ కనబడింది. 8 అపుప్డతడు “ఇది దోషంతో నిండి ఉంది”
అని నాతో చెపిప్ గంపలో ఆ సీని పడవేసి సీసపు మూతను గంప
ఉంచాడు. 9నేనుమళీళ్ చూసినపుప్డు ఇదద్రు సీలు బయలుదేరారు.
సంకుబుడి కొంగ రెకక్లవంటి రెకక్లు వాళల్కు ఉనాన్యి. గాలికివాళళ్
రెకక్లు ఆడుతునాన్యి. వాళ ళ్ వచిచ్ గంపనుమోసుకుంటూ భూమి
ఆకాశాల మధయ్కు దానిన్ ఎతాత్ రు. 10 నేను నాతో మాటాల్ డుతునన్
దూతతో “వీళ ళ్ ఈ గంపను ఎకక్డికి తీసుకువెళత్ నాన్రు?” అని
అడిగాను. 11అందుకతడు “షీనారు దేశంలోదాని కోసం ఒక గృహం
నిరిమ్ంచడానికి వాళ ళ్ వెళత్ నాన్రు. గృహం సిదధ్ నపుప్డు అకక్డ
దానిన్ నియమిత సథ్లంలో ఉంచుతారు” అని జవాబిచాచ్డు.

6
నాలుగు రథాలు

1నేను మళీళ్ తేరిచూడగా రెండు పరవ్తాలమధయ్ నుండినాలుగు
రథాలు బయలుదేరుతునాన్యి. ఆ పరవ్తాలు ఇతత్డివి. 2మొదటి
రథానికి ఎరని గురాలు, రెండవ రథానికి నలల్ని గురాలు, 3మూడవ
రథానికి తెలల్ని గురాలు, నాలుగవ రథానికి చుకక్లు చుకక్లుగల
బల న గురాలుపూనిచ్ ఉనాన్యి.
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4 “సావ్మీ, ఇవేమిటి?” అని నాతో మాటాల్ డుతునన్ దూతను
అడిగాను. 5అతడు నాతో ఇలా అనాన్డు. “ఇవి సరవ్లోకనాధు న
యెహోవా సనిన్ధిని విడిచి బయలు దేరే ఆకాశపు నాలుగు గాలులు.
6 నలల్ని గురాలునన్ రథం ఉతత్ర దేశంలోకి పోయేది. తెలల్ని
గురాలునన్ రథం వాటి వెంబడి పోతుంది, చుకక్లు చుకక్ల గురాలు
గల రథం ద ణ దేశంలోకి పోతుంది.” 7 బల న గురాలు
బయలుదేరిలోకమంతటసంచరించడానికి సిదధ్ంగాఉండగా “పోయి
లోకమంతటాసంచరించండి”అనిఅతడు చెపాప్డు. అపుప్డు అవి
లోకమంతా సంచరించాయి.

8 అపుప్డతడు ననున్ పిలిచి “ఉతత్రదేశంలోకి పోయే వాటిని
చూడు. అవి ఉతత్రదేశంలో నా ఆతమ్కు విశాంతి కలిగిసాత్ యి” అని
నాతో అనాన్డు.

యెహోషువ కిరీట ధారణ
9యెహోవావాకుక్ నాకు పతయ్కష్ చెపిప్నదేమిటంటే 10 చెరలోకి

పోయిన వారిలో బబులోను నుండి వచిచ్న హెలద్యి, టోబీయా,
యెదాయా, అనేవారు జెఫనాయ్ కుమారుడు యోషీయా ఇంటోల్
దిగారు. వారు చేరిన దినానేన్ నీవు ఆ ఇంటికి పోయి 11వారినడిగి
వెండి బంగారాలు తీసుకుని, కిరీటం చేసి పధాన యాజకుడు,
యెహోజాదాకు కుమారుడు అయిన యెహోషువ తల మీద ఉంచి
12అతనితో ఇలా చెపుప్.

“సేనల పభువుయెహోవాచెపేప్దేమిటంటే,
చిగురు అనే ఒకడు ఉనాన్డు.
అతడు తన సథ్లంలో నుండి చిగురిసాత్ డు.
అతడుయెహోవాఆలయం కడతాడు.
13అతడేయెహోవాఆలయం కడతాడు.
అతడు ఘనత వహించి సింహాసనాసీను పరిపాలిసాత్ డు.
సింహాసనాసీను అతడు యాజకతవ్ం చేయగా ఆ యిదద్రికీ

సమాధానకర న ఆలోచనలు కలుగుతాయి.
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14 ఆ కిరీటం యెహోవా ఆలయంలో జాఞ్ పకారథ్ంగా ఉంటుంది.
హేలెముకు,టోబీయాకు,యెదాయాకు,జెఫనాయ్ కుమారుడుహేనుకు
సామ్రక చిహన్ంగా ఉంటుంది. 15 దూరంగా ఉనన్వారు వచిచ్
యెహోవాఆలయానిన్ కడతారు,అపుప్డుయెహోవాననున్మీదగగ్రికి
పంపాడని మీరు తెలుసుకుంటారు. మీ దేవు న యెహోవా మాట
మీరు జాగతత్గా వింటే ఇలా జరుగుతుంది.”

7
సతయ్ం, కరుణా, ఉపవాసం

1 రా న దరాయ్వేషు పరిపాలనలో నాలుగవ సంవతస్రం
కిసేల్వు అనే తొమిమ్దవ నెల నాలుగవ దినాన యెహోవా వాకుక్
జెకరాయ్కు వచిచ్ంది. 2 బేతేలువారు యెహోవాను బతిమాలుకోడానికి
షెరెజెరును రెగెమెమ్లెకును వారితో బాటు వారి మనుషులను
పంపించారు. 3మందిరం దగగ్రనునన్యాజకులతో పవకలతో “ఇనిన్
సంవతస్రాలుగా మేము దుఃఖించినటుట్ ఐదవ నెలలో ఉపవాసం
ఉండి దుఃఖించమంటారా” అనిమనవి చేశారు.

4 సేనల పభువు యెహోవా వాకుక్ నాకు పతయ్కష్
చెపిప్నదేమిటంటే,

5 “దేశపజలందరికీ,యాజకులకు నీవీమాట తెలియజేయాలి.
జరిగినఈడె సంవతస్రాలు ఏటేటాఐదవనెలలోఏడవనెలలో

మీరు ఉపవాసం ఉండి దుఃఖపడుతూ వచాచ్రుగదా?
నా పటల్ భకితోనే ఉపవాసం ఉనాన్రా?
6 మీరు ఆహారం తీసుకునన్పుప్డు సవ్పయోజనానికే గదా

తీసుకునాన్రు?
మీరు పానం చేసినపుప్డు సవ్పయోజనానికే గదాపానం చేశారు?
7యెరూషలేములోనూ, దాని చుటూట్ ఉనన్ పటట్ణాలోల్ నూ ద ణ

దేశంలోనూ, పడమటి దాన భూములోల్ ను పజలు విసత్రించి
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మంగా ఉనన్ కాలంలో పూరవ్పు పవకల దావ్రా యెహోవా ఇచిచ్న
ఆజఞ్లను మీరు మనసుస్కు తెచుచ్కో లేదు గదా?”

8యెహోవావాకుక్ జెకరాయ్కు పతయ్కష్ చెపిప్నదేమిటంటే,
9 “సేనల పభు నయెహోవాఇలాఆజఞ్ ఇచాచ్డు.
సతాయ్నన్నుసరించి తీరుప్ తీరచ్ండి.
ఒకరిపటల్ ఒకరు కరుణావాతస్లయ్ం కనపరచుకోండి.
10 వితంతువులను, తండిలేని వారిని పరదేశులను దరిదులను

బాధపెటట్కండి. మీసోదరులకు హృదయంలో కీడు తలపెటట్కండి.”
11అయితేవారు మూరుఖ్ వినకుండా చెవులు మూసుకునాన్రు.
12 ధరమ్శాసానిన్ గానీ, పూరివ్కు న పవకల దావ్రా సేనల పభువు

యెహోవా తన ఆతమ్ పేరణచేత తెలియజేసిన మాటలను గానీ,
వినకుండాహృదయాలను వజాల వలె కఠిన పరచుకునాన్రు.
కనుకసేనలపభువుయెహోవాదగగ్ర నుండిమహోగతవారిమీదికి

వచిచ్ంది.
13 కనుక సేనల పభువుయెహోవాచెపేప్దేమిటంటే,
“నేను పిలిచినపుప్డు వారు ఆలకించ లేదు గనక వారు

పిలిచినపుప్డు నేను ఆలకించను.
14వారు ఎరుగని అనయ్ జనులోల్ కి నేను వారిని చెదరగొడతాను.
వారు తమ దేశానిన్ విడిచిన తరువాత అందులో ఎవరూ

సంచరించకుండా అదిపా పోతుంది.
ఈ విధంగా వారు మనోహర న తమ దేశానికి నాశనం తెచిచ్

పెటుట్ కునాన్రు.”

8
యెరూషలేముకు పూరవ్సిథ్తి దేవుడు అనుగహిసాత్ డు

1సేనల పభువుయెహోవావాకుక్ నాకు పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు.
2 సేనల పభువు యెహోవా ఆజఞ్ ఇచేచ్దేమిటంటే “తీవ న ఆసకితో



జెకరాయ్ 8:3 xiii జెకరాయ్ 8:11

నేను సీయోను విషయంలో రోషం వహించాను. రౌదుడి దాని
విషయం నేను పటిట్ంచుకునాన్ను.”

3యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే “నేను సీయోను దగగ్రికి మళీళ్ వచిచ్,
యెరూషలేములో నివాసం చేసాత్ ను.
సతయ్ పురమనీ, సేనల పభువు యెహోవా కొండ అనీ, పరిశుదధ్

పరవ్తమనీదానికి పేరుల్ పెడతారు.
4 సేనల పభువు యెహోవా సెలవిచేచ్దేమంటే వృదాధ్ పయ్ం వలల్

కర పటుట్ కుని, వృదధ్ సీపురుషులూ ఇంకా యెరూషలేము వీధులోల్
కూరుచ్ంటారు.

5 ఆ పటట్ణం వీధులు ఆటలాడుకునే బాలబాలికలతో నిండి
ఉంటాయి.

6సేనలపభువుయెహోవాచెపేప్దేమిటంటేఆదినాలోల్ మిగిలిఉనన్
పజలకు ఇది ఆశచ్రయ్ంగాఉనాన్నాకు కూడాఆశచ్రయ్ంగాఉంటుందా?
ఇదేయెహోవావాకుక్.

7సేనలపభువుయెహోవాచెపేప్దేమిటంటేతూరుప్ దేశంలోనుండి,
పడమటి దేశంలో నుండి నేను నా పజలను రపిప్ంచి ర ంచి,

8యెరూషలేములో నివసించడానికి వారిని తీసుకు వసాత్ ను.
వారు నా జనులుగా ఉంటారు., నేను వారికి దేవుడ ఉంటాను.
ఇది నీతి సతాయ్లను బటిట్ జరుగుతుంది.
9 సేనల పభువు యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే సేనల పభువు

యెహోవామందిరానిన్ కటట్డానికి దాని పునాది వేసిన దినాన పవకల
నోట పలకబడిన మాటలు ఈ కాలంలో వినే మీరంతా రయ్ం
తెచుచ్కోండి.

10 ఆ దినాలకు ముందు మనుషుయ్లకు కూలి దొరికేది కాదు.
పశువుల పనికి బాడుగ దొరికేది కాదు. తన పనిమీద పోయే వాడికి
శతుభయం చేత నెమమ్ది ఉండేది కాదు.
ఎందుకంటే ఒకరి మీదికి ఒకరిని నేను ఉసి గొలిపాను.
11 అయితే పూరవ్దినాలోల్ నేను ఈ పజలోల్ శేషించిన వారికి

విరోధి నటుట్ ఇపుప్డు విరోధిగా ఉండను.
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12 సమాధాన సూచక న దాకష్ చెటుల్ కాపు కాసాత్ యి. భూమి
పంటలనిసుత్ ంది. ఆకాశం నుండి మంచు కురుసుత్ ంది.
ఈ పజలోల్ శేషించిన వారికి వీటనిన్టిని నేను ఆసిత్గా ఇసాత్ ను. ఇదే

సేనల పభువుయెహోవావాకుక్.
13యూదాపజలారా, ఇశాయేలుపజలారా, మీరు అనయ్పజలోల్ ఏ

విధంగా శాపానికి గురి అయి ఉనాన్రో ఆలాగే మీరు ఆశీరావ్దానికి
నోచుకునే వారుగా నేను మిమమ్లిన్ ర సాత్ ను. భయపడక రయ్ం
తెచుచ్కోండి.

14 సేనల పభువు యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే మీ పితరులు నాకు
కోపం పుటిట్ంచగా,
దయతలచకనేనుమీకు కీడుచేయనుదేద్శించినటుట్ 15ఈకాలంలో

యెరూషలేముకు, యూదావారికి మేలు చేయనుదేద్శిసుత్ నాన్ను గనక
భయపడకండి.

16మీరుచేయవలసినవేమిటంటేపతివాడూతనపొరుగువాడితో
సతయ్మేమాటలాడాలి.
సతాయ్నిన్ బటిట్ శాంతికర న నాయ్యానిన్బటిట్ మీ గుమామ్లోల్ తీరుప్

తీరాచ్లి.
17 తన పొరుగువాని మీద ఎవరూ చెడు ఆలోచనలు

పెటుట్ కోకూడదు.
అబదధ్ పమాణం చేయడానికి ఇషట్పడకూడదు.
ఇలాటివనీన్ నాకు అసహయ్ం.” ఇదేయెహోవావాకుక్.
18సేనలపభువుయెహోవావాకుక్నాకు పతయ్కష్ ఇలాచెపాప్డు.
19 “సేనల పభువు యెహోవా ఆజఞ్ ఇసుత్ నన్దేమిటంటే నాలుగవ

నెల ఉపవాసం, ఐదవ నెల ఉపవాసం, ఏడవ నెల ఉపవాసం, పదవ
నెల ఉపవాసం,
యూదా యింటివారికి సంతోషం ఉతాస్హం పుటిట్ంచే

మనోహర న పండగలౌతాయి.
కాబటిట్ సతాయ్నిన్,శాంతిసమాధానాలును పేమించండి.”
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20 సేనల పభువు యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే “జాతులు, అనేక
పటట్ణాల నివాసులు ఇంకా వసాత్ రు.

21 ఒక పటట్ణంవారు మరొక పటట్ణం వారి దగగ్రికి వచిచ్ ‘ఆలసయ్ం
లేకుండా యెహొవాను శాంతింప జేయడానికి, సేనల పభువు
యెహోవాను వెదకడానికి మనం పోదాం రండి’ అని చెపప్గా వారు
‘మేము కూడా వసాత్ ము’ అంటారు.”

22 అనేక జాతులు, బలం గల పజలు యెరూషలేములో సేనల
పభువుయెహోవాను వెదకడానికి,యెహోవాఅనుగహంపొందడానికి
వసాత్ రు.

23 సేనల పభువు యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే ఆ దినాలోల్ వివిధ
భాషలు మాటాల్ డే అనయ్పజలోల్ పదేసిమంది ఒక యూదుడి చెంగు
పటుట్ కుని “దేవుడు మీకు తోడుగా ఉనాన్డనే సంగతి మాకు
వినబడింది గనక మేముమీతో కూడా వసాత్ ము” అని చెబుతారు.

9
అభిషికుని రాక

1 హదాకు దేశానిన్ గూరిచ్, దమసుక్ పటట్ణానిన్ గూరిచ్ వచిచ్న
దేవోకి. 2 ఎందుకంటే యెహోవామనుషులందరినీ ఇశాయేలీ గోతాల
వారినందరినీ లకష్ పెటేట్వాడు గనుక, దాని సరిహదుద్ ను ఆనుకుని
ఉనన్హమాతును గూరిచ్,జాఞ్ నసమృదిధ్ గలతూరు సీదోనులను గూరిచ్
ఆ సందేశం వచిచ్ంది.

3 తూరు పటట్ణం వారు పాకారాలు గల కోట కటుట్ కుని, ఇసుక
రేణువులంత విసాత్ రంగా వెండిని, వీధులోల్ ని కసువంత విసాత్ రంగా
బంగారానిన్ సమకూరుచ్కునాన్రు. 4 సముదంలో ఉనన్ దాని బలానిన్
యెహోవానాశనం చేసి దాని ఆసిత్ని పరుల చేతికి అపప్గిసాత్ డు. అది
తగలబడిపోతుంది.

5 అషెక్లోను దానిన్ చూసి బెదిరిపోతుంది. గాజా దానిన్ చూసి
వణికిపోతుంది. ఎకోను పటట్ణం తాను దేని నమమ్కం పెటుట్ కుందో
దాని పరువు పోవడం చూసి భీతిలుల్ తుంది. గాజాలో ఉనన్ రాజు
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అంతరిసాత్ డు. అషెక్లోను నిరజ్న పోతుంది. 6అషోడ్ దులో సంకర
జాతి వారు కాపురం ఉంటారు. ఫిలిషీయుల గరవ్ కారణానిన్ నేను
నాశనం చేసాత్ ను.

7వారి నోటి నుండి రకానిన్, వారు తినకుండా వారి పండల్ నుండి
హేయ న మాంసానిన్ నేను తీసివేసాత్ ను. అపుప్డు వారు మన
దేవునికి యూదా గోతం వలె శేషంగా ఉంటారు. ఎకోను వారు
కూడా యెబూసీయులాల్ గా ఉంటారు. 8 నేను కనున్లారా చూశాను
గనక బాధించేవారు ఇక సంచరించకుండా, తిరుగులాడే నాయ్లు
నా మందిరం మీదికి రాకుండా దానిన్ కాపాడుకోడానికి నేనొక నిక
శిబిరానిన్ ఏరాప్టు చేసాత్ ను.

9సీయోను నివాసులారా, సంతోషించండి.
యెరూషలేము నివాసులారా, ఉలాల్ సంగా ఉండండి.
నీ రాజు నీతితో, రకష్ణ తీసుకుని, దీను ,
గాడిదను,గాడిద పిలల్ను ఎకిక్ నీ దగగ్రికి వసుత్ నాన్డు.
10నేను ఎఫాయిములో రథాలుండకుండా చేసాత్ ను.
యెరూషలేములో గురాలు లేకుండా చేసాత్ ను.
యుదధ్పు విలుల్ లేకుండాపోతుంది.
నీ రాజు సమాధానవార అనయ్పజలకు తెలియజేసాత్ డు. ఈ

సముదం నుండి ఆ సముదం వరకూ యూఫటీసు నది మొదలు
భూదిగంతం వరకూఅతడు పరిపాలిసాత్ డు. 11నీవుచేసిననిబంధన
రకానిన్ బటిట్ తాము పడిన నీరు లేని గోతిలో నుండి చెరపటట్బడిన
నీ వారిని నేను విడిపిసాత్ ను. 12 బంధకాలోల్ పడి ఉండి నిరీకష్ణ గల
మీరంతామీ కోటలోమళీళ్ పవేశించండి, రెండంతలుగామీకు మేలు
చేసాత్ నని ఈ రోజు నేను మీకు తెలియజేసుత్ నాన్ను.

13యూదా వారిని నాకు విలుల్ గా వంచుతునాన్ను. ఎఫాయిము
వారిని బాణాలుగా చేసుత్ నాన్ను. సీయోనూ, నీ కుమారులను
రేపుతునాన్ను. శూరుడు కతిత్ ఝలిపించినటుట్ నేను నినున్
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పయోగిసాత్ ను. గీసు దేశవాసులారా, సీయోను కుమారులను మీ
మీదికి రేపుతునాన్ను.

14 యెహోవా వారికి గా పతయ్కష్మౌతాడు. ఆయన బాణాలు
మెరుపువలె వెలువడుతాయి. పభువగు యెహోవా శంఖం పూరిసూత్
ద ణ దికుక్నుండి వచేచ్ గొపప్ సుడిగాలితో బయలు దేరుతాడు.

15 సేనల పభువు యెహోవా వారిని కాపాడుతాడు గనక వారు
భ సూత్ వడిసెలరాళల్ను అణగ దొకుక్తూ వసాత్ రు. దా రసం
తాగుతూ, తాగడం మూలంగా సింహనాదాలు చేసూత్ , బలిపీఠపు
మూలలోల్ పెటిట్ ఉనన్ పాతలు రకంతో నిండినటుల్ నిండిపోతారు.

16 నా పజలు యెహోవా దేశంలో కిరీటంలోని రతాన్లాల్ ఉనాన్రు
గనక కాపరి తన మందను ర ంచినటుట్ వారి దేవు న యెహోవా ఆ
దినానవారిని ర సాత్ డు.

17 అది ఎంత రమయ్ంగా మేలుగా ఉంటుంది! ధానయ్ం చేత
యువకులు, కొతత్ దా రసం చేత కనయ్లు పుషిట్గా ఉంటారు.

10
దేవుని పజలకు విమోచన

1 కడవరి వాన కాలంలో వరష్ం దయచేయమని యెహోవాను
వేడుకోండి. ఆకాశంలో మెరుపులు పుటేట్లా చేసేవాడు యెహోవాయే.
ఆయన పతి ఒకక్రి పొలంలో పంటలు పెరిగేలా సమృదిధ్గా వరాష్ లు
కురిపిసాత్ డు.

2 గృహ దేవతలు వయ్రథ్ న మాటలు పలికాయి. సోదె
చెపేప్వాళళ్కు వయ్రధ్ న కలలు వచాచ్యి. వాళ ళ్ కపటంతో ఆ
కలలకు అరథ్ం చెపాప్రు. మోసపూరిత భావాలు చెపిప్ ఓదారాచ్రు.
కాబటిట్ పజలు గొరెలమందతిరిగినటుట్ తిరిగారు. తమనుకాచేకాపరి
లేకపోవడం వలల్ బాధలపాలయాయ్రు.

3 “కాపరుల నా కోపాగిన్ మండుతునన్ది. మందలో మేకలను
నేను శి సాత్ ను” అని సేనల పభువు యెహోవా అంటునాన్డు.
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ఆయన తన మంద న యూదా పజలను దరిశ్ంచి వాళళ్ను తన
యుదాధ్ శావ్లుగామలుచుకుంటాడు.

4ఆ వంశంలో నుంచి మూలరాయిపుడుతుంది. గుడారపుమేకు,
యుదధ్ ధనుసుస్ వారి నుండి పుడతాయి. యుదధ్ నేరుప్ గలవాడు
వారిలో నుండి పుడతాడు. 5 వారు పరాకమంతో యుదధ్ం చేసూత్
శతువులను వీధులోల్ ని బురదలో తొకుక్తారు. యెహోవా వారికి
తోడుగా ఉంటాడు కనుక వారుయుదధ్ం చేసినపుప్డు గురపు రౌతులు
సిగుగ్ పడి పరాజయంపాలౌతారు.

6 నేను యూదా పజలను బలపరుసాత్ ను. యోసేపు సంతానానికి
రకష్ణ కలుగజేసి వారికి నివాససథ్లం ఇసాత్ ను. నేను వారిపటల్ కనికరం
చూపుతాను. నేను వారి పారథ్న ఆలకిసాత్ ను కనుక నేను వాళళ్ను
నిరాకరించిన విషయం మరచిపోతారు. నేను వారి దేవుడ న
యెహోవాను,

7ఎఫాయిము పజలు మహా బలవంతులు అవుతారు. దా రసం
తాగిన వాళ ళ్ సంతోషం పొందినటుట్ వాళ ళ్ తమ హృదయాలోల్
ఆనందిసాత్ రు. అది చూసినవారి సంతానం ఆనందపడతారు. వాళ ళ్
యెహోవాచేసినదానిన్బటిట్ హృదయపూరవ్కంగా సంతోషిసాత్ రు.

8 నేను వారిని విమోచించాను కనుక ఈల వేసి పిలిచి వాళళ్ను
సమకూరుసాత్ ను. ఇంతకు ముందు విసత్రించినటుట్ వాళ ళ్ అభివృదిద్
చెందుతారు. 9 నేను వాళళ్ను ఇతర దేశాలకు చెదరగొటిట్నపప్టికీ
వాళ ళ్ ననున్ జాఞ్ పకం చేసికొంటారు. వారూ, వారి సంతానం
సజీవులుగా తిరిగి చేరుకుంటారు.

10 నేను వాళళ్ను ఐగుపు దేశం నుండి తిరిగి తీసుకు వసాత్ ను.
అషూష్ రు దేశం నుండి వాళళ్ను సమకూరుసాత్ ను. గిలాదు, లెబానోను
దేశాలోల్ ఎకక్డా సథ్లం చాలనంత విసాత్ ర న జనాంగానిన్ తోడుకుని
వసాత్ ను.

11 వాళ ళ్ దుఃఖసముదం దాటవలసి వచిచ్నపుప్డు సముదపు
అలలు అణగారి పోతాయి. లునదిలోని లో న సథ్లాలను
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ఆయన ఇంకిపోయేలా చేసాత్ డు. అషూష్ రీయుల గరవ్ం అణిగి
పోతుంది, ఐగుపీత్యుల నుండి రాజరికం తొలిగి పోతుంది. 12 నేను
వాళళ్ను యెహోవా నామం పేరిట బలపరుసాత్ ను. ఆయన పేరు
సమ్రించుకుంటూ వారు కొనసాగుతారు. ఇదియెహోవావాకుక్.

11
1 లెబానోనూ, నీ దావ్రాలు తెరిచి ఉంచు. అగిన్కణాలు వచిచ్ నీ

దేవదారు చెటల్ను కాలిచ్వేసాత్ యి.
2 దేవదారు చెటుల్ కూలిపోయాయి. మహా వృ లు

నాశనమయాయ్యి. సరళవృ లాల్ రా, విలపించండి. ఎందుకంటే
దటట్ న అడవి నరకబడింది. సింధూర వృ లాల్ రా, విలపించండి.

3 గొరెల కాపరుల రోదన శబద్ం వినిపిసుత్ ంది. ఎందుకంటే వారి
శేషఠ్ న పచిచ్క దానాలు నాశనం అయాయ్యి. కొదమ సింహాల
గరజ్న వినబడుతునన్ది. ఎందుకంటేయొరాద్ ను లోయలోని అడవులు
పా పోయాయి.
ఇదద్రు గొరెల కాపరులు

4నా దేవు నయెహోవా ఏమి చెబుతునాన్డంటే “వధకు సిదధ్ంగా
ఉనన్ గొరెల మందను మేపు. 5 వాటిని కొనుకుక్నన్ వాళ ళ్
చంపినపప్టికీ నేరం అంటని వాళళ్మేనని అనుకుంటారు. వాటిని
అమిమ్నవారు ‘మాకుచాలాధనందొరుకుతుంది,యెహోవాకుసోత్ తం’
అని చెపుప్కుంటారు. వాటిని కావలి కాచేవారు వాటి పటల్ జాలి
చూపించరు.”

6 ఇదేయెహోవావాకుక్. “ఇక నేను ఈ దేశనివాసుల కనికరం
చూపించను. ఒకరిచేతికి ఒకరినివశపరుసాత్ ను. వాళళ్రాజులచేతికి
వాళళ్ందరినీ అపప్గిసాత్ ను. ఆ రాజులు దేశానిన్ నాశనం చేసినపుప్డు
వాళళ్ చేతిలోనుండి నేనెవరినీ విడిపించను.”

7 కాబటిట్ నేను రెండు కరలు తీసుకునాన్ను. ఒక దాని పేరు
“అనుగహం.” రెండవ దాని పేరు “ఐకయ్ం.” వధకు సిదధ్ంగా
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ఉనన్ వాటిలో బలహీన న వాటికి కాపరినయాయ్ను. 8 నేను ఒక
నెలలో ముగుగ్ రు కాపరులను తొలగించాను. ఎందుకంటే వాళ ళ్ నా
విషయంలో నీచంగా పవరించారు. నేను వారి విషయంలో సహనం
కనపరచ లేకపోయాను.

9 కనుక “నేను ఇక మీకు కాపరిగా ఉండను. చావబోయేవారు
చనిపోవచుచ్, నాశనం అయేయ్వారు నశించిపోవచుచ్. మిగిలిన వారు
ఒకరి శరీరం ఒకరు తినవచుచ్”అనిచెపాప్ను. 10పజలందరితోనేను
చేసిన ఒడంబడిక రదుద్ చేసిన దానికి సూచనగా “అనుగహం” అనే
కరను తీసుకుని దానిన్ విరిచివేశాను. 11దానిన్ విరిచిన రోజున నేను
చెపిప్నదియెహోవావాకుక్అనిమందలోబాధలుఅనుభవిసూత్ ,ననున్
కనిపెటిట్ చూసూత్ ఉనన్వారికి తెలిసింది.

12 నేను వాళళ్తో “మీకు అనుకూలంగా ఉంటే నా జీతం నాకు
ఇవవ్ండి, లేకపోతే మానివెయయ్ండి” అనాన్ను. అపుప్డు వాళ ళ్
నా జీతంగా 30 వెండి నాణాలు ఇచాచ్రు. 13 అపుప్డు యెహోవా
తిరసాక్రంగా “వాళ ళ్ నాకు అపురూపంగా ఇచిచ్న దానిన్ కుమమ్రికి
పారవెయియ్” అని నాకు ఆజఞ్ ఇవవ్గా నేను ఆ 30 వెండి నాణేలను
యెహోవామందిరంలో కుమమ్రికి పారవేశాను.

14 తరువాత నేను యూదా వారికి, ఇశాయేలు వారికి మధయ్
ఉనన్ సహోదర బంధానికి భగన్ం కలిగేలా “ఐకయ్ం” అనే నా రెండవ
కరను తీసుకుని దానిన్ విరగగొటాట్ ను. 15 అపుప్డు యెహోవా
నాకు చెపిప్నదేమిటంటే “మరోసారి కాపరి సామానుల్ తీసుకుని
బుదిధ్లేని కాపరి వలే పవరించు. 16 ఎందుకంటే నేను దేశంలో ఒక
కాపరిని నియమించబోతునాన్ను. అతడు నశించిపోయే గొరెలను
లకష్ పెటట్డు. చెదరిపోయిన వాటిని వెదకడు. గాయపడిన వాటిని
బాగుచేయడు. ఆరోగయ్ంగాఉనన్వాటినిపోషించడు. అయితేకొవివ్న
వాటి డెకక్లు చీలిచ్ వాటిమాంసం తింటూ ఉంటాడు.

17మందను విడిచిపెటేట్ పనికిమాలిన కాపరికి బాధ తపప్దు. వాడి
చెయియ్, కుడి కనున్ కతిత్వేటుకు గురౌతాయి. వాడి చెయియ్ పూరిగా
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ఎండిపోతుంది,వాడి కుడి కనున్ గుడిడ్ పోతుంది.”

12
యెరూషలేము విడుదల, విజయం

1 ఇది దేవోకి. ఇశాయేలు పజలను గూరిచ్ వచిచ్న యెహోవా
వాకుక్. ఆకాశమండలానిన్ విశాలంగా చేసి, భూమికి పునాది
వేసి, మనిషిలో జీవాతమ్ను పుటిట్ంచినవాడు యెహోవా. 2 ఆయన
చెబుతునన్ది ఏమిటంటే “నేను యెరూషలేమును చుటూట్ ఉనన్
సమసత్ పజలందరికీ మతుత్ కలిగించే పాతగా చేయబోతునాన్ను.
శతువులుయెరూషలేమును,యూదా దేశానిన్ కూడాముటట్డిసాత్ రు.

3 భూమి ఉనన్ ఇతర జాతులనీన్ యెరూషలేముకు విరోధంగా
సమకూడతాయి. ఆ రోజులోల్ నేను యెరూషలేమును సమసత్
జాతులకు బరు న రాయిగా చేసాత్ ను, దానిన్ తొలగించాలని
చూసేవాళళ్ంతా గాయాలపాలు అవుతారు.” 4 ఇదే యెహోవా
వాకుక్. “ఆ దినాన నేను గురాలనిన్టికీ బెదురు, గురపు రౌతులకు
వెరి పుటిట్సాత్ ను. యూదావారి విషయం శదధ్ చూపించి, ఇతర పజల
గురాలనిన్టికీ గుడిడ్తనం కలిగిసాత్ ను.”

5అపుప్డుయెరూషలేములోనిఅధికారులు, నివాసులు “దేవు న
యెహోవాను నముమ్కోవడం వలల్ ఆయన మాకు తోడుగా ఉనాన్డు”
అని తమ మనసుస్లోల్ చెపుప్కుంటారు. 6 ఆ దినాన నేను యూదా
అధికారులను కటెట్ల కింద మంటగా చేసాత్ ను, పనల కింద కాగడాగా
చేసాత్ ను,వారునాలుగు దికుక్లోల్ ఉనన్ పజలందరినీ దహించివేసాత్ రు.
యెరూషలేము నివాసులు తమ సవ్సథ్లంలో సిథ్రంగా నివసిసాత్ రు.

7 మొదటగా యెహోవా యూదావారి నివాసాలను ర సాత్ డు.
దావీదు వంశంవారు, యెరూషలేము పజలు తమకు కలిగిన
ఘనతను బటిట్ యూదావారిని చినన్చూపు చూడకుండా ఉండేలా
ఆయన ఇలా చేసాత్ డు. 8 ఆ కాలంలో యెహోవా యెరూషలేము
నివాసులను కాపాడతాడు. వారిలో బలహీనులు దావీదువంటి
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వారిలాగా, దావీదు వంశీయులు దేవుని వంటివారుగా, పజల
దృషిట్కి యెహోవా దూతల వంటి వారుగా ఉంటారు. 9 ఆ కాలంలో
యెరూషలేము మీదికి దండెతేత్ ఇతర దేశాల పజలందరినీ నాశనం
చేయడానికి నేను సిదధ్ంగా ఉంటాను.

అభిషికుని విషయంలోయూదులు పశాచ్తాత్ పం, విలాపం
10 అపుప్డు దావీదు వంశీయుల మీదా యెరూషలేములో

నివసించే పజల మీదా కరుణ కలిగించే ఆతమ్ కోసం విజాఞ్ పన చేసే
ఆతమ్ను నేను కుమమ్రిసాత్ ను. తాము పొడిచిన ననున్ వారు కళాల్ రా
చూసాత్ రు. ఒకడు తన ఏ క కుమారుడు మరణిసేత్ దుఃఖించినటుట్ ,
తన జేయ్షఠ్పుతుడు మరణిసేత్ ఒకడు విలపించినటుట్ అతని విషయ
దుఃఖిసూత్ పలాపిసాత్ రు.

11మెగిదోద్ దానంలో హదదిమోమ్ను దగగ్ర జరిగిన విలాపం వలె
ఆ రోజున యెరూషలేములో మహా విలాపం జరుగుతుంది. 12 దేశ
పజలంతాఏవంశానికిఆవంశంగావిలపిసాత్ రు. దావీదువంశీయులు
పతేయ్కంగా, వారి భారయ్లు పతేయ్కంగా విలపిసాత్ రు. నాతాను
వంశీయులు పతేయ్కంగా, వారి భారయ్లు పతేయ్కంగా విలపిసాత్ రు.
13 లేవి వంశీయులు పతేయ్కంగా, వారి భారయ్లు పతేయ్కంగా, షిమీ
వంశీయులు పతేయ్కంగా, వారి భారయ్లు పతేయ్కంగా విలపిసాత్ రు.
14మిగిలినఅనిన్ వంశాలవారు పతేయ్కంగా,వారిభారయ్లు పతేయ్కంగా
విలపిసాత్ రు.

13
యుదులను పవితపరచడం

1 ఆ రోజున పాపాలను, అపవితతను పరిహరించడానికి
దావీదు వంశీకుల కోసం, యెరూషలేము నివాసుల కోసం ఒక ఊట
తెరవబడుతుంది.

2 ఇదే సేనల పభువు యెహోవా వాకుక్. ఆ రోజున దేశంలో
ఇక మరెనన్డూ గురుకు రాకుండా విగహాల నామరూపాలు
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లేకుండా వాటనిన్టినీ ధవ్ంసం చేసాత్ ను. అనయ్ దేవుళళ్ పవకలను,
అపవితాతమ్ను దేశంలో లేకుండ చేసాత్ ను.

3 ఇక ఎవ నా ఆతమ్ పూని పవచనం చెపప్డానికి పయతిన్సేత్ వాడి
తలిదండులు “నువువ్ యెహోవా నామం పేరట అబదధ్ం చెపునాన్వు
కనుక నువువ్ తపప్క చావాలి” అని చెపాప్లి. వాడు పవచనం
పలికినపుప్డు వాడి తలిల్దండులే వాణిణ్ పొడిచి చంపాలి.

4 ఆ కాలంలో పతి పవక తాము పలికిన పవచనాలను బటిట్ ,
తమకు కలిగిన దరశ్నానిన్ బటిట్ సిగుగ్ పడతారు. ఇక ఇతరులను
మోసం చేయడానికి గొంగళి ధరించడంమానివేసాత్ రు. 5వాడు “నేను
పవకను కాను, వయ్వసాయం చేసేవాణిణ్ , చినన్పప్టి నుంచి ననున్ కొనన్
ఒకడి దగగ్ర పొలం పని చేసేవాడిగా ఉనాన్ను” అంటాడు.

6 “నీ చేతులకు ఉనన్ గాయాలు ఏమిటి?” అని ఎవ నా వాణిణ్
అడిగితే “ఇవి నా సేన్హితుల ఇంటోల్ ఉనన్పుప్డు నాకు తగిలిన
దెబబ్లు” అనివాడు చెబుతాడు.

7 ఖడగ్మా, నా గొరెల కాపరి మీదా, నా సనిన్హితుడి మీదా పడు.
గొరెలు చెదరిపోయేలావాటి కాపరిని సంహరించు. బలహీనులమీద
నేను నా చెయియ్ ఉంచుతాను. ఇదియెహోవావాకుక్.

8 దేశమంతటిలో మూడింట రెండు వంతులవారు నశిసాత్ రు.
మూడవభాగంమిగిలి ఉంటారు.

9 ఆ మూడవ భాగానిన్ నేను అగిన్లో నుండి వెండిని తీసి
శుభపరచినటుట్ శుదిధ్ చేసాత్ ను. బంగారానిన్ పరీ ంచినటుట్ వారిని
పరీ సాత్ ను. వారు నా నామానిన్బటిట్ మొరపెటిట్నపుప్డు నేను వారి
మొర ఆలకిసాత్ ను. “వీరు నా పజలు” అని నేనంటాను. “యెహోవా
మాదేవుడు” అనివారు అంటారు.

14
యెహోవాదినం, దేవుని రాజయ్ సాథ్ పన
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1 ఇదిగో వినండి. యెహోవా తీరుప్ దినం వచేచ్సోత్ ంది. ఆ
రోజు మీ నుండి దోచుకునన్ సొముమ్ మీ పటట్ణాలోల్ నే పంచిపెడతారు.
2 ఎందుకంటే యెరూషలేము మీద యుదధ్ం చేయడానికి నేను ఇతర
దేశాల పజలను సమకూరచ్బోతునాన్ను. అపుప్డు పటట్ణం శతువు
చేజికుక్తుంది. ఇళ ళ్ దోచుకుంటారు. సీలకు మానభంగాలు
జరుగుతాయి. నగరంలో సగానికి గా బందీలుగా వెళిళ్పోతారు.
మిగిలినవారు నాశనం కాకుండా నగరంలోనేమిగిలిపోతారు.

3అపుప్డు యెహోవా బయలు దేరతాడు. యుదధ్కాలంలో పోరాడే
విధంగా ఆయన ఆ ఇతర దేశాల పజలతో యుదధ్ం చేసాత్ డు. 4 ఆ
రోజున ఆయన యెరూషలేము ఎదురుగా తూరుప్ దికుక్న ఉనన్
ఒలీవ కొండ ఆయన పాదాలు మోపుతాడు. అపుప్డు ఒలీవ
కొండ తూరుప్కు, పడమరకు మధయ్కు చీలిపోయి సగం కొండ ఉతత్రం
పుకు, సగం కొండ ద ణం పుకు జరుగుతుంది. వాటి మధయ్ ఒక
విశాల న లోయఏరప్డుతుంది.

5 కొండల మధయ్ ఏరప్డిన లోయ ఆజీలు వరకు వాయ్పిసుత్ ంది.
మీరు ఆ కొండ లోయగుండా పారిపోతారు. గతంలో యూదా రాజు
ఉజిజ్యా రోజులోల్ కలిగిన భూకంపానికి భయపడి పారిపోయినటుట్
మీరు పారిపోతారు. నీతోబాటు పరిశుదుధ్ లందరూ వసాత్ రు. అపుప్డు
నా దేవుడుయెహోవాపతయ్కష్ం అవుతాడు.

6ఆరోజునవెలుగుఉండదు. పకాశించేవనీన్మసకబారిపోతాయి.
7అది యెహోవాకు మాతమే తెలిసిన రోజు. ఆ రోజు పగలూ కాదు,
రాతీ కాదు. సాయంతం సమయంలో వెలుగు ఉంటుంది.

8 ఆ రోజున జల పవాహాలు యెరూషలేము నుండి పవహిసాత్ యి.
వాటిలో సగం తూరుప్ సముదంలోకి, సగం పడమర సముదంలోకి
పవహిసాత్ యి. వేసవికాలంలో, చలికాలంలో కూడా అలాగే
జరుగుతుంది. 9ఆకాలంలోయెహోవాఒకక్డే సరవ్లోకానికీరాజుగా,
పభువుగా ఉంటాడు. ఆయనకు పేరు ఒకక్టే నిలిచి ఉంటుంది.
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10అపుప్డు దేశం యెరూషలేము ద ణ దికుక్న ఉనన్ గెబ నుండి
రిమోమ్ను వరకు ఉనన్ పదేశంగా అవుతుంది. యెరూషలేము మెరక
సథ్లంలో బెనాయ్మీను దావ్రం నుండి మూల దావ్రం వరకు, అంటే
మొదటి దావ్రం అంచు వరకు, హననేయ్లు దావ్రం నుండి రాజు
దాకష్ గానుగుల వరకు వాయ్పిసుత్ ంది. 11 పజలు దానిలో నివసిసాత్ రు.
ఇక శాపం వారి కి రాదు. యెరూషలేము నివాసులు సుర తంగా
నివసిసాత్ రు.

12 యెహోవా యెరూషలేము దండెతిత్ యుదధ్ం చేసిన పజల
తెగుళల్ రపిప్ంచివాళళ్నుహింసిసాత్ డు. ఆపజలు నిలబడిఉండగానే
వారి శరీరాలు కుళిల్పోతాయి. వారి కళ ళ్ వాటి కుహరాలోల్ నే
కుళిల్పోతాయి. వారినాలుకలు వారి నోళల్లోనే కుళిల్పోతాయి.

13ఆ రోజునయెహోవావారిమధయ్ భయంకర న అయోమయం
పుటిట్సాత్ డు. వాళళ్ంతా ఒకరికొకరు శతువు ఒకరినొకరు
చంపుకుంటారు. 14యూదా పజలు యెరూషలేము దగగ్ర యుదధ్ం
చేసాత్ రు. చుటూట్ ఉనన్ ఇతర దేశాల పజలందరి నుండి బంగారం,
వెండి, వసాలు, సంపదలు కొలల్సొముమ్గా దోచుకుంటారు.

15 అదే విధంగా గురాల మీదా, కంచర గాడిదల మీదా, ఒంటెల
మీదా, గాడిదల మీదా,మందలో ఉనన్ పశువులనిన్టి మీదా తెగుళల్
వచిచ్ పడతాయి. 16 యెరూషలేము మీదికి వచిచ్న ఇతర దేశాల
పజలోల్ నాశనం కాకుండా మిగిలిన వారందరూ సేనల పభువు
యెహోవా అనే రాజుకు మొకుక్బడులు చెలిల్ంచడానికీ, పరణ్శాల
పండగ ఆచరించడానికీ ఏటేటాయెరూషలేముకు వసాత్ రు.

17 లోకంలో ఉనన్ అనయ్ జాతుల పజలోల్ ఎవ నా సేనల
పభువు యెహోవా అనే రాజుకు మొకుక్బడులు చెలిల్ంచడానికి
యెరూషలేముకు రాని పకష్ంలో వారి పాంతాలోల్ వాన కురవదు.
18 ఐగుపీత్యుల కుటుంబాలవారు బయలు దేరకుండా, రాకుండా
ఉనన్టట్యితే వారికి వాన కురవకుండా పోతుంది. పరణ్శాల
పండగ ఆచరించడానికి రాని ఇతర దేశాల పజలను యెహోవా
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తాను నియమించిన తెగుళళ్తో హింసిసాత్ డు. 19 ఐగుపీత్యులకు,
పరణ్శాల పండగ ఆచరించడానికి రాని ఇతర దేశాల పజలందరికీ
సంభవించబోయే శికష్ ఇదే.

20ఆ కాలంలో గురాల కళాళ్ల న “యెహోవాకు పతిషిట్తం” అని
రాసి ఉంటుంది. యెహోవా మందిరంలో ఉనన్ వంటపాతలను
బలిపీఠం ఎదుట ఉనన్ గినెన్ల వలె పవితంగా ఎంచుతారు.
21 యెరూషలేములో, యూదా దేశంలో ఉనన్ పాతలనీన్ సేనల
పభువు యెహోవాకు పతిషిట్తమౌతాయి. బలి అరిప్ంచినవారు
వధించిన దానిలో కావలసినదానిన్ తీసుకుని వంట చేసుకుంటారు.
ఆ కాలంలో కనాను జాతివాడు* ఎవవ్డూ సేనల పభువు యెహోవా
మందిరంలో కనిపించడు.

* 14:21 14:21 కనాను జాతివాడు వాయ్పారవేతత్లు
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