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ೕಬನು

ಒಳೆ್ಳಯಮನುಷ ್ಯ ಾದ ೕಬನು
1 ಊಚ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ೕಬನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು.

ಅವನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು; ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡದೆ ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ ಯ ಾಥರ್ವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದನು.

2 ೕಬನಿಗೆ ಏಳು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಮೂವರು
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದರು. 3 ೕಬನಿಗೆ ಏಳು ಾವಿರ ಕುರಿಗಳೂ
ಮೂರು ಾವಿರ ಒಂಟೆಗಳೂ ಒಂದು ಾವಿರ ಎತು್ತಗಳೂ* ಮತು್ತ
ಐನೂರು ಹೆಣು್ಣಕತೆ್ತಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ
ಸೇವಕರಿದ್ದರು. ಪೂವರ್ ದೇಶದವರಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ೕಬನು ಮ ಾ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದನು.

4 ೕಬನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾ ಾಗಲೂ ಸರದಿಯ ಪ್ರ ಾರ
ಔತಣಕೂಟಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಏಪರ್ಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು; ಆ
ಔತಣಕೂಟಗಳಿಗೆತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಸಹಆ ಾ್ವನಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
5 ಪ್ರತಿ ಂದು ಔತಣಕೂಟದ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ
ೕಬನು ಅವರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು

ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಎದು್ದ ತನ್ನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಒಂದೊಂದು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಾಕೆಂದರೆ, “ಒಂದುವೇಳೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೃದಯದಲಿ್ಲ

ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಿ ಾಪ ಾಡಿರಬಹುದು” ಎಂಬುದು ೕಬನ
ಆಲೋಚನೆ ಾಗಿತು್ತ. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಾಪಕ್ಷಮೆ ಾಗಿ ೕಬನು
ಾ ಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

* 1:3: ಒಂದು ಾವಿರ ಎತು್ತಗಳೂಅಕ್ಷರಶಃ, “ಐನೂರು ೕಡಿ ಎತು್ತಗಳಿದ್ದವು.”
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6ದೇವದೂತರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗುವ ದಿನ ಬಂದಿತು.
ಆಗ ಸೈ ಾನನು ಸಹ ಆ ದೂತರೊಂದಿಗೆ ಬಂದನು. 7ಯೆಹೋವನು
ಸೈ ಾನನಿಗೆ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿದೆ್ದ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಸೈ ಾನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ

ಅಲೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
8 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಬನ ಬಗೆ್ಗ

ಆಲೋಚಿಸಿದೆ ಾ? ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವನಂತೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಅವನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡದೆ ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ ಯ ಾಥರ್ವಂತನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
9 ಅದಕೆ್ಕ ಸೈ ಾನನು, “ ೌದು! ೕಬನು ದೇವರಲಿ್ಲ

ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಟಿ್ಟರುವುದಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾರಣ ಂದಿದೆ!
10 ನೀನು ಅವನನೂ್ನ ಅವನ ಕುಟುಂಬವನೂ್ನ ಅವನ
ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ಸಂರ ಸುತಿ್ತರುವೆ. ಅವನ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಸಫಲಪಡಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಸಂಪತು್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ವೃದಿ್ಧ ಾಗುತಿ್ತದೆ. 11 ಆದರೆ ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೈಚಾಚಿ ಅವನ
ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡು. ಆಗ ಅವನು ನಿನ್ನ ಮುಖದೆದುರಿಗೆ
ನಿನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ದೂಷಿಸುವನು” ಎಂದುಉತರಕೊಟ್ಟನು.

12ಯೆಹೋವನು ಸೈ ಾನನಿಗೆ, “ಸರಿ, ೕಬನ ಆಸಿ್ತಗೆ ಾ್ಲ ನೀನು
ಏನು ಬೇ ಾದರೂ ಾಡು. ಆದರೆ ಅವನ ದೇಹಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ನೋವನು್ನ
ಾಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಬಳಿಕ ಸೈ ಾನನುಯೆಹೋವನ ಬಳಿಯಿಂದಹೊರಟುಹೋದನು.

ೕಬನಿ ಾದ ಸವರ್ ಾಶ
13 ಒಂದು ದಿನ, ೕಬನ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ

ಅಣ್ಣನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡು ಾ್ತ ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿಯು ಾ್ತ
ಇದ್ದರು. 14 ಆಗ ಸೇವಕನೊಬ್ಬನು ೕಬನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ಎತು್ತಗಳು ಉಳುತಿ್ತದ್ದವು; ಕತೆ್ತಗಳು ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಹುಲ್ಲನು್ನ
ಮೇಯುತಿ್ತದ್ದವು. 15 ಆದರೆ ಶೆಬ ದೇಶದವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
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ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ ನಿನ್ನ ಪಶುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು;
ನಿನ್ನ ಸೇವಕರುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು; ಾನೊಬ್ಬನು ಾತ್ರ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೆನು! ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಾನು
ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಆ ಸೇವಕನು ಾ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸೇವಕನು
ಬಂದು ೕಬನಿಗೆ, “ಆ ಾಶದಿಂದ ಸಿಡಿಲೊಡೆದು ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ
ಸೇವಕರುಗಳನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿತು. ಾನೊಬ್ಬನು
ಾತ್ರ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೆನು! ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಾನು

ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
17 ಆ ಸೇವಕನು ಾ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸೇವಕನು

ಬಂದು ೕಬನಿಗೆ, “ಕಸಿ್ದೕಯರು ಮೂರು ಗುಂಪುಗ ಾಗಿ ಬಂದು,
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ, ಒಂಟೆಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು! ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರುಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.
ಾನೊಬ್ಬನು ಾತ್ರ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೆನು. ಇದನು್ನ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಮೂರನೆಯ ಸೇವಕನು ಾ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಮತೊ್ತಬ್ಬ
ಸೇವಕನು ಬಂದು ೕಬನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು
ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡು ಾ್ತ ಾ್ರ ಾರಸ
ಕುಡಿಯು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 19 ಆಗ ಇದ್ದಕಿ್ಕದಂತೆ ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ
ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ದರಿಂದಮನೆಯು ನಿನ್ನ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ
ಕುಸಿದು ಬಿದಿ್ದತು; ಅವರೆ ಾ್ಲ ಸತು್ತಹೋದರು. ಾನೊಬ್ಬನು ಾತ್ರ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೆನು! ಇದನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಬಂದೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಆಗ ೕಬನು ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು,
ತಲೆಯನು್ನ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಣ ಾಲೂರಿ
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸು ಾ್ತ,

21 “ ಾನು ಾಯಿಯಗಭರ್ದಿಂದ ಜನಿಸಿ ಾಗ
ಏನೂ ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿದೆ್ದನು;
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ಈಲೋಕವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗು ಾಗಲೂ
ಏನೂ ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿಯೇ ಹೋಗುವೆನು.

ಯೆಹೋವನೇ ಕೊಟ್ಟನು,
ಯೆಹೋವನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

ಆತನ ಾಮಕೆ್ಕ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ೕಬನು ಾಪ ಾಡಲಿಲ್ಲ;
ದೇವರನೂ್ನ ದೂಷಿಸಲಿಲ್ಲ.

2
ೕಬನಿಗೆ ಎರಡನೆ ಪರೀ

1 ಮತೊ್ತಂದು ದಿನ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು
ದೇವದೂತರು ಬಂದರು. ಸೈ ಾನನು ಸಹ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಂದನು. 2 ಯೆಹೋವನು
ಸೈ ಾನನಿಗೆ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಸೈ ಾನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ

ಅಲೆ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದೆನು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
3 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಬನನು್ನ

ಗಮನಿಸಿದೆ ಾ? ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವನಂತೆ ಾರೂ
ಇಲ್ಲ. ಅವನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡದೆ ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ ಯ ಾಥರ್ವಂತನೂ
ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವಂತೆ ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ನನಗೆ ಇನೂ್ನ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4ಅದಕೆ್ಕ ಸೈ ಾನನು, “ಚಮರ್ಕೆ್ಕ ಚಮರ್!* ಎಂಬಂತೆ ಮನುಷ ್ಯನು
ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಸವರ್ಸ್ವವನೂ್ನ

* 2:4: ಚಮರ್ಕೆ್ಕ ಚಮರ್ಇದರಥರ್ವೇನಂದರೆ,ಮನುಷ ್ಯನು ನೋವಿನಿಂದತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ತನಗೆ ಾಧ್ಯ ಾದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
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ಕೊಡುವನು. 5 ಆದರೆ ನೀನು ಕೈಚಾಚಿ ಅವನ ಾಂಸವನೂ್ನ
ಮೂಳೆಗಳನೂ್ನ ಹೊಡೆ. ಅವನು ನಿನ್ನ ಮುಖದೆದುರಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ದೂಷಿಸುವನು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

6ಅದಕೆ್ಕಯೆಹೋವನು ಸೈ ಾನನಿಗೆ, “ಸರಿ, ೕಬನನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ್ದೕನೆ;ಆದರೆಅವನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಾತ್ರ ತೆಗೆಯಬೇಡ”ಎಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.

7 ಆಗ, ಸೈ ಾನನು ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ
ೕಬನಿಗೆ ಾಧಿಸುವ ಕುರುಗಳನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿದನು. ೕಬನ

ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನ ಾದದಿಂದಿಡಿದು
ತಲೆಯ ಮೇ ಾ್ಭಗದವರೆಗೂ ಾಧಿಸುವ ಕುರುಗಳು
ತುಂಬಿಕೊಂಡವು. 8 ೕಬನು ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ತನ್ನ ಕುರುಗಳನು್ನ ಮಡಕೆಯ ಚೂರಿನಿಂದ ಕೆರೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.
9 ೕಬನ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಇನೂ್ನ ದೇವರಿಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವೆ ೕ? ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಿ ಾಯಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

10 ೕಬನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ, “ನೀನು ಮೂಖರ್ಳಂತೆ
ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ! ದೇವರು ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ಕೊಡು ಾಗ ಾವು

ಅವುಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ಆತನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಕೊಡು ಾಗ
ಾವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೋ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಈ
ಸಂಕಟದಲಿ್ಲಯೂ ೕಬನು ಾಪ ಾಡಲಿಲ್ಲ ಾಗೂ ದೇವರ
ವಿರುದ್ಧ ಾವ ಾತನು್ನ ಆಡಲಿಲ್ಲ.

ೕಬನಮೂವರು ಸೆ್ನೕಹಿತರು
11 ೕಬನ ಮೂವರು ಗೆಳೆಯರು ಾರೆಂದರೆ: ತೇ ಾನಿನ

ಎಲೀಫಜನು, ಶೂಹದ ಬಿಲ್ದದನು ಮತು್ತ ಾ ಾಥದ ಚೋಫರನು.
ೕಬನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಆಪತು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಈ ಮೂವರು

ಗೆಳೆಯರು ಕೇಳಿ ಾಗ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಭೇಟಿ ಾದರು. ೕಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅನು ಾಪ
ಸೂಚಿಸಿ ಸಂತೈಸಲು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. 12 ಆದರೆ ಆ ಮೂವರು
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ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಬಹು ದೂರದಿಂದ ೕಬನನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಅವನ
ಗುರುತೇ ಹಿಡಿಯ ಾರದೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅಳತೊಡಗಿದರು; ತಮ್ಮ
ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಮಣ್ಣನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ತೂರಿ
ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿಕೊಂಡರು. 13 ಬಳಿಕ ಆ ಮೂವರು
ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಏಳುದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ೕಬನೊಂದಿಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ೕಬನು ವಿಪರೀತ ನೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾರಣ
ಅವರು ಒಂದು ಾತನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

3
ೕಬನು ತನ್ನ ಜನ್ಮದಿನವನು್ನ ಶಪಿಸುವನು

1 ಬಳಿಕ ೕಬನು ಾಯಿ ತೆರೆದು ತನ್ನ ಜನ್ಮ ದಿನವನು್ನ ಶಪಿಸಿ
ಹೀಗೆಂದನು:
2 “ ಾನು ಹುಟಿ್ಟದ ದಿನವು ಾ ಾಗಲಿ,

3 ‘ಗಂಡು ಮಗುವು ಗಭರ್ಧರಿಸಿತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಆ
ಾತಿ್ರಯು ಾಶ ಾಗಲಿ.

4ಆ ದಿನವು ಕತ್ತಲೆ ಾಗಲಿ.
ಆ ದಿನದ ಬಗೆ್ಗ ಮೇಲಿನ ಲೋಕದ ದೇವರು ೕಚಿಸದಿರಲಿ.
ಆ ದಿನದಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗದಿರಲಿ.

5ಆ ದಿನವನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯೂಮರಣದ ನೆರಳೂವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಆ ದಿನವನು್ನ ೕಡವು ಕವಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಾನು ಹುಟಿ್ಟದ ದಿನದ ಹಗಲನು್ನ ಗ್ರಹಣಗಳು ಭಯಪಡಿಸಲಿ.

6 ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯು ಆ ಾತಿ್ರಯನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಆ ಾತಿ್ರಯು ವಷರ್ದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ದಿನವೆಂದು
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಡದಿರಲಿ;

ಅದು ಾವ ತಿಂಗಳುಗಳಲೂ್ಲ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡದಿರಲಿ.
7ಆ ಾತಿ್ರಯು ಬಂಜೆ ಾಗಲಿ;

ಅದರಲಿ್ಲ ಾವಉ ಾ್ಸಹಧ ್ವನಿಯೂ ಕೇಳದಿರಲಿ.
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8 ಲೆ ಾ್ಯ ಾನನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಬಲ್ಲ ಾಗೂ ದಿನಗಳನು್ನ ಶಪಿಸುವ
ಾಂತಿ್ರಕರು

ಾನು ಹುಟಿ್ಟದ ಾತಿ್ರಯನು್ನ ಶಪಿಸಲಿ.
9ಆ ದಿನದಮುಂಜಾನೆಯನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕತ್ತ ಾಗಲಿ.

ಅದು ಮುಂಜಾನೆಯ ಬೆಳಕಿ ಾಗಿ ಎದುರುನೋಡಿದರೂ
ಹೊಂದದಿರಲಿ.

ಅದು ಸೂ ೕರ್ದಯದ ಕಿರಣಗಳನು್ನ ನೋಡದಿರಲಿ.
10 ಾಕೆಂದರೆ ಆ ಾತಿ್ರಯು ನನ್ನ ಾಯಿಯಗಭರ್ ಾ್ವರವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ

ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಶ್ರಮೆಯನು್ನ ಮರೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
11 ಾನು ಹುಟಿ್ಟ ಾಗಲೇ ಾಕೆ ಾಯಲಿಲ್ಲ?

ಾಯಿಯಗಭರ್ದಿಂದಬರುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಾನೇಕೆ ಾಯಲಿಲ್ಲ?
12 ಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಡಿಲಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡದೆ್ದೕಕೆ?

ಆಕೆಯಸ್ತನಗಳು ನನಗೆ ಾಲು ಕುಡಿಯಕೊಟ್ಟದೆ್ದೕಕೆ?
13 ಾನು ಹುಟಿ್ಟ ಾಗಲೇ ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದರೆ,

ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದನು.
14 ಭೂ ಾಜರೊಂದಿಗೂ ಮಂತಿ್ರಗ ಂದಿಗೂ

ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.
ಅವರು ತಮ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಈಗ

ಾಳುಬಿದಿ್ದವೆ.
15 ಬಂ ಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ

ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡ
ಅಧಿಪತಿಗ ಡನೆ ಾನು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.

16 ಾನು ಮಗು ಾಗಿ ಹುಟು್ಟ ಾಗಲೇ ಸತು್ತ ನೆಲದಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಗಲಿಲ್ಲವೇಕೆ?

ಹಗಲಿನ ಬೆಳಕನು್ನ ಎಂದೂ ಕಂಡಿಲ್ಲದ ಮಗುವಿನಂತೆ
ಾನಿರಬೇಕಿತು್ತ.

17 ದುಷ್ಟರು ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲರು ಾಗ ಕೇಡು ಾಡುವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುವರು.
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ಆ ಾಸಗೊಂಡಿರುವ ಜನರು ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವರು.

18ಸೆರೆ ಾಳುಗಳು ಸಹ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಸುಖ ಾಗಿರುವರು;
ಅವರ ಒಡೆಯನ ಧ ್ವನಿಯು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

19ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು, ಚಿಕ್ಕವರು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ;
ಆಳು, ಒಡೆಯಎಂಬ ಕಟ್ಟಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

20 “ಬಹು ವ್ಯಥೆಯಿಂದ ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರುವವನು ಾಕೆ
ಜೀವಿಸಬೇಕು?

ಮನನೊಂದಿರುವವನಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವುದೇಕೆ?
21ಅವನು ಾಯಲು ಬಯಸಿದರೂ ಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೂಳಿಟಿ್ಟರುವ ಭಂ ಾರವನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ವ್ಯಥೆಯುಳ್ಳವನು
ಾವನೆ್ನೕ ಹುಡುಕುವನು.

22ಅವರು ಸ ಾಧಿಗೆ ಸೇರು ಾಗ ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡುವರು;
ಆನಂದದಿಂದ ಕೂಗುವರು.

23ದೇವರು ಾರ ಭವಿಷ ್ಯವನು್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿಡು ಾ್ತನೊ,
ಾರ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟ ಾ್ತನೊ ಅವರಿಗೆ ಾಕೆ
ಜೀವವನು್ನ

ಕೊಡು ಾ್ತನೆ?
24ಊಟದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿಟು್ಟಸಿರೇ ನನ್ನ ಆ ಾರ ಾಗಿದೆ.

ನನ್ನ ನ ಾ ಾಟವು ಜಲ ಾರೆಯಂತಿದೆ.
25ಆಪತು್ತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದೆಂದು ಾನು ಭಯಗೊಂಡಿದೆ್ದನು.

ಾನು ಾವುದಕೆ್ಕ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನೊ ಅದು ನನಗೆ
ಸಂಭವಿಸಿದೆ!

26 ನನಗೆ ಸ ಾ ಾನವಿಲ್ಲ, ವಿ ಾ್ರಂತಿಯೂ ಇಲ್ಲ; ನನಗೆ
ಉಪಶಮನವಿಲ್ಲ;

ನನಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಕಷ್ಟ ಂದೇ!”
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4
ಎಲೀಫಜನ ಾದ

1ಆಗ ಎಲೀಫಜನು ಹೀಗೆಉತ್ತರಿಸಿದನು:

2 “ಒಬ್ಬನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡತೊಡಗಿದರೆ ನಿನಗೆ
ಬೇಸರ ಾಗುವುದೇ?

ಸುಮ್ಮನಿರಲು ನನಗಂತೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
3 ೕಬನೇ, ನೀನು ಅನೇಕರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸಿರುವೆ.

ನೀನು ಬಲಹೀನನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ;
4ಎಡವಿಬಿದ್ದವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಾತುಗಳಿಂದಉದ್ಧರಿಸಿರುವೆ;

ಬಲಹೀನ ಾದ ಣ ಾಲುಗಳನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹದಿಂದ
ಬಲಗೊಳಿಸಿರುವೆ.

5ಈಗ ಾದರೋ ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಬಂದಿದೆ;
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಿ ಾಶ ಾಗಿರುವೆ.

ಕೇಡು ನಿನಗೆ ಬಡಿದಿರುವುದರಿಂದ
ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿರುವೆ.

6ನೀನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರುವುದರಿಂದ
ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡು.

ನೀನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಅದೇ ನಿನ್ನ ನಿರೀ ಾಗಿರಲಿ.

7 ೕಬನೇ, ಆಲೋಚಿಸು: ಎಂ ಾದರೂ ನಿರಪ ಾಧಿಯು
ಾಶ ಾಗಿರುವನೇ?

ಎಂ ಾದರೂಯ ಾಥರ್ವಂತರು ಾಶ ಾಗಿರುವರೇ?
8 ಾನು ನೋಡಿರುವಂತೆ,ಅಧಮರ್ವನು್ನಮತು್ತ ಕೇಡನು್ನ ಬಿತು್ತವವರು

ಅದನೆ್ನೕ ಕೊಯು್ಯವರು.
9ದೇವರಉಸಿರು ಅವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲತ್ತದೆ;

ಆತನ ಕೋಪದ ಾಳಿಯು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುತ್ತದೆ.
10ದುಷ್ಟರು ಸಿಂಹಗಳಂತೆ ಗಜಿರ್ಸು ಾ್ತ ಗುರುಗುಟು್ಟವರು.

ಆದರೆ ದೇವರು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಸುಮ್ಮನಿರಿಸಿ,ಅವರ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಮುರಿದು ಾಕುವನು.
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11ದುಷ್ಟರು ಆ ಾರವಿಲ್ಲದ ಸಿಂಹಗಳಂತಿದು್ದ ಾಯುವರು;
ಅವರಮಕ್ಕಳು ಚದರಿಹೋಗಿ ಅಳಿದುಹೋಗುವರು.

12 “ಒಂದು ಸಂದೇಶವು ನನಗೆ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು;
ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಗುಸುಗುಸು ಸ ಾ್ದಗಿ ಕೇಳಿಬಂತು.

13ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಾಢನಿದೆ್ರ ಹತು್ತವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಾತಿ್ರಯ ಕನಸುಗಳಿಂದ ೕಚನೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗ

14ನನಗೆ ಎಲುಬುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಡುಗುವಷು್ಟ
ಭಯಂಕರ ಾದ ಭಯಉಂಟಾಯಿತು.

15 ಾವುದೋ ಒಂದುಉಸಿರು ನನ್ನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಸುಳಿಯಲು
ಮೈಯೆ ಾ್ಲ ರೋ ಾಂಚನಗೊಂಡಿತು.

16 ಾವುದೋ ಒಂದು ಆತ್ಮ
ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು;

ಅದು ಏನೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ.
ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಧ ್ವನಿ ಂದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಬಂತು.

17 ಅದೇನೆಂದರೆ: ‘ದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ನೀತಿವಂತ ಾದ
ಮನುಷ ್ಯನಿರುವನೇ?

ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನಿಗಿಂತಲೂ ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನೇ?
18 ದೇವರು ತನ್ನ ಪರಲೋಕದ ಸೇವಕರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ಭರವಸವಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತಪ್ಪನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವನು.

19 ಹೀಗಿರಲು ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವನು;

ಮನುಷ ್ಯರು ಮಣಿ್ಣನಮನೆಗಳಲಿ್ಲ* ಾಸಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಈಮಣಿ್ಣನಮನೆಗಳ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳು ಧೂಳಿನಲಿ್ಲವೆ.
ಅವರು ಹುಳಕಿ್ಕಂತಲೂ ಸುಲಭ ಾಗಿ ಾವಿಗೀ ಾಗುವರು!

* 4:19: ಮಣಿ್ಣನಮನೆ ಇದರಥರ್, ಾನವ ದೇಹ.
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20 ಸೂ ೕರ್ದಯ ಮತು್ತ ಸೂ ಾರ್ಸ್ತ ಾನಗಳ ನಡುವೆ ಅವರು
ನಜು್ಜಗುಜಾ್ಜಗುವರು.

ಅವರು ಸತು್ತ ನಿತ್ಯ ಾಶ ಾಗುವುದನು್ನ ಾರೂ
ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

21ಅವರ ಗು ಾರಗಳ ಹಗ್ಗಗಳು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡುವವು,
ಅವರು ಾನವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಸತು್ತಹೋಗುವರು.’ ”

5
1 “ ೕಬನೇ, ನೀನು ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ನಿನಗೆಉತ್ತರಿಸುವವರಿಲ್ಲ;

ದೇವದೂತರುಗಳಲಿ್ಲ ಾರನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ?
2ಮೂಢನ ಕೋಪವುಅವನನೆ್ನೕ ಕೊಲು್ಲವುದು.

ಮೂಖರ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ಅವನನೆ್ನೕ ಕೊಲು್ಲವುದು.
3ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗುತಿ್ತರುವಮೂಖರ್ನನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಅವನಮನೆಯು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಯಿತು.
4ಅವನಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವಂಥವರು ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಅವರ ಪರ ಾಗಿ ಾದಿಸಲು ಾ್ಯ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ.

5ಹಸಿದಿರುವವರು ಆಮೂಖರ್ನ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟರು.
ಅವರು ಬೇಲಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುತಿ್ತರುವ ಾನ್ಯವನು್ನ ಸಹ
ತಿಂದುಬಿಟ್ಟರು.

ದು ಾಶೆಯುಳ್ಳವರು ಅವರ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಸಿದುಕೊಂಡರು.
6ವಿಪ ಾ್ಕಲಗಳು ಬರುವುದು ಧೂಳಿನಿಂದಲ್ಲ;

ಕೇಡು ಬೆಳೆಯುವುದು ನೆಲದಿಂದಲ್ಲ.
7ಆದರೆಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಕೇಡುಗಳುಉದ್ಭವಿಸುವುದೂ

ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕಿಡಿಗಳುಮೇಲಕೆ್ಕ ಾರುವುದೂ ಸಹಜ.
8 ೕಬನೇ, ಾನೇ ಾದರೂ ನಿನ್ನ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದಿ್ದದ್ದರೆ,
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ದೇವರನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಆತನಿಗೆ
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.

9ದೇವರ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳು ಗ್ರಹಿಸಲಶಕ್ಯ.
ಆತನಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳುಅಸಂ ಾ್ಯತ.

10ದೇವರು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಮಳೆ ಸುರಿಸಿ
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಒದಗಿಸುವನು.

11ದೇವರು ಹೀನಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಉನ್ನತಸಿ್ಥತಿಗೆ ಏರಿಸುವನು.
ವ್ಯಥೆಯಿಂದಿರುವವರನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವನು.

12ದೇವರುಯುಕಿ್ತವಂತರ ಕುತಂತ್ರಗಳನು್ನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿ
ಭಂಗಪಡಿಸುವನು.

13ದೇವರು ಾನಿಗಳನು್ನ ಅವರ ತಂತ್ರಗಳಲೆ್ಲೕ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವನು;
ೕಸ ಾರರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸುವನು.

14ಯುಕಿ್ತವಂತರು ಹಗಲಿನಲೂ್ಲ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗುವರು;
ನಡುಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯಲೊ್ಲೕ ಎಂಬಂತೆಮುಗ್ಗರಿಸುವರು.

15ದೇವರು ಬಡವರನು್ನ ದುಷ್ಟರ ನಿಂದನೆಯಿಂದಲೂ
ಬಲಿಷ್ಠರ ಕೈಯಿಂದಲೂ ಾ ಾಡುವನು.

16ಹೀಗೆ ಬಡವನಿಗೆ ನಿರೀ ಉಂಟಾಗುವುದು.
ಅ ಾ್ಯಯವು ತನ್ನ ಾಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದು.

17 “ಇಗೋ ದೇವರು ಾವನನು್ನ ಶಿ ಸುವನೋ ಅವನೇ
ಾಗ ್ಯವಂತನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸು ಾಗ ದೂರು
ಹೇಳಬೇಡ.”

18 ಾಯ ಾಡುವವನೂ ಾಯ ಕಟು್ಟವವನೂ ಆತನೇ.
ಆತನು ಾಯ ಾಡಿದರೂ ಆತನ ಕೈಗಳೇ ಾಸಿ ಾಡುತ್ತವೆ.

19ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರು ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ರ ಸುವನು;
ೌದು, ಏಳನೆಯಆಪತಿ್ತನಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಕೇ ಾಗದು.

20ಬರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮರಣದಿಂದಲೂ
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ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೂ
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸುವನು.

21ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಂದನೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವನು.
ಾಶನದಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ!

22 ಾಶನಕೂ್ಕ ಬರ ಾಲಕೂ್ಕ ನೀನು ನಗುವೆ.
ನೀನು ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ!

23ನೀನು ಹೊಲದ ಕಲು್ಲಗ ಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ;
ಾಡುಮೃಗಗಳೂ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರುತ್ತವೆ.

24 ನಿನ್ನ ಗು ಾರವು ಸುರ ತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀನು
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಜೀವಿಸುವೆ.

ನೀನು ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸು ಾಗ ಾವುದೂ
ಕಳೆದುಹೋಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

25ನೀನು ಅನೇಕಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವೆ.
ಅವರು ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ಹುಲಿ್ಲನ ಗರಿಗಳಷಿ್ಟರುವರು.

26 ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದವರೆಗೂ ಬೆಳೆದು ಬಲಿಯುವ ಗೋಧಿಯಂತೆ
ನೀನಿರುವೆ.
ೌದು, ನೀನು ವೃ ಾ್ಧಪ್ಯದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಜೀವಿಸುವೆ.

27 “ ೕಬನೇ, ಾವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ್ದೕವೆ; ಅವು
ಸತ್ಯವೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸಹ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊ.”

6
ೕಬನ ಾದ

1-2ಆಗ ೕಬನು ಹೀಗೆಉತ್ತರಿಸಿದನು:

“ನನ್ನ ಸಂಕಟವನು್ನ ತೂಕ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಕ ್ಕಡಿಯಮೇಲಿಡುವುದಕೂ್ಕ ಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ,
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3ನನ್ನ ದುಃಖವನು್ನ ನೀನು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿ!
ನನ್ನ ದುಃಖವು ಸಮುದ್ರದಮರಳಿಗಿಂತಲೂ ಾರ ಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಾತುಗಳುಮೂಖರ್ತನದಂತೆ ಾಣುತಿ್ತವೆ.

4ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಾಣಗಳು ನನಗೆ ಾಟಿಕೊಂಡಿವೆ.
ನನ್ನ ಾ್ರಣವು ಅವುಗಳ ವಿಷವನು್ನ ಕುಡಿಯುತಿ್ತದೆ.
ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಅ ಾಯಗಳು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ವೂ್ಯಹಕಟಿ್ಟವೆ.

5 ಾಡುಕತೆ್ತಗೆ ತಿನ್ನಲು ಹುಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಅರಚುವುದೇ?
ಎತಿ್ತಗೆ ಆ ಾರವಿದ್ದರೆ ಕೂಗುವುದೇ?

6ಊಟವನು್ನ ಉಪಿ್ಪಲ್ಲದೆ ತಿನು್ನವರೇ?
ಟೆ್ಟಯ ಲೋಳೆಗೆ ರುಚಿಯಿದೆಯೇ?

7ಇಂ ಾಊಟವುನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ;
ಾನು ಅದನು್ನ ಮುಟ್ಟ ಾರೆ.

8 “ಅ ್ಯೕ! ಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡದು್ದ ನನಗೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ?
ಾನು ಬಯಸಿದ್ದನು್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?

9ನನ್ನನು್ನ ಜಜಿ್ಜ ಾಕಲು ದೇವರು ಇಚಿ್ಫಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿ!

10ಆಗ ನನಗೆ ಆದರಣೆ ಾಗುವುದು.
ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಾತನೆಯಲಿ್ಲಯೂಉ ಾ್ಲಸಿಸುವೆನು;
ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರು ಾತನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಾನು ಅವಿಧೇಯ ಾಗಲೇ
ಇಲ್ಲ.

11 “ನನ್ನ ಬಲವು ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿದೆ; ಬದುಕುವ ನಿರೀ ಯೇ ನನಗಿಲ್ಲ.
ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ನನಗೇ ಾಗುವುದೋ ತಿಳಿಯದು, ಆದ್ದರಿಂದ

ಾನು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುವುದೇಕೇ?
12 ಾನು ಬಂಡೆಯಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠನಲ್ಲ.

ನನ್ನ ದೇಹವು ಾಮ್ರದಿಂದ ಾಡಿದ್ದಲ್ಲ.
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13ಈಗ ನನಗೇ ಸ ಾಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಶಕಿ್ತಯಿಲ್ಲ.
ಸ ಾಯ ಾಡವವರೂ ನನಗೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ.

14 “ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲರುವವನಿಗೆ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತನು ದಯೆತೋರಬೇಕು;
ಒಂದುವೇಳೆ ಅವನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಿಗೆ
ವಿಮುಖ ಾಗಿದ್ದರೂ

ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಬೇಕು.
15ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದ ನೀವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಲ್ಲ.

ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆ. ಕೆಲ ಮೆ್ಮ ಹರಿಯುವ,
ಕೆಲ ಮೆ್ಮ ಹರಿಯದಿರುವ

ತೊರೆಗಳಂತೆ ನೀವು ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
16 ಮಂಜಿನಿಂದಲೂ ಕರಗುವ ಹಿಮದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ

ತೊರೆಗಳಂತೆ ನೀವಿದಿ್ದೕರಿ.
17 ಆದರೆ ಆ ತೊರೆಗಳು ಬೇಸಿಗೆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಹರಿಯದೆ

ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಬೇಸಿಗೆ ಾಲದ ಾವಿಗೆ ನೀರು ಬತಿ್ತಹೋಗುತ್ತದೆ; ತೊರೆಗಳು
ಇಲ್ಲ ಾಗುತ್ತವೆ.

18 ವತರ್ಕರ ತಂಡಗಳು ಅವುಗಳ ಾರಿಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಅವರು ಅಲೆಯು ಾ್ತ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಾಣದಂ ಾಗುವರು.

19ತೇಮದ ವತರ್ಕರ ತಂಡಗಳು ನೀರಿ ಾಗಿ ನೋಡುವರು.
ಶೆಬದ ಪ್ರ ಾಣಿಕರು ನಿರೀ ಯಿಂದ ನೋಡುವರು.

20ನೀರು ಸಿಗುವುದೆಂದು ಅವರು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ
ಅವರಿಗೆ ನಿ ಾಶೆ ಾಯಿತು.

21ನೀವು ಸಹ ಆ ತೊರೆಗಳಂತಿದಿ್ದೕರಿ.
ನೀವು ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಭಯಗೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.

22 ‘ನನಗೆ ಏ ಾದರೂ ಕೊಡಿ’ ಎಂ ಾಗಲಿ
‘ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ದಿಂದ ಇಂಥವನಿಗೆ
ಲಂಚಕೊಡಿ’ ಎಂ ಾಗಲಿ
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ಾನೆಂದೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
23 ‘ಶತು್ರವಿನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿರಿ.

ವೈರಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಲು ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಕೊಡಿರಿ’ ಎಂ ಾಗಲಿ
ಾನೆಂದೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.

24 “ಈಗ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ;
ಾನು ೌನ ಾಗಿರುವೆನು.

25ಯ ಾ ಾರ್ ಾದ ನುಡಿಗಳು ಶಕಿ್ತಯುತ ಾಗಿವೆ.
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾದಗಳು ಏನನೂ್ನ ನಿರೂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

26ನನ್ನನು್ನ ಟೀಕೆ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರೋ?
ಇನೂ್ನ ಕಟು ಾದ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರೋ?

27 ೌದು, ನೀವು ಚೀಟು ಾಕಿ ಅ ಾಥರಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತನನು್ನ ಾ ಾಟ ಾಡುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
28ಆದರೆಈಗ ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡಿರಿ.

ಾನು ನಿಮಗೆ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
29 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿರಿ,

ಅ ಾ್ಯಯಸ್ಥ ಾಗಿರಬೇಡಿ.
ೌದು,ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ೕಚಿಸಿರಿ. ಾನೇನೂ ತಪು ್ಪ ಾಡಿಲ್ಲ.

30 ಾನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಾವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು ಾವುದು ಕೆಟ್ಟದು್ದ ಎಂದು ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ.

7
1 “ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಬಹು ಪ್ರ ಾಸದ ಕೆಲಸವಿದೆ.

ಅವನ ಜೀವನವು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದವನ ಜೀವನದಂತಿದೆ.
2ಮನುಷ ್ಯನು ಉರಿಬಿಸಿಲಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ ದುಡಿದಮೇಲೆ

ತಂ ಾದ ನೆರಳನು್ನ ಬಯಸುವ ಗು ಾಮನಂತಿ ಾ್ದನೆ.
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ಮನುಷ ್ಯನು, ದಿನದ ಕೂಲಿ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತರುವ
ಕೂಲಿಯವನಂತಿ ಾ್ದನೆ.

3ಜಿಗುಪೆ್ಸಯ ತಿಂಗಳುಗಳನೂ್ನ ಸಂಕಟದ ಾತಿ್ರಗಳನೂ್ನ
ನನಗೆ ನೇಮಿಸ ಾಗಿದೆ.

4ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ,
‘ ಾ ಾಗ ಏಳುವೆನೋ’ಅಂದುಕೊಳು್ಳವೆನು.

ಾತಿ್ರಯು ಬೆಳೆಯು ಾ್ತ ಹೋಗುವುದು;
ಸೂ ೕರ್ದಯದವರೆಗೂ ಹೊರ ಾಡುವೆನು.

5 ನನ್ನ ದೇಹವು ಹುಳಗಳಿಂದಲೂ ಧೂಳಿನಿಂದಲೂ
ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ನನ್ನ ಚಮರ್ವು ಬಿರಿದುಹೋಗಿ ಕೀವು ಸೋರುತಿ್ತರುವ
ಕುರುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ.

6 “ನನ್ನ ದಿನಗಳುಮಗ್ಗದ ಾಳಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗ ಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ನಿರೀ ಯಿಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದು.

7ದೇವರೆ, ನನ್ನ ಜೀವನವು ಕೇವಲಉಸಿರೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಸಿಕೊ,
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳುಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಸುಖವನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.

8ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತಂದೂ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀನು ನನ ಾಗಿ ಹುಡುಕುವೆ, ಆದರೆ ಾನು ಅಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ
ಹೊರಟುಹೋಗಿರುವೆನು.

9 ೕಡವು ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣದೆ ಇಲ್ಲ ಾಗುವುದು.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಸತು್ತ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೂಳಲ್ಪಟ್ಟವನು
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

10ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಅವನ ಸ್ಥಳವು ಅವನನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

11“ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ೌನ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಾನು ಾ ಾಡುವೆನು!
ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತದೆ!
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ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ನೊಂದು ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಾನು ದೂರು
ಹೇಳುವೆನು.

12ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾಯುವುದೇಕೆ?
ಾನೇನು ಸಮುದ್ರವೇ? ಭಯಂಕರ ಾದ ಸಮುದ್ರ ಾ್ರಣಿಯೇ?

13ನನ್ನ ಾಸಿಗೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುತ್ತದೆ;
ನನ್ನ ಮಂಚವು ನನಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನೂ್ನ ಉಪಶಮನವನೂ್ನ
ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು
ಾನು ಆಲೋಚಿಸು ಾಗ,

14ನೀನು ಕನಸುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸುವೆ;
ದಶರ್ನಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಭಯಗೊಳಿಸುವೆ.

15 ಾನು ಬದುಕುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಉಸಿರುಕಟಿ್ಟ ಾಯುವುದೇಮೇಲು.

16ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿದೆ.
ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಬದುಕಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

ನನ್ನನು್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನ ಾ್ನಗಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು!
ನನ್ನ ಜೀವಿತಕೆ್ಕ ಅಥರ್ವೇ ಇಲ್ಲ!

17ದೇವರೇ,ಮನುಷ ್ಯನು ಎಷ್ಟರವನು?
ನೀನು ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದೇಕೆ?

18ನೀನು ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದೇಕೆ?
ಅವನನು್ನ ಪ್ರತಿಗಳಿಗೆಯಲೂ್ಲ ಪರೀ ಸುವುದೇಕೆ?

19 ದೇವರೇ, ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ
ತಿರುಗಿಸದೆ ಇರುವೆ?

ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಣ ಾಲ ಾದರೂ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನ ಾ್ನಗಿ
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

20ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಗಮನಿಸುವವನೇ,
ಾನು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರೆ,ಅದರಿಂದ ನಿನಗೇ ಾಯಿತು?

ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಗುರಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡದೆ್ದೕಕೆ?
ಾನು ನಿನಗೆ ಸಮಸೆ್ಯ ಾದೆನೇ?
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21ನೀನು ನನ್ನ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಮನಿ್ನಸ ಾರದೇಕೆ?
ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸ ಾರದೇಕೆ?

ಾನು ಬೇಗನೆ ಸತು್ತ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲರುವೆನು.
ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನನ ಾಗಿ ಹುಡುಕುವೆ,ಆದರೆ ಾನು ಅಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ
ಹೊರಟುಹೋಗಿರುವೆನು.”

8
ಬಿಲ್ದದನ ಾದ

1ಬಳಿಕ ಶೂಹ ದೇಶದ ಬಿಲ್ದದನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು:

2 “ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಹೀಗೆ ಾ ಾಡುವೆ?
ನಿನ್ನ ಾತುಗಳು ಬೀಸುವ ಬಿರು ಾಳಿಯಂತಿವೆ.

3ದೇವರು ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುವನೇ?
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನೀತಿಯನು್ನ ಡೊಂಕು ಾಡುವನೇ?

4ನಿನ್ನಮಕ್ಕಳುದೇವರಿಗೆವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದಆತನು
ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಅವರ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯಿತು.
5 ೕಬನೇ,ಈಗ ಾದರೋ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು,

ಕರುಣೆತೋರುವಂತೆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸು.
6ನೀನು ಶುದ್ಧನೂ ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಆಗಿದ್ದರೆ

ಆತನು ಬಂದು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ;
ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ನಿನಗೆಮತೆ್ತ ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ.

7ಆಗ, ನೀನು ದಲು ಹೊಂದಿದೆ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಾಗಿ ತೋರುವುದು;
ನಿನ್ನ ಭವಿಷ ್ಯವು ಬಹುಯಶಸಿ್ವ ಾಗುವುದು.

8 “ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ
ಅವರ ಪಿತೃಗಳು ಕಲಿತುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊ.

9 ಾಕೆಂದರೆ, ಾವು ಕೇವಲ ನಿನೆ್ನ ಹುಟಿ್ಟದವರಂತಿದೆ್ದೕವೆ.
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ನಮಗೇನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ಭೂಮಿಯಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ದಿನಗಳು ನೆರಳಿನಂತೆ ಕ್ಷಣಿಕವಷೆ್ಟೕ.

10ಅವರು ನಿನಗೆಉಪದೇಶ ಾಡಿ ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳುವರು;
ಾವು ಕಲಿತುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವರು.

11 “ಜಂಬುಗಿಡವು ಜವುಗುಮಣಿ್ಣಲ್ಲದೆ ಎತ್ತರ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲದೇ?
ಜವುಗುಸಸ್ಯವು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲದೇ?

12ನೀರು ಬತಿ್ತಹೋದರೆ ಅವು ಸಹ ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಅವು ತುಂಬ ಎಳೆಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ
ಉಪ ೕಗಿಸ ಾಗದು.

13 ದೇವರನು್ನ ಮರೆಯುವವನು ಆ ಜವುಗು ಸಸ್ಯಗಳಂತೆಯೇ
ಇರುವನು.

ದೇವರನು್ನ ಮರೆಯುವವನಿಗೆ ನಿರೀ ಯೇ ಇಲ್ಲ.
14ಅವನ ಭರವಸೆಯು ಬಹು ಬಲಹೀನ ಾಗಿರುವುದು.

ಅವನು ಜೇಡರಬಲೆಯಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡುವನು.
15ಅವನು ಜೇಡರಬಲೆಯನು್ನ ಒರಗಿಕೊಳು್ಳವನು,

ಆದರೆ ಬಲೆಯು ಕಿತು್ತಹೋಗುವುದು.
ಅವನು ಜೇಡರಬಲೆಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವನು,

ಆದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಆ ಾರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
16 ಅವನು ಬೇ ಾದಷು್ಟ ನೀರನೂ್ನ ಬಿಸಿಲನೂ್ನ ಹೊಂದಿರುವ

ಬಳಿ್ಳಯಂತಿರುವನು.
ಆ ಬಳಿ್ಳಯ ಕವಲುಗಳು ತೋಟದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

17ಅದು ಕಲು್ಲಕುಪೆ್ಪಯ ಸುತ್ತಲೂ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನು್ನ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡು
ಕಲು್ಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯಲು ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಾ ್ಕಗಿ ನೋಡುವುದು.

18ಆದರೆ ಆ ತೋಟವು,
‘ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದಲು ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು
ಹೇಳುತ್ತದೆ.

19ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಬಳಿ್ಳ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂತೋಷವೆ ಾ್ಲ ಅಷೆ್ಟೕ.
ಬಳಿಕ ಆಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಇತರ ಸಸಿಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
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20ಆದರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ನಿರಪ ಾಧಿಯನೂ್ನ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆತನು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

21ದೇವರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಾಯನು್ನ ನಗೆಯಿಂದಲೂ
ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳನು್ನ ಉ ಾ್ಸಹಧ ್ವನಿಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಸುವನು.

22 ಆದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರಿಗೆ ದೇವರು ಅವ ಾನ
ಾಡುವನು;

ದುಷ್ಟರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.”

9
ೕಬನ ಾದ

1ಬಳಿಕ ೕಬನು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು:

2 “ ೌದು, ನೀನು ಹೇಳಿದು್ದ ಸತ್ಯವೇ ಸರಿ!
ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯನು ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ?

3ಒಬ್ಬನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾದಿಸಬಯಸಿದರೆ,
ದೇವರ ಾವಿರ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯನು ಒಂದಕೂ್ಕ ಉತ್ತರ
ಕೊಡ ಾರನು.

4ದೇವರ ಾನವುಅ ಾಧ ಾದದು್ದ;
ಆತನ ಶಕಿ್ತಯು ಮಹತ್ವ ಾದದು್ದ; ಾವನೂ ದೇವರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಜಯಗಳಿಸ ಾರನು.

5 ದೇವರು ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ಅವುಗಳಿಗೇ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಸರಿಸಿ
ಕೋಪದಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಉರುಳಿಸುವನು.

6ಆತನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅದರ ಸ್ಥಳದೊಳಗಿಂದ ಕದಲಿಸುವನು;
ಅದರ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳನು್ನ ನಡುಗಿಸುವನು.

7 ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಿದರೆ, ಆತನ ಆ ಯಂತೆಯೇ
ಸೂ ೕರ್ದಯ ಾಗದು.
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ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಪ್ರ ಾಶಿಸದಂತೆ ಆತನು ಅವುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಟು್ಟ
ಮುದೆ್ರ ಾಕಬಲ್ಲನು.

8ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ಆತನೇ.
ಆತನು ಭೋಗರ್ರೆಯುತಿ್ತರುವ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ
ನಡೆಯಬಲ್ಲನು.

9 “ಆತನೇ ಬೇರ್, ಒರೈಯನ್ ಮತು್ತ ಪೆ್ಲ ೖಯಡ್್ಸ* ಎಂಬ
ನಕ್ಷತ್ರಸಮೂಹಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದನು.

ದ ಣ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರವೂ್ಯಹಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ಆತನೇ.
10ಗ್ರಹಿಸಲಶಕ್ಯ ಾದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ

ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾದಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಆತನು ಾಡುವನು.
11ದೇವರು ನನ್ನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಾದುಹೋದರೂ ನನಗೆ ಾಣಿಸದು;

ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋದರೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು.
12 ದೇವರೇ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ, ಆತನನು್ನ ತಡೆಯಬಲ್ಲವರು

ಾರು?
‘ನೀನು ಏನು ಾಡುತಿ್ತರುವೆ’ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳುವವರು

ಾರು?
13ದೇವರು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತಡೆಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

ರಹಬನ ಸ ಾಯಕರು ಸಹ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಭಯದಿಂದ
ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.

14ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾದ ಾಡ ಾರೆ.
ಆತನಿಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ಾನು ಅಶಕ್ತ ಾಗಿರುವೆ.

15 ೕಬ ಾದ ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನಿಗೆ
ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಡ ಾರೆ.

ನನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವಂತೆ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ದೇವರನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

* 9:9: ಬೇರ್, ಒರೈಯನ್ಮತು್ತ ಪೆ್ಲ ೖಯಡ್್ಸ ಇವು ಸಪ್ತಷಿರ್,ಮೃಗಶಿರಮತು್ತ ಕೃತಿ್ತಕೆ ಎಂಬ
ನಕ್ಷತ್ರಸಮೂಹಗಳು.
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16 ಾನು ಆತನಿಗೆ ರೆಯಿಟಿ್ಟದ್ದರೂ, ಆತನು ನನಗೆ ಉತ್ತರ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೂ

ಈಗ ಆತನು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದರಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ.

17 ನನ್ನನು್ನ ಜಜು್ಜವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ಬಿರು ಾಳಿಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುವನು;

ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ನನಗೆ ಾಯ ಾಡುವನು.
18ಉಸಿರೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಲೂ ಬಿಡುವು ನೀಡದೆ

ಕಷ್ಟದಮೇಲೆ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಕೊಡುವನು.
19ಆತನನು್ನ ಸೋಲಿಸೋಣವೆಂದರೆ

ಆತನೇ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣವೆಂದರೆ
ಆತನನು್ನ ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡುವವನು ಾರು?

20 ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಾಯಿ ನನ್ನನು್ನ
ಖಂಡಿಸುವುದು;
ಾನು ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಾಯಿ ನನ್ನನು್ನ
ದೋಷಿಯೆಂದು ಹೇಳುವುದು.

21 ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ನನ್ನ ಜೀವಿತವನೆ್ನೕ ತುಚಿ್ಫೕಕರಿಸುವೆನು.

22 ‘ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅಪ ಾಧಿಗಳನೂ್ನ ನಿರಪ ಾಧಿಗಳನೂ್ನ

ಾಶ ಾಡು ಾ್ತನೆ’
ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ.

23 ಪಕ್ಕನೆ ಆಪತಿ್ತಗೊಳ ಾಗಿ ನಿರಪ ಾಧಿಯು ಸತ್ತರೆ, ದೇವರು
ಅವನನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ ನಗುವನೇ?

24 ದುಷ್ಟನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂ ಾಗ, ದೇವರು ಅದನು್ನ
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆಮರೆ ಾಡುವನೇ?

ಇದು ಸತ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದನು್ನ ದೇವರಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ಯರು ಾಡಿದರು?
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25 “ನನ್ನ ದಿನಗಳು ಓಟ ಾರನಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತವೆ.
ಸುಖವಿಲ್ಲದ ನನ್ನ ದಿನಗಳು ಾರಿಹೋಗುತಿ್ತವೆ.

26ಜಂಬುಗಿಡದಿಂದ ಾಡಿದ ದೋಣಿಗಳಂತೆಯೂ
ಹದು್ದ ತನ್ನ ಬೇಟೆಯಮೇಲೆಎರಗಲು ಾರಿಹೋಗುವಂತೆಯೂ
ನನ್ನ ದಿನಗಳು ವೇಗ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತವೆ.

27 “ ಾನು ದೂರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ನೋವನು್ನ ಮರೆತು ನನ್ನಮುಖವನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು
ನಗುವೆನೆಂದರೆ,

28ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಇನೂ್ನ ಭಯಗೊಂಡಿರುವೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ದೇವರು
ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

29ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ಈ ಾಗಲೇ ನನಗೆ ತೀ ಾರ್ಗಿದೆ.
ಹೀಗಿರಲು ಾನೇಕೆ ವ್ಯಥರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಲಿ?

30 ಾನು ಹಿಮದಿಂದ ಾ್ನನ ಾಡಿದರೂ
ಾಬೂನಿನಿಂದ ಕೈತೊಳೆದುಕೊಂಡರೂ

31ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಮಣಿ್ಣನ ಗುಂಡಿಗೆ ತಳಿ್ಳ
ನನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳಿಗೇ ಾನು ಅಸಹ್ಯ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವನು.

32ದೇವರು ನನ್ನಂಥಮನುಷ ್ಯನಲ್ಲ; ಾನು ಆತನಿಗೆಉತ್ತರಿಸ ಾರೆ.
ಾವು ಾ್ಯ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಸಂಧಿಸ ಾರೆವು.

33 ನಮಿ್ಮಬ್ಬರಿಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಾರನಿದ್ದರೆ, ನಮಿ್ಮಬ್ಬರ ಮೇಲೆ
ಅಧಿ ಾರವುಳ್ಳವನಿದ್ದರೆ

ಎಷೊ್ಟೕ ಚೆ ಾ್ನಗಿರುತಿ್ತತು್ತ. (ಆದರೆ ಅಂಥವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.)
34 ದೇವರ ದಂಡವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಾರನಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ

ಚೆ ಾ್ನಗಿರುತಿ್ತತು್ತ.
ಆಗ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

35ಆಗ ಾನು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದನು;
ಆದರೆಈಗ ನನಗೆ ಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.”
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10
1 ೕಬನು ತನ್ನ ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು:

“ನನ್ನ ಜೀವಿತವೇ ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿದೆ.
ಹೃದಯ ಬಿಚಿ್ಚ ರೆಯಿಡುವೆನು; ಮನೋವ್ಯಥೆಯಿಂದ
ನುಡಿಯುವೆನು.

2 ಾನು ದೇವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ: ‘ನನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿಸದೆ ಹೇಳು!
ಾನೇನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿರುವೆ?

ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ದೂರುಗಳೇನು?
3ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ನೋಯಿಸುವುದು ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷವೇ?

ನಿನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಯ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ಚಿಂತಿಸದಂತೆ ತೋರುತಿ್ತದೆ.
ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷವೇ?

4ದೇವರೇ, ನಿನಗೆಮನುಷ ್ಯರ ಕಣು್ಣಗಳಿವೆ ೕ?
ಮನುಷ ್ಯರು ನೋಡುವಂತೆ ನೀನು ನೋಡುವಿ ೕ?

5ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ದಿನಗಳು ನಮ್ಮಂತೆ ಕೊಂಚವಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ವಷರ್ಗಳುಮನುಷ ್ಯನ ವಷರ್ಗಳಂತೆ ಕೊಂಚವಲ್ಲ.

6ನೀನು ನನ್ನ ತಪಿ್ಪ ಾಗಿ ನೋಡುವೆ;
ನನ್ನ ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ಅವಸರದಿಂದ ಹುಡುಕುವೆ.

7ಆದರೆ ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಾರೂ ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ ಾರರು!

8ನನ್ನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೂ್ದ ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ರೂಪಿಸಿದೂ್ದ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳೇ.
ಈಗ ಮನಸು್ಸ ಬೇರೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ನೀನು ನನ್ನನು್ನ

ಾಶ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ!
9ದೇವರೇ,ನೀನುನನ್ನನು್ನ ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಂತೆ ಾಡಿರುವೆಎಂಬುದನು್ನ

ಾಪಿಸಿಕೊ.
ಈಗ ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಧೂಳ ಾ್ನಗಿ ಾಕೆ ಾಪರ್ಡಿಸುತಿ್ತರುವೆ?

10ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾಲಿನಂತೆ ಸುರಿದುಬಿಟಿ್ಟರುವೆ;
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ಬೆಣೆ್ಣ ಾಡುವವನಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಡೆದು ಾಪರ್ಡಿಸಿರುವೆ.*
11ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಎಲುಬುಗಳಿಂದಲೂ ನರಗಳಿಂದಲೂ ಹೆಣೆದು

ಾಂಸಚಮರ್ಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಿರುವೆ.
12ನೀನು ನನಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ದಯೆತೋರಿರುವೆ.

ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಾ ಾಡಿದೆ.
13ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಮರೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದು್ದ ಇದನೆ್ನೕ;

ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿದೂ್ದ ಇದನೆ್ನೕ.
ೌದು, ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಇದೇ ಇತೆ್ತಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ:

14 ಾನು ಾಪ ಾಡಿದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಗಮನಿಸುವೆ;
ಾನು ಾಡಿದ ತಪಿ್ಪ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸುವೆ.

15 ಾನು ದೋಷಿ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ?

ಾನು ಸ ಾ್ಮಗಿರ್ ಾಗಿದ್ದರೂ
ನನ್ನ ಶ್ರಮೆಗಳನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ

ಅವ ಾನದಿಂದ
ನನ್ನ ತಲೆಯೆತ್ತ ಾರೆ.

16 ಾನು ತಲೆಯೆತಿ್ತದರೆ
ನೀನು ಸಿಂಹದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಬೇಟೆ ಾಡುವೆ;
ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಮತೆ್ತ ತೋರಿಸುವೆ.

17ನನ್ನನು್ನ ದೋಷಿಯೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲು
ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೊಬ್ಬರು ಇದೆ್ದೕ ಇರುವರು.

ನಿನ್ನ ಕೋಪವು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗುವುದು.
ನೀನು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೊಸ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ತರುವೆ.

18ದೇವರೇ, ಾನು ಜನಿಸಲು ನೀನೇಕೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಟೆ್ಟ?
ಾರೂ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಾನು
ಸತು್ತಹೋಗಬೇಕಿತು್ತ.

* 10:10: ನೀನು… ಾಪರ್ಡಿಸಿರುವೆ ಇಲಿ್ಲ ೕಬನು ತನ್ನ ಾಯಿಯಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಾನು
ಗಭರ್ಧರಿಸಿದ್ದನು್ನ ಉ ಾಹರಿಸಿ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಾಲನು್ನ ಕಡೆದು ಬೆಣೆ್ಣ ಾಡುವಂತೆ ಎಂಬ
ರೂಪಕವನು್ನ ಬಳಸಿ ಾ್ದನೆ.
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19ಎಂದೂ ಜೀವಿಸಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತೆ ಾನಿರಬೇಕಿತು್ತ.
ನನ್ನ ಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ನೇರ ಾಗಿ ಸ ಾಧಿಗೆ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿತು್ತ.

20ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ಬಹುಮಟಿ್ಟಗೆ ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನ ಾ್ನಗಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು!

21 ಾರೂ ಮರಳಿ ಬರ ಾಗದಂಥ ಕತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ
ಮರಣಾಂಧ ಾರದ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ

ಹೋಗುವ ದಲೇ ನನಗಿರುವ ಅಲ್ಪ ಾಲವನು್ನ ಆನಂದಿಸಲು
ಅವ ಾಶಕೊಡು.

22 ಆ ಸ್ಥಳವು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದಲೂ ಮರಣಾಂಧ ಾರದಿಂದಲೂ
ಗಲಿಬಿಲಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದೆ.

ಅಲಿ್ಲನ ಬೆಳಕು ಸಹ ಕತ್ತಲೆಯೇ!’ ”

11
ಚೋಫರನ ಾದ

1ಆಗ ಾ ಾಥ ದೇಶದ ಚೋಫರನು ೕಬನಿಗೆಉತ್ತರಿಸಿದನು:

2“ ಾತುಗಳಈಪ್ರ ಾಹಕೆ್ಕ ಾ ಾದರೊಬ್ಬರುಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು!
ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಾತುಗಳು ೕಬನನು್ನ ನೀತಿವಂತನ ಾ್ನಗಿ

ಾಡುತ್ತವೆ ೕ? ಇಲ್ಲ!
3 ೕಬನೇ,ಅಥರ್ರಹಿತ ಾದ ನಿನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ

ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉತ್ತರವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಾ?
ನೀನು ದೇವರನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡು ಾಗ

ಾರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡಿರುವಿ ಾ?
4 ೕಬನೇ, ನೀನು ದೇವರಿಗೆ,

‘ನನ್ನ ಾದಗಳು ಸರಿ ಾಗಿವೆ,
ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾನು ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲವೇ?
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5ದೇವರು ನಿನಗೆಉತ್ತರ ನೀಡಿ ನಿನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು.

6ಆತನು ನಿನಗೆ ಾನದ ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ
ಾನಕೆ್ಕ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷೊ್ಟೕ
ಲೇಸು.

ದೇವರು ನಿನಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿಲ್ಲವೆಂಬುದು
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ.

7 “ನೀನು ದೇವರ ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲ ಾ?
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಾನದ ಮೇರೆಗಳನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲ ಾ?

8 ಆತನ ಾನವು ಆ ಾಶಕಿ್ಕಂತಲೂ ಉನ್ನತ ಾಗಿದೆ; ಅದನು್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.

ಅದು ಮೃತು್ಯಲೋಕಕಿ್ಕಂತಲೂ ಆಳ ಾಗಿದೆ. ನೀನು ಅದನು್ನ
ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆ.

9ದೇವರ ಾನವು ಭೂಮಿಗಿಂತಲೂಉದ್ದ ಾಗಿದೆ;
ಸಮುದ್ರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅಗಲ ಾಗಿದೆ.

10 “ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು
ಬರುವು ಾದರೆ

ಆತನನು್ನ ತಡೆಯಬಲ್ಲವರು ಾರು?
11ಅ ೕಗ್ಯರು ಾರೆಂಬುದು ದೇವರಿಗೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಗೊತಿ್ತದೆ.

ಆತನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಗಮನಿಸುವನು.
12 ಾಡುಕತೆ್ತಯುಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಹೇಗೆ ಹೆರ ಾರದೋ

ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದಡ್ಡನು ಎಂದಿಗೂ ಾನಿ ಾಗ ಾರನು.
13 ೕಬನೇ, ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ದೇವರೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ

ಆ ಾಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊ.
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14 ನೀನು ಾಪವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ
ದೂರ ಾಡು.

ದುಷ್ಟತನವು ನಿನ್ನ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸದಿರಲಿ.
15ಆಗ ನೀನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಲೆಯೆತು್ತವೆ;

ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿಭರ್ಯದಿಂದಿರುವೆ.
16 ೕಬನೇ, ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವೆ;

ಹರಿದುಹೋದ ನೀರನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.

17 ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವು ಮ ಾ್ಯಹ್ನದ ಸೂಯರ್ನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ
ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿರುವುದು.

ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯ ಾಸುಗಳು ಮುಂಜಾನೆಯ
ಸೂಯರ್ನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.

18 ೕಬನೇ, ನಿನಗೆ ನಿರೀ ಯಿರುವುದರಿಂದ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವೆ.
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸು ಾ್ತ ನಿನಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸುವನು.

19 ಆಗ ನೀನು ಮಲಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ; ಾರೂ ನಿನಗೆ ಭಯ
ಹುಟಿ್ಟಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅನೇಕರು ನಿನ್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವರು.
20ಆದರೆ ದುಷ್ಟರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಎದುರುನೋಡಿದರೂ

ತಮ್ಮ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ಾ ಾಗಲು ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅವರ ನಿರೀ ಯೇ ಅವರನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.”

12
ೕಬನ ಾದ

1ಆಮೇಲೆ ೕಬನು ಚೋಫರನಿಗೆ ಹೀಗೆಉತ್ತರಿಸಿದನು:

2 “ನೀವು ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ಾನಿಗಳೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ನೀವು ಾಯು ಾಗ ಾನವು ನಿ ್ಮಡನೆಯೇ ಾಯುವುದು.
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3ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಂತೆಯೇ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದೆ.
ಾನು ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾಗಿರುವೆ.

ಇದು ಸತ್ಯವೆಂದು
ಾರು ಬೇ ಾದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು.

4 “ಈಗ ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುವರು.
ೌದು, ಾನು ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು; ಆತನು ನನಗೆ
ಉತ್ತರಿಸುವನು.

ಾನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದರೂ ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಪರಿ ಾಸ್ಯಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

5 ಆಪತಿ್ತಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿಲ್ಲದವರು ಆಪತಿ್ತನಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡುತಿ್ತರುವ
ಜನರನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವರು;

ಜಾರಿಬಿದ್ದವನಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವರು.
6 ಕಳ್ಳರ ಗು ಾರಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ;

ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾ್ತ
ದೇವರನು್ನ ರೇಗಿಸುವವರು ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿ ಾ್ದರೆ.

7 “ಆದರೆ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಕೇಳು,ಅವು ನಿನಗೆಉಪದೇಶಿಸುತ್ತವೆ.
ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳನು್ನ ಕೇಳು,ಅವು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

8ಭೂಮಿ ಂದಿಗೆ ಾ ಾಡು,ಅದು ನಿನಗೆಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಮುದ್ರದಮೀನುಗಳು ತಮ್ಮ ಾನವನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ.

9ಇದನು್ನ ಾಡಿ ಾತನುಯೆಹೋವನೇ ಎಂಬುದು
ಈ ಸೃಷಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಗೊತು್ತ.

10ಪ್ರತಿ ಂದು ಾ್ರಣಿಯಜೀವವೂಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಆತ್ಮವೂ
ದೇವರ ಕೈಯಲಿ್ಲವೆ.

11ಆದರೆ ಾಲಿಗೆಯುಊಟದ ರುಚಿಯನು್ನ ಆನಂದಿಸುವಂತೆ
ಕಿವಿಗಳು ಾತುಗಳನು್ನ ವಿವೇಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?

12 ‘ ಾನವು ವೃದ್ಧರಲಿ್ಲಲ್ಲವೇ?
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ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯವು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?’

13 ಾನವೂ ಶಕಿ್ತಯೂ ಆತನವೇ.
ಆಲೋಚನೆಯೂ ವಿವೇಕವೂಆತನವೇ.

14ದೇವರು ಕೆಡವಿದ್ದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಸೆರೆಗೆ ಾಕಿದವನನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಾರಿಗೂ

ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
15ಆತನುಮಳೆಯನು್ನ ತಡೆಹಿಡಿದರೆಭೂಮಿಗೆಬರ ಾಲ ಾಗುವುದು.

ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸಿದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಪ್ರ ಾಹ ಾಗುವುದು.

16 ದೇವರು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ
ಜಯಗಳಿಸು ಾ್ತನೆ.

ಗೆಲು್ಲವವರೂ ಸೋಲುವವರೂ ಆತನವರೇ!
17ದೇವರು ಮಂತಿ್ರಗಳ ಾನವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವನು.

ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಮೂಖರ್ರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು.
18 ಾಜರುಗಳು ಜನರಿಗೆ ಬೇಡಿಗಳನು್ನ ಾಕಿಸಿದರೆ ದೇವರು

ಅವುಗಳನು್ನ ಕಿತೊ್ತಗೆದು
ಾಜರುಗಳ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಚಿಂದಿಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುವನು.

19ದೇವರು ಾಜಕರುಗಳ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕಿತೊ್ತಗೆಯುವನು;
ಪ್ರ ಾನರನು್ನ ದಬಿ್ಬಬಿಡುವನು.

20 ದೇವರು ವಿ ಾ್ವಸನೀಯ ಾದ ಆಲೋಚ ಾ ಾರರನು್ನ
ೌನಗೊಳಿಸುವನು;

ಹಿರಿಯರ ವಿವೇಕವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವನು.
21ದೇವರು ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡುವನು;

ಅಧಿಪತಿಗಳ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವನು.*

* 12:21: ಅಧಿಪತಿಗಳ … ತೆಗೆದು ಾಕುವನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಆತನು ಅಧಿಪತಿಗಳ
ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಾಕುವನು.”
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22 ಾಗರ್ತ್ತಲೆ ಳಗಿರುವ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ಆತನು
ಪ್ರಕಟಿಸುವನು;

ಮರಣಾಂಧ ಾರದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ
ಪ್ರ ಾಶಗೊಳಿಸುವನು.

23ದೇವರು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ವೃದಿ್ಧ ಾಡಿ ಬಲಗೊಳಿಸುವನು;
ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.

ಆತನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ವಿ ಾ್ತರ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯ ಾಡುವನು;
ನಂತರ ಅವುಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವನು.

24 ದೇವರು ಭೂಲೋಕದ ಾಯಕರುಗಳನು್ನ ಮೂಢರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವನು;

ರಸೆ್ತಯಿಲ್ಲದಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಅಲೆ ಾಡಿಸುವನು.
25ಅವರು ಬೆಳಕಿಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ತಡ ಾಡುವರು.

ಆತನು ಅವರನು್ನ ಅಮಲೇರಿದವರಂತೆ ಅಲೆ ಾಡಿಸುವನು.”

13
1 ೕಬನು ಹೇಳಿದನು:

“ಇಗೋ, ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಕಂಡಿವೆ;
ಕಿವಿಗಳು ಕೇಳಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

2ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ನನಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಾನು ನಿಮಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲ.

3ಆದರೆ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾದ ಾಡದೆ
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವೆನು;
ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳ ಕುರಿತು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಾದಿಸುವೆನು.

4 ನೀ ಾದರೋ ನಿಮ್ಮ ಆ ಾನವನು್ನ ಸುಳು್ಳಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.

ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗುಣಪಡಿಸ ಾಗದ ವೈದ್ಯರುಗಳಂತಿದಿ್ದೕರಿ.
5ನೀವು ಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು.
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ನೀವು ಾಡಬಹು ಾದ ಾನದ ಾಯರ್ ಅದೊಂದೇ.

6 “ಈಗ ನನ್ನ ಾದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡಿ.
ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ.

7ನೀವು ದೇವರಿ ಾಗಿ ಸು ಾ್ಳಡುವಿ ಾ?
ಆತನಿ ಾಗಿ ಅ ಾ್ಯಯದ ಾದಗಳನು್ನ ಬಳಸುವಿ ಾ?

8ನೀವು ದೇವರಿಗೆಮುಖ ಾ ಣ್ಯವನು್ನ ತೋರಿಸುವಿ ಾ?
ಾ್ಯ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಆತನಿ ಾಗಿ ಾದಿಸಲು ಹೋಗುವಿ ಾ?

9ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಪರಿಶೋಧಿಸಿದರೆ
ನೀವು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಿ ಾ?

ಜನರಿಗೆ ೕಸ ಾಡುವಂತೆ
ದೇವರಿಗೂ ೕಸ ಾಡಬಹುದೆಂದು

ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ ಾ?
10ನೀವು ಾ್ಯ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಾತ ಾಡಿದರೆ

ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಖಂಡಿಸೇ ಖಂಡಿಸುವನು.
11 ಆತನ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಮಹಿಮೆಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಹೆದರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?
ನೀವು ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?

12ನೀ ಾಡುವ ಸ್ಮರಣೀಯ ನುಡಿಗಳು ಬೂದಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಾದಗಳುಮಣಿ್ಣನಷೆ್ಟೕ ಬಲಹೀನ ಾಗಿವೆ.

13 “ಸುಮ್ಮನಿರಿ, ಾ ಾಡಲು ನನಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಿ!
ನನಗೆ ಏ ಾಗಬೇಕೋ ಆಗಲಿ.

14 ಾನು ನನ್ನನು್ನ ಅ ಾಯಕೊ್ಕಡು್ಡವೆನು;
ನನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವೆನು.

15ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದರೂ ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆನು.
ನನ್ನ ನಡತೆಯ ಕುರಿತು ಆತನಮುಂದೆ ಾದಿಸುವೆನು.

16 ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂದು ಆಗ ರುಜು ಾ ಾಗುವುದು.
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ಾಕೆಂದರೆ, ದೇವರನು್ನ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಸಂಧಿಸಲು
ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.

17 ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳಿ.
ನನ್ನ ವಿವರಣೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಕೇಳಲಿ.

18ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಾದಿಸಲು ಈಗ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತದೆ.

19 ಾನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ಾವನೂ ನಿರೂಪಿಸ ಾರನು.
ನಿರೂಪಿಸಬಲ್ಲವನಿದ್ದರೆ ಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವೆನು.

20 “ದೇವರೇ, ನನ ಾಗಿ ಎರಡು ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಡ,
ಆಗ ನನ್ನನು್ನ ನಿನಗೆಮರೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

21ನನ್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತರುವ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಬೇಡ,
ಭ ಾನಕ ಾದವುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸಬೇಡ.

22ಆಗ ನೀನು ಕರೆದರೆ, ಾನು ಉತ್ತರಕೊಡುವೆನು.
ಇಲ್ಲವೇ ಾನು ಕರೆಯುವೆ, ನೀನು ಉತ್ತರಕೊಡು.

23 ಾನು ಎಷು್ಟ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವೆ?
ಾನೇನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿರುವೆ?
ನನ್ನ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಪವನೂ್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು.

24ದೇವರೇ, ನೀನೇಕೆ ನನಗೆಮರೆ ಾಗಿರುವೆ?
ನನ್ನನೆ್ನೕಕೆ ನಿನ್ನ ಶತು್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವೆ?

25ಒಣಗಿದ ಎಲೆಯಂತಿರುವ ನನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸುವಿ ಾ?
ಹುಲು್ಲಕಡಿ್ಡಯಂತಿರುವ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡುವಿ ಾ?

26ದೇವರೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಕಠಿಣ ಾದ ದಂಡನೆಗಳನು್ನ ವಿಧಿಸಿರುವೆ.
ನನ್ನ ೌವನದ ಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ಸಂಕಟಪಡಿಸಿರುವೆ.

27ನೀನು ನನ್ನ ಾಲುಗಳಿಗೆ ಕೋಳವನು್ನ ಾಕಿರುವೆ.
ಾನಿಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಹೆಜೆ್ಜಯನು್ನ ನೀನು ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ
ಗಮನಿಸಿ
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ನನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಗಳಿಗೆಮೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿರುವೆ.
28ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಕೊಳೆತುಹೋದ ಪ ಾಥರ್ದಂತೆಯೂ

ನುಸಿಹಿಡಿದ ಬಟೆ್ಟಯ ಚೂರಿನಂತೆಯೂ
ಕ್ಷಯಿಸಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.”

14
1 ೕಬನು ಹೇಳಿದನು:

“ ಾವುಮನುಷ ್ಯರಷೆ್ಟೕ.
ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಜೀವಿತವು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ.

2 ಮನುಷ ್ಯನ ಜೀವಿತವು ಹೂವಿನಂತೆ ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆದು
ಒಣಗಿಹೋಗುವುದು.

ಮನುಷ ್ಯನ ಜೀವಿತವು ನೆರಳಿನಂತೆ ಕ್ಷಣಿಕ ಾದದು್ದ.
3ದೇವರೇ, ಇಂಥವ ಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ

ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಿ ಾ?

4 “ಅಶುದ್ಧದಿಂದ ಶುದ್ಧವುಉಂಟಾದೀತೇ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ.
5ಮನುಷ ್ಯನ ದಿನಗಳು ಇಷೆ್ಟೕ ಎಂದು ನಿಣರ್ಯ ಾಗಿದೆ;

ಅವನ ತಿಂಗಳುಗಳನು್ನ ನೀನು ನಿಣರ್ಯಿಸಿರುವೆ.
ಅವನ ಆಯುಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ಾಟ ಾರದಮೇರೆಯನು್ನ ಾಕಿರುವೆ.

6ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ಮನುಷ ್ಯನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸು.
ಅವನನು್ನ ಅವನ ಾಡಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು. ಅವನು
ಕೂಲಿಯವನಂ ಾದರೂ ಜೀವಿಸಲಿ.

7 “ಮರಕೆ್ಕ ನಿರೀ ಯಿದೆ.
ಕಡಿದು ಾಕಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಅದು ಮತೆ್ತ ಚಿಗುರಬಹುದು;
ಹೊಸ ಕವಲುಗಳನು್ನ ಳೆಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು.

8ಅದರ ಬೇರುಗಳು ನೆಲದೊಳಗೆಮುದಿ ಾದರೂ
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ಅದರ ಬುಡವು ನೆಲದಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದರೂ,
9ಅದು ನೀರಿನಿಂದಮತೆ್ತ ಹೊಸ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು;

ಎಳೆ ಗಿಡದಂತೆ ಕವಲೊಡೆಯುವುದು.
10ಮನುಷ ್ಯ ಾದರೋ ಸತು್ತ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವನು.

ಾ್ರಣ ಹೋ ಾಗ ಇಲ್ಲ ಾಗುವನು.
11ಸರೋವರದಿಂದ ನೀರು ಾಣೆ ಾಗುವವರೆಗೂ

ನದಿಯನೀರು ಒಣಗಿಹೋಗುವವರೆಗೂ
12ಸತ್ತ ಮನುಷ ್ಯನು ಮಲಗಿಕೊಂಡೇ ಇರುವನು.

ಅವನುಮತೆ್ತ ಮೇಲೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಆ ಾಶವುಅಳಿದುಹೋಗುವವರೆಗೆ

ಅವನು ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

13 “ನಿನ್ನ ಕೋಪವು ಇಳಿಯುವ ತನಕ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ
ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟದು್ದ,

ನೀನು ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ

ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
14ಸತ್ತ ಮನುಷ ್ಯನು ಮತೆ್ತ ಬದುಕುವನೇ?

ಬದುಕುವು ಾಗಿದ್ದರೆ, ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವ ತನಕ ನನ್ನ
ಎ ಾ್ಲ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾದುಕೊಂಡಿರುವೆ.

15ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದರೆ,
ಉತ್ತರ ಕೊಡುವೆನು.

ಆಗ ನಿನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾದ ನನ್ನನು್ನ
ನೀನು ಇಷ್ಟಪಡುವೆ.

16 ಾನಿಡುವ ಪ್ರತಿ ಹೆಜೆ್ಜಯನೂ್ನ ನೀನು ಗಮನಿಸುವೆ.
ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

17ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಚೀಲದಲಿ್ಲಟು್ಟ ಮುದಿ್ರಸಿ
ದೂರಕೆ್ಕ ಎಸೆದುಬಿಡುವೆ.
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18 “ಪವರ್ತವು ಬಿದು್ದ ಕರಗಿಹೋಗುವಂತೆ
ಬಂಡೆಯು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಚಲಿಸುವುದು.

19ಹರಿಯುವ ನೀರು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಸವೆಯಿಸುವಂತೆಯೂ
ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಧೂಳನು್ನ ಪ್ರ ಾಹದ ನೀರು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು
ಹೋಗುವಂತೆಯೂ

ದೇವರೇ, ನೀನು ಮನುಷ ್ಯನ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆ.
20ನೀನು ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿಬಿಡುವೆ.

ಆಗಮನುಷ ್ಯನು ಇಲ್ಲ ಾಗುವನು.
ನೀನು ಅವನಮುಖವನು್ನ ವಿ ಾರಗೊಳಿಸಿ

ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವೆ.
21ಅವನಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ ಾ್ಮನ ಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ;

ಅವರಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಅರಿವೇ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

22ಅವನು ತನ್ನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ನೋವನೆ್ನೕ ಅನುಭವಿಸು ಾ್ತ
ತನಗೋಸ ್ಕರ ಗೋ ಾಡುವನು.”

15
ೕಬನಿಗೆ ಎಲೀಫಜನಉತ್ತರ

1ಬಳಿಕ ತೇ ಾನಿನ ಎಲೀಫಜನು ೕಬನಿಗೆಉತ್ತರಿಸಿದನು:

2 “ ೕಬನೇ, ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾನಿ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಬರಿ ಾದ ನಿನ್ನ ವೈಯಕಿ್ತಕ ಾತುಗಳಿಂದಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನಿಯು ಬಿಸಿ ಾಳಿಯಂತೆಉತ್ತರಿಸುವನೇ?

3 ಾನಿಯು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದ ಾತುಗಳಿಂದ ಾದಿಸು ಾ್ತನೆಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಾ?

4ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹೋಗುವು ಾದರೆ,
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ದೇವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಡುವುದಿಲ್ಲ; ಆತನಿಗೆ ಾರೂ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ.

5ನಿನ್ನ ಾಪವೇ ನಿನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಪೆ್ರೕರಕ ಾಗಿವೆ.
ನೀನು ೕಸಕರ ಾದ ಾತುಗಳನು್ನ ಬಳಸುತಿ್ತರುವೆ.

6ನೀನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ಾನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಾಯ ಾತುಗಳೇ ನಿನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು
ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ತುಟಿಗಳೇ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಕೊಡುತ್ತವೆ.

7 “ ೕಬನೇ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದಲು ನೀನೇ ಹುಟಿ್ಟರುವು ಾಗಿ
ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿ ಾ?

ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ದಲೇ ನೀನು ಹುಟಿ್ಟದಿ ಾ?
8ದೇವರ ರಹಸ್ಯ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಆಲಿಸಿರುವೆ ಾ?

ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಾನಿಯೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿ ಾ?
9 ೕಬನೇ, ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತರುವುದೆ ಾ್ಲ ನಮಗೂ ಗೊತಿ್ತದೆ.

ನಿನಗೆ ಅಥರ್ ಾಗುವುದೆ ಾ್ಲ ನಮಗೂ ಅಥರ್ ಾಗುತ್ತದೆ.
10ನಿನ್ನ ತಂದೆಗಿಂತಲೂ ವಯ ಾ್ಸಗಿರುವ,

ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿರುವ ವೃದ್ಧನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
11ದೇವರ ಆಧರಣೆಯ ಾತುಗಳೂ ನಮ್ಮ ನಯ ಾದ ಾತುಗಳೂ

ನಿನಗೆ ಾಲುವುದಿಲ್ಲವೇ?
12 ೕಬನೇ, ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು

ಹೋಗುವುದೇಕೆ?
ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಕಿಡಿ ಾಗುವುದೇಕೆ?

13ನೀನು ದೇವರಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು
ನಿನ್ನ ಾಯಿಂದ ಅಂತಹ ಾತುಗಳನು್ನ ಸುರಿಸುತಿ್ತರುವೆ!

14 “ಮನುಷ ್ಯನು ಎಷ್ಟರವನು?
ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯವೇ?
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ಸಿ್ತ ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯವೇ?
15ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರುಗಳನು್ನ* ಸಹ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ.

ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಆ ಾಶಗಳು ಸಹ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ.
16ಹೀಗಿರಲು ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನೀರಿನಂತೆ ಕುಡಿಯು ಾ್ತ

ಅಸಹ್ಯನೂ ಕೆಟ್ಟವನೂ ಆಗಿರುವಮನುಷ ್ಯನು
ಎಷೊ್ಟೕ ಅಶುದ್ಧನಲ್ಲವೇ?

17 “ ೕಬನೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು, ಆಗ ಾನು ನಿನಗೆ ಅದನು್ನ
ವಿವರಿಸುವೆನು.
ಾನು ನೋಡಿರುವುದನೆ್ನೕ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.

18 ಾನಿಗಳುನನಗೆತಿಳಿಸಿದಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆಹೇಳುವೆನು.
ಆ ಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರೇ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಾವ ರಹಸ್ಯಗಳನೂ್ನ ನನಗೆಮರೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
19ಅವರು ಾತ್ರ ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು.

ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾವ ವಿದೇಶಿಯನೂ
ಾದುಹೋಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

20 ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಾತನೆಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವನು.

ಕೂ್ರರಿಯು ತನಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ವಷರ್ಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಕಷ್ಟಪಡುವನು.

21ಭೀಕರ ಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಅವನ ಕಿವಿಗಳಲೆ್ಲೕ ಇರುತ್ತವೆ.
ಾನು ಸುರ ತ ಾಗಿರುವು ಾಗಿ ಅವನು ೕಚಿಸು ಾಗಲೇ
ವೈರಿಯು ಅವನಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡುವನು.

22ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಾ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬ ನಿರೀ ಯೇ ಇಲ್ಲ.
ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಕತಿ್ತಯು ಎಲೊ್ಲೕ ಾದುಕೊಂಡಿದೆ.

* 15:15: ದೇವದೂತರು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಪರಿಶುದ್ಧರು.”
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23ಅವನು ಅತಿ್ತತ್ತ ಅಲೆ ಾಡುವನು;ಅವನ ದೇಹವು ರಣಹದು್ದಗಳಿಗೆ
ಆ ಾರ ಾಗುವುದು.

ಮರಣವು† ತನಗೆ ಬಹು ಸಮೀಪ ಾಗಿರುವುದು ಅವನಿಗೆ
ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ.

24ಚಿಂತೆಸಂಕಟಗಳುಅವನನು್ನ ಭಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಅವನನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಾಜನಂತೆ ಅವು
ಅವನಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡುತ್ತವೆ.

25 ಾಕೆಂದರೆ ದುಷ್ಟನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ
ಝಳಪಿಸು ಾ್ತನೆ.

ದುಷ್ಟನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಮ ಾಶೂರನಂತೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡುವನು.

26ಅವನು ಬಹು ಂಡ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ದುಷ್ಟನು ಮ ಾಗು ಾಣಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ದೇವರನು್ನ
ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವನು.

27 ದುಷ್ಟನ ಮುಖದಲಿ್ಲ ಕೊಬೆ್ಬೕರಿದೆ, ಅವನ ಸೊಂಟದಲಿ್ಲ ಬೊಜು್ಜ
ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

28 ಾಳುಬಿದಿ್ದರುವಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟನು ಾಸಿಸುವನು
ಾಳುದಿಬ್ಬಗ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ
ಆಮನೆಗಳ ಗತಿ ಾಗಿದೆ.

29ದುಷ್ಟನು ಬಹು ಾಲದವರೆಗೆ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅವನ ಐಶ್ವಯರ್ವು ಾಶ್ವತವಲ್ಲ;
ಅವನ ಆಸಿ್ತಗಳು ದೇಶದಲಿ್ಲ ವೃದಿ್ಧ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

30ದುಷ್ಟನು ಕತ್ತಲೆ ಳಗಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋದ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ
ಮರದಂತೆ ಅವನಿರುವನು.

ದೇವರಉಸಿರು ದುಷ್ಟನನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು.
† 15:23: ಮರಣವುಅಕ್ಷರಶಃ, “ಕತ್ತಲೆಯದಿನ.”
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31 ದುಷ್ಟನು ಅ ೕಗ ್ಯ ಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ, ತನ್ನನು್ನ
ಾನೇ ೕಸ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಾಗಿ ಅವನಿಗೇನೂ
ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

32 ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ಜೀವಿತ ಮುಗಿಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ
ಮುದುಕ ಾಗುವನು;

ಒಣಗಿಹೋಗಿ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಹಸು ಾಗದ ಬಳಿ್ಳಯಂ ಾಗುವನು;
33 ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ತನ್ನ ಾ್ರ ಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವ

ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯಂತಿರುವನು;
ಹೂವುಗಳುಉದುರಿಹೋದ ಆಲಿವ್ಮರದಂತಿರುವನು.

34 ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರಿಲ್ಲದ ಜನರು ಫಲ ಕೊಡ ಾರರು.
ಲಂಚಕೋರರ ಗು ಾರಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋಗುತ್ತವೆ.

35ಅವರು ಗಭರ್ಧರಿಸಿ ಕೆಡುಕನೆ್ನೕ ಹೆರುವರು.
ಅವರ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲರುವಮಗುವು ೕಸಕರ ಾದದು್ದ.”

16
ಎಲೀಫಜನಿಗೆ ೕಬನಉತ್ತರ

1ಆಗ ೕಬನು ಹೀಗೆಉತ್ತರಿಸಿದನು:

2 “ ಾನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ದಲೇ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೀಟಲೆ ಾಡುವವರೇ ಹೊರತು
ಸಂತೈಸುವವರಲ್ಲ.

3ನಿಮ್ಮ ಒಣ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲವೇ?
ನೀವು ಾದ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವುದೇಕೆ?

4ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಸಿ್ಥತಿಯು ಬಂದಿದ್ದರೆ
ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನೕ ಾನು ಹೇಳಬಹು ಾಗಿತು್ತ.

ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾನದ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ
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ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಲೆ ಾಡಿಸಬಹು ಾಗಿತು್ತ.
5ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಂದ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿ

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಬಹು ಾಗಿತು್ತ.

6 “ಆದರೆ ನನ್ನ ಾವ ಾತೂ ನನ್ನ ನೋವನು್ನ ನಿ ಾರಣೆ
ಾಡ ಾರದು;

ೌನ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ಪ್ರ ೕಜನವೇನೂ ಇಲ್ಲ.
7ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಶ್ಯಕ್ತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರುವೆ.

ನನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿರುವೆ.
8ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮುದುಡಿ ಾಕಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಾಣುತಿ್ತದೆ, ನನ್ನ

ದೇಹ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿದೆ;
ಾನು ವಿ ಾರ ಾಗಿ ಾಣುತಿ್ತರುವೆ; ಜನರು ನನ್ನನು್ನ
ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

9 “ದೇವರು ಕೋಪದಿಂದ
ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ಸೀಳಿ ಾಕುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲು್ಲ ಕಡಿಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ;
ನನ್ನ ಶತು್ರವು ದೆ್ವೕಷದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

10ಜನರು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಗುಂಪುಕೂಡಿ ಾ್ದರೆ;
ಅವರು ನನ್ನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಹೊಡೆದು ಗೇಲಿ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

11ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ಕೆಡುಕರಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

12 ಾನು ಸುಖದಿಂದಿ ಾ್ದಗ
ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಜಜಿ್ಜ ಾಕಿದನು;

ನನ್ನ ಕತು್ತ ಹಿಡಿದು
ನನ್ನನು್ನ ಚೂರುಚೂರು ಾಡಿದನು!

ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಗುರಿ ಅ ಾ್ಯಸ ಾ ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
13ಆತನ ಬಿಲು್ಲ ಾರರು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ದರೆ.



ೕಬನು 16:14 xliii ೕಬನು 16:22

ಆತನು ನಿಷ ್ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗಗಳಿಗೆ ಾಣವನು್ನ
ಎಸೆಯು ಾ್ತನೆ;

ನೆಲದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪಿತ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸು ಾ್ತನೆ.
14ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ

ಯುದ್ಧ ವೀರನಂತೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಓಡಿಬರುವನು.

15 “ ಾನು ಬಹು ದುಃಖಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;

ಸೋತುಹೋದೆನೆಂದು ಧೂಳಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಬೂದಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

16ಅತ್ತತು್ತ ನನ್ನ ಮುಖವು ಕೆಂ ಾಗಿದೆ,
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸುಕು ್ಕಗಟಿ್ಟ ಕಡುಕ ಾ್ಪಗಿದೆ.

17 ಾನು ಾರೊಡನೆಯೂ ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ವತಿರ್ಸಲಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಯು ನಿಮರ್ಲ ಾಗಿತು್ತ.

18 “ಭೂಮಿಯೇ, ನನ ಾಗಿರುವ ಕೆಡುಕುಗಳನು್ನ ಮರೆ ಾಡಬೇಡ.
ಾ್ಯಯ ಾ್ಕಗಿ ಾನಿಡುವ ರೆ ನಿಂತುಹೋಗಲು ಅವ ಾಶ
ಕೊಡಬೇಡ.

19ಈಗಲೂ ಸಹ, ನನಗೆ ಾ ನೀಡು ಾತನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡು ಾತನು ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.

20ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರೇ ನನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಾಗಿದೆ.
ನನ್ನ ಕಣು್ಣ ದೇವರ ಉತ್ತರ ಾ ್ಕಗಿ ಆ ಾಂ ಯಿಂದ
ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ.

21ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನಿ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಾದ

ಾಡುತ್ತದೆ.

22 “ ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಮರಳಿ ಬರ ಾಗದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
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ಇನು್ನ ಕೆಲವೇ ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಹೊರಟುಹೋಗುವೆನು.

17
1 “ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಒಡೆದುಹೋಗಿದೆ;

ನನ್ನ ಜೀವಿತವುಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ;
ಸ ಾಧಿಯು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಯುತಿ್ತದೆ.

2ಜನರು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಗೇಲಿ ಾಡು ಾ್ತ ಅವ ಾನ

ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

3 “ದೇವರೇ, ಕೃಪೆ ತೋರಿ ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನೀನೇ
ನನಗೆಜಾಮೀ ಾಗು.
ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಜಾಮೀ ಾಗಲು ಾರೂ
ಒಪು ್ಪತಿ್ತಲ್ಲ.

4ನೀನು ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟರುವೆ;
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ಜಯ ಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊ.

5 ‘ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ
ಅಲ ಸು ಾ್ತನೆ’*

ಎಂಬ ಾದೆಯಿದೆ.
ಆದರೆಈಗ ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.

6 ದೇವರು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟಪದವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಜನರು ನನ್ನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಉಗುಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
7ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಕುರು ಾಗಿವೆ, ಾನು ಬಹು ದುಃಖಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ಅತ್ಯಧಿಕ ಾದ ನೋವಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ; ನನ್ನ ದೇಹವು ನೆರಳಿನಂತೆ
ಬಹು ತೆಳ್ಳ ಾಗಿದೆ.

* 17:5: ಮನುಷ ್ಯನು … ಅಲ ಸು ಾ್ತನೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಅವನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರುಗಳಿಗೆ
ಾಲನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಕಣು್ಣಗಳು
ಕುರು ಾಗುತ್ತವೆ.”
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8ನೀತಿವಂತರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ನಿರಪ ಾಧಿಗಳು ದೇವದೂಷಕರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

9ನೀತಿವಂತರು ಸ ಾ್ಮಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವರು.
ನಿರಪ ಾಧಿಗಳು ಸದು್ಗಣದಲಿ್ಲ ಬಲ ಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವರು.

10 “ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬನಿ್ನರಿ, ನನ್ನ ತಪ್ಪನು್ನ ತೋರಿಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾನಿಯೂ ಇಲ್ಲ.

11 ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ಮುಗಿದುಹೋಗುತಿ್ತದೆ, ನನ್ನ ೕಜನೆಗಳು
ಾಶ ಾಗಿವೆ;

ನನ್ನ ನಿರೀ ಯು ಇಲ್ಲ ಾಗಿದೆ.
12 ಾತಿ್ರಯನು್ನ ಹಗಲ ಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸುವ,

ಬೆಳಕನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ನನ್ನ ನಿರೀ ಗಳು
ಇಲ್ಲ ಾಗಿವೆ.

13 “ ಾನು ನಿರೀ ಸುತಿ್ತರುವಮನೆಯು ಕೇವಲ ಸ ಾಧಿ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ನನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,

14 ಾನು ಸ ಾಧಿಗೆ, ‘ನೀನೇ ನನ್ನ ತಂದೆ’ಯೆಂದು
ಹುಳವಿಗೆ, ‘ನೀನೇ ನನ್ನ ಾಯಿ, ನೀನೇ ನನ್ನ ತಂಗಿ’ ಎಂದು
ಹೇಳುವು ಾದರೆ,

15ನನಗೆ ನಿರೀ ಯೇ ಇಲ್ಲ.
ನನ್ನ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಾರೂ ನೋಡ ಾರರು.

16ನನ್ನ ನಿರೀ ಯುಮರಣದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಹೋಗುವುದೇ?
ಾವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಧೂಳಿಗೆ ಇಳಿದುಹೋಗುತೆ್ತೕ ೕ?”

18
ಬಿಲ್ದದನಿಗೆ ೕಬನಉತ್ತರ

1ಬಳಿಕ ಶೂಹ ದೇಶದ ಬಿಲ್ದದನು ಹೀಗೆಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು:
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2 “ಈ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ ಾಗ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆ?
ಪ್ರ ವುಳ್ಳವ ಾಗು, ಆಗ ಾವು ಾ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ.

3ನಮ್ಮನು್ನ ದಡ್ಡ ಾ್ರಣಿಗಳಂತೆ
ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?

4 ೕಬನೇ,ನಿನ್ನ ಕೋಪದಿಂದನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಾಯ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ.
ಕೇವಲನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಜನರು ಲೋಕವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೇ?
ಕೇವಲ ನಿನ್ನನು್ನ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ
ಜರುಗಿಸು ಾ್ತನೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿ ಾ?

5 “ ೌದು, ದುಷ್ಟನ ದೀಪವು ಆರಿಹೋಗುವುದು;
ಅವನ ಬೆಂಕಿಯುಉರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

6ಅವನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಳಕು ಕತ್ತ ಾಗುವುದು;
ಅವನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲರುವ ದೀಪವು ಆರಿಹೋಗುವುದು.

7ಅವನ ಹೆಜೆ್ಜಗಳಲಿ್ಲ ಬಲವಿರುವುದಿಲ್ಲ;
ಅವನ ದುಷ್ಟ ೕಜನೆಗಳೇ ಅವನನು್ನ ಬೀಳಿಸುತ್ತವೆ.

8ಅವನ ಸ್ವಂತ ಾಲುಗಳೇ ಅವನನು್ನ ಬಲೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
ಅವನು ಬಲೆ ಳಗೆ ನಡೆದುಹೋಗಿ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವನು.

9ಬೋನು ಅವನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವುದು.
ಉರುಲು ಅವನನು್ನ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವುದು.

10ಅವನಿ ಾಗಿ ಹಗ್ಗವು ನೆಲದಮೇಲೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಅವನ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಉರುಲು ಾದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

11ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಅ ಾಯವುಅವನನು್ನ ಭಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವನಿಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಹೆಜೆ್ಜಯನೂ್ನ ಭಯವು
ಹಿಂ ಾಲಿಸುತ್ತದೆ.

12ವಿಪತು್ತಗಳು ಅವನಿ ಾಗಿ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಾದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಅವನು ಬೀಳು ಾಗ ಾಶನವುಅವನಿ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.

13 ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಯಿಲೆಯು ಅವನ ಚಮರ್ದ ಾಗಗಳನು್ನ
ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ.
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ಅದು ಅವನ ತೋಳುಗಳನೂ್ನ ಾಲುಗಳನೂ್ನ ಕೊಳೆಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
14 ದುಷ್ಟನನು್ನ ಅವನ ಸುರ ತ ಾದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ

ಾಕ ಾಗುವುದು.
ಅವನು ಮರಣವೆಂಬ ಅ ಾಯಗಳ ಾಜನ ಕಡೆಗೆ
ಮುನ್ನಡೆಯು ಾ್ತ ಹೋಗುವನು.

15ಅವನಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅವನದೇನೂಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಉರಿಯುವ ಗಂಧಕವು ಅವನ ಆಸಿ್ತಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

16ಅವನ ಬೇರುಗಳು ಕೆಳಗೆ ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಅವನ ಕೊಂಬೆಗಳುಮೇಲೆ ಸತು್ತಹೋಗುತ್ತವೆ.

17ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ಜನರು ಅವನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ;
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಾರೂ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

18 ಜನರು ಅವನನು್ನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವರು; ಅವನನು್ನ
ಕತ್ತಲೆ ಳಗೆ ನೂಕಿಬಿಡುವರು.

ಅವರು ಅವನನು್ನ ಲೋಕದಿಂದಲೇ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವರು.
19 ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ಸಂತತಿಯವ ಾಗಲಿ

ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾರೂಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

20 ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಜನರು ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಬೆರ ಾಗುವರು;

ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಜನರು ಭೀತಿಯಿಂದ
ನಡುಗುವರು.

21ಇದು ಸತ್ಯ, ದುಷ್ಟನ ಮನೆಗೆ ಇದೇ ಸಂಭವಿಸುವುದು.
ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ಗಮನಕೊಡದ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಇದೇ ಸಂಭವಿಸುವುದು.”

19
ೕಬನಉತ್ತರ

1ಬಳಿಕ ೕಬನು ಹೀಗೆಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು:
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2 “ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನೋಯಿಸುವಿರಿ?
ನಿಮ್ಮ ಾತುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಜಜು್ಜವಿರಿ?

3ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹ ಾ್ತರು ಸಲ ಅವ ಾನ ಾಡಿರುವಿರಿ.
ನೀವು ಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನನು್ನ ಎದುರಿಸುತಿ್ತೕರಿ!

4ಒಂದುವೇಳೆ ಾನು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರೂ
ಆ ತಪು ್ಪ ನನ್ನದೇ.

5 ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮರೆಂದು
ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ;

ನನ್ನ ತೊಂದರೆಗಳೇ ನನ್ನನು್ನ ದೋಷಿಯೆಂದು
ನಿರೂಪಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.

6ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ದೋಷಿ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಾಡಿ ಾತನು ದೇವರೇ.
ಆತನು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಬಲೆಯನು್ನ ಒಡಿ್ಡ ಾ್ದನೆ.

7 ‘ನನಗೆಹಿಂಸೆ ಾಗುತಿ್ತದೆ’ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂನನಗೆ ಾರೂ
ಉತ್ತರ ಕೊಡುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಾನು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ಾ್ಯಯ
ದೊರೆಯುತಿ್ತಲ್ಲ.

8 ದೇವರು ನನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಮುಂದೆ ಹೋಗ ಾರೆ.

ಆತನು ನನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಮರೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
9ದೇವರು ನನ್ನ ೌರವವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ನನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ ಕಿರೀಟವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
10 ಾನು ಾಯುವ ತನಕ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ

ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಕೆಡುವುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಬೇರುಗಳ ಸಹಿತ ಕೀಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮರದ ಾಗೆ
ಆತನು ನನ್ನ ನಿರೀ ಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.

11ದೇವರ ಕೋಪವು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಉರಿಯುತಿ್ತದೆ.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಶತು್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
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12 ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ದೇವರು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಅವರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಿಬ್ಬ ಾಕಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರುನನ್ನ ಗು ಾರದಸುತ್ತಲೂ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

13 “ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವಂತೆ ದೇವರು
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಾನು ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ ಾ್ಲ ಅಪರಿಚಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
14ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟರು.

ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.
15ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸಂದಶರ್ಕರೂ ನನ್ನ ಾಸಿಯರೂ

ನನ್ನನು್ನ ಅಪರಿಚಿತನಂತೆಮತು್ತ ಪರದೇಶಿಯಂತೆ ಾಣು ಾ್ತರೆ.
16 ಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಕರೆದರೂ ಅವನು ನನಗೆ

ಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ನನ್ನ ಸೇವಕನು ಉತ್ತರ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

17ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ನನ್ನ ಉಸಿರು ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿದೆ.
ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳೂ ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡು ಹೇಸಿಗೆಪಡು ಾ್ತರೆ.

18ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳೂ ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ;
ನನ್ನನು್ನ ಕಂ ಾಗ ನಗು ಾ್ತರೆ.

19ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಆಪ್ತಸೆ್ನೕಹಿತರೂ ಅಸಹ್ಯಪಡು ಾ್ತರೆ.
ಾನು ಾರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದೆನೋ ಅವರೂ ನನಗೆವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಎದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.

20 “ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯೆ ಾ್ಲ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ; ಾನು ಅಸಿ್ಥಪಂಜರದಂತೆ
ಆಗಿರುವೆ.

ನನ್ನಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವ ಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.
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21 “ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಕರುಣಿಸಿರಿ, ನೀ ಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿರಿ.
ದೇವರ ಹಸ್ತವು ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದಿದೆ.

22ದೇವರು ಹಿಂಸಿಸುವಂತೆ ನೀವೂ ನನ್ನನು್ನ ಾಕೆ ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತೕರಿ?
ನೀವು ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದು್ದ ಾ ಾಗಲಿಲ್ಲವೇ?

23 “ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ಬರೆದಿಟ್ಟರೆ ಎಷೊ್ಟೕ
ಒಳೆ್ಳಯದು.

ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಟರೆ ಅದೆಷೊ್ಟೕ ಮೇಲು.
24 ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಸೀಸದ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಬಂಡೆಯ

ಮೇಲೆಯೂ ಕೆತಿ್ತದರೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು. ಆಗ ಅವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುತ್ತವೆ.

25 ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಾದಿಸು ಾ್ತನೆಂದು
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ;

ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ, ಆತನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾದಿಸುವನು.

26ನನ್ನ ಚಮರ್ವು ಾಶ ಾದಮೇಲೆಯೂ
ಾನು ಈ ದೇಹದಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ ನೋಡುವೆನು.

27 ಾನು ಕಣಾ್ಣರೆ ದೇವರನು್ನ ನೋಡುವೆನು.
ಬೇರೆ ಾರೂ ಅಲ್ಲದೆ ಾನೇ ಆತನನು್ನ ನೋಡುವೆನು.
ಈನಿರೀ ಯಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವುಉ ಾ್ಲಸಗೊಂಡಿದೆ.

28 “ ‘ ಾವು ೕಬನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಣ!
ಅವನನು್ನ ದೂಷಿಸಲು ಾರಣ ಂದನು್ನ ಹುಡುಕೋಣ’
ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು.

29ಆದರೆ ನೀವೇ ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಭಯಪಡಬೇ ಾಗಿದೆ!
ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ದೋಷಿಗಳನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ;
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ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಾಲ ಉಂಟೆಂದು ಆಗ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದು.”

20
ಚೋಫರನಉತ್ತರ

1ಬಳಿಕ ಾ ಾಥ ದೇಶದ ಚೋಫರನು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು:

2 “ ೕಬನೇ, ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿವೆ;ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನು ನಿನಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇಬೇಕು.

ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಬೇಗನೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
3ನಿನ್ನ ಉತ್ತರಗಳಿಂದ ನೀನು ನಮಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡಿರುವೆ!

ಆದರೆ ಾನು ಾನಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ
ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

4-5 “ದುಷ್ಟನ ಆನಂದವು ಬಹು ಾಲ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬುದು
ನಿನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ.

ಆ ಾಮನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಾಲದಿಂದಲೂ ಇದು ಸತ್ಯ.
ದೇವರನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವವನು ಅಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ
ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವನು.

6ದುಷ್ಟನ ಅಹಂ ಾರವು ಆ ಾಶವನು್ನ ತಲುಪಬಹುದು;
ಅವನ ತಲೆಯು ೕಡಗಳಿಗೆ ತಗುಲಬಹುದು.

7ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮಲದ ಾಗೆ ನಿತ್ಯ ಾಶ ಾಗುವನು.
ಅವನನು್ನ ಬಲ್ಲವರು, ‘ಅವನೆಲಿ್ಲ?’ ಎಂದು ಕೇಳುವರು.

8ಅವನು ಕನಸಿನಂತೆ ಾರಿಹೋಗುವನು, ಾರೂ ಅವನನು್ನ ಮತೆ್ತ
ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಾತಿ್ರಯ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸಿನಂತೆ ಅವನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಡ ಾಗುವುದು.

9ಅವನನು್ನ ಕಂಡ ಜನರು,ಅವನನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಅವನ ಕುಟುಂಬವುಅವನನು್ನ ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.
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10 ದುಷ್ಟನು ಬಡವರಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು
ಕೊಡಬೇ ಾಗುವುದು.

ದುಷ್ಟನ ಸ್ವಂತ ಕೈಗಳೇ ಅವನ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕೊಡಬೇ ಾಗುವುದು.

11ಅವನುಯುವಕ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಅವನ ಎಲುಬುಗಳು ಬಲ ಾಗಿದ್ದವು;
ಆದರೆ ದೇಹದ ಉಳಿದ ಅಂಗಗ ಡನೆ ಅವೂ
ಧೂಳು ಾ ಾಗುತ್ತವೆ.

12 “ದುಷ್ಟನ ಾಯಿಗೆ ಕೆಟ್ಟತನವು ಸಿಹಿ ಾಗಿರುವುದು.
ಅವನು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಾಲಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

13 ಅವನು ಆ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಪಟಾ್ಟಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಸಂತೋಷಪಡುವನು.

ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಾಯಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಹಿತಿನಿಸಿನಂತೆ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವನು.

14ಆದರೆ ಅದು ಅವನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಾವಿನ ವಿಷದ ಾಗೆ ಕಹಿ ಾದ ವಿಷ ಾಗುವುದು.

15 ದುಷ್ಟನು ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ನುಂಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅದನು್ನ
ಕಕಿ್ಕಬಿಡುವನು.
ೌದು, ದೇವರು ಅದನು್ನ ದುಷ್ಟನ ಹೊಟೆ್ಟ ಳಗಿಂದ
ಕಕಿ್ಕಸಿಬಿಡುವನು.

16ದುಷ್ಟನ ಾನೀಯವು ಾವಿನ ವಿಷದಂತಿದೆ.
ಾವಿನ ಾಲಿಗೆಯು ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು.

17ಆ ದುಷ್ಟನು ಾಲೂಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳನು್ನ
ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

18ದುಷ್ಟನು ಗಳಿಸಿದ ಾಭಗಳು ಬೇರೆಯವರ ಾ ಾಗುವುದು.
ತನ್ನ ಾಭವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗದು.

19 ಾಕೆಂದರೆ ದುಷ್ಟನು ಬಡವರನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
ಬೇರೊಬ್ಬನು ಕಟಿ್ಟದಮನೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
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20 “ಅವನಿಗೆ ತೃಪಿ್ತಯೇ ಇಲ್ಲ.
ಅವನ ಐಶ್ವಯರ್ವುಅವನನು್ನ ರ ಸ ಾರದು.

21ಅವನು ತಿಂದಮೇಲೆ ಏನೂಉಳಿದುರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯು ನಿಂತುಹೋಗುವುದು.

22 ದುಷ್ಟನು ಸಮೃದಿ್ಧಯಿಂದಿರು ಾಗಲೇ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಿಂದ
ಕುಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು;

ಅವನ ಕಷ್ಟಗಳು ಅವನಮೇಲೆ ಬೀಳುವವು!
23ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ತಿಂದಮೇಲೆ

ದೇವರು ತನ್ನ ದಹಿಸುವ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿ
ಅವನಮೇಲೆ ದಂಡನೆಯಮಳೆ ಸುರಿಸುವನು.

24ದುಷ್ಟನು ಕಬಿ್ಬಣದ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವನು;
ಆದರೆ ಾಮ್ರದ ಾಣವುಅವನನು್ನ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವುದು.

25ಅವನು ಅದನು್ನ ಕೀಳಲು
ಅದು ಬೆನಿ್ನನಿಂದ ಬರುವುದು;

ಥಳಥಳಿಸುವ ಾಣದ ತುದಿಯು ಪಿತ್ತಕೋಶದೊಳಗಿಂದಬರುವುದು.
ಅವನು ಅ ಾಯದಿಂದ ದಿ ಾ್ಭ ್ರಂತ ಾಗುವನು.

26ಅವನ ಭಂ ಾರಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ.
ಾರೂ ಹೊತಿ್ತಸದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅವನು ಾಶ ಾಗುವನು.

ಅವನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವುದೆಲ್ಲವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯು
ಾಶ ಾಡುವುದು.

27ದುಷ್ಟನು ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ಪರಲೋಕವು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಭೂಮಿಯು ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

28ಅವನಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ
ದೇವರ ಕೋಪದ ಪ್ರ ಾಹವು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡುಹೋಗುವುದು.

29ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದೇವರು ಾಡುವುದು ಇದನೆ್ನೕ.
ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಡುವುದೂ ಇದನೆ್ನೕ.”
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21
ೕಬನಉತ್ತರ

1ಬಳಿಕ ೕಬನು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು:

2 “ ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ.
ನಿಮಿ್ಮಂದ ನನ ಾಗಬೇ ಾದ ಆದರಣೆ ಇಷೆ್ಟೕ.

3 ಾನು ಾ ಾಡು ಾಗ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ.
ಾನು ಾ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರೂ
ಾಡಿರಿ.

4 “ ಾನು ಮನುಷ ್ಯನ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದೂರು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ.
ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಳೆ್ಮಯಿಲ್ಲದಿರುವುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ಾರಣವಿದೆ.

5ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಬೆರ ಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಾಬರಿಯಿಂದ
ನನ್ನನೆ್ನೕ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿರಿ!

6ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ೕಚಿಸು ಾಗ
ನನಗೆ ಭಯ ಾಗುತ್ತದೆ; ನನ್ನ ದೇಹವು ನಡುಗುತ್ತದೆ.

7ದುಷ್ಟರು ದೀಘರ್ ಾಲ ಜೀವಿಸುವುದೇಕೆ?
ಅವರು ವೃದ್ಧ ಾಗುವವರೆಗೂ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗು ಾ್ತ

ಾಳುವುದೇಕೆ?
8ದುಷ್ಟರ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗ ಂದಿಗಿದು್ದ ಬೆಳೆಯುವರು;

ದುಷ್ಟರು ತಮ್ಮ ಮ್ಮಕ ್ಕಳನೂ್ನ ನೋಡುವರು.
9 ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸುರ ತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ

ಭಯವಿಲ್ಲ.
ದೇವರು ದುಷ್ಟರನು್ನ ತನ್ನ ದೊಣೆ್ಣಯಿಂದ ದಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

10ಅವರ ಹೋರಿಗಳು ತಪ್ಪದೆ ಸಂಗಮಿಸುತ್ತವೆ.
ಅವರ ಹಸುಗಳು ಕರುಗಳನು್ನ ಈಯುತ್ತವೆ.
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11ದುಷ್ಟರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕುರಿಮರಿಗಳಂತೆ ಆಟ ಾಡಲು ಹೊರಗೆ
ಕಳುಹಿಸುವರು.

ಅವರಮಕ್ಕಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕುಣಿ ಾಡುವರು.
12 ಅವರು ತಂಬೂರಿಗಳನೂ್ನ ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನೂ್ನ ಾರಿಸು ಾ್ತ

ಾಡುವರು; ಕೊಳಲುಗಳ ಧ ್ವನಿಗೆಉ ಾ್ಲಸಪಡುವರು.
13ದುಷ್ಟರು ತಮ್ಮ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದುವರು.

ಅವರು ಸಂಕಟಪಡದೆ ಸತು್ತ ಸ ಾಧಿಗೆ ಸೇರುವರು.
14ಆದರೆ ದುಷ್ಟರು ದೇವರಿಗೆ, ‘ನಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮಷ್ಟಕೆ ್ಕೕ ಬಿಟು್ಟಕೊಡು!

ನಿನ್ನ ಾಗರ್ದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ನಮಗೆ ಬೇಡ’ ಎನು್ನವರು.
15ದುಷ್ಟರು, ‘ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಾರು?

ಾವು ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ!
ಆತನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರ ೕಜನವೇನೂ ಇಲ್ಲ’
ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

16 “ತಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಗೆ ಾರಣ ಾವೇ ಎಂದು ದುಷ್ಟರು
ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಆದರೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾನು ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವೆ.
17ಎಷು್ಟ ಸಲ ದುಷ್ಟರ ದೀಪವು ಆರಿಹೋಯಿತು?

ಎಷು್ಟ ಸಲ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಾಶನವು ಬರುವುದು?
ದೇವರು ಎಷು್ಟ ಸಲ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ
ದಂಡಿಸುವನು?

18 ಾಳಿಯು ಹುಲ್ಲನೂ್ನ ಬಿರು ಾಳಿಯು ಹೊಟ್ಟನೂ್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವಂತೆ

ದೇವರು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಎಷು್ಟ ಸಲಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು?
19 ‘ದುಷ್ಟನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರು ದಂಡನೆಯನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿಡು ಾ್ತನೆ’

ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ.
ಇಲ್ಲ! ದೇವರು ದುಷ್ಟನನೆ್ನೕ ದಂಡಿಸಲಿ.
ಆಗ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ತನಗೆ ದಂಡನೆ ಾಯಿತೆಂದು
ಅವನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವನು.
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20ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾಶನವನು್ನ ಾನೇ ನೋಡಲಿ;
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಕೋಪವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿ.

21ದುಷ್ಟನ ಜೀವಿತವುಮುಗಿದುಹೋದಮೇಲೆ,
ಾನು ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿರುವ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗೆ್ಗ ಅವನು
ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

22 “ದೇವರಿಗೆ ಾನವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಾರಿಂದಲೂ ಆಗದು.
ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ದೇವರು

ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.
23ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲಯಶಸಿ್ವ ಾಗಿ ಾಳಿ ಾಯುವನು.

ಅವನು ಸುರ ತವೂ ಸುಖಕರವೂ ಆದ ಾಳೆ್ವಯನು್ನ
ನಡೆಸಿದನು.

24ಅವನ ದೇಹವುಚೆ ಾ್ನಗಿ ೕಷಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು,
ಅವನ ಎಲುಬುಗಳುಮಜೆ್ಜಯಿಂದ ಇನೂ್ನ ಾರ ಾಗಿರುವುದು.

25 ಆದರೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಕಷ್ಟಕರ ಾದ ಜೀವನದ ನಂತರ
ಮನಗುಂದಿದವ ಾಗಿ ಾಯುವನು.

ಅವನು ಾವ ಸುಖವನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ.
26 ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಹುಳಗಳುಅವರಿಬ್ಬರನೂ್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವವು.

27 “ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಬಲೆ್ಲ,
ನೀವು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡುವ ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಾನು
ಬಲೆ್ಲ.

28 ‘ನೀತಿವಂತನಮನೆಯು ಎಲಿ್ಲದೆ?
ದುಷ್ಟನು ಾಸ ಾಗಿರುವುದು ಎಲಿ್ಲ?’ ಎಂದು ನೀವು
ಕೇಳಬಹುದು.

29 “ನೀವು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಪ್ರ ಾಣಿಕರನು್ನ ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ.
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ನೀವು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಅವರ ವರದಿಯನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

30ಅ ಾಯಬಂ ಾಗ ದುಷ್ಟನು ಾ ಾಗುವನು;
ದೇವರ ಕೋಪವು ತೋರಿಬರುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

31 ದುಷ್ಟನ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ದ ಬಗೆ್ಗ ಅವನ ಮುಖದೆದುರಿನಲಿ್ಲ ಾರೂ
ಟೀಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವನು ಾಡಿದ ಕೇಡಿ ಾಗಿ ಾರೂ ಅವನನು್ನ
ದಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

32ದುಷ್ಟನನು್ನ ಸ ಾಧಿಗೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋ ಾಗ
ಅವನ ಸ ಾಧಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಾವಲು ಾರರು
ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವರು.

33ಆ ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಕಣಿವೆಯಮಣು್ಣ ಸಿಹಿ ಾಗಿರುವುದು.
ಅವನ ಶವಸಂ ಾ್ಕರದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಾವಿ ಾರು ಜನರು
ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವರು.

34 “ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬರಿ ಾದ ಾತುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ಸಂತೈಸ ಾರಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳು ಕೇವಲ ಸುಳೆ್ಳೕ ಆಗಿವೆ.”

22
ಎಲೀಫಜನಉತ್ತರ

1ಬಳಿಕ ತೇ ಾನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲೀಫಜನುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು:

2 “ ಾವನೂ ದೇವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡ ಾರನು.
ಮ ಾ ಾನಿಯು ಸಹ ದೇವರಿಗೆಉಪಯುಕ್ತ ಾಗ ಾರನು.
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3 ನಿನ್ನ ನಡತೆಯು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಗುವುದೇ? ಇಲ್ಲ.

ನೀನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದರೆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಿಗೆ
ಅದರಿಂದೇ ಾದರೂ ಾಭ ಾಗುವುದೇ?

4ನಿನ್ನ ಆ ಾಧನೆಯದೆಸೆಯಿಂದ
ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ದಂಡಿಸುವನೇ? ಇಲ್ಲ!

5ನಿನ್ನ ಾಪವು ಅತಿ ಾಯಿತು!
ೕಬನೇ, ನೀನು ಾಪ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲೇ ಇಲ್ಲ.

6 ೕಬನೇ, ನೀನು ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಒತೆ್ತಯಿಟು್ಟಕೊಂಡು ಾಲ ಕೊಟಿ್ಟರಬಹುದು.

ಜನರ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಬೆತ್ತಲೆ
ಾಡಿರಬಹುದು.

7ಆ ಾಸಗೊಂಡವರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡದೆ
ಹಸಿದವರಿಗೆಊಟ ಕೊಡದೆಹೋಗಿರಬಹುದು.

8 ೕಬನೇ, ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದ್ದ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಬೇ ಾಯಕೆ್ಕ ಬಹಳ
ಭೂಮಿಯಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ ಜನರು ಸಹ ನಿನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
9 ಆದರೆ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಾನ ಾಡದೆ ಅವರನು್ನ ನೀನು

ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟರಬಹುದು.
ಒಂದುವೇಳೆ ನೀನು ಅ ಾಥರಿಗೆ ೕಸ ಾಡಿರಬಹುದು.

10ಆದ ಾರಣ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ ಉರುಲುಗಳಿವೆ;
ಫಕ್ಕನೆ ಬರುವ ವಿಪತು್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಭಯಗೊಳಿಸುವುದು.

11ಆದ ಾರಣ ನಿನಗೆ ಏನೂ ಾಣ ಾಗದಷು್ಟ ಕತ್ತ ಾಗಿದೆ,
ಪ್ರ ಾಹದ ನೀರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

12 “ದೇವರು ಅತು್ಯನ್ನತ ಾದ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಬಗಿ್ಗ
ನೋಡುವನು.

ನಕ್ಷತ್ರಗಳುಎಷು್ಟ ಎತ್ತರದಲಿ್ಲವೆಎಂಬುದನು್ನ ನೀನುನೋಡಬಲೆ್ಲ.
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13ನೀ ಾದರೋ, ‘ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರುವುದೇನು?
ಾ ೕರ್ಡಗಳ ಆಚೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಬಲ್ಲನೇ?

14ದಟ್ಟ ಾದ ೕಡಗಳು ಆತನನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿವೆ.
ಆ ಾಶದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆ ಾಡುವ ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಾಣ ಾರನು’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ.

15 “ ೕಬನೇ, ದುಷ್ಟರು ನಡೆಯುವ ಹಳೆ ಾರಿಯಮೇಲೆ
ನೀನು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುವಿ ೕ?

16ಆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಅ ಾಲಮರಣವುಬಂದಿತು.
ಪ್ರ ಾಹದಲಿ್ಲನ ಕಟ್ಟಡದಂತೆಅವರು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋದರು.

17ಅವರು ದೇವರಿಗೆ, ‘ನಮಿ್ಮಂದ ತೊಲಗಿಹೋಗು;
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನಮಗೇನೂ ಾಡ ಾರನು!’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದರು.

18 ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಐಶ್ವಯರ್ದಿಂದ
ತುಂಬಿಸಿದನು.

ಅ ಾ್ಬ! ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಾನು ಅನುಸರಿಸ ಾರೆ.
19ದುಷ್ಟರ ಾಶನವನು್ನ ಕಂಡು ನೀತಿವಂತರು ಸಂತೋಷಪಡುವರು.

ನಿರಪ ಾಧಿಗಳು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಕಂಡು ನಗು ಾ್ತ,
20 ‘ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳು ಾಶ ಾದರು!

ಬೆಂಕಿಯು ಅವರ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿತು!’ ಎಂದು
ಹೇಳುವರು.

21 “ ೕಬನೇ, ಈಗ ಾದರೊ ನಿನ್ನನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟು್ಟ
ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಡಿಕೊ,

ಆಗ ನೀನು ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗುವೆ.

22ಆತನಉಪದೇಶವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊ.
ಆತನ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊ.

23 ೕಬನೇ, ನೀನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿ
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ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಾಪವನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿದರೆ
ಉ ಾ್ಧರ ಾಗುವೆ.

24ನೀನು ಚಿನ್ನವನು್ನ ಧೂಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ನೀನು ಓಫೀರ್ ದೇಶದ ಚಿನ್ನವನು್ನ ನದಿಗಳ ದಂಡೆಯ
ಮೇಲಿರುವ ಕಲು್ಲಗಳಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

25ಆಗ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಾಲಿಗೆ
ಬಂ ಾರ ಾಗಿಯೂ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಶಿಗ ಾಗಿಯೂ ಇರುವನು.

26ನೀನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವೆ.
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡುವೆ.

27ನೀನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆ, ಆತನು ನಿನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು;
ಆತನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವೆ.

28ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಜಯಪ್ರಧ ಾಗುವುದು;
ನಿನ್ನ ಭವಿಷ ್ಯತು್ತ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗುವುದು;

29ದೇವರು ಅಹಂ ಾರಿಗಳನು್ನ ಾಚಿಕೆಗೀಡು ಾಡುವನು,
ದೀನರಿ ಾದರೋ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.

30ನಿರಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ರ ಸುವನು.
ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ
ಉತ್ತರ ಾಗಿ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.”

23
ೕಬನಉತ್ತರ

1ಆಗ ೕಬನು ಹೀಗೆಂದನು:
2 “ ಾನಿನೂ್ನ ಸಂಕಟದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ

ಈಹೊತು್ತ ಸಹ ಾನು ದೂರು ಹೇಳುವೆನು.
3ಆ ಾ, ದೇವರ ದಶರ್ನವು ನನಗೆ ಎಲಿ್ಲ ಆಗುವುದು?

ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಾನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಿದ್ದರೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಮೇಲು!
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4ಆಗ ಾನು ದೇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಾ್ಯಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ವಿವರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು;
ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲು ನನ್ನ ಾಯನು್ನ
ಾದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.

5ದೇವರ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವನು್ನ ಾನು ಕೇಳಬಯಸುವೆ.
ಆತನಉತ್ತರಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಯಸುವೆ.

6ದೇವರು ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಬಳಸುವನೇ?
ಇಲ್ಲ,

ಆತನು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು!
7 ಾನು ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿರುವೆ. ದೇವರು ನನ್ನ ವಿಷಯವನು್ನ

ಕೇಳುವನು;
ನನ್ನ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವನು.

8 “ಆದರೆ, ಾನುಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಹೋದರೂ ದೇವರು ಅಲಿ್ಲಲ್ಲ.
ಾನು ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ಹೋದರೂ ದೇವರು ಅಲಿ್ಲಯೂ ನನಗೆ
ಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

9 ದೇವರು ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಾಯರ್ನಿರತ ಾಗಿರು ಾಗಲೂ ನನಗೆ
ಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂ ಾಗಲೂ ನನಗೆ
ಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

10ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಹೆಜೆ್ಜಯನೂ್ನ ದೇವರು ಬಲ್ಲನು.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ನೋಡಿ ಾಗ ಾನು ಅಪ್ಪಟ
ಬಂ ಾರದಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವನು.

11ಆತನ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ಾನು ನಡೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಓರೆ ಾಗದೆ ಆತನ ಾಗರ್ವನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

12ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಾನು ಮೀರಲೇ ಇಲ್ಲ,
ಆತನ ಾಯಿಂದ ಬಂದ ಾತುಗಳನು್ನ ಮೃ ಾ್ಟನ್ನಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
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13 “ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ಬದ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಾವನೂ ಆತನಮನಸ್ಸನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸ ಾರನು.

ದೇವರು ಾನು ಬಯಸಿದ್ದನೆ್ನೕ ಾಡುವನು.
14ದೇವರು ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನನಗೆ ಾಡುವನು.

ಆತನಲಿ್ಲ ಇಂ ಾ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಇವೆ.
15ಆದ ಾರಣ ಾನು ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಭಯ ಾ್ರಂತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ೕಚಿಸು ಾಗ ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
16ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕುಂದಿಸಿದವನೂ ದೇವರೇ.

ನನ್ನನು್ನ ಭಯ ಾ್ರಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದವನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ದೇವರೇ.

17 ಕಪು ್ಪ ೕಡವು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಕವಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಆಪತು್ತಗಳು ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವು.

ಆದರೆ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯೂ ನನ್ನನು್ನ ೌನಗೊಳಿಸ ಾರದು.

24
1 “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ಸಮಯವನು್ನ

ಗೊತು್ತಪಡಿಸದಿರುವುದೇಕೆ?
ಆತನನು್ನ ಅರಿತವರಿಗೆ ಸಮಯವುತಿಳಿಯದಿರುವುದೇಕೆ?

2 “ಜಮೀನಿನಮೇರೆಯನು್ನ ಸರಿಸುವವರೂ ಇ ಾ್ದರೆ.
ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರೂ ಇ ಾ್ದರೆ.

3ಅವರು ಅ ಾಥರ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು;
ವಿಧವೆಯಹಸುವನು್ನ ಒತೆ್ತಯಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು;

4ನಿಗರ್ತಿಕರನು್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಅಲೆ ಾಡಿಸುವರು.
ಬಡವರು ಈ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವರು.

5 “ಬಡವರು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲನ ಾಡುಕತೆ್ತಗ ೕ ಎಂಬಂತೆ ತಮ್ಮ
ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ದಿನವೆ ಾ್ಲ ದುಡಿಯುವರು;
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ಕೂಳೆಬಿಟ್ಟ ಹೊಲಗಳೇ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ
ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

6ಬಡವರು ಾತಿ್ರಯವರೆಗೂ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆ ಕೊಯು್ಯವರು;
ದುಷ್ಟರ ಾ್ರ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದ ಾ್ರ ಗಳನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

7ಅವರು ಾತಿ್ರಯ ಚಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಹೊದಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆಮಲಗುವರು;
ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಲಿ್ಲ ಬಟೆ್ಟಯೂ ಇಲ್ಲ.

8ಅವರು ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಮಳೆಯಿಂದ ನೆನೆದುಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಚಳಿಯಿಂದ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ವಿ ಾಲ ಾದ
ಬಂಡೆಯಮರೆಗಳನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

9 ದುಷ್ಟರು ತಂದೆಯಿಲ್ಲದ ಮಗುವನು್ನ ಅದರ ಾಯಿಯಿಂದ
ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವರು.

ಬಡವರಮಗುವನು್ನ ಾಲಕೆ್ಕ ಒತೆ್ತ ಾಗಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು.
10ಬಡವರು ಬಟೆ್ಟಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ದುಡಿಯುವರು.

ಅವರುಹಸಿವೆಯಿಂದಲೇದುಷ್ಟರ ಸಿವುಡುಗಳನು್ನ ಹೊರುವರು.
11ಬಡವರು ಆಲೀವ್ ಎಣೆ್ಣಯ ಾಣ ಾಡಿಸುವರು;

ಾಹದಿಂದಲೇ ಾ್ರ ಅಲೆಯಲಿ್ಲ ತುಳಿದು ರಸ ತೆಗೆಯುವರು.
12 ಾಯುತಿ್ತರುವ ಜನರ ನರ ಾಟವು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಬರುತಿ್ತದೆ.

ಾಯಗೊಂಡಿರುವವರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ,
ಆದರೆ ದೇವರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

13 “ಬೆಳಕಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದಿ್ದರುವ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರಿಗೆ ಹಗಲಿನ ಾಗರ್ಗಳ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಅದರ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

14 ಕೊಲೆ ಾರನು ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ಬಡವರನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವನು;
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಕಳವು ಾಡುವನು.

15ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯು ಾತಿ್ರ ಾಗಿಯೇ ಾಯುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ.
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‘ ಾರ ಕಣಿ್ಣಗೂ ಬೀಳ ಾರದು’ ಎಂದು ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕು
ಾಕಿಕೊಳು್ಳವನು.

16ದುಷ್ಟರು ಾತಿ್ರಯ ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನ ಕೊರೆಯುವರು;
ಹಗಲಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದು್ದ ಬೆಳಕಿಗೆ
ಮರೆ ಾಗಿರುವರು.

17ಆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯುಮುಂಜಾನೆಯಂತಿರುವುದು.
ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯಭೀಕರತೆಗಳುಅವರ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿವೆ.

18 “ನೀವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಪ್ರ ಾಹವು ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಾಶನವು ದುಷ್ಟರನು್ನ
ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು.

ಅವರ ಜಮೀನು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಾ್ರ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ತೋಟಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸ ಾರರು.

19ಬರ ಾಲವೂಬಿಸಿಲೂ ಹಿಮದ ನೀರನು್ನ ಹೀರುವಂತೆ ಾ ಾಳವು
ದುಷ್ಟರನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದು.

20ಸತು್ತಹೋದ ದುಷ್ಟನನು್ನ ಅವನ ಾಯಿಯೂಮರೆತುಬಿಡುವಳು.
ದುಷ್ಟನ ದೇಹವನು್ನ ಹುಳಗಳು ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತವೆ.

ಅವನನು್ನ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ದುಷ್ಟನು ಬಿದು್ದಹೋದಮರದಂತೆ ಾಶ ಾಗುವನು.

21ದುಷ್ಟರು ಬಂಜೆಯರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವರು;
ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರರು.

22ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು;
ದುಷ್ಟರು ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಬೇರೂರಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ ್ಯತ್ತನು್ನ
ತಿಳಿಯದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

23 ಾವು ಸುರ ತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು ದುಷ್ಟರು ಹೇಳುವುದು ಕೇವಲ
ಅಲ್ಪ ಾಲದವರಗಷೆ್ಟೕ.
ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವನು.

24ದುಷ್ಟರು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೊಂಡರೂ
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ಸುಗಿ್ಗಯ ತೆನೆಗಳಂತೆ ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಇಲ್ಲ ಾಗುವರು.’

25 “ಇದು ನಿಜವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
ಾನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿರುವು ಾಗಿ ಾರು ನಿರೂಪಿಸಬಲ್ಲರು?
ನನ್ನ ಾತುಗಳು ತ ಾ್ಪದವುಗಳೆಂದು ಾರು
ತೋರಿಸಬಲ್ಲರು?”

25
ೕಬನಿಗೆ ಬಿಲ್ದದನಉತ್ತರ

1ಬಳಿಕ ಶೂಹ ದೇಶದ ಬಿಲ್ದದನು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು:

2 “ದೇವರು ಸ ಾರ್ಧಿಪತಿ.
ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗುವಂತೆ ಆತನು

ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ತನ್ನ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ
ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವನು.

3 ಾವನೂ ಆತನ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾರನು.
ಆತನ ಸೂಯರ್ನು ಜನರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆಉದಯಿಸುವನು.

4ದೇವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಾವನೂ ನೀತಿವಂತನಲ್ಲ.
ಾವಮನುಷ ್ಯನೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

5ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರನು ಸಹ ಪ್ರ ಾಶ ಾಗಿಲ್ಲ;
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸಹ ಪರಿಶುದ್ಧವಲ್ಲ.

6ಹೀಗಿರಲು,ಮನುಷ ್ಯನು ಎಷೊ್ಟೕ ಅಪರಿಶುದ್ಧನು!
ಅವನು ಕೇವಲ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದ ಹುಳವಿನಂತಿ ಾ್ದನೆ!”

26
ಬಿಲ್ದದನಿಗೆ ೕಬನಉತ್ತರ
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1ಆಗ ೕಬನು ಹೀಗೆಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು:

2 “ನಿನಿ್ನಂದ ಬಲಹೀನನಿಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಸ ಾಯ ಾಯಿತು!
ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಾದ ತೋಳುಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ!

3 ೌದು,ಅ ಾನಿಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯ ಬುದಿ್ಧ ಾದ ಾಡಿದೆ!
ನೀನು ಎಷು್ಟ ಾನಿ ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.*

4ಇವುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ನಿನಗೆ ಾರು ಸ ಾಯ ಾಡಿದವರು?
ಾರ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿತು?

5 “ಸತ್ತವರ ಆತ್ಮಗಳು
ಭೂಗಭರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಜಲ ಾಶಿಗಳಲಿ್ಲ ನಡುಗುತ್ತವೆ.

6ದೇವರಿಗೆ ಾ ಾಳವೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾಣುತ್ತದೆ;
ಮರಣವುಆತನಿಗೆಮರೆ ಾಗಿಲ್ಲ.

7ದೇವರು ಶೂನ್ಯದಮೇಲೆಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಆ ಾಶವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದನು.
ಆತನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾವ ಆ ಾರವೂ ಇಲ್ಲದೆ
ತೂಗು ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.

8ದೇವರು ೕಡಗಳನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸುವನು.
ಆದರೆ ೕಡಗಳು ನೀರಿನ ಾರದಿಂದ ಒಡೆದುಹೋಗದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವನು.

9ದೇವರು ತನ್ನ ೕಡಗಳನು್ನ ಹರಡಿ
ಪೂಣರ್ಚಂದ್ರನನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವನು.

10ದೇವರು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಮತು್ತ ಕತ್ತಲೆಗಳು ಸಂಧಿಸುವ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ತಿಜವನು್ನ ಗಡಿರೇಖೆಯ ಾ್ನಗಿ ಎಳೆದಿ ಾ್ದನೆ.

* 26:3: ನಿನಿ್ನಂದ … ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವೆ ೕಬನ 2 ಮತು್ತ 3ನೆಯ ವಚನಗಳು ಆ
ಮೂವರ ಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರಣವಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಾಡಬೇಕಿದ್ದರೂ ಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಥರ್
ಬರುವಂತೆ ೕಬನು ಇಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇದಕೆ್ಕ ವ್ಯಂಗ ್ಯ ನುಡಿ ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ.
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11ದೇವರು ಗದರಿಸು ಾಗ
ಆ ಾಶಮಂಡಲದ ಸ್ತಂಭಗಳು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತವೆ.

12ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಪ್ರ ಾಂತಗೊಳಿಸುವುದು.
ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯು ರಹಬನ† ಸ ಾಯಕರನು್ನ

ಾಶ ಾಡುವುದು.
13ಆತನಉಸಿರು ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸುವುದು.

ಆತನ ಾನವು ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ ರಹಬನನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವುದು.

14ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಇವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ
ಾಗ ಾಗಿವೆ.

ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಾತ್ರ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.
ಆತನ ಶಕಿ್ತಯ ಗಜರ್ನೆಯನು್ನ ಾರು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು?”

27
1ಬಳಿಕ ೕಬನು ತನ್ನ ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು:

2 “ದೇವರಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳುವೆ.
ಆತನು ನನಗೆ ಾ್ಯಯವನು್ನ ದೊರಕಿಸದೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನು್ನ
ಕಹಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.

3ಆದರೆ ಜೀವವು ನನೊ್ನಳಗಿರುವ ತನಕ,
ದೇವರ ಜೀವ ಾ್ವಸವು ನನ್ನ ಮೂಗಿನಲಿ್ಲ ಇರುವವರೆಗೆ,

4ನನ್ನ ತುಟಿಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ;
ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯು ಸು ಾ್ಳಡುವುದಿಲ್ಲ.

5ನೀವು ಾ್ಯಯವಂತರೆಂದು ಾನು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂದು ನನ್ನ ಮರಣದ ದಿನದವರೆಗೂ
ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು.

† 26:12: ರಹಬ ಅಥ ಾಮ ಾಸಮುದ್ರ ಾ್ರಣಿ. ಯೆ ಾಯ 27:1ನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
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6 ನನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಬಲ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು; ಅದನೆ್ನಂದಿಗೂ
ಬಿಟು್ಟಕೊಡೆನು.
ಾನು ಜೀವದಿಂದಿರುವತನಕ ನನ್ನ ಮನ ಾ್ಸ ಯು ನನ್ನನು್ನ
ಾಡಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

7ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ದುಷ್ಟರ ಗತಿ ಾಗಲಿ.
ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಅನೀತಿವಂತರ ಗತಿ ಾಗಲಿ.

8ದೈವಿಕನಲ್ಲದವನ ಜೀವವನು್ನ ದೇವರು ತೆಗೆದು ಾಕು ಾಗ
ಅವನಿಗೆ ನಿರೀ ಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

9ಆ ದುಷ್ಟನು ಆಪತು್ತಗಳಲಿ್ಲರು ಾಗ ದೇವರಿಗೆ ರೆಯಿಡುವನು;
ಆದರೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

10ಅವನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಬೇಕಿತು್ತ;
ಾ ಾಗಲೂ ಆತನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕಿತು್ತ.

11 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯ ಬಗೆ್ಗ ಉಪದೇಶಿಸುವೆನು.
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಮರೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

12ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ಹೀಗಿರಲು ಅಂಥ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಕೆ
ಹೇಳುವಿರಿ?

13 “ದೇವರು ದುಷ್ಟರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಡಿರುವ ೕಜನೆಯೂ
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಿಂದಹಿಂಸಕನಿಗೆದೊರೆಯುವ ಾ್ವಸವೂ
ಹೀಗಿವೆ:

14 ದುಷ್ಟನು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ ಅವರು
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು;

ಅವರಿಗೆಊಟಕೂ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
15 ದುಷ್ಟನ ಮಕ್ಕಳೂ ಇನೂ್ನ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಭಯಂಕರ ಾದ

ರೋಗಗಳಿಂದ ಾಯುವರು;
ಅವರ ವಿಧವೆಯರು ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
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16ದುಷ್ಟನು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಧೂಳಿನಂತೆ ಾಶಿ ಾಡಿಕೊಂಡರೂ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಮಣಿ್ಣನ ಾಶಿಗಳಂತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ

17ಆ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ನೀತಿವಂತರು ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು;
ಅವನ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವರು.

18ದುಷ್ಟನು ಕಟು್ಟವ ಮನೆಯು ಜೇಡರ ಬಲೆಯಂತೆಯೂ
ಾವಲು ಾರನ ಗು ಾರದಂತೆಯೂ ಕ್ಷಣಿಕ ಾಗಿರುವುದು.

19ದುಷ್ಟನು ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದರೂ
ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಎಚೆ್ಚ ಾ್ತಗ ಅವನ ಐಶ್ವಯರ್ವೆ ಾ್ಲ
ಹೊರಟುಹೋಗಿರುವುದು.

20 ಆಪತು್ತಗಳು ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಬರುವ ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ ಅವನನು್ನ
ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

ಬಿರು ಾಳಿಯು ಅವನನು್ನ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದು.

21 ಪೂವರ್ದ ಾಳಿಯು ಅವನನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಾಗುವನು.

ಬಿರು ಾಳಿಯು ಅವನನು್ನ ಮನೆ ಳಗಿಂದ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡುಹೋಗುವುದು.

22 ದುಷ್ಟನು ಬಿರು ಾಳಿಯ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವನು.

ಆದರೆಬಿರು ಾಳಿಯುಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆಅವನಿಗೆಬಡಿಯುವುದು.
23ದುಷ್ಟನು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಜನರು ಚ ಾ್ಪಳೆ ತಟು್ಟವರು;

ಅವನ ಮನೆ ಳಗಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಜನರು ಸೀಟಿ
ಹೊಡೆಯುವರು.”

28
ಾನದ ಬೆಲೆ

1 “ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗಣಿಗಳು ಇವೆ;
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ಚಿನ್ನವನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳೂ ಇವೆ.
2ಮಣಿ್ಣನೊಳಗಿಂದ ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ತೆಗೆಯುವರು,

ಕಲ್ಲನು್ನ ಕರಗಿಸಿ ಾಮ್ರವನು್ನ ಪಡೆಯುವರು.
3 ಾಮಿರ್ಕರು ದೀಪಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಆಳ ಾದ ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಕಲು್ಲಗಳಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕುವರು.

4 ಲೋಹದ ಅದುರುಗಳು ಸಿಕು ್ಕವ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅಗೆಯು ಾ್ತ
ಹೋಗುವರು;

ಜನರು ಾಸ ಾಗಿರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಆಳ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಇಳಿದುಹೋಗುವರು;

ಆಳ ಾದಆಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಜನರುಹಿಂದೆಂದೂನೋಡಿಯೇಇಲ್ಲ.
ಅವರು ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಬಹುದೂರ ಾದ
ಆಳ ಾದ ಗಣಿಗಳಲಿ್ಲ ನೇ ಾಡು ಾ್ತ ದುಡಿಯುವರು.

5ಭೂಮಿಯಮೇ ಾ್ಭಗದಿಂದ ಆ ಾರವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ ಾಗ ಾದರೋ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಕರಗಿಹೋದಂತಿರುವುದು.

6ಭೂಮಿಯಕೆಳ ಾಗದಲಿ್ಲ
ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಗಳೂಚಿನ್ನದ ಅದಿರೂ ಸಿಕು ್ಕತ್ತವೆ.

7 ಾಡುಪ ಗಳಿಗೆ ಗಣಿಯ ಾಗರ್ವು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ಾವ ಗಿಡುಗವೂ ಕತ್ತಲೆಯಆ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ.

8 ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳು ಆ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದಿಲ್ಲ.
ಸಿಂಹಗಳು ಆ ಾಗರ್ದಮೇಲೆ ಾದುಹೋಗಿಲ್ಲ.

9 ಾಮಿರ್ಕರು ಅತ್ಯಂತ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಬಂಡೆಗಳನು್ನ ಅಗೆಯುವರು.
ಅವರು ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದು ನೆಲಸಮ ಾಡುವರು.

10 ಾಮಿರ್ಕರು ಬಂಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಸುರಂಗಗಳನು್ನ ಕೊರೆದು
ಬಂಡೆಯಭಂ ಾರಗಳನು್ನ ನೋಡುವರು.

11 ಾಮಿರ್ಕರು ಹರಿಯುವ ನೀರನು್ನ ತಡೆದು ಜ ಾಶಯವನು್ನ
ಕಟು್ಟವರು;
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ಮರೆ ಾಗಿರುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವರು.

12 “ಆದರೆಮನುಷ ್ಯನು ಾನವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವುದೆಲಿ್ಲ?
ವಿವೇಕವು ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳವೆಲಿ್ಲ?

13 ಾನದ ಬೆಲೆಯು ಾರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ಜನರು ನೆಲವನು್ನ ಅಗೆದು ಾನವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು

ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
14 ‘ ಾನವು ನನೊ್ನಂದಿಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಆಳ ಾದ ಾಗರವುಹೇಳುತ್ತದೆ.

‘ ಾನವು ನನೊ್ನಂದಿಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸಮುದ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
15ಬಂ ಾರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಾನವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇಡೀ ಲೋಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಾನವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

16 ಓಫೀರ್ ದೇಶದ ಬಂ ಾರದಿಂ ಾಗಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ
ಗೋಮೇಧಕ ರತ್ನದಿಂ ಾಗಲಿ

ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಗಳಿಂ ಾಗಲಿ ಾನವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾಗದು.

17 ಾನವು ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಾಜಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ
ಬೆಲೆ ಾಳುತ್ತದೆ.

ಬಂ ಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಾನವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾರವು.
18 ಾನವು ಹವಳಕಿ್ಕಂತಲೂ ಸ್ಪಟಿಕಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಬೆಲೆ ಾಳುತ್ತದೆ.

ಾನವು ಾಣಿಕ್ಯಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿದೆ.
19 ಇಥಿ ೕಪಿ ಾ ದೇಶದ ಪುಷ್ಯ ಾಗವೂ ಾನದಷು್ಟ

ಅಮೂಲ್ಯವಲ್ಲ.
ಶುದ್ಧಬಂ ಾರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಾನವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು
ಅ ಾಧ್ಯ.
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20 “ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಾನವು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುವುದು?
ವಿವೇಕವು ಎಲಿ್ಲ ದೊರಕುವುದು?

21 ಾನವು ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂಮರೆ ಾಗಿದೆ.
ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳು ಸಹ ಅದನು್ನ ಾಣ ಾರವು.

22 ಾಶಲೋಕವೂಮೃತು್ಯವೂ,
‘ ಾವು ಾನದ ಬಗೆ್ಗ ಸುದಿ್ದಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳುತ್ತವೆ.

23 “ ಾನದ ಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವವನು ದೇವರೊಬ್ಬನೇ.
ಅದರ ಾಸಸ್ಥಳವು ಗೊತಿ್ತರುವುದು ಆತನಿಗೊಬ್ಬನಿಗೇ.

24ದೇವರು ಭೂಮಿಯಕಟ್ಟಕಡೆಯತನಕ ದೃಷಿ್ಟಸಿ
ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ನೋಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

25ಆತನು ಾಳಿಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಟಾ್ಟಗಲೂ
ಾಗರಗಳ ವಿಸಿ್ತೕಣರ್ವನು್ನ ನಿಧರ್ರಿಸಿ ಾಗಲೂ

26ಮಳೆಯನೂ್ನ ಗುಡುಗುಸಿಡಿಲುಗಳಮಳೆಯನೂ್ನ
ಎಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿ ಾಗಲೂ

27 ಾನವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡನು;
ಅದರ ಬೆಲೆಯನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು; ಅದಕೆ್ಕ ತನ್ನ
ಒಪಿ್ಪಗೆಯನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದನು.

28ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ,
‘ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರುವುದೇ ಾನ;
ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವುದೇ ವಿವೇಕ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.”

29
ೕಬನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಾತು

1 ೕಬನು ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು:
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2 “ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತೆ ಈಗಲೂ
ಇದಿ್ದದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದಿತು್ತ.

ಆದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಾಯು ಾ್ತ ಪರಿ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
3ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರ ದೀಪವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಾರಣ

ಾನು ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯಲೂ್ಲ ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.
4ಆ ದಿನಗಳು ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲ ಾಗಿದ್ದವು;

ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೆ್ನೕಹವು ನನೊ್ನಂದಿಗೂ ನನ್ನ
ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೂ ಇತು್ತ.

5ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಇನೂ್ನ ನನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದನು;
ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರು.

6ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ತುಂಬ ಚೆ ಾ್ನಗಿತು್ತ.
ನನ್ನ ಾಗರ್ಗಳು ಕೆನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತೆಯೂ
ಬಂಡೆಗಳು ನನ ಾಗಿ ಆಲೀವ್ ಎಣೆ್ಣಯ ನದಿಗಳನೆ್ನೕ
ಹರಿಸುತಿ್ತರುವಂತೆಯೂ ನನ್ನ ಜೀವಿತವಿತು್ತ.

7 “ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ನಗರದ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
ಾವರ್ಜನಿಕ ಸ ಾಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣದ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.

8ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು;
ೌವನಸ್ಥರು ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಸರಿದು
ಾರಿ ಾಡಿಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು;

ವೃದ್ಧರು ೌರವದಿಂದ ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
9 ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನ ಾಯಕರು

ತಮ್ಮ ಾಯಿಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟಕೊಂಡು ೌನ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರು.
10ಪ್ರಮುಖ ಾಯಕರುಗಳು ಸಹ ಾಲಿಗೆಯು ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಂತೆ

ತಮ್ಮ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
11ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ಪ್ರಶಂಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು;
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ಾನು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ಹೊಗಳುತಿ್ತದ್ದರು.
12 ಾಕೆಂದರೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಬಡವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆನು;

ಗತಿಯಿಲ್ಲದ ಅ ಾಥರನು್ನ ರ ಸಿದೆನು.
13ಜನರು ತಮ್ಮ ಾವಿನ ಗಳಿಗೆಯಲೂ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದರು.

ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ನನಿ್ನಂದ ಆನಂದ ಾಯಿತು.
14ನೀತಿಯೇ ನನ್ನ ಉಡು ಾಗಿತು್ತ;ಅದೇ ನನ್ನ ನಿಲುವಂಗಿ ಾಗಿತು್ತ.

ಾ್ಯಯವು ನನಗೆ ನಿಲುವಂಗಿಯೂ ಪೇಟ ಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ.
15 ಾನು ಕುರುಡನಿಗೆ ಕಣಾ್ಣಗಿಯೂ

ಕುಂಟನಿಗೆ ಾ ಾಗಿಯೂ ಇದೆ್ದನು.
16 ಾನು ಬಡವರಿಗೆ ತಂದೆಯಂತಿದೆ್ದನು.

ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಅಪರಿಚಿತರ ಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.
17 ಾನು ದುಷ್ಟರ ಕೋರೆಗಳನು್ನ ಮುರಿದು

ಅವರ ಾ ಳಗಿಂದ ಬೇಟೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ತರುತಿ್ತದೆ್ದನು.

18 “ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತ, ‘ನನ್ನ ದಿನಗಳುಮರಳಿನ ಕಣಗಳಷು್ಟ
ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿವೆ;
ಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮರಣಹೊಂದುವೆನು.

19ನನ್ನ ಬೇರುಗಳು ನೀರಿನವರೆಗೂ ಾ್ಯಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ;
ನನ್ನ ಕೊಂಬೆಗಳು ಇಬ್ಬನಿಯಿಂದ ಹಸಿ ಾಗಿರುತ್ತವೆ;

20ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಹೊಗಳುತ್ತಲೇ ಇರುವರು;
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹೊಸಬಿಲು್ಲ ಇರುವಂತೆ ಾನು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ’
ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.

21 “ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುತಿ್ತದ್ದರು;
ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕೇಳಲು ೌನದಿಂದ
ಾದುಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದರು.

22 ನನ್ನ ಾತುಗಳು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿದ್ದ ಾರಣ ಅದಕೆ್ಕ ಬೇರೇನೂ
ಸೇರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.
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ನನ್ನ ಾತುಗಳು ಅವರ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಕೋಮಲ ಾಗಿದ್ದವು.
23 ಮಳೆ ಾಗಿ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಅವರು ನನ್ನ ಾತುಗಳಿ ಾಗಿ

ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ವಸಂತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯ ನೀರನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ
ಅವರು ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕುಡಿಯುತಿ್ತದ್ದರು.

24 ಾನು ಅವರನು್ನ ಕಂಡು ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಬೀರಿ ಾಗ ಅವರಿಗೆ
ನಂಬುವುದಕೆ್ಕೕ ಆಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಸಂತೋಷದಮುಖವುಅವರನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಗೊಳಿಸಿತು.
25 ಾನು ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರೊಂದಿಗೇ ಇರುತಿ್ತದೆ್ದನು;

ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಸೈನ್ಯಗ ಂದಿಗಿರುವ ಾಜನಂತೆ ಾನು
ದುಃಖಿತರನು್ನ ಆದರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.

30
1 “ಈಗ ಾದರೋ, ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರೂ ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

ಅವರ ತಂದೆಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಕುರಿ ಾಯುವ ಾಯಿಗಳಿಗೂ
ೕಗ ್ಯರಲ್ಲವೆಂದು ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದನು.

2 ಆ ೌವನಸ್ಥರ ತಂದೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವಷು್ಟ
ಬಲವಿರಲಿಲ್ಲ.

ಅವರುಮುದುಕ ಾಗಿದ್ದರು; ಾ್ರಣವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರು.
3ಆಮನುಷ ್ಯರು ಬಡಕ ಾಗಿದ್ದರು; ತಿನ್ನಲಿಕಿ್ಕಲ್ಲದೆ ಹಸಿವೆಯಿಂದಿದ್ದರು;

ಅಡವಿಯಒಣಧೂಳನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದರು.
4ಅವರುಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಉಪು ್ಪಸಸಿಗಳನು್ನ ಕೀಳುತಿ್ತದ್ದರು;

ಕುರುಚಲು ಮರದ ಬೇರುಗಳನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದರು.
5ಅವರನು್ನ ಬೇರೆಯವರು ಬಲವಂತದಿಂದ ಹೊರಗಟು್ಟತಿ್ತದ್ದರು.

ಕಳ್ಳರನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಜನರು ಅವರನು್ನ ಕಂಡು
ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.

6ಆಮುದುಕರು ನದಿಯದಂಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲದ ಕುಳಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
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7ಅವರು ದೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಡುಕತೆ್ತಗಳಂತೆ ಅರಚುತಿ್ತದ್ದರು;
ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕೂಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.

8ಅ ೕಗ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಈ ಗುಂಪಿನವರು
ದೇಶಭ್ರಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದರು.

9 “ಈಗ ಾದರೋ ಅವರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗೇಲಿ
ಾಡುಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವರು;

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅವರಿಗೆ ಾಸ್ಯ ಾಯಿತು.
10 ಆ ೌವನಸ್ಥರು ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡು ಅಸಹ್ಯಪಡು ಾ್ತರೆ; ನನಿ್ನಂದ

ದೂರ ನಿಲು್ಲ ಾ್ತರೆ.
ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳುವುದಕೂ್ಕ ಅವರು
ಹಿಂದೆಗೆಯರು!

11 ದೇವರು ನನ್ನ ಬಿಲಿ್ಲನ ತಂತಿಯನು್ನ ಕಿತು್ತ ನನ್ನನು್ನ
ಬಲಹೀನಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಆ ೌವನಸ್ಥರು ಕಡಿ ಾಣವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಕೋಪದಿಂದ ನನಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.

12 ಅವರು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ನನ್ನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ನೂಕಿ

ನನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ದಿಬ್ಬ ಾಕಿ ಾ್ದರೆ.
13 ಾನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಾರಿಯನು್ನ ಆ ೌವನಸ್ಥರು

ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ನನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಅವರುಯಶಸಿ್ವ ಾಗುವರು.
ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.

14ಅವರು ಗೋಡೆಯನು್ನ ಒಡೆದು ನುಗಿ್ಗಬರಲು
ಕಲು್ಲಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವವು.

15 ಾನು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತಿ್ತರುವೆ.
ಾಳಿಯು ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಆ
ೌವನಸ್ಥರು ನನ್ನ ಾನವನು್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವರು.
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ನನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ೕಡದಂತೆ ಾಣದೆಹೋಗುವುದು.

16 “ಈಗ ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ; ಾವು ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ.
ಸಂಕಟದ ದಿನಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿವೆ.

17 ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳೆ ಾ್ಲ ನೋಯುತ್ತವೆ.
ನನ್ನನು್ನ ಕಚು್ಚತಿ್ತರುವ ನೋವು ನಿಲು್ಲವುದೇ ಇಲ್ಲ.

18ದೇವರು ನನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯ ಕೊರಳಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಹಿಡಿದು
ನನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತಿರುವಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

19ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಮಣಿ್ಣಗೆ ಎಸೆದುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ,
ಾನು ಧೂಳಿನಂತೆಯೂ ಬೂದಿಯಂತೆಯೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.

20 “ದೇವರೇ, ಾನು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ ರೆಯಿಡುವೆನು,ಆದರೆ
ನೀನು ಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನು ಎದು್ದನಿಂತು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರೂ ನೀನು ನನಗೆ ಗಮನ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

21ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಾಲಿಗೆ ಕೂ್ರರ ಾಗಿಬಿಟೆ್ಟ.
ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ನೋಯಿಸುತಿ್ತರುವೆ.

22 ದೇವರೆ, ನನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನೀನು ಬಿರು ಾಳಿಗೆ
ಅವ ಾಶಕೊಟೆ್ಟ;

ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತ ಬಿರು ಾಳಿಗೆ ಎಸೆದುಬಿಟೆ್ಟ.
23ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮರಣಕಿ್ಕೕಡು ಾಡಿರುವುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

ಜೀವಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಾಯಲೇಬೇಕು.

24“ಆದರೆಈ ಾಗಲೇ ಾಶ ಾಗಿ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ
ಾರೂ ಕೇಡು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

25ದೇವರೇ, ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲರುವವರಿ ಾಗಿ ಾನು ಅತ್ತದು್ದ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಬಡವರಿಗೋಸ ್ಕರ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಬಹು ದುಃಖಗೊಂಡದು್ದ
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
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26 ಆದರೆ ಾನು ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ನಿರೀ ಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನನಗೆ
ಕೇಡುಗಳೇ ಆದವು.
ಾನು ಬೆಳಕಿ ಾಗಿಎದುರುನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನನಗೆ ಕತ್ತ ಾಯಿತು.

27ನನ್ನ ಅಂತರಂಗವು ಕುದಿಯುತಿ್ತದೆ; ಸಂಕಟವು ನಿಲು್ಲತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಸಂಕಟವುಈಗ ಾನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.

28 ಾನು ದುಃಖಿತನೂ ಕುಂದಿಹೋದವನೂ ಆಗಿರುವೆ; ನನಗೆ
ಉಪಶಮನವೇ ಇಲ್ಲ.
ಾನು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಗುತಿ್ತರುವೆ.

29 ಾನು ನರಿಗಳಂತೆಯೂಉಷ್ಟ ್ರಪ ಗಳಂತೆಯೂ
ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿರುವೆ.

30ನನ್ನ ಚಮರ್ವು ಕಡುಕ ಾ್ಪಗಿದೆ.
ನನ್ನ ದೇಹವು ಜ್ವರದಿಂದ ಬಿಸಿ ಾಗಿದೆ.

31 ಶೋಕಗೀತೆಗಳನು್ನ ನುಡಿಸಲು ನನ್ನ ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯವನು್ನ ಶೃತಿ
ಾಡ ಾಗಿದೆ.

ನನ್ನ ಕೊಳಲು ಅಳುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ.

31
1 “ಯುವತಿಯನು್ನ ಾಮ ಾಶೆಯಿಂದ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು

ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗ ಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
2ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಾಡುವನು?

ದೇವರು ತನ್ನ ಉನ್ನತ ಾದ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು?

3ಆತನು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನೂ್ನ ಾಶನವನೂ್ನ
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರಿಗೆ ವಿಪತ್ತನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು.

4 ಾನು ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತು್ತ
ಮತು್ತ ಾನಿಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಹೆಜೆ್ಜಯನೂ್ನ ಆತನು
ಗಮನಿಸುವನು.
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5 “ ಾನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ;
ಜನರಿಗೆ ೕಸ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲೂ ಇಲ್ಲ.

6ದೇವರು ಾ್ಯಯ ಾದ ಅಳತೆ ಾನಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತೂಗಿದರೆ,
ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂದು ಆತನಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.

7 ಾನು ನೀತಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದ್ದರೆ,
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕೆಟ್ಟದ್ದಕೆ ್ಕ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ,
ನನ್ನ ಕೈಗಳು ಾಪದಿಂದ ಕೊಳ ಾಗಿದ್ದರೆ,

8 ಾನು ಬಿತಿ್ತ ಬೆಳೆಸಿದ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಬೇರೆಯವರು ತಿನ್ನಲಿ;
ಾನು ಬೆಳೆಸಿದ ಸಸಿಗಳು ಕೀಳಲ್ಪಡಲಿ.

9 “ಒಂದುವೇಳೆ ಾನು ಪರಸಿ್ತ ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಮರುಳುಗೊಂಡಿದ್ದರೆ,
ನನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿ ಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಲು
ಅವನಮನೆಯ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಾದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,

10ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸೇವಕಿ ಾಗಲಿ;
ಬೇರೆಯವರು ಆಕೆ ಂದಿಗೆಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

11 ಾಕೆಂದರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅವ ಾನಕರ.
ಆ ಾಪಕೆ್ಕ ದಂಡನೆ ಾಗಲೇಬೇಕು.

12ವ್ಯಭಿಚಾರವು ಸುಟು್ಟ ಾಶ ಾಡುವ ಬೆಂಕಿಯಂತಿದೆ.
ಾನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಅದು
ಾಶ ಾಡಿಬಿಡುತಿ್ತತು್ತ.

13 “ನನ್ನ ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದೂರನು್ನ
ಹೊಂದಿ ಾ್ದಗ
ಾನು ಅವರಿಗೆ ಾ್ಯಯವನು್ನ ದೊರಕಿಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ

14 ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಸಂಧಿಸು ಾಗ ಾನೇನು
ಾಡಲಿ?

ಾನು ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವಂತೆ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ
ಕರೆಯು ಾಗ ಾನೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ?
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15ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಾಯಿಯಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
ದೇವರು ನನ್ನ ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
ದೇವರು ನಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ನಮ್ಮ ಾಯಂದಿರ ಗಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ರೂಪಿಸಿದನು.

16 “ಬಡಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾನೆಂದೂ ನಿ ಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ;
ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಾನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟೆ್ಟನು.

17 ಾನು ಾ್ವಥರ್ದಿಂದ ನನ್ನ ಆ ಾರವನು್ನ ಎಂದೂ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಅ ಾಥರು ಹಸಿವೆಯಿಂದಿರಲು ಾನೆಂದೂ ಅವ ಾಶ ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ.

18 ಾನು ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ,ಅ ಾಥರಿಗೆ ತಂದೆಯಂತಿದೆ್ದನು;
ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸಿದೆನು.

19ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರುವವರನೂ್ನ
ಮೇಲಂಗಿಯಿಲ್ಲದ ಬಡವರನೂ್ನ ಾನು ಕಂ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ

20ಅವರಿಗೆ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು.
ನನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣಯಿಂದ ಅವರ ಮೈಯನು್ನ ಬೆಚ್ಚಗೆ

ಾಡಿದೆನು.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದರು.

21ನನಗೆ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದರೂ
ಅ ಾಥರನು್ನ ಕಂಡು ಾನೆಂದೂ ಅವರಮೇಲೆ ಕೈ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

22 ಾನು ಾಗೆ ಾಡಿದ್ದರೆ,
ನನ್ನ ತೋಳು ಕೀಲುತಪಿ್ಪ ಭುಜದಿಂದಮುರಿದುಬೀಳಲಿ.

23 ಾನು ಆ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ದೇವರ ಶಿ ಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದೆ್ದ.

ಆತನ ವೈಭವದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ನನ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

24 “ ಾನು ನನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಎಂದೂ ಭರವಸವಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಬಂ ಾರಕೆ್ಕ ‘ನೀನೇ ನನ್ನ ನಿರೀ ’ ಎಂದು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ.

25ನನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ದಿಂದಲೂ ಾನು ಗವಿರ್ಷ್ಠ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
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ಾನು ಗಳಿಸಿದ ಅ ಾರ ಹಣವೂನನ್ನನು್ನ ಉ ಾ್ಲಸಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
26ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಸೂಯರ್ನ ಾ್ನಗಲಿ

ಸುಂದರ ಾದ ಚಂದ್ರನ ಾ್ನಗಲಿ ಾನೆಂದೂಪೂಜಿಸಲಿಲ್ಲ.
27 ಾನು ಮರುಳುಗೊಂಡು

ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಮುದಿ್ದಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರರನು್ನ
ಪೂಜಿಸಲಿಲ್ಲ.

28 ಾನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೆ್ನೕ ಾಡಿದ್ದರೂ ನನಗೆ
ಶಿ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
ಾಕೆಂದರೆ ಆಗ ಾನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಿಗೆ
ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗುತಿ್ತದೆ್ದನು.

29 “ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಾಶ ಾ ಾಗ
ಾನೆಂದೂ ಸಂತೋಷಪಡಲಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಕೇ ಾ ಾಗ
ಾನೆಂದೂ ನಗಲಿಲ್ಲ.

30ನನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಶಪಿಸಿ,ಅವರಿಗೆ ಾವನು್ನ ಕೋರಲು
ಾನೆಂದೂ ನನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

31 ಾನು ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂಊಟ ಕೊಟ್ಟದು್ದ
ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತದೆ.

32 ಾನು ಅಪರಿಚಿತರನು್ನ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಾ ಾಗಲೂ
ಆ ಾ್ವನಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

33 ಬೇರೆಯವರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಮರೆ ಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬಹುದು.

ಆದರೆ ಾನು ನನ್ನ ಾವ ಾಪವನೂ್ನ ಮರೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
34 ಜನರ ಾತಿಗೆ ಾನೆಂದೂ ಭಯಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ; ಾವ

ಕುಟುಂಬದಅಸಮ್ಮತಿಗೂ ಾನೆಂದೂಹೆದರಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ;
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ಅಂಥ ಾವ ಭಯವೂ ನನ್ನನು್ನ ೌನಗೊಳಿಸಿ
ಮನೆ ಳಗಿರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗಿರುವ ದೆ್ವೕಷಕೆ್ಕ ಾನು
ಹೆದರಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.

35 “ಅ ್ಯೕ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ ಾದರೊಬ್ಬರು
ಇರಬೇಕಿತು್ತ!
ಾನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳಿದೆನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೋ, ಇಲಿ್ಲದೆ ನನ್ನ ಸಹಿ!

ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನನಗೆಉತ್ತರಕೊಡಲಿ.
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪ ಾದ ಹೊರಿಸುವವನು, ಆ ಾದನೆಯ
ಪತ್ರವನು್ನ ಕೊಡಲಿ!

36 ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಾನು ಆ ಪತ್ರವನು್ನ ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ
ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವೆನು.

ಅದನು್ನ ಕಿರೀಟವ ಾ್ನಗಿ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
37 ಾನು ಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ವಿವರಿಸುವೆನು.

ಾನು ಅಧಿಪತಿಯಂತೆ ತಲೆಯೆತಿ್ತಕೊಂಡು ಆತನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬರುವೆನು.

38 “ನನ್ನ ಹೊಲವನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ;
ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪ ಾದ
ಹೊರಿಸ ಾರರು.

39 ಾನು ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ಕೊಟೆ್ಟನು;
ಾರೂ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಇರಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

40ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ಾಡಿದ್ದರೆ,
ಗೋಧಿ ಮತು್ತ ಾಲಿರ್ಗಳ ಬದ ಾಗಿ ನನ್ನ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ
ಮುಳು್ಳಗಳೂ ಕಳೆಗಳೂಬೆಳೆಯಲಿ.”

ಹೀಗೆ ೕಬನ ಾತುಗಳುಮುಗಿದವು.
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32
ಎಲೀಹುವಿನ ಾದ

1 ೕಬನು ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ
ಅವನ ಮೂವರು ಗೆಳೆಯರು ಮತೆ್ತ ಾದ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 2 ಅಲಿ್ಲ
ೌವನಸ್ಥ ಾದ ಎಲೀಹು ಸಹ ಇದ್ದನು. ಎಲೀಹು ಬರಕೇಲನ

ಮಗನು. ಬರಕೇಲನು ಬೂಜ್ ಕುಲದವನು. ಎಲೀಹು, ಾಮ್
ಸಂ ಾನಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನು. ಎಲೀಹುವಿಗೆ ೕಬನ ಮೇಲೆ ಬಹು
ಕೋಪಬಂದಿತು. ಾಕೆಂದರೆ ೕಬನು ಾನು ದೇವರಿಗಿಂತಲೂ
ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಪ್ರತಿ ಾದಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 3 ಎಲೀಹುವಿಗೆ ೕಬನ
ಮೂವರಸೆ್ನೕಹಿತರಮೇಲೆಯೂಬಹುಕೋಪಬಂದಿತು. ಾಕೆಂದರೆ
ೕಬನ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಾರಿ ಾದ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ೕಬನೇ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲು ೕಬನ ಮೂವರು

ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಾರಣ, ದೇವರೇ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು
ತೋರಿತು. 4 ಅಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಎಲೀಹು ಚಿಕ್ಕವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ಾ ಾಡಿ ಮುಗಿಸುವವರೆಗೆ ಅವನು
ಾದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಬಳಿಕಅವನಿಗೆ ಾನೂ ಾ ಾಡಬಹುದೆನಿಸಿತು.

5 ೕಬನ ಮೂವರು ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಾಯಲಿ್ಲ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡು ಎಲೀಹು ಕೋಪಗೊಂಡನು. 6 ಆದ್ದರಿಂದ ಬೂಜ್ ಕುಲಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದ ಬರಕೇಲನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಹು ಾ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿ
ಹೀಗೆಂದನು:

“ ಾನು ವಯಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಚಿಕ್ಕವನು, ನೀವು ವೃದ್ಧರು.
ಆದ ಾರಣ, ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು
ಹಿಂಜರಿದೆನು ಮತು್ತ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.

7 ‘ವೃದ್ಧರು ದಲು ಾ ಾಡಬೇಕು.
ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಬದುಕಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ

ಾನವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಾನು ನನೊ್ನಳಗೆ
ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
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8ಆದರೆಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲರುವ ದೇವ ಾತ್ಮನು
ಅಂದರೆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ‘ಉಸಿರು’ ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ

ಾನವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
9ವೃದ್ದರು ಾತ್ರ ಾನಿಗಳಲ್ಲ,

ಕೇವಲ ವಯ ಾ್ಸದವರು ಾತ್ರ ಾವುದು ಸರಿ ಎಂಬುದನು್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವರಲ್ಲ.

10“ಆದ ಾರಣಎಲೀಹುಎಂಬ ಾನುಹೇಳುವೆ,ನನಗೆಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!
ಾನು ಸಹ ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.

11ನೀವು ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಾನು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಾದುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.
ನೀವು ಹೇಳಲು ಪದಗಳಿ ಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಾನು
ನಿಮ್ಮ ಾದಗಳನು್ನ ಆಲಿಸಿದೆನು.

12 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾತುಗಳನು್ನ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನವಿಟು್ಟ
ಕೇಳಿದೆನು.

ಆದರೆ ೕಬನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ನಿರೂಪಿಸಲಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ೕಬನ ಾದಗಳಿಗೆಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

13ನೀವುಮೂವರು, ‘ ಾವು ಾನವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ,
ೕಬನ ಾದಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನು್ನ ದೇವರು ಕೊಡಬೇಕೇ
ಹೊರತು ಮನುಷ ್ಯರಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡಿ.

14 ೕಬನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಾನು ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಾದಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ
ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

15 “ ೕಬನೇ, ನಿನ್ನ ಮೂವರು ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಾದ ಾಡಲು
ವಿಫಲ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ಹೇಳಲು ಅವರಲಿ್ಲ ಏನೂಉಳಿದಿಲ್ಲ.
ಅವರಲಿ್ಲ ಾವಉತ್ತರಗಳೂ ಇಲ್ಲ.

16ಈಮೂವರು ೌನ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ;
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ಅವರಲಿ್ಲ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಿರಲು ಾನಿನೂ್ನ ಾಯುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೇ?

17ಇಲ್ಲ! ಾನು ಸಹ ನನ್ನ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
ಾನು ಸಹ ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.

18 ಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಹೇಳಲು ಬೇ ಾದಷಿ್ಟದೆ.
ನನ್ನ ಅಂತ ಾತ್ಮವು ಾ ಾಡಲು ನನ್ನನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸುತಿ್ತದೆ.

19 ಆ ಾ, ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ತುಂಬಿ ಾಯಿಕಟಿ್ಟದ ಹೊಸ
ಬುದ್ದಲಿಯಂತೆ

ನನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯು ಒಡೆದುಹೋಗುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದೆ.
20 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಾ ಾಡಲೇಬೇಕು; ಆಗ ನನಗೆ

ಉಪಶಮನ ಾಗುತ್ತದೆ.
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ೕಬನ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ
ಕೊಡಲೇಬೇಕು.

21ಈ ಾದದಲಿ್ಲ ಾನು ಮುಖ ಾ ಣ್ಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ;
ಾರ ಮುಖಸು್ತತಿಯನೂ್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

22ಮುಖಸು್ತತಿ ಾಡುವುದೇ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಮುಖಸುತಿ್ತ ಾಡುವುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನು
ನನ್ನನು್ನ ಬಹು ಬೇಗನೆ ಶಿ ಸುವನು.

33
1 “ಈಗ ಾದರೋ ೕಬನೇ, ನನ್ನ ಸಂದೇಶಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡು.

ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡು.
2 ಈಗ ಾನು ನನ್ನ ಾಯಿ ತೆರೆಯುವೆನು; ಾನು ಾ ಾಡಲು

ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
3 ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು

ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುವೆನು,
ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುವೆನು.
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4ದೇವ ಾತ್ಮನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಉಸಿರು ನನಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟತು.

5 ೕಬನೇ, ಕಿವಿಗೊಡು! ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯವೆನಿಸಿದರೆ ನನಗೆ
ಉತ್ತರಕೊಡು.

ನಿನ್ನ ಾದವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊ; ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪರ ಾಗಿ
ಪ್ರತಿ ಾದಿಸು!

6ನೀನು ಮತು್ತ ಾನು ದೇವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ.
ದೇವರು ನಮಿ್ಮಬ್ಬರನು್ನ ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.

7 ೕಬನೇ, ನನಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡ.
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

8 “ಆದರೆ ೕಬನೇ,
ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ:

9 ‘ ೕಬ ಾದ ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನು; ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿ;
ಾನು ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ; ಾನು ದೋಷಿಯಲ್ಲ!

10 ಾನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದೇವರು ನನಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ವೈರಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
11ದೇವರು ನನ್ನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಸರಪಣಿಯಿಂದ ಕಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ;

ಾನು ಾಡುವಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ದೇವರು ಗಮನಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.’

12 “ಆದರೆ ೕಬನೇ, ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾಗಿರುವೆ.
ಾನು ಅದನು್ನ ನಿರೂಪಿಸುವೆ.

ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು.
13 ೕಬನೇ, ನೀನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾದಿಸುವುದೇಕೆ?

ದೇವರು ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ವಿವರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ ೕ?

14ಒಂದುವೇಳೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಾಯರ್ದ ಕುರಿ ಾಗಿ ವಿವರಿಸಬಹುದು.
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ಒಂದುವೇಳೆ ನಮಗೆ ಅಥರ್ ಾಗದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆತನು
ಾ ಾಡಬಹುದು.

15ಜನರು ಾಢನಿದೆ್ರಯಲಿ್ಲರು ಾಗ
ದೇವರು ಕನಸಿನ ಮೂಲಕ ಾಗಲಿ ದಶರ್ನದ ಮೂಲಕ ಾಗಲಿ

ಾ ಾಡಬಹುದು.
16ಆತನು ಅವರ ಕಿವಿಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಬಹುದು.

ಆಗಅವರು ದೇವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಹು ಭಯಗೊಳು್ಳವರು.
17ಜನರುತಪು ್ಪ ಾಡ ಾರದೆಂದೂಅಹಂ ಾರಿಗ ಾಗಿರ ಾರದೆಂದೂ

ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.
18 ಮರಣದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಜನರನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ

ದೇವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.
ಾಶ ಾಗುತಿ್ತರುವವನನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು
ಎಚ್ಚರಿಸು ಾ್ತನೆ.

19 “ಇದಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬನು ದೇವರ ಶಿ ಯಿಂದ ಾಸಿಗೆಹಿಡಿದು
ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರು ಾಗ ದೇವರ ಸ್ವರಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೂ
ಕೊಡಬಹುದು.

ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಎಲುಬುಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಧಿಸುವಂಥ
ನೋವಿನಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸು ಾ್ತನೆ.

20ಅವನಿಗೆಊಟ ಾಡಲೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಅತ್ಯಧಿಕ ಾದ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ
ಮೃ ಾ್ಠನ್ನಕೂ್ಕ ಅಸಹ್ಯಪಡುವನು.

21ಅವನು ಆಸಿ್ತಪಂಜರದಂತೆ ೕಣ ಾಗುವನು.
ಾಣದಿದ್ದ ಅವನ ಎಲುಬುಗಳುಚಮರ್ಕೆ್ಕ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಅವು
ಹೊರತೋರುತ್ತವೆ.

22ಅವನಿಗೆ ಾವು ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ;
ಅವನ ಜೀವವು ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ.

23ಒಂದುವೇಳೆ ದೇವರ ದೂತರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಾರ ಾಗಿ ಬಂದು
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ಅವನ ನೀತಿ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿ ಅವನ ಮೇಲೆ
ಪಿ್ರೕತಿಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ,

24 ‘ಇವನನು್ನ ಾ ಾಳದಿಂದ ರ ಸು!
ಇವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತದ ಾಗರ್ ಂದನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ

25ಅವನ ದೇಹವು ಾಲ್ಯದಂತೆ ಕೋಮಲ ಾಗುವುದು;
ೌವನ ಾ್ರಯದಂತೆ ದೃಢ ಾಯ ಾಗುವುದು.

26 ಆಗ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಆತನು ಅವನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ
ಉತ್ತರಕೊಡುವನು.

ಅವನು ಆನಂದ ಧ ್ವನಿಗೈದು ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವನು;
ಆತನಮುಂದೆ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವನು.

27 ಬಳಿಕ ಅವನು ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ‘ ಾನು
ಾಪ ಾಡಿದೆನು;

ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಕೆಟ್ಟದ್ದ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆನು.
ಆದರೆ ದೇವರು ಅದಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ!

28ದೇವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಹೋಗದಂತೆ ರ ಸಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಸುಖಪಡುವಂ ಾಯಿತು’
ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.

29-30 “ಅವನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಅವನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಾ ಾಳದಿಂದ
ರ ಸಬೇಕೆಂದೂ ಜೀವನದ ಸುಖವನು್ನ ಅವನು ಮತೆ್ತ
ಅನುಭವಿಸಲೆಂದೂ

ದೇವರು ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಪದೇಪದೇ ಾಡುವನು.

31 “ ೕಬನೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಗಮನಕೊಟು್ಟ ಕೇಳು,
ೌನ ಾಗಿರು.

ಾನು ಾ ಾಡುವೆನು.
32 ೕಬನೇ,ನೀನುಏ ಾದರೂಹೇಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ,ಅದನು್ನ ಾನು

ಕೇಳುವಂ ಾಗಲಿ.
ಮುನ್ನಡೆದು ಾ ಾಡು,
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ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಾ್ಥಪಿಸಲು ನನಗೆ
ಸಂತೋಷ.

33 ೕಬನೇ, ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ
ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ೌನ ಾಗಿರು.
ಾನು ನಿನಗೆ ಾನವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವೆನು.”

34
1ಎಲೀಹು ತನ್ನ ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು:

2 “ ಾನಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಜಾಣರೇ, ನನಗೆ ಗಮನಕೊಡಿರಿ.

3 ಕಿವಿಯು ಾತುಗಳನು್ನ ವಿವೇಚಿಸುತ್ತದೆ;
ಾಲಿಗೆಯು ಆ ಾರವನು್ನ ರುಚಿನೋಡುತ್ತದೆ.

4ಅಂತೆಯೇ ಾವುಈ ಾದಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸಿ
ಾ್ಯಯ ಾದದ್ದನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ.

5 ೕಬನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿ.
ದೇವರು ನನಗೆ ಾ್ಯಯದೊರಕಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ.

6 ಾನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅಪ ಾಧಿಯೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನ ಾಣದ ಪೆಟು್ಟ
ವಿಪರೀತ ಾಗಿದೆ.’

7 “ ೕಬನಿಗೆ ಸ ಾನನು ಾರು?
ಅವನು ನೀರು ಕುಡಿದಂತೆ ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸು ಾ್ತನೆ.

8 ೕಬನು ದುಷ್ಟರೊಂದಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹದಿಂದಿರುವನು;
ಕೆಟ್ಟವರ ಸಂಗಡ ನಡೆ ಾಡುವನು.

9 ಾಕೆಂದರೆ, ‘ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವವನಿಗೆ
ಅದರಿಂದ ಾವ ಪ್ರ ೕಜನವೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವನೇ
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
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10 “ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದಿ್ಧವಂತರೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿ.
ದೇವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ತಪು ್ಪ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

11 ಆತನು ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲ
ಕೊಡುವನು.

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇವರಿಂದ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವನು.

12 ೌದು, ನಿಜ, ದೇವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ;
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನೀತಿಯನು್ನ ಡೊಂಕು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

13 ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ದೇವರನು್ನ ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾರು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು?

ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಮೇಲಿನಜ ಾ ಾ್ದರಿಯನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಾರು
ಕೊಟ್ಟರು?

14ಆತನು ಾ್ವಥರ್ದಲಿ್ಲ ಮನಸಿ್ಸಟು್ಟ,
ತನ್ನ ಆತ್ಮವನೂ್ನ ಜೀವದ ಉಸಿರನೂ್ನ ಜನರಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ,

15ಆಗ ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು
ಸತು್ತಹೋಗಿ ಧೂ ಾಗುವರು.

16 “ನೀನು ವಿವೇಕಿ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

17 ಾ್ಯಯವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ಅಧಿಪತಿ ಾಗುವನೇ?
ೕಬನೇ, ಬಲಿಷ್ಠನೂ ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಆಗಿರುವ ದೇವರನು್ನ

ದೋಷಿಯೆಂಬು ಾಗಿ ತೀಪುರ್ನೀಡಲು ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯವೇ?
18 ‘ನೀವು ಅ ೕಗ್ಯರು!’ ಎಂದು ಾಜರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವವನು

ದೇವರೊಬ್ಬನೇ.
‘ನೀವು ಕೆಡುಕರು!’ ಎಂದು ಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವವನು
ದೇವರೇ.
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19ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ ಾನ್ಯರು ಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖರು ಎಂ ಾಗಲಿ
ಬಡವರು ಮತು್ತ ಶಿ್ರೕಮಂತರು ಎಂ ಾಗಲಿ ಭೇದ ಾವವಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದವನು ದೇವರೇ.

20ಒಬ್ಬನು ಕ್ಷಣ ಾತ್ರದೊಳಗೆಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಾಯಬಹುದು.
ಜನರು ಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಾಯಬಹುದು.
ದುಷ್ಟರು ಸಹ ಾವುದೇ ಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಾಯಬಹುದು.

21 “ಮನುಷ ್ಯರ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೇವರು ಗಮನಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಅವನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಹೆಜೆ್ಜ ಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

22ದುಷ್ಟನನು್ನ ದೇವರಿಂದಮರೆ ಾಡಬಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳ ಾಗಲಿ
ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.

23 ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಪರೀ ಸಲು ಸಮಯವನು್ನ ಗೊತು್ತ
ಪಡಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ;
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ನೀಡಲು ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಕರೆಸಬೇಕಿಲ್ಲ.

24ಬಲಿಷ್ಠರು ತಪು ್ಪ ಾಡಿ ಾಗ
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸದೆ ಾಶ ಾಡಿ

ಅವರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬೇರೆಯವರನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವನು.
25ಹೀಗೆ ಆತನು ಅವರ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಲ ಸಿ,

ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಾಶ ಾಡುವನು.
26ದೇವರು ದುಷ್ಟರನು್ನ

ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ದಂಡಿಸುವನು.
27 ಾಕೆಂದರೆ ದುಷ್ಟರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ;

ಆತನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಲ ಸಲಿಲ್ಲ.
28 ಹೀಗೆ ಬಡವರ ಗೋ ಾಟವು ದೇವರಿಗೆ ಮುಟು್ಟವಂತೆ ದುಷ್ಟರು

ಾಡಿದರು.
ಆತನು ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರ ಕೂಗನು್ನ ಕೇಳಿದನು.

29 ಆದರೆ ದೇವರು ಬಡಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡದಿರಲು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದರೆ,
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ಆತನನು್ನ ದೋಷಿಯೆಂದು ತೀಪುರ್ ಾಡುವವನು ಾರು?
ದೇವರು ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಮರೆ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಆತನನು್ನ

ನೋಡಬಲ್ಲವರು ಾರು?
ಮನುಷ ್ಯರನೂ್ನ ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಆಳುವವನು ದೇವರೇ.

30ದೈವಹೀನ ಾದ ಾಜನು ಜನರನು್ನ ಾಶನಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವು ಾದರೆ
ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಪದಚು್ಯತಿಗೊಳಿಸುವನು.

31 “ಮನುಷ ್ಯನು ದೇವರಿಗೆ, ‘ ಾನು ದೋಷಿ,
ಾನು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಾಪ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

32ದೇವರೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಅಗೋಚರ ಾಗಿದ್ದರೂ ನೀತಿ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಬೋಧಿಸು,
ಾನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು
ಹೇಳಬಹುದು.

33 ೕಬನೇ, ನೀನು ಾ ಾರ್ಟಾಗದೆ
ದೇವರಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಅಪೇ ಸುವುದೇಕೆ?
ೕಬನೇ, ಇದು ನಿನ್ನ ನಿ ಾರ್ರ, ನನ್ನದಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು.

34 ಾನಿಗಳೂಬುದಿ್ಧವಂತರೂ
ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ,

35 ‘ ೕಬನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಅವನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಅಥರ್ವೇ ಇಲ್ಲ!’

36 ೕಬನಿಗೆ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಿರಂತರ ಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು.
ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ದುಷ್ಟನಂತೆಉತ್ತರಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

37ಅವನು ತನ್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆ;
ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ
ಅಧಿಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆ; ದೇವದೊ್ರೕಹವನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳುವರು.
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35
1ಎಲೀಹು ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ,

2 “ ೕಬನೇ, ‘ ಾನು ದೇವರಿಗಿಂತ ನೀತಿವಂತನೆಂದು’
ನೀನು ಹೇಳುವುದು ಾ್ಯಯವಲ್ಲ.

3ಅಲ್ಲದೆ ನೀನು ದೇವರಿಗೆ,
‘ಮನುಷ ್ಯನು ಾಪ ಾಡದೆ ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದರಿಂದ
ಅವನಿಗೆ ಪ್ರ ೕಜನವೇನು?
ಾನು ಾಪ ಾಡದಿದ್ದರೆ ನನಗೇನು ಒಳಿ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು
ಕೇಳು.

4 “ ೕಬನೇ, ಾನು ನಿನಗೂ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೂ
ಉತ್ತರಕೊಡುವೆ.

5 ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಆ ಾಶವನು್ನ ನೋಡು.
ೕಡಗಳನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸು,ಅವುನಿನಗಿಂತಎಷೊ್ಟೕ ಎತ್ತರ ಾಗಿವೆ.

6 ೕಬನೇ, ನೀನು ಾಪ ಾಡಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ದೇವರಿಗೇನೂ
ಕೇ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀನು ಅನೇಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ
ದೇವರಿಗೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

7 ೕಬನೇ, ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದ ದೇವರಿಗೇನೂ
ಸ ಾಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ದೇವರಿಗೆ ನಿನಿ್ನಂದೇನೂ ಾಭ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
8 ೕಬನೇ, ನಿನ್ನ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ನಿನ್ನಂಥವನಿಗೇ ಕೇ ಾಗುವುದು;

ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ನಿನ್ನಂಥವನಿಗೇ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು.

9 “ಹಿಂಸೆಗೂ ಅ ಾ್ಯಯಕೂ್ಕ ಒಳ ಾಗಿರುವವರು
ತಮ್ಮನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠರಿಂದ ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲ ಾರಿ ಾದರೂ

ರೆಯಿಡುವರು.
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10 ಆದರೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರು, ‘ನನ್ನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ದೇವರೆಲಿ್ಲ?’ ಎಂದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
‘ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವ ದೇವರೆಲಿ್ಲ?’ ಎಂದು
ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

11 ‘ನಮ್ಮನು್ನ ಪ ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಾನಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ದೇವರೆಲಿ್ಲ?’ ಎಂದು ಅವರು
ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

12 “ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಕೆಟ್ಟವರು ದೇವರನು್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ
ಆತನು ಅವರಿಗೆಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ದುಷ್ಟರೂ ದು ಾಭಿ ಾನಿಗಳೂಆಗಿ ಾ್ದರೆ.

13 ೌದು,ದೇವರುಅವರಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದಬೇಡಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ;
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

14 ೕಬನೇ, ನೀನು, ‘ದೇವರನು್ನ ಾಣ ಾರೆನು’ ಎಂದು
ಹೇಳು ಾಗ

ಆತನು ನಿನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಾ್ಯಜ್ಯವು ಆತನಮುಂದೆ ಇರುವುದರಿಂದ

ನೀನು ಆತನಿ ಾಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

15 “ದೇವರು ಕೆಟ್ಟಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ಾಪವನು್ನ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ೕಬನ
ಆಲೋಚನೆ.

16 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಬನು ತನ್ನ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾತನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ;

ದು ಾಭಿ ಾನದಿಂದ ವತಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ; ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ
ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.”
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36
1ಎಲೀಹು ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು:

2 “ ೕಬನೇ, ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪಹೊತು್ತ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರು.
ದೇವರ ಪರ ಾಗಿ ಹೇಳಬೇ ಾಗಿರುವ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು

ಾತುಗಳಿವೆ.
3 ಾನು ಾನವನು್ನ ಬಹುದೂರದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ನನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ ಾದ ದೇವರು ಾ್ಯಯವಂತನೆಂದು
ನಿರೂಪಿಸುವೆ.

4 ೕಬನೇ, ಾನು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾತೂ ಸತ್ಯ.
ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾನಪೂಣರ್ನೊಬ್ಬನು ಇ ಾ್ದನೆ.

5 “ದೇವರು ಮ ಾ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಜನರನು್ನ
ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ಮ ಾ ಬಲ ಾಲಿಯೂ ೌದು, ಮ ಾ ಾನಿಯೂ
ೌದು!

6ದೇವರು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಜೀವಿಸಲು ಅವ ಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆತನು ಬಡಜನರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ಯಯದೊರಕಿಸುವನು.

7ನೀತಿವಂತರನು್ನ ದೇವರು ಪರಿ ಾಲಿಸುವನು;
ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವರನು್ನ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವನು;
ಅವರಿಗೆ ಸ ಾ ಾಲ ೌರವ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಾಡುವನು.

8 ಅವರು ಒಂದುವೇಳೆ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ
ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟು್ಟ

ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತದ್ದರೆ,
9ಆತನು ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯವನೂ್ನ ಾಪವನೂ್ನ ಗವರ್ವನೂ್ನ

ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವನು.
10 ಇದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವಂತೆ ಬಲವಂತ

ಾಡುವನು;
ಾಪ ಾಡಕೂಡದೆಂದು ಆ ಾಪಿಸುವನು.
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11ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ,
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು; ಆಗ ಅವರ
ಜೀವನವು ಸುಖಕರ ಾಗುವುದು.

12ಆದರೆ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದಿದ್ದರೆ ಾಶ ಾಗುವರು;
ಮೂಢರಂತೆ ಾಯುವರು.

13 “ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ಲ ಸದವರು ಾ ಾಗಲೂ ಕೋಪದಿಂದಿರುವರು.
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿದರೂ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ

ರೆಯಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
14ಅವರು ೌವನ ಾ್ರಯದಲೆ್ಲೕ

ಪುರುಷ ಾಮಿಗಳಂತೆ ಾಯುವರು.
15ಆದರೆ ದೇವರು ದೀನರನು್ನ ವಿಪತು್ತಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುವನು.

ಆ ವಿಪತು್ತಗಳಿಂದ ದೇವರು ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿ ತನಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡುವಂತೆ ಾಡುವನು.

16 “ ೕಬನೇ, ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ
ಸುರ ತವೂಅಭಿವೃದಿ್ಧಕರವೂ ಆಗಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು

ನಿನಗೆಊಟವನು್ನ ಯಥೇಚ್ಛ ಾಗಿ ಬಡಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತನೆ.
17 ೕಬನೇ, ಈಗ ಾದರೋ ನೀನು ದೋಷಿಯೆಂದು

ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವೆ; ದುಷ್ಟನಂತೆ ದಂಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವೆ.
18 ೕಬನೇ, ಕೋಪವು ನಿನ್ನನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸದಿರಲಿ;

ಹಣವು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸದಿರಲಿ, ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶನಕೆ್ಕ
ನಡೆಸದಿರಲಿ.

19ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಹಣವುಈಗ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡ ಾರದು;
ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಶಕಿ್ತ ಾಮಥರ್ವು ಸಹ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ

ಾಡ ಾರದು.
20ಜ ಾಂಗಗಳು ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ

ಾಣೆ ಾಗುವ ಾತಿ್ರ ಾಗಿ ಬಯಸಬೇಡ.
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21 ೕಬನೇ, ನೀನು ಬಹಳ ಸಂಕಟಪಟಿ್ಟರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಕೆಡುಕನು್ನ

ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ; ತಪು ್ಪ ಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರು.

22 “ಇಗೋ, ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಮ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡುವನು!

ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಪದೇಶಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
23ದೇವರಿಗೆ ಕೆಲಸವನು್ನ ನೇಮಿಸಲು ಾರಿಗೆ ಾಧ್ಯ?

ಆತನಿಗೆ, ‘ನೀನು ತಪ್ಪನು್ನ ಾಡಿರುವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಲು
ಾರಿಗೆ ಾಧ್ಯ?

24ದೇವರನು್ನ ಆತನ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಕೊಂ ಾಡಲುಮರೆಯಬೇಡ.
ಜನರು ಆತನನು್ನ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಸುತಿ್ತಗೀತೆಗಳನು್ನ ಬರೆದಿ ಾ್ದರೆ.

25ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ದೇವರ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಬಲ್ಲನು.
ದೂರದೇಶಗಳ ಜನರು ಸಹ ಆತನು ಾಯರ್ವನು್ನ
ನೋಡಬಲ್ಲರು.

26 ೌದು, ದೇವರೇ ಮಹೋನ್ನತನು. ಆತನ ಮಹತ್ವವನು್ನ ಾವು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆವು.

ಆತನು ಎಂದಿನಿಂದ ಜೀವಿಸಿರುವನೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು.
27 “ದೇವರು ಭೂಮಿಯ ನೀರನು್ನ ಹಬೆಯ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಮೇಲಕೆ್ಕ

ಕೊಂಡೊಯು್ದ
ಅದನು್ನ ಮಂಜ ಾ್ನಗಿಯೂ ಮಳೆಯ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಪರಿವತಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ.

28ಆದ್ದರಿಂದ ೕಡಗಳು ನೀರನು್ನ ಸುರಿಯ ಾಡುತ್ತವೆ;
ಅನೇಕರಮೇಲೆಮಳೆಯು ಸುರಿಯುತ್ತದೆ.

29ದೇವರು ೕಡಗಳನು್ನ ಹರಡುವ ಬಗೆಯ ಾ್ನಗಲಿ
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಗುಡುಗು ಗಜಿರ್ಸುವ ಬಗೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾವನೂ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು.
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30ಇಗೋ, ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಶವನು್ನ ಆ ಾಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿ
ಸಮುದ್ರದ ಆಳ ಾದ ಾಗಗಳನು್ನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

31ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ
ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ದೇವರು
ಅವುಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವನು.

32 ದೇವರು ತನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಡಿಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ
ಆ ಾಪಿಸಲು

ಅದು ಆತನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವುದು.
33ಬಿರು ಾಳಿಯು ಬರುತಿ್ತದೆಯೆಂದು ಗುಡುಗು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ;

ಬಿರು ಾಳಿ ಬರುತಿ್ತರುವುದು ದನಕರುಗಳಿಗೂ ಸಹ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.

37
1 “ಗುಡುಗು ಮಿಂಚುಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಭಯಗೊಳಿಸಿವೆ.

ನನ್ನ ಹೃದಯವುಢವಢವನೆ ಬಡಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ.
2 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಕೇಳಿರಿ! ದೇವರ ಧ ್ವನಿಯು ಗುಡುಗಿನ

ಧ ್ವನಿಯಂತಿದೆ.
ಆತನ ಾಯಿಂದ ಬರುವ ಗುಡುಗುಟು್ಟವ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

3 ಇಡೀ ಆ ಾಶಮಂಡಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸಲೆಂದು ದೇವರು ತನ್ನ
ಸಿಡಿಲನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು.

ಅದು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವುದು.
4ಸಿಡಿಲು ಪ್ರ ಾಶಿಸಿದ ನಂತರ ದೇವರ ಗಜರ್ನೆಯು ಕೇಳಿಬರುವುದು.

ಆತನು ತನ್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದಧ ್ವನಿಯಿಂದಗುಡುಗುಟು್ಟವನು!
ಸಿಡಿಲು ಪ್ರ ಾಶಿಸು ಾಗ ಆತನ ಧ ್ವನಿಯು ಗುಡುಗುಟು್ಟವುದು!
5ದೇವರ ಗುಡುಗುಟು್ಟವ ಧ ್ವನಿಯು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾಗಿದೆ!

ಾವು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾಗದಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಆತನು
ಾಡು ಾ್ತನೆ.
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6ಆತನು ಹಿಮಕೆ್ಕ,
‘ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಬೀಳು’ ಎಂತಲೂ

ಮಳೆಗೆ,
‘ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಸುರಿ’ ಎಂತಲೂ ಆ ಾಪಿಸುವನು.

7ದೇವರು ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನು್ನ ಮನೆ ಳಗೆ ಕೂಡಿ ಾಕು ಾ್ತನೆ.*

8 ಾ್ರಣಿಗಳು ಓಡಿಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
9ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬಿರು ಾಳಿಯೂ

ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಚಳಿ ಾಳಿಯೂ ಬರುತ್ತವೆ.
10ದೇವರಉಸಿರು ನೀರನು್ನ ಮಂಜ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ

ಾಗರಗಳನು್ನ ಹೆಪು ್ಪಗಟಿ್ಟಸುವುದು.
11ದೇವರು ೕಡಗಳಲಿ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವನು.

ಆತನು ತನ್ನ ಮಿಂಚನು್ನ ೕಡಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡುವನು.
12 ಭೂಮಂಡಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಚಲಿಸಲು ದೇವರು ೕಡಗಳಿಗೆ

ಆ ಾಪಿಸುವನು.
ೕಡಗಳು ಆತನ ಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡುತ್ತವೆ.

13ದೇವರು ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ನೀರನು್ನ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ನಿರಂತರ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ೕಡಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವನು.

14 “ ೕಬನೇ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ೌನ ಾಗಿದು್ದ ಕೇಳು.
ದೇವರ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೌನ ಾಗಿದು್ದ ಆಲೋಚಿಸು.

15 ೕಬನೇ, ದೇವರು ೕಡಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡು ಾ್ತನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ ೕ?

* 37:7: ಮನೆ ಳಗೆ ಕೂಡಿ ಾಕು ಾ್ತನೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿ ದೇವರಿಂದ
ಮನೆ ಳಗೆ ಬಂಧಿತ ಾದ ಜನರು, ದೇವರ ಕೈಕೆಲಸವನು್ನ ಮನವರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
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ದೇವರು ಸಿಡಿಲನು್ನ ಹೇಗೆಹೊಳೆಯ ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ ೕ?

16 ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ೕಡಗಳು ಹೇಗೆ ತೂ ಾಡುತಿ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ ೕ?

ದೇವರ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ೕಡಗಳು ಒಂದು
ಉ ಾಹರಣೆಯಷೆ್ಟೕ.

ಅವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.
17 ೕಬನೇ, ನಿನಗೆ ಇವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.

ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಬಿಸಿ ಾಳಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಸ್ತಬ್ಧ ಾ ಾಗ,
ನೀನು ಬೆವತು ಬಟೆ್ಟಗಳು ಒದೆ್ದ ಾಗುವುದಷೆ್ಟೕ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ.

18 ೕಬನೇ, ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಹರಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಅದಕೆ್ಕ ಕಂಚಿನ ದಪರ್ಣದಂತೆ ಮೆರಗು ನೀಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬಲೆ್ಲ ಾ?

19 “ ೕಬನೇ, ಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇ ಾದುದನು್ನ ನಮಗೆ
ತಿಳಿಸು!

ನಮಗೆ ಾಕಷು್ಟ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೋ ನಮಗೆ
ತಿಳಿಯದು.

20 ಾನು ದೇವರಿಗೆ, ‘ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಬೇ ಾಗಿದೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳ ಾರೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಾಶನವನೆ್ನೕ ಕೇಳಿಕೊಂಡಂ ಾಗುವುದು.

21 ಾವನೂ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಸೂಯರ್ನನು್ನ ನೋಡ ಾರನು.
ಾಳಿಯು ೕಡಗಳನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದಮೇಲೆ
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನು ಬಹು ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿ
ಹೊಳೆಯುತಿ್ತರುವನು.

22 ದೇವರ ಹೊನಿ್ನನ ಮಹಿಮೆಯು ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದಿಂದ
ಹೊಳೆಯುವುದು.

ದೇವರ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಬೆಳಕು ಸುತು್ತವರಿದಿದೆ.
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23 “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಮಹೋನ್ನತನೇ ಸರಿ! ಾವು ಆತನನು್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ಮ ಾ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವನೂ
ಾ್ಯಯವಂತನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ; ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಲು
ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

24ಆದ ಾರಣವೇ ಜನರು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರುವರು.
ದೇವ ಾದರೋ ತಮ್ಮನು್ನ ಾನಿಗಳೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ
ಗವಿರ್ಷ್ಠರನು್ನ ೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”

38
ೕಬನಿಗೆ ದೇವರಉತ್ತರ

1 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಬಿರು ಾಳಿ ಳಗಿಂದ ೕಬನಿಗೆ
ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು:

2 “ನನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶಗಳನು್ನ ಮೂಖರ್ತನದ ಾತುಗಳಿಂದ
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಿಸುತಿ್ತರುವ

ಈಮನುಷ ್ಯನು ಾರು?
3 ೕಬನೇ, ನಡುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿರು.

ಾನು ನಿನಗೆ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆಉತ್ತರಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗು.

4 “ ೕಬನೇ, ಾನು ಭೂಮಿಗೆಅಸಿ್ತ ಾರ ಾಕಿ ಾಗ ನೀನು ಎಲಿ್ಲದೆ್ದ?
ನೀನು ಬಹುಜಾಣ ಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆಉತ್ತರಕೊಡು.

5 ೕಬನೇ, ಭೂಮಿಯಅಳತೆಗಳನು್ನ ಾರು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು?
ಭೂಮಿಯ ಅಳತೆಯನು್ನ ನೂಲುಗುಂಡಿನಿಂದ ಅಳೆದವರು

ಾರು?
6ಭೂಮಿಯಆ ಾರಸ್ತಂಭಗಳು ಾವುದರಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ?

ಭೂಮಿಯಅಸಿ್ತ ಾರಕೆ್ಕ ದಲ ಕಲ್ಲನು್ನ ಾಕಿದವರು ಾರು?
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7 ಅದು ಸಂಭವಿಸಿ ಾಗ, ಮುಂಜಾನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಾಡಿದವು;

ದೇವದೂತರುಗಳು ಆನಂದ ೕಷ ಾಡಿದರು!
8 “ ೕಬನೇ, ಭೂಮಿಯ ಗಭರ್ದೊಳಗಿಂದ ನುಗಿ್ಗ ಬರುವ

ಸಮುದ್ರದ ನೀರನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದವರು ಾರು?

9ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ೕಡಗಳಿಂದಮುಚಿ್ಚ
ಾಗರ್ತ್ತಲನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಂತೆ ಸುತಿ್ತಟೆ್ಟನು.

10 ಾನು ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಮೇರೆಯನು್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ
ಕದ ಾಕಿದ ಾಗಿಲುಗಳ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲಟೆ್ಟನು.

11 ಾನು ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ, ‘ನೀನು ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ
ಇದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ಬರಕೂಡದು.

ನಿನ್ನ ಹೆಮೆ್ಮಯ ಅಲೆಗಳು ಇಲೆ್ಲೕ ನಿಲ್ಲಬೇಕು’ ಎಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟೆ್ಟನು.

12 “ ೕಬನೇ, ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ ಎಂ ಾದರೂ
ಮುಂಜಾನೆ ಾಗಲಿ ಹಗಲಿ ಾಗಲಿ ಆರಂಭ ಾಗೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿರುವಿ ಾ?

13 ೕಬನೇ, ದುಷ್ಟರನು್ನ ಅವರು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಹಿಡಿದು

ನಡುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀನು ಮುಂಜಾನೆಯ ಬೆಳಕಿಗೆ
ಎಂ ಾದರೂ ಆ ಾಪಿಸಿರುವಿ ಾ?

14ಮುಂಜಾನೆಯಬೆಳಕು ಬೆಟ್ಟಗಳನೂ್ನ ಕಣಿವೆಗಳನೂ್ನ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾಣ ಾಡುತ್ತವೆ.

ಹಗಲುಬೆಳಕು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂ ಾಗ
ಆ ಸ್ಥಳಗಳ ರೂಪಗಳು ಮೇಲಂಗಿಯ ನೆರಿಗೆಗಳಂತೆ
ಎದು್ದ ಾಣುತ್ತವೆ.

ಆ ಸ್ಥಳಗಳುಮುದೆ್ರ ತಿ್ತದ
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ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಂತೆ ರೂಪಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
15ದುಷ್ಟರು ಹಗಲುಬೆಳಕನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಅದು ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿ ಹೊಳೆಯು ಾಗ, ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡದಂತೆ ಅದು ಅವರನು್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

16 “ ೕಬನೇ, ಸಮುದ್ರವು ಆರಂಭ ಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಆಳ ಾದ
ಾಗಗಳಿಗೆ ನೀನು ಎಂ ಾದರೂ ಹೋಗಿರುವಿ ಾ?

ಾಗರದ ತಳದಮೇಲೆ ನೀನು ಎಂ ಾದರೂ ನಡೆದಿರುವಿ ಾ?
17 ೕಬನೇ, ಾ ಾಳದ ಾ್ವರಗಳ ಾ್ನಗಲಿ

ೕ ಾಂಧ ಾರದ ಾಗಿಲುಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ನೀನು ಎಂ ಾದರೂ
ನೋಡಿರುವಿ ಾ?

18 ೕಬನೇ, ಭೂಮಿಯವಿ ಾಲತೆಯನು್ನ ನೋಡಿರುವಿ ಾ?
ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿ ಾ?
ನಿನಗೆ ಇದೆ ಾ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನನಗೆ ಹೇಳು.

19 “ ೕಬನೇ, ಬೆಳಕು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುತ್ತದೆ?
ಕತ್ತಲೆಯು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುತ್ತದೆ?

20 ೕಬನೇ, ಬೆಳಕನೂ್ನ ಕತ್ತಲೆಯನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಉಗಮಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಲೆ್ಲ ಾ?

ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವ ಾಗರ್ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ ೕ?
21 ೕಬನೇ, ಇವು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ, ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಬಹು

ವೃದ್ಧನೂ ಾನಿಯೂ ಆಗಿರುವೆ.
ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾಗ ನೀನು ಅಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೇ?

22 “ ೕಬನೇ, ಾನು ಹಿಮವನೂ್ನ ಆಲಿಕಲ್ಲನೂ್ನ ಇಟಿ್ಟರುವ
ಉ ಾ್ರಣಗ ಳಗೆ

ನೀನು ಎಂ ಾದರೂ ಹೋಗಿರುವಿ ಾ?
23ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನ ಾಲ ಾ್ಕಗಿಯೂಯುದ್ಧಕದನಗಳ ಾಲ ಾ್ಕಗಿಯೂ
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ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
24 ೕಬನೇ, ಸೂಯರ್ನು ಹೊರಟ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ

ಾಳಿಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಬೀಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಹೊರಟುಬರುವ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ

ನೀನು ಎಂ ಾದರೂ ಹೋಗಿರುವಿ ಾ?
25 ೕಬನೇ, ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಾಗಿ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಅಗೆದು

ಸುರಂಗ ಾಡಿದವರು ಾರು?
ಗುಡುಗುಮಿಂಚಿನಮಳೆಗೆ ಾದಿಯನು್ನ ಾಡಿದವರು ಾರು?

26-27 ೕಬನೇ, ಾರೂ ಾಸಿಸದಿರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀರು
ಇರುವಂತೆಯೂ

ಆ ನೀರು ಬರಿ ಾದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸಿ ಬಹಳ ಹುಲಿ್ಲನಿಂದ
ಅದನು್ನ ಹಸಿರುಗೊಳಿಸುವಂತೆಯೂ ಾಡಿದವರು ಾರು?

28 ೕಬನೇ,ಮಳೆಗೆ ತಂದೆಯಿರುವನೇ?
ಇಬ್ಬನಿಯಹನಿಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವರು ಾರು?

29 ೕಬನೇ,ಮಂಜಿಗೆ ಾಯಿ ಇರುವಳೇ?
ಆ ಾಶದ ಇಬ್ಬನಿಯನು್ನ ಹೆತ್ತವರು ಾರು?

30ನೀರು ಕಲಿ್ಲನಂತೆ ಗಟಿ್ಟ ಾ ಾಗ,
ಾಗರಗಳ ಮೇ ಾ್ಭಗವು ಹೆಪು ್ಪಗಟಿ್ಟ ಾಗ ಆ ಾಶದ ಹಿಮಕೆ್ಕ
ಜನನ ಕೊಡುವವರು ಾರು?

31 “ ೕಬನೇ, ಪೆ್ಲಯಡ್್ಸ* ಎಂಬ ನಕ್ಷತ್ರಗುಂಪನು್ನ ನೀನು
ಕಟ್ಟಬಲೆ್ಲ ಾ?

ನೀನು ಒರೈಯನ್† ನಕ್ಷತ್ರ ಗುಂಪಿನ ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಬಿಚ್ಚಬಲೆ್ಲ ಾ?

* 38:31: ಪೆ್ಲಯಡ್್ಸಅಥ ಾ ಕೃತಿ್ತಕೆ ಇದೊಂದುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ. ಇದನು್ನ ಆ ಾಗ
“ಏಳುಸಹೋದರಿಯರು”ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಾಡಿಕೆಯುಂಟು. † 38:31: ಒರೈಯನ್
ಅಥ ಾಮೃಗಶಿರಇದುಸಹಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದಒಂದುನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ. ಇದನು್ನ ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿಒಬ್ಬ
ಬೇಟೆ ಾರ ಅಥ ಾ ಬಲ ಾಲಿ ಾದ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
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32 ೕಬನೇ, ನೀನು ಸಮಯಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಾಶಿಗಳನು್ನ
ಬರ ಾಡಬಲೆ್ಲ ಾ?

ನೀನು ಬೇರ್‡ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಅದರ ಮರಿಗ ಂದಿಗೆ
ನಡೆಸಬಲೆ್ಲ ಾ?

33 ೕಬನೇ, ಆ ಾಶವನು್ನ ಆಳುವ ನಿಯಮಗಳು ನಿನಗೆ
ಗೊತಿ್ತವೆ ೕ?

ಅವುಗಳ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ನೀನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಆರಂಭಿಸಬಲೆ್ಲ ಾ?

34 “ ೕಬನೇ, ನೀನು ೕಡಗಳಿಗೆಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಆ ಾಪಿಸಿ
ಅವು ನಿನ್ನನು್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯಿಂದ ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ

ಾಡಬಲೆ್ಲ ಾ?
35 ೕಬನೇ, ನೀನು ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬಲೆ್ಲ ಾ?

ಅದು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಇಗೋ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ;
ತಮಗೇ ಾಗಬೇಕು’ ಎನು್ನವುದೇ?

36 “ ೕಬನೇ, ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಾನಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವವರು
ಾರು?

ಅವರ ಅಂತ ಾಳದಲಿ್ಲ ಾನವನು್ನ ಇಡುವವರು ಾರು?
37 ೕಡಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ

ಮಳೆ ಸುರಿಸಲು ಅವುಗಳನು್ನ ಗಚಿ ಾಕಿ
38 ಧೂಳನು್ನ ಮಣ್ಣ ಾ್ನಗಿಯೂ ಹೆಂಟೆಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು

ಅಂಟಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ
ಾಡುವ ಾನಿ ಾರು?

39-40 “ ೕಬನೇ, ಹೆಣು್ಣಸಿಂಹಕೆ್ಕ ನೀನು ಆ ಾರವನು್ನ
ಹುಡುಕುವೆ ಾ?

‡ 38:32: ಬೇರ್ ಅಥ ಾ ಸಪ್ತಷಿರ್. ಇದು ಸಹ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು.
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ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಂಹಗಳಿಗೂ ದೆಯಲಿ್ಲ
ಹೊಂಚು ಾಕುತಿ್ತರುವ ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗಳಿಗೂ ನೀನು
ಉಣಿಸಬಲೆ್ಲ ಾ?

41 ಾಗೆಗಳು ಆ ಾರವಿಲ್ಲದೆ ಅಲೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳು
ದೇವರಿಗೆ ರೆಯಿಡು ಾಗ

ಅವುಗಳಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಒದಗಿಸುವವರು ಾರು?

39
1 “ ೕಬನೇ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಕೆಗಳು ಾ ಾಗ ಹುಟು್ಟತ್ತವೆ ಎಂಬುದು

ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ ೕ?
ಾಯಿ ಜಿಂಕೆಯು ಮರಿ ಈಯು ಾಗ ನೀನು ಸ ಾಯ
ಾಡಬಲೆ್ಲ ಾ?

2 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಕೆಯೂ ಜಿಂಕೆಯೂ ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳನು್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಎಷು್ಟ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ ೕ?

ಅವುಗಳು ಹುಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾದ ಸಮಯ ಾವುದೆಂದು
ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ ೕ?

3ಅವುಬಗಿ್ಗಕೊಂಡು ಮರಿಗಳನು್ನ ಈಯುತ್ತವೆ;
ಬಳಿಕ ಅವುಗಳ ಪ್ರಸವವೇದನೆ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ.

4 ಬೆಟ್ಟದಮೇಕೆ ಮರಿಗಳೂ ಜಿಂಕೆಯ ಮರಿಗಳೂ ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲ
ಪುಷಿ್ಟ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಬಳಿಕ ಅವು ತಮ್ಮ ಾಯಂದಿರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತ್ತವೆ;
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

5 “ ೕಬನೇ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾಡುಕತೆ್ತಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದವರು ಾರು?

ಅವುಗಳ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ, ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟವರು
ಾರು?

6 ಾಡುಕತೆ್ತಗೆ ಅಡವಿಯನು್ನ ಮನೆಯ ಾ್ನಗಿ ಕೊಟ್ಟವನೇ ಾನು.
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ಅವುಗಳಿಗೆ ಉಪು ್ಪಭೂಮಿಯನು್ನ ಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ
ಕೊಟ್ಟವನೇ ಾನು.

7 ಾಡುಕತೆ್ತಯು ಗದ್ದಲವಿರುವ ಊರುಗಳ ಸಮೀಪಕೂ್ಕ
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಾರೂ ಅವುಗಳನು್ನ ಪಳಗಿಸಿ ದುಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

8 ಾಡುಕತೆ್ತಗಳು ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತ್ತವೆ.
ಹಸಿ ಾದ ಏನ ಾ್ನದರೂ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಅವು ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಹುಡುಕುತ್ತವೆ.

9 “ ೕಬನೇ, ಾಡುಕೋಣಕೆ್ಕ ಮೂಗು ಾರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ನಿನ್ನ
ಹೊಲವನು್ನ ಉಳುವಂತೆ ಾಡಬಲೆ್ಲ ಾ?

ತಗು್ಗಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಬಲೆ್ಲ ಾ?
10 ಾಡುಕೋಣವನು್ನ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟಿ್ಟ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಳುಮೆ

ಾಡಬಲೆ್ಲ ಾ?
ಅದು ತಗು್ಗಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಕುಂಟೆ
ಎಳೆಯುವುದೋ?

11 ನಿನ್ನ ಬೇ ಾಯಕೆ್ಕ ಾಡುಕೋಣದ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಅವಲಂಭಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲ ಾ?

ಪ್ರ ಾಸದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಅದು ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಅಪೇ ಸುವೆ ಾ?

12ಅದು ನಿನ್ನ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ,
ನಿನ್ನ ಕಣಕೆ್ಕ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರುವುದೆಂದು
ಭರವಸವಿಡುವಿ ಾ?

13 “ಉಷ್ಟ ್ರಪ ಯು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳನು್ನ
ಬಡಿ ಾಡುವುದು.

ಆದರೆ ಅದರ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಕೊಕ್ಕರೆಯ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಗೆ
ಸರಿಹೋಲುವುದಿಲ್ಲ.
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14ಉಷ್ಟ ್ರಪ ಯು ನೆಲದಮೇಲೆ ಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಇಡುತ್ತದೆ;
ಟೆ್ಟಗಳುಮರಳಿನಲಿ್ಲ ಾವು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

15 ಆ ಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಲಿ ಾ್ರಣಿಗ ಾಗಲಿ
ತುಳಿಯಬಹುದೆಂಬುದನು್ನ

ಆಉಷ್ಟ ್ರಪ ಯುಮರೆತುಬಿಡುತ್ತದೆ.
16ಉಷ್ಟ ್ರಪ ಯು ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ

ತನ್ನ ಮರಿಗಳಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ವತಿರ್ಸುತ್ತದೆ;
ಮರಿಗಳು ಸತು್ತಹೋದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಸವು ವ್ಯಥರ್ ಾಯಿತೆಂಬ
ಚಿಂತೆಯೂಅದಕಿ್ಕಲ್ಲ.

17 ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಉಷ್ಟ ್ರಪ ಗೆ ಾನವನು್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಉಷ್ಟ ್ರಪ ಯು ಮೂಢಪ ಾಗಿದೆ, ಅದನು್ನ ಈ ರೀತಿ
ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು ಾನೇ.

18 ಆದರೆ ಉಷ್ಟ ್ರಪ ಯು ಓಡಲು ಎದೆ್ದೕಳು ಾಗ, ಕುದುರೆಯನೂ್ನ
ಅದರ ಸ ಾರನನೂ್ನ ಕಂಡು ನಗುತ್ತದೆ.

ಅದು ಕುದುರೆಗಿಂತಲೂ ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡಬಲ್ಲದು.

19 “ ೕಬನೇ, ನೀನು ಕುದುರೆಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ ಾ?
ಅದರ ಕೊರಳಿನಮೇಲಿನ ಕೇಸರವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ ಾ?

20 ಮಿಡತೆಯು ಕುಪ್ಪಳಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಕುದುರೆಯನೂ್ನ
ಕುಪ್ಪಳಿಸಬಲೆ್ಲ ಾ?

ಅದರ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಕೆನೆತ ಜನರನು್ನ ಭಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
21 ಕುದುರೆಯು ತನಗಿರುವ ಾಹುಬಲದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತದೆ;

ತನ್ನ ಾದದಿಂದ ನೆಲವನು್ನ ಕೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ವೇಗ ಾಗಿ
ಓಡು ಾ್ತ ಹೋಗುವುದು.

22 ಕುದುರೆಯು ಭಯವನು್ನ ಕಂಡು ನಗುವುದು;ಅದಕೆ್ಕ ಭಯವಿಲ್ಲ!
ಅದುಯುದ್ಧದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

23 ಕುದುರೆಯ ಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲ ಬತ್ತಳಿಕೆಯು ಅಲು ಾಡುವುದು.
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ಕುದುರೆಸ ಾರನು ಕೊಂಡೊಯು್ಯತಿ್ತರುವ ಬಜಿರ್ ಮತು್ತ
ಆಯುಧಗಳು ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.

24 ಕುದುರೆಯು ಬಹುಉತು್ಸಕತೆಯಿಂದಿರುತ್ತದೆ!
ಅದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡುವುದು; ಅದು
ತೂತೂರಿಯಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ನಿಲ್ಲದು.

25ತುತೂ್ತರಿಯ ಧ ್ವನಿಗೆ ಕುದುರೆಯು, “ಆ ಾ!” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಅದು ದೂರದಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧವನು್ನ ಮೂಸಿ ನೋಡಿ
ತಿಳಿಯುವುದು.

ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವುದನೂ್ನ ಯುದ್ಧದ
ಎ ಾ್ಲ ಕೂ ಾಟವನೂ್ನ ಅದು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.

26 “ ೕಬನೇ, ತನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳನು್ನ ಚಾಚಿಕೊಂಡು ದ ಣದ ಕಡೆಗೆ
ಾರುವ ಗಿಡುಗಕೆ್ಕ ನೀನು ಾರುವುದನು್ನ ಕಲಿಸಿದೆ ೕ?

27ನೀನು ಹದಿ್ದಗೆ ಾರಿಹೋಗಿ ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆ ಗೂಡನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಆ ಾಪಿಸುವೆ ಾ?

28ಹದು್ದ ಕಡಿ ಾದ ಬಂಡೆಯಮೇಲೆ ಾಸಿಸುವುದು.
ಕಡಿ ಾದ ಬಂಡೆಯು ಹದಿ್ದನ ದುಗರ್ ಾಗಿದೆ.

29ಹದು್ದ ಆ ಾರ ಾ ್ಕಗಿ ತನ್ನ ದುಗರ್ದಿಂದ ನೋಡುತ್ತದೆ.
ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಆ ಾರವನು್ನ ಅದು ನೋಡಬಲ್ಲದು.

30ಹದಿ್ದನಮರಿಗಳು ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯುತ್ತವೆ.
ಅವು ಸತ್ತದೇಹಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.”

40
1ಇದಲ್ಲದೆಯೆಹೋವನು ೕಬನಿಗೆ,

2 “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾ್ಯಜ್ಯಹೂಡಿದವನು ಆತನನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸಬಲ್ಲನೇ?
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ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಪ ಾದ ಹೊರಿಸುವವನು ಆತನಿಗೆ ಉತ್ತರ
ನೀಡಲಿ” ಎಂದನು.

3ಆಗ ೕಬನುಯೆಹೋವನಿಗೆ,

4 “ ಾನು ಅಲ್ಪನೇ ಸರಿ!
ಾನು ನಿನಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡ ಾರೆನು!

ನನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಾಯಿಯಮೇಲೆ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
5 ಾನು ಒಂದು ಸಲ ಾ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಾದ

ಾಡ ಾರೆನು.
ಾನುಎರಡು ಸಲ ಾ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ;ಆದರೆ ಾನುಹೆಚಿ್ಚಗೆಏನೂ
ಹೇಳ ಾರೆನು”ಅಂದನು.

6 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಬಿರು ಾಳಿ ಳಗಿಂದ ಮತೆ್ತ
ೕಬನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿ ಹೀಗೆಂದನು:

7 “ ೕಬನೇ, ನಡುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಎದು್ದನಿಂತುಕೊ!
ಾನು ನಿನಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳುವೆನು; ನೀನು ನನಗೆ
ಉತ್ತರ ಕೊಡು.

8 “ ೕಬನೇ, ನನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಖಂಡಿಸುವಿ ಾ?
ನಿನ್ನನು್ನ ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲು ನನ್ನನು್ನ
ದೋಷಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವೆ ಾ?

9ನಿನ್ನ ತೋಳುಗಳು ನನ್ನ ತೋಳುಗಳಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿವೆ ೕ?
ನಿನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ನನ್ನ ಸ್ವರದಂತೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ
ಗುಡುಗುಟಿ್ಟಸಬಲೆ್ಲ ಾ?

10ನೀನು ದೇವರಂತಿದ್ದರೆ ಹೆಮೆ್ಮಪಡು!
ನೀನು ದೇವರಂತಿದ್ದರೆ ಘನತೆಯನೂ್ನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ
ವಸ್ತ ್ರಗಳಂತೆ ಧರಿಸಿಕೊ.
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11 ನೀನು ದೇವರಂತಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿ ಗವಿರ್ಷ್ಠರನು್ನ
ದಂಡಿಸು;

ಅವರನು್ನ ದೀನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು.
12ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಅವರನು್ನ ದೀನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು.

ದುಷ್ಟರನು್ನ ಅವರು ನಿಂತಿರುವಲಿ್ಲಯೇ ಜಜಿ್ಜ ಾಕು.
13ಗವಿರ್ಷ್ಠರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡು;

ಅವರ ದೇಹಗಳನು್ನ ಸುತಿ್ತ ಅವರ ಸ ಾಧಿಗ ಳಗೆ ಾಕು.
14 ೕಬನೇ, ನೀನು ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಶಕ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ,

ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲ ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಾನೇ ಹೊಗಳುವೆನು.

15 “ ೕಬನೇ, ಬೆಹೇ ೕತನು್ನ ನೋಡು.
ಅದನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು ಾನೇ; ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನೂ

ಾನೇ.
ಅದು ಹಸುವಿನಂತೆ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಮೇಯುತ್ತದೆ.

16ಅದರ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಶಕಿ್ತಯಿದೆ.
ಅದರ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲರುವ ಾಂಸಖಂಡಗಳು ಬಹು
ಶಕಿ್ತಯುತ ಾಗಿವೆ.

17 ಅದರ ಾಲವು ದೇವ ಾರು ಮರದಂತೆ ಬಲ ಾಗಿ
ನಿಂತುಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.

ಅದರ ಾಲಿನ ಾಂಸಖಂಡಗಳು ಬಹು ಬಲ ಾಗಿವೆ.
18ಅದರ ಎಲುಬುಗಳು ಾಮ್ರದಂತೆ ಬಲ ಾಗಿವೆ.

ಅದರ ಾಲುಗಳು ಕಬಿ್ಬಣದ ಕಂಬಿಗಳಂತಿವೆ.
19ನನಿ್ನಂದ ನಿಮಿರ್ತ ಾಗಿರುವ ಅತ್ಯದು್ಭತ ಾದ ಾ್ರಣಿ ಅದು.

ಅದನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಾನೊಬ್ಬನೇ ಅದನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಲೆ್ಲನು.
20 ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳು ಆಟ ಾಡುವ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ

ಹುಲ್ಲನು್ನ
ಅದು ತಿನು್ನತ್ತದೆ.

21ಅದು ಾವರೆ ಗಿಡಗಳ ಕೆಳಗೆಮಲಗಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ;
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ಕೊಳಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
22 ಾವರೆಗಿಡಗಳು ತಮ್ಮ ನೆರಳಿನಿಂದ ಅದನು್ನ ಮರೆ ಾಡುತ್ತವೆ;

ನದಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ನೀರವಂಜಿ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ
ಅದು ಾಸಿಸುತ್ತದೆ.

23ನದಿಯು ತುಂಬಿಹರಿದರೂ ಅದು ಓಡಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯು ಅದರ ಮುಖಕೆ್ಕ ರಭಸದಿಂದ ಬಡಿದರೂ
ಅದಕೆ್ಕ ಭಯವಿಲ್ಲ.

24ಅದರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕುರುಡು ಾಡಿಅದನು್ನ ಬಂಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಕೊಂಡಿಗಳಿಂದಅದರಮೂಗಿಗೆಚುಚು್ಚವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಾರಿಗೂ

ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

41
1 “ ೕಬನೇ, ನೀನು ಲಿ ಾ್ಯ ಾನನನು್ನ* ಾಳದಿಂದ

ಹಿಡಿಯಬಲೆ್ಲ ಾ?
ನೀನು ಅದರ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಅದುಮಿ ಹಗ್ಗದಿಂದ
ಕಟ್ಟಬಲೆ್ಲ ಾ?

2ಅದರಮೂಗಿನಮೂಲಕ ಹಗ್ಗವ ಾ್ನಗಲಿ
ದವಡೆಗಳಮೂಲಕ ಕೊಂಡಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಕಬಲೆ್ಲ ಾ?

3 ತನ್ನನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅದು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇ?

ಅದು ನಯ ಾದ ಪದಗಳಿಂದ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡುತ್ತದೆ ೕ?

4ಅದು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇ?
ಸ ಾ ಾಲ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡುವುದೇ?

* 41:1: ಲಿ ಾ್ಯ ಾನ್ ಇದು ಹೀಬೂ್ರ ಹೆಸರು, ಇದು ಾವ ಾ್ರಣಿ ಎಂಬುದು
ಸರಿ ಾಗಿ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಸಳೆ ಾಗಿದಿ್ದರಬಹುದು ಅಥ ಾ ಮ ಾಸಮುದ್ರ
ಾ್ರಣಿ ಾಗಿದಿ್ದರಬಹುದು.
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5 ನೀನು ಪ ಂದಿಗೆ ಆಟ ಾಡುವಂತೆ ಅದರ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಆಟ ಾಡುವಿ ಾ?

ನಿನ್ನ ಾಸಿಯರು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಾಡಲೆಂದು ಹಗ್ಗದಿಂದ
ಅದನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಕುವಿ ಾ?

6 ೕಬನೇ, ಬೆಸ್ತರು ಅದನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವರೇ?

ಅವರು ಅದನು್ನ ವತರ್ಕರಿಗೆ ಾರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವರೇ?

7 ನೀನು ಭಜಿರ್ಗಳನು್ನ ಎಸೆದು ಅದರ ಚಮರ್ಕೂ್ಕ ತಲೆಗೂ
ಾಟಿಸಬಲೆ್ಲ ಾ?

8 “ ೕಬನೇ, ನೀನು ಅದರಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಟು್ಟ ನೋಡು.
ಆಪ್ರ ಾಸದ ಹೋ ಾಟವನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಂಡರೆಅದನು್ನ ನೀನು
ಮುಟು್ಟವುದೇ ಇಲ್ಲ.

9ನೀನು ಅದನು್ನ ಸೋಲಿಸಬಹುದೆಂದು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,
ಇ ಾ್ನದರೂ ಅದನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡು!
ಅದನು್ನ ನೋಡಿದರೇ ನಿನಗೆ ಭಯ ಾಗುತ್ತದೆ!

10ಅದನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸುವಷು್ಟ ಧೈಯರ್ ಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ.

“ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ಶಕಿ್ತ
ಾರಿಗಿದೆ?

11 ಾನು ಾರಿಗೂ ಾವ ಾಲವನೂ್ನ ತೀರಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಆ ಾಶಮಂಡಲದ ಕೆಳಗಿರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ನನ್ನದೇ.

12 “ ೕಬನೇ, ಲಿ ಾ್ಯ ಾನನ ಅಂಗಗಳನೂ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ
ಸೊಗ ಾದ ಆ ಾರವನೂ್ನ ನಿನಗೆ ವಣಿರ್ಸುವೆನು.

13 ಾವನೂ ಅದರ ಚಮರ್ವನು್ನ ಸುಲಿಯ ಾರನು.
ಾವನೂ ಅದರ ದವಡೆಗಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚ ಾರನು.
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14 ಬಲವಂತದಿಂದ ಅದರ ದವಡೆಗಳನು್ನ ತೆರೆಸಲು ಾರಿಗೂ
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅದರ ದವಡೆಹಲು್ಲಗಳು ಜನರನು್ನ ಭಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
15ಅದರ ಹಿಂಬದಿಯಲಿ್ಲ ಗು ಾಣಿಗಳ ಾಲುಗಳು

ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಬಿಗಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಮುದಿ್ರತ ಾಗಿವೆ.
16 ಾಳಿಯೂ ಾದುಹೋಗದಂತೆ

ಆ ಗು ಾಣಿಗಳು ೕಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
17ಗು ಾಣಿಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡು

ಬಿಡಿಸಲು ಅ ಾಧ್ಯ ಾಗಿದೆ.
18ಅದರ ಸೀನಿನ ತುಂತುರುಗಳು ಥಳಥಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಅದರ ಕಣು್ಣಗಳುಮುಂಜಾನೆಯಬೆಳಕಿನಂತಿವೆ.
19ಅದರ ಾ ಳಗಿಂದಉರಿಯುವ ಕೊಳಿ್ಳಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.

ಬೆಂಕಿಯಜಾ್ವಲೆಗಳು ಾರುತ್ತವೆ.
20 ಾಯ್ದಮಡಕೆಯ ಕೆಳಗೆ ಉರಿಯುತಿ್ತರುವ ಆಪು ಹುಲಿ್ಲನಿಂದ

ಬರುವ ಹೊಗೆಯಂತೆ
ಅದರಮೂಗಿನಿಂದ ಹೊಗೆಯು ಾಯುವುದು.

21ಅದರಉಸಿರು ಇದ್ದಲನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುವುದು;
ಜಾ್ವಲೆಗಳುಅದರ ಾ ಳಗಿಂದ ಾರುವವು.

22ಅದರ ಕುತಿ್ತಗೆ ಬಹು ಶಕಿ್ತಯುತ ಾಗಿದೆ;
ಜನರು ಭಯಗೊಂಡು ಅದರ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವರು.

23ಅದರ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಾವ ಬಲಹೀನತೆಯೂ ಇಲ್ಲ.
ಅದು ಕಬಿ್ಬಣದಂತೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿದೆ.

24ಅದರ ಹೃದಯಬಂಡೆಯಂತಿದೆ,ಅದಕೆ್ಕ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ಬೀಸುವ ಕೆಳಗಲಿ್ಲನಂತೆ ಅದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿದೆ.

25ಅದು ಎ ಾ್ದಗ ಬಲಿಷ್ಠರು ಭಯಪಡುವರು.
ಅದು ತನ್ನ ಾಲವನು್ನ ತೂಗಿದರೆ ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುವರು.

26 ಅದಕೆ್ಕ ಬಡಿಯುವ ಖಡ್ಗ, ಭಜಿರ್ ಈಟಿಗಳು ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಪುಟ ಾರುತ್ತವೆ.
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ಾವ ಆಯುಧಗಳೂಅದನು್ನ ನೋಯಿಸ ಾರವು!
27ಅದು ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಒಣಹುಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ

ಾಮ್ರವನು್ನ ಲೊಡು್ಡಮರದಂತೆಯೂಮುರಿದು ಾಕುವುದು.
28 ಾಣಗಳೂಅದನು್ನ ಓಡಿಸ ಾರವು,

ಕವಣಿಕಲು್ಲಗಳೂಅದಕೆ್ಕ ಒಣಹುಲಿ್ಲನಂತಿವೆ.
29 ಅದು ತನಗೆ ಬಡಿದ ಮರದ ದೊಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹುಲು್ಲಕಡಿ್ಡಯೆಂದು

ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು.
ಮನುಷ ್ಯರು ಬಿರು ಾಗಿ ಎಸೆಯುವ ಭಜಿರ್ಗಳನು್ನ ಕಂಡು
ನಗುತ್ತದೆ.

30ಅದರ ಕೆಳ ಾಗವುಮಡಕೆಯಹರಿತ ಾದ ಚೂರುಗಳಂತಿವೆ.
ಅದು ನಡೆಯು ಾಗ ಒಕ್ಕಣೆಯ ಸುತಿ್ತಗೆಯಂತೆ ಮಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ
ಕುಳಿಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತದೆ.

31ಮಡಕೆಯಲಿ್ಲ ಕುದಿಯುತಿ್ತರುವ ನೀರಿನಂತೆಯೂ
ಮಡಕೆಯಲಿ್ಲ ಕುದಿಯುತಿ್ತರುವಎಣೆ್ಣಯಂತೆಯೂಅದುನೀರನು್ನ
ಕುದಿಸುವುದು.

32 ಅದು ಈಜು ಾಗ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಾರಿಯೇ
ನಿಮಿರ್ತ ಾಗುವುದು.

ಅದು ನೀರನು್ನ ಕಲಕಿ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಿಳಿ ನೊರೆಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವುದು.

33ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ಾವ ಾ್ರಣಿಯೂಅದರಂತಿಲ್ಲ.
ಈ ಾ್ರಣಿ ಂದೇ ಾವುದಕೂ್ಕ ಭಯಪಡದು.

34ಅತ್ಯಂತ ಗವಿರ್ಷ್ಠ ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ಅದು ಕಡೆಗಣಿಸುವುದು.
ಅದು ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಾಜ ಾಗಿದೆ.”

42
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ೕಬನಉತ್ತರ

1ಆಗ ೕಬನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು:
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2“ಯೆಹೋವನೇ,ನೀನುಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಾಡಬಲೆ್ಲ ಎಂದುನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ.

ನೀನು ಾಡಿದ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾವುದೂ
ಬದಲಿಸ ಾರದು; ಾವುದೂ ನಿಲಿ್ಲಸ ಾರದು.

3 ಯೆಹೋವನೇ, ‘ಈ ಮೂಖರ್ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ
ಮೂಢನು ಾರು?’ ಎಂದು ನೀನು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದೆ.

ನನಗೆ ಅಥರ್ ಾಗಿಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ
ಾನು ತಿಳಿಯ ಾಗದಷು್ಟ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಾನು ಾ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.

4 “ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನಗೆ, ‘ ೕಬನೇ, ಆಲಿಸು; ಾನು
ಾ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ನೀನು ನನಗೆ ಉತ್ತರಿಸು’
ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

5ಯೆಹೋವನೇ, ದ ಾದರೋ ಾನು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದೆ್ದನು;
ಈಗ ಾದರೋ ಕಣಾ್ಣರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

6ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನಗೇ ಾಚಿಕೆ ಾಗಿದೆ.
ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ದುಃಖ ಾಗಿದೆ.

ಾನು ಧೂಳಿನಲಿ್ಲಯೂ ಬೂದಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ನನ್ನ ಹೃದಯವನೂ್ನ ಜೀವಿತವನೂ್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾಗಿ

ಾನು ನಿನಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.”

ೕಬನಿಗೆ ದೊರೆತ ಐಶ್ವಯರ್
7 ಯೆಹೋವನು ೕಬನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ,

ಎಲೀಫಜನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು. ಎಲೀಫಜನು ತೇ ಾನ್
ಪಟ್ಟಣದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಫಜನಿಗೆ, “ ಾನು
ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಮೇಲೆಯೂ
ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದವುಗಳು
ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ೕಬನು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದವುಗಳು ಸತ್ಯ ಾಗಿವೆ.
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ೕಬನು ನನ್ನ ಸೇವಕ. 8 ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಗ ನೀವು (ಮೂವರು)
ಏಳು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಏಳು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ೕಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ
ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾಡಿರಿ. ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಬನು
ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವನು. ಆಗ ಾನು ಅವನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುವೆನು; ನಿಮ್ಮ ಮೂಖರ್ತನಕೆ್ಕ ಬರಬೇ ಾಗಿದ್ದ
ದಂಡನೆಯನು್ನ ಮನಿ್ನಸುವೆನು. ನೀವು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದವುಗಳು
ಸತ್ಯವಲ್ಲ; ಆದರೆ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಬನು ಹೇಳಿದವುಗಳು
ಸತ್ಯ ಾಗಿವೆ.” ಎಂದನು.

9 ಆಗ ತೇ ಾನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲೀಫಜನೂ ಶೂಹ ದೇಶದ
ಬಿಲ್ದದನೂ ಾ ಾಥ್ಯ ದೇಶದ ಚೋಫರನೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾದರು. ಯೆಹೋವನು ೕಬನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆಉತ್ತರವನು್ನ
ನೀಡಿದನು.

10 ೕಬನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ
ಯೆಹೋವನು ೕಬನನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದನು. ಆತನು
ೕಬನಿಗೆ, ದಲಿಗಿಂತಎರಡರಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚಗೆಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

11 ೕಬನ ಸಹೋದರಸಹೋದರಿಯರೂ ಅವನ ಪರಿಚಯಸ್ಥರೂ
ಅವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು; ಅವನೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡಿದರು;
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಬರ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಮರುಕದಿಂದ ಅವನನು್ನ ಸಂತೈಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ೕಬನಿಗೆ
ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯವನೂ್ನ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನೂ್ನ
ಕೊಟ್ಟರು.

12 ಯೆಹೋವನು ೕಬನ ಜೀವಿತದ ಅಂತಿಮ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ
ದಲನೆ ಸಿ್ಥತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. ೕಬನಿಗೆ

ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಕುರಿಗಳೂ ಆರು ಾವಿರ ಒಂಟೆಗಳೂ ಒಂದು
ಾವಿರ ತೆ ಎತು್ತಗಳೂ ಒಂದು ಾವಿರ ಹೆಣು್ಣ ಕತೆ್ತಗಳೂ
ಇದ್ದವು. 13 ಅಲ್ಲದೆ ೕಬನು ಏಳು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮೂವರು
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ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪಡೆದನು. 14 ೕಬನು ದಲನೆ ಮಗಳಿಗೆ
“ಯೆಮೀಮ” ಎಂತಲೂ, ಎರಡನೆಯವಳಿಗೆ “ಕೆಚೀಯ”
ಎಂತಲೂ ಮೂರನೆಯವಳಿಗೆ “ಕೆರೆನ್ಹಪೂ್ಪಕ್” ಎಂತಲೂ
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 15 ೕಬನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಇಡೀ ದೇಶದಲೆ್ಲೕ
ಅತ್ಯಂತ ೌಂದಯರ್ವುಳ್ಳ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಾಗಿದ್ದರು. ೕಬನು ತನ್ನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ತನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಕೊಟ್ಟನು.

16 ಆ ಮೇಲೆ ೕಬನು ನೂರನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ
ಬದುಕಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮ್ಮಕ ್ಕಳನೂ್ನ
ಮರಿಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮರಿ ಮ್ಮಕ ್ಕಳನೂ್ನ ಮರಿ ಮ್ಮಕ ್ಕಳಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕಣಾ್ಣರೆಕಂಡನು. 17 ತರು ಾಯ ೕಬನು ಮುಪಿ್ಪನ
ಮುದುಕ ಾಗಿ ತೀರಿಕೊಂಡನು.
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