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ಪ್ರ ಾಪಗಳು
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ತನ್ನ ಾಶನದ ಬಗೆ್ಗ ಅಳು ಾ್ತಳೆ

1ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮ್ಜನಭರಿತ ಾದ ನಗರ ಾಗಿತು್ತ.
ಆದರೆಈಗ ಆ ನಗರವು ಾಳುಬಿದಿ್ದದೆ.

ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡನಗರಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂ ಾಗಿತು್ತ.

ಆದರೆಈಗ ಅದು ವಿಧವೆಯಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವಳು ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳ ನಡುವೆ

ಾಜಕು ಾರಿಯಂತೆ ಇದ್ದಳು.
ಆದರೆಈಗ ಅವಳನು್ನ ಾಸಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡ ಾಗಿದೆ.

2 ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಅವಳು ಬಿಕಿ್ಕಬಿಕಿ್ಕ ಅಳು ಾ್ತಳೆ.
ಅವಳ ಕೆನೆ್ನಗಳಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣೕರು ಹರಿಯುತಿ್ತದೆ.
ಅವಳನು್ನ ಸಂತೈಸುವವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.

ಅವಳಮಿತ್ರ ಾಷ್ಟ ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ ಕೂಡಅವಳನು್ನ ಸಂತೈಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವಳ ಸೆ್ನೕಹಿತರೆ ಾ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದರು.

ಅವಳ ಸೆ್ನೕಹಿತರೆ ಾ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದರು.
ಅವಳ ಸೆ್ನೕಹಿತರೆ ಾ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಶತು್ರಗ ಾದರು.

3 ಅತಿ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೂದ
ಬಂಧನಕೊ್ಕಳ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.

ಅತಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟ ಮೇಲೆಯೂಅವಳು ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದಳೆ.
ಯೆಹೂದ ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತಳೆ.

ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಸಿಕಿ್ಕಲ್ಲ.
ಅವಳನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದ ಜನರು

ಆಕೆಯು ಬಳಲಿ ಹೋಗಿ ಾ್ದಗಲೇ ಅವಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು.
4ಚೀ ೕನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಾರಿಗಳು ದುಃಖಿಸುತಿ್ತವೆ.
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ಅವುಗಳು ದುಃಖಿಸುತಿ್ತವೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಾರೂ ಈಗ
ಉತ್ಸವಗಳಿ ಾಗಿ ಚೀ ೕನಿಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ.

ಚೀ ೕನಿನ ಎಲ್ಲ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳು ನಿಜರ್ನ ಾಗಿವೆ.
ಚೀ ೕನಿನ ಎಲ್ಲ ಾಜಕರು ನರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಚೀ ೕನಿನ ತರುಣಿಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಗಿದೆ.*
ಇದೆಲ್ಲ ಚೀ ೕನಿಗೆ ಅತಿ ದುಃಖವನು್ನಂಟು ಾಡಿದೆ.

5ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಶತು್ರಗಳು ಗೆದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.
ಅವಳ ಶತು್ರಗಳು ಜಯಶೀಲ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಯೆಹೋವನು ಅವಳನು್ನ ದಂಡಿಸಿದ ಾರಣ ಹೀ ಾಯಿತು.
ಅವಳ ಅನೇಕ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಆತನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ದಂಡಿಸಿದನು.

ಅವಳಮಕ್ಕಳು ದೂರಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ವೈರಿಗಳ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ದೂರ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.

6ಚೀ ೕನಿನಮಗಳ ೌಂದಯರ್ವುಹೊರಟುಹೋಗಿದೆ.
ಅವಳ ಾಜಕು ಾರರು ಹುಲು್ಲ ಾವಲನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲದ
ಜಿಂಕೆಯಂ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ಓಡಿಹೋದರು.
ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಬಂದ ಜನರಿಗೆ ಬೆಂಗೊಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.

7ಜೆರುಸಲೇಮ್ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸು ಾ್ತಳೆ;
ಾನು ಮನೆಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ
ಮತು್ತ ಹಿಂಸೆಗೊಳ ಾದ ಾಲವನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತಳೆ.

ಹಿಂದೆ ಅವಳಿಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಭೋಗ ್ಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಅವಳು ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತಳೆ.

ಹಳೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ
ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವಳು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತಳೆ.

ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ವೈರಿಗಳು

* 1:4: ವೇ ಇಲ್ಲ. ಾತುಗ ಾಗಿವೆ. ನನ್ನ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ ತ ಾ್ಪಗಲಿತರುಣಿ “ಹೋಗ ಾಗಿದೆ
ಗಿ್ರೕಕ್ ಾ ಾಂತರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ವ್ಯಥೆಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಅಥರ್ ಬರುತ್ತದೆ.
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ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅವಳು ಸ್ಮರಿಸು ಾ್ತಳೆ.
ಆಗ ತನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು

ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ಅವಳು ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತಳೆ.
ಅವಳ ಶತು್ರಗಳು ಅವಳನು್ನ ನೋಡಿ ನಕ್ಕರು.

ಅವಳು ಾ ಾದುದನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ನಕ್ಕರು.
8ಜೆರುಸಲೇಮ್ಮ ಾ ಾಪ ಾಡಿತು.
ಜೆರುಸಲೇಮ್ಭಯಂಕರ ಾಪ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ

ಅವಳು ಾಳುಬಿದ್ದ ನಗರ ಾದಳು. ಜನರು ಅವಳನು್ನ
ಹೀನೈಸುವಂ ಾಗಿದೆ.

ದಲು ಅವಳನು್ನ ೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಎಲ್ಲ ಜನ ಈಗ ಅವಳನು್ನ
ತಿರಸ ್ಕರಿಸು ಾ್ತರೆ.

ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅವಳ ಬೆತ್ತಲೆ ದೇಹವನು್ನ ನೋಡಿದರು.
ಜೆರುಸಲೇಮ್ನರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ.

ಅವಳು ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ.
9ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಲಂಗಗಳುಮಲಿನ ಾಗಿದ್ದವು.

ಅವಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಏ ಾಗುವದೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಅವಳು
ೕಚಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಅವಳ ಪತನ ವಿಸ್ಮಯ ಾರಿ ಾಗಿತು್ತ.
ಅವಳನು್ನ ಸಂತೈಸಲು ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

“ಅ ್ಯೕ,ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆಷು್ಟ ನೋ ಾಗಿದೆ. ನೋಡು!
ನನ್ನ ಶತು್ರ ತನ್ನನು್ನ ಎಷು್ಟ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು

ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.” ಎಂದು ಆಕೆ ಹೇಳು ಾ್ತಳೆ.

10ಶತು್ರ ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಚಾಚಿದನು.
ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

ಯೆಹೋವನೇ, ಆ ಜನರು ನಿನ್ನ ಸಭೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸ ಾರದೆಂದು
ನೀನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದರೂ ಪರಕೀಯರು ತನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವದನು್ನ ಅವಳು ನೋಡಬೇ ಾಯಿತು.
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11ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಹುಡುಕುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಆ ಾರ ಾ ್ಕಗಿ
ಕೊಟು್ಟಬಿಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಬದುಕಿರುವ ಸಲು ಾಗಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
“ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು!

ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ ನೋಡು” ಎಂದು
ಜೆರುಸಲೇಮ್ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು.

12ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಾದುಹೋಗುವ ಜನರೇ,
ನೀವು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ನನ್ನ ನೋವಿನಂಥ ನೋವುಮತೊ್ತಂದು ಇದೆಯೇ?
ನನಗೆ ಬಂದಂಥ ನೋವು ಇ ಾ್ನವು ಾದರೂ ಇದೆಯೇ?
ದಂಡನೆ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನೋವಿನಂಥ
ನೋವುಮತೊ್ತಂದು ಇದೆಯೇ?

ಆತನು ತನ್ನ ಮ ಾಕೋಪದ ದಿನದಂದು
ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಿರುವನು.

13ಯೆಹೋವನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಕಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಆ ಬೆಂಕಿ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳ ಆಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗಿದೆ.

ಆತನು ನನ್ನ ಾದಗಳಿಗೆ ಬಲೆಯನು್ನ ಒಡಿ್ಡ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಸುತ್ತಲು ತಿರುಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಾಳುಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಾನು ಸ ಾ ಬಳಲುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

14 “ನನ್ನ ಾಪಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ನೊಗದಂತೆ ಕಟ್ಟ ಾಗಿದೆ.†
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಕಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

† 1:14: ನನ್ನ… ಕಟ್ಟ ಾಗಿದೆ ಅಥ ಾ “ಆತನು ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ವೀ ಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.”
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ಯೆಹೋವನ ಆ ನೊಗವು ನನ್ನ ಕತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಇದೆ.
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ದುಬರ್ಲಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಾನು ಎದುರಿಸ ಾಗದ ಜನರ ಕೈಗೆ
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

15ನನ್ನ ಶೂರ ಸೈನಿಕರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನು ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಆ ಸೈನಿಕರು ನಗರದ ಒಳ ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದರು.

ಆಗಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ತಂದನು.
ಆತನು ನನ್ನ ತರುಣ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ಸಲು ಾಗಿ ಆ
ಜನರನು್ನ ತಂದನು.

ಯೆಹೋವನು ಾ್ರ ಯನು್ನ ಆಲೆಯಲಿ್ಲ ತುಳಿದಿ ಾ್ದನೆ.
ಆ ಾ್ರ ಆಲೆಯು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಕನಿ್ನಕೆಗೆ ಸೇರಿದು್ದ.

16 “ ಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಪತು್ತಗಳಿ ಾಗಿ ಅಳುತೆ್ತೕನೆ.
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ಾ ಾ ಾರ ಾಗಿ ನೀರು ಸುರಿಯುತಿ್ತದೆ.

ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುವವರು ಾರೂ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ;
ನನ್ನನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುವವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಾಳುಬಿದ್ದ ಭೂಮಿಯಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಶತು್ರವು ಜಯ ಾಲಿ ಾದ ಾರಣ ಅವರು ಾ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.”

17ಚೀ ೕನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಚಾಚಿದಳು.
ಅವಳನು್ನ ಸಂತೈಸುವವರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಾಕೋಬನಿಗೆ ವೈರಿಗ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಅವನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು.

ಜೆರುಸಲೇಮ್ಒಂದು ಹೊಲಸು ವಸು್ತ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.
ಆ ವೈರಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವಳು ಒಂದು ಹೊಲಸು
ವಸು್ತ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.
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18ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು, “ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದು್ದ ಾ್ಯಯ ಾಗಿಯೇ
ಇದೆ.

ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಆತನ ಾತನು್ನ ಕಿವಿಗೆ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಎ ಾ್ಲ ಜನಗಳೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

ನನ್ನ ವ್ಯಥೆಯನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
ನನ್ನ ತರುಣತರುಣಿಯರು ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
19 ಾನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರನು್ನ ಕೂಗಿ ಕರೆದೆ.

ಆದರೆ ಅವರು ನನಗೆ ೕಸ ಾಡಿದರು.
ನನ್ನ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರು

ನಗರದಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದರು.
ಅವರು ತಮ ಾಗಿ ಆ ಾರವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಯಸಿದರು.

20 “ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡು, ಾನು ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ೂೕಭೆಗೊಂಡಿದೆ. ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಲೆ
ಕೆಳ ಾದಂತೆ ಾಸ ಾಗುತಿ್ತದೆ.

ಾನು ದುರಹಂ ಾರಿ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಾಗೆ ಾಸ ಾಗುತಿ್ತದೆ.

ಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಾನು ದಂಗೆಕೋರ ಾಗಿದೆ್ದ.
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಆಹುತಿ ಾದರು.

ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಾವಿತು್ತ.

21 “ ಾನು ನರ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡು;

ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುವವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೈರಿಗಳು ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಸಂತೋಷಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
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ನೀನು ನನಗೆ ಈ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ತಂದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಅವರು
ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಲಿ ಾ್ದರೆ.

ನೀನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಆ ದಿನವನು್ನ ಬರ ಾಡು.
ಆ ದಿನ ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಸಿ್ಥತಿ

ನನ್ನ ಇಂದಿನ ಸಿ್ಥತಿಯಂತೆ ಆಗಲಿ.

22 “ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಎಷು್ಟ ದುಷ್ಟ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ನೋಡು.
ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನೀನು ನನಗೆ ಾಡಿದಂತೆ

ಅವರಿಗೂ ಾಡಲು ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.
ಾನು ಪದೇಪದೇ ನರ ಾಡುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ನೀನು ಇದನು್ನ

ಾಡಬೇಕು.
ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನೀನು ಇದನು್ನ

ಾಡಬೇಕು.”

2
ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು

1 ಕೋ ೕದಿ್ರಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನಿನ ಮಗಳ*
ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಾ ೕರ್ಡಗಳು ಕವಿಯುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ
ನೋಡಿರಿ.

ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವೈಭವವನು್ನ ಆ ಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ
ಎಸೆದಿ ಾ್ದನೆ.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂ ಾಗ ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ತನ್ನ
ಾದಪೀಠವೆಂಬುದನು್ನ ಗಮನಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

2ಯೆಹೋವನು ಾಕೋಬನಮನೆಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿದನು.
ಆತನು ಕನಿಕರವಿಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟನು.

ತನ್ನ ಕೋಪದಲಿ್ಲ ಆತನುಯೆಹೂದದ

* 2:1: ಚೀ ೕನಿನಮಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರದ ಇನೊ್ನಂದು ಹೆಸರು.
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ಮಗಳ† ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನುಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯವನೂ್ನಮತು್ತ ಅದರಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ

ನೆಲಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದನು.
ಆತನುಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಅವ ಾನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

3ನನ್ನ ಕೋಪದ ಭರದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದನು.

ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
ಶತು್ರ ಬಂ ಾಗ ಆತನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು.

ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಗಳಂತೆ ಆತನು ಾಕೋಬಿನಲಿ್ಲ ಉರಿದನು.
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆಲ್ಲ (ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ) ದಹಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ
ಆತನಿದ್ದನು.

4ಯೆಹೋವನು ವೈರಿಯಂತೆ ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಾಗಿಸಿದನು.
ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಧರಿಸಿದನು:

ಆತನುಯೆಹೂದದ ಎಲ್ಲ ಆಕಷರ್ಕ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
ಆತನು ಶತು್ರವಿನಂತೆ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದನು.

ಆತನು ತನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಹೊರಸೂಸಿದನು.
ಆತನು ಅದನು್ನ ಚೀ ೕನಿನ ಗು ಾರಗಳಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದನು.

5ಆತನು ಒಬ್ಬ ಶತು್ರವಿನಂ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು.

ಆತನು ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟನು.
ಆತನು ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟನು.

ಯೆಹೂದ ಜ ಾಂಗದಲಿ್ಲ
ಆತನು ಹೆಚಿ್ಚನ ದುಃಖವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಶೋಕವನು್ನ
ಹರಡಿ ಾ್ದನೆ.

6ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗು ಾರವನು್ನ
† 2:2: ಯೆಹೂದದಮಗಳುಯೆಹೂದ ಜ ಾಂಗ.
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ಒಂದು ತೋಟ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಾಳು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಜನರು ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು

ಸೇರಿಬರುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಜನರು ಮಹೋತ್ಸವಗಳನು್ನ

ಮತು್ತ ವಿಶೇಷ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿನಗಳನು್ನ ಮರೆಯುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಯೆಹೋವನು ಾಜನನು್ನ ಮತು್ತ ಾಜಕರನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ತನ್ನ ಕಡುಕೋಪದಿಂದ ಅವರನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

7ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ತನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಅರಮನೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ
ಶತು್ರಗಳ ವಶ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

ವೈರಿಗಳುಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಗದ್ದಲವನು್ನ ಾಡಿದರು.
ಅವರುಉತ್ಸವದ ದಿನದಂತೆ ಗದ್ದಲವನು್ನ ಾಡಿದರು.

8ಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನ್ ಕು ಾರಿಯ
ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಾಶ ಾಡಬೇಕೆಂದು ೕಚಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಅಳತೆ ಾರದಿಂದ ಒಡೆಯಬೇ ಾದ ಗೋಡೆಗೆ ಗುರುತು
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಾನು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಾಶನವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.
ೌಳಿಗೋಡೆಗಳು ಮತು್ತ ಗೋಪುರಗಳು ದುಃಖದಿಂದ

ಗೋ ಾಡುವಂತೆ ಆತನು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವೆರಡೂ ಕುಸಿದುಹೋಗಿವೆ.

9ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳು ನೆಲದಲಿ್ಲ ಹೂತುಹೋಗಿವೆ.
ಆತನು ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳ ಸರಳುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಚೂರುಚೂರು

ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವಳ ಾಜನು ಮತು್ತ ಾಜಕು ಾರರು ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ

ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ.
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ಆ ಜನರಿಗೆಉಪದೇಶ ಾಡಲು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆಯೆಹೋವನಿಂದ ಾವ ದಶರ್ನಗಳೂಇಲ್ಲ.

10ಚೀ ೕನಿನ ಹಿರಿಯರು ನೆಲದಮೇಲೆ
ೌನ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳಮೇಲೆ ಧೂಳನು್ನ ತೂರಿಕೊಂಡು
ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ತರುಣಿಯರು
ದುಃಖದಿಂದ ತಲೆ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

11 ಕಂಬನಿ ಸುರಿದು ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಇಂಗಿಹೋಗಿವೆ.
ನನ್ನ ಕರುಳು ತಳಮಳಗೊಂಡಿದೆ.

ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಚೆಲ್ಲ ಾಗಿದೆ ಎಂದೆನಿಸುತಿ್ತದೆ.
ನನ್ನ ಜನರ ವಿ ಾಶದಿಂದ ನನಗೆ ಹೀ ಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳುಮತು್ತ ಶಿಶುಗಳುಮೂಛೆರ್ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ (ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ)
ಮೂಛೆರ್ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

12ಆಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಾಯಂದಿರನು್ನ,
“ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸ ಎಲಿ್ಲದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಅಸುನೀಗು ಾಗ ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಯಂದಿರಮಡಿಲಲಿ್ಲಯೇ ಾ್ರಣಬಿಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

13ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಏನು ಹೇಳಲಿ?
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾವುದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಸಲಿ?

ನೀನು ಎಂಥವಳೆಂದು ಹೇಳಲಿ?
ನನ್ನ ಚೀ ೕನೇ,

ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ಸಂತೈಸಲಿ.
ನಿನ್ನ ವಿ ಾಶವು ಾಗರದಷು್ಟ ಅ ಾರ.
ಾರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡ ಾರರು ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ.
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14ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ನಿನ ಾಗಿ ದಶರ್ನಗಳನು್ನ ಕಂಡರು.
ಆದರೆಅವರದಶರ್ನಗಳುನಿರಥರ್ಕ ಾದಹುಸಿನುಡಿಗ ಾಗಿವೆ.

ಅವರು ನಿನ್ನ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ಸು ಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಅವರು ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಅವು ನಿ ಾ ಾರ ಾದ ಸಂದೇಶಗ ಾಗಿದು್ದ ನಿನ್ನನು್ನ
ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿದವು.

15ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಾರಿ ಹಿಡಿದುಹೋಗುವ ಜನರು
ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಅಪ ಾಸ್ಯದಿಂದ ಚ ಾ್ಪಳೆ ತಟು್ಟ ಾ್ತರೆ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನಮಗಳ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ
ಅವರು ಸಿಳು್ಳ ಾಕು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ತಲೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತರೆ.

“ಜನರಿಂದ ‘ಪರಿಪೂಣರ್ ಸುಂದರ ನಗರ’
‘ಸಮಸ್ತಲೋಕದ ಸಂತೋಷ’ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡದು್ದ
ಇದೇ ನಗರವೇ?” ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳು ಾ್ತರೆ.

16ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೈರಿಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ
ಾಯಿ ತೆರೆದು ಸಿಳು್ಳ ಾಕಿ ಹಲು್ಲ ಕಡಿಯು ಾ್ತರೆ.

“ ಾವು ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನುಂಗಿದೆವು!
ನಿಜ ಾಗಿ ಾವುಈ ದಿನವನೆ್ನೕ ನಿರೀ ಸುತಿ್ತದೆ್ದವು.

ಅಂತೂ ಕೊನೆಗೆ ಇದು ನೆರವೇರುವುದನು್ನ ಾವು ಕಂಡೆವು”
ಎಂದು ಅವರು ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ.

17ಯೆಹೋವನು ಾನು ನಿ ೕಜಿಸಿದಂತೆ ಾಡಿದನು.
ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಆತನು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಪು ಾತನ ಾಲದಿಂದ ಾನು ವಿಧಿಸಿದ್ದನು್ನ ಆತನು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ನಿಷ ್ಕರುಣೆಯಿಂದ ಾಶ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವುಗಳ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಆತನು ನಿನ್ನ
ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
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ಆತನು ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿ ಾ್ದನೆ.

18ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರದ ಗೋಡೆಯೇ,
ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ರೆಯಿಡು.

ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು ಹಗಲಿರುಳು ನದಿಯಂತೆ ಹರಿಯಲಿ, ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ವಿ ಾಮ ಸಿಗುವುದು ಬೇಡ.

19 ಾತಿ್ರಯಒಂದೊಂದುಜಾವದಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಎದೆ್ದದು್ದ ಗೋ ಾಡಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವುನೀರಿನಂತೆ ಹರಿಯಲಿ.
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಾರವನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ
ಹೊಯು್ದಬಿಡಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕಲಿ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಹಸಿವೆಯಿಂದಮೂಛೆರ್ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ನಿಮ್ಮಮಕ್ಕಳ ಾ್ರಣಉಳಿಯಲಿ
ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.

ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಅವರು ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಮೂಛೆರ್ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

20 ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು. ನೀನು ಇಷೆ್ಟಲ್ಲ ಾಡಿದು್ದ ಾರಿಗೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ನೋಡು.
ಾನು ನಿನಗೆ ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಏನು, ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಾವುಹೆತ್ತಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ ತಿನ್ನಬೇಕೇ? ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಾವು
ಾಲನೆ ಾಲನೆ ಾಡಿದಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ ತಿನ್ನಬೇಕೇ?

ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೇ ಾಜಕನನು್ನ ಮತು್ತ
ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೇ?

21ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ತರುಣರು ಮತು್ತ ವೃದ್ಧರು
ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.

ನನ್ನ ಯುವತಿಯರುಮತು್ತ ಯುವಕರು
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ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ಕೋಪಬಂದ ದಿನ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಟೆ್ಟ;

ಕರುಣೆ ತೋರದೆ ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದೆ.

22ಭೀತಿಯು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿಂದ
ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ನೀನು ಆ ಾ್ವನಿಸಿದೆ.

ಯೆಹೋವನ ಕೋಪದ ದಿನದಂದು
ಾರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಾರೂಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಾಕಿಸಲಹಿದವರನು್ನ ನನ್ನ ವೈರಿಯು ಸಂಹರಿಸಿದನು.

3
ಸಂಕಟದ ಅಥರ್

1ಯೆಹೋವನ ೌದ್ರ ದಂಡದಿಂದ
ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿರುವವನು ಾನೇ!

2ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಬೆಳಕೇ ಇಲ್ಲದ
ಕತ್ತಲೆಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನು.

3ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿದನು.
ಆತನು ಇಡೀ ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದನು.

4ಆತನು ನನ್ನ ಾಂಸವನು್ನ ಮತು್ತ ಚಮರ್ವನು್ನ ಕಂದಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ನನ್ನ ಮೂಳೆಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕಿದನು.

5ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕಠೋರತೆಯಿಂದಲೂ
ಆಪತಿ್ತನಿಂದಲೂ ಸುತು್ತವರಿದು ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.

6ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಸತಿ್ತರುವವರಂತೆ
ನನ್ನನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

7 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಾನು ಹೊರಗೆ ಬರ ಾಗದಂತೆ
ಾಡಿದನು.

ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಬಲ ಾದ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿದನು.
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8 ಾನು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಅರಚಿಕೊಳು್ಳ ಾಗಲೂ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳ ಾಗಲೂ
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

9ಆತನು ನನ್ನ ಾರಿಯನು್ನ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದಮುಚಿ್ಚ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ನನ್ನ ಾದಿಯನು್ನ ಡೊಂಕುಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

10 ನನ್ನ ಾಲಿಗಂತೂ ಯೆಹೋವನು ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಕರಡಿಯಂತೆಯೂ

ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಂಹದಂತೆಯೂ ಇ ಾ್ದನೆ.
11ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಾರಿಯಿಂದ ಓಡಿಸಿದನು.

ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಚೂರುಚೂರು ಾಡಿದನು. ಆತನು ನನ್ನನು್ನ
ಅಸ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

12ಆತನು ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಸಜು್ಜಗೊಳಿಸಿದನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಾಣಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟನು.

13ಆತನು ನನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಗೆ
ತನ್ನ ಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದನು.

14ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ಾ ಾ್ಯಸ್ಪದ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಅವರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಾಡುಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಗೇಲಿ

ಾಡು ಾ್ತರೆ.
15 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಈ ವಿಷವನು್ನ (ಶಿ ಯನು್ನ)

ಕೊಟ್ಟನು.
ಕಹಿ ಾದಈ ಾನೀಯದಿಂದಆತನು ನನ್ನನು್ನ ತುಂಬಿಸಿದನು.

16ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ನುರುಜುಗಲ್ಲನು್ನ ಮುಕಿ್ಕಸಿ ನನ್ನ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಮುರಿದು ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಧೂಳಿಗೆ ಾಕಿ ತುಳಿದಿ ಾ್ದನೆ.
17ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಸ ಾ ಾನವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದುಕೊಂಡೆನು.

ಾನು ಸಂತೋಷವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟೆ್ಟನು.
18 ಾನು ನನೊ್ನಳಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ

ಎಂಬ ನಿರೀ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ನನಗಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಕೊಂಡೆನು.
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19ನನ್ನ ಸಂಕಟವನು್ನ ಮತು್ತ ಮನೆಯಿಲ್ಲದ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ
ನೆನಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಕಹಿ ವಿಷದಂತಿದೆ.

20ನನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾನು ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು,
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ತುಂ ಾ ವ್ಯಸನಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

21 ಆದರೆ ಾನು ಬೇರೊಂದನು್ನ ೕಚಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಾನು
ನಿರೀ ಯುಳ್ಳವ ಾಗುವೆನು.
ಾನು ೕಚಿಸಿಕೊಳು್ಳವದೇನೆಂದರೆ:

22ಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರೕತಿಗೂ ಕರುಣೆಗೂ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ.
ಆತನ ದಯೆಗೆಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.

23 ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ಆತನು ಅದನು್ನ ಹೊಸ ರೀತಿಗಳಲಿ್ಲ
ತೋರಿಸುವನು.

ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಎಷೊ್ಟೕ ಸತ್ಯವಂತನು ಮತು್ತ
ನಂಬಿಗಸ್ತನು!

24 ಾನು ನನೊ್ನಳಗೆ, “ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಾಲು;
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವೆನು”
ಎಂದುಕೊಳು್ಳವೆನು.

25 ಯೆಹೋವನು ತನ ಾಗಿ ಾಯುವ ಜನರಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ ಎದುರುನೋಡುವ ಜನರಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.

26ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿಯೇ
ೌನದಿಂದ ಾಯುವುದುಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದು.

27 ೌವನದಲೆ್ಲೕ ಸಂಕಟದ ನೊಗವನು್ನ
ಹೊರುವುದುಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದು.

28ಯೆಹೋವನು ಈ ಸಂಕಟದ ನೊಗವನು್ನ
ಅವನ ಮೇಲೆ ಾಕು ಾಗ ಅವನು ೌನ ಾಗಿ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

29ಅವನು ದೀನತೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಾಕಬೇಕು.
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ಆಗ ಅವನ ಜೀವಕೆ್ಕ ನಿರೀ ಇದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು.
30 ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕೆನೆ್ನಯನು್ನ

ಒಡ್ಡಬೇಕು.
ಅವನು ತನಗೆ ಜನರಿಂ ಾಗುವ ಗೇಲಿಯನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

31ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ತೊರೆದುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ
ಎಂಬುದು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲರಬೇಕು.

32ಯೆಹೋವನು ಶಿ ಸು ಾಗ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನೂ ಆಗಿರು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ತನ್ನ ಮ ಾಪಿ್ರೕತಿ ಮತು್ತ ಕನಿಕರಗಳಿಂದಲೇ
ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.

33 ಾನು ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸಬೇಕೆಂಬುದು ಯೆಹೋವನ
ಬಯಕೆಯೇನಲ್ಲ.
ಾನುಜನರನು್ನ ವ್ಯಸನಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದುಆತನಿಗೆಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

34 ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಾರೋ ಒಬ್ಬನು
ಈ ಲೋಕದ ಕೈದಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತನ್ನ ಾದದ ಕೆಳಗೆ ಾಕಿ
ತುಳಿಯುವುದನು್ನ ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

35 ಒಬ್ಬನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುವುದನು್ನ ಆತನು
ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಆ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಹೋನ್ನತ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

36 ಾ್ಯಜ್ಯದಲಿ್ಲ ದೊರೆಯಬೇ ಾದ ಾ್ಯಯವನು್ನ ದೊರೆಯದಂತೆ
ಾಡುವುದುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ
ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

37 ಾರೇ ಆಗಲಿ ಾವುಮುಂತಿಳಿಸಿದ್ದನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸದ ಹೊರತು ಅದು ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ.

38 ಕೆಟ್ಟವುಗಳೂ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ
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ಮಹೋನ್ನತ ಾದಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ.
39ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೇ ಆಗಲಿ ತನ್ನ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ

ಯೆಹೋವನ ಶಿ ಗೆ ಗುರಿ ಾಗು ಾಗ ದೂರು ಹೇಳಕೂಡದು.
40 ಾವು ಏನು ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡೋಣ.

ಬಳಿಕಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಾಗೋಣ.
41ಪರಲೋಕದ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನೂ್ನ

ಕೈಗಳನೂ್ನ ಎತಿ್ತಹಿಡಿ ೕಣ.
42 “ ಾವು ದಂಗೆ ಎದಿ್ದದೆ್ದೕವೆಮತು್ತ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಲ್ಲ.
43ನೀನು ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಹೊದಿಸಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಟೆ್ಟ.

ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ನಿಷ ್ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕೊಂದು ಾಕಿದೆ!
44ನೀನು ನಿನಗೆ ೕಡಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿಕೊಂಡು

ನಮ್ಮ ಾವ ಾ್ರಥರ್ನೆಯೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಾರದಂತೆ ಾಡಿದೆ.
45ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಕಸದಂತೆಯೂ

ಹೊಲಸಿನಂತೆಯೂ ಾಡಿದೆ.
46ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳೆ ಾ್ಲ

ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಕೋಪದಿಂದ ಾ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
47 ಾವು ಭಯಗೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.

ಾವು ಗುಂಡಿ ಳಗೆ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದೕವೆ.
ನಮಗೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ನೋ ಾಗಿದೆ!

ಾವುಮುರಿದುಹೋದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ!”
48ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು ತೊರೆಗಳಂತೆ ಹರಿಯುತಿ್ತದೆ!

ನನ್ನ ಜನರು ಾಶ ಾದ ಾರಣ ಾನು ಗೋ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ!
49ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸತತ ಾಗಿ ಹರಿಯುತಿ್ತದೆ!

ಾನು ಗೋ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು!
50ಯೆಹೋವನೇ, ಕೆಳಗಿರುವ ನಮ್ಮನು್ನ

ನೀನುಬಗಿ್ಗ ನೋಡುವತನಕ ಾನು ಗೋ ಾಡುತ್ತಲೇಇರುವೆನು!
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ನೀನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡುವತನಕ
ಾನು ಗೋ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು.

51ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣದಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ
ಾನು ನೋಡು ಾಗಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನನ್ನನು್ನ
ದುಃಖಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

52 ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ಜನರು ನನ್ನ ವೈರಿಗ ಾಗಿದು್ದ ನನ್ನನು್ನ ಪ ಯಂತೆ
ಬೇಟೆ ಾಡಿದರು.

53 ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಒಂದು ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಕೊನೆ ಾಣಿಸಲು ಅವರು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು.

ಅವರು ನನಗೆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೂರಿದರು.
54ನೀರು ನನ್ನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಏರಿತು.

“ ಾನು ಸತು್ತಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.
55ಯೆಹೋವನೇ, ಗುಂಡಿಯ ತಳದಿಂದ

ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.
56ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ.

ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ;
ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

57 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆ ಾಗ, ನೀನು ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು,
“ಭಯಪಡದಿರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

58ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಿದೆ.
ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ರ ಸಿದೆ.

59ಯೆಹೋವನೇ,ನನ ಾಗಿರುವಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿರುವೆ.
ಾ್ಯಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ನೀಡು.

60 ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಸೇಡನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ
ನೋಡು.

ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಅವರು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ೕಜನೆಗಳನು್ನ
ನೋಡು.

61ಯೆಹೋವನೇ,ಅವರು ನನ ಾಡುವ ಗೇಲಿ ಾತನು್ನ ಕೇಳು.
ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಕೇಳು.
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62ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಾತುಗಳುಮತು್ತ ಆಲೋಚನೆಗಳು
ಾ ಾಗಲೂ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿವೆ.

63ಯೆಹೋವನೇ, ನೋಡು!
ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು ಾಗಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರು ಾಗಲೂ
ನನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ಗೇಲಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ!

64ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅವರಿಗೆಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸು!
ಅವರು ಾಡಿರುವುದಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು!

65ಅವರ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸು!
ಬಳಿಕ ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸು!

66 ಕೋಪದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಡು! ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡು!
ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರನು್ನ ಈ ಭೂಲೋಕದಿಂದಲೇ
ಅಳಿಸಿ ಾಕು!

4
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಮೇಲೆ ಭಯಂಕರ ಆಕ್ರಮಣ

1ನೋಡು, ಬಂ ಾರವು ಹೇಗೆ ಕ ಾ್ಪಗಿದೆ.
ನೋಡು, ಶುದ್ಧಬಂ ಾರವು ಹೇಗೆ ಬದ ಾಗಿದೆ.

ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಕಲು್ಲಗಳು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಚೆ ಾ್ಲಪಿಲಿ್ಲ ಾಗಿ ಬಿದಿ್ದವೆ.
ಅವು ಪ್ರತಿ ಂದು ಬೀದಿಯ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಚೆ ಾ್ಲಪಿಲಿ್ಲ ಾಗಿ ಬಿದಿ್ದವೆ.

2ಚೀ ೕನಿನ ಜನರು ಬಂ ಾರದಂತೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಈಗ ವೈರಿಗಳು ಅವರನು್ನ ಕುಂ ಾರನಿಂದ

ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನ ಹಳೆಯ ಮಡಕೆಗ ೕ
ಎಂಬಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

3 ಾಡು ಾಯಿಯು ಸಹ ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಾಲನು್ನ ಕುಡಿಸುತ್ತದೆ.
ನರಿಯು ಸಹ ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಲೆಗಳಿಂದ ಾಲನು್ನ
ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನ ಾದರೋ,
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ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವ ಉಷ್ಟ ್ರಪ ಯಂತೆ
ಕೂ್ರರಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

4ಎಳೆಕೂಸಿನ ಾಲಿಗೆಯು
ಾ ಾರಿಕೆಯಿಂದ ಅಂಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.

ಎಳೆಯಮಕ್ಕಳು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ
ಅವರಿಗೆ ಾರೂ ಏನೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

5ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಮೃ ಾ್ಟನ್ನವನು್ನ ತಿಂದ ಜನರು
ಈಗ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಸುಂದರ ಾದ ಕೆಂಪುಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದ ಜನರು
ಈಗ ಕಸದ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಆ ಾರವನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

6ನನ್ನ ಜನರ ಾಪವು ಬಹಳ ಾಗಿತು್ತ.
ಅವರ ಾಪವು ಸೊದೋಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಾಪಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿತು್ತ.

ಸೊದೋಮ್ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಾಶ ಾಯಿತು.
ಅದು ಾಶ ಾದದು್ದ ಾವ ಾನವನಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ.

7ಯೆಹೂದದ ಕೆಲವು ಜನರು
ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ತ ಾಗಿದ್ದರು.

ಅವರು ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ಹಿಮಕಿ್ಕಂತಲೂ ಾಲಿಗಿಂತಲೂ ಬಿಳು ಾಗಿದ್ದರು.

ಅವರ ದೇಹಗಳುಹವಳದಂತೆ ಕೆಂ ಾಗಿದ್ದವು.
ಅವರ ಗಡ್ಡಗಳು ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಯಂತಿದ್ದವು.

8ಆದರೆಈಗ ಅವರಮುಖಗಳು ಕಪು ್ಪ ಹೊಗೆಗಿಂತಲೂ ಕ ಾ್ಪಗಿವೆ.
ಅವರನು್ನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂ ಸಹ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರ ಚಮರ್ವುಅವರಮೂಳೆಗಳಮೇಲೆ ಸುಕು ್ಕಗೊಂಡಿದೆ.
ಅವರ ಚಮರ್ವುಮರದಂ ಾಗಿದೆ.

9ಬರ ಾಲದ ನಿಮಿತ್ತ ಸತ್ತವರಿಗಿಂತಲೂ
ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಹತ ಾದವರ ಾವೇ ಮೇ ಾಗಿತು್ತ.

ಹಸಿವೆಯಿಂದಿದ್ದ ಜನರು ನೋವಿನಿಂದ ನರ ಾಡಿದರು.
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ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆ ಾರವನು್ನ ಪಡೆಯ ಾಗದೆ ಅವರು ಸತು್ತ
ಹೋದರು.

10ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಕನಿಕರವುಳ್ಳ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ಸಹ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟರು.

ಆಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಾಯಂದಿರಿಗೇ ಆ ಾರ ಾದರು.
ನನ್ನ ಜನರು ಾಶಗೊಂ ಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.

11ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೋಪವನೆ್ನಲ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು;
ತನ್ನ ಕೋಪವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸುರಿದುಬಿಟ್ಟನು.

ಆತನು ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹೊತಿ್ತಸಿದನು.
ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಚೀ ೕನಿನ ಅಡಿ ಾಯಗಳವರೆಗೂ
ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು.

12ನಡೆದಿದ್ದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನಂಬುವುದಕೂ್ಕ
ಭೂಲೋಕದ ಾಜರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

ನಡೆದಿದ್ದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನಂಬುವುದಕೂ್ಕ
ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

ಜೆರುಸಲೇಮ್ಪಟ್ಟಣದ ಾಗಿಲುಗಳಮೂಲಕ ವೈರಿಗಳು
ಬಂದರೆಂಬುದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

13ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ
ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಜಕರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದದರಿಂದಲೇ
ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.

ಆ ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮ್ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದ್ದರು.

14ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳುಮತು್ತ ಾಜಕರು
ಕುರುಡರಂತೆ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆ ಾಡಿದರು.

ಅವರು ರಕ್ತದಿಂದ ಹೊಲ ಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ಹೊಲ ಾಗಿದ್ದದರಿಂದ ಅವರ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಮುಟು್ಟವುದಕೂ್ಕ ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.
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15 “ತೊಲಗಿಹೋಗಿ! ತೊಲಗಿಹೋಗಿ!
ನಮ್ಮನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ” ಎಂದು ಜನರು ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.

ಆ ಜನರು ಅಲೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಜನರು,

“ಅವರು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಸಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

16ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ಆ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು.
ಅವರ ಪರಿ ಾಲನೆ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.

ಆತನು ಾಜಕರನು್ನ ೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಆತನುಯೆಹೂದದ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ.

17ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ಾ್ಬದವು.
ಆದರೆ ಾವ ಸ ಾಯವೂಬರಲಿಲ್ಲ.
ಾವ ಜ ಾಂಗ ಾದರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವುದೇನೋ

ಎಂದು ಕೋವರದಲಿ್ಲ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ್ದವು,
ಆದರೆ ಾವ ಜ ಾಂಗವೂಬರಲಿಲ್ಲ.

18ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ಸತತ ಾಗಿ ಬೇಟೆ ಾಡುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ
ಾವು ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲೂ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸಿತು.
ನಮ್ಮ ಾಲವುಮುಗಿಯಿತು. ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯು ಬಂದಿತು!

19ನಮ್ಮನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಜನರು
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾರುವ ಹದು್ದಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ವೇಗ ಾಲಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.

ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು.
ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಅವಿತುಕೊಂಡರು.

20ನಮಗೆ ಾಜನು ಬಹಳಮುಖ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ನಮಗೆಉಸಿರಿನಷೆ್ಟೕ ಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು.

ಆದರೆ ಅವರು ಾಜನನೆ್ನೕ ಸೆರೆಹಿಡಿದರು.
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ಯೆಹೋವನೇ, ಆ ಾಜನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. “ ಾವು ಅವನ
ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಬದುಕುತೆ್ತೕವೆ.

ಅವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳವರಿಂದ ಸಂರ ಸುವನು”
ಎಂದು ಾವು ಾಜನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ್ದವು.

21ಎದೋಮಿನ ಜನರೇ, ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಿ.
ಊಚ್ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಜನರೇ, ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಿ.

ಆದರೆ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಿ, ಯೆಹೋವನ ಕೋಪದ ಾತೆ್ರಯು
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೂ ಬರುವುದು.

ನೀವು ಆ ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯು ಾಗ
ಮತೆ್ತೕರಿದವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ ಬೆತ್ತಲು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

22 ಚೀ ೕನೇ, ನಿನ ಾಗಬೇಕಿದ್ದ ದಂಡನೆಯು
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಯಿತು.

ಮತೆ್ತ ನೀನು ಸೆರೆ ಾಸಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಎದೋಮಿನ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವನು.
ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವನು.

5
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ

1ಯೆಹೋವನೇ, ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ.
ನಮ ಾಗಿರುವ ಅವ ಾನವನು್ನ ನೋಡು.

2ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳವರ ಾ ಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಪರದೇಶಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.

3 ಾವು ಅ ಾಥ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮಗೆ ತಂದೆಯೇ ಇಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಾಯಂದಿರು ವಿಧವೆಗಳಂ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

4 ಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನೂ್ನ ಾವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ೌದೆಗೂ ಸಹ ಾವು ಹಣ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿದೆ.
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5ಮರಣದವರೆಗೂ ಾವು ಹಿಂದಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ.
ಾವು ಬಳಲಿಹೋಗಿದೆ್ದೕವೆ; ಾವು ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನೆ್ನೕ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.

6 ಾವುಈಜಿಪಿ್ಟನೊಡನೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡೆವು.
ಾಕಷು್ಟ ಆ ಾರ ಾ ್ಕಗಿ ಾವು ಅಸಿ್ಸೕರಿ ಾದೊಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ
ಾಡಿಕೊಂಡೆವು.

7 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದರು. ಈಗ
ಅವರು ಸತು್ತಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಆದರೆ ಅವರ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾವು ಈಗ
ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

8ಗು ಾಮರು ನಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ನಮ್ಮನು್ನ ಾರೂ ಅವರಿಂದ ರ ಸ ಾರರು.

9 ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಾವು ನಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳನೆ್ನೕ ಆಪತಿ್ತಗೆ ಗುರಿ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.

ಊರಹೊರಗೆ ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ.
10ನಮ್ಮ ಚಮರ್ವು ಒಲೆಯಂತೆ ಬಿಸಿ ಾಗಿದೆ.

ಹಸಿವೆಯಿಂ ಾಗಿ ಜ್ವರವು ನಮ್ಮನು್ನ ಸುಡುತಿ್ತದೆ.
11ಚೀ ೕನಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ವೈರಿಗಳು ಅ ಾ್ಯಚಾರ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಕನಿ್ನಕೆಯರನು್ನ ಅ ಾ್ಯಚಾರ
ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

12ವೈರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಾಜಕು ಾರರನು್ನ ಗಲಿ್ಲಗೇರಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ೌರವ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

13ನಮ್ಮಯುವಕರನು್ನ ಬೀಸುವ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ
ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಬೀಸುವವರ ಾ್ನಗಿ ವೈರಿಗಳು ಾಡಿದರು.

ನಮ್ಮಯುವಕರು
ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸದಿಂದಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

14 ಪಟ್ಟಣದ ಾ್ವರಗಳ ಬಳಿಯಿಂದ ಹಿರಿಯರು
ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಯುವಕರು ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಾ್ದರೆ.



ಪ್ರ ಾಪಗಳು 5:15 xxv ಪ್ರ ಾಪಗಳು 5:22

15ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದವೇಉಳಿದಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ನತರ್ನದ ಾ್ಥನವನು್ನ ಗೋ ಾಟವು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

16ನಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಕಿರೀಟವು ಬಿದು್ದಹೋಗಿದೆ.
ಾವು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಕೇಡುಗ ಾಗಿವೆ.

17 ಇವುಗಳ ದೆಸೆಯಿಂ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಎಡಬಿಡದೆ
ನೋಯುತಿ್ತವೆ.

ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ಸರಿ ಾಗಿ ಾಣದಂ ಾಗಿವೆ.
18ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತವು ನಿಜರ್ನ ಪ್ರದೇಶ ಾಗಿದೆ.

ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆಲ್ಲ ನರಿಗಳು ಓ ಾಡುತ್ತವೆ.
19ಯೆಹೋವನೇ, ನೀ ಾದರೋ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಆಳುವೆ.

ನಿನ್ನ ಾಜಸಿಂ ಾಸನವು ಸ ಾ ಾಲವಿರುವುದು.
20ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಮರೆತಿರುವುದೇಕೆ?

ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ದೀಘರ್ ಾಲದವರೆಗೆತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟರುವುದೇಕೆ?
21ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆಮತೆ್ತ ಬರ ಾಡಿಕೋ.

ಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕವೆ.
ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ದಲಿನ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ಬರ ಾಡು.

22ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿರುವಿ ಾ?
ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವೆ.



xxvi
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