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ಜೆಕಯರ್

ತನ್ನ ಜನರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ಆಶಿಸು ಾ್ತನೆ

1 ಪಶಿರ್ ಾದಲಿ್ಲ ಾಜ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದ ಎಂಟನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗ ಾದ
ಜೆಕಯರ್ನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಸಂದೇಶವು ದೊರಕಿತು. ಬೆರೆಕ್ಯನು
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಇದೊ್ದೕವಿನಮಗನು. ಇದು ಆತನ ಸಂದೇಶ:

2 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಬಹಳ ಾಗಿ
ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 3 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀನು ಈ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿರಿ. ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗುವೆನು” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳು.

4 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ
ಆಗಬೇಡಿರಿ. ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಅವರ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದರು. ಅವರು, ‘ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ

ಕೆಟ್ಟಜೀವಿತವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತನೆ. ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ.’ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
5 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಾಟಿಹೋದರು. ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಜೀವಿಸಲಿಲ್ಲ.

6 ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ನನ್ನ ಸೇವಕರು. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಾ್ಯಯಪ್ರ ಾಣಗಳನು್ನ ಬೋಧಿಸಲು ಾನು ಅವರನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿದೆನು. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಾಠವನು್ನ
ಕಲಿತರು. ಅವರು, ‘ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
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ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ನಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಿದನು’
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮತು್ತ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರು.”

ಾಲು ್ಕ ಕುದುರೆಗಳು
7 ಪಶಿರ್ಯದ ಾಜ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ

ವಷರ್ದಹನೊ್ನಂದನೇ ತಿಂಗಳಿನ (ಶೆ ಾಟ್) ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲ ್ಕನೆಯದಿವಸ
ಜೆಕಯರ್ನುಯೆಹೋವನಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಪಡೆದನು.
ಈತನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಇದೊ್ದೕವಿನಮಗ ಾದ ಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗನು. ಆ
ಸಂದೇಶವು ಹೀಗಿತು್ತ.

8 ಾತಿ್ರವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯ
ಮೇಲೆಸ ಾರಿ ಾಡುವದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವನು ಕಣಿವೆಯಸುಗಂಧ
ಮರಗಳ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಅವನ ಹಿಂದೆ ಕೆಂಪು, ಕಂದು ಮತು್ತ ಬಿಳಿ
ಕುದುರೆಗಳು ನಿಂತಿದ್ದವು. 9 ಆಗ ಾನು, “ ಾ್ವಮೀ, ಈ ಕುದುರೆಗಳು
ಾಕೆ?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು.
ಆಗ ನನೊ್ನಡನೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದೇವದೂತನು ಉತ್ತರಿಸು ಾ್ತ, “ಈ

ಕುದುರೆಗಳು ಾತ ಾ್ಕಗಿ ಎಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಅಂದನು.

10 ಆಗ ಸುಗಂಧ ಮರಗಳ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯನು,
“ಈ ಕುದುರೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅತಿ್ತತ್ತ ತಿರು ಾಡುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಕಳುಹಿಸಿದನು” ಎಂದನು.

11 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನೊಂದಿಗೆ ಆ ಕುದುರೆಗಳು
ಾತ ಾಡು ಾ್ತ, “ ಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅತಿ್ತತ್ತ ಸಂಚರಿಸಿದೆವು.

ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಾಂತಿ ಸ ಾ ಾನವಿದೆ” ಎಂದವು.
12 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು, “ಯೆಹೋವನೇ,

ಜೆರುಸಲೇಮನೂ್ನ ಯೆಹೂದದ ಇತರ ನಗರಗಳನೂ್ನ ಸಂತೈಸಲು
ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲಬೇಕು? ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಾಗಲೇ ಎಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ನಿನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸಿರುವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
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13ಆಗ ನನೊ್ನಡನೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದೇವದೂತನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಉತ್ತರಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಆದರಣೆಯ ಾತುಗಳಿಂದ
ಸಂತೈಸಿದನು.

14 ಆಗ ಆ ದೂತನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ನನಗೆ
ಹೇಳಿದನು: ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,

“ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಚೀ ೕನಿನ ಮೇಲೆಯೂ ನನಗೆ
ಆಳ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿದೆ.

15 ಾವು ಸುರ ತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂದು ನೆನಸುವ ಜ ಾಂಗಗಳ
ಮೇಲೆ ಾನು ಕೋಪಗೊಳು್ಳವೆನು.

ಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸಲು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿಕೊಂಡೆನು.

ಆದರೆ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳು ಅತಿ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ
ಾನಿ ಾಡಿದರು.”

16ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವೆನು. ಬಂದು ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂತೈಸುವೆನು.”

ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಜೆರುಸಲೇಮ್ ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವದು ಮತು್ತ ನನ್ನ
ಆಲಯವುಅಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವದು.”

17ಆಗದೂತನು: “ಈವಿಷಯವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸು,ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:

‘ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳು ತಿರುಗಿ ಐಶ್ವಯರ್ದಿಂದ ತುಂಬುವವು.
ಚೀ ೕನನು್ನ ಾನು ಸಂತೈಸುವೆನು.

ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ನಗರವ ಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು’ ” ಎಂದನು.

ಾಲು ್ಕಕೊಂಬುಗಳೂ ಾಲು ್ಕ ಕೆಲಸ ಾರರೂ
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18 ಆಗ ಾನು ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಾಗ ಾಲು ್ಕ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ
ಕಂಡೆನು. 19 “ಈ ಕೊಂಬುಗಳೇನು?” ಎಂದು ಾನು
ದೇವದೂತನೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು.
ಅದಕ್ಕವನು, “ಇವು ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಕೊಂಬುಗಳು (ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ

ಜ ಾಂಗಗಳು); ಇಸೆ್ರೕಲ್,ಯೆಹೊದಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಜನರನು್ನ
ಪರದೇಶಗಳಿಗೆ ಚದರಿಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿವೆ”ಅಂದನು.

20 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಾರರನು್ನ
ತೋರಿಸಿದನು. 21 “ ಾವ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಾರರು
ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ?” ಎಂದು ಾನು ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು.
ಅದ ಾ್ಕತನು, “ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ವಿದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿ

ಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿದ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಈ ಕೊಂಬುಗಳು
ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕೊಂಬುಗಳು ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಎತಿ್ತ
ಪರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಿ ಾಡಿದವು. ಈ ಕೊಂಬುಗಳು ಾರಿಗೂ
ದಯೆ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಾರರು
ಆ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಭಯಪಡಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತ ಬಿ ಾಡಲು
ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿದು್ದ

1 ಆಗ ಾನು ಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡಿ ಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಮತು್ತ ಅಳತೆ ಾಡುವ ಾ ಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡೆನು. 2 “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತೕ?”
ಎಂದು ಾನು ಅವನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು.

“ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಎಷು್ಟ ಉದ್ದಗಲವಿದೆಯೆಂದು ಅಳತೆ
ಾಡಲು ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.
3 ಆಗ ನನೊ್ನಡನೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದೂತನು ನನ್ನನು್ನ

ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. ಅವನೊಡನೆ ಾತ ಾಡಲು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ದೂತನು
ಬಂದನು. 4ಅವನು, “ಓಡಿಹೋಗಿಆ ೌವನಸ್ಥನಿಗೆಜೆರುಸಲೇಮು
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ಅಳತೆ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗದಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳು.
ಅಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನೂ್ನ ತಿಳಿಸು:

‘ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಗೋಡೆಗಳಿಲ್ಲದ ಪಟ್ಟಣ ಾಗುವದು.
ಾಕೆಂದರೆ ಅಷೊ್ಟಂದು ಜನರೂ ಪಶುಗಳೂ ಅಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವವು.’

5ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
‘ ಾನು ಆಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂರ ಸುವ ಬೆಂಕಿಯ

ಗೋಡೆಯಂತಿರುವೆನು.
ಮತು್ತ ಾನು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಾಸಿಸುವದರಿಂದ ಆ ನಗರಕೆ್ಕ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ತರುವೆನು.’ ”

ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕರೆಯು ಾ್ತನೆ
6ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಅವಸರಪಡು ಾ್ತ ಉತ್ತರದ ದೇಶಗಳಿಂದ ಹೊರಬನಿ್ನರಿ.

ೌದು, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಪ್ರತಿ ಂದು ದಿಕಿ್ಕಗೂ
ಚದರಿಸಿರುವುದು ನಿಜ.

7ಚೀ ೕನಿನ ಜನ ಾದ ನೀವು ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
ಅಲಿ್ಲಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ. ಆ ನಗರದಿಂದ
ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.”

8ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
“ನಿಮ್ಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ

ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ನಿಮಗೆ ೌರವವನು್ನ ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಾಕೆಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಾನಿ ಾಡಿದರೆ
ಅದು ದೇವರ ಕಣು್ಣಗುಡೆ್ಡಗೆ ಾನಿ ಾಡಿದಂತೆ.

9 ಾಬಿಲೋನಿನಜನರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ
ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು.

ಆದರೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ಹೊಡೆಯುವೆನು.
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ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಜನರ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.”
ಆಗ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ

ಗೊ ಾ್ತಗುವದು.

10ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಚೀ ೕನೇ, ಆನಂದಿಸು, ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಬಂದು

ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವೆನು.
11ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ವಿವಿಧ ಜ ಾಂಗಗಳ ಜನರು

ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ಬರುವರು.
ಅವರು ನನ್ನ ಜನ ಾಗುವರು.

ಮತು್ತ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವೆನು.”
ಆಗ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆಂದು

ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.

12ಯೆಹೋವನು ತಿರುಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ನಗರವ ಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

ಯೆಹೂದವುಆ ಪವಿತ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಆತನ ಾಲು.
13ಎಲ್ಲರೂ ೌನ ಾಗಿರಿ.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿ ಾಸದಿಂದಹೊರಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

3
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು

1ದೇವದೂತನು ನನಗೆಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದಯೆಹೋಶುವನನು್ನ
ತೋರಿಸಿದನು. ಅವನು ಯೆಹೋವನ ದೂತನ ಮುಂದೆ
ನಿಂತಿದ್ದನು. ಸೈ ಾನನು ಯೆಹೋಶುವನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಕೆಟ್ಟಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂದು ದೂರು
ಹೇಳುವದ ಾ್ಕಗಿ ಸೈ ಾನನು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು. 2 ಆಗ ಯೆಹೋವನ
ದೂತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿಸಲಿ
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ಮತು್ತ ಟೀಕೆ ಾಡಲಿ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ನಗರವ ಾ್ನಗಿ
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ನಗರವನು್ನ ಆತನೇ
ಾ ಾಡಿದನು. ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಎಳೆದುತೆಗೆದ ಕೊಳಿ್ಳಯಂತೆ ಆತನು
ಅದನು್ನ ಾ ಾಡಿದನು.”

3ಯೆಹೋಶುವನು ದೂತನಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನ
ವಸ್ತ ್ರವು ಮಲಿನ ಾಗಿತು್ತ. 4ಆಗ ಆ ದೂತನು ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಬೇರೆ
ದೂತರನು್ನದೆ್ದೕಶಿಸಿ, “ಯೆಹೋಶುವನಮೇಲಿರುವಮೈಲಿಗೆವಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ತೆಗೆಯಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ದೂತನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ,
“ ಾನು ನಿನ್ನ ದೋಷಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಬಿಟಿ್ಟರುವೆ. ಈಗ ಾನು ನಿನಗೆ
ಹೊಸ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಆಗ ಾನು, “ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಶುಚಿ ಾದ
ಪೇಟವನಿ್ನಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಶುಭ್ರ ಾದ
ಪೇಟವನು್ನ ಇಟ್ಟರು. ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿ ಾ್ದಗಲೇ
ಅವನಿಗೆ ನಿಮರ್ಲ ಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಲು ಕೊಟ್ಟರು. 6 ಆಗ
ಯೆಹೋವನ ದೂತನುಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು.
7ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ ಾನು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸು.

ಾನು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆ.
ನೀನು ನನ್ನ ಆಲಯದಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ ಾಗುವಿ.

ಅದರ ಅಂಕಣಗಳನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವಿ.
ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
8ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದಯೆಹೋಶುವನೇ,

ಅವನೊಂದಿಗೆಸೇವೆ ಾಡುವಇತರ ಾಜಕರೇ,ನನ್ನ ಾತಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.

ಈಗಂಡಸರುಮುಂದೆಏ ಾಗಬಹುದೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನಿದಶರ್ನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಆಗ ಾನು ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಸೇವಕನನು್ನ ಕರೆತರುವೆನು.

ಆತನ ಹೆಸರು ಕೊಂಬೆ.
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9 ನೋಡು, ಾನು ಯೆಹೋಶುವನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ
ಕಲ್ಲನಿ್ನಡುವೆನು.

ಆ ಕಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ ಏಳು ಬದಿಗಳಿವೆ.
ಾನು ಆ ವಿಶೇಷ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೆತು್ತವೆನು.

ಾನು ಆ ದೇಶದ ಾಪವನು್ನ ಒಂದು ದಿವಸದಲಿ್ಲ
ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನೆಂದು ಅದು ತೋರಿಸುವುದು.”

10ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ಆ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತರೊಂದಿಗೆ

ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಂ ಾಷಿಸುವರು.
ಅಂಜೂರದ ಮರದ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲಯೂ ಾ್ರ ತೋಟಗಳ

ನೆರಳಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಾತ ಾಡಲು ಪರಸ್ಪರ ಆಮಂತಿ್ರಸುವರು.”

4
ದೀಪಸ್ತಂಭವೂ, ಎರಡು ಆಲೀವ್ಮರಗಳೂ

1 ನನೊ್ನಡನೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದೇವದೂತನು ಬಂದು
ನನ್ನನೆ್ನಬಿ್ಬಸಿದನು. ಾನು ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಎದೆ್ದೕಳುವವನಂತೆ ಇದೆ್ದನು.
2ಆಗ ದೂತನು, “ಏನು ನೋಡುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದನು.
ಆಗ ಾನು “ಬಂ ಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆ

ಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲ ಏಳು ದೀಪಗಳಿವೆ. ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಒಂದು
ಬೋಗುಣಿ ಇದೆ. ಆ ಬೋಗುಣಿಯಿಂದ ಏಳು ನಳಿಗೆಗಳು ಪ್ರತೀ
ದೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಬೋಗುಣಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟ ಎಣೆ್ಣಯು ಆ ನಳಿಗೆಯ
ಮೂಲಕ ದೀಪಕೆ್ಕ ಸುರಿಯುತಿ್ತತು್ತ. 3 ಆ ಬೋಗುಣಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಎರಡು ಆಲೀವ್ ಮರಗಳಿದ್ದವು. ಒಂದು ಬಲಬದಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ಇನೊ್ನಂದು ಎಡಬದಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಇತು್ತ. ಈ ಮರಗಳು ದೀಪಗಳಿಗೆ
ಬೇ ಾದ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ತ ಾರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದವು.” 4 ಆಗ ಾನು
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ನನ್ನ ತೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದೂತನೊಡನೆ, “ ಾ್ವಮಿ, ಇವುಗಳ
ಅಥರ್ವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದೆನು.

5 ಅವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಈ ವಿಷಯಗಳು ಏನೆಂದು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವೇ?”

ಾನು, “ಇಲ್ಲ”ಅಂದೆನು.
6 ಅವನು ಅದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರಿಸಿ, “ಇದು ಯೆಹೋವನಿಂದ

ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶ ಾಗಿದೆ. ‘ನಿನ್ನ ಸ ಾಯವು ನಿನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಶಕಿ್ತ ಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದಲೇ
ನಿನಗೆ ದೊರಕುವದು.’ ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ. 7 ಉನ್ನತ ಾದ ಶಿಖರವು ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನಿಗೆ ಸಮತಟಾ್ಟದ
ನೆಲದಂತಿರುವುದು. ಅವನು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವನು. ಅದರ ಅತಿ
ವಿಶೇಷ ಾದ ಕಲ್ಲನಿ್ನಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಜನರೆಲ್ಲರೂ, ‘ಬಹಳ ಚಂದ, ಬಹಳ
ಚಂದ’ ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸುವರು.”

8 ನನಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವೂ ಸಹ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿತು:
9 “ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನು ನನ್ನ ಆಲಯದ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಕುವನು.
ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಮುಗಿಸುವನು. ಆಗ
ನೀವು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿಯುವಿರಿ. 10 ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯ
ಾ್ರರಂಭಕೆ್ಕ ಜನರು ಾಚುವುದಿಲ್ಲ. ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನು ನೂಲುಗುಂಡು
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಂಪೂಣರ್ ಾದಆಲಯವನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡು ಾಗ
ಜನರು ಅತಿ ಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸುವರು. ಈಗ ಆ ಕಲಿ್ಲನ
ಏಳು ಬದಿಗಳು ಯೆಹೋವನ ಕಣು್ಣಗಳು ಎ ಾ್ಲ ದಿಕು ್ಕಗಳನು್ನ
ನೋಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತವೆ.”

11 ಆಗ ಜೆಕಯರ್ ಾದ ಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ ಾನು ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಆಲೀವ್ ಮರವನೂ್ನ
ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಇನೊ್ನಂದು ಆಲೀವ್ ಮರವನೂ್ನ ನೋಡಿದೆನು.
ಇವುಗಳು ಏನನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದೆನು. 12 ತಿರಿಗಿ
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ಾನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಆ ಎರಡು ಬಂ ಾರದ ನಳಿಗೆಯಬದಿಯಲಿ್ಲ
ಆಲೀವ್ ಮರದ ಎರಡು ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಅದರಿಂದ
ಬಂ ಾರದಬಣ್ಣದ ಎಣೆ್ಣಯುಹರಿಯುತಿ್ತತು್ತ. ಇವುಗಳಅಥರ್ವೇನು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದೆನು.

13 ಆಗ ದೇವದೂತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಇವು ಏನನು್ನ
ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದೋ?”
ಅದಕೆ್ಕ ಾನು, “ಇಲ್ಲ”ಅಂದೆನು.
14 ಆಗ ಅವನು, “ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ

ಸೇವೆ ಾಡಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಅವು
ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ”ಅಂದನು.

5
ಾರುವ ಸುರುಳಿ

1 ಾನು ತಿರುಗಿ ಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡಿ ಾಗ ಒಂದು ಾರುವ
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಕಂಡೆನು. 2 “ಏನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು
ದೇವದೂತನು ಕೇಳಿದನು.

“ಒಂದು ಾರುವ ಸುರುಳಿ, ಅದು ಮೂವತು್ತ ಅಡಿ ಉದ್ದ,
ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ಅಗಲವಿದೆ” ಎಂದು ಾನು ಉತ್ತರಿಸಿದೆನು.

3ಆಗ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಈಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ
ಾಪವು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಸುರುಳಿಯ ಒಂದು ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಕದಿಯುವ
ಜನರಿಗೆ ಾಪ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಅದರ ಇನೊ್ನಂದು ಬದಿಯಲಿ್ಲ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿಯೂ ಅದನು್ನ ಾಲಿಸದೆ ಸು ಾ್ಳಡುವವರಿಗೆ
ಾಪ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 4 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ ಾನು ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಕದಿಯುವವರ
ಮನೆಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಸು ಾ್ಳಣೆಯಿಡುವವರ
ಮನೆಗಳಿಗೂ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಆ ಸುರುಳಿಯು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇದು್ದ
ಆ ಮನೆಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದು. ಮನೆಯ ಕಲು್ಲಕಂಬಗಳನು್ನ,
ಮರದ ತೊಲೆಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವದು.’ ”
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ಸಿ್ತ ್ರೕ ಮತು್ತ ಬುಟಿ್ಟ
5ನನೊ್ನಡನೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದೇವದೂತನು ಹೊರಗೆ ಹೋದನು.

ಆಗ ಅವನು, “ನೋಡು, ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಏನು ಬರುತಿ್ತದೆ ಎಂದು
ನೋಡು” ಎಂದನು.

6 “ಅದು ಏನೋ ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುತಿ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಏನಿರಬಹುದು?”
ಎಂದು ಾನು ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು.
ಅದಕ್ಕವನು, “ಅದು ಒಂದು ಅಳೆಯುವ ಬುಟಿ್ಟ,ಈಬುಟಿ್ಟಯು ಈ

ದೇಶದ ಜನರ ಾಪವನು್ನ ಅಳೆಯುವ ಬುಟಿ್ಟ ಾಗಿದೆ” ಎಂದನು.
7 ಸೀಸದಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳವನು್ನ ಆ ಬುಟಿ್ಟಯಿಂದ

ತೆಗೆಯ ಾಯಿತು. ಆಗ ಅದರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಇರುವುದನು್ನ
ಕಂಡೆನು. 8 ಆಗ ಆ ದೂತನು, “ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ದುಷ್ಟತನವನು್ನ
ಸೂಚಿಸು ಾ್ತಳೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ದೂತನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಬುಟಿ್ಟಯ
ತಳಕೆ್ಕ ನೂಕಿ, ಸೀಸದ ಮುಚ್ಚಳವನು್ನ ಾಕಿಬಿಟ್ಟನು. 9 ಆ ಬಳಿಕ
ಾನು ಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡಿ ಾಗ ಕೊಕ್ಕರೆಯಂತೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿರುವ ಎರಡು
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವರು ಾರು ಾ್ತ ರೆಕೆ ್ಕಗಳಲಿ್ಲಯ ಾಳಿಯ
ಸ ಾಯದಿಂದಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾರಿಕೊಂಡು
ಹೋದರು. 10ಆಗ ಾನು ದೂತನನು್ನ, “ಅವರು ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ ಎಲಿ್ಲಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ?” ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದೆನು.

11 “ಅವರು ಶಿ ಾರಿನಲಿ್ಲ ಅದಕೊ್ಕಂದು ಮನೆ ಕಟು್ಟವದಕಿ್ಕ ಾ್ದರೆ.
ಮನೆಕಟಿ್ಟದ ಬಳಿಕ ಆ ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ ಅವರು ಅದರೊಳಗಿಡುವರು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6
ಾಲು ್ಕ ರಥಗಳು

1 ಾನು ತಿರುಗಿ ಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡಿ ಾಗ ಾಲು ್ಕ ರಥಗಳು ಾಲು ್ಕ
ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ಪವರ್ತಗಳಮಧೆ್ಯ ಓಡುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. 2 ದಲನೇ
ರಥವನು್ನ ಕೆಂಪು ಕುದುರೆಗಳು ಎಳೆಯುತಿ್ತದ್ದವು. ಎರಡನೇ ರಥವನು್ನ
ಕಪು ್ಪ ಕುದುರೆಗಳು ಎಳೆಯುತಿ್ತದ್ದವು. 3 ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳು ಮೂರನೇ
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ರಥವನೂ್ನ ಕೆಂಪು ಮಚೆ್ಚಗಳುಳ್ಳ ಕುದುರೆಗಳು ಾಲ್ಕನೇ ರಥವನೂ್ನ
ಎಳೆಯುತಿ್ತದ್ದವು. 4 “ಇವು ಏನನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ?” ಎಂದು
ನನೊ್ನಡನೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದೂತನೊಡನೆ ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು.

5 ದೇವದೂತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಇವು ಾಲು ್ಕ ಾಳಿಗಳು.
ಅವು ಭೂಲೋಕದ ಒಡೆಯನ ಬಳಿಯಿಂದ ಈಗ ಾನೇ ಬಂದವು.
6ಕಪು ್ಪ ಕುದುರೆಗಳುಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕಗೆ ಹೋಗುವವು. ಕೆಂಪುಕುದುರೆಗಳು
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಹೋಗುವವು. ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳು ಪಶಿ್ಚಮಕೂ್ಕ
ಮಚೆ್ಚಯಿರುವ ಕುದುರೆಗಳು ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕಗೂ ಹೋಗುವವು.”

7 ಕೆಂಪುಮಚೆ್ಚ ಇರುವ ಕುದುರೆಗಳು ತಮಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಜಾಗಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ನೋಡಲು ಆತುರಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಆಗ ದೂತನು
ಅವುಗಳಿಗೆ, “ಹೋಗಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬನಿ್ನ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಾಗ ಅವುಗಳುಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆ ಾಡಿದವು.

8 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕರೆದು, “ನೋಡು,
ಆ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಆ ಕುದುರೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲಮುಗಿಸಿವೆ. ಅವುನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಾಂತಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಈಗ ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡಿಲ್ಲ.” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದಯೆಹೋಶುವನು ಕಿರೀಟ ಹೊಂದುವನು
9 ಆಗ ತಿರುಗಿ ಾನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಸಂದೇಶವನು್ನ

ಪಡಕೊಂಡೆನು. 10 ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಹೆ ಾ್ದಯ,
ತೋಬೀಯ ಮತು್ತ ಯೆ ಾಯ ಇವರು ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ
ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ಬಂದಿರು ಾ್ತರೆ. ಅವರಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆಫನ್ಯನ ಮಗ ಾದ ೕಷೀಯನ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗಿರಿ. 11 ಆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕಿರೀಟವನು್ನ
ಾಡಿ ಯೆಹೋಶುವನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ

ಹೇಳಿರಿ: (ಯೆಹೋಶುವನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ
ತಂದೆ ಯೆಹೋಜಾ ಾಕನು.) 12 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
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“ಕೊಂಬೆ ಎಂಬ ಒ ಾ್ಬತನು ಇ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಬೆಳೆದು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗುವನು.
ಆತನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವನು.

13ಆತನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವನು
ಮತು್ತ ೌರವವನು್ನ ಹೊಂದುವನು.

ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಾಜ್ಯವನು್ನ ಆಳುವನು.
ಒಬ್ಬ ಾಜಕನು ಆತನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವನು.

ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಕೆಲಸ ಾಡುವರು.

14 ಜನರು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅವರು ಆ ಕಿರೀಟವನು್ನ
ಆಲಯದೊಳಗೆ ಇಡುವರು. ಅದು ಹೆ ಾ್ದಯ, ತೋಬೀಯ,
ಯೆ ಾಯ ಮತು್ತ ಚೆಫನ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಹೇನ್ ನಿಗೆ ಘನತೆಯನು್ನ
ತರುವುದು.”

15ದೂರದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವಜನರು ಬಂದು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವರು.
ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆಂದು ನೀವು
ತಿಳಿಯುವಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು ಾಡಿದರೆ ಇವೆ ಾ್ಲ
ನೆರವೇರುವುದು.

7
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದಯೆ ಕರುಣೆಗಳು ಬೇ ಾಗಿವೆ

1 ಪಶಿರ್ಯದ ಅರಸ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೇ
ವಷರ್ದ ಒಂಭತ್ತನೇ ತಿಂಗಳಿನ (ಕಿಸೆ್ಲೕವ್) ಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಜೆಕಯರ್ನು ಹೊಂದಿದನು.
2 ಬೇತೇಲಿನ ಜನರು ಸರೆಚರ್, ರೆಗೆಮ್ ಮೆಲೆಕ್ ಮತು್ತ ಅವರ
ಜನರನು್ನಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಲು ಕಳುಹಿಸಿದರು.
3 ಅವರು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಜಕರ
ಬಳಿಗೂ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಬಳಿಗೂ ಹೋದರು. ಅವರು ಹೀಗೆ ಪ್ರಶೆ್ನ
ಕೇಳಿದರು: “ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಆಲಯವು ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ
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ನಮ್ಮ ದುಃಖವನು್ನ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಪ್ರತೀ ವಷರ್ದ ಐದನೇ
ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಉಪ ಾಸ ಾ್ಕಗಿ ಮತು್ತ ರೋದಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾವು
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಸಮಯವನು್ನ ನೇಮಿಸುತಿ್ತದೆ್ದವು. ಾವು ಇದನು್ನ ಹೀಗೆಯೇ
ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೋ?”

4 ಆಗ ನನಗೆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶವು
ದೊರಕಿತು: 5 “ ಾಜಕರಿಗೂ, ದೇಶದ ಇತರ ಜನರಿಗೂ ಇದನು್ನ
ಹೇಳು, ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ನೀವು ಐದನೇ ಮತು್ತ ಏಳನೇ
ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವನು್ನ ಉಪ ಾಸ ಾಡವದರಲಿ್ಲ
ತೋರಿಸಿದಿರಿ. ಆದರೆ ಾಡಿದ ಆ ಉಪ ಾಸವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ನನ ಾಗಿ ೕ? ಇಲ್ಲ! 6 ನೀವು ತಿಂದು ಕುಡಿ ಾಗ ಅದು
ನನ ಾಗಿ ಇತೊ್ತೕ? ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಿಯೇ
ಇತು್ತ. 7 ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ದೇವರು ಹಿಂದಿನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದ್ದನು. ಜೆರುಸಲೇಮ್
ಜನಭರಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ದೇವರು ಇದನು್ನ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಜನರು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.
ನೆಗೆವ್ ನಲಿ್ಲಯೂ ಪಶಿ್ಚಮದ ಪವರ್ತಗಳ ಬುಡದಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರು
ಇದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.”

8ಇದು ಜೆಕಯರ್ನಿಗೆಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ:
9 “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
‘ನೀವು ಾವದು ಾ್ಯಯ ೕ ಾವುದು ೕಗ ್ಯ ೕ ಅದನು್ನ

ಾಡಬೇಕು.
ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ದಯೆಕರುಣೆಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು.

10ವಿಧವೆಯರಿಗೂ ಅ ಾಥರಿಗೂ ಾನಿ ಾಡಬೇಡಿರಿ.
ಅಪರಿಚಿತರಿಗೂ ಬಡವರಿಗೂ ಕೇಡು ಾಡಬೇಡಿ.

ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೇಡು ಾಡಲು ೕಚಿಸಲೂಬೇಡಿ!”

11ಆದರೆ ಆ ಜನರು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
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ಆತನು ಹೇಳಿದ ಾಗೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
ದೇವರು ಹೇಳುವುದು ತಮಗೆ ಕೇಳದಂತೆ

ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡರು.
12ಅವರು ಹಠ ಾರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.

ಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮನಿಂದ

ಪ್ರ ಾದಿಗಳಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಆದರೂ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಬಹಳ
ಕೋಪಗೊಂಡನು.

13ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ ಾನು ಅವರನು್ನ ಕರೆದರೂ
ಅವರು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದರೂ
ಾನು ಅವರಿಗೆಉತ್ತರಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

14 ಾನು ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ ಅವರ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸುವೆನು.

ಆ ಾಷ್ಟ ್ರಗಳನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಆ ದೇಶಗಳವರು ಇವರ ದೇಶವನು್ನ ಾಟಿಹೋಗು ಾಗ

ಆ ಸುಂದರ ಾದ ದೇಶವು ಾಶ ಾಗುವದು.”

8
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು ಎಂಬ ಯೆಹೋವನ
ಾ ಾ್ದನ
1 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ: 2 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತವನು್ನ
ಾನು ಸತ್ಯ ಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗದಿ ಾ್ದಗ
ಾನು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವಷ್ಟರವರೆಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.”

3 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ ಾನು ಚೀ ೕನಿಗೆ
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ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಂಬಿಗಸ್ತನಗರವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು.
ಸವರ್ಶಕ್ತನ ಪವರ್ತವು ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು.”

4 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ವೃದ್ಧವೃದೆ್ಧಯರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾವರ್ಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ತಿರುಗಿ ಾಣಸಿಗುವರು. ಅವರು ಬಹು ದೀಘರ್ ಆಯುಷ ್ಯವನು್ನ
ಹೊಂದುವದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೈಕೋಲು ಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. 5 ನಗರದ
ತುಂ ಾ ಾಲ ಾಲೆಯರು ಆಡುವರು.” 6 ಅಳಿದುಳಿದುವರು
“ಇದು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಾನೂ ಇದು
ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವೆಂದು ತಿಳಿಯುತೆ್ತೕನೆ.

7 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ ಾನೂ ಪೂವರ್ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುವ ದೇಶಗ ಳಗಿಂದ ನನ್ನ
ಜನರನು್ನ ರ ಸುವುದನು್ನ ನೋಡಿರಿ. 8 ಾನು ಅವರನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಕರೆತರುವೆನು. ಅವರುಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು. ಅವರುನನ್ನ
ಜನ ಾಗಿರುವರು; ಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾದ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ
ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು.”

9 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಬಲಗೊಳಿ್ಳರಿ! ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ
ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲು ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಕು ಾಗ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ
ಸಂದೇಶವನೆ್ನೕ ನೀವು ತಿರುಗಿ ಕೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ! 10 ಇದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ
ಜನರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾರರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡುವದ ಾ್ಕಗಲಿ ಾ್ರಣಿಗಳ
ಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವದ ಾ್ಕಗಲಿ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಜನರು ಹೋಗು ಾ್ತ ಬರು ಾ್ತ ಇರುವದಕೆ್ಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎ ಾ್ಲ
ತೊಂದರೆಗಳುತೊರೆಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ
ಮೇಲೆ ಎದುರುಬೀಳುವಂತೆ ಾನು ಾಡಿದೆ್ದನು. 11 ಆದರೆ ಈಗ
ಾಗಿಲ್ಲ. ಅಳಿಯದೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಾಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದು
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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12 “ಈಜನರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ನಡೆಯುವರು.
ಅವರ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳು ಾ್ರ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕೊಡುವವು. ದೇಶವು
ಸಮೃದಿ್ಧ ಾದ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಡುವದು. ಆ ಾಶವು ಮಳೆಯನು್ನ
ಸುರಿಸುವದು. ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ಾನು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು.
13 ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಾಪ
ಇಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸುವರು. ಆದರೆ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದವನು್ನ ಸಂರ ಸುವೆನು. ಆ ಹೆಸರುಗಳು
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ಬಲ ಾಲಿಗ ಾಗಿರಿ.”

14 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಾಶ ಾಡಲು ಾನು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆನು. ಮತು್ತ ಈ ತೀ ಾರ್ನವನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸುವದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು. 15 ಆದರೆ
ಈಗ ನನ್ನ ನಿ ಾರ್ರವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂ
ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡುವೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಭಯಪಡಬೇಡಿ. 16 ಆದರೆ ನೀವು ಾಡಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವರ ಸಂಗಡ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಆಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದೇ ತೀ ಾರ್ನಗಳನು್ನ ಾಡುವು ಾಗಿದ್ದರೂ
ಅವು ಾ್ಯಯ ಾದವುಗ ಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯ ಾದವುಗ ಾಗಿಯೂ
ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ತರುವಂಥವುಗ ಾಗಿಯೂ ಇರಲಿ. 17 ನಿಮ್ಮ
ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಾನಿ ಾಡುವುದನು್ನ ಗುಟಾ್ಟಗಿ ಆಲೋಚಿಸಬೇಡಿರಿ.
ಸುಳು್ಳ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಬೇಡಿರಿ. ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುವದರಲಿ್ಲ
ಆನಂದಿಸಬೇಡಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

18 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಾನು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಹೊಂದಿದೆನು. 19ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ ಾಲ್ಕನೇ, ಐದನೇ,
ಏಳನೇ ಮತು್ತ ಹತ್ತನೇ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ನೀವು ದುಃಖದಿಂದ ಉಪ ಾಸ
ಾಡುವ ವಿಶೇಷ ದಿವಸಗಳಿವೆ. ಆ ದುಃಖದ ದಿವಸಗಳು ನಿಮ್ಮ
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ಸಂತಸದ ದಿವಸಗ ಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಮತು್ತ ನೀವು ಸತ್ಯವನೂ್ನ
ಸ ಾ ಾನವನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವ ಾಗಬೇಕು.”

20ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಬೇರೆಬೇರೆ ನಗರದ ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ

ಬರುವರು.
21 ಬೇರೆಬೇರೆ ನಗರದ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ವಂದಿಸುವರು. ಅವರಲಿ್ಲ

ಕೆಲವರು,
‘ ಾವು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು
ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ’ಅನು್ನವರು.

ಅದಕೆ್ಕ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು,
‘ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ’ ”ಅನು್ನವನು.

22 ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರು, ಎಷೊ್ಟೕ ಬಲ ಾಲಿ ಜ ಾಂಗಗಳು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲೂ
ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲೂ ಬರುವರು. 23 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬೇರೆಬೇರೆ
ಾಷೆಗಳನು್ನ ಾ ಾಡುವ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿಯರುಯೆಹೂದ್ಯನೊಬ್ಬನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಅವನ ಬಟೆ್ಟಯ ಅಂಚನು್ನ ಹಿಡಿದು, ‘ದೇವರು
ನಿ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾವೂ
ಬಂದು ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬಹುದೋ?’ ” ಎಂದು ಕೇಳುವರು.

9
ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳಮೇಲೆ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್

1 ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ: ಹ ಾ್ರಕ್ ದೇಶದ
ಮತು್ತ ಅದರ ಾಜ ಾನಿ ಾದ ದಮಸ್ಕ ನಗರದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ: “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಲದವರು ಾತ್ರವೇ
ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದವರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಆತನಿಗೆ
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ರೆಯಿಡುವರು. 2ಈ ಸಂದೇಶವು ಹ ಾತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದದು್ದ.
ಅವನ ರೆಯು ಹ ಾ್ರಕ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಾಗಿ ಇದೆ. ಈ ಸಂದೇಶವು
ತೂರ್ ಚೀದೋನಿನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಆ ಜನರು
ಾನಿಗಳೂ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳೂ ಆಗಿರಬಹುದು. 3 ತೂರ್ ಒಂದು
ಕೋಟೆಯಂತೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಅಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ
ದೂಳಿನಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರು ಾ್ತರೆ. ಬಂ ಾರವಂತೂ ಮಣಿ್ಣನ
ತರಹ ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 4 ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅದೆಲ್ಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಆಕೆಯ
ೌ ಾಬಲವನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಡುವನು. ಮತು್ತ ಆ ನಗರವು
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಾಶ ಾಗುವದು.

5 “ಅಷೆ ್ಕಲೋನಿನ ಜನರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾಗುವರು.
ಾಜದಜನರು ಭಯದಿಂದನಡುಗುವರು. ಮತು್ತ ಎಕೊ್ರೕನಿನ ಜನರು
ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿ ನಿರೀ ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿರುವರು. ಾಜದಲಿ್ಲ ಾವ
ಅರಸನೂ ಉಳಿಯನು. ಅಷೆ ್ಕಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸಿಸರು.
6 ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಯರು.
ಾನು ಅಹಂ ಾರದ ಪಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಜನರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 7 ಅವರು ನಿಷಿದ್ಧ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ವ ಾ್ನಗಲಿ
ರಕ್ತದಿಂದಿರುವ ಾಂಸವ ಾ್ನಗಲಿ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ತಿನು್ನವದಿಲ್ಲ.
ಪಿಲಿಷಿ್ಟಯರಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ಉಳಿದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಒಂ ಾಗುವರು. ಎಕೊ್ರೕನಿನ ಯೆಬೂಸಿಯರಂತೆ ಅವರು
ಯೆಹೊದದ ಇನೊ್ನಂದು ಸಂತತಿಯವ ಾಗುವರು. ಾನು ನನ್ನ
ದೇಶವನು್ನ ಸಂರ ಸುವೆನು. 8 ಶತು್ರಸೈನ್ಯವು ಅದರೊಳಗಿಂದ
ಾಟಿಹೋಗಲು ಾನು ಬಿಡೆನು. ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅವರು
ಾನಿ ಾಡದಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಕಳೆದುಹೋದ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ
ಅವರೆಷು್ಟ ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸಿದರೆಂದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ
ನೋಡಿರುತೆ್ತೕನೆ.”

ಭವಿಷ ್ಯತಿ್ತನ ಅರಸನು
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9ಚೀ ೕನ್ ನಗರಿಯೇ, ಹಷಿರ್ಸು!
ಜೆರುಸಲೇಮ್ಜನರೇ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಭರ್ಟಿಸಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಅರಸನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ!
ಆತನು ವಿಜಯ ಾಲಿ ಾದ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ
ದೀನನಂತೆ ಕತೆ್ತಯಮೇಲೆ,
ೌದು, ಕತೆ್ತಯ ಮರಿಯ ಮೇಲೆ ಸ ಾರಿ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಬರುವನು.

10 ಅರಸನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನಲಿ್ಲ ರಥಗಳನೂ್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ವರೂಢ ಾದ ಸೈನಿಕರನೂ್ನ
ಾಶ ಾಡಿದೆನು;

ಯುದ್ಧದ ಬಿಲು್ಲಗಳನು್ನ ತುಂಡು ಾಡಿದೆನು.”

ಆಅರಸನು ಸ ಾ ಾನದ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತರುವನು.
ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ತನಕಯುಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯಿಂದ
ಭೂಮಿಯಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೆ ಆತನು ಾಜ್ಯವ ಾ್ನಳುವನು.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾ ಾಡುವನು

11 ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಾವು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮುದೆ್ರ ಾಕಲು
ರಕ್ತವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದೆವು.

ಆದ್ದರಿಂದ ನೆಲದ ಹೊಂಡದೊಳಗಿಂದ ಜನರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.

12ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವರೇ,ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ.
ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ನಿರೀ ಯಿದೆ.

ಾನು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
ಾನು ತಿರುಗಿ ಬರುತೆ್ತೕನೆ.

13ಯೆಹೂದನೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಲಿ್ಲನಂತೆಉಪ ೕಗಿಸುವೆನು.
ಎಫಾ್ರಯೀಮನೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಣದಂತೆ
ಉಪ ೕಗಿಸುವೆನು.

ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಗಿ್ರೕಸಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡಲು
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಖಡ್ಗದಂತೆಉಪ ೕಗಿಸುವೆನು.



ಜೆಕಯರ್ 9:14 xxi ಜೆಕಯರ್ 10:1

14ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು
ತನ್ನ ಾಣವನು್ನ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲಿ್ಲ ಾರಿಸುವನು.

ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ತುತೂ್ತರಿಊದಿ ಾಗ
ಮರುಭೂಮಿಯ ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ ಸೈನ್ಯವು ಮುಂದಕೆ್ಕ
ನುಗು್ಗವುದು.

15ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಾ ಾಡುವನು.
ಸೈನಿಕರು ಶತು್ರವನು್ನ ಜಯಿಸಲು ಕವಣೆ ಮತು್ತ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸುವರು.

ಶತು್ರಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಚೆಲು್ಲವರು.
ಅದು ಾ್ರ ಾರಸದಂತೆ ಹರಿಯುವದು.
ಅದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ರಕ್ತವನು್ನ ಹೊಯಿದಂತೆ
ಾಣುವುದು.

16ಆ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು,
ಕುರುಬನು ತನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಸಂರ ಸುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸುವನು.

ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿರುವರು.
ಆತನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹೊಳೆಯುವ ಆಭರಣದಂತಿರುವರು.

17ಆಗ ಪ್ರತಿ ಂದು ಸುಂದರವೂ ರಮಣೀಯವೂಆಗಿರುವುದು.
ಬೆಳೆಯು ಸುಭಿಕ್ಷ ಾಗಿರುವುದು.

ಆ ಾರಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸ ಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ,
ಎ ಾ್ಲ ೌವನಸ್ಥರೂ ೌವನಸೆ್ಥಯರೂ ಾಗೆಯೇ ಇರುವರು.

10
ಯೆಹೋವನ ಾ ಾ್ದನಗಳು

1 ವಸಂತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮಳೆ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.
ಯೆಹೋವನುಮಿಂಚನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು;ಆಗಮಳೆಸುರಿಯುವುದು
ಮತು್ತ ದೇವರು ಎಲ್ಲರ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಸಸಿಗಳು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ
ಾಡುವನು.
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2 ಜನರು ಭವಿಷ ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಯುವುದಕೆ್ಕ ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ
ಬೊಂಬೆಗಳನೊ್ನೕ ಮಂತ್ರಜಾಲವನೊ್ನೕ ಉಪ ೕಗಿಸುವರು.
ಆದರೆ ಅವೆ ಾ್ಲ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ. ಆ ಜನರು ದಶರ್ನವನು್ನ
ನೋಡುವರುಮತು್ತ ಕನಸುಗಳಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುವರು. ಆದರೆಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ
ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಸುಳು್ಳಗ ಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ
ಕೂಗು ಾ್ತ ಅತಿ್ತಂದಿತ್ತ ತಿರು ಾಡುವ ಕುರಿಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅವುಗಳನು್ನ
ನಡಿಸಲು ಕುರುಬರೇ ಇಲ್ಲ.

3 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ ಾನು ಕುರುಬರ
ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಿಸಿರುವೆನು. ಆ ಾಯಕರನು್ನ
ಾನು ನನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಜ ಾ ಾ್ದರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.”
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ದೇವರ ಮಂದೆ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಹೇಗೆ
ಸಿ ಾಯಿಯುತನ್ನಯುದ್ಧದ ಕುದುರೆಯನು್ನ ಪ ಾಂಬರಿ ಾ್ತನೋ ಾಗೆ
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮಂದೆಯನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಪ ಾಂಬರಿಸು ಾ್ತನೆ.

4 “ಮೂಲೇ ಕಲು್ಲ, ಗು ಾರದ ಗೂಟ, ಯುದ್ಧದ ಬಿಲು್ಲ ಮತು್ತ
ಮುನು್ನಗು್ಗವ ಸೈನ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಯೆಹೂದಿಂದ ಬರುವದು.
5 ಇವರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಜಯಿಸುವರು. ಸೈನಿಕರು ರಸೆ್ತಯ ಧೂಳಿನ
ಮೇಲೆ ಮುನ್ನಡೆದು ಯೆಹೋವನು ಅವರೊಂದಿಗಿರುವದರಿಂದ
ಅವರು ಅ ಾ್ವರೂಢ ಾಗಿರುವ ಶತು್ರಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸದೆಬಡಿಯುವರು.
6ಯೆಹೂದ ವಂಶವನು್ನ ಾನು ಬಲಗೊಳಿಸುವೆನು. ೕಸೇಫನ
ವಂಶದವರಿಗೆ ಜಯ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಾನು ಅವರನು್ನ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು. ಅವರನು್ನ
ಸಂತೈಸುವೆನು. ಾನು ಎಂದಿಗೂ ಅವರನು್ನ ತೊರೆಯಲಿಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ
ಇರುವುದು. ಾನು ಅವರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು. ಾನೇ
ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವೆನು. 7 ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾದ ಸೈನಿಕರು
ಸಂತೋಷಪಡುವಂತೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಸಂತಸದಿಂದಿರುವರು.
ಮಕ್ಕಳೂಆನಂದದಿಂದನಲಿ ಾಡುವರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂಯೆಹೋವನ
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ತೆಯಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವರು.
8 “ ಾನು ಸಿಳು್ಳ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು.
ಾನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅವರನು್ನ ರ ಸುವೆನು. ಜನರು ಕಿಕಿ್ಕರಿದು
ತುಂಬಿಹೋಗುವರು. 9 ೌದು, ಾನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಚದರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಆ ಬಹುದೂರದ
ಾಜ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ನೆನಪು ಾಡುವರು. ಅವರೂ ಅವರ
ಮಕ್ಕಳೂ ಉಳಿಯುವರು ಮತು್ತ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವರು.
10 ಾನು ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ನಿಂದ ಮತು್ತ ಅಶೂ್ಯರದಿಂದ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ತರುವೆನು. ಅವರನು್ನ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು. ಅಲಿ್ಲ
ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಾಲದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪಕ್ಕದ ಲೆಬನೋನ್
ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.” 11 ಇದು ಹಿಂದಿನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತಂದಂತೆ
ಇರುವದು. ಆತನು ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಗಳನು್ನ ಬಡಿದು ಅದು
ಇ ಾ್ಭಗ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಜನರು ಸಂಕಟದ ಸಮುದ್ರದ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಟಿಹೋದರು. ಯೆಹೋವನು ಹೊಳೆಗಳನು್ನ
ಬತಿ್ತಸಿಬಿಡುವನು. ಆತನು ಅಶೂ್ಯಯರ್ದ ಜಂಬವನೂ್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಬಲವನೂ್ನ ಮುರಿಯುವನು. 12 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಶಕಿ್ತ ಾಲಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು. ಅವರು ಆತನ ಾಮದ
ಘನತೆಗೋಸ ್ಕರ ಜೀವಿಸುವರು. ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

11
ದೇವರು ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳವರನು್ನ ಶಿ ಸುವನು

1ಲೆಬನೋನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಾ್ವರಗಳನು್ನ ತೆರೆ.
ಆಗ ಬೆಂಕಿಯು ಒಳಬಂದು ನಿನ್ನ ದೇವ ಾರು ಮರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಸುಟು್ಟ ಾಕುವದು.

2ದೇವ ಾರುಮರಗಳುಬೀಳು ಾಗ ಓಕ್ಮರಗಳು ರೋದಿಸುವವು.
ಆಬಲ ಾದಮರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಗುವುದು.
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ಅಡವಿಯು ಕಡಿದು ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ
ಾ ಾನಿನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ವೃಕ್ಷಗಳು ದುಃಖಿಸುವವು.

3ರೋದಿಸುವ ಕುರುಬರ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ಅವರ ಾಯಕರುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರು ಾ್ತರೆ.

ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗಳ ಗಜರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ೕದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಬದಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ದಟ್ಟ ಾದ
ದರುಗಳೆ ಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಗಿದೆ.

4 ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಕೊಲು್ಲವದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಪ ಾಮರಿಸು.
5 ಅವರ ಾಯಕರುಗಳು ವತರ್ಕರಂತೆಯೂ ಧಣಿಗಳಂತೆಯೂ
ಇರುವರು. ಧಣಿಗಳು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದರೂ ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ವತರ್ಕರು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾರಿ, ‘ ಾನೀಗ ಧನಿಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಅನು್ನವರು. ಕುರುಬರು
ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳಿ ಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 6 ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ
ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ.” ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ. “ನೋಡಿರಿ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಅರಸನಿಂದಲೂ
ನೆರೆಯವರಿಂದಲೂ ಾಳು ಾಡಲ್ಪಡುವಂತೆ ಾನು ಾಡುವೆನು.
ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ಾಳು ಾಡುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ಬಿಡುವೆನು.
ಅವರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಿಲ್ಲ.”

7ಕೊಲು್ಲವದ ಾ್ಕಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾನು ಪ ಾಮರಿಸಿದೆನು.
ನನಗೆ ಎರಡು ಕೋಲುಗಳು ದೊರೆತವು. ಒಂದು ಕೋಲನು್ನ ದಯೆ
ಎಂದೂ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಒಗ್ಗಟು್ಟ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕರೆದೆನು.
ಆ ಬಳಿಕ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಪ ಾಮರಿಸ ತೊಡಗಿದೆನು. 8 ಒಂದೇ
ತಿಂಗ ಳಗೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಕುರುಬರನು್ನ ಾನು ಕೆಲಸದಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿದೆನು. ಾನು ಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಳ್ಳ ಾರಂಭಿಸಿದೆನು.
ಅವು ನನ್ನನು್ನ ಹಗೆ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿದವು. 9 ಆಗ ಾನು, “ಸರಿ,
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ”
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ಅಂದೆನು. ಾಯಲು ಮನಸು್ಸಳ್ಳವುಗಳನು್ನ ಾಯಲುಬಿಟೆ್ಟನು.
ಾಶ ಾಗಲುಮನಸು್ಸಳ್ಳವುಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಗಲುಬಿಟೆ್ಟನು. ಅಳಿಯದೆ
ಉಳಿದವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಾಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವು. 10 ಆಗ ಾನು
ದಯೆ ಹೆಸರಿನ ಕೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತುಂಡು ಾಡಿದೆನು.
ಯೆಹೋವನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು
ಮುರಿಯಿತು ಎಂಬು ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆನು. 11 ಹೀಗೆ ಆ
ದಿವಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಾಯಿತು. ನನ್ನನೆ್ನೕ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಆ
ಬಡ ಕುರಿಗಳಿಗೆಈ ಸಂದೇಶವುಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ
ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿತು್ತ.

12 ಆಗ ಾನು ಹೀಗೆಂದೆನು, “ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲು ನಿಮಗೆ
ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಕೊಡಿರಿ, ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇಡ.” ಆಗ ಅವರು ನನಗೆ
ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 13ಆಗಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ಬೆಲೆ ಅಷೆ್ಟೕ ಎಂದು ಅವರು ನೆನಸು ಾ್ತರೆ. ಆ
ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದು ಆಲಯದ ಖಜಾನೆಗೆ ಸುರಿ.” ಾನು ಆ ಮೂವತು್ತ
ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಲಯದ ಖಜಾನೆಗೆ ಸುರಿದೆನು.
14 ಆಮೇಲೆ ಾನು “ಒಗ್ಗಟು್ಟ” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕೋಲನು್ನ ಎರಡು
ತುಂ ಾಗಿ ಮುರಿದೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯಗಳ ಒಗ್ಗಟು್ಟ
ಮುರಿಯಿತು ಎಂದು ತೋರಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಾಗೆ ಾಡಿದೆನು.

15 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಒಬ್ಬ ಮೂಖರ್
ಕುರುಬನು ಉಪ ೕಗಿಸುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಾ. 16 ಾನು ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಕುರುಬನನು್ನ ನೇಮಕ
ಾಡುವೆನೆಂದು ಆ ರೀತಿ ಾಗಿ ತೋರಿಸುವೆನು. ಆದರೆ ಈ

ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಾಶ ಾಗುತಿ್ತರುವ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಪ ಾಮರಿಸಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾಯಗೊಂಡ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಗುಣ ಾಡಲು
ಅವನಿಂದ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾಯದೆಉಳಿದ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಆ ಾರ
ಕೊಡಲು ಅವನಿಂದ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪುಷಿ್ಟಕರ ಾದ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ ತಿಂದು ಾಕ ಾಗುವದು. ಅದರ ಗೊರಸುಗಳು
ಾತ್ರವೇ ಉಳಿಯುವದು.”
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17 ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಾರದ ಕುರುಬನೇ,
ನೀನು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟೆ್ಟ.

ಅವನನು್ನ ಶಿ ಸಿರಿ!
ಖಡ್ಗದಿಂದ ಅವನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿರಿ, ಮತು್ತ
ಬಲಗಣ್ಣನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಿರಿ.

ಆಗ ಅವನ ಬಲಗೈ ಅಪ್ರ ೕಜಕ ಾಗುವದು,
ಬಲಗಣು್ಣ ದೃಷಿ್ಟಹೀನ ಾಗುವದು.

12
ಯೆಹೂದದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ದೇಶಗಳ ಬಗೆ್ಗ ದಶರ್ನ

1ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬಗೆ್ಗಯೆಹೋವನ ದುಃಖದ ಸಂದೇಶ. ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿರು ಾ್ತನೆ. ಾನವನಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಆತ್ಮವನಿ್ನಟ್ಟನು. ಆ ಬಳಿಕ ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ ಾನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಾಷ್ಟ ್ರಗಳಿಗೆ ಆಕೆಯನು್ನ ಒಂದು
ವಿಷದ ಲೋಟವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಾಜ್ಯಗಳು ಆ ಪಟ್ಟಣದ
ಮೇಲೆ ಬೀಳುವವು. ಆಗ ಇಡೀ ಯೆಹೂದವು ಉರುಲಿನೊಳಗೆ
ಬೀಳುವದು. 3 ಆದರೆ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಒಂದು ಾರ ಾದ
ಬಂಡೆ ಕಲಿ್ಲನಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಅದನು್ನ ತೆಗೆಯಲು ಯತಿ್ನಸುವವನು
ಾಯಗೊಳು್ಳವನು. ಆದರೂ ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳವರು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರುವರು. 4 ಆದರೆ ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಅವರ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಬೆಚಿ್ಚಬೀಳುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು. ಅದರ ಸ ಾರನು ಭಯಗೊಳು್ಳವನು. ಶತು್ರವಿನ

ಎ ಾ್ಲ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಾನು ಕುರುಡು ಾಡುವೆನು. ಆದರೆ
ಾನು ಕಣು್ಣ ತೆರೆದು ಯೆಹೂದ ವಂಶವನು್ನ ಸಂರ ಸುವೆನು.

5 ಯೆಹೂದದ ಪ್ರ ಾನರು ತಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವರು.
‘ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರು. ಆತನೇ
ನಮಗೆ ಬಲವನು್ನ ಕೊಡು ಾತನು’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. 6 ಆ
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ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಕುಲ ಪ್ರ ಾನರನು್ನ ಾನು ಾಡಿನಲಿ್ಲ
ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಅವರು ಹುಲು್ಲ ಸುಡುವ
ಬೆಂಕಿ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವರು. ತಮ್ಮ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಜನರು ಮತೆ್ತ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಾಸಿಸುವರು.”

7 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ದಲು ರ ಸುವನು.
ಆಗ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಾವೀದನ ಸಂತತಿಯವರೂ ಇತರರೂ
ಾವು ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು
ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವದಿಲ್ಲ. 8ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಒಬ್ಬ ಬಲಹೀನ ಮನಷ ್ಯನೂ
ಾವೀದನಂತೆ ಶೂರ ಾಗುವನು. ಮತು್ತ ಾವೀದನ ಸಂತತಿಯ
ಜನರು ದೇವರುಗಳಂತಿದು್ದ ದೇವರ ಸ್ವಂತ ದೂತರಂತೆ ತಮ್ಮ ಜನರನು್ನ
ನಡಿಸುವರು.

9 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರುವ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
ಾನು ಾಶ ಾಡುವೆನು. 10 ಾನು ಾವೀದನ ಸಂತತಿಯವರನೂ್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರನೂ್ನ ದಯೆಕರುಣೆಗಳ ಆತ್ಮದಿಂದ
ತುಂಬಿಸುವೆನು. ಅವರು ಾವು ಈಟಿಯಿಂದ ತಿವಿದ ನನ್ನನು್ನ
ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡುವರು; ತುಂ ಾ ದುಃಖಿಸುವರು. ತಮಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನೇ
ಮಗನನು್ನ ಕಳಕೊಂಡವರಂತೆ ರೋಧಿಸುವರು. 11ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಅತೀವ ಗೋ ಾಟದ ಮತು್ತ ದುಃಖದ ಾಲ ಬರುವದು. ಅದು
ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಹದದ್ ರಿ ್ಮೕನನು ಸ ಾ್ತಗ ಜನರು ಗೋ ಾಡಿದ
ಸಮಯದಂತೆ ಇರುವದು. 12 ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಟುಂಬವೂ
ರೋಧಿಸುವದು. ಾವೀದನ ಕುಲದವರೂ ಗೋ ಾಡುವರು. ಅವರ
ಹೆಂಡತಿಯರೂ ಗೋ ಾಡುವರು. ಾ ಾನಿನ ಕುಟುಂಬದವರೂ
ಗೋ ಾಡುವರು; ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರೂ ಗೋ ಾಡುವರು.
13 ಲೇವಿಯ ಸಂ ಾನದ ಜನರೂ ಗೋ ಾಡುವರು; ಅವರ
ಹೆಂಡತಿಯರೂ ಗೋ ಾಡುವರು. ಶಿಮಿ್ಮಯ ಸಂ ಾನದವರೂ
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ಗೋ ಾಡುವರು;ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರೂ ಗೋ ಾಡುವರು. 14ಅದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಇತರ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲದವರೂ ದುಃಖಿಸುವರು. ಗಂಡಸರೂ
ಹೆಂಗಸರೂ ಗೋ ಾಡುವರು.”

13
1 ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ

ಜನರಿಗೂ ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಬುಗೆ್ಗಯ
ನೀರು ಚಿಮು್ಮವದು. ಆ ಬುಗೆ್ಗಯು ಜನರ ಾಪಗಳನು್ನ ತೊಳೆದು
ಶುದ್ಧ ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ಇರುವದು.

ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿರುವದಿಲ್ಲ
2 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾನು ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. ಜನರು ಅವುಗಳ ಹೆಸರನು್ನ
ತಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಾರರು. ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ಅಶುದ್ಧ
ಆತ್ಮಗಳನೂ್ನ ಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು.
3 ಾವ ಾದರೂ ಪ್ರ ಾದಿಸುವದನು್ನ ಮಂದುವರಿಸಿದರೆ ಅವನು
ಶಿ ಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವನು. ‘ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಸುಳ್ಳನು್ನ
ಹೇಳಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಾಯಲೇಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವನ
ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುವರು. ಅವನ ಸ್ವಂತ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಅವನು ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದನೆ ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವನನು್ನ
ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕೊಲಿ್ಲಸುವರು. 4 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು
ತಮ್ಮ ದಶರ್ನ, ಪ್ರ ಾದನೆಗಳಿ ಾಗಿ ಾಚಿಕೊಳು್ಳವರು. ಾವು
ಪ್ರ ಾದಿಗಳೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಧರಿಸುವ ಗಡು ಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರ ಾದನೆಗಳೆಂದು ಹೇಳುವ ತಮ್ಮ
ಸುಳು್ಳಗಳಿಂದ ಜನರನು್ನ ೕಸಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ. 5 ಅವನು, ‘ ಾನು
ಪ್ರ ಾದಿಯಲ್ಲ, ಾನೊಬ್ಬ ರೈತ. ಾನು ಾಲ್ಯ ಾ್ರಯದಿಂದಲೇ
ರೈತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವನು. 6 ಆದರೆ ಬೇರೆ ಜನರು,
‘ ಾ ಾದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಾಯಗಳೇನು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ
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ಅವನು, ‘ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಏಟು ಬಿತು್ತ’ ಎಂದು
ಅನು್ನವನು.”

7 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಖಡ್ಗವೇ,
ಕುರುಬನನು್ನ ಹೊಡೆ. ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನಿಗೆ ಹೊಡೆ. ಕುರುಬನನು್ನ
ಹೊಡೆ. ಆಗ ಕುರಿಗಳು ಚದರಿಹೋಗುವವು. ಮತು್ತ ಾನು
ಆ ಚಿಕ್ಕವುಗಳನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. 8 ದೇಶದ ಮೂರನೇ ಎರಡು
ಾಲಷು್ಟ ಜನರು ಾಯಗೊಂಡು ಾಯುವರು. ಒಂದು ಾಲಷು್ಟ
ಜನರು ಬದುಕಿ ಉಳಿಯುವರು. 9 ಆ ಬಳಿಕ ಾನು ಉಳಿದವರನು್ನ
ಪರೀ ಸುವೆನು. ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಕಟ ಬರ ಾಡುವೆನು.
ಅದು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಪರೀ ಸಿದಂತಿರುವುದು. ಒಬ್ಬನು
ಬಂ ಾರವನು್ನ ಪರೀ ಸುವಂತೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ಪರೀ ಸುವೆನು.
ಆಗ ಅವರು ಸ ಾಯ ಾಡುವಂತೆ ನನಗೆ ರೆಯಿಡುವರು ಮತು್ತ
ಾನುಅವರಿಗೆಉತ್ತರಕೊಡುವೆನು. ಆಗ ಾನು, ‘ನೀವುನನ್ನ ಜನರು’
ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು. ಅದಕ್ಕವರು, ‘ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ದೇವರು’
ಎಂದು ಹೇಳುವರು.”

14
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನ

1 ಯೆಹೋವನ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವ ದಿನ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು
ಸುಲಿದುಕೊಂಡ ಐಶ್ವಯರ್ವು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಲು
ಾಡ ಾಗುವದು. 2 ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು
ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸುವೆನು. ಅವರು
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಡಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಧ ್ವಂಸ ಾಡುವರು.
ಹೆಂಗಸರನು್ನ ಬ ಾ ಾ ್ಕರದಿಂದ ಸಂಭೋಗಿಸುವರು. ಜನಸಂಖೆ್ಯಯ
ಅಧರ್ದಷು್ಟ ಜನರು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುವರು. ಉಳಿದವರನು್ನ
ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವುದಿಲ್ಲ. 3 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವನು. ಅದು
ಭಯಂಕರ ಾದ ಾ ಾಟ ಾಗಿರುವದು. 4 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
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ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಆಲೀವ್ ಮರಗಳ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವನು. ಆ ಬೆಟ್ಟವು ಇ ಾ್ಭಗ ಾಗುವದು. ಅದರ ಒಂದು
ಾಗವು ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗುವದು, ಇನೊ್ನಂದು ಾಗವು ದ ಣದ
ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವದು. 5 ಆ ಬೆಟ್ಟವು ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ
ನೀನು ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವಿ. ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ
ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆದ ಭೂಕಂಪದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ಹೇಗೆ
ಪ ಾಯನ ಾಡಿದಿ್ದ ೕ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಓಡುವಿ. ಆಗ
ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಬರುವನು.

6-7 ಅದು ಒಂದು ಮ ಾ ವಿಶೇಷ ದಿವಸ ಾಗಿರುವದು. ಆ
ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಬೆಳ ಾಗಲಿ ಚಳಿ ಾಗಲಿ ಹಿಮ ಾಗಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ.
ಇದುಹೇಗೆಎಂದುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾತ್ರ ಗೊತು್ತ. ಾತಿ್ರ ಬರಬೇ ಾದ
ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಹಗಲು ಇನೂ್ನ ಇರುವದು. 8 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುವದು. ಆ ನದಿಯು
ಇ ಾ್ಭಗ ಾಗಿ ಒಂದು ಾಗ ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಹರಿಯುವದು. ಇನೊ್ನಂದು
ಾಗ ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ಹರಿದು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರವನು್ನ
ಸೇರುವದು. ಈ ನದಿಯು ಎ ಾ್ಲ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಬೇಸಿಗೆ,
ಹಿಮ ಾಲವೆನ್ನದೆ ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುವದು. 9 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಅರಸ ಾಗುವನು. ಆತನು
ಒಬ್ಬನೇ. ಆತನ ಹೆಸರು ಒಂದೇ. 10 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಜಾಗವು ನಿಜರ್ನ ಾಗಿದು್ದ
ಅ ಾ ಾ ಮರುಭೂಮಿಯಂತಿರುವದು. ದೇಶವು ಗೆಬದಿಂದ ಹಿಡಿದು
ನೆಗೆವ್ ನಲಿ್ಲರುವ ರಿ ್ಮೕನ್ ತನಕ ಮರುಭೂಮಿಯಂತಿರುವದು.
ಆದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವು ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವದು. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್
ಾ್ವರದಿಂದ ಮೂಲೇ ಾ್ವರ ಅಥ ಾ ದಲನೇ ಾ್ವರದ ತನಕ
ಮತು್ತ ಹನನೇಲ್ ಬುರುಜಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅರಸನ ಾ್ರ ತೊಟಿ್ಟಯ
ತನಕ ಹೊಸ ಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವದು. 11 ಜನರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಾಸಿಸಲು
ಹೋಗುವರು. ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾವ ಶತು್ರವೂ ಅವರನು್ನ
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ಾಶ ಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವದು.
12 ಆದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದ

ಜ ಾಂಗಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಶಿ ಸುವನು. ಅವರಿಗೆ ಭಯಂಕರ
ರೋಗವನು್ನ ಬರ ಾಡುವನು. ಅವರು ಜೀವಂತ ಾಗಿರು ಾಗಲೇ
ಅವರ ಚಮರ್ವು ಕೊಳೆತುಹೋಗುವದು. ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು ಅವು
ಇರುವಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಳೆತುಹೋಗುವವು. ಅವರ ಾ ಳಗೆ ಅವರ
ಾಲಿಗೆಗಳು ಕೊಳೆತುಹೋಗುವವು. 13-15 ಆ ಭಯಂಕರ ಾದ
ಾ್ಯಧಿಯು ಶತು್ರಗಳ ಶಿಬಿರದಲಿ್ಲರುವದು. ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಕುದುರೆ, ಹೇಸರಕತೆ್ತ, ಒಂಟೆ ಮತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳೆ ಾ್ಲ ಈ ಾ್ಯಧಿಯಿಂದ
ಸಂಕಟಪಡುವವು.
ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆ ಜನರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಭಯಪಡುವರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ
ಕೈಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವನು ಮತು್ತ ಆ ನೆರೆಯವರು ಪರಸ್ಪರ
ಹೊಡೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ಯೆಹೂದವೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡುವದು. ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ
ಸುತ್ತಲೂ ಶೇಖರಿಸಿಟಿ್ಟರು ಾಗಲೂ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದು.
ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ಬಹು ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರ ಮತು್ತ ಬಟೆ್ಟಗಳ
ಾಶಿ ಇರುವದು. 16 ಜೆರುಸಲೇಮಿನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು
ಬಂದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾಯದೆ ಉಳಿಯುವರು. ಅವರೆಲ್ಲರು
ಪ್ರತಿವಷರ್ ಅರಸನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಲು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುವರು. ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಲು ಬರುವರು. 17 ಾಜನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಭೂಲೋಕದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಾವ
ಜನ ಾದರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದಲಿ್ಲ ಅವರ ಾಜ್ಯಗಳಲಿ್ಲ
ಮಳೆಗೆರೆಯುವದು ನಿಂತುಹೋಗುವದು. 18 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವ
ಾವ ಕುಟುಂಬ ಾಗಲಿ ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲು
ಾರದೆ ಹೋದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ತಂದ ಾ್ಯಧಿಯನು್ನ
ಅವರಿಗೂ ಬರ ಾಡುವನು. 19 ಇದು ಕೇವಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರಿಗೆ
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ಾತ್ರವೇ ಆಗಿರದೆ ಾವ ದೇಶವು ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಆ ದೇಶದ ಜನರೂ ಅದೇ ರೋಗಕೆ್ಕ
ತು ಾ್ತಗುವರು.

20 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸಮಸ್ತವೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿರುವದು. ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಜೀನಿನ ಮೇಲೂ
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇದು ಮೀಸ ಾಗಿರುವದು ಎಂದು
ಬರೆಯಲ್ಪಡುವದು. ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸುವ
ಎ ಾ್ಲ ಮಡಕೆಗಳು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪ ೕಗಿಸುವ
ಬೋಗುಣಿಗಳಷೆ್ಟೕ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿವೆ. 21 ಾಸ್ತವ ಾಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಮತು್ತ ಯೆಹೊದದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾತೆ್ರಯಮೇಲೆ, “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ.
ಯಜ್ಞಗಳನ್ನಪಿರ್ಸಲು ಬರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಡಿಗೆಯನು್ನ ಾಡುವರು.
ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ
ಾವ ವತರ್ಕನೂ ಾ್ಯ ಾರ ನಡೆಸುವದಿಲ್ಲ.
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