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ಚೆಫನ್ಯ
1 ಚೆಫನ್ಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶ. ಆ ೕನನ

ಮಗ ಾದ ೕಷೀಯನು ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಅರಸ ಾಗಿ ಾ್ದಗ
ಈ ಸಂದೇಶವು ಅವನಿಗೆ ದೊರಕಿತು. ಚೆಫನ್ಯನು ಕೂಷನ ಮಗನು;
ಕೂಷನು ಗೆದಲ್ಯನ ಮಗನು; ಗೆದಲ್ಯನು ಅಮಯರ್ನ ಮಗನು;
ಅಮಯರ್ನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಮಗನು.
ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವಯೆಹೋವನ ದಿನ

2 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವದೆಲ್ಲವನು್ನ ಾನು ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
3 ಲೋಕದೊಳಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರನೂ್ನ ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಪ ಗಳನೂ್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಮೀನುಗಳನೂ್ನ ಾನು ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಎ ಾ್ಲ ದುಷ್ಟ ಜನರನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಅವರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ* ಾನು
ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು.” ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ತಿಳಿಸಿದನು.

4 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ನುಡಿದನು: “ ಾನು ಯೆಹೂದವನೂ್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರನೂ್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ಾಳನ
ಪೂಜೆಯ ಪ್ರತಿ ಂದು ಚಿಹೆ್ನಯನೂ್ನ ಅದನು್ನ ಪೂಜಿಸುವ
ಪುರೋಹಿತರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾವ ಜನರು 5 ತಮ್ಮ ಾಳಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತರೋ ಾನು ಅವರನು್ನ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಸುಳು್ಳ ಪುರೋಹಿತರನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಡುವರು. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಆ ಾಧಕರೆಂದು

* 1:3: ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬಹುಶಃ, ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ.
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ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಸುಳು್ಳ ದೇವ ಾದ
ಮ ಾ್ಕಮನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅಂಥವರನು್ನ ಅವರ
ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು. 6 ಕೆಲವರು ಯೆಹೋವ ಾದ
ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಹೋದರು. ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ
ಬೇಡುವಂತದ್ದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಅವರನು್ನ ಾನು ಅವರ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು.”

7 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ೌನ ಾಗಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವ ದಿನವು

ಹತಿ್ತರ ಾಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಯಜ್ಞವನು್ನ ತ ಾರು ಾಡಿ
ತನ್ನ ಆಮಂತಿ್ರತರನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಲು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

8 “ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ಾಜಕು ಾರರನೂ್ನ
ಇತರ ಾಯಕರುಗಳನೂ್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. ಪರದೇಶದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ತೊಟು್ಟಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನೂ್ನ ಾನು ಶಿ ಸುವೆನು. 9 ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹೊಸಿ್ತಲನು್ನ ಾರಿ ತಮ್ಮ ಒಡೆಯರ ಮನೆಯನು್ನ ತಮ್ಮ
ಸುಳು್ಳ, ೕಸ, ಹಿಂಸೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವವರನು್ನ ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದುಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.

10 ಯೆಹೋವನು ಇನೂ್ನ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೀನು ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಜನರು
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಡುವರು. ನಗರದ ಇತರ ಕಡೆಗಳಿಂದ
ಜನರು ರೋಧಿಸುವರು. ನಗರದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ
ಾಶ ಾಗುವ ಶಬ್ದವನು್ನ ಜನರು ಕೇಳುವರು. 11 ನಗರದ ಕೆಳಗಿನ
ಾಗದಲಿ್ಲರುವವರೇ, ನೀವು ಅಳುವಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಧನಿಕರೂ ಾ್ಯ ಾರಸ್ತರೂ ಾಶ ಾಗುವರು.

12 “ಆ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ದೀಪವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಹುಡು ಾಡುವೆನು. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದು ತೃಪಿ್ತ ಾಗಿರುವ
ಜನರನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವೆನು. ಅವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
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‘ಯೆಹೋವನು ಏನೂ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸ ಾಯವನೂ್ನ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಕೆಡುಕನೂ್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.’ ಅಂಥವರನು್ನ
ಾನು ಹಿಡಿದು ಶಿ ಸುವೆನು. 13 ಆಗ ಇತರ ಜನರು ಬಂದು
ಅವರ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಸುಲುಕೊಂಡು ಅವರ ಮನೆಯನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವರು. ಆ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಮನೆಕಟಿ್ಟದ ಜನರು
ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ನೆಟ್ಟವರು,
ಅದರ ಹಣಿ್ಣನ ರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರು ಅದನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.”

14 ಯೆಹೋವನ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನವು ಬೇಗನೇ ಬರುತ್ತದೆ;
ಅತ್ಯಂತ ವೇಗ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತದೆ. ಆ ದಿನದಂದು ಜನರು ಬಹಳ ಾಗಿ
ದುಃಖಿಸುವರು. ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗ ಾದ ಸೈನಿಕರೂ ಅಳುವರು.
15ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ತೋರಿಸುವನು.
ಆ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಸಂಕಟಗಳಿರುವವು. ಅವು ಾಶನದ
ದಿವಸಗ ಾಗಿರುವವು. ಆ ದಿವಸವು ಕತ್ತಲು, ಾಮುರ್ಗಿಲು ಕವಿದ
ಬಿರು ಾಳಿಯ ದಿವಸ ಾಗಿರುವುದು. 16 ಅದು ಒಂದು ಯುದ್ಧದ
ದಿವಸದಂತಿರುವುದು; ಎಲೆ್ಲಲೂ್ಲ ಕೊಂಬು, ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಧ ್ವನಿಗಳನು್ನ
ಜನರು ಬುರುಜು, ಕೊತ್ತಲಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

17 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಜನರ ಜೀವನವನು್ನ
ಾನು ಬಹು ಕಷ್ಟಕರ ಾಗಿ ಾಡುವೆನು. ಅವರು ಕುರುಡರಂತೆ
ಅತಿ್ತತ್ತ ತೊಳ ಾಡುವರು. ಾವು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂದು
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಪ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು. ಅವರ ರಕ್ತವು
ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಿಯಲ್ಪಡುವುದು. ಅವರ ಹೆಣಗಳು ಮಲದ ಾಗೆ
ನೆಲದಲಿ್ಲಬೀಳುವವು. 18ಅವರಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳುಅವರಸ ಾಯಕೆ್ಕ
ಾರವು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಕೋ ಾಗಿ್ನಯಿಂದ

ತುಂಬಿದವ ಾಗುವನು. ಯೆಹೋವನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನೆ್ನೕ
ಾಶ ಾಡುವನು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನನು್ನ
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ಯೆಹೋವನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವನು.”

2
ಜನರ ಜೀವಿತವನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಲು ದೇವರ ಕರೆ

1 ಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿರಿ. 2 ನೀವು
ಒಣಗಿ,ಸತ್ತ ಹೂವಿನೋ ಾದಿ ಾಗುವ ದಲೇನಿಮ್ಮಜೀವಿತವನು್ನ
ಾಪರ್ಡಿಸಿರಿ. ಬಿಸಿಲೇರಿ ಾಗ ಹೂವು ಾಡಿಹೋಗಿ ಒಣಗುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸು ಾಗ
ನೀವು ಾಗೆ ಆಗುವಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪದ
ದಿನವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸಿರಿ. 3 ದೀನರೇ, ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ. ಆತನ
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳ ಾಗಿರಿ, ಒಳೆ್ಳೕದನು್ನ ಾಡಿರಿ, ದೀನ ಾಗಿರಿ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸುವ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ನೀವು
ರ ಸಲ್ಪಡಬಹುದು.

ಇಸೆ್ರೕಲರ ನೆರೆಯವರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಶಿ ಸುವನು
4 ಾಜದಲಿ್ಲ ಾರೂಉಳಿಯರು. ಅಷೆ ್ಕಲೋನ್ ಾಶ ಾಗುವದು.

ಮ ಾ್ಯಹ್ನದೊಳ ಾಗಿ ಅಷೊ್ಡೕದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವಂತೆ ಬಲವಂತ
ಾಡ ಾಗುವುದು. ಎಕೊ್ರೕನ್ ನಿಜರ್ನ ಾಗುವುದು. 5 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ

ಜನರೇ, ಕ ಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರೇ,ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಬಂದ ಸಂದೇಶ ನಿಮ ಾಗಿಯೇ. ಾ ಾನ್ ದೇಶವೇ, ಾಲೆಸಿ್ತೕನ್
ದೇಶವೇ, ನೀವು ಾಶಗೊಳು್ಳವಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸಿಸರು.
6ಕ ಾವಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಂತ್ಯವು ಕುರುಬರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಮೇಯಿಸುವ ಬಯ ಾಗುವದು. 7 ಆ ದೇಶವು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ
ಅಳಿದುಳಿದವರಿಗೆ ಆಗುವದು. ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲರುವ ಜನರನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ನೆನಪು ಾಡುವನು. ಅವರು ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ
ಅನ್ಯದೇಶದಲಿ್ಲರುವರು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ತರುವನು. ಆಗ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಆ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
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ಕುರಿಮಂದೆಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವರು. ಾಯಂ ಾಲ ಬರಿ ಾದ
ಅಷೆ ್ಕಲೋನಿನಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ತಂಗುವರು.

8 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ೕ ಾಬ್ಯರೂ ಅ ್ಮೕನ್ಯರೂ
ಏನು ಾಡಿ ಾ್ದರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಜನರನೂ್ನ
ಕೆಣಕಿದರು. ಅವರ ಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ
ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. 9 ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ೕ ಾಬ್ಯರೂ
ಅ ್ಮೕನ್ಯರೂ ಸೊದೋಮ್ ಗೊ ೕರದವರಂತೆ ಾಶ ಾಗುವರು.
ಾನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು. ಾನು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡುವದೇನೆಂದರೆ, ಆ ಾಜ್ಯಗಳು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಗುವವು. ಅವರ ಭೂಮಿಯು ಕಳೆಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿಹೋಗುವದು. ಅದು ಮೃತು್ಯಸಮುದ್ರದ ಉಪಿ್ಪನಿಂದ
ತುಂಬಿಹೋದಂತಿರುವದು. ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು
ಅವರ ದೇಶವನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ತಮ್ಮ
ವಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.”

10 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಜನರನು್ನ ೕ ಾಬ್ಯರು
ಮತು್ತ ಅ ್ಮೕನ್ಯರು ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ಕಂಡು ಅವರನು್ನ
ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವರಲಿ್ಲ
ನೆರವೇರುವವು. 11 ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವರು.
ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅವರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಆಗ ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವರು.
12 ಇಥಿ ೕಪ್ಯದ ಜನರೇ, ಇದರಲಿ್ಲ ನೀವೂ ಸೇರಿರುವಿರಿ.
ಯೆಹೋವನ ಕತಿ್ತಯು ನಿಮ್ಮ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವದು. 13ದೇವರು
ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಮುಖ ಾಡಿ ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಶಿ ಸುವನು.
ಆತನು ನಿನೆವೆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಶಿ ಸಿ ಾಗ ಅದು ನಿಜರ್ನ ಾದ
ಮರುಭೂಮಿ ಾಗುವದು. 14 ಆಮೇಲೆ ಆ ಾಳುಬಿದ್ದ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳೂ ಕುರಿಗಳೂ ಾಸ ಾಡುವವು. ಾಗೆಗಳೂ
ಗೂಬೆಗಳೂ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಒಂದನೊ್ನಂದು ಕರೆಯುವವು. ಾಗಿಲ ಹೊಸಿ್ತಲಲಿ್ಲ ಾಗೆಗಳು
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ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವವು. ಕಪು ್ಪಪ ಗಳು ನಿಜರ್ನ ಾದ ಮನೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವವು. 15 ಈ ನಿನೆವೆಯು ಸಂತೋಷಭರಿತ
ನಗರಿ ಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಾವು ಸುರ ತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು
ತಿಳಿದಿ ಾ್ದರೆ. ನಿನೆವೆಯು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂಣರ್
ಸ್ಥಳವೆಂದು ತಿಳಿದಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಗವರ್ಪಡು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಆ
ನಗರವು ಾಶ ಾಗುವದು. ಾಡುಮೃಗಗಳ ಹಕೆ್ಕ ಾಗುವದು.
ಾಟಿಹೋಗುವ ಜನರು, ತಮ್ಮ ಆಶ್ಚಯರ್ವನು್ನ ಸಿಳು್ಳ ಾಕಿ
ತಲೆ ಾಡಿಸಿ “ಎಂ ಾ ದುಗರ್ತಿ” ಎಂದುಉದ್ಗರಿಸುವರು.

3
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಭವಿಷ ್ಯ

1 ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದರು.
ಇತರರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಾಪದಿಂದ ಮಲಿನ ಾದರು. 2 ನಿನ್ನ
ಜನರು ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಜೆರುಸಲೇಮ್ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 3ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಯಕರು ಗಜಿರ್ಸುವ
ಸಿಂಹದಂತೆ ಇ ಾ್ದರೆ, ಅವರ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಾತಿ್ರ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಹಸಿದ ತೋಳಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಬೆಳ ಾಗಲು,
ಏನೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಅವರ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬ ಾಯಿ ಾರರೂ
ದೊ್ರೕಹಿಗಳೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾ ಾಗಲೂ ಇನೂ್ನಇನೂ್ನ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ದೊರಕುವಂತೆ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರು ಾ್ತರೆ. ಅವರ ಾಜಕರು
ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾ ಾರಣ ವಸು್ತಗಳ ಾ್ನಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ದೇವರ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ನಿಲರ್ ಸಿ ಾ್ದರೆ. 5 ಆದರೆ ದೇವರು ಇನೂ್ನ
ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ತಪು ್ಪ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವವನಲ್ಲ. ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಸರಿ ಾದ ತೀ ಾರ್ನ
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ಾಡಲು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಆ
ದುಷ್ಟಜನರು ತಮ್ಮ ದುಷ್ಟತನ ಾ್ಕಗಿ ಾಚಿಕೆಪಡುತಿ್ತಲ್ಲ.

6 ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಇಡೀ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ, ಅವರ
ರಸೆ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂ ನಡೆಯದ ಾಗೆ ಾಡಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರ
ನಗರಗಳು ನಿಜರ್ನ ಾಗಿವೆ. ಾರೂ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.
7ನೀವು ಇದರಿಂದ ಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂದು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸಿ ನನಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ಈ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡುವು ಾದರೆ
ನಿನ್ನ ಮನೆಯು ಾಶ ಾಗದು. ನೀವು ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವ ಾದರೆ ಾನು ಆಲೋಚಿಸಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಶಿ ಸುವದಿಲ್ಲ.” ಆದರೆ ಆ ದುಷ್ಟ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡದೆ
ದುಷ್ಟತನದಲಿ್ಲಯೇಮುಂದುವರಿಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

8 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: “ನನ್ನನು್ನ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ.
ನೀವು ನನ್ನ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ತನಕ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ. ಾನು ಬೇರೆ
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವಂತೆ ಾಡುವ
ಹಕು ್ಕ ನನಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನಗಿರುವ ಸಿಟು್ಟ ತೋರಿಸಲು
ಾನು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಾನು ಎಷ್ಟರಮಟಿ್ಟಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಅವರ ಮೂಲಕ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದುಬರುವುದು. ಆಗ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಾಶ ಾಗುವುದು.
9 ಆಗ ಾನು ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳವರ ಾಷೆಯನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಾಮವನು್ನ ಉಚ್ಚರಿಸುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವರು. ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಒಂದೇ
ಜ ಾಂಗ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವರು. 10ಇಥಿ ೕಪ್ಯದಲಿ್ಲ ನದಿಯ
ಆಚೆ ದಡದವರೆಗೂ ಜನರು ಬರುವರು. ನನಿ್ನಂದ ಚದರಿಹೋಗಿದ್ದ
ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು. ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಬರುವವರು
ನನಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತರುವರು.

11“ಆಗಜೆರುಸಲೇಮೇ,ನಿನ್ನ ಜನರು ನನಗೆವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಿದ
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ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ನೀನು ಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಾನು
ಆ ದುಷ್ಟ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು. ಅಹಂ ಾರ ತುಂಬಿದ
ಜನರನು್ನ ಾನು ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ
ಗವರ್ವುಳ್ಳವರು ಾರೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. 12 ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಬರೇ
ದೀನದರಿದ್ರರೇ ಾಸ ಾಡುವರು. ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಭರವಸೆ ಇಡುವವ ಾಗಿರುವರು. 13 ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಜನರನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕುರಿಗಳಂತೆ ಮೇದು ವಿ ಾ್ರಂತಿ

ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ಾರೂ ಅವರ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.”
ಸಂತಸದ ಾಡು

14ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಾಡು ಾ್ತ ಸಂತೋಷಿಸುತಿ್ತರು.
ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಭರ್ಟಿಸು.
ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಸಂತೋಷದಿಂದಿದು್ದ ಉ ಾ್ಲಸಿಸು.

15 ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಶಿ ಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಾ್ದನೆ.
ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಬಲ ಾದ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನೇ, ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟದು್ದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಂದು ನೀನು ಚಿಂತಿಸದಿರು.

16ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ ಾಗುವುದು:
“ಬಲ ಾಗಿರು! ಭಯಪಡದಿರು!

17ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ರಣಶೂರನು.

ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವನು.
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಎಷು್ಟ ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲರುವನೆಂದು ತೋರಿಸುವನು.

ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ನ ಾಡು ಾ್ತ ಹಷಿರ್ಸುವನು.
18ನಿನ್ನ ಾಚಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು.

ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವ ಜನರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವನು.
19ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವವರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.

ಾಯಗೊಂಡಿರುವ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸುವೆನು.
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ತಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ದೂರಕೆ್ಕ ಚದರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರನು್ನ ಾನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು.
ಾನು ಅವರನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವೆನು. ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಅವರನು್ನ
ಹೊಗಳುವರು.

20ಆಗ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಾನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆತರುವೆನು.
ನಿನ್ನನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವೆನು.

ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಗಳುವರು.
ನಿನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದವರನು್ನ ಕರೆತರು ಾಗ ಾಗೆ
ಆಗುವದು”

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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