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ಯೆರೆಮೀಯ
1 ಇವು ಯೆರೆಮೀಯನ ಸಂದೇಶಗಳು. ಯೆರೆಮೀಯನು

ಹಿಲಿ್ಕೕಯನೆಂಬುವನ ಮಗನು. ಯೆರೆಮೀಯನು ಅ ಾತೋತ್
ನಗರದ ಾಜಕ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಆ
ನಗರವು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲತು್ತ. 2 ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ
ಆ ೕನನ ಮಗ ಾದ ೕಷೀಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿಮೂರನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಲು
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 3 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ
ಆಳು ಾಗಲೂ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡುವದನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದನು. ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು
ೕಷೀಯನ ಮಗನು. ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಆಳಿದ

ಹನೊ್ನಂದು ವಷರ್ ಐದು ತಿಂಗಳ ಾಲ ಯೆಹೋವನು
ಯೆರೆಮೀಯನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುವದನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದನು.
ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಸಹ ೕಷೀಯನ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೊ್ನಂದನೇ ವಷರ್ದ ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟರು.

ಯೆಹೋವನುಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಕರೆದನು
4ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆಯೆಹೋವನಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು:

5“ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಾಯಿಯಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ರೂಪಿಸುವಮುಂಚೆಯೇ
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದೆ್ದನು.

ನೀನು ಹುಟು್ಟವದಕಿ್ಕಂತಮುಂಚೆಯೇ
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಾದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ಅಂದರೆಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆಪ್ರ ಾದಿಯ ಾ್ನಗಿಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.”
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6 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನೆಂಬ ಾನು, “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ಹೇಗೆ ಾತ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು.
ಾನು ಕೇವಲ ಹುಡುಗನಷೆ್ಟೕ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
7ಆದರೆಯೆಹೋವನು ನನಗೆ,

“ ಾನು ಕೇವಲ ಹುಡುಗನೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ,
ಾನು ಕಳುಹಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗಬೇಕು.
ಾನು ಹೇಳು ಅಂದದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು.

8 ಾರಿಗೂ ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ, ಾನೇ ನಿನ್ನ ತೆ ಇದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಈ ಾತನು್ನ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.

9ಆಗಯೆಹೋವನು ಕೈಚಾಚಿ ನನ್ನ ಾಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ,

“ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಇಗೋ, ಾನು ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲ
ಇಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

10 ಕಿತು್ತ ಾಕಲು, ಕೆಡವಲು, ಾಶಪಡಿಸಲು, ಾಳು ಾಡಲು,
ಕಟ್ಟಲು, ನೆಡಲು, ಜ ಾಂಗಗಳಮೇಲೂ ಾಜ್ಯಗಳಮೇಲೂ
ನಿನ್ನನು್ನ ಈ ದಿನ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ”ಅಂದನು.
ಎರಡು ದಶರ್ನಗಳು

11 ಯೆಹೋವನಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು:
“ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಿನಗೆ ಏನು ಾಣುತಿ್ತದೆ?” ಎಂದುಯೆಹೋವನು
ಕೇಳಿದನು.

ಾನು ಆತನಿಗೆ, “ ಾ ಾಮಿಯ ಮರದಿಂದ ಾಡಿದ ಒಂದು
ದಂಡ ಾಣಿಸುತಿ್ತದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟನು.

12 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ನೀನು ಸರಿ ಾಗಿ ನೋಡಿರುವೆ, ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊ

ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.
13 ಇನೊ್ನಂದು ಸಲ ಯೆಹೋವನು, “ನಿನಗೆ ಏನು ಾಣುತಿ್ತದೆ?”

ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
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ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನ ಒಂದು ಹಂಡೆ
ಾಣುತಿ್ತದೆ. ಆ ಹಂಡೆಯು ಉತ್ತರದಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಾಗಿಕೊಂಡಿದೆ”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದೆನು.

14ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ
ಈ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಡು ಬರುವದು.

15 ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೇ ಾನು ಉತ್ತರ ಾಜ್ಯಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ
ಕರೆಯುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

ಮತೆ್ತಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:

“ಆ ದೇಶಗಳ ಾಜರು ಬರುವರು.
ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳನು್ನ

ಾಕುವರು.
ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎ ಾ್ಲ ಕೋಟೆಗೋಡೆಗಳಿಗೆ

ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕುವರು.
ಅವರು ಯೆಹೂದ ಪ್ರದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಾಳಿ

ಾಡುವರು.
16 ಾನು ನನ್ನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ನನ್ನ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯವನು್ನ

ೕಷಿಸುವೆನು.
ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಜನರು, ಅವರು ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ
ತ್ಯಜಿಸಿದರು?

ಅವರು ಅನ್ಯದೇವರುಗಳಿಗೆ ಹೋಮ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಾಡಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸಿದರು.

17 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಸಿದ್ಧ ಾಗು! ಎದು್ದನಿಲು್ಲ!
ಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು.

ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ. ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡರೆ,
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅವರೆದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೆದರಿಸುವೆನು.
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18ಇಗೋ, ನೀನು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು.
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಭದ್ರ ಾದ ನಗರವ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಕಬಿ್ಬಣದ ಕಂಬವ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಕಂಚಿನ ಗೋಡೆಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

ನೀನು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎದು ಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು,
ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಾಜರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ
ಯೆಹೂದದ ಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ
ಯೆಹೂದದ ಾಜಕರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ
ಯೆಹೂದದೇಶದ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ನೀನು ನಿಲು್ಲವೆ.

19ಆ ಜನರೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುವರು,
ಆದರೆ ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಏಕೆಂದರೆ ಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುವೆನು.
ಾನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸುವೆನು.”

ಇದುಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ಾತು.

2
ದೇವ ಜನರ ದೇವದೊ್ರೕಹವು

1 ಯೆಹೋವನ ಈ ಸಂದೇಶವು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಬಂದಿತು:
2 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಹೋಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡು,ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:

“ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ನೀವು ಯುವ ಾಷ್ಟ ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದಗ
ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದಿ್ದರಿ;

ಯುವತಿ ಾದಮದುಮಗಳಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದಿರಿ.
ಎಂದೂ ಬೇ ಾಯಕೆ್ಕ ಬಳಸದ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ

ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದಿರಿ.
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3 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಾದ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿದ್ದರು.

ಅವರುಯೆಹೋವನ ಬೆಳೆಯಪ್ರಥಮ ಫಲ ಾಗಿದ್ದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ ಪೀಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದವರನು್ನ ಾ ಾದರೂ

ಆಗಿರಲಿ, ದೋಷಿಗಳೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
ಆ ಕೆಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಕೇ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.’ ”

ಇದುಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ.
4 ಾಕೋಬನ ಮನೆತನದವರೇ, ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ

ಕೇಳಿರಿ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲದವರೇ, ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ.

5ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ ಾನು ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡಿದೆನೇ?

ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದರೇ?
ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ

ಾವು ಸಹ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದರು.
6 ‘ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಯೆಹೋವನು

ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?
ಮರಳು ಾಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ
ಯೆಹೋವನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?

ನಿಜರ್ನ ಾದ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ತಂದ ಯೆಹೋವನು
ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?

ಎಂದು ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ಸ್ಮರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಅಂಧ ಾರಮಯ ಾದ

ಮತು್ತ ಅ ಾಯ ಾರಿ ಾದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕರೆದುತಂದನು.
ಆ ಭೂಮಿಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಾರೂ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಾರೂ ಆ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಾಸ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.
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ಈಗ ಆಯೆಹೋವನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?’ ”
ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ಆ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ.

7 “ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅನೇಕ ಅಮೂಲ್ಯವಸು್ತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ
ಫಲವ ಾ್ತದ ಭೂಮಿಗೆ ಕರೆದುತಂದೆ.

ಅಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಫಲಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಲಿ ಎಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಾನು
ಕರೆದುತಂದೆ.

ಆದರೆನೀವುಬಂದು ನನ್ನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡಿದಿರಿ.
ಾನು ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ,
ಆದರೆ ನೀವು ಅದನು್ನ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದಿರಿ.

8 “ ‘ಯೆಹೋವನು ಎಲಿ್ಲ?’
ಎಂದು ಾಜಕರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಬಲ್ಲವರು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿಯಬಯಸಲಿಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಜನ ಾಯಕರು ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗ ಾದರು.

ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ಾಳನ ಹೆಸರಿನಿಂದ
ಭವಿಷ ್ಯ ಾಣಿಯನು್ನ ನುಡಿದರು.

ಅವರು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು.”

9 “ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಆ ಾದಿಸುವೆನು.
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಮಕ ್ಕಳಮೇಲೂ ಆ ಾದಿಸುವೆನು”ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ
ಯೆಹೋವನು.

10ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆಗಿದ್ದ ಕಿತಿ್ತೕಮ್ ದಿಬಪಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿರಿ.
ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಾರ ಾ್ನದರೂ ಕೇ ಾರಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿರಿ.

ಾ ಾದರೂ ಎಂ ಾದರೂ
ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಾಡಿರುವರೇ, ನೋಡಿರಿ.

11 ಾವ ಜ ಾಂಗ ಾದರೂ ಎಂ ಾದರೂ
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ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿ ಹೊಸ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪಡೆಯಿತೇ?

ಇಲ್ಲ. (ಅವರ ದೇವರುಗಳು ನಿಜ ಾದ ದೇವರುಗಳೇ ಅಲ್ಲ.)
ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಹಿ ಾ ಾಲಿ ಾದ ದೇವರನು್ನ

ಅಪ್ರ ೕಜಕ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗ ಂದಿಗೆ
ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

12 “ಆ ಾಶಮಂಡಲವೇ, ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳಿ ಾಗಿ ಬೆಚಿ್ಚಬೆರ ಾಗು!
ಭಯದಿಂದ ನಡುಗು!”

ಎಂದುಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
13 “ನನ್ನ ಜನರು ಎರಡು ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ನನಿ್ನಂದಮುಖ ತಿರುವಿ ಾ್ದರೆ.
ಾನು ಜೀವಜಲದ ಬುಗೆ್ಗ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನೀರಿನ ತೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಇತರ ದೇವರುಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ತೊಟಿ್ಟಗಳು ಒಡೆದಿವೆ. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಡಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

14 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಗು ಾಮ ಾಗಿರುವರೇ?
ಅವರು ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದಮನುಷ ್ಯನಂತಿರುವರೇ?
ಬೇರೆಯವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು?

15 ಾ್ರಯದಸಿಂಹಗಳು (ವೈರಿಗಳು) ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗದ ಮೇಲೆ
ಗಜಿರ್ಸುತಿ್ತವೆ.

ಆ ಸಿಂಹಗಳು ಆಭರ್ಟಿಸುತಿ್ತವೆ; ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಡನು್ನ
ಾಶ ಾಡಿವೆ.

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ನ ನಗರಗಳು ಸುಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ;
ಅವುಗಳು ನಿಜರ್ನ ಾಗಿವೆ.

16ಮೆಂಫೀಸ್ಮತು್ತ ತಹಪನೇಸ್ ನಗರಗಳ ಜನರು
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ನಿನ್ನ ತಲೆಬುರುಡೆಯನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
17ತೊಂದರೆಯು ನಿನ್ನ ತಪಿ್ಪನ ಫಲ.

ನಿನ್ನನು್ನ ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದ
ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀನು ವಿಮುಖ ಾದೆ.

18ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ,ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸಿರಿ.
ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗಲು ಸ ಾಯ ಾಯಿತೇ?
ನೈಲ್ ನದಿಯ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಹೋಗುವುದೇಕೆ?*

ಅವರ ನದಿಯ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ಅಸಿ್ಸೕರಿಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವುದೇಕೆ?

19ನೀವು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿದರೆ
ಆ ಕೆಟ್ಟತನ ನಿಮಗೆ ಶಿ ಾಗುವಂತೆ ಾತ್ರ ಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮಗೆ ವಿಪತು್ತ ಬರುತ್ತದೆ.
ಆ ವಿಪತು್ತ ನಿಮಗೊಂದು ಾಠವನು್ನ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸಿರಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗುವುದು
ಎಷು್ಟ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುತ್ತದೆ.

ನನಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತ ತೋರದೆ ಇರುವದು ತಪು ್ಪ.”
ಈ ಸಂದೇಶವು ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ

ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದಿತು.
20 “ಯೆಹೂದವೇ, ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನೀನು ನಿನ್ನ

ನೊಗವನು್ನ ಕಳಚಿ ಎಸೆದುಬಿಟೆ್ಟ.
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿದ ಕಣಿ್ಣಗಳನು್ನ ಹರಿದುಬಿಟೆ್ಟ.
‘ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೇವಿಸುವದಿಲ್ಲ’ವೆಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟೆ್ಟ.

ನಿಜ ಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಎತ್ತರ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೂಮತು್ತ
ಸೊಂ ಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೂ

ನೀನು ಮಲಗಿಕೊಂಡು ವೇಶೆ್ಯಯರಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದೆ.†

* 2:18: ನೈಲ್…ಹೋಗುವುದೇಕೆ? ಅಥ ಾ “ಈಜಿಪ್್ಟಮತು್ತ ಅಸಿ್ಸೕರಿ ಾಗಳಿಂದನೀನು
ಸ ಾಯ ಬೇಡುವುದೇಕೆ?” † 2:20: ಎತ್ತರ … ವತಿರ್ಸಿದೆ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು ಎಂದಥರ್.
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21ಯೆಹೂದವೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾ್ರ ಾಲತೆಯಂತೆ ನೆಟೆ್ಟ.
ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಬೀಜದಂತಿದಿ್ದ.

ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ಫಲಗಳನು್ನ ಫಲಿಸುವ ಬೇರೆ ಾ್ರ ಯ ಬಳಿ್ಳ ಾದದು್ದ
ಹೇಗೆ?

22ನೀನುಚೌಳನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಂಡರೂ
ಹೆಚು್ಚ ಸೋಪನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರೂ
ಾನು ನಿನ್ನ ದೋಷವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಲೆ್ಲ” ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ
ಯೆಹೋವನು.

23 “ಯೆಹೂದವೇ, ‘ ಾನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥಳಲ್ಲವೆಂದೂ ಾನು ಾಳನ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ’

ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವೆ?
ನೀನು ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸು.

ನೀನು ಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸು.
ನೀನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದಮತೊ್ತಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಓಡಿಹೋಗುವ

ತೀವ್ರಗತಿಯಹೆಣು್ಣ ಒಂಟೆಯಂತೆ ಇರುವೆ.
24ನೀನು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಾಡುಕತೆ್ತಯಂತೆ ಇರುವೆ.

ಅದು ಬೆದೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಳಿಯನು್ನ ಮೂಸಿ ನೋಡುತ್ತದೆ.
ಅದಕೆ್ಕ ಬೆದೆಏರಿ ಾಗ ಾರೂಅದನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅದು ಬೆದೆಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅದನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಗಂಡು
ಕತೆ್ತಗೆ ಅದು ಲಭಿಸುವುದು.

ಆಗ ಅದನು್ನ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ.
25ಯೆಹೂದವೇ, ವಿಗ್ರಹಗಳ ಬೆನು್ನಹತಿ್ತ ಹೋಗುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು!

ಆ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಬಯಕೆಯನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಡು.

ಆದರೆ ನೀನು ‘ ಾಗೆ ಾಡಿದರೆ ಪ್ರ ೕಜನವೇನು? ಾನು
ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಡ ಾರೆ.
ಾನು ಆ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವೆ.
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26 “ಜನರ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬಿ ಾ್ದಗ
ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಾಚಿಕೆ ಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶವು ಾಚಿಕೆಪಡುತ್ತದೆ.
ಾಜರು ಮತು್ತ ಾಯಕರು ಾಚಿಕೆಪಡುವರು. ಾಜಕರು
ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಾಚಿಕೆಪಡುವರು.

27ಅವರುಮರದ ತುಂಡುಗ ಡನೆ ಾತ ಾಡಿ,
‘ನೀನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

ಆ ಜನರು ಕಲು್ಲಬಂಡೆ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ,
‘ನೀನು ನಮಗೆ ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟ ಾಯಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

ಆ ಜನರೆಲ್ಲರು ಾಚಿಕೆಪಡುವರು.
ಅವರು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವದಿಲ್ಲ.

ಅವರು ನನಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಆದರೆಯೆಹೂದದ ಜನರು ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂ ಾಗ,

‘ ಾ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು’ ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ.
28 ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಲಿ, ನೀವು ಾಡಿದ

ವಿಗ್ರಹಗಳು ಎಲಿ್ಲವೆ?
ನೀವು ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ರ ಸುವವೇ ಎಂಬುದನು್ನ ನೋಡೋಣ.

ಯೆಹೂದದ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳಿವೆ ೕ ಅಷು್ಟ
ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ.

29 “ನೀವು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಏಕೆ ಚಚೆರ್ ಾಡುವಿರಿ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದಿ್ದದಿ್ದೕರಿ”

ಎನು್ನ ಾ್ತನೆಯೆಹೋವನು.
30 “ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಿದೆ,

ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರ ೕಜನ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಶಿ ಸಿದರೂ ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ.



ಯೆರೆಮೀಯ 2:31 xi ಯೆರೆಮೀಯ 2:34

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಕೊಂದು ಾಕಿದಿರಿ.

ನೀವು ಅ ಾಯ ಾರಿ ಾದ ಸಿಂಹದಂತಿದು್ದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದಿರಿ.”

31ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜನರೇ, ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ
ಕೊಡಿ,

“ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಾನು ಮರಳು ಾಡಿನಂತೆ ಇರುವೆನೇ?
ಾನು ಾ ಾಂಧ ಾರಮಯ ಾದಮತು್ತ ಅ ಾಯ ಾರಿ ಾದ
ಭೂಮಿಯಂತೆ ಇರುವೆನೇ?

ನನ್ನ ಜನರು, ‘ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಾವು
ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ಾವು ಪುನಃ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

ಅವರು ಾಗೆ ಏಕೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ?
32ಯುವತಿಯು ತನ್ನ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ಮರೆಯುವಳೇ? ಇಲ್ಲ.

ವಧುವು ಮದುವೆಯ ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಮರೆಯುವಳೇ? ಇಲ್ಲ.

ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಅಸಂ ಾ್ಯತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.

33 “ಯೆಹೂದವೇ, ಪಿ್ರಯತಮನ ಬೆನು್ನಹತಿ್ತ ಹೋಗುವದು ನಿನಗೆ
ಗೊತು್ತ.

ಆದ ಾರಣ ದು ಾ ಾ್ಯಸವನು್ನ ನೀನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರುವೆ.
34ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಮೇಲೆ ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಇದೆ.

ಅದು ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾದ ಬಡವರ ರಕ್ತ.
ಅವರು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡ ಕಳ್ಳ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಆದರೂ ನೀನು ಅವರನು್ನ ಕೊಲೆ ಾಡಿರುವೆ. ನೀನು ಅಂಥ
ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿರುವೆ.
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35ಆದರೆ ನೀನು, ‘ ಾನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿಲ್ಲ.
ದೇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದ ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ
ತೀಪುರ್ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಏಕೆಂದರೆ ‘ ಾನು ಾವ ತಪೂ್ಪ ಾಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನೀನು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ.

36ನಿನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವದು ನಿನಗೆ ಸುಲಭ.
ಅಸಿ್ಸೕರಿ ಾ ನಿನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಶೆಗೊಳಿಸಿತು.

ಆಗ ನೀನು ಅಸಿ್ಸೕರಿಯರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸ ಾಯವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ,
ಈಜಿಪ್್ಟ ನಿನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಶೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

37 ಕೊನೆಗೆ ನೀನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಡುವೆ, ಾಚಿಕೆಯಿಂದ
ತಲೆಯಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟಕೊಂಡು ಹೊರಡುವೆ.

ನೀನು ಆ ದೇಶಗಳನು್ನ ನಂಬಿರುವೆ,
ಆದರೆ ಆ ದೇಶಗಳಿಂದ ನಿನಗೆ ಾವ ಅನುಕೂಲವೂಆಗದು.
ಯೆಹೋವನು ಆ ದೇಶಗಳನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.”

3
1ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ನುಡಿದನು: “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಂದಿಗೆ

ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನ ಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವಳು
ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಮದುವೆ ಾದರೆ

ಆ ದಲನೆಯಗಂಡನುಪುನಃಅವಳಲಿ್ಲಗೆಬರಲು ಾಧ್ಯವೇ?
ಇಲ್ಲ.

ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಪುನಃ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ದೇಶವು
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅಪವಿತ್ರ ಾಗುತ್ತದೆ.

ಯೆಹೂದವೇ, ನೀನು ಬಹು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಮ ಾಟ ಾಡಿದ
ವೇ ಾ್ಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದೆ.

ಈಗ ನೀನು ಪುನಃ ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲು ಇಚಿ್ಛಸುವಿ ಾ?”
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ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
2 “ಯೆಹೂದವೇ, ತಲೆಯೆತಿ್ತ ಬೋಳುಗುಡ್ಡಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು.

ನೀನು ಾಮಕೇಳಿ ಆಡದ ಸ್ಥಳ ಾವು ಾದರೂ ಇದೆಯೇ?
ಅರಬೀಯನಂತೆ ನೀನು ಾಗರ್ದಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ

ಪಿ್ರಯತಮರಿ ಾಗಿ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ಕುಳಿತಿರುವೆ.
ನೀನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ;

ಹೇಗೆಂದರೆ, ನೀನು ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ.
ನನಗೆ ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದೆ.

3ನೀನು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ;
ಹಿಂ ಾರು ಮಳೆಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನ ಮುಖದಮೇಲೆ ಇನೂ್ನ ವೇಶೆ್ಯಯ ಕಳೆಯೇ ಇದೆ.
ನೀನು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ನಿನಗೆ ಾಚಿಕೆಯೂ
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

4ಆದರೆಈಗ ನೀನು, ‘ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ,
ಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆ ಾಗಿನಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ
ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿದೆ್ದ’

ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಲಿರುವೆ.
5ಇದಲ್ಲದೆ,ಯೆಹೂದವೇ,

‘ದೇವರು ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಷ್ಟ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ದೇವರ ಕೋಪವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನೀನು
ಹೇಳಿದೆಯ ಾ್ಲ.

“ಆದರೆ ನಿನಿ್ನದ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಕೆಡುಕನು್ನ ಾಡುವೆ.”

ಇಬ್ಬರು ಕೆಟ್ಟ ಸಹೋದರಿಯರು: ಇಸೆ್ರೕಲ್ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ
6 ಯೆಹೂದ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ೕಷೀಯನು ಆಳುತಿ್ತ ಾ್ದಗ

ಯೆಹೋವನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ,
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ಇಸೆ್ರೕಲ್ * ಎಂ ಾಕೆಯು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೀನು
ನೋಡಿದಿ ಾ? ಅವಳು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ವಂಚಿಸಿದಳು ನೋಡಿದಿ ಾ?
ಅವಳು ಪ್ರತಿ ಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆಯೂ ಸೊಂ ಾಗಿ ಬೆಳೆದ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೂ ವಿಗ್ರಹಗಳ ತೆ ಜಾರತನ
ಾಡಿದಳು. 7 ‘ಈದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿಮುಗಿಸಿದಮೇಲೆಯೂ

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರಬಹುದು’ ಎಂದು ಾನು ಾವಿಸಿದೆ್ದ. ಆದರೆ
ಅವಳು ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವಂಚಕಿ ಸಹೋದರಿ ಾದ
ಯೆಹೂದ ಎಂ ಾಕೆಯು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೋಡಿದಳು. 8 ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಎಂ ಾಕೆಯು ನನಗೆ ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದ್ದಳು. ಾನು ಏಕೆ
ಹೊರಗೆ ಾಕಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಅವಳ ಜಾರತನ
ಎಂಬ ಾಪದ ಬಗೆ್ಗ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಇಸೆ್ರೕಲಳಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಿತು್ತ.
ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವಳ ವಂಚಕ ಾದ ಸೋದರಿಗೆ ಭಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೂದ ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯು ಸಹ ವೇಶೆ್ಯಯರಂತೆ
ವತಿರ್ಸಿದಳು. 9 ತನ್ನ ನಡತೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಆಕೆ ೕಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು
ತನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ‘ಅಶುದ್ಧ’ಗೊಳಿಸಿದಳು. ಕಲಿ್ಲನ ಮತು್ತ ಮರದ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಜಾರತನ ಎಂಬ ಾಪವನು್ನ ಾಡಿದಳು.
10 ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ದಂಡನೆ ಆದರೂ ಅವಳ ಸೋದರಿ ಾದ
ಯೆಹೂದ ತುಂಬುಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು
ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವ ನಟನೆಯನು್ನ ಾತ್ರ ಾಡಿದಳು. ಇದು
ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಎಂ ಾಕೆಯು
ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಳು
ಯೆಹೂದ ಎಂ ಾಕೆಗಿಂತ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಳು.
12ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಹೋಗು. ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಾರು. ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:

* 3:6: ಇಸೆ್ರೕಲ್ಇಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ಅಂದರೆಇಸೆ್ರೕಲಿನಉತ್ತರ ಾಜ್ಯ. ಇಸೆ್ರೕಲ್ಯೆರೆಮೀಯನ
ಾಲಕೆ್ಕ 100 ವಷರ್ಮುಂಚೆಯೇ ಅಸಿ್ಸೕರಿಯಜನರಿಂದ ಾಳು ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.
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“ ‘ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೇ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬನಿ್ನ.’
‘ ಾನು ಕೋಪಮುಖದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು.

ಾನು ಕರುಣಾ ಾಲಿ, ನಿತ್ಯಕೋಪಿಯಲ್ಲ.’
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
13 ‘ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪವನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಾಕು.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿದಿರಿ,
ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಾಪ.

ನೀವು ಬೇರೆ ಾಷ್ಟ ್ರದವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದಿರಿ.
ನೀವು ಪ್ರತಿ ಂದು ಹಸಿರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಿದಿರಿ.

ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ’ ”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ ಾಗಿತು್ತ.

14 “ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದ ಜನರೇ, ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬನಿ್ನ” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ ಾಗಿತು್ತ. “ ಾನೇ ನಿಮ್ಮ
ಒಡೆಯನು. ಾನು ಪ್ರತಿ ಂದು ನಗರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲದಿಂದ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಆರಿಸಿ ಚೀ ೕನಿಗೆ
ಕರೆದು ತರುವೆನು. 15 ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಾಲಕರನು್ನ ನೇಮಿಸುವೆನು.
ಆ ಾಲಕರು ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಬುದಿ್ಧ ಮತು್ತ
ಾನಗಳಿಂದನಿಮಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 16ಆಗದೇಶದಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಖೆ್ಯ ಬೆಳೆಯುವದು” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

“ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು, ‘ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಇದ್ದ ದಿನಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವ’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು, ‘ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ’ಯ ಬಗೆ್ಗ ೕಚನೆ ಸಹ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಅದನು್ನ ಾಪಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಅ ಾವವನು್ನ
ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಂದುಕೊಳು್ಳವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಇನೊ್ನಂದು ‘ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆ’ಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ. 17 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮ್
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ನಗರಕೆ್ಕ ‘ಯೆಹೋವನ ಸಿಂ ಾಸನ’ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿಗೆ ೌರವ ಸೂಚಿಸಲು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗದವರು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬಂದು ಸೇರುವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಷ್ಟ
ಮತು್ತ ಹಟ ಾರಿ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 18 ಆ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವೆರಡೂ ಕೂಡಿ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರುವರು. ಾನು
ಅವರಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರು ಬರುವರು.”

19ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಹೀಗೆಂದುಕೊಂಡೆ:

“ ಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಪ್ರದೇಶಕಿ್ಕಂತ ಅತಿ ಸುಂದರ ಾದ
ಪ್ರದೇಶವನು್ನ

ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಸಂತೋಷಪಡುವೆನು.
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ‘ತಂದೆ’ ಎಂದು ಕರೆಯುವಿರೆಂದು ಾನು ಾವಿಸಿದೆ್ದ.

ನೀವು ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಿರುವಿರೆಂದು
ಾವಿಸಿದೆ್ದ.

20ಆದರೆ ನೀವು ಗಂಡನಿಗೆ ವಂಚಿಸುವಜಾರಿಣಿಯಂ ಾದಿರಿ.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದವರೇ, ನೀವು ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದಿರಿ”
ಎಂದುಯೆಹೋವನು ನುಡಿದನು.

21 ಬೋಳುಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ಅಳುವ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ನೀವು
ಕೇಳಬಹುದು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸಿ ಕರುಣೆ ಾಗಿ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ತುಂ ಾ ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿ
ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತರು.

22ಇದಲ್ಲದೆಯೆಹೋವನು, “ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಜನರೇ,
ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬನಿ್ನ.

ನನಗೆ ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದುದಕೆ್ಕ ಾನು ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು,
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ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

“ಅದಕೆ್ಕ ಜನರು, ‘ಆಗಲಿ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರುತೆ್ತೕವೆ.
ನೀನೇ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು.

23 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪೂಜೆ ಾಡಿದು್ದ ನಮ್ಮ
ಮೂಖರ್ತನ ಾಯಿತು.

ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಉತ್ಸವಗಳು ಕೇವಲ ಸುಳು್ಳ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಖಚಿತ ಾಗಿಯೂ

ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಂದ ಾತ್ರ ಾಧ್ಯ.
24ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ಸಂ ಾದಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ

ನೈವೇದ್ಯದಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ಾಳನು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟನು.
ನಮ್ಮ ಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಹೀ ಾಗು ಾ ಬಂದಿದೆ.
ಭಯಂಕರ ಾದ ಆ ಸುಳು್ಳ ದೇವರು

ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರ ದನಕುರಿಗಳನೂ್ನ
ಅವರ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವನು.

25 ಾವು ತಂದುಕೊಂಡ ಅವ ಾನದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರೋಣ.
ನಮ್ಮ ಾಚಿಕೆಯು ಕಂಬಳಿಯು ಹೊದಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಬಿಡಲಿ.

ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.

ಾವು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮ
ಾಲ್ಯದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ’ ” ಎಂದು
ರೆಯಿಟ್ಟರು.

4
1ಇದುಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ:
“ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲು ಇಚಿ್ಛಸಿದರೆ
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ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾ.
ನಿನ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಎಸೆದುಬಿಡು.

ನನಿ್ನಂದ ದೂರಸರಿದು ಅಲೆ ಾಡಬೇಡ.
2ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ

ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗುವೆ.
‘ ಾದು,ಯೆಹೋವ ಾಣೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಶಕ್ತ ಾಗುವೆ.

ನೀನು ಆ ಪದಗಳನು್ನ ಸತ್ಯ ಾಗಿಯೂ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿಯೂ
ಸರಿ ಾಗಿಉಪ ೕಗಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ,
ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳು ಯೆಹೋವನ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ
ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಆತನ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ
ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡುತ್ತವೆ.”

3 ಯೆಹೂದ ಜ ಾಂಗದ ಜನರಿಗೂ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದ
ಜನರಿಗೂಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:

“ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ,
ಆ ಹೊಲಗಳನು್ನ ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಾಡಿರಿ.
ಮುಳು್ಳಗಳಲಿ್ಲ ಬೀಜಗಳನು್ನ ಬಿತ್ತಬೇಡಿರಿ.

4ಯೆಹೋವನಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿರಿ,
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಪರಿವತರ್ನೆ* ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಯೆಹೂದದ ಜನಗಳೇ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೇ, ನೀವು
ಬದ ಾಗದಿದ್ದರೆ

ನನಗೆ ವಿಪರೀತ ಕೋಪ ಬರುವುದು.
ನನ್ನ ಕೋಪವು ಬೆಂಕಿಯಜಾ್ವಲೆಯಂತೆ ಭರದಿಂದ ಹಬು್ಬವದು.

ನನ್ನ ಕೋಪವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಬೂದಿ ಾಡುವುದು.
ಾರಿಂದಲೂ ಆ ಬೆಕಿಯನು್ನ ಆರಿಸುವುದು ಾಧ್ಯ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.

* 4:4: ಹೃದಯ ಪರಿವತರ್ನೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮುಂದೊಗಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ
ಾಕಿರಿ.
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ಇದೆಲ್ಲ ಏಕೆ ನಡೆಯುವುದು? ನೀವು ಾಡಿದ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಂದಲೇ.”

ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ವಿಪತು್ತ
5 “ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಯೆಹೂದ ಜನರಲಿ್ಲ ಾರಿರಿ:

ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ
‘ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನಊದಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.

ದೊಡ್ಡ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ
‘ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರೋಣ ಬನಿ್ನ,
ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಭದ್ರ ಾದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗೋಣ ಬನಿ್ನ’
ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿರಿ.

6ಚೀ ೕನಿನ ಕಡೆಗೆ ಧ ್ವಜವನು್ನ ಎತಿ್ತ ಸಂಕೇತ ಕೊಡಿ.
ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಓಡಿರಿ.

ಾನು ಉತ್ತರದಿಂದ ವಿಪತ್ತನು್ನ ತರುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹೀಗೆ
ಾಡಬೇಕು.

ಾನು ಭಯಂಕರ ಾದ ವಿ ಾಶವನು್ನಟು ಾಡಲಿದೆ್ದೕನೆ.”
7ತನ್ನ ಗುಹೆಯಿಂದ ಒಂದು “ಸಿಂಹವು” ಹೊರಬಂದಿದೆ.

ಜ ಾಂಗಗಳ ವಿ ಾಶಕ ಾದ ಸಿಂಹವುಹೆಜೆ್ಜ ಾಕುತಿ್ತದೆ.
ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ತನ್ನ ಗುಹೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ

ಹೊರಟಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳೆಲ್ಲ ಾಶಹೊಂದುವವು.

ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ಜನರೇ ಇಲ್ಲದಂ ಾಗುವುದು.
8 ಆದ್ದರಿಂದ ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಳಿ್ಳರಿ. ದೊಡ್ಡ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ

ಗೋ ಾಡಿರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬ
ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

9ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
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ಾಜನು ಮತು್ತ ಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಧೈಯರ್ವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

ಾಜಕರು ಭಯಪಡುವರು;
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬೆರ ಾಗುವರು.”

10 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನೆಂಬ ಾನು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಗೆ
ೕಸ ಾಡಿದೆ, ‘ನೀವು ಾಂತಿಯಿಂದ ಇರುವಿರಿ’ ಎಂದು ನೀನು

ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರ ಕತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಖಡ್ಗ ಇದೆ”
ಎಂದೆನು.
11ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೆಹೂದಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಗೆ

ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡ ಾಗುವುದು.
“ಬೋಳುಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಾಳಿಯು ಬೀಸುವುದು.

ಅದುಮರಳು ಾಡಿನಿಂದ ಬೀಸುವುದು.
ಇದು ರೈತನು ತೂರಿ ಹೊಟಿ್ಟನಿಂದ ಾಳನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸಲು

ಬೇ ಾಗುವ ೌಮ್ಯ ಾದ ಾಳಿಯಂತಲ್ಲ.
12ಇದು ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಬಹು ಬಿರು ಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತದೆ.

ಅದು ನನಿ್ನಂದ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ಾದ ದಂಡನೆಗಳನು್ನ

ವಿಧಿಸುವೆನು.”
13ಇಗೋ, ಆ ಶತು್ರವುಮೇಘ ಾಲೆಯಂತೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ಅವನ ರಥಗಳು ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ ಾಣುತಿ್ತವೆ.
ಅವನ ಕುದುರೆಗಳು ಹದು್ದಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡುತಿ್ತವೆ.

ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅ ಾಯ ಾರಿ ಾಗಿದೆ;
ಾವು ಾ ಾಗಿಹೋದೆವು.

14 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದಲು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿರಿ.
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ದು ಾಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಡಿರಿ.
15 ಕೇಳಿರಿ, ಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ

ದೂತನ ಸ್ವರವು ಕೇಳಿಬರುತಿ್ತದೆ.
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಿಂದ

ಒಬ್ಬನು ಕೆಟ್ಟ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ತರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
16 “ಇದನು್ನ ಈ ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರಲಿ್ಲ ಈ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಹರಡಿರಿ.
ಬಹುದೂರದೇಶದಿಂದ ಶತು್ರಗಳು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಆ ಶತು್ರಗಳುಯೆಹೂದದ ನಗರಗಳ ವಿರುದ್ಧ

ಯುದ್ಧದ ೕಷಣೆಗಳನು್ನ ಕೂಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
17ಹೊಲವನು್ನ ಾಯುವ ಜನರಂತೆ

ವೈರಿಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೂದವೇ, ನೀನು ನನಗೆ ತಿರುಗಿಬಿದೆ್ದ,

ಅದ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಶತು್ರಗಳು ಬೀಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ”
ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವನು.
18 “ನಿನ್ನ ನಡತೆಯೂ ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳೂ

ನಿನಗೆ ಈ ಕಷ್ಟವನು್ನ ತಂದವು.
ನಿನ್ನ ದುಷ್ಟತನವೇ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನು್ನ ಇಷು್ಟ ಕಷ್ಟಕರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ.
ನಿನ್ನ ದುಷ್ಟತನವೇ ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ

ಆಳ ಾದ ನೋವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದೆ.”

ಯೆರೆಮೀಯನ ಗೋ ಾಟ
19ಅ ್ಯೕ,ನನ್ನ ದುಃಖಮತು್ತ ಚಿಂತೆನನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸಂಕಟವನು್ನ

ಉಂಟು ಾಡುತಿ್ತವೆ.
ನೋವಿನಿಂದ ಾನು ಾಗಿಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ಾನು ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಹೃದಯವುಒಳಗೆ ತಳಮಳಗೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ.
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ಾನು ಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರ ಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಾನು ತುತೂ್ತರಿಯ
ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.

ಆ ತುತೂ್ತರಿಯು ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಕರೆಯುತಿ್ತದೆ.
20ವಿ ಾಶನದಮೇಲೆ ವಿ ಾಶವು ಬಂದು

ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಾ ಾಗಿದೆ.
ಫಕ್ಕನೆ ನನ್ನ ಗು ಾರಗಳು ಾ ಾದವು.

ನನ್ನ ಪರದೆಗಳು ಹರಿದುಹೋದವು.
21ಯೆಹೋವನೇ, ಎಷು್ಟ ಹೊತಿ್ತನವರೆಗೆ ಾನು ಯುದ್ಧ ಧ ್ವಜಗಳನು್ನ

ನೋಡಬೇಕು?
ಎಷು್ಟ ಹೊತಿ್ತನವರೆಗೆ ಾನು ಯುದ್ಧದ ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಶಬ್ಧವನು್ನ
ಕೇಳಬೇಕು?

22ದೇವರು, “ನನ್ನ ಜನರು ಮೂಖರ್ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಅರಿಯದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರುಮೂಢಮಕ್ಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಅವಿವೇಕಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಪುಣ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಲರಿಯದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ”ಎಂದನು.
ವಿಪತಿ್ತನ ಆಗಮನ

23 ಾನು ಭೂಮಿಯಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದೆ,
ಭೂಮಿಯು ಬರಿ ಾಗಿತು್ತ.
ಭೂಮಿಯಮೇಲೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಾನು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದೆ,
ಅದರ ಬೆಳಕು ಹೋಗಿಬಿಟಿ್ಟತು್ತ.

24 ಾನು ಪವರ್ತಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದೆ,
ಅವುಗಳು ನಡುಗುತಿ್ತದ್ದವು.
ಎ ಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಅದರುತಿ್ತದ್ದವು.

25 ಾನು ನೋಡಿದರೂ ಅಲಿ್ಲ ಜನರಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆ ಾಶದ ಎ ಾ್ಲ ಪ ಗಳು ಾರಿಹೋಗಿದ್ದವು.



ಯೆರೆಮೀಯ 4:26 xxiii ಯೆರೆಮೀಯ 4:30

26 ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ ಫಲವ ಾ್ತದ ಭೂಮಿಯುಮರಳು ಾ ಾಗಿತು್ತ.
ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ನಗರಗಳು ಾ ಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದವು.
ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಭಯಂಕರ ಾದ ಕೋಪದಿಂದ ಇದನು್ನ ಾಡಿದನು.

27ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:
“ಇಡೀ ದೇಶವು ಾ ಾಗುವುದು.

ಆದರೆ ಾನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.

28ಈಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಸತ್ತವರಿ ಾಗಿ ಅಳುವರು.
ಆ ಾಶವು ಕ ಾ್ಪಗುವುದು.

ಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ,ಅದು ಬದ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನು ಒಂದು ನಿಣರ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ, ಾನು ನನ್ನ
ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವದಿಲ್ಲ.”

29ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಕುದುರೆಗಳ, ಸ ಾರರ,
ಬಿಲು್ಲ ಾರರ ಶಬ್ಧಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಓಡಿಹೋಗುವರು.

ಕೆಲವು ಜನರು ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಕೆಲವರು ದೆಗಳಲಿ್ಲ ಅವಿತುಕೊಳು್ಳವರು.
ಕೆಲವರು ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತಹೋಗುವರು.

ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ನಗರಗಳು ಬರಿ ಾಗುವವು.
ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

30 ಾ ಾಗಿಹೋದಯೆಹೂದವೇ,
ನೀನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇನು?

ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾದ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ೕ ಾಕನು್ನ ನೀನು
ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದೇಕೆ?

ಸುವಣಾರ್ಭರಣಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಏಕೆ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ?
ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಡಿಗೆಯನು್ನ ಏಕೆ ಹಚು್ಚತಿ್ತರುವೆ?
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ನೀನು ಅಲಂ ಾರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವದೆಲ್ಲ ವ್ಯಥರ್.
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸು ಾ್ತರೆ.

ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲೆ ಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ.
31 ದಲನೆ ಹೆರಿಗೆಯಸಮಯದಲಿ್ಲ

ವೇದನೆಪಡುವ ಹೆಂಗಸಿನ ಸ್ವರದಂತಿರುವ ಒಂದು ಧ ್ವನಿಯನು್ನ
ಾನು ಕೇಳಿದೆ,

ಇದು ಚೀ ೕನ್ ನಗರಿಯಮಗಳ ಕೂ ಾಟ.
ಅವಳು ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ,

“ಅ ್ಯೕ, ಾನು ಮೂಛೆರ್, ಹೋಗುವುದರಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ,
ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೆಲ್ಲ ಕೊಲೆಗಡುಕರಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ.

5
ಯೆಹೂದಿಯರ ದುಷ್ಟತನ

1 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಅತಿ್ತತ್ತ ತಿರು ಾಡಿ ನೋಡಿರಿ; ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ವಿಚಾರ
ಾಡಿರಿ. ನಗರದ ಾವರ್ಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿರಿ.

ಸತ್ಯಶೋಧಕನೂ ಾ್ರ ಾಣಿಕನೂ ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಆಗಿರುವ
ಮನುಷ ್ಯನು ಎಲಿ್ಲ ಸಿಕು ್ಕವನೋ ನೋಡಿ. ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ
ಒಳೆ್ಳಯವನಿದ್ದರೂ ಾನು ಇಡೀ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
2 ಜನರು ಆಣೆ ಾಡು ಾಗ ‘ಯೆಹೋವ ಾಣೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಾಯಿ ಾತಷೆ್ಟೕ ಹೊರತು
ಯ ಾಥರ್ ಾದದ್ದಲ್ಲ.”

3ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ
ಜನರನು್ನ ಹುಡುಕುವೆ.

ನೀನುಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಹೊಡೆದೆ,
ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ನೋ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

ನೀನು ಅವರನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದೆ,
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ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಾಠವನೂ್ನ ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡಲಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಬಹಳ ಹಟ ಾರಿಗ ಾದರು.
4ಆದರೆ ಾನು ನನೊ್ನಳಗೆ,
“ಕೇವಲ ಾ ಾನ್ಯ ಜನರು ಇಷು್ಟ ಮೂಖರ್ ಾಗಿರಬಹುದು.

ಅವರುಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಾ ಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೇವರಉಪದೇಶ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

5 ಾನುಯೆಹೂದದ ಜನ ಾಯಕರ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುವೆನು.

ಜನ ಾಯಕರು ಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವರು.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೆಹೋವನ ಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಅರಿತುಕೊಂಡಿರು ಾ್ತರೆ”ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.

ಆದರೆ ಈ ಜನ ಾಯಕರುಗಳೆ ಾ್ಲ ದೇವರ ಸೇವೆಯನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದ್ದರು.

ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗ ಾದರು.
6ಆದ್ದರಿಂದ ಾಡಿನ ಸಿಂಹವುಅವರಮೇಲೆರಗುವುದು,

ಮರಳು ಾಡಿನ ತೋಳವುಅವರನು್ನ ಕೊಂದು ಬಿಡುವದು.
ಅವರ ನಗರಗಳ ಹತಿ್ತರ ಚಿರತೆಯು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ.

ನಗರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದವರನೆ್ನಲ್ಲ ಅದು ಚೂರುಚೂರು
ಾಡುವುದು.

ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಹೀ ಾಗುವದು.

ಅವರು ಅನೇಕಸಲಯೆಹೋವನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.

7 “ಯೆಹೂದವೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಏಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು? ಒಂದು
ಾರಣವ ಾ್ನದರೂ ಕೊಡು.

ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದಿ ಾ್ದರೆ.
ದೇವರುಗಳೇ ಅಲ್ಲದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹರಕೆ ಹೊತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
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ಾನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ.
ಆದರೂ ಅವರು ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಮಯವನು್ನ ವೇಶೆ್ಯಯರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಕಳೆದರು.

8 ಅವರು ಮನದಣಿಯುವ ಾಗೆ ತಿಂದು ಕೊಬಿ್ಬ ಾಮವೇರಿದ
ಕುದುರೆಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ನೆರೆಮನೆಯವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಕೆನೆತು ಕರೆಯುವ
ಕುದುರೆಯಂತಿ ಾ್ದರೆ.

9 ಹೀಗೆ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಾನು
ಶಿ ಸಬೇಕಲ್ಲವೇ?”

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
“ ೌದು, ಾನು ಇಂ ಾ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಶಿ ಸಬೇಕು.

ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಾನು ಕೊಡಬೇಕು.

10 “ಯೆಹೂದದ ಾ್ರ ಯ ಾಲುಬಳಿ್ಳಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ,
ಆಬಳಿ್ಳಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ. ಆದರೆಅವುಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ

ಾಶ ಾಡಬೇಡಿರಿ.
ಅವುಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ
ಕೊಂಬೆಗಳುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ.*

11ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೂಯೆಹೂದದ ಜನರೂ
ನನಗೆ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧದಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಾಡಿರುವರು”

ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು.
12 “ಆಜನರುಯೆಹೋವನ ಬಗೆ್ಗ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ. ‘ಯೆಹೋವನು

ನಮಗೇನೂ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನೂ
ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಾವ ಸೈನ್ಯವೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾಳಿ

* 5:10: ಯೆಹೂದ ಬ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಇಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಗೆ
ಹೋಲಿಸ ಾಗಿದೆ.
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ಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಾವೆಂದೂ ಉಪ ಾಸಬೀಳುವದಿಲ್ಲ’
ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ.

13 ಆ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದು್ದ ಕೇವಲ ಾಳಿಯ ಾತು.
ದೈ ೕಕಿ್ತಯು ಅವರಲಿ್ಲಲ್ಲ,ಅವರಿಗೆ ಕೇ ಾಗುವದು.”

14ಯೆಹೋವನೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು. ಆತನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ ಾನು ಶಿ ಸುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆ ಜನರು ಹೇಳಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವ ಾತುಗಳು

ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಇರುವವು.
ಅವರು ೌದೆಯಂತೆ ಆಗುವರು.

ಬೆಂಕಿಯು ಎ ಾ್ಲ ೌದೆಯನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವದು.”
15ಇದುಯೆಹೋವನ ಾತು:
“ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮನೆತನವೇ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾನು

ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಒಂದು ಜ ಾಂಗವನು್ನ ತರುತೆ್ತೕನೆ.
ಅದು ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಜ ಾಂಗ;

ಅದೊಂದು ಪು ಾತನ ಾಲದಿಂದ ಬಂದ ಜ ಾಂಗ.
ಆ ಜ ಾಂಗದವರು ಾತ ಾಡುವ ಾಷೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಹೇಳುವುದು ನಿನಗೆ ಅಥರ್ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.
16ಅವರ ಬತ್ತಳಿಕೆಗಳು ಾಯಿತೆರೆದ ಗೋರಿಗಳಂತಿವೆ.

ಅವರ ಜನರೆಲ್ಲ ಶೂರ ಾದ ಸೈನಿಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
17ಆ ಸೈನಿಕರು ನೀವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವರು.

ಅವರು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವರು.
ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ತಿಂದುಬಿಡುವರು ( ಾಶ ಾಡುವರು).

ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದನಕರುಗಳ ಹಿಂಡುಗಳನು್ನ, ಕುರಿಗಳ ಮಂದೆಗಳನು್ನ
ತಿಂದುಬಿಡುವರು.

ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಂಜೂರಗಳನೂ್ನ
ತಿಂದುಬಿಡುವರು.
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ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭದ್ರ ಾದ ನಗರಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವರು.

ನೀವು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಭದ್ರ ಾದ ನಗರಗಳನು್ನ ಅವರು
ಾಳು ಾಡು ಾ್ತರೆ.”

18 “ಯೆಹೂದವೇ, ಆ ಭಯಂಕರ ದಿನಗಳು ಬಂ ಾಗ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವದಿಲ್ಲ,

ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು.
19ಯೆಹೂದದ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ,

‘ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ
ಇಂ ಾ ಕೇಡನು್ನ ಏಕೆ ಾಡಿದನು’ ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದು.

ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆಉತ್ತರಕೊಡು:
‘ಯೆಹೂದದ ಜನ ಾದ ನೀವುಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದಿದಿ್ದೕರಿ,

ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವುಅನ್ಯರ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನೀವು ಪರದೇಶದಲಿ್ಲ

ಪರದೇಶಿಯರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವಿರಿ.’ ”

20ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾಕೋಬನ
ಜ ಾಂಗದವರಿಗೆ ಾರಿರಿ.

ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಯೆಹೂದ ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ಹೇಳಿರಿ:
21ಬುದಿ್ಧ ಇಲ್ಲದಮೂಖರ್ಜನರೇ,

ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ನಿಮಗೆ ಕಣು್ಣಗಳಿವೆ ಆದರೆ ನೀವು ನೋಡುವದಿಲ್ಲ,
ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಗಳಿವೆ ಆದರೆ ನೀವು ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ.

22ನೀವು ನನಗೆ ಅಂಜುವುದಿಲ್ಲವೇ?”
ಇದುಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ:
“ನೀವು ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?

ಾಗರಗಳಿಗೆ ಗಡಿಯಂತೆ ದಡವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು ಾನೇ.
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ಸಮುದ್ರವು ನಿರಂತರ ಾಗಿ ತನ್ನ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲಯೇ
ಹರಿಯಬೇಕೆಂದು ಾಗೆ ಾಡಿದೆ.

ತೆರೆಗಳುದಡವನು್ನ ಅಪ್ಪಳಿಸಬಹುದುಆದರೆಅವುಗಳುಅದನು್ನ
ಾಶ ಾಡ ಾರವು.

ತೆರೆಗಳು ಬರು ಾಗ ಭೋಗರ್ರೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ದಡವನು್ನ
ಾಟಿಹೋಗ ಾರವು.

23ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಹಟ ಾರಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗುವದಕೆ್ಕ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ
ಹುಡುಕುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ನನಿ್ನಂದ ತಿರುಗಿ ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
24ಯೆಹೂದದ ಜನರು,

‘ ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಬೇಕು.

ಆತನು ನಮಗೆ ಸರಿಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮುಂ ಾರು ಮತು್ತ
ಹಿಂ ಾರುಮಳೆ ಸುರಿಸು ಾ್ತನೆ.

ಸರಿಸಮಯಕೆ್ಕ ಫಸಲನು್ನ ಬರ ಾಡು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ತಮ್ಮ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ.

25 ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ, ನೀವು ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವಿರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇಮಳೆಬೆಳೆಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಂ ಾಗಿಯೆಹೋವನಆಉತ್ತಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ನೀವು ಸವಿಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

26ನಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟರಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಪ ಗಳ ಬಲೆಯನು್ನ ಾಡುವ ಬಲೆ ಾರರಂತಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಬಲೆಗಳನು್ನ ಬೀಸು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಅವರು ಹಿಡಿಯುವುದು ಪ ಗಳನ್ನಲ್ಲ,ಮನುಷ ್ಯರನೆ್ನೕ.

27ಪ ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಪಂಜರದಂತೆ
ಈ ಕೇಡಿಗರಮನೆಗಳು ಸುಳು್ಳ ೕಸಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ.
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ಅವರ ಸುಳು್ಳ ೕಸಗಳು ಅವರನು್ನ ಶಿ್ರೕಮಂತರ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಶಕಿ್ತ ಾಲಿಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿವೆ.

28 ಅವರು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಅವರು ಬೆಳೆದಿ ಾ್ದರೆ,
ಕೊಬಿ್ಬ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಾಡುವ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ.
ಅವರು ಅ ಾಥಮಕ್ಕಳ ಪಕ್ಷವಹಿಸಿ ಾತ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಅ ಾಥರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ದೊರೆಯದಂತೆ ಾಡುವರು.

29ಇವುಗಳ ನಿಮಿತ್ತಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಾನು ಶಿ ಸಬೇಕಲ್ಲವೆ?”
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ಇಂಥ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಾನು ದಂಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತು್ತ.

ಾನು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.”

30ಯೆಹೋವನು, “ಯೆಹೂದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಭಯಂಕರ ಾದ
ಮತು್ತ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ.

31ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಾಜಕರು ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.†
ನನ್ನ ಜನರು ಇದನೆ್ನೕ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಆದರೆ ದಂಡನೆಯಸಮಯಬಂ ಾಗ
ನೀವು ಏನು ಾಡುವಿರಿ?” ಎಂದನು.

6
ಶತು್ರಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರವನು್ನ ಮುತಿ್ತದರು

1ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಣ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ;
ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.

† 5:31: ಾಜಕರು ಬ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ ಇದು ಈ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ಕೊಡಬಲ್ಲದು:
“ ಾವು ಾವ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೋ ಆ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಜಕರು ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ.”
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ತೆಕೋವ ನಗರದಲಿ್ಲಯುದ್ಧದ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನಊದಿರಿ;
ಬೇತ್ ಹಕೆ್ಕರೆಮಿನಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಧ ್ವಜಗಳನು್ನ ಾರಿಸಿರಿ.

ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ವಿಪತು್ತ ಬರುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿರಿ.
ಭಯಂಕರ ಾದ ವಿ ಾಶವು ನಿಮಗೆ ಬರುತಿ್ತದೆ.
2 ಚೀ ೕನ್ ಕು ಾರಿಯೇ,* ನೀನು ಬಹು ಸುಂದರ ಾಗಿಯೂ

ಮೃದು ಾಗಿಯೂ ಇರುವೆ.
3 ಕುರುಬರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರು ಾ್ತರೆ.

ಮತು್ತ ಕುರಿಮಂದೆಗಳನು್ನ ತರು ಾ್ತರೆ.
ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ತಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಕುರುಬನು ತನ್ನ ಕುರಿಹಿಂಡನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

4 “ಜೆರುಸಲೇಮಿನಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ.
ಏಳಿರಿ, ಾವು ನಗರವನು್ನ ಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲಯೇಮುತೊ್ತೕಣ.

ಆದರೆಈ ಾಗಲೇ ಹೊ ಾ್ತಗಿದೆ.
ಾಯಂ ಾಲದ ನೆರಳುಗಳು ವಿ ಾ್ತರಗೊಳು್ಳತಿ್ತವೆ.

5ಏಳಿರಿ, ಾವು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನಗರದಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡೋಣ.
ಾವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಭದ್ರ ಾದ ರಕ್ಷಣಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡೋಣ.”

6ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಿರಿ;
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ದಿಬ್ಬ ನಿಮಿರ್ಸಿರಿ.

ನಗರವನು್ನ ದಂಡಿಸಬೇಕು.
ನಗರದ ಒಳಗಡೆ ದ ಾ್ಬಳಿಕೆಯಹೊರತು ಮತೆ್ತೕನಿಲ್ಲ.

7 ಾವಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಸ ನೀರು ಬರುವಂತೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹೊಸಹೊಸ ದುಷ್ಟತನಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಬ ಾ ಾ ್ಕರ ಮತು್ತ ವಿ ಾಶಗಳೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ.
* 6:2: ಚೀ ೕನ್ ಕು ಾರಿಯೇ ಜೆರುಸಲೇಮ್ಪಟ್ಟಣವೇ.
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ನನಗೆ ಾ ಾಗಲೂಜೆರುಸಲೇಮಿನರೋಗಮತು್ತ ಾಯಗಳು
ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ.

8ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರವೇ,ಈಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಕೇಳು.
ನೀನು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಾನು ನಿನಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗುವೆ.

ಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಒಂದು ಮರಳು ಾ ಾಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗದು.”

9ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:
“ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದ ಇಸೆ್ರೕಲಿಯರನು್ನ

ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿರಿ.
ಾ್ರ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಕೊನೆಯ ಾ್ರ ಯನು್ನ ಕೀಳುವಂತೆ
ಅವರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ.

ಕೊಯು್ಲ ಾರನು ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಳಿ್ಳಯನು್ನ ನೋಡಿ ಾ್ರ ಕೀಳುವಂತೆ
ನೀವು ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿರಿ.”

10 ಾನು ಾರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಲಿ?
ಾನು ಾರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಲಿ?
ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಾರು ಕೇಳು ಾ್ತರೆ?

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಕೇಳ ಾರರು.

ಜನರಿಗೆಯೆಹೋವನಉಪದೇಶ ರುಚಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರುಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಬಯಸುವದಿಲ್ಲ.

11ಯೆಹೋವನ ರೋಷವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ತುಂಬಿತುಳುಕುತಿ್ತದೆ,
ತಡೆದುತಡೆದು ನನಗೆ ಾ ಾಗಿದೆ.

“ಬೀದಿಯ ಾ್ಲಡುವಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅದನು್ನ ಹೊಯು್ದಬಿಡಬೇಕು.
ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುವ ತರುಣರ ಮೇಲೆ ಅದನು್ನ
ಹೊಯು್ದಬಿಡಬೇಕು.

ಗಂಡಹೆಂಡತಿಯರಿಬ್ಬರನು್ನ ಅಪಹರಿಸ ಾಗುವುದು. ಮುದುಕರನೂ್ನ
ಮುಪಿ್ಪನ ಮುದುಕರನೂ್ನ ಅಪಹರಿಸ ಾಗುವುದು.
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12ಅವರಮನೆಗಳನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡ ಾಗುವುದು.
ಅವರ ಹೊಲಗಳನೂ್ನ ಅವರ ಹೆಂಡಂದಿರನೂ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ
ಕೊಡ ಾಗುವುದು.

ಾನು ನನ್ನ ಕೈ ಎತಿ್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.”
ಇದುಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ.
13 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಹಣಬೇಕು.

ಚಿಕ್ಕವರು ದಲುಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ
ಾಭ ಾ್ಕಗಿ ಆಸೆಪಡು ಾ್ತರೆ.

ಪ್ರ ಾದಿಗಳುಮತು್ತ ಾಜಕರು ಸಹ ೕಸ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
14ಪ್ರ ಾದಿಗಳುಮತು್ತ ಾಜಕರು

ನನ್ನ ಜನರಿ ಾದ ದೊಡ್ಡ ಾಯಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಾಯಗಳಿಗೋ
ಎಂಬಂತೆ ಚಿಕಿತೆ್ಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಾಸಿ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ‘ ಾಸಿ ಾಗಿದೆ’ ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ.

15 ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಮತು್ತ ಾಜಕರು ಾವು ಾಡುವ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಾಚಿಕೆಪಡಬೇಕು.

ಆದರೆ ಅವರು ಾಚಿಕೆಪಡುವದೇ ಇಲ್ಲ.
ತಮ್ಮ ಾಪ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಸಂಕೋಚಪಡುವುದು ಸಹ ಅವರಿಗೆ

ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರಂತೆ ಅವರನೂ್ನ ಶಿ ಸ ಾಗುವುದು.
ಾನು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಿ ಾಗ ಅವರನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ
ಎಸೆಯ ಾಗುವದು”

ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.

16ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:
“ಎರಡು ರಸೆ್ತಗಳು ಕೂಡುವಲಿ್ಲ ನಿಂತು ನೋಡಿರಿ.

‘ಒಳೆ್ಳಯ ರಸೆ್ತ ಎಲಿ್ಲದೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿರಿ.
ಆ ರಸೆ್ತಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯಿರಿ.

ಾಗೆ ಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಸಿಕು ್ಕವದು.



ಯೆರೆಮೀಯ 6:17 xxxiv ಯೆರೆಮೀಯ 6:21

ಆದರೆ ‘ ಾವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾದಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು
ನೀವು ಹೇಳಿದಿ್ದೕರಿ.

17 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾವಲು ಾರರನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದೆ.
ಾನು ಅವರಿಗೆ ‘ಯುದ್ಧದ ತುತೂ್ತರಿಯ ಾದವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಆದರೆ ಅವರು ‘ ಾವು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ’ಅಂದರು.
18ಆದ ಾರಣ ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳೇ ಕೇಳಿರಿ,

ಜನಸಮೂಹಗಳೇ ಗಮನಿಸಿರಿ. ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಾನು
ಾಡುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

19ಭೂಲೋಕದ ಜನರೇ, ಕೇಳಿರಿ,
ಆ ಜನರು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಕುಯುಕಿ್ತಗಳಿ ಾಗಿ ಾನು ಯೆಹೂದ
ಜನರಿಗೆ ವಿ ಾಶವನು್ನ ತರುವೆನು.

ಅವರು ನನ್ನ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ,
ಅವರು ನನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ
ನಡೆಯುವುದು.”

20ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನೀವು ನನ್ನ ಸಲು ಾಗಿ ಶೆಬ
ದೇಶದಿಂದ ಧೂಪವನು್ನ ಏಕೆ ತರುವಿರಿ?

ನೀವು ದೂರದೇಶದ ಒಳೆ್ಳಯ ಬಜೆಯನು್ನ ನನಗೆ
ಅಪಿರ್ಸುವದರಿಂದ ಪ್ರ ೕಜನವೇನು?

ನಿಮ್ಮ ಹೋಮಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮಯಜ್ಞಗಳು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.”

21 “ ಾನುಯೆಹೂದದ ಜನರೆದುರಿಗೆ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ ಒಡು್ಡವೆನು.
ಅವುಗಳು ಜನರು ಎಡವಿಬೀಳುವ ಕಲು್ಲಗಳಂ ಾಗುವವು.

ತಂದೆಗಳೂಮಕ್ಕಳೂಅವುಗಳಿಂದ ಎಡವಿಬೀಳುವರು.
ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಮತು್ತ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅವುಗಳಿಂದ

ಾಶ ಾಗುವರು”ಅಂದನು.
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22ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವು ಬರಲಿದೆ.

ಭೂಮಿಯ ಬಹುದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಒಂದು
ಮ ಾಜ ಾಂಗವು ಬರಲಿದೆ.

23ಆಸೈನಿಕರುಬಿಲು್ಲಗಳನು್ನಮತು್ತ ಈಟಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಕೂ್ರರಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ನಿಷ ್ಕರುಣಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಬಲ ಾಲಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುದುರೆ ಹತಿ್ತ ಬರು ಾಗ ಸಮುದ್ರದ
ಗಜರ್ನೆಯಂತೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ.

ಚೀ ೕನ್ ಕು ಾರಿಯೇ, ಆ ಸೈನ್ಯವುಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ಬರುತಿ್ತದೆ.
ಆ ಸೈನ್ಯವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಲು ಬರುತಿ್ತದೆ.”

24ಆ ಸೈನ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.
ಭಯದಿಂದ ಾವು ಅಸ ಾಯಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

ಕಷ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಾವು ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂತಿರುವ ಾತನೆಯಿಂದ ಾವು
ಬಳಲುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

25ಊರಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ.
ರಸೆ್ತಗಳಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ.

ಏಕೆಂದರೆ ಶತು್ರವಿನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಖಡ್ಗವಿದೆ.
ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅ ಾಯವಿದೆ.

26ಅ ್ಯೕ ನನ್ನ ಜನರೇ,
ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ಹೊರ ಾಡಿರಿ.

ಸತ್ತವರಿ ಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ರೋದಿಸಿರಿ.
ಇದೊ್ದಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಬೋರ ಪ್ರ ಾಪ

ಾಡಿರಿ.
ವಿ ಾಶಕನು ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆರಗುವನು.

27 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
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ಒಬ್ಬ ಲೋಹ ಪರೀಕ್ಷಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಪರೀ ಸು.

ಅವರ ವ್ಯವ ಾರವನು್ನ ಅವಲೋಕಿಸು.
28ಅವರೆಲ್ಲರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದಿ್ದ ಾ್ದರೆ;

ಅವರು ಬಹಳ ಹಟ ಾರಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಾಡು ಾ್ತ ತಿರು ಾಡು ಾ್ತರೆ.

ಅವರು ಬಣ್ಣಗುಂದಿದ, ತುಕು ್ಕಹಿಡಿದ ಕಂಚಿನಂತೆಯೂ
ಕಬಿ್ಬಣದಂತೆಯೂ ಇ ಾ್ದರೆ.

29 ಅವರನು್ನ ತಿದು್ದವದು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ
ಾಡಿದ ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗನಂ ಾಗುವುದು. ತಿದಿಗಳು† ಭರದಿಂದ

ಬೀಸಲು ಬೆಂಕಿಯು ಧಗಧಗಿಸಿತು.
ಆದರೆ ಆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕೇವಲ ಸೀಸವು ಹೊರಬಂದಿತು.

ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲು ಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೇವಲ
ವ್ಯಥರ್ ಾಯಿತು.

ಅದರಂತೆಯೇ ನನ್ನ ಜನರಿಂದ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ
ತೆಗೆಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

30ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ‘ತಿರಸ್ಕರಿಸ ಾದ ಬೆಳಿ್ಳ’
ಎಂದು ಕರೆಯ ಾಗುವದು.

ಏಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಸಿ ್ವಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.”

7
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೆರೆಮೀಯನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ

1 ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ಹೀಗಿತು್ತ:
2 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾರು:
† 6:29: ತಿದಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಾಳಿ ಬೀಸುವಂತೆ ಾಡುವಉಪಕರಣ.
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“ ‘ಇದು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ. ಯೆಹೂದದ ಜನರೆಲ್ಲರೇ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಈ ಾ್ವರದಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಾಡುವ
ಜನರೇ, ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 3 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವರು. ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: ನಿಮ್ಮ
ನಡತೆಯನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿರಿ; ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿರಿ. ಆಗ ನೀವು
ಇಲಿ್ಲರಲು ಆಸ್ಪದ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 4 ಕೆಲವರು ಹೇಳುವ ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ
ನಂಬಬೇಡಿರಿ. ಅವರು “ಇದುಯೆಹೋವನ ಆಲಯ,ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 5 ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿ ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೆ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ಆಸ್ಪದಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾ್ಯಯ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು.
6 ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೂ ನೀವು ಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಾಗಿ ವತಿರ್ಸಬೇಕು.
ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಮತು್ತ ಅ ಾಥರಿಗೆ ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಬೇಕು.
ನಿದೋರ್ಷಿಗಳ ಕೊಲೆ ಾಡ ಾರದು; ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಸೇವಿಸ ಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನು್ನ
ಾಳು ಾಡುತ್ತವೆ. 7 ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಿದರೆ ಇಲಿ್ಲರಲು
ಾನು ನಿಮಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಾಬಸ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

8 “ ‘ನೀವು ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ನಂಬುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ, ಆ ಸುಳು್ಳಗಳು
ಹುರುಳಿಲ್ಲದವುಗ ಾಗಿವೆ. 9ನೀವುಕದಿಯುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಕೊಲೆಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನೀವು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನೀವು

ಅನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳ ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?
ನೀವು ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ಾಳನನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳ
ಅನು ಾಯಿಗ ಾಗಿಲ್ಲವೇ? 10 ನೀವು ಈ ಾಪಗಳನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೂ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಆಲಯದಲಿ್ಲ

ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದೆಂದು ಾವಿಸಿರುವಿ ಾ? ನೀವು ನನ್ನ
ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ ಾವು ಸುರ ತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು



ಯೆರೆಮೀಯ 7:11 xxxviii ಯೆರೆಮೀಯ 7:18

ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದೆಂದು
ಾವಿಸಿರುವಿ ಾ? 11 ಈ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯವನು್ನ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ
ಕರೆಯ ಾಗಿದೆ. ಈ ಆಲಯವು ನಿಮ್ಮ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಕಳ್ಳರು
ಅಡಗುವ ಸ್ಥಳ ಾಯಿತೇ? ಾನು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವ ಾರವನೆ್ನೕಲ್ಲ
ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ’ ” ಎಂಬುದುಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ.

12 “ಯೆಹೂದದ ಜನ ಾದ ನೀವು ಈಗ ಶೀಲೋವಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ.
ಾನು ದಲು ನನ್ನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಆಲಯವನು್ನ ಾಡಿದ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಸಹ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಅವರು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ಾರಣ ಾನು ಆ

ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಾಡಿರುವುದನು್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡಿರಿ. 13 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನ ಾದ
ನೀವು ಈ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.” ಇದು ಯೆಹೋವ ಾದ
ನನ್ನ ಾತು: “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಹೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು
ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೂಗಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು
ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 14 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ
ಆಲಯವನೂ್ನ ನೀವು ನಂಬಿರುವ ಆಲಯವನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಾನು ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಾನು ಶೀಲೋವಿಗೆ ಾಡಿದಂತೆ
ಾಡುವೆನು. 15 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಸಹೋದರರನು್ನ ಅಂದರೆ

ಸಮಸ್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ವಂಶದವರನು್ನ ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟ ಾಗೆ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ
ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಎಸೆದುಬಿಡುವೆನು.”

16 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಈ ಯೆಹೂದದ ಜನರಿ ಾಗಿ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಡ; ಇವರಿ ಾಗಿ ರೆಯಿಡಬೇಡ; ಇವರಿ ಾಗಿ
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ; ಇವರಿ ಾಗಿ ನೀನು ಾಡುವ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಾನು ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ. 17 ಆ ಜನರು ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಏನು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂಬುದು
ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತ. 18 ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ;
ಮಕ್ಕಳು ೌದೆಯನು್ನ ಆರಿಸು ಾ್ತರೆ. ತಂದೆಗಳು ಆ ೌಧೆಯಿಂದ
ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸು ಾ್ತರೆ. ಹೆಂಗಸರು ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಾದಿ ಸ್ವಗರ್ದ
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ಾಣಿ ಾಗಿ ಹೋಳಿಗೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಈ ಯೆಹೂದದ ಜನರು
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಾನನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರು
ನನ್ನನು್ನ ರೇಗಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಹೀಗೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 19 ನಿಜ ಾಗಿ
ಹೇಳುವು ಾದರೆ, ಯೆಹೂದದ ಜನರು ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ,
ಅವರು ತಮಗೇ ಕೇಡು ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮಗೆ
ಾಚಿಕೆ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದನು.

20ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ ಾನು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು. ಾನು ಜನರನೂ್ನ ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು. ಾಡಿನ ಮರಗಳನೂ್ನ ಹೊಲದ ಬೆಳೆಗಳನೂ್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಕೋಪವು ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಂತಿರುವದು;
ಅದನು್ನ ತಡೆಯಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.”

ಯೆಹೋವನು ಯಜ್ಞಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ವಿಧೇಯತೆಯನು್ನ
ಅಪೇ ಸುವನು

21 ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: “ಹೋಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಷು್ಟ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿರಿ. ಆ
ಯಜ್ಞಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ನೀವೇ ತಿನಿ್ನರಿ. 22 ಾನು ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದೆ. ಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದೆ.
ಆದರೆ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾಗಲಿ
ಯಜ್ಞಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾಗಲಿ ಾವ ಆ ಯನೂ್ನ ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ. 23 ಾನು
ಅವರಿಗೆ, ‘ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಾನು ನಿಮಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ,
ನೀವುನನ್ನ ಭಕ್ತ ಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ. ಾನುಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನೕಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿರಿ,
ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಾತ್ರ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದ.

24 “ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಂಡ ಾಗಿದು್ದ ತಮ್ಮ
ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
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ಅವರು ಇನೂ್ನ ಕೆಟ್ಟವ ಾದರು. ಅವರು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಸರಿದರು,ಮುಂದಕೆ್ಕ
ಬರಲಿಲ್ಲ. 25 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ದಿನದಿಂದ
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ನನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಪ್ರ ಾದಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಅವರನು್ನ ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 26 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಅತಿ ಂಡ ಾಗಿದು್ದ ಅವರ ತಂದೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.

27 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಯೆಹೂದದ
ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು. ಆದರೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ.
28 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸದ ಜ ಾಂಗವಿದು. ಈ ಜನರು
ದೇವರ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈ ಜನರಿಗೆ ನಿಜ ಾದ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ಸಂ ಾರದ ತಗು್ಗ

29 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಿನ್ನ ಕೂದಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ* ಎಸೆದುಬಿಡು.
ಬೋಳುಶಿಖರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ರೋಧಿಸು. ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಈ ತಲೆ ಾರಿನ ಜನರನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಆತನು ಇವರಿಗೆ
ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಕೋಪದಿಂದ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವನು.
30 ನೀನು ಾಗೆ ಾಡಲೇಬೇಕು ಾಕೆಂದರೆ, ಯೆಹೂದದ ಜನರು
ಾಡುವ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.” ಯೆಹೋವನು

ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು
ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಾ್ಯತಿಪಡೆದ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ನನ್ನ
ಆಲಯವನು್ನ ‘ಮಲಿನ’ಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 31 ಯೆಹೂದದ ಜನರು
* 7:29: ಕತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಇಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜ ಾಂಗದೊಡನೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆಕೆಯ
(ಜ ಾಂಗದ) ಭಯಂಕರ ಾದ ಸಿ್ಥತಿಯ ಕುರಿತು ಗೋ ಾಡುವಂತೆ ಆಕೆಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
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ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನಮ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ತೋಫೆತೆಂಬ ಪೂಜಾಸ್ಥಳವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದು
ಯಜ್ಞದ ಆಹುತಿಯೆಂದು ಅವರನು್ನ ಸುಡು ಾ್ತರೆ. ನೀವು ಹೀಗೆ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾನೆಂದೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ನನ್ನ

ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. 32 ಹೀಗಿರಲು ಾನು ಈ ಕಣಿವೆಯನು್ನ
ತೋಫೆತ್ ಮತು್ತ ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನಮೀನ ಕಣಿವೆ ಎಂದು ಕರೆಯದೆ
ಇದನು್ನ ಸಂ ಾರದ ಕಣಿವೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ದಿನಗಳು ಬರುತಿ್ತವೆ
ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.” ಇದು ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದ ಾತು. “ಶವಗಳನು್ನ ಹೂಳುವದಕೆ್ಕ ಕೊಂಚವೂ ಸ್ಥಳ
ಇಲ್ಲದಂ ಾಗುವವರೆಗೆ ತೋಫೆತಿನಲಿ್ಲ ಶವಗಳನು್ನ ಹೂಳುವ ಾರಣ
ಅದಕೆ್ಕ ಈ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಡ ಾಗುವುದು. 33 ಆಗ ಸತ್ತವರ
ದೇಹಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದರುತ್ತವೆ; ಅವು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳಿಗೂ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಆ ಾರ ಾಗುತ್ತವೆ.
ಆ ಪ ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಓಡಿಸುವದಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ
ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 34 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಂತೋಷ ಮತು್ತ ಸಂಭ್ರಮದ
ಧ ್ವನಿಯನೂ್ನ ವಧುವರರ ಸ್ವರವನೂ್ನ ಬರದಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈ
ಪ್ರದೇಶವು ಬರಿ ಾದಮರಳು ಾ ಾಗುವದು.”

8
1ಯೆಹೋವನುಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಆಗಜನರುಯೆಹೂದದ ಾಜರ

ಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಅವರ ಗೋರಿಗಳಿಂದ
ಹೊರತೆಗೆಯುವರು. ಅವರು ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಅವರ ಗೋರಿಗಳಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವರು. ಅವರು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಅವರ ಗೋರಿಗಳಿಂದ
ಹೊರತೆಗೆಯುವರು. 2 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಸೂಯರ್ನನು್ನ,
ಚಂದ್ರನನು್ನ, ನಕ್ಷತ್ರಗಣಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ಅನುಸರಿಸಿ, ವಿಚಾರಿಸಿ,
ಪೂಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಅವುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯ
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ಮೇಲೆ ಹರಡುವರು. ಾರೊಬ್ಬರೂ ಆ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಪುನಃ
ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೂಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಎಲುಬುಗಳು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ
ಎಸೆದ ಸಗಣಿಯಂ ಾಗುವವು.

3 “ಯೆಹೂದದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಡುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಜನರನು್ನ ಪರದೇಶಕೆ್ಕ
ಒಯ್ಯ ಾಗುವುದು. ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮರಣ ಹೊಂದದೆ ಅಳಿದುಳಿದ
ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಯೆಹೂದಿಯರು ಾವು ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದರೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿತು್ತ
ಎಂದುಕೊಳು್ಳವರು.” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಾಪಮತು್ತ ಶಿ
4 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:

‘ಯೆಹೋವನು ಈ ಾತನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

“ ‘ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ
ಪುನಃ ಅವನು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏಳು ಾ್ತನೆ;

ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ತಪು ್ಪ ಾರಿ ಹಿಡಿದರೆ
ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರು ಾ್ತನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತು್ತ.

5ಯೆಹೂದದ ಜನರು ತಪು ್ಪ ಾರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದಿ ಾ್ದರೆ.
ಆದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಆ ತಪು ್ಪ ಾರಿಯ ಮೇಲೆ

ನಡೆಯುವದನು್ನ ಏಕೆಮುಂದುವರಿಸಿ ಾ್ದರೆ?
ತಮ್ಮ ಸುಳು್ಳಗಳನೆ್ನೕ ಅವರು ನಂಬಿ ಾ್ದರೆ,

ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ.
6 ಾನು ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ ಅವರು ಹೇಳುವದನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.

ಆದರೆ ಅವರು ಸರಿ ಾದುದನು್ನ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ.
ಾವು ಾಡಿದ ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ೕಚಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಜನರು ವಿಚಾರ ಾಡದೆ ಕೆಲಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಅವರುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಓಡುವ ಕುದುರೆಯಂತಿ ಾ್ದರೆ.
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7ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಬಕಪ ಗಳಿಗೂ ಸಹ
ಆ ಾ ಕೆಲಸ ಾಡುವ ಸರಿ ಾದ ಸಮಯಗೊತಿ್ತದೆ.

ಬೆಳವಕಿ್ಕಯೂ ಾನಕಿ್ಕಯೂ ಕೊಕ್ಕರೆಯೂ
ಹೊಸಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇ ಾದ ಾಲವನು್ನ ಬಲ್ಲವು.

ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಂದ ಏನನು್ನ
ಬಯಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.

8“ ‘ “ಯೆಹೋವನಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು
ಾನಿಗಳು” ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುವಿರಿ.

ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಲಿಪಿ ಾರರು ತಮ್ಮ ಲೇಖನಿಯಿಂದ
ಸುಳು್ಳ ಬರೆದಿ ಾ್ದರೆ.

9ಆ “ ಾನಿಗಳು”ಯೆಹೋವನಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಿಜ ಾದ ಾನಿಗಳಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.

ಆ “ ಾನಿಗಳು” ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಾಬರಿಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ಾಚಿಕೆಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಅವರ

ಾನವುಅಪ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿದೆ.
10 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವರ ಹೆಂಡಂದಿರನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ

ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಅವರ ಹೊಲಗಳನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಹಣಬೇಕು.
ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ದಲುಗೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ
ಮುಖ್ಯ ಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಹೀಗೇ ಇ ಾ್ದರೆ.

ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಾಜಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

11 ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಮತು್ತ ಾಜಕರು ನಮ್ಮ ಜನರ ಆಳ ಾದ
ಾಯಗಳನು್ನ

ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಾಯಗಳಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಚಿಕಿತೆ್ಸ ಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
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“ಎ ಾ್ಲ ಚೆ ಾ್ನಗಿದೆ, ಎ ಾ್ಲ ಚೆ ಾ್ನಗಿದೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಚೆ ಾ್ನಗಿಲ್ಲ.

12ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಾಚಿಕೆಪಡಬೇಕು.
ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರಿಗೆ ಾಚಿಕೆ ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದಉಳಿದೆಲ್ಲರಂತೆ ಅವರಿಗೂ ಶಿ ವಿಧಿಸ ಾಗುವುದು.
ಾನುಅವರನು್ನ ಶಿ ಸು ಾಗಅವರುಮುಗ್ಗರಿಸಿಬೀಳುವರು.’ ”

ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳಿವು.
13 “ ಾನು ಅವರ ಹಣು್ಣಗಳನೂ್ನ ಬೆಳೆಗಳನೂ್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು

ಅವರಿಗೆ ಸುಗಿ್ಗ ಾಗದಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.” ಇದುಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಗಳಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅಂಜೂರದ ಮರದಲಿ್ಲ
ಒಂ ಾದರೂ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

ಎಲೆಗಳು ಸಹ ಒಣಗಿಉದುರುವವು.
ಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವೆನು.

14 “ ಾವು ಇಲಿ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?
ಬನಿ್ನ, ಾವು ಭದ್ರ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗೋಣ.

ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾಯುವಂತೆ ಾಡಿದರೆ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಸತು್ತಹೋಗೋಣ.

ಾವುಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನಮಗೆ ಕುಡಿಯಲು ವಿಷಮಿಶಿ್ರತ ನೀರನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

15 ಾವು ಾಂತಿಯನು್ನ ನಿರೀ ಸಿದೆ್ದವು.
ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದೇನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

ಅವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸಮಯ ಾ್ಕಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿದೆ್ದವು.
ಆದರೆ ಕೇವಲ ವಿ ಾಶ ಾತ್ರ ಬಂದಿತು.

16 ಾನ್ ಕುಲದವರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ
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ಾವು ಶತು್ರಗಳ ಕುದುರೆಗಳ ಕೆನೆತವನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಅವುಗಳ ಾದಗಳ ಬಡಿತದಿಂದ ಭೂಮಿ ನಡುಗುತಿ್ತದೆ.

ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಳು ಾಡಲು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ನಗರವನು್ನ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ
ಾಳು ಾಡಲು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.

17 “ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಚು್ಚವದ ಾ್ಕಗಿ ವಿಷಪೂರಿತ
ಾವುಗಳನು್ನ ಕಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಆ ಾವುಗಳನು್ನ ತಡೆಯ ಾಗದು.
ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಚು್ಚವವು.”

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
18ದೇವರೇ, ಾನು ದುಃಖಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಭಯಭೀತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
19ನನ್ನ ಜನರ ರೆಯನು್ನ ಆಲಿಸು.

ದೇಶದ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಅವರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ
ಕೂಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

“ಈಗಲೂಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಯೇ?
ಚೀ ೕನಿನ ಾಜನು ಈಗಲೂ ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಯೇ?” ಎಂದು
ಅವರು ಕೇಳು ಾ್ತರೆ.

ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಯೆಹೂದದ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸಿ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಏಕೆ ಕೆರಳಿಸು ಾ್ತರೆ?

ಅವರು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದ ಅನ್ಯದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸಿದರು.”

20 “ಸುಗಿ್ಗಯ ಾಲಮುಗಿಯಿತು,
ಬೇಸಿಗೆ ಾಲ ಹೋಯಿತು,
ಆದರೆ ನಮಗಿನೂ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ”ಎಂದು ಜನರು ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ.
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21 ನನ್ನ ಜನರು ಾಯಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನೂ
ಾಯಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಈಗ ಾಯಗೊಂಡ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸುತ್ತ ಾನು
ದುಃಖದಿಂದ ೌನ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

22ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಔಷಧವಿದೆ.
ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಿ ಾ್ದನೆ.

ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರ ಾಯಗಳು ಗುಣ ಾಗಲಿಲ್ಲವೇಕೆ?

9
1ನನ್ನ ತಲೆಯಲೆ್ಲಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದು್ದ,

ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಾಶ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಗೋ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದ.

2ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ನನಗೊಂದು ಸ್ಥಳವಿದಿ್ದದ್ದರೆ,
ಪ್ರ ಾಣಿಕರು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ತಂಗುವಮನೆ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ,

ಾನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ,
ಅವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಬಹು ಾಗಿತು್ತ.

ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ,
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.

3 “ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಬಿಲಿ್ಲನಂತೆಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಾಯಿಂದ ಾಣಗಳಂತೆ ಸುಳು್ಳಗಳು ಬರುತಿ್ತವೆ.

ಈ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವಲ್ಲ, ‘ಅಸತ್ಯ’ ಪ್ರಬಲ ಾಗುತಿ್ತದೆ.
ಅವರು ಒಂದು ಾಪದಿಂದಮತೊ್ತಂದು ಾಪಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಅರಿತಿಲ್ಲ.”
ಯೆಹೋವನು ಈ ಾತನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

4 “ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಮನೆಯವರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿರಿ;
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ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರನನೂ್ನ ನಂಬಬೇಡಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಸಹೋದರನೂ ೕಸ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ನೆರೆಯವನೂ ನಿಮ್ಮ ಮರೆಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನಿಂದಿಸು ಾ್ತನೆ.

5ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಒಬ್ಬನೂ ಸತ್ಯವನು್ನ ನುಡಿಯುವದಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೂದದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಗಳಿಗೆ
ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವದನು್ನ ಕಲಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲು
ಆ ಾಸ ಾಗುವಷು್ಟ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

6ಒಂದು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯ ಮತೊ್ತಂದು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಬಂದಿತು.
ಒಂದು ಸುಳು್ಳ ಇನೊ್ನಂದು ಸುಳ್ಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿತು.
ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.”

ಯೆಹೋವನು ಆ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

7ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು:
“ಜನರು ಲೋಹವನು್ನ ಪುಟಕಿ್ಕಟು್ಟ ಪರೀ ಸುವಂತೆ
ಾನುಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಪರೀ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನನಗೆ ಬೇರೆ ಾಗರ್ವೇ ಇಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಜನರು ಾಪವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

8ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಾಲಿಗೆಗಳು ಚೂ ಾದ ಾಣಗಳಂತಿವೆ.
ಅವರ ಾಯಿಗಳು ಸು ಾ್ಳಡುತ್ತವೆ.

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಮನೆಯವನೊಂದಿಗೆ ನಯ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ತನ್ನ ನೆರೆಮನೆಯವನನು್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು
ಯುಕಿ್ತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ.

9ಹೀಗಿರಲು ಾನುಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸ ಾರದೇ?”
ಇದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಾತು.
“ಅಂ ಾ ಜನರನು್ನ ಾನು ಶಿ ಸಬೇಕೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತ.
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ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಾನು ಕೊಡಬೇಕು.”

10 ಾನು ಪವರ್ತಗಳಿ ಾಗಿ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅಳುವೆನು;
ಬರಿ ಾದ ಹೊಲಗಳಿ ಾಗಿ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡುವೆನು.
ಏಕೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಸಜೀವ ವಸು್ತಗಳಿಲ್ಲ.
ಾರೂ ಅಲಿ್ಲ ತಿರು ಾಡುವದಿಲ್ಲ.
ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ದನಗಳ ಸದು್ದ ಕೇಳಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಪ ಗಳು ಾರಿಹೋಗಿವೆ;
ಾ್ರಣಿಗಳು ಓಡಿಹೋಗಿವೆ.

11 “ ಾನು (ಯೆಹೋವನು) ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಕಸದ
ಾಶಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.

ಅದು ನರಿಗಳ ನಿ ಾಸ ಾಗುವದು.
ಾನುಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತದ ನಗರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು.
ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಾಸ ಾಡ ಾರರು.”

12ಈಭೂಮಿಯನು್ನ ಏಕೆ ಾಳು ಾಡ ಾಯಿತು?
ಇದನು್ನ ಾರೂ ಹೋಗದ ಬರಿ ಾದ ಮರಳು ಾಡ ಾ್ನಗಿ ಏಕೆ

ಾಡ ಾಯಿತು?
ಇದನ್ನರಿತ ಾನಿ ಬ್ಬನಿ ಾ್ದನೆಯೇ?

ಯೆಹೋವನಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಾನಿ ಬ್ಬನಿ ಾ್ದನೆಯೇ?
ಯೆಹೋವನಸಂದೇಶವನು್ನ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲವನೊಬ್ಬನಿ ಾ್ದನೆಯೇ?

13ಯೆಹೋವನು ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು:
“ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ

ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಅವರಿಗೆ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ
ಅವರು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ನನ್ನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.
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14ಯೆಹೂದದ ಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದರು.
ಅವರು ಹಟ ಾರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.

ಅವರು ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ಾಳನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು.
ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರು ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡುವದನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದರು.”

15ಇಸೆ್ರೕಲಿನದೇವ ಾದಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನಸಂದೇಶವಿದು:
“ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಕಹಿ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನು್ನವಂತೆ ಾನು

ಬೇಗನೆ ಾಡುವೆನು;
ಅವರು ವಿಷಮಿಶಿ್ರತ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.

16 ಾನು ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ
ಚದರಿಸಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಅವರುಮತು್ತ ಅವರ ತಂದೆಗಳು ಎಂದೂ ಅರಿಯದ
ಅಪರಿಚಿತ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಾಸಿಸುವರು.

ಾನು ಖಡ್ಗ ಾರಿಗ ಾದ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರು ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವವರೆಗೆ
ಕೊಲು್ಲವರು.”

17ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:
“ಈಗಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ವಿಚಾರ ಾಡಿರಿ,

ಶವಸಂ ಾ್ಕರದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೂಲಿ ಪಡೆದು ಅಳುವ
ಹೆಂಗಸರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿರಿ.

18 ‘ಆ ಹೆಂಗಸರು, ಬೇಗನೆ ಬಂದು ನಮ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಲಿ.
ಆಗ ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ತುಂಬುವವು;

ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಪ್ರ ಾಹಗಳು ಹರಿಯುವವು’
ಎನು್ನವರು.

19 “ಚೀ ೕನಿನಿಂದಮ ಾ ಗೋ ಾಟವು ಕೇಳಿಸುತಿ್ತದೆ:
‘ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾವು ಾ ಾಗಿಹೋದೆವು.
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ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾವು ಾಚಿಕೆಪಡುವಂ ಾಗಿದೆ.
ಾವು ನಮ್ಮ ಾಡನು್ನ ಬಿಡಬೇಕು,
ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸ ಾಗಿದೆ.’ ”

20ಯೆಹೂದದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ,ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಯೆಹೋವನ ಾಯಿಂದ ಬರುವ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ನಿಮ್ಮ
ಕಿವಿಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಿರಿ.

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, “ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ
ಅಳಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ.

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಈ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡಲು
ಕಲಿಯಬೇಕು.

21ಮೃತು್ಯವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದ ಇಳಿದಿದೆ.
ಮೃತು್ಯವು ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಾಡಿದೆ.

ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಆಡುವ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಮೃತು್ಯವು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಾವರ್ಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರುವ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಮೃತು್ಯವು
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ.”

22ಯೆರೆಮೀಯನೇ,ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂದು ಹೇಳು:
“ ‘ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿದ್ದಂತೆ ಹೆಣಗಳು ಬೀಳುವವು.

ಆ ಶವಗಳುಹೊಲ ಕೊಯು್ಯವವನ ಹಿಂದೆ
ಾರೂ ಎತ್ತದೆ ಬಿದಿ್ದರುವಮೆದೆಗಳಂತೆ ಬಿದಿ್ದರುವವು.’ ”

23ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ,
“ ಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಾನದ ಬಗೆ್ಗ

ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
ಬಲ ಾಲಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಲದ ಬಗೆ್ಗ

ಬ ಾಯಿಕೊಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
ಶಿ್ರೕಮಂತರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತಿ್ತನ ಬಗೆ್ಗ
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ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
24 ಾವ ಾದರೂ ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದರೆ, ಅವನು ನನ್ನನು್ನ

ಅರಿತಿರುವು ಾಗಿಯೂ
ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವು ಾಗಿಯೂ ಜಂಬಪಡಲಿ.

ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು
ಜಂಬಪಡಲಿ.
ಾನು ದ ಾವಂತನೂ ಾ್ಯಯವಂತನೂ ಆಗಿರುವೆ,
ಾನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವವನು ಹೆಮೆ್ಮಪಡಲಿ.

ಆಗ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದು.”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

25 “ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಾಗಿ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡ ಜನರನು್ನ
ಾನು ಶಿ ಸುವ ಾಲ ಬರಲಿದೆ. 26 ಾನು ಈಜಿಪ್್ಟ, ಯೆಹೂದ,
ಎದೋಮ್, ಅ ್ಮೕನ್, ೕ ಾಬ್ ಜ ಾಂಗಗಳ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ
ಮತು್ತ ಮರಳು ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಾಗಿ

ಸುನ್ನತಿ ಆಗಿದಿ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದವರು ಹೃದಯ
ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರು” ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.

10
ಯೆಹೋವನು ಮತು್ತ ವಿಗ್ರಹಗಳು

1 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದವರೇ, ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
2ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:

“ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಡಿ.
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾಣುವ ವಿಶೇಷಉ ಾ್ಪತಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ.

ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾಣುವಉ ಾ್ಪತಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳುಹೆದರುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರ ಾರದು.
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3ಬೇರೆ ಜನರ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದವುಗ ಾಗಿವೆ.
ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಅರಣ್ಯದಮರವಲ್ಲದೆಮತೆ್ತೕನಲ್ಲ.
ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಬಡಗಿಯುಉಳಿಯಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳು.
4 ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದ ಸುಂದರ ಾಗಿ

ಅಲಂಕರಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಸುತಿ್ತಗೆಯಿಂದ ಳೆ ಬಡಿದು ಅವುಗಳುಬೀಳದಂತೆ ನಿಲಿ್ಲಸು ಾ್ತರೆ.
5ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗದವರ ವಿಗ್ರಹಗಳು

ೌತೆ ಾಯಿ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸುವ ಬೆದರುಕಂಬಗಳಂತಿವೆ.
ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಾ ಾಡ ಾರವು;

ಅವು ನಡೆಯ ಾರವು. ಜನರು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ.
ಅವು ನಿಮಗೆ ಕೇಡನೂ್ನ ಾಡ ಾರವು;

ಸ ಾಯವನೂ್ನ ಾಡ ಾರವು.”

6ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನತೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ನೀನೇ ಮಹೋನ್ನತನು.

ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹೋನ್ನತ ಾದದು್ದ; ಾಮಥ್ಯರ್ಪೂಣರ್ ಾದದು್ದ.
7 ದೇವರೇ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು. ನೀನು

ಪ್ರತಿ ಂದು ಜ ಾಂಗಕೂ್ಕ ಾಜ ಾಗಿರುವೆ.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ೌರವ ತೋರಿಸಬೇಕು.

ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ಾನಿಗಳಿ ಾ್ದರೆ
ಆದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ನಿನ್ನಷು್ಟ ಾನಿಗಳಲ್ಲ.

8 ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಮಂದಬುದಿ್ಧಯವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ
ಮತು್ತ ಮೂಖರ್ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;

ಅವರಉಪದೇಶಗಳುನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದಮರದಬೊಂಬೆಗಳಿಂದ
ಬಂದವುಗ ಾಗಿವೆ.
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9ಅವರು ಾಷೀರ್ಷ್ ನಗರದ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದಲೂ
ಧಿಫಜ್ ನಗರದ ಬಂ ಾರದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ

ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಬಡಗಿಗಳು, ಕ ಾ್ಮರರು ಮತು್ತ ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗರು

ಾಡು ಾ್ತರೆ;
ಅವರು ನೀಲಿ ಮತು್ತ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ

ತೊಡಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಅವು ಕುಶಲರ ೌಶಲ್ಯ ಾಗಿವೆ.

10ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ನಿಜ ಾದ ದೇವರು.
ಆತನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಆಳುವ ಾಜ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಕೋಪಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಭೂಮಿಯು ನಡುಗುತ್ತದೆ.
ಜ ಾಂಗಗಳು ಆತನ ಕೋಪವನು್ನ ತಡೆಯ ಾರವು.

11ಯೆಹೋವನುಹೇಳು ಾ್ತನೆ, “ಈಸಂದೇಶವನು್ನ ಆಜನರಿಗೆಹೇಳು:
‘ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು ಭೂಲೋಕವನೂ್ನ ಪರಲೋಕವನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ

ಾಡಿಲ್ಲ.
ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡ ಾಗುವುದು;
ಅವುಗಳು ಭೂಲೋಕದಿಂದಲೂ ಆ ಾಶದಿಂದಲೂ
ಕಣ್ಮರೆ ಾಗುವವು.’ ”

12ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.
ದೇವರು ತನ್ನ ಾನದಿಂದಈ ಜಗತ್ತನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.

ತನ್ನ ವಿವೇಕದಿಂದ ದೇವರು
ಈ ಭೂಮಂಡಲದಮೇಲೆ ಆ ಾಶವನು್ನ ಹೊದಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

13ಯೆಹೋವನು ಗಜಿರ್ಸುವ ಗುಡುಗನು್ನ ಬರ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಆ ಾಶದಿಂದ ನೀರನು್ನ ಮ ಾಪ್ರ ಾಹದಂತೆ
ಸುರಿಸು ಾ್ತನೆ.
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ಆತನು ಭೂಮಿಯ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಿಂದ ಮೇಘಗಳು ಆ ಾಶಕೆ್ಕ
ಏರಿಹೋಗುವಂತೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

ಆತನು ಮಳೆ ಂದಿಗೆ ಸಿಡಿಲನು್ನ ಬೀಳಿಸು ಾ್ತನೆ.
ತನ್ನ ಭಂ ಾರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಳಿ ಬೀಸುವಂತೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

14ಜನರು ಬುದಿ್ಧಗೇಡಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಾವು ಕೆತಿ್ತದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗರು

ೕಸಹೋಗು ಾ್ತರೆ.
ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಕೇವಲ ಸುಳಿ್ಳನ ಕಂತೆಗಳು.

ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಜೀವವಿಲ್ಲ.*
15ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ವಸು್ತಗ ಾಗಿವೆ.

ಅವುಅಪ ಾಸ್ಯಕೆ ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾದವುಗ ಾಗಿವೆ.
ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸ ಾಗುವುದು.

16ಆದರೆ ಾಕೋಬ್ಯರ ದೇವರು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಂತಲ್ಲ.
ಆತನು ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಇಸೆ್ರೕಲು ಆತನ ಾಬಸ ಾದ ಜ ಾಂಗ.
“ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವ” ಎಂಬುದು ಆತನ ಾಮಧೇಯ.
ವಿ ಾಶವು ಬರುತಿ್ತದೆ

17 ನಿಮ್ಮ ಾದ ಎಲ್ಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡುವುದಕೆ್ಕ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ.

ಯೆಹೂದದ ಜನ ಾದ ನೀವು ನಗರದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ವೈರಿಯು ನಗರವನು್ನ ಮುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

18ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:
* 10:14: ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಜೀವವಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಆತ್ಮವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು
ಜೀವಂತ ಾಗಿಲ್ಲ ಎಂ ಾಗಲಿ ದೇವ ಾತ್ಮವು ಅವುಗಳಲಿ್ಲಲ್ಲ ಎಂ ಾಗಲಿ ಇದು
ಅಥರ್ಕೊಡಬಲ್ಲದು.
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“ಈ ಾರಿ ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಾನು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ತಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

ಅವರಿಗೆ ಾನು ನೋವುಮತು್ತ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ತರುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರು ಾಠ ಕಲಿಯುವದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾನು ಹೀಗೆ

ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.”

19ಅ ್ಯೕ, ನನಗೆ (ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ) ತುಂ ಾ ಪೆಟಾ್ಟಗಿದೆ.
ನನಗೆ ಾಯ ಾಗಿದೆ; ನನಗೆ ಾಸಿ ಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ.

ಆದರೂ “ಇದು ನನ್ನ ಾ್ಯಧಿ, ಇದನು್ನ ಾನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು”
ಎಂದು ಸ ಾ ಾನ ತಂದುಕೊಂಡೆ.

20ನನ್ನ ಗು ಾರವು ಾ ಾಗಿದೆ.
ಗು ಾರದ ಎ ಾ್ಲ ಹಗ್ಗಗಳು ಕಿತು್ತಹೋಗಿವೆ.

ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.

ನನ್ನ ಗು ಾರವನು್ನ ಾಕುವದಕೆ್ಕ ಾರೂಉಳಿದಿಲ್ಲ.
ನನ ಾಗಿ ಒಂದು ಆಸರೆಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುವದಕೆ್ಕ ಾರೂ
ಉಳಿದಿಲ್ಲ.

21 ಕುರುಬರು ಬುದಿ್ಧಗೇಡಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರುಯೆಹೋವನನು್ನ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಾನಿಗಳಲ್ಲ,
ಅವರ ಹಿಂಡುಗಳು ಚದರಿಹೋಗುವವು; ಕಳೆದುಹೋಗುವವು.

22 ಕೇಳಿರಿ,ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ
ಬರುತಿ್ತರುವಮ ಾಧ ್ವನಿಯನು್ನ!

ಇದುಯೆಹೂದದ ನಗರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುತ್ತದೆ.
ಯೆಹೂದವು ಒಂದು ಬರಿ ಾದ ಮರಳು ಾ ಾಗುವದು,
ನರಿಗಳ ನಿ ಾಸ ಾಗುವುದು.

23 ಯೆಹೋವನೇ, ಾನವನ ಜೀವ ಅವನ
ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲಲ್ಲವೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ.
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ಜನರಿಗೆ ಸರಿ ಾದ ಜೀವನ ಕ್ರಮಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
24ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ತಿದು್ದ,

ಆದರೆ ಕಠೋರ ಾಗಬೇಡ,
ಕೋಪದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸಬೇಡ.

25ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದ್ದರೆ
ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಶಿ ಸು.

ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಅರಿಯದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ೌರವಿಸದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಆ ಜ ಾಂಗಗಳು ಾಕೋಬ್ಯರ ವಂಶವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಸಸ್ಥಳವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರು.

11
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಉಲ್ಲಂಘನೆ

1 ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದಿತು:
2 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಚನಗಳನು್ನ ಕೇಳು, ಈ
ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ಜನರಿಗೂ ಹೇಳು. 3 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, ‘ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಲಿಸದೆ
ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೇ ಾಗುತ್ತದೆ.’ 4 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡ
ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು

ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಹೊರತಂ ಾಗ ಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಈಜಿಪು ್ಟ ಅನೇಕ
ಕಷ್ಟಗಳ ಾ ಾಗಿತು್ತ. ಅದು ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಕರಗಿಸುವ ಉರಿಯುವ
ಕುಲುಮೆಯಂತಿತು್ತ. ಾನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ಆ ಾ ಾಲನೆಯನು್ನ
ಾಡಿರಿ ಮತು್ತ ಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿರಿ. ಆಗ ನೀವು

ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಾಗುವಿರಿ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗುವೆನು’ ಎಂದೆ.
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5 “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಲು ಾನು ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿದೆ. ಾನು ಅವರಿಗೆ
ಫಲವ ಾ್ತದ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಾಲು ಮತು್ತ ಜೇನು ಹರಿಯುವ
ಪ್ರದೇಶವನೂ್ನ ಕೊಡುವ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆ್ದ. ನೀವು ಈಗ ಈ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.”

ಾನು, “ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂ ಾಗಲಿ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದೆನು.

6 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೂದದ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಾರು. ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅನುಸರಿಸಿರಿ.

7 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂ ಾಗ ಅವರಿಗೆ
ಒಂದು ಮುನೆ್ನಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಾನು
ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಅವರಿಗೆ ಮುನೆ್ನಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ. ನನ್ನ ಆ ಾ ಾಲನೆ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. 8ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಂಡ ಾಗಿದು್ದ ತಮ್ಮ ದುಷ್ಟಹೃದಯ

ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡಿದರು. ಆ ಾ ಾಲನೆ ಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ
ಕೆಡು ಾಗುವದೆಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಹೇಳ ಾಗಿದೆ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ
ಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೇಡುಂಟಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದೆ, ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಅವರು
ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ.”
9 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೂದದ

ಜನರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವ ಜನರೂ ಒಳಸಂಚನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. 10 ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಾಡಿದ ಾಪಗಳನೆ್ನೕ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಲು

ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದರು.
ಾನು ಅವರಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಯೆಹೂದಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದವರು ಮೀರಿ ಾ್ದರೆ.”
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11ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ಯೆಹೂದದ
ಜನರಿಗೆ ಏ ಾದರೊಂದು ಭಯಂಕರ ಅ ಾಹುತ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ಅದರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡುವರು. ಅವರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನನಗೆ
ರೆಯಿಡುವರು. ಆದರೆ ಾನು ಅವರ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ.

12 ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಜನರು ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರದ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುವರು. ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮುಂದೆ ಅವರು ಧೂಪ ಾಕುವರು.
ಆದರೆ ಕೇಡು ಬಂ ಾಗ ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಆ
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.

13 “ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ, ನೀವು ಅನೇಕ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳಿವೆ ೕ,
ಅಷು್ಟ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ತುಚ್ಛ ದೇವ ಾದ ಾಳನನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು ನೀವು
ಅನೇಕ ಬಲಿಪೀಠಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ
ಬೀದಿಗಳಿವೆ ೕ ಅಷು್ಟ ಬಲಿಪೀಠಗಳಿವೆ.

14 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಈ ಯೆಹೂದದ ಜನರಿ ಾಗಿ
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಅವರಿ ಾಗಿ ರೆಯಿಡಬೇಡ. ಅವರಿ ಾಗಿ
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದರೂ ಾನು ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಜನರು
ತೊಂದರೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು. ಆಗ ಅವರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ
ನನಗೆ ರೆಯಿಡುವರು. ಆದರೆ ಾನು ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ.

15 “ನನ್ನ ಪೆ್ರೕಯಸಿ (ಯೆಹೂದ) ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಏಕೆ
ಇ ಾ್ದಳೆ?

ಇಲಿ್ಲ ಇರಲು ಅವಳಿಗೆ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಅನೇಕ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದಳೆ.

ಯೆಹೂದವೇ, ಹರಕೆಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಾ್ರಣಿಗಳ
ಬಲಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ವಿ ಾಶವನು್ನ ತಡೆಯಬಹುದೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಿ ಾ?
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ನನಗೆ ಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ಶಿ ಯಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಿ ಾ?”

16 “ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ
‘ನೋಡಲು ಸುಂದರ ಾದ ಹಸಿರು ಆಲೀವ್ ಮರ ಎಂದು’
ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟನು.

ಆದರೆಯೆಹೋವನು ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸಿ ಆಮರಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿ ಇಡುವನು.
ಆಗ ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಸುಟು್ಟಹೋಗುವವು.

17ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೆಟ್ಟನು.
ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಬರುವದೆಂದು ಆತನು ಾರಿರುವನು.

ಏಕೆಂದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶವೂ
ಯೆಹೂದ ವಂಶವೂದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿವೆ.

ಾಳನಿಗೆ ಹೋಮವನ್ನಪಿರ್ಸಿ
ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುವಂತೆ ಾಡಿವೆ.”
ಯೆರೆಮೀಯನ ವಿರುದ್ಧ ಒಳಸಂಚು

18 ಅ ಾತೋತಿನ* ಜನರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತರುವ
ಕುತಂತ್ರವನೂ್ನ ಾಡುವ ಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ತೋರಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳೆಂದು
ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು. 19 ಜನರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ತೋರಿಸುವ ಮುಂಚೆ
ಾನು ವಧೆ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಾಧುಕುರಿಯಂತೆ ಇದೆ್ದನು.
ಅವರು ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳೆಂದು ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು: “ಮರವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ
ಫಲಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡೋಣ; ಅವನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡೋಣ;
ಜನರು ಅವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವರು.” 20 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನೇ,
ನೀನು ಾ್ಯಯಪರ ಾದ ತೀಪುರ್ ಾರ. ಜನರ ಹೃದಯವನು್ನ ಮತು್ತ

* 11:18: ಅ ಾತೋತ್ ಯೆರೆಮೀಯನ ಸ್ವಂತ ಊರು. ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಹೊಂಚು ಾಕುತಿ್ತದ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಸೇರಿದ್ದರು.
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ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಹೇಗೆ ಪರೀ ಸಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತ. ಾನು ನನ್ನ
ಾದವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ
ಶಿ ಯನು್ನ ಕೊಡು ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

21 ಅ ಾತೋತಿನ ಜನರು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಕೊಲೆ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ೕಚಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಜನರು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ,

“ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನೀನು ಪ್ರ ಾದಿಸಬೇಡ, ನೀನು
ಾಗೆ ಾಡಿದರೆ ಾವು ನಿನ್ನ ಕೊಲೆ ಾಡುವೆವು” ಎಂದರು.
ಅ ಾತೋತಿನ ಆ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ನಿಣರ್ಯವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 22 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು, “ ಾನು
ಕೂಡಲೇ ಅ ಾತೋತಿನ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ಅವರ
ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮಡಿದು ಹೋಗುವರು. ಅವರ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳುಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳುಹಸಿವಿನಿಂದ ಸತು್ತಹೋಗುವರು.
23 ಅ ಾತೋತ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ; ಾರೂ
ಬಂದುಕುವದಿಲ್ಲ. ಾನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರಿಗೆ
ಏ ಾದರೂ ಕೇ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12
ದೇವರಲಿ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನ ದೂರು

1ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ತೆ ಾದ ಾಡಿದರೆ,
ನೀನು ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ಯಯಪರನೆಂಬುದು
ರುಜು ಾ ಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೂ ಾ್ಯಯಪೂಣರ್ವಲ್ಲದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ.

ದುಷ್ಟರು ಏಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದು ಾ್ತರೆ?
ನಿನ್ನ ವಿ ಾ್ವಸಕೆ ್ಕ ಾತ್ರ ಾಗದವರು ನೆಮ್ಮದಿಯಜೀವನ ನಡೆಸಲು
ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?
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2ನೀನು ಆ ದುಷ್ಟರನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುವೆ. ಅವರು ಆಳ ಾಗಿ ಬೇರುಬಿಟ್ಟ
ಸಸಿಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ,

ಅವುಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಹಣು್ಣ ಬಿಡುತ್ತವೆ.
ನೀನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹತಿ್ತರದವನು ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿ ಾತ್ರನು ಎಂದು

ಅವರು ಾಯಿಂದ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ನಿನಿ್ನದ ತುಂ ಾ ದೂರದಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ.

3ಆದರೆಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದಿದೆ,
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಪರೀ ಸುವೆ.

ವಧೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಆ ಕೆಡುಕರನು್ನ
ಎಳೆದು ಾಕು.

ಅವರನು್ನ ವಧೆಯದಿನಕೆ್ಕಂದು ಆರಿಸು.
4ಎಷು್ಟ ಾಲದವರೆಗೆ ಭೂಮಿಯು ಒಣಗಿರಬೇಕು?

ಎಷು್ಟ ಾಲದವರೆಗೆ ಹುಲು್ಲ ಒಣಗಿ ನಿಜೀರ್ವ ಾಗಿರಬೇಕು?
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪಶುಪ ಗಳು ಸತು್ತಹೋಗಿವೆ.

ಇದು ದುಷ್ಟರ ತ ಾ್ಪದರೂ
ಆ ದುಷ್ಟರು,

“ನಮಗೆ ಏ ಾಗುವದೆಂದು ನೋಡಲು
ಯೆರೆಮೀಯನು ಬಹಳ ದಿವಸ ಬಂದುಕಿರ ಾರ” ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದೇವರಉತ್ತರ
5 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಾ ಾಳುಗಳ ಸಂಗಡ ಓಡಿ

ಆ ಾಸಗೊಂಡಿರುವು ಾದರೆ,
ಕುದುರೆಗ ಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಹೇಗೆ ಗೆಲು್ಲವೆ?

ಸುರ ತ ಾದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀನು ದಣಿದುಕೊಂಡರೆ
ೕಡರ್ನ್ನದಿದಡದಭ ಾನಕಮುಳು್ಳಕಂಟಿಯಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ
ಬಂ ಾಗ ಏನು ಾಡುವೆ?

6ಈಜನರು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದ ಜನರೇ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕೂ ಾಡು ಾ್ತ
ಸಂಚು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
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ಅವರು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಸೆ್ನೕಹಿತರಂತೆ
ಾತ ಾಡಿದರೂ ಅವರನು್ನ ನಂಬಬೇಡ.”

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನೂ್ನಯೆಹೂದವನೂ್ನ ನಿ ಾಕರಿಸುವನು
7 “ ಾನು (ಯೆಹೋವನು) ನನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

ಾನು ನನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮೆಯನು್ನ (ಯೆಹೂದ) ಅವಳ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ

ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
8 ನನ್ನ ‘ ಾಬಸ ಾದ ಜನರು’ ನನಗೊಂದು ಅರಣ್ಯದ

ಸಿಂಹದಂ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡು ಗಜಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾದೆನು.
9ನನ್ನ ‘ ಾಬಸ ಾದ ಜನರು’ ಹದು್ದಗಳಿಂದ

ಸುತು್ತವರಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಾಯುತಿ್ತರುವ ಾ್ರಣಿಯಂ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಆ ಪ ಗಳುಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಾ ಾಡುತ್ತವೆ.

ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳೇ, ಬನಿ್ನ, ಬನಿ್ನ,
ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಆ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳ.

10ಅನೇಕ ಕುರುಬರು ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಆ ಕುರುಬರು ನನ್ನ ತೋಟದ ಸಸಿಗಳನು್ನ ತುಳಿದುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ:
ನನ್ನ ಸುಂದರ ಾದ ತೋಟವನು್ನ ಮರಳು ಾಡ ಾ್ನಗಿ

ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
11 ೌದು,ಮರಳುಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಅದು ಒಣಗಿಹೋಗಿ ನಿಸ್ಸತ್ವ ಾಗಿದೆ.
ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಬರಿ ಾದ

ಮರಳು ಾ ಾಗಿದೆ.
ಆ ತೋಟವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವದಕೆ್ಕ ಾರೂಉಳಿದಿಲ್ಲ.

12 ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರು ಆ ಬೋಳುಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ತುಳಿದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು.
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ಆ ಸೈನ್ಯಗಳಿಂದಯೆಹೋವನು ಆ ದೇಶವನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು.
ಆದೇಶದ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದಇನೊ್ನಂದು ತುದಿಯವರೆಗೆ ಾಸಿಸಿದ

ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸ ಾಯಿತು.
ಾರೂ ಸುರ ತ ಾಗಿಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

13ಜನರು ಗೋಧಿಯನು್ನ ಬಿತು್ತವರು;
ಆದರೆ ಅವರು ಕೇವಲಮುಳಿ್ಳನ ಾಶಿಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯವರು.

ಅವರು ತುಂಬ ದಣಿಯುವವರೆಗೆ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡುವರು.
ಆದರೆ ಆ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸದ ಪ್ರತಿಫಲ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ
ಸಿಗುವದಿಲ್ಲ.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಾಚಿಕೆಪಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು.
ಯೆಹೋವನ ರೋಷವು ಾಗೆಲ್ಲ ಾಡುವುದು.”

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನೆರೆಯವರಿಗೆಯೆಹೋವನ ಾ ಾ್ದನ
14 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಪ್ರದೇಶದ

ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಾಸ ಾಡುವ ಜನರಿ ಾಗಿ ಾನು ಏನು
ಾಡುವೆನೆಂಬುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವೆನು. ಆ ಜನರು ತುಂಬ

ದುಷ್ಟ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಅವರು ಾಳು ಾಡಿದರು. ಾನು ಆ ಜನರನು್ನ ಅವರ
ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯುವೆನು. ಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಯೆಹೂದದ ಜನರನೂ್ನ ಎಸೆಯುವೆನು. 15ಬಳಿಕ ಾನು ಅವರಿ ಾಗಿ
ಪರಿತಪಿಸುವೆನು. ಾನು ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಅದರ
ಾಬಸಕೂ್ಕ ಅದರ ದೇಶಕೂ್ಕ ಕರೆತರುವೆನು. 16 ಆ ಜನರು
ತಮ್ಮ ಾಠಗಳನು್ನ ಸರಿ ಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ
ಅಪೇ . ದಲು, ಆ ಜನರು ಾಳನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡುವುದನು್ನ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಆ ಜನರು

ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಾಠವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ
ಇಚೆ್ಛ. ಅವರು, ‘ಯೆಹೋವನ ಜೀವ ಾಣೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ
ಅವರನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿ ಅವರನು್ನ ನಮ್ಮ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
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ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು. 17 ಾವಜ ಾಂಗ ಾದರೂನನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕೇಳದೆಹೋದರೆ ಅದನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವೆನು.
ಒಣಗಿ ಸತು್ತಹೋದ ಸಸಿಯಂತೆ ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತ ಎಸೆದುಬಿಡುವೆನು.”
ಇದುಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ.

13
ನಡುಪಟಿ್ಟಯ ಸಂಕೇತ

1 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ,
ಹೋಗಿ ಒಂದು ಾರಿನ ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊ. ಅದನು್ನ
ನಿನ್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಸುತಿ್ತಕೊ. ಆ ನಡುಪಟಿ್ಟ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ನೆನೆಯದಂತೆ
ನೋಡಿಕೋ.”

2 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾನು ಒಂದು ಾರಿನ
ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಂಡು ತಂದೆನು. ಅದನು್ನ ನನ್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡೆನು. 3ಆಗ ಎರಡನೇ ಸಲ ನನಗೆಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ
ಬಂದಿತು. 4 ಆ ಸಂದೇಶವಿದು, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಕೊಂಡ
ತಂದು ಸುತಿ್ತಕೊಂಡ ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೆ ಾತ್ ಗೆ
ಹೋಗು. ಆ ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಸಂದಿನಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಡು.”

5 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಪೆ ಾತ್ ಗೆ ಹೋದೆ. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ
ಪ್ರ ಾರ ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಬಚಿ್ಚಟೆ್ಟ. 6ಬಹಳ ದಿನಗ ಾದ ತರು ಾಯ,
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಪೆ ಾತ್ ಗೆ ಹೋಗು, ಾನು
ನಿನಗೆಅಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಡಲುಹೇಳಿದನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಾನು ಪೆ ಾತ್ ಗೆ ಹೋದೆ ಮತು್ತ ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಬಚಿ್ಚಟ್ಟ
ಬೆಟ್ಟದ ಸಂದಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದೆ. ಆದರೆ ಆ ನಡುಪಟಿ್ಟ
ಾ ಾಗಿಹೋಗಿತು್ತ. ಾನು ಅದನು್ನ ಧರಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು
ಾವುದಕೂ್ಕ ಪ್ರ ೕಜನವಿರಲಿಲ್ಲ.
8ಆಗ ನನಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. 9ಯೆಹೋವನು

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನಡುಪಟಿ್ಟಯು ಾ ಾಗಿ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿದೆ.
ಅಂತೆಯೇ ಾನು ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜಂಬದ
ಜನರನು್ನ ಾಳು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 10 ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟರೂ
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ಗವಿರ್ಷ್ಠರೂ ಆಗಿರುವ ಜನರನು್ನ ಾಳು ಾಡುವೆನು. ಅವರು
ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಟ ಾರಿಗಳೂ ತಮ್ಮ
ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಂತೆ ಾಡುವವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತಪೂಜಿಸು ಾ್ತರೆ. ಯೆಹೂದದ
ಜನರು ಈ ಾರಿನ ನಡುಪಟಿ್ಟಯಂತೆ ಆಗುವರು. ಅವರು ಾ ಾಗಿ
ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗುವರು. 11 ಪುರುಷನೊಬ್ಬನು ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಬಿಗಿ ಾಗಿ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಸುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ
ವಂಶಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ವಂಶಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ
ಬಿಗಿದುಕೊಂಡೆನು.” ಇದು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಾತು.
“ಅವರು ನನ್ನ ಜನ ಾಗುವರು ಎಂದುಕೊಂಡು ಾನು ಾಗೆ ಾಡಿದೆ.
ನನ್ನ ಜನರು ನನಗೆ ಕೀತಿರ್, ಸು್ತತಿ, ೌರವ ತರುವರೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ್ದ.
ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆಹೋದರು.”

ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
12 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ, ‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನ

ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರತಿ ಂದು ಚಮರ್ದ ಬುದ್ದಲಿಯು
ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳು. ಆಗ ಆ ಜನರು ನಕು ್ಕ, ‘ಪ್ರತಿ ಂದು ಚಮರ್ದ
ಬುದ್ದಲಿಯು ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನಮಗೆ
ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಗೊತು್ತ’ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 13 ಆಗ ನೀನು
ಅವರಿಗೆ, ‘ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ ಎಂದು ಹೇಳು.
ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾದವನಂತೆ ಅಸ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ಾಜರ
ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಾಜಕರ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
14 ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಎಡವಿ, ಒಬ್ಬರಮೇಲೊಬ್ಬರು ಬೀಳುವಂತೆ
ಾನು ಾಡುವೆನು. ತಂದೆ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರಮೇಲೊಬ್ಬರು
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ಬೀಳುವರು.’ ” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ ‘ ಾನು ಅವರಿ ಾಗಿ
ಕನಿಕರಪಡುವದಿಲ್ಲ ಅಥ ಾ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದದ
ಜನರವಿ ಾಶವನು್ನ ಕರುಣೆಯುತಡೆಯದಂತೆನೋಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.’ ”

15 ಕೇಳಿರಿ, ಗಮನ ಕೊಡಿರಿ;
ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
ಗವರ್ಪಡಬೇಡಿರಿ.

16ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು
ಅಂಧ ಾರವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ದಲೇ ಆತನನು್ನ ೌರವಿಸಿರಿ,

ಕಗ್ಗತ್ತಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆ ನೀವು ಬೀಳುವ ದಲೇ ಆತನನು್ನ
ಸು್ತತಿಸಿರಿ.

ಯೆಹೂದದ ಜನ ಾದ ನೀವು ಬೆಳಕನು್ನ ನಿರೀ ಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಬೆಳಕನು್ನ ಾ ಾಂಧ ಾರವ ಾ್ನಗಿ
ಪರಿವತಿರ್ಸುವನು.

17ಯೆಹೂದದಜನ ಾದ ನೀವುಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ,
ಾನು ಗುಟಾ್ಟದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಳುವೆನು.

ನಿಮ್ಮ ಅಹಂ ಾರವು ನನ್ನನು್ನ ಅಳುವ ಾಗೆ ಾಡುವುದು.
ಾನು ಬಹಳ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅಳುವೆನು,

ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ಕಣಿ್ಣೕರು ಹೊರಸೂಸುವುದು.
ಏಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನಮಂದೆಯು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುವುದು.

18ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಜನಿಗೂ ಾಣಿಗೂ ಹೇಳಿರಿ:
“ನಿಮ್ಮ ಸಿಂ ಾಸನಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬನಿ್ನ.
ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರ ಾದ ಕಿರೀಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಉರುಳಿ
ಕೆಳಗೆ ಬಿದಿ್ದವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.

19ನೆಗೆವ್ಮರುಭೂಮಿಯಎ ಾ್ಲ ನಗರಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಾಕ ಾಗಿದೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ತೆರೆಯುವುದು ಾರಿಂದಲೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗ ಾಗಿದೆ.
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20ಜೆರುಸಲೇಮೇ,ಮುಖವೆತಿ್ತ ನೋಡು.
ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬರುವ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನೋಡು.

ನಿನ್ನ ಮಂದೆ* ಎಲಿ್ಲದೆ? ದೇವರು ನಿನಗೆ ಆ ಸುಂದರ ಾದ
ಮಂದೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.

ನೀನು ಆಮಂದೆಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿತು್ತ.
21 ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಆ ಮಂದೆಯ ಲೆಕ್ಕವನೊ್ನಪಿ್ಪಸು ಎಂದು

ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಹೇಳುವೆ?
ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸುವದು ನಿನ್ನ ಕತರ್ವ್ಯ ಾಗಿತು್ತ.

ನಿನ್ನ ಾಯಕರು ಜನರಿಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ಾಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ.
ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ನೋವುಮತು್ತ ಕಷ್ಟಗಳುಉಂಟಾಗುವವು.
ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂಥ ನೋವು ನಿನ ಾಗುವುದು.

22 “ಇಂಥ ಕೇಡು ನನಗೆ ಏಕೆಉಂಟಾಯಿತು?”
ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನೀನು ಾಡಿದ ಅನೇಕ ಾಪಗಳ ಫಲದಿಂದಲೇ ಆಯಿತು.
ನಿನ್ನ ಾಪಗಳ ಫಲ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಲಂಗವನು್ನ ಹರಿಯ ಾಯಿತು.
ನಿನ್ನ ಾದರ ಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು.

ನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಗೆಡಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರು.
23 ಕಪ್ಪಗಿರುವವನು ತನ್ನ ಚಮರ್ದ ಬಣ್ಣವನು್ನ ಬದಲಿಸ ಾರನು.

ಚಿರತೆಯು ತನ್ನ ಮೈಮೇಲಿನ ಚುಕೆ್ಕಗಳನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸ ಾರದು.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವೇ, ನೀನು ಸಹ ಾ ಾರ್ಟು
ಹೊಂದಿ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡ ಾರೆ.

ನೀನು ಾ ಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ ಾಡುವೆ.

* 13:20: ಮಂದೆ ಇಲಿ್ಲ “ಮಂದೆ” ಎಂದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಪಟ್ಟಣಗಳು. ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಒಬ್ಬ ಕುರುಬನಂತೆ ಇದು್ದ ಯೆಹೂದದ ಉಳಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಅವನಮಂದೆಗಳು ಇದ್ದಂತೆ ಎಂಬ ಾವ.
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24 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ
ಒ ಾ್ತಯ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

ನೀವು ಎ ಾ್ಲ ದಿಕು ್ಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಓಡಿಹೋಗುವಿರಿ.
ನೀವು ಮರುಭೂಮಿಯ ಾಳಿಯಿಂದ ಾರಿಹೋಗುವ
ಹೊಟಿ್ಟನಂ ಾಗುವಿರಿ.

25ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಹೀ ಾಗುವುದು.
ನನ್ನ ೕಜನೆಗಳಲಿ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಾತ್ರ.”

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
“ಏಕೆ ಹೀ ಾಗುವದು?

ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರಿ.
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ನಂಬಿದಿರಿ.

26 ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಲಂಗವನು್ನ ನಿನ್ನ
ಮುಖದವರೆಗೆ ಎತಿ್ತಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತರೆ.
ನಿನಗೆ ಾಚಿಕೆ ಾಗುತ್ತದೆ.

27ನೀನು ಾಡಿದ ಭ ಾನಕ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರ ತೆಗೆ ನಗುವದನೂ್ನ
ಾಮ ಾಟ ಾಡುವದನೂ್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ನೀನು ವೇಶೆ್ಯಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ೕಚನೆ
ಾಡಿದು್ದ ನನಗೆ ಗೊತು್ತ.

ನೀನು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಡಿದ
ಅಸಹ್ಯಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಇದರಿಂದ ನಿನಗೆ ತುಂ ಾ ಕೇ ಾಗುವದು.
ನೀನು ಎಷು್ಟ ದಿನ ಹೀಗೆಯೇ ನಿನ್ನ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸುವೆ ಎಂದು ಾನು ೕಚಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.”

14
ಾಮಮತು್ತ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳು
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1 ಇದು ಾಮದ ಬಗೆ್ಗ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದ
ಸಂದೇಶ:
2 “ಯೆಹೂದ ಜ ಾಂಗವು ಸತು್ತಹೋದವರಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡುವುದು.

ಯೆಹೂದದ ನಗರಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ದಿನೇದಿನೇ
ನಿಬಲರ್ ಾಗು ಾ್ತರೆ.

ಆ ಜನರು ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಬಿಡು ಾ್ತರೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದಿಂದ ಜನರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ರೆಯಿಡು ಾ್ತರೆ.
3 ಜನ ಾಯಕರು ನೀರು ತರುವದ ಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವಕರನು್ನ

ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಆ ಸೇವಕರು ನೀರಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗು ಾ್ತರೆ.

ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಸಿಕು ್ಕವದಿಲ್ಲ.
ಸೇವಕರು ಕೇವಲ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂದಿರುಗಿ

ಬರು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಾಚಿಕೆಪಟು್ಟಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಪೇಚಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

4ಭೂಮಿಗೆಮಳೆ ಬೀಳುವದಿಲ್ಲ.
ಾರೂ ಬಿತ್ತನೆ ಾಗಿ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಳುವದಿಲ್ಲ.

ರೈತರು ಎದೆಗುಂದು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

5 ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಹುಲು್ಲ ಇಲ್ಲದ ಾರಣ
ಜಿಂಕೆಯು ತನ್ನ ಮರಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವದು.

6 ಾಡುಕತೆ್ತಗಳು ಬೋಳುಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆ ನಿಂತು
ನರಿಗಳಂತೆ* ಾಳಿಯನು್ನ ಮೂಸುತ್ತವೆ.

ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆ ಾರ ಾಣಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ತಿನ್ನಬಹು ಾದ ಸಸಿಗಳು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ.”

* 14:6: ನರಿಗಳಂತೆ ನಿಜ ಾದ ನರಿಗಳಲ್ಲ. ಾಯಿಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾಡು ಾ್ರಣಿ.
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7 “ಯೆಹೋವನೇ, ಅದು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳ ಫಲವೆಂಬುದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಂ ಾಗಿ ಾವು ಈಗ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ನಮಗೇ ಾದರೂ
ಸ ಾಯ ಾಡು.

ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಅನೇಕ ಸಲ ತ್ಯಜಿಸಿದೆ್ದೕವೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
ಾವು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.

8ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಆ ಾಕಿರಣ,
ಕಷ್ಟ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ನೀನು ಾ ಾಡುವೆ.

ಆದರೆಈಗ ನೀನು ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪರದೇಶಿಯಂತೆ ಾಣುವೆ.
ಕೇವಲ ಒಂದು ಾತಿ್ರ ಾತ್ರ ಉಳಿಯುವ ಪ್ರ ಾಣಿಕನಂತೆ
ಾಣುವೆ.

9ನೀನು ಸ್ತಬ್ಧ ಾಗಿರುವೆ;
ಾರನೂ್ನ ರ ಸ ಾಗದ ಸೈನಿಕನಂ ಾಗಿರುವೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನೀ ಾದರೋ ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲರುವೆ.
ಾವು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಕೈಬಿಡಬೇಡ.”

10 ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:
“ಯೆಹೂದದ ಜನರು ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಗಲು ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ಇಚಿ್ಛಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ದಲಿಂದಲೂ ಹೀಗೆ ಾಡುತ್ತಲೇ
ಇ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಸಿ ್ವಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಆತನು ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಂಡು ಅವರ
ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ.”
11 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೂದದ ಜನರ

ಒಳಿತಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಡ. 12 ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಉಪ ಾಸ
ವ್ರತವನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತು್ತ ನನಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಬಹುದು.
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ಆದರೆ ಾನು ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು
ನನಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದರೂ ಸಹ ಾನು ಅವರನು್ನ ಸಿ ್ವಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಾನು
ಯುದ್ಧದಿಂದ ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ಅವರ ಆ ಾರವನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ; ಯೆಹೂದದ ಜನರು
ಉಪ ಾಸದಿಂದ ಾಯುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಅವರನು್ನ
ಭಯಂಕರ ಾದ ಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

13 ಆಗ ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆಯದನೆ್ನೕ ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ, ‘ನೀವು ಶತು್ರವಿನ ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ
ತು ಾ್ತಗುವದಿಲ್ಲ. ನೀವೆಂದಿಗೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುವದಿಲ್ಲ,
ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸುವನು’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು” ಎಂದೆನು.

14ಆಗಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ,ಆಪ್ರ ಾದಿಗಳು
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸುಳು್ಳಬೋಧನೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಾನು ಆ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಾನು ಾವಅಪ್ಪಣೆಯನೂ್ನ
ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾನು ಾತನೂ್ನ ಆಡಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು
ಸುಳು್ಳದಶರ್ನಗಳನು್ನ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದ ಾಟಮಂತ್ರಗಳನು್ನ
ಸಬಕಲಿ್ಪತ ವಿಚಾರಗಳನೂ್ನ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 15 ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಬೋಧನೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಹೇಳುವದು
ಇಷೆ್ಟೕ. ಾನು ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು
‘ಶತು್ರಗಳು ಖಡ್ಗ ಾರಿಗ ಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ
ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಂದೂ ಾಮ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ’

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹಸಿವಿನ ಾಪದಿಂದ
ಾಯು ಾ್ತರೆಮತು್ತ ಶತು್ರವಿನಖಡ್ಗಅವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲತ್ತದೆ. 16 ಾರಿಗೆ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬೋಧನೆ ಾಡಿದ್ದರೋ ಅವರನು್ನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಎಸೆಯ ಾಗುವದು. ಆ ಜನರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಮತು್ತ ಶತು್ರಗಳ
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ಖಡ್ಗಗಳಿಂದಮಡಿಯುವರು. ಆಜನರನೂ್ನ ಅವರಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಹೂಣಿಡುವದಕೆ್ಕ ಾರೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಾನು ಅವರನು್ನ
ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

17 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ,ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ
ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಹೇಳು:

‘ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಕಣಿ್ಣೕರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಾನು ನಿರಂತರ ಾಗಿ
ಹಗಲಿರುಳು ಅಳುವೆನು.

ಾನು ನನ್ನ ಕನೆ್ಯ ಾದ ಮಗಳಿ ಾಗಿ† ಅಳುವೆನು. ಾನು ನನ್ನ
ಜನರಿ ಾಗಿ ಅಳುವೆನು.

ಏಕೆಂದರೆ ಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅವರನು್ನ ಹೊಡೆದು
ಸದೆಬಡಿದಿ ಾ್ದರೆ,

ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಾಯಗ ಾಗಿವೆ.
18 ಾನು ನಗರಗಳ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ

ಖಡ್ಗಗಳಿಗೆ ಆಹುತಿ ಾಗಿ ಸತ್ತವರು ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬೀಳು ಾ್ತರೆ.
ಾನು ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಹೋದರೆ

ಾಮದಿಂದಬಳಲುವಜನರುನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆಬೀಳು ಾ್ತರೆ. ಅವರಿಗೆ
ತಿನ್ನಲು ಅನ್ನವಿಲ್ಲ.

ಾಜಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ
ಪರದೇಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಗಿದೆ.’ ”

19ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನುಯೆಹೂದಜ ಾಂಗವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವೆ ಾ?

ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಚೀ ೕನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆ ಾ?
ಾವು ಪುನಃ ಗುಣಹೊಂದ ಾರದ ಾಗೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಹೊಡೆದು

ಾಯಗೊಳಿಸಿರುವೆಯಲ್ಲ.
ನೀನು ಹೀಗೇಕೆ ಾಡಿದೆ?

ಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯನು್ನ ನಿರೀ ಸಿದೆವು,
† 14:17: ಕನೆ್ಯ ಾದಮಗಳು ಇದು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಇನೊ್ನಂದು ಹೆಸರು.
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ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದೇನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಾವು ೕಮವನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದವು.
ಆದರೆ ಕೇವಲ ಭಯನಮೆ್ಮದುರಿಗೆ ಬಂದಿತು.

20ಯೆಹೋವನೇ, ಾವು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಜನರೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತು್ತ.
ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರುದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೆಂಬುದನು್ನ ಾವು
ಬಲೆ್ಲವು.
ೌದು, ಾವು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಪ ಾಡಿದೆವು.

21 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಒಳೆ್ಳಯತನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವದ ಾ್ಕದರೂ ನಮ್ಮನು್ನ ದೂರ ತಳ್ಳಬೇಡ.

ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಸಿಂ ಾಸನದ ೌರವವನು್ನ ಕುಂದಿಸಬೇಡ.
ನೀನು ನ ್ಮಡನೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊ.

ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿಯಬೇಡ.
22ಅನ್ಯರ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆಮಳೆ ಸುರಿಸುವ ಾಮಥ್ಯರ್ವಿಲ್ಲ.

ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸುವ ಾಮಥ್ಯರ್ವಿಲ್ಲ.
ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮ ಆ ಾಕೇಂದ್ರ.

ನೀನೇ ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು.

15
1 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಯೆರೆಮೀಯನೇ,

ಯೆಹೂದದ ಜನರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ೕಶೆಯೂ
ಸಮುವೇಲನೂ ಇದಿ್ದದ್ದರೂ ಾನು ಈ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ
ಮರುಕಪಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ
ಕಳುಹಿಸು. ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಹೇಳು. 2 ‘ ಾವು ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಬಹುದು. ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು.

“ ‘ಕೆಲವು ಜನರು ಮರಣಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಾನು
ಗೊತು್ತ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
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ಅವರುಮರಣಹೊಂದು ಾ್ತರೆ.
ಕೆಲವು ಜನರು ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು ಾನು

ಗೊತು್ತ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವರು ಖಡ್ಗಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಾಗು ಾ್ತರೆ.

ಕೆಲವು ಜನರು ಹೊಟೆ್ಟಗೆ ಅನ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಾಯಬೇಕು ಎಂದು ಾನು
ಗೊತು್ತ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಅವರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಾಯು ಾ್ತರೆ.
ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಶತು್ರಗಳು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಪರದೇಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಗೊತು್ತ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವರು ಪರದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ಇರುವರು.

3 ಾನು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಲು ್ಕ ರೀತಿಯ ವಿ ಾಶಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.’

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
‘ಅವರನು್ನ ಕೊಲೆ ಾಡಲು ಖಡ್ಗ ಾರಿಗ ಾದ ಶತು್ರಗಳನು್ನ

ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರ ದೇಹಗಳನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ

ಾಯಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರ ದೇಹಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಮತು್ತ ಾಶ ಾಡಲು

ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳನೂ್ನ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

4ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ಒಂದು ಭ ಾನಕ ಾದ ಉ ಾಹರಣೆ ಾಗುವಂತೆ

ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಮನಸೆ್ಸಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳ ಫಲ ಾಗಿ

ಾನುಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಮನಸೆ್ಸಯು ಾಜ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಮಗ ಾಗಿದ್ದನು.
ಮನಸೆ್ಸಯುಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು.’
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5 “ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರವೇ, ನಿನ ಾಗಿ ಾರೂ ವ್ಯಥೆಪಡುವದಿಲ್ಲ.
ನಿನ ಾಗಿ ದುಃಖಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಆಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಾರೂ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ
ೕಗ ೕಮವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

6ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದೆ”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
“ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ
ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಬೇ ಾದ ಶಿ ಯನು್ನ ಪುನಃ ತಡೆಹಿಡಿದು ಾನು
ದಣಿದಿದೆ್ದೕನೆ.

7ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಾನು ಕವೆಗೋಲಿನಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಿದ
ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ನಗರಗಳ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಚದರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ನನ್ನ ಜನರು ಬದ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಅವರಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

8ಅನೇಕ ಹೆಂಗಸರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಸಮುದ್ರದಡದಲಿ್ಲದ್ದ ಮರಳು ಕಣಗಳಿಗಿಂತ ವಿಧವೆಯರ ಸಂಖೆ್ಯ
ಹೆಚಾ್ಚಗುವುದು.

ಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲಯೇ ಾನು ಾತುಕನನು್ನ ತರುವೆನು.
ಆಘಾತುಕನುಯೆಹೂದದ ಾಯಂದಿರಮೇಲೆರಗುವನು.

ಾನುಯೆಹೂದದಜನರಿಗೆ ನೋವನು್ನ ಮತು್ತ ಭಯವನು್ನ ತರುವೆನು;
ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲಿ್ಲಯೇ ಹೀ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.

9 ಶತು್ರಗಳು ಖಡ್ಗ ಾರಿಗ ಾಗಿ ಬಂದು ಜನರ ಮೇಲೆರಗಿ
ಕೊಲೆ ಾಡುವರು.

ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಜೀವಂತಉಳಿದವರನು್ನ ಅವರು ವಧಿಸುವರು.
ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಏಳು ಜನಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಸತು್ತಹೋಗುವರು.

ಅವಳುಅತೂ್ತಅತೂ್ತ ಬಳಲಿಉಸಿ ಾಡದಂ ಾಗುವಳು.
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ಅವಳು ಕಳವಳಪಡುವಳುಮತು್ತ ಾಬರಿಗೊಳು್ಳವಳು.
ಪ್ರ ಾಶಮಯ ಾದ ದಿನವು ದುಃಖದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವಳಿಗೆ
ಕತ್ತ ಾಗುವುದು.”

ಯೆರೆಮೀಯನು ಪುನಃ ದೇವರಲಿ್ಲ ದೂರು ಾ್ತನೆ
10ನನ್ನ ಾಯೀ, ನೀನು ಜನ್ಮಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ

ನನಗೆ ದುಃಖ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಯೆರೆಮೀಯ ಾದ ಾನು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ

ಾದಿಸು ಾ್ತ ನಿಂದಿಸು ಾ್ತ ಇರುವೆ.
ಾನು ಾರಿಗೂ ಾಲವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ; ಾಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ನನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸು ಾ್ತರೆ.

11 ದೇವರೇ, ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಕಷ್ಟದ ಾಲದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆ್ದೕನೆ.*

ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದೇವರಉತ್ತರ
12 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಕಬಿ್ಬಣದ ತುಂಡನು್ನ ಪುಡಿ ಾಡಲು

ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತ.
ಉತ್ತರದಿಂದ† ಬರುವವನು ಕಬಿ್ಬಣದಂತಿ ಾ್ದನೆ.
13ಯೆಹೂದದ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಭಂ ಾರಗಳಿವೆ.

ಆ ಭಂ ಾರಗಳನು್ನ ಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಬೇರೆಯವರು ಆ ಭಂ ಾರಗಳನು್ನ ಹಣ ಕೊಟು್ಟ

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ಾನು ಅವರಿಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ಉಚಿತ ಾಗಿ ಕೊಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ.

* 15:11: ದೇವರೇ … ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆ್ದೕನೆ ಇದನು್ನ ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ಅನು ಾದಿಸಬಹುದು: “ಪ್ರಭುವು, ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೂ ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡುವನು.” † 15:12: ಉತ್ತರ ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ
ಾಡಲುಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬರುವ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
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ಏಕೆಂದರೆಯೆಹೂದವುಅನೇಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ.
ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಯೆಹೂದ

ಾಪ ಾಡಿದೆ.
14 ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶತು್ರಗಳನು್ನ

ಬರ ಾಡುವೆನು.
ಅವರು ನೀವೆಂದೂ ತಿಳಿಯದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಾಗಿಸುವರು.

ನನಗೆ ಅತಿಕೋಪ ಬಂದಿದೆ.
ನನ್ನ ಕೋಪವುಜಾ್ವಲೆಯಂತಿದೆ.
ಆಜಾ್ವಲೆಯಿಂದ ನೀವು ಸುಟು್ಟಹೋಗುವಿರಿ.”

15ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ವಿಷಯನಿನಗೆ ಗೊತು್ತ.
ನನ್ನನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ರ ಸು.

ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ತೊಂದರೆಗೀಡು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಕೊಡು.

ನೀನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ವತಿರ್ಸುತಿ್ತರುವೆ.
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಇದು್ದ ನನ್ನನು್ನ ಾಳು ಾಡಬೇಡ.

ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ವಿಚಾರ ಾಡು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ ಾಗಿ ಾನು ಎಷು್ಟ ಕಷ್ಟಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ೕಚಿಸು.

16 ನಿನ್ನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಾನು ನಿನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಆ ಾರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡೆ.

ನಿನ್ನ ಸಂದೇಶದಿಂದ ನನಗೆ ತುಂ ಾ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.
ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆಯುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ

ಸಂತೋಷ ಾಗಿತು್ತ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನು.

17ತ ಾಷೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ನಗುತ್ತಲಿದ್ದ
ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಾನೆಂದೂ ಸೇರಲಿಲ್ಲ.
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ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆದ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾವದಿಂದ ಾನೊಬ್ಬನೇ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದೆ್ದ.

ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದುಷ್ಟತನದ ಮೇಲೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ ರೋಷವನು್ನ
ತುಂಬಿದೆ.

18 ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನನಗೇಕೆ ವ್ಯಥೆ ಉಂಟಾಗುತಿ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ
ಅಥರ್ ಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಾಯ ಏಕೆ ಗುಣ ಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ? ಏಕೆ ಾಸಿ ಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ
ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು.

ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಬದ ಾವಣೆ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ
ಅನಿಸುತಿ್ತದೆ.

ನೀನು ಪ್ರ ಾಹ ನಿಂತುಹೋದ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಯಂತಿರುವೆ.

19 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು: “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು
ಬದ ಾವಣೆ ಹೊಂದಿ ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರೆ
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀನು ಬದ ಾವಣೆ ಹೊಂದಿ ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರೆ
ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡಬಹುದು.

ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಾತುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮುಖ್ಯ ಾದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಕುರಿತು ಾತ ಾಡುವ ಾದರೆ

ನೀನು ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಬಹುದು.
ಯೆರೆಮೀಯನೇ,ಯೆಹೂದದ ಜನರು

ಬದ ಾವಣೆ ಹೊಂದಿ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರಬೇಕು.
ಆದರೆ ನೀನು ಬದ ಾವಣೆ ಹೊಂದಿ ಅವರಂತೆ ಆಗ ಾರದು.
20 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲ ಾಲಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀನು ಾಮ್ರದ ಗೋಡೆಯಂತೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿರುವೆ

ಎಂದು ಆ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುವರು.

ಆದರೆ ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿಸ ಾರರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಾನೇ ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಇದೆ್ದೕನೆ.
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ಾನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ರ ಸುತೆ್ತೕನೆ”

ಇದುಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ನುಡಿ.
21 “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ದುಷ್ಟ ಜನರಿಂದ ರ ಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಆ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೆದರಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ
ಜನರಿಂದ ರ ಸುತೆ್ತೕನೆ.”

16
ವಿಪತಿ್ತನ ದಿನ

1 ನನಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು:
2 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ನೀನು
ಇಲಿ್ಲ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೊಂದ ಾರದು.”

3 ಯೆಹೂದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ
ಅದರ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 4 “ಅವರು ಒಂದು ಭ ಾನಕ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಮರಣಹೊಂದು ಾ್ತರೆ. ಅವರನು್ನ ಾರೂ ಹೂಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರ ದೇಹಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರದಂತೆ ಬಿದಿ್ದರುತ್ತವೆ.
ಅವರು ವೈರಿಗಳ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಮಡಿಯುವರು. ಅವರು ಅನ್ನವಿಲ್ಲದೆ
ಾಯುವರು. ಅವರ ಶವಗಳು ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳಿಗೂ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿನ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಆ ಾರ ಾಗುವವು.”

5 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು: “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಜನರು
ಶವಸಂ ಾ್ಕರದ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಮನೆ ಳಗೆ ನೀನು
ಹೋಗಬೇಡ. ಸತ್ತವರ ಸಂಗಡ ಅಳುವದ ಾ್ಕಗಲಿ ಅಥ ಾ
ನಿನ್ನ ದುಃಖವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವದ ಾ್ಕಗಲಿ, ನೀನು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಅವರ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಕೃಪೆಯನು್ನ
ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಯೆಹೂದದ ಈ ಜನರಿಗೆ
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ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಾನು ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ
ವ್ಯಥೆಪಡುವದಿಲ್ಲ.” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

6 “ಯೆಹೂದದ ಪ್ರಮುಖರು ಮತು್ತ ಜನ ಾ ಾನ್ಯರು
ಸತು್ತಹೋಗುವರು. ಾರೂ ಅವರನು್ನ ಹೂಳುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಗೋ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬಗೆ್ಗ ದುಃಖ ಸೂಚಿಸಲು
ಾರೂ ತಮಗೆ ಾಯಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ; ತಮ್ಮ

ತಲೆಗಳನು್ನ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. 7ಸತ್ತವರಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡುವವರ
ಸಲು ಾಗಿ ಾರೂ ಆ ಾರವನು್ನ ತರುವದಿಲ್ಲ. ಾಯಿಯ ಾ್ನಗಲಿ
ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಾರೂ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ
ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಸತ್ತವರಿ ಾಗಿ ಅಳುವವರನು್ನ ಸ ಾ ಾನಪಡಿಸಲು
ಾರೂ ಾನ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ನೀಡುವದಿಲ್ಲ.
8 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದ ಮನೆಗೆ

ಹೋಗಬೇಡ. ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಊಟ ಾಡು ಾ್ತ ಾನ ಾಡು ಾ್ತ
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. 9 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ
ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: ‘ಉ ಾ್ಲಸಪಡುತಿ್ತದ್ದ
ಜನರ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಾನು ಬೇಗನೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಮದುವೆಯ ಸ ಾರಂಭಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಾಡುವ ಸಂತೋಷ
ಸಂಭ್ರಮದ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಾನು ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇದು ನಿನ್ನ
ಜೀವನ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಾನು ಬೇಗ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.’
10 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಯೆಹೂದದ

ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಾಗ ‘ಈ ಮ ಾವಿಪತು್ತ ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಬೇಕೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ಏಕೆ ನಿಣರ್ಯಿಸಿ ಾ್ದನೆ? ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧವೇನು?
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾವು ಾಡಿದ
ಾಪವೇನು?’ ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳು ಾ್ತರೆ. 11 ನೀನು ಅವರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: ‘ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನ ಉಪದೇಶದಂತೆ
ನಡೆಯುವದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು’ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
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‘ಅವರು ನನ್ನ ಅನುಸರಣೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಲು ಮತು್ತ ಸೇವಿಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು
ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನನು್ನ
ತ್ಯಜಿಸಿ ನನ್ನ ಧಮರ್ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಮೀರಿದರು. 12 ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗಿಂತ ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಪವನು್ನ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು
ಬಹಳ ಂಡ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಂತೆ
ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. 13ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈ ದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು
ಪರದೇಶಕೆ್ಕ ಸೆರೆಹೋಗುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ಎಂದೂ ನೋಡದ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು ಹೋಗುವಿರಿ. ಆ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಷು್ಟ ಸುಳು್ಳದೇವತೆಗಳ
ಸೇವೆ ಾಡಬಹುದು. ಾನು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯವನೂ್ನ ಾಡುವದಿಲ್ಲ,
ಾವ ರೀತಿಯಒಲವನೂ್ನ ತೋರುವದಿಲ್ಲ.’ ”
14 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು: “ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇ ಾದರೆ

ಜನರು ‘ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದ ಯೆಹೋವನ
ಜೀವ ಾಣೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಒಂದು ಾಲ ಬರಲಿದೆ.
15 ಆಗ ಅವರು ‘ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಉತ್ತರದ ಾಡಿನಿಂದಲೂ ಎ ಾ್ಲ
ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಹೊರತಂದ ಯೆಹೋವನ ಜೀವ ಾಣೆ.’
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಾನು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಮತೆ್ತ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜನರು ಹೀಗೆ
ಹೇಳುವರು.”

16 ಯೆಹೋವನು, “ ಾನು ಅನೇಕ ಮೀನು ಾರರನು್ನ ಈ
ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆಸುವೆನು. ಆ ಮೀನು ಾರರು ಯೆಹೂದದ
ಜನರನು್ನ ಬಂಧಿಸುವರು. ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಾನು ಹಲ ಾರು ಜನ
ಬೇಟೆ ಾರರನು್ನ ಈ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆಸುವೆನು. ಆ ಬೇಟೆ ಾರರು*
ಪ್ರತಿ ಂದು ಪವರ್ತ, ಬೆಟ್ಟ ಮತು್ತ ಬಂಡೆಗಳ ಸಂದುಗೊಂದುಗಳಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಬೇಟೆ ಾಡುವರು. 17 ಅವರು ಾಡುವ
* 16:16: ಆಮೀನು ಾರರು… ಬೇಟೆ ಾರರು ಅಂದರೆ ಾಬಿಲೋನಿನ ಶತು್ರಸೈನಿಕರು.
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ಾಪಕೃತ್ಯಗಳು ನನಗೆ ಾಣಿಸುತಿ್ತವೆ. ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಾವು
ಾಡುವದನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ಮುಚಿ್ಚಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಾಪವು

ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 18 ಅವರು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ
ಾನುಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಪ ಾ್ಕಗಿ
ಾನು ಅವರನು್ನ ಎರಡು ಸಲ ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ನನ್ನ ದೇಶವನು್ನ

‘ಹೊಲಸು’ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಾನು ಹೀಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಭಯಂಕರ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ‘ಹೊಲಸು’
ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಅವರು

ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ನನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ತುಂಬಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.”

19ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಲ ಾಗಿರುವೆ. ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಾಗಿರುವೆ.
ಕಷ್ಟ ಬಂ ಾಗ ಓಡಿಬಂದು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಲು ಸುರ ತ
ಸ್ಥಳ ಾಗಿರುವೆ.

ಜಗತಿ್ತನ ಎ ಾ್ಲ ಾಗಗಳ ಜ ಾಂಗದ ಜನರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವರು.
ಅವರು, “ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರುಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಅವರು ಆ ನಿರಥರ್ಕ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕೊಂಚವೂ ಸ ಾಯ

ಾಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
20ಜನರು ನಿಜ ಾದ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಾಡಬಲ್ಲರೇ?
ಇಲ್ಲ, ಅವರು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು

ನಿಜ ಾದ ದೇವರುಗಳಲ್ಲ.

21 “ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಾನು ಾಠ ಕಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಈಗಲೇ ಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಬಲದ
ಬಗೆ್ಗ ಕಲಿಸುವೆನು.

ಆಗ ಾನು ದೇವರೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.
ಾನೇಯೆಹೋವನು ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
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17
ಹೃದಯದಮೇಲೆ ಬರೆದ ಅಪ ಾಧ

1 “ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಅಪ ಾಧ
ಅಳಿಸ ಾಗದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.

ಆಅಪ ಾಧಗಳುಕಬಿ್ಬಣದಲೇಖನಿಯಿಂದಕಲಿ್ಲನಮೇಲೆಕೆತ್ತ ಾಗಿವೆ.
ಅವರ ಾಪಗಳು ವಜ್ರದ ನೆಯುಳ್ಳ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಕಲಿ್ಲನ
ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತ ಾಗಿವೆ.

ಅವರ ಹೃದಯವೇ ಆ ಕಲು್ಲ,
ಆ ಾಪಗಳುಅವರಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳ ಕೊಂಬುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆತಿ್ತವೆ.
2ಅವರಮಕ್ಕಳು ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ

ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರು ಅಶೇರಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ

ಮರದ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರು ಸೊಂ ಾಗಿ ಬೆಳೆದಮರದ ಕೆಳಗೆ

ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆ ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
3ಅವರು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆಯೂ

ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಯೆಹೂದದ ಜನರಲಿ್ಲ ಭಂ ಾರಗಳಿವೆ.

ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಜನರು

ಾಶ ಾಡುವರು.
ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಪೂಜೆ ಾಡಿ

ನೀವು ಾಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಿರುವಿರಿ.
4 ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳ
ಾಸರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.

ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂ ಾ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ.
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ನನ್ನ ಕೋಪವು ಉರಿಯುವ ಜಾ್ವಲೆಯಂತಿದೆ; ನೀವು ಅದರಲಿ್ಲ
ಭಸ್ಮ ಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ.”

ಜನರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ, ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
5ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ಕೇವಲ ಜನರನು್ನ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಕೇ ಾಗುವುದು.

ಮನುಷ ್ಯರ ಬಲವನು್ನ ಆತುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಕೇ ಾಗುವುದು.
ಾಕೆಂದರೆ ಅಂಥವರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವದನು್ನ

ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟರು ಾ್ತರೆ.
6ಆ ಜನರು ನಿಜರ್ನ ಾದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ,

ಸುಡುವ ಬರಡು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದ್ದ, ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆದ,

ದೇವರು ನೀಡಬಹು ಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಏನೂ ಅರಿಯದ ಒಂದು ದೆಯಂತಿರು ಾ್ತರೆ.

7 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಮನುಷ ್ಯನು ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ
ಾತ್ರ ಾಗುವನು.

ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವನೆಂದು ಅವನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವನು.

8ಆಮನುಷ ್ಯನು ನೀರಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನೆಟಿ್ಟರುವ,
ಆಳ ಾಗಿ ಬೇರೂರಿ ನೀರಿನ ಸೆಲೆಗಳನು್ನ ತಲುಪಿರುವ,

ಉಷ್ಣಕೆ ್ಕ ಹೆದರದ, ಾ ಾಗಲೂ
ಹಸಿರೆಲೆಗಳಿಂದ ಸೊಂ ಾದ,

ಮಳೆಬೀಳದ ವಷರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಚಿಂತಿಸದ,
ಾ ಾಗಲೂ ಫಲಭರಿತ ಾಗಿರುವಮರದಂತೆ ಇರುವನು.

9 “ಮನುಷ ್ಯನ ಬುದಿ್ಧಯು ವಂಚನೆ ಾಡುತ್ತದೆ.
ಆ ಬುದಿ್ಧಯು ಅತೀ ಾ್ಯಧಿಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿರಬಹುದು,
ಾರಿಂದಲೂ ಬುದಿ್ಧಯ ನಿಜ ಾದ
ಸ್ವರೂಪವನ್ನರಿಯ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.
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10 ಾನೇಯೆಹೋವನು,
ಾನು ಮನುಷ ್ಯನ ಹೃದಯದ ಆಳವನು್ನ ನೋಡಬಲೆ್ಲ,

ಮನುಷ ್ಯನ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಪರೀ ಸಬಲೆ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಾನು ನಿಧರ್ರಿಸಬಲೆ್ಲ.

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ಸರಿ ಾಗಿ
ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.

11 ಕೆಲವು ಸಲ ಪ ಯು
ಾನು ಇಡದ ಟೆ್ಟಗೆ ಾವು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಹಣ ಾ್ಕಗಿ ೕಸ ಾಡುವಮನುಷ ್ಯನು
ಆ ಪ ಯಂತಿರುವನು,

ಅವನು ತನ್ನ ಮಧ್ಯ ಾ್ರಯದಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ಹಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು.

ಅವನು ತನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಮೂಖರ್ ಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವನು.”

12ಆದಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವು*
ಯೆಹೋವನಮಹತ್ವದ ಸಿಂ ಾಸ ಾಗಿದೆ.
ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಾದ ಸ್ಥಳ ಾಗಿದೆ.

13ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಆ ಾಕಿರಣ,
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಜೀವಜಲದ ಬುಗೆ್ಗಯಂತಿರುವೆ,
ಾ ಾದರೂಯೆಹೋವನ ಅನುಸರಣೆಯನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ
ಅವರ ಜೀವನ ಬಹಳ ಟ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಯೆರೆಮೀಯನಮೂರನೆ ದೂರು

14ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿದರೆ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾನು ಗುಣಹೊಂದುತೆ್ತೕನೆ.

ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು,

* 17:12: ಪವಿ ಾ್ರಲಯಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಪವಿ ಾ್ರಲಯ.
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ಆಗ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವ ಾಗುವೆನು.
ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
15ಯೆಹೂದದ ಜನರು ನನಗೆ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ.

“ಯೆರೆಮೀಯನೇ,ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ಎಲಿ್ಲದೆ?
ಆ ಸಂದೇಶವು ಸತ್ಯ ಾಗುವುದನು್ನ ಾವು ಈಗಲೇ
ನೋಡೋಣ” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಾ್ತರೆ.

16ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಲಿಲ್ಲ,
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದೆನು.
ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾನು ಕುರುಬ ಾದೆ.†

ಆ ಭಯಂಕರ ದಿನವು ಬರಲೆಂದು ಾನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ.‡
ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಈಗ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವುದನೆ್ನೕಲ್ಲ ನೀನು ನೋಡುತಿ್ತರುವೆ.

17ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಾಳು ಾಡಬೇಡ.
ಕಷ್ಟ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಅವಲಂಭಿಸಿರುತೆ್ತೕನೆ.

18ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಆ ಜನರು ಲಜೆ್ಜಪಡುವಂತೆ ಾಡು.

ನನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಶೆಗೊಳಿಸಬೇಡ.
ಆ ಜನರಿಗೆ ಭೀತಿಯುಂಟಾಗಲಿ,

ಆದರೆ ನನಗೆ ಭಯ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಬೇಡ.
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಾದ ವಿ ಾಶದ ದಿನವು ಬರುವಂತೆ

ಾಡು.
ಅವರನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಡು,ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಮುರಿದುಬಿಡು.

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಾಗಿಡಬೇಕು
† 17:16: ಕುರುಬ ದೇವರ ಜನರನು್ನ ಕೆಲವು ಸಲ ಕುರಿಗಳೆಂದು, ಅವರನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವರನು್ನ ಕುರುಬರೆಂದು ಹೇಳ ಾಗಿದೆ. ‡ 17:16: ಆ … ಬಯಸಲಿಲ್ಲ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಬರಲಿದ್ದ ವಿಪತು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಇಕ ್ಕಟು್ಟಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದನು, ಆದರೆ
ಅವುಗಳು ನೆರವೇರುವುದು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ.
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19ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಯೆರೆಮೀಯನೇ,
ನೀನು ಹೋಗಿ ಯೆಹೂದದ ಾಜರು ಸಂಚರಿಸುವ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಜನರ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ§ ನಿಲು್ಲ. ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಹೇಳು.
ಆಮೇಲೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ವರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾಗೆಯೇ
ಾಡು.
20 “ಆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು, ‘ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ

ಕೇಳಿರಿ. ಯೆಹೂದದ ಾಜರೇ, ಕೇಳಿರಿ. ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರೇ ಕೇಳಿರಿ. ಈ ಾ್ವರಗಳಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುವ
ಜನರೇ, ಾನು ಹೇಳುವದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ! 21 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ನೀವು ಾವ ಹೊರೆಯನೂ್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿರಿ. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು
ಾವ ಹೊರೆಯನೂ್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾ್ವರಗಳ ಮೂಲಕ

ತರಬೇಡಿರಿ. 22 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಾವ
ಹೊರೆಯನೂ್ನ ಈಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಡಿರಿ. ಆ ದಿನ
ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡಬೇಡಿರಿ. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ನೀವು

ಪವಿತ್ರದಿನವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಕು. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಇದೇ ಆದೇಶವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ. 23 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನ
ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನಗೆ ಗಮನಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ತುಂ ಾ ಂಡ ಾಗಿದ್ದರು. ಾನು ಅವರನು್ನ
ದಂಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರ ೕಜನ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 24 ಆದರೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ
ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಬೇಕು.’ ” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ ‘ನೀವು
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾ್ವರಗಳ ಮೂಲಕ ಾವ
ಾರವನೂ್ನ ತರ ಾರದು. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ನೀವು ಪವಿತ್ರದಿನವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಬೇಕು. ಆ ದಿನ ನೀವು ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು.

§ 17:19: ಜನರ ಾಬರ ಇದು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುವ ಾಬರಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂ ಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥ ಾ ಾಜಕರಲ್ಲದವರು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ದ ಣದ
ಾಬರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾಗಿರಬಹುದು.
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25 “ ‘ನೀವು ಈ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಿದರೆ ಾವೀದನ
ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾದ ಾಜರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾ್ವರಗಳಿಂದ
ಬರು ಾ್ತರೆ. ಆ ಾಜರು ರಥಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅ ಾ್ವರೂಢ ಾಗಿಯೂ
ಬರುವರು. ಯೆಹೂದದಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನ ಾಯಕರುಗಳು
ಆ ಾಜರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುವರು. ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಜನರು ಾ ಾಗಲೂ ಾಸ ಾಗಿರುವರು. 26 ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಜನರು ಬರುವರು. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ
ಇದ್ದ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಹಳಿ್ಳಗಳಿಂದ ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುವರು.
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರು ಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಜನರು
ಬರುವರು. ಪಶಿ್ಚಮ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತು್ತ
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಜನರು ಬರುವರು. ನೆಗೆವ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಜನರು
ಬರುವರು. ಆ ಜನರೆಲ್ಲರು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ, ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ,
ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ, ಧೂಪವನು್ನ ಮತು್ತ ಕೃತಜ್ಞ ಾಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬರುವರು.

27 “ ‘ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ
ಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಕೇ ಾಗುವುದು. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹೊರೆಗಳನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಆ ದಿನವನು್ನ
ಪವಿತ್ರದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಿದಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಾನು
ನಂದಿಸ ಾಗದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಬೆಂಕಿಯು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾ್ವರಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರರಂಭ ಾಗಿ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ
ಸುಡುವವರೆಗೂಉರಿಯುತಿ್ತರುವುದು.’ ”

18
ಕುಂ ಾರಮತು್ತ ಜೇಡಿಮಣು್ಣ

1 ಯೆಹೋವನಿಂದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು:
2 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಕುಂ ಾರನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು. ಾನು
ಕುಂ ಾರನಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ನಿನಗೆ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.”



ಯೆರೆಮೀಯ 18:3 lxxxix ಯೆರೆಮೀಯ 18:11

3 ಾನು ಕುಂ ಾರನ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆನು. ಅವನು ಜೇಡಿಮಣ್ಣನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಚಕ್ರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಾಡುವದನು್ನ ಾನು ಕಂಡೆನು.
4 ಅವನು ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಒಂದು ಮಡಕೆಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಆ ಮಡಕೆಯಲಿ್ಲ ಾವುದೋ ಒಂದು ದೋಷವಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆ ಕುಂ ಾರನು ಪುನಃ ಆ ಜೇಡಿಮಣ್ಣನು್ನ ಬಳಸಿ ಮತೊ್ತಂದು
ಮಡಕೆಯನು್ನ ಾಡಿದನು. ಮಡಕೆಗೆ ಾನು ಬಯಸಿದ ಆ ಾರವನು್ನ
ಕೊಡಲು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು.

5 ಆಗ ನನಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು:
6 “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮನೆತನದವರೇ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆಯೇ ಾಡಲು
ಾಧ್ಯವೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಿ. ನೀವು ಕುಂ ಾರನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಂತಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನು ಆ ಕುಂ ಾರನಂತಿದೆ್ದೕನೆ. 7 ಒಮೆ್ಮ
ಾನು ಒಂದು ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾಜ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ ಕುರಿತು
ಾತ ಾಡು ಾಗ ಆ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಾನು ಖಂಡಿಸುವೆನೆಂದುಮತು್ತ

ಆ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಾನು ಾಶಪಡಿಸುವೆನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
8ಆದರೆ ಆ ಜ ಾಂಗದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಮತು್ತ ಜೀವನವನು್ನ
ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ಜ ಾಂಗದ ಜನರು ಾಡುವ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬಹುದು. ಆಗ ಾನು ನನ್ನ ವಿಚಾರವನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸಿ, ಆ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಾಡಿದ
ನನ್ನ ಮುಂಚಿನ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ ತರದಿರಬಹುದು.
9 ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ ಒಂದು ಜ ಾಂಗದ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳು ಾಗ ಆ ಜ ಾಂಗವನು್ನ
ಾನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ತರುತೆ್ತೕನೆ, ಅದನು್ನ ನೆಟು್ಟ ಕಟು್ಟತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು
ಹೇಳಬಹುದು. 10 ಆದರೆ ಆ ಜ ಾಂಗವು ನನ್ನ ಆ ಾ ಾಲನೆಯನು್ನ
ಾಡದೆ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ತೊಡಗಿದರೆ ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಆ ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ
ಾನು ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಒಳಿತಿನ ಬಗೆ್ಗ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ವಿಚಾರ
ಾಡಬಹುದು.
11 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಮತು್ತ

ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು:
‘ಈಗಲೇ ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುತೆ್ತೕನೆ.
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ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಕುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಾಡುತಿ್ತರುವ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು

ಪರಿವತರ್ನೆ ಹೊಂದಿ ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಲು
ಾ್ರರಂಭಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳು. 12 ಆದರೆ ಯೆಹೂದದ ಜನರು,

‘ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡುವದರಿಂದಏನೂಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಮನಸಿ್ಸಗೆ
ಬಂದಂತೆ ಾವು ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂನಮ್ಮದುಷ್ಟ
ಮತು್ತ ಂಡುಮನಸು್ಸ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆಯುವೆವು’ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಉತ್ತರಿಸುವರು” ಎಂದನು.

13ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವದನು್ನ ಆಲಿಸಿರಿ:

“ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
‘ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಡಿದಂಥ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಬೇರೆ ಾ ಾದರೂ

ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಎಂ ಾದರೂ ಕೇಳಿದಿ್ದೕ ಾ?’
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶವು ದೇವರ ವಧುವಿನಂತಿದೆ.

14 ಲೆಬನೋನಿನ ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಿಮವು ಇಳಿಜಾರಿನ
ಬಂಡೆಯಿಂದ ಎಂ ಾದರೂ ಕರಗುವುದೇ?

ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟ ಹರಿದುಬರುವ ತೊರೆಗಳುಎಂ ಾದರೂ
ಹರಿಯದೆ ನಿಂತುಹೋಗುವುದೇ?*

15ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ

ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ನನ್ನ ಜನರು ಾವು ಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲ ಮುಗ್ಗರಿಸು ಾ್ತರೆ.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಹಳೆಯ ಾದಿಯಲಿ್ಲಯೇ
ಮುಗ್ಗರಿಸು ಾ್ತರೆ.

* 18:14: ಲೆಬನೋನಿನ … ಹೋಗುವುದೇ ಇದು ಅಥೈರ್ಸಲು ಕಷ್ಟಕರ ಾದ
ವಚನ. ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಲೆಬನೋನಿನ ಹಿಮವು ಶ ಾ್ದಯ್ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಎಂ ಾದರೂ
ಕರಗುವುದುಂಟೇ?” “ಶ ಾ್ದಯ್”ಮತು್ತ “ಬಂಡೆ” ದೇವರ ಹೆಸರುಗ ಾಗಿವೆ.
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ನನ್ನ ಜನರು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಜಬೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುವದನು್ನ

ತೊರೆದು ಾ ಾದ ಾದಿಯನು್ನ ಹಿಡಿಯು ಾ್ತರೆ.
16 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇಶವು ಬರಿ ಾದ

ಮರುಭೂಮಿ ಾಗುವುದು.
ಜನರು ಇಲಿ್ಲಂದ ಾದುಹೋಗು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಸಿಳು್ಳ ಾಕಿ
ತಲೆ ಾಡಿಸುವರು. ದೇಶವು ಾ ಾದುದನು್ನ ನೋಡಿ
ಬೆರ ಾಗುವರು.

17ಪೂವರ್ದಿಂದ ಬರುವ ಾಳಿಯಂತೆ
ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಅವರ ವೈರಿಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಚದರಿಸಿಬಿಡುವೆನು.

ಾನು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾನು ಬರುವದಿಲ್ಲ.

ಇಲ್ಲ! ಾನು ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದನು್ನ ಅವರು ನೋಡುವರು.”

ಯೆರೆಮೀಯನ ಾಲ್ಕನೇ ದೂರು
18 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನ ವೈರಿಗಳು ಹೀಗೆಂದರು: “ಬನಿ್ನ,
ಾವು ಯೆರೆಮೀಯನ ವಿರುದ್ಧ ಒಳಸಂಚು ಾಡೋಣ.
ಾಜಕನಿಂದ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವು ತಪು ್ಪವದಿಲ್ಲ, ಇದು ಖಂಡಿತ.
ಾನಿಗಳಿಂದ ಮಂ ಾ್ರಲೋಚನೆಯು ಇದೆ್ದೕ ಇರುತ್ತದೆ. ದೈ ೕಕಿ್ತಯು
ಪ್ರ ಾದಿಯಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳಿ ಾಶ ಾಡೋಣ. ಅವನು ಹೇಳುವ ಾವುದಕೂ್ಕ ಾವು
ಗಮನಕೊಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ.”

19ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಆಲಿಸು,
ನನ್ನ ಾದವನು್ನ ಆಲಿಸಿ ಾರು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಎನು್ನವುದನು್ನ
ನಿಣರ್ಯಿಸು.

20 ಾನುಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದೆನು.
ಆದರೆ ಅವರೀಗ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
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ಈಗ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಗುಂಡಿಯನು್ನ
ತೋಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಾಡಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲದೆಯೇ?
ಾನು ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಜನರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡೆಂದೂ

ಅವರಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳ ಾರದೆಂದೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ.
21 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಾಮಪೀಡಿತ ಾಗಿ

ಉಪ ಾಸಬೀಳುವಂತೆ ಾಡು.
ಅವರ ಶತು್ರಗಳು ಅವರನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ

ಾಡು.
ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಮತು್ತ

ವಿಧವೆಯ ಾಗಲಿ.
ಅವರ ೌವನಸ್ಥರುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾಗಲಿ.

22ಅವರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ರೋಧನದ ಧ ್ವನಿ ಬರಲಿ.
ನೀನು ಫಕ್ಕನೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಶತು್ರವನು್ನ ತಂದು ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಾಗ
ಅವರು ಅಳುವಂ ಾಗಲಿ.

ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಬಲೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಾನು ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವಂಥ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣದ
ಗುಪ್ತ ಾದ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಅವರು ಾಕಿ ಾ್ದರೆ.

23 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಅವರು ಾಕಿದ
ೕಜನೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೀನು ಬಲೆ್ಲ.

ಅವರ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಮನಿ್ನಸಬೇಡ.
ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ಅಳಿಸಬೇಡ.

ನನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸು, ನೀನು ಕೋಪದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಆ
ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸು.
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19
ಮುರಿದಮಣಿ್ಣನ ಕೊಡ

1ಯೆಹೋವನು ನನಗೆಹೀಗೆಹೇಳಿದನು: “ಯೆರೆಮೀಯನೇ,ಒಬ್ಬ
ಕುಂ ಾರನ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ ಅವನಿಂದ ಒಂದು ಮಣಿ್ಣನ ಕೊಡವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡು 2 ಬೋಕಿಯ ಾ್ವರದ* ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ
ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನಮ್ ತಗಿ್ಗಗೆ ಹೋಗು. ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಜನರ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರನೂ್ನ ಾಜಕರ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗು. ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀನು ಅಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳು. 3 ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು, ‘ಯೆಹೂದದ
ಾಜನೇ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೇ, ಯೆಹೋವನ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನೂ ಹೀಗೆ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: ಾನು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಾದ ಕೇಡನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವೆನು. ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ವಿಸ್ಮಯಪಡುವನು ಮತು್ತ ಭಯಪಡುವನು. 4ಯೆಹೂದದ ಜನರು
ನನ್ನ ಅನುಸರಣೆಯನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಾನು ಹೀಗೆ ಾಡುವೆನು.
ಇದನು್ನ ಅವರು ಅನ್ಯದೇವರುಗಳ ಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳಿ ಾಗಿ ಧೂಪವನು್ನ
ಾಕಿ ಾ್ದರೆ. ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಜನರು ಆ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹಿರಿಯರೂ ಆ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳು ಅನ್ಯದೇಶದ ಹೊಸ ದೇವರುಗಳು.
ಯೆಹೂದದ ಾಜರು ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಮುಗ್ಧಮಕ್ಕಳ ರಕ್ತದಿಂದ
ತುಂಬಿದರು. 5 ಯೆಹೂದದ ಾಜರು ಾಳ್ ದೇವರಿ ಾಗಿ
ಉನ್ನತ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದರು. ಅವರು ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೋಮ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಾಳ್ ದೇವರಿಗೆ
ತಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಹುತಿಕೊಟ್ಟರು. ಾನು ಾಗೆ ಾಡಲು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಹುತಿ ಾಗಿ ಕೊಡಿ
* 19:2: ಬೋಕಿಯ ಾಬರ ಒಂದು ಾಬರದ ಹೆಸರು.
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ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಬರಲೇ
ಇಲ್ಲ. 6 ಈಗ, ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನಮೀನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಜನರು “ತೋಫೆತ್” ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಜನರು ಇದನು್ನ
“ಕೊಲೆಯ ಕಣಿವೆ” ಎಂದು ಕರೆಯುವ ದಿನಗಳು ಬರುತಿ್ತವೆ ಎಂದು
ಾನು ನಿಮಗೆ ಮುನೆ್ನಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ. 7 ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾನು ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಜನರ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಶತು್ರವು ಈ ಜನರನು್ನ
ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಬರುವನು. ಾನುಈಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಖಡ್ಗದಿಂದಯೆಹೂದದಜನರ
ಕೊಲೆ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಅವರ ಹೆಣಗಳು ಪ ಗಳಿಗೆಮತು್ತ
ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಆ ಾರ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 8 ಾನು ಈ
ನಗರವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ
ಾದುಹೋಗು ಾಗ ಜನರು ಸಿಳು್ಳ ಾಕಿ ತಲೆ ಾಡಿಸಿ ಹೋಗುವರು.
ನಗರವು ಾ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರು ಬೆರ ಾಗುವರು.
9 ಶತು್ರವು ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ತರುವನು. ಜನರು
ಆ ಾರವನು್ನ ಶೇಖರಿಸಲು ಹೊರಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಆ ಸೈನ್ಯವು
ತಡೆಯುವದು. ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರುಉಪ ಾಸ ಬೀಳುವರು. ಅವರು
ಹಸಿವು ಾಳ ಾರದೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ ತಿನು್ನವರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ತಿನ್ನಲು ಾ್ರರಂಭಿಸುವರು.’

10 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳು.
ಅವರು ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳುತಿ್ತರು ಾಗ ಆ ಮಣಿ್ಣನ ಕೊಡವನು್ನ
ಒಡೆದು ಾಕಿ 11 ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ಈ ಮಣಿ್ಣನ ಕೊಡವನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿದಂತೆ ಾನು
ಯೆಹೂದ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ
ಒಡೆದು ಾಕುವೆನು. ಈ ಕೊಡವನು್ನ ಪುನಃ ೕಡಿಸಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದ ಜ ಾಂಗದ ಸಿ್ಥತಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಆಗುವುದು.
ತೋಫೆತಿನಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದಂ ಾಗುವವರೆಗೂ ಸತ್ತವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲ
ಹೂಳ ಾಗುವುದು. 12 ಾನು ಈ ಜನರಿಗೂ ಮತು್ತ ಈ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ
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ಹೀಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಈ ನಗರವನು್ನ ತೋಫೆತಿನಂತೆ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 13 ‘ಜೆರುಸಲೇಮಿನ

ಮನೆಗಳು ಈ ತೋಫೆತಿನಷೆ್ಟ “ಹೊಲ ಾಗುವವು.” ಯೆಹೂದದ
ಾಜರ ಅರಮನೆಗಳು ಈ ತೋಫೆತಿನಂತೆ ಾ ಾಗುವವು. ಏಕೆಂದರೆ
ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸಿದರು. ಅವರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಅವುಗಳ
ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಧೂಪ ಾಕಿದರು. ಅವರು ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೆ
ಾನನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.’ ”
14 ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ತೋಫೆತಿನಲಿ್ಲ

ಪ್ರ ಾದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲಿ್ಲಂದ ಬಂದು ಪವಿ ಾ್ರಲಯದ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನದೆ್ದೕಶಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
15 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳುವನು: ‘ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ
ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗೂ ಅನೇಕ ವಿಪತು್ತಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವು ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆನು.
ಅವುಗಳನು್ನ ಬೇಗನೆ ಬರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ಬಹಳ
ಂಡ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅವರು ಕೇಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ,

ಅನುಸರಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ.’ ”

20
ಯೆರೆಮೀಯಮತು್ತ ಪಷೂ್ಹರನು

1ಪಷೂ್ಹರನೆಂಬುವನು ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನುಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಪಷೂ್ಹರನು ಇಮೆ್ಮೕರನ
ಮಗನು. ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನು
ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಪಷೂ್ಹರನು ಕೇಳಿದನು. 2 ಅವನು

ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಹೊಡೆಯಿಸಿ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಮೇಲಣ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಾ್ವರದಲಿ್ಲದ್ದ ಕೋಳಕೆ್ಕ
ಾಕಿಸಿದನು. 3 ಮರುದಿನ ಪಷೂ್ಹರನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ
ಕೋಳದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ಪಷೂ್ಹರನಿಗೆ
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ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಷೂ್ಹರ್ ಎಂದು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ.
ಈಗಯೆಹೋವನು ನಿನಗಿಟ್ಟ ಹೆಸರು, ‘ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ
ಭಯಂ ಾರಿ’ 4 ಅದು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು. ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: ‘ ಾನು ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನಗೆ ಭಯಂ ಾರಿಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವೆನು. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ

ಭಯಂ ಾರಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. ವೈರಿಗಳು ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವೆ. ಯೆಹೂದದ
ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು.
ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವನು; ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ತಮ್ಮ ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ
ಕೊಂದು ಾಕುವರು. 5 ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಿರಿವಂತ ಾಗಲು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿದರು. ಆದರೆ ಾನು
ಅದೆಲ್ಲವನು್ನ ಅವರ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಾಜನ ಬಳಿ ಅನೇಕ ನಿಧಿನಿ ೕಪಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಾನು ಆ
ನಿಧಿನಿ ೕಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ವೈರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ. ವೈರಿಯು ಅವುಗಳನು್ನ
ಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. 6ಪಷೂ್ಹರನೇ,
ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ
ಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೆರೆ ಒಯ್ಯ ಾಗುವುದು. ನೀನು
ಾಬಿಲೋನ್ ನಲಿ್ಲಮರಣಹೊಂದುವೆ;ನಿನ್ನನು್ನ ಆಪರದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ
ಹೂಳ ಾಗುವುದು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ ಸುಳು್ಳಬೋಧನೆಯನು್ನ
ಾಡಿದೆ. ಹೀ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ನಿನೆ್ನಲ್ಲ

ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಸಹ ಸತು್ತ ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಹೂಳಲ್ಪಡುವರು.’ ”

ಯೆರೆಮೀಯನ ಐದನೆ ದೂರು
7ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿದೆ, ನಿಜ ಾಗಿಯೂ

ಾನು ಮರು ಾದೆನು,
ನೀನು ನನಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದುದರಿಂದ ಗೆದೆ್ದ.

ಾನೊಂದು ತ ಾಷೆ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
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ಹಗಲೆಲ್ಲ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡು ನಗು ಾ್ತರೆ. ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ
ಾಡು ಾ್ತರೆ.

8 ಾನು ಾತ ಾಡಿ ಾಗಲೆಲ್ಲ ಕೂಗಿಕೂಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ಹಿಂಸೆ ಮತು್ತ ವಿ ಾಶದ ಬಗೆ್ಗ
ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶದ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದರೆ ಜನರು ಾ ಾಗಲೂ ನನಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
9ಒ ್ಮಮೆ್ಮ ನನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ,
“ ಾನುಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಮರೆತುಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇನೆ್ನೕನೂ ಾತ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಆತನ ಸಂದೇಶವು ನನ್ನ ಅಂತ ಾಳದಲಿ್ಲ

ಉರಿಯುವಜಾ್ವಲೆಯಂ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದುಆಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಸುಡುವಂ ಾಗುತ್ತದೆ.

ಯೆಹೋವನಸಂದೇಶವನು್ನ ನನ್ನ ಅಂತ ಾಳದಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಿ ಾನು ದಣಿಯುತೆ್ತೕನೆ.

ಕೊನೆಗೆ ಅದನು್ನ ನನೊ್ನಳಗೆ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಅ ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ.
10 ಅನೇಕ ಜನರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಮೆಲುಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ

ಾತ ಾಡುವದು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತಿ್ತದೆ,
ಅದು ನನ್ನನು್ನ ಭಯಗೊಳಿಸುತಿ್ತದೆ.
ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಸಹ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಾನು ಾವು ಾದರೂ ತಪ್ಪನು್ನ ಾಡಲಿ ಎಂದು ಜನರು ಹೊಂಚು
ಾಕಿ ಾದಿ ಾ್ದರೆ.

“ಅವನು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂದು ಾವು ಸುಳು್ಳ
ಹೇ ೕಣ.

ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಾವು ವಂಚಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಬಹುದು.
ಾವು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕೊನೆಗೆ ಅವನನು್ನ ತೊಲಗಿಸಬಹುದು.
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ಾವು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೇಡನು್ನ
ತೀರಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ” ಎಂದು ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

11ಆದರೆಯೆಹೋವನು ನನೊ್ನಡನಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಒಬ್ಬ ಶೂರ ೕಧನಂತಿ ಾ್ದನೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಬೀಳು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿಸ ಾರರು.

ಆ ಜನರು ಸೋತುಹೋಗು ಾ್ತರೆ.
ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಭಂಗ ಾಗುತ್ತದೆ.

ಅವರಿಗೆ ಾಚಿಕೆ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಅವರು ಆ ಾಚಿಕೆಯನು್ನ ಎಂದೂಮರೆಯ ಾರರು.

12 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವರನು್ನ
ಪರೀ ಸುವೆ.

ನೀನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಹೃದಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ
ಆಳ ಾಗಿ ಪರೀ ಸಿನೋಡುವೆ.

ಾನು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನುಅವರಿಗೆತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿರುವದನು್ನ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು
ನೋಡಲಿ.

13ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
ಆತನು ಬಡಜನರ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸು ಾ್ತನೆ.

ಆತನು ಅವರನು್ನ ದುಷ್ಟರ ೌಜರ್ನ್ಯದಿಂದ ರ ಸು ಾ್ತನೆ.

ಯೆರೆಮೀಯನಆರನೇ ದೂರು
14 ಾನು ಹುಟಿ್ಟದ ದಿನವು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ;

ಾಯಿಯು ನನ್ನನು್ನ ಹೆತ್ತ ದಿನವು ಶುಭವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ.
15 “ನಿನಗೆ ಗಂಡುಮಗು ಹುಟಿ್ಟದೆ” ಎಂಬ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ನನ್ನ

ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ ಅ ಾ್ಯನಂದವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದವನು
ಶಪಿಸಲ್ಪಡಲಿ.
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16ಯೆಹೋವನು ಕನಿಕರಪಡದೆ
ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟ ನಗರಗಳ ಗತಿಯು ಅವನಿಗೆ ಬರಲಿ.

ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಯುದ್ಧದ ಕೂ ಾಟವೂ,
ಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧದ ಕಿರುಚಾಟವೂಅವನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳಲಿ.

17 ಾಕೆ ಆಮನುಷ ್ಯನು
ಾನು ನನ್ನ ಾಯಿಯಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗಲೇ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ?

ಆಗ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದಿದ್ದರೆ
ನನ್ನ ಾಯಿಯೇ ನನಗೆ ಗೋರಿ ಾಗುತಿ್ತದ್ದಳು.
ಾನೆಂದೂ ಹುಟು್ಟತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

18 ಾನು ಾಯಿಯಗಭರ್ದಿಂದ ಏಕೆ ಹೊರಬರಬೇಕಿತು್ತ?
ಾನು ಕಷ್ಟವನು್ನ ಮತು್ತ ದುಃಖವನು್ನ ಕಂಡಿರುವೆನಷೆ್ಟೕ.
ನನ್ನ ಜೀವನವು ಾಚಿಕೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದು.

21
ದೇವರು ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದನು

1 ಯೆಹೋವನಿಂದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶ
ಬಂದಿತು. ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಮಲಿ್ಕೕಯನ
ಮಗ ಾದ ಪಷೂ್ಹರನನೂ್ನ ಾಸೇಯನ ಮಗ ಾದ ಾಜಕ
ಚೆಫನ್ಯನನೂ್ನ ಯೆರೆಮೀಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ ಈ ಸಂದೇಶ
ಬಂದಿತು. ಪಷೂ್ಹರ ಮತು್ತ ಚೆಫನ್ಯರು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಾಜನ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಂದಿದ್ದರು. 2 ಪಷೂ್ಹರ ಮತು್ತ ಚೆಫನ್ಯರು
ಹೀಗೆಂದರು: “ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಮುಂದೆ
ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ವಿಚಾರಿಸು. ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತರುವನು;
ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ಾವು ತಿಳಿಯ
ಬಯಸುತೆ್ತೕವೆ. ದಲಿನಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೋಸ ್ಕರ
ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ ಾಡಬಹುದು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
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ಾಳಿ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಹೊರಟುಹೋಗುವಂತೆ ಆತನು
ಾಡಬಹುದು.”
3 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ಪಷೂ್ಹರ ಮತು್ತ ಚೆಫನ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು: “ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ. 4 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಯುದ್ಧದ ಆಯುಧಗಳಿವೆ. ಆ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿಯೂ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ
ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಬಳಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ
ಾನು ಆ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
“ ‘ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ನಗರದ ಸುತ್ತಲಿನ ೌಳಿಗೋಡೆಯ

ಬಳಿಯಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಾನು ಆ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಒಳಗಡೆ ತರುತೆ್ತೕನೆ. 5 ಯೆಹೂದಿಗ ಾದ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾನೇ
ಾ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ
ಬಂದಿದೆ; ಅದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ತೋಳಿನಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಬಹಳ
ರಭಸದಿಂದಯುದ್ಧ ಾಡಿ ನನಗೆಎಷು್ಟ ಕೋಪಬಂದಿದೆಎಂಬುದನು್ನ
ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 6 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಜನರನು್ನ
ಾನು ಕೊಂದುಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ
ಕೊಲು್ಲತೆ್ತೕನೆ. ಅವರುಗಳು ನಗರದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿದ ಭಯಂಕರ ಾದ
ರೋಗದಿಂದ ಮಡಿಯುವರು.’ ” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
7 “ ‘ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಾನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ
ಮತು್ತ ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕೆಲವು ಜನರು ಭಯಂಕರ ಾದ
ರೋಗದಿಂದ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ; ಕೆಲವು ಜನರು ಖಡ್ಗಗಳಿಗೆ
ಆಹುತಿ ಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಕೆಲವರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಂಥವರನು್ನ ಾನು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಯೆಹೂದದ
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ವೈರಿಯು ಗೆಲು್ಲವಂತೆ ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸೈನಿಕರು
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಯಸು ಾ್ತರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ
ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಖಡ್ಗಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಾಗುವರು.
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ದಯೆ ತೋರುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಜನರ
ಸಲು ಾಗಿ ಅವನು ಮರುಗುವದಿಲ್ಲ.’

8 “ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಗೆ ಇದನು್ನ ಸಹ ಹೇಳಿರಿ. ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ ಾನು ನಿಮಗೆ ಜೀವವ ಾ್ನಗಲಿ ಮರಣವ ಾ್ನಗಲಿ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವ ಾಶ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
9 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿಯುವವನು ಮರಣಹೊಂದುವನು.
ಆತನು ಖಡ್ಗದಿಂ ಾಗಲಿ ಹಸಿವಿನಿಂ ಾಗಲಿ ಭಯಂಕರ ಾದ
ರೋಗದಿಂ ಾಗಲಿ ಮಡಿಯುವನು. ಆದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಶರಣಾಗತ ಾದವನು
ಬಂದುಕುವನು. ಆ ಸೈನಿಕರು ನಗರವನು್ನ ಮುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಾರೂ
ನಗರದಲಿ್ಲ ಆ ಾರವನು್ನ ತರುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಗರವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ ಹೋದವರು ಬಂದುಕುವರು. 10 ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರಕೆ್ಕ ತೊಂದರೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾನು
ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಈ ನಗರಕೆ್ಕ ಸ ಾಯ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.’ ” ಇದು
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ. “ ‘ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ
ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ಅದನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟ ಾಕು ಾ್ತನೆ.’ ”

11 “ಯೆಹೂದದ ಾಜಮನೆತನದವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ:
‘ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

12 ಾವೀದನಮನೆತನದವರೇ,ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:
ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಷ್ಪಕ್ಷ ಾತ ಾಗಿ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ ಾಡಬೇಕು.

ಅಪ ಾಧಿಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟಕೊ್ಕಳ ಾದವರನು್ನ ರ ಸಬೇಕು.
ನೀವು ಾಗೆ ಾಡದಿದ್ದರೆ

ನನಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ.
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ನನ್ನ ಕೋಪವು ಾರಿಂದಲೂ ನಂದಿಸ ಾಗದ ಬೆಂಕಿಯಂತಿದೆ.
ನೀವು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೀ ಾಗುತ್ತದೆ.’

13 “ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರವೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನು ಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವೆ,
ನೀನು ಾಣಿಯಂತೆಈ ಕಣಿವೆಯಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವೆ.

‘ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾರೂ ಾಳಿ ಾಡ ಾರರು,
ನಮ್ಮ ಭದ್ರ ಾದ ನಗರವನು್ನ ಾರೂ ಪ್ರವೇಶ ಾಡ ಾರರು’
ಎಂದು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗ ಾದ ನೀವು ಹೇಳುವಿರಿ.”

ಆದರೆಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

14 “ನೀವು ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಅರಣ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆ ಬೆಂಕಿಯು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರತಿ ಂದು ವಸು್ತವನು್ನ
ಸುಟು್ಟ ಾಕುತ್ತದೆ.”

22
ದುಷ್ಟ ಾಜರ ವಿರುದ್ಧ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ

1 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು: “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಾಜನ
ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗು. ಯೆಹೂದದ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾರು. 2 ‘ಯೆಹೂದದ ಾಜನೇ,
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳು. ನೀನು ಾವೀದನ
ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾಗಿ ಾಜ್ಯ ಾರ ಾಡುವೆ, ಅದ ಾ್ಕಗಿ
ಕೇಳು. ಾಜನೇ, ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಚೆ ಾ್ನಗಿ
ಕೇಳಬೇಕು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾ್ವರಗಳ ಮೂಲಕ ಬರುವ
ನಿನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಬೇಕು.
3 ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ನೀತಿಬದ್ಧ ಾಗಿಯೂ
ಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಇರಲಿ. ಸುಲಿಗೆಗೀ ಾದವರನು್ನ
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ದೋಚಿಕೊಂಡವನಿಂದ ರ ಸಿರಿ. ಅ ಾಥರನು್ನ ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯರನು್ನ
ಹಿಂಸಿಸಬೇಡಿ; ನಿರಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ. 4 ನೀವು ಈ
ಆ ಗಳನು್ನ ಾಲಿಸಿದರೆ ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾದ ಾಜರು
ಈ ಾ್ವರಗಳಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು
ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಾಜರು ತಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಂದಿಗೆ
ಈ ಾ್ವರಗಳಿಂದ ಬರು ಾ್ತರೆ. ಆ ಅರಸರು, ಅವರ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು,
ಅವರ ಜನರು, ರಥಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಕುದುರೆಗಳಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಬರುವರು. 5 ನೀವು ಈ ಆ ಗಳನು್ನ ಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಾಜನ
ಅರಮನೆಯನು್ನ ಾಶ ಾಡ ಾಗುವುದು. ಅದು ಕಲು್ಲಬಂಡೆಗಳ
ಾಶಿ ಾಗುವದೆಂದು ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡು
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ’ ” ಎಂದುಯೆಹೋವನು ನುಡಿದನು.

6 ಯೆಹೂದದ ಾಜನು ಾಸ ಾಡುವ ಅರಮನೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

“ಈಅರಮನೆಯು ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಅರಣ್ಯದಂತೆ,
ಲೆಬನೋನಿನ ಪವರ್ತದಂತೆ ಎತ್ತರ ಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಾನು ಅದನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿ ಮರುಭೂಮಿಯಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಈಅರಮನೆಯು ಾಳುಬಿದ್ದ ನಗರದಂ ಾಗುವುದು.

7ಅರಮನೆಯನು್ನ ಾಳು ಾಡಲು ಾನು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ಹತಿ್ತರ ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಾಳು ಾಡಲು
ಬೇ ಾಗುವ ಾಧನಗಳಿರುವವು.

ಆ ಜನರು ನಿನ್ನ ಸುಂದರ ಾದ ಮತು್ತ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ದೇವ ಾರಿನ
ತೊಲೆಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕು ಾ್ತರೆ.

ಅವರು ಆ ತೊಲೆಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಎಸೆಯು ಾ್ತರೆ.

8 “ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳ ಜನರು ಈ ನಗರದಿಂದ
ಾದುಹೋಗುವರು. ಅವರು, ‘ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಒಂದು
ಮ ಾನಗರ ಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಇಂಥ
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ಭಯಂಕರ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ಏಕೆ ತಂದನು? ಎಂದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಕೇಳುವರು.’ 9 ಆ ಪ್ರಶೆ್ನಗೆ ಈ ಉತ್ತರ: ‘ಯೆಹೂದದ ಜನರು
ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅನುಸರಣೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಿ
ಪೂಜಿಸಿದರು.’ ”

ಾಜ ಾದ ೕ ಾಜನ ಬಗೆ್ಗ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ
10ಸತ್ತ ಾಜನ ಬಗೆ್ಗ ಅಳಬೇಡಿ.

ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಅಳಬೇಡಿ.
ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗುತಿ್ತರುವ

ಾಜನ ಬಗೆ್ಗ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ರೋಧಿಸಿರಿ.
ಅವನು ಮತೆ್ತ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ

ರೋಧಿಸಿರಿ.
ೕ ಾಜನು ತನ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯನು್ನ ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ
ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.

11 ೕಷೀಯನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಜನ (ಶಲೂ್ಲಮನ) ಬಗೆ್ಗ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: (ಶಲೂ್ಲಮನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ೕಷೀಯನ ಮರಣಾನಂತರ ಾಜ ಾದನು.) “ ೕ ಾಜನು

ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಅವನು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. 12 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಅವನನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಸತು್ತಹೋಗುವನು. ಅವನು
ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನೋಡ ಾರನು.”

ಾಜ ಾದಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಬಗೆ್ಗ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ
13 “ ಾಜ ಾದಯೆಹೋ ಾಕೀಮನಿಗೆ ದುಗರ್ತಿಉಂಟಾಗುವುದು.

ಅವನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುವದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ದುನೀರ್ತಿಯನು್ನ ಅವಲಂಭಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
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ಮಹಡಿಯಮೇಲೆಕೋಣೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುವದ ಾ್ಕಗಿಅವನುತನ್ನ
ಜನರನು್ನ ವಂಚಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ಅವನು ತನ್ನ ಜನರಿಂದ ಬಿಟಿ್ಟಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಅವರಿಂದ ಕೆಲಸ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕೂಲಿಯನೆ್ನೕ
ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ.

14 “ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು,
‘ ಾನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಕೋಣೆಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

ಅವನು ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಕಿಟಕಿಗಳುಳ್ಳ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸು ಾ್ತನೆ.
ದೇವ ಾರಿನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಕೆಂಪು
ಬಣ್ಣವನು್ನ ಬಳಿಯು ಾ್ತನೆ.

15 “ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನೇ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ದೇವ ಾರಿನ
ಮರವನು್ನ

ಬಹಳ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವದರಿಂದ ನೀನು ದೊಡ್ಡ
ಾಜ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ೕಷೀಯನು ಅನ್ನ ಾನೀಯಗಳಿಂದ
ತೃಪಿ್ತಪಟು್ಟಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.

ಅವನು ನೀತಿಮತು್ತ ಾ್ಯಯ ಸಮ್ಮತ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ೕಷೀಯನು ಾಗೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ
ಸರಿಹೋಯಿತು.

16 ೕಷೀಯನು ದೀನದರಿದ್ರರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ೕಷೀಯನು ಾಗೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ
ಸರಿಹೋಯಿತು.

ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನೇ, “ದೇವರನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವುದು
ಎಂದರೇನು?”

ಾ್ಯಯಮತು್ತ ನೀತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದು,
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ನನ್ನನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇ ಾದದು್ದ ಅದೇ.
ಇದುಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ:
17 “ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನೇ, ನಿನಗೆ ಾಭ ಾಯಕ ಾದದು್ದ ಾತ್ರ

ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣುತ್ತದೆ.
ನೀನು ಾ ಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಾಭ ಬರುವದನು್ನ
ನೋಡುವೆ.

ನೀನು ನಿರಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವೆ.
ನೀನು ಬೇರೆಯವರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅಪಹರಿಸಲು
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವೆ.”

18 ೕಷೀಯನಮಗ ಾದಯೆಹೋ ಾಕೀಮನಿಗೆಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳುವನು,

“ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಗೋ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು,
‘ನನ್ನ ಸೋದರನೇ, ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನಿಗೋಸ ್ಕರ ನನಗೆ
ತುಂಬ ದುಃಖ ಾಗಿದೆ,

ನನ್ನ ಸೋದರಿಯೇ, ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನಿಗೋಸ ್ಕರ ನನಗೆ
ತುಂಬ ದುಃಖ ಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೂದದ ಜನರುಯೆಹೋ ಾಕೀಮನಿಗೋಸ ್ಕರ ಅಳುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಅವನ ಬಗೆ್ಗ

‘ಒಡೆಯನೇ, ನನ್ನ ಾಜನೇ,
ನನಗೆ ತುಂ ಾ ದುಃಖ ಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ.

19 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನನು್ನ ಒಂದು
ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಹೂಳಿದಂತೆ ಹೂಳಿಬಿಡು ಾ್ತರೆ.

ಅವರುಅವನಶವವನು್ನ ದೂರಎಳೆದುಕೊಂಡುಹೋಗು ಾ್ತರೆ.
ಅವನ ಶವವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾ್ವರಗಳ ಹೊರಗೆ
ಎಸೆದುಬಿಡು ಾ್ತರೆ.
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20 “ಯೆಹೂದವೇ, ಲೆಬನೋನ್ ಪವರ್ತವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಕೂಗಿಕೊ,
ನಿನ್ನ ಧ ್ವನಿಯು ಾ ಾನ್ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಸಲಿ.

ಅ ಾರೀಮಿನಲಿ್ಲ ಅರಚಿಕೊ;
ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ‘ಪಿ್ರಯತಮರೆಲ್ಲರನೂ್ನ’

ಾಶ ಾಡ ಾಗುವುದು.
21 “ಯೆಹೂದವೇ, ನೀನು ಸುರ ತ ಾಗಿರುವೆ ಎಂದು ನೀನು

ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.
ಆದರೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ.

ೌದು, ಾನೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ,
ಆದರೆ ನೀನು ಅದನು್ನ ಕಿವಿಗೆ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನ ಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನೀನು ಹೀಗೆಯೇ ಾಡಿದೆ.
ಯೆಹೂದವೇ, ನಿನ್ನ ಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ

ನೀನು ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
22 ಯೆಹೂದವೇ, ನನ್ನ ದಂಡನೆಯು ಒಂದು ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ

ಬರುವುದು.
ಅದು ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಕುರುಬರನು್ನ ( ಾಯಕರನು್ನ) ಾರಿಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದು.

ಾವು ಾದರೂ ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬಹುದೆಂದು
ನೀನು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.

ಆದರೆ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಸೋಲಿಸ ಾಗುವುದು.
ಆಗ ನಿನಗೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಆ ಾಭಂಗ ಾಗುವುದು.
ನೀನು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ನೀನು

ಾಚಿಕೆಪಡುವೆ.
23 “ ಾಜನೇ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ದೇವ ಾರು ಮರದಿಂದ ಾಡಿದ ನಿನ್ನ

ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಾಸಿಸುವೆ.
ಆಮನೆಯು ಲೆಬನೋನಿನಮರದ ತೋಪಿನಂತಿದೆ.

ನೀನು ಎತ್ತರ ಾದ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ
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ನಿನ್ನ ವಿ ಾಲ ಾದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವು ಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ.

ಆದರೆ ನಿನಗೆ ದಂಡನೆ ಾ ಾಗ ನೀನು ನರಳುವೆ.
ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂಥ ನೋವನು್ನ ನೀನು ಅನುಭವಿಸುವೆ.”

ಾಜ ಾದಯೆಹೋ ಾಚೀನನ ಬಗೆ್ಗ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ
24 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ

ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಾಜನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋ ಾಚೀನನೇ,
ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ ಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಾಡುವೆನು. ನೀನು
ನನ್ನ ಬಲಗೈಯ ಮುದೆ್ರಯುಂಗುರ ಾಗಿದ್ದರೂ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಕಿತು್ತ ಾಕುವೆನು. 25ಯೆಹೋ ಾಚೀನನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ
ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಮತು್ತ ಕಸಿ್ದೕಯರ ಕೈಗೆ
ಕೊಟು್ಟಬಿಡುವೆನು. ನೀನು ಹೆದರಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಆ ಜನರಿಗೇ.
ಆ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಯಸು ಾ್ತರೆ. 26 ಾನು ನಿನ್ನನೂ್ನ
ನಿನ್ನ ಾಯಿಯನೂ್ನ ನಿಮಿ್ಮಬ್ಬರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಲ್ಲದ ಬೇರೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಎಸೆದುಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಾಯಿ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಸತು್ತಹೋಗುವಿರಿ. 27ಯೆಹೋ ಾಚೀನನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿದರೂ ನಿನಗೆ ಬರಲು ಾಧ್ಯ ಾಗದು.”

28ಯೆಹೋ ಾಚೀನನು ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಒಡೆದಮಡಕೆಯಂತಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನು ಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಾಗದಮಡಕೆಯಂತಿ ಾ್ದನೆ.

ಯೆಹೋ ಾಚೀನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಏಕೆ ಹೊರಗೆ
ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವರು?

ಅವರು ಪರದೇಶಕೆ್ಕ ಏಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು?
29ದೇಶವೇ, ದೇಶವೇ,ಯೆಹೂದದ ದೇಶವೇ,

ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳು.
30 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಯೆಹೋ ಾಚೀನನು

ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವನೆಂದು ನೊಂ ಾಯಿಸಿರಿ.
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ಯೆಹೋ ಾಚೀನನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲಿ್ಲ
ಯಶಸಿ್ವ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಾರೂ
ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸನವನೆ್ನೕರುವದಿಲ್ಲ.

ಅವನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಾರೂ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಾಜ್ಯ ಾರ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.”

23
1 ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವಿದು: “ಯೆಹೂದದ ಕುರುಬರಿಗೆ

ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರುಬರು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಾಳು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿನಿಂದ ಕುರಿಗಳು
ಎ ಾ್ಲ ದಿಕು ್ಕಗಳಿಗೂ ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.”

2 ಆ ಕುರುಬರು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೊಣೆ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಕುರುಬರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ,
“ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ಎ ಾ್ಲ ದಿಕು ್ಕಗಳಿಗೂ ಚದರುವಂತೆ ನೀವು
ಾಡಿರುವಿರಿ. ನೀವುಅವುಗಳನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ನೀವುಅವುಗಳ
ೕಗ ೕಮವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ

ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.” ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. 3 “ ಾನು
ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದ
ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸುವೆನು. ಅವುಗಳನು್ನ ಅವುಗಳ
ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿಗೆ ತರುವೆನು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕ ಾಗಿ ಅವುಗಳ
ಸಂಖೆ್ಯ ಬೆಳೆಯುವುದು. 4 ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವದಕೆ್ಕ
ಾನು ಹೊಸ ಕುರುಬರನು್ನ ನೇಮಿಸುವೆನು. ಆ ಕುರುಬರು ನನ್ನ
ಕುರಿಗಳ ೕಗ ೕಮವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು
ಬೆದರುವದಿಲ್ಲ, ಭಯಪಡುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಂದು ಕುರಿಯೂ
ಕಳೆದುಹೋಗುವದಿಲ್ಲ.” ಇದುಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ.

ಸದ್ಧಮರ್ದ ಸಸಿ
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5ಇದುಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ:
“ ಾನು ಒಳೆ್ಳಯ ‘ಸಸಿಯನು್ನ’ ಚಿಗುರಿಸುವ ಾಲ ಬಂದಿದೆ.

ಅವನು ಬುದಿ್ಧವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆಳುವ ಾಜ ಾಗಿರುವನು.
ಅವನು ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀತಿಮತು್ತ ಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡುವನು.
6 ಸದ್ಧಮರ್ದ ‘ಸಸಿಯ’ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಜನರು

ರ ಸಲ್ಪಡುವರು
ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವುದು.

ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಸದ್ಧಮರ್
ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅವನಿ ಾಗುವುದು.”

7 ಇದು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ: “ಜನರು ಇನು್ನ
ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಣೆಯನು್ನ ಹಳೆಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಹೇಳ ಾರದ ಾಲ
ಬರುತಿ್ತದೆ. ‘ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದ ಯೆಹೋವನ
ಆಣೆ’ ಎಂಬುದು ದೇವರ ಆಣೆಯ ಹಳೆಯ ರೀತಿ ಾಗಿತು್ತ. 8ಆದರೆ
ಹೊಸ ಾಲ ಬರಲಿದೆ. ಆಗ, ‘ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಉತ್ತರದ ಾಡಿನಿಂದಲೂ
ಅವರನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದ್ದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಹೊರತಂದ
ಯೆಹೋವ ಾಣೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ
ನೆಲಸುವರು.”
ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ

9ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೊಂದು ಸಂದೇಶ.
ಾನು ಬಹಳ ದುಃಖಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯಒಡೆದುಹೋಗಿದೆ.
ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಡುಗುತಿ್ತವೆ.

ಾನು ಅಮಲೇರಿದವನಂತಿದೆ್ದೕನೆ.
ಯೆಹೋವನೂ ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನುಡಿಗಳೂಇದಕೆ್ಕ ಾರಣ.

10ಯೆಹೂದ ದೇಶವು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ.
ಅವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಯೆಹೋವನು ಾಡನು್ನ ಶಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ
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ಅದು ಬರಡು ಭೂಮಿ ಾಯಿತು.
ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿನ ಸಸಿಗಳು ಒಣಗಿ ಸತು್ತಹೋಗುತ್ತಲಿವೆ.

ಹೊಲಗಳುಮರುಭೂಮಿಯಂ ಾಗಿವೆ.
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.

ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಾವವನೂ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ತ ಾ್ಪಗಿ
ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

11 “ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಾಜಕರೂ ದುಷ್ಟ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲಯೇ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ

ಾಡುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಇದುಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ.
12 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ

ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಗ ಅವರು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬೇ ಾಗುವುದು.

ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮತು್ತ ಾಜಕರ ಾಗರ್ಗಳು ಜಾರುವ
ಾರಿಗ ಾಗಿವೆ.

ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳುಮತು್ತ ಾಜಕರು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಬೀಳುವರು.
ಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡಿ ಅ
ವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.”

ಇದುಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ.
13 “ಸ ಾಯರ್ದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ

ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವರು ಾಳ್ದೇವತೆಗೋಸ ್ಕರ ಆವೇಶದಿಂದಪ್ರ ಾದಿಸಿದ್ದನು್ನ ಾನು

ಕಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಂದ ದೂರ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.

14ಯೆಹೂದದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಭಯಂಕರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವುದನು್ನ ಾನು
ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
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ಈಪ್ರ ಾದಿಗಳು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ, ಆ ಸುಳು್ಳಬೋಧನೆಗಳನು್ನ

ಾಲಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಅವರ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲು

್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಾಪ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.

ಅವರೆಲ್ಲರು ನನಗೆ ಸೊದೋಮ್ನಗರದಂತೆ ಇ ಾ್ದರೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಗೊ ೕರ ನಗರದಂತೆ ಇ ಾ್ದರೆ.”

15ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ ಾನು ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.

ಆ ಶಿ ಯು ವಿಷಪೂರಿತ ಆ ಾರದಂತೆಯೂ ನೀರಿನಂತೆಯೂ
ಇರುವುದು.

ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಒಂದು ಆ ಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.
ಆ ಾ್ಯಧಿಯು ಇಡೀ ದೇಶದಲೆ್ಲಲ್ಲ ಪ್ರಸರಿಸಿತು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆ ಾ್ಯಧಿಯು ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಿತು.”

16ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ
ಗಮನಕೊಡಬೇಡಿರಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನಮರುಳುಗೊಳಿಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ದಶರ್ನಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
ಅವರ ದಶರ್ನಗಳು ಅವರ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಬಂದವುಗಳೇ
ಹೊರತು ನನಿ್ನಂದ ಬಂದವುಗಳಲ್ಲ.

17 ಕೆಲವು ಜನರು ಯೆಹೋವನ ನಿಜ ಾದ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಆ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆಯದನೆ್ನೕ
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ‘ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಾಗುವುದು’ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ.
ಕೆಲವು ಜನರು ಬಹಳ ಂಡ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
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ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದುದನೆ್ನೕ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ‘ನಿಮಗೆ ಾವ ಕೇಡೂ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ’
ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

18ಈಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಪರಲೋಕದ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿಲ್ಲ.
ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅಥ ಾ
ನೋಡಿಲ್ಲ.

ಒಬ್ಬ ಾದರೂಆತನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.
19 ಈಗ ಯೆಹೋವನಿಂದ ದಂಡನೆಯು ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ

ಬರುವುದು.
ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ತೂಫಾನಿನಂತೆ

ದುಷ್ಟರ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಆಭರ್ಟಿಸಿ ಬೀಳುವುದು.
20ಆತನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ೕಜಿಸಿದ್ದನು್ನ ಾಡಿಮುಗಿಸುವವರೆಗೆ

ಆತನ ಕೋಪವು ಕಡಿಮೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆ ದಿನ ಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನು್ನ

ಸರಿ ಾಗಿ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
21 ಾನು ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಆದರೂಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡಲು ಆತುರಪಟ್ಟರು.
ಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಲಿಲ್ಲ
ಆದರೂ ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಉಪದೇಶ ಾಡಿದರು.

22ಅವರು ನನ್ನ ಪರಲೋಕದ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ
ಅವರು ನನ್ನ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ
ಹೇಳಬಹು ಾಗಿತು್ತ.

ಅವರ ಕೆಟ್ಟತನವನೂ್ನ
ದುಷ್ಟತನವನೂ್ನ ತಡೆಯಬಹು ಾಗಿತು್ತ.”

23ಈ ಸಂದೇಶಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದಿತು:
“ ಾನೇಯೆಹೋವನು. ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ಾನು ಬಹಳ ದೂರವಿಲ್ಲ.
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24 ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ಾಣದಂತೆ ಗುಪ್ತ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ

ಾನು ಅವನನು್ನ ಸ ಾಗ ಾಗಿ ನೋಡಬಲೆ್ಲನು.
ಾನು ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಇದೆ್ದೕನೆ.”

ಯೆಹೋವನೇ ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 25 “ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ
ಸುಳು್ಳಬೋಧನೆ ಾಡುವ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ‘ ಾನೊಂದು
ಕನಸು ಕಂಡೆ, ಾನೊಂದು ಕನಸು ಕಂಡೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
26ಎಷು್ಟ ದಿನ ಹೀಗೆ ನಡೆಯುವುದು? ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಸುಳು್ಳಗಳನೆ್ನೕ
ೕಚಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆಮೇಲೆಆಸುಳು್ಳಗಳನೆ್ನೕ ಜನರಿಗೆಬೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ.

27 ಯೆಹೂದದ ಜನರು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಮರೆಯುವಂತೆ ಅವರು
ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಈ ಸುಳು್ಳ
ಕನಸುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರು
ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತಂತೆಯೇ ನನ್ನ ಜನರು ಸಹ ನನ್ನನು್ನ ಮರೆಯಲೆಂದು
ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತು
ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ಾಳನನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು. 28 ಹೊಟು್ಟ, ಗೋಧಿಯ
ಾಳಲ್ಲ. ಅದೇರೀತಿ,ಆಪ್ರ ಾದಿಗಳಕನಸುಗಳುನನ್ನ ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲ.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ತನ್ನ ಕನಸಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಬೇಕೆನಿಸಿದರೆ, ಅವನು
ಹೇಳಲಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಮನುಷ ್ಯನು ಆ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಹೇಳಲಿ. 29 ನನ್ನ ಸಂದೇಶವು
ಬೆಂಕಿಯಜಾ್ವಲೆಯಂತಿದೆ. ಅದು ಕಲು್ಲಬಂಡೆಯನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕುವ
ಸುತಿ್ತಗೆಯಂತಿದೆ” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

30 “ ಾನು ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳ ವಿರೋಧಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ಈ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ನನ್ನ ಪದಗಳನು್ನ
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ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರು ಕದಿಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.* 31 ಾನು ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ
ವಿರೋಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ಅವರು ತಮ್ಮ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಅದು ನನ್ನ ಸಂದೇಶವೆಂಬುವಂತೆ ನಟನೆ
ಾಡು ಾ್ತರೆ. 32 ಾನು ಾಲ್ಪನಿಕ ಕನಸುಗಳನು್ನ ಬೋಧಿಸುವ

ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳ ವಿರೋಧಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.” ಇದು ಪ್ರಭುವಿನ
ನುಡಿ. “ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುಳು್ಳಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಅಡ್ಡ ಾರಿಗೆಳೆಯು ಾ್ತರೆ. ಾನು ಜನರಿಗೆಉಪದೇಶ ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿ
ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ. ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಏನ ಾ್ನದರೂ
ಾಡಲು ಾನುಅವರಿಗೆಎಂದೂಆ ಾಪಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರುಯೆಹೂದದ

ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸ ಾಯವನು್ನ ಾಡ ಾರರು” ಇದುಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.
ಯೆಹೋವನಿಂದ ದುಃಖಕರ ಸಂದೇಶ

33 “ಯೆಹೂದದ ಜನ ಾಗಲಿ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಲಿ ಾಜಕ ಾಗಲಿ
‘ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೋವನು ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ
ಪ್ರಕಟನೆಯೇನು?’ ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ನೀನು ಅವರಿಗೆ,
‘ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀವೇ ದೊಡ್ಡ ಾರ.† ಾನು ಆ ಾರವನು್ನ ಕೆಳಗೆ
ಎಸೆದುಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ’ ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸು. ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

34 “ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಲಿ ಾಜಕ ಾಗಲಿ ಾ ಾನ್ಯ
ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಲಿ ‘ಇದು ಯೆಹೋವನ ಾರ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ
ಅವನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 35 ನೀವು
ಪರಸ್ಪರ ‘ಯೆಹೋವನ ಉತ್ತರವೇನು?’ ಅಥ ಾ ‘ಯೆಹೋವನು
ಏನು ಹೇಳಿದನು?’ ಎಂದು ಾತ ಾಡಬೇಕು. 36 ನೀವು
ಪುನಃ ಎಂದಿಗೂ ‘ಯೆಹೋವನ ಾರ’ ಎಂಬ ಾತನು್ನ
* 23:30: ಈ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು … ಕದಿಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ ನಿಜ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ನುಡಿಗಳನು್ನ
ಅನುಕರಿಸಿ, ಾರು ನಿಜ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಮತು್ತ ಾರು ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಎಂದು
ಶಂಕಿಸ ಾಗದಂತೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ಇಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದಿ್ದರಬಹುದು. † 23:33: ಾರ ಹೀಬೂ್ರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ “ಸಂದೇಶ”ಮತು್ತ “ ಾರ”
ಎನು್ನವದಕೆ್ಕ ಒಂದೇ ಪದವಿದೆ. ಇದು ಶಬ್ಧ ಚಮ ಾ್ಕರ.
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ಉಪ ೕಗಿಸಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು
ಾರಿಗೂ ಾರ ಾಗಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ
ಾತುಗಳನು್ನ ತಲೆಕೆಳಗೆ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆತನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ

ಮತು್ತ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
37 “ನೀವು ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬಯಸಿದರೆ

ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಕುರಿತು ‘ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಏನೆಂದು ಉತ್ತರವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು?’ ಅಥ ಾ ‘ಯೆಹೋವನು ಏನು ಹೇಳಿದನು?’ ಎಂದು
ಕೇಳಿರಿ. 38 ಆದರೆ ‘ಯೆಹೋವನ ಾರವೇನು?’ ಎಂದು
ಕೇಳಬೇಡಿರಿ. ನೀವುಆಪದಗಳನು್ನ ಬಳಸಿದರೆಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳುವನು: ‘ನೀವು ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ “ಯೆಹೋವನ
ಾರವೆಂದು”ಹೇಳ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. ಆಪದಗಳನು್ನ ಬಳಸ ಾರದೆಂದು
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 39 ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಾರ ಾದ ಹೊರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಒಂದು ಾರ ಾದ ಹೊರೆಯಂತೆ ಎತಿ್ತ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಎಸೆಯುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ. ಆದರೆ
ಾನು ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಆ ನಗರವನೂ್ನ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಎಸೆಯುವೆನು.

40 ನಿಮಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಅಪಕೀತಿರ್ಯನು್ನ ತರುವೆನು. ನೀವು ಈ
ಅವ ಾನವನು್ನ ಎಂದಿಗೂಮರೆಯ ಾರಿರಿ.’ ”

24
ಒಳೆ್ಳಯಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು:
ಯೆಹೋವನು ಪವಿ ಾ್ರಲಯದ ಎದುರುಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಅಂಜೂರದ
ಎರಡು ಬುಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ೕಡಿಸಿಟಿ್ಟದು್ದ ನನಗೆ ಕಂಡುಬಂತು.
( ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಕೊನ್ಯನನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಾನು ಈ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕಂಡೆ. ಯೆಕೊನ್ಯನು
ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಮಗ. ಯೆಕೊನ್ಯನನು್ನ
ಮತು್ತ ಅವನ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ
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ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಯಿತು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಯೆಹೂದದಎ ಾ್ಲ ಬಡಗಿಗಳನು್ನಮತು್ತ ಕ ಾ್ಮರರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿದ್ದನು.) 2 ಒಂದು ಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಾದ
ಅಂಜೂರಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಅಂಜೂರಗಳು ಸುಗಿ್ಗಯಲಿ್ಲ ಬೇಗ ಾಗುವ
ಹಣು್ಣಗಳಂತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇನೊ್ನಂದು ಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ತಿನ್ನ ಾಗದಷು್ಟ
ಕೊಳೆತ ಅಂಜೂರಗಳಿದ್ದವು.

3 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಿನಗೇನು
ಾಣುತಿ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
“ನನಗೆ ಅಂಜೂರಗಳು ಾಣುತಿ್ತವೆ. ಒಳೆ್ಳಯ ಅಂಜೂರಗಳು

ಬಹಳಚೆ ಾ್ನಗಿವೆ. ಕೊಳೆತಅಂಜೂರಗಳುತಿನ್ನ ಾಗದಷು್ಟ ಕೊಳೆತಿವೆ”
ಎಂದು ಾನು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ.

4 ಆಗ ನನಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. 5 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು: “ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ
ಅವರ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಯಿತು. ಅವರ
ಶತು್ರ ಅವರನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತಂದನು. ಆ ಜನರು ಈ ಒಳೆ್ಳಯ
ಅಂಜೂರದಂತಿರುವರು. ಆ ಜನರಿಗೆ ಾನು ದಯೆತೋರುವೆನು.
6 ಾನು ಅವರನು್ನ ರ ಸುವೆನು. ಾನು ಅವರನು್ನ ಪುನಃ
ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಕರೆತರುವೆನು. ಾನು ಅವರನು್ನ ಬೀಳಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಾನು
ಅವರನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಅವರನು್ನ ಕೀಳುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರನು್ನ ನೆಟು್ಟ ಬೆಳೆಯುವದಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಡುವೆನು.
7 ಅವರಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವ ಬಯಕೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರು

ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ನನ್ನ ಜನ ಾಗುವರು ಮತು್ತ ಾನು
ಅವರ ದೇವ ಾಗುವೆನು. ಾನು ಹೀಗೇಕೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆಂದರೆ
ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿದ್ದ ಜನರು ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗು ಾ್ತರೆ.

8 “ಆದರೆ ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ತಿನ್ನಲು
ಾರದಷು್ಟ ಕೊಳೆತ ಅಂಜೂರದಂ ಾಗುವನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನೂ ಅವನ
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ಹಿರಿಯ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದ ಜನರೂ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಯೆಹೂದದ ಜನರೂ ಕೊಳೆತ
ಅಂಜೂರದಂ ಾಗುವರು. 9 ಾನು ಆ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.
ಆ ಶಿ ಯು ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಲಿ್ಲ ಭೀತಿಯನು್ನ ಉಂಟು
ಾಡುವುದು. ಜನರು ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವರು.
ಾನು ಅವರನು್ನ ತಳಿ್ಳದ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಅವರ ಬಗೆ್ಗ
ಪರಿ ಾಸ್ಯದ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡುವರು; ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸುವರು.
10 ಾನು ಖಡ್ಗ, ಾಮ, ಾ್ಯಧಿಗಳನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸತು್ತಹೋಗುವವರೆಗೆ ಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಾಳಿ ಾಡುವೆನು. ಾನು ಅವರಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಅವರು ಾಸಿಸ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.”

25
ಯೆರೆಮೀಯನ ಬೋಧನೆಯ ಾ ಾಂಶ

1 ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ
ಸಂದೇಶವು ಬಂದಿತು. ಈ ಸಂದೇಶವು ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಬಂದಿತು.
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ೕಷೀಯನ ಮಗ. ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಾಲ್ಕನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ದಲನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ 2 ಯೆರೆಮೀಯನು ಈ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾರಿದನು.

3 ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತೂ್ಮರು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅ ೕನನ ಮಗ ಾದ
ೕಷೀಯನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಹದಿಮೂರನೆ ವಷರ್ದಿಂದ

ಾನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಾನು
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ
ನೀವು ಕಿವಿಗೆ ಾಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 4 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
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ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ನೀವು
ಅವರ ಾತುಗಳನು್ನ ಕಿವಿಗೆ ಾಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವರ ಕಡೆಗೆ
ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗಮನಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ.

5 ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು, “ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ರಮವನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡಿ.
ನೀವು ಬದ ಾದರೆ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ
ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ನೆಲೆಸಬಹುದು.
ನೀವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಈ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 6 ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿರಿ; ಅವುಗಳ
ಸೇವೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ; ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿರಿ. ಮನುಷ ್ಯ
ನಿಮಿರ್ತ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಪೂಜಿಸಿದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

7 “ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
“ನೀವು ಮನುಷ ್ಯನು ಾಡಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದಿರಿ. ಅದೇ
ನನಗೆ ಕೋಪ ತಂದಿತು. ಅದು ನಿಮಗೇ ಕೇಡನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿತು.”

8 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ನೀವು ನನ್ನ
ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಉತ್ತರದ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಕರೆಸುತೆ್ತೕನೆ.” ಇದು ಯೆಹೋವನ
ಸಂದೇಶ. “ ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ
ಕೂಡಲೇ ಕರೆಸುವೆನು. ಅವನು ನನ್ನ ಸೇವಕ. ಾನು ಆ ಜನರನು್ನ
ಯೆಹೂದದೇಶದವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂಯೆಹೂದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ
ತರುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಜ ಾಂಗಗಳ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಅವರನು್ನ ಕರೆತರುವೆನು. ಾನು ಆ ದೇಶಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಾನು ಆ ಭೂಮಿಗಳನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಬರಿ ಾದ
ಮರುಭೂಮಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. ಜನರು ಆ ದೇಶಗಳನು್ನ
ನೋಡಿ ಅವು ಾ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಬೆರ ಾಗಿ ಸಿಳು್ಳ ಾಕುವರು.
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10 ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಸಂತೋಷದ ಮತು್ತ ಸಂಭ್ರಮದ ಧ ್ವನಿಗಳು
ಕೇಳಿಬರದಂತೆ ಾಡುವೆನು. ವಧುವರರ ಸಂತೋಷದ ಧ ್ವನಿಗಳು
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಬರುವದಿಲ್ಲ. ಾನು ಬೀಸುವಕಲಿ್ಲನ ಸದ್ದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು. ಾನು ದೀಪದ ಬೆಳಕನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು.
11 ಆ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವು ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿ ಾಗುವುದು. ಆ
ಜ ಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ
ಗು ಾಮ ಾಗುವರು.

12 “ಆದರೆ ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜನನೂ್ನ ಜನರನೂ್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.” ಇದು ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಬಂದ ಸಂದೇಶ. “ಅವರ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಾನು ಾಬಿಲೋನ್
ದೇಶವನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ಾನು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಮರುಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. 13 ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಅನೇಕ ಕೇಡುಗಳು ಬರುವವೆಂದು ಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದೆಲ್ಲ
ನಡೆಯುವುದು. ಯೆರೆಮೀಯನು ಆ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಬೋಧಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ಮೂನೂ್ಸಚನೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. 14 ೌದು, ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರು
ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮತು್ತ ಅನೇಕ ಮ ಾ ಾಜರ ಸೇವೆ
ಾಡಬೇ ಾಗುವುದು. ಅವರು ಾಡಲಿರುವ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ

ತಕ ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು.”

ಜಗತಿ್ತನ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ
15 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:

“ಯೆರೆಮೀಯನೇ,ಈ ಾನ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದತೆಗೆದುಕೋ.
ಇದು ಕೋಪದ ಾ್ರ ಾರಸ. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ವಿವಿಧ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲಗೆ
ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಲಈ ಾತೆ್ರಯ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿಸು. 16 ಅವರು ಈ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವರು. ಆಮೇಲೆ
ಅವರು ಾಂತಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ ಹುಚ್ಚರಂತೆ ವತಿರ್ಸುವರು.
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ಾನು ಬೇಗನೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ
ಅವರು ಹೀಗೆ ಾಡುವರು.”

17 ಾನು ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಿಂದ ಾನ ಾತೆ್ರಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. ಾನುಆಜ ಾಂಗಗಳಬಳಿಗೆಹೋದೆನುಮತು್ತ ಆ
ಜನರುಈ ಾನ ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು. 18 ಾನು
ಈ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ
ಸುರಿದೆನು. ಾನು ಾಜನನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಾಯಕರನು್ನ
ಈ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲಯ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು.
ಅವರು ಬರಿ ಾದಮರುಭೂಮಿಯಂ ಾಗಲೆಂದು ಹೀಗೆ ಾಡಿದೆನು.
ಆ ಸ್ಥಳವು ತುಂ ಾ ಾ ಾಗಲಿ, ಜನರು ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಸಿಳು್ಳ ಾಕಲಿ,
ಾಪ ಾಕಲಿ ಎಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಾನು ಾಗೆ ಾಡಿದೆನು.
ಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು. ಯೆಹೂದವುಈಗ ಾಗೆಯೇ ಇದೆ.
19 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾದ ಫರೋಹನು ಸಹ ಈ ಾತೆ್ರಯ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆ. ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ
ಪ್ರಮುಖ ಾಯಕರೂ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂಯೆಹೋವನ ಕೋಪದ
ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆ.
20 ಎ ಾ್ಲ ಅರಬೀಯರು ಮತು್ತ ಧಿಚ್ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜರು
ಾನ ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆ.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜರು ಅಂದರೆ ಅಷೆ ್ಕಲೋನ್,
ಾಜಾ, ಎಕೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಶೇಷ ಾಗದ ಾಜರು ಈ
ಾನ ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು.
21 ಆಮೇಲೆ ಎದೋಮ್ಯರು, ೕ ಾಬ್ಯರು, ಅ ್ಮೕನ್ಯರು ಈ
ಾತೆ್ರಯ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು.
22 ತೂರಿನ ಮತು್ತ ಚೀದೋನಿನ ಎ ಾ್ಲ ಾಜರು ಈ ಾತೆ್ರಯಿಂದ

ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆ.
ಬಹಳ ದೂರದೇಶದ ಾಜರು ಸಹ ಈ ಾತೆ್ರಯಿಂದ

ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆ. 23 ದೆ ಾನ್ಯರು, ತೇ ಾದೇಶದವರು,
ಬೂಜ್ ದೇಶದವರು ಈ ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆ.
ತಮ್ಮ ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರುಈ ಾತೆ್ರಯಿಂದ
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ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆ. 24 ಅರಬೀಯರ ಎ ಾ್ಲ ಾಜರು
ಈ ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆ. ಈ ಾಜರು
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 25 ಾನು ಜಿಮಿ್ರಯ ಎ ಾ್ಲ
ಾಜರು, ಏ ಾಮಿನ ಎ ಾ್ಲ ಾಜರು, ಮೇದ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ಾಜರು
ಈ ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು. 26 ಉತ್ತರದಲಿ್ಲ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದಮತು್ತ ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜರನು್ನ ಈ ಾತೆ್ರಯಿಂದ
ಒಬ್ಬ ಾದ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು. ಾನು
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳು ಯೆಹೋವನ ಕೋಪದ
ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು. ಆದರೆ ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜನು ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳವರು ಕುಡಿದ ತರು ಾಯ ಕುಡಿಯುವನು.
27“ಯೆರೆಮೀಯನೇ,ಇಸೆ್ರೕಲರದೇವರೂಸವರ್ಶಕ್ತನೂಆಗಿರುವ

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂದು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಹೇಳು:
‘ನನ್ನ ರೋಷದ ಈ ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯಿರಿ, ಕುಡಿದು ಅಮಲೇರಿ
ಾಂತಿ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ, ಕೆಳಗೆ ಬಿದು್ದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏಳದಿರಿ,ಏಕೆಂದರೆ ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಒಂದು ಖಡ್ಗವನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.’

28 “ಅವರು ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಾನ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಒಪು ್ಪವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ಒಪು ್ಪವದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ನೀವು ಈ ಾತೆ್ರಯಿಂದ
ಕುಡಿಯಲೇಬೇ ಾಗುವುದೆಂದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
29 ಈ ಾಗಲೆ ನನ್ನ ಹೆಸರುಗೊಂಡಿರುವ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರಕೆ್ಕ
ಕೇ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ
ಾಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ೕಚಿಸುತಿ್ತರಬಹುದು. ಆದರೆ

ನಿಮ್ಮ ೕಚನೆ ತಪು ್ಪ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸ ಾಗುವುದು. ಈ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ಾನು
ಒಂದು ಖಡ್ಗವನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.’ ” ಇದುಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ.

30 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡು:
‘ಉನ್ನತ ಾದಮತು್ತ ಪವಿತ್ರ ಾದ
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ಆಲಯದಿಂದಯೆಹೋವನು ಗಜಿರ್ಸುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಗಜಿರ್ಸಿ ತನ್ನ ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿನ

ಮಂದೆಯನು್ನ ಬೆದರಿಸುವನು.
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ತ ಾರಿಸು ಾಗ ಾ್ರ ಯ ಹಣ್ಣನು್ನ
ತುಳಿಯುವವರು ಕೂ ಾಡುವಂತೆ ಭಯಂಕರ ಾಗಿ
ಕೂಗುವನು.

31ಆ ಧ ್ವನಿಯು ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹಬು್ಬತ್ತದೆ.
ಈಧ ್ವನಿಯೆ ಾ್ಲ ಏತಕೆ್ಕ?

ಯೆಹೋವನು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗದ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಾದವನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಆತನು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕೊಲು್ಲತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.’ ”

ಈ ಸಂದೇಶವುಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದದು್ದ.

32 “ವಿಪತು್ತಗಳು ಬಹುಬೇಗ
ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹರಡುವವು.

ಅವುಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ದೂರದೂರದ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ಭಯಂಕರ ಾದ ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ ಬರುವವು.”

33 ಆ ಜನರ ಮೃತ ಶರೀರಗಳು ದೇಶದ ಒಂದು ಕೊನೆಯಿಂದ
ಇನೊ್ನಂದು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಬಿದಿ್ದರುವವು. ಆ ಸತ್ತಜನರಿ ಾಗಿ
ಾರೂ ಅಳುವದಿಲ್ಲ. ಾರೂ ಅವರ ಶವಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ

ಹೂಳುವದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರದಂತೆ
ಬಿದಿ್ದರುವವು.

34 ಕುರುಬರೇ, ನೀವು ಕುರಿಗಳಿಗೆ (ಜನಗಳಿಗೆ) ಮುಂ ಾ ಾಗಿ
ನಡೆಯಬೇಕು.

ಮ ಾ ಾಯಕರೇ, ನೀವು ಗೋ ಾಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿರಿ.
ಕುರಿಗಳ ಮುಂ ಾಳುಗ ಾದ ನೀವು ನೋವಿನಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ

ಹೊರ ಾಡಿರಿ.
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ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಧಿಸುವ ಾಲ ಬಂದಿದೆ.
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನು್ನ ದಿ ಾ ್ಕ ಾಲು ಾಡಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವುಗಳು ಒಡೆದ ಾತೆ್ರಯ ಚೂರುಗಳಂತೆ
ಚೆ ಾ್ಲಪಿಲಿ್ಲ ಾಗುತ್ತವೆ.

35 ಕುರುಬರಿಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳ ಸಿಕು ್ಕವದಿಲ್ಲ.
ಆ ಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವ ಾಶ ಸಿಕು ್ಕವದಿಲ್ಲ.

36 ಕುರುಬರ ಕೂ ಾಟ ನನಗೆ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ.
ಕುರಿಗಳ ಗೋ ಾಟ ನನಗೆ ಕೇಳಿಬರುತಿ್ತದೆ.
ಯೆಹೋವನು ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ಾಶ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

37 ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳು ಬರಿ ಾದ
ಮರುಭೂಮಿಗಳಂ ಾಗಿವೆ.

ಏಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ತುಂ ಾ ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
38 ಯೆಹೋವನು, ತನ್ನ ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತಿ್ತರುವ

ಭಯಂಕರ ಾದ ಸಿಂಹದಂತಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ಆ ಜನರನು್ನ ಪೀಡಿಸುವುದು.
ಅವರ ದೇಶವು ಬರಿ ಾದಮರುಭೂಮಿ ಾಗುವುದು.

26
ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೆರೆಮೀಯನ ಪ್ರಸಂಗ

1 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ದಲನೇ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು.
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಾಜ ಾದ ೕಷೀಯನ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು.
2 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಆ ಾಧನೆಗೆಂದು ಬರುವ ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಈ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸು. ಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸೆಂದು ಹೇಳುವಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. ನನ್ನ ಸಂದೇಶದ ಾವ ಾಗವನೂ್ನ ಬಿಡಬೇಡ.
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3 ಅವರು ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಬಹುದು;
ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಜೀವನವನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಸ ಾ್ಮಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ಅವರು ಪರಿವತರ್ನೆ ಹೊಂದಿದರೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಬೇಕೆಂದು
ಾಡಿದ ೕಚನೆಗಳನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವೆನು. ಅವರು ಅನೇಕ

ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಬೇಕೆಂದು ಾನು
ೕಚಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 4 ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಯೆಹೋವನು

ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ಾನು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಗಳನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಲಿಸಬೇಕು; ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
5ನನ್ನ ಸೇವಕರುಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀವುಕೇಳಬೇಕು. ಪ್ರ ಾದಿಗಳುನನ್ನ
ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ನನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ನೀವು ಅವರ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
6 ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಾ ಾಲನೆ ಾಡದಿದ್ದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನನ್ನ ಈ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಶಿಲೋವಿನ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾದ ಗು ಾರದ ಗತಿಯನು್ನ
ತರುತೆ್ತೕನೆ. ಜಗತಿ್ತನ ಜನರು ಬೇರೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ದುಗರ್ತಿ ಬರಲಿಎಂದು
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.’ ”

7 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿದ
ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಜಕರು, ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು
ಕೇಳಿದರು. 8 ಯೆಹೋವನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದನು. ಆಗ
ಾಜಕರು, ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ

ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಅವರು “ನೀನು ಇಂ ಾ ಭಯಂಕರ ಾದ
ವಿಷಯವನು್ನ ಹೇಳಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ ಮರಣವೇ ಗತಿ! 9ಯೆಹೋವನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಸಲು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಧೈಯರ್ ಬಂದಿತು?
ಶಿಲೋವಿನಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಈ ಆಲಯವು ಾ ಾಗುವದೆಂದು
ಹೇಳಲು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಧೈಯರ್ ಬಂದಿತು? ಜೆರುಸಲೇಮು ಜನರಿಲ್ಲದ
ಒಂದುಮರುಭೂಮಿ ಾಗುವುದೆಂದುಹೇಳಲು ನಿನಗೆಹೇಗೆಧೈಯರ್
ಬಂದಿತು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರುಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಮುತಿ್ತದರು.
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10 ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಎ ಾ್ಲ ಘಟನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೂದದ
ಅಧಿಪತಿಗಳು ಕೇಳಿದರು. ಅವರು ಾಜನ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಬಂದರು. ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದವರೆಗೆ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ
ಅವರು ಹೊಸ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು.
ಹೊಸ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಾರಿ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
11 ಆಗ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಇನು್ನಳಿದ
ಜನರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: “ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.
ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು
ಆಡಿದ ಆ ಾತುಗಳನು್ನ ನೀವೇ ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ.”

12 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆಹೂದದ ಸಕಲ ಸರ ಾರರಿಗೂ
ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಈ ಆಲಯದ ಬಗೆ್ಗ
ಮತು್ತ ಈ ನಗರದ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು ಯೆಹೋವನು
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಂದು
ವಿಷಯವೂ ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಬಂದದು್ದ. 13 ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡ ಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ

ಆ ಾ ಾಲನೆ ಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಾನಂತೂ ನಿಮ್ಮ
ಅಧಿನದಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿಯೂ ಾ್ಯಯ ಾಗಿಯೂ
ತೋರಿದ್ದನು್ನ ಾಡಿರಿ. 15 ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದರೆ ಒಬ್ಬ
ನಿರಪ ಾಧಿಯನು್ನ ಕೊಂದದೋಷಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವಿರೆಂಬುದನು್ನ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು ಈ ನಗರವನೂ್ನ ಇದರ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
ನಿ ಾಸಿಯನೂ್ನ ಸಹ ದೋಷಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವಿರಿ. ನಿಜ ಾಗಿಯೂ,
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಕಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಕೇಳಿದ
ಸಂದೇಶವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದದು್ದ.”

16 ಆಗ ಸರ ಾರರು ಮತು್ತ ಸಮಸ್ತ ಜನರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಾತ ಾಡಿ ಾಜಕರಿಗೂ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೂ, “ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ

ಕೊಲ್ಲಕೂಡದು. ಯೆರೆಮೀಯನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ
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ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಂದಬಂದವುಗ ಾಗಿವೆ”ಎಂದುಹೇಳಿದರು.
17 ಆಗ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಎದು್ದನಿಂತು ಎ ಾ್ಲ

ಜನರನು್ನದೆ್ದೕಶಿಸಿ 18ಹೀಗೆಹೇಳಿದರು, “ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಮೀ ಾಯನು
ೕರೆಷೆತ್ ನಗರದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದ
ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮೀ ಾಯನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೂದದ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆಮೀ ಾಯನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:

‘ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
ಚೀ ೕನ್ ನಗರವು

ನೇಗಿಲುಹೊಡೆದ ಹೊಲ ಾಗುವುದು.
ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರವು ಕಲಿ್ಲನ ದಿಬ್ಬ ಾಗುವುದು.

ಪವಿತ್ರ ಆಲಯವಿದ್ದ ಪವರ್ತವು ಮರಗಿಡಗಳಿಂದ
ಮುಚಿ್ಚಹೋಗುವುದು.’ ಮೀಕ 3:12

19 “ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಮೀ ಾಯನ ಕೊಲೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದದ ಾರೂ
ಮೀ ಾಯನನು್ನ ಕೊಲೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತು್ತ. ಅವನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿದನು. ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಕೇಡನು್ನ
ತರುವೆನೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸಿ ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಾವು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ
ಕೊಂದರೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಳು್ಳವೆವು. ಆ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ
ನಮ್ಮ ತಪೆ್ಪೕ ಾರಣ ಾಗುವುದು.”

20 ದಲು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ಇನೊ್ನಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಊರೀಯ. ಅವನು ಶ ಾಯನ
ಮಗ. ಊರೀಯನು ಕಿಯರ್ತ್ ಾರೀಮ್ ಎಂಬ ಊರಿನವನು.
ಈ ನಗರದ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗೆ್ಗ ಯೆರೆಮೀಯನು
ಪ್ರ ಾದಿಸಿದ್ದನೆ್ನೕ ಊರೀಯನು ಪ್ರ ಾದಿಸಿದ್ದನು. 21 ಾಜ ಾದ
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ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನೂ ಅವನ ಸೇನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ
ಯೆಹೂದದ ಾಯಕರೂಊರೀಯನ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದರು.
ಅವರಿಗೆ ಕೋಪಬಂದಿತು. ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು
ಊರೀಯನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಯಸಿದನು. ಆದರೆ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು
ತನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಯಸು ಾ್ತನೆಂದು ಊರೀಯನು ಕೇಳಿದನು.
ಊರೀಯನು ಭಯಪಟು್ಟ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. 22 ಆದರೆ ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು
ಎ ಾ್ನ ಾನನನೂ್ನ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಎ ಾ್ನ ಾನನು ಅಕೊ್ಬೕರನ ಮಗ. 23 ಅವರು
ಊರೀಯನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ತಂದರು. ಅವರು ಊರೀಯನನು್ನ
ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಹತಿ್ತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಊರೀಯನ
ಕೊಲೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಊರೀಯನ ದೇಹವನು್ನ
ಬಡವರ ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಎಸೆಯ ಾಯಿತು.

24 ಾಫಾನನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾಮನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ
ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಅಹೀ ಾಮನುಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆಬೆಬಲ ಕೊಟ್ಟನು;
ಾಜಕರುಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳುಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲದಂತೆ ಾ ಾಡಿದರು.

27
ಯೆಹೋವನು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದು್ದ

1ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು.
ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ೕಷೀಯನ
ಮಗ.* 2ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ನೀನು ಮರದ
ಕಂಬದಿಂದ ಕೆಲವು ನೊಗಗಳನು್ನ ಾಡಿ ನಿನ್ನ ಕತಿ್ತನ ಹಿಂಬದಿಯ

* 27:1: ಯೆರೆಮೀಯ … ಮಗ ಹೀಬೂ್ರವಿನಲಿ್ಲ ಇಂತಿದೆ: “ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ”ಎಂದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ನಕಲು ಪ್ರತಿ ಾರರು ಾಡಿದ
ತ ಾ್ಪಗಿದಿ್ದರಬೇಕು. ಮೂರನೆ ವಚನದಲಿ್ಲ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳ ಾಗಿದೆ. ಯೆರೆಮೀಯ
28:2 ರಲಿ್ಲ ಾಲ್ಕನೆ ವಷರ್ವನು್ನ ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸ ಾಗಿದೆ. 594-593 ಕಿ್ರ.ಪೂ.
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ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟಕೋ. 3 ತರು ಾಯ ಎದೋಮಿನ ಾಜ, ೕ ಾಬಿನ
ಾಜ, ಅ ್ಮೕನಿನ ಾಜ, ತೂರಿನ ಾಜ, ಚೀದೋನಿನ ಾಜ
ಇವರುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಕಳಿಸು. ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದ ಈ ಾಜರ ಾಯ ಾರಿಗಳ
ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳಿಸು. 4 ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಮ್ಮ
ಒಡೆಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಯ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳು. ಅವರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರು ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿ. 5 ಾನು ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ. ಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎ ಾ್ಲ
ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ. ಾನು ಇದನು್ನ ನನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ
ಬಲ ಾದ ತೋಳುಗಳಿಂದಲೂ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ. ಾನು ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. 6 ಈಗ ಾನು
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲ ದೇಶಗಳನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳು
ಸಹ ಅವನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 7 ಎ ಾ್ಲ
ಜ ಾಂಗಗಳು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ, ಅವನ ಮಗನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಮ್ಮಗನ ಸೇವೆ ಾಡುವವು. ಆಮೇಲೆ ಾಬಿಲೋನನು್ನ

ಸೋಲಿಸುವ ಸಮಯಬರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳುಮತು್ತ ದೊಡ್ಡ
ಾಜರು ಾಬಿಲೋನನು್ನ ತಮ್ಮ ಸೇವಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.

8 “ ‘ಆದರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಜ ಾಂಗಗಳು ಅಥ ಾ ಾಜ್ಯಗಳು
ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ ಸೇವಿಸಲು
ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಅವನ ನೊಗವನು್ನ ತಮ್ಮ ಕತಿ್ತನ ಮೇಲೆ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಆ ಜ ಾಂಗವನು್ನ
ಖಡ್ಗ, ಹಸಿವು ಮತು್ತ ಭಯಂಕರ ಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆ, ಇದು
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ. ಾನು ಆ ಜ ಾಂಗವನು್ನ
ಾಶಗೊಳಿಸುವವರೆಗೂ ಾಗೆ ಾಡುವೆನು. ಅವನ ವಿರುದ್ಧ
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ಹೋ ಾಡುವ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿರಿ. ಾಟ ಾಂತ್ರಗಳನು್ನ
ಬಳಸಿ ಭವಿಷ ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುವವರ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿರಿ.
ಕನಸುಗಳ ಗೂ ಾಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳುವೆವೆಂಬ ಜನರ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಬೇಡಿರಿ. ಸತ್ತವರೊಡನೆ ಾತ ಾಡುವ ಅಥ ಾ ಾಟಮಂತ್ರ
ಾಡುವ ಜನರ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿರಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ,

“ನೀವು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನಿಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳುವರು. 10 ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದು ಸುಳು್ಳಗಳೇ.
ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಬಹುದೂರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವರು. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಬಲವಂತ ಾಗಿ
ಹೊರಗಟು್ಟವೆನು. ನೀವು ಅನ್ಯ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಯುವಿರಿ.

11 “ ‘ಆದರೆ ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನ ನೊಗಕೆ್ಕ ತಮ್ಮ ಹೆಗಲನು್ನ
ಕೊಡುವ ಮತು್ತ ಅವನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸುವ ಜ ಾಂಗಗಳು
ಬಂದುಕುವವು. ಆ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ
ಇದು್ದಕೊಂಡು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನಸೇವೆ ಾಡುವಅವ ಾಶವನು್ನ
ಾಡಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ

ವ್ಯವ ಾಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವರು.’ ” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
12 ಾನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೂ ಇದೇ

ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. “ಚಿದಿ್ಕೕಯನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಗಲನು್ನ
ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ ನೊಗಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು; ಅವನ ಆ ಾ ಾಲನೆ
ಾಡಬೇಕು. ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರ

ಸೇವೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನೀನು ಬಂದುಕುವೆ. 13 ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜನ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಜನರು
ವೈರಿಗಳ ಖಡ್ಗದಿಂದಲೂ ಹಸಿವೆಯಿಂದಲೂ ಭಯಂಕರ ಾದ
ಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದಲೂ ಾಯುವಿರಿ. ಇದು ನೆರವೇರುತ್ತದೆಯೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 14 ಆದರೆ ನೀವೆಂದಿಗೂ ಾಬಿಲೋನ್
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ಾಜನಿಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳು
ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

“ ‘ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತುಗಳನು್ನ ಕಿವಿಗೆ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅವರು
ನಿಮಗೆ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 15 ಾನು ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ
ಅದು ನನ್ನ ಸಂದೇಶವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಲಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಯೆಹೂದದ
ಜನ ಾದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೂರ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಾಯುವಿರಿ.
ನಿಮಗೆ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಸಹ
ಾಯು ಾ್ತರೆ’ ” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
16 ಆಗ ಾನು (ಯೆರೆಮೀಯನು) ಾಜಕರಿಗೂ ಆ ಸಮಸ್ತ

ಜನರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ: “ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಆ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳು, ‘ ಾಬಿಲೋನಿನವರು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಿಂದಅನೇಕ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬೇಗನೆಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರ ಾಗುವುದು’ಎಂದುಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು
ನಿಮಗೆ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 17 ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ ಸೇವೆ ಾಡಿರಿ.

ದಂಡನೆಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವಕರಿಸಿರಿ,ಆಗನೀವುಬಂದುಕುವಿರಿ. ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ
ಈ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವು ಾ ಾಗ ಾರದು. 18 ಆ ಜನರು
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಂದ ಪ್ರ ಾದಿಗ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಸಲಿ್ಲಸಲಿ. ಇನೂ್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲರುವ
ವಸು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಸಲಿ್ಲಸಲಿ. ಇನೂ್ನ ಾಜನ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಸಲಿ್ಲಸಲಿ.
ಇನೂ್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಪ ಾಥರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಾ್ರಥರ್ನೆ
ಸಲಿ್ಲಸಲಿ. ಆ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗ ಾರದೆಂದು ಅವರು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಸಲಿ್ಲಸಲಿ.

19 “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ಉಳಿದ ವಸು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಯೆಹೋವನ
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ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಕಂಬಗಳಿವೆ, ಕಂಚಿನ ಾಗರವಿದೆ, ಪೀಠಗಳಿವೆ
ಮತು್ತ ಇತರ ವಸು್ತಗಳಿವೆ. ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. 20 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಕೀನನನು್ನ ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾಗ
ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋ ಾಕೀನನು
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೂದ
ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಪ್ರಮುಖ ಜನರನು್ನ ಸಹ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 21 ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ
ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಉಳಿದ ವಸು್ತಗಳ
ಬಗೆ್ಗಯೂ ಾಜನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ಉಳಿದಿರುವ ವಸು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಗುವುದು. 22 ಆ
ವಸು್ತಗಳು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ
ತರುವ ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವವು, ಆಮೇಲೆ ಾನು ಆ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತರುವೆನು. ಾನು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಇಡುವೆನು.’ ” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

28
ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹನನ್ಯನು

1 ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೇ ವಷರ್ದ
ಐದನೇ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಹನನ್ಯನೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿದನು. ಹನನ್ಯನು ಅಜೂ್ಜರನ ಮಗ, ಹನನ್ಯನು

ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಊರಿನವನು. ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ ಾಗ ಅವನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಸಮಸ್ತ ಜನರು
ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಹನನ್ಯನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: 2 “ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವನು: ‘ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಮೇಲೆ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ಹೊರಿಸಿದ ನೊಗವನು್ನ ಾನು
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ಮುರಿದು ಾಕುವೆನು. 3 ಎರಡು ವಷರ್ಗ ಳ ಾಗಿ, ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರುವೆನು.
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಾನು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ತರುತೆ್ತೕನೆ. 4 ಾನುಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದಯೆಹೋ ಾಕೀನನನು್ನ
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಯೆಹೋ ಾಕೀನನು
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಮಗನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಾನು ಮತೆ್ತ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ಯೆಹೂದದ
ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದ ನೊಗವನು್ನ ಾನು ಮುರಿದು ಾಕುತೆ್ತೕನೆ.’ ”
ಇದುಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ.

5 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹನನ್ಯನಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದರು. ಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲಯ ಸಮಸ್ತ ಜನರು
ಯೆರೆಮೀಯನ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. 6ಯೆರೆಮೀಯನು
ಹನನ್ಯನಿಗೆ, “ ಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಾಡಲಿ. ನೀನು ಪ್ರ ಾದಿಸಿದ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಯೆಹೋವನು

ನಿಜ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವನೆಂದು ಾನು ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ತನ್ನ ಆಲಯದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಇಲಿ್ಲಗೆ ತರುವನೆಂದು ಾನು ಆಶಿಸುವೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಲು ಒ ಾ್ತಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರನು್ನ ಮತೆ್ತ ಯೆಹೋವನು
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆತರುವನೆಂದು ಾನು ಆಶಿಸುವೆ.

7 “ಹನನ್ಯನೇ, ಾನು ಹೇಳಬೇ ಾದುದನು್ನ ಕೇಳು. ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ
ಾನು ಹೇಳಬೇ ಾದುದನು್ನ ಕೇಳು. 8 ಹನನ್ಯನೇ, ಾನು ಮತು್ತ
ನೀನು ಪ್ರ ಾದಿಗ ಾಗುವದಕಿ್ಕಂತ ಬಹಳ ಮುಂಚೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು
ಇದ್ದರು. ಯುದ್ಧ, ಹಸಿವುಮತು್ತ ಭಯಂಕರ ಾದ ಾ್ಯಧಿಗಳು ಅನೇಕ
ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು
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ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 9 ಆದರೆ ಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರುವೆವು
ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ಪ್ರ ಾದಿಯು ನಿಜ ಾಗಿಯೂಯೆಹೋವನಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವನೇ ಎಂಬುದನು್ನ ಾವು ಪರೀ ಸಬೇಕು. ಆ
ಪ್ರ ಾದಿಯ ಸಂದೇಶವು ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದರೆ ಅವನು
ನಿಜ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೆಂದು ಜನರು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.”

10 ಯೆರೆಮೀಯನು ತನ್ನ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ನೊಗವನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹನನ್ಯನು ಯೆರೆಮೀಯನ
ಹೆಗಲಿನಿಂದ ಆ ನೊಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ನೊಗವನು್ನ
ಮುರಿದು ಾಕಿದನು. 11 ಆಮೇಲೆ ಹನನ್ಯನು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ
ಕೇಳುವಂತೆ ಾತ ಾಡಿದನು. “ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: ‘ಇದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಹೇರಿದ
ನೊಗವನು್ನ ಾನು ಮುರಿದು ಾಕುವೆನು. ಅವನು ಆ ನೊಗವನು್ನ
ಜಗತಿ್ತನ ಸಮಸ್ತ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಾನು ಆ
ನೊಗವನು್ನ ಎರಡು ವಷರ್ದೊಳ ಾಗಿಮುರಿದು ಾಕುವೆನು.’ ”
ಹನನ್ಯನು ಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯೆರೆಮೀಯನು

ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಬಿಟ್ಟನು.
12 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು.

ಹನನ್ಯನು ಯೆರೆಮೀಯನ ಕತಿ್ತನಿಂದ ನೊಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಮುರಿದು ಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. 13ಯೆಹೋವನು
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ಹೋಗಿ ಹನನ್ಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:
‘ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ. ನೀನು ಮರದ ನೊಗವನು್ನ ಮುರಿದೆ,
ಆದರೆ ಾನು ಮರದ ನೊಗಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಕಬಿ್ಬಣದ ನೊಗವನು್ನ
ಾಡುವೆನು. 14 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಾನು ಕಬಿ್ಬಣದ ನೊಗವನು್ನ ಈ
ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುವೆನು. ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
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ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗಿರುವರು. ಾನು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ
ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳಮೇಲೂ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು.’ ”
15 ತರು ಾಯ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ

ಹನನ್ಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಹನನ್ಯನೇ, ಕೇಳು. ಯೆಹೋವನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಸುಳ್ಳನು್ನ
ನಂಬುವಂತೆ ನೀನು ಾಡಿರುವೆ. 16ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: ‘ಹನನ್ಯನೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶೀಘ್ರದಲಿ್ಲ ಈ ಜಗತಿ್ತನಿಂದ
ತೆಗೆದುಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಈ ವಷರ್ ಮರಣಹೊಂದುವೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ನೀನು ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗುವಂತೆ ಾಡಿದೆ.’ ”

17 ಹನನ್ಯನು ಅದೇ ವಷರ್ದ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ
ಮರಣಹೊಂದಿದನು.

29
ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದದ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ

1 ಯೆರೆಮೀಯನು ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಸೆರೆ ಾಳುಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರಿಗೆ, ಾಜಕರಿಗೆ,
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಇನು್ನಳಿದ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಪತ್ರವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವರನು್ನ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದನು. 2 ( ಾಜ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಕೀನನನು್ನ, ಾಜ ಾತೆಯನು್ನ, ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ, ಮುಂ ಾಳುಗಳನು್ನ, ಬಡಗಿಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಕ ಾ್ಮರರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ
ಮೇಲೆಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಕಳಿಸ ಾಯಿತು.) 3ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಎ ಾ್ಲಸ ಮತು್ತ
ಗೆಮಯರ್ರನು್ನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದನು.
ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಎ ಾ್ಲಸನು ಾಫಾನನ
ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಗೆಮಯರ್ನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು.
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವಂತೆ ಯೆರೆಮೀಯನು ಅವರಿ ಾಗಿ
ಪತ್ರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ:
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4 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಬಂಧಿಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
5 “ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿರಿ. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿರಿ. ತೋಟಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸಿರಿ ಮತು್ತ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿದ
ಆ ಾರವನು್ನ ಸೇವಿಸಿರಿ. 6 ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಗಂಡು
ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಿಮ್ಮ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮದುವೆ ಾಡಿರಿ. ಅವರಿಗೂ ಗಂಡು ಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತು್ತ ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ
ಬಹುಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿ. ಅಲ್ಪಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಬೇಡಿ. 7 ಅಂತೆಯೇ,
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನಗರಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿರಿ. ನೀವು
ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ ನಗರ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ
ಸಿಗುವುದು.” 8 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ, ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು, ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಮತು್ತ
ಾಟಮಂತ್ರ ಾರರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸದಿರಲಿ. ಅವರು

ನೋಡುವ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ. 9ಅವರು ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ
ಬೋಧಿಸುತಿ್ತರುವರು. ಅವರ ಸಂದೇಶವು ನನಿ್ನಂದ ಬಂದುದು
ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತಿ್ತರುವರು. ಆದರೆ ಾನು ಅದನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ.” ಈ ಸಂದೇಶವುಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದದು್ದ.

10 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ ಾಬಿಲೋನ್ ಎಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿರುವುದು. ಅನಂತರ ಾನು
ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ
ಾ ಾ್ದನದಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರುವೆನು. 11 ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ ಾಕಿದ ೕಜನೆಗಳು
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ. “ ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ ಒಳೆ್ಳಯ
ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಕಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವ



ಯೆರೆಮೀಯ 29:12 cxxxvii ಯೆರೆಮೀಯ 29:18

ವಿಚಾರ ನನಗಿಲ್ಲ. ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ ಆ ಾ ಾಯಕ ಾದ ಮತು್ತ
ಒಳೆ್ಳಯ ಭವಿಷ ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 12 ಆಗ ನೀವು
ನನ್ನಲಿ್ಲ ರೆಯಿಡುವಿರಿ. ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ; ಆಗ ಾನು ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವೆನು. 13 ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ. ನೀವು ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಹುಡುಕಿ ಾಗ
ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 14 ಾನು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವೆನು.”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿ ಕರೆದುತರುವೆನು. ಾನು ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಡಲು ನಿಮಗೆ
ಒ ಾ್ತಯಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಂದಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ
ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದು ತರುವೆನು.” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

15 “ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು.
16 ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತರ
ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ. ಈಗ ಾವೀದನ
ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾದ ಾಜನ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಇನೂ್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವ ಜನರ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ
ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆನು. 17 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು:
“ಇನೂ್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಾನು
ಬೇಗನೆ ಖಡ್ಗವನು್ನ, ಹಸಿವನು್ನ ಮತು್ತ ಭಯಂಕರ ಾದ
ಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಾನು ಅವರನು್ನ, ಅತೀ
ಕೊಳೆತು ತಿನ್ನ ಾಗದ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳಂತೆ ಾಡುವೆನು.
18 ಇನೂ್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಖಡ್ಗ, ಹಸಿವು ಮತು್ತ
ಭಯಂಕರ ಾದ ಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿಬೆನ್ನಟು್ಟವೆನು. ಆಜನರ
ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಭೂಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಯ
ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಆ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು.
ನಡೆದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿ ಜನರು ಬೆರ ಾಗಿ ಸಿಳು್ಳ ಾಕುವರು.
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ಾರಿ ಾದರೂ, ಕೇ ಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಬೇ ಾದರೆ ಜನರು
ಅವರಉ ಾಹರಣೆಯನು್ನ ಕೊಡುವರು. ಾನು ಅವರನು್ನ ಅಟಿ್ಟದ
ಎಲೆ್ಲಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಜನರು ಅವರನು್ನ ಅವ ಾನಗೊಳಿಸುವರು.
19 ಜೆರುಸಲೇಮಿನವರು ನನ್ನ ಸಂದೇಶಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟಿ್ಟಲ್ಲ ಾದ
ಾರಣ ಾನು ಾಗೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವಂತೆ ಾಡುವೆನು” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ ಾನು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ. ಆ ಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಕೊಡುವದ ಾ್ಕಗಿ
ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿಕೊಂಡೆ.
ಆದರೆ ಆ ಜನರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
20 “ನೀವು ಬಂಧಿಗಳು. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಬಿಟು್ಟ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಒ ಾ್ತಯಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.”

21 ಕೊ ಾಯನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಬ ಮತು್ತ ಾಸೇಯನ
ಮಗ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯ ಇವರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ಇವರಿಬ್ಬರು ನಿಮಗೆ
ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರ ಸಂದೇಶವು ನನಿ್ನಂದ
ಬಂದದು್ದ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದು್ದ
ಸುಳು್ಳ. ಾನು ಆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಬಂಧಿ ಾಗಿರುವ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ
ಆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವನು. 22 ಯೆಹೂದದ
ಬಂಧಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೇ ಾಗಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ
ಆಜನರಉ ಾಹರಣೆ ಕೊಡುವರು. ಆಬಂಧಿಗಳುಹೀಗೆನು್ನವರು:
‘ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ
ಮತು್ತ ಅ ಾಬನ ಗತಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ತರಲಿ.’
23 ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಬ್ಬರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚನ ದು ಾಚಾರವನು್ನ
ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರ ಹೆಂಡತಿಯರೊಂದಿಗೆ
ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು. ಆ
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ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ಸಂದೇಶವೆಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಾಗೆ ಾಡಲು ಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವರು ಏನು
ಾಡಿ ಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಾನು ಬಲೆ್ಲ. ಅದಕೆ್ಕ ಾನೇ ಾ .” ಇದು

ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ.
ಶೆ ಾಯನಿಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶ

24 (ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು.) ನೀನು ನೆಹೆ ಾಮ್ಯ ಾದ ಶೆ ಾಯನಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡು. 25 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ
ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವನು: “ಶೆ ಾಯನೇ,
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನೀನು ಪತ್ರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
ನೀನು ಾಸೇಯನ ಮಗ ಾಗಿರುವ ಾಜಕ ಾದ ಚೆಫನ್ಯನಿಗೂ
ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಾಜಕರಿಗೂ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಆ
ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆದೇಶದ ಪ್ರ ಾರ ಕಳುಹಿಸದೆ, ನಿನ್ನ
ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 26 ಶೆ ಾಯನೇ, ನೀನು ಚೆಫನ್ಯನಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವೆ: ‘ಚೆಫನ್ಯನೇ, ಯೆಹೋವನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋ ಾದನ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಮೇಲಿಬಚಾರಕ ಾಗಿರುವೆ.
ಹುಚ್ಚನಂತೆ ವತಿರ್ಸುವ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಯಂತೆ ನಟಿಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ನೀನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಕೋಳ ಾಕಿ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಬಿ್ಬಣದ
ಕಂಠಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಕಬೇಕು. 27 ಈಗ ಯೆರೆಮೀಯನು
ಪ್ರ ಾದಿಯಂತೆ ನಟಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ಅವನನು್ನ ಏಕೆ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ?
28ಯೆರೆಮೀಯನು ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ನಮಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ: ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ನೀವು ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ
ಾಲದವರೆಗೆ ಇರುವಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರಿ; ತೋಟಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸಿರಿ; ಮತು್ತ ನೀವು ಬೆಳೆದದ್ದನು್ನ
ಆ ಾರವ ಾ್ನಗಿ ಬಳಸಿರಿ.’ ”

29 ಾಜಕ ಾದ ಚೆಫನ್ಯನು ಈ ಾಗದವನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನ ಮುಂದೆ ಓದಿದನು. 30 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ
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ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ಬಂದಿತು. 31 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ,
ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸು, ‘ನೆಹೆ ಾಮ್ಯ ಾದ ಶೆ ಾಯನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು: ಶೆ ಾಯನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರ ಾದನೆ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಾನು ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸುಳ್ಳನು್ನ

ನಂಬುವಂತೆ ಅವನು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 32 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ
ಾನು ತಕ್ಷಣ ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಅವನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿ
ಾಡುವ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳಲಿ್ಲ ಅವನು ಾಲು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.’ ”

ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ ‘ಶೆ ಾಯನು, ಜನರನು್ನ
ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗುವಂತೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.’ ”

30
ಆ ಾ ಾಯಕ ಾದ ಾ ಾ್ದನಗಳು

1 ಯೆಹೋವನಿಂದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು.
2 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಒಂದು
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿಡು. ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ನೀನೇ ಬರೆಯಬೇಕು.
3ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ನನ್ನ ಜನ ಾದಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನಮತು್ತಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ದಿನಗಳು ಬರುತಿ್ತವೆ.” ಈ
ಸಂದೇಶವು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದದು್ದ. “ಆ ಜನರನು್ನ ಾನು
ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲಸುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಆಗ ನನ್ನ ಜನರು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಒಡೆತನ ಪಡೆಯುವರು.”

4 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು ಈ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು:

5 “ಜನರು ಭಯದಿಂದ ಗೋಳಿಡುವದನು್ನ ಾವು ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
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ಜನರು ಅಂಜಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ; ನೆಮ್ಮದಿಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

6 “ಈಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ.
ಪುರುಷನು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮಕೊಡಬಲ್ಲನೆ? ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ
ಇಲ್ಲ.

ಾ ಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠನೂ ಪ್ರಸವವೇದನೆಪಡುತಿ್ತರುವ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯಂತೆ ತನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ಏಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ?

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ಮುಖವು ಸತ್ತವನಮುಖದಂತೆ ಏಕೆ ಬಿಳಿಚಿದೆ?
ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ಬಹಳ ಭಯಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.

7 “ಇದು ಾಕೋಬ್ಯರಿಗೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಾದ ಸಮಯ.
ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ.

ಎಂದೂ ಇಂಥ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಬರುವದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಾಕೋಬ್ ಇದರಿಂದ ಾ ಾಗುವುದು.”

8 ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿನ ನೊಗವನು್ನ
ಮುರಿದುಬಿಡುವೆನು. ನಿಮಗೆ ಕಟಿ್ಟರುವ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕುವೆನು.
ಪರದೇಶದವರು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾಸರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 9 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮತು್ತ

ಯೆಹೂದ್ಯರು ಪರದೇಶಿಯರ ಸೇವೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನೆ್ನೕ ಾಡುವರು, ಅವರು ತಮ್ಮ
ಾಜ ಾದ ಾವೀದನ ಸೇವೆ ಾಡುವರು, ಾನು ಆ ಾಜನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುವೆನು.”
10ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು:

“ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಕೋಬನೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ!
ಇಸೆ್ರೕಲೇ,ಅಂಜಬೇಡ,

ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆ ದೂರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ರ ಸುವೆನು.
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ಆ ದೂರದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬಂಧಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ,
ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ವಂಶದವರನು್ನ ರ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರನು್ನ ಆ ಾಡಿನಿಂದಮತೆ್ತ ಕರೆದುತರುತೆ್ತೕನೆ.
ಾಕೋಬು ಮತೆ್ತ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರುವುದು.
ಜನರು ಾಕೋಬನನು್ನ ಪೀಡಿಸುವದಿಲ್ಲ;

ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಹೆದರಿಸುವ ಶತು್ರಗಳಿರುವದಿಲ್ಲ.”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
11 “ಇಸೆ್ರೕಲರೇ,ಯೆಹೂದ್ಯರೇ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ ಾನು ಆ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ

ಾಶ ಾಡುವೆನು.
ಇದು ನಿಜ. ಾನು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು.

ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದಂಡನೆ ಾಗಲೇಬೇಕು.

ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸರಿ ಾಗಿ ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆ.”

12ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನ ಾದ ನಿಮಗೆ ಗುಣ ಾಗದ

ಾಯ ಾಗಿದೆ.
ನಿಮಗೆ ಾಸಿ ಾಗದ ನೋ ಾಗಿದೆ.

13ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಾಯಗಳು ಾಸಿ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.

14ನೀವು ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗ ಡನೆ ಸೆ್ನೕಹ ಾಡಿದಿರಿ.
ಆದರೆ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಕೊಡುವದಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ‘ಸೆ್ನೕಹಿತರು’ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮರೆತಿ ಾ್ದರೆ.

ಾನು ಶತು್ರವಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಯಿಸಿದೆ.
ಾನು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಾದ ಶಿ ಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ.

ನಿಮ್ಮ ಮ ಾಪ ಾಧಗಳಿ ಾಗಿ ಾನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದೆ.
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ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಾನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದೆ.
15 ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಯೆಹೂದವೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಯಗಳಿ ಾಗಿ ಏಕೆ

ಅರಚುವಿರಿ?
ನಿಮ್ಮ ಾಯಗಳುಆಳ ಾಗಿವೆಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಔಷಧಿಯಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮ ಾಪ ಾಧ ಾ್ಕಗಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಾಡಿದೆ.
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಾಡಿದೆ.

16ಆ ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿದವು.
ಆದರೆಈಗ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸ ಾಗಿದೆ.

ಇಸೆ್ರೕಲೇ,ಯೆಹೂದವೇ, ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳು ಬಂಧಿಗ ಾಗು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ನಿಮ್ಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಅವರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದಿಯುವರು.
ಅವರುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಅವರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು.”

17ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ:
“ ಾನು ಪುನಃ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು; ನಿಮ್ಮ
ಾಯಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡುವೆನು.

ಏಕೆಂದರೆ ಚೀ ೕನ್ ಭ್ರಷ್ಟ ಾದಳೆಂದೂ
‘ ಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಾದ ನಗರ’ವೆಂದೂ ಬೇರೆಯವರು
ಹೇಳಿದರು.”b

18ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ ಾಕೋಬಿನ ಜನರು ಈಗ ಬಂಧಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಆದರೆ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವರು.
ಾಕೋಬಿನಮನೆಗಳಮೇಲೆ ಾನು ಕನಿಕರ ತೋರುವೆನು.

ನಗರವುಈಗ ಕೇವಲ ಾಳುಬಿದ್ದ
ಮನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ದಿಬ್ಬ ಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಆ ನಗರವುಮತೆ್ತ ನಿಮಿರ್ಸಲ್ಪಡುವುದು.

ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾಗುವುದು.
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19ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಸೊ್ತೕತ್ರಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುವರು.
ಅಲಿ್ಲ ನಗುವಿನ ಧ ್ವನಿಯು ಕೇಳಿಬರುವುದು.

ಾನು ಅವರಿಗೆ ಹಲ ಾರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಚಿಕ್ಕವುಗ ಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.

ಾನು ಅವುಗಳಿಗೆ ೌರವವನು್ನ ತರುತೆ್ತೕನೆ.
ಾರೂ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೀ ಾಗಿ ಾಣುವದಿಲ್ಲ.

20 ಾಕೋಬಿನ ಸಂ ಾನದವರು ದಲಿನ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ
ಹೊಂದುವರು.

ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನೂ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ಬಲ ಾಲಿಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವೆನು.

ಅವರನು್ನ ಪೀಡಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.
21ಅವರಲೆ್ಲೕ ಒಬ್ಬನು ಅವರಿಗೆ ಾಯಕ ಾಗಿರುವನು.

ಆ ಾಯಕನು ನನ್ನ ಜನರಿಂದಲೇ ಬರುವನು.
ಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಾತ್ರ ಜನರು ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬರಲು ಾಧ್ಯ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಆ ಾಯಕನನು್ನ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬರಲು ಹೇಳುವೆನು.

ಅವನು ನನಗೆ ತುಂ ಾ ಹತಿ್ತರದವ ಾಗುವನು.
22ನೀವು ನನ್ನ ಜನ ಾಗುವಿರಿ
ಮತು್ತ ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗುವೆನು.”

23ಯೆಹೋವನು ಬಹಳ ಕೋಪ ಾಳಿದ್ದನು.
ಅವನು ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸಿದನು.

ಆ ಶಿ ಯು ಒಂದು ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ ಬಂದಿತು.
ಆ ಶಿ ಯು ದುಷ್ಟಜನರಮೇಲೆ ತೂಫಾನಿನಂತೆ ಬಂದಿತು.

24ಜನರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಶಿ ಸುವವರೆಗೆ
ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಿಷ್ಟ ಾಗಿಯೇ ಇರುವನು.

ಯೆಹೂದದ ಜನ ಾದ ನೀವು ಅದನು್ನ
ಕೊನೆಯದಿನಗಳಲಿ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
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31
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನವನಿ ಾರ್ಣ

1ಯೆಹೋವನುಈವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಆಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಗೋತ್ರಗಳ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು; ಅವರು ನನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗ ಾಗಿರುವರು.”

2ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ಶತು್ರವಿನ ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಕೆಲವು ಜನರು ಆಹುತಿ ಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ

ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯುವುದು.
ಇಸೆ್ರೕಲು ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಬಯಸಿ ಬರುವುದು.”

3ದೂರದಿಂದಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕೊಡುವನು.

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು, “ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ನನ್ನ
ಪೆ್ರೕಮವು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

ಾನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿ ಾಗಿರುವೆನು.

4ನನ್ನ ವಧು ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ನಿಮಿರ್ಸುವೆನು,
ಆಗ ನೀನು ಮತೆ್ತ ಒಂದು ಜ ಾಂಗ ಾಗುವೆ.

ನೀನು ದಲಿನಂತೆ ನಿನ್ನ ದಮ್ಮಡಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಾಡುವವರೊಡನೆ ನೃತ್ಯ ಾಡುವೆ.

5ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರೈತ ಾದ ನೀವುಮತೆ್ತ ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸುವಿರಿ.
ನೀವು ಸ ಾಯರ್ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ

ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ಬೆಳೆಸುವಿರಿ.
ರೈತ ಾದ ನೀವು

ಅದರ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
6ಒಂದು ಾಲ ಬರುವುದು,

ಆಗ ಾವಲು ಾರರು,
‘ಬನಿ್ನ, ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು
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ಚೀ ೕನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ’ ಎಂದು ಕೂಗುವರು.
ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದ ಾವಲು ಾರರು ಸಹ ಹೀಗೆಯೇ

ಕೂಗುವರು.”
7ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು:
“ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿ, ಾಕೋಬಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಡಿರಿ.

ಮ ಾ ಜ ಾಂಗ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೋಸ ್ಕರ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿ ಾಡಿರಿ.
ಸೊ್ತೕತ್ರಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ.

‘ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗದಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದ ಜನರನು್ನ ಆತನು
ರ ಸಿದನು’ ಎಂದು ಕೂಗಿರಿ.

8 ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಉತ್ತರದ ದೇಶದಿಂದ ತರುವೆನು.

ಾನು ಜಗತಿ್ತನ ದೂರದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಕುರುಡ ಾಗಿರುವರು; ಕುಂಟ ಾಗಿರುವರು,
ಕೆಲವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಗಭಿರ್ಣಿಯ ಾಗಿದು್ದ ಹೆರಿಗೆಯ ದಿನಗಳು
ತುಂಬಿದವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ.

ಬಹಳಷು್ಟ ಜನರು ಹಿಂತಿರುಗಿಬರು ಾ್ತರೆ.
9ಆ ಜನರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರು ಾಗ ಅಳುತಿ್ತರುವರು.

ಆದರೆ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಾರಿತೋರಿಸುವೆನು,
ಸ ಾ ಾನಪಡಿಸುವೆನು.

ಾನು ಅವರನು್ನ ನದಿ ಾಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವೆನು.
ಅವರು ಎಡವದಂತೆ ಸಮ ಾದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ

ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವೆನು.
ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ತಂದೆ;
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗ.

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಾನು ಅವರನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವೆನು.

10 “ಜ ಾಂಗಗಳೇ,ಯೆಹೋವನಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
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ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಸಮುದ್ರದಡದ ದೂರದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ತಿಳಿಸಿರಿ.

‘ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಚದರಿಸಿ ಾತನು
ಅವರನು್ನ ಮತೆ್ತ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವನು.

ಆತನು ತನ್ನ ಹಿಂಡನು್ನ ಕುರುಬನಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.

11 ಯೆಹೋವನು ಾಕೋಬ್ಯರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರುವನು.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ
ಜನರಿಂದ ರ ಸುವನು.

12ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಚೀ ೕನ್ ಶಿಖರಕೆ್ಕ ಬರುವರು;
ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಲಿ ಾಡುವರು.

ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ವಸು್ತಗಳಿಂದ
ಸಂತೋಷಚಿತ್ತ ಾದ ಅವರ ಮುಖಗಳು
ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗುವವು.

ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಾನ್ಯ, ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸ,
ಎಣೆ್ಣ, ಕುರಿಮರಿಗಳುಮತು್ತ ಹಸುಗಳನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.

ಅವರು ಾಕಷು್ಟ ನೀರಿರುವ ತೋಟದಂತೆ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ
ಇರುವರು.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಇನು್ನ ಾವ ತೊಂದರೆಗೂ ಒಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
13ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ತರುಣಿಯರು

ಸಂತೋಷದಿಂದ ನತಿರ್ಸುವರು.
ತರುಣರು ಮತು್ತ ವೃದ್ಧರು

ಆ ನತರ್ನದಲಿ್ಲ ಾಗವಹಿಸುವರು.
ಾನು ಅವರ ದುಃಖವನು್ನ ಸಂತೋಷ ಾಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸುವೆನು.

ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸಂತೈಸುವೆನು. ಅವರ ದುಃಖವನು್ನ
ಹೋಗ ಾಡಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವೆನು.

14 ಾಜಕರು ತಮಗೆ ಬೇ ಾಗುವದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ
ನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ ಪಡೆಯುವರು.
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ಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಉತ್ತಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಮನದಣಿಯುವ ಾಗೆ ಅನುಭವಿಸಿ ನನ್ನ ಜನರು
ತೃಪಿ್ತಪಡುವರು.”

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
15ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ ಾಮದಲಿ್ಲ ಅತಿ ದುಃಖದಿಂದ ಗೋ ಾಡುವ

ಒಂದು ಧ ್ವನಿಯು ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ.
ಾಹೇಲಳು* ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡುವಳು.
ಅವಳಮಕ್ಕಳು ಸತು್ತಹೋದುದರಿಂದ
ಾಹೇಲಳು ಸ ಾ ಾನ ಹೊಂದುವದಕೆ್ಕ ಒಪ್ಪ ಾರಳು.”

16ಆದರೆಯೆಹೋವನು, “ಅಳುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು.
ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ.

ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕು ್ಕವುದು” ಎಂದು ಹೇಳುವನು.
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
“ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವರು.
17ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು

ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವರೆಂಬ ನಿರೀ ನಿನಗಿರಲಿ.”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
18 “ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಅಳುವುದನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವದನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.

‘ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಿದೆ. ಾನು
ಾಠವನು್ನ ಕಲಿತೆನು.

ಾನು ತರಬೇತಿ ಹೊಂದದ ಒಂದು ಹೋರಿಯುಂತಿದೆ್ದನು.
ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸುವದನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ನಿಲಿ್ಲಸು.

* 31:15: ಾಹೇಲಳು ಾಕೋಬನ ಹೆಂಡತಿ. ಇಲಿ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರ ಾಳಿಯಲಿ್ಲ
ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನು್ನ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಎ ಾ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಎಂದು ಅಥರ್.
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ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು.

19ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ದೂರ ಾಗಿ ಅಲೆ ಾಡಿದೆನು.
ಆದರೆ ಾನು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನೂ್ನ ಜೀವನವನೂ್ನ
ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಂಡೆ.

ಾರುಣಾ್ಯವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಾನು ಾಡಿದ ಮೂಖರ್ತನ ಾ್ಕಗಿ
ಲಜೆ್ಜಗೊಂಡೆನು; ಾಚಿಕೆಪಟೆ್ಟನು.’ ”

20ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಮಗನೆಂಬುದು ನೀನು ಬಲೆ್ಲ.

ಾನು ಆಮಗುವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ೌದು, ಾನು ಹಲವು ಸಲ ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ

ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಆ ಾಗೂ್ಯ ಾನು ಅವನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

ಾನು ಅವನನು್ನ ತುಂ ಾ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂಅವನನು್ನ ಸಂತೈಸಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ.”

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
21 “ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ಾರಿತೋರುವ

ಕಂಬಗಳನೂ್ನ ಕೈಮರಗಳನೂ್ನ ನೆಡಿರಿ.
ನೀವು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರುವ ರಸೆ್ತಯನು್ನ ಗಮನಿಸಿರಿ.

ನಿಮ್ಮಊರುಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬನಿ್ನ.
ನನ್ನ ವಧು ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲೇ,ಮನೆಗೆ ಾ.
22 ನೀನು ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಮಗ ಾಗಿದೆ್ದ. ಆದರೆ ನೀನು

ಬದ ಾವಣೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈಗ ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಲು ಎಷು್ಟ ಹೊತು್ತ
ಾದುಕೊಂಡಿರುವೆ.

“ಯೆಹೋವನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅಪೂವರ್ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
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ಹೆಂಗಸು ಗಂಡಸನು್ನ ಾ ಾಡುವಳು.”

23 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನೂ
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ ಾನು ಯೆಹೂದದ ಜನರಿ ಾಗಿ ಮತೆ್ತ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡುವೆನು. ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವರನು್ನ ಾನು ಮತೆ್ತ

ಕರೆದುತರುವೆನು. ಆಗ ಅವರು ಯೆಹೂದ ಾಡಿನಲಿ್ಲಯೂ ಅದರ
ನಗರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹೀಗೆನು್ನವರು: ‘ ಾ್ಯಯ ಾದ ನಿ ಾಸವೇ, ಪವಿತ್ರ
ಪವರ್ತವೇ,ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.’

24 “ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ
ಾಂತಿಯಿಂದ ಾಸಿಸುವರು. ರೈತರೂ ದನಕುರಿಗಳನು್ನ
ಮೇಯಿಸುವ ಜನರೂ ಾಂತಿಯಿಂದ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು.
25 ದುಬಲರ್ಗೊಂಡ ಮತು್ತ ದಣಿದ ಜನರಿಗೆ ಾನು ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನೂ್ನ ಕೊಡುವೆನು.”

26 ಆಗ ಾನು ಎಚೆ್ಚತು್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನೋಡಿದೆ. ಅದೊಂದು
ಬಹಳ ಹಿತಕರ ಾದ ನಿದೆ್ರ ಾಗಿತು್ತ.

27ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ನುಡಿದನು: “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ
ವಂಶಗಳು ಬೆಳೆಯುವದಕೆ್ಕ ಾನು ಸ ಾಯ ಾಡುವ ದಿನಗಳು
ಬರುತಿ್ತವೆ. ಸಸಿಗಳನು್ನ ನೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ
ಾಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಅವರ ಪಶುಗಳು ಬೆಳೆಯುವದಕೂ್ಕ
ಾನು ಸ ಾಯ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 28 ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದಗಳ ಮೇಲೆ ಾನು ಗಮನವಿಟಿ್ಟದೆ್ದನು. ಆದರೆ
ಾನು ಅವರನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವ ಸಮಯ ಾ್ಕಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿದೆ್ದ.
ಾನು ಅವರನು್ನ ಕೆಡವಿದೆ; ಅವರನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದೆ.
ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರನು್ನ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಬಲ ಾಲಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು
ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

29 “ ‘ಹುಳಿ ಾ್ರ ತಿಂದವರು ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು!
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ರುಚಿ ಕಂಡದು್ದ ಅವರಮಕ್ಕಳು!’

ಎಂಬ ಾದೆಯನು್ನ ಆಗ ಜನರು ಬಳಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ.
30 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ಾಪದ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಾಯುವನು.
ಹುಳಿ ಾ್ರ ಯನು್ನ ತಿಂದವನೇ ಅದರ ರುಚಿಯನು್ನ ಾಣುವನು.”

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
31 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೂ

ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಸಮಯ ಬರುತಿ್ತದೆ. 32 ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾನು

ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಂತಲ್ಲ.
ಾನು ಅವರ ಕೈಹಿಡಿದು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂ ಾಗ ಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯದು. ಾನು ಅವರ ಒಡೆಯ ಾಗಿದೆ್ದ. ಆದರೆ ಅವರು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದರು.” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

33 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಭವಿಷ ್ಯದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾನು ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಅವರ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಇಡುವೆನು;
ಅವುಗಳನು್ನ ಅವರ ಹೃದಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವೆನು. ಾನು
ಅವರ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು, ಅವರು ನನ್ನ ಜನ ಾಗಿರುವರು.
34 ತಮ್ಮ ನೆರೆಮನೆಯವರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಬಂಧುಬಳಗದವರಿಗೂ
ಾರೂ ಯೆಹೋವನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ

ಅತಿ ಕನಿಷ್ಟರಿಂದ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವರು. ಅವರು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ
ಾನು ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು. ಾನು ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಡುವೆನು.” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ತ್ಯಜಿಸನು

35ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನು ಪ್ರ ಾಶಿಸುವಂತೆ ಾಡು ಾತನೂ
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ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರನೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೂ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವಂತೆ
ಾಡು ಾತನೂ

ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ದಡಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸುವಂತೆ ಸಮುದ್ರವನು್ನ
ಕೆರಳಿಸು ಾತನೂ

ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರ ಾ್ಯತನೂ
ಆಗಿರುವಯೆಹೋವನು.”

36ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ

ಹತೋಟಿಯನು್ನ ಾನು ಕಳೆದುಕೊಂ ಾಗ ಾತ್ರ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪೀಳಿಗೆಯು ಒಂದು ಜ ಾಂಗ ಾಗಿ
ನಿಂತುಹೋಗುವುದು.”

37ಯೆಹೋವನುಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ಸಂತತಿಯವರನು್ನ
ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ಜನರಿಗೆ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಅಳೆಯಲೂ
ಭೂಗಭರ್ದ ಪರಿಪೂಣರ್ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ಅರಿಯಲೂ ಾಧ್ಯವೇ?

ಒಂದುವೇಳೆ ಾಧ್ಯ ಾದರೆ, ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ
ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿದರೂ ನಿ ಾಕರಿಸಬಹುದು.”

ಇದುಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ.
ಹೊಸ ಜೆರುಸಲೇಮ್

38ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ: “ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟವ ಾಲ ಬರುತಿ್ತದೆ. ಹನನೇಲನ ಬುರುಜಿನಿಂದ
ಮೂಲೆಯ ಾಗಿಲಿನವರೆಗೆ ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ
ಕಟ್ಟ ಾಗುವುದು. 39 ಅಳತೆಯ ನೂಲು ಮೂಲೆಯ ಾಗಿಲಿನಿಂದ
ಾರೇಬ್ ಗುಡ್ಡದ ನೇರ ಾಗಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ಎಳೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಗೋಯದ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗುವುದು. 40 ಹೆಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬೂದಿಯನು್ನ ಚೆಲು್ಲವ ಇಡೀ
ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ ಾಗುವುದು. ಕಿದೊ್ರೕನ್
ಹಳ್ಳ, ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಕುದುರೆ ಾಗಿಲಿನ ಮೂಲೆ, ಇವುಗಳವರೆಗಿರುವ
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ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶ ಅದರಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು. ಆ ಪ್ರದೇಶವೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ ಾಗುವುದು. ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವು ಇನು್ನಮೇಲೆ
ಎಂದಿಗೂ ಕೆಡವಲ್ಪಡದು; ಾ ಾಗದು!”

32
ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡದು್ದ

1 ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹತ್ತನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ* ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ
ಸಂದೇಶವಿದು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹತ್ತನೆಯ ವಷರ್
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಷರ್ ಾಗಿತು್ತ. 2 ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ಮುತಿ್ತತು್ತ. ಯೆರೆಮೀಯನು ಾ ಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ
ಸೆರೆ ಾಗಿದ್ದನು. ಈ ಾ ಾಗೃಹವುಯೆಹೂದದ ಾಜನ ಅರಮನೆಗೆ
ಸೇರಿತು್ತ. 3ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ
ಆ ಾ ಾಗೃಹದಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದನು. ಯೆರೆಮೀಯನು ಪ್ರ ಾದಿಸಿದ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೆರೆಮೀಯನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ ಾನು ತಕ್ಷಣವೇ
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಈ ನಗರವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
4ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರ. ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಅವನನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸ ಾಗುವುದು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ
ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುವನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ
ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ಅವನನು್ನ ನೋಡುವನು. 5 ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು
ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. ಾನು

* 32:1: ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹತ್ತನೆಯ ವಷರ್ ಅಂದರೆ ಕಿ್ರ. ಪೂ. 588-587.
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದು್ದ ಈ ವಷರ್ದಲಿ್ಲಯೇ.



ಯೆರೆಮೀಯ 32:6 cliv ಯೆರೆಮೀಯ 32:12

ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸುವವರೆಗೆ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಅಲಿ್ಲರುವನು. ನೀವು
ಕಸಿ್ದೕಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರೂ ನಿಮಗೆ ಜಯ ಾಗದು.’ ”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

6 ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿದನು, “ನನಗೆ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಹೀಗಿದೆ:
7 ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಾದ ಶಲೂ್ಲಮನ ಮಗ ಾಗಿರುವ
ಹನಮೇಲನು ಶೀಘ್ರದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಯೆರೆಮೀಯನೇ,
ಅ ಾತೋತ್ ಪಟ್ಟಣದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಹೊಲವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊ. ನೀನು ನನ್ನ ಅತಿ ಸಮೀಪದ ಬಂಧು ಾದುದರಿಂದ
ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊ. ಆ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಿನಗೆ
ಅಧಿ ಾರವಿದೆ ಮತು್ತ ಅದು ನಿನ್ನ ಹೊಣೆ ಾರಿಕೆಯೂ ೌದು’ ಎಂದು
ಹೇಳುವನು.

8 “ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಯಿತು. ನನ್ನ
ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ಾದ ಹನಮೇಲನು ಾ ಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲದ್ದ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: ‘ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್
ಸೀಮೆಯ ಅ ಾತೋತಿನಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊ. ಆ
ಹೊಲವನು್ನ ನಿನ ಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊ. ಅದರ ಒಡೆಯ ಾಗುವದಕೆ್ಕ
ನಿನಗೆ ಹಕಿ್ಕದೆ.’ ”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 9 ಾನು

ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ಾದ ಹನಮೇಲನಿಂದ ಅ ಾತೋತಿನಲಿ್ಲರುವ
ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡು ಅದರ ಕ್ರಯ ಾಗಿ ಹದಿನೇಳು ಶೆಕೆಲ್ †
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತೂಕ ಾಕಿದೆನು. 10 ಾನು ಕ್ರಯಪತ್ರಕೆ ್ಕ ಸಹಿ
ಾಕಿದೆನು. ಕ್ರಯಪತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಗೆ ರುಜು ಾಡಿಸಿದೆನು.
ಇದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗಿ ಕೆಲಜನರನು್ನ ಕರೆಸಿದೆನು. ಾನು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ
ತಕ ್ಕಡಿಯಲಿ್ಲ ತೂಕ ಾಕಿ ಕೊಟೆ್ಟನು. 11 ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಯಪತ್ರದ
ರುಜು ಾಡಿದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ರುಜು ಾಡದ ಒಂದು
ಪ್ರತಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. 12 ಾನುಅವುಗಳನು್ನ ಾರೂಕನಕೈಗೆ
† 32:9: ಶೆಕೆಲ್ 2:5 ಔನ್್ಸ (ತೂಕ)
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ಕೊಟೆ್ಟನು. ಾರೂಕನು ನೇರೀಯನ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ನೇರೀಯನು
ಮಹೆ್ಸೕಮನ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಹರು ಾಡಿದ ಕ್ರಯಪತ್ರದಲಿ್ಲ
ಾನು ಹೊಲವನು್ನ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ಕೊಂಡ ಎ ಾ್ಲ ಷರತು್ತಗಳಿದ್ದವು. ನನ್ನ
ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ಾದ ಹನಮೇಲನು ಮತು್ತ ಉಳಿದ ಾ ಗಳು
ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದಗಲೇ ಾನು ಈ ಕ್ರಯಪತ್ರವನು್ನ ಾರೂಕನ ಕೈಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು.
ಆ ಾ ಗಳು ಸಹ ಈ ಕ್ರಯಪತ್ರಕೆ ್ಕ ಸಹಿ ಾಕಿದ್ದರು. ಆ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತ ಹಲ ಾರು ಜನ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಾನು ಾರೂಕನ ಕೈಗೆ ಆ
ಕ್ರಯಪತ್ರ ಕೊಡುವದನು್ನ ನೋಡಿದರು.

13 ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದಂತೆಯೆ ಾನು ಾರೂಕನಿಗೆ,
14 “ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಕ್ರಯಪತ್ರದ ಎರಡೂ ಪ್ರತಿಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ
ರುಜು ಾಡಿದ ಮತು್ತ ರುಜು ಾಡದ ಪ್ರತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವುಗಳು ಬಹು ಾಲ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಒಂದು ಮಣಿ್ಣನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ಾಕಿ ಮುಚಿ್ಚಡು.’ 15 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು, ‘ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಜನರು ಪುನಃ ಮನೆಗಳನು್ನ, ಹೊಲಗಳನು್ನ, ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವರು’ ಎಂದು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.”

16 ನೇರೀಯನ ಮಗ ಾದ ಾರೂಕನಿಗೆ ಕ್ರಯಪತ್ರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ
ಮೇಲೆ ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಹೀಗೆಂದೆನು:

17 “ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ನೀನು ನಿನ್ನ ಅ ಾರ ಾದ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ. ನಿನಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ ಾದುದು ಾವುದೂ
ಇಲ್ಲ. 18 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಾವಿ ಾರು ಜನರಿಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಯೂ ಕರುಣಾಮಯಿ ಾಗಿಯೂ ಇರುವೆ.
ಆದರೆ ತಂದೆಗಳು ಾಡಿದ ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿ ಯನು್ನ
ವಿಧಿಸು ಾತನೂ ನೀನೇ. ಮಹತ್ವವುಳ್ಳವನೇ, ಪ ಾಕ್ರಮಿ ಾದ
ದೇವರೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಂಬುದೇ ನಿನ್ನ
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ಾಮಧೇಯ. 19 ನೀನು ಮಹತ್ತರ ಾದ ೕಜನೆಗಳನು್ನ
ಾಕಿ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವೆ. ಜನರು ಾಡುವ
ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ನೀನು ನೋಡುವೆ. ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವವರಿಗೆ
ನೀನು ಪ್ರತಿಫಲಗಳನು್ನ ಕೊಡುವೆ. ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವವರನು್ನ
ನೀನು ದಂಡಿಸುವೆ. ಅವರು ಾವುದಕೆ್ಕ ಅಹರ್ರೊ ಅದನು್ನ
ಕೊಡುವೆ. 20 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ. ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನೀನು
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು
ಅವುಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ. ಜನರು ಇರುವಲೆ್ಲಲ್ಲ ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಾಡಿದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ನೀನು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವೆ.

21 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ನಿನ್ನ
ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಕರೆದುತಂದೆ. ಇದನು್ನ ಬಲ ಾದ
ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದದು.

22 “ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಈ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಕೊಟೆ್ಟ. ನೀನು ಬಹಳ ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಅವರಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಾಗಿ ಾತು ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದ. ಇದು ಬಹಳ
ಒಳೆ್ಳಯ ಭೂಮಿ. ಇದು ಅನೇಕ ಒಳೆ್ಳ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ
ಒಳೆ್ಳಯ ಭೂಮಿ.‡ 23 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಈ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದು
ಅದನು್ನ ತಮ್ಮದ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವರು ನಿನ್ನ
ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ; ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ;
ನಿನ್ನ ಆ ಯಂತೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಇಂ ಾ ದುಗರ್ತಿ ಬರುವಂತೆ ಾಡಿದೆ.

24 “ಈಗ ವೈರಿಗಳು ನಗರವನು್ನ ಮುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವರು ಇಳಿಜಾರುಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಾಬಿಲೋನಿನ
ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗ, ಾಮ ಮತು್ತ ಭಯಂಕರ ಾ್ಯಧಿ

‡ 32:22: ಇದು… ಭೂಮಿಅಕ್ಷರಶಃ, ಾಲು ಮತು್ತ ಜೇನು ಹರಿಯುವ ದೇಶ.
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ಇವುಗಳ ಸ ಾಯದಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು ಈಗ
ನಗರದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಯೆಹೋವನೇ,
ಹೀ ಾಗುವದೆಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದೆ್ದ, ಈಗ ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಆಗುತಿ್ತದೆ.

25 “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಆ ದುಬರ್ಟನೆಗಳೆ ಾ್ಲ
ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತವೆ. ಆದರೆಈಗನೀನು ‘ಯೆರೆಮೀಯನೇ,ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೋಮತು್ತ ಈಖರೀದಿಗೆ ಾ ಾಗಿ
ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೋ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರುವಿಯಲ್ಲ.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ನಗರವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಂತಿರು ಾಗ ನೀನು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರುವಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆ?
ಏಕೆ ಾನು ಹಣವನು್ನ ಹೀಗೆ ವ್ಯಥರ್ ಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?”

26 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶ
ಬಂದಿತು: 27 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಾನೇ ಯೆಹೋವನು, ಾನು
ಈ ಭೂಮಂಡಲದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ದೇವರು. ಯೆರೆಮೀಯನೆ,
ನನಗೆ ಾವುದೂ ಅ ಾಧ್ಯವಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ನೀನು ಬಲೆ್ಲ.”
28 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ
ಾನು ಕೂಡಲೇ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯಕೂ್ಕ ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೂ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು. ಸೈನ್ಯವು ಈ
ನಗರವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. 29 ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು
ಈ ಾಗಲೇ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುತಿ್ತದೆ.
ಸೈನಿಕರು ಬೇಗನೆ ನಗರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿಹಚಿ್ಚ
ಸುಟು್ಟ ಾಕುವರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ
ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ಾಳನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ

ಅಪಿರ್ಸಿ ಾನು ಕೋಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡಿದ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳು
ಈ ನಗರದಲಿ್ಲವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ
ಾನನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿರುವರು. ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು
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ಆ ಮನೆಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವುದು. 30 ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಗಮನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರು
ಾಡುವದೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದ. ಅವರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ
ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಾಡಿದ

ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ ನನಗೆ ಬಹುಕೋಪ ಬರುವಂತೆ ಾಡಿದರು.”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 31 “ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವು
ನಿ ಾರ್ಣಗೊಂಡಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಈ ನಗರದ ಜನರು
ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಈ ನಗರವು ನನಗೆ
ಅತಿಕೋಪ ಬರುವಂತೆ ಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣದಂತೆ
ಅದನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡುವೆನು. 32 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರು
ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ
ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಜನರು, ಾಜರು,ಮುಂ ಾಳುಗಳು, ಾಜಕರು,
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು, ಯೆಹೂದದ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳು
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

33 “ಆ ಜನರು ಸ ಾಯಕೋರಿ ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ
ಅವರು ನನಗೆ ವಿಮುಖ ಾದರು. ಾನು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಅವರಿಗೆ
ಬುದಿ್ಧಕಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಾನುಅವರನು್ನ ತಿದು್ದವಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಿದೆ,ಆದರೆಅವರು
ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 34 ಆ ಜನರು ತಮ ಾಗಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ

ಹೆಸರಿನಿಂದ ಾ್ಯತಿಗೊಂಡ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ನನ್ನ
ಆಲಯವನು್ನ ‘ಹೊಲಸು’ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

35 “ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನಮ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ
ಾಳನಿ ಾಗಿ ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಆಹುತಿಕೊಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಾ್ದರೆ. ಇಂ ಾ
ಭಯಂಕರ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಲು ಾನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಇಂ ಾ ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಯರ್ವನು್ನ
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ಾಡುವರೆಂದು ಾನೆಂದೂ ಧಿಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
36 “ ‘ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಅವನು ಖಡ್ಗ, ಾಮ, ಭಯಂಕರ ಾದ ಾ್ಯಧಿಗಳನು್ನ
ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವನು’ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:
37 ‘ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಲು ಾನು ಒ ಾ್ತಯಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ
ತುಂಬ ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದ. ಆದರೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ಈ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವೆನು. ಾನು ಒ ಾ್ತಯಿಸಿಅವರನು್ನ ಅಟಿ್ಟದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು. ಅವರನು್ನ ಪುನಃ ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಕರೆತರುವೆನು. ಅವರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮತು್ತ ಸುರ ತ ಾಗಿ
ಇರುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 38 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಾಗಿರುವರು, ಾನು ಅವರ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು.
39 ಒಂದೇ ಜ ಾಂಗ ಾಗುವ ಬಯಕೆಯನು್ನ ಾನು ಅವರಲಿ್ಲ
ಉಂಟು ಾಡುವೆನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ನನ್ನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿರುವರು. ೌದು, ಅವರ
ಬಯಕೆಯೂಅವರಮಕ್ಕಳ ಬಯಕೆಯೂ ಇದೇ ಆಗಿರುವುದು.

40 “ ‘ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಗಡ
ಾಶ್ವತ ಾದ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಈ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗುವುದೇ
ಇಲ್ಲ. ಾನು ಾ ಾಗಲೂಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನನು್ನ
ೌರವಿಸಬೇಕೆಂಬ ಇಚೆ್ಛಯನು್ನ ಅವರಲಿ್ಲ ಬರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ
ಅವರೆಂದಿಗೂ ನನಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. 41 ಅವರು ನನ್ನನು್ನ
ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವರು. ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವದರಲಿ್ಲ
ಾನು ಸಂತೋಷಪಡುವೆನು. ಾನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಈ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಟು್ಟ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇದನು್ನ ಾನು
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ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.’ ”
42ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ

ಜನರಮೇಲೆ ಾನುಈಮ ಾವಿಪತ್ತನು್ನ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದರಂತೆಯೇ
ಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಳಿತನು್ನ ತರುವೆನು. ಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡುವ ಾಗಿ ಾತುಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 43 ನೀವು ‘ಈ ಪ್ರದೇಶವು

ಒಂದು ಬರಿ ಾದ ಮರುಭೂಮಿ. ಇಲಿ್ಲ ಜನ ಾಗಲಿ ಾ್ರಣಿಗ ಾಗಲಿ
ಇಲ್ಲ. ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಈ ದೇಶವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತರುವಿರಿ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ಪುನಃ ಈ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಹೊಲಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವರು. 44 ಜನರು
ಹಣ ಕೊಟು್ಟ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು
ಕ ಾರುಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಾಕುವರು. ಜನರು ಕ್ರಯಪತ್ರಗಳಿಗೆ
ಸಹಿ ಾಕುವದನು್ನ ಬೇರೆಯವರು ನೋಡುವರು. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್
ಕುಲದವರು ಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಜನರು ಪುನಃ ಹೊಲಗಳನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು
ಹೊಲಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ಯೆಹೂದ ಪ್ರದೇಶದ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಪಶಿ್ಚಮದ ಇಳಿಜಾರು
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ದ ಣದ ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲಯೂ ಹೊಲಗಳನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವರು. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ
ಪುನಃ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವದರಿಂದ ಹೀ ಾಗುವುದು.” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

33
ದೇವರ ಾ ಾ್ದನ

1 ಎರಡನೇ ಾರಿ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಯೆರೆಮೀಯನು ಇನೂ್ನ ಾ ಾಗೃಹದ
ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಾಗಿದ್ದನು. 2 “ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ಆತನೇ ಅದನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿಡುವನು. ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: 3 ‘ಯೆಹೂದವೇ,ನನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸು. ಆಗ ಾನು ನಿನಗೆ
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ಉತ್ತರಿಸುವೆನು. ಾನು ನಿನಗೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಾದ ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀನು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
4 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲನ
ಮನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಾಜರ ಅರಮನೆಗಳ
ಬಗೆ್ಗಯೂ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ವೈರಿಗಳು ಆ
ಮನೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡು ಾ್ತರೆ. ವೈರಿಗಳು ನಗರದ ಕೋಟೆಗೋಡೆಗಳ
ತುದಿಯವರೆಗೂ ಇಳಿಜಾ ಾದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟ ಾ್ತರೆ. ವೈರಿಗಳು
ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದು ಈ ನಗರದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವರು.

5 “ ‘ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಅನೇಕ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;

ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಜನರನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕುವೆನು. ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ಬರುವುದು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಅನೇ ಾನೇಕಮೃತದೇಹಗಳು ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬೀಳುವವು.

6 “ ‘ಅನಂತರ ಾನು ಆ ನಗರದ ಜನರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು. ಆ
ಜನರು ಾಂತಿಯನೂ್ನ ಸುರಕ್ಷಣೆಯನೂ್ನ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
7 ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲುಗಳಿಗೆ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು. ಅವರನು್ನ ಾನು ದಲಿನಂತೆ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವೆನು. 8 ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೂ

ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಬಿಡುವೆನು. ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ
ಾ ಾಡಿದರೂಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು. 9ಆಗಜೆರುಸಲೇಮ್ಒಂದು
ಅದು್ಭತ ಾದ ಸ್ಥಳ ಾಗುವುದು; ಜನರು ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವರು.
ಅಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿ ಾಗ ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳ
ಜನರು ಅದನು್ನ ಹೊಗಳುವರು; ವಿಸ್ಮಯಪಡುವರು. ಾನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಒಳಿತಿನ ವಿಷಯವು ಅವರ ಕಿವಿಗೆ
ಬೀಳುವುದು.’

10 “ ‘ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಒಂದು ಬರಿ ಾದ ಮರುಭೂಮಿ ಾಗಿದೆ.
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ಅಲಿ್ಲ ಜನ ಾಗಲಿ ಾ್ರಣಿಗ ಾಗಲಿ ಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು
ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತರುವಿರಿ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದದ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಈಗ ೌನವಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇಗನೆ ಅಲಿ್ಲ
ಧ ್ವನಿಕೇಳಿಸುವುದು. 11 ಅಲಿ್ಲ ಹಷರ್ದ ಮತು್ತ ಸಂತೋಷದ ಧ ್ವನಿ
ಕೇಳಿಬರುವುದು. ಅಲಿ್ಲವಧುವರರಸಂತೋಷದಧ ್ವನಿಕೇಳಿಸುವುದು.
ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ತಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು
ಬರುವ ಧ ್ವನಿಯು ಕೇಳಿಸುವುದು. ಅವರು ‘ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ. ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು. ಆತನ ಕರುಣೆಯು
ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಾನು ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ
ಪುನಃ ಸುಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ತರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು.
ಅದು ದಲಿನಂತೆಆಗುವುದು.” ಯೆಹೋವನುಈವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಹೇಳಿದನು.

12 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಈ ಸ್ಥಳವು
ಈಗ ಬರಿ ಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇಲಿ್ಲ ಜನ ಾಗಲಿ ಪಶುಗ ಾಗಲಿ
ಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು
ಾಸಿಸುವರು; ಕುರುಬರು ಾಸಿಸುವರು. ಕುರಿಮಂದೆಗಳಿ ಾಗಿ
ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳಿರುವವು. 13 ಕುರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾಗ ಕುರುಬರು ಅವುಗಳನು್ನ ಎಣಿಸುವರು.
ಇಡೀ ದೇಶದಲೆ್ಲಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಪಶಿ್ಚಮದ
ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೆಗೆವ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ
ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಎಣಿಸುತಿ್ತರುವರು.”

ಉತ್ತಮ ಕೊಂಬೆ
14 ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ: “ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ

ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಾದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಾ ಾ್ದನವು ನೆರವೇರುವ ಸಮಯ ಬರುತಿ್ತದೆ.

15 ಆಗ ಾನು ಾವೀದನ ವಂಶದಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಾದ
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‘ ಳಕೆ ಂದನು್ನ’ ಚಿಗುರಿಸುವೆನು. ಆ ಳಕೆಯು ದೇಶಕೆ್ಕ
ಒಳೆ್ಳಯದನೂ್ನ ನೀತಿಯುತ ಾದುದನೂ್ನ ಾಡುವುದು. 16 ಆಗ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸುರ ತ ಾಗಿರುವರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಜನರು
ಸುರ ತ ಾಗಿರುವರು. ಆ ‘ ಳಕೆಯ’ ಹೆಸರು ‘ಯೆಹೋವನು
ಒಳೆ್ಳಯವನು.’ ”*

17 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ ಾ ಾಗಲೂ ಾವೀದನ
ವಂಶದವನೊಬ್ಬನು ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾಗಿದು್ದಕೊಂಡು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆಳುವನು. 18 ಾ ಾಗಲೂ ಲೇವಿವಂಶದವರೇ
ಾಜಕ ಾಗಿರುವರು. ಆ ಾಜಕರು ಸ ಾ ಾಲ ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ

ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಮತು್ತ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಾಡುವರು.”

19 ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು.
20ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಹಗಲುಮತು್ತ ಾತಿ್ರಗಳ ತೆ
ಾನೊಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವುಗಳು
ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಾನು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು
ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು
ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಬಹು ಾದರೆ 21 ನೀವು
ಾವೀದನ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ತೆ ಾನು ಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ ಬದ ಾಯಿಸಬಹುದು. ಆಗ ಾವೀದನ
ವಂಶದವರು ಾಜ ಾಗ ಾರರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ವಂಶದವರು
ಾಜಕ ಾಗ ಾರರು. 22 ಆದರೆ ಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೂ ಲೇವಿಯರಿಗೂ ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಸಂ ಾನವನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆಯೂ ಸಮುದ್ರದ
ತೀರದಮರಳಿನಂತೆಯೂಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗುವರು.”

23 ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ
* 33:16: ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಮ್ಮ ನೀತಿಸ್ವರೂಪತೆಯು
ಯೆಹೋವನು ಾತ್ರ.” ಅಥ ಾ “ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ನಿರಪ ಾಧಿಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡು ಾ್ತನೆ”ಅಥ ಾ “ನಮಗೆ ಜಯವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.”
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ಪಡೆದನು: 24 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಜನರು ಏನು ಹೇಳಿದರೆಂಬುದನು್ನ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೇ? ‘ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ
ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು; ಆದರೆ ಈಗ ಅವರನು್ನ
ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅನ್ಯಜನರು ನನ್ನ
ಜನರನು್ನ ಎಷು್ಟ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆಂದರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಜ ಾಂಗ ಾಗಿ
ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲ.”

25 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಹಗಲಿರುಳುಗಳ ಸಂಗಡ
ಾನು ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ
ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳಿಗೆ ಾನು ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನೕ ವಿಧಿಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 26ಅವರನು್ನ
ತ್ಯಜಿಸಬಹುದೇನೊ! ಾಕೋಬನ ಸಂ ಾನದವರನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ
ಾವೀದನ ವಂಶದವರು ಅಬ್ರ ಾಮ, ಇ ಾಕ ಮತು್ತ ಾಕೋಬರ
ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಆಳದಂತೆ ಾಡಬಹುದೇನೊ! ಆದರೆ
ಾವೀದನು ನನ್ನ ಸೇವಕ. ಾನು ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರೇ
ತೋರುವೆನು;ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವಂತೆ ಾಡೇ ಾಡುವೆನು.”

34
ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1ಯೆಹೋವನಿಂದಯೆರಮೀಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಮತು್ತ
ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಊರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಈ
ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಆಗ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸಂಗಡ ಅವನ ಸಮಸ್ತ
ಸೈನ್ಯವುಮತು್ತ ಅವನ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳಮತು್ತ ಜನರ
ಸೈನ್ಯವು ಇತು್ತ.

2 ಆ ಸಂದೇಶ ಹೀಗಿತು್ತ: “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸು.
‘ಚಿದಿ್ಕೕಯನೇ, ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: ಅತಿ ಶೀಬ್ರದಲಿ್ಲ
ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನಿಗೆ
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ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ; ಅವನು ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡು ಾ್ತನೆ. 3 ಚಿದಿ್ಕೕಯನೇ,
ನೀನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆ. ನಿಶಿ್ಚತ ಾಗಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸ ಾಗುವುದು. ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜನನು್ನ ನೀನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ ನೋಡುವೆ. ಅವನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವನು; ನೀನು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಹೋಗುವೆ. 4ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನೇ, ಯೆಹೋವನ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಕೇಳು. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕೊಲ್ಲ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 5 ನೀನು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ
ಾಯುವೆ. ನೀನು ಾಜ ಾಗುವ ಮುನ್ನ ಆಳಿದ ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ೌರವ ತೋರುವದ ಾ್ಕಗಿ ಜನರು ಶವಸಂ ಾ್ಕರದ ಧೂಪವನು್ನ
ಾಕಿದ್ದರು. ಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸಲು ಜನರು ಶವಸಂ ಾ್ಕರದ
ಧೂಪವನು್ನ ಾಕುವರು. ಅವರು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಅಳುವರು. ಅವರು
ದುಃಖದಿಂದ, “ಅ ್ಯೕ, ಯೆಹೋವನೇ” ಎಂದು ಗೋ ಾಡುವರು.
ಸಬತಃ ಾನೇ ನಿನಗೆ ಈ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.’ ” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

6 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 7 ಆಗ ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜನ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಾನು ಇನೂ್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ
ಯೆಹೂದದ ನಗರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಹೋ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ. ಆ
ಪಟ್ಟಣಗಳೆಂದರೆ ಾಕೀಷ್ ಮತು್ತ ಅಜೇಕ. ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ
ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ನಗರಗಳೆಂದರೆ ಇವೆರಡೇ.
ಜನರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದರು

8 ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಇಬಿ್ರಯದ ಗು ಾಮರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವ ಾಗಿ
ಾತುಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಹೀಗೆ ಾತುಕೊಟ್ಟ ತರು ಾಯ

ಯೆಹೋವನಿಂದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು.
9 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಇಬಿ್ರಯ ಾಸ ಾಸಿಯರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
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ಾಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೂದದ ಕುಲದ ಾರನೂ್ನ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ
ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದದ ಸಮಸ್ತ
ಮುಖಂಡರು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಸ ಾಸಿಯರನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವು ಾಗಿಯೂ ಅವರಿಂದ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ
ಾಡಿಸುವದಿಲ್ಲ ಎಂಬು ಾಗಿಯೂ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ

ಎ ಾ್ಲ ಗು ಾಮರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡ ಾಯಿತು. 11 ಬಳಿಕ
ಗು ಾಮರನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರು ತಮ್ಮಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿ
ಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದ ಜನರನು್ನ ಪುನಃ ತಮ್ಮ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡರು.
12 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶ

ಬಂದಿತು: 13ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: “ ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಗು ಾಮ ಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರತಂದೆನು. ಾನು ಾಗೆ ಾಡಿ ಾಗ
ಅವರ ಸಂಗಡ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡೆ. 14 ಾನು
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ‘ಪ್ರತಿ ಏಳು ವಷರ್ದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಇಬಿ್ರಯ ಗು ಾಮರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕು.
ತನ್ನನು್ನ ನಿಮಗೆ ಾರಿಕೊಂಡ ಇಬಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದ್ದರೆ
ಅವನು ಆರು ವಷರ್ ಸೇವೆ ಾಡಿದ ನಂತರ ಅವನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕಿವಿಗೆ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

15ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ಹಿಂದೆ ನೀವು ನೀತಿಯುತ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿದಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದ್ದ ಇಬಿ್ರಯ ಗು ಾಮರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದಿರಿ. ನೀವು ನನ್ನ
ಹೆಸರಿನಿಂದ ಾ್ಯತಿಗೊಂಡಿರುವ ಆಲಯದಲಿ್ಲ, ನನ್ನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸಹ ಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ. 16 ಆದರೆ ಈಗ
ನೀವು ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ೌರವ
ಕೊಡುವದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಇದನು್ನ ಹೇಗೆ
ಾಡಿದಿರಿ? ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದ
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ಾಸ ಾಸಿಯರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ಅವರು ಪುನಃ
ಗು ಾಮ ಾಗುವಂತೆ ಒ ಾ್ತಯಿಸಿರುವಿರಿ.

17 “ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ನೀವು
ನನ್ನ ಆ ಾ ಾಲನೆಯನು್ನ ಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರ ಾದ ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ ಾಬತಂತ್ರ ್ಯವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ. ನೀವು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು
“ ಾಬತಂತ್ರ ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಖಡ್ಗ, ಭಯಂಕರ ಾದ ಾ್ಯಧಿ ಮತು್ತ ಹಸಿವು ಇವುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವ “ ಾಬತಂತ್ರ ್ಯವನು್ನ” ಾನು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈವಿಷಯ ಕೇಳಿ
ಭೂಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ಾಜ್ಯಗಳು ಭಯಪಡುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
18 ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ
ಕೊಟ್ಟ ಾತನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಜನರನು್ನ ಾನು ತ್ಯಜಿಸುವೆನು.
ಇವರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕರುವನು್ನ ಎರಡು ತುಂಡುಗ ಾಗಿ
ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಟು್ಟ ಆ ಎರಡು ತುಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಾದುಹೋದರು.
19 ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಯಕರು, ಪ್ರಮುಖ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು, ಾಜಕರು ಮತು್ತ ದೇಶದ ಸಕಲ ಜನರು
ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ ಕರುವಿನ
ಶರೀರದ ಎರಡು ತುಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಾದುಹೋದರು.
20 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಆ ಜನರನು್ನ ಅವರ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ
ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಇಚಿ್ಛಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆ
ಜನರ ದೇಹಗಳು ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳಿಗೂ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿನ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಆ ಾರ ಾಗುವವು. 21ಯೆಹೂದದ
ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನೂ್ನ ಅವನ ಾಯಕರುಗಳನೂ್ನ ಾನು ಅವರ
ಶತು್ರಗಳಿಗೂ ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಯಸುವ ಜನರಿಗೂ ಕೊಡುವೆನು.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದ್ದರೂ
ಾನು ಚಿದಿ್ಕೕಯ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರ
ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ. 22 ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
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ಬರಬೇಕೆಂದು ಾನು ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ.’ ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ. ‘ಆ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುವುದು.
ಅವರು ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ
ಬೆಂಕಿಯಿಟು್ಟ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವರು. ಾನು ಯೆಹೂದ ಪ್ರದೇಶದ
ನಗರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಆ ನಗರಗಳು ಬರಿ ಾದ
ಮರುಭೂಮಿಗ ಾಗುವವು. ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸ ಾಡ ಾರರು.’ ”

35
ರೇ ಾಬ್ಯರ ಒಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ದೃ ಾ್ಟಂತ

1 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಯೆಹೂದವನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು.
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಾಜ ಾದ ೕಷೀಯನ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ಹೀಗಿತು್ತ: 2 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ರೇ ಾಬನ
ಕುಟುಂಬದವರಲಿ್ಲಗೆ* ಹೋಗು. ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಒಂದು ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆಗೆ ಕರೆದು, ಕುಡಿಯುವದಕೆ್ಕ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಕೊಡು.”

3ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು (ಯೆರೆಮೀಯನು) ಾಜನ್ಯನನು್ನ ಕರೆಯಲು
ಹೋದೆನು. ಾಜನ್ಯನು ಯೆರೆಮೀಯನೆಂಬುವನ† ಮಗ.
ಯೆರೆಮೀಯನು ಹಬಚಿ್ಚನ್ಯನ ಮಗ. ಾನು ಾಜನ್ಯನ ಎ ಾ್ಲ
ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕರೆತಂದೆನು. ಾನು ರೇ ಾಬ್ಯರ
ಇಡೀ ಮನೆತನವನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆನು. 4 ಅನಂತರ ಾನು
ರೇ ಾಬ ವಂಶದವರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಕರೆತಂದೆನು.
ಾವು ಾ ಾನನ ಮಕ್ಕಳ ಕೋಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ
ಕೋಣೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೋದೆವು. ಾ ಾನನು ಇಗ್ದಲ್ಯನೆಂಬವನ ಮಗನು.

* 35:2: ರೇ ಾಬನ ಕುಟುಂಬ ರೇ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾಬನ ವಂಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ
ಜನರು. ಈ ಕುಟುಂಬದವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು. ೕ ಾ ಾಬನ
ಚರಿತೆ್ರ 2 ಾಜರುಗಳು 10:15-28 ರಲಿ್ಲದೆ. † 35:3: ಯೆರೆಮೀಯ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನಲ್ಲ. ಇವನು ಬೇರೆ ವ್ಯಕಿ್ತ.
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ಾ ಾನನು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ. ಈ ಕೋಣೆಯು ಯೆಹೂದದ
ಾಜಕು ಾರರ ಕೋಣೆಯಪಕ್ಕದಲಿ್ಲತು್ತ. ಇದು ಶಲೂ್ಲಮನಮಗ ಾದ
ಾಸೇಯನ ಕೋಣೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇತು್ತ. ಾಸೇಯನು ಆಲಯದ
ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದನು. 5 ಆಮೇಲೆ ಾನು ಾ್ರ ಾರಸ ತುಂಬಿದ
ಕೆಲವು ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ರೇ ಾಬ್ಯ ಕುಟುಂಬದವರ
ಮುಂದಿಟು್ಟ, “ಸ್ವಲ್ಪ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ” ಎಂದೆನು.

6 ಆದರೆ ರೇ ಾಬ್ಯರು, “ ಾವು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದೇ
ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ರೇ ಾಬನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾಬನು ನಮಗೆ, ‘ನೀವು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನದವರು

ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯ ಾರದು. 7 ನೀವೆಂದೂ
ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು, ಬೀಜಗಳನು್ನ ಬಿತ್ತ ಾರದು,
ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ ಬೆಳಸ ಾರದು. ನೀವು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ
ಕೂಡ ಎಂದಿಗೂ ಾಡ ಾರದು. ನೀವು ಕೇವಲ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ವಲಸೆಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಾಲದವರೆಗೆ ಇರಬಲಿ್ಲರಿ’
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ರೇ ಾಬ್ಯ ಾದ ಾವು ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ೕ ಾ ಾಬನು ಕೊಟ್ಟಆ ಯನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಲಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಯರು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಎಂದೂ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 9 ಾಸಿಸುವದಕೆ್ಕ ಾವೆಂದೂ ಮನೆಗಳನು್ನ
ಕಟು್ಟವದಿಲ್ಲ: ಾ್ರ ತೋಟಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಹೊಲಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತವದಿಲ್ಲ. 10 ಾವು ಗು ಾರದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ; ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ೕ ಾ ಾಬನು ನಮಗೆ
ವಿಧಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. 11 ಆದರೆ ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ
ಾಡಿ ಾಗ ಾವು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಾಡಿ ಹೀಗೆ
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡೆವು, ‘ಬನಿ್ನ, ಾವು ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯದಿಂದ
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ಮತು್ತ ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವದ ಾ್ಕಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸೋಣ.’ ಹೀ ಾಗಿ ಾವು ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

12 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಸಂದೇಶ
ಬಂದಿತು: 13 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಹೋಗಿ
ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸು. ನೀವು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಾಠವನು್ನ ಕಲಿಯಬೇಕು
ಮತು್ತ ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 14 ‘ರೇ ಾಬನ
ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾಬನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿಯಬೇಡಿರೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನ ಆ ಯನು್ನ
ಾಲಿಸ ಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನವರೆಗೂ ೕ ಾ ಾಬನ ಸಂ ಾನದವರು
ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು.
ಾನು ಯೆಹೂದದ ಜನ ಾದ ನಿಮಗೆ ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
15 ಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟೆ್ಟ. ಾನು ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಪುನಃಪುನಃ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟೆ್ಟ. ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. ನೀವು
ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸ ಾರದು.
ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸ ಾರದು. ಅವುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡ ಾರದು
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಿದರೆ ಾನು
ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಾಸಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಸಂದೇಶದ
ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 16 ೕ ಾ ಾಬನ ಸಂ ಾನದವರು ತಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ವಿಧಿಸಿದ ಆ ಗಳನು್ನ ಾಲಿಸಿದರು. ಆದರೆಯೆಹೂದದ
ಜನರು ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ.’
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17 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆಂದನು: ‘ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಅನೇಕ ಕೇಡುಗಳು
ಸಂಭವಿಸುವವೆಂದು ಾನು ಹೇಳಿರುವೆನು. ಆ ಎ ಾ್ಲ ಕೇಡುಗಳು
ಬೇಗನೆ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ಾನು ಾಡುವೆನು. ಾನು ಆ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಕಿವಿಗೆ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಅವರನು್ನ ಕೂಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಓಗೊಡಲಿಲ್ಲ.’ ”
18 ಅನಂತರ ಯೆರೆಮೀಯನು ರೇ ಾಬ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು,

“ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರು ಹೀಗೆ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ‘ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ೕ ಾ ಾಬನ
ಆ ಗಳನು್ನ ಾಲಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ೕ ಾ ಾಬನ ಎ ಾ್ಲ
ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಅವನು
ವಿಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ.’ 19 ಆದ್ದರಿಂದ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ‘ರೇ ಾಬನ
ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾಬನ ಸಂ ಾನದವರು ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ
ಸೇವೆಯಲಿ್ಲರುವರು’ ಎಂದು ನುಡಿದನು.”

36
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನುಯೆರೆಮೀಯನ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಸುಟ್ಟದು್ದ

1 ೕಷೀಯನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಾಲ್ಕನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ಹೀಗಿತು್ತ:
2 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಒಂದು ಸುರಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾನು
ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಎ ಾ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ಬರೆದಿಡು. ಾನು
ನಿನಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಜ ಾಂಗಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಮತು್ತ
ಉಳಿದ ಜ ಾಂಗಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ೕಷೀಯನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲದಿಂದ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಶಬ್ಧವನೂ್ನ ಬರೆದಿಡು. 3 ಾನು ಾಡಬೇಕೆಂದು
ೕಚಿಸಿರುವುದನು್ನ ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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ಅವರು ಾಡುತಿ್ತರುವ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬಹುದು.
ಅವರು ಾಗೆ ಾಡಿದರೆ ಅವರು ಾಡಿದ ಾಪಗಳನು್ನ ಾನು
ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು.”

4 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ಾರೂಕನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಕರೆದನು. ಾರೂಕನು ನೇರೀಯನ ಮಗ. ಯೆರೆಮೀಯನು
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಾರೂಕನು ಆ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಸುರುಳಿಯಮೇಲೆಬರೆದನು. 5ಆಗಯೆರೆಮೀಯನು
ಾರೂಕನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಾನು
ಹೋಗ ಾರೆ. ಅಲಿ್ಲ ಹೋಗುವದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲ. 6 ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಉಪ ಾಸದ ದಿನ ಹೋಗು
ಮತು್ತ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದದ್ದನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಓದು. ಾನು
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದಂತೆಯೇ ನೀನು ಸುರುಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದುಕೊಂಡ
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಆ ಜನರ ಮುಂದೆ ಓದು. ಾವು
ಾಸ ಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರಮುಂದೆಆಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಓದು. 7ಬಹುಶಃಆಜನರು
ತಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡೆಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬಹುದು.
ಆಗ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯ ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬಹುದು. ಆ
ಜನರ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಾ್ದನೆ.” 8ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ತನಗೆ ಾಡಲು
ಹೇಳಿದಂತೆ ನೇರೀಯನ ಮಗ ಾದ ಾರೂಕನು ಾಡಿದನು.
ಾರೂಕನು ಸುರುಳಿಯಮೇಲೆಬರೆದಯೆಹೋವನಸಂದೇಶಗಳನು್ನ
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಓದಿದನು.

9ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಐದನೇ ವಷರ್ದ ಒಂಭತ್ತನೇ
ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದುಉಪ ಾಸವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸ ಾಯಿತು. ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರದ ನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೂದದ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಉಪ ಾಸ ಾಡುವರೆಂದು ಗೊತು್ತಪಡಿಸ ಾಗಿತು್ತ. 10 ಆ
ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿದ ಆ ಸಂದೇಶವನು್ನ
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ಾರೂಕನು ಓದಿದನು. ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಓದಿದನು. ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ
ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಕೇಳುವಂತೆ ಾರೂಕನು ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ಓದಿದನು. ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಓದು ಾಗ ಾರೂಕನು ಮೇಲಿನ
ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲದ್ದ ಗೆಮಯರ್ನ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆ ಕೋಣೆಯು
ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದ ಹೊಸ ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಇತು್ತ. ಗೆಮಯರ್ನು
ಾಫಾನನಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಗೆಮಯರ್ನುಯೆಹೋವನಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಜ್ಞ ಾಗಿದ್ದನು.

11 ಾರೂಕನು ಓದಿದ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ
ಮೀ ಾಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಮೀ ಾಯನು ಾಫಾನನ ಮಗ ಾದ ಗೆಮಯರ್ನ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು.
12 ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು
ಾಜನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಆ ಾ್ಥನದ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಕೋಣೆಗೆ
ಹೋದನು. ಾಜನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಾಜಾಧಿ ಾರಿಗಳು
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಇಂತಿವೆ:
ದಬ◌ಾರ್ರಿನ ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ ಎಲೀ ಾಮನು, ಶೆ ಾಯನ
ಮಗ ಾದ ದೆ ಾಯನು, ಅಕೊ್ಬೕರನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾಐ ಾನನು,
ಾಫಾನನ ಮಗ ಾದ ಗೆಮಯರ್ನು, ಹನನೀಯನ ಮಗ ಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಮತು್ತ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು.
13 ಾರೂಕನು ಸುರಳಿಯಿಂದ ಓದಿದ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯವನು್ನ
ಮೀ ಾಯನು ಈ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

14 ಆಗ ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಯೆಹೂದಿ ಎಂಬುವನನು್ನ
ಾರೂಕನಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಯೆಹೂದಿಯು ಶೆಲೆಮ್ಯನ
ಮಗ ಾದ ನೆಥನ್ಯನ ಮಗ. ಶೆಲೆಮ್ಯನು ಕೂಷಿಯ ಮಗ.
ಯೆಹೂದಿಯು ಾರೂಕನಿಗೆ, “ನೀನು ಓದಿದ ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ತೆ ಾ” ಎಂದು ಕರೆದನು.
ನೇರೀಯನ ಮಗ ಾದ ಾರೂಕನು ಸುರುಳಿಯನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೂದಿಯ ಸಂಗಡ ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ
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ಹೋದನು.
15 ಆಗ ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಾರೂಕನಿಗೆ, “ಕುಳಿತುಕೊ. ಆ

ಸುರುಳಿಯನು್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಓದು” ಎಂದರು.
ಾರೂಕನು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಅವರಮುಂದೆ ಓದಿದನು.

16 ಆ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು ಆ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದ ಎ ಾ್ಲ
ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಭಯಪಟು್ಟ ಒಬ್ಬರ ಮುಖವನೊ್ನಬ್ಬರು
ನೋಡಿದರು. ಅವರು ಾರೂಕನಿಗೆ, “ ಾವು ಾಜ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನಿಗೆ ಈ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸಂದೇಶಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ತಿಳಿಸಬೇಕು” ಎಂದರು. 17 ಬಳಿಕ ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಾರೂಕನಿಗೆ,
“ ಾರೂಕನೇ, ನೀನು ಈ ಸುರುಳಿಯಮೇಲೆ ಬರೆದ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ
ಎಲಿ್ಲಂದ ಪಡೆದೆ? ಯೆರಮೀಯನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀನು
ಬರೆದುಕೊಂಡೆ ಾ? ಹೇಳು” ಎಂದು ಪ್ರಶಿಐಸಿದರು.

18“ ೌದು,ಯೆರೆಮೀಯನು ಾಯಿಂದಹೇಳಿದನುಮತು್ತ ಾನು
ಆ ಸಂದೇಶಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಹಿಯಿಂದ ಸುರುಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದೆನು”
ಎಂದು ಾರೂಕನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

19 ಆಗ ಾಜಾಧಿ ಾರಿಗಳು ಾರೂಕನಿಗೆ, “ನೀನು ಮತು್ತ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೋಗಿ ಎಲಿ್ಲ ಾದರೂ ಅಡಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಎಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರೆಂಬುದನು್ನ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಡಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

20 ಅನಂತರ ಾಜಾಧಿ ಾರಿಗಳು ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಜ್ಞ ಾದ ಎಲೀ ಾಮನ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು. ಅವರು
ಾಜ ಾದಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸುರುಳಿಯ ಬಗೆ್ಗ
ವಿವರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

21 ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ತರುವದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೆಹೂದಿಯು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಜ್ಞ ಾದ ಎಲೀ ಾಮನ ಕೋಣೆಯಿಂದಆಸುರುಳಿಯನು್ನ
ತಂದನು. ಬಳಿಕ ಾಜನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸುತ್ತಲು ನಿಂತ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಂತೆ ಯೆಹೂದಿಯು ಆ ಸುರಳಿಯನು್ನ
ಓದಿದನು. 22 ಅದು ನಡೆದದು್ದ ಒಂಭತ್ತನೇ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ, ಾಜ ಾದ
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ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಚಳಿ ಾಲದಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಾಜನ
ಎದುರಿಗಿದ್ದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯು ಉರಿಯುತಿ್ತತು.
23ಯೆಹೂದಿಯು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಓದಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಆದರೆ
ಅವನು ಎರಡು ಅಥ ಾ ಮೂರು ಅಂಕಣಗಳನು್ನ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ
ಕೂಡಲೆ ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಆ ಅಂಕಣಗಳನು್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚೂರಿಯಿಂದ
ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆಯಲಿ್ಲ ಎಸೆಯತೊಡಗಿದನು. ಕೊನೆಗೆ ಇಡೀ
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕ ಾಯಿತು. 24 ಈ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಜ ಾದಯೆಹೋ ಾಕೀಮನುಮತು್ತ ಅವನ
ಸೇವಕರು ಾಬರಿ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಾವುತಪು ್ಪ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿದುಃಖವನು್ನ
ಸೂಚಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

25 ಎ ಾಐ ಾನನೂ ದೆ ಾಯನೂ ಗೆಮಯರ್ನೂ ಅದನು್ನ
ಸುಡಬೇಡವೆಂದು ಾಜನಿಗೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಿದರು.
ಆದರೆ ಾಜನು ಅವರ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 26 ಾಜ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಲಿಪಿ ಾರ ಾದ ಾರೂಕನನು್ನ ಮತು್ತ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದು
ಾಜವಂಶೀಯ ಾದ ಎರಖೆ್ಮಯೇಲ, ಅಜಿ್ರಯೇಲನ ಮಗ ಾದ
ಸೆ ಾಯ, ಅಬೆ್ದಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಶೆಲೆಮ್ಯ ಇವರಿಗೆ
ಆ ಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಾರೂಕನನು್ನ ಮತು್ತ
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಹುಡುಕ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಅವರನು್ನ ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟದ್ದನು.

27 ಯೆರೆಮೀಯನು ಾರೂಕನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ, ಾರೂಕನು
ಾಹಿಯಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು
ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ
ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು:

28 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಇನೊ್ನಂದು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ.
ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದ
ದಲನೇ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದ ಎ ಾ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಈ
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ಸುರುಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬರೆ. 29 ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೂದದ
ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ‘ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನೇ, ನೀನು ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ಸುಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟ. ನೀನು, “ ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಬಂದು
ಈ ದೇಶವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು ಎಂದು ಯೆರೆಮೀಯನು ಏಕೆ
ಬರೆದನು? ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನು ಈ ದೇಶದ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ
ಮತು್ತ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಿದನು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. 30 ಇಗೋ ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಸಂ ಾನದವರು ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳ ಾಗದು. ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಸತ್ತರೆ ಾಜ
ಮ ಾರ್ದೆಯಿಂದ ಅವನ ಶವಸಂ ಾ್ಕರ ಾಡ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.
ಅವನ ಶವವನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯ ಾಗುವುದು. ಅವನ
ಶವ ಹಗಲಿನ ಾಪದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಾತಿ್ರಯ ಚಳಿಯಲಿ್ಲ ಹೊರಗೆ
ಬಿದಿ್ದರುವದು. 31ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನುಯೆಹೋ ಾಕೀಮಮತು್ತ
ಅವನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ಾನು ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು. ಅವರು ದುಷ್ಟ ಾದುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಾಡುವೆನು.
ಾನು ಅವರ ಮೇಲೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವ ಜನರೆಲ್ಲರ
ಮೇಲೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಮೇಲೂ ಭಯಂಕರ ಾದ
ಕೇಡನು್ನ ತರಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ
ಕೆಡುಕನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವೆನು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.’ ”

32 ಅನಂತರ ಯೆರೆಮೀಯನು ಇನೊ್ನಂದು ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೇರೀಯನ ಮಗ ಾದ ಲಿಪಿ ಾರ ಾರೂಕನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ಾಜ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದ
ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸಂದೇಶವನೆ್ನೕ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿದಂತೆಲ್ಲ
ಾರೂಕನು ಸುರುಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದನು. ಬೇರೆ ಹಲವು
ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಎರಡನೇ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸ ಾಯಿತು.
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37
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಾ ಾಗೃಹದಲಿ್ಲಡ ಾಯಿತು

1 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು.
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಮಗ ಾದ ಕೊನ್ಯನ
ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದನು.
ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಾಜ ಾದ ೕಷೀಯನ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. 2 ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡಲು ಹೇಳಿದ
ಸಂದೇಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಸೇವಕರು
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಾವ
ಗಮನವನೂ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

3 ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಶೆಲೆಮ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೂಕಲನನು್ನ
ಮತು್ತ ಾಸೇಯನ ಮಗ ಾದ ಾಜಕ ಚೆಫನನನು್ನ ಒಂದು
ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಯೆರೆಮೀಯನಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಅವರು ತಂದ ಸಂದೇಶ ಹೀಗಿತು್ತ:
“ಯೆರಮೀಯನೇ, ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಮ ಾಗಿ
ಾ್ರಥಿರ್ಸು.”
4 (ಆ ಾಲದಲಿ್ಲಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಇನೂ್ನ ಾ ಾಗೃಹದಲಿ್ಲಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ.

ಅವನು ತನ್ನ ಮನಬಂದ ಕಡೆ ಹೋಗಲು ಸಬತಂತ್ರ ಾಗಿದ್ದನು.
5ಅದಲ್ಲದೆಆಗಫರೋಹನಸೈನ್ಯವುಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದಯೆಹೂದದಕಡೆಗೆ
ಹೊರಟಿತು್ತ. ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಾಬಿಲೋನ್ಸೈನ್ಯವುಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರಕೆ್ಕಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಿತು್ತ. ಆಗ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೈನ್ಯವು ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರುತಿ್ತದೆ ಎಂಬ
ಸ ಾಚಾರವು ಬಂದಿತು. ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೈನ್ಯವನೆ್ನದುರಿಸಲು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿತು್ತ.)

6 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು: 7 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಯೆಹೂಕಲನೇ ಮತು್ತ ಚೆಫನ್ಯನೇ, ಯೆಹೂದದ
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ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ನನಗೆ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳುವದ ಾ್ಕಗಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಕಳಿಸಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ. ಾಜ ಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಿ. ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ
ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವದ ಾ್ಕಗಿ ಫರೋಹನ
ಸೈನ್ಯವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟಿತು. ಆದರೆ ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯವು
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದು. 8 ಬಳಿಕ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವುದು. ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ
ಾಡುವರು. ಆಗ ಾಬಿಲೋನಿನ ಆ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವುದು.’ 9ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಿ ಾಸಿಗಳೇ “ ಾಬಿಲೋನ್ಸೈನಿಕರು
ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವರು” ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ನೀವೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೂಖರ್ರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ,
ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. 10 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವ ಾಬಿಲೋನಿನ ಎ ಾ್ಲ
ಸೈನಿಕರನು್ನ ನೀವು ಸೋಲಿಸಿದರೂ ಅವರ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು
ಜನ ಾಯಗೊಂಡವರು ಉಳಿದಿರು ಾ್ತರೆ. ಆ ಾ ಾಳುಗಳೇ ತಮ್ಮ
ಗು ಾರದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವರು.’ ”

11 ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದ ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಲು
ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದ ಮೇಲೆ

12 ಯೆರೆಮೀಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋಗ ಬಯಸಿದನು. ತನ್ನಮನೆತನಕೆ್ಕ ಸೇರಿದಆಸಿ್ತಯವಿಭಜನೆ ಾಗಿ
ಅವನು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. 13ಆದರೆಯೆರೆಮೀಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಹೋ ಾಗ ಪಹರೆ ಾರರ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. ಆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ
ಹೆಸರು ಇರೀಯ. ಇರೀಯನು ಶೆಲೆಮ್ಯನ ಮಗನು; ಶೆಲೆಮ್ಯನು
ಹನನ್ಯನ ಮಗನು. ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾದ ಇರೀಯನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಕಡೆ
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ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವದ ಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ” ಎಂದನು.
14 “ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ, ಾಬಿಲೋನಿನವರ ಕಡೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು
ಾನು ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಯೆರೆಮೀಯನು ಇರೀಯನಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಇರೀಯನು ಯೆರೆಮೀಯನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕಿವಿಗೆ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇರೀಯನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಜಾಧಿ ಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದನು. 15 ಆ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಯೆರೆಮೀಯನ ಮೇಲೆ ತುಂ ಾ ಕೋಪಗೊಂಡರು.
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಹೊಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಆ ಯಿತ್ತರು.
ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. ಆ
ಸೆರೆಮನೆಯು ಯೆಹೋ ಾ ಾನನೆಂಬುವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲತು್ತ.
ಯೆಹೋ ಾ ಾನನು ಯೆಹೂದದ ಾಜನ ಲಿಫಿ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋ ಾ ಾನನ ಮನೆಯನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ.
16 ಅವರು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಯೆಹೋ ಾ ಾನನ ನೆಲಮನೆಯ
ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. ಆ ಕೋಣೆಯು ನೆಲಮನೆಯ
ಕೆಳ ಾಗದಲಿ್ಲತು್ತ. ಯೆರೆಮೀಯನು ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ
ಇದ್ದನು.

17 ಆಗ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ತನ್ನ
ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆತರಿಸಿದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆರೆಮೀಯನೊಂದಿಗೆ
ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿ, “ಯೆಹೋವನಿಂದ ಏ ಾದರೂ
ಸಂದೇಶವಿದೆ ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

“ ೌದು, ಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವಿದೆ. ಚಿದಿ್ಕೕಯನೇ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸ ಾಗುವುದು” ಎಂದು
ಯೆರೆಮೀಯನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. 18 ಆಮೇಲೆ ಯೆರೆಮೀಯನು
ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದನು, “ ಾನು ಏನು ತಪು ್ಪ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ? ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಅಥ ಾ ನಿನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ

ಅಥ ಾ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಾವ ಅಪ ಾಧವನು್ನ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ? ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಏಕೆ ಾಕಿರುವೆ?

19 ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಈಗ ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ?
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ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ನಿನಗೆ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಾಡಿದರು.
‘ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ನಿನ್ನ ಮೇ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಈ ಯೆಹೂದ
ಪ್ರದೇಶದ ಮೇ ಾಗಲಿ ಾಳಿ ಾಡುವದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು
ಹೇಳಿದ್ದರು. 20 ಆದರೆ ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನೇ,
ದಯವಿಟು್ಟ ಾನು ಹೇಳುವದನು್ನ ಕೇಳು. ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ
ದಯವಿಟು್ಟ ಕೇಳು. ನನ್ನನು್ನ ಲಿಪಿ ಾರ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾನನ
ಮನೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಡ. ಇದೇ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಮತೆ್ತ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಾನು ಅಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ”ಎಂದನು.

21 ಆಗ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಾ ಾಗ ೃಹದ
ಅಂಗಳದಲಿ್ಲಡಬೇಕೆಂದುಮತು್ತ ಅವನಿಗೆ ಪೇಟೆಯಿಂದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತಂದುಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಡಿದನು. ನಗರದಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟ
ಇರುವವರೆಗೆಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಹೀಗೆ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಾ ಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಬಂಧಿ ಾಗಿದ್ದನು.

38
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಒಂದು ಾವಿಯಲಿ್ಲ ಾಕ ಾಯಿತು.

1 ಯೆರೆಮೀಯನು ಪ್ರ ಾದಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕೆಲವು ಜನ
ಾಜಾಧಿ ಾರಿಗಳು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮ ಾ್ತನನ ಮಗ ಾದ
ಶೆಫತ್ಯ, ಪಷೂ್ಹರನ ಮಗ ಾದ ಗೆದಲ್ಯ, ಸೆಲೆಮ್ಯನ ಮಗ ಾದ
ಯೂಕಲ, ಮಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ ಾದ ಪಷೂ್ಹರ ಇವರುಗಳು ಅವನ
ಾತನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯೆರೆಮೀಯನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಈ

ಸಂದೇಶವನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. 2 “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
‘ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ಖಡ್ಗದಿಂ ಾಗಲಿ
ಾಮದಿಂ ಾಗಲಿ ಭಯಂಕರ ಾದ ಾ್ಯಧಿಯಿಂ ಾಗಲಿ
ಸತು್ತಹೋಗುವರು. ಆದರೆ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಶರಣಾಗುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ಬಂದುಕುವರು. ಅವರು ಜೀವಂತ
ಉಳಿಯುವರು.’ 3 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಈ



ಯೆರೆಮೀಯ 38:4 clxxxi ಯೆರೆಮೀಯ 38:8-9

ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಾಬಿಲೋನ್
ಾಜನ ಸೈನಿಕರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸ ಾಗುವುದು. ಅವನು ಈ ನಗರವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.’ ”
4 ಯೆರೆಮೀಯನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ವಿಷಯಗಳನು್ನ

ಕೇಳಿದ ಾಜಾಧಿ ಾರಿಗಳು ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ, “ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಾಗಬೇಕು. ಇನೂ್ನ
ನಗರದಲಿ್ಲರುವ ಸೈನಿಕರನೂ್ನ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ತನ್ನ ಾತುಗಳಿಂದ
ಧೈಯರ್ಗೆಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವನು
ಬಯಸದೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರ ಾಶನವನು್ನ ಬಯಸು ಾ್ತನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5 ಆಗ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು, “ಯೆರೆಮೀಯನು ನಿಮ್ಮ
ಅಧಿನದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಏನು ಬೇ ಾದರೂ ಾಡಿ” ಎಂದು ಆ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

6 ಆಗ ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಮಲಿ್ಕೕಯನ ಾವಿ ಳಗೆ ಾಕಿದರು. (ಮಲಿ್ಕೕಯನು
ಾಜವಂಶದವ ಾಗಿದ್ದನು.) ಆ ಾವಿಯು ಾ ಾಗೃಹದ
ಅಂಗಳದಲಿ್ಲತು್ತ. ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಾವಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿಬಿಟ್ಟರು. ಆ ಾವಿಯಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಕೇಸರಿತು್ತ. ಯೆರೆಮೀಯನು ಕೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಮುಳುಗಿಹೋದನು.

7 ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಾವಿಗೆ ಾಕಿದ
ಸಂಗತಿಯು ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನೆಂಬ ಮನುಷ ್ಯನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತು್ತ.
ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನು ಇಥಿ ೕಪಿಯದವ ಾಗಿದು್ದ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಕಂಚುಕಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್
ಊರ ಾಗಲಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನು ಅರಮನೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಊರಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಾಜ ಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: 8-9 “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಾಜನೇ, ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ದುಷ್ಟ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ವತಿರ್ಸಿ ಾ್ದರೆ.
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ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನೊಂದಿಗೆ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ
ವ್ಯವಹರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರುಅವನನು್ನ ಒಂದು ಾವಿಯಲಿ್ಲ ಎಸೆದಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಾಯಲು ಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಆಗ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಇಥಿ ೕಪಿಯದವ ಾದ
ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನಿಗೆ, “ಅರಮನೆಯಿಂದ ಮೂರು ಜನರನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಅವನು ಾಯುವ
ಮುಂಚೆ ಾವಿಯಿಂದಮೇಲೆತು್ತ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.

11 ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನು ಆ ಜನರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು.
ಅವನು ದಲು ಅರಮನೆಯ ಉ ಾ್ರಣದ ಕೆಳಗಿರುವ ಕೋಣೆಗೆ
ಹೋದನು. ಆ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಅವನು ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಾದ ಮತು್ತ
ಹರಿದುಹೋದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಆ ಚಿಂದಿಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಒಂದು ಹಗ್ಗಕೆ ್ಕ ಕಟಿ್ಟ ಆಳ ಾದ ಾವಿಯಲಿ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ
ತಲುಪುವಂತೆ ಇಳಿಬಿಟ್ಟನು. 12 ಆಗ ಇಥಿ ೕಪಿಯದವ ಾದ
ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನು, “ಆ ಹರಿದುಹೋದಮತು್ತ ಹಳೆಯ ಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ನಿನ್ನ ಕಂಕುಳಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೋ. ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕಳೆಯು ಾಗ
ನಿನ್ನ ಕಂಕುಳಿಗೆ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಾಯಗ ಾಗುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.
ಯೆರೆಮೀಯನು ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡಿದನು. 13ಅವರು
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎಳೆದು ಾವಿಯಿಂದ
ಹೊರತೆಗೆದರು. ಯೆರೆಮೀಯನು ಾ ಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಿದನು.

ಚಿದಿ್ಕೕಯನುಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದು್ದ
14 ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ

ಒಬ್ಬನ ಮೂಲಕಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಮೂರನೇ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ
ಕರೆಸಿದನು. ಾಜನು ಅವನಿಗೆ, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ
ಒಂದುವಿಷಯವನು್ನ ಕೇಳಲಿದೆ್ದೕನೆ. ನನಿ್ನಂದಏನನೂ್ನಮುಚಿ್ಚಡಬೇಡ.
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದನು.
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15 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆರೆಮೀಯನು, “ ಾನು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರೆ ನೀನು
ಬಹುಶಃ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡುವೆ, ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀನು ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕಿವಿಗೆ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
16ಆದರೆ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ,

“ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಮಗೆ ಉಸಿರನೂ್ನ ಜೀವವನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದ
ಯೆಹೋವನ ಆಣೆ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ.
ಕೊಲ್ಲಬಯಸುವ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಕೈಗೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಾನು ಾತು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
17 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು:

“ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಮತು್ತ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ನೀನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ
ಶರಣಾಗತ ಾದರೆ ನಿನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸ ಾಗುವುದು ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನೂ
ಬಂದುಕುವೆ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೂ ಬಂದುಕುವರು.
18 ಆದರೆ ನೀನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗತ ಾಗಲು
ಒಪ್ಪದಿ್ದದ್ದರೆ, ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸ ಾಗುವುದು. ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವರು
ಮತು್ತ ನೀನು ಸಹ ಅವರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.’ ”

19ಆಗ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು, “ ಾನು ಈ ಾಗಲೇ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯದ
ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಹೆದರುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಸೈನಿಕರು ನನ್ನನು್ನ
ಯೆಹೂದದ ಆ ಜನರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಬಹುದು ಮತು್ತ ಅವರು
ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬಹುದು; ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಬಹುದು ಎಂದು
ಭಯ ಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದುಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

20 ಆದರೆ ಯೆರೆಮೀಯನು, “ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನೇ, ಆ
ಸೈನಿಕರು ನಿನ್ನನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಆ ಜನರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು
ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡಿ ಯೆಹೋವನ ಆ ಾ ಾಲನೆ ಾಡು. ಆಗ
ನಿನಗೆಲ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಾ್ರಣ ಉಳಿಯುವುದು.
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21 ನೀನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಶರಣಾಗತ ಾಗದಿದ್ದರೆ
ಏ ಾಗುವದೆಂಬುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ: 22 ಯೆಹೂದದ ಾಜನ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಎ ಾ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ
ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ತರ ಾಗುವುದು. ನಿನ್ನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಾಡನು್ನ
ಾಡಿ ನಿನ್ನನು್ನ ತ ಾಷೆ ಾಡುವರು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಹೀಗೆ
ಹೇಳುವರು:

‘ನಿನಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಬಲ ಾಗಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರು
ನಿನ್ನನು್ನ ತಪು ್ಪ ಾರಿಗೆ ಎಳೆದರು.

ಆ ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ ನೀನು ತುಂ ಾ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ್ದ.
ನಿನ್ನ ಾದಗಳು ಕೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಹೂತಿವೆ.
ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ನಿನಿ್ನದ ದೂರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.’

23 “ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಹೊರತರ ಾಗುವುದು. ಅವರನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸ ಾಗುವುದು. ನೀನೂ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆ. ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ನಿನ್ನನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ
ಸುಟು್ಟ ಾಕ ಾಗುವುದು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

24 ಆಗ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದ ಎಂದು ಾರಿಗೂ
ಹೇಳಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀನು ಾಯುವೆ. 25 ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಪತೆ್ತ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಅವರು

ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು, ‘ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಾಜ ಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ನಿನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದನು?
ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿ ಎಲ್ಲವನು್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳು; ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಾವು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ’ ಎನ್ನಬಹುದು. 26 ಆಗ ನೀನು
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ಅವರಿಗೆ, ‘ಯೆಹೋ ಾ ಾನನ ಮನೆಯ ನೆಲ ಾಳಿಗೆಯ ಕತ್ತಲು
ಕೋಣೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ, ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರೆ ಾನು
ಸತು್ತಹೋಗುವೆನೆಂದು ಾಜನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದ’ ” ಎಂದು ಹೇಳು.

27 ಆ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು ಅವನನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸುವದ ಾ್ಕಗಿ
ಯೆರೆಮೀಯನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರು. ಾಜನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಆ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳುಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. ಯೆರೆಮೀಯನ
ಮತು್ತ ಾಜನ ಸಂ ಾಷಣೆಯನು್ನ ಾರೂ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ.

28 ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವು ಶತು್ರಗಳ ವಶ ಾಗುವವರೆಗೆ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಾ ಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.

39
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪತನ

1ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಹೀಗೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು: ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಒಂಭತ್ತನೇ ವಷರ್ದ ಹತ್ತನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತನ್ನ ಇಡೀ
ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದನು. ಅದನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಆ ನಗರವನು್ನ ಮುತಿ್ತದನು.
2ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೊ್ನಂದನೆ ವಷರ್ದ ಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಒಂಭತ್ತನೇ ದಿನದಂದು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ
ಒಡೆಯ ಾಯಿತು. 3 ಆಗ ಾಬಿಲೋನಿನ ಎ ಾ್ಲ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು ಒಳಗೆ ಬಂದು
ಮಧ್ಯ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಸಮ್ಗರ್
ನೆಬೋದದ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೇಗರ್ಲ್ ಸರೆಚರ್; ಇನೊ್ನಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ
ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ ಸೆಸೆರ್ಕೀಮ್ಮತು್ತ ಬೇರೆಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು
ಕೂಡ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು.
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4 ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಾಬಿಲೋನಿನ
ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಅವನು ಮತು್ತ ಅವನ
ತೆಗಿದ್ದ ಸೈನಿಕರು ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ

ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾಜನ ಉ ಾ್ಯನದ ಾಗರ್ ಾಗಿ
ಹೊರಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಎರಡು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ
ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮರುಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ
ಹೊರಟರು. 5 ಆದರೆ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು ಚಿದಿ್ಕೕಯ
ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದರು. ಕಸಿ್ದೕಯರ ಸೈನಿಕರು
ಜೆರಿಕೊವಿನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಲಿ್ಲಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಆಗ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಹ ಾತ್ ಸೀಮೆಯ “ರಿಬ್ಲ”ದಲಿ್ಲದ್ದನು.
ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಬಗೆ್ಗ ತನ್ನ
ನಿಣರ್ಯವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. 6 ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದಂತೆಯೇ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜಾಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 7 ಅನಂತರ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೀಳಿಸಿದನು.
ಕಂಚಿನ ಸರಪಳಿಗಳಿಂದ ಬಿಗಿಸಿ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

8 ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು ಅರಮನೆಗೂ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಉಳಿದ ನಿ ಾಸಿಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಬೆಂಕಿಯಿಟ್ಟರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿದರು. 9 ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ ವಿಶೇಷ
ರಕ್ಷಕದಳದ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನನೆಂಬವನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಜನರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಬಂಧಿಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದ್ದನು. ಅವರನು್ನ ಅವನು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಹೋದನು. ಈ ದಲೆ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗತ ಾದವರನೂ್ನ
ಸಹ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಬಂಧಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಅವನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಬಂಧಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ



ಯೆರೆಮೀಯ 39:10 clxxxvii ಯೆರೆಮೀಯ 39:15

ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 10ಆದರೆ ಾಬಿಲೋನ್
ಾಜನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕದಳದ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನನು
ಯೆಹೂದದ ಕೆಲ ಬಡಜನರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟ್ಟನು. ಆ ಜನಗಳಿಗೆ
ಾವ ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತ ಇದಿ್ದರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದು ನೆಬೂಜರ ಾನನು

ಯೆಹೂದದಆಬಡಜನರಿಗೆ ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನಮತು್ತ ಹೊಲಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು.

11 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನೆಬೂಜರ ಾನನಿಗೆ ಯೆರೆಮೀಯನ
ಬಗೆ್ಗ ಕೆಲವು ಆ ಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ನೆಬೂಜರ ಾನನು
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕದಳದ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಆ
ಆ ಹೀಗಿತು್ತ: 12 “ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಪತೆ್ತಹಚಿ್ಚ ಅವನ ೕಮದಬಗೆ್ಗ
ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಿರಿ, ಅವನಿಗೆ ನೋ ಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ಅವನು
ಕೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಡಿ.”

13 ಾಜನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕದಳದ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನ್,
ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ ನೆಬೂಷಜಾ್ಜನ್,
ದೊಡ್ಡ ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ ನೇಗರ್ಲ್ ಸರೆಚರ್ ಮತು್ತ ಾಬಿಲೋನಿನ
ಇನು್ನಳಿದ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳುಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಜನರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. 14 ಅವರು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಾ ಾಗ ೃಹದ
ಅಂಗಳದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದು ತಂದರು. ಾಬಿಲೋನಿನ ಆ
ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಗೆದಲ್ಯನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟರು.
ಗೆದಲ್ಯನು ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗ ಮತು್ತ ಅಹೀ ಾಮನು ಾಫಾನನ
ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಗೆದಲ್ಯನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸ ಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಯಿತು;
ಅವನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಸಿಸತೊಡಗಿದನು.

ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನಿಗೆಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ
15ಯೆರೆಮೀಯನು ಾ ಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಬಂದಿ ಾಗಿ ಾ್ದಗ

ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅವನಿಗೊಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಆ ಸಂದೇಶ
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ಹೀಗಿತು್ತ: 16 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಹೋಗಿ ಇಥಿ ೕಪಿಯದವ ಾದ
ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡು: ‘ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ
ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರದ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶಗಳು ಬೇಗ ಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ
ಬರುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಸಂದೇಶ ಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ ಬರುವುದು ಕೇಡುಗಳ
ಮೂಲಕವೇ ಹೊರತು ಒಳೆ್ಳಯದರ ಮೂಲಕವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ
ನನ್ನ ಸಂದೇಶದಂತೆ ನಡೆಯುವುದನು್ನ ನೀನು ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡುವೆ.
17ಆದರೆ ಅಂದು ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸುತೆ್ತೕನೆ.’ ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ‘ನೀನು ಧಿಹಿಸಿ ಭಯಪಟ್ಟಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಜನರ
ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವದಿಲ್ಲ. 18 ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸುವೆನು.
ನೀನು ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಆಹುತಿ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. ನೀನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದುಕುವೆ. ನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕ ಇದಕೆ್ಕ
ಾರಣ’ ” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

40
ಯೆರೆಮೀಯನ ಬಿಡುಗಡೆ

1 ಾಮನಗರದ ಹತಿ್ತರ ಅವನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾದ ಮೇಲೆ
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕ ದಳದ ಅಧಿಪತಿ ಾದ
ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಾಮದಲಿ್ಲ ನೋಡಿದನು.
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಬಿಗಿಯ ಾಗಿತು್ತ. ಅವನು
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ
ತೆಗಿದ್ದನು. ಆ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. 2 ಅಧಿಪತಿ ಾದ
ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಅವನನು್ನ
ಾತ ಾಡಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು: “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ

ಯೆಹೋವನು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಇಂ ಾ ದುಸಿ್ಥತಿ ಬರುವದೆಂದು ಾರಿದ್ದನು.
3ಏನೇನು ಾಡುವೆನೆಂದುಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದನೊ ಅದೆಲ್ಲವನು್ನ
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ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೂದದ ಜನ ಾದ ನೀವುಗಳು
ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸಿತು.
ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. 4ಯೆರೆಮೀಯನೇ,
ಾನು ಈಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವೆನು. ಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ
ಸಂಕೋಲೆಗಳನು್ನ ಬಿಚು್ಚವೆನು. ನೀನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಾ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರುವ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬರಬೇಡ. ಇಡೀ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಎಲಿ್ಲ ಇಷ್ಟ ೕ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗು. 5 ಅಥ ಾ
ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗನೂ ಾಫಾನನ ಮ್ಮಗನೂ ಆದ ಗೆದಲ್ಯನಲಿ್ಲಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋಗು. ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ
ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಗೆದಲ್ಯನಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಸಿಸು; ಅಥ ಾ ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ
ಬಂದಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗು.”
ತರು ಾಯ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಊಟವನೂ್ನ
ಾಣಿಕೆಯನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 6 ಯೆರೆಮೀಯನು
ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗ ಾದ ಗೆದಲ್ಯನು ಇದ್ದ ಮಿಚ್ಫಕೆ ್ಕ ಹೋದನು.
ಯೆರೆಮೀಯನು ಗೆದಲ್ಯನ ಸಂಗಡ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಜನರ ಮಧೆ್ಯ
ಾಸ ಾಡಿದನು.
ಗೆದಲ್ಯನ ಸಂ ಪ್ತ ಆಳಿ್ವಕೆ

7 ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ಾಗ ಯೆಹೂದದ
ಕೆಲವು ಜನ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಇನೂ್ನ
ಾಡುಮೇಡುಗಳಲಿ್ಲದ್ದರು. ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ಅಹೀ ಾಮನ
ಮಗ ಾದ ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಅಳಿದುಳಿದ ಜನರ ಮೇಲಿಬಚಾರಕನ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆಂಬ ಸ ಾಚಾರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತು್ತ. ಇಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದವರು
ಬಹಳಬಡವ ಾದಗಂಡಸರು,ಹೆಂಗಸರುಮತು್ತಮಕ್ಕಳು. ಅವರನು್ನ
ಬಂಧಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. 8 ಆ ಸೈನಿಕರು ಮಿಚ್ಫದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಗೆದಲ್ಯನಲಿ್ಲಗೆ
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ಬಂದರು. ಆ ಸೈನಿಕರು ಾರೆಂದರೆ: ನೆತನ್ಯನ ಮಗ ಾದ
ಇ ಾ್ಮಯೇಲ, ಾರೇಹನ ಮಕ್ಕ ಾದ ೕ ಾ ಾನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಸೋದರ ೕ ಾ ಾನ, ತನ್ಹಮೆತನ ಮಗ ಾದ ಸೆ ಾಯ,
ನೆಟೋಫದವ ಾದ ಏಫಯನ ಮಕ್ಕಳು, ಾ ಾ ಊರಿನ ಯೆಜನ್ಯ
ಮತು್ತ ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಜನರು.

9 ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗನೂ ಾಫಾನನ ಮ್ಮಗನೂ ಆದ
ಗೆದಲ್ಯನು, ಆ ಸೈನಿಕರು ಮತು್ತ ಅವರ ಜನರು ಈಗ ಅಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ
ಸುರ ತರೆಂದು ನಂಬಿಕೆಹುಟು್ಟವ ಾಗೆ ಆಣೆ ಾಡಿ ಹೇಳಿದನು.
ಗೆದಲ್ಯನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. “ಸೈನಿಕರೇ, ಾಬಿಲೋನಿನ
ಜನರ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿ
ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ ಸೇವೆ ಾಡಿರಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ
ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು. 10 ಾನು ಸಬತಃ ಮಿಚ್ಫದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವ ಕಸಿ್ದೕಯರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ
ಪರ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಕೆಲಸವನು್ನ ನೀವು ನನಗೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿ.
ನೀವು ಾ್ರ ಾರಸ, ಹಣು್ಣ ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ
ಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸಿಟು್ಟ ನೀವು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಿರಿ.”
11 ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ಕೆಲವು ಜನ ಯೆಹೂದಿಯರನು್ನ

ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಅಹೀ ಾಮನ
ಮಗನೂ ಾಫಾನನ ಮ್ಮಗನೂ ಆದ ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಅವರ
ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ
ೕ ಾಬ್, ಎದೋಮ್, ಅ ್ಮೕನ್ ದ ಾದ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ

ಚದುರಿಹೋಗಿದ್ದ ಯೆಹೂದಿಯರು ಕೇಳಿದರು. 12ಯೆಹೂದದ ಆ
ಜನರುಈ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಾವುಚದುರಿಹೋಗಿದ್ದ
ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಿಂದ ಯೆಹೂದ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮಿಚ್ಫದಲಿ್ಲ
ಗೆದಲ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಮತು್ತ
ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.

13 ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನೂ ಮತು್ತ ಇನೂ್ನ
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ಾಡುಮೇಡುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದದ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಗೆದಲ್ಯನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಗೆದಲ್ಯನು ಮಿಚ್ಫ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದನು.
14 ೕ ಾ ಾನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು
ಹೀಗೆಂದರು: “ಅ ್ಮೕನ್ಯರ ಾಜ ಾದ ಾಲೀಸನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬಯಸು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವದ ಾ್ಕಗಿ ನೆತನ್ಯನ
ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆಯೇ?” ಆದರೆಅಹೀ ಾಮನಮಗ ಾದ ಗೆದಲ್ಯನು ಅವರನು್ನ
ನಂಬಲಿಲ್ಲ.

15 ಆಗ ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನು ಮಿಚ್ಫದಲಿ್ಲ
ಗೆದಲ್ಯನೊಂದಿಗೆ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದನು. ೕ ಾ ಾನನು
ಗೆದಲ್ಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ ಾನು ಹೋಗಿ ನೆತನ್ಯನ ಮಗ ಾದ
ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ಕೊಲೆ ಾಡುವೆನು. ಾರಿಗೂ ಆ ವಿಷಯ
ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಾವು ಇ ಾ್ಮಯೇಲನಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ
ಅವ ಾಶ ಕೊಡ ಾರದು. ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲಿ್ಲ ಬಂದು
ನೆಲೆಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತೆ್ತ ಬೇರೆಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿ
ಹೋಗಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅಳಿದುಳಿದ ಕೆಲವೇ ಜನಯೆಹೂದಿಗಳು
ಸಹ ಇಲ್ಲ ಾಗು ಾ್ತರೆ.”

16ಆಗ ಅಹೀ ಾಮನಮಗ ಾದ ಗೆದಲ್ಯನು ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ, “ಇ ಾ್ಮಯೇಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ. ನೀನು

ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಜವಲ್ಲ” ಎಂದನು.

41
1 ಏಳನೇ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ನೆತನ್ಯನ ಮಗನೂ ಎಲೀ ಾಮನ
ಮ್ಮಗನೂ ಆದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗ ಾದ

ಗೆದಲ್ಯನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ತನ್ನ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಂದಿಗೆ
ಬಂದನು. ಆ ಜನರು ಮಿಚ್ಫ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು
ಾಜವಂಶೀಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೆಹೂದದ ಾಜನ ಒಬ್ಬ
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ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು
ಗೆದಲ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡಿದರು. 2 ಅವರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಊಟ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಅವನ ಹತು್ತ ಜನರು ಎದು್ದ

ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗ ಾದ ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕೊಂದರು.
ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ಯೆಹೂದದ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿ
ನೇಮಿಸಿದ್ದನು. 3ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಗೆದಲ್ಯನ ಸಂಗಡಮಿಚ್ಫದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸಹ ಕೊಂದನು. ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಗೆದಲ್ಯನ ಸಂಗಡ
ಇದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಸಹ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.

4-5 ಗೆದಲ್ಯನ ಕೊಲೆಯ ಎರಡನೆಯ ದಿನ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಧೂಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಎಂಭತು್ತ ಜನ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮಿಚ್ಫಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. ಆ ಎಂಭತು್ತ
ಜನ ತಮ್ಮ ಗಡ್ಡ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು ಾಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಶೆಕೆಮ್,
ಶಿಲೋ, ಸ ಾಯರ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ಗೆದಲ್ಯನ
ಕೊಲೆ ಾಡ ಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇವ ಾರ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
6 ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಈ ಎಂಭತು್ತ ಜನರನು್ನ ಾಣುವದ ಾ್ಕಗಿ ಮಿಚ್ಫ
ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದನು. ಅವರನು್ನ ಾಣುವದಕೆ್ಕ
ಹೋಗು ಾಗ ಅವನು ಅಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಆ ಎಂಭತು್ತ
ಜನರನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು, “ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗ ಾದ ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಡುವದಕೆ್ಕ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ಕರೆದನು. 7 ಆ
ಎಂಭತು್ತ ಜನರುಮಿಚ್ಫಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಆಗಇ ಾ್ಮಯೇಲಮತು್ತ
ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಅವರಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಂದರು.
ಇ ಾ್ಮಯೇಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ
ದೇಹಗಳನು್ನ ಒಂದು ಆಳ ಾದ ಾವಿಯಲಿ್ಲ ಎಸೆದರು. 8 ಆದರೆ
ಉಳಿದ ಹತು್ತ ಜನರು ಇ ಾ್ಮಯೇಲನಿಗೆ, “ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ,
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಗೋಧಿ, ಜವೆಗೋಧಿ, ಎಣೆ್ಣ ಮತು್ತ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇವೆ.
ಾವು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಒಂದು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು
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ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಆ ಹತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಅವನು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.
9 ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಶವಗಳನು್ನ ಆ ಾವಿ ಳಗೆ ಾಕಿದನು. ಆ
ಾವಿಯು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿತು್ತ. ಅದನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ
ಆಸನು ತೋಡಿಸಿದ್ದನು. ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಗರದಲಿ್ಲ ನೀರು
ಾಕಷು್ಟ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಾಜ ಾದ ಆಸನು ಈ
ಾವಿಯನು್ನ ತೋಡಿಸಿದ್ದನು. ಾಜ ಾದ ಆಸನು ತನ್ನ ನಗರವನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಾಷನಿಂದ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇದನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದ್ದನು.

10 ಮಿಚ್ಫ ನಗರದಲಿ್ಲ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಜನರನು್ನ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಾಜನ ಹೆಣ್ಣಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ
ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಬೇರೆ ಜನರೂ ಸೇರಿದ್ದರು. ಆ ಜನರನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು
ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ದನು. ನೆಬೂಜರ ಾನನು
ಾಬೆಲಿನ ಾಜನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕದಳದ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.
ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಆ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅವರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅ ್ಮೕನ್ಯರ ಸೀಮೆಗೆ ಹೊರಟನು.

11 ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನೂ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ
ಸಕಲ ಸೇ ಾಪತಿಗಳೂ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದರು. 12 ಆದ್ದರಿಂದ ೕ ಾ ಾನನು
ಮತು್ತ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಸಕಲ ಸೇ ಾಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜನರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ನೆತನ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ವಿರುದ್ಧ
ಹೋ ಾಡಲು ಹೊರಟರು. ಅವರು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ
ಹತಿ್ತರ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನನು್ನ ಹಿಡಿದರು. 13 ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಸೆರೆಹಿಡಿದ
ಸೆರೆ ಾಳುಗಳು ೕ ಾ ಾನನನು್ನ ಮತು್ತ ಸೇ ಾಪತಿಗಳನು್ನ
ನೋಡಿದರು. ಈ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.
14 ಆಗ, ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಮಿಚ್ಫದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ
ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನ ಕಡೆಗೆ



ಯೆರೆಮೀಯ 41:15 cxciv ಯೆರೆಮೀಯ 42:2

ಓಡಿದರು. 15 ನೆತನ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಎಂಟು ಜನ ಸಂಗಡಿಗರು ೕ ಾ ಾನನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಅ ್ಮೕನ್ಯರ ರೆಹೊಕ್ಕರು.

16 ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಕೊಂದು ಮಿಚ್ಫದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಹಿಡಿದ
ಬಂದಿಗಳನು್ನ ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನು ಮತು್ತ
ಅವನ ಸೇ ಾಪತಿಗಳು ರ ಸಿದರು. ಆಗ ಉಳಿದುಕೊಂಡವರಲಿ್ಲ
ಸೈನಿಕರು, ಹೆಂಗಸರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದರು.
ೕ ಾ ಾನನು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದನು.

ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ವಲಸೆ
17-18 ೕ ಾ ಾನನೂ ಉಳಿದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಕಸಿ್ದೕಯರಿಗೆ

ಹೆದರಿದರು. ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಯೆಹೂದದ
ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ
ಕೊಲೆ ಾಡಿದನು. ಇದರಿಂದ ಕಸಿ್ದೕಯರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರಬಹುದೆಂದು
ೕ ಾ ಾನನು ಭಯಪಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ

ಓಡಿಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಅವರು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗುವ
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಗೇರುಥ್ ಕಿ ಾ್ಹಮಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಗೇರುಥ್ ಕಿ ಾ್ಹಮು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದೆ.

42
1 ಅವರು ಗೇರುಥ್ ಕಿ ಾ್ಹಮಿನಲಿ್ಲಇಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ
ೕ ಾ ಾನನೂ ಹೋ ಾಯನ ಮಗ ಾದ ಯೆಜನ್ಯನೂ

ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು. ೕ ಾ ಾನ
ಮತು್ತ ಯೆಜನ್ಯನ ಸಂಗಡ ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಅಪ್ರಮುಖರಿಂದ
ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವರೆಗಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ಹೋದರು. 2 ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಅವನಿಗೆ, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ,ನಮ್ಮಬೇಡಿಕೆಯನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಕೇಳು.
ಯೆಹೂದ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸು. ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಈಗ ಬಹಳ
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ಜನ ಉಳಿದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವು
ಬಹಳ ಜನರಿದೆ್ದವು. 3ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಾವು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಕು,
ಏನು ಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನು್ನ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ದೇವರನು್ನ
ಾ್ರಥಿರ್ಸು” ಎಂದರು.
4 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು, “ ಾನು ಏನು
ಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುವಿರೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ. ನೀವು

ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲವನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ನಿಮಿ್ಮಂದ ಏನನೂ್ನ ಮುಚಿ್ಚಡುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

5ಆಗಅವರು, “ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನುಹೇಳಿದಎಲ್ಲವನು್ನ
ಾವು ಾಡದಿದ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಸಬತಃ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸಿ್ಥರ ಾದ
ಸತ್ಯ ಾ ಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿ. ಾವುಏನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿಸಲು
ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತನೆಂದು ಾವು
ಬಲೆ್ಲವು. 6ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಇಷ್ಟ ಾಗದಿರಲಿ ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ
ಾಲಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಯೆಹೋವನಸಂದೇಶ ಾ್ಕಗಿ ಾವುನಿನ್ನನು್ನ ಆತನಲಿ್ಲಗೆ
ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆತನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾವು ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
ಆಗ ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುತ್ತದೆ. ೌದು, ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾವು ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

7 ಹತು್ತ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. 8 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನನೂ್ನ ಅವನ ತೆಗಿದ್ದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ

ಕರೆದನು. ಪ್ರಮುಖರು, ಅಪ್ರಮುಖರು ಎನ್ನದೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬರಲು
ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಯೆರೆಮೀಯನು ಕರೆದನು. 9 ಯೆರೆಮೀಯನು
ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಆತನಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಿರಿ. ನೀವು
ಕೇಳೆಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ.
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ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 10 ‘ನೀವು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡಿದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡದೆ ಬಲ ಾಲಿಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೆಡುತೆ್ತೕನೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೀಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರ ಾಡಿದ ಭಯಂಕರ ಾದ ಕೇಡಿ ಾಗಿ
ದುಃಖಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 11 ಈಗ ನೀವು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನಿಗೆ
ಹೆದರಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂಜಬೇಡಿರಿ.’ ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ. ‘ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ರ ಸುವೆನು. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಾರು ಾಡುವೆನು. ಅವನ
ಕೈಗೆ ನೀವು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. 12 ಾನು ನಿಮಗೆ ದಯೆತೋರುತೆ್ತೕನೆ.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ದಯೆತೋರುವನು. ಅವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಮರಳಿ ತರುವನು.’ 13 ಆದರೆ ‘ ಾವು
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ’ವೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು.
ನೀವು ಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಮೀರಿದಂ ಾಗುತ್ತದೆ. 14 ‘ಇಲ್ಲ, ಾವು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗಿ

ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವೆವು. ಅಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಯುದ್ಧದ ಭಯವಿಲ್ಲ.
ಯುದ್ಧದ ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಶಬ್ಧವು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ; ಅಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಹಸಿವೆ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. 15ಯೆಹೂದದ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ
ಜನಗಳೇ, ನೀವು ಒಂದುವೇಳೆ ಾಗೆ ಹೇಳುವು ಾದರೆ ಯೆಹೋವನ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ: ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: ‘ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡಬೇಕೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದ್ದರೆ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ ಹೀ ಾಗುವುದು:

16 ನೀವು ಯುದ್ಧದ ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಹೆದರುವಿರಿ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸುವುದು. ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಿನ ಬಗೆ್ಗ ೕಚನೆಯಿದೆ.
ಆದರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನೀವು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುವಿರಿ. ನೀವು ಅಲಿ್ಲ
ಸತು್ತಹೋಗುವಿರಿ. 17 ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಬೇಕೆಂದು
ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂಖಡ್ಗದಿಂ ಾಗಲಿಹಸಿವಿನಿಂ ಾಗಲಿಭಯಂಕರ
ಾ್ಯಧಿಯಿಂ ಾಗಲಿ ಸತು್ತಹೋಗುವರು. ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನೂ ಬಂದುಕಿರ ಾರ. ಾನು ಅವರಿಗೆ ಉಂಟು ಾಡುವ
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ಪೀಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬನೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರ.’

18 “ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆಂದನು: ‘ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ತೋರಿಸಿದೆ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಾನು
ದಂಡಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ
ಾನು ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಾಗಲಿ
ಎಂದು ಹೇಳಬೇ ಾ ಾಗ ಜನರು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು
ನಿಮ್ಮ ಉ ಾಹರಣೆಯನು್ನ ಕೊಡುವರು. ನೀವು ಒಂದು ಾಪದ
ಶಬ್ದ ಾಗುವಿರಿ. ಜನರು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಚಿಕೆಪಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು. ಜನರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಪ ಾನ ಾಡುವರು. ಯೆಹೂದವನು್ನ ಪುನಃ ನೀವು
ಎಂದೂ ನೋಡುವದಿಲ್ಲ.’

19 “ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದವರೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ,
‘ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ.’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ, ಾನು ಈಗಲೇ
ನಿಮಗೆ ಮುನೆ್ನಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 20 ನೀವು ನಿಮಗೆ
ಮರಣವನು್ನ ಬರ ಾಡುವ ತಪ್ಪನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಿರಿ.
‘ನಮ ಾಗಿ ಯೆಹೋವ ಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸು. ದೇವರು
ಾಡಬೇಕೆಂದುಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ನಮಗೆಹೇಳು, ಾವುಯೆಹೋವನ

ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕವೆ’ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದಿ್ದರಿ. 21 ಇಂದು,
ಾನು ನಿಮಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ
ಮೂಲಕಆತನು ನಿಮಗೆಹೇಳಿದ ಾವ ಾತನೂ್ನ ನೀವುಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
22ಈಗ ನೀವು ಇದನು್ನ ನಿಶಿ್ಚತ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳ. ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡಲು ಹೋಗಬೇಕೆನು್ನವಿರಿ. ಆದರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನೀವು
ಖಡ್ಗದಿಂ ಾದರೂ ಾಯುವಿರಿ, ಹಸಿವಿನಿಂ ಾದರೂ ಾಯುವಿರಿ,
ಅಥ ಾ ಭಯಂಕರ ಾದ ಾ್ಯಧಿಯಿಂ ಾದರೂ ಾಯುವಿರಿ.”



ಯೆರೆಮೀಯ 43:1 cxcviii ಯೆರೆಮೀಯ 43:6

43
1 ಯೆರೆಮೀಯನು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ

ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದ ಾತುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

2 ಹೋ ಾಯನ ಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್ನೂ ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನೂ ಮತು್ತ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವರು ದುರಹಂ ಾರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು

ಮತು್ತ ಹಟ ಾರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಜನರು ಯೆರೆಮೀಯನ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡು, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ.
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ, ‘ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಾಸ ಾಡಲು ಹೋಗ ಾರದು’ ಎಂದು ಹೇಳುವದ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ. 3ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವಂತೆ
ನೇರೀಯನಮಗ ಾದ ಾರೂಕನು ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು
ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ. ಅವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರ
ಕೈಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಅವರಿಂದ ಕೊಲಿ್ಲಸಬಯಸು ಾ್ತನೆ ಅಥ ಾ ಅವರು
ನಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವಂತೆ
ಾಡಬಯಸು ಾ್ತನೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
4 ೕ ಾ ಾನನು, ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು

ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಮೀರಿದರು. ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 5 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ
ಆ ಯನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ೕ ಾ ಾನನು ಮತು್ತ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು
ಅಳಿದುಳಿದ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೂದದಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. ಈ ಮುಂಚೆ ಶತು್ರಗಳು ಆ ಜನರನು್ನ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ
ಬಂದಿದ್ದರು. 6ಈಗ ೕ ಾ ಾನ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು,
ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡಸರು, ಹೆಂಗಸರು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋದರು. ಆಜನಗಳಲಿ್ಲ ಾಜನಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
(ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಆ ಜನರ ಮೇಲಿಬಚಾರಕನ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿದ್ದನು. ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ ವಿಶೇಷ
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ರಕ್ಷಕದಳದಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು). ೕ ಾ ಾನನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಮತು್ತ ನೇರೀಯನ ಮಗ ಾದ ಾರೂಕನನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋದನು. 7ಆಜನರುಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕಿವಿಗೆ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದರು.
ಅವರು ತಹಪನೇಸ್ ಎಂಬಊರಿಗೆ ಸೇರಿದರು.

8 ತಹಪನೇಸ್ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು: 9 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಹಪನೇಸಿನಲಿ್ಲರುವ
ಫರೋಹನ ಮನೆಯ ಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ಹೂಳಿ ಾರೆಯಿಂದ
ಮುಚಿ್ಚಬಿಡು. ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಹೀಗೆ ಾಡು.
10 ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:
ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಕರೆಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು ಈ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹೂಳಿದ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ
ಾ್ಥಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಈ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ
ಗು ಾರವನು್ನ ಾಕುವನು. 11 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವನು. ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು
ಗೊತು್ತ ಾಡಿದವರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕುವನು; ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು
ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವನು; ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಕೊಲೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದವರ ಸಲು ಾಗಿ ಅವನು
ಖಡ್ಗವನು್ನ ತರುವನು. 12 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುವನು,
ಅವನು ಆಲಯಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವನು. ಕುರುಬನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದ ತಿಗಣೆ ಮತು್ತ
ಹೇನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಸಬಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವನು. 13 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೂಯರ್ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಾ್ಮರಕಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ



ಯೆರೆಮೀಯ 44:1 cc ಯೆರೆಮೀಯ 44:6

ಾಶಪಡಿಸುವನು. ಅವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ
ಆಲಯಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವನು.’ ”

44
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ

1ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು.
ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿ ಾಗಿ
ಕೊಡ ಾಗಿತು್ತ. ಈ ಸಂದೇಶವು ಮಿಗೊ್ದೕಲ್, ತಹಪನೇಸ್, ನೋಫ್
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ದ ಣ ಾಗದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿ ಾಗಿ ಇತು್ತ. ಆ ಸಂದೇಶವೇನೆಂದರೆ: 2 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ,
“ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ತಂದ ಭಯಂಕರ ಾದ ಕೇಡನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇಂದು ಕೇವಲ ಕಲಿ್ಲನ ಗುಡೆ್ಡಗ ಾಗಿವೆ. 3 ಅಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವ ಜನರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡ ಾಯಿತು. ಆ ಜನರು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ
ಜನರು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
4 ಾನು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ನನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಆ ಜನರಲಿ್ಲಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟೆ್ಟ.
ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ನನ್ನ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ‘ಈ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯವನು್ನ ಾಡಬೇಡಿರಿ,
ನೀವು ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪೂಜೆ ಾಡುವದನು್ನ ಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 5ಆದರೆ ಆ ಜನರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತನು್ನ ಕಿವಿಗೆ
ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆ
ಜನರುತಮ್ಮದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರುಬೇರೆದೇವರುಗಳಿಗೆ
ಬಲಿ ಕೊಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. 6ಆದ್ದರಿಂದಆಜನರಮೇಲೆ ಾನು
ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಾನು ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಕೋಪವು
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ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಈಗಿದ್ದ
ಕಲಿ್ಲನ ದಿಬ್ಬಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು.

7 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳುವನು: ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪೂಜೆ ಾಡಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ ಏಕೆ
ತೊಂದರೆಗೀಡು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ? ಈ ದು ಾಚಾರದ ನಿಮಿತ್ತ ನೀವು
ಯೆಹೂದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಗಂಡಸರನು್ನ, ಹೆಂಗಸರನು್ನ, ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಕೂಸುಗಳನು್ನ ಅಗಲಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಯೆಹೂದ ಕುಲದಿಂದ
ಾರೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 8 ನೀವು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ ಏಕೆ ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸುವಿರಿ? ಈಗ ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವಿರಿ. ಈಗ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೆ
ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುವಂತೆ ಾಡುತಿ್ತರುವಿರಿ.
ನೀವೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಪೆ್ಪೕ
ಆಗುವುದು. ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗದವರು ನಿಂದಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನೀವು ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಭೂಮಂಡಲದ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ತ ಾಷೆ ಾಡುವಂ ಾಗುವುದು. 9 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಾಡಿದ್ದ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನೀವು ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟ ಾ? ಯೆಹೂದದ
ಾಜರು ಮತು್ತ ಾಣಿಯರು ಾಡಿದ್ದ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನೀವು
ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರುವಿ ಾ? ನೀವುಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪತಿ್ನಯರುಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟ ಾ? 10 ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಯೆಹೂದದ ಜನ ತಮ್ಮನು್ನ
ವಿನೀತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಎಳ್ಳಷು್ಟ
ೌರವವನು್ನ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಆ ಜನರು ನನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳಂತೆ
ನಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಾನು ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ
ಕೊಟ್ಟ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅವರು ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ.”

11 “ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವನು: ನಿಮಗೆ ಭ ಾನಕ ಾದ
ಕೇಡನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಶ್ಚಯ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಯೆಹೂದದ ಇಡೀ ಕುಲವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು.
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12 ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದ ಕೆಲವು ಜನರಿದ್ದರು. ಆ ಜನರು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಲು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಾನು ಯೆಹೂದಕುಲದ
ಆ ಕೆಲವು ಅಳಿದುಳಿದವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಅವರು
ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು; ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸತು್ತಹೋಗುವರು.
ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಜನರು ಅವರ ಬಗೆ್ಗ ನಿಂದಿಸುವಂತೆ ಅವರ
ಸಿ್ಥತಿ ಆಗುವುದು. ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ
ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗದ ಜನರು ಭಯಪಡುವರು. ಆ ಜನರು ಾಪದ
ಶಬ್ಧ ಾಗುವರು. ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗದವರು ಯೆಹೂದದ ಆ ಜನರಿಗೆ
ಅಪ ಾನ ಾಡುವರು. 13 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ಹೋದ
ಜನರನು್ನ ಾನು ದಂಡಿಸುವೆನು. ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಲು ಾನು
ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ, ಹಸಿವನು್ನ ಮತು್ತ ಭಯಂಕರ ಾದ ಾ್ಯಧಿಗಳನು್ನ
ಬಳಸುವೆನು. ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ದಂಡಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. 14 ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ವಲಸೆ ಹೋದ ಕೆಲವೇ
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಅಳಿದುಳಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಒಬ್ಬನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ
ಶಿ ಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ ಾರನು. ಆ ಜನರು ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಬಯಸುವರು, ಆದರೆ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮಿಕ್ಕವ ಾರೂ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗುವದಿಲ್ಲ.”

15ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಅನೇಕ ಯೆಹೂದಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರ
ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅದು ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನು್ನ ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಸೇರಿತು್ತ. ಅವರು
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ದ ಣ ಾಗದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಯೆಹೂದಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.
ಅನ್ಯದೇವರುಗಳಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ
ಗಂಡಂದಿರು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಹೀಗೆಂದರು: 16 “ನೀನು ನಮಗೆ
ತಿಳಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ.
17 ಾವು ಸ್ವಗರ್ದ ಾಣಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ಾಗಿ
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ಹರಕೆ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಹರಕೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಪೂರೈಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಾವು ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ ಮತು್ತ ಅವಳ ಪೂಜೆ ಾಗಿ
ಾನನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ದಲು ಾಗೆಯೇ
ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು,ನಮ್ಮ ಾಜರು,ನಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು
ದಲು ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ

ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಡಿದೆ್ದವು. ಾವು ಸ್ವಗರ್ದ
ಾಣಿಯನು್ನ ಪೂಜಿಸುವ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ಆ ಾರವಿತು್ತ.
ಾವು ಜಯಶೀಲ ಾಗಿದೆ್ದವು. ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.

18ಆಮೇಲೆ ಾವು ಸ್ವಗರ್ದ ಾಣಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅಪಿರ್ಸುವದನು್ನ ಮತು್ತ
ಾನನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದೆವು. ಅವಳನು್ನ ಪೂಜಿಸದೆ ಾಗೆಲ್ಲ
ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದಂದಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಸೆ್ಯಗಳುಂಟಾದವು.

ನಮ್ಮ ಜನರು ಖಡ್ಗ ಮತು್ತ ಹಸಿವುಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಾದರು.”
19 ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗಸರು ಾತ ಾಡಿದರು. ಅವರು

ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, “ ಾವು ಏನು
ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದವೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಸ್ವಗರ್ದ
ಾಣಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಾಡುವದಕೆ್ಕ ಾವು ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ
ಪಡೆದಿದೆ್ದವು. ಅವಳಿಗೆ ಾನನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಾಡುವದಕೂ್ಕ ಅವರ
ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಪಡೆದಿದೆ್ದವು. ಾವು ಅವಳ ಆ ಾರದ ಹೋಳಿಗೆಯನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದವೆಂಬುದೂ ನಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ.”
20 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ತನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಎ ಾ್ಲ

ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: 21 “ನೀವು
ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ
ನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಸಂಗತಿ ಯೆಹೋವನ ಾಪಕದಲಿ್ಲದೆ.
ಅದನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕ ನೀವು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು, ನಿಮ್ಮ
ಾಜರು, ನಿಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ
ಜನರು. ನೀವು ಾಡಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆತನು ಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು; ತನ್ನ
ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡನು. 22 ಯೆಹೋವನು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ



ಯೆರೆಮೀಯ 44:23 cciv ಯೆರೆಮೀಯ 44:26

ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಇರ ಾರನು. ನೀವು ಾಡಿದ ಅಸಹ್ಯಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನಿಮ್ಮ
ದೇಶವನು್ನ ಬರಿ ಾದ ಮರುಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ, ಈಗ
ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರು ಆ ದೇಶದ ಬಗೆ್ಗ
ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತರೆ. 23 ನೀವು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಗೆ
ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಆ ಕೇಡುಗಳೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದವು.
ನೀವು ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಪ ಾಡಿದಿರಿ. ನೀವು ಯೆಹೋವನ
ಆ ಾ ಾಲನೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆತನ ಉಪದೇಶಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಆತನು ಬೋಧಿಸಿದ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಂತೆ*
ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.”

24 ಆಮೇಲೆ ಯೆರೆಮೀಯನು ಆ ಎ ಾ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿದನು. ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಈಗ

ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ: 25 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: ‘ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ† “ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವೆವು.
ಾವು ಾಡಿದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಈಡೇರಿಸುವೆವು. ಾವು ಸ್ವಗರ್ದ
ಾಣಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಾನನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕವೆಂದು
ಹರಕೆ ಹೊತಿ್ತದೆ್ದವು” ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಾಗೆ ಾಡಿರಿ.
ನೀವು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಾಗೆ ಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹರಕೆಗಳನು್ನ
ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿರಿ.’ 26 ಆದರೆ, ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ‘ ಾನು
ಆಣೆ ಾಡಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ
ಯೆಹೂದಿಯರಲಿ್ಲ ಾರೊಬ್ಬರೂ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ
ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳ ಾರರು ಎಂದು ಾನು ನನ್ನ ಮಹ ಾ್ತದ

* 44:23: ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ದೇವರ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿಯರ ನಡುವೆ ಆದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ. † 44:25: ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ ನೀವುಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರು.
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ಾಮದ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ಎಂದೂ ಅವರು “ದೇವರ ಆಣೆ ಾಗಿ” ಎಂದು ಹೇಳ ಾರರು.
27 ಾನು ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತರುವುದು ಅವರನು್ನ
ಾ ಾಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ಾನು ಅವರನು್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತರುವುದು ಅವರಿಗೆ
ಕೇಡು ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಯೆಹೂದಿಯರು
ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸತು್ತಹೋಗುವರು ಮತು್ತ ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಬಲಿ ಾಗುವರು.
ಅವರು ನಿ ಾರ್ಮ ಾಗುವವರೆಗೆ ಾಯುತಿ್ತರುವರು. 28 ಕೆಲವು
ಯೆಹೂದಿಯರು ಖಡ್ಗದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವರು. ಆದರೆ
ಾಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯೆಹೂದಿಯರು ಬಹು ಕಡಿಮೆ. ಆಗ
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದ ಆ ಅಳಿದುಳಿದ ಯೆಹೂದಿಯರಿಗೆ
ಾರ ಾತು ನಿಜವೆಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಾತು

ನಿಜ ಾಯಿತೋ ಅಥ ಾ ಅವರ ಾತು ನಿಜ ಾಯಿತೋ
ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುತ್ತದೆ. 29 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇಲಿ್ಲ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನೆಂದು ಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಈಡೇರುವದೆಂದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.’ ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 30 ಾನು
ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡುವೆನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಇದು. ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: ‘ಫರೋಹ ಹೊಫ್ರನೆಂಬುವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಾಜ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನ ಶತು್ರಗಳು ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಯಸು ಾ್ತರೆ.
ಾನು ಫರೋಹ ಹೊಫ್ರನನು್ನ ಅವನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಚಿದಿ್ಕೕಯನವೈರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಾನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಅವನ ಶತು್ರವಿನ
ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಾನು ಫರೋಹ ಹೊಫ್ರನನು್ನ ಅವನ
ವೈರಿಯ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ.’ ”

45
ಾರೂಕನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ
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1 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ೕಷೀಯನ ಮಗ.
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಾಲ್ಕನೇ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ನೇರೀಯನ ಮಗ ಾದ
ಾರೂಕನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಾರೂಕನು ಅದನು್ನ ಒಂದು
ಸುರುಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದನು. ಯೆರೆಮೀಯನು ಾರೂಕನಿಗೆ
ಹೇಳಿದು್ದ ಹೀಗೆ: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ನಮ್ಮಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: 3 “ ‘ ಾರೂಕನೇ, ನನಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಾಗಿದೆ.
ನನ್ನ ನೋವಿನೊಂದಿಗೆಯೆಹೋವನು ನನಗೆದುಃಖವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಾನು ಬಹಳ ದಣಿದಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಸೊರಗಿ
ಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ. ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಾಣಲೂ ನನಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿರುವೆ. 4 ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ‘ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂದು ಾರೂಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಾನು ಕಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ
ಕೆಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನೆಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ಕಿತು್ತ ಎಸೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಈ
ರೀತಿ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 5 ಾರೂಕನೇ,
ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಪದವಿಯನು್ನ ನಿರೀ ಸುತಿ್ತರುವೆ. ಆದರೆ ನೀನು
ಅದನು್ನ ನಿರೀ ಸಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಾದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು.’ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು,
‘ನೀನು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇ ಾಗಬಹುದು. ಅದರೆ ನೀನು
ಎಲಿ್ಲ ಹೋದರೂ ಾ್ರಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಾ ಾಗುವಂತೆ ಾನು
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.’ ”

46
ಜ ಾಂಗಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶಗಳು

1 ಈ ಸಂದೇಶಗಳು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಬಂದವು.
ಈ ಸಂದೇಶಗಳು ವಿವಿಧ ಜ ಾಂಗಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಇವೆ.

ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಬಗೆ್ಗ ಸಂದೇಶ
2ಈ ಸಂದೇಶವು ಈಜಿಪ್್ಟ ಜ ಾಂಗದ ಬಗೆ್ಗ ಇದೆ. ಈ ಸಂದೇಶವು

ಫರೋಹನೆಕೋವಿನ ಸೈನ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಇದೆ. ಫರೋಹನೆಕೋವುಈಜಿಪಿ್ಟನ
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ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕಕೆರ್ಮೀಷ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಸೋಲಿಸ ಾಯಿತು. ಕಕೆರ್ಮೀಷ್ಪಟ್ಟಣವುಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ
ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿದೆ. ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಫರೋಹನೆಕೋವಿನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕಕೆರ್ಮೀಷಿನಲಿ್ಲ
ಸೋಲಿಸಿದನು. ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಾಜ ಾದ ೕಷೀಯನ
ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ಹೀಗಿತು್ತ:

3 “ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮತು್ತ ಸಣ್ಣ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡುಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡಿರಿ.

4 ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಸಜು್ಜಗೊಳಿಸಿರಿ.
ಸೈನಿಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕುದುರೆಯಮೇಲೆ ಹತಿ್ತರಿ,

ಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಾ್ಥನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿರಿ,

ನಿಮ್ಮ ಭಜಿರ್ಗಳನು್ನ ಚೂಪುಗೊಳಿಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕವಚಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿರಿ.

5 ಾನು ನೋಡುತಿ್ತರುವುದೇನು?
ಸೈನ್ಯವು ಾಬರಿಪಟಿ್ಟದೆ.

ಸೈನಿಕರು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಶೂರಸೈನಿಕರು ಸೋತಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಅವಸರದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಸಹ ನೋಡುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಭೀತಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ”

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು.
6 “ವೇಗ ಾಲಿಗಳೂಓಡಿಹೋಗ ಾರರು.

ಶೂರಸೈನಿಕರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಎಡವಿ ಬಿದು್ದಬಿಡುವರು.
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ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ
ನಡೆಯುವುದು.

7ನೈಲ್ ನದಿಯಂತೆ ಾರು ಬರುತಿ್ತರುವರು?
ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಾದ ಮತು್ತ ರಭಸದಿಂದ ಹರಿಯುವ ನದಿಯಂತೆ

ಾರು ಬರುತಿ್ತರುವರು?
8ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ನೈಲ್ ನದಿಯಂತೆ

ಈಜಿಪ್್ಟ ಬರುತಿ್ತದೆ.
ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿಯೂಮತು್ತ ರಭಸ ಾಗಿಯೂ

ಹರಿಯುವ ನದಿಯಂತೆ ಬರುತಿ್ತದೆ.
‘ ಾನು ಬಂದು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಲ್ಲ ಾ್ಯಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

ಾನು ನಗರಗಳನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು’
ಎಂದು ಈಜಿಪ್್ಟ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ.

9ಅ ಾ್ವರೋಹಿಗಳೇ,ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಧುಮುಕಿರಿ,
ಾರಥಿಗಳೇ, ರಥಗಳನು್ನ ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡಿಸಿರಿ.

ಶೂರ ಸೈನಿಕರೇ,ಮುನು್ನಗಿ್ಗರಿ;
ಕೂಷ ್ಯ ಮತು್ತ ಪೂಟ್ಯ ಸೈನಿಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ.

ಲೂದ್ಯ ಸೈನಿಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಲು್ಲಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ.

10 “ಆದರೆ ಆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು ಗೆಲು್ಲವನು.

ಆಗ ಆ ಜನರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಯೆಹೋವನ
ವೈರಿಗಳು ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು.

ಖಡ್ಗವು ಸವರ್ರನು್ನ ಕೊಲೆ ಾಡುವುದು.
ಖಡ್ಗವುತನ್ನ ರಕ್ತದ ಾಹ ತೀರುವವರೆಗೂ ಕೊಲೆ ಾಡುವುದು.

ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬಲಿ
ನಡೆಯಬೇ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗುವುದು.
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ಈಜಿಪಿ್ಟನಸೈನ್ಯವನು್ನಉತ್ತರದಲಿ್ಲಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ನದಿಯಹತಿ್ತರ
ಬಲಿ ಾಗಿ ಕೊಡ ಾಗುವುದು.

11 “ಈಜಿಪೆ್ಟೕ, ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಔಷಧಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ.
ನೀನು ಬಗೆಬಗೆಯಔಷಧಿಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಬಹುದು.
ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ. ನೀನು
ಗುಣಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

12ಬೇರೆಜ ಾಂಗಗಳುನೀನು ಗೋ ಾಡುವದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವವು.
ನಿನ್ನ ಗೋ ಾಟವು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದಲೆ್ಲಲ್ಲ ಕೇಳಿಸುವುದು.

‘ಒಬ್ಬ ಶೂರಸೈನಿಕನು’ಮತೊ್ತಬ್ಬ ‘ಶೂರಸೈನಿಕನನು್ನ’ಎದುರಿಸುವನು.
ಆ ಶೂರ ಸೈನಿಕರಿಬ್ಬರೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳುವರು.”

13 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಕೊಟ್ಟ
ಸಂದೇಶವಿದು. ಈ ಸಂದೇಶ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮೇಲೆ
ಾಳಿ ಾಡಲು ಬರುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಇದೆ.

14 “ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸು,
ಮಿಗೊ್ದೕಲ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸು.
ನೋಫ್ಮತು್ತ ತಹಪನೇಸ್ ಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿರಿ,

‘ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ,
ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಜನರು ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಆಹುತಿ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.’

15ಈಜಿಪೆ್ಟೕ, ನಿಮ್ಮ ಶೂರಸೈನಿಕರು ಏಕೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು?
ಅವರು ನಿಲ್ಲ ಾರರು.
ಏಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ತಳು್ಳವನು.

16ಆ ಸೈನಿಕರು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಎಡವು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಒಬ್ಬರಮೇಲೊಬ್ಬರು ಬೀಳುವರು.

‘ಎದೆ್ದೕಳು, ನಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲಗೆ ಾವು ಹೋಗೋಣ.
ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಗೆ ಾವು ಹೋಗೋಣ.
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ನಮ್ಮ ವೈರಿಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಾವು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವರು.

17 ‘ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾದ ಫರೋಹನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಳು್ಳ ಧ ್ವನಿ.
ಅವನ ವೈಭವದ ದಿನಗಳುಮುಗಿದವು’ ”

ಎಂದು ಆ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಹೇಳುವರು.
18ಈ ಸಂದೇಶವು ಾಜನಿಂದ ಬಂದದು್ದ.

ಆ ಾಜನೇ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು.
“ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಾಯಕನು ಬರುವನು.
ಅವನು ಾಬೋರ್ಬೆಟ್ಟದಂತೆಯೂಸಮುದ್ರದ ಸಮೀಪದಕಮೆರ್ಲ್

ಗುಡ್ಡದಂತೆಯೂ ಇರುವನು.
19ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ಸೆರೆ ಾಸಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ.

ಏಕೆಂದರೆ ನೋಫ್ ಪಟ್ಟಣವು ಾಳುಬಿದ್ದ ನಿಜರ್ನ ಾದ
ಪ್ರದೇಶ ಾಗುವುದು.

ನಗರಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸ ಾಗುವುದು;
ಅವುಗಳು ನಿಜರ್ನ ಾಗುವವು.

20 “ಈಜಿಪು ್ಟ ಸುಂದರ ಾದ ಹಸುವಿನಂತಿದೆ,
ಆದರೆ ಉತ್ತರದಿಂದ ತೊಣಚಿಯು* ಅದನು್ನ ಪೀಡಿಸಲು
ಬರುತಿ್ತದೆ.

21 ಸಂಬಳ ಾ್ಕಗಿ ದುಡಿಯುವ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೈನಿಕರು ಕೊಬಿ್ಬದ
ಕರುಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರೆಲ್ಲರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಓಡಿಹೋಗುವರು.
ಅವರು ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಾಳಿಯನು್ನ ಎದುರಿಸ ಾರರು.

* 46:20: ತೊಣಚಿ ಹಸುಗಳಮತು್ತ ಎತು್ತಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಾರು ಾ್ತ ಕಚು್ಚವ ಚಿಟೆ್ಟ.
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ಅವರ ವಿ ಾಶದ ಾಲ ಬರುತಿ್ತದೆ.
ಬೇಗ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸ ಾಗುವುದು.

22ಈಜಿಪು ್ಟ ಬುಸುಗುಟಿ್ಟ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡುವ ಾವಿನಂತಿದೆ.

ವೈರಿಗಳು ಬಹಳ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೈನಿಕರು ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ವೈರಿಗಳು ಕೊಡಲಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮೇಲೆ
ಬೀಳುವರು;

ಅವರುಮರ ಕಡಿಯುವ ಜನರಂತಿ ಾ್ದರೆ.”

23ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ವೈರಿಗಳುಈಜಿಪಿ್ಟನ ಅರಣ್ಯವನು್ನ (ಸೈನ್ಯವನು್ನ) ಕತ್ತರಿಸುವರು.

ಆಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ (ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ)ಅನೇಕಮರಗಳಿವೆ (ಸೈನಿಕರಿ ಾ್ದರೆ).
ಆದರೂ ಅದನು್ನ ಕತ್ತರಿಸ ಾಗುವುದು.

ಮಿಡತೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ವೈರಿಗಳ ಸೈನಿಕರಿ ಾ್ದರೆ. ಆ
ಸೈನಿಕರನು್ನ ಾರಿಂದಲೂ ಎಣಿಸ ಾಗದು.

24 ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಅವ ಾನ ಾಗುವುದು. ಉತ್ತರದ ಶತು್ರ ಅವಳನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವುದು.”

25 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಬಹುಬೇಗನೆ ಾನು ಥೀಬಸಿ್ಸನ ಆ ೕನ್
ದೇವತೆಯನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ಾನು ಫರೋಹನನು್ನ, ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ
ಮತು್ತ ಅವಳ ದೇವರುಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಾಜರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ಫರೋಹನನು್ನ ನಂಬಿದವರನು್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು. 26ಆ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಅವರ ಶತು್ರಗಳು ಸೋಲಿಸುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು. ಅವರ ಶತು್ರಗಳು ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಯಸುವರು.
ಾನು ಆ ಜನರನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ
ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು.”
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“ಬಹಳ ಹಿಂದೆ, ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು್ತ.
ತೊಂದರೆಗಳ ಈ ದಿನಗಳ ತರು ಾಯ ಈಜಿಪ್್ಟ ಪುನಃ ಾಂತಿಯ
ಬೀ ಾಗುವುದು” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಉತ್ತರ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಸಂದೇಶ

27 “ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಕೋಬೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ.
ಇಸೆ್ರೕಲೇ,ಅಂಜಬೇಡ.

ಆ ದೂರಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ರ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಬಂಧಿ ಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ರ ಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಾಕೋಬು ಪುನಃ ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿಯೂ ಸುರ ತ ಾಗಿಯೂ
ಇರುವುದು.
ಾರೂ ಅದನು್ನ ಹೆದರಿಸ ಾರರು.”

28ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಕೋಬೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ.

ಾನು ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

ಾನು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಆದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಾನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ನಿನಗೆ ಶಿ ಆಗಲೇಬೇಕು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ದಂಡನೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾನು

ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ.
ಾನು ನಿನಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಬುದಿ್ಧ ಕಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಆದರೆ

ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿರುವೆನು.”

47
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಬಗೆ್ಗ ಸಂದೇಶ
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1ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆಯೆಹೋವನಿಂದಈಸಂದೇಶ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಬಗೆ್ಗ ಬಂದಿತು. ಫರೋಹನು ಾಜಾ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ
ಾಳಿ ಾಡುವಮುಂಚೆಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು.

2ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ನೋಡಿರಿ,ಉತ್ತರದಲಿ್ಲ ಶತು್ರ ಸೈನಿಕರು ಒಟು್ಟಗೂಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ದಡಮೀರಿ ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ನದಿಯಂತೆ ಅವರು ಬರುವರು.
ಅವರು ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ ಇಡೀ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ಯಪಿಸುವರು.

ಅವರು ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರನೂ್ನ
ಮುತು್ತವರು.

ಆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವ ಎಲ್ಲರೂ
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಗೋಳಿಡುವರು.

3ಅವರು ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡುವ
ಕುದುರೆಗಳ ಶಬ್ಧವನು್ನ ಕೇಳುವರು.

ಅವರು ರಭಸ ಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ರಥಗಳ ಶಬ್ಧವನು್ನ ಕೇಳುವರು.
ಅವರು ಚಕ್ರಗಳ ಗಡಗಡ ಶಬ್ಧವನು್ನ ಕೇಳುವರು.

ತಂದೆಗಳು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಕೊಡ ಾಗದಷು್ಟ ದುಬಲರ್ ಾಗಿರುವರು.

4ಎ ಾ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿ ಾಶನದ ಾಲ ಬಂದಿದೆ.
ತೂರಿನಮತು್ತ ಚೀದೋನಿನ ಸ ಾಯಕರಲಿ್ಲ

ಅಳಿದುಳಿದವರನೆ್ನಲ್ಲ ಾಶ ಾಡುವ ಾಲ ಬಂದಿದೆ.
ಯೆಹೋವನು ಬಹುಬೇಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.

ಕ ್ತೕರ್ ದಿಬಪದ ಅಳಿದುಳಿದ ಜನರನು್ನ ಆತನು
ಾಶ ಾಡುವನು.

5 ಾಜಾದ ಜನರು ದುಃಖಿತ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳನು್ನ
ಬೋಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಅಷೆ ್ಕಲೋನಿನ ಜನರನು್ನ ಸ್ತಬ್ಧಗೊಳಿಸ ಾಗುವುದು.
ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದಉಳಿದುಕೊಂಡವರೇ,
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ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಂದಿನವರೆಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವಿರಿ?

6 “ಅ ್ಯೕ,ಯೆಹೋವನ ಖಡ್ಗವೇ, ನೀನಿನೂ್ನ ಹೋಗಲಿಲ್ಲವೇ?
ಎಷು್ಟ ಹೊತು್ತ ನೀನು ಹೋ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ?

ನಿನ್ನ ಒರೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು!
ಸುಮ್ಮನಿರು, ಾಂತ ಾಗಿರು!

7ಆದರೆಯೆಹೋವನಖಡ್ಗವುವಿ ಾ್ರಂತಿಪಡೆಯುವುದುಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?
ಯೆಹೋವನು ಅದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಆ ಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

ಅಷೆ ್ಕಲೋನ್ ನಗರದಮೇಲೆಮತು್ತ ಕ ಾವಳಿಯಮೇಲೆ
ಾಳಿ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಅದಕೆ್ಕ ಆ
ವಿಧಿಸಿ ಾ್ದನೆ.”

48
ೕ ಾಬಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಸಂದೇಶ

1ಈ ಸಂದೇಶವು ೕ ಾಬ್ ದೇಶವನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:

“ನೆಬೋ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ದುಗರ್ತಿ ಬರುವುದು.
ನೆಬೋ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶವು ಾ ಾಗುವುದು.

ಕಿ ಾರ್ತಯಿಮ್ಪಟ್ಟಣವು ಸೋಲುವುದು.
ಅದನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು.

ಭದ್ರ ಾದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಧ ್ವಂಸ ಾಡ ಾಗುವುದು.

2 ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ೕ ಾಬ್ ಪಟ್ಟಣವು ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ
ಾತ್ರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ಪಟ್ಟಣದಜನರು ೕ ಾಬನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಯುಕಿ್ತ
ಾಡುವರು.

ಅವರು ಆ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಾಡುವರು.
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ಮದೆ್ಮನೆ ಪಟ್ಟಣವೇ, ನೀನೂ ಸಹ ಸುಮ್ಮ ಾಗುವೆ.
ಖಡ್ಗವು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟವದು.

3ಹೊರೊನಯಿಮಿನಿಂದ ಬರುವ ಗೋ ಾಟದ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಅದು ವಿ ಾಶದಮತು್ತ ಗೊಂದಲದ ಧ ್ವನಿ.

4 ೕ ಾಬನು್ನ ಾಶ ಾಡ ಾಗುವುದು.
ಅವಳ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಗೋಳಿಡುವರು.

5 ೕ ಾಬಿನ ಜನರು ಲೂಹೀತಿನ ಾರಿಹಿಡಿದು ಹೋಗು ಾ್ತರೆ.
ಹೋಗು ಾಗ ಅವರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

ಅವರ ಕಷ್ಟ ಮತು್ತ ನೋವಿನ ಗೋ ಾಟವು
ಆ ಾರಿಯಿಂದ ಹೊರೊನಯಿಮ್ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ
ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ.

6 ಓಡಿಹೋಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವದ ಾ್ಕಗಿ
ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.

ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾಡುಕತೆ್ತಯಂತೆ ಓಡಿರಿ.

7 “ನೀವು ನಿಮಿರ್ಸಿದ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ

ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು.
ಕೆ ೕಷ್ ದೇವತೆಯನು್ನ ಅದರ ಾಜಕರೊಂದಿಗೆ

ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾನರೊಂದಿಗೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯ ಾಗುವುದು.
8ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣದಮೇಲೆ ವಿ ಾಶಕನು ಾಳಿ ಾಡುವನು.

ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸ ಾಗುವುದು.

ಎತ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಾಳು ಾಡ ಾಗುವುದು.
ಇದನು್ನ ಯೆಹೋವನೇ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ನೆರವೇರುವುದು.
9 ೕ ಾಬಿನ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಉಪ್ಪನು್ನ ಹರಡಿರಿ.

ದೇಶವು ಬರಿ ಾದಮರುಭೂಮಿ ಾಗುವುದು.
ೕ ಾಬಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಬರಿ ಾಗುವವು.
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ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸ ಾಡ ಾರರು.
10ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆಯದಿದ್ದವನಿಗೆ

ಮತು್ತ ಆ ಜನರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಬಳಸದಿದ್ದವನಿಗೆ
ಕೇ ಾಗುವುದು.

11 “ ೕ ಾಬಿಗೆ ಕಷ್ಟವೆಂಬುದೇ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ೕ ಾಬ್ಮಡಿ್ಡ ತಂಗಿಸಲು ಬಿಟ್ಟ ಾ್ರ ಾರಸದಂತಿದೆ.

ಅದನು್ನ ಒಂದು ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಾತೆ್ರಗೆ ಒಮೆ್ಮಯೂ
ಸುರಿದಿಲ್ಲ.

ಅದನು್ನ ಒಮೆ್ಮಯೂ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ರುಚಿ ದಲಿದ್ದ ಾಗೆ ಇದೆ.

ಅದರ ಾಸನೆಯಲಿ್ಲ ಬದ ಾವಣೆ ಾಗಿಲ್ಲ.”
12ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು:
“ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಸುರಿಯುವದಕೆ್ಕ

ಾನು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆ ಜನರು ೕ ಾಬಿನ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಬರಿ ಾಗಿಸುವರು.

ಅನಂತರ ಆ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಚೂರುಚೂರು
ಾಡುವರು.”

13 ಆಗ ೕ ಾಬಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ
ಕೆ ೕಷಿ ಾಗಿ ಾಚಿಕೆಪಡುವರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಆ
ಸುಳು್ಳದೇವರನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರು
ಅವರ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಾರದೆ ಇ ಾ್ದಗ ಆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಚಿಕೆಗೆ
ಈ ಾದರು. ೕ ಾಬ್ ಸಹ ಅದೇ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವುದು.

14 “ ‘ ಾವು ಒಳೆ್ಳಯ ೕಧ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾವುಯುದ್ಧವೀರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳ ಾರಿರಿ.

15ವೈರಿಯು ೕ ಾಬಿನಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವನು.



ಯೆರೆಮೀಯ 48:16 ccxvii ಯೆರೆಮೀಯ 48:20

ವೈರಿಯು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಾಡಿ ಅವುಗಳ ಧ ್ವಂಸ
ಾಡುವನು.

ಅವಳ ಅತು್ಯತ್ತಮ ತರುಣರು ಕೊಲೆಗೀ ಾಗುವರು.”
ಈ ಸಂದೇಶವು ಾಜನಿಂದ ಬಂದಿದೆ.

ಆ ಾಜನ ಹೆಸರು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಎಂದು.
16 “ ೕ ಾಬಿನ ಅಂತ್ಯ ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತದೆ.

ಬೇಗನೆ ೕ ಾಬನು್ನ ಧ ್ವಂಸಗೊಳಿಸ ಾಗುವುದು.
17 ೕ ಾಬಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಾಸಿಸುವ ನೀವೆಲ್ಲರು ಆ ದೇಶ ಾ್ಕಗಿ

ಗೋ ಾಡಬೇಕು.
ೕ ಾಬ್ ಎಷು್ಟ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ
ಗೊತು್ತ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಗೋ ಾಡಿರಿ.
‘ ಾಜನ ಶಕಿ್ತಯು ಇಲ್ಲ ಾಯಿತು.

ೕ ಾಬಿನ ಾಮಥ್ಯರ್ಮತು್ತಘನತೆಕಣ್ಮರೆ ಾದವು’ಎಂದು
ಹೇಳಿರಿ.

18 “ದೀಬೋನ್ ನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರೇ,
ನಿಮ್ಮ ೌರ ಾನಿಬತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬನಿ್ನ.

ನೆಲದಮೇಲೆ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳಿ್ಳ.
ಏಕೆಂದರೆ, ಧ ್ವಂಸಕನು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ನಿಮ್ಮ ಭದ್ರ ಾದ ನಗರಗಳನು್ನ ಅವನು ಾಳು ಾಡು ಾ್ತನೆ.

19 “ಅರೋಯೇರಿನವರೇ,
ಾರಿಯಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೋಡಿರಿ,

ಆ ಗಂಡಸು ಓಡಿಹೋಗುವದನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
ಆ ಹೆಂಗಸು ಓಡಿಹೋಗುವದನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
ಏ ಾಯಿತೆಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

20 “ ೕ ಾಬು ಾ ಾಗುವುದು. ಅದು ಾಚಿಕೆಪಡುವುದು.
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ೕ ಾಬು ಸತತ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡುವುದು.
ೕ ಾಬು ಾ ಾಯಿತೆಂದು
ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಾರಿರಿ.

21ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸ ಾಗಿದೆ.
ಹೋಲೋನ್, ಾಚಾಮತು್ತ ಮೆಫಾತ್ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ,

22ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ೕ ಾಬಿನ ಎ ಾ್ಲಊರುಗಳಿಗೆ
ಅಂದರೆ ದೀಬೋನ್, ನೆಬೋ, ಬೇತ್ ದಿ ಾ್ಲತಯೀಮ್,

23 ಕಿ ಾರ್ತಯೀಮ್, ಬೇತ್ ಾಮೂಲ್, ಬೇತ್ ಮೆ ೕನ್,
24 ಕೆರೀ ೕತ್, ಬೊಚ್ರ ದ ಾದ

ೕ ಾಬಿನ ದೂರದ ಹತಿ್ತರದ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ದಂಡನೆ
ವಿಧಿಸ ಾಗಿದೆ.

25 ೕ ಾಬಿನ ಬಲವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸ ಾಗಿದೆ.
ಅದರ ತೋಳನು್ನ ಮುರಿಯ ಾಗಿದೆ”

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
26 ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಾದವನೆಂದು

ೕ ಾಬು ಾವಿಸಿತು್ತ.
ಕುಡಿದು ಮದವೇರಿದವನಂತೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ೕ ಾಬನು್ನ
ದಂಡಿಸಿರಿ.

ೕ ಾಬು ತನ್ನ ಾಂತಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಹೊರ ಾಡುವದು.
ಜನರು ೕ ಾಬನು್ನ ತ ಾಷೆ ಾಡುವರು.

27 “ ೕ ಾಬೇ, ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬಗೆ್ಗ ತ ಾಷೆ ಾಡಿದೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಒಂದು ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟತೆ್ತೕನು?

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬಗೆ್ಗ ಾತ ಾಡಿ ಾಗಲೆಲ್ಲ ನೀನು ತಲೆ ಾಡಿಸಿದೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗಿಂತಉತ್ತಮನೋ ಎಂಬಂತೆ ನಟಿಸಿದೆ.

28 ೕ ಾಬ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿ.
ಹೋಗಿ, ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿರಿ.

ಗುಹೆಯ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಗೂಡನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವ
ಾರಿ ಾಳದಂತೆ ಆಗಿರಿ.”
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29 “ ೕ ಾಬಿನ ಸೊಕಿ್ಕನ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.
ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಸೊಕು ್ಕ ಬಂದಿತು್ತ.

ಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಾದವನೆಂದು ಅವನು ಾವಿಸಿದ್ದನು.
ಅವನು ಾ ಾಗಲೂ ಬ ಾಯಿಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.
ಅವನು ತುಂ ಾ ಸೊಕಿ್ಕನವ ಾಗಿದ್ದನು.”

30ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ಬಹುಬೇಗ ೕ ಾಬಿಗೆ ಕೋಪ
ಬರುತ್ತದೆ. ಅವನು ಬ ಾಯಿ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆಂಬುದು
ನನಗೆ ಗೊತು್ತ.

ಆದರೆ ಅವನ ಬ ಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳು್ಳ.
ಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡಲು ಅವನಿಂ ಾಗದು.

31ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ೕ ಾಬಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡುವೆನು;
ೕ ಾಬಿನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡುವೆನು.
ಾನು ಕೀರ್ ಹೆರೆಸಿನವರಿ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಪಿಸುವೆನು.

32 ಾನುಯೆಜೆ್ಜೕರಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆಯೆಜೆ್ಜೕರಿ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಪಿಸುವೆನು.
ಸಿಬ್ಮವೇ, ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಗಳು ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ ಹಬಿ್ಬದ್ದವು;
ಅವುಯೆಜೆ್ಜೕರ್ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂಚಾಚಿದ್ದವು.

ಆದರೆ ವಿ ಾಶಕನು ನಿನ್ನ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಗಳನು್ನ
ಕಿತು್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

33 ೕ ಾಬಿನ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಾ್ರ ತೋಟಗಳಿಂದ
ಹಷರ್ವೂಆನಂದವೂ ಕಣ್ಮರೆ ಾಗಿವೆ.
ಾ್ರ ಾಣದಿಂದ ಾ್ರ ಾರಸ ಹರಿಯುವದನು್ನ ಾನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಾಡಲು ಾ್ರ ಯನು್ನ ತುಳಿಯುವ ಜನರ ಾಡು

ಮತು್ತ ನೃತ್ಯ ಕಂಡುಬರುವದಿಲ್ಲ.
ಸಂತೋಷದ ಧ ್ವನಿ ಕೇಳಿಬರುತಿ್ತಲ್ಲ.

34 “ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ಮತು್ತ ಎಲೆ ಾಲೆ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಜನರು ಅರಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರ ಕಿರುಚಾಟವು ದೂರದ
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ಯಹಚಿನವರೆಗೂ ಕೇಳಿಬರುತಿ್ತದೆ. ಅವರ ಕಿರುಚಾಟವು
ಚೋಯರಿನಿಂದ ದೂರದ ಹೊರೊನಯಿಮ್ ಮತು್ತ ಎಗ್ಲತ್
ಶೆಲಿಶೀಯದವರೆಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮಿ್ರೕಮ್ ಹಳ್ಳದ ನೀರು
ಸಹ ಬತಿ್ತಹೋಗಿದೆ. 35 ೕ ಾಬಿನ ಜನರು ಪೂಜಾ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಧೂಪ ಾಕುವದನು್ನ ಾನು ನಿಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಅಪಿರ್ಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದನು.

36 “ ೕ ಾಬಿ ಾಗಿ ಾನು ಬಹಳ ದುಃಖಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಸ್ಮ ಾನ ಾತೆ್ರಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಊದುವ ಕೊಳಲಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವ
ದುಃಖದ ಧ ್ವನಿಯಂತೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಅಳುತಿ್ತದೆ. ಕೀರ್ ಹೆರೆಸಿನ
ಜನರಿ ಾಗಿ ಾನು ದುಃಖಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರ ಹಣವನು್ನ ಮತು್ತ
ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳ ಾಗಿದೆ. 37 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರ ತಲೆಯನು್ನ
ಬೋಳಿಸ ಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರ ಗಡ್ಡವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸ ಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರ ಕೈಗಳು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಅವುಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತಿ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ದುಃಖಸೂಚಕ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 38 ೕ ಾಬಿನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಳಿಗೆಯ
ಮೇಲೂ ಾವರ್ಜನಿಕ ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜನ ಸತ್ತವರಿ ಾಗಿ
ಶೋಕಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ೕ ಾಬನು್ನ ಾನು ಬರಿ ಾದ ಾತೆ್ರಯಂತೆ
ಾಡಿರುವುದರಿಂದ ದುಃಖ ಾ್ಯಪಿಸಿದೆ.” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
39 “ ೕ ಾಬ್ ನುಚು್ಚನೂ ಾಯಿತು. ಜನರು ಕಿರುಚುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ೕ ಾಬ್ ಶರಣಾಗತ ಾಯಿತು. ೕ ಾಬ್ ಈಗ
ಾಚಿಕೆಪಡುತಿ್ತದೆ. ಜನರು ೕ ಾಬನು್ನ ತ ಾಷೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳುಅವರನು್ನ ಭೀತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿವೆ.”

40 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನೋಡಿ, ಒಂದು ರಣಹದು್ದ
ಆ ಾಶದಿಂದ ಎರಗುತಿ್ತದೆ.

ಅದು ೕ ಾಬಿನಮೇಲೆ ತನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಹರಡುತಿ್ತದೆ.
41 ೕ ಾಬಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು.
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ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವ ಭದ್ರ ಾದ ನೆಲೆಗಳನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು.

ಆಗ ೕ ಾಬಿನ ಸೈನಿಕರು ಪ್ರಸವವೇದನೆಪಡುವ ಹೆಂಗಸಿನಂತೆ
ಾಬರಿ ಾಗುವರು.

42 ೕ ಾಬ್ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಾಶ ಾಡ ಾಗುವದು.
ಏಕೆಂದರೆ ಾವು ಯೆಹೋವನಿಗಿಂತ ಬಹಳ
ಮುಖ್ಯ ಾದವರೆಂದು ಅವರು ಾವಿಸಿಕೊಂಡರು.”

43ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ ೕ ಾಬಿನ ಜನರೇ, ಭಯವೂ ಆಳ ಾದ ಗುಂಡಿಗಳೂ
ಬಲೆಗಳೂನಿಮ ಾಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿವೆ.

44ಜನರು ಅಂಜಿ ಓಡಿಹೋಗುವರು;
ಆಳ ಾದ ಗುಂಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಬೀಳುವರು.
ಾ ಾದರೂ ಆ ಆಳ ಾದ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದಮೇಲಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತ ಬಂದರೆ
ಅವರನು್ನ ಬಲೆಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿಯ ಾಗುವುದು.

ಾನು ೕ ಾಬಿಗೆ ದಂಡನೆಯವಷರ್ವನು್ನ ತರುವೆನು”
ಎಂದುಯೆಹೋವನು ನುಡಿದನು.
45 “ಜನರು ಪ್ರಬಲ ಾದ ವೈರಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು

ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದರು.
ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಯಿರಲಿಲ್ಲ.

ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆ ಾ್ರರಂಭ ಾಯಿತು.
ಸೀಹೋನಿನಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆ ಾ್ರರಂಭ ಾಯಿತು.
ಅದು ೕ ಾಬಿನ ಾಯಕರುಗಳನು್ನ ಸುಡುತಿ್ತದೆ.
ಅದು ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರನು್ನ ಸುಡುತಿ್ತದೆ.

46 ೕ ಾಬ್ಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಾದಿದೆ.
ಕೆ ೕಷಿನ ಭಕ್ತರು ಾಶ ಾಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬಂಧಿಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಗುತಿ್ತದೆ.
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47 “ ೕ ಾಬಿನ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಹೋಗ ಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಭವಿಷ ್ಯದಲಿ್ಲ ಾನು ೕ ಾಬ್ಯರನು್ನ
ಪುನಃ ಕರೆದು ತರುವೆನು” ಇದುಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ.

ೕ ಾಬಿನ ಕುರಿ ಾದ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಇದೇ.

49
ಅ ್ಮೕನಿನ ಬಗೆ್ಗ ಸಂದೇಶ

1ಈ ಸಂದೇಶ ಅ ್ಮೕನ್ಯರನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ. ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದನು:

“ಅ ್ಮೕನ್ಯರೇ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲವೆಂದು
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಿರೇನು?

ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವದಕೆ್ಕ
ಅವರ ಾರಸು ಾರರು ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಿರೇನು?

ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇಮ ಾ್ಕಮ್ದೇವತೆಯು ಾದನಸೀಮೆಯನು್ನ ಾ್ವಧೀನ
ಾಡಿಕೊಂಡಳೇ?”

2ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಅ ್ಮೕನಿನ ರ ಾ್ಬ ನಿ ಾಸಿಗಳು
ಯುದ್ಧದ ಧ ್ವನಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುವ ಾಲ ಬರಲಿದೆ.

ಅ ್ಮೕನಿನ ರ ಾ್ಬ ಾಶ ಾಗಿ ಾ ಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಗುಡ್ಡ ಾಗುವುದು.
ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕ ಾಗುವುದು.

ಆ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ
ಒ ಾ್ತಯಿಸಿದರು.

ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ
ಅವರನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸುವರು.”

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

3 “ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಜನರೇ, ಗೋ ಾಡಿರಿ;
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ಏಕೆಂದರೆ ಆಯಿಎಂಬ ಪಟ್ಟಣ ಾಶ ಾಯಿತು.
ರ ಾ್ಬದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ,ಅ ್ಮೕನಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ, ಗೋ ಾಡಿರಿ.

ದುಃಖಸೂಚಕ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಗೋ ಾಡಿರಿ.
ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ನಗರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.

ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರುಮ ಾ್ಕಮ್ ದೇವತೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾ್ತರೆ.

ಶತು್ರಗಳುಮ ಾ್ಕಮ್ದೇವತೆಯ ಾಜಕರನೂ್ನ ಪ್ರ ಾನರನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.

4ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಲದ ಬಗೆ್ಗ ಜಂಬ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ,
ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಲವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ.

ನಿನ್ನ ಹಣ ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸುವದೆಂದು ನೀನು ನಂಬಿರುವೆ.
ಾರೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವ ವಿಚಾರ ಸಹ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ.”

5ಆದರೆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು,
“ ಾನು ಎಲೆ್ಲಡೆಗಳಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಆಪತು್ತಗಳನು್ನ ತರುವೆನು.
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವಿರಿ.

ಾರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪುನಃ ಒಂದಡೆ ಸೇರಿಸ ಾರರು.”

6 “ಅ ್ಮೕನ್ಯರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಕೊಂಡೊಯ್ಯ ಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಅ ್ಮೕನ್ಯರನು್ನ ಾನು ಪುನಃ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆತರುವ ಾಲ ಬರುವದು.” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಎದೋಮಿನ ಬಗೆ್ಗ ಸಂದೇಶ
7 ಈ ಸಂದೇಶ ಎದೋಮನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ. ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

“ತೇ ಾನ್ ಪಟ್ಟಣನಿ ಾಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಈಗ ಬುದಿ್ಧ ಉಳಿದಿಲ್ಲವೇ?
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ಎದೋಮಿನ ವಿವೇಕಿಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಲು
ಸಮಥರ್ ಾಗಿಲ್ಲವೇ?

ಅವರು ತಮ್ಮ ಾನವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೇ?
8ದೆ ಾನಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ಓಡಿಹೋಗಿರಿ,ಅಡಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;

ಏಕೆಂದರೆ ಏ ಾವನು* ಾಡಿದ ತಪಿ್ಪ ಾಗಿ ಾನು ಅವನನು್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು.

9 “ಕೆಲಸ ಾರರು ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ತೋಟಕೆ್ಕ ಬಂದು ಾ್ರ ಯನು್ನ
ಕೀಳುವರು;

ಆದರೆ ಬಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಾ್ರ ಗಳನು್ನ ಬಿಡುವರು;
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಕಳ್ಳರು ಬಂದರೆ
ಅವರು ತಮಗೆ ಬೇ ಾದಷ್ಟನು್ನ ಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

10ಆದರೆ ಏ ಾವನಿಂದ ಾನು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಅವನು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾನು ಪತೆ್ತ
ಹಚು್ಚವೆನು.

ಅವನು ನನ್ನ ಕಣು್ಣ ತಪಿ್ಪಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅವನ ಮಕ್ಕಳು, ಬಂಧುಗಳು ಮತು್ತ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು
ಸತು್ತಹೋಗುವರು.

11ನಿನ್ನ ಅ ಾಥಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾನು ಸಂರ ಸುವೆನು.
ನಿನ್ನ ವಿಧವೆಯರು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡಲಿ.”

12 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಕೆಲವು ಜನರು ದಂಡನೆಗೆ
ಅಹರ್ ಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವರು.
ಎದೋಮೇ, ನೀನು ದಂಡನೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸ ಾಗುವುದು. ನಿನಗೆ
ಸಿಗಬೇ ಾದ ದಂಡನೆಯಿಂದ ನೀನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆ. ನಿನ್ನನು್ನ

* 49:8: ಏ ಾವ ಾಕೋಬನ ಅವಳಿ ಸಹೋದರ. ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ಎಂದಥರ್.
ಏಕೆಂದರೆ ಎದೋಮಿನ ಜನರು ಏ ಾವನ ವಂಶಜರು.
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ದಂಡಿಸ ಾಗುವುದು.” 13 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ನನ್ನ ಸಬ ಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದ ಾನು ಈ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವೆನು.
ಾನು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳುವೆನು. ಬೊಚ್ರ ನಗರವನು್ನ
ಾಶ ಾಡ ಾಗುವುದು. ಆ ನಗರ ಒಂದು ಾಳು ದಿಬ್ಬ ಾಗುವುದು.
ಬೇರೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ದುಗರ್ತಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ಶಪಿಸು ಾಗ ಜನರು
‘ಬೊಚ್ರದಂತೆ ಾ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಈ ನಗರದ ಉ ಾಹರಣೆಯನು್ನ
ಕೊಡುವರು. ಜನರು ಈ ನಗರವನು್ನ ಅವ ಾನ ಾಡುವರು.
ಬೊಚ್ರ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ
ಾಳುಬೀಳುವವು.”

14ಯೆಹೋವನ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ.
ಯೆಹೋವನು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಾಹಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು.

ಆ ಸಂದೇಶ ಹೀಗಿದೆ:
“ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ಒಂದಡೆ ಸೇರಿಸಿರಿ.

ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ.
ಎದೋಮ್ಜ ಾಂಗದ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡ ಾತೆ್ರ ಾಡಿರಿ.

15ಎದೋಮೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ನಿನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು.

16ಎದೋಮೇ, ನೀನು ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಹೆದರಿಸಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಪ್ರಮುಖನೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡೆ.

ಆದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಮೂಖರ್ತನ.
ನಿನ್ನ ಅಹಂ ಾವ ನಿನಗೆ ೕಸ ಾಡಿದೆ.

ಎದೋಮೇ, ನೀನು ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲರುವೆ.
ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ರ ತ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಾಸಿಸುವೆ.

ಆದರೆ ರಣಹದು್ದ ಗೂಡುಕಟು್ಟವಷು್ಟ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀನು
ಮನೆಕಟಿ್ಟದರೂ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ.

ಅಲಿ್ಲಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಳಗೆ ತರುತೆ್ತೕನೆ.”
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ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
17 “ಎದೋಮನು್ನ ಾಶ ಾಡ ಾಗುವುದು.

ಾ ಾದ ನಗರಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಜನರು ಬೆರ ಾಗುವರು.
ಾಶ ಾದ ನಗರಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಜನರು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿ
ಸಿಳು್ಳ ಾಕುವರು.

18 ಸೊದೋಮ್ ಗೊ ೕರನಗರಗಳಂತೆಯೂ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ
ಪಟ್ಟಣಗಳಂತೆಯೂ ಎದೋಮ್ ಾಶ ಾಗುವುದು.

ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸ ಾಡ ಾರರು”
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

19 “ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಸಮೀಪದದಟ್ಟ ಾದ ಾಡಿನಿಂದಫಕ್ಕನೆ
ಒಂದು ಸಿಂಹ ಬರುವದು. ಅದು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರ ದನಕುರಿಗಳ
ಹಟಿ್ಟಗಳಿಗೆ ನುಗು್ಗವುದು. ಾನು ಆ ಸಿಂಹದಂತೆ ಇದೆ್ದೕನೆ. ಾನು
ಎದೋಮ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಆ ಜನರನು್ನ ಹೆದರಿಸುವೆನು; ಅವರು
ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಅವರ ತರುಣರಲಿ್ಲ ಾರೂ
ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯ ಾರರು. ನನ್ನತೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಾರೂ ನನ್ನನು್ನ
ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಾಯಕರಲಿ್ಲ ಾರೂ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ
ನಿಲು್ಲವದಿಲ್ಲ.”

20ಎದೋಮ್ಯರಿಗೆಯೆಹೋವನು
ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

ತೇ ಾನ್ಯರ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು
ಏನು ನಿಧರ್ರಿಸಿ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

ಎದೋಮಿನ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ (ಜನರನು್ನ)
ಶತು್ರ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು.

ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ
ಎದೋಮಿನ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳು ಬೆದರುವವು.
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21ಎದೋಮ್ಯರ ಪತನದ ಶಬ್ಧಕೆ ್ಕ ಭೂಮಿಯು ನಡುಗುವುದು.
ಅವರ ಗೋ ಾಟದ ಧ ್ವನಿಯು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ
ಕೇಳಿಸುವುದು.

22ಯೆಹೋವನು ಾನುಎರಗಬೇ ಾದ ಾ್ರಣಿಯಮೇಲೆ ಾ ಾಡುವ
ರಣಹದಿ್ದನಂತೆ ಇರುವನು.

ಆತನು ಬೊಚ್ರ ನಗರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳನು್ನ ಹರಡುವ
ರಣಹದಿ್ದನಂತಿ ಾ್ದನೆ.

ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎದೋಮಿನ ಸೈನಿಕರು ಭಯಪಡುವರು.
ಪ್ರಸವವೇದನೆಪಡುವ ಹೆಂಗಸಿನಂತೆ ಅವರು ಭಯದಿಂದ
ಗೋ ಾಡುವರು.

ದಮಸ್ಕದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ದೈ ೕಕಿ್ತ
23ಈ ಸಂದೇಶವು ದಮಸ್ಕ ನಗರದ ಕುರಿ ಾಗಿದೆ:

“ಹ ಾತ್ಮತು್ತ ಅ ಾರ್ದ್ ನಗರಗಳು ಹೆದರಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಅವು ಕೆಟ್ಟ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಅವುಗಳು ನಿ ಾಶೆಗೊಂಡಿವೆ.
ಅವುಆತಂಕಪಡುತಿ್ತವೆ ಮತು್ತ ಭಯಪಡುತಿ್ತವೆ.

24ದಮಸ್ಕ ನಗರವು ನಿಬಲರ್ ಾಗಿದೆ.
ಜನರು ಓಡಿಹೋಗಬಯಸು ಾ್ತರೆ,
ಜನರು ಾಬರಿಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಪ್ರಸವವೇದನೆಪಡುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಂತೆ
ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

25 “ದಮಸ್ಕವು ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾದ ನಗರ ಾಗಿದೆ.
ಜನರು ಇನೂ್ನ ಆ ‘ ೕಜಿನ ನಗರವನು್ನ’ ಬಿಟಿ್ಟಲ್ಲ.

26ಆದ್ದರಿಂದ ತರುಣರು ನಗರದಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಮರಣಹೊಂದುವರು.
ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ದಮಸ್ಕದ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು.”
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ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
27 “ದಮಸ್ಕದ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಾನು ಬೆಂಕಿ ಹಚು್ಚವೆನು.

ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಬೆನ್ ಹದದನ ಭದ್ರ ಾದ ಕೋಟೆಯನು್ನ
ಸುಟು್ಟ ಾಕುವುದು.”

ಕೇ ಾರಮತು್ತ ಾಚೋರಿನ ಬಗೆ್ಗ ಸಂದೇಶ
28 ಈ ಸಂದೇಶವು ಕೇ ಾರ್ ಕುಲವನೂ್ನ ಾಚೋರಿನ

ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತದು್ದ. ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

“ಹೋಗಿ ಕೇ ಾರ ಕುಲದವರಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿರಿ.
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿರಿ.

29 ಅವರ ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹಿಂಡುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗ ಾಗುವುದು.

ಅವರ ಗು ಾರಗಳನು್ನ,ಅವರ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗ ಾಗುವುದು.

ಅವರ ಶತು್ರಗಳು ಒಂಟೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.
‘ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಭಯಂಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತಿ್ತವೆ’

ಎಂದು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವರು.
30 ಾಚೋರಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ಬೇಗನೆ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ,

ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಹುಡುಕಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.”

ಇದುಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ.
“ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ೕಜನೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಚನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

31 “ಒಂದು ಜ ಾಂಗವು ಾರೂ ತಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸ ಾರರು ಎಂದು
ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಲೂ ಸ ಾ ಾನದಿಂದಲೂ ಇದೆ.
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ಅದು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಟೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಒಂದು
ಾಗಿಲ ಾ್ನಗಲಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಆ ಜನರು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಆ ಜ ಾಂಗದಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿರಿ.” ಎಂದುಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದನು.

32 “ವೈರಿಯು ಅವರ ಒಂಟೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಅವರ ದನಗಳಮಂದೆಗಳನು್ನ ಅಪಹರಿಸುವನು.
ವೈರಿಯುಅವರದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡಮಂದೆಗಳನು್ನ ಅಪಹರಿಸುವನು.

ತಮ್ಮ ಗಡ್ಡದ ಕೂದಲಿನ ಮೂಲೆಗಳನು್ನ† ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರನು್ನ
ಾನು ಭೂಮಂಡಲದ ಎಲೆ್ಲಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಸುವೆನು.

ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಪತು್ತಗಳನು್ನ
ಬರ ಾಡುವೆನು.”

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
33 “ ಾಚೋರ್ ಪ್ರದೇಶವು ಾಡು ಾಯಿಗಳ

ನಿ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗುವುದು. ಅದು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಒಂದು
ಬರಿ ಾದಮರುಭೂಮಿ ಾಗುವುದು.

ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸ ಾಡ ಾರರು.
ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾವಮನುಷ ್ಯನೂ ಾಸ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.”

ಏ ಾಮಿನ ಬಗೆ್ಗ ದೈ ೕಕಿ್ತ
34 ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಹೊಸದರಲಿ್ಲಯೇ

ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಂದು
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಪಡೆದನು. ಈ ಸಂದೇಶವು ಏ ಾಮ್ ಜ ಾಂಗವನು್ನ
ಕುರಿತದು್ದ.

35ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ ಾನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲಿ್ಲ ಏ ಾಮಿನ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕುವೆನು.
† 49:32: ಗಡ್ಡ … ಮೂಲೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಗಡ್ಡದ ಕೂದಲನು್ನ ವಿದೇಶಿಯರ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 19:27.
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ಏ ಾಮಿಗೆ ಬಿಲು್ಲ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಾದ ಆಯುಧ ಾಗಿದೆ.
36 ಾನು ಏ ಾಮಿನಮೇಲೆ ಾಲು ್ಕ ಾಳಿಗಳನು್ನ

ಆ ಾಶದ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬರ ಾಡುವೆನು.
ಆ ಾಲು ್ಕ ಾಳಿಗಳು ಬೀಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ಏ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಚದುರಿಸುವೆನು.
ಏ ಾಮಿನ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳು ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಷ್ಟ ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ಸಿಕು ್ಕವರು.
37ಅವರ ಶತು್ರಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ

ಾನು ಏ ಾಮನು್ನ ಚೂರುಚೂರು ಾಡುವೆನು.
ಏ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವ ಜನರೆದುರಿಗೆ

ಾನು ಎ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಡುವೆನು.
ಾನು ಅವರಮೇಲೆ ಭಯಂಕರ ಾದ ವಿಪತು್ತಗಳನು್ನ ತರುವೆನು.
ನನಗೆ ಎಷು್ಟ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಾನು ಅವರಿಗೆ
ತೋರಿಸುವೆನು.”

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
“ಏ ಾಮನು್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಾನೊಂದು ಖಡ್ಗವನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.

ಾನು ಏ ಾಮ್ಯರನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕುವವರೆಗೆ ಆ ಖಡ್ಗವು
ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟವುದು.

38 ಏ ಾಮಿನ ಅಧಿಪತ್ಯ ನನಗೆ ಸೇರಿದು್ದ ಎಂಬುದನು್ನ ಾನು
ಏ ಾಮ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವೆನು.
ಾನು ಅಲಿ್ಲಯ ಾಜನನು್ನ ಮತು್ತ ಾಜನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವೆನು.”

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
39 “ಆದರೆ ಭವಿಷ ್ಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಏ ಾಮಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ

ಾಡುವೆನು.”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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50
ಾಬಿಲೋನಿನ ಬಗೆ್ಗ ದೈ ೕಕಿ್ತ

1 ಾಬಿಲೋನ್ ಮತು್ತ ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನ
ಸಂದೇಶವಿದು. ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನ
ಮು ಾಂತರ ಕೊಟ್ಟನು.

2 “ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಿರಿ,
ಒಂದು ಧ ್ವಜವನು್ನ ಾರಿಸಿ ಈ ಸಂದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾರಿರಿ.

‘ ಾಬಿಲೋನ್ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು.
ಬೇಲ್ ದೇವತೆ ಾಚಿಕೆಪಡುವುದು.
ಮೆರೋ ಾಕ್ ದೇವತೆಯು ಭಯಪಡುವುದು.

ಾಬಿಲೋನಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಾಚಿಕೆಪಡುವವು.
ಅಲಿ್ಲಯ ದೇವತೆಗಳು ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳವವು.’

3 ಉತ್ತರದ ಒಂದು ಜ ಾಂಗವು ಾಬಿಲೋನಿನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ
ಾಡುವುದು.

ಆ ಜ ಾಂಗವು ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಒಂದು ಬರಿ ಾದ
ಮರುಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವದು.

ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸ ಾಡ ಾರರು.
ಾ್ರಣಿಗಳು ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಪ ಾಯನ
ಾಡುವರು.”

4ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರುವರು.

ಅವರು ಒಟು್ಟಗೂಡಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡುವರು;
ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಹೋಗುವರು.

5ಅವರು ಚೀ ೕನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಾಗರ್ವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವರು.
ಆ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಹೋಗಲು ಾ್ರರಂಭಿಸುವರು.

‘ಬನಿ್ನ, ಾವೆಲ್ಲರೂಯೆಹೋವನ ಆಶ್ರಯಪಡೆ ೕಣ.
ಆತನೊಂದಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದಮತು್ತ ಾವೆಂದೂಮರೆಯ ಾಗದ



ಯೆರೆಮೀಯ 50:6 ccxxxii ಯೆರೆಮೀಯ 50:10

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊ ್ಳೕಣ’ ಎಂದು ಅವರು
ಹೇಳುವರು.

6 “ನನ್ನ ಜನರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಕುರುಬರು ಅವರನು್ನ ತಪು ್ಪ ಾರಿಗೆ ಎಳೆದಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರ ಾಯಕರುಗಳು ಅವರನು್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆಯುವಂತೆ
ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಾ್ಥನವನು್ನ ಅವರು ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
7ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕಂಡವರೆಲ್ಲ ಅವರನು್ನ ನೋಯಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

ಆ ಶತು್ರಗಳು,
‘ ಾವು ಾಡಿದು್ದ ತಪ್ಪಲ್ಲ.

ಅವರುಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಪ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೋವನು ಅವರ ನಿಜ ಾದ ನಿ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.

ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಂಬಿದ್ದ ದೇವ ಾಗಿದ್ದನು’
ಎಂದರು.

8 “ ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿ.
ಕುರಿಮಂದೆಯಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಹೋತದಂತೆ ಹೋಗಿರಿ.

9 ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಹಲವು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾನು ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ
ತರುವೆನು.

ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಸಮು ಾಯವು ಾಬಿಲೋನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಸಿದ್ಧ ಾಗುತ್ತದೆ.

ಾಬಿಲೋನ್ ಅವರಿಗೆ ವಶ ಾಗುವುದು.
ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಜನರು ಾಬಿಲೋನಿನಮೇಲೆ ಹಲವು ಾಣಗಳನು್ನ

ಪ್ರ ೕಗ ಾಡುವರು.
ಆ ಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗದ ಶೂರ
ಸೈನಿಕರಂತಿರುವವು.

10 ಕಸಿ್ದೕಯ ಸಂಪತ್ತನೆ್ನಲ್ಲ ಶತು್ರ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯುವನು.
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ಶತು್ರ ಸೈನಿಕರು ತಮಗೆ ಬೇ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
11 “ ಾಬಿಲೋನೇ, ನೀನು ಉ ಾ್ಲಸದಲಿ್ಲರುವೆ ಮತು್ತ

ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲರುವೆ.
ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ.

ನೀನು ಕಣತುಳಿಯುವ ಕಡಸಿನ ಾಗೆ ಕುಣಿ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ.
ನಿನ್ನ ನಗು ಕುದುರೆಗಳ ಸಂತೋಷಭರಿತ ಕೆನೆತದಂತೆ ಇದೆ.

12ಈಗ ನಿನ್ನ ಾಯಿಯು ಬಹಳ ಾಚಿಕೆಪಡುವಳು.
ನಿನಗೆ ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಅಪ ಾನ ಹೊಂದುವಳು.

ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಾಬಿಲೋನ್ ಕನಿಷ್ಟವೆನಿಸುವುದು.
ಅದು ಬರಿ ಾದಮರುಭೂಮಿಯಂ ಾಗುವುದು.

13ದೇವರು ಅವಳಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವನು
ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸ ಾಡ ಾರರು.
ಾಬಿಲೋನ್ ನಗರವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನಿಜರ್ನ ಾಗುವುದು.

ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಾದುಹೋಗುವವರೆಲ್ಲ ಭಯಪಡುವರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಉಂಟಾದ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ
ತಲೆ ಾಡಿಸುವರು.

14 “ ಾಬಿಲೋನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ.
ಬಿಲು್ಲ ಾರರೇ, ಾಬಿಲೋನಿನ ಮೇಲೆ ಾಣ ಪ್ರ ೕಗ

ಾಡಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಾಣಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.

ಅದುಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದೆ.
15 ಾಬಿಲೋನಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಸೈನಿಕರೇ,

ಜಯ ೕಷ ಾಡಿರಿ.
ಈಗ ಾಬಿಲೋನ್ ಶರಣಾಗತ ಾಗಿದೆ.

ಅದರ ೌಳಿಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊತ್ತಲಗಳನು್ನ
ಬೀಳಿಸ ಾಗಿದೆ.

ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
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ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕು.

16 ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರಿಗೆ ಬೀಜಗಳನು್ನ ಬಿತ್ತಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಸುಗಿ್ಗ ಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ.

ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು ಹಲ ಾರು ಸೆರೆ ಾಳುಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುತಂದಿ ಾ್ದರೆ.

ಈಗ ಶತು್ರ ಸೈನಿಕರು ಬಂದುದರಿಂದ
ಆ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ,

ಆ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಓಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

17 “ಇಸೆ್ರೕಲು ದೇಶಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಚದರಿಹೋದ ಕುರಿಹಿಂಡಿನಂ ಾಗಿದೆ.

ಸಿಂಹಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿಹೋದ
ಕುರಿಗಳಂ ಾಗಿದೆ ಇಸೆ್ರೕಲು.

ಅದನು್ನ ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದ ದಲನೆ ಸಿಂಹವೆಂದರೆ
ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು.

ಅದರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಜಗಿದ ಕೊನೆಯಸಿಂಹವೆಂದರೆ
ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು.

18 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆಂದನು:

‘ ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ದೇಶವನು್ನ
ಬಹುಬೇಗ ದಂಡಿಸುವೆನು.

ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನನು್ನ ದಂಡಿಸಿದಂತೆ ಾನು ಅವನನು್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು.

19 “ ‘ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಪುನಃ ಅದರ ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿಗೆ ತರುವೆನು.
ಅದು ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಾ ಾನಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಮೇಯುವದು.

ಅದು ತಿಂದು ತೇಗುವದು.
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ಅದು ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಮತು್ತ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ತಿಂದು
ತೃಪಿ್ತಪಡುವದು.’ ”

20 ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೋಷವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವರು.

ಆದರೆ ಾವ ದೋಷಗಳೂಇರುವದಿಲ್ಲ.
ಜನರುಯೆಹೂದದ ಾಪಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡುವರು.

ಆದರೆ ಾವ ಾಪಗಳೂ ಸಿಕು ್ಕವದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆಇಸೆ್ರೕಲಿನಮತು್ತಯೆಹೂದದಜನರಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದ ಕೆಲವು

ಜನರನು್ನ ಾನು ರ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರ ಾಪಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.”

21ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಮೆ ಾಥಯಿಮ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ
ಾಳಿ ಾಡಿರಿ.

ಪೆಕೋದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಾಳಿ
ಾಡಿರಿ.

ಅವರ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿರಿ.
ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿರಿ.

22 “ಯುದ್ಧದ ಆಭರ್ಟವು ದೇಶದಲೆ್ಲಲ್ಲ ಕೇಳಿಬರುತಿ್ತದೆ.
ಅದುಮ ಾವಿ ಾಶದ ಧ ್ವನಿ ಾಗಿದೆ.

23 ಾಬಿಲೋನು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕೆ್ಕ
‘ಸುತಿ್ತಗೆ’ಯಂತಿದೆ.

ಆದರೆಈಗ ಆ ‘ಸುತಿ್ತಗೆ’ಯುಮುರಿದು ಚೂರುಚೂ ಾಗಿದೆ.
ಾಬಿಲೋನ್ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಾ ಾದ
ಜ ಾಂಗ ಾಗಿದೆ.

24 ಾಬಿಲೋನೇ, ಾನು ನಿನ ಾಗಿ ಒಂದು ಬಲೆಯನು್ನ ಒಡಿ್ಡದೆ.
ನೀನು ತಿಳಿಯದೆ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡೆ.

ನೀನುಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಿದೆ.
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ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು.
25ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆಯುಧ ಾಲೆಯನು್ನ ತೆರೆದಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ತನ್ನ ಆಯುಧ ಾಲೆಯಿಂದ ತನ್ನ ರೋಷದ
ಶ ಾ್ತ ್ರಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಹೊರತೆಗೆದಿ ಾ್ದನೆ.

ಾನು ಾಡಬೇ ಾದ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಆತನು ಆ
ಶ ಾ್ತ ್ರಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿ ಾ್ದನೆ.

ಕಸಿ್ದೕಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಆತನು ಾಡಬೇ ಾದ
ಾಯರ್ ಂದಿದೆ.

26 “ಅತಿ ದೂರದಿಂದ ಾಬಿಲೋನಿನಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ಬನಿ್ನ.
ಅದರ ಾನ್ಯದ ಕಣಜಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಿರಿ.

ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿರಿ;
ಾರನೂ್ನ ಜೀವಂತಉಳಿಸಬೇಡಿ.

ಾನ್ಯಗಳ ಗುಡೆ್ಡಗಳ ಾಗೆ ಶವಗಳ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಗುಡೆ್ಡಗಳನು್ನ ಾಕಿರಿ.
27 ಾಬಿಲೋನಿನ ಎ ಾ್ಲ ತರುಣರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿರಿ.

ಅವರನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡಿ.
ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕೇಡಿನ

ಾಲ.
ಇದು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವ ಸಮಯ.

28 ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಆ ದೇಶದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಆ ಜನರು ಚೀ ೕನಿಗೆ ಬಂದು ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ವಿ ಾಶದ ಬಗೆ್ಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಯೆಹೋವನು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತರುವದರ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಾಬಿಲೋನ್ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಯೆಹೋವನು ಾಬಿಲೋನನು್ನ
ಾಶ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
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29 “ ಾಬಿಲೋನಿನಮೇಲೆ ಾಣ ಪ್ರ ೕಗ ಾಡಲು
ಬಿಲು್ಲ ಾರರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ.

ಆ ಜನರಿಗೆ ನಗರವನು್ನ ಮುತ್ತಲು ಹೇಳಿರಿ.
ಾರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ.

ಅದು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಿರಿ.
ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಅದು ಾಡಿದಂತೆ ಅದಕೆ್ಕ ಾಡಿರಿ.

ಾಬಿಲೋನ್ಯೆಹೋವನನು್ನ ೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಪರಿಶುದ್ಧನಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಶಿ ಸಬೇಕು.

30 ಾಬಿಲೋನಿನ ತರುಣರನು್ನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ಾಗುವುದು.
ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಅಂದು ಾಯುವರು.”

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

31 “ ಾಬಿಲೋನೇ, ನೀನು ತುಂ ಾ ದುರಹಂ ಾರಿ.
ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.”
ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ.

“ ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸುವ ಸಮಯಬಂದಿದೆ.

32ದುರಹಂ ಾರಿ ಾದ ಾಬಿಲೋನ್ ಎಡವಿಬೀಳುವುದು.
ಅದನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಲು ಾರೂ ಸ ಾಯ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.

ಅದರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುವೆನು.
ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ
ಸುಟು್ಟಬಿಡುವದು.”

33ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು:
“ಇಸೆ್ರೕಲಿನಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ವೈರಿಯು ಅವರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
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ಆ ವೈರಿಯು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಹೋಗಬಿಡುವದಿಲ್ಲ.
34ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆತರುವನು.

ಆತನ ಹೆಸರು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು.
ಆತನು ಆ ಜನರನು್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಾ ಾಡುವನು.

ಭೂಮಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುವ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಆತನು
ಅವರನು್ನ ಾ ಾಡುವನು.

ಆದರೆ ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಆತನು
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ.”

35ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ಖಡ್ಗವೇ, ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಜನರನು್ನ

ಾಶ ಾಡು!
ಖಡ್ಗವೇ, ಾಬಿಲೋನಿನ ಾ ಾನ್ಯ ಜನರನು್ನ,
ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪಂಡಿತರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕು!

36 ಖಡ್ಗವೇ, ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜಕರನೂ್ನ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ
ಕೊಲು್ಲ!

ಅವರುಮೂಖರ್ರಂ ಾಗುವರು.
ಖಡ್ಗವೇ, ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೊಲು್ಲ,

ಆ ಸೈನಿಕರು ಭಯಭೀತ ಾಗಿರುವರು.
37 ಖಡ್ಗವೇ, ಾಬಿಲೋನಿನ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ರಥಗಳನು್ನ

ಧ ್ವಂಸ ಾಡು!
ಖಡ್ಗವೇ,ಪರದೇಶಗಳಿಂದಕರೆಸಿದಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕು!
ಆ ಸೈನಿಕರು ಹೆದರಿದ ಹೆಂಗಸರಂ ಾಗಿರುವರು.

ಖಡ್ಗವೇ, ಾಬಿಲೋನಿನ ಭಂ ಾರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡು!
ಆ ಐಶಬಯರ್ವು ಸೂರೆಗೊಳು್ಳವುದು.

38 ಾಬಿಲೋನಿನ ನೀರಿನಮೇಲೆ ಒಂದು ಖಡ್ಗ ಬೀಳಲಿ.
ಆ ನೀರು ಬತಿ್ತಹೋಗುವದು.

ಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನೇ ಾನೇಕ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ.
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ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರು ಮೂಖರ್ರೆಂಬುದನು್ನ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು
ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಆ ಜನರಿಗೆ ದುಗರ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ.
39 ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಪುನಃ ಜನರು ಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಾಡು ಾಯಿ, ಉಷ್ಟ ್ರಪ ಮತು್ತ ಇನು್ನಳಿದ ಮರುಭೂಮಿಯ
ಾ್ರಣಿಗಳುಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವು.

ಆದರೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಲಿ್ಲ ಾನವರು ಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ.
40ದೇವರು ಸೊದೋಮ್ ಗೊ ೕರ ನಗರಗಳನೂ್ನ

ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಡಿದನು.

ಈಗ ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.

ಾಸ ಾಡಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಾರೂ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ.”

41 “ಇಗೋ,ಉತ್ತರದಿಂದ ಜನರು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಾಷ್ಟ ್ರದಿಂದ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಇಡೀ ಜಗತಿ್ತನ ಹಲ ಾರು ಾಜರುಗಳು ಒಟು್ಟಗೂಡಿ
ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

42ಅವರ ಸೈನಿಕರ ಹತಿ್ತರ ಬಿಲು್ಲಗಳುಮತು್ತ ಭಜಿರ್ಗಳು ಇವೆ.
ಆ ಸೈನಿಕರು ಕೂ್ರರಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆ ದಯೆ ಾ ಣ್ಯ ಇಲ್ಲ.

ಆ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಕುದುರೆಗಳಮೇಲೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಧ ್ವನಿ ಆಭರ್ಟಿಸುವ ಸಮುದ್ರದಂತಿದೆ.

ಅವರುಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಾಬಿಲೋನ್ ನಗರವೇ, ಅವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಲು
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

43 ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ಆ ಸೈನ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಾಬರಿಗೊಂಡನು;

ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಅವನ ಕೈಗಳು ಚಲಿಸದಂ ಾಗಿವೆ.
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ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂತೆ ಅವನಿಗೆ ವೇದನೆ ಾಗಿದೆ.”

44ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಸಮೀಪದ ದಟ್ಟ ಾದ ಅರಣ್ಯದಿಂದ

ಒಮೆ್ಮ ಒಂದು ಸಿಂಹವು ಬರುವುದು.
ಆ ಸಿಂಹವು ಜನರ ಾಕು ಾ್ರಣಿಗಳಿದ್ದ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನುಗು್ಗವುದು.

ಆ ಾ್ರಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಿಹೋಗುವವು.
ಾನು ಆ ಸಿಂಹದಂ ಾಗುವೆನು.

ಾನು ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಅದರಪ್ರದೇಶದಿಂದಓಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
ಈ ಾಯರ್ ಾಡಲು ಾನು ಾರನು್ನ ಆರಿಸಲಿ?

ನನ್ನತೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವವರು ಾರೂ
ಇಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಾನೇ ಅದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನನ್ನನು್ನ ಓಡಿಸಲು ಾವ ಕುರುಬನೂ ಬರ ಾರನು.

ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು.”

45ಯೆಹೋವನು ಾಬಿಲೋನಿನ ವಿರುದ್ಧ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

“ ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ
ಯೆಹೋವನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

ಶತು್ರವು ಾಬಿಲೋನಿನ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ (ಜನರನು್ನ)
ಕೊಂಡೊಯು್ಯವನು.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ ಾಶನಕೆ್ಕ
ಬೆದರುವವು.

46 ಾಬಿಲೋನ್ ಪತನ ಾಗುವುದು.
ಆ ಪತನವು ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ ಅಲು ಾಡಿಸುವುದು.

ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಜನರು
ಾಬಿಲೋನಿನ ವಿ ಾಶದ ವಿಷಯವನು್ನ ಕೇಳುವರು.”
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51
1ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ ಾನು ಭಯಂಕರ ಾದ ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.

ಅದು ಾಬಿಲೋನಿನಮೇಲೂ ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರಮೇಲೂ
ಬೀಸುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.

2 ಾಬಿಲೋನನು್ನ ತೂರುವದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ವಿದೇಶಿಯರನು್ನ
ಕಳಿಸುವೆನು.

ಅವರು ಾಬಿಲೋನನು್ನ ತೂರುವರು.
ಆ ಜನರು ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಬರಿದುಗೊಳಿಸುವರು.

ಸೈನಿಕರು ನಗರವನು್ನ ಮುತು್ತವರು; ಅ ಾರ ವಿ ಾಶ
ಸಂಭವಿಸುವದು.

3 ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಬಿಲು್ಲ ಾಣಗಳನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸ ಾರರು.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಕವಚಗಳನು್ನ ಧರಿಸ ಾರರು.
ಾಬಿಲೋನಿನ ೕಧರಿಗೆಮರುಕ ತೋರಿಸಬೇಡಿ.
ಅದರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿರಿ.

4 ಕಸಿ್ದೕಯರ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಕೊಲ್ಲ ಾಗುವುದು.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಅವರು ಾಯಗೊಳು್ಳವರು.”

5 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದವನು್ನ
ವಿಧವೆ ಾಗಿ ಾಡಿಲ್ಲ.

ಆತನು ಅವರ ಕೈಬಿಟಿ್ಟಲ್ಲ.ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನನು್ನ
ತೊರೆದು ಅಪ ಾಧ ಾಡಿದರು.

ಅವರು ಆತನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಲಿಲ್ಲ.

6 ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ದೂರ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.
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ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಪದಿಂದ ನೀವೂ ಮರಣಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗುವಿರಿ.

ಅವರು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರು ಾಬಿಲೋನಿನ
ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸುವ ಾಲವಿದು.

ಅದು ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಪಡೆಯುವುದು.
7 ಾಬಿಲೋನ್ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಲಿ್ಲನ ಬಂ ಾರದ ಾತೆ್ರಯಂತಿತು್ತ.

ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ಮದ್ಯ ಾನ ಾಡುವಂತೆ ಾಬಿಲೋನ್
ಾಡಿತು.

ಜ ಾಂಗಗಳು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿದು ಹುಚಾ್ಚದವು.

8 ಾಬಿಲೋನ್ ಬೀಳುವುದು; ಬೇಗನೆಮುರಿದುಹೋಗುವುದು.
ಅದರ ಸಲು ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿರಿ.

ಅದರ ನೋವಿ ಾಗಿ ಔಷಧಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ,
ಒಂದುವೇಳೆ ಅದು ಗುಣಹೊಂದಬಹುದು.

9 ಾವು ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಾಸಿ ಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಿದೆವು.
ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಲು ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡೋಣ.
ಾವು ನಮ್ಮನಮ್ಮ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ.

ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇ ಾದ ಶಿ ಯನು್ನ
ನಿಧರ್ರಿಸುವನು.
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಏ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಆತನು
ನಿಧರ್ರಿಸುವನು.

10ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗಯೂಯೆಹೋವನು ನಿ ಾರ್ರ ಕೈಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಬನಿ್ನ,ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಹೇ ೕಣ.

ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಾವು ಹೇ ೕಣ.

11ನಿಮ್ಮ ಾಣಗಳನು್ನ ಮಸೆಯಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕವಚಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿರಿ.

ಯೆಹೋವನು ಮೇದ್ಯರ ಾಜರನು್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
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ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಆತನು
ಅವರನು್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಯೆಹೋವನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ
ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ
ಆಲಯವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿತು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ
ಕೊಡುವನು.

12 ಾಬಿಲೋನಿನ ಕೋಟೆಗೋಡೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಧ ್ವಜವನು್ನ ಎತಿ್ತ
ಾರಿಸಿರಿ.

ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಾವಲು ಾರರನು್ನ ಕರೆದುತನಿ್ನರಿ.
ೕಧರನು್ನ ಅವರವರ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ.
ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ಾಳಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ೕಜನೆಗಳಂತೆ ಾಯರ್ ನೆರವೇರಿಸುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ
ಹೇಳಿರುವಂತೆಯೇ ಾಡುವನು.

13 ಾಬಿಲೋನೇ, ನೀನು ಸಮೃದ್ಧ ಾದ ನೀರಿನ ಹತಿ್ತರ ಇರುವೆ.
ನೀನು ಸಂಪತಿ್ತನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧ ಾಗಿರುವೆ.

ಆದರೆ ಒಂದು ಜ ಾಂಗ ಾಗಿ ನೀನು ಬಹಳ ಾಲ
ಮುಂದುವರೆಯ ಾರೆ.

ನಿನ್ನ ವಿ ಾಶ ಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ.
14 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:
“ ಾಬಿಲೋನೇ, ಾನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ವೈರಿ ಸೈನಿಕರಿಂದ

ತುಂಬಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ಅವರು ಮಿಡತೆಗಳ ಸಮೂಹದಂತೆ
ಾ್ಯಪಿಸುವರು.

ಆ ಸೈನಿಕರು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಜಯಗಳಿಸುವರು.
ಅವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಜಯ ೕಷ

ಾಡುವರು.”
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15 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಅ ಾರ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.

ತನ್ನ ಾನದಿಂದಈ ಲೋಕವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
ತನ್ನ ವಿವೇಕದಿಂದ ಆ ಾಶವನು್ನ ಹರಡಿದನು.

16ಆತನು ಗಜಿರ್ಸಿ ಾಗ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಭೋಗರ್ರೆಯುತ್ತದೆ.
ಆತನು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದಿಂದ ೕಡಗಳು ಮೇಲೆ
ಹೋಗುವಂತೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

ಆತನು ಮಳೆಯ ತೆಮಿಂಚನು್ನ ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತನೆ.
ತನ್ನ ಭಂ ಾರದಿಂದ ಾಳಿಯನು್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಡು ಾ್ತನೆ.

17ಆದರೆ ಜನರು ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿ
ದೇವರ ಾಯರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಯದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಕುಶಲಕೆಲಸ ಾರರು ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಕೇವಲ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳೇ.

ಆ ಕೆಲಸ ಾರರು ಎಷು್ಟ ಮೂಖರ್ರೆಂಬುದನು್ನ ಅವು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.

18ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದವುಗಳೇ.
ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿದವರು ಜನರೇ. ಅವುಗಳು ಕೇವಲ

ಾ ಾ್ಯಸ್ಪದ ವಸು್ತಗಳಲ್ಲದೆ ಮತೆ್ತೕನೂ ಅಲ್ಲ.
ಅವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವ ಾಲ ಬರುವದು;

ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡ ಾಗುವುದು.
19 ಆದರೆ ಾಕೋಬ್ಯರ ಾಬಸ ಾ ಾತನು ಆ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ

ವಿಗ್ರಹಗಳಂತಲ್ಲ.
ಜನರು ದೇವರನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಲಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.
ದೇವರು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.

ಆತನ ಹೆಸರು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು.

20ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ ಾಬಿಲೋನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಗದೆ.
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ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಜಜಿ್ಜ ಾಕಲೂ
ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಧ ್ವಂಸ ಾಡಲೂ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಳಸುತೆ್ತೕನೆ.

21 ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ಅದರ ಸ ಾರರನೂ್ನ ಜಜಿ್ಜ ಾಕಲು ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಳಸುತೆ್ತೕನೆ.

ರಥಗಳನೂ್ನ ಾರಥಿಗಳನೂ್ನ ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡಲು ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಳಸುತೆ್ತೕನೆ.

22 ಗಂಡಸರನೂ್ನ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಳಸುತೆ್ತೕನೆ.

ವೃದ್ಧರನೂ್ನ ತರುಣರನೂ್ನ ಾಶಪಡಿಸಲು ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಳಸುತೆ್ತೕನೆ.

ತರುಣರನೂ್ನ ತರುಣಿಯರನೂ್ನ ಧ ್ವಂಸ ಾಡಲು ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಳಸುತೆ್ತೕನೆ.

23 ಕುರುಬರನೂ್ನ ಕುರಿಹಿಂಡನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಳಸುತೆ್ತೕನೆ.

ರೈತರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಹಸುಗಳನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಳಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ ನುಚು್ಚನೂರು
ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಳಸುತೆ್ತೕನೆ.

24 ಆದರೆ ಾನು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು. ಾನು
ಾಬಿಲೋನಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು.
ಅವರು ಚೀ ೕನಿಗೆ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ
ಾನು ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು.

ಯೆಹೂದವೇ, ನಿನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಅವರಿಗೆ
ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು.”

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
25ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ ಾಬಿಲೋನೇ, ನೀನು ಇಡೀ ದೇಶವನು್ನ
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ಾಶಪಡಿಸುವಜಾ್ವ ಾಮುಖಿಯಂತಿರುವೆ.
ಆದರೆ ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸುಟು್ಟಹೋದ ಪವರ್ತವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.
26 ನಿಮಿ್ಮಂದ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಗುವಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲ ಸಹ

ಸಿಗ ಾರದು.
ಜನರುತಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದಅಸಿ್ತ ಾರ ಾ ್ಕಗಿಒಂದು ಕಲು್ಲಬಂಡೆಯನು್ನ

ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾರರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಗರವು ಒಡೆದ ಕಲು್ಲಗಳ

ಗುಡೆ್ಡ ಾಗುವುದು.”
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

27 “ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧದ ಧ ್ವಜವನು್ನ ಾರಿಸಿರಿ.
ಎ ಾ್ಲ ಾಷ್ಟ ್ರಗಳಲಿ್ಲ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನಊದಿರಿ.

ಾಬಿಲೋನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ.

ಅರ ಾಟ್, ಮಿನಿ್ನ, ಅಷೆ ್ಕನಜ್ ಎಂಬ ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಬಿಲೋನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಕರೆಯಿರಿ.

ಸೈನ್ಯದ ಮುಂ ಾ ಾಗಿರಲು ಒಬ್ಬ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿರಿ.
ಮಿಡತೆಯ ದಂಡಿನಂತೆ ಅ ಾರ ಾಗಿರುವ ಅಶಬಬಲವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿರಿ.

28ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ.
ಮೇದ್ಯರ ಾಜರನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ.

ಅವರ ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ
ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ.
ಾಬಿಲೋನಿನ ವಿರುದ್ಧಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಅವರು ಆಳುವಎ ಾ್ಲ
ದೇಶಗಳನು್ನ ಸನ್ನದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ.



ಯೆರೆಮೀಯ 51:29 ccxlvii ಯೆರೆಮೀಯ 51:34

29 ನೋವಿನಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ ಭೂಮಿಯು ನಡುಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ
ಹೊರ ಾಡುತ್ತದೆ.

ಯೆಹೋವನು ಾನು ೕಚಿಸಿದಂತೆ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಾಡಿ ಾಗ ಅದು ನಡುಗುತ್ತದೆ.

ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಾರೂ ಾಸ ಾಡದಮರುಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಬೇಕೆಂಬುದುಯೆಹೋವನ ೕಜನೆ.

30 ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು ಾ ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ.

ಅವರ ಬಲ ನಷ್ಟ ಾಗಿದೆ.
ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟ ಹೆಂಗಸಿನಂ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಾಬಿಲೋನಿನಮನೆಗಳುಉರಿಯುತಿ್ತವೆ.
ಅದರ ಾಗಿಲಿನ ಅಗುಳಿಗಳುಮುರಿದುಹೋಗಿವೆ.

31ಒಬ್ಬ ಸಂದೇಶಕನ ನಂತರ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಸಂದೇಶಕನು ಬರುವನು.
ಸಂದೇಶಕರಮೇಲೆ ಸಂದೇಶಕರು ಬಂದು,

ಇಡೀ ನಗರವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಅವರು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತರೆ.

32 ಾಯ್ಗಡಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ;
ಜವುಗು ನೆಲವುಉರಿಯುತಿ್ತದೆ.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಅಂಜಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.”

33 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನವನು:

“ ಾಬಿಲೋನಿನ ನಗರವು ಒಂದು ಕಣದಂತೆ ಇದೆ.
ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ಾಳನು್ನ ಹೊಟಿ್ಟನಿಂದ
ಬೇಪರ್ಡಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ಬಡಿಯು ಾ್ತರೆ.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲ (ವಿ ಾಶ ಾಲ) ಹತಿ್ತರ ಾಗುತ್ತಲಿದೆ.

34“ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದನು;

ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದನು;
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ನಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆ ಒಯ್ದನು.
ಆಗ ಾವು ಒಂದು ಬರಿ ಾದ ಾತೆ್ರಯಂ ಾದೆವು.

ಅವನು ನಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಉತ್ತಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು.

ತನಗೆ ತೃಪಿ್ತ ಾಗುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ತಿಂದು ತೇಗಿದ
ಾಕ್ಷಸನಂತಿದ್ದನು.

ಅವನು ನಮೆ್ಮಲ್ಲ ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ನಮ್ಮನು್ನ ದೂರ ಎಸೆದನು.

35 ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಯಿಸಲು ಾಬಿಲೋನ್ ಭಯಂಕರ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡಿತು.

ಈಗ ಾಬಿಲೋನಿಗೂ ಅಂ ಾ ಸಿ್ಥತಿ ಬರಲೆಂದು ನನ್ನ ಆಶೆ.”

ಚೀ ೕನ್ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಹೀಗೆಂದರು:
“ ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರು ನಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ಾಪವನು್ನ

ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಈಗ ಅವರು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ
ಶಿ ಸ ಾಗುತಿ್ತದೆ”

ಎಂದು ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರ ಹೇಳುವುದು.
36ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು:
“ಯೆಹೂದವೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸುವೆನು.

ನಿಶಿ್ಚತ ಾಗಿ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಶಿ ಆಗುವಂತೆ ಾನು
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಒಣಗಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
ಅದರ ನೀರಿನ ಚಿಲುಮೆಗಳು ಬತು್ತವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

37 ಾಬಿಲೋನು ಾಶ ಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಗುಡೆ್ಡ ಾಗುವುದು.
ಾಬಿಲೋನು ಾಡು ಾಯಿಗಳ ನಿ ಾಸ ಾಗುವುದು.

ಜನರು ಕಲು್ಲಬಂಡೆಗಳ ಗುಡೆ್ಡಯನು್ನ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು ತಲೆ ಾಡಿಸುವರು.

ಾಬಿಲೋನು ನಿಜರ್ನ ಪ್ರದೇಶ ಾಗುವುದು.
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38“ ಾಬಿಲೋನಿನಜನರು ಗಜಿರ್ಸುವ ಾ್ರಯದಸಿಂಹಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರುಮರಿಸಿಂಹಗಳಂತೆ ಗುರುಗುಟು್ಟವರು.

39ಆ ಜನರು ಬಲ ಾಲಿಗ ಾದ ಸಿಂಹಗಳಂತೆ ವತಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಾನು ಅವರಿಗೊಂದು ಔತಣವನೆ್ನೕಪರ್ಡಿಸುವೆನು.
ಅವರಿಗೆಮತೆ್ತೕರುವಂತೆ ಕುಡಿಸುವೆನು.

ಅವರು ನಗುನಗು ಾ್ತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಾಲ ಕಳೆಯುವರು.
ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಮಲಗುವರು.
ಅವರುಮತೆ್ತ ಏಳ ಾರರು.”

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
40 “ ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರನು್ನ ವಧೆ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಹೋಗುವೆನು.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಗತಿ ವಧೆ ಾಗಿ ತಂದ
ಕುರಿ, ಟಗರು ಮತು್ತ ಹೋತಗಳಂತೆ ಆಗುವುದು.

41 “ಶೇಷಕನು”* ಶತು್ರಗಳ ವಶ ಾಗುವನು.
ಲೋಕದಲಿ್ಲಯೇ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾದಮತು್ತ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವ ದೇಶವು
ವೈರಿಗಳ ಕೈವಶ ಾಗುವುದು.

ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗದ ಜನರು ಾಬಿಲೋನಿನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಾಗ
ಅಲಿ್ಲನ ಸಿ್ಥತಿಗತಿಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಭಯಪಡುವರು.

42ಸಮುದ್ರವು ಾಬಿಲೋನಿನಮೇಲೆ ನುಗು್ಗವುದು.
ಅದರ ಆಭರ್ಟಿಸುವ ತೆರೆಗಳುಅದನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವವು.

43 ಾಬಿಲೋನಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಬರಿ ಾದಊರುಗ ಾಗುವವು.
ಾಬಿಲೋನು ಮರುಭೂಮಿ ಾಗುವುದು.

ಅದು ನಿಜರ್ನ ಾದ ನೆಲ ಾಗುವುದು.
ಜನರು ಾಬಿಲೋನಿನಮೂಲಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡ ಾಗದು.

44 ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಬೇಲ್ ದೇವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.
ಅವನು ನುಂಗಿದ ಜನರನು್ನ ಅವನು ಕಕು ್ಕವಂತೆ ಾಡುವೆನು.

* 51:41: ಶೇಷಕನು ಇದು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಇದ್ದ ಗುಪ್ತ ಹೆಸರು.



ಯೆರೆಮೀಯ 51:45 ccl ಯೆರೆಮೀಯ 51:50

ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಬರ ಾರವು.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಗೋಡೆಯು ಬೀಳುವುದು.

45ನನ್ನ ಜನರೇ, ಾಬಿಲೋನ್ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನಿ್ನ.
ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.
ಯೆಹೋವನ ಭಯಂಕರ ಕೋಪದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.

46 “ನನ್ನ ಜನರೇ, ದುಃಖಿಸಬೇಡಿ,
ಸುದಿ್ದಗಳು ಹಬು್ಬತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೆದರಬೇಡಿ.

ಒಂದು ಸುದಿ್ದ ಈ ವಷರ್ ಬರುವುದು.
ಮುಂದಿನ ವಷರ್ಮತೊ್ತಂದು ಸುದಿ್ದ ಬರಬಹುದು.

ದೇಶದಲಿ್ಲ ಭಯಂಕರ ಾದಯುದ್ಧದ ಬಗೆ್ಗ ಸುದಿ್ದಗಳು ಕೇಳಿಬರುವವು.
ಾಜರುಗಳು ಬೇರೆ ಾಜರುಗ ಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತರುವ
ವದಂತಿಗಳು ಕೇಳಿಬರುವವು.

47 ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಸುಳು್ಳದೇವತೆಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವ ಸಮಯ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಬರುವುದು.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವು ಾಚಿಕೆಪಡುವುದು.

ನಗರದ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಅನೇ ಾನೇಕ ಶವಗಳು ಬಿದಿ್ದರುವವು.

48ಆಗ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳುಮತು್ತ ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತ ವಸು್ತಗಳು
ಾಬಿಲೋನಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿ ಾಡುವವು.

ಏಕೆಂದರೆ ಸೈನ್ಯವುಉತ್ತರದಿಂದ ಬಂದಿತು,
ಾಬಿಲೋನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಿತು”

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
49 “ ಾಬಿಲೋನ್ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಕೊಂದಿತು.

ಾಬಿಲೋನ್ಭೂಮಂಡಲದಎಲೆ್ಲಡೆಯಜನರನು್ನ ಕೊಂದಿತು.
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾಬಿಲೋನ್ ಪತನ ಾಗಲೇಬೇಕು.

50ನೀವು ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಿರಿ.
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ನೀವು ಅವಸರ ಾಡಿ ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಬಿಡಬೇಕು.
ತಡೆಯಬೇಡಿ,

ನೀವು ಬಹಳ ದೂರಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದೕರಿ.
ಆದರೆ ನೀವು ಇರುವಲಿ್ಲಯೇ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ;
ಜೆರುಸಲೇಮನೂ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

51 “ಯೆಹೂದದ ಜನ ಾದ ಾವು ಾಚಿಕೆಪಟೆ್ಟವು.
ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ಅಪ ಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಾವು

ಾಚಿಕೆಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ.
ಏಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ

ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅಪರಿಚಿತರು ಪ್ರವೇಶಗೈದಿ ಾ್ದರೆ.”

52ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು: “ ಾಬಿಲೋನಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಾನು ದಂಡಿಸುವ ಾಲ ಬರುತಿ್ತದೆ.

ಆಗ ಆ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಯಗೊಂಡ ಜನರು
ನೋವಿನಿಂದ ಗೋ ಾಡುವರು.

53 ಾಬಿಲೋನ್ ನಗರವು ಗಗನ ಚುಂಬಿ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
ಅದು ತನ್ನ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಆದರೆ ಆ ನಗರದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಾನು ಜನರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಆ ಜನರು ಅದನು್ನ ಾಶ ಾಡುವರು.”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
54 “ ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಜನರು ರೋಧಿಸುವದನು್ನ ಾವು ಕೇಳುವೆವು.

ಾಬಿಲೋನ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವ ಜನರ
ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಾವು ಕೇಳುವೆವು.

55ಯೆಹೋವನು ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಬಹುಬೇಗನೆ ಾಶ ಾಡುವನು.
ಆ ನಗರದ ದೊಡ್ಡ ಧ ್ವನಿಗಳು ಾಂತ ಾಗುವಂತೆ ಆತನು

ಾಡುವನು.
ವೈರಿಗಳು ಾಗರದ ತರಂಗ ಾಲೆಗಳಂತೆ ಗಜಿರ್ಸು ಾ್ತ ಬರುವರು.
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ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರು ಆ ಗಜರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳುವರು.
56ಸೈನ್ಯವು ಬಂದು ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದು.

ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು.
ಅವರ ಬಿಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮುರಿಯ ಾಗುವುದು.

ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಅವರು ಾಡುವ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

57 ಾಬಿಲೋನಿನಮುಖ್ಯ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ
ಪಂಡಿತರಿಗೂ ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಅಲಿ್ಲಯ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಾ್ರ ಾರಸ
ಕುಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಮಲಗಿಬಿಡು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳವುದೇ ಇಲ್ಲ.”

ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನೆಂಬ
ಾಮಧೇಯದ ಾಜಾಧಿ ಾಜನ ನುಡಿಯಿದು.

58ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು:
“ ಾಬಿಲೋನಿನ ಅಗಲ ಾದ ಮತು್ತ ಸುಭದ್ರ ಾದ ಗೋಡೆಯನು್ನ

ಬೀಳಿಸ ಾಗುವುದು.
ಅದರ ಎತ್ತರ ಾದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕ ಾಗುವುದು.

ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರು ನಗರವನು್ನ ರ ಸಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡುವರು.
ಆದರೆ ಅದು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗುವುದು.

ನಗರವನು್ನ ರ ಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲಿ್ಲ ಅವರು ತುಂ ಾ
ಶ್ರಮವಹಿಸುವರು.

ಆದರೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಅಗಿಐಗೆ ಆಹುತಿ ಾಗುವರು.”
ಾಬಿಲೋನಿಗೆಯೆರೆಮೀಯನ ಸಂದೇಶ
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59 ಯೆರೆಮೀಯನು ಸೆ ಾಯ ಎಂಬ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಸಂದೇಶವಿದು. ಸೆ ಾಯನು ಯೆಹೂದದ ನೇರೀಯನ ಮಗ.
ನೇರೀಯನು ಮಹೆ್ಸೕಯನ ಮಗನು. ಸೆ ಾಯನು ಯೆಹೂದದ
ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ತೆಗೆ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಹೋದನು. ಈ
ಸಂಗತಿ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆದದು್ದ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನು ಸೆ ಾಯನೆಂಬ
ಅಧಿ ಾರಿಯ ಕೈಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 60 ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಉಂಟಾಗುವ ಎ ಾ್ಲ ಕೇಡನು್ನ ಯೆರೆಮೀಯನು ಒಂದು ಸುರಳಿಯಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿದ್ದನು. ಅವನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಬಗೆ್ಗ ಈ ವಿಷಯಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಬರೆದಿದ್ದನು.

61ಯೆರೆಮೀಯನುಸೆ ಾಯನಿಗೆಹೀಗೆಹೇಳಿದನು: “ಸೆ ಾಯನೇ,
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಹೋಗು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಈ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಓದು. 62 ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:
‘ಯೆಹೋವನೇ, ಾಬಿಲೋನ್ ನಗರವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನೆಂದು
ನೀನು ಹೇಳಿರುವೆ. ಾ್ರಣಿಗಳು ಅಥ ಾ ಮನುಷ ್ಯರು ಾರೂ
ಇಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡದಂತೆ, ಇದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಾಳುಬಿದ್ದ
ಸ್ಥಳ ಾಗಿರುವಂತೆ ಇದನು್ನ ಾಶ ಾಡುವ ಾಗಿ ಹೇಳಿರುವೆ.’ 63ಈ
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಓದಿಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕೊ್ಕಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ
ಕಟಿ್ಟ ಆ ಾಗದದ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ
ಎಸೆದುಬಿಡು. 64 ಆಮೇಲೆ ‘ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾಬಿಲೋನ್
ಕೂಡ ಮುಳುಗಿಹೋಗುವುದು. ಾಬಿಲೋನ್ ಎಂದಿಗೂ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಏಳುವದಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ ಾನು ಬರ ಾಡುವ ಅನೇಕ ವಿಪತು್ತಗಳಿಂ ಾಗಿ
ಾಬಿಲೋನ್ಮುಳುಗಿಹೋಗುವುದು’ ” ಎಂದು ಹೇಳು.
ಯೆರೆಮೀಯನ ಸಂದೇಶ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.

52
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪತನ
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1 ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾ ಾಗ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದು
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹನೊ್ನಂದು
ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಅವನ ಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಹಮೂಟಲ್. ಈಕೆ
ಯೆರೆಮೀಯನ* ಮಗಳು. ಹಮೂಟಲಳ ಮನೆತನದವರು ಲಿಬಐ
ಪಟ್ಟಣದ ನಿ ಾಸಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. 2 ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು
ಾಡಿದಂತೆಚಿದಿ್ಕೕಯನು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು

ಆ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದು್ದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಗೆ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
3 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬಂದುದರಿಂದ
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದಗಳಿಗೆ ವಿಪತು್ತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು.
ಕೊನೆಗೆ,ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ
ತನಿ್ನದ ದೂರ ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟನು.
ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ

ಎದ್ದನು. 4 ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಒಂಭತ್ತನೆಯ
ವಷರ್ದ ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನ† ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡ ಾತೆ್ರ
ಕೈಗೊಂಡನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸಂಗಡ ಅವನ ಇಡೀ
ಸೈನ್ಯವಿತು್ತ. ಾಬಿಲೋನ್ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಹೊರ ಾಗದಲಿ್ಲ
ಬೀಡುಬಿಟಿ್ಟತು. ಆ ನಗರವನು್ನ ಹತ್ತಲು ಅನುಕೂಲ ಾಗುವಂತೆ
ಅವರು ನಗರದ ೌಳಿಗೋಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಇಳಿಜಾ ಾದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದ್ದರು. 5 ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೊ್ನಂದನೇ ವಷರ್ದವರೆಗೆ
ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿತು್ತ.

6 ಆ ವಷರ್ದ ಾಲ್ಕನೆ ತಿಂಗಳಿನ ಒಂಭತ್ತನೆ ದಿನದವರೆಗೆ ಆ
ನಗರದಲಿ್ಲ ಹಸಿವಿನ ಾವಳಿ ತುಂಬ ಹೆಚಾ್ಚಗಿತು್ತ. ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಆ ಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 7 ಆ ದಿನ ಾಬಿಲೋನಿನ
ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗತು್ತ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸೈನಿಕರು
ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರು ಾತಿ್ರಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಗೋಡೆಗಳ
* 52:1: ಯೆರೆಮೀಯ ಇವನು ಯೆರೆಮೀಯ ಪ್ರ ಾದಿಯಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೆಸರಿನ
ಬೇರೆಯವನು. † 52:4: ಹತ್ತನೆಯ ದಿನ 9ನೇ ವಷರ್ದ 10ನೇ ತಿಂಗಳಿನ 10ನೇ ದಿನ
ಕಿ್ರ.ಪೂ. 588 ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು.
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ಮಧ್ಯದ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ನಗರದಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು. ಆ ಾಗಿಲು
ಾಜನ ಉ ಾ್ಯನವನದ ಹತಿ್ತರ ಇತು್ತ. ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಮುತಿ್ತದ್ದರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸೈನಿಕರು,
ಮರುಭೂಮಿಯಕಡೆಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.

8 ಾಬಿಲೋನಿನಸೈನಿಕರು ಾಜ ಾದಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದರು.
ಅವರು ಅವನನು್ನ ಜೆರಿಕೊವಿನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದರು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನ
ಎ ಾ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಓಡಿಹೋದರು. 9 ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು
ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಅವನನು್ನ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ
ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ರಿಬ್ಲವು ಹ ಾತ್
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದೆ. ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನ
ಬಗೆ್ಗ ತನ್ನ ತೀಪರ್ನು್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದನು. 10 ರಿಬ್ಲ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಾಬೆಲಿನ ಾಜನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು.
ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕೊಲೆಯನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡುವಂತೆ
ಾಡ ಾಯಿತು. ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನುಯೆಹೂದದ ಾಜನಎ ಾ್ಲ

ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಸಹ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 11 ತರು ಾಯ ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಸಹ ಕೀಳಿಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ
ಕಂಚಿನ ಸರಪಳಿಗಳನು್ನ ಬಿಗಿಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಇಟ್ಟನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಾಯುವವರೆಗೆ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು.

12 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹತೊ್ತಂಭತ್ತನೆ ವಷರ್ದ ಐದನೆ
ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆ ದಿನ ಾಬಿಲೋನಿನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕದಳದ
ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು.
ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿದ್ದನು.
13 ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಸುಟ್ಟನು.
ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಉಳಿದೆಲ್ಲ
ಮನೆಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎ ಾ್ಲ
ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದನು. 14 ಾಬಿಲೋನಿನ ಇಡೀ
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ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿತು. ಆ
ಸೈನ್ಯವು ಾಜನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕದಳದ ಅಧಿಪತಿಯ ಅಧಿನದಲಿ್ಲತು್ತ.
15 ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ಬಂಧಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
ಈ ಮುಂಚೆ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನಿಗೆ ಶರಣಾಗತ ಾದವರನು್ನ ಸಹ
ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದ
ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳನು್ನ ಸಹ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
16 ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕಡುಬಡವರನು್ನ ನೆಬೂಜರ ಾನನು
ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. ಅವನು ಆ ಜನರನು್ನ
ಾ್ರ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಲು
ಬಿಟು್ಟಹೋದನು.

17 ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು ಪವಿ ಾ್ರಲಯದ ಕಂಚಿನ ಕಂಬಗಳನು್ನ
ಮುರಿದರು. ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಪೀಠಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಕಂಚಿನ ಸರೋವರಗಳನು್ನ ಸಹ ಮುರಿದುಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು
ಎ ಾ್ಲ ಕಂಚಿನ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. 18 ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು ಪವಿ ಾ್ರಲಯದಿಂದ
ಾತೆ್ರಗಳು, ಸಲಿಕೆಗಳು, ಕತ್ತರಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಬೋಗುಣಿಗಳು, ತಟೆ್ಟಗಳು
ಮತು್ತ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸ ಾಗುವ ಕಂಚಿನ
ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

19 ಾಜನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕದಳದ ಅಧಿಪತಿಯು ಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ,
ಧೂ ಾರತಿಗಳನು್ನ, ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ, ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ,
ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ, ತಟೆ್ಟಗಳನು್ನ, ಾನನೈವೇದ್ಯಕೆ ್ಕ ಉಪ ೕಗಿಸುವ
ಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಚಿನ್ನ ಅಥ ಾ
ಬೆಳಿ್ಳಯ ಪ್ರತಿ ಂದು ವಸು್ತವನು್ನ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
20 ಎರಡು ಕಂಬಗಳು, ಸಮುದ್ರವೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಾತೆ್ರಯು, ಅದನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿರುವಹನೆ್ನರಡು ಕಂಚಿನಹೋರಿಗಳುಮತು್ತ ಚಲಿಸಬಲ್ಲ
ಅಡ್ಡಣಿಗಳು ಬಹಳ ಾರ ಾಗಿದ್ದವು. ಾಜ ಾದ, ಸೊಲೊ ೕನನು
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ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದ್ದನು. ಆ
ವಸು್ತಗಳಿ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸ ಾದ ಕಂಚು ತೂಕ ಾಡ ಾರದಷು್ಟ
ಾರ ಾಗಿತು್ತ.
21 ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಂಚಿನ ಕಂಬ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಾಗಿದು್ದ

ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆ ಹದಿನೆಂಟು ಅಡಿ ಇತು್ತ. ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಂಬ
ಟೊ ಾ್ಳಗಿದು್ದ ಅದರ ತಗಡು ಾಲು ್ಕ ಅಂಗುಲ ದಪ್ಪ ಾಗಿತು್ತ.
22 ದಲನೇ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಏಳುವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಂಚಿನ
ಕಂಬವಿತು್ತ. ಅದು ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಜಾಲರಿಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಕಂಚಿನ
ಾಳಿಂಬೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತ ಾಗಿತು್ತ. ಎರಡನೆಯ ಕಂಬದಲಿ್ಲಯೂ
ಾಳಿಂಬೆಗಳುಶೋಭಿಸುತಿ್ತದ್ದವು. ಅದು ದಲನೆಕಂಬದಂತೆಇತು್ತ.

23 ಕಂಬಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ತೊಂಭ ಾ್ತರು ಾಳಿಂಬೆಗಳಿದ್ದವು. ಜಾಲರಿಯ
ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ನೂರು ಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು.

24 ಾಜನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕದಳದ ಅಧಿಪತಿಯು ಸೆ ಾಯ ಮತು್ತ
ಚೆಫನ್ಯರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. ಸೆ ಾಯನು ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು
ಮತು್ತ ಚೆಫನ್ಯನು ಅವರ ತರು ಾಯದ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು.
ಮೂರು ಜನ ಾ್ವರ ಾಲಕರನು್ನ ಕೂಡ ಸೆರೆಹಿಡಿಯ ಾಯಿತು.
25 ಾಜನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕದಳದ ಅಧಿಪತಿಯು ಸೈನ್ಯದ ವ್ಯವ ಾ್ಥಪಕನ
ಅಧಿ ಾರಿಯನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದನು. ಅವನು ಾಜನ ಏಳು ಜನ
ಆಪ್ತ ಮಂತಿ್ರಗಳನು್ನ ಸಹ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. ಅವರೆಲ್ಲ ಇನೂ್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದರು. ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವವರ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಾಡುವ ಲಿಪಿ ಾರನನು್ನ ಸಹ ಅವನು ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ

ಅರವತು್ತ ಮಂದಿ ಜನ ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ಸಹ ಅವನು ಸೆರೆಹಿಡಿದನು.
26-27 ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಆ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ
ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನಲಿ್ಲಗೆ ತಂದನು. ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜನು ರಿಬ್ಲ ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದನು. ರಿಬ್ಲ ನಗರವು ಹ ಾತ್
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದೆ. ಆ ರಿಬ್ಲ ನಗರದಲಿ್ಲಯೇ ಾಜನು ಅವರನೆ್ನಲ್ಲ
ವಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಅವರ
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ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಯಿತು. 28 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡವರ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:
ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಏಳನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ‡
ಯೆಹೂದದಿಂದ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು 3,023.

29 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ§
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ 832.

30 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಇಪ್ಪತೂ್ಮರನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ**
ನೆಬೂಜರ ಾನನು 745 ಜನ ಯೆಹೂದಿಯರನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಾಜನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕದಳದ
ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.

ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ 4,600 ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯ ಾಗಿತು್ತ.
ಯೆಹೋ ಾಖೀನನ ಬಿಡುಗಡೆ

31 ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು
ಮೂವತೆ್ತೕಳು ವಷರ್ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆತನ
ಾ ಾಗೃಹ ಾಸದ ಮೂವತೆ್ತೕಳನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜ ಾದ ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು ಯೆಹೋ ಾಖೀನನ ಮೇಲೆ
ದಯೆತೋರಿದನು. ಆ ವಷರ್ ಅವನು ಯೆಹೋ ಾಖೀನನನು್ನ
ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನು. ಇದೇ ವಷರ್
ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು ಯೆಹೋ ಾಖೀನನನು್ನ ಆ ವಷರ್ದ
ಹನೆ್ನರಡನೆ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತೆದನೆ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನು.
32 ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು ಯೆಹೋ ಾಖೀನನೊಂದಿಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ
ಾತ ಾಡಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲದ್ದ

ಎ ಾ್ಲ ಾಜರುಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನವನು್ನ ಯೆಹೋ ಾಖೀನನಿಗೆ
‡ 52:28: ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ … ಎಳನೇ ವಷರ್ ಕಿ್ರ.ಪೂ. 598 ಮಧ್ಯದಿಂದ 597

ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ. § 52:29: ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಷರ್ ಕಿ್ರ.ಪೂ. 588

ಮಧ್ಯದಿಂದ 587ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ. ** 52:30: ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಇಪ್ಪತೂ್ಮರನೇ ವಷರ್
ಕಿ್ರ.ಪೂ. 582ಮಧ್ಯದಿಂದ 581ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ.
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ಕೊಟ್ಟನು. 33 ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ತನ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದನು. ಅವನು ಬಂದುಕಿರುವವರೆಗೂ
ಾಜನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 34 ಪ್ರತಿದಿನ
ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ಯೆಹೋ ಾಖೀನನಿಗೆ ಭತ್ಯವನು್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ಾಯುವವರೆಗೆ ಈ ಕ್ರಮ
ಮುಂದುವರೆಯಿತು.
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