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ನಹೂಮ
1 ಎಲೊ್ಕೕಷ್ ಎಂಬ ಊರಿನವ ಾದ ನಹೂಮನಿಗೆ ಆದ

ದೇವದಶರ್ನದ ಪುಸ್ತಕ. ನಿನೆವೆ ಪಟ್ಟಣದ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ದುಃಖಕರ ಾದ ಸಂದೇಶ.
ನಿನೆವೆಯಮೇಲೆಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ

2ಯೆಹೋವನು ಾ್ವಭಿ ಾನವುಳ್ಳ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಾಪಿಗಳಮೇಲೆ ಸೇಡನು್ನ ತೀರಿಸುವ ದೇವರು.
ಆತನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಯೆಹೋವನು ಾಪಿಗಳನು್ನ ಶಿ ಸುವ ದೇವರು. ಆತನು ವೈರಿಗಳನು್ನ
ಶಿ ಸುವನು.

ಆತನ ವೈರಿಗಳಮೇಲೆ ಕೋಪವು ಸ ಾ ಾಲವಿರುವುದು.
3ಯೆಹೋವನು ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳ ದೇವರು

ಮತು್ತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ!
ಾಪಿಗಳನು್ನ ಆತನು ಶಿ ಸುವನು. ಆತನಿಂದ ಅವರು

ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು.
ದುಷ್ಟಜನರನು್ನ ಶಿ ಸಲುಯೆಹೋವನು ಬರುವನು.

ಆತನು ತನ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ಬಿರು ಾಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ಸುಂಟರ ಾಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ ತೋಪರ್ಡಿಸುವನು.

ಮನುಷ ್ಯನು ನೆಲದ ಧೂಳಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ,
ಯೆಹೋವ ಾದರೋ ೕಡಗಳಮೇಲೆ ನಡೆಯು ಾ್ತನೆ.

4 ಯೆಹೋವನು ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಗದರಿಸಿ ಾಗ ಅದು
ಒಣಗಿಹೋಗುವುದು.

ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ನದಿಗಳನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿಬಿಡುವನು.
ಕಮೆರ್ಲ್ ಮತು್ತ ಾ ಾನಿನ ಫಲವ ಾ್ತದ ನೆಲಗಳು ಒಣಗಿ

ಾಳುಬೀಳುವವು.
ಲೆಬನೋನಿನಪುಷ್ಪವು ಾಡಿಹೋಗುವದು.
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5ಯೆಹೋವನು ಬರು ಾ್ತನೆ.
ಪವರ್ತಗಳು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವವು.
ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕರಗಿಹೋಗುವವು.

ಯೆಹೋವನು ಬರು ಾ್ತನೆ,
ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವುದು.

ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲರುವ
ಜನರೆ ಾ್ಲ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವರು.

6ಯೆಹೋವನಮ ಾ ೌದ್ರಕೆ ್ಕದು ಾಗಿ ಾರೂ ನಿಲ್ಲ ಾರರು.
ಾರೂ ಆಮ ಾ ಕೋಪವನು್ನ ಸಹಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆತನ ಕೋಪವು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ದಹಿಸುವದು.
ಆತನು ಬರು ಾಗ ಬಂಡೆಯುಪುಡಿ ಾಗುವುದು.

7ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನು.
ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆತನು ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನ.
ಆತನಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡುವವರನು್ನ ಸಂರ ಸು ಾ್ತನೆ.

8ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ತೆರೆಯಂತೆ ಅವರನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾ್ತನೆ.
ಕತ್ತಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವನು.

9ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಏಕೆ ೕಜನೆ ಾಕುತಿ್ತೕರಿ?
ನೀವು ಾವ ಕುಯುಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಾಡದ ಾಗೆ
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

10ಮಡಕೆಯಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಉರಿಯುವಮುಳು್ಳಕಡಿ್ಡಗಳಂತೆ
ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗುವಿರಿ.

ಜಂಬುಹುಲಿ್ಲನಂತೆ
ನೀವು ಸುಟು್ಟ ಭಸ್ಮ ಾಗುವಿರಿ.

11ಅಶೂ್ಶರವೇ, ನಿನಿ್ನಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಬಂದು, ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾದ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಕಿದನು.

ದು ಾಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
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12ಯೆಹೋವನುಯೆಹೂದನಿಗೆ ಇಂತೆಂದೆನು:
“ಅಶೂ್ಶರದ ಜನರು ಬಲ ಾಲಿಗಳು.

ಅವರಲಿ್ಲ ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಸೈನಿಕರಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಅವರೆ ಾ್ಲ
ತುಂಡರಿಸಲ್ಪಡುವರು.

ಅವರೆ ಾ್ಲ ಹತ ಾಗುವರು.
ನನ್ನ ಜನರೇ, ನೀವು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು.

ಆದರೆ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾಗೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
13 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅಶೂ್ಶರದವರ

ಹಿಡಿತದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾರು ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿಮ್ಮ ಭುಜದಿಂದ ನೊಗವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಸಂಕೋಲೆಯನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕುವೆನು.”

14 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನೇ, ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಕೊಟ್ಟ
ಆ ಏನೆಂದರೆ,

“ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಧರಿಸುವ ಸಂತತಿಯವರು ಾರೂ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನ ಕೆತ್ತನೆಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾನು ಾಶ ಾಡುವೆನು.
ನಿನ್ನ ದೇವರುಗಳ ಆಲಯದಲಿ್ಲರುವ ಲೋಹದ ಬೊಂಬೆಗಳನು್ನ
ಕೆಡವಿಬಿಡುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯವು ಬೇಗನೆ ಬರಲಿರುವುದರಿಂದ
ನಿನಗೆ ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ತ ಾರು ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.”

15ಯೆಹೂದವೇ, ನೋಡು!
ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುವವನನು್ನ ನೋಡು. ಅವನು
ಶುಭಸ ಾಚಾರವನು್ನ ತರುವನು.

ಸ ಾ ಾನಉಂಟೆಂದು ಅವನು ಾರು ಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೂದವೇ, ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸು.

ನೀನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು.
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ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಾರದ ಆ ಜನರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ
ಾಡುವದಿಲ್ಲ.

ಾಕೆಂದರೆ ಆ ದುಷ್ಟ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ.

2
ನಿನೆವೆಯು ಾಶ ಾಗುವದು

1ವೈರಿಯು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ಾಯಿ.
ಾಗರ್ದಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಡು.

ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ತ ಾ ಾಗು.
ರಣರಂಗಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗು.

2 ೌದು,ಯೆಹೋವನು ಾಕೋಬನ ವೈಭವವನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವೈಭವ ಾಗಿ ಾ್ಥಪಿಸುವನು.

ವೈರಿಯು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ
ಅವರ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದ್ದನು.

3ಆ ಸೈನಿಕರ ಗು ಾಣಿಗಳು ಕೆಂಪಗಿವೆ.
ಅವರ ಸಮವಸ್ತ ್ರಗಳು ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದಿಂದ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತವೆ.

ಅವರ ರಥಗಳುಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ಾಲುಗಟಿ್ಟ ನಿಂತಿವೆ
ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿಯಜಾ್ವಲೆಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತವೆ.
ಅವರ ಭಜಿರ್ಗಳು ಎತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.

4ರಸೆ್ತಯಮೇಲೆ ರಥಗಳು ರಭಸದಿಂದ ಓಡುತಿ್ತವೆ.
ನಗರದಚೌಕಕೆ್ಕ ಹಿಂದೆಮುಂದೆ ಓಡುತಿ್ತವೆ.

ಅವುಉರಿಯುವ ಪಂಜಿನೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲವೆ,
ಒಂದೆಡೆಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದೆಡೆಗೆ ಾರುವಮಿಂಚಿನಂತಿವೆ.

5ವೈರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶೂರ ೕಧರನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
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ಅವರುಮುನು್ನಗು್ಗ ಾಗ ಎಡವಿಬೀಳುವರು,
ಗೋಡೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ನುಗಿ್ಗ

ತಮ್ಮ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಇಡುವರು.
6ಆದರೆ ಹೊಳೆಯ ಕದಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.

ಅದರ ಮೂಲಕ ವೈರಿಗಳು ಮುನು್ನಗು್ಗತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅರಸನ
ಮನೆಯನು್ನ ಾಶ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

7ವೈರಿಗಳು ಾಣಿಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾ್ತರೆ.
ಆಕೆಯಸೇವಕಿಯರು ಾರಿ ಾಳಗಳಂತೆ ಗೋ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ತಮ್ಮ ದುಃಖವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸಲುಎದೆಯನು್ನ ಬಡಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

8ನಿನೆವೆಯು ನೀರು ಬತು್ತತಿ್ತರುವ ಕೊಳದಂತಿದೆ.
“ನಿಲಿ್ಲ, ನಿಲಿ್ಲ, ಓಡಿಹೋಗಬೇಡಿ” ಎಂದು ಜನರು ಬೊಬಿ್ಬಡು ಾ್ತರೆ.

ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ.

9ನಿನೆವೆಯನು್ನ ಾಶ ಾಡುವ ಸೈನಿಕರೇ,
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಷೊ್ಟೕ ವಸು್ತಗಳಿವೆ.
ಎಷೊ್ಟೕ ನಿ ೕಪಗಳಿವೆ.

10ಈಗ ನಿನೆವೆಯು ಾಲಿ ಾಯಿತು.
ಎ ಾ್ಲ ದೋಚಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ನಗರವು ಾಶ ಾಯಿತು.

ಜನರು ತಮ್ಮ ಧೈಯರ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಭಯದಿಂದ ಅವರ ಹೃದಯವು ಕರಗುತಿ್ತದೆ.
ಣ ಾಲುಗಳು ನಡುಗುತಿ್ತದೆ.
ಅವರ ದೇಹವುಅ ಾ್ಲಡುತಿ್ತದೆ.
ಭಯದಿಂದ ಅವರಮುಖವು ರಕ್ತಹೀನ ಾಗಿದೆ.

11ಸಿಂಹದ ಗುಹೆಯಂತಿದ್ದ ನಿನೆವೆಯು ಎಲಿ್ಲ?
ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಸಿಂಹಗಳುಅದರೊಳಗೆ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದವು.
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ಅದರಮರಿಗಳಿಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ.
12ನಿನೆವೆಯು (ಅರಸ ಾದ ಸಿಂಹವು) ಜನರನು್ನ ಕೊಂದಿತು.

ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೂ ಸಿಂಹಿಣಿಗೂ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟತು.
ತನ್ನ ಗುಹೆಯನು್ನ (ನಿನೆವೆ ಾಜನು)ಮನುಷ ್ಯರ ಶರೀರಗಳಿಂದಲೂ

ಾನು ಕೊಂದ ಹೆಂಗಸರಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಸಿತು.
13ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ನಿನೆವೆಯೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ರಥಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕುತೆ್ತೕನೆ.

ನಿನ್ನ ಎಳೆ ಸಿಂಹಗಳನು್ನ ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಾಯಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಈಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಇನು್ನ ಾರನೂ್ನ ಭೇಟಿ ಾಡದಿರುವೆ.

ನಿನ್ನ ಸಂದೇಶ ಾಹಕರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ
ಜನರು ಇನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳರು.”

3
ನಿನೆವೆಗೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸುದಿ್ಧ

1 ಕೊಲೆಗಡುಕರ ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಹಳ ಕೆಡುಕು ಉಂಟಾಗುವದು.
ನಿನೆವೆಯು ಸುಳಿ್ಳನಿಂದ ತುಂಬಿದ ನಗರ.

ಬೇರೆ ಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ದೋಚಿದ ವಸು್ತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ನಗರ.
ಆ ಪಟ್ಟಣವು ಕೊಲು್ಲವುದನೂ್ನ ಲೂಟಿ ಾಡುವುದನೂ್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

2ಚಾವಟಿಯಚಟಾರವೆಂಬ ಶಬ್ಧವನು್ನ ನೀನು ಕೇಳಬಹುದು.
ಚಕ್ರಗಳ ತಿರುಗುವ ಶಬ್ಧ,

ಕುದುರೆಗಳ ಾ ಾಲೋಟವನು್ನ ಮತು್ತ
ರಥಗಳ ಾ ಾಟವನು್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.

3 ಕುದುರೆಗಳಮೇಲಿರುವ ಸೈನಿಕರು ಆಕ್ರಮಣವೆಸಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಖಡ್ಗವುಮಿಂಚುತ್ತದೆ.
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ಅವರ ಬಜಿರ್ಯು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ,
ಬಹುಮಂದಿ ಸತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ.

ಶವಗಳ ಾಶಿ ಬಿದಿ್ದವೆ,ಅವುಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಇವೆ.
ಅವುಗಳಮೇಲೆ ಜನರು ಎಡವಿಬೀಳು ಾ್ತರೆ.

4ಇದಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಾರಣ ನಿನೆವೆ.
ನಿನೆವೆಯು ಒಬ್ಬ ವೇಶೆ್ಯ. ಆಕೆಗೆ ತೃಪಿ್ತ ಇರದು.
ಆಕೆಗೆ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಬೇಕು.

ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತನ್ನನು್ನ ಾರಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದಳೆ.
ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಜನರನು್ನ ತನ್ನ
ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದಳೆ.

5ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ನಿನೆವೆಯೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ನಿನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಖದ ತನಕ ಎತು್ತವೆನು.
ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆತನವನು್ನ ನೋಡಲಿ.

ನಿನ್ನ ಾಚಿಕೆಯನು್ನ ಅವರು ನೋಡಲಿ.
6ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಲಸನು್ನ ಬಿ ಾಡುವೆನು.

ನಿನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷದಿಂದ ಾಣುವೆನು.
ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನ ಾಡುವರು.

7ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರು ದಂಗುಬಡಿಯಲ್ಪಡುವರು.
‘ನಿನೆವೆಯು ಾಶ ಾಯಿತು. ಆಕೆ ಾಗಿ ಾರುಮರುಗುವರು?’
ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುವರು.

ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುವವರು ಾರೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ?”

8 ನಿನೆವೆಯೇ, ನೀನು ನೈಲ್ ನದಿಯ ದಡದಲಿ್ಲರುವ ತೆಬೆಸ್
ಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ೕ? ಇಲ್ಲ. ತೆಬೆಸಿನ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರು ಇತು್ತ.
ಆ ನೀರು ಆಕೆಯನು್ನ ತನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಂದ ಾ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾಯಿತು.
ಆ ನೀರನು್ನ ಆಕೆಯು ಗೋಡೆಯಂತೆ ಉಪ ೕಗಿಸಿದಳು.
9 ಇಥಿ ೕಫಿ ಾ ಮತು್ತ ಈಜಿಪ್್ಟ ತೆಬೆಸ್ ಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಬಲವನು್ನ
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ಕೊಟ್ಟವು. ಸು ಾನ್ ಮತು್ತ ಲಿಬ್ಯ ಆಕೆಯನು್ನ ಸಹಕರಿಸಿದವು.
10 ಆದರೆ ತೆಬೆಸ್ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಆಕೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳು
ಬೇರೆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕೈದಿಗ ಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟರು. ಸೈನಿಕರು ಆಕೆಯ
ಹಸುಗೂಸುಗಳನು್ನ ರಸೆ್ತಯ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಡೆದು
ಾಯಿಸಿದರು. ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರು ಉನ್ನತ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ
ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಾಗಿ ಚೀಟು ಾಕಿದರು.
ಅವರು ತೆಬೆಸಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ
ಬಂಧಿಸಿದರು.

11 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನೆವೆಯೇ, ನೀನು ಸಹ ಕುಡಿದು
ಅಮಲೇರಿದವರಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದು್ದಬಿಡುವೆ. ನೀನು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವೆ. ವೈರಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುರ ತ ಾದ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಹುಡುಕುವೆ. 12 ಆದರೆ ನಿನೆವೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಬಲ ಾದ
ಬುರುಜುಗಳು ಅಂಜೂರದ ಮರದಂತಿರುವವು. ಹೊಸ ಅಂಜೂರ
ಹಣು್ಣಗಳು ಾಗುವವು. ಒಬ್ಬನು ಬಂದು ಮರವನು್ನ ಅ ಾ್ಲಡಿಸಲು
ಅಂಜೂರ ಹಣು್ಣಗಳು ಅ ಾ್ಲಡಿಸುವವನ ಾಯಿಗೆ ಬೀಳುವವು.
ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವನು;ಅವು ಇಲ್ಲ ಾಗುವವು.

13 ನಿನೆವೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಹೆಂಗಸರಂತೆ, ವೈರಿ ಸೈನಿಕರು
ಅವರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ತ ಾ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ನಿನ್ನ ದೇಶದ
ಾ್ವರಗಳು, ವೈರಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಅಗಲ ಾಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
ಾ್ವರದ ಾಗಿಲಿನ ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಯು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟಿ್ಟರುತ್ತದೆ.
14 ನೀರನು್ನ ತಂದು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಶೇಖರಿಸಿಡು. ಾಕೆಂದರೆ

ವೈರಿ ಸೈನ್ಯವು ನಿನ್ನ ನಗರವನು್ನ ಮುತು್ತವವು. ನಗರದೊಳಗೆ ಅನ್ನ
ನೀರನು್ನ ಾರಿಗೂ ತರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಿಕೊ. ಹೆಚು್ಚ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ಆವೆಮಣ್ಣನು್ನ
ಶೇಖರಿಸು. ಾರೆಯನು್ನ ಕಲಸಿಕೊ. ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಅಚ್ಚನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊ. 15 ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ನೀನು ಾಡಬಹುದು. ಆದರೂ
ಬೆಂಕಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವುದು. ಖಡ್ಗವು
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ನಿನ್ನನು್ನ ಾಯಿಸುವದು. ನಿನ್ನ ದೇಶವು ಮಿಡತೆಗಳ ಹಿಂಡಿನಿಂದ
ತಿಂದು ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಶದಂತೆ ಾಣುವುದು.
ನಿನೆವೆಯೇ, ನೀನು ಬೆಳೆಯು ಾ್ತ ಬೆಳೆಯು ಾ್ತ ಮಿಡತೆಗಳ

ಹಿಂಡಿನಂ ಾದೆ. ನೀನು ಮಿಡತೆಗಳಂ ಾದೆ. 16 ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಾ್ಯ ಾರಸ್ಥರು ಊರೂರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡುವವರಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಷು್ಟ ಇ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಮಿಡತೆಗಳಂತೆ ಬಂದು, ಎಲ್ಲವನು್ನ ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ
ಹೋಗುವಂಥವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 17 ನಿನ್ನ ಸರ ಾರದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಸಹ
ಮಿಡತೆಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಚಳಿಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲನ ಗೋಡೆಯ
ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ಮಿಡತೆಯಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ
ಸೂಯರ್ನು ಮೇಲೆ ಬಂ ಾಗ ಬಿಸಿಲು ಏರಿ ಕಲು್ಲ ಬಿಸಿ ಾ ಾಗ ಆ
ಮಿಡತೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಾರಿಹೋಗುವವು. ಅವು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದವು ಎಂದು
ಾರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲರುವರು.
18 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನೇ, ನಿನ್ನ ಕುರುಬರು ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಆ

ಬ ಾಢ್ಯ ಕುರುಬರು ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳು
ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಚದರಿಹೋಗಿವೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಲು ಾರೂ ಇಲ್ಲ. 19 ನಿನೆವೆಯೇ, ನೀನು ತೀವ್ರ ಾದ
ಾಯಹೊಂದಿರುವೆ. ಾವದೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸ ಾರದು. ನಿನ್ನ
ಾಶನದ ಸುದಿ್ದ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಚ ಾ್ಪಳೆ ತಟು್ಟವರು. ಅವರು
ಹಷಿರ್ಸುವರು. ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ ಾದ ತೀವ್ರ ಾಯದ ನೋವನು್ನ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸಿದರು.



x
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