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ಯೆ ಾಯ
1 ಆ ೕಚನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯನಿಗೆ ಆದ ದೈವದಶರ್ನ.

ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲಿದ್ದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ದೇವರು ಯೆ ಾಯನಿಗೆ ಈ ದಶರ್ನ ನೀಡಿದನು; ಯೆಹೂದದ
ಅರಸ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯ, ೕ ಾವು, ಆ ಾಜ ಮತು್ತ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯರ
ಾಲದಲಿ್ಲಯೆ ಾಯನಿಗೆಈ ದಶರ್ನ ಾಯಿತು.

ಸ್ವಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದೇವರ ದೂರು
2 ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳೇ, ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಆಲಿಸಿರಿ!

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ:

“ ಾನು ಾಕಿ ಸಲಹಿದ
ಮಕ್ಕಳೇ ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

3ಎತು್ತ ತನ್ನ ದಣಿಯನು್ನ ತಿಳಿದದೆ;
ಕತೆ್ತಯು ತನ್ನ ದಣಿಯ ಕೊಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತಿಳಿದದೆ.

ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇ ಇಲ್ಲ.”

4ಇಸೆ್ರೕಲ್ದೇಶವು ಾಪದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ;ಅವರ ಾಪವೇ
ಅವರಿಗೆ ಾರ ಾದ ಹೊರೆ ಾಗಿದೆ; ಅವರು ದುಷ್ಟಕುಟುಂಬಗಳ
ಕೆಟ್ಟಮಕ್ಕಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಾ್ದರೆ;
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರನು್ನ ಅವ ಾನಪಡಿಸಿ ಾ್ದರೆ; ಅವರು
ಆತನನು್ನ ತೊರೆದು ಅಪರಿಚಿತನೋ ಎಂಬಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

5 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಕೆ ಶಿ ಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು? ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಿದೆನು, ಆದರೆ ನೀವು ಬದ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಏಳುತ್ತಲೇ ಇದಿ್ದೕರಿ. ಈಗ ಪ್ರತಿ ಂದು ತಲೆಯೂ



ಯೆ ಾಯ 1:6 ii ಯೆ ಾಯ 1:13

ಪ್ರತಿ ಂದು ಹೃದಯವೂ ರೋಗಕೆ್ಕ ಬಲಿ ಾಗಿದೆ. 6 ನಿಮ್ಮ
ಅಂ ಾಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಡುನೆತಿ್ತಯವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಾಯಗಳೂ ಾಸುಂಡೆಗಳೂ ಹುಣು್ಣಗಳೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ
ಆ ಹುಣು್ಣಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸರಿ ಾಗಿ ಚಿಕಿತೆ್ಸ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ; ಅವುಗಳನು್ನ
ಒರೆಸಲಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ.

7 ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಾ ಾಗಿದೆ; ನಿಮ್ಮ ನಗರಗಳು
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ; ಅನ್ಯದೇಶವು ಶತು್ರಸೈನ್ಯದಿಂದ
ಾ ಾಗುವಂತೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ದೇಶವೂ ಾ ಾಗಿದೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

8 ಚೀ ೕನ್ ನಗರಿಯು ಾ್ರ ತೋಟದಲಿ್ಲರುವ ಜನಶೂನ್ಯ ಾದ
ಡೇರೆಯಂತಿದೆ; ೌತೆಯಹೊಲದಲಿ್ಲ ಾಳುಬಿದಿ್ದರುವಮನೆಯಂತಿದೆ;
ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಸೋತುಹೋದ ನಗರದಂತಿದೆ. 9 ಆದರೆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿಯ ಾ್ನದರೂಉಳಿಸಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವಂತೆ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಾವು ಸೊದೋಮ್ ಗೊ ೕರ ಪಟ್ಟಣಗಳಂತೆ

ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ದೇವರ ಅಪೇ —ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಸೇವೆ

10 ಸೊದೋಮಿನ ಅಧಿಪತಿಗಳೇ, ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ. ಗೊ ೕರದ ಜನರೇ, ಆತನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
11ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಈ ಯಜ್ಞಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೀವು
ನನಗೆ ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಇರುವುದೇಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಡುಗಳ ಯಜ್ಞಗಳೂ,
ಹೋರಿಗಳ, ಕುರಿಗಳ, ಆಡುಗಳ ಕೊಬೂ್ಬ ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ
ರಕ್ತಕೆ ್ಕ ಾನು ಪ್ರಸನ್ನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 12 ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು
ಬರು ಾಗ, ನನ್ನ ಾ್ರ ಾರಗಳನು್ನ ತುಳಿದು ಾಕುವಿರಿ. ಾಗೆ ಾಡಲು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದವರು ಾರು?

13 “ನಿಮ್ಮ ಅ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಡಿ;
ನಿಮ್ಮ ಧೂಪವು ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ; ನಿಮ್ಮ ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯ ಾ್ನಗಲಿ
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ಹಬ್ಬವ ಾ್ನಗಲಿ ಸಬ್ಬತ್ತ ಾ್ನಗಲಿ ಾನು ಸಹಿಸ ಾರೆ. ನಿಮ್ಮ
ಪವಿತ್ರಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಡುವ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಾನು
ಸಹಿಸ ಾರೆ. 14 ನಿಮ್ಮ ಾಸಿಕಕೂಟಗಳನೂ್ನ ಸ ಾಕೂಟಗಳನೂ್ನ
ಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಇವು ನನಗೆ ಾರ ಾಗಿವೆ. ಈ ಾರದಿಂದ
ಾನು ಬೇಸತು್ತ ಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ.
15 “ನೀವು ನನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನೆ್ನತು್ತವಿರಿ, ಆದರೆ
ಾನುನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವುಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವಿರಿ,
ಆದರೂ ಾನು ನಿಮಗೆಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು
ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ.

16 “ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಶುಚಿಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ನಿಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ತೊಲಗಿಸಿರಿ; ಅವುಗಳನು್ನ ನೋಡಲು
ನನಗೆ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡದೆ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ
ಾಡಿರಿ; 17 ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡಲು ಅ ಾ್ಯಸ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿರಿ; ಕೆಡುಕರಿಗೆ ದಂಡನೆ
ವಿಧಿಸಿರಿ; ಅ ಾಥರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ; ವಿಧವೆಯರಿಗೂ
ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ.”

18 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಬನಿ್ನರಿ, ಾವು ಚಚೆರ್
ಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳು ಕಡುಕೆಂ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನು್ನ

ತೊಳೆ ಾಗ ನೀವು ಹಿಮದಂತೆ ಬಿಳು ಾಗುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳು
ಕಿರಮಂಜಿಬಣ್ಣ ಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವುಉಣೆ್ಣಯಂತೆ ಬೆಳ್ಳ ಾಗುವಿರಿ.

19 “ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಉತ್ತಮ
ಫಸಲುಗಳಿಂದ ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. 20 ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳದೆ
ಹೋದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ವಿರೋಧಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಯು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.”

ೕಹೋವನೇ ಇವುಗಳನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮು ದೇವರಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದೆ

21 ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ
ನೋಡಿರಿ. ಆಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟು್ಟ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದಂಥ
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ನಗರಿ ಾಗಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಈಗ ಆಕೆ ಸೂಳೆ ಾಗಲು
ಾರಣವೇನು? ಈಗ ಆಕೆ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಜೆರುಸಲೇಮು
ಾ್ಯಯನೀತಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರು
ದೇವರ ಇಚೆ್ಛಯಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕಿತು್ತ. ಆದರೆ ಈಗ ಕೊಲೆಗಡುಕರು
ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

22 “ಒಳೆ್ಳಯತನವು ಬೆಳಿ್ಳಯಂತಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಬೆಳಿ್ಳಯು ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ ಾ್ದಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ಾರಸ
(ಒಳೆ್ಳಯತನ) ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರತಿದೆ. ಅದು ತೆಳ್ಳ ಾಗಿದೆ.
23ನಿಮ್ಮ ಾ್ನಳುವವರು ದಂಗೆಕೋರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ಕಳ್ಳರಮಿತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;
ಲಂಚಕೋರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;ಹಣ ಾ್ಕಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ;ಹಣ ಾ್ಕಗಿ
ೕಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಅ ಾಥರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;

ವಿಧವೆಯರಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ್ಯ ಕೊಡದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.”
24 ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿ ಒಡೆಯನೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ

ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳೇ,
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನೀವು ನನಗೆ ಾವ
ಕೇಡನೂ್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 25ಜನರು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡುವದಕೆ್ಕ
ದ್ರವವನು್ನ* ಉಪ ೕಗಿಸುವರು. ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ತಪು ್ಪಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾನು ಶುದ್ಧ ಾಡುವೆನು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಅ ೕಗ ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. 26 ಆರಂಭದಲಿ್ಲ
ನಿಮಗಿದ್ದಂತಹ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರನು್ನ ಾನು ತಿರುಗಿ ಬರ ಾಡುವೆನು.
ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಾರರು ಹಿಂದಿನ ಾಲದ ಸಲಹೆ ಾರರಂತೆ ಇರುವರು.
ಆಗ ನೀನು ‘ ಾ್ಯಯ ಾದ ಮತು್ತ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣ’ವೆಂದು
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವೆ.”

27 ದೇವರು ಒಳೆ್ಳಯವನು; ಾ್ಯಯವನೆ್ನೕ ಾಡುವವನು; ಆತನು
ಚೀ ೕನನೂ್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಜನರನೂ್ನ ರ ಸಿ ಾ ಾಡುವನು.

* 1:25: ದ್ರವ ತೊಳೆಯಲುಉಪ ೕಗಿಸುವಉಪು ್ಪ ಮಿಶಿ್ರತ ಾದ ದ್ರವ.
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28 ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಕೊಲೆ ಾರರೂ ದುಷ್ಟರೂ ಾಶ ಾಡಲ್ಪಡುವರು.
ಅವರುಯೆಹೋವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವರಲ್ಲ.

29 ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಾವು ಆ ಾಧಿಸಲು
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಓಕ್ ಮರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ವಿಶೇಷ ಾದ
ಉ ಾ್ಯನವನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಚಿಕೆಪಡುವರು. 30ಎಲೆ ಒಣಗಿಹೋದ
ಏ ಾ ಮರಗಳಂತೆ ನೀವು ಇದಿ್ದೕರಿ. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಾಯುತಿ್ತರುವ
ಉ ಾ್ಯನವನದಂತೆ ನೀವು ಇದಿ್ದೕರಿ. 31 ಬಲಿಷ್ಠರು ಸಣ್ಣಗಿರುವ
ಒಣಮರದ ತುಂಡಿನಂತಿರುವರು. ಆ ಜನರು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳು
ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸುವ ಕಿಡಿಯಂತಿರುವವು. ಅವರ
ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವವು; ಆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಾರೂ
ನಿಲಿ್ಲಸ ಾರರು.

2
ಯೆಹೂದಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ದೈವಸಂದೇಶ

1 ಆ ೕಚನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬಗೆ್ಗ ನೋಡಿದ ದಶರ್ನ.

2 ಕೊನೆಯದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವ ಾಲಯದ ಪವರ್ತವು
ಎ ಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮಹೋನ್ನತ ಾದ
ಪವರ್ತ ಾಗಿರುವುದು.

3 ಅಲಿ್ಲಗೆ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಿಂದ ಜನರು ಸತತ ಾಗಿ ತೊರೆಗಳಂತೆ
ಬರುವರು.

ಹೊರಟುಬಂದ ಆ ಜನರು, “ಬನಿ್ನರಿ, ಾವು ಯೆಹೋವನ
ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ.
ಾಕೋಬನ ದೇವರ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ.

ಆತನು ನಮಗೆ ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸುವನು.
ಾವು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ, ಬೋಧನೆಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
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ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದಿಂದ ಾ್ರರಂಭ ಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕೆ್ಕ
ಹರಡುವದು.

4ಈಗ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ದೇವರೇ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿರುವನು.
ಅನೇಕ ಜನರ ತಕರ್ಗಳನು್ನ ದೇವರು ಕೊನೆ ಾಣಿಸುವನು.

ಆ ಜನರು ಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುವರು;

ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಅವರು ನೇಗಿಲುಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸುವರು;
ತಮ್ಮ ಬಜಿರ್ಗಳಿಂದ ಸಸಿಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ಯವ
ಕುಡುಗೋಲುಗಳನು್ನ ಾಡುವರು.

ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವದನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿಲಿ್ಲಸುವರು.
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಜ ಾಂಗಗಳು ಯು ಾ್ಧ ಾ್ಯಸ ತರಬೇತಿಯನು್ನ
ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

5 ಾಕೋಬನ ಮನೆತನದವರೇ, ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಬೆಳಕನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವ ಾಗಬೇಕು.

6 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ತೊರೆದದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದೆನು. ಪೂವರ್ದೇಶದ ಜನರಿಗಿರುವ ತಪು ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು
ನಿಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಜನರು
ಭವಿಷ ್ಯ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ ಆ ತಪು ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಾರುಹೋದರು.
7 ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದಲೂ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ
ನಿ ೕಪಗಳಿಂದಲೂ ಕುದುರೆಗಳಿಂದಲೂ ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾದ
ರಥಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. 8 ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಕೈಯಿಂದ
ಾಡಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದು್ದ ಜನರು ಅವುಗಳನು್ನ

ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತರೆ. 9 ಜನರು ಕೆಟ್ಟ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ;
ಹೀನಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲಮುಂದುವರಿಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ದೇವರೇ,ನೀನುಅವರನು್ನ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಡ.
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10 ಬಂಡೆಗಳ ಹಿಂಬದಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಹೊಲಸಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಅವಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಆತನ
ಮ ಾಶಕಿ್ತಗೆ ಮರೆ ಾಗಿ ಅವಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

11 ಗವಿರ್ಷ್ಠರ ಗವರ್ವು ಕುಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವುದು; ಅಹಂ ಾರಿಗಳ
ಅಹಂ ಾರವು ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವುದು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾಗಿರುವನು.

12 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ
ದಿನವನು್ನ ೕಜಿಸಿರು ಾ್ತನೆ. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಅಹಂ ಾರಿಗಳನೂ್ನ ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವರನೂ್ನ ಶಿ ಸುವನು.
ಆಗ ಆ ಅಹಂ ಾರಿಗಳನು್ನ ಜನರು ದೊಡ್ಡಜನರೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 13 ಆ ಅಹಂ ಾರದ ಜನರು ಲೆಬನೋನಿನ
ದೇವ ಾರು ಮರಗಳಂತಿರುವರು. ಾ ಾನಿನ ಮ ಾದೇವ ಾರು
ಮರಗಳಂತಿರುವರು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವನು.
14 ಆ ಅಹಂ ಾರಿಗಳು ಉನ್ನತ ಾದ ಪವರ್ತಗಳಂತೆಯೂ,
ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳಂತೆಯೂ ಇ ಾ್ದರೆ. 15 ಅವರು ಎತ್ತರ ಾದ
ಬುರುಜುಗಳಂತೆಯೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಕೋಟೆಗೋಡೆಯಂತೆಯೂ
ಇರುವರು. ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವನು. 16 ಆ
ಅಹಂ ಾರಿಗಳು ಾಷೀರ್ಷಿನ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗುಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಈ
ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ವಸು್ತಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಆ
ಅಹಂ ಾರಿಗಳನು್ನ ಶಿ ಸುವನು.

17 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಹಂ ಾರವನು್ನ
ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಹಂ ಾರಿಗ ಾಗಿರುವವರು ನೆಲದತನಕ
ಬಗಿ್ಗಹೋಗುವರು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ
ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾಗಿರುವನು. 18 ಎ ಾ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಇಲ್ಲ ಾಗುವವು.
19 ಜನರು ಬಂಡೆಗಳ ಸಂದುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲದ ಬಿರುಕುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವರು. ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಆತನ ಪ ಾಕ್ರಮಕೂ್ಕ
ಭಯಪಡುವರು. ಯೆಹೋವನು ಎದು್ದ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ
ಅಲು ಾಡಿಸು ಾಗ ಇವೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವವು.
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20ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳನೆ್ನತಿ್ತ
ಬಿ ಾಡಿಬಿಡುವರು. ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಜನರು ಪೂಜಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಾವಲಿಗಳೂ, ಇಲಿಗಳೂ ಾಸಿಸುವ ಸಂದುಗಳಲಿ್ಲ

ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ 21 ಜನರು ಬಿ ಾಡಿ, ಸಂದುಗೊಂದುಗಳಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವರು. ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಆತನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಗೂ ಹೆದರಿ
ಅವರು ಾಗೆ ಾಡುವರು. ಯೆಹೋವನು ಎದು್ದ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಅಲು ಾಡಿಸುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇವೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವವು.

22ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ನೀವು ಇತರರಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಕೂಡದು.
ಅವರು ಕೇವಲ ಾಯುವ ಮನುಷ ್ಯರಷೆ್ಟೕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ
ನೀವು ದೇವರಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠರೆಂದು ನೆನಸ ಾರದು.

3
1 ಾನು ಹೇಳುವದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮನದಟು್ಟ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ: ನಮ್ಮ

ಒಡೆಯನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಆ ಾರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು. ಆತನು ಅವರ
ಎ ಾ್ಲ ಆ ಾರವನೂ್ನ ನೀರನೂ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು. 2 ಆತನು
ಎ ಾ್ಲ ವೀರರನೂ್ನ ಮ ಾಸೈನಿಕರನೂ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು. ದೇವರು
ಎ ಾ್ಲ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರನೂ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ಹಿರಿಯರನೂ್ನ
ಇಂದ್ರಜಾಲ ಾರರನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು. 3 ದೇವರು
ಸೇ ಾಪತಿಗಳನೂ್ನ ಸ ಾರ್ರದ ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು.
ಆತನು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆ ಾರರನೂ್ನ ಾಂತಿ್ರಕರನೂ್ನ ಭವಿಷ ್ಯ
ಹೇಳುವವರನೂ್ನ ತೊಲಗಿಸುವನು.

4 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ ಾನು ಾಲಕರನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಾಯಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. 5 ಪ್ರಜೆಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ವಿರೋಧಿಗ ಾಗುವರು; ಾಲಕರು ಹಿರಿಯರನು್ನ ೌರವಿಸರು.
ಾ ಾನ್ಯರು ಗಣ್ಯವ್ಯಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸರು.”
6 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದ

ಸಹೋದರನನು್ನ ಹಿಡಿದು, “ನಿನಗೆ ನಿಲುವಂಗಿಯದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
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ನೀನು ನಮಗೆ ಾಯಕ ಾಗು. ಈ ಅವಶೇಷಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ
ಅಧೀನ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

7ಆದರೆ ಆ ಸಹೋದರನು ಎದು್ದನಿಂತು, “ನನಿ್ನಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ,
ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ಾನ್ಯ ಾಗಲಿ ಬಟೆ್ಟ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ
ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವನು.
8 ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಮುಗ್ಗರಿಸಿಬಿದು್ದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೀ ಾಗುವದು. ಯೆಹೂದವು ಾಪದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ

ದೇವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಯದೆ. ಅವ ಾಡುವ
ಾತುಗಳು, ಾಡುವ ಕಿ್ರಯೆಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿವೆ.

ಯೆಹೋವನ ಮಹಿ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಣು್ಣಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ
ನೋಡುವವು.

9 ಜನರ ಮುಖ ಾವವೇ ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಎತಿ್ತತೋರಿಸುವವು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವರು.
ಅವರು ಸೊದೋಮಿನ ಜನರಂತಿ ಾ್ದರೆ. ತಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಾರು
ನೋಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಭಯಂಕರ ಾದದು್ದ. ಅವರು ತಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ
ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

10 ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬು ಾಗಿ
ತಿಳಿಸು. ಅವರು ಾಡುವ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ
ಬಹು ಾನ ದೊರೆಯುವುದು. 11 ಆದರೆ ದುಷ್ಟರ ಗತಿಯನು್ನ
ಏನು ಹೇಳಲಿ. ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಕೆಡುಕು ಸಂಭವಿಸುವದು. ಅವರಿಗೆ
ಬಹಳ ಸಂಕಟಗಳು ಬಂದೊದಗುವವು. ಅವರು ಾಡಿರುವ ಎ ಾ್ಲ
ದುಷ್ಟಕಿ್ರಯೆಗಳಿಗೆ ಶಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುವದು. 12ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿಬಿಡುವರು. ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆಳುವರು.
ನನ್ನ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಾಗರ್ದಶರ್ಕರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಪು ್ಪ ಾರಿಯಲಿ್ಲ

ನಡಿಸುವರು; ಸರಿ ಾದ ಾರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಡ್ಡ ಾರಿಗೆ
ನಡಿಸುವರು.
ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಾಡಿದ ತೀ ಾರ್ನ
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13ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲು ಎದು್ದನಿಂತಿ ಾ್ದನೆ.
14 ಾಯಕರಿಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಅವರು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಆತನು ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನೀವು ಾ ಾತೋಟವನು್ನ

(ಯೆಹೂದವನು್ನ) ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದಿ್ದೕರಿ; ಬಡಜನರಿಂದ ನೀವು
ಕಿತು್ತಕೊಂಡ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಈಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 15 ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಲು ನಿಮಗೆ ಾವ
ಅಧಿ ಾರವಿದೆ? ಬಡಜನರ ಮುಖವನು್ನ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಉಜ್ಜಲು
ನಿಮಗೆ ಾವಅಧಿ ಾರವಿದೆ?” ಇದುನನ್ನ ಒಡೆಯನೂಸವರ್ಶಕ್ತನೂ
ಆಗಿರುವಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.

16ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ; “ಚೀ ೕನಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ವ ಾ್ಯರದಿಂದ ತಲೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತ, ಕುಡಿನೋಟ ಬೀರು ಾ್ತ, ಕುಲುಕಿ
ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡು ಾ್ತ, ಾಲುಗೆಜೆ್ಜಯನು್ನಝಣಝಣಿಸು ಾ್ತ ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ.”

17 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನಿನ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹುಣು್ಣಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿ ಅವರ
ತಲೆಕೂದಲು ಉದುರಿ ತಲೆಬೋ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವನು. 18 ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆತನು ಅವರ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವರಿಂದ
ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು. ಅವರ ಾಲುಸರಗಳನು್ನ, ಸೂಯರ್ಚಂ ಾ್ರ ಾರದ
ಕೊರಳಿನ ಸರಗಳನು್ನ, 19 ಕಿವಿ ೕಲೆಗಳನು್ನ, ಕೈಬಳೆಗಳನು್ನ,
ಸೆರಗುವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ, 20 ರು ಾಲುಗಳನು್ನ, ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟಯನು್ನ,
ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯವನು್ನ, ಾಯಿತಿಗಳನು್ನ, 21 ಮುದೆ್ರಯುಂಗುರವನು್ನ
ಮತು್ತ ಮೂಗುತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು. 22 ಅವರ
ನಯ ಾದ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ, ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಗಳನು್ನ, ಾಲುಗಳನು್ನ,
ಕೈಚೀಲಗಳನು್ನ, 23 ಕೈಗನ್ನಡಿಗಳನು್ನ, ೕ ಾಕುಗಳನು್ನ,
ಮುಂ ಾಸಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಉದ್ದ ಾದ ಾಲುಗಳನು್ನ ಅವರಿಂದ
ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು.

24 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯವು ಕೊಳೆತ
ಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು. ಅವರು ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟಯ
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ಬದಲಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವರು; ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಅಂದ ಾಗಿ
ಹೆಣೆದುಕೊಳು್ಳವ ಬದಲು ಬೋಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಈಗ ಅವರಿಗೆ
ಆಧುನಿಕ ವಸ್ತ ್ರಗಳಿರುವವು; ಆದರೆ ಆಗ ಅವರು ಶೋಕವಸ್ತ ್ರಗಳನೆ್ನೕ
ಧರಿಸುವರು. ಈಗ ಅವರು ಮುಖಗಳಿಗೆ ೌಂದಯರ್ದ
ಬೊಟು್ಟಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು; ಆದರೆ ಆಗ ಅವರ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ
ಸುಟ್ಟಕಲೆಗಳೇ ಇರುವವು.

25 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಸರೆ ಾ್ಲ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಹತ ಾಗುವರು. ನಿಮ್ಮ ವೀರರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮಡಿಯುವರು.
26 ನಗರದ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಜನರು ಸೇರಿ ಬರು ಾಗ
ರೋಧನವೂ ಶೋಕವೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು್ದದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯಂತೆ ಜೆರುಸಲೇಮು ಸವರ್ವನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ರೋಧಿಸುವಳು.

4
1 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಏಳು ಮಂದಿ ಹೆಂಗಸರು ಒಬ್ಬ

ಗಂಡಸನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, “ನಮ್ಮ ಆ ಾರವನು್ನ ಾವೇ
ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಬರೆಗಳನು್ನ ಾವೇ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾವೇ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.

ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗು, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಾವು
ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡು. ದಯ ಾಡಿ ನಮ್ಮ ಾಚಿಕೆಯನು್ನ
ನಮಿ್ಮಂದ ತೊಲಗಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

2 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸಸಿ (ಯೆಹೂದವು) ಬಹಳ
ಚಂದ ಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ,
ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ
ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಫಲಗಳಿ ಾಗಿ ತುಂ ಾ
ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವರು. 3 ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಟು್ಟ
ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲಯೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಾಸಿಸುವವರು
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ಪರಿಶುದ್ಧರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ನೆಲೆಸುವರು.

4 ಚೀ ೕನಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಕಲ್ಮಷವನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ತೊಳೆದುಬಿಡುವನು. ಆತನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ
ರಕ್ತವನು್ನ ತೊಳೆದುಬಿಡುವನು. ಆತನು ಾ್ಯಯನೀತಿಗಳಿಂದ
ತೀಪುರ್ನೀಡುವನು; ದಹಿಸುವ ಆತ್ಮನಿಂದ ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವನು. 5 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಇರುವು ಾಗಿ ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ರುಜು ಾತುಪಡಿಸುವನು.
ಹಗಲಲಿ್ಲ ಆತನು ಧೂಮಮೇಘವನೂ್ನ ಇರುಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ
ಅಗಿ್ನಯ ಪ್ರ ಾಶವನೂ್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು. ಈ ಗುರುತುಗಳು
ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಜನರ ಸಭೆಯ
ಮೇಲೆ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾಣುವುದು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ಮೇಲೆಯೂ
ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊದಿಕೆ ಇರುವುದು. 6 ಈ ಹೊದಿಕೆಯು
ಸುರ ತ ಸ್ಥಳದಂತಿರುವದು. ಅದು ಸೂಯರ್ನ ಾಖದಿಂದಅವರನು್ನ
ರ ಸುವದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಗಳಿಂದಲೂ ಆ
ಹೊದಿಕೆಯು ರ ಸುವದು.

5
ಇಸೆ್ರೕಲು ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಾದ ತೋಟ

1ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನನೂ್ನ ಆತನ ತೋಟವನೂ್ನ ಕುರಿತು ಗೀತೆ ಂದನು್ನ
ಾಡುವೆ.

ಫಲವ ಾ್ತದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನಿಗೆ ಾ್ರ ತೋಟವಿತು್ತ.

2ಆತನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅಗೆದು ಹಸನು ಾಡಿದನು;
ಅದರಲಿ್ಲ ಉತ್ತಮ ಾದ ಾ್ರ ಯ ಸಸಿಗಳನು್ನ ನೆಟ್ಟನು.

ತೋಟದಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಗೋಪುರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ
ಾ್ರ ಯ ತೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು.
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ತೋಟವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾ್ರ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕೊಡುವುದೆಂದು
ಎದುರುನೋಡತೊಡಗಿದನು.

ಆದರೆ ಅದು ಹೊಲಸು ಹಣ್ಣನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟತು.

3ಆಗ ಆತನು, “ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ,
ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಾಗಿಯೂ

ನನ್ನ ಾ್ರ ತೋಟದ ವಿಚಾರ ಾಗಿಯೂ ೕಚಿಸಿರಿ.
4ನನ್ನ ಾ್ರ ತೋಟಕೆ್ಕ ಾನು ಇನೆ್ನೕನು ಾಡಬೇಕಿತು್ತ.

ಾನು ಾಡಬೇಕಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿದೆನು.
ಒಳೆ್ಳಯ ಾ್ರ ಹಣು್ಣ ಬಿಡುವುದೆಂದು ಆಶಿಸಿದೆ್ದನು.

ಆದರೆ ಅದು ಹೊಲಸು ಾ್ರ ಗಳನೆ್ನೕ ಬಿಟಿ್ಟತು.
ಹೀಗೆ ಆದದೆ್ದೕಕೆ?

5 “ ಾನೀಗ ನನ್ನ ಾ್ರ ತೋಟಕೆ್ಕ ಏನು ಾಡುವೆನೆಂದು ತಿಳಿಸುವೆನು:
ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಾಕಿದ್ದ ಮುಳಿ್ಳನ ಬೇಲಿಯನು್ನ

ಕಿತು್ತ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವೆನು.
ಅದರ ಕಲಿ್ಲನ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿ

ತುಳಿ ಾಟಕೆ್ಕ ಈಡು ಾಡುವೆನು.
6 ಾನು ಅದನು್ನ ಬೆಂ ಾ ಾಗಿ ಾಡುವೆನು.

ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಸಿಗಳನು್ನ ಾರೂ ಲ ಸರು. ತೋಟದಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಕೆಲಸ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.

ಮುಳು್ಳಗಳೂಹಣಜಿಗಳೂಅಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವವು.
ಅಲಿ್ಲ ಮಳೆಗರೆಯದಂತೆ ೕಡಗಳಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವೆನು.”

7 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾ್ರ ತೋಟವೇ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶ.
ಯೆಹೋವನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯೇಯೆಹೂದದ ಪ್ರಜೆ.

ಯೆಹೋವನು ಾ್ಯಯವನು್ನ ಅಪೇ ಸಿದರೂ
ಸಿಕಿ್ಕದು್ದ ನರಹತ್ಯವೇ.



ಯೆ ಾಯ 5:8 xiv ಯೆ ಾಯ 5:14

ಯೆಹೋವನು ಧಮರ್ವನು್ನ ಅಪೇ ಸಿದರೂ
ದೊರಕಿದು್ದ ಗೋ ಾಟವೇ.

8 ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಬೇರೆ
ಾವುದಕೂ್ಕ ಸ್ಧಳ ಸಿಗದಂತೆ ನೀವು ಹತಿ್ತರಹತಿ್ತರ ಾಗಿ ಮನೆಗಳನು್ನ

ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಿ ಇಡೀ
ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವಂತೆ ಾಡುವನು.
9ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನನುಡಿಗಳಿವು. ಾನುಈ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿದೆನು: “ಈಗ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಿವೆ, ಆದರೆ
ಾನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಮನೆಗಳು
ಕೆಡವಲ್ಪಡುವವು. ಈಗ ಭವ್ಯ ಾದ ಬಂಗಲೆಗಳಿವೆ, ಆದರೆ
ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಬರಿ ಾಗುವವು. 10 ಆ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಎಕರೆ
ವಿ ಾಲ ಾದ ಾ್ರ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾತ್ರವೇ ಾ್ರ ಾರಸವು
ದೊರಕುವದು. ಅನೇಕ ಚೀಲ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಾನ್ಯ
ಾತ್ರ ಸಿಗುವುದು.”
11 ನೀವು ಮುಂಜಾನೆ ಎದು್ದ ಮದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಹುಡು ಾಡುವಿರಿ.

ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರವಿದು್ದ ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗುವಿರಿ. 12 ನೀವು
ಕುಡಿಯು ಾ್ತ ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನೂ್ನ ದಮ್ಮಡಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಳಲುಗಳನೂ್ನ
ಾರಿಸು ಾ್ತ ನೃತ್ಯ ಾಡುವಿರಿ. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು
ಅನೇ ಾನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ
ಲ ಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೇ ಾಗುವುದು.

13 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನನ್ನ ಜನರು
ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನನ್ನನು್ನ ಅರಿತಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಕೆಲವು
ಜನರು ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ತಮ್ಮ ಅ ಾ ಾಸದ ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ
ಆನಂದಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಆ ಗಣ್ಯವ್ಯಕಿ್ತಗಳೆ ಾ್ಲ ಾ ಾರಿಕೆಯಿಂದಲೂ
ಹಸಿವೆಯಿಂದಲೂ ನರಳುವರು. 14 ಬಳಿಕ ಅವರು ಸತು್ತ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ
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ಇಳಿದುಹೋಗುವರು. ಾ ಾಳವುತನ್ನ ಾಯನು್ನ ಅಗಲ ಾಗಿ ತೆರೆದು
ಅವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.”

15ಆ ಜನರು ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವರು. ಆ ಗಣ್ಯವ್ಯಕಿ್ತಗಳು ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳನು್ನ
ಕೆಳಗೆ ಾಡಿ ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವರು. 16 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನೀತಿಯಿಂದ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು. ಯೆಹೋವನು
ಉನ್ನತೋನ್ನತನೆಂದು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವರು.
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ದೇವರು ಾ್ಯಯ ಾದದ್ದನೆ್ನೕ ಾಡುವನು.
ಜನರು ಆತನನು್ನ ೌರವಿಸುವರು. 17 ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದ
ಜನರನು್ನ ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು. ಆಗ ದೇಶವು
ಬರಿ ಾಗುವುದು. ಕುರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ಬಂದೆಡೆಗೆ ಹೋಗುವವು.
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಕುರಿಮರಿಗಳು
ನಡೆ ಾಡುವವು.

18 ಆ ಜನರನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಜನರು ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಾಡಿಯನು್ನ
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 19 ಅವರು, “ದೇವರು
ಾನು ಾಡಲಿಕಿ್ಕರುವುದನು್ನ ಬೇಗನೇ ಾಡಿಮುಗಿಸಲಿ. ಆಗ
ಏ ಾಗುವದೋ ನೋಡೋಣ. ಆತನ ೕಜನೆ ಬೇಗನೆ
ಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ ಬರಲಿ. ಆಗ ಆತನ ೕಜನೆ ಏನೆಂಬುದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

20 ಆ ಜನರು ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ಕೆಟ್ಟವುಗಳೆಂದೂ ಕೆಟ್ಟವುಗಳನು್ನ
ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳೆಂದೂ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಬೆಳಕನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯೆಂದೂ
ಕತ್ತಲೆಯನು್ನ ಬೆಳಕೆಂದೂ ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಸಿಹಿಯನು್ನ
ಕಹಿಯೆಂದೂ ಕಹಿಯನು್ನ ಸಿಹಿಯೆಂದೂ ಹೇಳುವರು. 21 ಅವರು
ಾವುತುಂ ಾ ಬುದಿ್ಧವಂತರೆಂದೂ ಾನಿಗಳೆಂದೂಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವರು.

22 ಅವರು ಮದ್ಯವನು್ನ ಬೆರೆಸುವುದರಲಿ್ಲ ಪರಿಣಿತರು; ಮದ್ಯಸೇವನೆ
ಾಡುವದಕೆ್ಕ ಹೆಸ ಾದವರು. 23 ಅವರಿಗೆ ಹಣಕೊಟ್ಟರೆ,

ಅಪ ಾಧಿಯನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವರು; ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ಸರಿ ಾದ
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ದೊರಕಲು ಅವರು ಅವ ಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
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24ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೇಡುಗ ಾಗುವವು. ಅವರ ಸಂತತಿಯವರು
ತರಗೆಲೆಯೂ ಹುಲೂ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ
ಾಶ ಾಗುವರು. ಅವರ ಸಂತತಿಯವರು ಸತು್ತ ಧೂ ಾಗುವ
ಬೇರಿನಂತೆ ಾಶ ಾಗುವರು. ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಹೋದ ಹೂವಿನ
ಬೂದಿಯು ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಾರಿಹೋಗುವಂತೆ ಅವರ ಸಂತತಿಯವರು
ಾಶ ಾಗುವರು.
ಅವರು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ

ಅನುಸರಿಸಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ಅವರು ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ. 25 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನೆ್ನತಿ್ತ ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವನು. ಆಗ
ಪವರ್ತಗಳೂ ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳವವು; ಹೆಣಗಳು ಕಸದಂತೆ ರಸೆ್ತಗಳಲಿ್ಲ
ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುವವು. ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇರುವನು. ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸಲು ಆತನ ಕೈಗಳು
ಮೇಲೆತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟರುವವು.

ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಶಿ ಸಲು ದೇವರು ಸೈನ್ಯವನು್ನ ತರುವನು
26 ಎದು್ದ ನೋಡು! ದೂರದೇಶದ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ದೇವರು

ಗುರುತನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆತನುಧ ್ವಜವನೆ್ನತಿ್ತ ಆಜನರನು್ನ ಸಿಳು್ಳ ಾಕಿ
ಕರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಶತು್ರಗಳು ದೂರದೇಶದಿಂದ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಬೇಗನೆ ನಿನ್ನ

ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು. ಅವರು ಬಹುವೇಗ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
27 ಶತು್ರಗಳು ಆ ಾಸಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ, ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು
ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿದೆ್ರ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟಯು
ಆಯುಧದೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. ಅವರ
ಾದರ ಗಳ ಾರವು ಎಂದಿಗೂ ತುಂ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. 28 ವೈರಿಗಳ
ಾಣಗಳು ಬಹು ಹರಿತ ಾದದು್ದ. ಅವರ ಬಿಲು್ಲಗಳೆಲ್ಲವೂ
ಾಣವೆಸೆಯಲು ತ ಾ ಾಗಿವೆ. ಅವರ ಕುದುರೆಗಳ ಾದಗಳು
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ಬಂಡೆಯಂತೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿವೆ. ಅವರ ರಥಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಧೂಳಿನ
ೕಡವೇ ಾರುವದು.
29 ಶತು್ರಗಳು ಆಭರ್ಟಿಸುವರು, ಆ ಆಭರ್ಟವು ಾ್ರಯದ

ಸಿಂಹಗಳ ಗಜರ್ನೆಯಂತಿರುವುದು. ಶತು್ರಗಳು ಹೂಂಕರಿಸು ಾ್ತ
ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತರುವವರನು್ನ ಹಿಡಿದುಬಿಡುವರು.
ಜನರು ಹೋ ಾಡಿ ಾ ಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವರು. ಆದರೆ
ಅವರನು್ನ ರ ಸುವವರು ಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 30 ಆದ್ದರಿಂದ
ಸಮುದ್ರವು ಭೋಗರ್ರೆಯವಂತೆ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಗಜರ್ನೆಯಿರುವುದು.
ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ನೆಲದ ಕಡೆ ನೋಡುವರು. ಅಲಿ್ಲ ಬರೇ
ಕತ್ತಲೆಯೇ. ಆ ದಟ್ಟ ಾದ ೕಡಗಳಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕ ಾ್ಪಗಿಯೇ
ಾಣುತ್ತದೆ.

6
ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಲುಯೆ ಾಯನಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ಕರೆ

1 ಅರಸ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಮರಣಹೊಂದಿದ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾನು
ನನ್ನ ಒಡೆಯನನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆತನು ಅದು್ಭತವೂ ಉನ್ನತವೂ
ಆಗಿರುವ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಆತನ ಉದ್ದ ಾದ
ನಿಲುವಂಗಿಯು ಆಲಯವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು್ತ. 2ಆರು ರೆಕೆ್ಕಗಳುಳ್ಳ
ಸೆ ಾಫಿಯರುಯೆಹೋವನಸುತ್ತ ್ತಲೂನಿಂತಿದ್ದರು. ಆದೇವದೂತರು
ಎರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದರು;
ಎರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಾಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದರು;
ಉಳಿದ ಎರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಂದ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
ದೂತನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ದೂತನನು್ನ ಕರೆದು, “ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು,
ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಮ ಾ ಪರಿಶುದ್ಧನು.
ಆತನ ಮಹಿಮೆಯು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ”
ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಸ್ವರದಲಿ್ಲ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 4 ಅವರ ಗಟಿ್ಟ ಾದ
ಸ್ವರಕೆ ್ಕ ಾಗಿಲಿನ ನಿಲುವುಗಳು ಅಲು ಾಡುತಿ್ತದ್ದವು; ಆಲಯವು
ಹೊಗೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು.
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5 ಆಗ ಾನು ಬಹು ಭಯಗೊಂಡು, “ಅ ್ಯೕ, ಾನು
ಾಶ ಾಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುವಷು್ಟ
ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಲು ೕಗ ್ಯರಲ್ಲದ

ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾನುಜೀವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೂ ಾನುಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ, ಾಜಾಧಿ ಾಜನನು್ನ ನೋಡಿದೆನು” ಎಂದೆನು.

6ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಇತು್ತ. ಸೆ ಾಫಿಯರಲೊ್ಲಬ್ಬನು
ಇಕು ್ಕಳಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಳಗಿಂದಉರಿಯುವ ಕೆಂಡವನು್ನ ತೆಗೆದು ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಾರಿಬಂದನು. 7 ಆ ಸೆ ಾಫಿಯನು ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡವನು್ನ
ನನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟಸಿದನು. ಆಗ ಆ ದೂತನು, “ಇಗೋ, ಈ
ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡವುನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ತಗಲಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಾಡಿದ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋದವು. ಈಗ ನಿನ್ನ ಾಪವು
ಅಳಿಸಿ ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ”* ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಆಗ ಾನು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವನು್ನ
ಕೇಳಿದೆನು. ಆತನು, “ ಾನು ಾರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿ? ನಮಗೋಸ ್ಕರ
ಾರು ಹೋಗುವರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆಗ ಾನು, “ ಾನಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸು”ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
9 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಇದನು್ನ ಜನರಿಗೆ
ಾರು: ‘ಸರಿ ಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ, ಆದರೆ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ನೋಡಿ, ಆದರೆ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.’ 10 ಜನರಲಿ್ಲ
ಗಲಿಬಿಲಿಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡು. ಜನರು ಾವು ನೋಡಿದ್ದನು್ನ,
ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಾಗೆ ಾಡು. ನೀನು ಹೀಗೆ
ಾಡದಿದ್ದಲಿ್ಲ ಜನರು ಾವು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು;

ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು
ಾಗೆ ಾಡಿದ್ದಲಿ್ಲ, ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು
ಗುಣಹೊಂದುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
* 6:7: ಅಳಿಸಿ ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡ ಾಗಿದೆ.”
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11 ಆಗ ಾನು, “ಒಡೆಯನೇ, ಎಷ್ಟರ ತನಕ ಾನು ಹೀಗೆ
ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು.
ಅದಕೆ್ಕಯೆಹೋವನು, “ನಗರಗಳು ಾಶ ಾಗುವತನಕಹೀಗೆಯೇ
ಾಡು. ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಹೀಗೆಯೇ
ಾಡು. ಇಡೀ ದೇಶವು ಾ ಾಗಿ ಬೆಂ ಾ ಾಗುವ ತನಕ ಹೀಗೆಯೇ
ಾಡುತಿ್ತರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12 ಜನರು ಬಹುದೂರ ಹೋಗುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಾಡುವನು. ದೇಶದೊಳಗೆ ನಿಜರ್ನ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳು ಬೇ ಾದಷು್ಟ

ಇರುವವು. 13 ಆದರೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆ ಒಂದು ಾಗದಷು್ಟ ಜನರು
ಾತ್ರ ಉಳಿಯುವರು. ಇವರು ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ

ಇವರು ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದವರು. ಇವರು
ಓಕ್ ಮರದಂತಿರುವರು. ಆ ಮರವು ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಅದರ
ಬುಡವು ಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುವದು. ಈ ಾಂಡದ ಬುಡವು ಬಹು
ವಿಶೇಷ ಾದಬೀಜ ಾಗಿರುವದುಮತು್ತ ಅದುಪುನಃ ಬೆಳೆಯುವುದು.

7
ಅ ಾಮ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವೈಮನಸು್ಸ

1ಆ ಾಜನು ೕ ಾವುನಮಗನು. ೕ ಾವುನುಉಜಿ್ಜೕಯನ
ಮಗನು. ರೆಚೀನ್ ಎಂಬವನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು.
ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಪೆಕಹನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಆಗ
ಆ ಾಜನು ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು. ರೆಚೀನ್ ಮತು್ತ ಪೆಕಹ
ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟರು.
ಆದರೆ ಆ ನಗರವನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಅವರಿಂ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

2 ಾವೀದನ ವಂಶದವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು,
“ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯ ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯ (ಇಸೆ್ರೕಲ್) ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಶಿಬಿರಹೂಡಿ ಾ್ದರೆ”ಎಂಬುದೇ ಆ ಸಂದೇಶ. ಅರಸ ಾದಆ ಾಜನು
ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ, ಅವನೂ ಅವನ ಜನರೂ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಭಯಹಿಡಿದವ ಾದರು. ಅಡವಿಯ ಮರಗಳು ಬಿರು ಾಳಿಗೆ
ತತ್ತರಿಸುತ್ತ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಅವರು ತತ್ತರಿಸಿದರು.
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3 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆ ಾಯನಿಗೆ, “ನೀನೂ ನಿನ್ನ
ಮಗ ಾದ ಶೆ ಾರ್ ಾಶೂಬನೂ ಆ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಾತ ಾಡಬೇಕು. ನೀರು ಮೇಲಿನ ಕೊಳಕೆ್ಕ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗು.

ಇದು ಅಗಸನ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲದೆ.
4 “ಆ ಾಜನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ ಾಂತ ಾಗಿದು್ದ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದಿರು.

ಭಯಪಡಬೇಡ. ರೆಚೀನ್ ಮತು್ತ ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ಬೆದರಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೋ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸುಟು್ಟಹೋದ
ಕೋಲಿನಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಹಿಂದೆ ಅವರು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದರು.
ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಕೇವಲ ಹೊಗೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ರೆಚೀನ್,
ಅ ಾಮ್ ಮತು್ತ ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗ ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 5 ಅವರು
ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕುತಂತ್ರ ನಡಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 6 ಅವರು, “ ಾವು
ಹೋಗಿ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡೋಣ. ಯೆಹೂದ
ಾಜ್ಯವನು್ನ ಾವಿಬ್ಬರೂ ಾಗ ಾಡಿಕೊ ್ಳೕಣ ಮತು್ತ ಟಾಬೇಲನ
ಮಗನನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಹೊಸ ಅರಸ ಾಗಿ ಾಡೋಣ ಎಂದು
ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.” ’ ”
7ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಅವರ

ಕುತಂತ್ರವು ನಡೆಯದು. ಅದು ನೆರವೇರದು. 8 ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ
ರೆಚೀನನು ಅರಸ ಾಗಿರುವಷು್ಟ ಸಮಯ ಅದು ನಡೆಯದು.
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ (ಇಸೆ್ರೕಲ್) ಈಗ ಒಂದು ದೇಶ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇನು್ನ
ಅರವತೆದು ವಷರ್ಗ ಳಗೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಒಂದು ದೇಶ ಾಗಿರದು.
9 ಸ ಾಯರ್ವು ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಾಜ ಾನಿ ಾಗಿರುವಷು್ಟ ಾಲ
ಮತು್ತ ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾಗಿರುವಷು್ಟ ಾಲ
ಅವರ ೕಜನೆಗಳು ಕೈಗೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಈ ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ನಂಬದಿದ್ದರೆ ಜನರು ನಿನ್ನ ಾತನು್ನ ನಂಬದಿರಲಿ.”

ಇ ಾ್ಮನುವೇಲ್: ದೇವರು ನ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ
10 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಜನೊಡನೆ ಾತನು್ನ

ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. 11ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಇವೆ ಾ್ಲ



ಯೆ ಾಯ 7:12 xxi ಯೆ ಾಯ 7:17

ಸತ್ಯವೆಂದು ಮನದಟು್ಟ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಗುರುತನು್ನ ಕೇಳಿಕೊ.
ನಿನಗೆ ಾವ ಗುರುತನು್ನ ಬೇ ಾದರೂ ಕೇಳಿಕೊ. ಆ ಗುರುತು
ಆಳ ಾದ ನರಕದಿಂದ ಬಂದ ಗುರು ಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಅಥ ಾ
ಉನ್ನತ ಾದ ಆ ಾಶದಿಂದ ಬಂದ ಗುರು ಾದರೂ ಸರಿಯೇ, ನಿನಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಾಜನು, “ಇದು ಸತ್ಯವೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಾನು ಾವ
ಗುರುತನೂ್ನ ಕೇಳ ಾರೆ. ಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಆಗ ಯೆ ಾಯನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ ಾವೀದನ
ಮನೆತನದವರೇ, ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ. ನೀವು ಜನರ ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ
ಪರೀ ಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ದೇವರ ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ಪರೀ ಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 14 ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದ ದೇವರು ನಿಮಗೊಂದು ಗುರುತನು್ನ ಕೊಡುವನು:

ಇಗೋ, ಒಬ್ಬ ಕನಿ್ನಕೆಯು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವಳು.
ಆತನಿಗೆ ಇ ಾ್ಮನುವೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವಳು.

15 ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ನಿ ಾಕರಿಸಲು ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವವರೆಗೆ
ಸರನೂ್ನ ಜೇನುತುಪ್ಪವನೂ್ನ ತಿನು್ನವನು.

16 ಆ ಮಗುವು ಒಳೆ್ಳಯದರ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ
ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ವಯ ಾ್ಸಗುವ ದಲೇ

ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ದೇಶ ಮತು್ತ ಅ ಾಮ್ಯರ ದೇಶ
ನಿಜರ್ನ ಾಗುವುದು.

ನೀವೀಗ, ಆ ಇಬ್ಬರು ಅರಸರಿಗೆ ಭಯಪಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.

17 “ಆದರೆ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವವ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟದ ಾಲವನು್ನ ತಂದೊಡು್ಡವನು.

ಅದು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಯೆಹೂದದಿಂದ ಅಗಲಿಹೋದ
ಸಮಯದ ಾ್ಲದ ಸಂಕಂಟದಂತಿರುವುದು. ಆ ಸಂಕಟವು ನಿಮ್ಮ
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ಜನಗಳಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ಬರುವದು. ದೇವರು
ಏನು ಾಡುವನು? ಆತನು ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನನು್ನ ನಿಮಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರ ಾಡುವನು.

18 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನೊಣಗಳನು್ನ ಕರೆಯುವನು.
ಆ ನೊಣಗಳು ಈಗ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನದಿಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲವೆ.
ಯೆಹೋವನು ದುಂಬಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯುವನು. ಆ ದುಂಬಿಗಳು
ಈಗ ಅಶೂ್ಶರ್ ದೇಶದಲಿ್ಲವೆ. ಈ ವೈರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದು
19 ಮರುಭೂಮಿಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಬಂಡೆಯ
ಸಂದುಗೊಂದುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀರಿನ ಾವಿಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಮುಳು್ಳ ದೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಶಿಬಿರ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವರು. 20ಯೆಹೋವನು
ಅಶೂ್ಶರದವರ ಮೂಲಕ ಯೆಹೂದವನು್ನ ಶಿ ಸುವನು. ಆತನು
ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ೌರಿಕನ ಕತಿ್ತಯಂತೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೂದದ ತಲೆಕೂದಲನೂ್ನ ಕೈ ಾಲುಗಳ
ರೋಮವನೂ್ನ ಗಡ್ಡವನೂ್ನ ಬೋಳಿಸಿಬಿಡುವನು.

21 “ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವನೇ ಆಗಲಿ ಹಸುವನೂ್ನ ಎರಡು
ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಾಕಿ, 22 ಅವು ಕರೆಯುವ ಾಲಿನಿಂದ
ಸರನು್ನ ತಿನು್ನವನು; ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ಸರನೂ್ನ ಜೇನುತುಪ್ಪವನೂ್ನ ತಿಂದು ಜೀವಿಸುವನು.

23 ಒಂದು ಾವಿರ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳಿರುವ ತೋಟಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಾ್ರ ಾಲತೆಯು ಒಂದು ಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳಷು್ಟ
ಬೆಲೆ ಾಳುವಂಥ ಾ್ದಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಂಥ ತೋಟಗಳು
ಹಣಜಿಗಳಿಂದಲೂ ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವವು.
24 ದೇಶವು ಾ ಾಗುವುದರಿಂದ ಜನರು ಬಿಲು್ಲ ಾಣಗ ಡನೆ
ಸಂಚರಿಸುವರು. 25 ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳ
ಮೇಲೆ ವ್ಯವ ಾಯ ಾಡಿ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಬೆಳೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ
ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಶವು
ಹಣಜಿಯಿಂದಲೂ ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರುವದು. ಆ



ಯೆ ಾಯ 8:1 xxiii ಯೆ ಾಯ 8:8

ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ದನಕುರಿಗಳು ಾತ್ರವೇ ಹೋಗುತ್ತವೆ.”

8
ಅಶೂ್ಶರವು ಬೇಗನೇ ಬರುವದು

1ಯೆಹೋವನುಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಒಂದುದೊಡ್ಡ ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ತಂದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಬರೆ: ‘ಮಹೇರ್
ಾ ಾಲ್ ಾಷ್ ಬಜ್ .’ ” (ಇದರಥರ್: “ಕೊಳೆ್ಳಗೆ ಅವಸರ, ಸೂರೆಗೆ
ಆತುರ.”)

2 ಾನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಾ ಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು. (ಅವರು ಾರೆಂದರೆ, ಾಜಕ ಾದಊರೀಯ
ಮತು್ತ ಯೆಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಜೆಕಯರ್.) ಾನು ಆ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ಬರೆಯು ಾಗ ಇವರು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಆಮೇಲೆ ಾನು ಒಬ್ಬ
ಪ್ರ ಾದಿನಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದೆನು. ಆಕೆಯನು್ನ ಕೂಡಲು, ಆಕೆ
ಗಭರ್ವತಿ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹಡೆದಳು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ನನಗೆ, “ ‘ಆ ಮಗನಿಗೆ ಮಹೇರ್ ಾ ಾಲ್ ಾಷ್ ಬಜ್ ’
ಎಂಬ ಹೆಸರನಿ್ನಡು. 4 ಾಕೆಂದರೆ ಆ ಮಗನು ಅ ಾ್ಪ, ಅ ಾ್ಮ
ಎಂದು ಕರೆಯಲು ತೊಡಗುವ ದಲೇ ದೇವರು ದಮಸ್ಕ ಮತು್ತ
ಸ ಾಯರ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ತೆಗೆದು ಅದನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸನಿಗೆ ಕೊಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಮತೆ್ತ ಯೆಹೋವನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದನು. 6 ನನ್ನ
ಒಡೆಯನು ಹೀಗೆಂದನು: “ಈ ಜನರು ನಿ ಾನ ಾಗಿ ಹರಿಯುವ
ಸಿಲೋವ ಕೊಳದ ನೀರನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ರೆಚೀನ್ಮತು್ತ
ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. 7ಯೆಹೋವ ಾದ
ಾನು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನನೂ್ನ ಅವನ ಸಮಸ್ತ
ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ತರುವೆನು. ಅವರು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ರಭಸದ
ಪ್ರ ಾಹದ ನೀರಿನಂತೆ ಬರುವರು. ಅವರು ನದಿಯದಂಡೆಯಮೇಲೆ
ಏರಿಬರುವ ನೀರಿನಂತಿರುವರು. 8ಆನೀರು ಹೊಳೆಯಿಂ ಾಚೆಬಂದು
ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುವುದು. ಆ ನೀರು ಏರು ಾ್ತಬಂದು
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ಯೆಹೂದವನು್ನ ಕುತಿ್ತಗೆಯ ತನಕ ಮುಳುಗಿಸುವದು ಾತ್ರವಲ್ಲ
ಅದನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿಮುಳುಗಿಸಿಬಿಡುವದು.

“ಇ ಾ್ಮನುವೇಲನೇ,ಈಜಲಪ್ರ ಾಹವುಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಗೆಹಬು್ಬ ಾ್ತ
ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಪೂತಿರ್ ಾಗಿಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವದು.”

9ಸಮಸ್ತ ಜ ಾಂಗಗಳೇ,ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ!
ನೀವು ಸೋಲುವಿರಿ.

ದೂರದೇಶದವರೇ, ಕೇಳಿರಿ,
ರಣರಂಗಕಿ್ಕಳಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ!
ನೀವು ಸೋಲುವಿರಿ.

10ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ೕಜನೆ ಾಕಿರಿ.
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ೕಜನೆಯೆ ಾ್ಲ ನಿಷ್ಫಲ ಾಗುವುದು.

ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ಆ ಕೊಡಿರಿ.
ಆದರೆ ಅದು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗುವುದು. ಾಕೆಂದರೆ
ದೇವರು ನ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ!

ಯೆ ಾಯನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
11 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನನೊ್ನಡನೆ
ಾತ ಾಡಿದನು. ಾನು ಇತರರಂತೆ ಇರ ಾರದೆಂದುಯೆಹೋವನು

ನನ್ನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. ಆತನು ನನಗೆ, 12 “ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
‘ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೇಡು ಬಗೆಯು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳುವನು. ಅದನು್ನ ನೀನು ನಂಬಬೇಡ. ಆ ಜನರು ಭಯಪಡುವ
ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಡ.

13 “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನಿಗೇ ನೀನು
ಭಯಪಡಬೇಕು. ಆತನನೆ್ನೕ ನೀನು ೌರವಿಸಬೇಕು. ನೀನು
ಭಯಪಡಬೇ ಾದದು್ದ ಆತನೊಬ್ಬನಿಗೇ. 14 ನೀನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ೌರವಿಸಿದರೆ, ಆತನು ನಿನಗೆ
ಆಶ್ರಯ ಾಗುವನು. ಆದರೆ ನೀನು ಆತನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸದೆ ಹೋದರೆ
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ಆತನು ನಿನಗೆ ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಕ ಾ್ಲಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವನು. ಆತನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳವರಿಗೆ ಎಡವುವ ಕಲೂ್ಲ ಮುಗ್ಗರಿಸುವ
ಬಂಡೆಯೂ ಆಗಿರುವನು. ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರನು್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಬಲೆ ಾಗಿರುವನು. 15 ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರು ಈ
ಬಂಡೆಯನು್ನ ಎಡವಿಬೀಳುವರು. ಅವರು ಬಿದು್ದಮುರಿಯಲ್ಪಡುವರು;
ಬಲೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವರು.”

16 ಯೆಹೋವನು, “ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ
ಮುದೆ್ರ ಾಕು. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಾಗಿ ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ೕ ಾನ ಾಗಿರಿಸು. ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಹೀಗೆ
ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹೀಗಿತು್ತ:

ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾನು
ಾಯುತಿ್ತರುವೆನು.

ಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು ಾಚಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವರ ಕಡೆ ನೋಡಲು ಆತನು ನಿ ಾಕರಿಸು ಾ್ತನೆ.

ಆದರೆ ಾನುಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿರೀ ಸುವೆನು.
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವನು.

18 “ ಾನೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು
ಗುರು ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಚೀ ೕನ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತನೆ.”

19 ಕೆಲವರು, “ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಕಣಿಹೇಳುವವರನೂ್ನ
ಬೇ ಾಳಿಕರನೂ್ನ ವಿಚಾರಿಸು”ಎಂದುಹೇಳು ಾ್ತರೆ. (ಕಣಿಹೇಳುವವರು
ಾವು ಮಂತ್ರಶಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರೆಂದು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಪ ಗಳು
ಾಡುವ ಶಬ್ದವನು್ನ ಾಯಿಂದ ಾಡಿ ತಮಗೆ ರಹಸ್ಯಗಳು ಗೊತಿ್ತವೆ

ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.) ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಜನರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರನೆ್ನೕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ
ಕಣಿಹೇಳುವವರೂ ಬೇ ಾಳಿಕರೂ ಾವು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು
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ಸತ್ತವರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವರು. ಜೀವಿಸುವವರು ಸತ್ತವರನು್ನ ಾಕೆ
ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು?” 20 ನೀವು ಉಪದೇಶಗಳಿಗೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೂ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದರೆ,
ತಪು ್ಪ ಆ ಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವಿರಿ. ಬೇ ಾಳಿಕರಿಂದ,
ಕಣಿಹೇಳುವವರಿಂದ ಬರುವ ಆ ಗಳೇ ತಪು ್ಪ ಆ ಗಳು. ಅವುಗಳಿಗೆ
ಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ

ನಿಮಗೆ ಾವ ಪ್ರ ೕಜನವೂ ಇಲ್ಲ. 21 ನೀವು ಆ ತ ಾ್ಪದ
ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಂಕಟವೂಹಸಿವೆಯೂ
ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಜನರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುವರು. ಆಗ ಅವರಲಿ್ಲ
ಸಿಟು್ಟ ಉಂಟಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅರಸನನೂ್ನ ಅವನ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ
ಬೈಯುವರು ಮತು್ತ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ ರೆಯಿಡುವರು.
22 ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡು ಾಗ ಕೇವಲ ಸಂಕಟಗಳೇ
ಕುಗಿ್ಗಸುವ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಗಳೇ ಾಣಿಸುವವು. ಆ ದುಃಖವು ಅವರನು್ನ
ದೇಶದಿಂದತೊಲಗಿಸಿಬಿಡುವುದು. ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ
ತಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

9
ಒಂದು ಹೊಸ ದಿನ ಬರುವುದು

1 ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಜೆಬುಲೂನ್ ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳು
ವಿಶೇಷ ಾದವುಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ
ಆಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಾ್ರಂತ್ಯ, ೕಡರ್ನಿನ
ಆಚೆಗಿರುವ ಸ್ಥಳ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು ಾಸಿಸುವ ಗಲಿ ಾಯ
ಾ್ರಂತ್ಯ ಇವುಗಳನು್ನ ಮುಂದೆ ದೇವರು ಮ ಾದೇಶವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವನು. 2 ಈಗ ಅವರು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು. ಆದರೆ

ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕನು್ನ ಅವರು ನೋಡುವರು. ಅವರಿರುವ ಸ್ಥಳವು
ಮರಣದ ಸ್ಥಳದಂತೆ ಅಂಧ ಾರದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ
ಬೆಳಕು ಅವರಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವದು.
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3 ದೇವರೇ, ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೀನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವೆ. ನೀನು
ಆ ಜನರನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂತಸವನು್ನ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವರು. ಅದು ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲರುವ ಸಂತಸದಂತೆಯೂ
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಗಳಿಸಿದ ಕೊಳೆ್ಳಯ ಾಲು ದೊರೆ ಾಗ ಉಂಟಾಗುವ
ಸಂತಸದಂತೆಯೂ ಇರುವುದು. 4 ಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮೇಲಿದ್ದ
ಾರವನು್ನ ನೀನು ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆ. ಅವರಬೆನಿ್ನನಮೇಲಿದ್ದ ಾರ ಾದ
ನೊಗವನು್ನ ನೀನು ತೆಗೆದು ಾಕುವೆ; ವೈರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸಲು
ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಬೆತ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆ. ಆ ಸಮಯವು ನೀನು
ಮಿ ಾ್ಯನರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಸಮಯದಂತಿರುವದು.

5 ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾದರ ಯನೂ್ನ
ಾಶ ಾಡ ಾಗುವುದು; ರಕ್ತದ ಕಲೆಯಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಸಮವಸ್ತ ್ರವನೂ್ನ ಾಶ ಾಡ ಾಗುವದು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕ ಾಗುವದು. 6 ವಿಶೇಷ ಾದ ಗಂಡುಮಗುವು
ಜನಿಸಿ ಾಗ ಇವೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವದು. ದೇವರು ನಮಗೊಬ್ಬ ವರದ
ಮಗನನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಈ ವರದ ಮಗನು ಜನರನು್ನ ನಡಿಸುವದಕೆ್ಕ
ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗುವನು. ಆತನ ಹೆಸರು
“ಅದು್ಭತಸ್ವರೂಪನು, ಆಲೋಚ ಾಕತರ್ನು, ಪ ಾಕ್ರಮಿ ಾದ
ದೇವರು, ನಿತ್ಯ ಾದ ತಂದೆ, ಸ ಾ ಾನದ ಪ್ರಭುವು” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಇರುವದು. 7 ಆತನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನವೂ ಅಧಿ ಾರವೂ
ಇರುತ್ತದೆ. ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದವನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವು
ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಅರಸನು ಾ್ಯಯನೀತಿಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ
ಾಜ್ಯ ಾಳುವನು. ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ತನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ
ಬಲ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿದೆ. ಆತನ ಈ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಲು
ಬಲ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯೇ ಾರಣ.

ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಶಿ ಸುವನು
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8 ಾಕೋಬನ ಜನರಿಗೆ, ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಆ ಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಈ
ಆ ಯು ನೆರವೇರಲ್ಪಡುವುದು. 9 ಆಗ ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನಲಿ್ಲರುವ
(ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲರುವ) ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ, ಸ ಾಯರ್ದ ಾಯಕರೂ,
ದೇವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಿ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರು ಬಹು ಗವಿರ್ಷ್ಠ ಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು

ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, 10 “ಈ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಾವು
ಅವುಗಳನು್ನಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟತೆ್ತೕವೆ. ಾವುಅದನು್ನ ಬಲ ಾದಕಲು್ಲಗಳಿಂದ
ಕಟು್ಟವೆವು. ಈಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಮರಗಳು ಕಡಿದು ಾಕಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಾವುದೇವ ಾರುಮರಗಳನು್ನ ನೆಡುವೆವು. ಆದೇವ ಾರುಮರಗಳು
ಎತ್ತರ ಾಗಿಯೂ ಬಲ ಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ.”

11 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ
ಾಡುವವರನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವನು. ಯೆಹೋವನು

ರೆಚೀನನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುವನು.
12 ಯೆಹೋವನು ಪೂವರ್ದಿಂದ ಅ ಾಮ್ಯರನೂ್ನ ಪಶಿ್ಚಮದಿಂದ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನೂ್ನ ಕರೆತರುವನು. ಆ ಶತು್ರಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಅವರ
ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸೋಲಿಸಿಬಿಡುವರು. ಆದರೆಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಲು ಇನೂ್ನ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.

13 ದೇವರು ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸಿದರೂ ಅವರು ಾಪ ಾಡುವದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಬರುವದಿಲ್ಲ.
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅವರು ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
14 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ತಲೆಯನೂ್ನ ಾಲವನೂ್ನ
ಕತ್ತರಿಸುವನು. ಒಂದೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಮರದ
ಾಂಡವನೂ್ನ ಕೊಂಬೆಗಳನೂ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡುವನು. 15 ತಲೆ ಅಂದರೆ
ಹಿರಿಯರುಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖರು. ಾಲವೆಂದರೆ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳು.
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16 ಜನರಿಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ಾಡುವ ಾಯಕರು ಜನರನು್ನ
ತಪು ್ಪ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವ ಜನರು
ಾಶ ಾಗುವರು. 17 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದುಷ್ಟ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಯುವಕರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅವರ
ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಮತು್ತ ಅ ಾಥರಿಗೆ ದೇವರು ದಯೆ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ಾಕೆಂದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ದುಷ್ಟ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ದೇವರಿಗೆ

ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಸು ಾ್ಳಡು ಾ್ತರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪದಿಂದಲೇ ಇರುವನು;

ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವನು.
18 ದುಷ್ಟತನವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೆಂಕಿಯಂತಿದೆ. ಟ್ಟ ದಲು

ಬೆಂಕಿಯು ಹಣಜಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳನು್ನ ಸುಡುವುದು.
ಅನಂತರ ಬೆಂಕಿಯು ಾಡಿನ ದೊಡ್ಡ ದೆಗಳನು್ನ ಸುಡುವುದು.
ಕೊನೆಗದು ದೊಡ್ಡ ಾತ್ರದ ಬೆಂಕಿ ಾಗಿ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟು್ಟ
ಎಲ್ಲವೂಹೊಗೆ ಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವದು.

19 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ
ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವದು. ಆ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಜನರೆ ಾ್ಲ
ಸುಟು್ಟಹೋಗುವರು. ಾರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ ರ ಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವದಿಲ್ಲ. 20 ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವದನು್ನ
ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವರು. ಆದರೆ ಅದು ಅವರ ಹಸಿವೆಯನು್ನ ನೀಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಜನರು ಎಡಬದಿಯಲಿ್ಲರುವದನು್ನ ತಿನು್ನವರು; ಆದರೆ ಅವರ
ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ಶರೀರವನೆ್ನೕ
ತಿನ್ನಲು ಾ್ರರಂಭಿಸುವನು. 21 ಇದರಥರ್ವೇನೆಂದರೆ ಮನಸೆ್ಸಯು
ಎಫಾ್ರಯೀಮನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವನು ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮನು
ಮನಸೆ್ಸ ಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡುವನು. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ
ಯೆಹೂದದೊಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡುವರು.
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಇನೂ್ನ ಕೋಪದಿಂದಿ ಾ್ದನೆ; ತನ್ನ

ಜನರನು್ನ ಇನೂ್ನ ಶಿ ಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
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10
1 ಕೆಟ್ಟ ನಿಯಮವನು್ನ ಬರೆಯುವ ಾ್ಯಯ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ.

ಆ ಾ್ಯಯ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳು ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಾಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳನೆ್ನೕ
ಾಡು ಾ್ತರೆ. 2 ಅವರು ಬಡವರಿಗೆ ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಬಡಜನರ ಹಕ್ಕನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವರು. ಜನರು
ವಿಧವೆಯರಿಂದಲೂ ಅ ಾಥರಿಂದಲೂ ಹಣ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಾಡುವರು.
3 ಾ್ಯಯ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಉತ್ತರ

ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ಏನು ಾಡುವಿರಿ? ದೂರದೇಶದಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಾಶನವು ಬರುತ್ತಲಿದೆ. ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಓಡುವಿರಿ?
ನಿಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ವೂ ನಿಮ್ಮ ಧನ ಾಶಿಯೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸ ಾರವು.
4 ನೀವು ಕೈದಿಗಳಂತೆ ತಲೆತಗಿ್ಗಸುವಿರಿ, ಸತ್ತಹೆಣಗಳಂತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಬೀಳುವಿರಿ. ಆದರೆಅದರಿಂದನಿಮಗೆಪ್ರ ೕಜನ ಾಗದು. ದೇವರು
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇನೂ್ನ
ಶಿ ಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಅಶೂ್ಶರದ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ದೇವರು ನಿಯಂತಿ್ರಸು ಾ್ತನೆ
5 ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವನು: “ ಾನು ಕೋಪಗೊಂ ಾಗ

ಬೆತ್ತವನು್ನ ಹೇಗೆ ಉಪ ೕಗಿಸುವೆನೋ ಾಗೆಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
ಶಿ ಸಲು ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವೆನು. 6 ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಾನು ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ

ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವೆನು.
ಅಶೂ್ಶರಕೆ್ಕ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವಂತೆ ಆ ಾಪಿಸುವೆನು.
ಅಶೂ್ಶರವು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರ ಐಶ್ವಯರ್ವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಸೂರೆ ಾಡುವದು. ಇಸೆ್ರೕಲು ಅಶೂ್ಶರದವರಿಗೆ ಬೀದಿಯ
ಧೂಳಿನಂ ಾಗುವದು.

7 “ಆದರೆ ಾನು ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು
ಅದಕೆ್ಕ ತಿಳಿಯದು. ಅಶೂ್ಶರಕೆ್ಕ ಾನು ನನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಒಂದು
ಾಧನವೆಂದು ಗೊತಿ್ತರದು. ಅನೇ ಾನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
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ಾಶ ಾಡಲು ಅಶೂ್ಶರವು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಅದ ಾ್ಕಗಿ
ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತದೆ. 8ಅಶೂ್ಶರವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ: ‘ನನ್ನ

ಾಯಕರೆ ಾ್ಲ ಾಜರಂತಿರು ಾ್ತರೆ. 9 ಕಲೊ್ನೕ ನಗರವು ಕಕೆರ್ಮೀಷ್
ಾಗೆ ಇರುವದು. ಹ ಾತ್ ನಗರವು ಅಪರ್ದ್ ನಗರದಂತಿರುವದು.
ಸ ಾಯರ್ಪಟ್ಟಣವು ದಮಸ್ಕದಂತಿರುವದು. 10 ಾನು ಆ
ದುಷ್ಟ ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿಬಿಟೆ್ಟನು, ಈಗ ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಆಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆ ಜನರು ಪೂಜಿಸುವ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮ್
ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷ ಾಗಿವೆ.
11 ಾನು ಸ ಾಯರ್ವನೂ್ನ ಅದರ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡಿದೆ.
ಈಗ ಜೆರುಸಲೇಮನೂ್ನ ಅದರ ಜನರು ಾಡಿರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ
ಾನು ಾಶ ಾಡುವೆನು.’ ”
12 ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂ ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತಕೂ್ಕ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಾಡಿ

ತೀರಿಸುವನು. ಆ ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಶಿ ಸುವನು.
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ. ಅವನ
ಗವರ್ವು ಅನೇಕ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು
ಅವನನು್ನ ಶಿ ಸುವನು.

13 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ ಾನು
ಾನಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾನದಿಂದಲೂ ಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದಲೂ
ಾನು ಅನೇಕ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅನೇಕ
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ಅವರ ಐಶ್ವಯರ್ಗಳನು್ನ
ಸೂರೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರ ಜನರನು್ನ ನನ್ನ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಮ ಾ ವೀರ ಾಗಿರುವೆ. 14 ಒಬ್ಬನು

ಹಕಿ್ಕಯ ಗೂಡಿನಿಂದ ಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಾನು ಅವರ
ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವೆನು. ಹಕಿ್ಕಯು ತನ್ನ ಗೂಡಿಗೆ
ಾವ ಭದ್ರತೆಯನೂ್ನ ಾಡದೆ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಹೋಗುವದು,

ರೆಕೆ್ಕ ಾಡಿಸಿ, ಾಯಿದೆರೆದು, ಕಿಚುಗುಟಿ್ಟ ಟೆ್ಟಯನು್ನ ಶತು್ರವಿನಿಂದ
ರ ಸಲು ಅದು ಗೂಡಿನಲಿ್ಲರದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಟೆ್ಟಗಳು
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ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ
ಜನರನು್ನ ಕೈದಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾಗ ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯುವವರು
ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.”

15 ಕೊಡಲಿಯು ಅದನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವವನಿಗಿಂತ
ಉತ್ತಮವಲ್ಲ. ಗರಗಸವು ಅದನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವವನಿಗಿಂತ
ಉತ್ತಮವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಶೂ್ಶರವು ಾನು ದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ,
ಾಮಥ್ಯರ್ವುಳ್ಳವನು ಎಂದು ನೆನಸು ಾ್ತನೆ. ಬೆತ್ತವು, ತನ್ನನು್ನ
ಎತಿ್ತಹಿಡಿದು ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಶಿ ಸುವವನಿಗಿಂತ ಾನು ಬಲಿಷ್ಠನೂ
ಪ್ರಮುಖನೂ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಿದೆ ಇದು. 16 ಾನು ಮ ಾದೊಡ್ಡ
ಜನವೆಂದು ಅಶೂ್ಶರವು ನೆನಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಶರದ ಮೇಲೆ ಭಯಂಕರ ಾದ ಾ್ಯಧಿಯನು್ನ
ಬರ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ತನ್ನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ
ಕೃಶ ಾಗು ಾ್ತನೋ ಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ
ಅಶೂ್ಶರವು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಲಹೀನ ಾಗುವನು. ಅಶೂ್ಶರದ
ಮಹಿ ಾಪ್ರ ಾವಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವವು. ಬೆಂಕಿಯು
ಸವರ್ವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಶ ಾಡುವಂತೆ ಇರುವದು. 17 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಬೆಳಕು ಬೆಂಕಿಯಂತಿದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ್ಧ ಾಗಿರು ಾತನು ಬೆಂಕಿಯ
ಜಾ್ವಲೆಯಂತಿ ಾ್ದನೆ. ದಲು ಹಣಜಿ ಕಸಕಡಿ್ಡಗಳನು್ನ ಸುಡುವ
ಬೆಂಕಿಯಂತೆಆತನಿರುವನು. 18ಆಮೇಲೆಆಬೆಂಕಿಯುದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ
ಮರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವದು. ಕೊನೆಗೆ
ಜನರನು್ನ ದಲುಗೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಾಶ ಾಗುವುದು.
ದೇವರು ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಾಶ ಾಡು ಾಗ ಾಗೆಯೇ ಆಗುವದು.
ಅಶೂ್ಶರವು ಗೆದ್ದಲುಹುಳ ತಿಂದ ಮರದ ದಿಮಿ್ಮಯಂತಿರುವದು.
19 ಆಗ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ, ಒಂದು ಮಗು ಎಣಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವಷು್ಟ
ಮರಗಳಿರುವವು.

20 ಆಗ ಾಕೋಬನ ಮನೆತನದವರು, ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ
ಅಳಿದುಳಿದವರು, ತಮ್ಮನು್ನ ಹೊಡೆಯುವವರನು್ನ
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ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅತೀ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ
ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. 21 ಾಕೋಬನ
ಮನೆತನದಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದವರು ಪ ಾಕ್ರಮಿ ಾದ ದೇವರನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಅನುಸರಿಸತೊಡಗುವರು.

22 ನಿನ್ನ ಜನರು ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿನಂತೆ ಬಹಳವಿರುವರು.
ಆದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರೇ ಉಳಿದು ಕತರ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು.
ಆಜನರು ದೇವರಬಳಿಗೆಹಿಂತಿರುಗುವರು. ಅದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ನಿನ್ನ
ದೇಶವು ಾಶ ಾಗುವದು. ದೇಶವು ಾಶ ಾಗುವದೆಂದು ದೇವರು
ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ಬಳಿಕ ದೇವರ ಒಳೆ್ಳತನವು ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರುವದು.
ಅದು ದಡತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲರುವದು.
23ಸವರ್ಶಕ್ತನೂಒಡೆಯನೂಆದಯೆಹೋವನುಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ
ಈದೇಶವನು್ನ ಾಶ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

24 ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ನನ್ನ ಜನರೇ,
ಅಶೂ್ಶರಕೆ್ಕ ನೀವು ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಈಜಿಪ್್ಟ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಧಿಸಿದಂತೆ ಇವನೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಧಿಸುವನು.
ಅವನ ಾಧೆಯು ನಿಮ್ಮ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲೆ ಬೆತ್ತದಿಂದ ಹೊಡೆದಂತೆ
ಇರುವದು. 25 ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನನ್ನ ಸಿಟು್ಟ
ತಣ್ಣ ಾಗುವದು. ಅಶೂ್ಶರವು ಾಕಷು್ಟ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಿದನೆಂದು
ಾನು ತೃಪಿ್ತಗೊಳು್ಳವೆನು.”
26 ಆ ಬಳಿಕ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಕೊರಡೆಯಿಂದ

ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಹೊಡೆಯುವನು. ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಓರೇಬ್
ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಹೇಗೆ
ಸೋಲಿಸಿದನೋ ಾಗೆಯೇ ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಸೋಲಿಸುವನು. ಹಿಂದಿನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಶಿ ಸಿದನು. ಆತನು ಕೋಲನೆ್ನತಿ್ತ
ಸಮುದ್ರ ಾಗರ್ ಾಗಿತನ್ನ ಜನರನು್ನಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದಹೊರನಡಿಸಿದನು.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದಿಂದಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸಿ
ಬಿಡಿಸುವನು.
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27 ಅಶೂ್ಶರವು ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವದು.
ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಹೊರುವ ಾರ ಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವದು.
ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ನೊಗವನು್ನ ಾಕುವದು. ಆದರೆ ಅದು
ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡುವದು. ಅದು ನಿನ್ನ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವದು.

ಅಶೂ್ಶರದ ಸೈನ್ಯವು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಮುತಿ್ತತು
28 ಸೈನಿಕರು ಅ ಾ್ಯಥಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ; ಮಿಗೊ್ರೕನನು್ನ
ಾದುಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. ಮಿ ಾ್ಮಷಿನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಉಪಕರಣಗಳನಿ್ನಟಿ್ಟರು ಾ್ತರೆ.

29ಸೈನಿಕರು ಾಬರ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕಣಿವೆಯನು್ನ ಾಟು ಾ್ತರೆ. ಗೆಬ
ಎಂಬಲಿ್ಲ ಮಲಗುವರು. ಆಗ ಾ ಾವು ಭಯಪಡುವದು. ೌಲನ
ಗಿಬೆಯದ ಜನರು ಪ ಾಯನ ಾಡುವರು.

30 ಾತ್ ಗಲಿ್ಲೕಮ್ ನವರೇ, ಚೀ ಾಡಿರಿ! ಲಯೆಷವೇ, ಕಿವಿಗೊಡು.
ಅ ಾತೋತೇ, ನನಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡು! 31 ಮದೆ್ಮೕ ಾದ ಜನರು
ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಗೇಬೀಮಿನ ಜನರು ಅವಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
32 ಈ ದಿವಸ ನೋಬಿನಲಿ್ಲ ಸೈನ್ಯವು ತಂಗುವದು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಪವರ್ತ ಾಗಿರುವ ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಸೈನ್ಯವು ಸಿದ್ಧ ಾಗುವುದು.

33 ನಮ್ಮ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಒಡೆಯನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಆ
ದೊಡ್ಡ ಮರವನು್ನ (ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ) ಕಡಿದು ಾಕುವದನು್ನ ನೋಡು!
ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಆತನು ಮ ಾವೀರರೂ ದೊಡ್ಡಜನರೂ
ಎನ್ನದೆ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಕಡಿದು ಾಕುವನು. ಇನು್ನಮೇಲೆ ಅವರು
ಮ ಾಜನರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡರು. 34 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಅಡವಿಯನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕುವನು. ಲೆಬನೋನಿನ
ಉನ್ನತ ಮರಗಳು (ಪ್ರಮುಖರು)ಉರುಳಿಬೀಳುವವು.

11
ಸ ಾ ಾನದ ಅರಸನು ಬರುವನು
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1 ಇಷಯನ ಬುಡದಿಂದ ಒಂದು ಚಿಗುರು ಒಡೆಯುವುದು. ಆ
ಕೊಂಬೆಯು ಇಷಯನ ಬೇರಿನಿಂದ ಬೆಳೆಯುವುದು. 2ಯೆಹೋವನ
ಆತ್ಮವು ಆತನಲಿ್ಲದು್ದ, ಾನ, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಾಗರ್ದಶರ್ನ
ಮತು್ತ ಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವದು; ಯೆಹೋವನನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲುಮತು್ತ ೌರವಿಸಲು ಆಮಗುವಿಗೆ ಸ ಾಯಿಸುವುದು.
3ಆತನುಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸು ಾ್ತ ಸಂತೋಷಿಸುವನು.
ಆತನು ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದು ಹೊರತೋರಿಕೆಯ

ಆ ಾರದ ಮೇಲಲ್ಲ; ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದರ ಆ ಾರದ ಮೇಲೂ
ಅಲ್ಲ. 4-5 ಆತನು ಬಡಜನರಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡದೆ ಾ್ಯಯ ಾದ
ತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಡುವನು, ದೇಶದ ಬಡಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಾಡುವ
ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲದೆ ಾಡುವನು. ಆತನು
ಜನರಿಗೆ ಶಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರೆ ಅದನು್ನ ಆ ಾಪಿಸಿ
ಶಿ ಸುವನು. ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಆತನು
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರೆ, ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಿ ಕೊಲಿ್ಲಸುವನು. ಾ್ಯಯವೇ
ಆತನಿಗೆ ನಡುಕಟು್ಟ, ಒಳೆ್ಳಯತನವೇ ಆತನಿಗೆ ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟ ಾಗಿವೆ.

6 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ತೋಳಗಳು ಕುರಿಮರಿ ಂದಿಗೆ
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಾಸಿಸುವವು. ಚಿರತೆಯು ಆಡಿನ
ಮರಿಗ ಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವದು. ಕರುಗಳು, ಾ್ರಯದ
ಸಿಂಹಗಳು, ಹೋರಿಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಜೀವಿಸುವವು.
ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗು ಅವುಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವುದು. 7 ದನಗಳೂ
ಕರಡಿಗಳೂ ತೆ ಾಗಿರುವವು. ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳೆ ಾ್ಲ
ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಾನಿ ಾಡದೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವವು.
ಸಿಂಹಗಳು ದನಗಳಂತೆ ಹುಲು್ಲ ತಿನು್ನವವು. ಾವುಗಳು ಸಹ ಜನರಿಗೆ
ಾನಿ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. 8 ಮಗುವು ಾಗರ ಾವಿನ ಹುತ್ತದ ಬಳಿ
ಆಡು ಾ್ತ ಹುತ್ತದೊಳಗೆ ಕೈ ಾಕುವದು.

9 ಾರೂ ಪರಸ್ಪರ ಾನಿ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ
ಪವರ್ತದಲಿ್ಲನ ಜನರು ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವದಿಲ್ಲ.



ಯೆ ಾಯ 11:10 xxxvi ಯೆ ಾಯ 11:14

ಾಕೆಂದರೆ ಆಗ ಜನರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಅರಿತಿರುವರು. ಾಗರದಲಿ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿದಂತೆ ಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ಆತನ
ವಿಷಯವೆಂಬ ಾನದಿಂದ ತುಂಬುವದು.

10 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಷಯನ ವಂಶದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಹುಟು್ಟವನು. ಆತನು ಒಂದು ಧ್ಜಜದಂತಿರುವನು. ಎ ಾ್ಲ
ಜ ಾಂಗಗಳು ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಬರಬೇಕೆಂದು ಈ ಧ ್ವಜವು
ತೋರಿಸುವುದು. ಆ ಜ ಾಂಗಗಳು ಾವು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳುವರು. ಆತನಿರುವ ಸ್ಥಳವುಮಹಿಮೆಯಿಂದ ತುಂಬುವದು

11 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಎರಡನೆ ಾರಿ ಕೈಚಾಚಿ,
ಉಳಿದ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಇವರು ಅಶೂ್ಶರ,
ಉತ್ತರ ಈಜಿಪ್್ಟ, ದ ಣ ಈಜಿಪ್್ಟ, ಇಥಿ ೕಪ್ಯ, ಏ ಾಮ್,
ಾಬಿಲೋನಿಯ, ಹ ಾಥ್ ಮತು್ತ ಕ ಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರು. 12 ದೇವರು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಒಂದು
ಗುರು ಾಗಿ ಧ ್ವಜವನೆ್ನತು್ತವನು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರು
ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಕ ಾ್ಡಯ ಾಗಿ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡುವರು. ಆ ಜನರು
ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಚದರಿ ಹೋಗುವರು. ಆದರೆ
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸುವನು.

13 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆ
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ವೈರಿಗಳಿರುವದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಎಫಾ್ರಯೀಮನಿಗೆ ಯೆಹೂದವು ತೊಂದರೆಯನು್ನ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.
14 ಆದರೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಒಟು್ಟಸೇರಿ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಎದುರಿಸುವರು. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಸಣ್ಣ
ಾ್ರಣಿಯನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಆ ಾಶದಿಂದ ಬರುವ ಹಕಿ್ಕಗಳಂತೆ
ಈ ಎರಡು ಾಷ್ಟ ್ರಗಳಿರುವವು. ಅವರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಪೂವರ್ದ
ಜನರ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವರು. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದಗಳು ಏದೋಮನು್ನ, ೕ ಾಬನು್ನ ಮತು್ತ ಅ ್ಮೕನನು್ನ
ತಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳವವು.
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15 ಯೆಹೋವನು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸಮುದ್ರವನು್ನ
ವಿಂಗಡಿಸಿದನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ
ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನಚಾಚುವನು. ಆತನು ನದಿಯನೀರಿಗೆಹೊಡೆಯುವನು.
ಆಗ ಅದು ಏಳು ಚಿಕ್ಕ ನದಿಗ ಾಗಿ ಹರಿಯುವುದು. ಆ ನದಿಗಳು
ಆಳ ಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆರಗ ಂದಿಗೆ ಾಟಬಹುದು.
16 ಅಳಿದುಳಿದ ದೇವಜನರು ಅಶೂ್ಶರ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಡಲು ಒಂದು
ಾಗರ್ವಿರುವದು. ಅದು ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ

ಬಿಡಿಸಿದ ಾಲದಂತಿರುವುದು.

12
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರದ ಾಡು

1ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ಹೀಗೆನು್ನವೆ:
“ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆ!
ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.

ಆದರೆಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡ!
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸು.
2ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ.

ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಭಯಪಡೆನು.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಬಲವು.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ. ಾನು ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾನ

ಾಡುವೆನು.”
3ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ಬುಗೆ್ಗಯಿಂದ ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ.

ಆಗ ನೀನು ಸಂತೋಷಗೊಳು್ಳವೆ.
4 ಆಗ ನೀನು, “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ, ಆತನ ಹೆಸರಿನ

ಮಹತ್ವವನು್ನ ವಣಿರ್ಸಿರಿ!
ಆತನು ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾರಿರಿ.
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ಆತನ ಹೆಸರು ಮಹೋನ್ನತವೆಂದು ಾಪಕಪಡಿಸಿರಿ!” ಎಂದು
ಹೇಳುವೆ.

5ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾನ ಾಡಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ ಾ್ದನೆ.

ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ. ಇಡೀ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾರಿರಿ.
ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಇದನು್ನ ತಿಳಿಯಲಿ.

6 ಚೀ ೕನಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ಇದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿ
ಾಡಿರಿ.

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಬಲ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಹಷಿರ್ಸಿರಿ.

13
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶ

1 ಆ ೕಚನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯನಿಗೆ ಾಬಿಲೋನಿನ ಬಗೆ್ಗ
ದೊರೆತ ದೈವಸಂದೇಶ:

2 “ಬೋಳುಗುಡ್ಡದಮೇಲೆ ಧ ್ವಜವನೆ್ನತಿ್ತರಿ.
ಜನರನು್ನ ಕರೆಯಿರಿ;

ಕೈಸನೆ್ನ ಾಡಿರಿ;
ಾ್ವರಗಳಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ.

3 “ ಾನು ಅವರನು್ನ ಆ ಜನರಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದೆ್ದೕನೆ;
ಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವೆನು.

ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸಲು ನನ್ನ
ಉತ್ತಮ ಾದ ಜನರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

ಉ ಾ್ಸಹ ಾಲಿಗ ಾದ ನನ್ನ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕನೆ.
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4 “ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಶಬ್ದಕೆ ್ಕ
ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.

ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹದ ಶಬ್ದದಂತೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅನೇಕ ಾಜ್ಯಗಳ ಜನರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

5ಯೆಹೋವನೂ ಆ ಸೈನ್ಯವೂ ದೂರದಿಂದ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ದಿಗಂತದ ಆಚೆಯಿಂದ ಅವರು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ತನ್ನ ಸಿಟ್ಟನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸುವದಕೋಸ ್ಕರ ಯೆಹೋವನು ಈ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸುವನು.

ಈ ಸೈನ್ಯವು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾಳು ಾಡುವುದು.”

6 ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ದುಃಖಿಸಿರಿ, ರೋಧಿಸಿರಿ. ವೈರಿಯು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ
ಸೂರೆ ಾಡುವ ಸಮಯವು ಬರುತ್ತದೆ. ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು
ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು. 7 ಜನರು ತಮ್ಮ ಧೈಯರ್ವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ಭಯದಿಂದ ಬಲಹೀನ ಾಗುವರು.
8 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಭಯಪೀಡಿತ ಾಗುವರು. ಾತನೆವೇದನೆಗಳು
ಅವರನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸುವವು. ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಿಂದ ನರಳುವ
ಹೆಂಗಸಿನಂತೆ ಅವರ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ನೋವು ಉಂಟಾಗುವದು;
ಅವರ ಮುಖಗಳು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಕೆಂಪ ಾಗುವವು. ಭಯದ
ಮುಖವು ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವದನು್ನ ನೋಡಿ ಜನರು
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು.

ಾಬಿಲೋನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದೇವರ ತೀಪುರ್
9ಇಗೋ,ಯೆಹೋವನದಿನವುಬರುತಿ್ತದೆ. ಅದುಭಯಂಕರ ಾದ

ದಿನ ಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪದಿಂದ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಶ ಾಡುವನು; ದುಷ್ಟಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ
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ಾಡುವನು. 10 ಆ ಾಶವು ಕತ್ತ ಾಗುವದು; ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ,
ನಕ್ಷ ಾ್ರದಿಗಳು ಪ್ರ ಾಶವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವವು.

11 ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾನು
ಕೆಡುಕನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವೆನು. ದುಷ್ಟಜನರನು್ನ ಅವರ
ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಾನು ಶಿ ಸುವೆನು. ಅಹಂ ಾರಿಗಳು ಗವರ್ವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡುವೆನು; ಕೀಳುಜನರ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು. 12 ಬಂ ಾರವು ಾವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅಪರೂಪ ಾಗಿ
ದೊರಕುವದೋ, ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಹು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಜನರು
ಉಳಿಯುವದರಿಂದ ಅವರು ನೋಡಸಿಗುವದೇ ಅಪರೂಪ.
ಅಂಥವರು ಚೊಕ್ಕಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಬೆಲೆ ಾಳುವರು. 13 ನನ್ನ
ಕೋಪದಿಂದ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ನಡುಗಿಸುವೆನು. ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಅದರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕದಲಿಸುವೆನು.”
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮ ಾಕೋಪವನು್ನ

ಪ್ರದಶಿರ್ಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದು ನೆರವೇರುವುದು. 14 ಆಗ
ಾಯಗೊಂಡ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಾಬಿಲೋನು ಓಡಿಹೋಗುವದು.
ಅವರು ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಚದರಿ ಹೋಗುವರು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ತನ್ನ ದೇಶಕೂ್ಕ ತನ್ನ ಜನರ ಬಳಿಗೂ
ಓಡುವನು. 15 ಆದರೆ ಶತು್ರವು ಾಬಿಲೋನಿನವರನು್ನ
ಹಿಂದಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. ಶತು್ರವು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು
ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲು್ಲವನು. 16 ಅವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವರು; ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ
ಬ ಾ ಾ ್ಕರದಿಂದ ಸಂಭೋಗಿಸುವರು; ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಜನರ
ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಹೊಡೆದು ಾಯಿಸುವರು.

17 ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಮೇದ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು
ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಮುತು್ತವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಮೇದ್ಯರ
ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರ ಸುರಿಸಿದರೂ ಅವರು ಾಬಿಲೋನಿನ
ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವದಿಲ್ಲ. 18 ಸೈನಿಕರು
ಾಬಿಲೋನಿನ ಯುವಕರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಲು್ಲವರು. ಶಿಶುಗಳಿಗೂ
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ದಯೆತೋರುವುದಿಲ್ಲ; ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರುಣೆತೋರುವುದಿಲ್ಲ.
19 ಾಬಿಲೋನು ಸೊದೋಮ್ ಗೊ ೕರಗಳಂತೆ ಾಶ ಾಗುವದು.
ದೇವರೇ ಇದನು್ನ ಾಡುವನು. ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ಏನೂಉಳಿಯದು.

“ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಾಬಿಲೋನ್ ಬಹಳ ಸುಂದರ ಾಗಿದೆ.
ಾಬಿಲೋನಿಯರು ತಮ್ಮ ನಗರದ ಬಗೆ್ಗ ತುಂ ಾ ಹೆಚ್ಚಳಪಡು ಾ್ತರೆ.

20 ಆದರೆ ಾಬಿಲೋನ್ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಸುಂದರ ಾಗಿರದು.
ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ, ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸರು. ಅರಬಿ್ಬಯರು
ತಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಾಕುವದಿಲ್ಲ. ಕುರುಬರು ತಮ್ಮ
ಮಂದೆಯನು್ನ ಮೇಯಿಸಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ. 21 ಅಲಿ್ಲ
ಮರುಭೂಮಿಯ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳು ಾತ್ರವೇ ಾಸಿಸುವವು. ಜನರು
ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅವರ
ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೂಬೆಗಳು ಮತು್ತ ಉಷ್ಟ ್ರಪ ಗಳು ಾಸ ಾಡುವವು.
ಾಡುಮೇಕೆಗಳು ಮನೆ ಳಗೆ ಆಡುವವು. 22 ಾಡು ಾಯಿ
ಮತು್ತ ತೋಳಗಳು ಾಬಿಲೋನಿನ ಭವ್ಯಭವನಗ ಳಗಿಂದ
ಅರಚುವವು. ಾಬಿಲೋನ್ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದು. ಅದರ ಅಂತ್ಯವು
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ. ಅದರ ಪೂಣರ್ ಾಶನ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಇನು್ನ
ಹೆಚು್ಚ ಹೊತು್ತ ಾಯುವದಿಲ್ಲ.”

14
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗುವರು

1 ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಾಕೋಬನ ಮೇಲೆ
ಮತೆ್ತ ಪಿ್ರೕತಿತೋರುವನು. ಯೆಹೋವನು ಮತೆ್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಆರಿಸುವನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವನು. ಆಗಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ವಂಶದವ ಾಗುವರು. ಅದು
ಾಕೋಬನ ವಂಶ. 2ಆ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್

ದೇಶಕೆ್ಕ ನಡಿಸುವರು. ಆ ಪರಜ ಾಂಗಗಳ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಗು ಾಮ ಾಗಿರುವರು. ಹಿಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಜನರು
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ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ತಮ್ಮ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು.
ಆದರೆ ಈಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನು್ನ
ಆಳುವರು. 3ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಸವನು್ನ ನಿ ಾರಿಸಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆದರಿಸುವನು. ಹಿಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಗು ಾಮ ಾಗಿರು ಾಗ
ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿದರು; ಬಲವಂತದಿಂದ
ಕಷ್ಟಕರ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾರು ಾಡುವನು.

ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸನ ಕುರಿತು ಾಡು
4 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸನ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ಹೀಗೆ
ಾಡುವಿರಿ:

ಅರಸನು ನಮ್ಮ ಾ್ನಳು ಾಗ ಬಹಳ ಕೂ್ರರ ಾಗಿದ್ದನು.
ಆದರೆಈಗ ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ಅಂತ್ಯ ಾಯಿತು.

5 ಯೆಹೋವನು ದುಷ್ಟರ ಕೋಲನೂ್ನ ಅರಸನ ಾಜದಂಡವನೂ್ನ
ಮುರಿದು ಾಕಿದನು.

ಅವನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದನು.
6 ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸನು ತನ್ನ ದುಷ್ಟತನದಲಿ್ಲ ಜನರನು್ನ

ಹೊಡೆಯಿಸಿದನು.
ಹೊಡೆಯುವದನು್ನ ಅವನು ನಿಲಿ್ಲಸಲೇ ಇಲ್ಲ.

ಆ ದುಷ್ಟ ಅರಸನು ಜನರನು್ನ ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದಲೇ ಆಳಿದನು.
ಜನರನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವದನು್ನ ಅವನು ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.

7 ಆದರೆ ಈಗ ಇಡೀ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಇದೆ. ಾಜ್ಯವು
ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿದೆ.

ಜನರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದನು್ನ ಆಚರಿಸು ಾ್ತರೆ.
8ನೀನು ದುಷ್ಟ ಅರಸ ಾಗಿದೆ್ದ,

ಈಗ ನಿನಗೆ ಅಂತ್ಯವು ಬಂತು.
ತು ಾಯಿಮರಗಳೂ

ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷಗಳೂಹಷರ್ಗೊಂಡಿವೆ.
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ಆ ಮರಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತವೆ: ಅರಸನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಕಡಿದುರುಳಿಸಿದನು.

ಈಗ ಅರಸನೇಉರುಳಿಬಿದಿ್ದ ಾ್ದನೆ.
ಅವನುಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಏಳುವುದಿಲ್ಲ.

9 ನೀನು ಬರುವದರಿಂದ ಮರಣದ ಸ್ಥಳ ಾಗಿರುವ ನರಕವು
ಉ ಾ್ಸಹಗೊಂಡಿದೆ.

ನಿನ್ನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವದ ಾ್ಕಗಿ ಾ ಾಳವು ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ
ಅಧಿಪತಿಗಳ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿದೆ.

ಅರಸರು ತಮ್ಮ ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾ ಾಳವು
ಾಡುತಿ್ತದೆ. ಅವರು ನಿನ್ನ ಬರುವಿಕೆಯನು್ನ ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

10 “ಈಗ ನೀನು ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಸತ್ತ ಶರೀರ ಾಗಿರುವೆ.
ಈಗ ನೀನು ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಆಗಿರುವೆ”
ಎಂದು ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವರು.

11ನಿನ್ನ ಜಂಬವು ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸ ಾಗಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯದ ಸ್ವರವು ನಿನ್ನ ಅಹಂ ಾರದ ಆತ್ಮವನು್ನ
ಾರಿಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹುಳಗಳು ನಿನ್ನ ಶರೀರವನು್ನ
ತಿಂದುಬಿಡುವವು.

ಾಸಿಗೆ ೕ ಎಂಬಂತೆ ನೀನು ಅವುಗಳಮೇಲೆಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವೆ.
ಹುಳಗಳುನಿನ್ನ ಶರೀರವನು್ನ ಕಂಬಳಿಯಂತೆಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವು.

12ನೀನು ಉದಯನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಇರುವೆ.
ಆದರೆ ನೀನು ಆ ಾಶದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದಿ್ದರುವೆ.

ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳು ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದವು.
ಆದರೆಈಗ ನೀನು ಉರುಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವೆ.

13ನೀನು ಾ ಾಗಲೂ ನಿನೊ್ನಳಗೆ,
“ ಾನು ಉನ್ನತ ಾದ ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವೆನು.
ಾನು ದೇವರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ
ಾ್ಥಪಿಸುವೆನು.
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ಾನು ಜಾ ೕನ್ ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವೆನು.

ಆ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಾನು ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸಂಧಿಸುವೆನು.
14 ಾನು ಉನ್ನತ ಮೇಘಮಂಡಲದಮೇಲೆ ಏರಿ

ಮಹೋನ್ನತನಿಗೆ ಸರಿಸ ಾನ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದ.

15ಆದರೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಆಳ ಾದ
ಗುಂಡಿಗೆ ದಬ್ಬಲ್ಪಟೆ್ಟ. ಮರಣಸ್ಥಳ ಾಗಿರುವ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ನೀನು
ದಬ್ಬಲ್ಪಟೆ್ಟ.

16ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡುವ ಜನರು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸುವರು.
ನೀನು ಕೇವಲ ಸತ್ತ ಹೆಣವೆಂದು ತಿಳಿದು,

“ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಾಜ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಮ ಾಭೀತಿಯನು್ನಂಟು
ಾಡಿದವನು ಇವನೋ?

17 ನಗರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಬೆಂ ಾಡ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದವನು ಇವನೋ?

ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅವರನು್ನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡದೆ
ಇದ್ದವನು ಇವನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳುವರು.

18 ಭೂಲೋಕದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಅರಸನು ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ
ಾಲ ಾದನು.

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಅರಸನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಸ ಾಧಿ ಇರುವದು.
19 ಆದರೆ ದುಷ್ಟ ಅರಸ ಾದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ ಾಧಿಯಿಂದ

ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟರುವೆ.
ಮರದಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿದ ಕೊಂಬೆಯಂತೆ ನೀನಿರುವೆ.

ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸತ್ತ ಸೈನಿಕನಂತೆ ನೀನಿರುವೆ.
ಬೇರೆ ಸೈನಿಕರು ಅವನಮೇಲೆ ನಡೆ ಾಡುವರು.

ಈಗ ನೀನು ಾ ಾರಣ ಹೆಣದಂತೆ ಇರುವೆ.
ಸ ಾಧಿಯಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದ ನೀನು ಸುತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟರುವೆ.
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20 ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಅರಸರು ಸತು್ತಹೋದರು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಂತ
ಸ ಾಧಿ ಇದೆ.

ಆದರೆ ನೀನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರ ಾರೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ನೀನೇ ಾಶ ಾಡಿರುವೆ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನೆ್ನೕ ಾಯಿಸಿರುವೆ.

ಆದರೆ ನೀನು ಾಶ ಾಡಿದಂತೆ ಾಶ ಾಡಲು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಅವ ಾಶಕೊಡ ಾಗದು.

21ಅವನಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿ್ಳರಿ.
ಅವರ ತಂದೆಯದುಷ್ಟತನ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲರಿ.

ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ದೇಶವನು್ನ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರರು.

ಅವರು ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿಸ ಾರರು.

22 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ ಾನು
ಎದು್ದನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡುವೆನು. ಾನು
ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾದ ಾಬಿಲೋನ್ ನಗರವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು.
ಾಬಿಲೋನಿನಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಅವರಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಮರಿಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು” ಯೆಹೋವನೇ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
23ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ ಾನು ಾಬಿಲೋನನು್ನ
ಾ್ರಣಿಗಳ ಾಸಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ ಬದ ಾಯಿಸುವೆನು. ಆ ಸ್ಥಳವು
ಜವುಗು ನೆಲ ಾಗಿರುವುದು. ‘ ಾಶನವೆಂಬ ರಕೆಯಿಂದ’ ಅದನು್ನ
ಗುಡಿಸುವೆನು.” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ದೇವರು ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಶಿ ಸುವನು
24 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ ಾನು
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ೕಚಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 25 ನನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದ
ಾಜನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ನನ್ನ ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಆ
ಾಜನ ಮೇಲೆ ತುಳಿದುಕೊಂಡು ನಡೆ ಾಡುವೆನು. ಆ ಾಜನು
ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಅವರ ಹೆಗಲಿನ
ಮೇಲೆ ನೊಗವನಿ್ನಟ್ಟನು. ಆ ನೊಗವು ಯೆಹೂದದ ಹೆಗಲಿನಿಂದ
ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವದು. 26 ಹೀಗೆ ಾಡಲು ಾನೇ ಆಲೋಚಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ೕಜನೆಯಂತೆಯೇ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನನ್ನ
ಭುಜಬಲದಿಂದ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.”

27 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಈ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ತಡೆಯಲು
ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸಲು ಆತನು ಕೈಮೇಲೆತಿ್ತ ಾಗ
ಾರೂ ಆತನನು್ನ ತಡೆಯ ಾರರು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಕುರಿತು ದೈವಸಂದೇಶ

28 ಅರಸ ಾದ ಆ ಾಜನು ಸತ್ತ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಈ ದುಃಖದ
ಸಂದೇಶವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು:

29 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ದೇಶವೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದ ಅರಸನು
ಸತ್ತದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ನೀನು ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿರುವೆ. ಆದರೆ ನೀನು
ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳ ಾರದು. ಅವನ ಾಜ್ಯ ಾರವು ಅಂತ್ಯ ಾಯಿತು
ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಅರಸನ ಮಗನು ಾಜ್ಯ ಾಳುವನು. ಒಂದು
ಾವುಇನೊ್ನಂದುಭಯಂಕರ ಾವನು್ನ ಹೆರುವಂತೆಅದುಇರುವದು.
ಈ ಹೊಸ ಅರಸನು ನಿಮಗೆ ವೇಗ ಾದ ಮತು್ತ ಅ ಾಯಕರ ಾದ
ಾ ಾಗುವನು. 30 ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಡಜನರು ಸುರ ತ ಾಗಿ
ಊಟ ಾಡುವರು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳೂ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವರು. ನನ್ನ
ಬಡಜನರು ಾ ಾಗಿ ಮಲಗಿ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವರು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಸಂ ಾನದವರು ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಾಯುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ನಿಮ್ಮ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾಯುವರು.

31ಮ ಾ ಾ್ವರಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರೇ, ಗೋ ಾಡಿರಿ!
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ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿರುವ ಜನರೇ, ಕೂ ಾಡಿರಿ!
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಪಡುವರು.

ನಿಮ್ಮ ಧೈಯರ್ವುಮೇಣದಂತೆ ಕರಗಿಹೋಗುವದು.

ಇಗೋ,ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಧೂಳು ಏಳುತಿ್ತದೆ.
ಅಶೂ್ಶರದ ಸೈನ್ಯವು ಬರುತಿ್ತದೆ.

ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಲ ಾಲಿಗ ಾದ ವೀರರು.
32 ಆ ಸೈನ್ಯದವರು ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸಂದೇಶ ಾಹಕರನು್ನ

ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆ ಸಂದೇಶವು ಏನಿರಬಹುದು?
“ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೋತುಹೋದರು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಚೀ ೕನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನ ಬಡಜನರು ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂಬುದೇ
ಆ ಸಂದೇಶ.

15
ೕ ಾಬಿನ ಕುರಿತು ದೈವಸಂದೇಶ

1ಇದು ೕ ಾಬನು್ನ ಕುರಿತ ದುಃಖಕರ ಾದ ಸಂದೇಶ:

ಒಂದು ಾತಿ್ರ ೕ ಾಬಿನ ಆರ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಸೈನ್ಯವು
ಸೂರೆ ಾಡಿತು.

ಆ ಾತಿ್ರ ನಗರವು ಾಶ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ಒಂದು ಾತಿ್ರ ಸೈನ್ಯವು ೕ ಾಬಿನ ಕೀರ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸಂಪತ್ತನು್ನ

ಸೂರೆ ಾಡಿತು.
ಆ ಾತಿ್ರ ಪಟ್ಟಣವು ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

2ಅರಸನ ಪರಿ ಾರದವರುಮತು್ತ ದೀಬೋನಿನ ಜನರುಪೂಜಾಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ದುಃಖಿಸಲು ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ೕ ಾಬಿನ ಜನರು ನೆಬೋ ಮತು್ತ ಮೇದೆಬದವರಿ ಾಗಿ
ರೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ.
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ಜನರು ತಮ್ಮ ಗಡ್ಡಗಳನೂ್ನ ತಲೆಗಳನೂ್ನ ಬೋಳಿಸಿ ತಮ್ಮ
ದುಃಖವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ.

3 ೕ ಾಬಿನ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಮನೆಯ ಚಾವಣಿಯ ಮೇಲೂ
ಬೀದಿಗಳಲೂ್ಲ

ಜನರು ಗೋಣಿತಟು್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ರೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ.
4 ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ಮತು್ತ ಎಲೆ ಾಲೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ

ಅಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಯಹಜ್ ಪಟ್ಟಣದವರಿಗೆ ಅವರ ರೋಧನವು
ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೈನಿಕರೂ ಭಯಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ನಡುಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

5 ೕ ಾಬಿನ ಬಗೆ್ಗ ನನ್ನ ಹೃದಯವುಮರುಗುತಿ್ತದೆ.
ಜನರು ಸುರಕ್ಷತೆ ಾಗಿ ಅತಿ್ತತ್ತ ಓ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಬಹುದೂರವಿರುವ ಚೋಯರಿಗೆ ಓಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಎಗ್ಲತ್ ಶೆಲಿಶೀಯಕೂ್ಕ ಓಡು ಾ್ತರೆ.
ಪವರ್ತ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಲೂಹೀಥ್ ಗೆ

ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಜನರು ಅಳು ಾ್ತ ಹೋಗು ಾ್ತರೆ.
ಹೊರೊನಯಿಮಿಗೆಹೋಗುವ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ

ಜನರು ೕ ಾಗಿ ಅಳು ಾ್ತ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
6 ಆದರೆ ನಿಮಿ್ರೕಮ್ ಹಳ್ಳವು ಒಣಗಿಹೋಗಿ ಮರುಭೂಮಿಗೆ

ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ.
ಹಸಿಹುಲು್ಲಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಡಿವೆ;
ಸಸಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಸತಿ್ತವೆ;
ಎಲಿ್ಲಯೂ ಹಸಿರು ಾಣಿಸುವದಿಲ್ಲ.

7 ಆದ ಾರಣ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ
ೕ ಾಬನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
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ಅವರು ತಮ್ಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಾ್ಲರ್
ಹೊಳೆಯಬದಿಯಲಿ್ಲ ಗಡಿ ಾಟುವರು.

8 ೕ ಾಬ್ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅಳುವ ಸದು್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಎಗ್ಲಯಿಮಿನಲೂ್ಲ ಜನರು ಅಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಬೆಯೇರ್ ಏಲೀಮ್ಪಟ್ಟಣದಲೂ್ಲ ಜನರು ರೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ.

9ದೀ ೕನಿನ ನೀರು ರಕ್ತಮಯ ಾಗಿದೆ.
ಮತು್ತ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ದೀ ೕನಿಗೆ ಇನೂ್ನ
ಕೇಡುಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು.

ೕ ಾಬಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಕೆಲವೇ ಜನರು ಶತು್ರಗಳಿಂದ
ಾ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ಾಯಿಸಲು ಾನು ಸಿಂಹಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುವೆನು.

16
1ನೀವು ದೇಶದ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ನೀವು

ಸೇಲದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ಚೀ ೕನ್
ಕು ಾತೆರ್ಯಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು.

2 ೕ ಾಬಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಅನೋರ್ನ್ ಹೊಳೆಯನು್ನ ಾಟಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವರು.

ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಗೆ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ
ಓಡುವರು.

ಗೂಡಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಪ ಮರಿಗಳಂತೆ ಅವರಿರುವರು.
3ಅವರು, “ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ!

ಾವು ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ!
ವೈರಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿರಿ.
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ನಮ್ಮನು್ನ ನಡುಮ ಾ್ಯಹ್ನದ ಸೂಯರ್ನ ಾಖದಿಂದ ನೆರಳು
ಾ ಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಡಿರಿ.

ಾವು ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ನಮ್ಮನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಡಿರಿ,
ವೈರಿಗಳ ಕೈಗೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಡಬೇಡಿರಿ.

4 ತಮ್ಮ ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ೕ ಾಬಿನ ಆ ಜನರನು್ನ
ಬಲವಂತ ಾಡ ಾಯಿತು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲಿ.
ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಅವರನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಡಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳುವರು.

ದರೋಡೆಯು ನಿಂತುಹೋಗುವದು.
ಶತು್ರಗಳು ಸೋಲಿಸಲ್ಪಡುವರು.

ಇತರರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವವರು ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವರು.
5ಆಗ ಹೊಸ ಅರಸನು ಬರುವನು.

ಆತನು ಾ್ಯಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ
ಾಡುವನು.

ಆತನು ಾವೀದನ ವಂಶದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಾ್ರ ಾಣಿಕನೂ ಪಿ್ರೕತಿದಯೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವನೂ

ಆಗಿರುವನು.
ಆತನ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾ್ಯಯಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿರುವದು.

6 ೕ ಾಬಿನ ಜನರು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವವರೂ
ಜಂಬದವರೂ ಎಂದು ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.

ಇವರು ಹಿಂಸಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ಬ ಾಯಿ ಕೊಚು್ಚವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ,
ಅವರ ಬ ಾಯಿ ಕೇವಲ ಾತುಗಳಷೆ್ಟೕ.

7 ಆ ಜಂಬದ ಪರಿಣಾಮ ಾಗಿ ಇಡೀ ೕ ಾಬ್ ಪ್ರದೇಶ
ಸಂಕಟಕೊ್ಕಳ ಾಗುವದು. ೕ ಾಬಿನ ಜನರೆ ಾ್ಲ
ಅಳುವರು.

ಜನರು ತಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದದೆ್ದ ಾ್ಲ ಬೇಕು ಎನು್ನ ಾ್ತ ದುಃಖಿಸುವರು.
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ಕೀರ್ ಹರೆಷೆಥಿನಲಿ್ಲ ತ ಾರಿಸಿದ ಅಂಜೂರದ ತಿಂಡಿ
ಪ ಾಥರ್ಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕು ಅನು್ನವರು.

8ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ತೋಟಗಳುಮತು್ತ ಸಿಬ್ಮದ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳು
ಾ್ರ ಯನು್ನ ಫಲಿಸ ಾರದ ಾರಣ ಜನರು
ವ್ಯಸನದಿಂದಿರುವರು.

ಶತು್ರಸೈನ್ಯವು ಯೆಜೆ್ಜೕರಿನಿಂದ ಮರುಭೂಮಿಯವರೆಗೂ ಮತು್ತ
ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವರು.

9 ಾ್ರ ಾಫಲವು ಾಶ ಾಗಿರುವದ ಾ್ಕಗಿ
ಾನುಯೆಜೆ್ಜೕರ್ಮತು್ತ ಸಿಬ್ಮದವರೊಂದಿಗೆ ಅಳುವೆನು.

ಸುಗಿ್ಗ ಇಲ್ಲದಿರುವದ ಾ್ಕಗಿ
ಾನು ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ಮತು್ತ ಎಲೆ ಾಲೆಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಅಳುವೆನು.

ಬೇಸಿಗೆ ಾಲದ ಹಣು್ಣಗಳಿರದು;
ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಯೂ ಇರದು.

10 ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಾಯನ ಾಗಲಿ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿ ಾಗಲಿ ಇರದು.
ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದ ಎ ಾ್ಲ ಸಂತಸಗಳನು್ನ ಾನು ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು.

ಾ್ರ ಯ ಹಣು್ಣಗಳು ರಸ ತೆಗೆಯಲು ಪಕ್ವ ಾಗಿವೆ.
ಆದರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯಥರ್ ಾಗುತ್ತವೆ.

11 ಾನು ೕ ಾಬಿ ಾಗಿ ತುಂ ಾ ದುಃಖದಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಾನು
ಕೀರ್ ಹೆರೆಸಿ ಾಗಿಯೂ ತುಂ ಾ ದುಃಖದಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.

ಈನಗರಗಳಿ ಾಗಿ ಾನು ಬಹಳ ಾಗಿ ದುಃಖದಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.
12 ೕ ಾಬಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಾಧನೆ

ಾಡುವರು.
ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ

ಾ್ರಥಿರ್ಸಲೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಸಹವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

13 ೕ ಾಬಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಅನೇಕ
ಾರಿ ಇವುಗಳನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 14 ಈಗ ಯೆಹೋವನು
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ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಇನು್ನ ಮೂರು ವಷರ್ದೊಳಗೆ ಕೂಲಿ ಾರನು
ತನ್ನ ಸಮಯವನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವಂತೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಮತು್ತ ಅವರು
ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವ ವಸು್ತಗಳು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ
ಾತ್ರ ಉಳಿಯುವರು. ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚಮಂದಿಉಳಿಯರು.”

17
ಅ ಾಮ್ಯರ ಕುರಿತು ದೇವರ ಸಂದೇಶ

1 ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಇದು ದುಃಖಕರ ಾದ ಸಂದೇಶ. ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ದಮಸ್ಕವು ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು
ಾಶ ಾಗುವದು.

ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಾತ್ರವೇ ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲರುವವು.
2ಅರೋಯೇರ್ ಾ್ರಂತ್ಯದ ನಗರಗಳನು್ನ ಜನರು ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವರು.

ಆ ಾಳುಬಿದ್ದ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಕುರಿಮಂದೆಗಳು ತಿರು ಾಡುವವು.
ಅವುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲು ಾರೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

3 ಕೋಟೆಗೋಡೆಯುಳ್ಳ ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಾಶ ಾಗುವವು.

ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲರುವ ಸ ಾರ್ರವು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವದು.
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಆದಂತೆಯೇ ಅ ಾಮ್ಯರಿಗೂ ಆಗುವದು.

ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ಾಸಿಗಳು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು”
ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

4 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಕೋಬಿನ ಸಂಪತೆ್ತ ಾ್ಲ
ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯಲ್ಪಡುವದು.
ಾಕೋಬನು ರೋಗಗ್ರಸ್ಥ ಾದವನಂತೆ ಬಲಹೀನ ಾಗಿಯೂ
ತೆಳು ಾಗಿಯೂ ಇರುವನು.
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5 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ರೆಫಾಯೀಮ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಾನ್ಯದ
ಸುಗಿ್ಗಯಂತಿರುವದು. ಕೆಲಸ ಾರರು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಕೊಯು್ದ ಾನ್ಯವನು್ನ ಶೇಖರಿಸುವರು.

6 “ಆ ಸಮಯವು ಆಲೀವ್ ಬೀಜಗಳನು್ನ ಜನರು
ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಇರುವುದು. ಆಲೀವ್ ಮರಗಳಿಂದ ಜನರು
ಾಯಿಗಳನು್ನ ಉದುರಿಸುವರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಾಯಿಗಳುಮರಗಳ
ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವವು. ಎತ್ತರದ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಲೆ್ಕ ೖದು
ಾಯಿಗಳುಉಳಿಯುವವು. ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲಆನಗರಗಳಸಿ್ಥತಿಯೂ
ಇರುವುದು” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.

7 ಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ನಿ ಾರ್ಣಿಕ ಾದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡುವರು. ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನನು್ನ
ನೋಡುತ್ತವೆ. 8 ಜನರು ತಮ್ಮ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ
ಇಡುವದಿಲ್ಲ. ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೆ, ಾವು ಾಡಿದ ಬಲಿಪೀಠಗಳಿಗೆ,
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. 9 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಕೋಟೆಗೋಡೆಗಳಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳು ನಿಜರ್ನ ಾಗುವದು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಹೇಗೆ ಅಡವಿಗಳಂತೆಯೂ ಬೆಟ್ಟಗಳಂತೆಯೂ ಇದ್ದ ೕ ಅದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಇರುವವು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇಶದೊಳಗೆ
ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾಗ ಅಲಿ್ಲಯ ನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಓಡಿಹೋದರು.
ಮುಂಬರುವ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ದೇಶವು ಮತೆ್ತ ನಿಜರ್ನ ಾಗುವದು.
10 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಹೀಗೆಆಗುವದು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ
ನೀವು ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ದೂರದ ಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ತಳಿಯ ಾ್ರ ಯನು್ನ

ತಂದಿರಿ. ಅದನು್ನ ನೀವು ನೆಟ್ಟರೂ ಅವು ಚಿಗುರುವದಿಲ್ಲ.
11 ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ನೆಟು್ಟ ಅದು ಚಿಗುರುವಂತೆ
ಾಡುವಿರಿ. ಮರುದಿವಸ ಅದು ಚಿಗುರುವದು. ಸುಗಿ್ಗಯ ಾಲದಲಿ್ಲ
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ನೀವು ಾ್ರ ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಗಳೆ ಾ್ಲ ರೋಗದಿಂದ
ಸತು್ತಹೋಗಿರುವವು.

12ಇಗೋ! ಸಮುದ್ರವು ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ಶಬ್ದದಂತೆ
ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳು ರೋಧಿಸುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಆ ಶಬ್ದವು ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಗಳು ದಡಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸುವಂತಿದೆ.
13ದೇವರು ಗದರಿಸಿ ಾಗ

ಜನರು ಓಡಿಹೋಗುವರು.
ಆ ಜನರು ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಾರಿಹೋಗುವ ಹೊಟಿ್ಟನಂತಿರುವರು;

ಬಿರು ಾಳಿಯು ಬಹುದೂರಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವ ಬೇರಿಲ್ಲದ
ಹಣಜಿಗಳಂತಿರುವರು.

14ಆ ಾತಿ್ರ ಜನರು ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾಗುವರು.
ಬೆಳ ಾಗುವದರೊಳಗೆ ಏನೂಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ.

ಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಏನೂ ದೊರಕುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ನುಗಿ್ಗದರೂ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಗದು.

18
ಇಥಿ ೕಪ್ಯಕೆ ್ಕ ದೇವರ ಸಂದೇಶ

1 ಇಥಿ ೕಪ್ಯದ ನದಿಯ ದಡದಲಿ್ಲರುವ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳನು್ನ
ಗಮನಿಸಿರಿ. ಆ ಾ್ರಂತ್ಯವು ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅವುಗಳ
ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಝೇಂ ಾರವನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. 2 ಆ ದೇಶದವರು
ಬೆಂಡಿನ ದೋಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಜನರನು್ನ ಸಮುದ್ರ ಾಚೆ ಕಳುಹಿಸುವರು.

ವೇಗವುಳ್ಳ ದೂತರೇ,ಉನ್ನತ ಾಗಿಯೂ
ಬಲ ಾಲಿಗ ಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ.
ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳವರು ಉನ್ನತ ಾದ ಬಲ ಾಲಿಗ ಾದ ಜನರಿಗೆ
ಭಯಪಡು ಾ್ತರೆ.

ಅವರು ಬ ಾಢ್ಯ ಜ ಾಂಗ.
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ಅವರ ಜ ಾಂಗವು ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಅವರ ದೇಶವು ನದಿಯ ಾಖೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.

ಆ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡು.
ಪ್ರಪಂಚದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸಂಭವಿಸುವದನು್ನ
ನೋಡುವರು.

3 ಪವರ್ತದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಧ ್ವಜವೇರಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಾಣಿಸುತ್ತದೋ
ಾಗೆಯೇ ಜನರು ಅದನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ನೋಡುವರು.

ಲೋಕದೊಳಗೆ ಾಸಿಸುವ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಆ ಉನ್ನತ ಬಲ ಾಲಿಗ ಾದ
ಜನರಿಗೆ

ಸಂಭವಿಸುವ ವಿಷಯಗಳ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳುವರು.
ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ತುತೂ್ತರಿಯು ಳಗುವುದು

ಹೇಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೋ ಾಗೇ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

4 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನನ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ೌನ ಾಗಿದು್ದ ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ವೀ ಸುವೆನು. ಬೇಸಿಗೆಯ
ಮ ಾ್ಯಹ್ನದ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಜನರು ವಿಶ್ರಮಿಸುತಿ್ತರುವರು. ಅದು
ಬೇಸಿಗೆಯ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲ ಾಗಿರುವದು; ಮಳೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ
ಮುಂಜಾನೆಯ ಇಬ್ಬನಿ ಇರುವದು. 5 ಆಗ ಭಯಂಕರ ಾದ
ಒಂದು ಘಟನೆಯು ನಡೆಯುವದು. ಅದು ಪುಷ್ಪಗಳು ಅರಳುವ
ಾಲದ ನಂತರ ನಡೆಯುವದು. ಹೊಸ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳು ಚಿಗುರು ಾ್ತ
ಬೆಳೆಯುವವು. ಆದರೆ ಅವು ಫಲಕೊಡುವದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ
ಶತು್ರಗಳು ಬಂದು ಬಳಿ್ಳಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ದ ಾಕುವರು. ಬಳಿ್ಳಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡಿ ವೈರಿಗಳು ಅವುಗಳನು್ನ ದೂರ ಬಿ ಾಡಿಬಿಡುವರು.

6 ಅವುಗಳನು್ನ ಅಡವಿಯ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಬೆಟ್ಟದಹಕಿ್ಕಗಳಿಗೂ ತಿನ್ನಲು
ಬಿಡುವರು. ಪ ಗಳು ಬೇಸಿಗೆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಾಸಿಸುತ್ತವೆ; ಚಳಿ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳು ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳನು್ನ
ತಿನು್ನತ್ತವೆ.”



ಯೆ ಾಯ 18:7 lvi ಯೆ ಾಯ 19:4

7 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ
ಾಣಿಕೆಯು ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಡುವದು. ಆ ಾಣಿಕೆಯುಉನ್ನತ ಾಗಿರುವ
ಬಲ ಾಲಿಗ ಾದ ಜನರಿಂದ ಬರುವದು. ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳ ಜನರು
ಈ ಉನ್ನತ ಾದ ಈ ಬಲಿಷ್ಠರಿಗೆ ಹೆದರುವರು. ಅವರು ಬ ಾಢ್ಯ
ಜ ಾಂಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರ ಜ ಾಂಗವು ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
ಸೋಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ದೇಶವು ನದಿಯ ಾಖೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
ಈ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲರುವಯೆಹೋವನ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ತರುವರು.

19
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶ

1 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ದುಃಖಕರ ಾದ ಸಂದೇಶ:
ಯೆಹೋವನು ವೇಗ ಾಗಿ ಬರುವ ೕಡದೊಂದಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾಗ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳೆ ಾ್ಲ
ಹೆದರಿ ನಡುಗುವವು. ಈಜಿಪು ್ಟ ಧೈಯರ್ ಾಲಿ ದೇಶ ಾಗಿದ್ದರೂ,
ಅದರ ಧೈಯರ್ಮೇಣದಂತೆ ಕರಗಿಹೋಗುವದು.

2 ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರಲಿ್ಲ
ಒಳಜಗಳವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುವೆನು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ
ಜಗಳ ಾಡುವರು. ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳ ಾಡುವರು.
ನಗರವು ನಗರದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವದು. ಒಂದು
ಾಷ್ಟ ್ರವು ಇನೊ್ನಂದು ಾಷ್ಟ ್ರದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವದು.

3 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರಲಿ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿ ಉಂಟಾಗುವದು. ಆ ಜನರು
ತಮ್ಮ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ಬಳಿಗೂ ಪಂಡಿತರ ಬಳಿಗೂ ಓಡಿ ಾವು
ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಚಾರಿಸುವರು. ಮಂತ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ
ಪೆ್ರೕತವಿಚಾರಕರನೂ್ನ ಬೇ ಾಳಿಕರನೂ್ನ ಕೇಳುವರು. ಆದರೆ ಅವರ
ಾವ ಸಲಹೆಗಳೂ ಪ್ರ ೕಜನಕೆ್ಕ ಬರುವದಿಲ್ಲ.” 4 ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ

ಒಡೆಯನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ ಾನು
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ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಕಠಿಣ ಾದಒಡೆಯನಿಗೆಒಪಿ್ಪಸುವೆನು. ಬಲಿಷ್ಠ ಒಡೆಯನು
ಅವರನು್ನ ಆಳುವನು.”

5 ನೈಲ್ ನದಿಯು ಬತಿ್ತಹೋಗುವದು. ಪ್ರ ಾಹದ ನೀರು
ಇಲ್ಲ ಾಗುವದು. 6 ಎ ಾ್ಲ ನದಿಗಳಿಂದ ದು ಾರ್ಸನೆ ಹೊರಡುವದು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಲಿವೆಗಳು ಬತಿ್ತಹೋಗುತ್ತವೆ; ಜಲಸಸ್ಯಗಳೆಲ್ಲ
ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತವೆ. 7 ನದಿಯ ದಡದಲಿ್ಲರುವ ಮರಗಳೆ ಾ್ಲ
ಒಣಗಿಹೋಗಿ ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಾರಿಹೋಗುವವು. ನದಿಯ
ತೀರದಲಿ್ಲರುವಮರಗಳೂಒಣಗಿಹೋಗುವವು.

8 ಬೆಸ್ತರೂ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವವರೂ ನೈಲ್ ನದಿಯ
ನೀರು ಬತಿ್ತಹೋದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ದುಃಖಿಸು ಾ್ತ ಅಳುವರು. ಅವರು
ಜೀವನೋ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನೈಲ್ನದಿಯನು್ನ ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
9 ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ನೇಯುವವರೂ ದುಃಖಿಸುವರು. ನದಿ
ಬತಿ್ತಹೋದದ್ದರಿಂದಲೂ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಾರಿನ ಗಿಡಗಳು
ಬೆಳೆಯದೆ ಇರುವದರಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಬಟೆ್ಟ ನೇಯಲು ಾರು
ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. 10 ನೀರನು್ನ ಉಳಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿ ನದಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟನು್ನ
ಕಟು್ಟವ ಜನರೂ ದುಃಖಿಸುವರು. ಾಕೆಂದರೆ ನದಿಯಲಿ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲದ
ನಿಮಿತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

11 ಚೋಯನಿನ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖರು ಮೂಖರ್ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಫರೋಹನ “ ಾನಿಗ ಾದ ಸಲಹೆ ಾರರು” ತಪು ್ಪ ಸಲಹೆ ಕೊಡು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಾವೇ ಬುದಿ್ಧವಂತರೆಂದೂ ಾಜವಂಶದವರೆಂದೂ
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆದರೆ ಾವು ನೆನಸುವಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೆ
ಅವರು ಬುದಿ್ಧವಂತರಲ್ಲ. 12 ಈಜಿಪೆ್ಟೕ, ನಿನ್ನ ಾನಿಗಳು ಎಲಿ್ಲ?
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಾಡಿರುವ
ೕಜನೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಾನಿಗಳು ದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವುದನು್ನ ಅವರು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
13 ಚೋಯನಿನ ಅಧಿಪತಿಗಳು ೕಸಹೋದರು. ನೋಫಿನ

ಪ್ರಮುಖರು ಸುಳ್ಳನು್ನ ನಂಬಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಯಕರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ
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ತಪು ್ಪ ಾರಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. 14 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಯಕರನು್ನ
ಗಲಿಬಿಲಿಪಡಿಸಿದನು. ಅವರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ತ ಾ್ಪದ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಯರ್ವೂ
ತ ಾ್ಪದದೆ್ದೕ. ಅವರು ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾದವರಂತೆ ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ
ಹೊರ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 15 ಆ ಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಾಡ ಾಗದು.
(ಈ ಾಯಕರುಗಳು “ತಲೆಯೂ ಾಲವೂ” ಆಗಿ ಾ್ದರೆ; “ಮರದ
ಕೊಂಬೆಯೂ ಾಂಡವೂ” ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.)

16 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಭಯದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ
ಹೆಂಗಸರಂತಿರುವರು. ಅವರು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದವನಿಗೆ
ಭಯಪಡುವರು. ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸಲು ತನ್ನ
ಕೈಯನೆ್ನತು್ತವನು. ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೆದರಿಹೋಗುವರು.
17 ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದವರೂ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವವರೂ
ಭಯಪಡಬೇ ಾಗಿದೆ. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾರೇ ಆಗಲಿ ಯೆಹೂದದ
ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಾಗ ಭಯಪಡುವರು. ಾಕೆಂದರೆ ಭಯಂಕರ
ಘಟನೆಗಳು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಾಡು ಾ್ತನೆ. 18 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಾ ಾನ್ ದೇಶದ (ಯೆಹೂದ್ಯರ) ಾಷೆಯ ಾ್ನಡುವ ಐದು
ಪಟ್ಟಣಗಳಿರುವವು. ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದರ ಹೆಸರು “ ಾಶನದ
ನಗರ.” ಆ ಜನರು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು
ತೀ ಾರ್ನಿಸುವರು.

19 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ
ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇರುವದು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಗಡಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಾ್ಮರಕಸ್ತಂಭ ಇರುವದು. 20 ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅದು್ಭತವನು್ನ ನಡಿಸು ಾ್ತನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಗುರು ಾಗಿದೆ.
ಜನರು ಾ ಾಗ ಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಟ್ಟರೆ
ಆತನು ಸ ಾಯವನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು. ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ
ರ ಸಲೂ ಾ ಾಡಲೂ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು
ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಶೋಷಿತ ಾದವರನು್ನ ಸಂರ ಸುವನು.
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21 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ದೇವರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು. ಅವರುಯೆಹೋವನನು್ನ ಸೇವಿಸಿಅನೇಕಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವರು. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತು್ತ ಸಲಿ್ಲಸುವರು.
22ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸುವನು. ಆಮೇಲೆ ಆತನು
ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು. ಆಗ ಅವರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಬರುವರು. ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುವನು.

23 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಅಶೂ್ಶರದವರೆಗೆ
ಹೆ ಾ್ದರಿ ಇರುವುದು. ಆಗ ಅಶೂ್ಶರದವರು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೂ,
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಅಶೂ್ಶರಕೂ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವರು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಅಶೂ್ಶರದವರೊಟಿ್ಟಗೆ ಕೆಲಸ ಾಡುವರು.
24 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್, ಅಶೂ್ಶರ ಮತು್ತ ಈಜಿಪು ್ಟ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ದೇಶವನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸುವರು. ಇದು ದೇಶಕೆ್ಕ
ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಯಕ ಾಗಿರುವದು. 25 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶಗಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ಆತನು,
“ಈಜಿಪೆ್ಟೕ, ನೀನು ನನ್ನವನು; ಅಶೂ್ಶರವೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಾ್ವಸ . ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು” ಎನು್ನವನು.

20
ಅಶೂ್ಶರವುಈಜಿಪ್್ಟ ಮತು್ತ ಇಥಿ ೕಪ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸುವದು

1 ಸಗೋರ್ನ್ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ತ ಾರ್ನನು್ನ
ಅಷೊ್ಡೕದಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ತ ಾರ್ನ್ ಎಂಬವನು ಅಷೊ್ಡೕದ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 2 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆ ೕಚನ
ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯನೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಾತ ಾಡಿದನು.
“ನಿನ್ನ ಶೋಕವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕು. ನಿನ್ನ ಾಲುಗಳಿಂದ
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ಾದರ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿ ಾಗ
ಯೆ ಾಯನು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದನು. ಯೆ ಾಯನು
ಾದರ ಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಬಟೆ್ಟಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅ ಾ್ಡಡಿದನು.
3 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ನನ್ನ

ಸೇವಕ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಬಟೆ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ, ಾದರ ಇಲ್ಲದೆ
ನಡೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಇದು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೂ ಇಥಿ ೕಪ್ಯಕೂ್ಕ ಗುರು ಾಗಿದೆ.
4 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಈಜಿಪ್ಟನೂ್ನ ಇಥಿ ೕಪ್ಯವನೂ್ನ
ಸೋಲಿಸುವನು. ಅಶೂ್ಶರವು ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅವರ
ಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕೊಂಡುಹೋಗುವದು. ವೃದ್ಧರೂ ಾಲಕರೂ
ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದೆಯೂ ಾದರ ಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ಇರುವರು. ಅವರು
ಪೂಣರ್ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿರುವರು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ಾಚಿಕೆಗೆ
ತು ಾ್ತಗುವರು. 5 ಜನರು ಇಥಿ ೕಪ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ
ನೋಡುವರು. ಅವರು ಕಂಗೆಟು್ಟ ಹೋಗುವರು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಗಮನಿಸಿದವರು ಈಗ ಾಚಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬೀಳುವರು”
ಎನು್ನವನು.

6 ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು:
“ಆ ದೇಶದವರು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವರೆಂದು ಅವರನು್ನ
ನಂಬಿದೆವು. ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಡುವಂತೆ ಾವು
ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದೆವು. ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಆ ದೇಶದವರು
ಸೋತು ಹೋಗಿ ವೈರಿವಶ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಈಗ ಾವು ಾ ಾಗಲು ಹೇಗೆ
ಾಧ್ಯ?”

21
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶ

1ಸಮುದ್ರದಮರುಭೂಮಿಗೆ ದುಃಖದ ಸಂದೇಶ:

ನೆಗೆವ್ ಮೂಲಕ ಬೀಸುವ ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ
ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದಲೂ

ಭಯಂಕರ ದೇಶದಿಂದಲೂ ಒಬ್ಬನು ದಂಡೆತಿ್ತ ಬರುವನು.
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2 ನಡೆಯಲಿರುವ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಘಟನೆಯನು್ನ ಾನು
ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದೊ್ರೕಹಿಗಳು ಏಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ನಿನ್ನ ಧನೈಶ್ವಯರ್ಗಳನು್ನ ಜನರು ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಏ ಾಮೇ, ಹೋಗಿ ಆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡು.
ಮೇದ್ಯವೇ, ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಸೋಲಿಸು.
ಆ ನಗರದ ಎ ಾ್ಲ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಾನು ಕೊನೆ ಾಣಿಸುವೆನು.

3 ಾನು ಆ ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ
ಭಯಪೀಡಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ಭಯದಿಂದ ನನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯು ನೋಯುತಿ್ತದೆ. ಆ ನೋವು
ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂತಿದೆ.

ಾನು ಕೇಳುವ ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಭಯಪಡಿಸಿವೆ;
ಾನು ನೋಡುವ ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನನು್ನ ನಡುಗಿಸುತಿ್ತವೆ.

4 ಾನು ಚಿಂತೆಯಿಂದಲೂ ಭಯದಿಂದಲೂ ನಡುಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಆನಂದದ ಾತಿ್ರಯು ಭಯಂಕರ ಾಗಿದೆ.

5ಜನ ಾದರೋ, “ಊಟಬಡಿಸಿರಿ!
ತಿನೊ್ನೕಣ, ಕುಡಿ ೕಣ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರು, “ ಾವಲು ಾರರನು್ನ ಇರಿಸಿರಿ,
ಸೇ ಾಪತಿಗಳೇ ಎದೆ್ದೕಳಿರಿ,
ನಿಮ್ಮ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಉಜಿ್ಜ ನಯಗೊಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

6 ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ನನಗೆ, “ಹೋಗಿ ಈ ನಗರವನು್ನ ಾಯಲು
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿ. ಅವನು ಏನೂ ನೋಡಿದರೂ
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. 7ಅವನು ಾ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತರುವ ಸೈನಿಕರನೊ್ನೕ,
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ಕತೆ್ತಗಳನೊ್ನೕ, ಒಂಟೆಗಳನೊ್ನೕ ನೋಡಿದರೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ
ಆಲಿಸಬೇಕು.”

8ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಾವಲು ಾರನು,

“ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಾನು ಹಗಲಿರುಳು
ಾವಲಿನಬುರುಜಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಾವಲು ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ;

9 ನೋಡು, ಅವರು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅಶ್ವದಳಗಳು ಾಲು ಾ ಾಗಿಯೂ
ಬರುತಿ್ತವೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು.

ಆಗ ಒಬ್ಬ ದೂತನು,
“ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೋ ಾಯಿತು.
ಾಬಿಲೋನು ನೆಲಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

ಅದರ ದೇವ ದೇವತೆಯರ ವಿಗ್ರಹಗಳೆ ಾ್ಲ
ನೆಲದಮೇಲೆ ಚೂರುಚೂ ಾಗಿ ಬಿದಿ್ದವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ನನ್ನ ಬಡಿತಕೆ್ಕ ಈ ಾದ ಜನರೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ದೇವರೂ
ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ ಾದ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಕಣದಲಿ್ಲ ಾನ್ಯವು ನುಚು್ಚನೂ ಾಗುವಂತೆ ನೀವು
ನಜು್ಜಗುಜಾ್ಜಗುವಿರಿ.

ಎದೋಮಿಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶ
11ದೂಮದ ಕುರಿತು ದುಃಖದ ದೈ ೕಕಿ್ತ:

ಸೇಯಿರ್ ನಿಂದ ಎದೋಮನು್ನ ಾರೋ ಒಬ್ಬನು,
“ ಾವಲು ಾರನೇ, ಾತಿ್ರಮುಗಿಯಲುಎಷು್ಟ ಸಮಯಉಂಟು?
ಾತಿ್ರಗೆ ಇನು್ನ ಎಷು್ಟ ಾಲಉಂಟು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

12ಅದಕೆ್ಕ ಾವಲು ಾರ,
“ಮುಂಜಾನೆ ಬರುತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ಾತಿ್ರ ತಿರುಗಿ ಬರುತಿ್ತದೆ.

ನೀನೇ ಾದರೋ ಕೇಳಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮತೆ್ತ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸು”
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ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಅರೇಬಿಯಕೆ್ಕ ದೇವರ ಸಂದೇಶ

13ಅರೇಬಿಯದ ಬಗೆ್ಗ ದುಃಖಕರ ಾದ ಸಂದೇಶ:

ದೇ ಾನಿನಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರ ಾಣಿಕರು
ಅರೇಬಿಯ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲನ ದೆಗಳಲಿ್ಲ ಾತಿ್ರ
ತಂಗಿದರು.

14 ಾ ಾರಿದ ಪ್ರ ಾಣಿಕರಿಗೆ ಅವರು ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು.
ತೇಮದ ಕೆಲವರು ಹಸಿದ ಪ್ರ ಾಸಿಗಳಿಗೆಊಟ ಕೊಟ್ಟರು.

15ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಾಯಿಸಲಿಕಿ್ಕದ್ದ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು.

ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಹೊಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ
ಾಣಗಳಿಂದ ಾ ಾಗಿ ಬಂದವರು.

ಅವರು ೕರ ರಣರಂಗದಿಂದ ಓಡಿಬಂದವರು.
16 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ವಿಷಯಗಳು

ಸಂಭವಿಸುವವೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
“ಇನೊ್ನಂದು ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಕೂಲಿ ಾರನು ತನ್ನ ಸಮಯವನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸುವಂತೆ ಕೇ ಾರಿನ ಘನತೆಯೆಲ್ಲವೂ ಹೋಗಿ ಬಿಡುವದು.
17 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೆಲವೇ ಮಂದಿ ಬಿಲು್ಲ ಾರರು ಕೇ ಾರಿನ
ವೀರರೊಳಗಿಂದ ಉಳಿಯುವರು.” ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನುಡಿದನು.

22
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶ

1ದಿವ್ಯದಶರ್ನದ ಕಣಿವೆಯವಿಷಯ ಾಗಿ ದುಃಖದ ಸಂದೇಶ:

ಜನಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಏ ಾಯಿತು?
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಾಳಿಗೆಯಮೇಲೆ ಾಕೆ ಅಡಗಿರುತಿ್ತೕರಿ?
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2 ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಈ ನಗರವು ಅತ್ಯಂತ ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ
ಕೂಡಿತು್ತ.

ಈನಗರದಲಿ್ಲ ಗದ್ದಲವೂಜನರ ಸಂತಸದ ಧ ್ವನಿಯೂ ತುಂಬಿತು್ತ.
ಆದರೆಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಬದ ಾಯಿತು.

ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಸತ್ತದು್ದ ಖಡ್ಗದಿಂದಲ್ಲ.
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಾಯದೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸತ್ತರು.

3ಅಧಿಪತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಪ ಾಯನಗೈದರು.
ಆದರೆ ಅವರೆ ಾ್ಲ ಬಿಲು್ಲಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟರು.

ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬಹು ದೂರಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ
ಓಡಿದರು.

ಆದರೆ ಅವರೆ ಾ್ಲ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟರು.

4 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ನೋಡಬೇಡಿ!

ನನ್ನನು್ನ ಅಳಲು ಬಿಡಿರಿ!
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಶನದ ಕುರಿ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಕೂಡಲೇ

ಸಂತೈಸಬೇಡಿರಿ.”

5 ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನವನು್ನ ಆರಿಸಿರು ಾ್ತನೆ. ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಗಲಭೆ ಮತು್ತ ಗಲಿಬಿಲಿಯು ಇರುವದು. ದಿವ್ಯದಶರ್ನದ
ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಜನರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ತುಳಿದುಕೊಂಡು
ಅವರ ಮೇಲೆಯೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ನಗರದ
ಕೋಟೆಗೋಡೆಗಳು ಕೆಡವಲ್ಪಡುವವು. ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ
ಜನರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ಚೀ ಾಡುವರು.
6 ಏ ಾಮಿನ ಅಶ್ವಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಬತ್ತಳಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ರಣರಂಗಕೆ್ಕ ಹೊರಡುವರು. ಕೀರ್ ಸ್ಥಳದ ಜನರು ತಮ್ಮ
ಗು ಾಣಿಗಳಿಂದ ಶಬ್ದ ಾಡುವರು. 7 ಸೈನ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಾದ
ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಎದುರುಬದು ಾಗಿ ಭೇಟಿ ಾಗುವರು. ಕಣಿವೆಯು
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ರಥಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗುವದು. ಅಶ್ವದಳದವರನು್ನ ಾ್ವರದ
ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸ ಾಗುವದು. 8 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ
ಜನರು ಾವು ಾಡಿನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಾಡುವರು. ಯೆಹೂದವನು್ನ
ರ ಸುವ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಶತು್ರಗಳು ಕೆಡವಿ ಾಕುವರು.

9-11 ಾವೀದ ನಗರದ ಕೋಟೆಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಬಿರುಕುಗಳು
ಉಂಟಾಗುವವು. ಆಬಿರುಕುಗಳನು್ನ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾಣಬಹುದು.
ಅದರೊಳಗಿರುವ ಮನೆಗಳನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಡಬಹುದು. ಆ ಮನೆಗಳ
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಬಿರುಕು ಮುಚ್ಚ ಾಗುವದು. ಎರಡು ಾಲು
ಕೋಟೆಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಹಳೆಯ ಾಲಿವೆಯಮೂಲಕ ನೀರನು್ನ
ತರಿಸಿ ಆ ನೀರನು್ನ ಉಳಿ ಾಯ ಾಡುವಿರಿ.
ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂರ ಸಿಕೊಳು್ಳವದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಾಡುವಿರಿ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ದೇವರ ಮೇಲೆ

ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವದಿಲ್ಲ. ಇದನು್ನ ಬಹಳ ಾಲದ ಹಿಂದೆ
ನಿಮಿರ್ಸಿದ ದೇವರನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವದಿಲ್ಲ. 12 ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ
ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವಯೆಹೋವನು ಜನರಿಗೆ, ಅವರ ಸತು್ತಹೋದ
ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೋಸ ್ಕರ ರೋಧಿಸಿ ದುಃಖಿಸಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವನು.
ಜನರು ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳನು್ನ ಬೋಳಿಸಿ ಶೋಕವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸುವರು.
13 ಇಗೋ, ಈಗ ಜನರು ಸಂತೋಷಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಹಷಿರ್ಸು ಾ್ತ:

“ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಕೊಯಿ್ಯರಿ, ಾವು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸೋಣ,
ಊಟ ಾಡಿ ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿ ೕಣ,

ತಿಂದು, ಕುಡಿದು ಸಂತೋಷ ಾಗಿರೋಣ. ಾಕೆಂದರೆ ಾಳೆ
ಾವು ಾಯುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

14ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದಈ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿದೆನು: “ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ
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ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಟತ್ವವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವ ಮುಂಚೆ
ನೀವು ಾಯುವಿರಿ ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಇದು ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದ ಸವರ್ಶಕ್ತನ ನುಡಿಗಳು.

ಶೆಬ್ನಕೆ ್ಕ ದೇವರ ಸಂದೇಶ
15 ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು,

“ಸೇವಕ ಾದ ಶೆಬ್ನನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಅವನು ಅರಮನೆಯ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 16 ಆ ಸೇವಕನನು್ನ ‘ನೀನಿಲಿ್ಲ ಏನು
ಾಡುತಿ್ತರುವೆ? ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಲಿ್ಲ ಾರ ಾ್ನದರೂ

ಇಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿರುವಿ ಾ? ಇಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಾಕೆ
ನಿಮಿರ್ಸಿರುವೆ? ಎಂದು ಕೇಳು.’ ” ಅದಕೆ್ಕ ಯೆ ಾಯನು, “ಈ
ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನೋಡು. ಅವನು ತನ್ನ ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಎತ್ತರ ಾದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಸ ಾಧಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು
ಬಂಡೆಯನು್ನ ಕೊರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

17-18 “ಮನುಷ ್ಯನೇ,ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಧ ್ವಂಸ ಾಡುವನು.
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಚೆಂಡಿನಂತೆ ಉರುಳಿಸಿ ಬಹುದೂರಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ
ಬೇರೊಂದು ದೇಶದ ತೆರೆದ ತೋಳುಗಳಿಗೆ ಎಸೆದುಬಿಡುವನು. ಅಲಿ್ಲ
ನೀನು ಾಯುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ನೀನು ನಿನ್ನ ರಥಗಳಲಿ್ಲ

ಹೆಚ್ಚಳಪಡುತಿ್ತರುವೆ. ಆದರೆ ಆ ದೂರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಹೊಸ
ಅರಸನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ರಥಗಳಿವೆ. ಅವನ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ರಥಗಳು ಮುಖ್ಯ ಾದವುಗ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
19 ಇಲಿ್ಲ ನೀನಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಹುದೆ್ದಯಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಹೊಸ ಅರಸನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಹುದೆ್ದಯಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು.
20 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸೇವಕನೂ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ ಆದ
ಎ ಾ್ಯಕೀಮನನು್ನ ಾನು ಕರೆಯುವೆನು. 21 ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದು
ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ಾಜದಂಡವನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಕೊಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷ ಹುದೆ್ದಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು.
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ಆ ಸೇವಕನು ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಗೂ
ತಂದೆಯಂತಿರುವನು.

22 “ ಾವೀದನ ಮನೆಯ ಬೀಗದ ಕೈಯನು್ನ ಅವನ
ಕುತಿ್ತಗೆಯಲಿ್ಲರಿಸುವೆನು. ಅವನು ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದರೆ ಅದು
ತೆರೆದೇ ಇರುವದು. ಅದನು್ನ ಾರೂ ಮುಚ್ಚ ಾರರು. ಅವನು
ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದರೆ ಅದು ಮುಚಿ್ಚಯೇ ಇರುವದು. ಅದನು್ನ
ತೆರೆಯಲು ಾರಿಂದಲೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. 23 ಒಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾದ
ಹಲಗೆಯಲಿ್ಲ ಳೆಯನು್ನ ಹೊಡೆದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿರಿಸುವಂತೆಅವನನು್ನ
ಾನು ಬಲಪಡಿಸುವೆನು. ಆ ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ
ೌರವಪೀಠದಂತಿರುವನು. 24 ಅವನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯ ಎ ಾ್ಲ
ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ, ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತೂಗು ಾಕುವರು.
ಎ ಾ್ಲ ಹಿರಿಕಿರಿಯರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಂಡಿರುವರು. ಅವರು
ಅವನಿಗೆ ತೂಗು ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕ ಾತೆ್ರಗಳಂತೆಯೂನೀರಿನ ದೊಡ್ಡ
ಸೀಸೆಗಳಂತೆಯೂ ಇರುವರು.”

25 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹಲಗೆಗೆ ಬಲ ಾಗಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಳೆಯು
(ಶೆಬ್ನ) ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ತುಂ ಾಗುವದು. ಆ ಳೆಯು ನೆಲಕೆ್ಕ
ಬಿದು್ದ ಾಶ ಾಗುವದು. ಆಗ ಆ ಳೆಗೆ ತೂಗು ಾಕಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ
ಅದರೊಂದಿಗೆ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳುವದು. ಆಗ ಾನು ಈ ಸಂದೇಶದಲಿ್ಲ
ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸುವದು. ಅವುಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ
ಾಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾತನುಯೆಹೋವನೇ.”

23
ಲೆಬನೋನಿಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶ

1ತೂರಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ದುಃಖಕರ ಾದ ಸಂದೇಶ:

“ ಾಷೀರ್ಷಿನ ಹಡಗುಗಳೇ, ದುಃಖಿಸಿರಿ!
ನಿಮ್ಮ ರೇವು ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.”
ಕಿತಿ್ತಮಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಹಡಗುಗಳಿಗೆಈ ಾತೆರ್ಯು ತಲುಪಿತು.
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2 ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರೇ, ನೀವು ಸ್ತಬ್ಧ ಾಗಿದು್ದ
ದುಃಖಿಸಿರಿ.

ತೂರು “ಚೀದೋನಿನ ಾ್ಯ ಾರಿ” ಆಗಿತು್ತ. ಆ ನಗರವು
ವತರ್ಕರನು್ನ ಸಮುದ್ರ ಾಚೆ ಕಳುಹಿಸಿತು.

ಆ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಐಶ್ವಯರ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದರು.
3ಅವರು ಸಮುದ್ರ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಾನ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಹುಡುಕುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ತೂರಿನ ಜನರು ನೈಲ್ ನದಿಯಬದಿಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಸುವ ಾನ್ಯವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡು

ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಾರುವರು.
4ಚೀದೋನೇ, ನೀನು ತುಂ ಾ ದುಃಖದಿಂದಿರಬೇಕು.

ಾಕೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರವೂ ಸಮುದ್ರದ ಕೋಟೆಯೂ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ನನಗೆಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಾನು ಪ್ರಸವವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಲಿಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಲಿ ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ.”

5ತೂರಿನ ವಿಷಯ ಾದ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವದು.
ಆ ವತರ್ ಾನವುಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ದುಃಖದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸುವದು.

6ಹಡಗುಗಳೇ, ನೀವು ಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿರಿ!
ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವ ಾದ ನೀವು ದುಃಖಿಸಬೇಕು!

7ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ತೂರ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸಿದಿರಿ.
ಾ್ರರಂಭದಿಂದಲೇ ಆ ನಗರವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಹೊಂದುತಿ್ತತು್ತ. ಆ
ನಗರದಜನರುಬಹುದೂರಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿನೆಲೆಸಿರುವರು.

8ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣವುಅನೇಕ ಗಣ್ಯವ್ಯಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುತ್ತದೆ.
ಅಲಿ್ಲಯ ವತರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯೂ ೌರವವಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ತೂರ್ ವಿರುದ್ಧ ೕಜನೆ ಾಡಿದವ ಾರು?

9ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನೇ.
ಅದು ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾಗದಂತೆ ಆತನೇ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
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ಆತನು ೌರವಿಸಲ್ಪಡುವ ಜನರನು್ನ
ಅವ ಾನಪಡಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

10 ಾಷೀರ್ಷಿನ ಹಡಗಿನವರೇ, ನೀವುಊರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿರಿ.
ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಸಣ್ಣ ನದಿ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಾಟಿರಿ.
ಾರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸ ಾರರು.

11ಯೆಹೋವನು ಸಮುದ್ರದಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಚಾಚಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ತೂರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು ಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನು ಾ ಾನಿಗೆ ತೂರಿನ ಆಶ್ರಯಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡಲು ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ.

12ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಚೀದೋನ್ ಕು ಾರಿಯೇ,
ನೀನು ಾಶ ಾಗುವೆ;

ಎಂದಿಗೂ ನೀನು ಹಷಿರ್ಸುವದಿಲ್ಲ.
ತೂರಿನ ಜನರು, ‘ನಮಗೆ ಸೈಪ್ರಸ್ ನವರು ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತರೆ’

ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ನೀನು ಸಮುದ್ರ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಸೈಪ್ರಸ್ ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲಿ್ಲ
ನಿನಗೆ ವಿಶ್ರಮಿಸಲು ಸ್ಥಳ ದೊರಕುವದಿಲ್ಲ.”

13ಆಗ ತೂರಿನ ಜನರು ಹೀಗೆನು್ನವರು: “ ಾಬಿಲೋನಿನವರು ನಮಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುವರು.” ಆದರೆ ಕಸಿ್ದೕಯರ ದೇಶವನು್ನ
ನೋಡಿ.
ಾಬಿಲೋನ್ಈಗ ದೇಶವಲ್ಲ.

ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಅಶೂ್ಶರವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ
ಾವಲು ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದೆ.

ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಸುಂದರ ಮನೆಗಳಿಂದ ಸೈನಿಕರು ಎಲ್ಲವನು್ನ
ದೋಚಿರು ಾ್ತರೆ.

ಅಶೂ್ಶರ ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳ ಾಸಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದೆ.
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ಅವರು ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಾಳುಬಿದ್ದ ಅವಶೇಷವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

14ಆದ್ದರಿಂದ ಾಷೀರ್ಷಿನ ಹಡಗುಗಳವರೇ, ದುಃಖಿಸಿರಿ!
ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯದ ರೇವು ಾಶ ಾಗಿದೆ.

15 ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ಜನರಿಗೆ ತೂರಿನ ಾಪಕವಿರುವದಿಲ್ಲ.
ಇದು ಒಬ್ಬ ಅರಸನು ಆಳುವ ಾಲ. ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ತರು ಾಯ
ತೂರ್ಈ ಾಡಿನಲಿ್ಲರುವ ವೇಶೆ್ಯಯಂತಿರುವದು:

16 “ಪುರುಷರು ಮರೆತಿರುವ ವೇಶೆ್ಯಯೇ,
ನಿನ್ನ ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ

ಾಡನು್ನ ನುಡಿಸು,
ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಾಡು.

ಆಗ ಾ ಾದರೂನಿನ್ನನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇನೋ.”

17 ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಯೆಹೋವನು ತೂರಿನ ಕುರಿತು
ಮತೆ್ತ ಆಲೋಚಿಸಿ ತೀ ಾರ್ನಿಸುವನು. ತೂರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಾರವು
ಮತೆ್ತ ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವದು. ಅದು ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ
ವೇಶೆ್ಯಯಂತಿದೆ. 18 ಆದರೆ ಆಕೆ ಾನು ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನು್ನ
ತನ್ನಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. ತೂರ್ ತನ್ನ ಾ್ಯ ಾರದಲಿ್ಲ ಗಳಿಸಿದ
ಾಭವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿಟಿ್ಟ ಾ್ದಳೆ. ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ಆ ಾಭವನು್ನ ಮೀಸ ಾಗಿಟಿ್ಟ ಾ್ದಳೆ. ಹೀಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರು ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಊಟ ಾಡುವರು, ಒಳೆ್ಳಯ
ಬಟೆ್ಟ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

24
ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಶಿ ಸುವನು



ಯೆ ಾಯ 24:1 lxxi ಯೆ ಾಯ 24:9

1 ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.
ಆತನುಅದನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವನು. ಜನರನು್ನ
ಅತಿದೂರಕೆ್ಕ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವನು. 2 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾ ಾರಣ
ಜನರಿಗೂ ಾಜಕವಗರ್ದವರಿಗೂ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿರದು. ಸೇವಕರಿಗೂ
ಅವರ ಯಜ ಾನರಿಗೂ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿರದು. ಾಸಿಯರಿಗೂ
ಅವರ ಯಜ ಾನಿಯರಿಗೂ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿರದು. ಾರುವವರಿಗೂ
ಕೊಳು್ಳವವರಿಗೂ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿರದು. ಾಲಕೊಡುವವರಿಗೂ ಾಲ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವರಿಗೂ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿರದು. ಬಡಿ್ಡ ಾಕುವವನಿಗೂ
ಬಡಿ್ಡಕೊಡುವವನಿಗೂ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿರದು. 3 ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ದೇಶದಿಂದ
ಹೊರಕೆ್ಕ ಾಕಲ್ಪಡುವರು. ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳ ಾಗುವದು.
ಇದು ಯೆಹೋವನ ಆ ಾಗಿರುವದರಿಂದ ನೆರವೇರುವದು.
4 ದೇಶವು ನಿಜರ್ನ ಾಗಿ ಶೋಕಿಸುವದು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ
ನಿಜರ್ನ ಾಗಿ ಬಲಹೀನ ಾಗುವದು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜನರೂ
ಬಲಹೀನ ಾಗುವರು.

5 ದೇಶದ ಜನರು ದೇವರ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದು
ತಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡಿದರು. ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಅವರು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಾಲದ ಹಿಂದೆ ಜನರು
ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಆ ಜನರು ಆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದರು. 6 ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರು
ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಈ ದೇಶವನು್ನ
ಾಶ ಾಡಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದನು. ಜನರು ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವರು. ಕೆಲವೇ
ಮಂದಿ ಾತ್ರ ಉಳಿಯುವರು.

7 ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಗಳು ಾಯುತ್ತಲಿವೆ. ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವು
ಹುಳಿ ಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ಹಷರ್ಭರಿತ ಾಗಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಜನರು ದುಃಖದಲಿ್ಲರು ಾ್ತರೆ. 8 ಅವರು ತಮ್ಮ
ಸಂತೋಷವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಸಂತಸದ ಗದ್ದಲವು
ಕೇಳಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಶಬ್ದಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿಂತುಹೋಗಿವೆ. ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯದ
ಮತು್ತ ದಮ್ಮಡಿಗಳ ಶಬ್ದವು ನಿಂತಿದೆ. 9 ಜನರು ಾ್ರ ಾರಸ
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ಕುಡಿಯುತಿ್ತರು ಾಗ ಾಡು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕುಡಿಯುವ
ಮದ್ಯವು ಅವರಿಗೆ ಕಹಿ ಾಗಿದೆ.

10 ಈ ನಗರಕೆ್ಕ “ಪೂಣರ್ ಗಲಿಬಿಲಿ” ಎಂಬುದೇ ತಕ್ಕ ಹೆಸರು.
ನಗರವು ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಜನರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿ ಾ್ಕಗದು.
ಕದಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಲು ಾಧ್ಯ ಾಗದು. 11 ಾರುಕಟೆ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು
ಈಗಲೂ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕೇಳುವರು. ಆದರೆ ಸಂತೋಷವೇ
ಹೋಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ. ಹಷರ್ವು ಬಹುದೂರ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 12 ನಗರಕೆ್ಕ
ಾಶನವು ಾದಿದೆ;ಪುರ ಾ್ವರವು ನಜು್ಜಗುಜಾ್ಜಗಿದೆ.

13 ಕೊಯು್ಯವ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ಆಲೀವ್ ಮರಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದು
ಾಯಿಗಳನು್ನ ಉದುರಿಸುವರು.

ಆದರೆ ಕೆಲವು ಾಯಿಗಳುಮರದಲಿ್ಲ ಉಳಿಯುವವು.
ಜ ಾಂಗಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ದೇಶವೂಹೀಗೆಯೇ ಇರುವದು.
14 ಉಳಿದ ಜನರು ಚೀ ಾಡುವರು. ಅದು ಭೋಗರ್ರೆಯುವ

ಸಮುದ್ರದ ಶಬ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ ೕ ಾಗಿ ಕೇಳಿಸುವದು.
ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರು ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲರುವರು.

15ಆಜನರು, “ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಜನರೇ,ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ!
ದೂರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವ ಜನರೇ,
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

16 ದೇವರ ಸು್ತತಿಯನು್ನ ಾವು ಭೂಮಿಯ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ
ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.

ಈ ಸು್ತತಿ ಾಡುಗಳು ದೇವರ ಒಳೆ್ಳತನವನು್ನ ವಣಿರ್ಸುವವು.
ಆದರೆ ಾನು, “ ಾಕು, ನನಗೆ ಾಕು.
ಾನು ನೋಡುವ ವಿಷಯಗಳುಭಯಂಕರ ಾಗಿವೆ.
ದೊ್ರೕಹಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಅವರಿಗೆ

ಾನಿ ಾಡುವರು.”
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17 ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಅ ಾಯವು ಾದಿದೆ ಎಂದು
ನನಗೆ ತೋರುತಿ್ತದೆ.

ಅವರಿಗೆ ಭಯ,ಉರುಲು, ಗುಂಡಿಗಳು ಾದಿವೆ.
18ಜನರು ಅ ಾಯದ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಭಯಗ್ರಸ್ಥ ಾಗುವರು.
ಕೆಲವರು ಓಡಿಹೋಗುವರು.

ಆದರೆ ಅವರು ಗುಂಡಿ ಳಗೆ ಬಿದು್ದ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವರು,

ಆದರೆ ಅವರು ಇನೊ್ನಂದು ಉರುಲಿನೊಳಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ಾಹದ ಾ್ವರಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವವು.
ಪ್ರ ಾಹವು ತುಂಬುವದು; ಭೂಮಿಯ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳು
ಕದಲುವವು.

19ಭೂಕಂಪಗ ಾಗುವವು.
ಭೂಮಿಯು ಸೀಳಿಹೋಗುವದು.

20ಲೋಕದ ಾಪವು ತುಂ ಾ ಾರ ಾಗಿದೆ.
ಆ ಾರದಿಂ ಾಗಿ ಭೂಮಿಯು ಬೀಳುವದು.

ಒಂದು ಹಳೆಯಮನೆಯಂತೆ ಭೂಮಿಯು ಅಲು ಾಡುವದು.
ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗಿ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳುವವನಂತೆ ಭೂಮಿಯು
ಇರುವದು.

ಭೂಮಿಗೆಮುಂದುವರಿಯಲು ಆಗದು.
21ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು ಪರಲೋಕ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ

ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.
ಭೂಮಿಯ ಅರಸರನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ

ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಾಡುವನು.
22ಅನೇಕಮಂದಿ ಒಟು್ಟ ಸೇರುವರು.

ಕೆಲವರು ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಕೆಲವರು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುವರು.
ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ನಂತರ ಅವರ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ
ನಡಿಯುವದು.
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23 ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದಿಂದ
ಾಜ್ಯವ ಾ್ನಳುವನು.

ಆತನಮಹಿಮೆಯು ಹಿರಿಯರಮುಂದಿರುವದು.
ಆತನಮಹಿಮೆಯಪ್ರ ಾಶಕೆ್ಕ ಚಂದ್ರನು ಾಚಿಕೊಳು್ಳವನು;
ಸೂಯರ್ನು ಲಜೆ್ಜಗೊಳು್ಳವನು.

25
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾನ

1ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು.
ನಿನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸಿ ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.

ನೀನು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವೆ.
ಬಹಳ ಾಲದ ಹಿಂದೆ ನೀನು ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯವೇ ಸರಿ.

ನೀನು ಮುಂತಿಳಿಸಿದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸಿದವು.
2 ನೀನು ವಿದೇಶದ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿರುವೆ. ಆ ಪಟ್ಟಣವು

ಮ ಾಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಸಂರ ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾ್ದಗಿತು್ತ.
ಆದರೆಈಗ ಅದು ಕೇವಲ ಕಲು್ಲಗಳ ಾಶಿ.

ಅರಮನೆಯು ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಅದನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲು ಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.

3ಬ ಾಢ್ಯ ದೇಶಗಳ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವರು.
ಬಲಿಷ್ಠ ನಗರಗಳ ಬಲ ಾಲಿಗಳು ನಿನಗೆ ಭಯಪಡುವರು.

4 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವು. ಬಡವರಿಗೆ ನೀನೇ
ಆ ಾರ.

ಅವರ ಸಮಸೆ್ಯಗಳು ಅವರನು್ನ ಕಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಗುರಿಪಡಿಸುವವು. ಆದರೆ
ನೀನು ಅವರನು್ನ ಸಂರ ಸುವೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ಒಂದುಮನೆಯಜನರನು್ನ ಪ್ರ ಾಹದಿಂದಲೂ,
ಬಿಸಿಲಿನ ಾಪದಿಂದಲೂ ಾ ಾಡುವಂತೆ ನೀನಿರುವೆ.

ಮುಂದಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆಯೂ ಮಳೆಯಂತೆಯೂ
ಇವೆ.
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ಮಳೆಯು ಗೋಡೆಗೆ ಬಡಿದು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವದು. ಆದರೆ
ಮನೆ ಳಗಿರುವವರಿಗೆ ಾನಿಯೇ ಆಗದು.

5ವೈರಿಯು ಆಭರ್ಟಿಸು ಾ್ತ ಗದ್ದಲ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಆ ಭಯಂಕರ ಶತು್ರವು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಾ ಎಂದು ಸ ಾಲು

ಾಕು ಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ದೇವರೇ, ನೀನು ಅವನನು್ನ ತಡೆಯುವೆ.

ಬೇಸಿಗೆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸಸಿಗಳು ಾಡಿಹೋಗಿ
ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿದು್ದಹೋಗುವವು.

ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು ವೈರಿಯನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವನು
ಣ ಾಲೂರುವಂತೆ ಾಡುವೆ.

ಾಮುರ್ಗಿಲು ಬೇಸಿಗೆಯ ಾಪವನು್ನ ನಿ ಾರಿಸುವದು.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಶತು್ರವಿನ ಆಭರ್ಟವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆ.
ಸೇವಕರಿ ಾಗಿ ದೇವರ ಔತಣ

6 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಎ ಾ್ಲ
ಜನರಿ ಾಗಿ ಈ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸುವನು.
ಅದು ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ ಾದ ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದಲೂ ಮೃ ಾ್ಠನ್ನದಿಂದಲೂ
ಕೂಡಿರುವದು.

7 ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಜನರನು್ನ ಮುಚು್ಚವ
ಒಂದು ಮುಸುಕು ಇದೆ. ಆ ಮುಸುಕು ಾವದೆಂದರೆ ಮರಣ.
8 ಆದರೆ ಮರಣವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಾಶ ಾಡಲ್ಪಡುವದು. ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರತೀ ಮುಖದಲಿ್ಲರುವ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ
ಒರೆಸುವನು. ಹಿಂದೆಆತನಜನರೆ ಾ್ಲ ದುಃಖಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ
ದೇವರು ಆ ದುಃಖವನು್ನ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದಲೇ ತೆಗೆದು ಾಕುವನು.
ಇವೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಸಂಭವಿಸುವದು.

9ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು,
“ನಮ್ಮ ದೇವರು ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.

ಆತನಿ ಾಗಿಯೇ ಾವು ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದವು.
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಲು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ.
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ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದವು.
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು ಾಗ ಾವು ಹಷರ್ಭರಿತ ಾಗಿ
ಸಂತೋಷಿಸುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

10ಏಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನ ಬಲವುಈಪವರ್ತದಲಿ್ಲದೆ.
ೕ ಾಬ್ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಡುವದು.

ಯೆಹೋವನು ವೈರಿಯನು್ನ ಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ತುಳಿದುಬಿಡುವನು.
11ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಈಜುವವನಂತೆ ಅಗಲ ಾಗಿ ತೆರೆದು

ಮನುಷ ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಚಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಜನರು ತ ಾರಿಸಿದ ಅಂದ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ

ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಬಿ ಾಡುವನು.
12 ಯೆಹೋವನು ಜನರ ಉನ್ನತ ಾದ ಗೋಡೆಗಳನೂ್ನ ಸುರ ತ

ಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆಲಸಮ ಾಡಿ ಧೂಳಿಗೇ
ತರುವನು.

26
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಗೀತೆ

1 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಈ ಾಡನು್ನ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ
ಾಡುವರು:
ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

ನಮಗೆ ಬಲ ಾದ ಪಟ್ಟಣವಿದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಬಲ ಾದ ಗೋಡೆಗಳೂ
ಕೋಟೆಗಳೂಇವೆ.

2 ಾ್ವರಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಿರಿ. ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರು ಅದರಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು.
ಅವರು ದೇವರ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸು ಾ್ತರೆ.

3ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟ್ಟವರಿಗೆ
ನೀನು ನಿಜ ಾದ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆ.
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4ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನಮೇಲೆ ಾ ಾಗಲೂ ಭರವಸವಿಡಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸುರಕ್ಷತೆಯ
ಸ್ಥಳವಿದೆ.

5ಆದರೆಯೆಹೋವನು ಗವರ್ದ ನಗರವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.
ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರನು್ನ ಆತನು ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನು ಆಉನ್ನತ ಾದ ನಗರವನು್ನ ಧೂಳಿಗೆ ಾಕಿಬಿಡುವನು.
6ಅದು ಾಲುತುಳಿತಕೆ್ಕ ಈ ಾಗಿದೆ.

ಆಗ ದೀನರೂ ಬಡಜನರೂ ಆ ಅವಶೇಷಗಳಮೇಲೆ ನಡೆಯುವರು.
7 ಾ್ರ ಾಣಿಕತೆಯು ಒಳೆ್ಳಯವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ.

ಅವರು ನೇರ ಾದ ಮತು್ತ ಸತ್ಯ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವರು.

ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಆ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು
ಸುಲಭ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆ.

8ಆದರೆ ಯೆಹೋವನೇ, ಾವು ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ರೀತಿ ಾಗಿ
ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳುನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಾಮವನೂ್ನ ನೆನಪು ಾಡುತ್ತವೆ.
9ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲರಲು ಆಶಿಸುತ್ತದೆ.

ನ ್ಮಳಗಿರುವ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನ ಸಹ ಾಸವನು್ನ ಬಯಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ದಿವಸಗಳಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರಲು ಆಶಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯವು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಜನರು ಜೀವನದ
ಸತ್ಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅರಿಯುವರು.

10ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಿದರೆ
ಅವರು ಸು ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ದುಷ್ಟರು ಯ ಾಥರ್ರ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದರೂ ಅವರು
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನೆ್ನೕ ಾಡುವರು.

ಆ ದುಷ್ಟರು ಯೆಹೋವನ ಮಹತ್ವವನು್ನ ಎಂದೂ
ಗಮನಿಸ ಾರರು.
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11ಆದರೆ ದೇವರೇ, ನೀನು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಿದರೆ
ಅವರು ಅದನು್ನ ನೋಡುವರು.

ನಿನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವ ಾಢಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಆ ದುಷ್ಟಜನರು
ನೋಡಲಿ.

ಆಗ ಅವರು ಅವ ಾನ ಹೊಂದುವರು.
ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ತಮ್ಮ ದುಷ್ಟತನದ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೇ
ಸುಟು್ಟಹೋಗುವರು.

12 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಾಡಬಯಸಿದ ಎಲ್ಲವುಗಳಲಿ್ಲ
ಯಶಸಿ್ವ ಾಗಿರುವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಾಂತಿಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು.

ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವನು
13ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಾವು ಇತರ ಪ್ರಭುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದೆವು.
ಾವು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯರುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆ್ದವು.
ಆದರೆ ಈಗ ಜನರು ಒಂದೇ ಹೆಸರನು್ನ, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನೆ್ನೕ
ನೆನಪು ಾಡಲಿ.

14ಇತರ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಜೀವವಿಲ್ಲ.
ಪೆ್ರೕತಗಳು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಏಳುವದಿಲ್ಲ.

ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆ.
ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಹುಟಿ್ಟಸುವ ಎ ಾ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನು್ನ
ನೀನು ಾಶ ಾಡಿದೆ.

15ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ನೀನು ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆ.
ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗದವರು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸದಂತೆ ಾಡಿದೆ.

16ಯೆಹೋವನೇ, ಕಷ್ಟ ಬಂ ಾಗ
ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನ ನೆನ ಾಗುವುದು.

ನೀನು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಿ ಾಗ
ಅವರು ನಿನಗೆ ೌನ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುವರು.

17ಯೆಹೋವನೇ, ಾವು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿರು ಾಗ
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ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಿಂದ ನರಳುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಂತಿದೆ್ದೕವೆ.
18ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾವು ನೋವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತೆ್ತೕವೆ.

ಾವು ಹೆರುವದು ಕೇವಲ ಾಳಿಯನೆ್ನೕ.
ಾವುಈ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹೊಸಜೀವಿಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುವದಿಲ್ಲ.

ಾವು ದೇಶಕೆ್ಕ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ತರುವದಿಲ್ಲ.
19ಆದರೆಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ನಿನ್ನ ಜನರು ಸತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಆದರೆ ಅವರು ಮತೆ್ತ ಬದುಕುವರು.
ನನ್ನ ಜನರ ದೇಹಗಳು

ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಏಳುವವು.
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಸತಿ್ತರುವ ಜನರೇ,

ಎದು್ದನಿಂತು ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆವರಿಸಿದಮಂಜು

ಮುಂಜಾನೆಯಬೆಳಕಿನಂತೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಭೂಮಿಯು ತನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಸತ್ತವರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡು ಾಗ

ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವ ಹೊಸ ದಿನವನು್ನ ಅದು ಸೂಚಿಸುವದು.”

ಶಿ ಅಥ ಾ ಬಹು ಾನ
20ನನ್ನ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆ ಳಗೆ

ಹೋಗಿ ಕದಮುಚಿ್ಚರಿ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ನೀವು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಅಡಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ದೇವರ ಕೋಪ ತೀರುವ ತನಕ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಅವಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
21ಇಗೋ,ಈಲೋಕದ ಜನರು ಾಡಿದ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ

ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲುಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ.
ಭೂಮಿಯು ತನ್ನಲಿ್ಲರುವ ರಕ್ತವನು್ನ ತೋರಿಸುವದು.

ಭೂಮಿಯು ಇನು್ನಮುಂದೆ ಸತ್ತವರನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
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27
1 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ವಂಚನೆಯ ಸಪರ್ ಾದ

ಲಿ ಾ್ಯ ಾನನಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಕಠಿಣವೂ ಮಹತ್ವವೂ ಬಲವೂ ಆಗಿರುವ ತನ್ನ

ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿರುವ ಸಪರ್ ಾದ ಲಿ ಾ್ಯ ಾನನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವನು.
ಯೆಹೋವನು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಘಟಸಪರ್ವನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವನು.

2 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಮನೋಹರ ಾದ ಾ್ರ ತೋಟದ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾಡುವರು.

3 “ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಆ ತೋಟವನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು;

ಸರಿ ಾದ ಾಲದಲಿ್ಲ ತೋಟಕೆ್ಕ ನೀರು ಹೊಯು್ಯವೆನು.
ಹಗಲಿರುಳು ತೋಟವನು್ನ ಾಯುವೆನು.

ಆ ತೋಟವನು್ನ ಾರೂ ಾಳು ಾಡುವದಿಲ್ಲ.
4 ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಆದರೆಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತಿ್ತರು ಾಗ ಾ ಾದರೂಮುಳು್ಳಬೇಲಿಯನು್ನ

ಾಕಿದರೆ,
ಾನು ಮುನು್ನಗಿ್ಗ ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವೆನು.

5ಆದರೆ ಾವ ಾದರೂಆಶ್ರಯ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆಬಂದು ನನೊ್ನಡನೆ
ಸ ಾ ಾನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ

ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸ ಾ ಾನದಲಿ್ಲರಲಿ.
6 ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು. ಆ ಜನರು ಮುಂದಿನ

ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಕೋಬನನು್ನ ಆಳ ಾದ ಬೇರುಳ್ಳ ಗಿಡದಂತೆ
ಬಲ ಾಲಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವರು.

ಬೆಳೆದು ಹೂಬಿಡುವ ಗಿಡದಂತೆ ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಾಡುವರು.
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ಹಣು್ಣಗಳಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮಕ್ಕಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ತುಂಬಿಹೋಗುವರು.”

ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಡುವನು
7 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಹೇಗೆ ಶಿ ಸುವನು? ಹಿಂದಿನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಶತು್ರಗಳು ಜನರನು್ನ ಾಯಪಡಿಸಿದರು. ಯೆಹೋವನೂ
ಾಗೆ ಾಡುವನೇ? ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಮಂದಿ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. ಾಗೆಯೇಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವನೇ?

8 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸುವದರ
ಮೂಲಕ ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವನು. ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಕಟು ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವನು. ಆತನ ಾತುಗಳು ಮರುಭೂಮಿಯ
ಬಿಸಿ ಾಳಿಯಂತೆ ಸುಡುವವು.

9 ಾಕೋಬನ ದೋಷವು ಹೇಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವದು? ಅವನ
ಾಪಗಳು ನಿ ಾರಣೆ ಾಗುವದಕೆ್ಕ ಏನು ಾಡಬೇ ಾಗುವದು?
ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳೂ ವೇದಿಕೆಯ ಕಲು್ಲಗಳೂ
ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗುವವು.

10 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆ ಮ ಾನಗರವು ನಿಜರ್ನ ಾಗಿರುವದು.
ಅದು ಮರುಭೂಮಿಯಂತಿರುವದು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಹೊರಟುಹೋಗಿರುವರು. ಅವರು ಪ ಾಯನಗೈದಿ ಾ್ದರೆ.
ನಗರವು ತೆರೆದ ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿನಂತಿರುವುದು. ಪಶುಗಳು ಅಲಿ್ಲ
ಹುಲ್ಲನು್ನ ಮೇಯುತ್ತವೆ. ದನಗಳು ಾ್ರ ಾಲತೆಯ ಚಿಗುರೆಲೆಗಳನು್ನ
ತಿನು್ನವವು. 11 ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳ ಒಣಗಿಹೋಗುವದು. ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು
ಮುರಿದುಬೀಳುವವು. ಹೆಂಗಸರು ಆ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ೌದೆ ಾಗಿ
ಉಪ ೕಗಿಸುವರು.
ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ

ಅವರ ನಿ ಾರ್ಣಿಕ ಾದ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸುವದಿಲ್ಲ. ಅವರ
ನಿ ಾರ್ಣಿಕನು ಅವರಿಗೆ ದಯೆ ತೋರುವದಿಲ್ಲ.

12 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವನು. ಆತನು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್
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ನದಿಯಿಂದ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನದಿಯತನಕ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವನು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ನೀವು ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿಯೇ

ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. 13 ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚನವರು ಅಶೂ್ಶರದಲಿ್ಲ
ಈಗ ಕಳೆದುಹೋಗಿರು ಾ್ತರೆ; ಕೆಲವರು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮ ಾದೊಡ್ಡ ತುತೂ್ತರಿಯ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುವದು.
ಆಗ ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವರು. ಆ ಜನರು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತದಮೇಲೆಯೆಹೋವನಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.

28
ಉತ್ತರ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1ಸ ಾಯರ್ದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು!
ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಮತ್ತ ಾದ ಜನರು ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಬಗೆ್ಗ ಬಹಳ

ಅಭಿ ಾನಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಆ ನಗರವು ಪವರ್ತದ ಮೇಲಿರುವುದು; ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ
ಫಲವ ಾ್ತದ ಕಣಿವೆ ಇರುವುದು.

ಸ ಾಯರ್ದ ಜನರು ತಮ್ಮ ನಗರವು ಸುಂದರ ಾದ ಕಿರೀಟವೆಂದು
ನೆನಸು ಾ್ತರೆ.

ಆದರೆ ಅವರು ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ “ಸುಂದರ ಕಿರೀಟವು” ಒಣಗಿದ ತರಗೆಲೆ ಾಗಿದೆ.

2 ಇಗೋ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠನೂ ಧೈಯರ್ವಂತನೂ ಆಗಿರುವ
ಒಬ್ಬನಿ ಾ್ದನೆ.

ಅವನು ದೇಶದೊಳಗೆ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ
ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆಯೂ

ನದಿಯ ಬಲ ಾದ ಪ್ರ ಾಹವು ದೇಶದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗಬರುವಂತೆಯೂ
ಅವನು ಬರುವನು.

ಆ ಕಿರೀಟವನು್ನ (ಸ ಾಯರ್) ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿ ಾಡುವನು.
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3 ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾದ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರಿಗೆ ಸುಂದರ ಾದ ಕಿರೀಟದ
ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ.

ಆದರೆ ಆ ನಗರವು ತುಳಿಯಲ್ಪಡುವದು.
4ಆ ನಗರವು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದೆ; ಸುತ್ತಲೂ ಫಲವ ಾ್ತದ ಕಣಿವೆ

ಇದೆ.
ಆ ಸುಂದರ ಾದಪುಷ್ಪ ಕಿರೀಟವು ಕೇವಲ ಒಣಗಿದ ತರಗೆಲೆ.

ಆನಗರವುಬೇಸಿಗೆಯ ದಲಿನ (ಅಂಜೂರದ)ಹಣು್ಣಗಳಂತೆಇದೆ.
ಅದನು್ನ ನೋಡಿದವರು ಕೂಡಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾಯಿಗೆ

ಾಕಿಕೊಳು್ಳವರು.

5 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು
“ಮಹಿ ಾಪೂಣರ್ ಾದ ಕಿರೀಟ” ಾಗುವನು. ಉಳಿದಿರುವ
ಆತನ ಜನರಿಗೆ ಆತನು “ಅಂದ ಾದ ಪುಷ್ಪಕಿರೀಟ” ಾಗಿರುವನು.
6 ಆತನ ಜನರನು್ನ ಆಳುವ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಾನವನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಪುರ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ಾಡುವ
ಆತನ ಜನರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಬಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು. 7 ಆದರೆ
ಈಗ ಆ ಾಯಕರುಗಳು ಮತ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಾಜಕರೂ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಮದ್ಯಸೇವನೆಯಿಂದ ಮತ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಎಡವಿಬೀಳು ಾ್ತರೆ. ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ದಶರ್ನಗಳನು್ನ ಾಣು ಾಗ
ಅಮಲೇರಿದವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ಾ್ಯ ಾಧೀಶರು ತೀಪುರ್ಕೊಡು ಾಗ
ಅಮಲೇರಿದವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. 8 ಅವರ ಮುಂದಿರುವ ಮೇಜುಗಳ
ಮೇಲೆ ಾಂತಿಯು ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ; ಶುದ್ಧ ಾದ ಸ್ಥಳವೇ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು
9ಯೆಹೋವನು ಜನರಿಗೆ ಾಠ ಕಲಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ತನ್ನ

ಬೋಧನೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಜನರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಜನರು ಇನೂ್ನ ಾಯಿ ಾಲು ಕುಡಿಯುವ
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ಚಿಕ್ಕ ಕೂಸುಗಳಿಂತಿ ಾ್ದರೆ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಕೂಸುಗ ಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡುವಂತೆಯೆಹೋವನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ:

“ ಾ ಲ ಾವ್ ಾ ಲ ಾವ್
ಾವ್ ಲ ಾವ್ ಾವ್ ಲ ಾವ್
ಜೆಯಿರ್ ಾಮ್ಜೆಯಿರ್ ಾಮ್.”*

11 ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಸಂಗಡ ವಿಚಿತ್ರ ಾಗಿಯೂ
ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾತ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

12 ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಅವರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ,
“ಇಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಸ್ಥಳವಿದೆ, ಇದು ವಿಶ್ರಮಿಸುವ ಸ್ಥಳ.
ಆ ಾಸಗೊಂಡವರೇ, ಬಂದು ವಿಶ್ರಮಿಸಿರಿ. ಇದು
ಸ ಾ ಾನಕರ ಾದ ಸ್ಥಳ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.
ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಆತನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

13 ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಾತು ಅವರಿಗೆ ಪರ ಾಷೆಯಂತೆ
ಕೇಳಿಸುವುದು.
“ ಾ ಲ ಾವ್ ಾ ಲ ಾವ್
ಾವ್ ಲ ಾವ್ ಾವ್ ಲ ಾವ್
ಜೆಯಿರ್ ಾಮ್ಜೆಯಿರ್ ಾಮ್.”
ಜನರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪ್ರ ಾರ ನಡೆದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು

ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಉರುಲಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡು
ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟರು.
ದೇವರ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನಿಂದ ಾರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ

14 ಆದ ಾರಣ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಅಧಿಪತಿಗಳೇ,
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀವು

* 28:10: ಾ… ಾಮ್ಬಹುಶಃ,ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೆಯುವದನು್ನ ಕಲಿಸು ಾಗ ಬಳಸುವ
ಹೀಬೂ್ರ ಾಡು. ಇದರಥರ್, “ಇಲಿ್ಲ ಂದು ಆ , ಅಲಿ್ಲ ಂದು ಆ . ಇಲಿ್ಲ ಂದು
ನಿಯಮ,ಅಲಿ್ಲ ಂದು ನಿಯಮ. ಇಲಿ್ಲ ಂದು ಾಠ ಅಲಿ್ಲ ಂದು ಾಠ.”
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ಅದನು್ನ ಕೇಳಲು ನಿ ಾಕರಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 15 ನೀವು, “ ಾವು
ಮರಣದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು
ಾ ಾಳದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು
ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಶಿ ಯು ಾದುಹೋಗು ಾಗ ಅದು ನಮಗೇನೂ
ಾನಿ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಾವು ನಮ್ಮ ಸುಳು್ಳ ೕಸಗಳ ಹಿಂದೆ
ಅವಿತುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ.

16 ಇದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೇ, ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನವನು: “ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಾನು ಒಂದು ಮೂಲೆಗಲು್ಲ
ಇಡುವೆನು, ಇದು ಬಹು ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಕಲು್ಲ. ಈ ವಿಶೇಷ ಾದ
ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವದು. ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ
ಭರವಸವಿಡುವ ಾವನು ಆ ಾಭಂಗಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

17 “ಗೋಡೆಯು ನೆಟ್ಟಗಿದೆಯೆಂದು ನೋಡಲು ಜನರು ಗುಂಡನೂ್ನ
ನೂಲನೂ್ನ ಉಪ ೕಗಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾನು
ಾ್ಯಯವನು್ನ ನೂಲ ಾ್ನಗಿಯೂ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಗುಂಡ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಉಪ ೕಗಿಸುವೆನು. ನೀವು ದುಷ್ಟಜನರು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಸುಳು್ಳ ೕಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವಿತುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ
ನೀವು ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. ನೀವು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವ ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆಯೂ ಪ್ರ ಾಹದಂತೆಯೂ
ಅದಿರುವುದು. 18 ಮರಣದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಾಡಿದ ಒಪ್ಪಂದವು
ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವದು. ಾ ಾಳದೊಂದಿಗೆನೀವು ಾಡಿದಒಪ್ಪಂದವು
ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಾರದು.

“ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಲು ಒಬ್ಬನು ಬರುವನು. ಆತನು ನೀವು ಧೂ ೕ
ಎಂಬಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಳಿ ಾಡುವನು. 19 ಆತನು ಬಂದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವ ಶಿ
ಬಹು ಭಯಂಕರ ಾದದು್ದ. ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ
ಚಿಂತಿಸ ಾರಂಭಿಸುವಿರಿ. ಅದು ಮುಂಜಾನೆ ಬಂದು ಾತಿ್ರ ಬಹು
ಹೊತಿ್ತನ ತನಕ ಇರುವದು.
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“ಆಗ ನೀವು ಈ ಕಥೆಯನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ: 20 ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನು ತನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಾಗಿರುವ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವನು. ಅವನಲಿ್ಲರುವ ಕಂಬಳಿಯು ಅವನನು್ನ
ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಮುಚು್ಚತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಾಸಿಗೆಯೂ, ಆ ಕಂಬಳಿಯೂ
ಹೇಗೆ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ೕ ಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದವೂ
ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿದೆ.”

21 ಪೆ ಾಚೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಯುದ್ಧ
ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಆತನು ಯುದ್ಧ ಾಡುವನು. ಗಿಬೊ್ಯೕನ್

ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಂತೆಯೇ
ಕೋಪಗೊಳು್ಳವನು. ಆಗ ಆತನು ಾಡಬೇ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವನು. ಯೆಹೋವನು ಕೆಲವು ಅಪರಿಚಿತ ಾದ

ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಡುವನು. ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಿಮುಗಿಸುವನು. ಆ ಕೆಲಸವು ಒಬ್ಬ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದವನ

ಕೆಲಸ ಾಗಿದೆ. 22 ಈಗ ನೀವು ಆ ವಿಷಯಗ ಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ
ಾಡ ಾರದು. ನೀವು ಾಗೆ ಾಡಿದ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಹಗ್ಗವು

ಇನೂ್ನ ಬಿಗಿ ಾಗುವದು.
ಾನು ಕೇಳಿರುವ ಾತುಗಳು ಬದ ಾಗವು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವು

ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳು. ಆತನು ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ
ಆಳು ಾತನು. ಆ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸುವವು.
ಯೆಹೋವನ ಶಿ ಯು ಾ್ಯಯಸಮ್ಮತ ಾದದು್ದ

23 ಾನು ಹೇಳುವ ಸಂದೇಶಕೆ್ಕ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
24ಒಬ್ಬ ವ್ಯವ ಾಯ ಾರನು ಾ ಾಗಲೂಉಳುತ್ತಲೇ ಇರುವನೋ?
ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಮಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತರುವನೋ?
ಇಲ್ಲ. 25 ವ್ಯವ ಾಯ ಾರನು ಮಣ್ಣನು್ನ ಹಸನು ಾಡಿ ನಂತರ ಬೀಜ
ಬಿತು್ತವನು. ಬೇರೆಬೇರೆ ತರದ ಬೀಜಗಳನು್ನ ಬೇರೆಬೇರೆ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಬಿತು್ತವನು. ಅವನು ಗೋಧಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಲಿರ್ಯ ಾ್ನಗಲಿ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಬಿ ಾಡುವನು. ಗೋಧಿಯನು್ನ ಾ ಾಗಿ ಬಿತು್ತವನು.
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ಬೇರೆಬೇರೆಗಿಡಗಳಬೀಜವನು್ನ ಬೇರೆಬೇರೆಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂಬೇರೆಬೇರೆ
ವಿ ಾನದಲಿ್ಲಯೂ ಬಿತು್ತವನು.

26 ನಮ್ಮ ದೇವರು ಈ ಉ ಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು
ಾಠವನು್ನ ಕಲಿಸು ಾ್ತನೆ. ಏನೆಂದರೆ ಆತನು ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸು ಾಗ
ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ. 27 ವ್ಯವ ಾಯ ಾರನು ಜೀರಿಗೆಯನು್ನ
ಒಕು ್ಕವದು ಹಲಿವೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಕೋಲಿನಿಂದಲೇ. ಜೀರಿಗೆಯನು್ನ
ಕುದುರೆಯಿಂದ ಗುಂಡನು್ನ ಉರುಳಿಸಿ ನುಚು್ಚನೂರು ಾಡುವನೋ?
ಇಲ್ಲ! ಅವನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಲನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವನು.
28 ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತ ಾರಿಸು ಾಗ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಾದಿ ಅದನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಹದಗೊಳಿಸುವಳು. ಆದರೆ ಆಕೆ ಾಗೆಯೇ
ಾಡು ಾ್ತ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ

ಶಿ ಸುವನು. ಆತನು ಬಂಡಿಯ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬೆದರಿಸುವನು. ಆದರೆ
ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ
ತುಳಿದುಬಿಡಲು ಅನೇಕ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವದಿಲ್ಲ.
29 ಈ ಾಠವು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.
ಆತನು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಆತನು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾನಿ.

29
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಮೇಲೆ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿ

1ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಅರೀಯೇಲನು್ನ ನೋಡು. ಅಲಿ್ಲ
ಾವೀದನು ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆಕೆಯ ಹಬ್ಬಗಳು ಪ್ರತಿ
ವಷರ್ವೂ ನಡೆಯುತಿ್ತವೆ. 2 ಾನು ಅರೀಯೇಲನು್ನ ಶಿ ಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆ ನಗರವು ದುಃಖರೋಧನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಆದರೆ ಆಕೆ
ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಅರೀಯೇ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.
3 “ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಾನು ಸೈನ್ಯವನಿ್ನಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅರೀಯೇಲೇ, ನಿನಗೆ

ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾನು ಯುದ್ಧದ ಬುರುಜನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿರುತೆ್ತೕನೆ. 4 ನೀನು
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ಸೋತುಹೋಗಿರುವೆಮತು್ತ ನೆಲದಮೇಲೆ ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟರುವೆ. ಈಗನಿನ್ನ
ಸ್ವರವು ಪೆ್ರೕತದ ಸ್ವರದಂತೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಬಲಹೀನ ಾದ
ಸ್ವರ ಾಗಿದೆ.”

5 ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಅಪರಿಚಿತರು ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳಂತೆ
ಇ ಾ್ದರೆ. ಅನೇಕ ಮಂದಿ ದುಷ್ಟಜನರು ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ತೂರಿಹೋಗುವ
ಹೊಟಿ್ಟನಂತಿ ಾ್ದರೆ. 6 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಗುಡುಗು, ಮ ಾಶಬ್ದ, ಬಿರು ಾಳಿ, ಚಂಡ ಾರುತ, ದಹಿಸುವ
ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಶಿ ಸಿದನು. 7 ಅರೀಯೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಅನೇ ಾನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳು ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. ಅವೆ ಾ್ಲ
ಾತಿ್ರ ಾಲದ ಭಯಂಕರ ಕನಸುಗಳಂತೆ ಇದ್ದವು. ಸೈನ್ಯವು
ಅರೀಯೇಲ್ ಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಅದನು್ನ ಶಿ ಸಿದವು. 8ಅದು ಕೂ ಾ
ಸೈನ್ಯದವರಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸಿನಂತಿರುವದು. ಅವರಿಗೆ ಬೇ ಾದದು್ದ
ದೊರಕುವದಿಲ್ಲ. ಹಸಿವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಒಬ್ಬನು ಆ ಾರದ ಕನಸು
ಕಂಡಂತಿರುವದು. ಅವನು ಎಚ್ಚರ ಾ ಾಗ ಹಸಿವಿನಿಂದಲೇ
ಇರುವನು. ಾ ಾರಿದ ಮನುಷ ್ಯನು ನೀರಿ ಾಗಿ ಾಣುವ
ಕನಸಿನಂತಿರುವುದು. ಅವನು ಎಚ್ಚರಗೊಂ ಾಗ ಾ ಾರಿಕೆಯು
ಇನೂ್ನ ಇರುವದು. ಚೀ ೕನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡುವ ಆ
ಜ ಾಂಗಗಳ ಗತಿಯು ಅಂತೆಯೇ ಇರುವದು. ಅವರು ಾವು
ಆಶಿಸುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ.

9ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಿರಿ! ಬೆರ ಾಗಿರಿ!
ನೀವುಮತ್ತ ಾಗಿರುವಿರಿ! ಆದರೆ ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದಲ್ಲ.

ನೋಡಿ, ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಿರಿ!
ನೀವುಮುಗ್ಗರಿಸಿಬೀಳುವಿರಿ, ಆದರೆಮದ್ಯ ಾನದಿಂದಲ್ಲ.

10ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ತೂಕಡಿಕೆ ಬರ ಾಡುವನು.
ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಚು್ಚವನು. (ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ
ಕಣು್ಣಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.)
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ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗಳನು್ನ ಮುಚು್ಚವನು. (ಪ್ರ ಾದಿಗಳು
ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.)

11 ಾನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳು
ನೆರವೇರುವವು. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಾತುಗಳು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ಮುಚಿ್ಚ ಅದಕೆ್ಕ
ಮುದೆ್ರ ಾಕಿ ಇರಿಸಿದಂತಿರುವದು. 12 ಓದುಬರುವವನಿಗೆ ಇದನು್ನ
ಓದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು, “ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ, ನನಗೆ
ತೆರೆಯಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವನು. ಓದು ಾರದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು, “ನನಗೆ ಓದಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವನು.

13 ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಾಗಿ ಇವರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಾತುಗಳಿಂದ
ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಹೃದಯಗಳು ನನಿ್ನಂದ
ದೂರ ಾಗಿವೆ. ಅವರು ನನಗೆ ತೋರಿಸುವ ೌರವವು ಅವರು
ಾಯಿ ಾಠ ಾಡಿದ ಾನವ ನಿಮಿರ್ತ ಾದ ನಿಯಮಗ ಾಗಿವೆ.

14 ಾನು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಳಿಸು ಾ್ತ
ಇರುವೆನು. ಅವರ ಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಾನವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು.”

15 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ತಿಳಿಯ ಾರದೆಂದು
ಕುತಂತೊ್ರೕ ಾಯಗಳನು್ನ ಾಡಿ, ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತ, “ನಮ್ಮನು್ನ ಾರು ನೋಡಬಲ್ಲರು, ನಮ್ಮನು್ನ ಾರು

ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲರು?” ಎಂದುಕೊಳು್ಳವವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ.
16 ನೀವು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಜೇಡಿಮಣು್ಣ ಕುಂ ಾರನಿಗೆ

ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ೕಚಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಒಂದು ವಸು್ತ ಅದರ
ನಿ ಾರ್ಣಿಕನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಕೇಳಬಹುದು ಎಂದು ನೆನಸುತಿ್ತೕರಿ. ಒಂದು ಮಡಿಕೆಯು ಅದನು್ನ
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ಾಡಿದವನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಏನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ
ಾ ಾಯಿತು.

ಒಳೆ್ಳಯ ಸಮಯವುಬರುತಿ್ತದೆ
17 ಇದು ಸತ್ಯ: ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ

ಲೆಬನೋನ್ ಫಲವ ಾ್ತಗುವದು. ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟವು ದಟ್ಟ
ಅಡವಿ ಾಗುವದು. 18ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ ಾತುಗಳನು್ನ ಕಿವುಡನು
ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಕುರುಡನು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮಂಜು
ತುಂಬಿ ಾ್ದಗಲೂ ನೋಡುವನು. 19 ದೀನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ಸಂತೋಷಿಸುವಂತೆ ಾಡುವನು. ಬಡವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧನಲಿ್ಲ
ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವರು.

20 ಇದು ಕೂ್ರರಿಗಳೂ ದುಷ್ಟರೂ ಾಶ ಾ ಾಗ ಆಗುವದು.
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವದರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವವರು ಇಲ್ಲದೆ
ಹೋ ಾಗ ಆ ಾಯರ್ಗಳು ನಡಿಯುವವು. 21 (ಅವರು ನೀತಿವಂತರ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಸು ಾ್ಳಡುವರು. ಾ್ಯ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಜನರನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ
ಾಕುವರು. ದೀನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಅವರು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವರು.)
22 ಯೆಹೋವನು ಾಕೋಬನ ವಂಶಕೆ್ಕ ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

“ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದ ಯೆಹೋವನೇ ಾನು. ಈಗ
ಾಕೋಬಿನ ಜನರು ಾಚಿಕೆಪಡುವದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅವ ಾನ

ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ. 23ಅವನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೋಡಿ ‘ಪವಿತ್ರ
ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು’ ಎಂದು ಹೇಳುವನು. ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಾನು
ಆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆನು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಾಕೋಬನ ಪರಿಶುದ್ಧ
ದೇವರು ವಿಶೇಷ ಾದವನು ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಆ ಮಕ್ಕಳು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರನು್ನ ೌರವಿಸುವರು. 24 ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು
ಸರಿ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಪಿ್ಪಹೋದರು.
ಆದರೆ ಅವರು ಾಠಗಳನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವರು.”
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30
ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವರಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡಬೇಕು

1 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಈ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ,
ಅವರು ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವರು ೕಜನೆಗಳನು್ನ
ತ ಾರಿಸು ಾ್ತರೆ, ಆದರೆ ನನಿ್ನಂದ ಸ ಾಯವನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವರು
ಬೇರೆ ಾಜ್ಯಗ ಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡು ಾ್ತರೆ; ಆದರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು
ಅದಕೆ್ಕ ಒಪು ್ಪತಿ್ತಲ್ಲ. ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ
ಾಪವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 2 ಈ ಮಕ್ಕಳು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಹೋಗು ಾ್ತರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಾಗೆ ಾಡುವದು
ಸರಿ ೕ ಎಂದು ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಫರೋಹನು
ತಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದಿ ಾ್ದರೆ. ಈಜಿಪೆ್ಟೕ ತಮ್ಮನು್ನ
ಾ ಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಇಷ್ಟ.
3 “ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ

ಅಡಗಿಕೊಂಡರೆ ಏನೂ ಪ್ರ ೕಜನ ಾಗದು. ಈಜಿಪು ್ಟ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ರ ಸ ಾರದು. 4 ನಿಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಚೋವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ,
ನಿಮ್ಮ ಾಯ ಾರಿಗಳು ಾನೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. 5 ಆದರೆ ಅವರು
ನಿ ಾಶ ಾಗುವರು. ತಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲಶಕ್ಯ ಾದ ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. ಈಜಿಪು ್ಟ, ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿದೆ.
ಅದು ಸ ಾಯ ಾಡದು. ಅದು ಾಚಿಕೆ, ಅವ ಾನಗಳನು್ನ
ಕೊಡುವದು.”
ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ದೇವರ ಸಂದೇಶ

6ನೆಗೆವ್ ನಲಿ್ಲರುವ ಾ್ರಣಿಗಳ ದುಃಖಕರ ಾದ ಸಂದೇಶ:
ನೆಗೆವ್ ಬಹು ಅ ಾಯ ಾರಿ ಸ್ಥಳ. ಸಿಂಹ, ವಿಷದ ಾವುಗಳು,

ವೇಗ ಾಗಿಚಲಿಸುವ ಾವುಗಳಿಂದಅದುತುಂಬಿದೆ. ಆದರೆಕೆಲವರು
ನೆಗೆವ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗು ಾ್ತರೆ. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿರು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಧನವನು್ನ ಒಂಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿರು ಾ್ತರೆ. ತಮಗೆ ಸ ಾಯ
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ಾಡ ಾರದ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಜನರು ಭರವಸವಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ ಎಂಬುದೇ
ಇದರಥರ್. 7 ಈಜಿಪ್್ಟ ಾವ ಪ್ರ ೕಜನಕೂ್ಕ ಾರದು. ಅದರ
ಸ ಾಯವು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ “ಏನೂ
ಾಡದ ದೈ ಾ್ಯ ಾರದಮೃಗ” ಎಂದು ಕರೆಯುತೆ್ತೕನೆ.
8 ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಾಣುವಂತೆ ಇದನು್ನ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆ;

ಪುಸ್ತಕದಲೂ್ಲ ಬರೆ. ಕೊನೆಯ ದಿವಸಗಳಿ ಾಗಿ ಇದನು್ನ ಬರೆ.
ಬಹು ಾಲದ ನಂತರ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವದು.

9 ಈ ಜನರು ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದ ಮಕ್ಕಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಸು ಾ್ಳಡಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ನಿ ಾಕರಿಸು ಾ್ತರೆ. 10 ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ, “ ಾವು
ಾಡಬೇಕಿರುವ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ದೈ ೕಕಿ್ತ ನುಡಿಯಬೇಡಿ,

ನಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಡಿ. ನಮಗೊಪು ್ಪವ ಮನರಂಜನೆಯ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿ. ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ ನಿಮ್ಮ

ದಶರ್ನಗಳಲಿ್ಲ ನೋಡಿರಿ. 11ಸತ್ಯ ಾಗಿ ನಡೆಯುವ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ನೀವು ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ನೋಡಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಾರಿಯಿಂದ ತೊಲಗಿರಿ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನ ಬಗೆ್ಗ ನಮಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಸ ಾಯವುಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಬರುವದು
12 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬರುವ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಲು
ನೀವು ನಿ ಾಕರಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯುದ್ಧಗಳಿಂದಲೂ
ಸು ಾ್ಳಡುವದರಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಸಿಗುವದೆಂದು
ಭರವಸೆಯಿಂದಿದಿ್ದೕರಿ. 13 ನೀವು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಬಿರುಕು
ಬಿಟಿ್ಟರುವ ಎತ್ತರದ ಗೋಡೆಯಂತಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ಗೋಡೆಯು ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ
ನೆಲಕು ್ಕರುಳಿ ಚೂರುಚೂ ಾಗುವದು. ಒಳೆ್ಳಯ ಸಮಯವು ಬರುತಿ್ತದೆ.
14 ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆವೆಮಣಿ್ಣನ ಭರಣಿ ನಚು್ಚನೂ ಾಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ
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ನೀವಿದಿ್ದೕರಿ. ಅದರ ತುಂಡುಗಳಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ. ಆ
ಭರಣಿಯ ಚೂರಿನಿಂದ ಸುಡುವ ಕಲಿ್ಲದ್ದಲನು್ನ ಹೊರತೆಗೆಯಲು
ಅಥ ಾ ಅದರಿಂದ ನೀರು ಸೇದಲು ಆಗುವದಿಲ್ಲ.”

15 ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ದೇವರೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನೂ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ
ನೀವು ರ ಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. ನೀವು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಭರವಸೆಯಿಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಬಲವನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ.”
ಆದರೆ ಾಗೆ ಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 16 ನೀವು, “ನಮಗೆ

ಸ ಾಯ ಬೇಡ. ಓಡಿಹೋಗಲು ಕುದುರೆಗಳು ಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳುವಿರಿ. ಅದು ಸರಿ ಾದ ಾತು. ನೀವು ಕುದುರೆಗಳ
ಮೂಲಕವೇ ಓಡುವಿರಿ. ಆದರೆ ಶತು್ರಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವರು.
ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕುದುರೆಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗ ಾಲಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
17 ಶತು್ರವಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಬೆದರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಾವಿರ ಮಂದಿ
ಓಡುವರು. ಐದು ಮಂದಿ ವೈರಿಗಳು ಬೆದರಿಕೆ ಾಕಿದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಅವರ ಮುಂದಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವಿರಿ. ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಉಳಿಯುವ ವಸು್ತ ಾವದೆಂದರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೆಟಿ್ಟರುವ ನಿಮ್ಮ
ಧ ್ವಜಸ್ತಂಭ ಂದೇ.

ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು
18 ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತನೆ.

ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಎದು್ದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂತೈಸಲು ಬಯಸು ಾ್ತನೆ. ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನಸ ಾಯವನು್ನ ನಿರೀ ಸುವವರೆಲ್ಲರೂ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಡುವರು.

19ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲರುವ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೆಹೋವನ
ಜನರು ಾಸಿಸುವರು. ನೀವು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಅಳುವದಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಅಳುವಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ
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ಆದರಿಸುವನು. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ
ಸ ಾಯಿಸುವನು.

20 ಹಿಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ನಿಮಗೆ
ದುಃಖವನೂ್ನ ಬೇನೆಯನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅದು ನಿಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ
ತಿನು್ನವಂಥ ರೊಟಿ್ಟಯಂತೆಯೂ ನೀರಿನಂತೆಯೂ ಇತು್ತ.
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕ ಾದ ದೇವರು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಎಂದಿಗೂ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರ ಾರನು. ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕನನು್ನ ನೀವು ಕಣಾ್ಣರೆ
ಾಣುವಿರಿ. 21ಆದರೆ ನೀವು ತಪು ್ಪ ಾಯರ್ ಾಡಿದರೆ, ದುಷ್ಟತ್ವದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವರ, “ಇದು ಸರಿ ಾದ
ಾಗರ್. ಈ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದು

ಕೇಳಿಸುವದು.
22ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಲೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿವೆ. ನೀವು ಅವುಗಳ ಸೇವೆಯನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುವಿರಿ. ಅವು ಹೊಲಸು ವಸು್ತಗ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಅವುಗಳನೆ್ನತಿ್ತ
ಬಿ ಾಡಿಬಿಡುವಿರಿ.

23ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು ನಿಮ ಾಗಿಮಳೆ ಸುರಿಸುವನು.
ನೀವು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೀಜಬಿತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಫಸಲನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ. ನಿಮಗೆ
ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸುಗಿ್ಗ ಆಗುವದು. ಹೊಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳಿಗೆ
ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಹುಲು್ಲ ಇರುವದು. ಮೇಯಲು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿಗಳಿಗೆ
ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಬಯಲಿವೆ. 24 ನಿಮ್ಮ ದನಕರುಗಳಿಗೂ ಕತೆ್ತಗಳಿಗೂ
ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಮೇವಿದೆ. ಆ ಾರವು ಯಥೇಚ್ಛ ಾಗಿರುವದು. ನಿಮ್ಮ
ದನಕರುಗಳು ರದಿಂದಲೂ ಕವೇಕೋಲಿನಿಂದಲೂ ತೂರಿದ
ಉಪು ್ಪ ಾ್ಪದ ಮೇವನು್ನ ತಿನು್ನವವು. 25ಪ್ರತಿ ಂದು ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲಯೂ
ಪವರ್ತದಲಿ್ಲಯೂ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳಿರುವವು. ಇವೆ ಾ್ಲ
ಅನೇಕ ಜನರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರವೂ ಬುರುಜುಗಳು ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ
ನಂತರವೂಸಂಭವಿಸುವವು.

26 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರ ಾಶವು ಸೂಯರ್ನಂತಿರುವದು.
ಸೂಯರ್ನ ಪ್ರ ಾಶವು ಈಗ ಇರುವದಕಿ್ಕಂತ ಏಳರಷು್ಟ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿರುವದು. ಸೂಯರ್ನ ಒಂದು ದಿವಸದ ಬೆಳಕು ಒಂದು
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ಾರದ ಬೆಳಕಿನಷಿ್ಟರುವದು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮುರಿದುಹೋದ
ಜನರಿಗೆ ಆದ ಾಯದ ಪೆಟು್ಟಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸು ಾಗ ಇವೆ ಾ್ಲ
ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.

27 ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನ ಾಮವು ಬಹುದೂರದಿಂದ
ಬರುವದು. ಆತನ ಕೋಪವು ದಟ್ಟ ಾದ ಹೊಗೆ ಂದಿಗೆ
ಇರುವ ಬೆಂಕಿ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲರುವದು. ಯೆಹೋವನ ಾಯಿ
ಕೋಪದಿಂದಲೂ ಾಲಿಗೆಯು ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆಯೂ
ಇರುವದು. 28 ಆತನ ಾ್ವಸವು (ಆತ್ಮ) ಒಂದು
ಮ ಾನದಿಯಂತಿರುವದು. ಅದರ ನೀರು ಕುತಿ್ತಗೆಯ ತನಕ
ಏರುವದು. ಯೆಹೋವನು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.
ಅವುಗಳನು್ನ ಜರಡಿಯಿಂದ ಜಾ ಾಡಿಸುವನು. ಯೆಹೋವನು
ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸುವನು. ಅದು ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸುವ
ಾಯಿಯಲಿ್ಲ ಾಕುವ ಕಡಿ ಾಣದಂತಿರುವದು.
29 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹಷರ್ ಾನ ಾಡುವಿರಿ. ಅದು

ಹಬ್ಬದ ಾತಿ್ರಯ ಸಮಯದಂತಿರುವದು. ದೇವರ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುತಿ್ತರು ಾಗ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಪಡುವಿರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಬಂಡೆ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಹೋಗು ಾಗ
ಕೊಳಲಿನ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಿಸುವಿರಿ.

30 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮ ಾಸ್ವರವನು್ನ ಜನರು ಕೇಳುವಂತೆ
ಾಡುವನು. ತನ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ದ ಾಹುವು ಕೋಪದಿಂದ

ನಡುಗುವದನು್ನ ಜನರು ನೋಡುವಂತೆ ಾಡುವನು. ಆ ಾಹುವು
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸುಡುವ ದೊಡ್ಡ ಅಗಿ್ನಯಂತಿರುವದು. ಯೆಹೋವನ
ಶಕಿ್ತಯು ಆಲಿಕಲಿ್ಲನಿಂದಲೂ ಮಳೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರುವ
ಬಿರು ಾಳಿಯಂತಿರುವುದು. 31ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳು ಾಗ
ಅಶೂ್ಶರವು ನಡುಗುವದು. ಆತನು ಕೋಲಿನಿಂದ ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ
ಹೊಡೆಯುವನು. 32 ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಆತನು ಹೊಡೆಯು ಾಗ
ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ದಮ್ಮಡಿಗಳನು್ನ ಾರಿಸಿದಂ ಾಗುವದು.
ಯೆಹೋವನುಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ತನ್ನಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದಸೋಲಿಸುವನು.
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33 ಬಹು ಾಲದವರೆಗೆ ಅಗಿ್ನಕುಂಡ* ಸಿದ್ಧ ಾಗಿತು್ತ. ಅದು
ಾಜನಿ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಅದು ಆಳ ಾಗಿಯೂ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ
ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಟಿ್ಟಗೆಯ ಾಶಿಯೂಬೆಂಕಿಯೂ

ಇದೆ ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಾಯುಸಿರು ಗಂಧಕದ ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ
ಬಂದು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವದು.

31
ಇಸೆ್ರೕಲು, ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು

1 ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗುವ ಜನರನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಆ
ಜನರು ಕುದುರೆಗಳಿ ಾಗಿ ಕೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಕುದುರೆಗಳು ಅವರನು್ನ
ರ ಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಾವಿಸು ಾ್ತರೆ. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಬಹಳ
ರಥಗಳು ಮತು್ತ ಬಹಳ ಕುದುರೆಗಳು ಅವರನು್ನ ಾ ಾಡುವವು
ಎಂದುಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಸೈನ್ಯವುದೊಡ್ಡ ಾಗಿರುವದರಿಂದ
ಾವ ಅ ಾಯವೂ ಾರದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನನು್ನ ನಂಬುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯವನು್ನ ಕೋರುವದಿಲ್ಲ. 2 ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಾನವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನೇ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವನು. ದೇವರ ಆ ಯನು್ನ ಜನರು
ಬದ ಾಯಿಸ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಎದು್ದ ದುಷ್ಟಜನರ
(ಯೆಹೂದ) ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡುವನು. ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಕೊಡುವವರ (ಈಜಿಪ್್ಟ) ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂಯುದ್ಧ ಾಡುವನು.

3 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ಮನುಷ ್ಯ ಾತ್ರದವರೇ. ಅವರು ದೇವರಲ್ಲ.
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಕುದುರೆಗಳು ಾ್ರಣಿಗ ಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳು ಆತ್ಮವಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಚಾಚು ಾಗ ಸ ಾಯ ಾಡುವವನು
(ಈಜಿಪ್್ಟ) ಸೋಲುವನು. ಸ ಾಯ ಪಡೆದವನು (ಯೆಹೂದ)
ಬೀಳುವನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಾಶ ಾಗುವರು.
* 30:33: ಅಗಿ್ನಕುಂಡಮೂಲ: ತೋಫೆತ್
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4 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಸಿಂಹವು ಅಥ ಾ
ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹವು ಒಂದು ಾ್ರಣಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಂ ಾಗ ಅದರ
ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಗಜಿರ್ಸುವದು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾವುದೂ
ಆ ಸಿಂಹವನು್ನ ಹೆದರಿಸ ಾರದು. ಜನರು ಬಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ
ಚೀರಿಕೊಂಡರೂ ಸಿಂಹಕೆ್ಕ ಹೆದರಿಕೆಯುಂಟಾಗದು; ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ
ಾಡಿದರೂ ಸಿಂಹವು ಓಡಿಹೋಗದು.”
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನ್

ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಾಡುವನು. 5ಆತನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ಹಕಿ್ಕಯು ತನ್ನ ಗೂಡಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಾ ಾಡು ಾ್ತ ಾ ಾಡುವಂತೆ
ಸಂರ ಸುವನು. ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ರ ಸುವನು.
ಯೆಹೋವನು “ ಾದುಹೋಗಿ” ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ರ ಸುವನು.

6 ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು
ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬನಿ್ನರಿ. 7 ಆಗ ಜನರು ತ ಾರಿಸಿರುವ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವರು. ನೀವು
ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಿ ಾಗ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾಪ ಾಡಿದಿರಿ.

8 ಅಶೂ್ಶರವು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಾಶ ಾಗುವದು ಖಂಡಿತ. ಆದರೆ ಆ
ಕತಿ್ತಯು ಮನುಷ ್ಯನ ಕತಿ್ತಯಲ್ಲ. ಖಡ್ಗವು ಅವರನು್ನ ನುಂಗುವುದು,
ಆದರೆ ಅದು ಮನುಷ ್ಯನ ಖಡ್ಗವಲ್ಲ. ಅಶೂ್ಶರವು ದೇವರ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಓಡಿಹೋಗುವದು. ಅದರ ೌವನಸ್ಥರು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ
ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲ್ಪಡುವರು. 9 ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ
ಸ್ಥಳ ಾಶ ಾಗುವದು. ಅವರ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಧ ್ವಜವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಸೋತುಹೋಗುವರು.
ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನ ಅಗಿ್ನವೇದಿಕೆಯು

ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲದೆ. ಆತನ ಒಲೆಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದೆ.

32
ಅಧಿಪತಿಗಳು ಾ್ಯಯನೀತಿಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು
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1 ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಧಮರ್ವು
ನೆಲೆಗೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಜನು ಾಜ್ಯ ಾಳಬೇಕು. ಅಧಿ ಾರಿಗಳು
ಾ್ಯಯದಿಂದ ಜನರನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. 2 ಹೀಗಿದ್ದಲಿ್ಲ
ಾಜನು ಮಳೆಯಲಿ್ಲ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಳ ಾಗಿಯೂ ಾಳಿಯಲಿ್ಲ
ಮರೆಯಂತೆಯೂ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಒರತೆಯಂತೆಯೂ
ಬೆಂ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಬಂಡೆಯ ನೆರಳಿನಂತೆಯೂ ಇರುವನು. 3 ಜನರು
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾಜನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವರು. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಅವರು ಕೇಳುವರು. 4ಈಗ ಗಲಿಬಿಲಿಯಲಿ್ಲರುವವರು ವಿಷಯವನು್ನ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಕೂಡಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ
ಾ ಾಡ ಾರದ ಜನರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿಯೂ, ಸ ಾಗ ಾಗಿಯೂ
ಾ ಾಡಶಕ್ತ ಾಗುವರು. 5 ದುಷ್ಟರನು್ನ ಮ ಾವ್ಯಕಿ್ತಗಳೆಂದು

ಕರೆಯುವದಿಲ್ಲ. ನೀಚನನು್ನ ಘನವಂತನೆಂದು ಕರೆಯುವದಿಲ್ಲ.
6 ದುಷ್ಟನು ದುಷ್ಟತೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಾತ ಾಡುವನು. ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡಲು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಆಲೋಚಿಸುವನು. ದುಷ್ಟನು

ಯೆಹೋವನ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟವುಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಹಸಿದವರಿಗೆ
ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನು್ನವದ ಾ್ಕಗಲಿ ಾ ಾರಿದವರಿಗೆ ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿಯುವದ ಾ್ಕಗಲಿ ಅವನು ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ. 7 ದುಷ್ಟನು
ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಉಪಕರಣವ ಾ್ನಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಬಡಜನರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು
ಆಲೋಚಿಸುವನು, ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಹೇಳುವನು. ಅವನ ಸುಳು್ಳಗಳು
ಬಡವನಿಗೆ ಾ್ಯಯದೊರಕದಂತೆ ಾಡುತ್ತವೆ.

8 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯಕನು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಲು ಆಲೋಚಿಸುವನು. ಅಂಥವನು ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯಕ ಾಗಿರುವನು.
ಸಂಕಟದ ದಿವಸಗಳು ಬರುವವು

9 ಹೆಂಗಸರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಈಗ ಾಂತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಈಗ
ನೀವು ಸುರ ತ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿ್ನಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ
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ನೀವು ಸುಮ್ಮನಿದು್ದ ಾನು ಹೇಳುವ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಕು.
10 ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ, ನೀವೀಗ ಭದ್ರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ ಎಂದು ನೀವು
ನೆನಸುತಿ್ತೕರಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ವಷರ್ದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟವು
ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವದು. ಮುಂದಿನ ವಷರ್ ನೀವು ಾ್ರ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಕೂಡಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಕೂಡಿಸಲು ಾ್ರ ಹಣು್ಣಗಳೇ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

11 ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ, ನೀವೀಗ ಾಂತ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ನೀವು
ಭಯಪಡುವವ ಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಈಗ ಸುರ ತ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ,
ಆದರೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸುವವ ಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದಿಟು್ಟ ಶೋಕಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿರಿ. ಆ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. 12 ಶೋಕವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ದುಃಖದಿಂದ
ತುಂಬಿದ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಾಕಿಕೊಳಿ್ಳ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳು
ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿರುವದ ಾ್ಕಗಿ ಅಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ತೋಟವು
ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲ ಕೊಡುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಈಗ ತೋಟವು ಬರಿ ಾಗಿದೆ.
13 ನನ್ನ ಜನರ ದೇಶ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲಿ್ಲ
ಕೇವಲ ಹಣಜಿಯೂ ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಒಂದು
ಾಲದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾಗಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಎ ಾ್ಲ
ಮನೆಗಳಿ ಾಗಿಯೂಅಳಿರಿ.

14 ಜನರು ಾಜ ಾನಿಯನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವರು. ಅರಮನೆ,
ಬುರುಜುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಜರ್ನ ಾಗಿವೆ. ಜನರು ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸದೆ
ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವರು. ಾಡುಕತೆ್ತಗಳೂ ಕುರಿಗಳೂ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವವು. ಪಶುಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಹುಲು್ಲ ಮೇಯುವವು.
15-16 ದೇವರು ನಮಗೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಸುರಿಸುವತನಕ ಇದು

ಮುಂದುವರಿಯುವದು. ಈಗ ಾವ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳು
ನಡಿಯದೆ ಇರುವದರಿಂದ ದೇಶವು ಮರುಭೂಮಿಯಂತಿದೆ.
ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಮರುಭೂಮಿಯು ಕಮೆರ್ಲ್
ಾ್ರಂತ್ಯದಂತೆ ಆಗಿ ಾ್ಯಯಧಮರ್ಗಳು ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸುವವು. ಕಮೆರ್ಲ್
ಹಸಿರು ಾ ಾಗಿದು್ದ ಶುಭವು ನೆಲೆಸಿರುವುದು. 17 ಆದ್ದರಿಂದ
ಅಲಿ್ಲ ಆ ಸ ಾ ಾನ ಮತು್ತ ಭದ್ರತೆ ನಿತ್ಯವೂ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವವು.
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18 ನನ್ನ ಜನರು ಮನೋಹರ ಾಗಿರುವ ಾಂತಿಮಯ ಾದ
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಸುರ ತ ಾದ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಪ್ರ ಾಂತ ಾದಮತು್ತ ನಿಶಬ್ದ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಸಿಸುವರು.

19 ಇವು ಸಂಭವಿಸುವ ದಲು ಅರಣ್ಯವು ಆಲಿಕಲು್ಲಗಳಿಂದ
ಾಶ ಾಗಬೇಕು. ಪಟ್ಟಣವು ನೆಲಸಮ ಾಗಬೇಕು. 20 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿ ಂದು ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬೀಜ
ಬಿತು್ತವರು. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗಿ ಾವ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನಲು
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳನು್ನ ಬಿಡುವಿರಿ; ಸಂತಸದಿಂದ ಇರುವಿರಿ.

33
ದುಷ್ಟತನವು ಹೆಚಿ್ಚನ ದುಷ್ಟತನಕೆ್ಕ ಾರಣ

1 ನೀವು ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಇತರರಿಂದ ಸುಲಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ.
ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಏನೂ ಕದು್ದಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಜನರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕದು್ದಕೊಳು್ಳವದನು್ನ ಬಿಟಾ್ಟಗ ಇತರರು ನಿಮ್ಮದನು್ನ
ಕದು್ದಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ಾನಿ ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಾಗ
ಇತರರು ನಿಮಗೆ ಾನಿ ಾಡುವರು. ಆಗ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಿರಿ:
2 “ಯೆಹೋವನೇ, ನಮಗೆ ದಯೆತೋರು.

ಾವು ನಿನ್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಪ್ರತಿಮುಂಜಾನೆ ನಮಗೆ ಶಕಿ್ತ ದಯ ಾಲಿಸು,

ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲರು ಾಗ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು.
3 ನಿನ್ನ ಬಲಯುತ ಾದ ಸ್ವರವು ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯನು್ನ

ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ,ಅವರು ನಿನಿ್ನಂದ ಓಡಿಹೋಗುವರು.
ನಿನ್ನ ಮಹೋನ್ನತೆಯು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ದಿ ಾ ್ಕ ಾ ಾಗಿ ಾಡುತ್ತದೆ.”

4 ನೀವು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ದೋಚಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಅವುಗಳು ನಿಮಿ್ಮಂದ
ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವವು. ಅನೇ ಾನೇಕ ಜನರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನು್ನ
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ದೋಚಿಕೊಳು್ಳವರು. ಮಿಡತೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯನು್ನ ತಿಂದು
ಾಶ ಾಡಿದಂತೆ ಅದಿರುವದು.
5ಯೆಹೋವನೇ ಉನ್ನತೋನ್ನತನು. ಆತನು ಬಹು ಉನ್ನತ ಾದ

ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ಚೀ ೕನನು್ನ ಾ್ಯಯನೀತಿಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿಸುವನು.

6 ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನೀನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿರುವೆ. ನೀನು
ದೇವರ ವಿಷಯ ಾದ ಾನ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತು್ತ ರಕ್ಷಣೆಗಳಿಂದ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿರುವೆ. ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವ
ೌರವವೇ ನಿನ್ನ ಭಂ ಾರ ಾಗಿದೆ. ನೀನು ಹೀಗೆಯೇ
ಮುಂದುವರಿಯುವೆ.

7 ಆದರೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿಸಿಕೊ, ದೂತರು ಹೊರಗೆ ಅಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಸ ಾ ಾನದ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ತರುವವರು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ
ರೋಧಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 8 ರಸೆ್ತಗಳು ಾ ಾಗಿ ಾರೂ ಅದರಲಿ್ಲ
ನಡಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಾವು ಾಡಿದ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ನಡಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಾ ಗಳ ಾತುಗಳನು್ನ ಜನರು ೌರವಿಸಲು ನಿ ಾಕರಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಜನರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ನಂಬುವದಿಲ್ಲ. 9 ದೇಶವು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ
ಾಯುತಿ್ತದೆ. ಲೆಬನೋನ್ ಾಚಿಗೊಂಡು ಒಣಗುತಿ್ತದೆ. ಾರೋನ್
ತಗು್ಗ ಒಣಗಿ ನಿಜರ್ನ ಾಗಿದೆ. ಾ ಾನ್ಮತು್ತ ಕಮೆರ್ಲ್ಹಿಂದೆಬಹು
ಅಂದ ಾದ ಸಸಿಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸುತಿ್ತದ್ದವು. ಈಗ ಅವುಗಳು ಅಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆಯುವದಿಲ್ಲ.

10 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಈಗ ಾನು ಎದು್ದನಿಂತು
ನನ್ನ ಮಹತ್ವವನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು. ಈಗ ಾನು ಜನರಿಗೆ
ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾಗುವೆನು. 11 ಜನರೇ, ನೀವು ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದಿರಿ. ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಒಣಹುಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ
ದಂಟಿನಂತೆಯೂ ಇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಂತಿದು್ದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸುಡುವದು. 12 ಎಲುಬುಗಳು ಬೂದಿ ಾಗುವ
ತನಕ ಜನರು ಸುಡಲ್ಪಡುವರು. ಅವರು ಮುಳು್ಳಗಳಂತೆಯೂ
ಒಣ ದೆಗಳಂತೆಯೂ ಬೇಗನೆ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವರು.
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13 “ದೂರದೇಶದಲಿ್ಲರುವವರೇ, ಾನು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಕೇಳಿರಿ. ನನ್ನ ಹತಿ್ತರವಿರುವವರೇ, ನನ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ದ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ.”

14 ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲರುವ ಾಪಿಗಳು ಹೆದರು ಾ್ತರೆ.
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವವರು ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ನಡುಗುವರು.
ಜನರು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರು ಾಶ ಾಡುವ ಈ ಬೆಂಕಿಯ ತೆ
ಜೀವಿಸಬಲ್ಲರು? ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಸುಡುವ ಈ ಬೆಂಕಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಾರು ಾಸ ಾಡಬಲ್ಲರು?” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
15 ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿರುವ ನೀತಿವಂತರು ಹಣ ಾ್ಕಗಿ ಇತರರಿಗೆ
ಾನಿ ಾಡದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಆ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು.
ಅವರು ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿ ಾಕರಿಸುವರು. ಇತರರನು್ನ
ಕೊಲೆ ಾಡುವ ೕಜನೆಯನು್ನ ಕೇಳಲು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.
16 ಅಂಥವರು ಉನ್ನತ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವರು.
ಎತ್ತರ ಾದಬಂಡೆಕಲಿ್ಲನ ಕೋಟೆ ಳಗೆಅವರು ಾ ಾಡಲ್ಪಡುವರು.
ಅವರ ಬಳಿ ಆ ಾರಮತು್ತ ನೀರು ಾ ಾಗಲೂ ಇರುವದು.

17 ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ೌಂದಯರ್ ಪ್ರ ಾವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ
ಾಜನನು್ನ (ದೇವರನು್ನ) ನೋಡುವವು. ನೀವು ಮ ಾ ದೊಡ್ಡ
ದೇಶವನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ. 18-19 ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ನೀವು
ಹೀಗೆ ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ: “ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದಬಂದಜನರೆಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ?
ನಮಗೆ ಅಥರ್ ಾಗದಂಥ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಪರದೇಶದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು, ತೆರಿಗೆ ಎತು್ತವವರು ಎಲಿ್ಲ? ನಮ್ಮ
ಕೋಟೆಗಳನು್ನ, ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಲು ಬಂದ ಗೂಢಚಾರರೆಲಿ್ಲ?
ಅವರೆ ಾ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು. ನೀವೆಂದೂ ಆ ಜನರನು್ನ ಾಣದೆ
ಇರುವಿರಿ.”

ದೇವರು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ
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20 ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸುವ ನಗರ ಾದ ಚೀ ೕನನು್ನ
ನೋಡಿರಿ. ಮನೋಹರ ಾದ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಸ್ಥಳ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ನೋಡಿರಿ. ಜೆರುಸಲೇಮು ಎಂದಿಗೂ ಕದಲದ ಗು ಾರ ಾಗಿದೆ.
ಆಕೆಯನು್ನ ಭದ್ರ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಗೂಟಗಳು ಎಂದಿಗೂ
ಕೀಳಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಹಗ್ಗಗಳು ಎಂದಿಗೂ ತುಂ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.
21-23 ಕೆಂದರೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಆ ದೇಶವು
ತೊರೆಗಳೂ ಅಗಲ ಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳೂ ಇರುವ ದೇಶ ಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಆ ನದಿಯಲಿ್ಲ ವೈರಿಯ ದೋಣಿ ಾಗಲಿ, ಹಡಗುಗ ಾಗಲಿ
ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಹಡುಗುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವವರೇ, ನೀವು
ಅದರ ಹಗ್ಗಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ. ಹಡಗಿನ
ಸ್ತಂಭವನು್ನ ನೀವು ಬಲಪಡಿಸ ಾರಿರಿ. ಹಡಗಿನ ಾಯಿಗಳನು್ನ
ನಿಮಿ್ಮಂದ ತೆರೆಯಲು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ
ಾ್ಯ ಾಧೀಶನು. ಆತನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಾತನು.
ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮ ಅರಸನು. ಆತನೇ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವನು,
ನಮಗೆ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು. ಕೈ ಾಲು ಊನ ಾದವರೂ
ಸಹಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಗಳಿಸುವರು. 24ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರಲಿ್ಲ
ಾರೂ “ನನಗೆ ೌಖ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವವರೆ ಾ್ಲ ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

34
ದೇವರು ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ

1 ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳೇ, ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಕೇಳಿರಿ; ಜನಗಳೇ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಭೂಮಿಯೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ
ಸಮಸ್ತವೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಕು. ಲೋಕವೂ ಅದರಲಿ್ಲರುವ
ಸಮಸ್ತವೂ ಆಲಿಸಲಿ. 2 ಯೆಹೋವನು ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳವರ
ಮೇಲೆಯೂ ಅವುಗಳ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆಯೂ ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಾಶ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವಂತೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 3 ಅವರ ಹೆಣಗಳು ಹೊರಗೆ
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ಬಿ ಾಡಲ್ಪಡುವವು. ದು ಾರ್ಸನೆಯು ಹರಡುವದು, ರಕ್ತವು
ಪವರ್ತದಿಂದ ಹರಿಯುವುದು. 4 ಆ ಾಶವು ಸುರುಳಿಯಂತೆ
ಮುಚಿ್ಚಹೋಗುವದು. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಾ್ರ ಾಲತೆಯ ಒಣಗಿದ
ಎಲೆಗಳಂತೆಯೂ ಅಂಜೂರದ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳಂತೆಯೂ
ಉದುರಿಬೀಳುವವು. ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು
ಕರಗಿಹೋಗುವವು. 5 “ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಖಡ್ಗವು ರಕ್ತದಲಿ್ಲ
ಮುಳುಗಿ ಾಗ ಇವೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವದು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನ ಖಡ್ಗವು ಎದೋಮನು್ನ ತುಂಡರಿಸುವುದು. ಆತನು

ಆ ಜನರನು್ನ ದೋಷಿಗಳೆಂದು ಾ್ಯಯತೀರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಾಯಬೇಕು. 6 ಆತನು ಬೊಚ್ರದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಎದೋಮಿನಲಿ್ಲ
ಕೊಲು್ಲವ ಸಮಯವನು್ನ ನಿಧರ್ರಿಸಿರು ಾ್ತನೆ. ಯೆಹೋವನ ಖಡ್ಗವು
ವಪೆಯಿಂದಲೂ, ಕುರಿಹೋತಗಳ ರಕ್ತದಿಂದಲೂ, ಟಗರುಗಳ
ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕೊಬಿ್ಬನಿಂದಲೂ ರಕ್ತಭರಿತ ಾಗಿದೆ. 7 ಟಗರುಗಳು,
ದನಕುರಿಗಳು ಮತು್ತ ಬಲ ಾದ ಹೋರಿಗಳು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವವು.
ಭೂಮಿಯು ಅವುಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗುವದು. ಅಲಿ್ಲನ
ಧೂಳುಅವುಗಳ ಕೊಬಿ್ಬನಿಂದ ಆವೃತ ಾಗಿದೆ.

8 ಇದು ನೆರವೇರುವುದು, ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ದಂಡನೆ ಾಗಿ
ಸಮಯವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಜನರು ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ
ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ

ಆತನು ಒಂದು ವಷರ್ವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 9 ಎದೋಮಿನ
ನದಿಗಳು ಕರಗಿರುವ ಾಳದಂತಿರುವದು. ಅದರ ನೆಲವು ಸುಡುವ
ಗಂಧಕದಂತಿರುವದು. 10 ಬೆಂಕಿಯು ಹಗಲಿರುಳು ಉರಿಯುವದು.
ಾರಿಗೂ ಅದನು್ನ ನಂದಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎದೋಮಿನಿಂದ

ಹೊಗೆಯು ಾ ಾಗಲೂ ಮೇಲಕೆ್ಕೕರುವದು. ಆ ದೇಶವು
ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗುವದು. ಆ ದೇಶದೊಳಗೆ ಾರೂ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. 11 ಪ ಗಳು ಮತು್ತ ಚಿಕ್ಕ ಾ್ರಣಿಗಳೂ
ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವು. ಗೂಬೆಗಳೂ ಾಗೆಗಳೂ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವು.
ಅದು “ಬೆಂ ಾಡಿನ ಮರುಭೂಮಿ” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದು.
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12 ಅದರ ಾಯಕರೂ ಸ್ವತಂತ್ರರೂ* ಇಲ್ಲ ಾಗುವರು; ಾಕೆಂದರೆ
ಅವರಿಗೆ ಆಳಲಿಕೆ್ಕ ಅಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇರದು.

13 ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳು ಅಲಿ್ಲಯ ಸುಂದರ ಾದ ಬಂಗಲೆಗಳಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆಯುವವು. ಾಡು ಾಯಿಗಳೂ ಗೂಬೆಗಳೂ ಆ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವವು. ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳು ಅದನು್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವು. ಅಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಎತ್ತರ ಾದ ಹುಲು್ಲಗಳಲಿ್ಲ

ಉಷ್ಟ ್ರಪ ಗಳು ಾಸ ಾಡುವವು. 14 ಾಡುಬೆಕು ್ಕಗಳು ಮತು್ತ
ಕತೆ್ತಕಿರುಬಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವವು. ಾಡುಹೋತಗಳು
ತಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ ಕರೆಯುವವು. ಾತಿ್ರ ಾ್ರಣಿಗಳು ಅಲಿ್ಲ
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವವು. 15 ಅಲಿ್ಲ ಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವು. ಅಲಿ್ಲಯೇ ಟೆ್ಟಗಳನಿ್ನಡುವವು, ಟೆ್ಟಗಳು

ಒಡೆ ಾಗ ಸಣ್ಣ ಾವುಮರಿಗಳು ಆ ಕತ್ತಲೆಯ ಜಾಗದಲಿ್ಲ
ಹರಿ ಾಡುವವು. ಹೆಂಗಸರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಧಿಸಿ ಾತ ಾಡುವಂತೆ
ಸತ್ತ ಾ್ರಣಿಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವ ಪ ಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರುವವು.

16ಯೆಹೋವನ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಅಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವದನು್ನ
ಓದಿರಿ. ಅದರಲಿ್ಲ ಾವದೂ ಕಳೆದುಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆ ಾ್ರಣಿಗಳು
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಾಸಿಸುವವೆಂದು ಆ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದದೆ. ಅವುಗಳನು್ನ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಅವುಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸುವದು.
17 ಅವುಗಳಿಗೆ ಾಡತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ದೇವರು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಆರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು
ಮೇರೆಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಅವುಗಳ ದೇಶವನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಹೀಗೆ ಆ
ಾ್ರಣಿಗಳು ದೇಶವನು್ನ ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ತಮ್ಮ ಾಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವು.
ವಷರ್ವಷರ್ವೂಅವುಗಳುಅಲಿ್ಲಯೇ ಾಸ ಾಡುವವು.

* 34:12: ಸ್ವತಂತ್ರರು ಪಟ್ಟಣದ ಅಥ ಾ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಜೆಗಳು. ಇವರು ಒಳೆ್ಳಯ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರು ಪಟ್ಟಣದ ಅಥ ಾ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಜೆಗಳು. ಇವರು ಒಳೆ್ಳಯ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಬಂದವ ಾಗಿರುವರು ಮತು್ತ ಹಿಂದೆಂದೂ ಗು ಾಮ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
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35
ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಂತೈಸುವನು

1 ಮರಭೂಮಿಯೂ ಒಣನೆಲವೂ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಸಂತೋಷಿಸುವದು. ಅದು ಹಷಿರ್ಸು ಾ್ತ ಪುಷ್ಪದಂತೆ ಫಲಿಸುವುದು.
2 ಮರುಭೂಮಿಯು ಹಷರ್ದಿಂದ ಅರಳಿದ ಹೂಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿಹೋಗುವುದು. ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಕುಣಿ ಾಡುವದೋ
ಎಂಬಂತೆ ತೋರುವದು. ಲೆಬನೋನಿನ ಅರಣ್ಯದಂತೆಯೂ
ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದಂತೆಯೂ ಾರೋನಿನ ಕಣಿವೆಯಂತೆಯೂ
ಮನೋಹರ ಾಗಿರುವದು. ಇವೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರುವದು ಾಕೆಂದರೆ
ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನಮ್ಮ ದೇವರ
ಪ್ರ ಾವವನೂ್ನ ಾಣುವರು.

3 ಬಲಹೀನ ಾದ ಕೈಗಳನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿರಿ, ನಡುಗುವ
ಣ ಾಲುಗಳನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿರಿ. 4 ಜನರು ಭಯದಿಂದ

ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, “ಧೈಯರ್ಗೊಳಿ್ಳರಿ,
ಭಯಪಡಬೇಡಿ.” ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ
ಶಿ ಸುವನು. ಆತನು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು.
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 5 ಆಗ ಕುರುಡರಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ
ಬರುವದು. ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವವು. ಆಗ ಕಿವುಡರು
ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರ ಕಿವಿಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವವು. 6 ಕುಂಟರು
ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಜಿಗಿ ಾಡುವರು. ಾತ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗದ ಜನರು
ಆಗ ಹಷರ್ ಾನವನು್ನ ಾಡುವರು. ಾ ಾಗ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ತೊರೆಯ ನೀರು ಹರಿಯುವದೋ ಆಗ ಇವೆ ಾ್ಲ ಜರಗುವವು.
ಒಣಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಒರತೆಯ ನೀರು ಹರಿಯುವದು. 7 ಆಗ
ಜನರು ಬಿಸುಲು್ಗದುರೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ನೀರು ಎಂದು ಾವಿಸುವರು.
ಆದರೆ ಆಗ ನೀರಿನ ಕೊಳಗಳೇ ಇರುವವು. ಬೆಂ ಾಡಿನಲಿ್ಲ
ಾವಿಗಳಿರುವವು. ನೆಲದೊಳಗಿಂದ ನೀರು ಉಕು ್ಕವುದು. ಒಂದು
ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಎತ್ತರ ಾದ
ನೀರವಂಜಿಗಳು ಬೆಳೆಯುವವು.
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8 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲ ಾಗರ್ವಿರುವದು. ಆ ಹೆ ಾ್ದರಿಯು
“ಪರಿಶುದ್ಧ” ಾಗರ್ವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದು. ದುಷ್ಟಜನರಿಗೆ ಆ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಮೂಖರ್ರು

ಆ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯರು. ಆ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರು
ಾತ್ರ ನಡೆಯುವರು. 9 ಆ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಅ ಾಯವಿರುವದಿಲ್ಲ.

ಜನರಿಗೆ ಾನಿ ಾಡಲು ಸಿಂಹಗ ಾಗಲಿ ಕೂ್ರರಜಂತುಗ ಾಗಲಿ ಆ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ರ ಸುವ ಜನರಿಗೆ ಾತ್ರವೇ ಆ
ಾಗರ್ವಿರುವುದು.
10 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

ಆ ಜನರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವರು. ಚೀ ೕನಿಗೆ
ಜನರು ಬರು ಾಗ ಅವರು ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾಗುವರು. ಅವರು
ನಿತ್ಯವೂ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರುವರು. ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಿರೀಟದಂತೆ
ಅವರ ಸಂತೋಷವಿರುವದು. ಅವರಲಿ್ಲ ಹಷರ್ವೂ ಸಂತಸವೂ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತುಂಬಿರುವವು. ದುಃಖವೂ ಚಿಂತೆಯೂ ಬಹು
ದೂರ ಾಗಿರುವವು.

36
ಅಶೂ್ಶರರುಯೆಹೂದದ ಪ್ರವೇಶ ಾಡುವರು

1 ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೇ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ
ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡೆತಿ್ತ
ಬಂದು ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದನು. 2 ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಾದ
ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ತನ್ನ ಸೇ ಾದಂಡ ಾಯಕನನು್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಸೇ ಾದಂಡ ಾಯಕ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ
ಾಕೀಷಿನಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೊರಟನು. ಅವರು ಮೇಲಿನ
ಕೊಳದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ನೀರು ಾಲುವೆಯ ಬಳಿ ನಿಂತರು. ಮೇಲಿನ
ಕೊಳವುಅಗಸರ ಬಯಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲದೆ.
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3 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಮೂರು ಮಂದಿ
ಸೇ ಾದಂಡ ಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಲು ಹೊರಟರು. ಅವರು
ಾರೆಂದರೆ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್, ಆ ಾಫನ

ಮಗ ಾದ ೕವ ಮತು್ತ ಶೆಬ್ನ. ಎ ಾ್ಯಕೀಮನು ಅರಮನೆಯ
ಆಡಳಿತ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು; ೕವನು ಾಖಲೆ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು; ಶೆಬ್ನ
ಅರಮನೆಯ ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾಗಿದ್ದನು.

4ಸೇ ಾದಂಡ ಾಯಕನುಅವರಿಗೆ, “ಮ ಾ ಾಜ ಾದಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿರಿ. ಅವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:

“ ‘ನೀನು ಾವುದರ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ? 5 ನೀನು
ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ ಯುದ್ಧದ ತಂತೊ್ರೕ ಾಯಗಳ ಮೇಲೆಯೂ
ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಅವು ಕೇವಲ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿವೆ; ಕೇವಲ
ಬ ಾಯಿ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ? ನೀನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ
ಏಳಬೇ ಾದರೆ ಾರ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ? 6 ಈಜಿಪು ್ಟ
ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದೆಂದು ನಂಬಿರುವಿ ಾ? ಈಜಿಪು ್ಟ
ಒಂದು ಮುರಿದ ದಂಟು. ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀನು ಾರ ಾಕಿದರೆ
ಅದುನಿನ್ನಅಂಗೈಯಲಿ್ಲ ರಂಧ್ರ ಾಡುವುದು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾದ
ಫರೋಹನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡ ಾವ ಜನರೂ
ಅವನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡ ಾಗದು.

7 “ ‘ಒಂದುವೇಳೆ ನೀವು, “ ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಆದರೆ ಜನರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ ವೇದಿಕೆಗಳನೂ್ನ
ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನು ಾಶ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅಲ್ಲದೆ,
ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು”
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿರುವುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

8 “ ‘ನೀವು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನೊಂದಿಗೆ
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ಯುದ್ಧ ಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ,
ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಬರಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ಸೈನಿಕರಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ನಿಮಗೆ
ಎರಡು ಾವಿರ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ

ಕನಿಷ್ಠ ಾದವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಿಮಿ್ಮಂ ಾಗದು. ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವುಈಜಿಪಿ್ಟನವರಅಶ್ವದಳದಮೇಲೆ ಾಕೆಭರವಸವಿಡುತಿ್ತೕರಿ?

10 “ ‘ಈಗ ಾನುಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯವಿಲ್ಲದೆಈದೇಶವನು್ನ
ಾಶ ಾಡಲು ಬಂದೆನೆಂದು ನೆನಸುತಿ್ತೕರೋ? “ಎದು್ದಹೋಗಿ
ಈ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿ ಅದನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಡು” ಎಂದುಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.’ ”

11 ಆಗ ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್, ಶೆಬ್ನ ಮತು್ತ ೕವ ಎಂಬವರು ಆ
ಸೇ ಾದಂಡ ಾಯಕನಿಗೆ, “ದಯ ಾಡಿನ ್ಮಂದಿಗೆಅರಮೇಯಿಕ್
ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡು. ಆ ಾಷೆಯು ನಮಗೆ ಗೊತು್ತ.
ಯೆಹೂದದ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಬೇಡ. ನೀವು
ನಮ್ಮ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡಿದರೆ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ ನಮ್ಮ
ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

12 ಸೇ ಾದಂಡ ಾಯಕನು ಅದಕು ್ಕತ್ತರ ಾಗಿ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನು
ನಿ ್ಮಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅರಸನೊಂದಿಗೂ ಾತ್ರ ಾತ ಾಡಲು
ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಕೋಟೆಗೋಡೆಯಮೇಲೆಕುಳಿತಿರುವ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ಜನರಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ
ಆ ಾರ, ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ದೊರಕುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಾಗೆ
ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಮಲವನು್ನ ತಿಂದು ಮೂತ್ರವನು್ನ ಕುಡಿಯುವರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

13 ಬಳಿಕ ಸೇ ಾದಂಡ ಾಯಕನು ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ, 14 “ಮ ಾ ಾಜ ಾಗಿರುವ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ
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ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ:

“ ‘ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಪಡಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಅವನು ನಮ್ಮ ಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸ ಾರನು.
15 “ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಂಬಿರಿ. ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವನು.
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನನು್ನ
ನಂಬಬೇಡಿ.

16 “ ‘ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ಅವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ನೀವು ನನೊ್ನಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನಗರದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು; ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಾ್ರ ತೋಟದ
ಾ್ರ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು; ಅಂಜೂರದ ಮರದ
ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಾವಿಯ ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿಯಬಹುದು. 17 ಹೀಗೆ ನೀವು ಸೇವಿಸು ಾ್ತ ಇದ್ದರೆ ಾನು
ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾದ ಇನೊ್ನಂದು ದೇಶಕೆ್ಕ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯವೆನು. ಆ ಹೊಸ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯ
ಾನ್ಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ, ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ.”
18 “ ‘ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಾತುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವನು, “ಯೆಹೋವನು

ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಾನು ನಿಮಗೆ
ಒಂದು ಪ್ರಶೆ್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಬೇರೆ ದೇಶದ ದೇವರುಗಳು ಅವರ
ದೇಶವನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಂದ ಾ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾದರೋ?
ಇಲ್ಲ! 19 ಹ ಾತಿನ, ಅ ಾರ್ದಿನ ದೇವರೆಲಿ್ಲ? ಅವರು
ಸೋತುಹೋದರು. ಸೆಫವರ್ಯಿಮಿನ ದೇವರುಗಳೆಲಿ್ಲ? ಅವರು
ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ನನ್ನ ಬಲದಿಂದ ರ ಸಿದರೋ? ಇಲ್ಲ! 20 ಬೇರೆ
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ಾವ ದೇಶದ ದೇವರುಗಳು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜನರನು್ನ
ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡಿದರು? ಹೀಗಿರಲುಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ನನಿ್ನಂದ ರ ಸುವನೋ? ಇಲ್ಲ.’ ”

21 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ೌನ ಾದರು.
ಅವರು ಸೇ ಾದಂಡ ಾಯಕನಿಗೆ ಾವ ಉತ್ತರವನೂ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡ ಾರದೆಂದು

ಹೇಳಿದ್ದನು.
22 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ ಅರಮನೆಯ ಆಡಳಿ ಾಧಿ ಾರಿಯೂ

ಆಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್, ಲೇಖಕ ಾದ ಶೆಬ್ಹ, ಆ ಾಫನ ಮಗನೂ
ಮಂತಿ್ರಯೂ ಆಗಿದ್ದ ೕವ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅಶೂ್ಶರದ
ಸೇ ಾದಂಡ ಾಯಕ ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿದರು.

37
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ದೇವರ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದು್ದ

1ಅರಸ ಾದಹಿಜಿ್ಕೕಯನುಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ಬಹಳ ದುಃಖಪಟು್ಟ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡನು. ತರು ಾಯ
ಶೋಕವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿ ದೇ ಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

2ಹಿಜಿ್ಕೕಯನುಅರಮನೆಯಅಡಳಿತ ಾರ ಾದಎ ಾ್ಯಕೀಮನನು್ನ,
ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾದ ಶೆಬ್ನನನು್ನ ಾಜಕರ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ
ಆ ೕಚನ ಮಗನೂ ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ಆದ ಯೆ ಾಯನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನ ದುಗುಡವನು್ನ
ಪ್ರದಶಿರ್ಸುವಂತೆ ಶೋಕವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. 3 ಇವರು
ಯೆ ಾಯನಿಗೆ, “ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಈ ದಿವಸವನು್ನ ಶೋಕದ
ದಿವಸವ ಾ್ನಗಿ ೕಷಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇದು ದುಃಖದ ಸಮಯ ಾಗಿದೆ.
ಇದು ದಿನತುಂಬಿ ಾಯಿಯ ಹೊಟೆ್ಟ ಳಗಿಂದ ಹೊರಬರಲು
ಶಕ್ತ ಾಗಿಲ್ಲದ ಕೂಸಿನಂತಿದೆ. 4 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ತನ್ನ
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ಸೇ ಾದಂಡ ಾಯಕನು ನಮ್ಮ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ
ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಲು ಕಳುಹಿಸಿರು ಾ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೇಳಿರುವನು. ವೈರಿಗಳು ನುಡಿದ ಆ
ಾತುಗಳು ಸತ್ಯ ಾದವುಗಳಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ ಆತನು ತೋರಿಸುವನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿದಿರುವವರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸು”
ಎಂದು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ ಅಂದರು.

5-6 ಆಗ ಯೆ ಾಯನು ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಕಡೆಯಿಂದ
ಬಂದ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಈ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡಿರಿ: ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
‘ಸೇ ಾದಂಡ ಾಯಕನು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳಿಗೆ ನೀವು
ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಂದ ಬಂದ “ಹುಡುಗರು”
ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿರಿ. 7 ಇಗೋ,
ಾನು ಒಂದು ಆತ್ಮವನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರಲಿರುವ ಅ ಾಯದ ಬಗ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವರದಿಯು
ಾಜನಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನು ತನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗುವನು. ಆಗ ಅವನ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಾನು ಅವನನು್ನ
ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸಂಹರಿಸುವೆನು.’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅಶೂ್ಶರದ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿತು
8-9ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವು ಬಂದು ತಲುಪಿತು.

ಅದರಲಿ್ಲ, “ಇಥಿ ೕಪ್ಯದ ಅರಸ ಾದ ತಿ ಾರ್ಕನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಬರೆದಿತು್ತ. ಅದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಾಕೀಷನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಲಿಬ್ನಕೆ ್ಕ ಹೋದನು.
ಸೇ ಾದಂಡ ಾಯಕನಿಗೆ ಈ ಸ ಾಚಾರಮುಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು
ತನ್ನ ಅರಸನುಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಲಿಬ್ನ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ,

10“ಯೆಹೂದದಅರಸ ಾದಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ನೀವುಹೀಗೆಹೇಳಬೇಕು:
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‘ನೀನು ನಂಬುವ ದೇವರಿಂದ ನೀನು ೕಸ ಹೋಗಬೇಡ.
“ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಕೈಯಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಡಲು
ದೇವರು ಅವ ಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡ.
11 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸರು ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳವರಿಗೆ ಏನು
ಾಡಿ ಾ್ದರೆಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ಅವರು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ

ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರು. ನೀವು ರ ಸಲ್ಪಡುವಿ ಾ?
ಇಲ್ಲ! 12 ವರ ದೇವರುಗಳು ಅವರನು್ನ ರ ಸಿದರೋ? ಇಲ್ಲ!
ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ಗೋಜಾನ್, ಾ ಾನ್, ರೆಚೆಫ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಜನರನೂ್ನ ತೆಲ ಾ್ಸರ್ ನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಎದೆನಿನ ಜನರನೂ್ನ
ಾಶ ಾಡಿದರು. 13 ಹ ಾತಿನ ಅರಸನೆಲಿ್ಲ? ಅ ಾರ್ದಿನ
ಅರಸನೆಲಿ್ಲ? ಸೆಫವರ್ಯಿಮ್ ನಗರದ ಅರಸನೆಲಿ್ಲ? ಹೇನ, ಇ ಾ್ವ
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಅರಸರೆಲಿ್ಲ? ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಎ ಾ್ಲ
ಾಶ ಾಗಿ ಹೋದರು.’ ”
ದೇವರಿಗೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಾ್ರಥರ್ನೆ

14ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಆ ದೂತರ ಕೈಗಳಿಂದ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಓದಿದನು. ಅನಂತರ ನೇರ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಆ ಪತ್ರವನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದಿಟ್ಟನು. 15 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 16 “ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವರೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಕೆರೂಬಿಯರ
ರೆಕೆ್ಕಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನ ಾಗಿರುವೆ. ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದಲಿ್ಲರುವ
ಾಜ್ಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀನೇ ಆಳುವವ ಾಗಿರುವೆ; ೌದು, ನೀನೊಬ್ಬನೇ
ಆಳುವವ ಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ಆ ಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿರುವೆ. 17ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ನೋಡು.
ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಜೀವಸ್ವರೂಪ ದೇವ ಾದ ನಿನ್ನನು್ನ ಅವ ಾನ ಾಡಿ
ಬರೆದ ಪತ್ರವನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊ! 18 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸರು ಆ ಎ ಾ್ಲ
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದು್ದ ನಿಜ. 19 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸರು
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ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು. ಆದರೆ
ಆ ದೇವರುಗಳು ಸತ್ಯ ಾದುವುಗಳಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಮನುಷ ್ಯರು
ಕಲಿ್ಲನಿಂದ ಮತು್ತ ಮರದಿಂದ ಕೆತಿ್ತದ ವಿಗ್ರಹಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸರು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು.
20 ಆದರೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ದಯ ಾಡಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಕೈಯಿಂದ ರ ಸು. ಆಗ
ಭೂಮಿಯ ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳೂ ಯೆಹೋವ ಾದ ನೀನೇ ದೇವರೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವವು.”
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ದೇವರಉತ್ತರ

21 ಆಗ ಆ ೕಚನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಈ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು: “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ‘ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ ಪತ್ರದ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ನೀನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವದನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆನು.’

22 “ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ ಕುರಿತುಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವಿದು:

‘ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನೇ, ಚೀ ೕನಿನ ಕು ಾರಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ
ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದವನೆಂದು ಎಣಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಆಕೆ ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡುವಳು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕು ಾರಿಯು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಲೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತ

ನಿನ್ನನು್ನ ಾಸ್ಯ ಾಡುವಳು.
23 ನೀನು ಅವ ಾನಪಡಿಸಿ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿ ವಿರೋಧ ಾಗಿ

ಾ ಾಡಿದು್ದ ಾರಿಗೆ?
ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವೆ.

ಆತನಿಗಿಂತ ನೀನೇ ಉತ್ತಮನೆಂಬ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು ವತಿರ್ಸಿರುವೆ.

24 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ತುಚಿ್ಛೕಕರಿಸಲಿಕೆ್ಕ ನೀನು ನಿನ್ನ
ಅಧಿ ಾರಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
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“ನನ್ನಲಿ್ಲ ಬಲ ಾಮಥ್ಯರ್ಗಳಿವೆ; ನನ್ನಲಿ್ಲ ಅನೇ ಾನೇಕ ರಥಗಳಿವೆ. ನನ್ನ
ಬಲದಿಂದ ಾನು ಲೆಬನೋನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದೆ.

ಲೆಬನೋನಿನಉನ್ನತ ಶಿಖರಗಳನು್ನ ಾನು ಏರಿದೆನು.
ಲೆಬನೋನಿನ ಎತ್ತರ ಾದ ದೇವ ಾರು ಮರಗಳನೂ್ನ

ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ತು ಾಯಿಮರಗಳನೂ್ನ (ಸೈನ್ಯ) ಾನು ಕಡಿದು ಾಕಿದೆನು.
ಾನು ಅತು್ಯನ್ನತ ಶಿಖರಕೂ್ಕ ದಟ್ಟ ಾದ ಾಡಿನೊಳಗೂ
ಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ.

25 ಾನು ಾವಿಗಳನು್ನ ತೋಡಿ ಹೊಸಹೊಸ ಸ್ಥಳದ ನೀರು
ಕುಡಿದಿರುವೆನು.

ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನದಿಗಳನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿ
ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿದೆನು” ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದೆ.

26 ‘ಆದರೆ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂದು ಕೇಳಿದೆ ಾ?
ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ಾನು ೕಜನೆಯನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದನು.

ಾ್ರಚೀನ ಾಲದಿಂದ ಅದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ
ಾಡಿದೆ್ದನು.

ಈಗ ಅದು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ನಗರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಲನ
ಾಶಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ.

27 ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ನಿಸ್ಸ ಾಯಕ ಾದರು ಮತು್ತ
ಬಲಹೀನ ಾದರು.

ಅವರು ಹೆದರಿ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅವರು ಹೊಲದ ಹುಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ

ಸಸಿಗಳಂತೆಯೂ ಕಡಿದು ಾಕಲ್ಪಡಲಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರುಮನೆಯಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹುಲಿ್ಲನಂತಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವುಉದ್ದ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ದಲೇ ಾಯುವವು.
28ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಬಗೆ್ಗಯೂ ನಿನ್ನ ಯುದ್ಧಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

ನೀನು ವಿ ಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದೂ್ದ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
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ನೀನುಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋದದೂ್ದ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ನೀನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದದೂ್ದ ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ.

ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದೂ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
29 ೌದು, ನೀನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವೆ.

ಗವರ್ದಿಂದ ತುಂಬಿದ ನಿನ್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯದ ಾತುಗಳನು್ನ ಾನು
ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.

ಾನು ನಿನ್ನ ಮೂಗಿಗೆ ಕೊಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ,
ನಿನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಕಡಿ ಾಣವನು್ನ ಾಕಿ,

ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿದೆ್ದ ೕ
ಅಲಿ್ಲಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತೆ್ತೕನೆ.’ ”

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ
30 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, “ಈ ಾತುಗಳೆ ಾ್ಲ

ಸತ್ಯವೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೊಂದು ಗುರುತನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಬೀಜ ಬಿತ್ತಲು
ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಕೂಳೆಬೆಳೆಯನೂ್ನ
ಮುಂದಿನ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಬೆಳೆದದ್ದನೂ್ನ ನೀನು
ಊಟ ಾಡುವೆ. ಆದರೆ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನೀನೇ ಬಿತಿ್ತದ
ಬೀಜದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದಬೆಳೆಯನು್ನಊಟ ಾಡುವೆ. ಆಬೆಳೆಯಿಂದನಿನಗೆ
ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆ ಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಾಗುವದು. ನೀನು ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳನು್ನ
ನೆಟು್ಟ ಅದರ ಫಲಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವೆ.

31 “ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಉಳಿದವರು ಮತೆ್ತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗುವರು. ತಮ್ಮ ಬೇರುಗಳನು್ನ
ಆಳ ಾಗಿ ಇಳಿಯಬಿಟು್ಟ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಬಿಡುವ ಗಿಡಗಳಂತೆ
ಅವರಿರುವರು. 32 ಾಕೆಂದರೆಸ್ವಲ್ಪಮಂದಿ ಾತ್ರವೇ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಉಳಿಯುವರು. ಅವರುಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಹೊರಟುಹೋಗುವರು.
ಉಳಿದವರು ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದಿಂದ ಬರುವರು.” ಯೆಹೋವನ
ಾಢ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯೇ ಇದನು್ನ ಾಡುವದು.
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33ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನುಅಶೂ್ಶರದಅರಸನಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುವನು:

“ಅವನು ಈ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಒಂದು ಾಣವನೂ್ನ ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ

ಾರಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ತನ್ನ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ತರುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ಅವನು
ದಿಬ್ಬ ಾಕುವದಿಲ್ಲ.

34ಅವನು ಬಂದ ಾರಿಯಿಂದಲೇ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವನು.
ಅವನು ಈ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ.
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

35 ಾನು ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ರ ಸಿ ಾ ಾಡುವೆನು.
ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೇ ಇದನು್ನ ಾಡುವೆನು. ನನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂ ಇದನು್ನ
ಾಡುವೆನು.”

ಅಶೂ್ಶರರ ಸೈನ್ಯವು ಾಶಗೊಂಡದು್ದ
36ಆ ಾತಿ್ರ, ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಅಶೂ್ಶರದ
ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಭತೆದು ಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಜನರು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎ ಾ್ದಗ ಸುತ್ತಲೂ ಹೆಣಗಳು
ಬಿದಿ್ದದ್ದವು. 37 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ನಿನೆವೆಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಅಲಿ್ಲಯೇಉಳಿದನು.

38 ಒಂದು ದಿವಸ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ನಿಸೊ್ರೕಕನ
ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕ ಾದ
ಅದ್ರಮೆ್ಮಲೆಕ್ ಮತು್ತ ಸರೆಚರ್ ಎಂಬವರು ಅವನನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸಿ ಅರ ಾಟ್ ಗೆ ಪ ಾಯನಗೈದರು. ಅನಂತರ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ
ಮಗ ಏಸರ್ ಹದೊ್ದೕನನು ಅಶೂ್ಶರದ ಹೊಸ ಅರಸ ಾದನು.
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38
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ

1 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿ ಾಯುವ
ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆ ೕಚನ ಮಗನೂ ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ಆದ
ಯೆ ಾಯನು ಅವನನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋದನು. ಯೆ ಾಯನು
ಅರಸನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಲು
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ: ‘ನೀನು ಬೇಗನೇ ಾಯುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು
ಾಯು ಾಗ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಸು. ನಿನಗೆ ಗುಣ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ದೇ ಾಲಯದ ಕಡೆಗಿರುವ ಗೋಡೆಯ
ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ, 3 “ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು
ನಿನಗೆ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಿದ್ದನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೋ. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಾನು ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ಅತ್ತನು.
4ಆಗಯೆ ಾಯನಿಗೆಈ ಸಂದೇಶವುಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದಿತು:

5 “ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳು, ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ
ಾವೀದನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ‘ನಿನ್ನ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆನು; ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ನೋಡಿದೆನು.
ನಿನ್ನ ಆಯುಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ಹದಿನೈದು ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 6 ಾನು
ನಿನ್ನನೂ್ನ ಈ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಾ ಾಡುವೆನು. ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಂದ
ರ ಸುವೆನು.’ ”

7 “ದೇವರು ಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ
ಗುರುತೇನೆಂದರೆ: 8 ಇಗೋ, ಆ ಾಜನ ಮೆಟಿ್ಟಲಲಿ್ಲರುವ ನೆರಳು
ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು ಎಂದು ನಿನ್ನ
ದೇವ ಾಗಿರುವಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂಬ ಾಗಿ ತಿಳಿಸು”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಅದರಂತೆ ಮೆಟಿ್ಟಲಲಿ್ಲರುವ ಸೂಯರ್ನ ನೆರಳು ಹತು್ತ
ಮೆಟಿ್ಟಲು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋಯಿತು.
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ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಾಡು
9ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಾಯಿಲೆಯಿಂದಗುಣಹೊಂದಿದಬಳಿಕಬರೆದ

ಪತ್ರ:

10 ಾನು ವೃದ್ಧ ಾಗುವ ತನಕ ಬದುಕುವೆನೆಂದು ಾನು ನನೊ್ನಳಗೆ
ಅಂದುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.

ಆದರೆ ಾನು ಮರಣ ಾ್ವರದ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ಸಮಯ
ಬಂತು. ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆಲ್ಲ ಅಲಿ್ಲ ಕಳೆಯುವೆನು.

11 ಅದಕೆ್ಕ ಾನೆಂದೆ: “ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಜೀವಿತರ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇನು್ನ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ನೋಡುವದಿಲ್ಲ.

ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಜನರು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವದನು್ನ ಾನು
ನೋಡುವದಿಲ್ಲ.

12 ನನ್ನ ಮನೆಯು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕುರುಬನ ಗು ಾರವು ಕೀಳಲ್ಪಟು್ಟ
ನನಿ್ನಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುತಿ್ತದೆ.

ಒಬ್ಬನು ಮಗ್ಗದಲಿ್ಲ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಸುತಿ್ತ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡುವಂತೆ ಾನು
ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

ನನ್ನ ಆಯುಷ ್ಯವನು್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸಿ್ಸನಲಿ್ಲಯೇಮುಗಿಸಿಬಿಟಿ್ಟರುವೆ.
13ಇಡೀ ಾತಿ್ರ ಾನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಗಜಿರ್ಸಿದೆನು.

ಆದರೆ ಸಿಂಹವು ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಜಗಿದು ಪುಡಿ ಾಡುವಂತೆ
ನನ್ನ ನಿರೀ ಯೆ ಾ್ಲ ಜಜಿ್ಜಹೋಯಿತು.

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವಿತವನು್ನ ಅಷು್ಟ ಅಲ್ಪ ಾಲಕೆ್ಕೕ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ!
14 ಾನು ಾರಿ ಾಳದಂತೆ ಕೂಗಿಕೊಂಡೆನು.

ಪ ಯಂತೆ ಅರಚಿಕೊಂಡೆನು.
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಸ್ವಗರ್ದ ಕಡೆಗೆ

ನೋಡು ಾ್ತ ಆ ಾಸಗೊಂಡವು.
ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಾನು ತುಂ ಾ ಚಿಂ ಾ ಾ್ರಂತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ನೀನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡು.”
15 ಾನೇನು ಹೇಳಲಿ?
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ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವುದನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಾ್ತನೆ.

ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ಸಂಕಟಗಳೆ ಾ್ಲ ತುಂಬಿವೆ.
ಾನು ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ದೀನ ಾಗುವೆನು.

16ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವುಪುನರುಜಿ್ಜೕವಿಸುವಂತೆ ಾಡು.
ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಬಲಗೊಂಡು ಆರೋಗ ್ಯ ಾಯಕ ಾಗುವಂತೆ
ಸ ಾಯ ಾಡು.
ಾನು ತಿರುಗಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಾಡು.
ಾನು ಮತೆ್ತ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಾಡು.

17ಇಗೋ, ನನ್ನ ಸಂಕಟವೆ ಾ್ಲ ಹೊರಟುಹೋಯಿತು.
ನನಗೀಗ ಸ ಾ ಾನವಿದೆ.

ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವದರಿಂದ
ನನ್ನ ಶರೀರವು ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಳೆಯುವಂತೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

ನೀನು ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ.
ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಬಹುದೂರ ಬಿ ಾಡಿದೆ.

18ಸತ್ತವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಾ ಾಳದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಸತು್ತಹೋದವರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡರು.
ಅವರು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಆಳ ಾದ ಕುಣಿಗೆ ಸೇರುವರು.
ಅವರು ತಿರುಗಿ ಾತ ಾಡುವದೇ ಇಲ್ಲ.

19ನನ್ನ ಾಗೆ ಈ ದಿನ ಜೀವಿಸುವವರೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು.
ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡಲು
ಕಲಿಸುವರು.

20 ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದನು.
ನಮ್ಮ ಜೀವ ಾನದ ಾಲವೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ

ಾವು ಾಡು ಾ್ತ ಾದ್ಯ ಾರಿಸು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆವು.”
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21 ಆಗ ಯೆ ಾಯನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, “ನೀನು ಅಂಜೂರದ
ಉಂಡೆ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ನಿನ್ನ ಾಯದ ಮೇಲಿಡು. ಆಗ ನೀನು
ಗುಣಹೊಂದುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.*

22 ಆಗ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆ ಾಯನಿಗೆ, “ ಾನು ಸ್ವಸ್ಥ
ಹೊಂದುವೆನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಗುರುತೇನು? ಾನು ದೇವರ ಆಲಯಕೆ್ಕ
ಮತೆ್ತ ಹೋಗುವೆನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಗುರುತೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

39
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬಲ ಾನ್ ಎಂಬವನ ಮಗ ಾದ
ಮೆರೋದಕಬಲ ಾನ್ ಎಂಬವನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನಿಗೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನ
ತಲುಪಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನೂ್ನ ತೆಗೆ
ಬಹು ಾನಗಳನೂ್ನ ತನ್ನ ದೂತರ ಸಂಗಡ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
2 ಅವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಬಹು ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.
ಅವನು ಾಬಿಲೋನಿನ ದೂತರಿಗೆ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯಉ ಾ್ರಣದಲಿ್ಲದ್ದ
ಎ ಾ್ಲ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಾನು ಕೊಡಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನೂ್ನ ಾಂ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ, ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು;
ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಪ್ರದಶಿರ್ಸಿದನು.

3 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರು ಎಲಿ್ಲಯವರು? ಅವರು
ಏನನು್ನ ಹೇಳಿದರು?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು.

* 38:21: ಈ ವಚನಗಳು ಕ್ರಮ ಾಗಿ ಹೀಬೂ್ರ ಪ್ರತಿಯಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಯಯದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಲಟಿ್ಟವೆ.



ಯೆ ಾಯ 39:4 cxxii ಯೆ ಾಯ 40:2

ಅದಕೆ್ಕ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನು, “ಇವರು ಬಹುದೂರ ದೇಶದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ಸಂಧಿಸಲು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರ ದೇಶ ಾಬಿಲೋನ್” ಎಂದನು.

4 “ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಏನು ನೋಡಿದರು?” ಎಂದು ತಿರುಗಿ
ಯೆ ಾಯನು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದನು.

“ಅವರು ನನ್ನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲರುವದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿದರು. ಾನು
ನನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆನು” ಎಂದು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

5ಆಗಯೆ ಾಯನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳು: 6 ‘ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳೂ ನಿನ್ನ

ಪೂವಿರ್ಕರು ಕೂಡಿಟಿ್ಟದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳೂ ಇಲಿ್ಲಂದ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಒಯು್ಯವ ಾಲವು ಬರುವದು. ಇಲಿ್ಲ ಏನೂ ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ.’
ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 7 ಾಬಿಲೋನಿನವರು
ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಅವರು
ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಕಂಚುಕಿಯ ಾಗಿ ಸೇವೆ
ಾಡುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8ಅದಕೆ್ಕ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನುಯೆ ಾಯನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳು

ಒಳೆ್ಳಯವೇ ಸರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ( ಾಕೆಂದರೆ ಾನು
ಅರಸ ಾಗಿರುವಷು್ಟ ಾಲ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನವಿರುವುದೆಂದು
ಅವನು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡನು.)

40
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಶಿ ಯು ಅಂತ್ಯ ಾಗುವದು

1ನಿನ್ನ ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಂತೈಸು, ಸಂತೈಸು.
2ಜೆರುಸಲೇಮಿನೊಂದಿಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಾ ಾಡು. ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ

ಹೀಗೆ ಹೇಳು,
‘ನಿನ್ನ ಸೆರೆ ಾಸದ ಸಮಯವುಅಂತ್ಯ ಾಯಿತು.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಪಗಳ ಶಿ ಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.’
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ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಎರಡು ಾರಿ ಶಿ ಸಿದನು.”

3ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಕೂಗಿಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ:
“ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಾರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ!

ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಾಗರ್ವನು್ನ ನೆಟ್ಟಗೆ ಾಡಿರಿ!
4ತಗು್ಗಗಳನು್ನ ಸಮತಟು್ಟ ಾಡಿರಿ.

ಎ ಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳನು್ನ ನೆಲಸಮ ಾಡಿರಿ.
ಕೊರಕಲು ರಸೆ್ತಗಳನು್ನ ನೆಟ್ಟಗೆ ಾಡಿರಿ.

ಏರುತಗು್ಗ ನೆಲವನು್ನ ಸಮಗೊಳಿಸಿರಿ.
5ಆಗಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯು ಪ್ರದಶಿರ್ಸಲ್ಪಡುವದು.

ಆಗ ಎಲ್ಲರೂಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡುವರು.
ಯೆಹೋವನೇ ಇವುಗಳನು್ನ ಸ್ವತಃ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.”

6ಒಂದು ಸ್ವರವು “ ಾತ ಾಡು” ಎಂದಿತು.
ಅದಕೆ್ಕ ಮನುಷ ್ಯನು, “ಏನು ಾ ಾಡಲಿ”ಅಂದನು.

ಆಗ ಸ್ವರವು, “ಜನರು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವದಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಹುಲಿ್ಲನಂತಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರ ಒಳೆ್ಳಯತನವು ಾಡುಹೂವಿನಂತಿದೆ.
7 ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಲ ಾದ ಾಳಿಯು ಹುಲಿ್ಲನ

ಮೇಲೆ ಬೀಸಿತು.
ಆ ಹುಲು್ಲ ಒಣಗಿಹೋಯಿತು.
ಾಡಿನಪುಷ್ಪವು ಾಡಿಹೋಯಿತು.

8 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹುಲಿ್ಲನಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಹುಲು್ಲ ಾಯುತ್ತದೆ. ಪುಷ್ಪಗಳು
ಉದುರುತ್ತವೆ.

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಾತುಗಳು ಾಶ್ವತ ಾಗಿವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿತು.

ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್-ರಕ್ಷಣೆ
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9ಚೀ ೕನೇ, ಾರಿ ತಿಳಿಸಲು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಶುಭ ಾತೆರ್ಯಿದೆ.
ಉನ್ನತ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋಗಿ ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ
ಾರು!

ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಒಳೆ್ಳಯ ಾತೆರ್ ಇದೆ.
ಹೆದರಬೇಡ,ಅದನು್ನ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಾರು.

ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸು:
“ಇಗೋ! ನಿನ್ನ ದೇವರು ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.”

10 ಇಗೋ, ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಬಲ ಾಮಥ್ಯರ್ಗ ಡನೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ತನ್ನ ಪ ಾಕ್ರಮದಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಆಳುವನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನು್ನ ತರುವನು.

ಅವರ ಸಂಬಳವುಆತನ ಕೈಯಲಿ್ಲದೆ.
11ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ನಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಕುರಿಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವ

ಕುರುಬನಂತೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ತನ್ನ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವನು.

ಯೆಹೋವನು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡುಅಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವನು.
ಅದರ ಾಯಿಆತನ ಪಕ್ಕದಲೆ್ಲೕ ನಡೆಯುವವು.
ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ದೇವರೇ

12ತನ್ನ ಅಂಗೈಯಿಂದ ಾಗರಗಳನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿದವ ಾರ್ರು?
ತನ್ನ ಹಸ್ತದಿಂದ ಆ ಾಶವನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿದವ ಾರ್ರು?

ಭೂಮಿಯಧೂಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಂದು ಬೋಗುಣಿಯಲಿ್ಲ ಅಳೆದವ ಾರ್ರು?
ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಅಳೆಯಲು ಅಳತೆಕೋಲನು್ನ

ಾರು ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು?
13ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ ಆತನು ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದವರು

ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಆತನು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಹೇಳಿದವರಿಲ್ಲ.

14ಯೆಹೋವನು ಾರಿಂ ಾದರೂ ಸ ಾಯ ಕೇಳಿದನೋ?
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ಾ ಾದರೂ ಆತನಿಗೆ ಾ್ಯಯನೀತಿಯನು್ನ ಕಲಿಸಿದರೋ?
ಾ ಾದರೂ ಆತನಿಗೆ ಾನವನು್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರೋ?
ಾವ ಾದರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ
ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟನೋ?

15ಇಗೋ,ಈಪ್ರಪಂಚದಜ ಾಂಗಗಳುಕೊಡದಲಿ್ಲರುವ ಒಂದು ಹನಿ
ನೀರಿನಂತಿವೆ.

ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ
ತಕ್ಕಡಿಯಲಿ್ಲ ತೂಗಿದರೆ

ಅವುಧೂಳಿನ ಕಣದಂತಿವೆ.
16 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ಮರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸುಟ್ಟರೂ

ಾಲದು,
ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ಾ್ರಣಿಗಳು ಆತನಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಾಲವು.

17ಲೋಕದ ಜ ಾಂಗದವರೆಲ್ಲರೂಯೆಹೋವನೆದುರು ಏನೂ ಅಲ್ಲ.
ಆತನೆದುರು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗದವರು ಏನೂ ಅಲ್ಲ.
ದೇವರ ರೂಪವು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು

18ದೇವರನು್ನ ಬೇರೆ ಾವುದ ಾ್ಕದರೂ ಹೋಲಿಸಬಹುದೇ?
ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ ಬರೆಯಬಹುದೇ?

19 ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಲನಿಂದ ಅಥ ಾ
ಮರದಿಂದ ತ ಾರಿಸು ಾ್ತರೆ.

ಅವುಗಳನು್ನ ಅವರು ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.
ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಅದಕೆ್ಕ ಬಂ ಾರದ ತಗಡನು್ನ ಹೊದಿಸು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ
ಬೆಳಿ್ಳ ಾರವನು್ನ ಾಡಿ ಾಕು ಾ್ತನೆ.

20ಅದರ ಪೀಠ ಾ್ಕಗಿ ವಿಶೇಷಜಾತಿಯಮರವನು್ನ ಆರಿಸುವನು.
ಈಬಗೆಯಮರವು ಕೊಳೆತುಹೋಗುವದಿಲ್ಲ.

ಆ ಬಳಿಕ ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯ ಬಡಗಿಯನು್ನ ನೇಮಿಸುವನು.
ಆ ಬಡಗಿಯು ವಿಗ್ರಹ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಾಗ ಅದು ಪಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಾಲಿ
ಬೀಳದಂತೆ ಾಡುವನು.
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21ಈವಿಷಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು ಸರಿ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಲ್ಲವೆ?
ಇದರ ವಿಚಾರ ಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿರುವಿರಿ.
ಎಷೊ್ಟೕ ವಷರ್ಗಳಹಿಂದೆ ಾರೋ ನಿಮಗೆಹೇಳಿದಿ್ದರಬಹುದು.
ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾರು ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾ್ದರೆಂದು
ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ.

22 ಯೆಹೋವನು ಸತ್ಯ ಾದ ದೇವರು. ಆತನು ಉನ್ನತ ಾದ
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವನು.

ಆತನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜನರು ಮಿಡತೆಗಳಂತಿರುವರು.
ಆತನು ಬಟೆ್ಟಯಂತೆ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಸುರುಳಿ ಾಗಿ

ಸುತು್ತವನು.
ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಆತನು ಎಳೆದು ಗು ಾರದಂತೆ
ಅಗಲ ಾಡಿ ಅದರಡಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವನು.

23ಆತನು ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಅ ೕಗ ್ಯರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು.
ಆತನು ಲೋಕದ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರನು್ನ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕರ ಾ್ನಗಿ

ಾಡುವನು.
24ಇವರು ನೆಲದಲಿ್ಲ ನೆಟಿ್ಟರುವ ಸಸಿಗಳಂತಿರುವರು.

ಅವುಗಳ ಬೇರುಗಳು ನೆಲದೊಳಗೆ ಆಳ ಾಗಿ ಹೋಗುವ
ದಲೇ

ದೇವರಉಸಿರಿಗೆ ಅವು ಾಡಿ ಾಯುವವು;
ಾಳಿಯು ಒಣಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವದು.

25 ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನನ್ನನು್ನ
ಾರಿ ಾದರೂ ಹೋಲಿಸಲು ಾಧ್ಯವೇ?

ನನಗೆ ಸ ಾನರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.”

26ಆ ಾಶಮಂಡಲದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿರಿ!
ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿದವರು ಾರು?
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ಆ “ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ” ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದವರು

ಾರು?
ಪ್ರತಿ ಂದು ನಕ್ಷತ್ರವನು್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಕರೆಯುವವರು ಾರು?
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ಆತನು ಬಲಿಷ್ಠನೂ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ ಾಶ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

27 ಾಕೋಬೇ, ಇದು ಸತ್ಯ!
ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನದನು್ನ ನಂಬಬೇಕು.

ಹೀಗಿರಲು ನೀನು, “ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ
ಗಮನಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಶಿ ಸುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವೆ.

28ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಾನಿಯೆಂಬುದನು್ನ
ನೀನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಕೇಳಿರುವೆ.

ಆತನು ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಗೆ
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆತನು ಆ ಾಸಗೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ; ಆತನಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ
ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ದೂರ ಸ್ಥಳಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿದವನು ಆತನೇ.
ಆತನು ನಿರಂತರಕೂ್ಕ ಜೀವಿಸು ಾತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

29ಬಳಲಿಹೋದವರನು್ನ ಆತನು ಬಲ ಾಲಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಬಲಹೀನರನು್ನ ಶಕಿ್ತವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

30 ೌವನಸ್ಥರು ಆ ಾಸಗೊಳು್ಳವರು.
ಅವರಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಬೇಕು; ಹುಡುಗರೂಮುಗ್ಗರಿಸಿಬೀಳುವರು.

31 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಟ್ಟವರು ಮತೆ್ತ
ಬಲಹೊಂದುವರು. ಹದು್ದ ಹೊಸಗರಿಗಳನು್ನ ಹೊಂದುವಂತೆ
ಅವರು ಹೊಸ ಬಲವನು್ನ ಹೊಂದುವರು.

ಅವರು ಓ ಾಡಿದರೂ ಆ ಾಸಗೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ.
ನಡೆ ಾಡಿದರೂ ಬಳಲಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
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41
ನಿ ಾರ್ಣಿಕ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿರಂತರವೂಜೀವಿಸುವನು

1ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ಬಹು ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಜ ಾಂಗಗಳವರೇ, ೌನ ಾಗಿದು್ದ ನನ್ನ

ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ.
ಜ ಾಂಗಗಳೇ,ಮತೆ್ತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿರಿ.

ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿರಿ.
ಾವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದು

ಾರು ಸರಿ ಎಂದು ಾದಿಸೋಣ!
2ಈಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆಉತ್ತರಿಸಿರಿ: ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಿಂದಬರುವಮನುಷ ್ಯನನು್ನ

ಎಚ್ಚರಿಸಿದವರು ಾರು?
ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗಿರಲು ಕೇಳು ಾ್ತನೆ.

ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವನು.
ಅವರನು್ನ ಧೂಳಿನಂತೆ ಾಡುವನು. ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಾಜರನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

ಅವರು ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ತೂ ಾಡುವಹುಲಿ್ಲನಂತೆಓಡಿಹೋಗುವರು.
3ಅವನು ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಓಡಿಸಿದರೂ ಾಯಗೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ.

ಾನು ಹಿಂದೆಂದೂ ಹೋಗದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವನು.
4ಇವೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಾಡಿದವರು ಾರು?

ಆದಿಯಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಕರೆದವರು ಾರು?
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೇ ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿದೆನು.

ಾನೇ ದಲನೆಯವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅ ಾದಿ ಾಲಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಾನಿದೆ್ದನು.
ಎಲ್ಲವೂಅಂತ್ಯ ಾಗುವ ತನಕ ಾನು ಇರುತೆ್ತೕನೆ.

5ದೂರ ಸ್ಥಳಗಳವರೇ,
ನೋಡಿರಿ, ಭಯಗೊಳಿ್ಳರಿ.

ಭೂಮಿಯಕಟ್ಟಕಡೆಗಿರುವ ದೇಶಗಳೇ,
ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿರಿ.
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ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ ಎಂ ಾಗ ಅವರು ಬಂದರು.

6 “ಕೆಲಸ ಾರರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸ ಾಯ ಾಡುವರು.
ಅವರು ಬಲ ಾಲಿಗ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಪರಸ್ಪರ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುವರು.
7 ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಾರನು ಮರವನು್ನ ಕಡಿದು ಅದರಿಂದ
ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಾಡುವನು. ಅವನು ಬಂ ಾರದ ಕೆಲಸದವನನು್ನ
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುವನು. ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸುತಿ್ತಗೆಯಿಂದ ತಗಡನು್ನ

ಸಮತಟು್ಟ ಾಡುವನು. ಅವನು ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೆಲಸದವನನು್ನ
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುವನು. ಈ ಕೆಲಸದವನು ‘ಇದು ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸ. ತಗಡು

ಹೊರಗೆ ಬರ ಾರದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಪೀಠಕೆ್ಕ ಳೆ
ಹೊಡೆದು ಭದ್ರಪಡಿಸುವನು. ಈಗ ವಿಗ್ರಹವು ಅ ಾ್ಲಡುವದಿಲ್ಲ, ಕೆಳಕೆ್ಕ
ಬೀಳುವದಿಲ್ಲ.”
ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವನು

8 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ನನ್ನ
ಸೇವಕ ಾಗಿರುವೆ.
ಾಕೋಬೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು.

ನೀನು ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ
ಕುಟುಂಬದವ ಾಗಿರುವೆ.

9ನೀನು ದೂರದೇಶದಲಿ್ಲದೆ್ದ.
ಆದರೆ ಕೈಚಾಚಿ ಆ ದೇಶದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದೆನು.
‘ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
ಆದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

10 ಾನೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತಿಸದಿರು.
ಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯಪಡಬೇಡ.

ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವೆನು.
ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವೆನು.
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ನನ್ನ ನೀತಿಯಬಲಗೈಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಆ ಾರ ಕೊಡುವೆನು.
11ನೋಡು, ಕೆಲವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಆದರೆ ಅವರು ಾಚಿಕೆಪಡುವರು.
ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗಿ ಾಣದೆಹೋಗುವರು.
12ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ನೀನು ಹುಡುಕುವೆ.

ಆದರೆ ಅವರು ನಿನಗೆ ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯುದ್ಧ ಾಡಿದವರು ಾಣದೆಹೋಗುವರು.
13ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಾನೇ.

ಾನು ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ.
‘ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ, ಾನೇ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ’

ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
14ನನಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಾಕೋಬೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ.
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಹೆದರಬೇಡ.

ಾನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.”

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

“ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧನೂ ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸು ಾತನೂ
ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:

15ಇಗೋ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಸ ಹಂತಿಕುಂಟೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅದಕೆ್ಕ ಅನೇಕ ಹರಿತ ಾದ ಹಲು್ಲಗಳಿವೆ.

ಬೇ ಾಯ ಾರರು ಾನ್ಯವನು್ನ ಹುಲಿ್ಲನಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿ
ಅದನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವರು.

ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ ಶಿಖರಗಳಲಿ್ಲ ತುಳಿ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಪುಡಿ
ಾಡುವಿರಿ.

ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ನೀವು ಕುಂಟೆಯಂತೆ ಾಡುವಿರಿ.
16ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಳಿಗೆ ತೂರಿಬಿಡುವಿರಿ.

ಾಳಿಯು ಅವುಗಳನು್ನ ಾರಿಸಿ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವುದು.
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ಆಗ ನೀವುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂತಸಪಡುವಿರಿ.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧನಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವಿರಿ.

17 “ಬಡಜನರು ನೀರಿ ಾಗಿ ಹುಡು ಾಡುವರು.
ಆದರೆ ನೀರು ಅವರಿಗೆ ದೊರಕುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಾಹಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ,ಅವರ ಾಲಿಗೆ ಒಣಗಿಹೋಗಿದೆ.

ಾನು ಅವರ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳುವೆನು.
ಾನು ಅವರನು್ನ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರನು್ನ ಾಯಲು
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

18ಒಣಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುವಂತೆ ಾನು ಾಡುವೆನು.
ಕಣಿವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬುಗೆ್ಗಯ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತೆ

ಾಡುವೆನು.
ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ ಸರೋವರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.

ಆ ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳು ಾಣುವವು.
19ಮರುಭೂಮಿಯಮೇಲೆಮರಗಳು ಬೆಳೆಯುವವು.

ಅಲಿ್ಲ ದೇವ ಾರು, ಆಲೀವ್, ಕಸೂ್ತರಿಜಾಲಿ, ತು ಾಯಿ, ತಪಸಿ
ಮತು್ತ ತಿಲಕ ವೃಕ್ಷಗಳು ಇರುವವು.

20ಜನರು ಇವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ,
ಇವು ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಆದವು ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

ಜನರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ

ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡಿದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”

ಸುಳು್ಳದೇವರಿಗೆಯೆಹೋವನ ಸ ಾಲು
21 ಾಕೋಬ್ಯರಅರಸ ಾದಯೆಹೋವನುಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:

“ಬನಿ್ನ ನಿಮ್ಮ ಾದಗಳನು್ನ ಮಂಡಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆ ಾರಗಳನು್ನ
ತೋರಿಸಿರಿ. 22 ನಿಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ನಡೆಯುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ತಿಳಿಸಲಿ. ಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲ ನಡೆದಿದೆ್ದೕನು?
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ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದೇನು? ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಾವು
ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಕೇಳಿ ಭವಿಷ ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆವು. 23 ಮುಂದೆ
ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಾವು ಾವ ಸೂಚನೆಗಳಿ ಾಗಿ
ಎದುರು ನೋಡಬೇಕು? ತಿಳಿಸಿರಿ. ನೀವೇ ದೇವರುಗಳೆಂದು
ಆಗ ನಮಗೆ ಖಚಿತ ಾಗುವುದು. ಏನ ಾ್ನದರೂ ಾಡಿರಿ.
ಾವದ ಾ್ನದರೂ ಾಡಿರಿ. ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿರಿ. ಆಗ

ನೀವು ಜೀವವುಳ್ಳವರೆಂದು ತಿಳಿದು ನಿಮಗೆ ೌರವಿಸಿ, ಭಯಪಟು್ಟ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವೆವು.

24 “ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳೇ, ಕೇಳಿ. ನೀವು ಶೂನ್ಯಕಿ್ಕಂತ
ಕಡಿಮೆ ಾದವರು. ನೀವು ಏನನೂ್ನ ಾಡ ಾರಿರಿ. ದೇವರ
ದೃಷಿ್ಠಯಲಿ್ಲ ತುಚ್ಛ ಾದವನು ಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೂಜಿಸುವನು.”

ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು
25 “ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಾನು

ಎಚ್ಚರಪಡಿಸಿದೆನು.
ಅವನುಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬರುವನು.
ನನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಅವನು ಆ ಾಧಿಸುವನು.

ಕುಂ ಾರನು ಜೇಡಿಮಣ್ಣನು್ನ ತುಳಿದು ಹದಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅವನು
ಅರಸರುಗಳಮೇಲೆ ತುಳಿ ಾಡುವನು.

26 “ಇವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ದಲೇ ಇವುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಾತನನೆ್ನೕ
ದೇವರೆಂದು ಕರೆಯಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ ನಮಗೆ ಇದನು್ನ
ತಿಳಿಸಿತೋ?

ಾವ ವಿಗ್ರಹವೂನಮಗೆ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ಾತ ಾ್ನದರೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ;
ಮತು್ತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು
ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವದೂ ಇಲ್ಲ.
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27 ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿದವರಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೇ
ದಲನೆಯವನು.

‘ನೋಡು ನಿನ್ನ ಜನರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ’
ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.”

28 ಾನು ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿದೆನು.
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದೂ ಾ ಾಡುವಷು್ಟ ಾನಿ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದೆನು.
ಆದರೆ ಅವುಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ.

29ಆ ದೇವರುಗಳೆ ಾ್ಲ ಶೂನ್ಯಕಿ್ಕಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯೇ.
ಅವುಗಳುಏನೂ ಾಡ ಾರವು.
ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದವುಗ ಾಗಿವೆ.
ಅವುಗಳುಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದವುಗ ಾಗಿವೆ.

42
ಯೆಹೋವನ ವಿಶೇಷ ಸೇವಕನು

1 “ನನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ನೋಡಿರಿ!
ಾನು ಆತನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದು್ದ ಆತನನೆ್ನೕ.
ಾನು ಆತನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಆತನಲಿ್ಲರಿಸುವೆನು.
ಆತನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಾಡುವನು.

2ಆತನು ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಾತ ಾಡನು,
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕರೆಯುವದಿಲ್ಲ, ಕೂಗುವದಿಲ್ಲ.

3 ಮೃದು ಾಗಿರುವ ಆತನು ಹುಲಿ್ಲನ ಕಡಿ್ಡಯನೂ್ನ
ತುಂಡು ಾಡುವದಿಲ್ಲ.

ಕಿಡಿ ಬೆಂಕಿಯನೂ್ನ ಆತನು ಆರಿಸನು.
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ಆತನು ನೀತಿಯಿಂದ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವನು.

4ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವ ತನಕ
ಆತನು ಬಲಹೀನ ಾಗುವದಿಲ್ಲ;ಮುಗ್ಗರಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ.

ದೂರದೇಶದಲಿ್ಲರುವವರು ಸಹ ಆತನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ನಂಬುವರು.”

ಯೆಹೋವನೇ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ ಮತು್ತ ಆಡಳಿತ ಾರ
5 ನಿಜದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಆ ಾಶವನು್ನ

ನಿಮಿರ್ಸಿ ಅದನು್ನ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಹರಡಿ ಾತನು ಯೆಹೋವನೇ.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ಯೆಹೋವನೇ.
ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಾ್ಲ ಜೀವ ಾ್ವಸವನು್ನ ಕೊಟ್ಟವನು
ಆತನೇ. ಭೂಮಿಯಮೇಲೆನಡೆಯುವಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಾ್ರಣವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟವನು ಆತನೇ.

6 “ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಲು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕರೆದೆನು.
ಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ಸಂರ ಸುವೆನು.

ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನನ್ನಲಿ್ಲದೆಯೆಂಬುದಕೆ್ಕ
ನೀನು ಗುರು ಾಗಿರುವೆ.

ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನೀನು ಹೊಳೆಯುವ ಪ್ರ ಾಶ ಾಗಿರುವೆ.
7ನೀನು ಕುರುಡರ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಡುವೆ;

ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರನು್ನ ನೀನು ಬಿಡಿಸುವೆ.
ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರನು್ನ ನೀನು
ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುವೆ.

8 “ ಾನೇ ಕತರ್ನು.
ಯೆಹೋವನೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು.

ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಾನು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಡೆನು.
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ನನಗೆ ಸಲ್ಲತಕ ್ಕ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಸುಳು್ಳದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ
ಬಿಟು್ಟಕೊಡೆನು.

9ಇಗೋ, ಆದಿಯಲಿ್ಲಯೇಮುಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆನು.
ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸಿದವು.

ಈಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಿನಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತೆ್ತೕನೆ;
ಸಂಭವಿಸುವ ದಲೇ ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.”
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾನ

10ದೂರದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವ ಜನರೇ,
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೊಸ ಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡಿರಿ.
ಾಗರಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಸಮುದ್ರಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲವೂ
ದೂರದೇಶಗಳವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಲಿ.

11ಮರುಭೂಮಿಗಳೂನಗರಗಳೂ ಕೇ ಾರಿನ ಹಳಿ್ಳಗಳೂ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲಿ.

ಸೆ ಾ ಪಟ್ಟಣ ಾಸಿಗಳೇ, ಹಷರ್ದಿಂದ ಾಡಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಪವರ್ತಗಳ ತುದಿಯಿಂದ ಾನ ಾಡಿರಿ.

12ಯೆಹೋವನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿರಿ.
ದೂರದೇಶಗಳ ಜನರೆಲ್ಲರೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.

13ಯೆಹೋವನುಯುದ್ಧವೀರನಂತೆ ಹೊರಡುವನು.
ಆತನುಯುದ್ಧ ಾಡಲು ತ ಾ ಾಗಿರುವ ಶೂರನಂತಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನುಉ ಾ್ಸಹದಿಂದ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗು ಾ್ತ
ತನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವನು.
ದೇವರು ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ

14 “ ಾನು ಬಹು ಾಲದಿಂದ ೌನ ಾಗಿದೆ್ದನು.
ಾನು ಏನೂ ಹೇಳದ ಾಗೆ ನನ್ನನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.

ಈಗ ಾನು ಹೆರಿಗೆ ಬೇನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಹೆಂಗಸಿನಂತೆ
ಕಿರುಚುವೆನು;
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ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಏದುಸಿರು ಬಿಡುವೆನು.
15ಬೆಟ್ಟಗಳನೂ್ನ ಪವರ್ತಗಳನೂ್ನ ಾಶಪಡಿಸುವೆನು.

ಅಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಣಗಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
ನದಿಗಳನು್ನ ಒಣ ನೆಲವ ಾ್ನಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸುವೆನು;

ನೀರಿನ ಹಳ್ಳಗಳನು್ನ ಒಣಗಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
16 ಅವರು ಹಿಂದೆಂದೂ ತಿಳಿಯದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾನು ಕುರುಡರನು್ನ

ನಡೆಸುವೆನು.
ಕುರುಡರು ಹೋಗಿರದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಾನು ಅವರನು್ನ ನಡಿಸುವೆನು.

ಾನು ಅವರಿ ಾಗಿ ಕತ್ತಲೆಯನು್ನ ಬೆಳ ಾಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸುವೆನು.
ಾನು ಕೊರಕಲು ನೆಲವನು್ನ ಸಮತಟಾ್ಟಗಿ ಾಡುವೆನು.

ಾನು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.
ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾನು ಎಂದಿಗೂ ತೊರೆಯುವದಿಲ್ಲ.

17ಆದರೆ ಕೆಲವರು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದ
ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ.

ಅವರು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ, ‘ನೀನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು’ ಎಂದು
ಹೇಳುವರು.

ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಅವರು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವದರಿಂದ
ನಿ ಾಶ ಾಗುವರು.

ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು
18 “ಕಿವುಡರೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

ಕುರುಡರೇ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿರಿ.
19ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಸೇವಕನು ಕುರುಡ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನನ್ನ ದೂತನು ಕಿವುಡ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಸೇವಕನು ಪೂಣರ್

ಕುರುಡ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
20 ಾನು ಾಡತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡರೂ

ಅವನು ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
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ಅವನು ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿದರೂ ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವದಿಲ್ಲ;

ಅದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವದೂ ಇಲ್ಲ.”
21ತನ್ನ ಸೇವಕನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದೂ

ತನ್ನ ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ ಾದ ಉಪದೇಶವನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕೆಂದೂ
ಯೆಹೋವನು ಬಯಸು ಾ್ತನೆ.

22 ಆದರೆ, ಜನರನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಅವರನು್ನ ಬೇರೆಯವರು
ಸೋಲಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರಿಂದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ದೋಚಿ ಾ್ದರೆ.
ತರುಣರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ;

ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬಂಧಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರಿಂದ ಹಣವನು್ನ ಜನರು ಕಿತು್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರನು್ನ ರ ಸಲು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಅವರಲಿ್ಲ ಹಣವನು್ನ “ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡು”

ಎಂದು ಹೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ.

23 ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ದೇವರ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ದರೋ?
ಇಲ್ಲ! ಆದರೆ ನೀವು ಆತನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ್ಯಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿ
ಸಂಭವಿಸಿರುವದನು್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. 24 ಾಕೋಬ್ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನರಿಂದ ಅವರ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ದೋಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರನು್ನ ಬಿಟ್ಟವರು
ಾರು? ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಾಗೆ ಾಡಿಬಿಟ್ಟನು.
ಾವು ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆತನು
ನಮ್ಮ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ದೋಚಿಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ಬಯಸಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ, ಆತನ
ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 25 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಲ ಾದ
ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ಸುತ್ತಲೂ
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ಬೆಂಕಿಯು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅದರ
ಪ್ರ ಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಉರಿಯುತಿ್ತರುವಂತೆ ಅದಿತು್ತ. ಆದರೆ
ಅವರು ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲಿಲ್ಲ.

43
ದೇವರು ಾ ಾಗಲೂ ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗಿರುವನು

1 ಾಕೋಬೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಈಗ ಆತನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಭಯಪಡಬೇಡ. ಾನೇ ನಿನ್ನನು್ನ
ರ ಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನಿನಗೆ ಹೆಸರಿಟೆ್ಟನು. ನೀನು ನನ್ನವನೇ.
2 ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವೆನು. ನೀನು
ಜಲ ಾಶಿಯನು್ನ ಾದುಹೋಗು ಾಗ ಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವೆ.
ನೀನು ನದಿಗಳನು್ನ ಾಟು ಾಗ ಅ ಾಯಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗದಿರುವೆ.
ಬೆಂಕಿ ಳಗಿಂದ ನಡೆಯು ಾಗ ನಿನಗೆ ಾನಿ ಾಗದು.
3 ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಾನೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕನು. ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ನಿನ್ನ ವಿ ೕಚನೆಗೆ
ಈಡು ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ; ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನವನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನಗೆ
ಕೂಷ್ ಮತು್ತ ಸೆ ಾ ಸೀಮೆಗಳನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. 4 ನೀನು ನನಗೆ
ಅಮೂಲ್ಯ ಾದುದರಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು.
ನೀನು ಾಸಿಸುವಂತೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.

5 “ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯಪಡಬೇಡ, ಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು
ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರುವೆನು. ಾನು
ಪೂವರ್ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕು ್ಕಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು.
6 ಾನು ಉತ್ತರಕೆ ್ಕ ‘ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಡು’ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು.
ದ ಣಕೆ್ಕ, ‘ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರಿಸಬೇಡ’ ಎಂದು
ಹೇಳುವೆನು. ಬಹುದೂರ ದೇಶಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ. 7 ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ
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ನನ್ನ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ. ನನ ಾಗಿಯೇ
ನಿಮಿರ್ಸಿದ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಅವರನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನು ಾನೇ,ಅವರು ನನ್ನವರೇ!

8 “ಕಣಿ್ಣದೂ್ದ ಕುರುಡರಂತಿರುವ ಜನರನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ. ಕಿವಿಯಿದೂ್ದ ಕಿವುಡರಂತಿರುವ ಜನರನು್ನ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ. 9 ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗದವರೂ
ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ಒಟು್ಟಗೂಡಬೇಕು. ಅವರ ಸುಳು್ಳದೇವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು
ಆದಿಯಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಹೇಳುವ ಾಗಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ಾ ಗಳನು್ನ ಕರೆದು
ತರಲಿ. ಆ ಾ ಗಳು ಸತ್ಯವ ಾ್ನಡಲಿ. ಆಗ ಅವರು ಸತ್ಯವಂತರೋ
ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ಗೊ ಾ್ತಗುವದು.”

10 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನೀವು ನನ್ನ
ಾ ಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸೇವಕನು ನೀನೇ. ಜನರು
ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವಂತೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಾನು ನಿಜ
ದೇವರು ಎಂದು ನೀವುತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
ಾನೇ ನಿಜ ಾದ ದೇವರು. ನನಗಿಂತ ದಲು ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ,
ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ನನ್ನ ಹೊರತು ಾವ ದೇವರೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ.
11 ಾನೇ, ಾನೇ ಯೆಹೋವನು! ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ರಕ್ಷಕನಿಲ್ಲ!
12 ಾನೇ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದೆನು. ಾನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿದೆನು.
ಾನು ಆವಿಷಯಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆತಿಳಿಸಿದೆನು. ನಿ ್ಮಂದಿಗೆಇ ಾ್ದತನು
ಅಪರಿಚಿತ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ಾ ಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನೇ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರು.” (ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.)
13 “ ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ದೇವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ
ತಡೆಯಲು ಾರಿಗೆ ಾಧ್ಯ? ನನ್ನ ಬಲ ಾದ ಹಸ್ತದಿಂದ ಾರು
ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲರು?”

14 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು ಾತನು.
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ
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ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುವರು. ಕಲಿ್ದೕಯ ಜನರು ಅವರ ಹಡಗುಗಳಿಂದಲೇ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು. (ಅವರು ಆ ಹಡಗುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಬಹು
ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದಿ ಾ್ದರೆ.) 15 ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಯೆಹೋವನು.
ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆನು; ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಅರಸನು.”

ದೇವರು ತನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಮತೆ್ತ ರ ಸುವನು
16 ಯೆಹೋವನು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಾಗರ್ವನು್ನ

ನಿಮಿರ್ಸುವನು. ಅಲೊ್ಲೕಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಾಗಿರುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ
ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾಗರ್ವನು್ನ ಾಡುವನು. ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, 17 “ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವ
ಅಶ್ವದಳ, ರಥಬಲ ಮತು್ತ ಭೂದಳವು ಸೋತುಹೋಗುವವು.
ಮತೆ್ತ ಅವರು ಏಳುವದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಾಶ ಾಗುವರು.
ಮೇಣದ ಬತಿ್ತಯ ಬೆಂಕಿಯು ಆರಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆಯೇ ಅವರು
ನಂದಿಸಲ್ಪಡುವರು. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಬಹಳ ಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೆನೆಸಬೇಡ. 19 ಾಕೆಂದರೆ, ಾನು ಹೊಸ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವೆನು. ನೀವು ಹೊಸ ಸಸಿಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆಯುವಿರಿ. ಇದು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಾನು
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ರಸೆ್ತಯನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ;
ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ ನದಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 20 ವನ್ಯಜೀವಿಗಳೂ
ನನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಾತ್ರದ ಾ್ರಣಿಗಳೂ
ಪ ಗಳೂ ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸುವವು. ಾನು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ನೀರನು್ನ ಬರ ಾಡು ಾಗ ಅವು ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸುವವು. ಾನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಇದನು್ನ
ಾಡುವೆನು. 21 ಾನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಈ ಜನರು ನನಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾನ
ಾಡುವರು.
22 “ ಾಕೋಬೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲೇ,

ನೀನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆ ಾಸಗೊಂಡಿದಿ್ದೕ. 23 ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ
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ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ತರಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಸ ಾ್ಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನಗೆ ಬಲಿಯಪರ್ಣೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು
ಬಲಿಯಪರ್ಣೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲವಂತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಆ ಾಸಗೊಳು್ಳವ ತನಕ ಧೂಪ ಾಕಬೇಕೆಂದು ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 24 ನೀನು ನನ್ನ ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿ
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಧೂಪವನು್ನ ಖರೀದಿ ಾಡಲು ನಿನ್ನ
ಹಣವನು್ನ ಖಚುರ್ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ
ಗು ಾಮ ಾಗುವಂತೆ ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಪಗಳಿಂದ
ನನಗೆ ಾರವನು್ನಂಟು ಾಡಿರುವೆ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಅಪ ಾಧಗಳಿಂದ
ನನ್ನನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿರುವೆ.

25 “ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಳಿಸಿ ಾಕು ಾತನು ಾನೇ. ಾನು
ಇದನು್ನ ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 26ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಾವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಾವದು ಸರಿ ಎಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಬೇಕು. ನೀನು
ಾಡಿದು್ದ ಸರಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ರುಜು ಾತು ಾಡಬೇಕು. 27 ನಿನ್ನ
ದಲನೆ ತಂದೆಯು ಾಪದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದನು. ನಿನ್ನ ವಕೀಲರು* ನನಗೆ

ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಯರ್ ಾಡಿದರು. 28 ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಆಳುವ
ನಿನ್ನವರನು್ನ ಾನು ಅಪರಿಶುದ್ಧ ಾಡುವೆನು. ಾಕೋಬನನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು
ಸಂಭವಿಸುವವು.”

44
ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು

1 “ ಾಕೋಬೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸೇವಕ. ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳು.
ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ
ಕೇಳು. 2ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನು. ನೀನು
* 43:27: ವಕೀಲರು ಬಹುಶಃ,ಉಪದೇಶಕರು, ಾಜಕರುಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು. ಇವರು
ಜನರಿಗೂಮತು್ತ ದೇವರಿಗೂಮಧ್ಯಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು.
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ಾಯಿಯಗಭರ್ದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ ಾನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆನು.
ಾಕೋಬೇ, ನನ್ನ ಸೇವಕನೇ, ಹೆದರದಿರು. ಯೆಶುರೂನೇ

(ಇಸೆ್ರೕಲೇ), ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
3 “ ಾ ಾರಿದ ಜನರಿ ಗೆ ಾನು ನೀರು ಹೊಯು್ಯವೆನು. ಬಂಜ

ರು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾನು ಹೊಳೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ನಿನ್ನ
ಸಂ ಾನದ ಮೇಲೆ ಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು; ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಯವರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು. ಅದು
ಹರಿಯುವ ಬುಗೆ್ಗಯ ನೀರಿನಂತಿರುವುದು. 4 ಅವರು ಈ ಲೋಕದ
ಜನರೊಂದಿಗೆಬೆಳೆಯುವರು. ಅವರು ನೀರಿನ ಾಲುವೆಗಳಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆದಿರುವಮರದಂತಿರುವರು.

5 “ಒಬ್ಬನು: ‘ ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೇರಿದವನು’ ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಾಕೋಬನ ಹೆಸರನು್ನ ಬಳಸುವನು.
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು, ‘ ಾನು ಯೆಹೋವನವನು’ ಎಂದು ಸಹಿ
ಾಕುವನು. ಮತೊ್ತಬ್ಬನು, ಾನು ‘ಇಸೆ್ರೕಲನು’ ಎಂಬ ಹೆಸರನು್ನ
ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವನು.”

6 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ. ಆತನುಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ ಾನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು. ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ. ಾನೇ
ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. 7 ನನ್ನಂತಹ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ.
ಬೇರೆದೇವರುಗಳುಇದ್ದರೆಅವುಈಗ ಾತ ಾಡಲಿ. ಆದೇವರುಗಳು
ಬಂದು ಾವು ನನ್ನಂತಿರುವು ಾಗಿ ರುಜು ಾತು ಾಡಲಿ.
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುವ ಈ ಜನರನು್ನ ಾನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಂದಿನಿಂದ
ಏ ಾಯಿತೆಂಬುದನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಆ ದೇವರು ಮುಂದೆ
ಸಂಭವಿಸಲಿಕಿ್ಕರುವ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

8 “ನೀವು ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಾನು ಭವಿಷ ್ಯದ
ಸಂಭವಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವೇ
ನನ್ನ ಾ ಗಳು. ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೊರತು
ಬೇರೆ ಾವ ‘ಬಂಡೆ’ಯೂಇಲ್ಲ. ಾನೊಬ್ಬನೇ!”
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ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು ಪ್ರ ೕಜನಕೆ್ಕ ಾರದವುಗಳು
9 ಜನರು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆದರೆ ಅವು

ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದ ವಸು್ತಗ ಾಗಿವೆ. ಜನರು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಾವ ಪ್ರ ೕಜನಕೂ್ಕ ಾರವು.
ಆ ಜನರು ಆ ವಿಗ್ರಹದ ಾ ಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ
ದೃಷಿ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಾಯರ್ಗಳು
ಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟವುಗಳೆಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂಅವರಲಿ್ಲಲ್ಲ.
10 ಈ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಾಡಿದವ ಾರ್ರು? ಇಂಥ

ಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿದವ ಾರ್ರು?
11 ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳು ಆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. ಆ
ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಜನರೇ, ಅವರು ದೇವರುಗಳಲ್ಲ. ಆ
ದೇವರುಗಳೆ ಾ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ತ ್ಮಳಗೆ ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಆಗ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಾಚಿಕೆಯೂ ಭಯವೂಉಂಟಾಗುವದು.

12 ಒಬ್ಬನು ಕುಲಿಮೆಯ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ
ಾಯಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಸುತಿ್ತಗೆಯಿಂದ ಆ ಲೋಹವನು್ನ
ವಿಗ್ರಹವ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ತೋಳ್ಬಲದಿಂದ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಹಸಿ ಾಗ ಅವನ ಶಕಿ್ತಯು

ಕಡಿಮೆ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮನುಷ ್ಯನು ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಅವನು
ಬಲಹೀನ ಾಗುವನು.

13 ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಯು ತನ್ನ ನೂಲಿನಿಂದಲೂ
ಅಡಿಕೋಲುಗಳಿಂದಲೂ ಮರದ ಮೇಲೆ ಗುರುತು ಾಡುವನು.
ಾನು ಎಲಿ್ಲ ಮರವನು್ನ ತುಂಡು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಇದರಿಂದ
ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಉಳಿಗಳಿಂದ ಒಂದು
ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಮನು ಾ್ಯ ಾರದಲಿ್ಲ ಕೆತು್ತ ಾ್ತನೆ. ಈ ವಿಗ್ರಹವು ಬೇರೆ
ಏನೂ ಾಡದೆಮನೆ ಳಗೆ ಇಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವದು.

14 ಅವನು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ದೇವ ಾರು ಮರಗಳನು್ನ, ತು ಾಯಿ
ಮರಗಳನು್ನ, ಓಕ್ ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿಯು ಾ್ತನೆ. (ಅವನು ಆ
ಮರಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವು ಾ ಾಗಿಯೇ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ
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ಬೆಳೆದವು. ಅವನು ಮರದ ಸಸಿಯನು್ನ ನೆಟ್ಟರೆ ಮಳೆಯು ಆ
ಸಸಿಯನು್ನ ಮರವ ಾ್ನಗಿ ಬೆಳೆಯಿಸುವುದು.)

15 ಅವನು ಮರವನು್ನ ಕಡಿದು, ತನ್ನನು್ನ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಾಡಲು
ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸು ಾ್ತನೆ; ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿ ಆ ಾರವನು್ನ ಬೇಯಿಸು ಾ್ತನೆ; ತನ್ನನು್ನ ಬೆಚ್ಚಗೆ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಸುಡು ಾ್ತನೆ; ಉಳಿದ ಮರದ

ತುಂಡಿನಿಂದ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಕೆತು್ತ ಾ್ತನೆ. ಆ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ
ದೇವರೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ; ಆ ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯನು ತ ಾರಿಸಿದ
ವಿಗ್ರಹ. ಆದರೆ ಅವನು ಆ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವನು.
16 ಮರದ ಅಧರ್ ಾಗವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಉರಿಸುವನು; ಆ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಂಸವನು್ನ ಬೇಯಿಸಿ ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ ತಿನು್ನವನು;
ಆ ಮರದ ೌದೆಯನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಚಳಿ ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಆಗ
ಅವನು, “ಈಗ ನನಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಾಯಿತು. ಬೆಂಕಿಯ ಪ್ರ ಾಶದಲಿ್ಲ
ಾನು ನೋಡಬಲೆ್ಲನು!” ಎಂದು ಹೇಳುವನು. 17 ಅದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ
ಮರದ ತುಂಡು ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು
ಅದರಿಂದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ತ ಾರಿಸುವನು. ಅದನು್ನ ದೇವರೆಂದು
ಕರೆಯುವನು. ಅದರ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆ ಾಧಿಸುವನು. ಅದರ
ಮುಂದೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, “ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು” ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

18 ಅವರಿಗೆ ಾವು ಾಡುವುದು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವರು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಾಣ ಾರದಂತೆ ಅವರ
ಕಣು್ಣಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ೕ ಎಂಬಂತಿವೆ. ಅವರ ಹೃದಯಗಳು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದಿಲ್ಲ. 19 “ ಾನು ಆ ಮರದ
ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಉರಿಸಿ ಚಳಿ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡೆನು; ಅದರ
ಕೆಂಡದಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟ ಸುಟೆ್ಟನು; ಾಂಸ ಬೇಯಿಸಿದೆನು;ಆ ಾಂಸವನು್ನ
ತಿಂದೆನು;ಉಳಿದಮರದ ತುಂಡಿನಿಂದಅಸಹ್ಯ ಾದಈವಿಗ್ರಹವನು್ನ
ಾಡಿದೆನು; ಾನು ಮರದ ತುಂಡನು್ನ ಪೂಜಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು



ಯೆ ಾಯ 44:20 cxlv ಯೆ ಾಯ 44:24

ಅವರೆಂದೂ ೕಚಿಸುವದಿಲ್ಲ.
20 ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಾನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇ ತಿಳಿಯದು.

ಅವನು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನ ಹೃದಯವು ಅವನನು್ನ
ತಪು ್ಪ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ
ರ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು. ಾನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ತಪೆ್ಪಂದು ಅವನು
ಾಣ ಾರನು. “ನನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಈ ವಿಗ್ರಹವು ಸುಳು್ಳ
ದೇವ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ.
ನಿಜದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸ ಾಯಕನು

21 “ ಾಕೋಬೇ,ಈವಿಷಯಗಳನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊ!
ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕನೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊ!

ಾನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆನು; ನೀನೇ ನನ್ನ ಸೇವಕನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡ.

22ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ದೊಡ್ಡ ೕಡದಂತಿವೆ.
ಆದರೆ ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

ನಿನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಾರಿಹೋದ
ೕಡದಂತೆ ಾರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದೆನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾ.”

23ಯೆಹೋವನು ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಾಶವು
ಹಷಿರ್ಸುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿಯೂಭೂಮಿಯಅಧೋ ಾಗವೂ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಪವರ್ತಗಳು ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತವೆ.

ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳು ಹಷಿರ್ಸುತ್ತವೆ.
ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ಾಕೋಬನನು್ನ ರ ಸಿದನು,
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಆತನು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

24ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ರೂಪಿಸಿದನು.
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ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ
ರೂಪಿಸಿದನು.

ಆತನುಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆನು.

ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಅದರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಟೆ್ಟನು;
ಭೂಮಿಯನು್ನ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹರಡಿದೆನು.”

25ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳುಸುಳ್ಳನೆ್ನೕಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಅವರುಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ
ಸುಳು್ಳ ಎಂದುಯೆಹೋವನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಮಂತ್ರ ಾರರನು್ನ
ದೇವರು ಮೂಖರ್ರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ಾನಿಗಳನು್ನ
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅವರು ತಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತಿ್ತದೆ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಮೂಢರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. 26ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಶ

ತಿಳಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆತನ ಸಂದೇಶಗಳು
ಸತ್ಯ ಾದವುಗ ಾಗಿವೆ. ಜನರು ಾಡಬೇ ಾದ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಯೆಹೋವನು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅವರ ಸಲಹೆಯು
ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದುಯೆಹೋವನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೂದದಪುನರ್ ನಿ ಾರ್ಣದಲಿ್ಲ ಸೈರಸನ ಾತ್ರ
ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ, “ಜನರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ

ಾಸ ಾಡುವರು” ಎಂತಲೂ
ಯೆಹೂದದ ನಗರಗಳಿಗೆ, “ನೀವು ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವಿರಿ”
ಎಂತಲೂ

ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ ನಗರಗಳಿಗೆ, “ ಾನು ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನಗರಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂತಲೂ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

27ಆಳ ಾದ ನೀರಿಗೆ, “ಒಣಗಿಹೋಗು,
ನಿನ್ನ ಬುಗೆ್ಗಗಳನು್ನ ಾನು ಬತಿ್ತಸುವೆನು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.

28ಸೈರಸನಿಗೆಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನೀನೇ ನನ್ನ ಕುರುಬನು.
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ಾನು ಬಯಸುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀನು ಾಡುವೆ.
ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ, ‘ನೀನು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವೆ’ ಎಂದೂ
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ‘ನಿನ್ನ ಅಸಿ್ತ ಾರವು ಮತೆ್ತ ಾಕಲ್ಪಡುವದು’
ಎಂದೂ ಹೇಳುವೆ.”

45
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ ಕೊಡಲುಯೆಹೋವನಿಂದ ಸೈರಸನ ಆಯೆ್ಕ

1 ಾನು ಆರಿಸಿರುವ ಅರಸ ಾದ ಸೈರಸನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:

“ ಾನು ಸೈರಸನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ಹಿಡಿಯುವೆನು.
ಅರಸರುಗಳಿಂದ ಅವರ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವಂತೆ
ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವೆನು.

ನಗರ ಾ್ವರಗಳು ಅವನಮುನು್ನಗು್ಗವಿಕೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸದು.
ನಗರ ಾ್ವರವನು್ನ ತೆರೆದು ಸೈರಸನು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ

ಾಡುವೆನು.”
2ಸೈರಸನೇ, ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವುಮುನು್ನಗು್ಗವದು.

ಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ನೆಲಸಮ
ಾಡುವೆನು.

ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ನಗರ ಾ್ವರಗಳನು್ನ ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡುವೆನು.
ಾ್ವರಗಳ ಕಬಿ್ಬಣದ ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ತುಂಡು ಾಡಿ ಬಿಡುವೆನು.

3 ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದ ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ
ಗುಪ್ತ ಾಗಿಟಿ್ಟದ್ದ ನಿ ೕಪವನೂ್ನ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು.

ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಇದನು್ನ
ಾಡುವೆನು.

ಾನೇ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು. ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ
ಕರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
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4 ಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಕೋಬನಿ ಾಗಿ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜ ಾಂಗ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲಿ ಾಗಿ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಸೈರಸನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಕರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿಯದವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಾನು ನಿನಗೆ ಬಿರುದನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

5ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು.
ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ.

ನೀನು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡಿದವನು ಾನೇ.
ಆದರೂ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

6 ಾನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಾನು
ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾನೇ ದೇವರೆಂದೂ
ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲವೆಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

7ಬೆಳಕನೂ್ನ ಕತ್ತಲೆಯನೂ್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದವನು ಾನೇ.
ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ತರುವವನೂ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ
ಬರ ಾಡುವವನೂ ಾನೇ.

ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಡುವೆನು.

8 “ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ೕಡಗಳು ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಮಳೆಯಂತೆ ಸುರಿಸಲಿ.

ಭೂಮಿಯು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ;
ರಕ್ಷಣೆಯು ಬೆಳೆಯಲಿ.

ಒಳೆ್ಳತನವುಅದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲಿ.
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೇ ಅವನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆನು.”

ದೇವರು ತನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸುವನು
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9 “ಈ ಜನರನು್ನ ನೋಡು. ತಮ್ಮನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾತನೊಂದಿಗೆ
ಾದಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾದಿಸುವದನು್ನ ನೋಡಿರಿ! ಅವರು
ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮಣಿ್ಣನ ಮಡಿಕೆಯ ತುಂಡುಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಒಬ್ಬನು
ಮೃದು ಾದ ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಮಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆ
ಮಡಿಕೆಯು ಕುಂ ಾರನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇನು?’ ಎಂದು
ಪ್ರಶಿ್ನಸುವದಿಲ್ಲ. ತ ಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ ತ ಾರಿಸಿದವನನು್ನ
ಪ್ರಶಿ್ನಸುವ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ. ಜನರು ಈ ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಂತೆ ಇ ಾ್ದರೆ.
10 ತಂದೆಯು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸು ಾ್ತನೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯನು್ನ,
‘ನನಗೆ ಜೀವ ಾಕೆ ಕೊಟೆ್ಟ?’ ಎಂದು ಕೇಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಾಯಿಗೆ, ‘ನನ್ನನು್ನ ಾಕೆ ಹೆತ್ತದು್ದ ಎಂದು
ಕೇಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.’ ”

11 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ ಾನು ಕೈ ಾರೆ ಾಡಿದಮಕ್ಕಳ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ಪ್ರಶಿ್ನಸುವಿ ಾ?
ಾನುಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದುನೀನುನನಗೆಆ ಾಪಿಸುವಿ ೕ?

12ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನೂ
ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದವನೂ

ಾನೇ.
ನನ್ನ ಸ್ವಹಸ್ತದಿಂದ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆ್ದೕನೆ.

ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳನು್ನ ನನ್ನ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

13 ಾನು ಸೈರಸನಿಗೆ ಸು ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

ಅವನ ಕೆಲಸಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಸೈರಸನು ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟವನು;
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ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುವನು. ನನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಸೈರಸನು ನನಗೆ ಾರಿಬಿಡುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡುವದಕೆ್ಕ ಾನು ಅವನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವ
ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಜನರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗುವರು. ಇದ ಾ್ಕಗಿ ನನಗೇನೂ ಖಚುರ್
ಇಲ್ಲ.”

ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

14ಯೆಹೋವನುಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಈಜಿಪ್್ಟಮತು್ತ ಇಥಿ ೕಪ್ಯ
ಐಶ್ವಯರ್ವುಳ್ಳ ಾಜ್ಯಗ ಾಗಿವೆ.

ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ಆ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವೆ.
ಸೆ ಾದಉನ್ನತ ಜನರು ನಿನ್ನವ ಾಗುವರು.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುತಿ್ತಗೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತ ಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯುವರು.

ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ,
‘ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ದೇವರು ನಿಜ ಾಗಿ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳೇ ಇಲ್ಲ’ ”
ಎಂದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವರು.

15ದೇವರೇ, ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಣ ಾರರು.
ನೀನೇ ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿ ೕಚಕನು.

16 ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರು ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು
ನಿ ಾಶ ಾಗುವರು.

ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವರು.
17ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲುಯೆಹೋವನಿಂದ ರ ಸಲ್ಪಡುವದು.

ಆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಚಿಕೆಗೆ ಒಳ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.

18ಯೆಹೋವನು ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
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ಆತನು ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅದರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದು್ದ ಅದು ಶೂನ್ಯ ಾಗಿರಲೆಂದಲ್ಲ.
ಅದು ಜನಭರಿತ ಾಗಿರಲೆಂದೇ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.

“ ಾನೇಯೆಹೋವನು,
ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ.

19 ಾನು ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ಾತ ಾಡದೆ ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿಯೇ
ಾತ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಈ ಭೂಮಿಯ ಕತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಅಡಗಿಸಿಡಲಿಲ್ಲ.

ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಗುಪ್ತಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿರಿ
ಎಂದು ಾನು ಾಕೋಬನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

ಾನೇಯೆಹೋವನು. ಾನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಆಡುವೆನು.

ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು
20 “ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಾ ಾಗಿ ಬಂದ ಜನರೇ, ಒಟಾ್ಟಗಿ

ಸೇರಿಕೊಂಡುನನ್ನಮುಂದೆಬನಿ್ನರಿ. (ಈಜನರುಮರದವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ತಮ್ಮನು್ನ ರ ಸ ಾರದ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಅವರು
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾಡುವದು ಅವರಿಗೇ ತಿಳಿಯದು.

21 ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. ಾವು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಕೆ
ನಂಬು ಾ್ತರೆಂದು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾದಿಸಲಿ.)

“ಬಹಳ ಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸಿದವರು ಾರು? ಬಹಳ ಾಲದಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತ ಬಂದವರು ಾರು? ಾನೇ. ಯೆಹೋವ ಾದ
ಾನೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಾನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು. ನನ್ನಂಥ
ದೇವರು ಬೇರೆ ಇ ಾ್ದರೆಯೇ? ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ದೇವರು ಬೇರೆ ಾ್ಲದರೂ
ಇರುವನೇ? ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸುವಂಥ ಬೇರೆ ದೇವರು
ಇರುವನೇ? ಇಲ್ಲ! ಬೇರೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲ! 22 ದೂರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
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ಜನರೇ, ನೀವು ಸುಳು್ಳದೇವರನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ.
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರಿ. ಾನೇ ದೇವರು, ಬೇರೆ
ದೇವರುಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಾನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು.

23 “ನನ್ನ ಪ ಾಕ್ರಮದಿಂದ ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ
ಆ ಯು ಾ್ಯಯ ಾದದೂ್ದ ನೀತಿಯುಳ್ಳದೂ್ದ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥದು್ದ ಾನು
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಸಂಭವಿಸುವದು. ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ
ಅಡ್ಡಬೀಳುವರೆಂದು ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಾಡುವನು. 24 ಜನರು
ಹೀಗೆನು್ನವರು: ‘ಶಕಿ್ತಯೂ, ಒಳೆ್ಳಯತನವೂ ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ
ಬರುವದು.’ ”
ಕೆಲವರು ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ

ಆತನ ಾ ಗಳು ಆತನು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳುವರು.
ಆಗ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡವರು ಾಚಿಕೆಗೆ ಒಳ ಾಗುವರು. 25 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಧಮರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡುವನು. ಜನರು
ಯೆಹೋವನ ಬಗೆ್ಗ ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವರು.

46
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿವೆ

1ಬೇಲ್ಮತು್ತ ನೆಬೋ ನನ್ನಮುಂದೆಅಡ್ಡಬೀಳುವವು. ಒಡೆಯನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು ಕೇವಲ ವಿಗ್ರಹಗಳೇ. ಜನರು
ಾರ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುವರು. ಅವು
ಕೇವಲ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇ ಾದ ಹೊರೆಗ ಾಗಿವೆ. ಆ
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು ಜನರನು್ನ ದಣಿಸುವುದೊಂದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ
ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. 2 ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳೆ ಾ್ಲ

ಅಡ್ಡಬೀಳುವವು. ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಬಿದು್ದಹೋಗುವವು; ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಅವುಗಳಿಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಒಯು್ಯವರು.
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3 “ ಾಕೋಬನ ವಂಶದವರೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವವರೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 4 ನೀವು ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡೆನು. ನೀವು ಮುದುಕ ಾಗು ಾಗಲೂ ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳವೆನು. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಕೂದಲು ನರೆ ಾಗಲೂ
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊರುವೆನು; ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳವೆನು,
ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವೆನು.”

5“ನನ್ನನು್ನ ನೀವುಬೇರೆಯವರಿಗೆಹೋಲಿಸುವಿ ಾ? ಇಲ್ಲ. ಾರೂ
ನನಗೆ ಸ ಾನರಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನಂತಿರಲು ಬೇರೆ ಾರಿ ಾದರೂ ಾಧ್ಯವೇ?
6 ಕೆಲವರು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರ
ಕೈಚೀಲಗಳಿಂದ ಬಂ ಾರವು ಉದುರುತ್ತವೆ, ಅವರು ತಕ್ಕಡಿಯಲಿ್ಲ
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತೂಗು ಾ್ತರೆ; ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳಿಗೆ ಹಣಕೊಟು್ಟ ಮರದಿಂದ
ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಆ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಪೂಜೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 7 ಅವರು ಆ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಹೆಗಲ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರು ಾ್ತರೆ. ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು
ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿವೆ. ಜನರೇ ಅವುಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಜನರು ಅವುಗಳನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟಾ್ಟಗ ಅವು ಅ ಾ್ಲಡುವದಿಲ್ಲ.
ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು ಎದು್ದಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. ಜನರು
ಅದರ ಮುಂದೆ ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ಅವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. ಆ
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು ಕೇವಲ ವಿಗ್ರಹಗಳಷೆ್ಟೕ. ಅವು ಜನರನು್ನ ಅವರ
ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸ ಾರವು.

8 “ನೀವು ಾಪ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಈ ವಿಚಾರ ಾಗಿ ಮತೆ್ತ
ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು
ಬಲ ಾಲಿಗ ಾಗಿರಿ. 9ಬಹಳಸಮಯದಹಿಂದೆನಡೆದಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
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ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಾನು ದೇವರೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಕ
ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ. ಆ

ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು ನನ್ನ ಾಗೆ ಇಲ್ಲ.
10 “ ಾನು ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲಯೇ ತಿಳಿಸಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ಇನೂ್ನ
ಸಂಭವಿಸದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ೕಜಿಸುವ
ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರುವವು. ಾನು ಾಡಲು ಬಯಸುವ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. 11ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಕರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ಗಿಡುಗನಂತಿರುವನು. ಅವನು ಬಹು
ದೂರದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ನನ್ನ ಬಯಕೆಯನು್ನ ಈಡೇರಿಸುವನು.
ಾನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಮುಗಿಸುವೆನು. ಾನು
ಅವನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆನು. ಾನೇಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು.

12 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾವು ಬಲಿಷ್ಠರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ;
ಆದರೆ ನೀವು ಾವ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 13 ಾನು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವೆನು.

ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಬೇಗನೆ ರ ಸುವೆನು. ಚೀ ೕನಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ
ಅದು್ಭತ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ತರುವೆನು.”

47
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶ

1 “ಕನಿ್ನಕೆಯೇ, ಾಬಿಲೋನಿನ ಕು ಾರಿಯೇ
ಕೆಳಕಿ್ಕಳಿದು ಧೂಳಿನಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿಕೊ.

ಕಸಿ್ದೕಯರ ಕು ಾರಿಯೇ, ಸಿಂ ಾಸನರಹಿತ ಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊ!

ಈಗ ನೀನುಯಜ ಾನಿಯಲ್ಲ.
ನೀನು ಕೋಮಲ ಾದ ತರುಣಿ ಎಂದು ಜನರು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ

ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ.
2ಈಗ ನೀನು ಾಸಿ ಾಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡಬೇಕು.
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ನಿನ್ನ ಮನೋಹರ ಾದಉಡುಪನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕು.
ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಾನ್ಯವನು್ನ ಬೀಸು.
ಜನರು ನಿನ್ನ ತೊಡೆಗಳನು್ನ ನೋಡುವ ತನಕ

ನಿನ್ನ ಉಡುಪನು್ನ ಎತಿ್ತ ಹೊಳೆಯನು್ನ ಾಟು. ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗು.

3ಪುರುಷರು ನಿನ್ನ ಶರೀರವನು್ನ ನೋಡಿ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸಂಭೋಗಿಸುವರು.

ನೀನು ಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ನೀನು ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವೆ.
ಾರೂ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ.

4 “ ‘ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವನು.
ಆತನ ಹೆಸರು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು; ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂಬುದೇ ಆತನ ಹೆಸರು’

ಎಂದು ನನ್ನ ಜನರು ಹೇಳುವರು.”

5 “ಆದ್ದರಿಂದ ಾಬಿಲೋನೇ,ಅಲಿ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿರು.
ಕಸಿ್ದೕಯರ ಕು ಾರಿಯೇ ಕತ್ತಲೆ ಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇರು,

ಾಕೆಂದರೆನೀನು ‘ಜ ಾಂಗಗಳ ಾಣಿ’ಎಂದು ಇನು್ನಮುಂದೆ
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ.

6 “ನನ್ನ ಜನರಮೇಲೆ ಾನು ಸಿಟಿ್ಟಗೆದಿ್ದದೆ್ದನು.
ಅವರುನನಗೆಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಾನುಅವರಮೇಲೆ
ಸಿಟಾ್ಟದೆನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವರನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟೆ್ಟನು.
ಅವರನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು;

ನೀನು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಿದೆ.
ಅವರಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ.
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ವೃದ್ಧರೂ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಾಡುವಂತೆ ಾಡಿದೆ.
7 ‘ ಾನು ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ಾಣಿ ಾಗಿಯೇ ಇರುವೆನು’ ಎಂದು
ನೀನು ಹೇಳುವೆ.

ಅವರಿಗೆನೀನು ಾಡಿದದುಷ್ಟಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ನೀನು ಗಮನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನು್ನ ನೀನು ಆಲೋಚಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ.

8ಆದ್ದರಿಂದ ‘ಕೋಮಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯೇ,’ ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳು.
ಸುರ ತ ಾಗಿರುವೆ ಎಂದು ನೆನಸಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ನಿನೊ್ನಳಗೆ,

‘ ಾನೇ ಮ ಾವ್ಯಕಿ್ತ. ನನ್ನಂಥಮ ಾವ್ಯಕಿ್ತ ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಾನೆಂದಿಗೂ ವಿಧವೆ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಾ ಾಗಲೂ ನನಗೆ
ಮಕ್ಕಳಿರುವರು’ ಎಂದುಕೊಳು್ಳವೆ.

9ಒಂದೇ ದಿನದೊಳಗೆ, ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು
ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.

ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವೆ, ಆ ಬಳಿಕ ನೀನು ನಿನ್ನ
ಗಂಡನನು್ನ ಕಳಕೊಳು್ಳವೆ.
ೌದು,ಈವಿಷಯಗಳುನಿನಗೆಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವವು.
ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಾಟಮಂತ್ರಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ
ಾ ಾಡ ಾರವು.

10 ನೀನು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ, ಆದರೂ ನೀನು
ಸುರ ತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿರುವೆ.

‘ ಾನು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾರೂ ನೋಡುವದಿಲ್ಲ’
ಎಂದು ನೀನು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.

ನಿನ್ನ ಾನ, ನಿನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ.

‘ ಾನೇಮ ಾವ್ಯಕಿ್ತ, ನನ್ನಂಥಮ ಾವ್ಯಕಿ್ತ ಬೇರೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ’ಎಂದು
ನೀನು ಅಂದುಕೊಳು್ಳವೆ.

11 “ಆದರೆ ವಿಪತು್ತ ನಿನಗೆ ಾ್ರಪ್ತ ಾಗುವದು.
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ಅವು ಾ ಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಆದರೆ
ವಿಪತು್ತ ಸಂಭವಿಸುವದು.

ನೀನು ಏನೇ ಾಡಿದರೂ ಆ ವಿಪತ್ತನು್ನ ತಡೆಯ ಾಗದು.
12 ಾಟಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವುದರಲೆ್ಲೕ

ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನವನು್ನ ಕಳೆದಿರುವೆ.
ಸರಿ, ತಂತ್ರಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸು.

ಒಂದುವೇಳೆ ಅವು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬಹುದು.
ಒಂದುವೇಳೆ ಕೆಲವರನು್ನ ನೀನು ಭಯಪಡಿಸಬಹುದು.

13ನಿನಗೆ ಅನೇ ಾನೇಕ ಸಲಹೆ ಾರರಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವ ಸಲಹೆಗಳಿಂದ ನೀನು
ಬೇಸರಗೊಂಡಿರುವಿ ಾ?

ಾ ಾದರೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಖಗೋಳ ಾಸ್ತ ್ರಜ್ಞರನು್ನ ಕರೆಯಿಸು.
ತಿಂಗಳು ಾ ಾಗ ಾ್ರರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಅವರು
ಹೇಳಬಲ್ಲರು.

ನಿನ್ನ ಸಂಕಟಗಳು ಾ ಾಗ ಾ್ರಪ್ತ ಾಗುತ್ತವೆಯೆಂದು ಅವರು
ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲರು.

14ಆದರೆ ಆಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮನೆ್ನೕ ರ ಸಲು ಅ ಾಧ್ಯ ಾಗುವದು.
ಅವರು ಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವರು.
ರೊಟಿ್ಟಸುಡಲು ಕೆಂಡಗಳು ಾಣಿಸದಂತೆಯೂ ಚಳಿ
ಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಂಕಿ ಇರದಂತೆಯೂ ಅವರು
ಕ್ಷಣ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವರು.

15ನೀನು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಗಳಿಸಿದ ಸಂಪತಿ್ತಗೆ ಾ್ಲ ಾಗೆಯೇ ಆಗುವದು.
ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನ ಾಲವೆ ಾ್ಲ ವ್ಯವ ಾರ ನಡಿಸಿದ್ದ ಜನರೆ ಾ್ಲ
ನಿನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವರು.

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾರಿ ಹಿಡಿಯುವನು.
ಆಗ ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಲು ಾರೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ.”



ಯೆ ಾಯ 48:1 clviii ಯೆ ಾಯ 48:5

48
ಯೆಹೋವನು ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಆಳು ಾ್ತನೆ

1 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ ಾಕೋಬನ
ಮನೆತನದವರೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.
ನೀವುಯೆಹೂದದ ಕುಟುಂಬದವರು.

ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ನೀವುಯೆಹೋವನ ಾಮವನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವಿರಿ,ಆದರೆ ನೀವು
ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡು ಾಗ

ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ;ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

2 “ ೌದು,ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣದ ನಿ ಾಸಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಎಂಬುದೇ ಆತನ ಹೆಸರು.

3 “ಸಂಭವಿಸಲಿಕಿ್ಕರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದನು.
ಫಕ್ಕನೇ ಅವು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು.

4 ನೀವು ಹಠ ಾರಿಗ ಾಗಿದು್ದ ಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಂಬದೆ
ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಾನು ಾಗೆ ಾಡಿದೆನು.

ನೀವು ಕಬಿ್ಬಣದಂತೆ ಬಗ್ಗದ ಹಠ ಾರಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಹಿ ಾ್ತಳೆಯಂತೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

5 ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬಹು ಾಲದ ದಲೇ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸಿದೆ್ದನು.

ಅವು ಸಂಭವಿಸುವದಕಿ್ಕಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಾಲದ ದಲೇ
ತಿಳಿಸಿದೆನು.

ನೀವು, ‘ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡಿದು್ದ ನಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳೇ,
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ನಮ್ಮ ಮರ ಮತು್ತ ಲೋಹದ ದೇವರುಗಳೇ ಅವುಗಳನು್ನ
ಾಡಿದು್ದ’ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳದಂತೆ ಾಡಿದೆನು.’ ”

ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲು ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ
6 “ನಡೆದದ್ದನು್ನ ನೀವು ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಿದಿರಿ; ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿದಿರಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
ನೀವುಈವರೆಗೆ ತಿಳಿಯದಿರುವ

ಗುಪ್ತವಿಷಯಗಳನು್ನ ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.
7ಇವು ಬಹಳ ಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ.

ಇವುಈಗ ಸಂಭವಿಸುವ ವಿಷಯಗಳು.
ಈದಿವಸಕೆ್ಕ ದಲು ನೀವು ಇದನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ‘ನಮಗೆ ಇದೆ ಾ್ಲ ಗೊತಿ್ತದೆ’ ಎಂದು ನೀವು
ಹೇಳ ಾಗದು.

8ಆದರೆ ಾನು ಇವುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೂ ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳದೆಹೋದಿರಿ.

ನೀವು ನನಿ್ನಂದ ಏನೂ ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.

ಾ್ರರಂಭದಿಂದಲೇ ನೀವು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗುವಿರಿ ಎಂದು ಾನು
ತಿಳಿದಿದೆ್ದನು.

ನೀವು ಹುಟಿ್ಟ ಾಗಿನಿಂದಲೇ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ
ಎದಿ್ದರುವಿರಿ.

9 “ಆದರೆ ಾನು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುವೆನು.
ಾನು ಇದನು್ನ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಡುವೆನು.

ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಾನು ಾಶ ಾಡದೆ
ಇದು್ದದ ಾ ್ಕಗಿ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವರು.

ನನ್ನ ಾಳೆ್ಮ ಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವಿರಿ.

10 “ಇಗೋ, ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
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ಜನರು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವೆನು.

11 ಾನು ಇದನು್ನ ನನ ಾಗಿ ಾಡುವೆನು.
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ನನಗೆ ಸಲ್ಲತಕ ್ಕ ಸು್ತತಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಾನು ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೆ ಅವ ಾಶ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

12 “ ಾಕೋಬೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಜನ ಾಗುವದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾನು ಕರೆದೆನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಾನೇ ಆದಿಯೂ
ಅಂತ್ಯವೂಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.

13ಭೂಮಿಯನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆನು.
ನನ್ನ ಬಲಗೈ ಆ ಾಶವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿತು.

ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಕರೆ ಾಗ
ಅವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವು.

14 “ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ಈ ವಿಷಯಗಳು
ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದು ಹೇಳಿರುವರೇ? ಇಲ್ಲ!”

ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿದಮನುಷ ್ಯನು ಾಬಿಲೋನಿಗೂ
ಕಸಿ್ದೕಯರಿಗೂ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಬಂದ ಾಗೆ ಾಡುವನು.

15 “ ಾನು ಅವನನು್ನ ಕರೆಯುವು ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಅವನನು್ನ ಕರೆದುತರುವೆನು;
ಅವನಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು.
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16ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಾತು ಕೇಳಿರಿ!
ಾಬಿಲೋನ್ ಒಂದು ದೇಶ ಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸು ಾಗ ಾನು

ಅಲಿ್ಲದೆ್ದನು.
ಆದಿಯಿಂದಲೇ ಾನು ಸ್ವಷ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.

ಜನರಿಗೆ ಅಥರ್ ಾಗುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.”

ಯೆ ಾಯನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಈಗ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನೂ ಆತನ ಆತ್ಮನೂ ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 17 ರಕ್ಷಕನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು.
ಾವದು ಒಳೆ್ಳಯದೋ, ಪ್ರ ೕಜನಕರ ೕ ಅದನು್ನ
ಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ನೀವು ಹೋಗಲೇಬೇ ಾದ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡಿಸುವೆನು.
18ನೀವು ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ,

ತುಂಬಿಹರಿಯುವ ಹೊಳೆಯಂತೆ
ಸ ಾ ಾನವು ನಿಮಗೆ ದೊರಕುತಿ್ತತು್ತ.

ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಯಂತೆಮೇಲಿಂದಮೇಲೆ
ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳುಬರುತಿ್ತದ್ದವು.

19ನೀವು ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಅವರು ಸಮುದ್ರದ
ಮರಳಿನಂತೆ ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿರುತಿ್ತದ್ದರು.

ನೀವು ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಾಶ ಾಗಿರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ
ಮತು್ತ ನನೆ್ನದುರಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.”

20ನನ್ನ ಜನರೇ, ಾಬಿಲೋನನು್ನ ತೊರೆಯಿರಿ.
ನನ್ನ ಜನರೇ, ಕಸಿ್ದೕಯರಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.
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ಈವತರ್ ಾನವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಹಷಿರ್ಸು ಾ್ತ ತಿಳಿಸಿರಿ.
ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಸ್ಥಳದಲೂ್ಲ ಈ ವತರ್ ಾನವನು್ನ
ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ.

“ ಾಕೋಬನನು್ನ ಯೆಹೋವನು ರ ಸಿದನೆಂದು” ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ
ತಿಳಿಸಿರಿ.

21ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದನು.

ಜನರು ಾ ಾರಲಿಲ್ಲ;
ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಬಂಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುಂತೆ ಾಡಿದನು.
ಆತನು ಬಂಡೆಯನು್ನ ಇ ಾ್ಭಗ ಾಡಿ ಾಗ ನೀರು
ಅದರೊಳಗಿಂದ ಹರಿಯಿತು.

22ಆದರೆಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸ ಾ ಾನವೇ ಸಿಗದು.”

49
ದೇವರು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಸೇವಕನನು್ನ ಕರೆಯು ಾ್ತನೆ

1ದೂರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಜನರೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ;
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾಸಿಸುವ ಜನರೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ.

ಾನು ಹುಟು್ಟವ ದಲೇ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಸೇವೆ ಾಗಿ
ಕರೆದನು.
ಾನು ಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ
ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಕರೆದನು.

2 ತನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಲು ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸು ಾ್ತನೆ.

ಹದ ಾದ ಕತಿ್ತಯಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಕೈ ಳಗೆ ಸುರ ತ ಾಗಿ
ಇರಿಸು ಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಾಣದಂತೆಉಪ ೕಗಿಸು ಾ್ತನೆ,
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ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಡು ಾ್ತನೆ.

3ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸೇವಕನು.
ಾನು ನಿನಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವೆನು.”

4 ಆಗ ಾನು “ ಾನು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ
ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜನ ಾದವು.
ಾನು ನನ್ನನೆ್ನೕ ಸವೆಯಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ಪ್ರ ೕಜನ ಾದದ್ದನು್ನ
ಾನು ಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಾನು ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರೂ ಏನೂ
ಾಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಾಡಬೇ ಾದುದನು್ನ ಯೆಹೋವನೇ
ತೀ ಾರ್ನಿಸಲಿ.

ನನಗೆ ದೊರಕಬೇ ಾದ ಬಹು ಾನವನು್ನ ದೇವರೇ
ತೀ ಾರ್ನಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

5 ಾನುಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಾಯಿಯಗಭರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ರೂಪಿಸಿದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲರನೂ್ನ ಾಕೋಬನನೂ್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರಲು

ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ರೂಪಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವನು.

ಾನು ಆತನಿಂದ ಬಲವನು್ನ ಹೊಂದುವೆನು.

6ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
“ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಕೋಬನ ಕುಲಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅಳಿದುಳಿದವರನು್ನ ಪುನಃ ಾ್ಥಪಿಸುವೆ.

ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಕೆಲಸವಿದೆ. ಅದು ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಮಹ ಾ್ತದದು್ದ.
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.
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ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ರ ಸಲು ನೀನು ನನ್ನ
ಾಗರ್ ಾಗುವೆ.”

7 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನೂ ವಿ ೕಚಕನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಬಿಡಿಸುವನು.

ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ಸೇವಕನು
ದೀನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಅರಸರನು್ನ ಸೇವಿಸುವನು.

ಆದರೆ ಜನರು ಆತನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು.
ಆದರೆ ಾಜರುಗಳು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ಎದು್ದನಿಂತು ೌರವಿಸುವರು.

ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಯಕರು ಆತನಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.”

ಇದು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿದೆ. ಆತನು ಭರವಸೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.

ರಕ್ಷಣೆಯದಿನ
8ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ನನ್ನ ದಯೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಮಯವಿದೆ.

ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡುವೆನು.
ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಮಯವಿದೆ. ಆಗ ಾನು ನಿನಗೆ

ಸ ಾಯ ಾಡುವೆನು,
ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡುವೆನು.
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ
ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ನೀನೇ ಾ ಾಗಿರುವೆ.

ದೇಶವುಈಗ ಾಶ ಾಗಿದೆ,
ಆದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯು ಾರ ಾಗಿತೊ್ತೕ ಅವರಿಗೆ ನೀನದನು್ನ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವೆ.

9ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ನೀವು,
‘ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನಿ್ನರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ.
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ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ,
‘ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನಿ್ನರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ.

ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲರುವವರು ತಿನು್ನ ಾ್ತ ಹೋಗುವರು.
ಬೋಳುಬೆಟ್ಟಗಳಲೂ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ಾರ ದೊರೆಯುವದು.

10ಜನರಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಾಗದು, ಾ ಾರಿಕೆ ಾಗದು.
ಸೂಯರ್ನ ಉರಿ ಬಿಸಿ ಾಗಲಿ ಾಳಿ ಾಗಲಿ ಅವರಿಗೆ

ಾನಿ ಾಡದು.
ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಾನೇ ಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸುವನು,
ಅವರನು್ನ ಬುಗೆ್ಗಗಳ ಬಳಿಗೆ ನಡಿಸುವನು.

11 ಾನು ನನ್ನ ಜನರಿಗೊಂದು ಾಗರ್ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವೆನು.
ಬೆಟ್ಟವು ನೆಲದಮಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಇಳಿಯುವುದು;
ತಗು್ಗ ಏರಿಸಲ್ಪಡುವದು.

12 “ಇಗೋ, ದೂರದೇಶಗಳಿಂದ ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಉತ್ತರ, ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕು ್ಕಗಳಿಂದ ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಅ ಾ್ವನಿನಿಂದ ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.”

13ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳೇ, ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ!
ಪವರ್ತಗಳೇ, ಹಷರ್ಧ ್ವನಿ ಾಡಿರಿ!
ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಂತೈಸು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಬಡವರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು ಾ್ತನೆ.

14 ಆದರೆ ಈಗ ಚೀ ೕನ್ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಯೆಹೋವನು
ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ.

ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದಿ ಾ್ದನೆ.”

15ಆದರೆ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಒಬ್ಬ ಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಗುವನು್ನ ಮರೆ ಾಳೇ?

ಾನು ಹೆತ್ತ ಶಿಶುವನು್ನ ಾಯಿಯುಮರೆತುಬಿಡುವಳೇ? ಇಲ್ಲ.
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ಒಂದುವೇಳೆ ಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮರೆ ಾಳು,
ಆದರೆಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮರೆಯುವದಿಲ್ಲ.

16ನೋಡಿ,ನಿಮ್ಮಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಾನು ನನ್ನ ಅಂಗೈಗಳಲಿ್ಲ ಕೆತಿ್ತರುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

17ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವರು.
ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರೂ ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕೆ ್ಕ
ಬಿಡುವರು.”

18ಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡು! ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡು!
ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆ ಾ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ,

ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನೀನು ಕೊರಳಲಿ್ಲ ಧರಿಸುವ ಾರದಂತಿರುವರು.
ಮದುಮಗಳುಧರಿಸುವ ಕಂಠ ಾರದಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿರುವರು.

19 “ಈಗ ನೀನು ಸೋತವಳೂ ಾಶ ಾದವಳೂಆಗಿರುವಿ.
ನಿನ್ನ ಭೂಮಿಯು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಿನ್ನ ದೇಶವು ಜನರಿಂದ
ತುಂಬುವದು.

ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದವರು ಬಹುದೂರ ಹೋಗುವರು.
20 ಕಳೆದುಹೋದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿ ನೀನು ವ್ಯಸನ ಾಗಿದಿ್ದ.

ಆದರೆ ಆಮಕ್ಕಳು, ‘ಈದೇಶವು ನಮಗೆ ಾಲುವದಿಲ್ಲ.
ಇದಕಿ್ಕಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ನಮಗೆ ಕೊಡು’ ಎಂದು ಕೇಳುವರು.

21ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನೊಳಗೆ, ‘ಈಮಕ್ಕಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನನಗೆ ಾರು
ಕೊಟ್ಟರು?

ಇದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ! ಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ
ದುಃಖಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.

ಾನು ಸೋಲಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ನನ್ನ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿದೆ್ದನು.
ಹೀಗಿರು ಾಗ ಈಮಕ್ಕಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾರು ಕೊಟ್ಟರು?
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ಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಇದೆ್ದನ ಾ್ಲ!
ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಾರು?’ ” ಎಂದು
ಅಂದುಕೊಳು್ಳವಿ.

22ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ ಾನು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಕೈಬೀಸಿ ಸನೆ್ನ ಾಡುವೆನು.

ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ನೋಡುವಂತೆ ಾನು ನನ್ನ ಧ ್ವಜವನು್ನ ಎತು್ತವೆನು.
ಆಗ ಅವರು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತಂದೊಪಿ್ಪಸುವರು.

ಅವರು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡು
ತರುವರು.

ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಬರುವರು.
23ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಸರು ಉ ಾ ಾ್ಯಯ ಾಗಿರುವರು.

ಾಜಪುತಿ್ರಯರು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಆಅರಸರೂ ಾಜಪುತಿ್ರಯರೂ ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.

ನಿನ್ನ ಾಲಿನ ಧೂಳಿಗೆಮುತು್ತ ಕೊಡುವರು.
ಆಗ ಾನುಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿ.

ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡುವವನು ಆ ಾಭಂಗಪಡನು ಎಂದು
ಆಗ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿ.”

24ಯುದ್ಧವೀರನುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದದ್ದನು್ನ
ನೀನು ಅವನಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳ ಾರೆ.

ಬಲಿಷ್ಠ ಸೈನಿಕನುಯುದ್ಧ ಕೈದಿಯನು್ನ ಾವಲು ಾಯು ಾಗ
ಆ ಕೈದಿಯು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು.

25ಆದರೆಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಕೈದಿಗಳು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಬಲಿಷ್ಠ ಸೈನಿಕನಿಂದ ಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಕೈದಿಯನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಇದು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?

ಹೇಗೆಂದರೆ, ಾನೇ ನಿನ್ನ ಬದ ಾಗಿಯುದ್ಧ ಾಡುವೆನು;
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ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ರ ಸುವೆನು.
26ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವರು

ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಾಂಸವನೆ್ನೕ ತಿನು್ನವಂತೆ ಾಡುವೆನು;
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವಂತೆ

ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತವನೆ್ನೕ ಕುಡಿಸಿ ಅಮಲೇರಿಸುವೆನು;
ಆಗ ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದನೆಂದು ಜನರೆಲ್ಲರೂ

ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಾಕೋಬ್ಯರ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿದನೆಂದು
ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯುವರು.”

50
ಜನರು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲು ಶಿ ಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು

1ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾಯಿ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ

ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನ ಕೊಟಿ್ಟರುವು ಾಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ.
ಆದರೆ ಾನುಆಕೆಗೆವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನಕೊಟಿ್ಟರುವುದಕೆ್ಕ ಾಖಲೆ
ಪತ್ರವೆಲಿ್ಲದೆ?

ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿ ಾದರೂ ಾನು ಾಲ ತೀರಿಸಬೇಕಿತೆ್ತೕ?
ಆ ಾಲವನು್ನ ತೀರಿಸಲು ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾರಿದೆ್ದನೋ,

ಇಲ್ಲ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾರಿಬಿಟಿ್ಟದು್ದ ನೀವು ಾಡಿದ
ದುಷ್ಟತನ ಾ್ಕಗಿಯೇ.

ನಿಮ್ಮ ಾಯಿ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟದು್ದ ನಿಮ್ಮ
ಅಪ ಾಧಗಳಿ ಾಗಿಯೇ.

2 ಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಎಷು್ಟ ಕರೆದರೂ ಾರೂಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಲು ನನಿ್ನಂದ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ನೆನಸುತಿ್ತೕ ಾ?
ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾರು ಾಡಲು ನನಗೆ
ಾಮಥ್ಯರ್ವಿದೆ.



ಯೆ ಾಯ 50:3 clxix ಯೆ ಾಯ 50:9

ಇಗೋ, ಾನು ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಒಣಗಿಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ
ಾಗೆಯೇ ಆಗುವದು.

ಮೀನುಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಸತು್ತ ಾರುವವು.
3ಆ ಾಶವನು್ನ ಾನು ಕತ್ತಲೆ ಾಡುವೆನು.

ಅದನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವೆನು. ಅದು
ಶೋಕವಸ್ತ ್ರದಂತೆ ಕ ಾ್ಪಗಿ ಇರುವದು.”

ದೇವರ ಸೇವಕನು ದೇವರಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವನು
4 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬೋಧಿಸುವ
ಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಈಗ ಾನು ದುಃಖದಲಿ್ಲರುವ
ಈ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಪ್ರತೀ ಮುಂಜಾನೆ ವಿ ಾ್ಯಥಿರ್ ೕ
ಎಂಬಂತೆ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ ನನಗೆ ಬೋಧಿಸು ಾ್ತನೆ.
5 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಕಲಿಯಲು ಸ ಾಯ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಾನು ಆತನಿಗೆವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆಏಳಲಿಲ್ಲ. ಆತನನು್ನ

ಹಿಂ ಾಲಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವದಿಲ್ಲ. 6 ನನ್ನ ಬೆನಿ್ನಗೆ ಹೊಡೆಯಲೂ
ನನ್ನ ಗಡ್ಡವನು್ನ ಕೀಳಲೂ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಬೈದು ನನ್ನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಉಗುಳಿದರೂ ಾನು ನನ್ನ
ಮುಖವನು್ನ ಅಡಗಿಸುವದಿಲ್ಲ. 7 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಾಪಗಳು ನನಗೆ
ಾವ ಾನಿಯನು್ನ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಾನು ಬಲ ಾಗಿರುವೆನು. ಾನು

ನಿ ಾಶ ಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
8 ಯೆಹೋವನು ನನೊ್ನಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಲ್ಲವೆಂದು

ಆತನು ತೋರಿಸುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾರೂ ನನ್ನನು್ನ ಅಪ ಾಧಿ
ಎಂದು ಹೇಳ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಾ ಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು
ದೃಢಪಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆಅವರು ದಲುನನ್ನ ಬಳಿಗೆಬರಲಿ,ನಮಗೆ
ವಿಚಾರಣೆ ಾಗಲಿ! 9ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಾರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಹೊರಿಸ ಾಗದು. ಈ
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ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದ ಹಳೆಯ ಬಟೆ್ಟಯಂ ಾಗುವರು, ನುಸಿಯು
ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವವು.

10 ಯೆಹೋವನನು್ನ ೌರವಿಸುವ ಜನರು ಆತನ ಸೇವಕನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳುವರು. ಆ ಸೇವಕನು ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದರ ಬಗೆ್ಗ

ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವನು.
ಅವನು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟು್ಟ
ತನ್ನ ದೇವರಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

11 “ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾರಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ,
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಕಿಗಳನೂ್ನ ದೀವಟಿಗೆಗಳನೂ್ನ ಹಚು್ಚತಿ್ತೕರಿ,
ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೂ ದೀವಟಿಗೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನೀವೇ ಬಿದು್ದ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವಿರಿ. ಇದನು್ನ ಾನೇ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.”

51
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಅಬ್ರ ಾಮನಂತೆ ಇರಬೇಕು

1 “ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಬಹಳ ಾಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವ
ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ
ಅಬ್ರ ಾಮನನೆ್ನೕ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿರಿ; ಆ ಬಂಡೆ ಳಗಿಂದಲೇ ನೀವು
ತೆಗೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. 2 ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ
ಾತೆ ಾದ ಾರಳನೂ್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿರಿ; ಾನು ಕರೆ ಾಗ ಅಬ್ರ ಾಮನು

ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಾನು ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, ಅವನ
ಸಂ ಾನವನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿ, ಅವನನು್ನ ಮ ಾಜ ಾಂಗದ
ಮೂಲಪುರುಷನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆನು.”

3 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನನು್ನ ಮತು್ತ
ನಿಜರ್ನ ಾದ ಅದರ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಆದರಿಸುವನು; ಅವರಿ ಾಗಿ
ಮ ಾದೊಡ್ಡ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವನು. ಯೆಹೋವನು
ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ ಏದೆನ್ ಉ ಾ್ಯನವನದಂತೆ ಾಡುವನು.
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ಆ ದೇಶವು ಬರಿ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಅದು ಯೆಹೋವನ
ಉ ಾ್ಯನವನ ಾಗುವದು. ಅದರೊಳಗಿರುವ ಜನರು
ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾಗುವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನು್ನ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವರು. ಅವರು ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುವರು,
ಜಯಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡುವರು.

4 “ನನ್ನ ಜನರೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆ ಮತು್ತ ಾ್ಯಯ ಬೆಳಕಿನಂತಿದು್ದ ಹೇಗೆ
ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

5 ಾನು ಾ್ಯಯವಂತನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಬೇಗನೆ ತೋರಿಸುವೆನು.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಗನೆ ರ ಸುವೆನು.
ಾನು ನನ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು.

ದೂರದೇಶದವರು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

6ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ದೃಷಿ್ಟಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೋಡಿರಿ.

ಹೊಗೆಯ ೕಡದಂತೆ ಆ ಾಶವು ಇಲ್ಲದೆಹೋಗುವದು.
ಭೂಮಿಯು ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದ ಹಳೆಯಬಟೆ್ಟಯಂ ಾಗುವುದು.

ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ಜನರು ಾಯುವರು.
ಆದರೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿರಂತರ ಾಗಿರುವದು.
ನನ್ನ ಕರುಣೆಯು ಅಂತ್ಯ ಾಗದು.

7 ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡ ನೀವು ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ.

ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ನೀವು ನನ್ನ ಾತಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.

ದುಷ್ಟಜನರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ.
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ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ.
8 ಾಕೆಂದರೆ ನುಸಿಯು ಅವರನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಂತೆ ತಿಂದು ಾಕುವುದು.

ಅವರುಉಣೆ್ಣಯಂತಿರುವರು,
ನುಸಿಯು ಅದನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವುದು.

ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯತನವು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು ಸ ಾ ಾಲವಿರುವುದು.”
ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯೇ ಜನರನು್ನ ರ ಸುವದು

9ಯೆಹೋವನ ಭುಜಬಲವೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ,
ಬಲವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊ!

ಪು ಾತನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಡಿದಂತೆಯೇ
ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರು.

ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನೀನು ರಹಬನು್ನ ಸೋಲಿಸಿರುವೆ.
ದೈ ಾ್ಯ ಾರದಮೃಗವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿರುವೆ.

10 ನೀನು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿರುವೆ. ಮ ಾ ಆಳದ ಗುಂಡಿಗಳ
ನೀರನು್ನ ನೀನು ಬತಿ್ತಸಿರುವೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಆಳ ಾದ ಸಮುದ್ರದ ತಳವನು್ನ ನೀನು ರಸೆ್ತಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿರುವೆ.

ನಿನ್ನ ಜನರು ಆ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಾಟಿ ರ ಸಲ್ಪಟ್ಟರು.
11ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ.

ಅವರು ಚೀ ೕನಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದಮರಳಿ ಬರು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಡುವರು.

ಅವರ ಹಷರ್ವು ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟದಂತೆ
ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಇರುವುದು.

ಅವರು ಹಷರ್ದಿಂದ ಾಡುವರು.
ಅವರ ದುಃಖವೆ ಾ್ಲ ಬಹುದೂರ ಾಗುವುದು.

12ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸು ಾತನು
ಾನೇ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಾಕೆ ಹೆದರಬೇಕು.
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ಅವರು ಹುಟಿ್ಟ ಾಯುವ ನರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಹುಲಿ್ಲನಂತೆ
ಾಯುವ ಕೇವಲ ಾನವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.”

13 ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾ್ದನೆ. ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ಆತನೇ.

ಆತನು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಆ ಾಶವನು್ನ ಹರಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಆದರೆ ನೀನು ಆತನನೂ್ನ ಆತನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಮರೆತುಬಿಟೆ್ಟ
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ನೀನು

ಾ ಾಗಲೂ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿರುವೆ.
ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಆಲೋಚಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

ಈಗ ಅವರೆಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ? ಅವರೆ ಾ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.

14ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವವರು ಬೇಗನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವರು.
ಅವರು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸತು್ತ ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಬೇ ಾದಷು್ಟಊಟವಿರುವದು.

15 “ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು.
ಾನು ಾಗರವನು್ನ ಕದಡಿಸಿ ತೆರೆಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.”

(ಸವರ್ಶಕ್ತನು ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು.)

16 “ನನ್ನ ಸೇವಕನೇ, ನೀನು ಹೇಳತಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಾದ ಾತುಗಳನು್ನ
ನಿನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ
ಾ ಾಡುವೆನು. ಹೊಸ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಚೀ ೕನಿಗೆ, ‘ನೀವು ನನ್ನ ಜನರು’
ಎಂದು ಹೇಳುವದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುತೆ್ತೕನೆ.”

ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಶಿ ಸಿದನು
17ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ; ಎದೆ್ದೕಳು;



ಯೆ ಾಯ 51:18 clxxiv ಯೆ ಾಯ 51:23

ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡು
ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಆ ಶಿ ಯು ವಿಷತುಂಬಿದ ಾತೆ್ರಯಂತಿದೆ. ನೀನು ಅದನು್ನ
ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕಿತು್ತ.

ಈಗ ನೀನು ಅದನು್ನ ಕುಡಿದಿರುವೆ.

18 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದರೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಾರೂ
ಅವಳಿ ಾಗಿ ಾಯಕ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆದವ ಾಗಿದ್ದರೂಆಕೆಯನು್ನ ನಡೆಸಲು ಾಗರ್ದಶರ್ಕರು ಾರೂ
ಆಗಲಿಲ್ಲ. 19 ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಎರಡು ಗುಂಪುಗ ಾಗಿ
ಬಂದವು: ಲೂಟಿಮತು್ತ ಕೊರತೆ; ಾಮಮತು್ತ ಖಡ್ಗ.
ನೀನು ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸು ಾಗ ಾರೂ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಾರೂ ನಿನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. 20 ನಿನ್ನ

ಜನರು ಬಲಹೀನ ಾದರು. ಅವರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಮಲಗಿದರು. ಆ ಜನರು ರಸೆ್ತಯ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ
ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಬಲೆ ಳಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದ
ಜಿಂಕೆಯಂತಿರುವರು. ಯೆಹೋವನ ಕೋಪದಿಂದ ಇನೂ್ನ
ಹೆಚಿ್ಚನ ಶಿ ಯನು್ನ, ಾಳ ಾರದಷು್ಟ ಶಿ ಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರು.
ದೇವರು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಶಿ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಾಗ ಅವರು
ಕಂ ಾ ಾದರು.

21ಜೆರುಸಲೇಮೇ,ನನಗೆಕಿವಿಗೊಡು. ನೀನುಅಮಲೇರಿದವಳಂತೆ
ಶಕಿ್ತಹೀನ ಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ಕುಡಿದು ಅಮಲೇರುವುದು
ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದಲ್ಲ, “ವಿಷದಿಂದಷೆ್ಟೕ.”
22 ನಿನ್ನ ದೇವರೂ ಒಡೆಯನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು

ತನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವನು. ಅವನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಇಗೋ, ಾನು ನಿನಿ್ನಂದ ವಿಷದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ
(ಶಿ ) ತೆಗೆದುಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ನೀನು
ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. 23 ಈಗ ನನ್ನ ಕೋಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ
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ಾನಿ ಾಡಿದವರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ‘ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಾ ಾ್ಟಂಗಬೀಳು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಾವು ನಡೆಯುವೆವು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಲು
ನಿನ್ನನು್ನ ಬ ಾತ ್ಕರಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ನೀನು ಮಣಿ್ಣನ ಧೂ ೕ
ಎಂಬಂತೆ ನಿನ್ನ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲೆ ನಡೆ ಾಡಿದರು. ನೀನು ಅವರಿಗೆ
ನಡೆಯಲು ಬೀದಿ ಾದಿ.”

52
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ರ ಸಲ್ಪಡುವದು

1ಚೀ ೕನೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ, ಎದೆ್ದೕಳು!
ನಿನ್ನ ಉಡುಪನು್ನ ಾಕಿಕೊ; ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾಪವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊ.

ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಎದು್ದನಿಲು್ಲ.
ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರೂಅಶುದ್ಧರೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆಮತೆ್ತೕ ಪ್ರವೇಶಿಸರು.

2ನಿನ್ನ ಧೂಳನು್ನ ಾಡಿಸು.
ನಿನ್ನ ಮನೋಹರ ಾದ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊ.

ಚೀ ೕನಿನ ಕು ಾತೆರ್ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನೀನು ಒಮೆ್ಮ
ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿದೆ್ದ.

ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕುತಿ್ತಗೆಗೆ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿಕೊ.

3ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾರಿದು್ದ ಹಣ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ;
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಣ ಕೊಡದೆ ಬಿಡುಗಡೆ

ಾಡುವೆನು.”
4 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನನ್ನ

ಜನರು ದಲುಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಲುಹೋಗಿ,ನಂತರಅಲಿ್ಲಅವರು
ಾಸ ಾದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅಶೂ್ಶರವು ಅವರನು್ನ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿತು. 5ಈಗ ನೋಡು, ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಗಮನಿಸು. ಇನೊ್ನಂದು

ಜ ಾಂಗವು ಅವರನು್ನ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು. ಈ ದೇಶವು ನನ್ನ
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ಜನರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಹಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶವು
ನನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ದ ಾ್ಬಳಿಕೆ ನಡಿಸಿ ನಕಿ್ಕತು್ತ. ಈಗ ಜನರು ನನ್ನನೂ್ನ
ನನ್ನ ಹೆಸರನೂ್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಗೇಲಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ.”

6 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಜನರು ನನ್ನನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಹೀ ಾಯಿತು. ಾನು ಾರೆಂದು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವದು. ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಪರಿಚಯ ಾಗುವದು.
‘ ಾನೇ’ ಎಂ ಾತ ಾದ ಾನೇ ಅವರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ
ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವದು.”

7 ಒಬ್ಬ ಸಂದೇಶ ಾಹಕನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ
ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ತರುವದು ಎಷೊ್ಟೕ ಅಂದ ಾಗಿದೆ.
ಸಂದೇಶ ಾರನು, “ನಮಗೆ ಸ ಾ ಾನವಿದೆ, ಾವು ರ ಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ.
ಚೀ ೕನೇ,ನಿನ್ನ ದೇವರುಅರಸ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ!” ಎಂಬಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕೇಳುವದು ಎಷೊ್ಟೕ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವ ಾಗಿದೆ.

8 ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಯುವವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿ
ಾಡು ಾ್ತರೆ.

ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸಂತಸಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವದನು್ನ

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ನೋಡುವನು.

9 ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನ ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತೆ್ತ
ಸಂತೋಷಿಸುವವು.

ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಹಷಿರ್ಸುವಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ತನ್ನ
ಜನರನು್ನ ಸಂತೈಸುವನು.

10 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರದಶಿರ್ಸುವನು.
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ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸುವದನು್ನ ದೂರದೇಶದವರು
ನೋಡುವರು.

11ನೀವು ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಬೇಕು;
ನೀವು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕು.
ಾಜಕರೇ, ಆ ಾಧನೆಗೆ ಬೇ ಾದ ಾಮಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಾವುದನೂ್ನ ಮುಟ್ಟದಿರಿ.

12ನೀವು ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಿರಿ.
ತ್ವರೆಪಟು್ಟ ಬರುವಂತೆ ಅವರು ಬಲವಂತ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ನೀವು
ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಅವರು ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ನೀವು ಹೊರಗೆ ನಡೆಯುವಿರಿ.
ಯೆಹೋವನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವನು. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ

ಮುಂದೆ ಇರುವನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆಯೂ ಇರುವನು.

ದೇವಸೇವಕನ ಸಂಕಟ
13 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ

ದೃಷಿ್ಟಸಿರಿ. ಆತನು ಯಶಸಿ್ವ ಾಗುವನು. ಅವನು ಬಹಳ
ಮುಖ್ಯ ಾದವ ಾಗಿರುವನು. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು
ಆತನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿ ೌರವಿಸುವರು. 14 ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರು
ನನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡರು. ಆತನು
ಮನುಷ ್ಯನೆಂಬ ಗುರುತೇ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ರೂಪವು
ವಿ ಾರ ಾಗುವಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಆತನು ಾಯಗೊಂಡಿದ್ದನು. 15ಅನೇಕ
ಜ ಾಂಗಗಳವರು ಆತನನು್ನ ಕಂಡು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು. ಅರಸರು
ದಿಗ್ಭ ್ರಮೆಯಿಂದ ಆತನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡುವರು. ಅವರು ನನ್ನ
ಸೇವಕನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನೆ್ನೕ ನೋಡಿದರು.
ಅವರು ಆತನ ವಿಚಾರ ಕೇಳದಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು.”
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53
1 ಾವು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾರು ನಂಬಿದರು?

ಯೆಹೋವನ ದಂಡನೆಯನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡವರು
ಾರು?
2 ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಸಿಯು ಬೆಳೆಯುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ

ಮುಂದೆ ಆತನು ಬೆಳೆದನು. ಆತನು ಒಣ ನೆಲದಿಂದ ಚಿಗುರುವ
ಬೇರಿನಂತಿದ್ದನು. ಆತನು ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಪುರುಷನಂತೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ.
ಅಂಥಲಕ್ಷಣಗಳೇನೂಆತನಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ. ಾವುಆತನನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ
ಆತನಲಿ್ಲ ನೋಡತಕ್ಕ ಾವಲಕ್ಷಣವೂ ಾಣಲಿಲ್ಲ. 3ಜನರುಆತನನು್ನ
ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು. ಆತನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಆತನನು್ನ ತೊರೆದರು.
ಆತನು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲಿದನು. ಆತನು ಾಯಿಲೆಯಿಂದ
ಾಧಿತ ಾಗಿದ್ದನು. ಜನರು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಲೂ ಇಲ್ಲ. ಾವು
ಆತನನು್ನ ಗಮನಕೆ್ಕ ತರಲೇ ಇಲ್ಲ.

4 ಆದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡನು. ನಮ್ಮ ಬೇನೆಯನು್ನ ಆತನು ಅನುಭವಿಸಿದನು.
ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಶಿ ಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಾವು ನೆನಸಿದೆವು.
ಆತನು ಏನೋ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಹೊಡೆದನೆಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡೆವು. 5 ಆದರೆ ಾವು ಾಡಿದ ದುಷ್ಟತನ ಾ್ಕಗಿಯೇ
ಆತನು ಾಧಿತ ಾದನು. ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಆತನು
ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟನು. ಾವು ಹೊಂದಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಶಿ ಯನು್ನ ಆತನೇ
ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಆತನ ಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು.
6 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಾರಿತಪಿ್ಪ ತೊಳ ಾಡಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾವು ಹೋದೆವು. ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳಿಂದ ಾವು
ವಿಮುಕ್ತ ಾಗುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಆತನ
ಮೇಲೆ ಾಕಿದನು.

7 ಆತನು ಾಧೆಯನೂ್ನ ಹಿಂಸೆಯನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದನು.
ಆದರೂ ಆತನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೊಯ್ಯಲು ಕೊಂಡೊಯು್ಯವ
ಕುರಿಮರಿಯಂತೆಯೂ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸು ಾಗ ೌನ ಾಗಿರುವ
ಕುರಿಮರಿಯಂತೆಯೂ ಆತನು ೌನ ಾಗಿದ್ದನು. 8 ಜನರು
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ಬಲವಂತದಿಂದ ಆತನನು್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು; ಆತನಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾದ
ತೀಪರ್ನು್ನ ನೀಡಿದರು; ಆತನನು್ನ ಜೀವಲೋಕದಿಂದಲೇ ತೆಗೆದು ಾಕಿ
ಆತನಿಗೆ ಸಂ ಾನವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಾಡಿದರು. ನನ್ನ ಜನರ
ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಆತನು ದಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. 9 ಆತನು ಸತ್ತ ಬಳಿಕ
ಧನಿಕರೊಂದಿಗೂ ದುಷ್ಟರೊಂದಿಗೂ ಹೂಳಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆತನು ಾವ
ಅಪ ಾಧವನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ; ಸು ಾ್ಳಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇವೆಲ್ಲವೂ
ಆತನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವು.

10 ಆತನನು್ನ ಾಧೆಯಿಂದ ಜಜ್ಜಬೇಕೆಂಬುದು ಯೆಹೋವನ
ನಿ ಾರ್ರ ಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೇವಕನು ತನ್ನನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಹೊಸ ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ
ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗುವನು. ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ
ನೋಡುವನು. ಯೆಹೋವನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಆತನು ಾಡುವನು. 11 ಆತನು ತನ್ನ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಸಂಕಟಪಡುವನು. ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗ ಾಗುವುದನು್ನ ಆತನು
ನೋಡುವನು. ಾನು ಕಲಿತ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಸಂತುಷ್ಟ ಾಗುವನು.
ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವಂತೆ

ನನ್ನ ಒಳೆ್ಳೕ ಸೇವಕನು ಾಡುವನು. ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. 12ಈ ಾರಣ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಆತನನು್ನ
ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವೆನು. ಆತನು ಬಲಿಷ್ಠರೊಂದಿಗೆ
ಸಮ ಾಲನು್ನ ಹೊಂದುವನು. ಆತನು ಜನರಿ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಸತ್ತದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಾನು ಆತನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಾಡುವೆನು. ಜನರು
ಆತನನು್ನ ಅಪ ಾಧಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಾಸ್ತವ ಾಗಿ ಆತನು
ಬಹುಜನರ ಾಪಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಈಗ ಆತನು
ಾಪ ಾಡಿದಜನರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥರ್ ಾಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ವಿ ಾಪಿಸುವನು.
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1ಬಂಜೆಯೇ, ಸಂತೋಷಿಸು, ನಿನಗೆಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸು.

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಗಂಡ ಬಿಟಿ್ಟರುವ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಮದುವೆ ಾದ ಹೆಂಗಸಿಗಿಂತ
ಹೆಚು್ಚ ಮಕ್ಕಳಿರುವರು.”

2 “ನಿನ್ನ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸು.
ನಿನ್ನ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಅಗಲವ ಾ್ನಗಿ ಾಡು.
ನಿನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸು.

ನಿನ್ನ ಡೇರೆಯನು್ನ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿಯೂ ಬಲ ಾಗಿಯೂ ಾಡು.
3 ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಿ.

ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಕೆಡವಿ ಾಕಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತಿರಿಗಿ ಾಸಿಸುವರು.

4ಹೆದರಬೇಡ, ನೀನು ನಿ ಾಶ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.
ಜನರು ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಆಡುವದಿಲ್ಲ.

ನೀನು ಬೇಸರಗೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ.
ನೀನು ೌವ್ವನಸ್ಥ ಾಗಿರು ಾಗ ನಿನಗೆ ಾಚಿಕೆ ಾಯಿತು.

ಆದರೆಈಗ ನೀನು ಆ ಾಚಿಕೆಯನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟವ ಾಗಿದಿ್ದ.
ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ನೀನು ಕಳೆದುಕೊಂ ಾಗ

ನೀನು ಪಟ್ಟ ಾಚಿಕೆಯನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ.
5 ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನೇ (ದೇವರು) ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.

ಆತನ ಹೆಸರು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು.
ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಾ ಾಡು ಾತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ

ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನನು್ನ ‘ಇಡೀಭೂಲೋಕದದೇವರು’ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.

6 “ನೀನು ಗಂಡಬಿಟ್ಟ ಹೆಂಗಸಿನಂತಿದಿ್ದ.
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ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ನೀನು ತುಂ ಾ ದುಃಖಿತ ಾಗಿದಿ್ದ.
ಆದರೆಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ತನ್ನವಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಕರೆದನು.

ಎಳೇ ಾ್ರಯದಲಿ್ಲ ಮದುವೆ ಾದ ಮತು್ತ ಗಂಡಬಿಟ್ಟ
ಹೆಂಗಸಿನಂತೆ ನೀನಿದಿ್ದ.

ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನವಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದನು.”
7ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ತೊರೆದೆನು. ಆದರೆ

ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಾ್ಕಗಿ ಾತ್ರ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ನನ ಾಗಿ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು. ಆಗ ನಿನಗೆ
ಅತ್ಯಂತ ದಯೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು.

8 ಾನು ತುಂ ಾ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡಿದೆ್ದನು ಮತು್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ
ಮರೆ ಾದೆನು.

ಆದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವೂಸಂತೈಸುವೆನು.”
ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳಿವು.

9 ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನೋಹನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು
ಲೋಕವನು್ನ ಜಲಪ್ರ ಾಹದ ಮೂಲಕ ಶಿ ಸಿದ್ದನು್ನ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊ.

ಆ ಬಳಿಕ ಾನು ನೋಹನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಜಲಪ್ರ ಾಹದಿಂದ
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಾಶಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದೆನು.

ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ನಿನ್ನನು್ನ
ಗದರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.”

10 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಪವರ್ತಗಳು ಇಲ್ಲದೆ
ಹೋದರೂ

ಬೆಟ್ಟಗಳು ಧೂ ಾದರೂ
ನನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ತೊರೆಯದು.
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ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಾಲದ
ಸ ಾ ಾನದಲಿ್ಲ ಇರುವೆನು.”

ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರುವನು.
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಆತನೇ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

11 “ಬಡನಗರಿಯೇ, ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ ಬಂ ಾಗ
ಾರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸಲಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಾನು ಮತೆ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಗೋಡೆಗಳಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಸುಂದರ ಾದ ಾರೆಯನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸುವೆನು.

ಾನು ಅಡಿ ಾಯ ಾಕು ಾಗ ಾಣಿಕ್ಯಗಳನು್ನ ಾಕುವೆನು.
12ಗೋಡೆಯಮೇಲಿರುವ ಕಲು್ಲಗಳೆ ಾ್ಲ ಕೆಂಪು ಕಲು್ಲಗಳೇ.

ಹೊಳೆಯುವ ವಜ್ರಗಳಿಂದ ಾನು ಹೊರ ಾಗಲನು್ನ
ತ ಾರಿಸುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಾನು ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವೆನು.

13ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವರು.
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವನು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಜ ಾದ
ಾಂತಿ ಇರುವದು.

14ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯತನದಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ದುಷ್ಟತ್ವಗಳಿಂದ ನೀನು ಸುರ ತ ಾಗಿರುವೆ.

ನೀನು ಾವುದಕೂ್ಕ ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಾವುದೂ ನಿನಗೆ ಾನಿ ಾಡದು.

15ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನನ್ನ ಾವ ಸೈನ್ಯವೂಯುದ್ಧ ಾಡದು.
ಾ ಾದರೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರೆ ಆ ಶತು್ರವನು್ನ
ನೀನು ಗೆಲು್ಲವೆ.
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16 “ಇಗೋ, ಾನು ಕ ಾ್ಮರನನು್ನ ಾಡಿದೆನು. ಅವನು
ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಊದಿ ಬಿಸಿಯನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸುವನು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಂ ಾಗಿ
ಾದ ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಹೊರತೆಗೆದು ತನಗಿಷ್ಟ ಾದ ಉಪಕರಣವನು್ನ
ತ ಾರಿಸುವನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾಶ ಾಡುವ ‘ ಾಶಕನನು್ನ’
ಾನು ನಿಮಿರ್ಸಿದೆನು.
17 “ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಜನರು ಆಯುಧಗಳನು್ನ

ತ ಾರಿಸುವರು. ಆದರೆಆಆಯುಧಗಳುನಿನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿಸ ಾರವು.
ಅವರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿದರೂ ಆ ಾತುಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥಳೆಂದು ತೋರಿಸ ಾರವು.

“ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರಿಗೆ ದೊರೆಯುವುದೇನು? ಅವರಿಗೆ
ಆತನಿಂದಲೇ ಸುಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.
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ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸುವ ಆ ಾರವನು್ನ ದೇವರು ಕೊಡು ಾ್ತನೆ

1 “ಎಲೈ ಾ ಾರಿದ ಜನರೆಲ್ಲರೇ,
ಬಂದು ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ.

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಣವಿಲ್ಲವೆಂದು ಚಿಂತೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ.
ಬಂದು ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ ತಿಂದು ಕುಡಿಯಿರಿ.

ನೀವು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ ತಿಂದು ಕುಡಿಯಿರಿ ಾಲಿಗೂ ಾ್ರ ಾರಸಕೂ್ಕ
ಕ್ರಯವಿಲ್ಲ.

2ಆ ಾರವಲ್ಲದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಹಣವನು್ನ ಾಕೆ ವೆಚ್ಚ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ?
ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸದ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಾಕೆ ಶ್ರಮಿಸುತಿ್ತೕರಿ?

ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ. ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನು್ನವಿರಿ; ನಿಮ್ಮ
ಊಟದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವಿರಿ.

ಅವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನು್ನ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
3 ಾನು ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
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ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ, ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಾನು ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಂತೆ
ಅದಿರುವುದು. ಾನು ಾವೀದನಿಗೆ ಅವನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನೆಂದೂ ಅವನಿಗೆ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿರುವೆನೆಂದೂ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆ್ದನು.

ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನಂಬಬಹುದು.
4 ಾವೀದನು ನನ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ದವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರಿಗೆ

ಾ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾನೇ ಾಡಿದೆನು.
ಾನು ಾವೀದನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಅಧಿಪತಿ ಾಗುವೆ ಮತು್ತ ಅನೇಕ

ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ನೀನು ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿ ಾಗುವೆ’ ಎಂದು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆ.”

5ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತರದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳು ನೆಲೆಸಿವೆ.
ಆ ದೇಶಗಳನು್ನ ನೀನು ಕರೆಯುವೆ.

ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯವಿರುವದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಅವುಗಳು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಬರುವವು.

ಇವೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಆಗುತ್ತವೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸುವದರಿಂದ
ಇದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು.

6ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಯವು ಾಟುವ ದಲು
ನೀವುಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕಿರಿ.

ಆತನು ಹತಿ್ತರವಿರು ಾಗಲೇ ಕರೆಯಿರಿ.
7 ಕೆಟ್ಟಜನರು ಕೆಟ್ಟತನದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿ.

ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾಡದಿರಲಿ.
ಅವರುಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿ.

ಆಗಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಆದರಿಸುವನು.
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ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದರಿಂದ
ಅವರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ.
ಜನರು ದೇವರನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

8ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನನ್ನ
ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ಾಗರ್ಗಳು ನನ್ನ ಾಗರ್ಗಳಲ್ಲ.
9ಆ ಾಶವು ಭೂಮಿಗಿಂತ ಎಷು್ಟ ಎತ್ತರ ಾಗಿದೆ ೕ

ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗಿಂತ ಅಷೆ್ಟೕ
ಉನ್ನತ ಾಗಿವೆ;

ನನ್ನ ಾಗರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಾಗರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಅಷೆ್ಟೕ
ಉನ್ನತ ಾಗಿವೆ.” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

10 “ಮಳೆಯೂಹಿಮವೂಆ ಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವವು.
ಅವು ನೆಲವನು್ನ ತೇವ ಾಡದೆ ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಗ ನೆಲವುಬೀಜವನು್ನ ತೋಯಿಸಿ ಸಸಿ ಚಿಗುರುವಂತೆ ಾಡುವದು.
ಆ ಸಸಿಗಳು ವ್ಯವ ಾಯ ಾರನಿಗೆ ಾನ್ಯವನು್ನ ಫಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಜನರು ಆ ಾನ್ಯದಿಂದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಾಡುವರು.

11ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ನನ್ನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಾತುಗಳು
ೕಚಿಸಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡದೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಾತುಗಳು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಾಯರ್
ಾಡುವವು.

ನನ್ನ ಾತುಗಳು ತಮಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಆ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿಮುಗಿಸುವವು.

12 “ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೊರಡುವಿರಿ
ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನದಿಂದಮೆರವಣಿಗೆ ಾಗಿ ಬರುವಿರಿ.

ಪವರ್ತಗಳೂ ಬೆಟ್ಟಗಳೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ಕುಣಿ ಾಡುವವು.

ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವಮರಗಳೆ ಾ್ಲ ಚ ಾ್ಪಳೆ ತಟು್ಟವವು.
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13 ದೆಗಳು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಎತ್ತರ ಾದ ದೇವ ಾರು ಮರಗಳು
ಬೆಳೆಯುವವು.

ಹಣಜಿಯಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಸುಗಂಧಮರಗಳು ಬೆಳೆಯುವವು.
ಇವುಯೆಹೋವ ಾಮವನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವವು.

ಯೆಹೋವನೇ ಸವರ್ಶಕ್ತನೆಂದು ಇವು ತೋರಿಸುವವು. ಈ
ಾ ಯು ಎಂದಿಗೂ ಾಶ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.”

56
ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗದವರುಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವರು

1 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿರಿ; ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರಿ; ಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ
ರಕ್ಷಣೆಯು ಬೇಗನೆ ಬರಲಿದೆ; ಇಡೀ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ನನ್ನ ನೀತಿಯು
ಬೇಗನೆ ವ್ಯಕ್ತ ಾಗುವುದು. 2 ಸಬ್ಬತಿ್ತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದುವರು.
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡದವನು ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವನು.”

3 ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು.
ಅವರು, “ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳ ಾರದು. ಕಂಚುಕಿಯು, “ ಾನು
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಾರದ ಒಣಗಿದಮರ.” ಎಂದು ಹೇಳ ಾರದು.

4-5 ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಈ
ಕಂಚುಕಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಸಬ್ಬತ್ ನಿಯಮವನು್ನ ಅನುಸರಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ಇಷ್ಟಪ್ರ ಾರ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ; ಅವರು ನನ್ನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ನನ್ನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಾ್ಮರಕಸ್ತಂಭ ನೆಡುವೆನು. ನನ್ನ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಅವರಹೆಸರುಗಳು ಾಪಕ ಾಡಲ್ಪಡುವವು. ೌದು,ಆ
ಕಂಚುಕಿಗಳಿಗೆ ಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಾದದ್ದನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
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ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಇರುವಹೆಸರನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ನನ್ನ ಜನರಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”

6 “ಅನ್ಯದೇಶದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವರು. ಆತನನು್ನ ಸೇವಿಸಿ ಆತನ ಾಮವನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು. ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವರು. ಸಬ್ಬತ್ ದಿವಸವನು್ನ
ಆ ಾಧನೆ ಾಡುವ ವಿಶೇಷ ದಿವಸವೆಂದು ನೆನಸಿ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸುವರು. 7 ಾನು ಅವರನು್ನ
ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಪವರ್ತಕೆ್ಕ ತರುವೆನು: ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಅವರನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವೆನು. ಅವರು ಅಪಿರ್ಸುವ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಾನು ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಆಲಯವು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗದವರಿಗೆ
ಾ್ರಥರ್ ಾಲಯವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು.” 8 ಇದು ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ

ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಮತೆ್ತ ಬರ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆತನು, “ಈ
ಜನರನು್ನ ಾನು ಮತೆ್ತ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

9 ಾಡುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಾ್ರಣಿಗಳೇ, ಬಂದು
ತಿನಿ್ನರಿ!

10 ಾವಲು ಾರರೆ ಾ್ಲ ಕುರುಡ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಾವು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು.

ಅವರು ಬೊಗಳದ ಾಯಿಗಳಂತಿರುವರು.
ಅವುಗಳು ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿದು್ದಕೊಂಡು ಮಲಗುವವು.
ಅವುಗಳಿಗೆಮಲಗುವುದೆಂದರೆ ತುಂ ಾ ಪಿ್ರೕತಿ.

11ಅವರು ಹಸಿದ ಾಯಿಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ತೃಪಿ್ತ ಹೊಂದುವವರಲ್ಲ.

ಕುರುಬರಿಗೆ ಾವು ಾಡುವುದೇ ತಿಳಿಯದು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳ ಾಗೆ ಾರಿತಪಿ್ಪ ಾ್ದರೆ.
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ಅವರೆ ಾ್ಲ ಅ ಾ್ಯಶೆಯುಳ್ಳವರು;
ತಮ್ಮನು್ನ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವದೇ ಅವರ ಕೆಲಸ.

12ಅವರು ಬಂದು,
“ ಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ.
ಅಥ ಾ ಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮದ್ಯವನು್ನ ಕುಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಾಳೆಯೂ ಹೀಗೆ ಾಡುವೆನು.
ಾನು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕುಡಿಯುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

57
ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವದಿಲ್ಲ

1ನೀತಿವಂತರು ಇಲ್ಲ ಾಗುವರು; ಾರೂ ಅದನು್ನ ಗಮನಿಸರು.
ಸದ್ಭಕ್ತರು ಗತಿಸಿಹೋಗುವರು;

ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣವೇನೆಂದು ಾರೂ ಗ್ರಹಿಸರು.

ಕೇಡಿನಿಂದ ಾ ಾಗಲೆಂದೇ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೀ ಾಯಿತು
ಎಂದು ಾರೂ ೕಚಿಸರು.

2ಆದರೆ ಾಂತಿಸ ಾ ಾನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
ಆಗ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಾಸಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು; ದೇವರು ಅಪೇ ಸುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸುವರು.

3 “ ಾಟ ಾತಿರ್ಯಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬನಿ್ನರಿ.
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಅಪ ಾಧವೆಸಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಯು ಸೂಳೆ ಾಗಿ ತನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ಾರುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ.

4ನೀವು ಸುಳು್ಳಹೇಳುವ ದುಷ್ಟಮಕ್ಕಳು.
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.

ನನ್ನನು್ನ ಹಿ ಾಳಿಸುತಿ್ತೕರಿ;
ನಿಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ನನ್ನತ್ತ ಚಾಚುತಿ್ತೕರಿ.

5ನೀವು ಾಡಬೇಕೆನು್ನವುದು,ಪ್ರತಿ ಂದು ಹಸಿರುಮರದಡಿಯಲಿ್ಲ
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ಸುಳು್ಳದೇವರಪೂಜೆ ಾಡುವದೊಂದನೆ್ನೕ,
ಪ್ರತಿ ಂದು ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದು

ಬಂಡೆಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಅವರಯಜ್ಞ ಾಡುವಿರಿ.
6 ನದಿ ದಡದಲಿ್ಲರುವ ನುಣು ಾದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು

ಆಶಿಸುತಿ್ತೕರಿ.
ಅದರಮೇಲೆ ಾ್ರ ಾರಸ ಸುರಿದುಪೂಜೆ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.

ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಪಿರ್ಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ
ದೊರಕುವುದು ಕಲೆ್ಲೕ.

ಈ ವಿಷಯ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಂದು
ನೆನಸುತಿ್ತೕರೋ? ಇಲ್ಲ. ಅವು ನನ್ನನು್ನ
ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ.

7ಪ್ರತಿ ಂದು ಬೆಟ್ಟ ಮತು್ತ
ಉನ್ನತ ಶಿಖರಗಳಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಾಸುವಿರಿ.

ನೀವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಬಲಿಯಪಿರ್ಸುತಿ್ತೕರಿ.
8ಆ ಬಳಿಕ ಆ ಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆಮಲಗಿ ಆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ

ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.
ನೀವು ಆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತೕರಿ.

ಅವುಗಳ ಬೆತ್ತಲೆ ಶರೀರಗಳನು್ನ ನೋಡುವದರಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷಿಸುವಿರಿ.

ನೀವು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇದಿ್ದರಿ.
ಆದರೆಈಗ ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದು ಅವುಗಳನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.

ನನ್ನನು್ನ ಾಪಕ ಹುಟಿ್ಟಸುವ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ನೀವು ಅಡಗಿಸಿಡುತಿ್ತೕರಿ.
ಅವುಗಳನು್ನ ಾಗಿಲ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಸಿಡುತಿ್ತೕರಿ.
ಅನಂತರ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ

ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.
9 ೕಲೆಕನಿಗೆ ಅಂದ ಾಗಿ ತೋರುವಂತೆ

ನೀವು ನಿಮಗೆ ಎಣೆ್ಣ, ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಹಚಿ್ಚಕೊಂಡು
ಹೋಗುವಿರಿ.
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ನಿಮ್ಮ ದೂತರನು್ನ ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತೕರಿ.
ಇವೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನರಕಕೆ್ಕ ನಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲಿ್ಲ ಮರಣವಿರುವದು.

10 ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು ಬಹು ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ಾಡಿದರೂ
ಆ ಾಸಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರಲೆ್ಲೕ ನಿಮಗೆ
ಸಂತೋಷ.

11ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ನನ್ನನು್ನ ಗಮನಕೆ್ಕೕ ತರಲಿಲ್ಲ.

ಹೀಗಿರಲು ನೀವು ಾರ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುತಿ್ತದಿ್ದರಿ?
ನೀವು ಾರಿಗೆ ಭಯಪಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ?
ನೀವು ಸು ಾ್ಳಡಿದು್ದ ಾಕೆ?

ನೋಡಿ, ಾನು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಸುಮ್ಮನಿದೆ್ದನು.
ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ.

12ನೀವು ಾಡುವ ಾಮಿರ್ಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳತನವನೂ್ನ
ಾನು ಹೇಳಿದರೂ ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದವುಗಳು.

13ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯದಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂ ಾಗ
ನೀವು ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಕರೆಯುವಿರಿ.
ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ.

ಆದರೆ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಾಳಿಯು ಅವುಗಳನು್ನ
ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು.

ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಉಸಿರಿನ ಾಳಿಯು ನಿಮಿ್ಮಂದ ದೂರಕೆ್ಕ
ಕೊಂಡೊಯು್ಯವುದು.

ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರು ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತವನು್ನ ಾಧ್ಯ ಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.”

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾ ಾಡುವನು
14 ಾರಿಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿರಿ, ಾರಿಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿರಿ!
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ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾರಿಯು ಸ ಾಗ ಾಗಿರುವಂತೆ ಅಡತಡೆಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿರಿ ಎಂದು ಒಂದು ಸ್ವರವು ನುಡಿಯುತ್ತದೆ.

15ದೇವರು ಉನ್ನತ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಎತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಆತನ ಹೆಸರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ.

ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ ಾನು ಉನ್ನತಲೋಕವೆಂಬ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದುಃಖಪಡುವವರೂ ದೀನರೂ ಆಗಿರುವ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಸ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ದೀನ ಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಾನು ಹೊಸಜನ್ಮ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ದುಃಖಿಸುವವರಿಗೆ ಾನು ಹೊಸ ಜೀವ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.

16 ಾನು ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಯುದ್ಧ ಾಡುವವನಲ್ಲ.
ಾನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವವನಲ್ಲ.

ಾನು ಾಗೆ ಾಡುವವ ಾದರೆ
ಾನು ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಮನುಷ ್ಯನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ
ಾಯುವದು.

17ಈಜನರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿ ನನಗೆ ಕೋಪವನೆ್ನಬಿ್ಬಸಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಶಿ ಸಿದೆನು.

ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾದೆನು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದು ತನಗಿಷ್ಟ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ* ಹೋದನು.

18 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನೆಂದು ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಾನು
ಅವನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡುವೆನು.

* 57:17: ತನಗಿಷ್ಟ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ದಂಗೆಕೋರತನದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ತನಗಿಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಾಡಿದನು.”
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ಅವನನು್ನ ಆದರಿಸುವೆನು. ಒಳೆ್ಳಯ ಾತುಗಳಿಂದ
ಅವನನು್ನ ರಮಿಸುವೆನು. ಆಗ ಅವನೂ ಅವನ ಜನರೂ
ವ್ಯಸನಪಡುವದಿಲ್ಲ.

19 ಾನು ಅವರಿಗೆ ‘ಸ ಾ ಾನ’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಪದವನು್ನ
ಕಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೂ ನನಿ್ನಂದ ದೂರದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೂ
ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು.

ಾನು ಅವರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವೆನು.”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
20ದುಷ್ಟಜನರು ರೊಚಿ್ಚಗೆದ್ದ ಾಗರದಂತೆ,

ಸ ಾ ಾನ ಾಗಿಯೂ ೌನ ಾಗಿಯೂ ಇರ ಾರರು.
ಅವರು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ಾಗರದಂತೆ

ಕೆಸರನು್ನ ಕದಡಿಸುವರು.
21ನನ್ನ ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:

“ದುಷ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾ ಾನವಿಲ್ಲ.”

58
ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಜನರಿಗೆಉಪದೇಶ

1 ಎಷು್ಟ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಆಭರ್ಟಿಸಬಹುದೋ ಅಷು್ಟ ಆಭರ್ಟಿಸಿರಿ.
ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಡಿರಿ,

ತುತೂ್ತರಿಯಂತೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕಿರುಚಿರಿ.
ಜನರು ಾಡಿದ ಾಪಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಾಕೋಬನ ವಂಶದವರಿಗೆ ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ.
2ಆಗ ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯ ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಬರುವರು.

ಜನರು ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವರು.
ಆಗ ಅವರು ಸರಿ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಜ ಾಂಗ ಾಗುವರು.

ಅವರು ದೇವರ ಒಳೆ್ಳಯ ಆ ಗಳನು್ನ ಬಿಡದೆ ಅನುಸರಿಸುವರು.
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ಅವರು ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲದೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳುವರು.
ದೇವರ ನಿ ಾರ್ರವನು್ನ ಕೇಳಲು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು
ಇಚಿ್ಛಸುವರು.

3ಈಗ ಆ ಜನರು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ, “ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸಲು
ಉಪ ಾಸ ಾಡಿದೆವು. ನೀನು ನಮ್ಮನೆ್ನೕಕೆ ಗಮನಿಸುವದಿಲ್ಲ? ನಿನ್ನನು್ನ
ೌರವಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿ ಾವುನಮ್ಮದೇಹಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸಿದೆವು. ನೀನೇಕೆ
ನಮ್ಮನು್ನ ಗಮನಿಸುವದಿಲ್ಲ?”
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ವಿಶೇಷ

ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ* ಉಪ ಾಸ ಾಡುವಿರಿ.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಹಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರನು್ನ
ದಂಡಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 4 ನೀವು ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಹಸಿವೆಯಿಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು
ಜಗಳ, ಾ ಾ್ವದ ಾ ್ಕಗಿ ಹಸಿದಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೂ್ರರ ಕೈಗಳಿಂದ
ಜನರನು್ನ ಹೊಡೆಯಲು ಹಸಿವೆಯಿಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಉಪ ಾಸ
ಾಡು ಾಗ ನನ ಾಗಿ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲು

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವದಿಲ್ಲ. 5 ಉಪ ಾಸದ
ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಹದಂಡನೆ ಾಡುವದನು್ನ
ನೋಡಲು ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ನೆನಸಿರುವಿ ಾ? ಜನರು ತಮ್ಮ
ಮುಖವನು್ನ ಸಪ್ಪಗೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಆಶಿಸುವು ಾಗಿ
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ ಾ? ಜನರು ಸತ್ತ ಸಸಿಗಳಂತೆ ನನಗೆ
ಅಡ್ಡಬೀಳಬೇಕೆಂದೂ ಶೋಕವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಾನು
ಆಶಿಸುವು ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ ಾ? ಅವರು ಬೂದಿಯ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ದುಃಖವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನು
ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೋ? ನೀವು ಉಪ ಾಸದ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಅದನೆ್ನೕ
ಾಡುವವ ಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ. ಯೆಹೋವನು ಅದನೆ್ನೕ ಆಶಿಸುವನೆಂದು

ನಂಬುತಿ್ತೕರೋ?
* 58:3: ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಬಹುಶಃ, “ಜನರು ಉಪ ಾಸ ಆಚರಣೆ ಾಡುವುದರ ಬದಲು
ಾ್ಯ ಾರವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಬೇಕು.”
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6 “ನನಗೆ ಬೇ ಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ದಿವಸ ಾವುದೆಂದು
ಾನು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಅದು ಜನರನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ
ದಿವಸ, ಜನರಿಂದ ಅವರ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವ ದಿವಸ;
ತೊಂದರೆಗೀ ಾಗಿರುವ ಜನರನು್ನ ವಿಮುಕ್ತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ದಿವಸ;
ಅವರ ಹೆಗಲಿನಿಂದ ಾರದ ಹೊರೆಯನು್ನ ಇಳಿಸುವ ದಿವಸ. 7ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಊಟವನು್ನ ಹಸಿದವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವದನು್ನ ಾನು
ನೋಡಲು ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಮನೆಗಳಿಲ್ಲದ ಬಡಜನರನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು
ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವದನು್ನ ನೋಡಲು
ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಬಟೆ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು
ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿರಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮಂತೆಮನುಷ ್ಯರಲ್ಲ ೕ?”

8 ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದ್ದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವಿರಿ.
ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಾಯಗಳು ಗುಣ ಾಗುವವು. ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯತನವು
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವುದು. ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು
ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವದು. 9 ಆಗ ನೀವು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕರೆ ಾಗ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವನು. ನೀವು
ಆತನನು್ನ ಕೂಗಿ ಾಗ, “ಇಗೋ, ಾನಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಅನು್ನವನು.
ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕೊಡುವದನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಾರ

ಹೊರಿಸುವದನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. ಜನರಿಗೆ ಕಟು ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿ
ಅವರನು್ನ ಬಯು್ಯವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 10 ಹಸಿದ ಜನರಿ ಾಗಿ
ವ್ಯಸನಪಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಂಕಷ್ಟ
ಅನುಭವಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಅವರ ಕೊರತೆಗಳನು್ನ
ನೀಗಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವದು.
ನಿಮಗೆ ಆಗ ದುಃಖವಿರದು. ಮ ಾಹ್ನದ ಸೂಯರ್ನಂತೆ ನೀವು
ಹೊಳೆಯುವಿರಿ.

11 ಯೆಹೋವನು ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡೆಸುವನು.
ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವನು. ನಿಮ್ಮ
ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಬಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು. ನೀರಿನಿಂದ ತೇವ ಾಗಿರುವ



ಯೆ ಾಯ 58:12 cxcv ಯೆ ಾಯ 59:3

ತೋಟದಂತೆ ನೀವು ಇರುವಿರಿ. ನಿತ್ಯವೂ ನೀರಿರುವ ಬುಗೆ್ಗಯಂತೆ
ನೀವಿರುವಿರಿ.

12 ಬಹಳ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಾ ಾಗಿ
ಬಿದಿ್ದವೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಏಳುವವು. ಅವುಗಳ
ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳು ಬಹಳ ವಷರ್ ಾಳುವವು. ನೀವು “ಬೇಲಿ
ಸರಿ ಾಡುವವರು” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಿರಿ; “ಮನೆಗಳನು್ನ,
ರಸೆ್ತಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುವವರು” ಎಂದು ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಿರಿ.

13 ಸಬ್ಬತಿ್ತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಆ ಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಮತು್ತ ಆ ವಿಶೇಷ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಸೆ್ವೕಚೆ್ಛ ಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಇದೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು.
ಸಬ್ಬತ್ ದಿವಸವನು್ನ ನೀವು ಸಂತಸದ ದಿವಸವೆಂದು ಕರೆಯಬೇಕು.
ದೇವರ ಆ ವಿಶೇಷ ದಿವಸವನು್ನ ನೀವು ಸ ಾ್ಮನಿಸಿ ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಕೂಡದು; ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯಕೂಡದು.
14 ಆಗ ನೀವು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವಿರಿ. ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲಕಿ್ಕರುವ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವನು;
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾಕೋಬನ ಾ್ವಸವನು್ನ ನೀವು
ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಅದನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

59
ದುಷ್ಟರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಬೇಕು

1 ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಲು ಯೆಹೋವನು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನೀವು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಲೈಸುವನು.
2ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಾಡಿರುತ್ತವೆ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನೀವು
ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

3 ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಮಲಿನ ಾಗಿವೆ; ಅವು ರಕ್ತಮಯ ಾಗಿವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳು ಅಪ ಾಧಗಳಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ
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ಾಯಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಸು ಾ್ಳಡುತಿ್ತೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಯು
ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುತ್ತದೆ. 4 ನೆರೆಯವನ ಬಗೆ್ಗ ಾರೂ
ಸತ್ಯವ ಾ್ನಡುವದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಾ್ಯ ಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಾ್ಯಜ್ಯ
ಾಡುವರು. ಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಸುಳು್ಳ ಾ ಯ

ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸುವರು. ಅವರು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ; ಅವರು ಕೇಡಿನಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿದು್ದ ಕೇಡನೆ್ನೕ
ಹೆರು ಾ್ತರೆ. 5 ವಿಷದ ಾವಿನ ಟೆ್ಟಯಿಂದ ವಿಷದ ಾವಿನ
ಮರಿಗಳುಹೊರಬರುವಂತೆಅವರದುಷ್ಟತನವುಹೊರಬರುವದು. ಆ
ಟೆ್ಟಯನು್ನ ನೀವು ತಿಂದರೆ ಾಯುವಿರಿ. ಆ ಟೆ್ಟಯನು್ನ ಒಡೆದರೆ

ವಿಷದ ಾವು ಹೊರಬರುವದು.
ಜನರು ಹೇಳುವ ಸುಳು್ಳ, ಜೇಡರ ಬಲೆಯಂತಿರುವದು. 6 ಜೇಡರ

ಬಲೆಗಳ ನೂಲಿನಿಂದ ಬಟೆ್ಟ ನೇಯ ಾಗದು. ಆ ಬಲೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ಶರೀರವನು್ನ ಮುಚ್ಚ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವರು.

7 ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಲುಗಳಿಂದ ಓಡು ಾ್ತ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡುವರು; ನಿರಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಆತುರಪಡುವರು.

ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕ. ದೊಂಬಿ, ಲೂಟಿಗಳೇ ಅವರ
ಜೀವನಶೈಲಿ ಾಗಿವೆ. 8 ಅವರಿಗೆ ಸ ಾ ಾನದ ಾರಿಯೇ
ತಿಳಿಯದು. ಅವರ ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯತನವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲ. ಅವರ
ಾಗರ್ವು ಕಪಟತನದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅವರಂತೆ ಜೀವಿಸುವವರಿಗೆ
ಾಂತಿಯೇ ಇರದು.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಪವೇ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಾರಣ

9ಎ ಾ್ಲ ಾ್ಯಯನೀತಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಾಗಿವೆ.
ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅಂಧ ಾರವು ಇರುವದರಿಂದ

ಾವು ಬೆಳಕಿ ಾಗಿ ಾಯಬೇ ಾಗಿದೆ.
ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಬೆಳಕಿ ಾಗಿ ಆಶಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ

ನಮಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದು್ದ ಕೇವಲ ಕತ್ತಲೆಯೇ.
10 ಾವು ಕಣಿ್ಣಲ್ಲದವರಂತಿದೆ್ದೕವೆ.
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ಕುರುಡರಂತೆ ಗೋಡೆಗೆ ಾಕುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಎಡವಿಬೀಳುವಂತೆ ಬೀಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಹಗಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ನಮಗೆ ಾಣದು.
ಮ ಾ್ಯಹ್ನದ ಸಮಯದಲೂ್ಲ ಸತ್ತವರಂತೆ ಬೀಳುತೆ್ತೕವೆ.

11 ಾವೆ ಾ್ಲ ಗುಣುಗುಟು್ಟತೆ್ತೕವೆ.
ಾವು ಕರಡಿಗಳಂತೆ ಗುರುಗುಟು್ಟತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ, ಾರಿ ಾಳಗಳಂತೆ
ಮೂಲುಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

ಜನರು ಧಮರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಸಮಯ ಾ್ಕಗಿ ಾವು
ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

ಆದರೆ ಧಮರ್ವೇ ಇಲ್ಲ.
ಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಆದರೆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಬಹುದೂರವಿದೆ.

12 ಾಕೆಂದರೆ ಾವು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಿರುತೆ್ತೕವೆ.
ಾವು ಾಡಿದು್ದ ತಪೆ್ಪಂದು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳೇ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ೌದು, ಾವುಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ದೋಷಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

13 ಾವು ಾಪ ಾಡಿ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿದೆ್ದೕವೆ.

ಆತನಿಂದ ದೂರ ಾಗಿ
ಆತನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ.

ಾವು ದುಷ್ಟತನವನೂ್ನ
ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಆಲೋಚಿಸಿದೆ್ದೕವೆ.

ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ
ದುಷ್ಟ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಕಿರುತೆ್ತೕವೆ.

14 ಾ್ಯಯವು ನಮಿ್ಮಂದ ತೊಲಗಿಹೋಗಿದೆ.
ಸತ್ಯವು ಬೀದಿ ಾ ಾಗಿದೆ.

ನೀತಿಯು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸ ಾರದು.
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15ಸತ್ಯವು ಹೊರಟುಹೋಯಿತು.
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವವರು ಲೂಟಿಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಒಳೆ್ಳಯವರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಯೆಹೋವನು ಬೇಸರಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

16ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವವರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಯೆಹೋವನು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ
ನೀತಿಯನೂ್ನ ಬಳಸಿ ಜನರನು್ನ ರ ಸಿದನು.

17ಯೆಹೋವನುಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧ ಾದನು.
ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯತನವೆಂಬ ಕವಚ,
ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣ,
ಶಿ ಯೆಂಬ ಬಟೆ್ಟ ಮತು್ತ
ಾಢ ಾದ ಪೆ್ರೕಮವೆಂಬಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ ಧರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

18ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ
ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಾದ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಕೊಡುವನು.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ದೂರದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸರಿ ಾಗಿ ದಂಡಿಸುವನು.

19ಆಗ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಾಮಕೆ್ಕ ಭಯಪಟು್ಟ
ೌರವಿಸುವರು.

ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರುಆತನಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ
ಾಣುವರು.

ಬಿರು ಾಳಿಯಿಂದ ರಭಸ ಾಗಿ ಹರಿದುಬರುವ ಹೊಳೆಯಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಬೇಗನೆ ಬರುವನು.

20ಆಗ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನು ಚೀ ೕನಿಗೆ ಬರುವನು.
ಜನರು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರೂ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ

ಾಕೋಬನ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಆತನು ಬರುವನು.
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21 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ ಾನಂತೂ ಆ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡುವೆನು. ನನ್ನ
ಾ ಾ್ದನದ ಾತುಗಳೂ ಾನು ಇರಿಸಿದ ನನ್ನ ಆತ್ಮವೂ ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಎಂದಿಗೂ ತೊಲಗದು. ಅವುನಿಮ್ಮ ಮ್ಮಕ ್ಕಳ ತನಕವೂಇರುವವು.
ಅವು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಈಗಲೂ ಸ ಾ ಾಲವೂಇರುವವು.

60
ದೇವರ ಆಗಮನ

1 “ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಏಳು, ಪ್ರ ಾಶಿಸು!
ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾಶವೆಂ ಾತನು ಬರು ಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವುದು.
2 ಕತ್ತಲೆಯು ಈಗ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕವಿದಿದೆ.

ಜನರು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ.
ಆದರೆಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಾಶವು ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುವದು.

ಆತನಮಹಿಮೆಯು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವದು.
3ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಬರುವರು.

ಅರಸರುಗಳು ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಬೆಳಕಿನತ್ತ ಬರುವರು.
4ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡು.

ಜನರು ಸುತ್ತಲೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವದನು್ನ ನೋಡು.
ಅವರು ದೂರ ಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದ ಬರುವ ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ನಿನ್ನ ಕು ಾರಿಯರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

5 “ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ನೋಡುವೆ.
ನಿನ್ನ ಮುಖವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವದು.
ದಲು ನೀನು ಭಯಪಡುವೆ.
ಆ ಬಳಿಕ ನೀನು ಉ ಾ್ಸಹಪಡುವೆ.

ಸಮುದ್ರ ಾಚೆ ಇರುವ ಐಶ್ವಯರ್ವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಾಶಿ
ಾಕಲ್ಪಡುವದು.

ಜ ಾಂಗಗಳ ನಿ ೕಪವು ನಿನಗೆ ದೊರೆಯುವುದು.
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6ಮಿ ಾ್ಯನಿನಮತು್ತ ಏಫದ ಒಂಟೆಗಳ ಹಿಂಡು
ಾಜ್ಯವನು್ನ ಾಟುವವು.

ಶೆಬ ಾಜ್ಯದ ಒಂಟೆಗಳ ಾಲು
ಚಿನ್ನಮತು್ತ ಧೂಪವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆಬರುವವು.

ಜನರುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾನ ಾಡುವರು.
7 ಜನರು ಕೇ ಾರಿನ ಎ ಾ್ಲ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ನಿನಗೆ

ಕೊಡುವರು.
ನೆ ಾ ೕತಿನಿಂದ ಟಗರುಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತರುವರು.

ನೀನು ನಿನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಡುವೆ.
ಆಗ ಾನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವೆನು.

ನನ್ನ ಸುಂದರ ಾದ ಆಲಯವನು್ನ
ಇನೂ್ನ ೌಂದಯರ್ಗೊಳಿಸುವೆನು.

8ಜನರನು್ನ ನೋಡು!
ಆ ಾಶದ ೕಡವು ಾರಿಹೋಗುವಂತೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ತ್ವರಿತ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ತಮ್ಮ ಗೂಡುಗಳಿಗೆ ಾರುವ ಾರಿ ಾಳಗಳಂತೆ ಅವರಿರು ಾ್ತರೆ.
9ದೂರ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳು ನನ ಾಗಿ ಾದಿವೆ.

ದೊಡ್ಡ ಸರಕು ಾಗಿಸುವ ಹಡಗುಗಳು ಹೊರಡಲು
ತ ಾ ಾಗಿವೆ.

ಈ ಹಡಗುಗಳು ದೂರ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆತರಲು
ತ ಾ ಾಗಿವೆ.

ಅವರು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ತ ್ಮಂದಿಗೆ ತಂದು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವರು.

ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಾಡುವನು.

10ಬೇರೆ ದೇಶದಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟವರು.
ಅವರ ಅರಸರುಗಳು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವರು.

“ ಾನು ಕೋಪಗೊಂ ಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಧಿಸಿದೆನು.
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ಆದರೆಈಗ ನಿನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವೆನು.
ನಿನ್ನನು್ನ ಆದರಿಸುವೆನು.

11ನಿನ್ನ ಾ್ವರಗಳು ಾ ಾಗಲೂ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಅವುಹಗಲ ಾ್ಲಗಲಿ ಾತಿ್ರಯ ಾ್ಲಗಲಿಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ.

ಾಜ್ಯಗಳೂ ಾಜರುಗಳೂತಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತರುವರು.
12ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡದ ಾವ ಾಜ್ಯ ಾಗಲಿ ಾಶ ಾಡಲ್ಪಡುವದು.

ೌದು, ಆ ಾಜ್ಯಗಳು ಸವರ್ ಾಶ ಾಗುವವು.
13 ಲೆಬನೋನಿನ ಎ ಾ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ

ಕೊಡ ಾಗುವುದು.
ಜನರು ದೇವ ಾರು ಮರಗಳನೂ್ನ ಇತರ ವಿಶೇಷ ಮರಗಳನೂ್ನ
ನಿನಗೆ ತಂದುಕೊಡುವರು.

ಈಮರಗಳಿಂದ ತೊಲೆಗಳನು್ನ ಾಡಿ
ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯವನು್ನ ೌಂದಯರ್ಗೊಳಿಸುವರು.

ಅದು ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಮುಂದಿರುವ ಾದಪೀಠದಂತಿರುವದು.
ಅದಕೆ್ಕ ಾನು ಹೆಚಾ್ಚದ ೌರವ ಕೊಡುವೆನು.

14ಹಿಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ನಿನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ಆ ಜನರು ಈಗ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.

ಗತಿಸಿದ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರು.
ಆದರೆಈಗ ಅವರು ನಿನ್ನ ಾಲಿನಮುಂದೆ ಬೀಳುವರು.

ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ‘ಯೆಹೋವನ ಪಟ್ಟಣ,’ ‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಚೀ ೕನ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.

15 “ನೀನು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ದೆ್ವೕಷಿಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ನೀನು ತಿರುಗಿ
ಬರಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾದಮಹೋನ್ನತಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.
ನೀನು ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲರುವೆ.

16ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಕೊಡುವರು.
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ಒಂದು ಮಗು ಹೇಗೆ ಾಯಿಯ ಾಲನು್ನ ಕುಡಿಯುವದೋ
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅರಸರುಗಳಿಂದ ನೀನು ಧನವನು್ನ ಕುಡಿಯುವಿ.

ಆಗ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದೆನೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿ.

ಆಗ ಾಕೋಬ್ಯರಮ ಾದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಡುವನೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

17 “ಈಗ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾಮ್ರವಿದೆ.
ಾನು ನಿನಗೆ ಬಂ ಾರವನು್ನ ತರುವೆನು.

ಈಗ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕಬಿ್ಬಣವಿದೆ.
ಾನು ನಿನಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತರುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಮರವನು್ನ ಾಮ್ರವ ಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಕಲು್ಲಬಂಡೆಗಳನು್ನ ಕಬಿ್ಬಣವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.

ನಿಮ್ಮ ಶಿ ಯನು್ನ ಸ ಾ ಾನವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.
ಈಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವ ಜನರು

ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವರು.
18 “ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಮತೆ್ತ ಹಿಂ ಾಚಾರದ ವತರ್ ಾನವು

ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವದಿಲ್ಲ.
ಜನರು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ

ನಿನ್ನ ಮೇಲೆರಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ದೋಚುವದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ‘ರಕ್ಷಣೆ’ ಎಂದೂ

ಾ್ವರಗಳಿಗೆ ‘ಸೊ್ತೕತ್ರ’ವೆಂದೂ ಹೆಸರಿಡುವಿ.

19 “ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಹಗಲು ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನು ನಿನಗೆ
ಬೆಳ ಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ;
ಾತಿ್ರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರ ಾಶವು ನಿನಗೆ ಬೆಳ ಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.

ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯ ಾಲದ ಬೆಳ ಾಗಿರುವನು.
ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿರುವನು.
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20ನಿನ್ನ ಸೂಯರ್ನು ಮತೆ್ತ ಅಸ್ತ ಾನ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಚಂದ್ರನು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಕ ಾ್ಪಗುವದಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ನಿರಂತರದ ಬೆಳ ಾಗಿರುವನು.
ನಿನ್ನ ದುಃಖದ ಾಲವುಅಂತ್ಯ ಾಗುವದು.

21 “ನಿನ್ನ ಜನರೆ ಾ್ಲ ನೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವರು.
ಅವರು ಭೂಮಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಾಧ್ಯಸ್ತ ಾಗುವರು.

ಆ ಜನರನು್ನ ಾನೇ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆನು.
ಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ
ಸಸಿಗಳಂತೆ ಅವರಿರುವರು.

22ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬವು ದೊಡ್ಡ ಕುಲ ಾಗುವದು.
ಅತ್ಯಂತ ಎಳೆಯ ಕುಟುಂಬವು ಬ ಾಢ್ಯ ಾದ
ಜ ಾಂಗ ಾಗುವದು.

ತಕ್ಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಬೇಗನೆ ಬರುವೆನು.
ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.”

61
ಯೆಹೋವನ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ ಸಂದೇಶ

1ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ತಿಳಿಸಲೂ ದುಃಖಿಸುವವರನು್ನ ಸಂತೈಸಲೂ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ
ಆರಿಸಿರು ಾ್ತನೆ. ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವವರನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದರೆಂದು
ಹೇಳಲೂ ಕೈದಿಗಳನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರೆಂದು ಹೇಳಲೂ
ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2 ಯೆಹೋವನು ಾನು ಕರುಣೆ
ತೋರುವ ಸಮಯದ ಕುರಿ ಾಗಿ ಾರುವಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ದುಷ್ಟರನು್ನ ಶಿ ಸುವ ಸಮಯವನು್ನ ಾರಲು ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ದುಃಖಪಡುವಜನರನು್ನ ಸಂತೈಸಲು ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ದುಃಖಿಸುವ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ
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ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಾನು ಅವರನು್ನ ಉತ್ಸವ ಾ ್ಕಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವೆನು.
ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಬೂದಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಅದರ
ಬದ ಾಗಿ ಕಿರೀಟವನು್ನ ತೊಡಿಸುವೆನು. ಅವರ ದುಃಖವನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ತೈಲವೆಂಬ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು.
ಅವರ ದುಃಖವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿ ಾರಿಸಿ ಉತ್ಸವ ಾ್ಕಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ತೊಡಿಸುವೆನು. ಅವರನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಮರಗಳೆಂತಲೂ ದೇವರ
ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಸಸಿಯೆಂತಲೂ ಕರೆಯುವದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರೇ
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.”

4 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಳುಬಿದ್ದ ಹಳೇ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತೆ್ತ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವವು. ಅವುಗಳು ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿದ್ದ ೕ ಾಗೆಯೇ
ಹೊಸ ಾಗಿ ಾಣಿಸುವವು. ಹಲವು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಕೆಡವಲ್ಪಟು್ಟ
ಾಳುಬಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಹೊಸ ಾಗಿ ಾಣಿಸುವವು.
5 ಆಗ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ

ಕುರಿಮಂದೆಯನು್ನ ಮೇಯಿಸುವರು. ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಲಸ ಾಡುವರು.
6 ಆಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ “ಯೆಹೋವನ ಾಜಕರು” ಎಂತಲೂ
“ದೇವರ ಸ ಾಯಕರು” ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುವರು. ಭೂಲೋಕದ
ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳ ಐಶ್ವಯರ್ವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಸೇರುವುದರಿಂದ ನೀವು
ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವಿರಿ.

7ಗತಿಸಿದದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಜನರುನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಚಿಕೆಗೆಗುರಿಪಡಿಸಿದರು;
ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿದರು; ಬೇರೆ ಜನರಿಗಿಂತ ನೀವು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಾಚಿಕೆಗೆ ಒಳ ಾದಿರಿ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೇರೆ
ಸ್ಥಳಗಳಿಗಿಂತ ಎರಡರಷು್ಟ ಹೆಚು್ಚ ಕೊಯಿಲು ಾಡುವಿರಿ. ನೀವು
ಾಶ್ವತ ಾದ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 8 ಾಕೆಂದರೆ
ಾನೇ ಯೆಹೋವನು. ಾನು ಾ್ಯಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವೆನು.
ಾನು ಕದಿಯುವದನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ದುಷ್ಟತ್ವಗಳನೂ್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಅಂ ಾ ಜನರಿಗೆ ದೊರಕಬೇ ಾದ ಶಿ ಯನು್ನ
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ಕೊಡುವೆನು. ನನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಾಲದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 9 ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ನನ್ನ ಜನರನೂ್ನ

ನನ್ನ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರನು್ನ ಜನರು
ನೋಡಿ ಾಗಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂದು
ತಿಳಿಯುವರು.
ದೇವರ ಸೇವಕನು ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ತರು ಾ್ತನೆ

10ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಭರಿತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ನನ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ವ್ಯಕಿ್ತತ್ವವು ನನ್ನ ದೇವರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೆಹೋವನು ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ನನಗೆ ತೊಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಮದುವೆಯಲಿ್ಲ ಮದುಮಗನು ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಬಟೆ್ಟಯಂತೆ
ಅದು ನಯ ಾಗಿದೆ.

ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ನೀತಿಯೆಂಬ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
ತೊಡಿಸಿರು ಾ್ತನೆ.

ಅದು ಮದುಮಗಳು ಮದುವೆಯಲಿ್ಲ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಬಟೆ್ಟಯಂತಿದೆ.

11ಭೂಮಿಯು ಸಸಿಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.
ಜನರು ತೋಟದಲಿ್ಲ ಬೀಜ ಬಿತು್ತವರು. ತೋಟವು ಬೀಜವನು್ನ
ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನೀತಿಯನೂ್ನ
ಸೊ್ತೕತ್ರವನೂ್ನ ಬೆಳೆಸು ಾ್ತನೆ.

62
ನೀತಿಯುತ ಾದ ಹೊಸ ಜೆರುಸಲೇಮ್

1ಚೀ ೕನನು್ನ ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆಕೆಯವಿಷಯ ಾಗಿ ಾನು ಾ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು.

ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅದರವಿಷಯ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವದನು್ನ ಾನು ನಿಲಿ್ಲಸುವದಿಲ್ಲ.

ಧಮರ್ವು ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವ ತನಕ ಾನು ಾತ ಾಡುವೆನು.
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ರಕ್ಷಣೆಯು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವವರೆಗೆ ಾನು
ಾತ ಾಡುವೆನು.

2ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗದವರು ಆಕೆಯ ಾ್ಯಯವನು್ನ ನೋಡುವರು.
ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರುಗಳು ಆಕೆಯಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡುವರು.

ಆಗ ನಿನಗೊಂದು ಹೊಸ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಡುವೆನು;
ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ಆ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಡುವನು.

3ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವನು.
ನೀನು ಆತನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸುಂದರ ಾದ
ಕಿರೀಟದಂತಿರುವೆ.

4 ದೇವರು ತೊರೆದ ಜ ಾಂಗವೆಂದೂ ದೇವರು ಾಶ ಾಡಿದ
ದೇಶವೆಂದೂ

ನಿನ್ನನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾರೂ ಕರೆಯುವದಿಲ್ಲ.
‘ದೇವರ ಪಿ್ರಯ ಜನರು’ ಎಂದು ನೀನು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಿ.

ನಿನ್ನ ದೇಶವು ‘ದೇವರಮದಲಗಿತಿ್ತ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದು.
ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ;
ನಿನ್ನ ದೇಶವು ಆತನಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.

5 ೌವನಸ್ಥನು ಕನಿ್ನಕೆಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಮದುವೆ ಾಗುವನು; ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವನು.

ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ವಿ ಾಹ ಾಗು ಾ್ತನೆ.
ದೇಶವು ತುಂಬಿಹೋಗುವಷು್ಟ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆತನು
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

ಒಬ್ಬನು ಹೊಸ ಾಗಿಮದುವೆ ಾದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಡನೆ
ಉ ಾ್ಲಸದಿಂದಿರುವಂತೆ ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವನು.

6 ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಾನು ಾವಲು ಾರರನು್ನ
ಇಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ.

ಆ ಾವಲು ಾರರು ೌನ ಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಹಗಲಿರುಳು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ ಇರುವರು.
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ಾವಲು ಾರರೇ, ನೀವುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ ಇರಬೇಕು.
ಆತನ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೀವು ಆತನ ನೆನಪಿಗೆ ತರಬೇಕು.
ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಡಿ.

7ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರವು ಜನರ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಾತ್ರ ಾಗುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಾಡುವ ತನಕ ನೀವು ಆತನಿಗೆ

ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತರಬೇಕು.

8ಯೆಹೋವನು ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿರು ಾ್ತನೆ. ಆತನ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರೇ
ಅದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗಿದೆ.

ಆತನು ತನ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನಿನ್ನ ಆ ಾರವನು್ನ ಾನು ನಿನ್ನ

ವೈರಿಗಳಿಗೆಮತೆ್ತ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀನು ತ ಾರಿಸುವ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಸೇವಿಸುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

9 ಒಬ್ಬನು ಆ ಾರವನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಾನೇ ತಿನು್ನವನು. ಅವನು
ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವನು.
ಾ್ರ ಹಣ್ಣನು್ನ ಶೇಖರಿಸುವವನು ಅದರ ರಸವನು್ನ
ಕುಡಿಯುವನು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಆಗುವದು.”*

10 ಾ್ವರಗ ಳಗಿಂದ ಬನಿ್ನರಿ.
ಜನರು ಬರುವದಕೆ್ಕ ಾರಿಯನು್ನ ಸರಿ ಾಡಿರಿ.

ರಸೆ್ತಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ.
ಅದರಮೇಲಿರುವ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಿರಿ.

ಜ ಾಂಗಗಳು ಾಣುವಂತೆ ಧ ್ವಜವನು್ನ ಏರಿಸಿರಿ.

* 62:9: ಇವೆಲ್ಲವೂ … ಆಗುವದು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಅವರು ನನ್ನ ಆಲಯದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವರು.”
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11 ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನು ದೂರದೇಶಗಳವರಿಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ಚೀ ೕನಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ:
‘ನೋಡು, ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.’ ”

12ಆತನ ಜನರು “ಪವಿತ್ರಜನ”ರೆಂದೂ,
“ಯೆಹೋವನಿಂದ ರ ಸಲ್ಪಟ್ಟವ”ರೆಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವರು.

ಜೆರುಸಲೇಮ್, “ದೇವರಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಪಟ್ಟಣ”ವೆಂದೂ,
“ದೇವರಿರುವ ಪಟ್ಟಣ”ವೆಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದು.

63
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು

1ಎದೋಮಿನಿಂದ ಬರುತಿ್ತರುವ ಇವನು ಾರು?
ಅವನು ಬೊಜ್ರದಿಂದ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ಆತನ ಬಟೆ್ಟಯು ಕಡುಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಆತನು ಮಹಿ ಾಸ್ವರೂಪ ಾಗಿ ಾಣುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ತನ್ನ ಬಲ ಾಮಥ್ಯರ್ಗಳಿಂ ಾಗಿ ನೇರ ಾಗಿ ನಡೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು, “ ಾನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಲು ನನಗೆ ಾಮಥ್ಯರ್ ಉಂಟು” ಎಂದು
ಹೇಳುವನು.

2 “ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಕಡುಕೆಂ ಾಗಲು ಾರಣವೇನು?
ಾ್ರ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತುಳಿದು ರಸ ತೆಗೆಯುವವನ ಬಟೆ್ಟಯಂತೆ
ಅವು ಇವೆ.”

3ಅವನಉತ್ತರ: “ ಾ್ರ ತೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾನೊಬ್ಬನೇ ತುಳಿದೆನು.
ಾರೂ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಾ್ರ ಹಣಿ್ಣನ ಮೇಲೆ ತುಳಿದೆನು.



ಯೆ ಾಯ 63:4 ccix ಯೆ ಾಯ 63:9

ಅದರ ರಸ ನನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯ ಮೇಲೆ ಾರಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳುಮಲಿನ ಾದವು.

4 ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸಲು ಾನೊಂದು ಸಮಯವನು್ನ ನಿಗದಿ
ಾಡಿರುತೆ್ತೕನೆ.

ಈಗ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸಿ ಾ ಾಡುವ ಸಮಯಬಂದಿದೆ.
5 ಾನು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ ಾಗ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವವರು

ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ನನ್ನನು್ನ ಾರೂ ಬೆಂಬಲಿಸದೆ ಇರುವದನು್ನ ನೋಡಿ ನನಗೆ
ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು.

ಆಗ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸಲು ನನ್ನ ಬಲವನೆ್ನೕ ಪ್ರ ೕಗಿಸಿದೆನು.
ನನ್ನ ಕೋಪವೇ ನನ್ನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿತು.

6 ಾನು ಕೋಪಗೊಂ ಾಗ ಜ ಾಂಗಗಳಮೇಲೆ ತುಳಿ ಾಡಿದೆನು.
ಾನು ಸಿಟು್ಟಗೊಂ ಾಗ ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಿದೆನು. ಅವರ ರಕ್ತವನು್ನ
ನೆಲದಮೇಲೆ ಚೆಲಿ್ಲದೆನು.”

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕರುಣೆತೋರುವನು
7 ಯೆಹೋವನು ಕರುಣಾಶೀಲನೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪು

ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲು ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಎಷೊ್ಟೕ ಮೇಲನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ದಯೆಯನು್ನ ಸುರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

ನಮಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
8ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಇವರೇ ನನ್ನ ಜನರು.

ಇವರೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು.”
ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ರ ಸಿ ಾ್ದನೆ.
9ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಾ್ರಪ್ತ ಾಗಿದ್ದವು.

ಆದರೆಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಅವರಿ ಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿದನು;
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ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರನು್ನ ರ ಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಸಲಹುವನು.

ತನ್ನ ಜನರಿಗೆಯೆಹೋವನು ಸಲಹುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.
10ಆದರೆ ಜನರುಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎದ್ದರು.

ಆತನ ಪರಿಶು ಾ್ಧತ್ಮನನು್ನ ದುಃಖಪಡಿಸಿದರು.
ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಶತು್ರ ಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದನು.

ಅಂ ಾ ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು.

11 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಬಹಳ ಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದುದನು್ನ ಇನೂ್ನ
ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ೕಶೆಯನೂ್ನ ಅವನ ಜನರನೂ್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

ಆ ಜನರನು್ನ ಸಮುದ್ರದಮೂಲಕ ಬರ ಾಡಿದವನುಯೆಹೋವನೇ.
ಆತನು ತನ್ನ ಕುರಿಮಂದೆಯನು್ನ ನಡೆಸಲು ತನ್ನ ಕುರುಬರನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು.

ಆದರೆಈಗಯೆಹೋವನೆಲಿ್ಲ?
ೕಶೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಇಟ್ಟ ಯೆಹೋವನೆಲಿ್ಲ?

12 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಬಲ ಾದ ಹಸ್ತದಿಂದ
ನಡೆಸಿದನು.

ತನ್ನ ಅದು್ಭತ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ೕಶೆಯನು್ನ ನಡೆಸಿದನು.
ತನ್ನ ಜನರು ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿಂದ ನಡೆದುಹೋಗಲೆಂದು

ಯೆಹೋವನು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಇ ಾ್ಭಗ ಾಡಿದನು.
ಅಂ ಾ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಿದನು.

13 ಆಳ ಾದ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿಂದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ನಡೆಸಿದನು.

ಕುದುರೆಯುಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವಂತೆ
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ಜನರು ಎಡವಿಬೀಳದೆ ನಡೆದರು.
14ಹೊಲದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರು ಾಗ ಒಂದು ದನವೂಬೀಳಲಿಲ್ಲ.

ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯು ಾಗ ಅವರು
ಬೀಳಲಿಲ್ಲ.

ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಅವರನು್ನ ನಡೆಸಿತು.
ಾರಿಯುದ್ದಕೂ್ಕ ಜನರು ಸುರ ತ ಾಗಿದ್ದರು.

ಯೆಹೋವನೇ, ಹೀಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ನಡೆಸಿದೆ.
ಹೀಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರುವೆ.
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ

15ಯೆಹೋವನೇ,ಈಗ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ನೋಡು.

ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸು.
ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಾಢ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿ ಎಲಿ್ಲದೆ?
ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗದೊಳಗಿಂದ ಬಂದ ಾಯರ್ಗಳೆಲಿ್ಲ?
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವ ಕರುಣೆ ಎಲಿ್ಲ?
ನಿನ್ನ ದ ಾಪರ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ಾಕೆ
ಅಡಗಿಸುವೆ?

16ನೀನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಗಿರುವೆ.
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲನು ನಮ್ಮನು್ನ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ.
ನೀನೇ ನಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ರ ಸಿ ಾತನು.

17ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಡಿರುವೆ.
ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಬೇಕೆಂದರೂ ಾಗೆ ಆಗದಂತೆ
ಅದನೆ್ನೕಕೆ ಕಷ್ಟಕರ ಾಗಿ ಾಡಿರುವೆ?

ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಾ.
ಾವು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸ ಾಯ ಾಡು.
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ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿನ್ನವೇ.
18 ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲಕೆ್ಕ ಾತ್ರ

ಾಸಿಸಿದರು.
ಆಗ ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ತುಳಿ ಾಡಿದರು.

19 ಕೆಲವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ.
ಾವು ಅವರಂತೆ ಇದೆ್ದವು.

64
1ನೀನು ಆ ಾಶವನು್ನ ಹರಿದು ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಗಿಳಿದು ಬರುವ ಾದರೆ

ಎಲ್ಲವೂ ಬದ ಾಗುವದು.
ಪವರ್ತಗಳು ನಿನ್ನ ಎದುರು ಕರಗಿಹೋಗುವವು.

2 ಒಣಎಲೆಯು ಸುಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಪವರ್ತಗಳು ಸುಟು್ಟ
ಭಸ್ಮ ಾಗುವವು.

ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ನೀರು ಕುದಿಯುವಂತೆ ಪವರ್ತಗಳು
ಕುದಿಯುವವು.

ಆಗ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ತಿಳಿಯುವರು.
ಆಗ ಜ ಾಂಗದವರೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಭಯದಿಂದ
ನಡುಗುವರು.

3ಆದರೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡುವುದು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಮಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
ಪವರ್ತಗಳು ನಿನೆ್ನದುರು ಕರಗಿಹೋದರೂ

4ನಿನ್ನ ಜನರು ನಿನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಿನ್ನ ಜನರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರನು್ನ ಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾರೂ ದೇವರಿಲ್ಲ.

ಜನರು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾದಿದ್ದರೆ
ನೀನು ಅವರಿ ಾಗಿಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವೆ.
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5 ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವದರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುವವರೊಂದಿಗೆ
ನೀನಿರುವೆ.

ಅವರು ನಿನ್ನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡು ಾ್ತರೆ.
ಇಗೋ, ಗತಿಸಿದ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಾವು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ

ಾಪ ಾಡಿದೆವು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡೆ.
ಈಗ ಾವು ಹೇಗೆ ರ ಸಲ್ಪಡುವೆವು?

6 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಾಪದಿಂದಮಲಿನ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಮ್ಮ ಸು ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಹಳೇ ಕೊಳಕು ಬಟೆ್ಟಯಂತಿವೆ.

ಾವೆ ಾ್ಲ ಒಣಗಿಹೋದ ಎಲೆಗಳಂತಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಮ್ಮ ಾಪಗಳು ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ
ಬಡಿದುಕೊಂಡುಹೋಗಿವೆ.

7ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಾರೂ ಕರೆಯುವದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ;
ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನಮಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿರುವೆ
ಮತು್ತ ನಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮ ಾಪಗಳ ದೋಷಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವಿ.

8ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಗಿರುವೆ.
ಾವು ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಂತಿದೆ್ದೕವೆ.

ನೀ ಾದರೋ ಕುಂ ಾರ ಾಗಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವು.

9ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದಲೇ ಇರಬೇಡ.
ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಡ.

ದಯ ಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು.
ಾವು ನಿನ್ನ ಜನರೇ.

10 ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಜನಶೂನ್ಯ ಾಗಿವೆ. ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಈಗ
ಮರುಭೂಮಿಯಂತಿವೆ.

ಚೀ ೕನು ಈಗಮರುಭೂಮಿ ಾಗಿದೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಿಜರ್ನ ಾಗಿದೆ.

11ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯವುಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
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ಆ ದೇ ಾಲಯವುನಮಗೆಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಾ್ದಗಿದೆ.
ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಆ ಾಧಿಸಿದರು.

ಾವು ಹೊಂದಿದಂಥ ಎ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳು ಈಗ
ಾಶ ಾದವು.

12 ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಲು ಇವುಗಳು
ಾ ಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡುತ್ತ ೕ?

ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡದೆ ಇನೂ್ನ ಇರುವಿ ೕ?
ನಮ್ಮನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ನೀನು ಶಿ ಸುವಿ ೕ?

65
ಜನರು ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ಾನ ಹೊಂದುವರು

1ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ
ಕೇಳಲು ಾರದೆ ಹೋದ ಜನರಿಗೂ ಾನು ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆನು.
ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕದವರಿಗೂ ಸಿಕಿ್ಕದೆನು. ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಧರಿಸದ
ಜ ಾಂಗದೊಡನೆ ಾನು ಾತ ಾಡಿದೆನು. ಅವರಿಗೆ, ‘ ಾನಿಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ!
ಾನಿಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ!’ ಅಂದೆನು.
2 “ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎದ್ದವರನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಲು ಾನು

ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಂತೆನು. ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರು ಾ್ತರೆಂದು
ಾಯು ಾ್ತ ನಿಂತುಕೊಂಡೆನು. ಆದರೆ ಅವರು ಕೆಟ್ಟಜೀವಿತದಲಿ್ಲಯೇ
ಮುಂದುವರಿದರು. ಅವರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ ಾಗೆ
ನಡೆದರು. 3 ಅವರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಾ ಾಗಲೂ ಇದು್ದ ನನ್ನನು್ನ
ರೋಷಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಾದ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ
ಧೂಪ ಾಕಿ ಬಲಿಯಪಿರ್ಸಿದರು. 4 ಅವರು ಸತ್ತವರಿಂದ ಸಂದೇಶ
ಪಡೆಯಲು ಸ ಾಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು
ಹಂದಿ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಭಕ್ಷ ್ಯಗಳು
ಕೊಳೆತ ಾಂಸದಿಂದ ಮಲಿನ ಾಗಿವೆ. 5ಆದರೆ ಅವರು ಇತರರಿಗೆ,
‘ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಡ. ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡುವ ತನಕ
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ನನ್ನನು್ನ ಮುಟ್ಟದಿರು’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಅವರು ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ
ಹೊಗೆಯಂತಿ ಾ್ದರೆ;ಅವರ ಬೆಂಕಿಯು ಸ ಾಉರಿಯುತಿ್ತರುವದು.”

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಶಿ ಸಲ್ಪಡಲೇಬೇಕು
6 “ಇಗೋ! ನೀವು ಾವತಿ ಾಡಬೇ ಾದ ರಸೀದಿ ಇಲಿ್ಲದೆ.

ನೀವು ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ಈ ರಸೀದಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ
ಚೀಟಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದ ತ್ತವನು್ನ ಕೊಡದೆ ಸುಮ್ಮನಿರ ಾರೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಶಿ ಸುವದರ ಮೂಲಕ ಈ ತ್ತವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಬಿಡುವೆನು.
7 ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳೂ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಾಪಗಳೂ ಒಂದೇ ಾಗಿವೆ.
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ
ಧೂಪಸುಟು್ಟ ಾಪ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ
ನನ್ನನು್ನ ಅವ ಾನಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ದಲು
ಶಿ ಸಿದೆನು. ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು.”

8 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ ಾ್ರ ಹಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಹೊಸ
ರಸವು ಇರು ಾಗ ಜನರು ಅದನು್ನ ಹಿಂಡಿ ರಸವನು್ನ ತೆಗೆಯುವರು.
ಾಕೆಂದರೆ ಆ ಹಣ್ಣನು್ನ ಮತೆ್ತ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕೆಂಬ

ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಅದನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಳು ಾಡುವದಿಲ್ಲ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೂ ಾಡುವೆನು. ಅವರನು್ನ ಾನು
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. 9 ಾನು ಾಕೋಬನ
ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಉಳಿಸುವೆನು. ಯೆಹೂದದ ಕೆಲವರು
ನನ್ನ ಪವರ್ತವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ನನ್ನ ಸೇವಕರು
ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು. ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬೇ ಾದವರನು್ನ ಾನೇ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 10 ಆಗ ಾರೋನಿನ ಕಣಿವೆಯು ಕುರಿಗಳು
ಮೇಯುವ ಮೈ ಾನ ಾಗುವದು. ಆಕೋರಿನ ಕಣಿವೆಯು ದನಗಳು
ಮಲಗುವ ಸ್ಥಳ ಾಗುವದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಜನರಿ ಾಗುವದು.
ಇವರು ನನ ಾಗಿ ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವರು.

11 “ಆದರೆ ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದಿರುವದರಿಂದ
ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ.
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ನೀವು ‘ಅದೃಷ್ಟ’ ಎಂಬ ಸುಳು್ಳದೇವರನು್ನ ಪೂಜಿಸ ಾರಂಭಿಸಿದಿ್ದೕರಿ.
ನೀವು ‘ಗತಿ’ ಎಂಬ ಸುಳು್ಳದೇವರನು್ನ ಅವಲಂಭಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
12 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ ್ಯವನು್ನ ಾನು ತೀ ಾರ್ನಿಸುವೆನು. ನೀವು
ಖಡ್ಗದಿಂದ ಾಯುವಿರಿ ಎಂದು ಾನು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆ ಾಗ
ನೀವುಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಾತ ಾಡಿ ಾಗ ನೀವುಆಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದವುಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಡಿದಿರಿ; ನನಗೆ
ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ್ದನು್ನ ನೀವು ಾಡುತಿ್ತರುವಿರಿ.”

13ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು:
“ನನ್ನ ಸೇವಕರುಊಟ ಾಡುವರು.

ಆದರೆ ದುಷ್ಟಜನ ಾದ ನೀವು ಹಸಿದವ ಾಗಿರುವಿರಿ.
ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಕುಡಿಯುವರು.

ಆದರೆ ದುಷ್ಟಜನ ಾದ ನೀವು ಾ ಾರಿದಿ್ದೕರಿ.
ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲರುವರು.

ದುಷ್ಟಜನ ಾದ ನೀ ಾದರೋ ಾಚಿಕೆಗೆ ಒಳ ಾಗುವಿರಿ.
14ನನ್ನ ಸೇವಕರಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯತನವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಅವರು

ಸಂತೋಷ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ದುಷ್ಟಜನ ಾದ ನೀ ಾದರೋ ಹೃದಯದ ಬೇನೆಯಿಂ ಾಗಿ
ಅಳುವಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಕುಂದಿಹೋಗುವದು;
ನೀವು ದುಃಖ ಾ್ರಂತ ಾಗುವಿರಿ.

15 ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ನನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಾಪ ಾಗಿ
ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.”

ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಯಿಸುವನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುವನು.

16 “ಈಗ ಜನರು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ.
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ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ
ದೇವರಿಂದ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಕೇಳುವರು.

ಈಗ ಜನರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡು ಾಗ ಭೂಮಿಯ ಬಲದಲಿ್ಲ
ಭರವಸವಿಡುವರು.

ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ದೇವರ ಮೇಲೆ
ಭರವಸವಿಡುವರು.

ಾಕೆಂದರೆ ಗತಿಸಿದ ಸಂಕಟಗಳೆಲ್ಲವೂಮರೆತುಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಇವುಗಳು ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆಮರೆ ಾಗಿರುತ್ತವೆ.”

ಹೊಸ ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ
17 “ ಾನು ಹೊಸ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸುವೆನು.
ಜನರು ಗತಿಸಿದ ದಿನಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವದಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ.
18ನನ್ನ ಜನರು ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲರುವರು.

ಅವರು ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಹಷಿರ್ಸುವರು.
ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಸಂತಸದಿಂದ ತುಂಬಿಸುವೆನು.
ಅವರನು್ನ ಸಂತೋಷದ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.

19 “ಆಗ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವೆನು.

ನನ್ನ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವೆನು.
ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ರೋಧನವಿರದು, ದುಃಖವಿರದು.
20 ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಶಿಶುಗಳೆ ಾ್ಲ ಜೀವಿಸುವವು. ಾವ

ಮಗುವೇ ಆಗಲಿ ಹುಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೇ ಾಯುವದಿಲ್ಲ.
ಆ ಪಟ್ಟಣದ ನಿ ಾಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯುಷ ್ಯದಿಂದ
ಾಯುವದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿ ಂದು ಮಗುವೂದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದುವದು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಯುವಕನೂ ಬಹಳ ಾಲ ಜೀವಿಸುವನು.
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ಆಗ ನೂರು ವಷರ್ ಾ್ರಯದವನು ಸಹ ೌವನಸ್ಥನೆಂದು
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವನು.

ಒಬ್ಬನು ನೂರು ವಷರ್ ಾದರೂ ಾಳದಿದ್ದರೆ, ಜನರು ಅವನನು್ನ
ಾಪ ಹೊಂದಿದವನೆಂದು ಹೇಳುವರು.

21 “ಆ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಅದರಲಿ್ಲ
ಅವನು ಾಸಿಸುವನು.

ಒಬ್ಬನು ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ನೆಟ್ಟರೆ ಅವನು ಅದರ ಫಲಗಳನು್ನ
ತಿನು್ನವನು.

22ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾ ಾದರೂಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರೆ,
ಬೇರೆಯವರು ಅದನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ

ಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾ ಾದರೂ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ಾಡಿದರೆ

ಅದರ ಫಲವನು್ನ ಇತರರು ತಿನು್ನವದಿಲ್ಲ.
ಮರಗಳುಎಷು್ಟ ಾಲ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ೕ

ಅಷು್ಟ ಾಲ ನನ್ನ ಜನರು ಜೀವಿಸುವರು.
ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರು

ಾವು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವರು.
23ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಜನರು ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.

ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರು ಾಗ ಕೇ ಾಗುತ್ತದೆಯೆಂಬ
ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಮತು್ತ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಡುವರು.

24 ಅವರು ಕೇಳುವ ದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಏನುಬೇಕು ಎಂಬುದನು್ನ
ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವೆನು.

ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಮುಗಿಯುವ ದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುವೆನು.

25ತೋಳಗಳೂ ಕುರಿಮರಿಗಳೂಒಟಾ್ಟಗಿಮೇಯುವವು.
ಸಿಂಹಗಳು ದನಕುರಿಗಳಂತೆ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಮೇಯುತ್ತವೆ.
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ವಿಷದ ಾವುಗಳು ಕೇವಲಮಣ್ಣನೆ್ನೕ ತಿನು್ನತ್ತವೆ.
ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಅವು ಾರಿಗೂ ಕೇಡು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ;

ಾರಿಗೂ ಭಯಹುಟಿ್ಟಸುವುದಿಲ್ಲ.”
ಇವುಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.

66
ದೇವರು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಕೊಡುವನು

1ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಆ ಾಶವೇ ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನ,

ಭೂಮಿಯೇ ನನ್ನ ಾದಪೀಠ.
ಹೀಗಿರಲು, ನೀವು ನನಗೊಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಾಧ್ಯವೆಂದು

ೕಚಿಸುವಿ ಾ?
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಸ್ಥಳ ಾಡುವಿ ಾ? ಇಲ್ಲ, ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!

2 ಾನೇ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದೆನು.
ಾನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವುಅಸಿ್ತತ್ವದಲಿ್ಲವೆ.”
ಇವುಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.

“ಎಂಥ ಜನರನು್ನ ಾನು ಪರಿ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ಕೇಳುವಿ ಾ?
ಬಡವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಚಿಂತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ದುಃಖಿಸುವ ಜನರಿ ಾಗಿ ಾನು ಚಿಂತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವವರಿ ಾಗಿ ಾನು
ಚಿಂತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

3 ಕೆಲವರು ಒಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಹೋರಿಯನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಡುವರು.
ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವರು.

ಅವರು ಬಲಿಯಪಿರ್ಸಲು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ಯವರು,
ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಯಿಗಳ ಕುತಿ್ತಗೆಗಳನು್ನ ಮುರಿಯುವರು.
ಅವರು ನನಗೆ ಹಂದಿಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವರು.

ನನಗೆ ಧೂಪವನು್ನ ಾಕಲು ಾ ಾಗಲೂ ತ ಾರಿರುವರು.
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ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅ ೕಗ ್ಯ ಾದ ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು.

ಅವರು ನನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸು ಾ್ತರೆ.
4 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವರ ಉ ಾಯಗಳನೆ್ನೕ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು

ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು.
ಅವರು ಬಹು ಭಯಪಡುವ ವಸು್ತಗಳಿಂದಲೇ ಅವರನು್ನ
ಶಿ ಸಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆನು.

ಎಕೆಂದರೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ಕರೆದರೂ
ಅವರು ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.

ಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದರೂ ಅವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಅದನೆ್ನೕ ಾಡುವೆನು.

ಾನು ಾವದನು್ನ ಕೆಟ್ಟದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ್ದನೋ ಅದನೆ್ನೕ ಅವರು
ಾಡಿದರು.

ಾನು ಇಷ್ಟಪಡದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅವರು ಾಡಿದರು.”

5ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸುವ ನೀವು
ಆತನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಬೇಕು.

ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರು.

ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆರಗಿದರು.
‘ಯೆಹೋವನು ಸ ಾ್ಮನ ಹೊಂದಿದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕವೆ.

ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆನಂದವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತೆ್ತೕವೆ’ಎಂದು ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರರು ಅಂದರು.

ಆ ದುಷ್ಟ ಜನರು ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವರು.”

ಶಿ ಮತು್ತ ಹೊಸ ಜ ಾಂಗ
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6 ಆಲೈಸಿರಿ! ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿಂದ ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿಂದ
ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ
ಶಿ ಸುವುದೇ ಆ ಶಬ್ದ. ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

7-8 “ಪ್ರಸವವೇದನೆಗಿಂತ ದಲು ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಮಗುವನು್ನ
ಹೆರುವದಿಲ್ಲ. ಾನು ಹೆರುವ ಶಿಶುವನು್ನ ನೋಡುವ ದಲು ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಪ್ರಸವವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದೇ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು ಉಂಟಾಗುವದನು್ನ ಾರೂ
ನೋಡುವದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾದ ಜ ಾಂಗದ ಬಗೆ್ಗ
ಾರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ದೇಶವು ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂಥ ಬೇನೆಯನು್ನ

ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಆ ಬಳಿಕ ದೇಶವು ಹೊಸ ಜ ಾಂಗವೆಂಬ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರುವುದು. 9 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟು್ಟವ
ಾರಣದಿಂದಲೇ ಾನು ಬೇನೆಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವೆನು.”
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆರಿಗೆ

ಬೇನೆಯನು್ನ ಕೊಡದೆಹೋದರೆ ನೀವು ಹೊಸ ಜ ಾಂಗ ಾಗ ಾರಿರಿ.”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

10 ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಹಷಿರ್ಸು. ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರೇ,
ಹಷಿರ್ಸಿರಿ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ದುಃಖಕೊಡುವ ವಿಷಯಗಳು ಜರುಗಿದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ದುಃಖಪಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ನೀವೀಗ
ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕು.

11 ಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆಯ ಎದೆಯಿಂದ ದೊರಕುವ ಾಲಿನಂತೆ ನಿಮಗೆ
ಕರುಣೆಯು ದೊರಕುವದು.

ಆ ಾಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸುವದು.
ನೀವು ಆ ಾಲನು್ನ ಕುಡಿದು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವೈಭವದಲಿ್ಲ
ಆನಂದಿಸುವಿರಿ.

12ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
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“ಇಗೋ, ಾನು ನಿನಗೆ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಒಂದು
ದೊಡ್ಡ ಹೊಳೆಯು ಹರಿಯುವಂತೆ ನಿನಗೆ ಸ ಾ ಾನವು
ಹರಿದುಕೊಂಡು ಬರುವದು.

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳ ಐಶ್ವಯರ್ವು
ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹರಿದುಬರುವದು. ಅದು ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ
ಹರಿದುಬರುವದು.

ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆ ಾಲನು್ನ ಕುಡಿಯುವಿರಿ.
ಾನು ನಿಮ್ಮನೆ್ನತಿ್ತ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಅಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವೆನು.
ನನ್ನ ತೊಡೆಯಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ಆಟ ಾಡಿಸುವೆನು.

13 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸಂತೈಸುವೆನು.
ಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಗುವನು್ನ ಸಂತೈಸುವಂತೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸಂತೈಸುವೆನು.”

14ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಷರ್ಗೊಳಿಸುವಂಥಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವುನೋಡುವಿರಿ.
ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿದು್ದ ಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ಹುಲು ಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಿರಿ.

ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರು ಆತನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನೋಡುವರು.
ಆದರೆಯೆಹೋವನವೈರಿಗಳುಆತನ ಕೋಪವನು್ನ ಾಣುವರು.

15ಇಗೋ,ಯೆಹೋವನು ಬೆಂಕಿ ಂದಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನ ಸೈನ್ಯಗಳು ಧೂಳಿನ ೕಡಗ ಂದಿಗೆ ಬರುತಿ್ತವೆ.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಆ ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಕೋಪದಲಿ್ಲರು ಾಗ ಬೆಂಕಿಯ ಾಲಿಗೆಗಳಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ.

16ಯೆಹೋವನು ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾಡುವನು.
ಆ ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಲೂ
ಖಡ್ಗದಿಂದಲೂ ಾಶ ಾಡುವನು.

ಯೆಹೋವನು ಅನೇ ಾನೇಕ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.
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17 ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಾದ ತೋಟದೊಳಗೆ ಪೂಜೆ ಾಡಲು
ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾ್ನನ ಾಡುವರು. ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ
ತೋಟದೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬನು ಹಿಂ ಾಲಿಸುವರು.
ಅಲಿ್ಲ ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವರು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು. “ಆ ಜನರು ಹಂದಿ, ಇಲಿ
ಮತು್ತ ಇತರ ಅಶುದ್ಧ ಾ್ರಣಿಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಾಶ ಾಗುವರು.” ಇದು ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳು.

18 “ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ೕಜನೆಗಳು ಇದು್ದ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ
ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಲು

ಬರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು. ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಒಟು್ಟಗೂಡಿನನ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ
ನೋಡುವರು. 19 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಾನು ಗುರುತು
ಾಕುವೆನು. ಾನು ಅವರನು್ನ ರ ಸುವೆನು. ರ ಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಕೆಲವರನು್ನ ಾನು ಾಷೀರ್ಷ್, ಲಿಬ್ಯ, ಲೂದ್, ತೂ ಾಲ್, ಗಿ್ರೕಸ್
ಮತು್ತ ದೂರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು
ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಎಂದೂ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಎಂದೂ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರ ಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಜನರು ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವರು. 20 ಅವರು
ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗ ಳಗಿಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಬರುವರು.
ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಸಹೋದರಿಯರು ಕುದುರೆ, ಕತೆ್ತ, ಒಂಟೆ, ರಥ
ಮತು್ತ ಾಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬರುವರು. ಯೆಹೋವನ
ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಶುದ್ಧ ಾದ ತಟೆ್ಟಯ ಮೇಲೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ತರುವಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಬರುವರು. 21 ಾನು ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಾಜಕರ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಲೇವಿಯರ ಾ್ನಗಿಯೂಆರಿಸುವೆನು.” ಇವುಯೆಹೋವನನುಡಿಗಳು.
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ಹೊಸ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು
22 “ ಾನು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸುವೆನು; ಹೊಸ

ಆ ಾಶವೂ ಹೊಸ ಭೂಮಿಯೂ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವವು. ಾಗೆಯೇ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಾ ಾಗಲೂ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ; ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಇರು ಾ್ತರೆ. 23 ಪ್ರತಿ ಂದು
ಆ ಾಧ ಾ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವರು.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲೂ್ಲ ತಿಂಗಳ ದಲದಿನದಲೂ್ಲ ಅವರು
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು.”

24 “ಅವರು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು.
ಅವರು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಪ ಾಡಿದವರ ಹೆಣಗಳನು್ನ ನೋಡುವರು. ಅವರ ಹೆಣಗ ಳಗೆ
ಾಯದ ಹುಳಗಳಿರುವವು. ಬೆಂಕಿಯು ಆ ಹೆಣಗಳನು್ನ
ಸುಟು್ಟಬಿಡುವುದು. ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಆರುವದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಜನರ
ಮುಂದೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿರುವವು.”
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