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ಆ ೕಸ
ಪರಿಚಯ

1ಇದು ಆ ೕಸನ ಸಂದೇಶ. ಇವನು ತೆಕೋವ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದ
ಕುರುಬರಲೊ್ಲಬ್ಬನು. ಯೆಹೂದದಅರಸ ಾದಉಜಿ್ಜೕಯನಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ೕ ಾಷನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳುತಿ್ತರು ಾಗ ಆ ೕಸನಿಗೆ

ದೈವದಶರ್ನಗಳುಂಟಾದವು. ಭೂಕಂಪ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಎರಡು
ವಷರ್ಗಳಿಗೆ ದಲು ಈ ದಶರ್ನಗ ಾದವು.
ಅ ಾಮ್ಯರಿಗೆ ಶಿ

2ಆ ೕಸನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಗಜಿರ್ಸುವನು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಆಭರ್ಟಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಆಗ ಕುರುಬರ ಹಸಿರು ಹುಲು್ಲ ಾವಲು ಕಂದುಬಣ್ಣ ಾಗಿ

ಾಯುವುದು.
ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟವು ಒಣಗಿ ಬರ ಾಗುವುದು.”

3ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ದಮಸ್ಕದವರು ನಡಿಸಿದ
ಅನೇಕ ಅಪ ಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಾನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ
ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಜನರನು್ನ
ಒಕ್ಕಣೆಗೆಉಪ ೕಗಿಸುವ ಕಬಿ್ಬಣದ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಂದ ಜಜಿ್ಜಬಿಟ್ಟರು.
4 ಆದರೆ ಾನು ಹಜಾಯೇಲನ ನಿ ಾಸದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಾ್ರರಂಭಿಸುವೆನು. ಅದು ಬೆನ್ಹದದನ ಭವ್ಯ ಅರಮನೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಸುಟು್ಟ ಾಕುವದು.

5 “ ಾನು ದಮಸ್ಕದ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳನೂ್ನ ಒಡೆದು ಾಕುವೆನು;
ಆವೆನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವವನನು್ನ
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ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು; ಬೇತ್ ಎದೆನ್ ನಲಿ್ಲರುವ ಾಮಥ್ಯರ್ದ ಗುರುತನು್ನ
ಕಿತು್ತ ಾಕುವೆನು. ಆಗ ಅ ಾಮ್ಯರು ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ಕೀರ್
ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವರು. ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಶಿ

6ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ ಾಜದ ಜನರನು್ನ ಅವರು
ಾಡಿದ ಅಪ ಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಶಿ ಸುವೆನು.
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಇಡೀ ಜ ಾಂಗವನೆ್ನೕ ಎದೋಮಿಗೆ

ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 7 ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಾಜದ
ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಈ ಬೆಂಕಿಯು
ಾಜದ ಎತ್ತರ ಾದ ಗೋಪುರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವದು. 8ಇದಲ್ಲದೆ,
ಾನು ಅಷೊ್ಡೕದಿನಲಿ್ಲ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವವನನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವೆನು; ಅಷೆ ್ಕಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಾಜದಂಡ ಹಿಡಿಯುವವನನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವೆನು; ಎಕೊ್ರೕನಿನ ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. ಆಮೇಲೆ
ಅಳಿದುಳಿದಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಾಯುವರು.” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ತೂರಿಗೆ ಶಿ

9ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಅನೇಕ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ
ಾಡಿದ ತೂರಿನ ಜನರನು್ನ ಾನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಶಿ ಸುವೆನು.
ಾಕೆಂದರೆಅವರುಒಂದುಜ ಾಂಗದಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ

ಎದೋಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ
(ಇಸೆ್ರೕಲಿನೊಂದಿಗೆ) ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.
10 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ತೂರಿನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಾಕುವೆನು. ಆ ಬೆಂಕಿಯು ತೂರಿನ ಎತ್ತರ ಾದ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವದು.”
ಎದೋಮ್ಯರಿಗೆ ಶಿ

11 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಅನೇಕ
ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಾಡಿದ ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ಾನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಶಿ ಸುವೆನು. ಾಕೆಂದರೆ ಎದೋಮ್ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದ
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ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹತಿಸಿತು. ಎದೋಮ್ ಾವ ಕರುಣೆಯನೂ್ನ
ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಕೋಪವು ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಿತು;
ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಯಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಹರಿದುಹರಿದು ಾಕಿತು.
12 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ತೇ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಾಕುವೆನು. ಆ
ಬೆಂಕಿಯು ಬೋಚ್ರದಉನ್ನತ ಗೋಪುರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವದು.”

ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ಶಿ
13 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಅನೇ ಾನೇಕ

ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಾಡಿದ ಅ ್ಮೕನಿಯರನು್ನ ಾನು
ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು
ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಗಭಿರ್ಣಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಕೊಂದರು. ಆ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ
ಕೈವಶ ಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ವಿ ಾ್ತರ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವರು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರು. 14ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ರಬ್ಬದ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ
ಬೆಂಕಿ ಾಕುವೆನು. ಆ ಬೆಂಕಿಯು ರಬ್ಬದ ಉನ್ನತ ಗೋಪುರಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವದು; ಹಗಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಕೂ ಾಟದಂತೆಯೂ
ಸುಂಟರ ಾಳಿಯಂತೆಯೂ ಸಂಕಟವು ಅವರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರುವದು.
15 ಆಗ ಅವರ ಅರಸನು ಮತು್ತ ಾಯಕರು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುವರು.
ಅವರನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯ ಾಗುವುದು.” ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ತಿಳಿಸಿದನು.

2
ೕ ಾಬ್ಯರಿಗೆ ಶಿ

1 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ ೕ ಾಬ್ಯರು ಅನೇಕ
ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾನುಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂಅವರನು್ನ
ಶಿ ಸುವೆನು. ಎದೋಮ್ಯರ ಅರಸನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ೕ ಾಬ್ಯರು
ಸುಟು್ಟ ಸುಣ್ಣ ಾಗಿ ಾಡಿದರು. 2 ಆದ್ದರಿಂದ ೕ ಾಬಿನಲಿ್ಲ
ಾನು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಾಕುವೆನು. ಅದು ಕೆರಿ ೕತಿನ ಉನ್ನತ
ಗೋಪುರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವದು. ಅಲಿ್ಲ ಭಯಂಕರ ಾದ
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ಕೂ ಾಟವೂ ತುತೂ್ತರಿಯ ಧ ್ವನಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ೕ ಾಬು
ಾಯುವದು. 3 ಹೀಗೆ ಾನು ೕ ಾಬಿನ ಅರಸರಿಗೆ
ಅಂತ್ಯವನು್ನ ಾಡುವೆನು. ೕ ಾಬಿನ ಎ ಾ್ಲ ಾಯಕರುಗಳನು್ನ
ಾಯಿಸುವೆನು” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಶಿ

4ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಯೆಹೂದ ಜನರ ಅನೇಕ
ಅಪ ಾಧಗಳಿ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ದಂಡಿಸುವೆನು.
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ

ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರು ಸುಳ್ಳನು್ನ
ನಂಬಿದರು. ಆ ಸುಳು್ಳಗಳಿಂದ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
5 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹಚು್ಚವೆನು;
ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಉನ್ನತ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವದು.”
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಶಿ

6ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಅನೇಕ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ
ಾಡಿದ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಾನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ದಂಡಿಸುವೆನು.
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಗಿ ಒಳೆ್ಳಯವರನೂ್ನ ಮತು್ತ

ನಿರಪ ಾಧಿಗಳನೂ್ನ ಾರಿದರು; ಒಂದು ತೆ ಕೆರಗಳ
ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ಬಡ ಜನರನು್ನ ಾರಿದರು. 7 ಆ ಬಡಜನರ
ಮುಖವನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೂಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಡೆದರು.
ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವ ಜನರ ರೆಯನು್ನ ಅವರು ಾಲಿಸದೆ
ಹೋದರು. ತಂದೆಗಳೂ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಒಬ್ಬ ತರುಣಿ ಂದಿಗೇ
ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡರು. ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾಮವನು್ನ
ಾಳು ಾಡಿದರು. 8 ಬಡಜನರ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾವು
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಆ ಬಟೆ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು. ಬಡವರಿಗೆ ಾಲಕೊಟು್ಟ ಅವರು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಒತೆ್ತಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ಜನರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ, ಆ
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ಹಣದಿಂದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ದೇವರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಕುಡಿಯುವರು.

9 “ಆದರೆ ಅವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಅ ೕರಿಯರನು್ನ
ಾಶ ಾಡಿದವನು ಾನೇ, ಅ ೕರಿಯರು ದೇವ ಾರು
ಮರಗಳಂತೆ ಎತ್ತರವೂ, ಅಲೊ್ಲನ್ ಮರಗಳಂತೆ ಬಲ ಾಲಿಗಳೂ
ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಾನು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಅವರ ಬೇರನೂ್ನ ಮೇಲಿನಿಂದ
ಅವರ ಫಲಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡಿದೆನು.

10 “ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊರತಂದವನು ಾನೇ.
ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ಾನು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡಿಸಿದೆನು.
ಾನು ಅ ೕರಿಯರ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಲು ಅವರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆನು. 11 ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾನು
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆನು. ಇನು್ನ ಕೆಲವರನು್ನ ಾಜೀರರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ಇವು ಸತ್ಯ ಾದ ಾತುಗಳು,” ಇವು

ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು. 12 “ಆದರೆ ನೀವು ಾಜೀರರನು್ನ ಾ್ರ ಾರಸ
ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದಿರಿ. ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಸಬೇಡಿ
ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. 13 ನೀವು ನನಗೆ ಬಹು ಾರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಬಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಒತಿ್ತ ತುಂಬಿಸಿ ಾಗ ಹೇಗೆ ಬಗು್ಗತ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಾನು ಬಹು ಾಗಿ ಬಗಿ್ಗರುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಬಗಿ್ಗಸುತೆ್ತೕನೆ.* 14 ಾರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು. ಅತಿ
ವೇಗ ಾದ ಓಟ ಾರರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು. ಬಲ ಾಲಿಗಳಿಗೂ
ಶಕಿ್ತ ಾಲದು. ಸಿ ಾಯಿಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾಗದು.
15ಬಿಲು್ಲ ಾಣ ಹಿಡಿದಿರುವವರೂ ಉಳಿಯರು. ವೇಗದ ಓಟ ಾರರು
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕುದುರೆ ಮೇಲಿನ ಸ ಾರರು ಜೀವಸಹಿತ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 16 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅತಿ ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗಳೂ
ರಣವೀರರೂ ಓಡಿಬಿಡುವರು. ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ
ಅವರಿಗೆ ಸಮಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.” ಇವುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

* 2:13: ಬಗಿ್ಗಸುತೆ್ತೕನೆ ಬಹುಶಃ, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.”
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3
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಾತು

1 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೇ, ಈ ಸಂದೇಶಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ! ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಇದು
ಾನು ಈಜಿಪ್್ಟ ನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಎ ಾ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳವರ

(ಇಸೆ್ರೕಲ್) ವಿಷಯ ಾದ ಸಂದೇಶ. 2 “ಈ ಭೂಮುಖದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾತ್ರವೇ ಾನು ವಿಶೇಷ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಬಲೆ್ಲನು. ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನು ನೀವು ಾಡಿದ ಾಪಗಳಿಗೆ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.”
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಶಿ ಯ ಾರಣ

3ಇಬ್ಬರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ನಡೆಯಬೇ ಾದರೆ
ಅದಕೆ್ಕ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿರಲೇಬೇಕು.

4ಅಡವಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸಿಂಹವು
ಾ್ರಣಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದ ನಂತರವೇ ಗಜಿರ್ಸುವದು.

ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹವು ತನ್ನ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಗಜಿರ್ಸಿದರೆ
ಅದು ಒಂದು ಾ್ರಣಿಯನು್ನ ಹಿಡಿಯಿತು ಎಂದು ಅಥರ್.

5ಬಲೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಾರ ಾಕದಿದ್ದರೆ
ಪ ಯು ಬಲೆ ಳಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

ಏನೂ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳದೆ
ಬೋನು ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದೇ?

6ತುತೂ್ತರಿಯಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಶಬ್ಧವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರು
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೆದರಿ ನಡುಗುವರು.

ಒಂದು ಗಂ ಾಂತರವು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವು ಾದರೆ
ಅದನು್ನ ಬರ ಾಡಿ ಾತನುಯೆಹೋವನೇ.

7 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಲು ನಿಧರ್ರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆತನು ಾಗೆ ಾಡುವ
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ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಮುಂತಿಳಿಸುವನು.
8 ಸಿಂಹವು ಗಜಿರ್ಸಿ ಾಗ ಜನರಿಗೆ ಭಯ ಾಗುವುದು. ಯೆಹೋವನು
ಾತ ಾಡಿ ಾಗ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಪ್ರ ಾದಿಸುವರು.
9-10 ಅಷೊ್ಡೕದ್ ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಉನ್ನತ ಬುರುಜುಗಳ ಬಳಿಗೆ

ಹೋಗಿ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾರಿರಿ, “ಸ ಾಯರ್ದ ಪವರ್ತಗಳ
ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ. ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಲಿಬಿಲಿಯನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ರೀತಿ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.

ಅವರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ವತಿರ್ಸುವರು. ಬೇರೆ ಜನರಿಂದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ಉನ್ನತ ಬುರುಜುಗಳಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಸಿಡುವರು. ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೂರೆ ಾಡಿದ ವಸು್ತಗಳಿಂದ ಅವರ
ಖಜಾನೆಯು ತುಂಬಿರುವದು.”

11 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಆ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ಶತು್ರವು ಬರುವನು. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಲವನೆ್ನೕ
ಮುರಿಯುವನು. ನೀವು ಉನ್ನತ ಬುರುಜುಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಿಗಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವನು.”

12ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ಒಂದುವೇಳೆ ಸಿಂಹವು ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯಮೇಲೆ ಎರಗಿದರೆ
ಕುರುಬನು ಅದನು್ನ ರ ಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನ ಾನು.

ಆದರೆ ಕುರುಬನು ಆ ಕುರಿಮರಿಯ
ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಾತ್ರ ಾ ಾಡಿ ಾನು.

ಸಿಂಹದ ಾಯಿಂದ ಕುರಿಯಎರಡು ಾಲುಗಳನೊ್ನ
ಕಿವಿಯಒಂದು ಾಗವನೊ್ನೕ ಎಳೆದು ರ ಸಿ ಾನು.

ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಇಸೆ್ರೕಲರು ರ ಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ.
ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಸಿಗೆಯ ಒಂದು
ಮೂಲೆಯ ಾ್ನಗಲಿ

ಅಥ ಾ ಮಂಚದ ಮೇಲಿನ ಬಟೆ್ಟಯ ಒಂದು ತುಂಡ ಾ್ನಗಲಿ
ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.”
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13 ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ಆಗಿರುವ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, “ ಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ
ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸು. 14 ಇಸೆ್ರೕಲು ಾಪ ಾಡಿದೆ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ
ಾನು ಅದನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲರುವ ವೇದಿಕೆಗಳನೂ್ನ
ಾನು ಾಶ ಾಡುವೆನು. ವೇದಿಕೆಯ ಕೊಂಬುಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಟು್ಟ
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವವು. 15 ಬೇಸಿಗೆ ಾಲದ ಅರಮನೆ ಂದಿಗೆ
ಚಳಿ ಾಲದ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ದಂತದ
ಭವನಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು, ಇತರ ಎಷೊ್ಟೕ ಮನೆಗಳು
ಾಶ ಾಗುವವು.” ಇವುಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.

4
ಸುಖವನು್ನ ಆಶಿಸುವ ಹೆಂಗಸರು

1 ಸ ಾಯರ್ದ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲರುವ ಾ ಾನಿನ ದನಗಳೇ, ನನ್ನ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ನೀವು ಬಡ ಜನರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ ಜಜು್ಜತಿ್ತೕರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರ ಹತಿ್ತರ, “ನಮಗೆ ಕುಡಿಯಲಿಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಡು”
ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ.

2 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿರು ಾ್ತನೆ. ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಾಕಿ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿರು ಾ್ತನೆ. ಏನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಂಕಟಗಳು ಬರುವವು.

ಜನರು ನಿಮಗೆ ಕೊಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಕೈದಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವರು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮೀನಿನ ಾಳಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ
ಎಳೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವರು. 3ನಿಮ್ಮಪಟ್ಟಣಗಳು ಾಶ ಾಗುವವು.
ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಬಿರುಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಂಗಸರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಹೆಣಗಳ ಾಶಿಯ*ಮೇಲೆ ಬೀಳುವರು.

4ಯೆಹೋವನುಹೀಗೆಹೇಳು ಾ್ತನೆ, “ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಾಪ ಾಡಿರಿ.
ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾಪ ಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ. ಮೂರು ದಿವಸಗಳ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ
* 4:3: ಹೆಣಗಳ ಾಶಿ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಂತಃಪುರಕೆ್ಕ ಎಸೆಯ ಾಗುವುದು.”
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ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ. 5 ಹುಳಿ ಾಕಿದ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕೃತಜ್ಞ ಾ ಹೋಮ ಾಡಿರಿ. ಸೆ್ವೕಚೆ್ಚಯಿಂದ ಕೊಡುವ
ಾಣಿಕೆ ಬಗೆ್ಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲರೇ ಅಂ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಾಡಿರಿ.” ಇದು

ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
6 “ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದೆನು. ನಿಮಗೆ ಾನು ಊಟಕೆ್ಕ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಾವ

ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ ಆ ಾರವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ.” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

7 “ ಾನು ಮಳೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದೆನು. ಸುಗಿ್ಗಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು
ಇರು ಾಗಲೇ ಮಳೆಗರೆಯುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೈರು
ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಾನು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ
ಬೀಳುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು. ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ
ಾಡಿದೆನು. ದೇಶದ ಒಂದು ಾಗದಲಿ್ಲ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.

ಇನೊ್ನಂದು ಾಗವು ಒಣಗಿ ಬೆಂ ಾ ಾಗಿತು್ತ. 8ಹೀಗೆ ಎರಡುಮೂರು
ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಿ ಾಸಿಗಳು ನೀರಿ ಾಗಿ ಇನೊ್ನಂದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ
ಕೊಂಡುಹೋದರು. ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರು ದೊರಕಲಿಲ್ಲ.
ಹೀ ಾದರೂ ನೀವು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.” ಇವು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.

9 “ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳು ಸೂಯರ್ನ ಾಖದಿಂದಲೂ ರೋಗದಿಂದಲೂ
ಾಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು. ನಿಮ್ಮ ತೋಟಗಳನೂ್ನ
ಾ್ರ ತೋಟಗಳನೂ್ನ ಾನು ಾಶ ಾಡಿದೆನು. ಮಿಡತೆಗಳು ನಿಮ್ಮ
ಅಂಜೂರದಮತು್ತ ಆಲೀವ್ ಮರಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. ಆ ಾಗೂ್ಯ
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.” ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

10 “ ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಾ್ಯಧಿಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ ಬರ ಾಡಿದೆನೋ
ಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೂ ಾಡಿದೆನು. ನಿಮ್ಮ ೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಕೊಂದೆನು. ನಿಮ್ಮ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. ಹೆಣಗಳ
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ಾಶಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳವು ದು ಾರ್ಸನೆಯಿಂದ ತುಂಬುವಂತೆ
ಾಡಿದೆನು. ಆ ಾಗೂ್ಯ ನೀವು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.”

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
11 “ಸೊದೋಮ್ ಗೊ ೕರವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದಂತೆ ಾನು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದೆನು. ಆ ನಗರಗಳು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾದವು. ನೀವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಎಳೆದ ಕೊಳಿ್ಳಯಂತಿದಿ್ದೕರಿ.
ಆದರೂ ನೀವು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

12 “ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನಿನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ನಿನ್ನನು್ನ

ತ ಾರು ಾಡಿಕೊ.”
13 ಾನು ಾರು? ಾನೇ ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನು.

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಾತನು ಾನೇ.
ಾನು ಜನರಿಗೆ ಾತ ಾಡಲು ಕಲಿಸಿದೆನು.

ಕತ್ತಲೆಯನು್ನ ಬೆಳಕು ಾಡಿದೆನು.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಾನು
ನಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಾರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೈನ್ಯಗಳ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು.

5
ಇಸೆ್ರೕಲಿ ಾಗಿ ದುಃಖದ ಗೀತೆ

1 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೇ, ಈ ಾಡನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮರಣದ
ಗೀತೆ.
2ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕು ಾರಿಯು ಬಿದ್ದಳು.

ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಆಕೆ ಏಳುವದಿಲ್ಲ.
ಆಕೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಧೂಳಿನಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದ ಾ್ದಳೆ.

ಆಕೆಯನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಲು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
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3ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

“ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ
ಹೋದರೆ

ನೂರು ಮಂದಿ ಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವರು.
ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು ನೂರು ಮಂದಿ ಂದಿಗೆ ಹೋದರೆ

ಕೇವಲ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವರು.”

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮರಳಿ ಬರುವಂತೆಯೆಹೋವನ ಆಗ್ರಹ
4ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಬಂದು ಬದುಕವವ ಾಗು.

5ಆದರೆ ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಬೇಡ,
ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಾಲಿಡಬೇಡ.

ಗಡಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಬೇಷೆರ್ಬಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಡ.
ಗಿ ಾ್ಗಲಿನ ಜನರು ಕೈದಿಗಳಂತೆ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವರು.

ಮತು್ತ ಬೇತೇಲ್ ಾಶ ಾಡಲ್ಪಡುವದು.
6ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಆಗ ಜೀವಿಸುವಿ.

ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗದಿದ್ದಲಿ್ಲ ೕಸೇಫನ
ಮನೆತನಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿಯು ಹಿಡಿಯುವುದು.

ಆ ಬೆಂಕಿಯು ೕಸೇಫನ ಮನೆಯನು್ನ ದಹಿಸುವದು.
ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಾರೂ ನಂದಿಸ ಾರರು.

7-9ನೀನುಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಹೋಗಬೇಕು.
ದೇವರು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಕತ್ತಲೆಯನು್ನ ಮುಂಜಾನೆಯಬೆಳಕ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಹಗಲನು್ನ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸು ಾ್ತನೆ.

ಆತನುಸಮುದ್ರದನೀರನು್ನ ಕರೆದುಭೂಮಿಯಮೇಲೆಹೊಯು್ಯ ಾ್ತನೆ.
ಆತನ ಹೆಸರುಯೆಹೋವನು.

ಆತನು ಒಂದು ಬಲ ಾದ ನಗರವನು್ನ ರ ಸಿ
ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಾಶನಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸು ಾ್ತನೆ.”
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ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಡಿಸಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯ
ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ವಿಷ ಾರಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದಿ.

ಾ್ಯಯವನು್ನ ಕೊಲೆ ಾಡಿದಿ. ಅದು ನೆಲದಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ
ಾಡಿದಿ.

10 ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಾವರ್ಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರು ಾಡುವ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಖಂಡಿಸುವರು. ಜನರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ
ಹಗೆ ಾಡುವರು.

ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಸರಳ ಾದ ಸತ್ಯಗಳನು್ನ
ಉಪದೇಶಿಸುವರು. ಆದರೆಜನರುಅವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು.

11ನೀವು ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಾಡುವಿರಿ.
ಗೋದಿಯಮೂಟೆಗಳನು್ನ ಅವರಿಂದ ಸುಲುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ.

ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೊರೆದು ನಿಮ ಾಗಿ ಅಂದ ಾದ ಮನೆಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

ಆದರೆ ಆಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸುಂದರ ಾದ ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ ನೆಡುವಿರಿ.

ಆದರೆ ಅದರ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ನೀವು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
12 ಾಕೆ ಹೀಗೆ? ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾನು

ಬಲೆ್ಲನು.
ನೀವು ಭಯಂಕರ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ.

ಾ್ಯಯವಂತರನು್ನ ಾಯಗೊಳಿಸಿದಿ್ದೕರಿ.
ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡಲು ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ಬಡಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯವನು್ನ ದೊರಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

13ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನಿಗ ಾದ ಬೋಧಕರು ಸುಮ್ಮನಿರುವರು.
ಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.

14ದೇವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡದೆ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು.

ಆಗ ನೀವು ಬದುಕುವಿರಿ.
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ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಇರುವನು.

15ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ,
ನಿಮ್ಮ ಾ್ಯ ಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಧಪಿಸಿರಿ.
ಆಗ ಒಂದುವೇಳೆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು
ೕಸೇಫನ ವಂಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರಿಗೆ
ದಯೆತೋರಿಸಬಹುದು.

ಮ ಾ ಶೋಕದ ದಿನಗಳು ಬರುವವು
16 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು

ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ ಾವರ್ಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಗೋ ಾಡುವರು.

ರಸೆ್ತ ಬದಿಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಗೋ ಾಡುವರು.
ಪಟ್ಟಣದ ನಿ ಾಸಿಗಳು ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಗೋ ಾಡಲು ರೈತರನು್ನ
ಆ ಾ್ವನಿಸುವರು. ಅಳುವವರನು್ನ ಾಡಿಗೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರುವರು.

17 ಾ್ರ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಾಕೆಅಳುವರು?
ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಾದುಹೋಗು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.”

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
18ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆಯೆಹೋವನ

ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನವನು್ನ ನೋಡುವಮನಸಿ್ಸದೆ.
ಆ ದಿವಸವನು್ನ ಾಕೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು?

ಯೆಹೋವನ ಾ್ಯ ಾತೀಪಿರ್ನ ದಿನವು ಬೆಳಕನ್ನಲ್ಲ, ಕತ್ತಲನು್ನ
ತರುವುದು.

19ಆಗ ನೀವು ಸಿಂಹದ ಾಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಕರಡಿಯ ಾಯಿಗೆ ಬೀಳುವಮನುಷ ್ಯನಂತಿರುವಿರಿ.

ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಆಶ್ರಯಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ
ಗೋಡೆಗೆ ಒರಗಿ ನಿಂ ಾಗ
ಒಂದು ಾವಿನಿಂದ ಕಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡವರಂತೆ ಇರುವಿರಿ.

20ಯೆಹೋವನ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿವಸವು



ಆ ೕಸ 5:21 xiv ಆ ೕಸ 6:1

ಬೆಳಕಿನ ದಿವಸ ಾಗಿರದೆ ಕತ್ತಲೆಯ ದಿವಸ ಾಗಿರುವುದು;
ಬೆಳಕಿನಮಿಣಕೂ ಇಲ್ಲದ ಅಂಧ ಾರದ ದಿನ ಾಗಿರುವುದು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಆ ಾಧನೆಯುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ
21 “ನಿಮ್ಮ ಆ ಾಧ ಾ ದಿವಸಗಳನು್ನ ಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಾಮಿರ್ಕ ಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಸಂತೋಷಿಸುವದಿಲ್ಲ.

22 ನೀವು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವ ಾ್ನಗಲಿ ಾನ್ಯದ ಹೋಮವ ಾ್ನಗಲಿ
ಅಪಿರ್ಸಿದರೆ
ಾನು ಅದನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದಲಿ್ಲ ಕೊಬಿ್ಬದ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಬಲಿಯಪಿರ್ಸಿದರೂ
ಾನು ಅದನು್ನ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡುವದಿಲ್ಲ.

23ನಿಮ್ಮ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಾಡುಗಳನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಡಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳ ಾಡುಗಳನು್ನ ಾನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

24ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಾ್ಯಯವುಹರಿಯುವಂತೆ ಾಡಿರಿ.
ಎಂದಿಗೂ ಬತ್ತದ ಒರತೆಯಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳತನವು ಹರಿಯಲಿ.

25ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ನನಗೆಯಜ್ಞಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದೆ.

26 ಆದರೂ ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಜ ಾದ ಸಕೂ್ಕತನ ಮತು್ತ ಕೈ ಾನನ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆ.

ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ದೇವರುಗಳ ಾ್ನಗಿ ನೀನೇ ಾಡಿಕೊಂಡೆ.
27 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದಮಸ್ಕದ ಆಚೆಗೆ ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿ

ಕಳುಹಿಸುವೆನು.”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

6
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸುಭಿ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವದು

1ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಸುಖದಿಂದಿರುವ ಜನರಿಗೂ
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ಸ ಾಯರ್ದ ಪವರ್ತಗಳಮೇಲೆ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೂ
ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸುವದು.

ನೀವು ವಿಶೇಷ ಾದ ದೇಶದ ವಿಶೇಷ ಾಯಕರು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಮನೆತನವು ಸಲಹೆ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತಿ್ತರ ಬರುತ್ತದೆ.

2ಹೋಗಿ ಕಲೆ್ನಯ ಕಡೆಗೆ ದಿಟಿ್ಟಸಿರಿ.
ಅಲಿ್ಲಂದ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಾ ಾತಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಗತ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ.

ಆ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ ನೀವುಉತ್ತಮರೋ? ಇಲ್ಲ.
ಅವರ ಾಜ್ಯವು ನಿಮಗಿಂತ ವಿ ಾ್ತರ ಾಗಿದೆ.

3ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವ ದಿವಸದ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಾವಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
ಅಕ್ರಮ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ನೀವು ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ
ಇದಿ್ದೕರಿ.

4ಆದರೆಈಗ ನೀವು ಸುಖದ ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ,
ದಂತದಮಂಚದಲಿ್ಲ ಮಲಗುವಿರಿ;

ಸು ಾಸನಗಳಮೇಲೆ ಬಿದು್ದಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಎಳೇ ಕುರಿಮರಿಯನೂ್ನ ಹಟಿ್ಟಯಿಂದ ಎಳೇ
ಕರುವನೂ್ನ ಭ ಸುತಿ್ತೕರಿ.

5ನಿಮ್ಮ ತಂತಿ ಾದ್ಯಗಳಿಂದ ಾಡನು್ನ ಾರಿಸುವಿರಿ;
ಾವೀದನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಅ ಾ್ಯಸಿಸುವಿರಿ.

6ಅಂದ ಾದ ಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿಯುವಿರಿ.
ಉತ್ತಮ ಾದ ಸುಗಂಧತೈಲವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವಿರಿ.
ೕಸೇಫನ ಕುಟುಂಬದ
ಾಶನದ ಬಗೆ್ಗಯೂ ನೀವು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

7 ಈಗ ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸು ಾಸನಗಳಲಿ್ಲ ಾಲನು್ನ ನೇರ ಾಗಿ
ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಸುಖದ ಸಮಯಗಳು
ಅಂತ್ಯ ಾಗುವವು. ಅವರು ಕೈದಿಗಳಂತೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ
ಪರದೇಶಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಸೆರೆ
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ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವವರಲಿ್ಲ ದಲಿಗ ಾಗುವರು. 8 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ
ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ. ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳಿವು:

“ ಾಕೋಬನು ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವಂಥವುಗಳನು್ನ ಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವನ ಬಲ ಾದ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಶತು್ರಗಳು ಬಂದು ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಸೂರೆ ಾಡುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.”

ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವರು
9 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಇದ್ದರೂ

ಅವರು ಾಯುವರು. 10 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಸ ಾ್ತಗ ಅವನ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಬಂದು ಶವವನು್ನ ಸುಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವನು. ಸಂಬಂಧಿಕನು ಬಂದು ಎಲುಬುಗಳನು್ನ
ಕೊಂಡೊಯು್ಯವನು. ಮನೆ ಳಗೆ ಅವಿತುಕೊಂಡಿರುವವರನು್ನ
ಕರೆಯುವನು. “ಇನೂ್ನ ಸತ್ತ ಹೆಣಗಳು ಒಳಗಿವೆ ೕ?” ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸುವನು.
ಒಳಗಿದ್ದವರು “ಇಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸುವರು.
ಆಗ ಆ ಸಂಬಂಧಿಕನು ಅವರನು್ನ ತಡೆದು, “ಯೆಹೋವನ
ಾಮವನು್ನ ಾವುಉಚ್ಚರಿಸ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳುವನು.

11ನೋಡು,ಯೆಹೋವನು ಆ ಯನು್ನ ಕೊಡುವನು.
ಆಗ ಭವ್ಯಭವನಗಳು ಒಡೆದು ಚೂರುಚೂ ಾಗಿ ಬೀಳುವವು.
ಮತು್ತ ಸಣ್ಣ ಮನೆಗಳು ಚಿಂದಿಚಿಂದಿ ಾಗಿ ಚೂ ಾಗುವವು.

12 ಕುದುರೆಗಳು ಬಂಡೆಗಳಮೇಲೆ ಓಡುವ ೕ? ಇಲ್ಲ!
ಬಂಡೆಗಳನು್ನ ಊಳಲು ನಿಮ್ಮ ಹಸುಗಳನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸುವಿರೋ? ಇಲ್ಲ!

ಆದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲವನು್ನ ತಿರುವುಮುರುವು ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.
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ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ನೀವು ವಿಷ ಾಗಿ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಾ್ಯಯವನು್ನ
ಕಹಿ ಾದ ವಿಷವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ.

13ಲೊ ಡೆ ಾರಿನಲಿ್ಲ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
“ಕನರ್ಯಿಮನು್ನ ಾವು ನಮ್ಮ ಬಲದಿಂದಲೇ ಗೆದಿ್ದದೆ್ದೕವೆ”
ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ.

14 “ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಂದು ಜ ಾಂಗವನು್ನ
ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು. ಆ ಜ ಾಂಗವು ನಿನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪೂತಿರ್
ಸಂಕಟವನು್ನಂಟು ಾಡುವದು; ಅದು ಲೆಬೋಹ ಾತಿನಿಂದ
ಹಿಡಿದು ಅ ಾ ಾ ಹಳ್ಳದ ತನಕ ಸಂಕಟವನು್ನಂಟು ಾಡುವದು.”
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

7
ಮಿಡತೆಯವಿಷಯ ಾದ ದಶರ್ನ

1 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಇದನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು: ಎರಡನೇ
ಬೆಳೆಯು ಬೆಳೆಯ ಾರಂಭಿಸಿದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆತನು ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ
ತ ಾರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅರಸನು ದಲನೇ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಾಶಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ನಂತರದ ಬೆಳೆ ಇದು. 2ಮಿಡತೆಗಳು
ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಹುಲ್ಲನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. ಆ ಬಳಿಕ ಾನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸು. ಾಕೋಬನು ತೀ ಾ ದುಬರ್ಲ ಾಗಿರುವದರಿಂದ ತನ್ನನು್ನ
ಾನೇ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು. ಅವನಿ ಾಗಿ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡುತೆ್ತೕನೆ.”
3 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ನಿ ಾರ್ರವನು್ನ ಬದಲಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು,

“ಅದು ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ.”

ಬೆಂಕಿಯವಿಷಯ ಾದ ದಶರ್ನ
4 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ

ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕರೆಯುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆ ಬೆಂಕಿಯು
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ಮ ಾ ಾಗರವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿತು. ಭೂಮಿಯನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡಲೂ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿತು. 5 ಆಗ ಾನು, “ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ಾಕು, ನಿಲಿ್ಲಸು ಎಂದು ಬೇಡುತೆ್ತೕನೆ, ಾಕೋಬನು ಇದರಿಂದ
ಉಳಿಯಲಿಕಿ್ಕಲ್ಲ. ಅವನು ಇನೂ್ನ ಚಿಕ್ಕವನು”ಅಂದೆನು.

6 ಆಗ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿ,
“ಇದು ಕೂ ಾ ನೆರವೇರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ತೂಗು ಗುಂಡಿನ ದಶರ್ನ

7 ಯೆಹೋವನು ಈ ದಶರ್ನವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೂಗುಗುಂಡನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಗೋಡೆಯ ಬದಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದನು. ಆ ಗೋಡೆಯು ನೂಲಿನಿಂದ ಗುರುತು ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.
8ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಆ ೕಸನೇ, ಏನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಾನು, “ನೂಲುಗುಂಡು”ಅಂದೆನು.
ಆಗ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು, “ನೋಡು, ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರ

ಮೇಲೆ ನೂಲುಗುಂಡನು್ನ ಾಕುವೆನು. ಅವರನು್ನ ಾನು
ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಾಪದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾನು
ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. 9 ಇ ಾಕನ ವೇದಿಕೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಗುವದು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳೆ ಾ್ಲ ಬಂಡೆಯ ಾಶಿ ಾಗಿ ಾಪರ್ಡುವವು.
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ

ಸಂಹರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆ ೕಸನನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಸದಂತೆ ಅಮಚ್ಯನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದು್ದ

10 ಬೇತೇಲಿನ ಾಜಕ ಾದ ಅಮಚ್ಯನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅರಸ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೆ ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. “ನಿನಗೆ

ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಆ ೕಸನು ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವಂತೆ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾ್ತನೆ. ಅವನುಎಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆಂದರೆ,ಈದೇಶವು
ಅವನ ಾತುಗಳನು್ನ ತುಂಬಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 11 ಅ ೕಸನು,
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‘ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಡುವನು ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ಪರದೇಶಕೆ್ಕ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

12 ಅಮಚ್ಯನು ಆ ೕಸನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಭವಿಷ ್ಯ ಾದಿಯೇ, ನೀನು ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟ
ತುಂಬಿಸಿಕೊ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಂಗವನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಾಡು. 13ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ
ಇನು್ನ ನೀನು ಪ್ರ ಾದಿಸುವದು ಬೇಡ. ಇದು ಾರೊ ಾ್ಬಮನ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ. ಇದು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇ ಾಲಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಅದಕೆ್ಕ ಅ ೕಸನು ಅಮಚ್ಯನಿಗೆ, “ಪ್ರ ಾದಿಸುವದು ನನ್ನ
ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಾನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ.
ಾನು ದನ ಮೇಯಿಸುವವನೂ, ಅತಿ್ತ ಮರಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತ ಹಣು್ಣ
ಕೀಳುವವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. 15 ಾನು ಕುರಿ ಾಯುತಿ್ತರು ಾಗ
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಕುರಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಡ ಎಂದು
ಕರೆದನು. ಆತನು ನನಗೆ, ‘ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಪ್ರ ಾದಿಸು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ
ಸಂದೇಶಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡು. ಆದರೆ ನೀನು, ‘ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಪ್ರ ಾದಿಸಬೇಡ. ಇ ಾಕನ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಸಂಗಿಸಬೇಡ’
ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತ. 17 ಆದರೆ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ
ವೇಶೆ್ಯ ಾಗುವಳು. ನಿನ್ನ ಗಂಡು, ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಾಯುವರು. ಅನ್ಯರು ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ತ ್ಮಳಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವರು. ಮತು್ತ ನೀನುಪರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಯುವಿ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ತಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು.’ ”

8
ಾಗಿದ ಹಣಿ್ಣನ ದಶರ್ನ
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1 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಇದನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು: ಾನು ಒಂದು
ಪುಟಿ್ಟ ಬೇಸಿಗೆಯ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಂಡೆನು. 2ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ,
“ಆ ೕಸನೇ, ನೀನು ಏನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಾನು, “ಒಂದು ಪುಟಿ್ಟ ಬೇಸಿಗೆಯ ಹಣು್ಣಗಳು” ಎಂದು

ಹೇಳಿದೆನು.
ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ

ಅಂತ್ಯ ಾಲವು ಬಂದಿದೆ. ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ಸುಮ್ಮನೆ
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 3 ನನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾಡುವ ಾಡುಗಳು ಮರಣದ
ಶೋಕಗೀತೆಗ ಾಗುವವು. ಇವು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.
ಸತ್ತಹೆಣಗಳು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುವವು. ಜನರು
ೌನದಿಂದಿದು್ದ ಸತ್ತವರನು್ನ ಎತಿ್ತ ಾಶಿಗೆ ಬಿ ಾಡುವರು.”
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವತರ್ಕರಿಗೆ ಹಣ ಸಂ ಾದಿಸುವದೇ ಗುರಿ

4 ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ! ಜನರೇ, ನೀವು ಬಡವರ ಮೇಲೆ
ನಡೆ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.

ಈದೇಶದ ಬಡಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.
5ವತರ್ಕ ಾದ ನೀವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ ಾ ಾಗ ಮುಗಿಯುವುದು? ಆಗ ಾವು
ಾನ್ಯವನು್ನ ಾ ಾಟ ಾಡುವೆವು.

ಸಬ್ಬತ್ ಾ ಾಗಮುಗಿಯುವುದು?
ಆಗ ಾವುನಮ್ಮ ಗೋದಿಯನು್ನ ಾ ಾಟ ಾಡಲು ತರುವೆವು.

ಅದರ ಬೆಲೆಯನು್ನ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸಿ
ಅಳತೆಯನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಡುವೆವು.

ಾ್ರಸನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಡಿ
ಜನರಿಗೆ ೕಸ ಾಡುವೆವು.

6ಬಡಜನರಿಗೆ ಾಲ ಸಂ ಾಯ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗದಿರುವದರಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಾವು ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊ ್ಳೕಣ.

ಒಂದು ತೆ ಚಪ್ಪಲಿಯ ಕ್ರಯಕೊಟು್ಟ
ಅವರನು್ನ ಖರೀದಿಸೋಣ.
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ಮತು್ತ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಗೋದಿಯನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಾರೋಣ.”

7ಯೆಹೋವನು “ ಾಕೋಬನ ಮಹಿಮೆ” ಎಂಬ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ
ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

“ಆಜನರು ಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾನು ಎಂದಿಗೂಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
8ಅದರ ಸಲು ಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶವುಅಲು ಾಡುವದು.

ಸತ್ತವರಿ ಾಗಿ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ನಿ ಾಸಿಯೂ ರೋಧಿಸುವನು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನೈಲ್ ನದಿಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇಶವು

ತಿರುಗುಮುರು ಾಗುವುದು.”
9ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಆ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ನಡುಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲಯೇ ಸೂಯರ್ನನು್ನ

ಮುಳುಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
ಶುಭ್ರ ಾದ ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಕತ್ತಲು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.

10 ನಿಮ್ಮ ಸಂತಸದ ದಿವಸಗಳನು್ನ ಸತ್ತವರಿ ಾಗಿ ರೋದಿಸುವ
ದಿವಸಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.

ನಿಮ್ಮ ಾಡುಗಳೆ ಾ್ಲ ಶೋಕಗೀತೆ ಾಗುವವು.
ಎಲ್ಲರೂ ಶೋಕಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.

ಪ್ರತಿ ತಲೆಯನು್ನ ಬೋಳು ತಲೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.
ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳ ಾಗ ರೋದಿಸುವ ಾಗೆ

ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ರೋದಿಸುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಅದರ ಅಂತ್ಯ ಕಹಿ ಾಗಿರುವುದು.”
ದೇವರ ಾಕ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಅತಿ ಾದ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಕೇಳುವ

ದಿವಸಗಳು ಬರುವವು
11ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹಸಿವೆಯ
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ದಿವಸಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು.
ಜನರು ರೊಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹಸಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀರಿ ಾಗಿ ಾ ಾರುವದಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲ! ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ
ಹಸಿವೆಯುಳ್ಳವ ಾಗುವರು.

12ಮೃತು್ಯಸಮುದ್ರದಿಂದಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ತನಕ,
ಉತ್ತರದಿಂದಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ತನಕ ಜನರು

ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ಾ್ಕಗಿ ಾತೊರೆಯು ಾ್ತ ಅಲೆ ಾಡುವರು.
ಆದರೆ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

13ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸುಂದರ ಾದ
ತರುಣತರುಣಿಯರು ಾಹದಿಂದ ಬಳಲುವರು.

14ಆ ಜನರು ಸ ಾಯರ್ದ ಾಪದ*ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಡುವರು,
‘ ಾನೇ, ನಿನ್ನ ದೇವ ಾಣೆ….’
‘ಬೇಷೆರ್ಬದ ದೇವ ಾಣೆ….’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳುವರು.

ಆದರೆ ಆ ಜನರು ಬಿದು್ದಹೋಗುವರು.
ಅಲಿ್ಲಂದ ತಿರುಗಿ ಏಳುವದೇ ಇಲ್ಲ.”

9
ವೇದಿಕೆ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಯೆಹೋವನ ದಶರ್ನ

1ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡೆನು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,

“ಸ್ತಂಭಗಳಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ,
ಆಗ ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸಿ್ತಲಿನ ತನಕ ಕಂಪಿಸುವದು.

ಸ್ತಂಭಗಳು ಜನರ ತಲೆಗಳಮೇಲೆ ಕುಸಿದುಬೀಳುವಂತೆ ಾಡಿರಿ.
ಅದರಿಂದ ಾಯದೆ ಉಳಿಯುವವರನು್ನ ಾನು ಖಡ್ಗದಿಂದ

ಾಯಿಸುವೆನು.
* 8:14: ಸ ಾಯರ್ದ ಾಪ ಅಂದರೆ ಬಸವನ ವಿಗ್ರಹ.
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ಅದರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಲು ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ
ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
2ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅವರು ಅಗೆದು ಅದರೊಳಗೆ ಅವಿತುಕೊಂಡರೆ

ಅದರೊಳಗಿಂದ ಅವರನು್ನ ಎಳೆದು ಾಕುವೆನು.
ಆ ಾಶದೊಳಗೆ ಾರಿ ತಪ್ಪಸಿಕೊಂಡರೆ

ಅಲಿ್ಲಂದಲೂ ಾನು ಅವರನು್ನ ಎಳೆದು ಾಕುವೆನು.
3 ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಅಡಗಿಕೊಂಡರೆ

ಅವರನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅಲಿ್ಲಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು.
ಸಮುದ್ರ ತಳದಲಿ್ಲ ಅವರು ಅಡಗಿಕೊಂಡರೆ

ಅವರನು್ನ ಕಚು್ಚವಂತೆ ಾನು ಸಪರ್ಕೆ್ಕ ಆ ಾಪಿಸುವೆನು.
4ಶತು್ರಗಳು ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದರೆ

ಾನು ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಲು
ಕತಿ್ತಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವೆನು.

ೌದು ಾನು ಅವರನು್ನ ಗಮನಿಸು ಾ್ತ ಾಯುವೆನು.
ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದು ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ಸಂಕಟ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಾಯುತೆ್ತೕನೆ.”

ಶಿ ಯು ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವದು
5 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಿಯನು್ನ

ಸ್ಪಶಿರ್ಸುವನು.
ಆಗ ಅದು ಕರಗಿಹೋಗುವುದು.
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಸತು್ತಹೋದವರಿ ಾಗಿ
ಗೋ ಾಡುವರು.

ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನೈಲ್ ನದಿಯಂತೆ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಏರಿಳಿತಉಂಟಾಗುವುದು.

6 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶದ ಮೇಲೆ ತನ ಾಗಿ ಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದನು.
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ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಆ ಾಶವನು್ನ ಹರಡಿದನು.
ಸಮುದ್ರದ ನೀರನು್ನ ಕರೆದು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ

ಮಳೆಗೆರೆಯುವಂತೆ ಾಡುವನು.
ಆತನ ಹೆಸರುಯೆಹೋವ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಶನದ ಾ ಾ್ದನ

7ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

“ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಇಥಿ ೕಪ್ಯದವರಂತಿರುವೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಾನು ಹೊರತಂದೆನು.
ಕ ್ತೕರಿನಿಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಹೊರತಂದೆನು
ಮತು್ತ ಕೀರ್ ನಿಂದ ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ತಂದೆನು.”

8 ಾಪದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶವನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈ ಭೂಮುಖದಿಂದ ಅಳಿಸಿಬಿಡುವೆನು.

ಆದರೆ ಾಕೋಬನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

9ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಾಶನ ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಾಪಿಸುವೆನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಾನು ಪರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ, ಚದರಿಸಿಬಿಡುವೆನು.

ಒಬ್ಬನು ಜಾಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಜಾಳಿಸುವಂತೆ ಇರುವುದು.
ಒಳೆ್ಳಯ ಹಿಟು್ಟ ಜಾಳಿಗೆಯ ರಂಧ್ರದಮೂಲಕ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ,

ಹಿಟಿ್ಟನ ಗಂಟುಗಳುಜಾಳಿಗೆಯಮೇಲೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವವು.
ಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಇದೇ ರೀತಿ ಾಗುವುದು.

10 “ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಾಪಿಗಳು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ:
‘ನಮಗೆ ಾವ ಕೇಡೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.’

ಆದರೆ ಅವರೆ ಾ್ಲ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಾಯುವರು.”
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ಾಜ್ಯವು ತಿರುಗಿ ಾ್ಥಪಿಸಲ್ಪಡುವದೆಂದು ದೇವರ ಾ ಾ್ದನ
11 “ ಾವೀದನ ಗು ಾರವು ಕುಸಿದುಬಿದಿ್ದದೆ.

ಆದರೆ ಆ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿ ಅದನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕತು್ತವೆನು.
ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ರಂಧ್ರಗಳನು್ನ ಾನು ಸರಿಪಡಿಸುವೆನು.

ಬಿದು್ದಹೋದ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟು್ಟವೆನು.
ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತೊ್ತೕ ಾಗೆಯೇ ಇರುವದು.

12ಆಗ ಎದೋಮಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು
ಮತು್ತ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ನೋಡುವರು.”

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಆತನು ಅವುಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು.

13 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಒಂದು ಸಮಯವು
ಬರುವುದು,

ಆಗಉಳುವವನು ಕೊಯು್ಯವವನನೆ್ನೕ
ಮೀರಿಸಿಮುಂದೆ ಹೋಗುವನು.

ಾ್ರ ನೆಡುವವನು ಾ್ರ ಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯವನನೆ್ನೕ
ಮೀರಿಸಿಮುಂದೆ ಹೋಗುವನು.

ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದಲೂ ಪವರ್ತಗಳಿಂದಲೂ
ಸಿಹಿ ಾ್ರ ಾರಸವು ಹರಿದುಬರುವುದು.

14ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆತರುವೆನು.

ಾಳುಬಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟಿ್ಟ
ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು.

ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ಾಡಿ
ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವರು.

ತೋಟಗಳನು್ನ ಾಡಿ
ಅದರ ಫಲಗಳನು್ನ ಭೋಗಿಸುವರು.

15 ಾನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾ್ಥಪಿಸುವೆನು.
ಾನು ಕೊಟಿ್ಟರುವ ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಕೀಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.”
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ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
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