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ಯೆರೆಮೀಯನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಯೆರೆಮೀಯನು, ಅವನ ಬರಹ ಾರ ಾದ ಾರೂಕನೊಂದಿಗೆ

ಸೇರಿ ಬರೆದದು್ದ. ಾಜಕ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದ
ಯೆರೆಮೀಯನು, ಹಿಲಿ್ಕೕಯ ಎಂಬ ಾಜಕನ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು
(ಮ ಾ ಾಜಕನಲ್ಲ, 2ಅರಸು 22:8. ಅವನು ಅ ಾತೋತ್ ಎಂಬ
ಚಿಕ್ಕ ಾ್ರಮದಿಂದ ಬಂದವನುಯೆರೆ 1:1). ಾರೂಕನೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ
ಬರಹ ಾರನು ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು,
ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು ಮತು್ತ ಅವನು ಬರೆದಿಡುತಿ್ತದ್ದನು
ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಸಂದೇಶಗಳಿಂದ ಸಂಕಲಿಸಿದ ಬರಹಗಳನು್ನ
ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು (ಯೆರೆ 36:4,32; 45:1). ಯೆರೆಮೀಯನು
ಕಣಿ್ಣೕರಿನ ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾಗಿದ್ದನು (ಯೆರೆ 9:1;
13:17; 14:17), ಾಬೆಲಿನವರ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಕುರಿ ಾದ ಅವನ ಭವಿಷ ್ಯ ಾಣಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತ
ಸಂಘಷರ್ ಾತನೆಯಜೀವನವನು್ನ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 626-570 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಾಬೆಲಿನ ಸೆರೆ ಾಸದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇದನು್ನ

ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿ ಾದರೂ, ಪುಸ್ತಕದ ಸಂ ಾದನೆಯು ಅ ಾದ
ನಂತರವೂಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಮತು್ತ ಸತ್ಯವೇದದ

ಓದು ಾರರೆಲ್ಲರು.
ಉದೆ್ದೕಶ
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ಕಿ್ರಸ್ತನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾಡಲು ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೋಟವನು್ನ

ಯೆರೆಮೀಯನ ಪುಸ್ತಕವು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ದೇವರ ಜನರ ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆಯ ವಿ ಾನ ಾಗಿದೆ,
ಹೇಗೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅವರೊಳಗೆ ಇಡುವನು,
ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಾಂಸದ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ
ಬರೆಯು ಾ್ತನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಅಂತಿಮ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ,
ದೇಶದವರು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡದಿದ್ದರೆ ಮುಂಬರುವ ಾಶದ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಯೆರೆಮೀಯನ ಪುಸ್ತಕವು ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸುತ್ತದೆ.
ಯೆರೆಮೀಯನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವಂತೆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆ
ನೀಡು ಾ್ತನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಯೆಹೂದವು ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆ
ಮತು್ತ ಅನೈತಿಕತೆಯಿಂದ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡದ ಾರಣದಿಂ ಾಗಿ ಅದರ
ಾಶದ ಅನಿ ಾಯರ್ತೆಯನು್ನ ಯೆರೆಮೀಯನು ಗುರುತಿಸು ಾ್ತನೆ.

ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್

ಪರಿವಿಡಿ
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4. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪತನ ಮತು್ತ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು —
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ಪೀಠಿಕೆ
1 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಸೀಮೆಗೆ ಸೇರಿದ ಅ ಾತೋತ್ ಊರಿನ ಾಜಕ

ವಗರ್ದವನೂ, ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ ಆದ ಯೆರೆಮೀಯನ
ಪ್ರ ಾದನೆಗಳು. 2 ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ, ಆ ೕನನ
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ಮಗನೂ ಆದ ೕಷೀಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿಮೂರನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿದನು.
3 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ, ೕಷೀಯನ ಮಗನೂ
ಆದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಾಲದಿಂದ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ,
ೕಷೀಯನಮಗನೂಆದಚಿದಿ್ಕೕಯನಆಳಿ್ವಕೆಯಹನೊ್ನಂದನೆಯ

ವಷರ್ದ ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು
ಸೆರೆಹೋಗುವ ತನಕ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದು ಾ್ತ
ಇದ್ದನು.

ಯೆರೆಮೀಯನ ಕರೆ
4 ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನು ನನಗೆ,
5 “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ರೂಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ತಿಳಿದಿದೆ್ದನು;

ನೀನು ಉದರದಿಂದ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ದಲೇ ನಿನ್ನನು್ನ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದೆ್ದನು. ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಾ್ನಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂಬ ಾಕ್ಯವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.

6ಅದಕೆ್ಕ ಾನು, “ಅ ್ಯೕ, ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಾತು
ಬಲ್ಲವನಲ್ಲ, ಾಲಕನು” ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿದೆನು.

7ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ ಾಲಕನು ಎನ್ನಬೇಡ; ಾನು ಾರ
ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೋ ಅವರೆಲ್ಲರ ಬಳಿಗೆ ನೀನು
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೋಗುವಿ; ಾನು ಆ ಾಪಿಸುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನುಡಿಯುವಿ.

8 ಅವರಿಗೆ ಅಂಜಬೇಡ; ನಿನ್ನನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸಲು ಾನೇ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವೆನು, ಇದು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ಾತು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9ಆಗಯೆಹೋವನು ಕೈಚಾಚಿ ನನ್ನ ಾಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, “ಇಗೋ, ನಿನ್ನ
ಾಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;

10ಕಿತು್ತ ಾಕುವುದುಮತು್ತಮುರಿದು ಾಕುವುದು, ಾಶ ಾಡುವುದು
ಮತು್ತ ನೆಲಸಮ ಾಡುವುದು ಈ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
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ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೇಲೂ, ಾಜ್ಯಗಳ
ಮೇಲೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಈ ದಿನ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ”ಅಂದನು.

ಎರಡು ದಶರ್ನಗಳು
11 ಇದಲ್ಲದೆ, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಏನು ನೋಡುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂಬ

ಯೆಹೋವನ ಾತು ನನಗೆ ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಅದಕೆ್ಕ ಾನು,
“ ಾ ಾಮಿಮರದಕೊಂಬೆಯನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ”ಅಂದೆನು. 12ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಸರಿ ಾಗಿ ನೋಡಿದಿ್ದ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿರುವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೋ”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

13 ಎರಡನೆಯ ಾರಿ, “ನೀನು ಏನು ನೋಡುತಿ್ತರುವೆ?”
ಎಂಬ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಅದಕೆ್ಕ ಾನು,
“ಉರಿಸುತಿ್ತರುವ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಉಕು ್ಕವ ಹಂಡೆಯನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಅದರ ಾಯಿ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಾಗಿಕೊಂಡಿದೆ”
ಅಂದೆನು. 14 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಈ ದೇಶದ
ನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಕೇಡು ಉಕಿ್ಕ ಬರುವುದು.
15 ಇಗೋ, ಾನು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜ್ಯಗಳ ಜ ಾಂಗಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕರೆಯುವೆನು;ಅವರು ಬಂದುಯೆರೂಸಲೇಮಿನಊರ ಾಗಿಲುಗಳ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ೌಳಿಗೋಡೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ,
ಯೆಹೂದದ ಸಕಲ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಾ್ಯ ಾಸನಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವರು. 16 ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮ ಾಡಿದು್ದ, ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ
ನಿಮಿರ್ಸಿದವುಗಳಿಗೆ* ಅಡ್ಡಬಿದ್ದ ಅಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಾನು ಅವರಿಗೆ
ವಿಧಿಸಿರುವ ಾ್ಯಯದಂಡನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುವೆನು. 17 ಹೀಗಿರಲು
ನೀನು ಎದು್ದ ನಡುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಾನು ಆ ಾಪಿಸುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡ; ಭಯಪಟ್ಟರೆ
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೆದರಿಸುವೆನು. 18 ಇಗೋ,
ಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಅರಸರು, ಅಧಿಪತಿಗಳು,

* 1:16 1:16 ನಿಮಿರ್ಸಿದವುಗಳಿಗೆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ.
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ಾಜಕರು, ಾ ಾರಣ ಜನರು, ಅಂತು ದೇಶದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಎದುರಿಸತಕ್ಕ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲದ ಪಟ್ಟಣವ ಾ್ನಗಿಯೂ, ಕಬಿ್ಬಣದ
ಕಂಬವ ಾ್ನಗಿಯೂ, ಾಮ್ರದ ೌಳಿಗೋಡೆಯ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಾ್ಥಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 19 ಅವರು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವರು,
ಆದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನು್ನದ್ಧರಿಸಲು ಾನೇ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವೆನು, ಇದು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ಾತು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

2
ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿ

1ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
2 “ನೀನು ಹೋಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಕಿವಿಗೆ ಮುಟು್ಟವಂತೆ ಈ

ಾತುಗಳನು್ನ ಾರು, ‘ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
ನೀನು ೌವನದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ,

ವಿ ಾಹ ಾಲದ ನಿನ್ನ ಪೆ್ರೕಮವನೂ್ನ, ನೀನು ಬಿತ್ತನೆ ಾಡದ
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಾತಿವ್ರತ್ಯವನೂ್ನ
ನಿನ್ನ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

3 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಯೆಹೋವನ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಥಮಫಲ ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ
ಮೀಸ ಾಗಿತು್ತ; ಅದನು್ನ ತಿಂದವರೆಲ್ಲರೂ ದೋಷಿಗ ಾಗಿ
ಕೇಡಿಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವರು. ಇದುಯೆಹೋವನು ನುಡಿ.’ ”

ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಪೂವಿರ್ಕರ ದೊ್ರೕಹ
4 ಾಕೋಬನ ಮನೆತನವೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದ ಸಕಲ

ಗೋತ್ರಗಳೇ,ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;
5ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾವ

ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಕಂಡು, ವ್ಯ ಾರ್ಚರಣೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ಾವೇ ಅ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರ ಾದರು?
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6 ‘ನಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡಿ
ಾ ಾಗಿಯೂ, ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳ ಾಗಿಯೂ, ನಿಜರ್ಲ ಾಗಿಯೂ,
ೕ ಾಂಧ ಾರ ಾಗಿಯೂ,

ಾರೂ ಾದುಹೋಗದೆಯೂ, ಾರೂ ಾಸಿಸದೆಯೂ ಇರುವ
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದಯೆಹೋವನು ಎಲಿ್ಲ?’ ಎಂದು ಅವರು
ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ.

7 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಫಲವ ಾ್ತದ ಸೀಮೆಗೆ ಕರೆತಂದು, ಅದರ ಫಲವನು್ನ
ಮತು್ತ ಾರವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಾಗೆ ಾಡಿದೆನು.

ಆದರೆ ನೀವು ಆ ನನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅದನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿ,
ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಅಸಹ್ಯಪಡಿಸಿದಿರಿ.

8 ಾಜಕರು, ‘ಯೆಹೋವನು ಎಲಿ್ಲ?’ ಎಂಬುದನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿಯಲಿ್ಲಲ್ಲ, ಾಲಕರು
ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದರು, ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಾಳ್ ದೇವತೆಯ
ಆವೇಶದಿಂದ ಪ್ರ ಾದಿಸಿ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಾರದವುಗಳನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಿದರು.

9ಆದ ಾರಣ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡುವೆನು. ಾನು
ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನದವರೊಂದಿಗೂ ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡುವೆನು”ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.

10 “ಕಿತಿ್ತೕಮ್ ದಿ್ವೕಪಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿರಿ, ಕೇ ಾರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ
ವಿಚಾರ ಾಡಿರಿ, ಇಂತಹ ಾಯರ್ವು ಎಲಿ್ಲ ಾದರೂ
ನಡೆಯಿತೇ ಎಂದು ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ.

11 ತನ್ನ ದೇವತೆಗಳು ದೇವರಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಅವುಗಳನು್ನ ಾವ
ಜ ಾಂಗ ಾದರೂ ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿತೋ? ಆದರೆ ನನ್ನ
ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಾದ ನನ್ನ ಬದ ಾಗಿ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ಾರದವುಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

12ಆ ಾಶಮಂಡಲವೇ, ಇದಕೆ್ಕ ಬೆಚಿ್ಚಬೆರ ಾಗು, ತತ್ತರಿಸು, ಾ ಾಗು”
ಎಂದುಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
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13 “ನನ್ನ ಜನರು ಎರಡು ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ; ಅವರು
ಜೀವಜಲದಬುಗೆ್ಗ ಾದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟು್ಟ ತಮಗೋಸ ್ಕರ
ತೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತೋಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ, ನೀರು ನಿಲ್ಲದ ತೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ಕೊರೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಪಗಳ ಫಲ
14 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಒಬ್ಬ ಾಸನೋ? ಮನೆಯ ಗು ಾಮ ಾಗಿ

ಹುಟಿ್ಟದವನೋ?
15ಏಕೆಸೂರೆ ಾದನು? ಾ್ರಯದಸಿಂಹಗಳುಅವನಮೇಲೆಗಜಿರ್ಸಿ

ಆಭರ್ಟಿಸುತಿ್ತವೆ, ಅವನ ದೇಶವನು್ನ ಾಳು ಾಡಿವೆ, ಅವನ
ಊರುಗಳು ಸುಟು್ಟ ನಿಜರ್ನ ಾಗಿವೆ.

16 ನೋಫ್ ಮತು್ತ ತಹಪನೇಸ್ ಪಟ್ಟಣಗಳವರು ನಿನ್ನ ನೆತಿ್ತಯನೂ್ನ
ನುಣ್ಣಗೆ ಮೇದುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.

17 ನಿನ್ನನು್ನ ಾಗರ್ದಶಿರ್ ಾಗಿ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀನೇ ನಿನ್ನ
ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡೆಯ ಾ್ಲ.

18 ನೀನು ಐಗುಪ್ತದ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದದೆ್ದೕಕೆ? ನೈಲ್* ನದಿಯ
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತೆ್ತ? ಅಶೂ್ಶರದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ಹೆಜೆ್ಜಯಿಟ್ಟದೆ್ದೕಕೆ? ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯ ಜಲವನು್ನ
ಾನ ಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತೆ್ತೕ?

19ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟತನವೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸುವುದು, ನಿನ್ನ ದೊ್ರೕಹಗಳೇ ನಿನ್ನನು್ನ
ಖಂಡಿಸುವವು;

ನೀನು ನನ್ನ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ
ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿಯೂ, ಕಹಿ
ಅನುಭವ ಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿಕೋ, ಕಣಾ್ಣರೆ

* 2:18 2:18 ನೈಲ್ ಸಿಹೋರ್.
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ನೋಡು” ಎಂಬುದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ
ಕತರ್ನ ನುಡಿ.

20 ಬಹು ಾಲದಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ನೊಗವನು್ನ ಮುರಿದು,
ಕಣಿ್ಣಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ “ ಾನು ಸೇವೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದ,

ಎತ್ತರ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೂ, ಸೊಂ ಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೂ ನೀನು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಜಾರಳಂತೆ
ನಡೆದುಕೊಂಡಿದಿ್ದ.

21 “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಬೀಜದಿಂದ ಬೆಳೆದ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾ್ರ ಾಲತೆಯ ಾ್ನಗಿ ನೆಟಿ್ಟರಲು ನೀನು ನನಗೆ
ಾಡು ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯ ಕೆಟ್ಟರೆಂಬೆಗಳಂತೆ ಆಗಲು
ಾರಣವೇನು?

22 ನೀನು ಬಹಳ ೌಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು ಾಬೂನಿನಿಂದ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಶುದ್ಧ ಾಗದೆ, ನಿನ್ನ ಅಧಮರ್ವು
ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಕೊಳ ಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ” ಎಂದು ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.

23 “ ಾನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಲಿಲ್ಲ, ಾಳ್ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಾನು
ಹಿಂ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತ?

ಆ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲನ ನಿನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ ನೋಡು, ನೀನು ಾಡಿದ ದುಷ್ಟ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಂದುಕೋ. ಅತಿ್ತತ್ತ ನೆಗೆ ಾಡುವ
ಬೆದೆಗೆ ಬಂದ ಹೆಣು್ಣ ಒಂಟೆಯಂತಿರುವೆ.

24 ನೀನು ಮದದಿಂದ ಾಳಿಯನು್ನ ಬುಸುಬುಸನೆ ಮೂಸಿ ನೋಡುವ
ಅಡವಿಯ ಹೆಣು್ಣ ಾಡುಕತೆ್ತಯ ಾಗಿದಿ್ದ; ಅದಕೆ್ಕ ಬೆದೆ
ಏರಿ ಾಗ ಾವ ಗಂಡು ಕತೆ್ತಯೂ ಅದನು್ನ ಬದಿಗೆ
ನೂಕುವುದಿಲ್ಲ.

ಆ ಾ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಹುಡುಕುವವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಆ ಾಸಗೊಳ್ಳದೆ
ಅದನು್ನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವವು.
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25 “ನಿನ್ನ ಾಲು ಸವೆಯದಂತೆಯೂ ನಿನ್ನ ಗಂಟಲು ಆರದಂತೆಯೂ
ತಡೆದುಕೋ” ಎಂದೆನು,

ಆದರೆ ನೀನು, “ನಿರೀ ಯಿಲ್ಲ, ಆಗ ಾರದು, ಅನ್ಯರ ಮೇಲೆ
ೕಹಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೋಗುವೆನು”

ಅಂದುಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
26 ಕಳ್ಳನು ಸಿಕಿ್ಕಬಿದು್ದ ಹೇಗೆ ಾಚಿಕೆಪಡುವನೋ, ಾಗೆಯೇ

ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ವಂಶವು ಾಚಿಕೆಪಡುವುದು. ಅವರುಮರಕೆ್ಕ,
“ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆ” ಎಂತಲೂ; ಕಲಿ್ಲಗೆ, “ನೀನು ಹೆತ್ತ
ಾಯಿ” ಎಂತಲೂ ಹೇಳುವ ಪ್ರಜೆಗಳು.

ಅವರ ಅರಸರು, ಅಧಿಪತಿಗಳು, ಾಜಕರು, ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಾಚಿಕೆಗೆ
ಈ ಾಗುವರು.

27 ಅವರು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖತಿರುಗಿಸದೆ ಬೆನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ,
ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸಿ ಾಗ, “ಎದು್ದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಉದ್ಧರಿಸು” ಎಂದು ರೆಯಿಡುವರು.

28 ಯೆಹೂದವೇ, ನೀನು ನಿಮಿರ್ಸಿಕೊಂಡ ದೇವರುಗಳು ಎಲಿ್ಲ?
ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸಿ ಾಗ ಅವು ನಿನ್ನನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸಲು
ಶಕ್ತ ಾದರೆ ಏಳಲಿ!

ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳೆಷೊ್ಟೕ, ನಿನ್ನ ದೇವರುಗಳೂಅಷು್ಟ ಇವೆ.
29ಯೆಹೋವನುಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನನೊ್ನಡನೆಏಕೆ ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ?

ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹಿಗಳು.
30 ಾನು ನಿಮ್ಮ ವಂಶದವರನು್ನ ಹೊಡೆದದು್ದ ವ್ಯಥರ್, ನೀವು ತಿದಿ್ದ

ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಸಂಹರಿಸುವ ಸಿಂಹದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯ ಕತಿ್ತಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ

ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ.”
31 ನೀವು ಎಂತಹ ದುಷ್ಟ ವಂಶದವರು! ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ

ಕೇಳಿರಿ, “ ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಾಗಿಯೂ,
ಾ ಾಂಧ ಾರದ ಪ್ರದೇಶ ಾಗಿಯೂಏಕೆ ಪರಿಣಮಿಸಿದವು?
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‘ ಾವು ಮನಬಂದಂತೆ ತಿರುಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ, ನಿನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ಇನು್ನ
ಾರೆವು’ ” ಎಂದು ನನ್ನ ಜನರು ಹೇಳುವುದು ಏಕೆ?

32ಯುವತಿಯು ತನ್ನ ಆಭರಣಗಳನು್ನ, ವಧುವು ತನ್ನ ಒ ಾ್ಯಣವನು್ನ
ಮರೆಯುವುದುಂಟೇ? ನನ್ನ ಜನರೋ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ದಿನ
ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತಿ ಾ್ದರೆ.

33 ಾಮವನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಎಷೊ್ಟೕ ಮುಂದುವರೆದಿದಿ್ದ!
ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ದುರ ಾ್ಯಸಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ.

34 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾದ ದರಿದ್ರರ ಾ್ರಣರಕ್ತವು ನಿನ್ನ
ನೆರಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ;

ಇವರು ಕನ್ನ ಕೊರೆಯುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು ಎಂದು ನೀವು ನೆವ
ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಈ ಎ ಾ್ಲ ದುರ ಾ್ಯಸಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ
ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.

35 ನೀ ಾದರೋ, “ ಾನು ನಿದೋರ್ಷಿ, ಆತನ ಕೋಪವು
ನನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ತೊಲಗಿಹೋಗಿದೆ”
ಎಂದುಕೊಂಡಿದಿ್ದ;

“ ಾನು ಾಪ ಾಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದ ಾರಣ, ಇಗೋ,
ಾನು ನಿನಗೆ ಾ್ಯಯ ತೀರಿಸುವೆನು.

36 ಹೊಸ ಹೊಸ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಏಕೆ ಅಷು್ಟ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತೕ? ಅಶೂ್ಶರದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಗೆ
ಆ ಾಭಂಗಪಟೆ್ಟ ೕ

ಾಗೆಯೇ ಐಗುಪ್ತದ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಆ ಾಭಂಗಪಡುವಿ.
37 ಅಲಿ್ಲಂದಲೂ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೊರಡುವಿ;

ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಭರವಸೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ನಿ ಾಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಅವುಗಳ ಮು ಾಂತರ ನಿನ್ನ ಾಯರ್ವು
ಕೈಗೂಡುವುದಿಲ್ಲ.
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3
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ವಿ ಾ್ವಸಘಾತ

1 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಗಂಡನು ತ್ಯಜಿಸಿದವಳು
ಅವನಿಂದ ಹೊರಟು ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಮೇಲೆ,
ಅವಳನು್ನ ದಲ ಗಂಡನು ತಿರುಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂ ಾನೇ?
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆ ದೇಶವು ಕೇವಲ ಅಪವಿತ್ರ ಾಗಿ
ಹೋಗುವುದಲ್ಲವೇ?

ಹೀಗಿರಲು ಬಹುಮಂದಿ ಡನೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದ ನೀನು ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತಿ್ತ ಾ?

2ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಬೋಳು ಗುಡ್ಡಗಳನು್ನ ನೋಡು, ಾವುದರಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನು
ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ?

ಅರಬಿಯನು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕುವ ಾಗೆ ನೀನು ಾರಿಯ
ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಅವರಿ ಾಗಿ ಹೊಂಚು ಾಕು ಾ್ತ ಕುಳಿತಿದಿ್ದ;

ನಿನ್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದಲೂ, ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದಲೂ ದೇಶವನು್ನ
ಅಪವಿತ್ರ ಾಡಿದಿ್ದ.

3 ಆದ ಾರಣ ಹದಮಳೆಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಯಿತು, ಹಿಂ ಾರೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ;
ಆದರೂ ನೀನು ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಾಗಿ ಾಚಿಕೆಗೆಟಿ್ಟದಿ್ದ.

4 ಈಗ ನನ್ನನು್ನ, ‘ನನ್ನ ತಂದೆ, ನನ್ನ ೌವನದ ಆಪ್ತನು’ ಎಂದು
ಕರೆಯುತಿ್ತೕಯ ಾ್ಲ.

5 ‘ಆತನು ನಿತ್ಯ ಕೋಪ ಾಡುವವನೋ? ಕೊನೆಯ
ತನಕ ಕೋಪವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವನೋ?’ ಎಂದು
ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದ. ಇಗೋ, ನೀನು ಹೀಗೆ
ಾತ ಾಡಿದರೇನು? ಅನೇಕ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ

ಕೃ ಾಥರ್ ಾಗಿರುವೆ.” ಎಂಬುದೇ.

ಭ್ರಷ್ಟ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಾಪಕಿ್ಕಂತ ದೊ್ರೕಹಿ ಾದ
ಯೆಹೂದದ ಾಪವುಹೆಚು್ಚ
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6 ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ಭ್ರಷ್ಟ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಾಡಿದ್ದನು್ನ
ನೋಡಿದೆ ಾ? ಅವಳು ಎತ್ತರ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಗುಡ್ಡಗಳನು್ನ
ಹತಿ್ತ, ಸೊಂ ಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ
ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಾಗಿ ನಡೆದಳಷೆ್ಟ. 7 ಅವಳು ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಡೆಸಿದ
ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಪುನಃ ಬಂ ಾಳು ಅಂದುಕೊಂಡೆನು. ಆದರೆ
ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಯೆಹೂದವೆಂಬ ದೊ್ರೕಹಿ ಾದ ಅವಳ ತಂಗಿಯು
ಇದನು್ನ ನೋಡಿದಳು. 8 ಭ್ರಷ್ಟ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ನನಗೆ
ವಿಮುಖ ಾಗಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದ ಾರಣದಿಂದಲೇ ಾನು ಅವಳನು್ನ
ನಿ ಾಕರಿಸಿ, ಾ್ಯಗಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಯೆಹೂದವೆಂಬ ದೊ್ರೕಹಿ ಾದ
ಅವಳ ತಂಗಿಯು ನೋಡಿಯೂ, ಅಂಜದೆಯೂ ಾನೂ ಹೋಗಿ
ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ ನಡೆಸಿದಳು. 9 ಕಲು್ಲ ಮರಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ
ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡುವುದು ಲಘುವೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡ ಆಕೆ ತನ್ನ
ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ ದೇಶವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರಪಡಿಸಿದಳು. 10 ಇ ಾ್ರಯೇಲಿಗೆ
ಇಷು್ಟ ದಂಡನೆ ಾದರೂ ಯೆಹೂದವೆಂಬ ದೊ್ರೕಹಿ ಾದ ಅವಳ
ತಂಗಿಯು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಪೂಣರ್ಮನದಿಂದಲ್ಲ, ಕಪಟದಿಂದಲೇ ನನ್ನ
ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ” ಎಂಬುದೇಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ.

11 ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ಭ್ರಷ್ಟ ಾದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೊ್ರೕಹಿ ಾದ ಯೆಹೂದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶಿಷ್ಟ ಾಗಿ
ಕಂಡುಬಂದಿ ಾ್ದಳೆ. 12ನೀನು ಹೋಗಿಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕಗೆಈ ಾತುಗಳನು್ನ
ಾರು, ‘ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಭ್ರಷ್ಟ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲೇ,
ಹಿಂದಿರುಗು, ಾನು ಕೋಪದ ಮುಖದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡೆನು,
ಾನು ಕರುಣಾ ಾಲಿ, ನಿತ್ಯಕೋಪಿಯಲ್ಲ. 13 ಇದೊಂದನು್ನ ಾಡು,
ನೀನು ನೋಡಿದ ಕಡೆಯೆ ಾ್ಲ ತಿರುಗು ಾ್ತ, ಸೊಂ ಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅನ್ಯರನು್ನ ಸೇರಿ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳದೆ, ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದಿ್ದ
ಎಂಬುವುದನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೋ’ ಇದೇಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
14 ಭ್ರಷ್ಟ ಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಪತಿ. ಒಂದು
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ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬನಂತೆಯೂ, ಗೋತ್ರಕೆ ್ಕ ಇಬ್ಬರಂತೆಯೂ ಆರಿಸಿ
ಚೀ ೕನಿಗೆ ಕರೆತರುವೆನು.

15 ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಒಪು ್ಪವ ಾಲಕರನು್ನ ನಿಮಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು; ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾನ ಮತು್ತ
ವಿವೇಕಗಳಿಂದ ೕಷಿಸುವರು.

16ನೀವುದೇಶದಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆಬಂದ ಾಲದಲಿ್ಲ, ‘ಯೆಹೋವನ
ನಿಬಂಧನ ಮಂಜೂಷ’ ಇದರ ಪ್ರ ಾ್ತವವಿರದು. ಅದು
ಾಪಕಕೆ್ಕ ಾರದು, ಾರೂ ಸ್ಮರಿಸರು, ಅದು ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ
ಎಂದು ದುಃಖಿಸರು, ಹೊಸ ಾಗಿ ಕಲಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳರು” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

17 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸಿಂ ಾಸನವೆಂದು ಕರೆಯುವರು; ಯೆಹೋವನ ಾಮಮಹತ್ವದ
ಾ್ಥನ ಾದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ನೆರೆದು
ಬರುವರು; ಅವರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ದುಷ್ಟ ಹೃದಯದ ಹಟದಂತೆ
ನಡೆಯರು.

18ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ವಂಶವು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದೊಡನೆ
ತೆ ಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು. ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಾನು ನಿಮ್ಮ

ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಿ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಉತ್ತರ
ಸೀಮೆಯನು್ನ* ಬಿಟು್ಟ ಬರುವವು.

ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ ಪಡುವ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವನು
19 “ಇ ಾ್ರಯೇಲೇ, ಾನು ಎಷೊ್ಟೕ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಗಂಡು

ಮಕ್ಕ ಳಗೆ ನಿನ್ನನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿನಗೆ
ಮನೋಹರ ಾದ ದೇಶವನು್ನ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಜ ಾಂಗಗಳ
ಾಧ್ಯತೆಗಳಲಿ್ಲ ರಮಣೀಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಕೊಡುವೆನು; ನೀನು

* 3:18 3:18 ಉತ್ತರ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ಉತ್ತರದ ಸೀಮೆಯು ಅಶೂ್ಶಯರ್ ಮತು್ತ
ಾಬೆಲ್ಅನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಮತು್ತಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಸಿಗ ಾಗಿಈ
ಸೀಮೆಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಯಿತು.
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ನನ್ನ ಅನುಸರಣೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓರೆ ಾಗದೆ ನನ್ನನು್ನ ‘ತಂದೆ’
ಎನು್ನವಿ ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.

20 ಆದರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಪತಿದೊ್ರೕಹ
ಾಡಿದಂತೆ ನೀವು ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ”

ಎಂದುಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
21 ಆ ಾ, ಬೋಳುಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಶಬ್ದ! ಾವು ಡೊಂಕು
ಾರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆಂದು ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸಿ ದೇವರ
ಕೃಪೆಯನು್ನ ಬೇಡುತಿ್ತ ಾ್ದರ ಾ್ಲ.
22 “ಭ್ರಷ್ಟ ಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಿಂದಿರುಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟತ್ವವನು್ನ

ಪರಿಹರಿಸುವೆನು” ಎಂದುಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
ಅದಕೆ್ಕ ಜನರು, “ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದೆವು, ನೀನು

ಯೆಹೋವನು, ನಮ್ಮ ದೇವರು.
23 ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದಲೂ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಜಾತೆ್ರಯ

ಗದ್ದಲದಿಂದಲೂ ೕಸ ಾಯಿತು; ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ.

24ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ದುಡಿದದ್ದನೂ್ನ,ಅವರ ದನಮತು್ತ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ
ಅವರ ಗಂಡು, ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಾಳ್ ದೇವತೆಯು ನಮ್ಮ

ಾ ಾ್ಯರಭ್ಯ ನುಂಗು ಾ್ತ ಬಂದಿದೆ.
25 ಾವೇ ತಂದುಕೊಂಡ ಅವ ಾನದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರೋಣ, ನಮ್ಮ

ಾಚಿಕೆಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡಲಿ.
ಾವು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೂ ಾಲ್ಯದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮ

ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಪ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದಿದೆ್ದೕವಷೆ್ಟ.
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಾವು ಕೇಳಲೇ
ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ರೆಯಿಡು ಾ್ತರೆ.
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4
1 ಯೆಹೋವನು, “ಇ ಾ್ರಯೇಲೇ, ನೀನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ

ಬಳಿಗೇ ಬರುವಿ;
ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಅಸಹ್ಯವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟರೆ, ನೀನು

ಇನು್ನ ದಿಕು ್ಕ ದೆಸೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನರಳುವುದಿಲ್ಲ.
2 ‘ಯೆಹೋವನ ಜೀವ ಾಣೆ’ ಎಂದು ಸತ್ಯ, ಾ್ಯಯ ಮತು್ತ

ಧ ಾರ್ನು ಾರ ಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರೆ,
ಜ ಾಂಗಗಳು ಆತನಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನಲಿ್ಲ

ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವರು” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬರುವ ಕೂ್ರರ ದಂಡನೆ
3 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದದವರಿಗೂ ಮತು್ತ

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಗೂ, “ ಾಳು ಬಿದಿ್ದರುವ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಉತು್ತ ಹದ ಾಡಿ, ಮುಳು್ಳಗಳಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಬೇಡಿರಿ. 4ಯೆಹೂದದವರೇ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮುಂದೊಗಲನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿ,ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ
ನಿಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ರೋಷವು ಜಾ್ವಲೆಯಂತೆ ಹೊರಟು,
ಾರೂ ಆರಿಸ ಾಗದಷು್ಟ ರಭಸ ಾಗಿ ಧಗಧಗಿಸುವುದು” ಎಂದು

ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
5 ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಾರಿರಿ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನೊಳಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸು ಾ್ತ,

“ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕೊಂಬೂದಿರಿ, ಕೂಡಿಬನಿ್ನರಿ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳ
ಊರುಗಳನು್ನ ಸೇರೋಣ ಎಂದು ಕೂಗಿರಿ. 6 ಚೀ ೕನಿನ
ಕಡೆಗೆ ಧ ್ವಜವನೆ್ನತಿ್ತರಿ, ತಡ ಾಡದೆ ವಲಸೆಹೋಗಿರಿ; ಾನು ಉತ್ತರ
ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ವಿಪತ್ತನು್ನ ಮತು್ತ ೕರ ಾಶವನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು.
7ಜ ಾಂಗದ ಾಶಕೆ್ಕ ಒಂದು ಸಿಂಹವುತನ್ನ ದೆ ಳಗಿಂದಎದು್ದ,
ಹೊರಟಿದೆ, ಅದರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆರಳಿದೆ. ಅದು ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ
ಾಳು ಾಡುವುದು, ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಾಳುಬಿದು್ದ ನಿಜರ್ನ
ಪ್ರದೇಶಗ ಾಗುವುವು. 8ಇದರ ನಿಮಿತ್ತ ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಳಿ್ಳರಿ.
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ಪ್ರ ಾಪಿಸಿರಿ, ಗೋ ಾಡಿರಿ; ಯೆಹೋವನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯು ನಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಟಿ್ಟಲ್ಲವ ಾ್ಲ. 9 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅರಸನ ಎದೆಯು ಕುಂದುವುದು,
ಅಧಿಪತಿಗಳ ಹೃದಯವು ಕುಗು್ಗವುದು, ಾಜಕರು ಸ್ತಬ್ಧ ಾಗುವರು,
ಪ್ರ ಾದಿಗಳುಬೆರ ಾಗುವರು”ಎಂದುಯೆಹೋವನುನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.

10 ಆಗ ಾನು, “ಅ ್ಯೕ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ನೀನು ಈ ಜನರಿಗೂ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ, ‘ನಿಮಗೆ
ಸ ಾ ಾನ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಇವರನು್ನ
ಬಹಳ ೕಸಗೊಳಿಸಿದಿ್ದ; ಖಡ್ಗವು ಾ್ರಣದ ಮಟಿ್ಟಗೂ
ಇಳಿಯುತ್ತದ ಾ್ಲ” ಅಂದೆನು. 11 ಈ ಾಲದಲಿ್ಲ ಈ ಜನರಿಗೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ ಈ ಾ ಾಗುವುದು, “ಬಿಸಿ ಾಳಿಯು ಅರಣ್ಯದ
ಬೋಳುಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯೆಂಬ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ
ಬೀಸುತ್ತದೆ; ಅದು ತೂರುವುದಕೂ್ಕ, ಶೋಧಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಆಗದು.
12 ಇಂ ಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸದಂತೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ಬಿರು ಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ;ಈಗ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯದಂಡನೆಗಳನು್ನ
ವಿಧಿಸುವೆನು” ಎಂಬುದೇ.

13 ಇಗೋ, ಆ ಶತು್ರವು ಮೇಘಗ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಬರು ಾ್ತನೆ,
ಅವರ ರಥಗಳು ಬಿರು ಾಳಿಯಂತಿವೆ, ಅವನ ಅಶ್ವಗಳು
ಹದು್ದಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗ ಾಗಿವೆ! ನಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇ ೕಣ,
ಾ ಾದೆವ ಾ್ಲ. 14ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ
ಹೃದಯದ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ತೊಳೆದುಕೋ. ದು ಾಲೋಚನೆಗಳು
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ತಂಗಿರುವವು? 15 ಆ ಾ, ಾನ್
ನಗರದಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಧ ್ವನಿಯು ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ, ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ
ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲಯೂ ಕೇಡನು್ನ ಾರುತ್ತದೆ. 16 ಇಗೋ, ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ
ಅರುಹಿರಿ, “ಮುತು್ತವವರು ದೂರದೇಶದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಬರು ಾ್ತರೆ, ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದನಿ ಎತು್ತ ಾ್ತರೆ”
ಎಂದು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿರಿ. 17 ಆ ನಗರವು ನನಗೆ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ
ಾರಣ ಅದನು್ನ ಹೊಲ ಾಯುವವರಂತೆ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ ಎಂದು
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ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ. 18 ನಿನ್ನ ನಡತೆಯೂ ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳೂ
ಈ ಕಷ್ಟವನು್ನ ನಿನಗೆ ಒದಗಿಸಿವೆ, ಇದು ನಿನ್ನ ದುನೀರ್ತಿಯ ಫಲ, ಇದು
ವಿಷವೇ; ಹೃದಯದವರೆಗೂ ಏರುತ್ತದೆ.

19 ಾ, ನನ್ನ ಕರುಳು! ಕರುಳು! ಾತನೆಪಡುತ್ತದೆ; ಆ ಾ,
ನನ್ನ ಗುಂಡಿಗೆಯ ಪಕ್ಕಗಳು! ನನ್ನ ಹೃದಯವು ನನೊ್ನಳಗೆ
ತಳಮಳಗೊಂಡಿದೆ! ಾನು ಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರ ಾರೆ; ನನ್ನ
ಆತ್ಮವೇ, ನೀನು ತುತೂ್ತರಿಯ ಶಬ್ದವನೂ್ನ, ಯುದ್ಧದ ೕಷವನೂ್ನ
ಕೇಳುತಿ್ತಯ ಾ್ಲ. 20 ಾಶದ ಮೇಲೆ ಾಶವು, ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು
ಾಶದ ಸುದಿ್ದಬರುತಿ್ತದೆ; ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ಾ ಾಯಿತು; ತಟ್ಟನೆ ನಮ್ಮ
ಗು ಾರಗಳು, ಕ್ಷಣ ಾತ್ರದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳು ಭಗ್ನ ಾದವು.
21 ಾನು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಯುದ್ಧದ ಪ ಾಕೆಗಳನು್ನ ನೋಡಲಿ, ಎಂದಿನ
ತನಕ ತುತೂ್ತರಿಯ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಲಿ!

22 ನನ್ನ ಜನರು ಮೂಖರ್ರು, ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿಯರು;
ಮೂಢಸಂತತಿಯವರು, ಅವಿವೇಕಿಗಳು; ದು ಾ ್ಕಯರ್ದಲಿ್ಲ
ನಿಪುಣರು, ಸ ಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ಾಡಲು ಅರಿಯರು.
ಬರಲಿರುವ ವಿ ಾಶದ ದೃಶ್ಯ

23 ಾನು ದಿವ್ಯ ಾನದಿಂದ ನೋಡಿದೆನು, ಆ ಾ! ಭೂಲೋಕವು
ಾಳು ಾ ಾಗಿತು್ತ; ಆ ಾಶವನು್ನ ನೋಡಿದೆನು, ಅದರಲಿ್ಲ
ಬೆಳಕೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 24 ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ನೋಡಿದೆನು, ಆ ಾ,
ನಡುಗುತಿ್ತದ್ದವು,ಎ ಾ್ಲ ಗುಡ್ಡಗಳೂಅಲ್ಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಾಗಿದ್ದವು. 25 ಾನು
ನೋಡ ಾಗಿ ಅ ್ಯೕ, ಜನವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಾಶದ ಸಕಲ ಪ ಗಳು
ಾರಿಹೋಗಿದ್ದವು. 26 ಾನು ನೋಡ ಾಗಿ ಫಲವ ಾ್ತದ ಭೂಮಿಯು
ಾ ಾಗಿತು್ತ, ಅ ್ಯೕ! ಅಲಿ್ಲನ ಊರುಗಳೆ ಾ್ಲ ರೋ ಾಗಿ್ನಯುಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಬಿದು್ದಹೋಗಿದ್ದವು. 27ಯೆಹೋವನು,
“ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ಬಟ್ಟಬರಿ ಾಗುವುದು, ಆದರೆ ಾನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಲಯ ಾಡೆನು. 28 ಇದ ಾ್ಕಗಿ ಭೂಲೋಕವು ಪ್ರ ಾಪಿಸುವುದು,
ಮೇಲೆ ಆ ಾಶವು ಕ ಾ್ಪಗುವುದು; ಾನು ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ,
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ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡೆನು; ಇದರಿಂದ, ಹಿಂದೆಗೆಯನು” ಎಂದು
ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ. 29 ಪಟ್ಟಣದವರೆಲ್ಲರೂ ಸ ಾರರ ಮತು್ತ
ಬಿಲು್ಲ ಾರರ ಆಭರ್ಟಕೆ್ಕ ಹೆದರಿ ಓಡು ಾ್ತರೆ; ಇತ್ತ ದೆಗಳಲಿ್ಲ
ಅವಿತುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ, ಅತ್ತ ಬಂಡೆಗಳನು್ನ ಹತು್ತ ಾ್ತರೆ; ಪ್ರತಿ ಂದು
ಪಟ್ಟಣವು ಾವ ನಿ ಾಸಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಜರ್ನ ಾಗುತ್ತದೆ.
30 ಎಲೈ, ನಗರವೇ, ನೀನು ಸೂರೆ ಾಗು ಾಗ ಏನು ಾಡುವಿ?
ನೀನು ರ ಾ್ತಂಬರವನು್ನ ಹೊದು್ದ ಸುವಣಾರ್ಭರಣಗಳಿಂದ
ನಿನ್ನನು್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು, ನೀ ಾಂಜನ ಾಡಿಗೆಯಿಂದ
ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಅಗಲಿಸಿಕೊಂಡು ಶೃಂಗರಿಸಿಕೊಂಡರೇನು, ನಿನ್ನನು್ನ
ಶೃಂ ಾರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ವ್ಯಥರ್. ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ
ಾಡಿದವರೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಹುಡುಕು ಾ್ತರೆ.

31 ಚೀ ೕನ್ ನಗರವು ಬೇನೆತಿನು್ನವವಳಂತೆ, ಚೊಚ್ಚಲಹೆರಿಗೆಯ
ವೇದನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವವಳ ಾಗೆ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಾನು
ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ; ಏದುಸಿರುಬಿಡು ಾ್ತ ಕೈಚಾಚಿ, “ಅ ್ಯೕ, ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ
ಏನು ಹೇಳಲಿ! ಕೊಲೆ ಾರರಿಂದ ನನ್ನ ಾ್ರಣವು ಬಳಲುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ಅರಚಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತಳೆ.

5
ಯೆಹೂದದವರ ಾಪಗಳು

1 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅತಿ್ತತ್ತ ಓ ಾಡು ಾ್ತ ಅಲಿ್ಲನ
ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿರಿ;

ಾ್ಯಯವನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ಸತ್ಯವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ
ಇ ಾ್ದನೋ?

ಇಂತಹ ಸತು್ಪರುಷನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂಬುದನು್ನ ನೋಡಿ
ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರಿ; ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ಾನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು.

2ಜನರು, “ಯೆಹೋವನ ಜೀವ ಾಣೆ”ಎಂದರೂಆಆಣೆಯು ಸುಳೆ್ಳೕ
ಸುಳು್ಳ ಎಂದುಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
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3ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತವ ಾ್ಲ; ನೀನು
ಹೊಡೆದರೂಅವರು ದುಃಖಪಡಲಿ್ಲಲ್ಲ, ಸಂಹರಿಸಿದರೂ ನೀತಿ
ಶಿ ಗೆ ಒಳಪಡಲಿಲ್ಲ.

ತಮ್ಮ ಮುಖವನು್ನ ಕಲಿ್ಲಗಿಂತ ಕಠಿನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡದೆ
ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.

4 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಾನು, “ಇವರು ಬಡವರು, ಮೂಖರ್ರು,
ಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ವನೂ್ನ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ದೇವರ
ಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳನೂ್ನ ತಿಳಿಯದವರು;

5 ಾನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡುವೆನು; ಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ವು ಮತು್ತ

ಅವರ ದೇವರ ಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳೂ ಅವರಿಗೆ ಗೊತು್ತ”
ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.

ಆದರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ ್ಯರು ಒಂದು ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ
ನೊಗವನು್ನ ಮುರಿದು, ಕಣಿ್ಣಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.

6 ಆದ ಾರಣ ಅಡವಿಯ ಸಿಂಹವು ಅವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು, ಾಡಿನ
ತೋಳವು ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆಯುವುದು,

ಚಿರತೆಯು ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂಚು ಾಕಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡುವ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನನೂ್ನ ಸೀಳುವುದು. ಅವರ ಅಪ ಾಧಗಳು
ಬಹಳ,ಅವರ ದೊ್ರೕಹಗಳುಅ ಾರ.

7 ಯೆಹೋವನು, “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಲಿ? ನಿನ್ನ ಜನರು
ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೇವರಲ್ಲದವುಗಳಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.

ಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂ ಾ ಆ ಾರಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಅವರು
ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದರು, ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಗುಂಪುಕೂಡಿದರು.

8 ಕೊಬಿ್ಬ ಅತಿ್ತತ್ತ ಓ ಾಡುವ ಕುದುರೆಗಳಂತೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು
ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ೕಹಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
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9 ಾನು ಇವುಗಳಿ ಾಗಿ ದಂಡಿಸ ಾರದೋ? ಇಂತಹ ಜ ಾಂಗದ
ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರೋಷವನು್ನ ತೀರಿಸದಿರುವೆನೋ” ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.

10 “ಚೀ ೕನೆಂಬ ಾ್ರ ತೋಟದ ಾಲುಗಿಡಗಳ* ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ
ಾಳು ಾಡಿರಿ, ಆದರೆ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಬೇಡಿರಿ.

ಅದರ ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿರಿ,ಅವುಯೆಹೋವನವುಗಳಲ್ಲ.
11 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೂ, ಯೆಹೂದ ವಂಶದವರೂ ನನಗೆ

ಕೇವಲ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಾಡಿರು ಾ್ತರೆ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.

12 ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆದು, ‘ಆತನು ಏನು
ಾಡುವನು? ನಮಗೆ ಕೇಡು ಾರದು, ಖಡ್ಗವೂ, ಾಮವೂ

ನಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬೀಳವು;
13ಪ್ರ ಾದಿಗಳುಬರೀ ಾಳಿಯೇ,ದೈ ೕಕಿ್ತಯುಅವರಲಿ್ಲಲ್ಲ;ಅವರಿಗೆ

ಹೀಗೆಯೇ ಆಗಲಿ’ ”ಅಂದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
14ಹೀಗಿರಲು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನೆಂಬ ದೇವರು,
“ನೀವು ಹೀಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಾ, ಾನು ಪ್ರ ಾದಿಯ

ಾಯಲಿ್ಲನ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ,
ಈ ಜನರನು್ನ ೌದೆಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡುವೆನು, ಅದು
ಅವರನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು.

15 ಇಗೋ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶವೇ, ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳು,
ಾನು ಒಂದು ಜ ಾಂಗವನು್ನ ದೂರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಬರ ಾಡುವೆನು.

ಅದು ತಲತ ಾಂತರಗಳಿಂದ ಸಿ್ಥರ ಾದ ಜ ಾಂಗ, ಅದರ ಾಷೆಯು
ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು, ಅದು ಆಡುವ ಾತುಗಳನು್ನ ನೀನು
ಗ್ರಹಿಸ ಾರೆ.

16ಅದರ ಬತ್ತಳಿಕೆಯು ಾಯೆ್ದರೆದ ಗೋರಿಯೇ, ಅದರ ಭಟರೆಲ್ಲರೂ
ಶೂರರೇ.

* 5:10 5:10 ಾ್ರ ತೋಟದ ಗೋಡೆಗಳ
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17ಇವರು ನಿನ್ನ ಬೆಳೆಯನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಆ ಾರವನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಗಂಡು ಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ದನಮತು್ತ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ,

ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳನೂ್ನ ಾಗೂ ಅಂಜೂರದ ಗಿಡಗಳನೂ್ನ
ತಿಂದುಬಿಡುವರು.

ನಿನ್ನ ಭರವಸೆಯ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಾಳು ಾಡುವರು.

18 ಆದರೆ ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡೆನು, ಇದು ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನನ್ನ ನುಡಿ”
ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

19 “ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಮಗೆ ಏಕೆ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದು ನಿನ್ನ ಜನರು† ಅನು್ನ ಾಗ ನೀನು ಅವರಿಗೆ,

“ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದು, ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಿದ ಾಗೆ ಪರದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನ್ಯರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳು.
ದೇವಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

20 ಾಕೋಬನ ಮನೆತನದೊಳಗೆ ಇದನು್ನ ಾರಿರಿ, ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ
ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ,

21 ಕಣಿ್ಣದ್ದರೂ ಾಣದ, ಕಿವಿ ಇದ್ದರೂ ಕೇಳದ, ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದ ಮೂಢ
ಜನರೇ,ಯೆಹೋವನಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,

22 ನೀವು ನನಗೆ ಅಂಜುವುದಿಲ್ಲ ೕ, ನನೆ್ನದುರಿಗೆ
ನಡುಗುವುದಿಲ್ಲ ೕ? ಸಮುದ್ರವು ಾಟದ ಾಗೆ
ಅದಕೆ್ಕ ಮರಳನು್ನ ನಿತ್ಯನಿಬಂಧನೆಯಿಂದ ಮೇರೆಯ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನಷೆ್ಟ.

ತೆರೆಗಳು ಅಲ್ಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಾದರೂ ಮೀರ ಾರವು, ಭೋಗರ್ರೆದರೂ
ಾಯ ಾರವು.

23ಈ ಜನರ ಹೃದಯ ೕ ನನ್ನ ಅಧೀನ ತಪಿ್ಪ ತಿರುಗಿಬಿದಿ್ದದೆ; ಇವರು
ನನ್ನ ಅಧೀನವನು್ನ ಮೀರಿ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.

† 5:19 5:19 ನಿನ್ನ ಜನರು ಅಥ ಾ ನೀವು.
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24 “ಮುಂ ಾರು, ಹಿಂ ಾರು ಅಂತು ಸ ಾಲದ ಮಳೆಯನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿ,

ಸುಗಿ್ಗಯ ಕೆಲವು ಾರಗಳನು್ನ ನಮ ಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಪಡಿಸುವ ನಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಡೋಣ” ಎಂದು
ಮನದಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳವುದಿಲ್ಲ.

25 ನಿಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳು ನಿಮ ಾಗುವ ಪ್ರ ೕಜನಗಳನು್ನ
ತಪಿ್ಪಸಿಬಿಟಿ್ಟವೆ, ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಳಿತನು್ನ ತಡೆದಿದೆ.

26 ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟರು ಕಂಡು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ; ಬೇಡರು ಹೊಂಚು
ಾಕುವ ಾಗೆ ಹೊಂಚು ಾಕು ಾ್ತರೆ;

ಉರುಳುಗಳನು್ನ ಾಕಿ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಹಿಡಿಯು ಾ್ತರೆ.
27 ಪಂಜರದಲಿ್ಲ ಪ ಗಳು ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಅವರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ

ೕಸದ ಫಲವು ತುಂಬಿದೆ;
ಇದರಿಂದ ಧನವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
28 ಕೊಬಿ್ಬ ಾಂಭಿಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ಇದಲ್ಲದೆ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ

ನಿಸಿ್ಸೕಮ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅ ಾಥರವೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ಅವರಪರ ಾಗಿ ಾ್ಯಜ್ಯ ನಡೆಸರು,ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರಿಗೆ

ಾ್ಯಯದೊರಕಿಸರು.
29 ಾನು ಇವುಗಳಿ ಾಗಿ ದಂಡಿಸ ಾರದೋ? ಇಂ ಾ ಜ ಾಂಗದ

ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರೋಷವನು್ನ ತೀರಿಸದಿರುವೆನೋ? ಇದು
ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ಾತು ಎಂಬುದೇ.

30 ಭೀಕರವೂ, ಅಸಹ್ಯವೂ ಆದ ಸಂಗತಿಯು ದೇಶದಲಿ್ಲ
ನಡೆದುಬಂದಿದೆ;

31 ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಸು ಾ್ಳಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸು ಾ್ತರೆ, ಾಜಕರು ಅವರಿಂದ
ಅಧಿ ಾರ ಹೊಂದಿ ದೊರೆತನ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

ನನ್ನ ಜನರು ಇದನೆ್ನೕ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತರೆ; ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ನೀವು ಏನು
ಾಡುವಿರಿ?
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6
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1 “ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರೇ,ಯೆರೂಸಲೇಮಿನೊಳಗಿಂದ ವಲಸೆ
ಹೋಗಿರಿ, ತೆಕೋವದಲಿ್ಲ ಕೊಂಬನೂ್ನದಿರಿ, ಬೇತ್ ಹಕೆ್ಕರೆಮಿನಲಿ್ಲ
ಧ ್ವಜವನೆ್ನತಿ್ತರಿ,ಏಕೆಂದರೆಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಿಂದಅತಿ ಾಶಕರ ಾದವಿಪತು್ತ
ತಲೆದೋರುತಿ್ತದೆ.
2ಚೀ ೕನ್ನಗರಿಯು ಸೊಂ ಾದಹಸುರು ಾವಲಿಗೆಸ ಾನ ಾಗಿ

ನನಗೆ ಾಣುತ್ತದೆ.
3 ಕುರುಬರು ತಮ್ಮ ಹಿಂಡುಗ ಡನೆ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಅದರೆದುರಿಗೆ

ಸುತ್ತಲೂ ತಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಾಕುವರು; ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ತನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಮೇಯಿಸಿಬಿಡುವನು.

4 ಇವರು, ಚೀ ೕನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿರಿ, ಏಳಿರಿ,
ಮ ಾ್ಯಹ್ನಕೆ ್ಕ ಅದರ ಮೇಲೆ ನುಗು್ಗವ! ಅ ್ಯೕ, ಇದೇನು!
ನಮಗೆ ಹೊತು್ತ ತಿರುಗಿತ ಾ್ಲ, ಸಂಜೆಯ ನೆರಳುಗಳು
ಉದ್ದ ಾದವುಅನು್ನವರು.

5 ಎದು್ದ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅಲಿ್ಲನ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ
ಾಳು ಾಡೋಣ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು.

6 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು, ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದುಬಿಡಿರಿ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಎದುರಿಗೆ ದಿಬ್ಬ ಾಕಿರಿ.

ಇದೇ ನೀವು ದಂಡಿಸತಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣ; ಅದರೊಳಗೆ ಬರೀ ದ ಾ್ಬಳಿಕೆಯೇ
ತುಂಬಿದೆ.

7 ತೊಟಿ್ಟಯು ತನ್ನಲಿ್ಲನ ನೀರನು್ನ ತಿಳಿ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಈ ಪಟ್ಟಣವು ತನ್ನಲಿ್ಲನ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನಿಚ್ಚಳ ಾಗಿ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ.

ಅಲಿ್ಲ ಬ ಾ ಾ ್ಕರದ ಮತು್ತ ಕೊಳೆ್ಳಯ ಸುದಿ್ದಯೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ;
ರೋಗಗಳೂ, ಾಯಗಳೂಸ ಾ ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ.
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8 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅಗಲಿ ಾಶಪಡಿಸಿ ನಿಜರ್ನ
ದೇಶವ ಾ್ನಗಿ ಾಡದಂತೆ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ
ಹೊಂದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

9 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು, ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಶೇಷವನು್ನ
ಾ್ರ ಯ ಹಕ್ಕಲನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಆಯಬೇಕು; ಾ್ರ ಯ
ಹಣ್ಣನು್ನ ಕೀಳುವವನಂತೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ತಿರುಗಿ
ರೆಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಕು ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

ದಂಗೆಕೋರಯೆಹೂದ
10 ಾನು, ಾರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಅವರು ಗಮನಿಸುವಂತೆ

ಾ ಕೊಡಲಿ? ಇಗೋ,ಅವರ ಕಿವಿಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.*
ಅ ್ಯೕ,ಯೆಹೋವನ ಾತು ಅವರಿಗೆ ತಿರ ಾ್ಕರ,ಅದರಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ

ಆನಂದವೇ ಇಲ್ಲ.
11ಆದ ಾರಣಯೆಹೋವನ ರೋಷವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆ;

ತಡೆದು ತಡೆದು ನನಗೆ ಾ ಾಯಿತು.
ಬೀದಿಯಲಿ್ಲನಮಕ್ಕಳಮೇಲೂ,ಯುವಕರಸಂಘದಮೇಲೂಅದನು್ನ

ಹೊಯು್ದ ಬಿಡಬೇಕು.
ಗಂಡನೂ, ಹೆಂಡತಿಯೂ, ಮುದುಕನೂ, ಮುಪಿ್ಪನ ಮುದುಕನೂ

ಅಂತು ಎಲ್ಲರೂ ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಡುವರು.
12ಅವರ ಹೆಂಡತಿ, ಮನೆ, ಹೊಲ ಮತು್ತ ಗದೆ್ದ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಅನ್ಯರ

ಾ ಾಗುವವು. ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳಮೇಲೆ ಕೈ ಾಡುವೆನಷೆ್ಟ
ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

13 ಚಿಕ್ಕವರು ದಲುಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ
ಾಚಿಕೊಳು್ಳತ್ತಲೇ ಇ ಾ್ದರೆ; ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ದಲುಗೊಂಡು
ಾಜಕರವರೆಗೆ ಸಕಲರು ೕಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

14 ಸ ಾ ಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸ ಾ ಾನ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಜನರ
ಾಯವನು್ನ ಮೇಲೆಮೇಲೆ ಾಸಿ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

* 6:10 6:10ಅವರ ಕಿವಿಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಅವರ ಕಿವಿಗಳು ಸುನ್ನತಿ ಇಲ್ಲದವು,
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15 ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾದರೂ
ಎಳ್ಳಷೂ್ಟ ಾಚಿಕೆಪಡಲಿಲ್ಲ, ಲಜೆ್ಜಯ ಗಂಧವನೂ್ನ
ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

ಆದ ಾರಣ ಾನು ದಂಡಿಸುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವರು
ಮುಗ್ಗರಿಸುವರು,ಬೀಳುವವರಸಂಗಡಬಿದೆ್ದೕಹೋಗುವರು”
ಎಂದುಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದಯೆಹೂದ
16 ಯೆಹೋವನು, “ ಾರಿಗಳು ಕೂಡುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು

ನೋಡಿಪು ಾತನ ಾಗರ್ಗಳು ಾವುವು.
ಆ ಸ ಾ್ಮಗರ್ವು ಎಲಿ್ಲ? ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ಅದರಲೆ್ಲೕ ನಡೆಯಿರಿ;

ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಸಿಕು ್ಕವುದು ಎಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಾ್ಟಗ ಅವರು ‘ಅದರಲಿ್ಲ ಾವು ನಡೆಯುವುದೇ
ಇಲ್ಲ’ ಎಂದರು.

17 ‘ತುತೂ್ತರಿಯ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ’ ಎಂದು ಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಾವಲು ಾರರನು್ನ ನೇಮಿಸಲು, ‘ ಾವು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

18ಆದ ಾರಣ, ಜ ಾಂಗಗಳೇ, ಕೇಳಿರಿ! ಜನಸಮೂಹವೇ, ಅವರಲಿ್ಲ
ನಡೆದದ್ದನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಂದುಕೋ!

19 ಭೂಲೋಕವೇ, ಕೇಳು! ಆ ಾ, ಈ ಜನರು ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳದೆ, ನನ್ನ ಧಮರ್ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಫಲ ಾದ ಕೇಡನು್ನ ಇವರ ಮೇಲೆ
ಬರ ಾಡುವೆನು.

20 ನೀವು ಶೆಬದ ಧೂಪವನು್ನ ಮತು್ತ ದೂರ ದೇಶದ ಒಳೆ್ಳಯ
ಬಜೆಯನು್ನ ನನಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವುದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರ ೕಜನ?

ನಿಮ್ಮ ಹೋಮಗಳು ನನಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞಗಳು ನನಗೆ
ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

21ಆದ ಾರಣಇಗೋ, ಾನುಈಜನರಮುಂದೆಅಡಿ್ಡಆತಂಕಗಳನು್ನ
ಒಡು್ಡವೆನು.
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ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವುಗಳನೂ್ನ ಎಡವುವರು, ನೆರೆಹೊರೆಯವರೂ
ಾಶ ಾಗುವರು ಇದೇ ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ಾತು”
ಎಂದು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.

ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಆಕ್ರಮಣ
22 “ಆ ಾ, ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಜನಸಮೂಹ ಬರುತ್ತದೆ, ಮ ಾ

ಜ ಾಂಗವು ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟು್ಟ ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ
ಹೊರಡುತ್ತದೆ.

23 ಬಿಲ್ಲನೂ್ನ, ಈಟಿಯನೂ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ, ಅವರು
ಕೂ್ರರರು, ನಿಷ ್ಕರುಣಿಗಳು; ಅವರ ಧ ್ವನಿಯು ಸಮುದ್ರದಂತೆ
ಬೋಗರ್ರೆಯುತ್ತದೆ, ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಚೀ ೕನ್ ನಗರಿಯೇ, ಆ ಸೈನ್ಯವು ಶೂರನಂತೆ ನಿನ್ನ
ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.

24 ಾವು ಅದರ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆವು, ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು
ೕಲುಬಿದ್ದವು, ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂತಿರುವ ಾತನೆಯು

ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ.
25 ಊರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬೇಡಿರಿ;

ಶತು್ರವಿನ ಕತಿ್ತಯಿದೆ, ಸುತು್ತಮುತ್ತಲು ದಿಗಿಲು.
26 ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯೆಂಬ ಯುವತಿಯೇ, ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು,

ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಹೊರ ಾಡು.
ಇದೊ್ದಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ದುಃಖಪಟು್ಟ ೕರಪ್ರ ಾಪ

ಾಡು; ಕೊಳೆ್ಳ ಾರನು ತಟ್ಟನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವನಷೆ್ಟ.
27ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಜನವೆಂಬ ಅದಿರಿಗೆ

ಶೋಧಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ನೀನು ಅವರ ನಡತೆಯನು್ನ
ಪರೀ ಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

28 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೇವಲ ದೊ್ರೕಹಿಗಳು, ಚಾಡಿ ಹೇಳು ಾ್ತ
ತಿರು ಾಡುವವರು.
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ಅವರು ಾಮ್ರ ಮತು್ತ ಕಬಿ್ಬಣ,ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭ್ರಷ್ಟರೇ.
29 ತಿದಿಯು ( ಾ್ವಸಕೋಶ) ಬುಸುಬುಸುಗುಟು್ಟತ್ತದೆ, ಸೀಸವು

ಉರಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗನು ಎಷು್ಟ ಶೋಧಿಸಿದರೂ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜನ, ಕಲ್ಮಷವು

ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
30 ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಇವರನು್ನ ನೂಕಿಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಇವರು

‘ಕಂದು ಬೆಳಿ್ಳ’ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

7
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಬೋಧನೆ

1 ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಾತನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ
ನಿಂತು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಾರು,ಯೆಹೋವನಿಗೆಅಡ್ಡಬೀಳುವುದಕೆ್ಕ
ಈ ಾ್ವರಗಳನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಕಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 3 ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ
ಆದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯನೂ್ನ,
ಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ತಿದಿ್ದಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು. 4 ‘ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳೇ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ’ ಎಂಬ
ಸುಳು್ಳ ಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡಬೇಡಿರಿ. 5 ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ನಡತೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿದಿ್ದಕೊಂಡು ಕ
ಪ್ರತಿಕ ಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಾ್ಯಯವನೆ್ನೕ ತೀರಿಸಿರಿ. 6ಪರದೇಶಿಯ ಾ್ನಗಲಿ,
ಅ ಾಥನ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ವಿಧವೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಹಿಂಸಿಸದೆ, ಈ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸದೆ, ನಿಮಗೆ ಾನಿಕರ ಾದ
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಲಿ್ಲ ಭಕಿ್ತ ಇಡದೆ ಇದ್ದರೆ, 7 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ, ಾನೇ ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಈ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು. 8ಆ ಾ, ನೀವು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದ
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ಸುಳು್ಳ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. 9 ನೀವು ಕಳ್ಳತನ, ಕೊಲೆ
ಮತು್ತ ವ್ಯಭಿಚಾರಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳಿ, ಾಳನಿಗೆ
ಹೋಮವನ್ನಪಿರ್ಸಿ, ಕಂಡುಕೇಳದ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ
ಮೇಲೆ, 10 ನನ್ನ ಹೆಸರುಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ನನ್ನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು, ‘ನಮಗೆ ಪರಿ ಾರ ಾಯಿತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಈ ಎ ಾ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರೋ? 11 ನನ್ನ ಹೆಸರುಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಆಲಯವು

ನಿಮ್ಮ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಗವಿ ಾಯಿತೋ? ಆ ಾ, ಾನೇ, ಾನೇ
ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂಬುದುಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ.

12 “ ಾನು ದಲು ನನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿದ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲನ
ನನ್ನ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ನೀವುಹೋಗಿ ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅಧಮರ್ದ
ನಿಮಿತ್ತ ಅದಕೆ್ಕ ತಂದ ಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಿರಿ. 13 ಾನು ಾವ ಾಶ
ಾಡದೆ ನಿಮಗೆ ನುಡಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ನೀವು ಕೇಳದೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಕರೆದ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ಈ ಕೃತ್ಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಡೆಸಿದಿರಿ.
14 ಆದ ಾರಣ ನನ್ನ ಾಮಕೆ್ಕ ನೆಲೆ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಗೆ
ಆ ಾರ ಾದ ಆಲಯಕೂ್ಕ, ಾನು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ
ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಶೀಲೋವಿಗೆ ತಂದ ಗತಿಯನೆ್ನೕ ಈಗ
ತರುವೆನು. 15 ಮತು್ತ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಸಹೋದರರನು್ನ
ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ವಂಶದವರನು್ನ ತೊಲಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ
ಾಗೆ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಿಂದ ತೊಲಗಿಸುವೆನು.

ಯೆಹೋವನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
16 “ನೀನಂತು ಈ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ಇವರಿ ಾಗಿ
ರೆಯಿಡಬೇಡ, ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಡ, ನನಗೆ ವಿ ಾಪಿಸಲೂ ಬೇಡ,
ಾನು ಕೇಳೆನು. 17 ಇವರು ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಡುವುದನು್ನ ನೀನು
ನೋಡಲಿಲ್ಲ ೕ? 18 ಗಗನದ ಒಡತಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆಗಳನು್ನ
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ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮಕ್ಕಳು ೌದೆಯನು್ನ ಆರಿಸು ಾ್ತರೆ, ತಂದೆಗಳು
ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸು ಾ್ತರೆ, ಹೆಂಗಸರು ಕಣಕವನು್ನ ಾದು ಾ್ತರೆ;
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಾನನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ; ನನ್ನನು್ನ
ಕೆಣಕಬೇಕೆಂದೇ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 19 ಅವರು ನನಗೆ
ಕೇಡು ಾಡು ಾ್ತರೋ, ಅವ ಾನವು ತಮ್ಮ ಮುಖವನು್ನ
ಮುಚು್ಚವಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೆ ತಮಗೇ ಕೇಡು ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರ ಾ್ಲ”
ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ. 20 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, “ಆ ಾ, ನನ್ನ ಕೋಪವೆಂಬ
ರೋ ಾಗಿ್ನಯು ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸುರಿಯಲ್ಪಡುವುದು; ಮನುಷ ್ಯರ
ಮೇಲೆಯೂ, ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಾಡುಮರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ,
ಭೂಮಿಯ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಅದನು್ನ ಸುರಿಯುವೆನು; ಅದು
ಆರದೆ ದಹಿಸುವುದು.”

21ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನದೇವರೂಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂಆದಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನೀವು ಅಪಿರ್ಸುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ
ಾ ಾರಣ ಯಜ್ಞಗಳೆಂದು ಾವಿಸಿ ಅವುಗಳ ಾಂಸವನೂ್ನ ತಿನಿ್ನರಿ.

22 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡಿ ಾಗ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾನು ಅವರಿಗೆ
ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಾವ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 23 ಆದರೆ,
‘ನನ್ನ ಧ ್ವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು, ನೀವು
ನನ್ನ ಪ್ರಜೆ ಾಗಿರುವಿರಿ; ನಿಮಗೆ ಹಿತ ಾಗುವಂತೆ ಾನು ವಿಧಿಸುವ
ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನಡೆಯಿರಿ’ ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಾತ್ರ

ಕೊಟೆ್ಟನು. 24 ಅವ ಾದರೋ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ
ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ತಮ್ಮ ದುಷ್ಟಹೃದಯದ ಹಟದಂತೆ
ನಡೆದು ಹಿಂದಿರುಗಿಯೇ ಹೋದರು,ಮುಂದುವರಿಯಲಿಲ್ಲ.

25 “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟ
ದಿನ ದಲುಗೊಂಡು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ, ದಿನ
ದಿನವೂ ತಡ ಾಡದೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ನಿಮ್ಮವ ಾದರೋ ನನ್ನ
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ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆ ಗೆಮಣಿಯಲಿಲ್ಲ; ತಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗಿಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿ ನಡೆದರು.

27 “ನೀನು ಈ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳು ಾಗ ಅವರು
ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕರೆಯು ಾಗ ಉತ್ತರಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
28 ಆದ ಾರಣ ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಧ ್ವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ, ಶಿ ತ ಾಗದೆ ಇರುವ ಜ ಾಂಗ ಇದುವೇ, ಸತ್ಯವು
ಅವರ ಾಯಿಂದ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗಿ ಅಳಿದುಹೋಗಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳು.
ಸಂ ಾರದ ತಗು್ಗ

29 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ತಲೆಯನು್ನ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂದಲನು್ನ
ಬಿ ಾಡಿಬಿಟು್ಟ, ಬೋಳುಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ ಶೋಕಗೀತವನು್ನ ಾಡು;
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾದ ಈ ವಂಶವನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ
ತ್ಯಜಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 30 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯರು
ನನ್ನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾದದ್ದನೆ್ನೕ ನಡೆಸಿ ಾ್ದರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ
ಾ್ಯತಿಗೊಂಡ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಅಸಹ್ಯವಸು್ತಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟ ಅದನು್ನ
ಹೊಲೆ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. 31 ಅವರು ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಆಹುತಿಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲನ ‘ತೋಫೆತ್’
ಎಂಬ ಪೂಜಾಸ್ಥಳವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಆ ಸಂ ಾ್ಕರವನು್ನ
ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಹುಟ್ಟಲೂ ಇಲ್ಲ. 32 ಆ ಾ,
ಈ ಾರಣದಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೋಫೆತ್ ಮತು್ತ ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮಿನ
ತಗು್ಗ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಹೋಗಿ ‘ಸಂ ಾರದ ತಗು್ಗ’ ಎಂಬ
ಹೆಸ ಾಗುವ ದಿನಗಳು ಬರುವವು; ಇನೆ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ಾಗಿ
ಶವಗಳನು್ನ ತೋಫೆತಿನಲಿ್ಲ ಹೂಣುವರು. 33 ಈ ಜನರ ಹೆಣಗಳು
ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳಿಗೂ ಾಗು ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೂ ಆ ಾರ ಾಗುವವು;
ಅವುಗಳನು್ನ ಬೆದರಿಸುವವರು ಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 34ಯೆಹೂದದ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಹಷರ್ಸಂಭ್ರಮಗಳ ಧ ್ವನಿಯನೂ್ನ, ವಧೂವರರ ಸ್ವರವನೂ್ನ
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ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವೆನು, ದೇಶವು ಾಳೇ ಾ ಾಗುವುದು” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

8
1 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ

ಅರಸರು, ಅಧಿಪತಿಗಳು, ಾಜಕರು, ಪ್ರ ಾದಿಗಳು,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ
ಸ ಾಧಿಗ ಳಗಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವರು. 2 ಅನಂತರ ಅವರು
ಅದನು್ನ ಾವು ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ಸೇವಿಸಿ, ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ, ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದ
ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ ಾ ಾಗಣಗಳ ಎದುರಿಗೆ ಹರಡಿಬಿಡುವರು.
ಅವುಗಳನು್ನ ಾರೂ ಕೂಡಿಸಿ ಹೂಣಿಡುವುದಿಲ್ಲ; ಅವು ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಾಗುವವು. 3 ಾನು ಾವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಈ
ದುಷ್ಟ ವಂಶದವರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದನೋ ಅಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ
ಜೀವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮರಣವು ಲೇಸೆಂದು ಅದನು್ನ ಬಯಸುವರು”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದುಷ್ಟತನಕೆ್ಕ ಅದ ಭಂಗ

4ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, “ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
ಬಿದ್ದವರು ಏಳದಿರುವರೋ? ಬಿಟು್ಟಹೋದವನು ತಿರುಗಿ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ ೕ?

5 ಈ ಜನರು, ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂದಿರುಗದಂತೆ
ಬಿಟು್ಟಹೋದದೆ್ದೕಕೆ? ೕಸವನೆ್ನೕ ಪಟಾ್ಟಗಿ ಹಿಡಿದಿ ಾ್ದರೆ,
ತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

6 ಾನು ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳು ಾಗ ಅವರು ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ಾರು ತನ್ನ ಅಧಮರ್ದ

ವಿಷಯ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ‘ಆ ಾ, ಾನು ಎಂ ಾ ಕೆಲಸ
ಾಡಿದೆ’ ಎಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ರಭಸ ಾಗಿ

ಓಡುವ ಕುದುರೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ
ತ್ವರೆಪಡು ಾ್ತನೆ.
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7 ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾರುವ ಬಕವೂ ತನ್ನ ನಿಯಮಿತ ಾಲಗಳನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಳವಕಿ್ಕಯೂ, ಾನಕಿ್ಕಯೂ,
ಕೊಕ್ಕರೆಯೂ ತಮ್ಮ ಗಮ ಾಗಮನ ಸಮಯಗಳನು್ನ
ಗಮನಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನ ಾದರೋ ಯೆಹೋವನ
ನಿಯಮವನು್ನ ತಿಳಿಯರು.

8 ಹೀಗಿರಲು ‘ ಾವು ಾನಿಗಳು, ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು
ನಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ’ ಎಂದು ನೀವು ಅಂದುಕೊಳು್ಳವುದು
ಹೇಗೆ? ಆ ಾ, ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳ ಸುಳು್ಳ ಲೇಖನಿಯು ಅದನು್ನ
ಸು ಾ್ಳಗಿ ಾಡಿದೆ.

9 ಾನಿಗಳು ಆ ಾಭಂಗಪಟು್ಟ ಬೆಚಿ್ಚಬಿದು್ದ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಇಗೋ,
ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು.

10 ಅವರ ಾನವು ಎಷ್ಟರದು? ಆದುದರಿಂದ ಾನು ಇವರ
ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಅನ್ಯರಿಗೂಮತು್ತ ಇವರ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ
ಆಕ್ರಮಿಸುವವರಿಗೂ ಕೊಟು್ಟಬಿಡುವೆನು.

ಚಿಕ್ಕವರು ದಲುಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ
ಾಚಿಕೊಳು್ಳತ್ತಲೇ ಇ ಾ್ದರೆ. ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಂದ
ಾಜಕರವರೆಗೆ ಸಕಲರೂ ೕಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

11 ಸ ಾ ಾನವಿಲ್ಲದಿ್ದದ್ದರೂ, ‘ಸ ಾ ಾನ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯೆಂ ಾಕೆಯ ಾಯವನು್ನ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ
ಾಸಿ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

12 ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾದರೂ
ಎಳ್ಳಷೂ್ಟ ಾಚಿಕೆಪಡಲಿಲ್ಲ, ಲಜೆ್ಜಯ ಗಂಧವನೂ್ನ
ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

ಆದ ಾರಣ ಾನು ದಂಡಿಸುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವರು
ಮುಗ್ಗರಿಸುವರು, ಬೀಳುವವರ ಸಂಗಡ ಬಿದೆ್ದೕ ಹೋಗುವರು
ಎಂದುಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
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13 ಾನು ಇವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿಬಿಡುವೆನು.
ಾ್ರ ಯ ಬಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲಯೂ, ಅಂಜೂರದ ಮರದಲಿ್ಲಯೂ
ಹಣಿ್ಣರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲೆಯು ಾಡುವುದು; ಾನು
ಾಳು ಾಡುವವರನು್ನ ಅವರಿಗೆ ನೇಮಿಸುವೆನು” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

14 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು, “ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿರುವುದೇಕೆ?
ಕೂಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿ
ಅಲೆ್ಲೕ ಾಶ ಾಗೋಣ.

ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾಶನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿ ಕಹಿ ಾದ ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿಸಿ ಾ್ದನಷೆ್ಟ.

15 ಾವು ಸುಖವನು್ನ ನಿರೀ ಸಿದೆವು, ಾವ ಮೇಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ;
ೕಮ ಾಲವನು್ನ ಎದುರುನೋಡಿದೆವು, ಾ,ಅಂಜಿಕೆಯೇ!

16 ವೈರಿಯ ಕುದುರೆಗಳ ಬುಸು ಾಟವು ಾನನಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ;
ತುರಂಗಗಳ (ಯುದ್ಧದ ಕುದುರೆ) ಕೆನೆತದ ಶಬ್ದಕೆ ್ಕ ದೇಶವೆ ಾ್ಲ
ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಶತು್ರಗಳು ಬಂದರು, ಸೀಮೆಯನೂ್ನ, ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ,
ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ, ಪಟ್ಟಣದ ನಿ ಾಸಿಗಳನೂ್ನ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟರು”
ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

17 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ಇಗೋ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಾವುಗಳನು್ನ, ಮಂತ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನ ಾಗದ ಾಗಗಳನು್ನ
ಬಿಡುವೆನು; ಅವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಚು್ಚವವು” ಎಂದು
ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.

ಕುಗಿ್ಗದ ಹೃದಯದಿಂದ ರೆಯಿಡುವಯೆರೆಮೀಯನು
18 ಅ ್ಯೕ, ನನ್ನ ದುಃಖಕೆ್ಕ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲವೇ? ನನ್ನ ಹೃದಯವು

ನನೊ್ನಳಗೆ ಕುಂದಿಹೋಗಿದೆ.
19 ಆ ಾ, ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯೆಂ ಾಕೆಯು, “ಯೆಹೋವನು

ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲಲ್ಲ ೕ, ಅದರ ಾಜನು ಅಲಿ್ಲ
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ಾಸ ಾಗಿಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ರೆಯಿಡುವ ಶಬ್ದವು
ದೂರದೇಶದಿಂದ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ಇವರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದಲೂ,
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳ ಶೂನ್ಯರೂಪಗಳಿಂದಲೂ ಏಕೆ ನನ್ನನು್ನ
ಕೆಣಕಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.

20 ಸುಗಿ್ಗ ತೀರಿತು, ಹಣಿ್ಣನ ಾಲ ಮುಗಿಯಿತು, ನಮಗೆ ಉ ಾ್ಧರವೇ
ಆಗಲಿಲ್ಲ.

21 ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯೆಂ ಾಕೆಯ ವೇದನೆಯಿಂದ ನನಗೆ
ಮನೋ ಾತನೆ ಾಯಿತು, ಾನು ಶೋಕಿಸಿದೆನು,
ಭಯವುನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ.

22 ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ಔಷಧವಿಲ್ಲ ೕ? ಅಲಿ್ಲ ವೈದ್ಯನು ಸಿಕ್ಕನೋ? ನನ್ನ
ಪ್ರಜೆಯೆಂ ಾಕೆಗೆ ಏಕೆ ಗುಣ ಾಗಲಿಲ್ಲ?

9
1 ಅ ್ಯೕ, ನನ್ನ ಶಿರಸು್ಸ ಜಲಮಯ ಾಗಿಯೂ, ನನ್ನ ನೇತ್ರಗಳು

ಕಣಿ್ಣೕರಿನ ಬುಗೆ್ಗ ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಲೇಸು!
ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಹತ ಾದವರ ನಿಮಿತ್ತ ಹಗಲಿರುಳೂಅಳಬೇಕ ಾ್ಲ!
2 ಆ ಾ! ಾರಿಗರು ತಂಗುವ ಗುಡಿಸಲು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ

ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು!
ಆಗ ಾನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ

ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳ, ದೊ್ರೕಹಿಗಳ ಗುಂಪೇ.
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆಯೆಹೋವನಉತ್ತರ

3ಸು ಾ್ಳಡುವುದಕೆ್ಕ ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಬಿಲಿ್ಲನಂತೆಬಗಿ್ಗಸು ಾ್ತರೆ;ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ
ಪ್ರತಿಕೂಲ ಾಗಿ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರಬಲಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

ಕೇಡಿನಿಂದ ಕೇಡಿಗೆ ಾರು ಾ್ತರೆ; ನನ್ನನು್ನ ಅರಿಯರು ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.

4ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವರವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ.
ಾರೇ ಆಗಲಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮನನೂ್ನ ನಂಬದಿರಲಿ.
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ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ತಮ್ಮನೂ ವಂಚಿಸೇ ವಂಚಿಸುವನು, ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ
ನೆರೆಯವನೂಚಾಡಿಹೇಳು ಾ್ತ ತಿರು ಾಡುವನು.

5 ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ೕಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ, ಸತ್ಯವನು್ನ
ಆಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಗೆ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಕಲಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

ತಮಗೆ ಆ ಾಸ ಾಗುವಮಟಿ್ಟಗೆ ಕೆಡುಕನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
6 ನಿಮ್ಮ ನಿ ಾಸವು ೕಸದೊಳಗೆ ಇದೆ; ಅ ್ಯೕ, ಅವರು

ೕಸ ಾರ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿಯರು ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.

7ಹೀಗಿರಲು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನು, “ಆ ಾ, ಾನು ನನ್ನ
ಜನರ ದೊ್ರೕಹಕೆ್ಕ ಏನು ಾಡಲಿ? ಅವರನು್ನ ಪುಟಕೆ್ಕ ಾಕಿ
ಶೋಧಿಸುವೆನು.

8 ಅವರ ಾಲಿಗೆಯು ಕೊಲು್ಲವ ಾಣ ಾಗಿದೆ, ಅದು ಸುಳ್ಳನೆ್ನೕ
ಆಡುತ್ತದೆ;

ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಾಯಿಂದ ಶುಭ ಾಗಲಿ
ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರೂ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಅವನಿ ಾಗಿ
ಹೊಂಚು ಾಕು ಾ್ತನೆ.

9 ಾನು ಅವರನು್ನ ಇವುಗಳಿ ಾಗಿ ದಂಡಿಸ ಾರದೋ? ಇಂ ಾ
ಜ ಾಂಗದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರೋಷವನು್ನ ತೀರಿಸದಿರುವೆನೋ?”
ಎಂದು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.

10 “ ಾನು ಪವರ್ತಗಳಿ ಾಗಿ ಅತು್ತ ಗೋ ಾಡುವೆನು, ಅಡವಿಯ
ಾವಲುಗಳಿ ಾಗಿ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡುವೆನು; ಅವು
ಸುಟು್ಟಹೋಗಿವೆ, ಾರೂ ಾದು ಹೋಗರು, ದನಕರುಗಳ
ಶಬ್ದ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳದು,ಮೃಗ ಪ ಗಳು ತೊಲಗಿಹೋಗಿವೆ.

11 ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಾಳು ದಿಬ್ಬವ ಾ್ನಗಿಯೂ, ನರಿಗಳ
ಹಕೆ್ಕಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡುವೆನು ಮತು್ತ

ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಜನವಿಲ್ಲದ ಬೀಳುಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವೆನು” ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ.
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ದೇಶವು ಸುಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣ
12 ಾರೂ ಾಟದ ಾಗೆ ದೇಶವು ಾ ಾಗಿ ಾಡಿನಂತೆ ಸುಟು್ಟ

ಹೋದದು್ದ ಏಕೆ?
ಈ ವಿಚಾರವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕ ಾನಿಯು ಾರು? ಅದನು್ನ

ಯೆಹೋವನ ಾಯಿಂದಲೇ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲವನು ಾರು?
13 ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು,

“ ಾನು ಇವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೇ ಇಟಿ್ಟರುವ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ
ಇವರು ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ಾರದೆ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದರು.

14 ಅವರು ಧಮರ್ದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯದೆ, ಸ್ವಂತ ಹೃದಯದ
ಹಟದಂತೆ ನಡೆದು, ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ತಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ
ಾಗೆ ಾಳ್ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.

15 ಆದುದರಿಂದ ಆ ಾ, ಾನು ಈ ಜನರಿಗೆ ವಿಷದ ಆ ಾರವನು್ನ
ಮತು್ತ ಕಹಿ ಾದ ಾನಗಳನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.

16 ಇವರಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಇವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿ ಾಗಲಿ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ
ಜ ಾಂಗಗ ಳಗೆ ಇವರನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಟು್ಟ, ಇವರು
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವ ತನಕ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಇವರ ಹಿಂದೆ
ಕಳುಹಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಶೋಕಗೀತೆ
17 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, “ನಿಮ್ಮ

ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸಿರಿ; ರೋದನ ಾಯಕಿಯರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿರಿ,
ಅವರು ಬರಲಿ; ಜಾಣೆಯರನು್ನ ಕರೆಯ ಕಳುಹಿಸಿರಿ, ಅವರು
ಸೇರಲಿ.

18ಅವರು ತ್ವರೆಪಟು್ಟ ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಗಳಿಂದ ಾರೆಹೊರಡುವಂತೆಯೂ,
ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ನೀರುಕು ್ಕವಂತೆಯೂ ನಮಗೋಸ ್ಕರ
ಗೋ ಾಡಲಿ.

19 ‘ಅ ್ಯೕ, ಾ ಾದೆವು, ಭಂಗಪಟೆ್ಟವು; ಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ
ಬಿಟೆ್ಟವ ಾ್ಲ, ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ’ ”
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ಎಂಬ ಪ್ರ ಾಪಧ ್ವನಿಯು ಚೀ ೕನಿನೊಳಗಿಂದ
ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.

20 ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ, ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಆತನ ಾಯಿಂದ
ಹೊರಟ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿದೆರೆಯಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗೋ ಾಡುವುದನು್ನ ಕಲಿಸಿರಿ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಬಳು
ತನ್ನ ನೆರೆಯವಳಿಗೂ ಶೋಕಗೀತವನು್ನ ಅ ಾ್ಯಸ ಾಡಿಸಲಿ;

21 ಏಕೆಂದರೆ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಮಕ್ಕಳೂ, ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಯುವಕರೂ
ಇಲ್ಲದ ಾಗೆ ಮೃತು್ಯವು ನಮ್ಮ ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತ ನಮ್ಮ
ಅರಮನೆಗ ಳಗೆ ನುಗಿ್ಗದೆ.

22 “ಈ ಜನರ ಹೆಣಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಗೊಬ್ಬರ ಾಗುವುದು;
ಅವು ಹೊಲ ಕೊಯು್ಯವವನ ಹಿಂದೆ ಾರೂ ಕೂಡಿಸದೆ
ಬಿದಿ್ದರುವ ಸಿವುಡಿನಂತೆ ಇರುವವು, ಯೆಹೋವನ ಈ
ಾತನು್ನ ಾರು” ಎಂದು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಯಿತು.

ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವುದು
23 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನಿಯು ತನ್ನ ಾನಕೆ್ಕ,

ಪ ಾಕ್ರಮಿಯು ತನ್ನ ಪ ಾಕ್ರಮಕೆ್ಕ, ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ತನ್ನ
ಐಶ್ವಯರ್ಕೆ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳಪಡದಿರಲಿ.

24 ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವವನು ಾನು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದು, ಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಪಿ್ರೕತಿ, ನೀತಿ ಮತು್ತ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವ
ಯೆಹೋವ ಾಗಿರುವೆನು ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ
ಎಂಬುವುದಕೆ್ಕೕ ಹೆಚ್ಚಳಪಡಲಿ; ಪಿ್ರೕತಿ, ನೀತಿ ಮತು್ತ
ಾ್ಯಯಗಳೇ ನನಗೆ ಆನಂದ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.

25 “ಆ ಾ, ಐಗುಪ್ತರು, ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಎದೋಮ್ಯರು,
ಅ ್ಮೕನ್ಯರು, ೕ ಾಬ್ಯರು, ಚಂಡಿಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವ
ಅರಣ್ಯದ ನಿ ಾಸಿಗಳು, ಅಂತು ಸುನ್ನತಿಯುಳ್ಳವ ಾದರೂ
ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದ ಇವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಾನು ದಂಡಿಸುವದಿನಗಳುಬರುತ್ತವೆ.
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26 ಏಕೆಂದರೆ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರೂ ಸುನ್ನತಿಹೀನರು, ಎ ಾ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೂ ಹೃದಯ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರು” ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.

10
ನಿಜೀರ್ವ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಭಯಪಡ ಾರದು

1 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ನುಡಿಯುವ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;

2 ಯೆಹೋವನು, “ಜ ಾಂಗಗಳ ಆಚರಣೆಯನು್ನ ಅ ಾ್ಯಸ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ, ಜ ಾಂಗಗಳು ಹೆದರುವ ಆ ಾಶದ

ಉ ಾ್ಪತಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿರಿ.
3 ಜ ಾಂಗಗಳ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಬರಿದೇ; ಅರಣ್ಯದ ಮರವನು್ನ

ಕತ್ತರಿಸುವರು, ಬಡಗಿಯು ಅದನು್ನ ಕೈಯಿಂದ,ಉಳಿಯಿಂದ
ರೂಪಿಸುವನು.

4 ಅದನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂ ಾರಗಳಿಂದ ಭೂಷಿಸು ಾ್ತರೆ, ಅಲುಗದಂತೆ
ಳೆಗಳಿಂದ, ಸುತಿ್ತಗೆಯಿಂದ ಭದ್ರಪಡಿಸು ಾ್ತರೆ.

5 ಇಂ ಾ ಬೊಂಬೆಗಳು ೌತೆ ಾಯಿ ತೋಟದ ಬೆದರುಗಂಬದಂತಿವೆ,
ಾತ ಾಡ ಾರವು;

ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ನಡೆಯ ಾರವು. ಅವುಗಳಿಗೆ
ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಕೇಡು ಾಡ ಾರವು; ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡಲಿಕೂ್ಕ ಅವುಗಳಿಗೆ ಾಮಥ್ಯರ್ವಿಲ್ಲ” ಎಂದು

ಹೇಳು ಾ್ತನೆ
6 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸ ಾನನು ಾರು ಇಲ್ಲ; ನೀನು

ಮಹೋನ್ನತನು, ನಿನ್ನ ಾಮವು ಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದ ಕೂಡಿ
ಮಹೋನ್ನತ ಾಗಿದೆ.

7 ಜ ಾಂಗಗಳ ಅರಸನೇ, ಾರು ನಿನಗೆ ಹೆದರದೆ ಇ ಾ್ದರು?
ಇದು ನಿನಗೆ ತಕ್ಕದು್ದ; ಜ ಾಂಗಗಳ ಾನಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
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ಾಜಪರಂಪರೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿನಗೆ ಸ ಾನನು ಾರೂ
ಇಲ್ಲವಷೆ್ಟ.

8 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪಶು ಾ್ರಯರು, ಮಂದಮತಿಗಳು,
ಬೊಂಬೆಗಳಿಂ ಾಗುವ ಶಿಕ್ಷಣವುಮರದಂತೆ ದು್ದ.

9 ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಗಡುಗಳು ಾಷೀರ್ಷಿನಿಂದಲೂ, ಕೆತ್ತನೆ ಾರನ ಮತು್ತ
ಎರಕದವನ ಕೈಕೆಲಸ ಾದ ಚಿನ್ನವೂ ಊಫಜಿನಿಂದಲೂ
ಾಗಿಬರುತ್ತವೆ.

ನೀಲಧೂಮ್ರ ವಸ್ತ ್ರಗಳು ಅವುಗಳ ಉಡು ಾಗಿವೆ, ಇವೆ ಾ್ಲ
ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳ ೌಶಲ್ಯ.

10ಯೆಹೋವ ಾದರೋ ಸತ್ಯದೇವರು; ಆತನು ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪ ಾದ
ದೇವನೂಮತು್ತ ಾಶ್ವತ ಾಜನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಭೂಲೋಕವು ನಡುಗುತ್ತದೆ, ಜ ಾಂಗಗಳು ಆತನ
ರೋಷವನು್ನ ಾಳ ಾರವು.

11 ನೀವು ಅವುಗಳಿಗೆ, “ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸದಿರುವ
ದೇವರುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನಿಂದ, ಆ ಾಶದ
ಕೆಳಗಿನಿಂದ,ಅಳಿದುಹೋಗುವವು” ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.

12 ಆತನು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ, ತನ್ನ
ಾನದಿಂದ ಲೋಕವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿ, ತನ್ನ ವಿವೇಕದಿಂದ
ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಹರಡಿ ಾ್ದನೆ.

13 ಆತನ ಗಜರ್ನೆಗೆ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ನೀರು ಭೋಗರ್ರೆಯುವಂತೆ;
ಆತನು ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ೕಡಗಳನು್ನ
ಏರ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

ಮಳೆಗೋಸ ್ಕರ ಮಿಂಚನು್ನ ಹೊಳೆಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ; ತನ್ನ
ಭಂ ಾರದಿಂದ ಾಳಿಯನು್ನ ಬೀಸ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

14 ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪಶು ಾ್ರಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ಾನು ಕೆತಿ್ತದ
ವಿಗ್ರಹದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗನೂ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗುವನು.

ಅವನುಎರಕಹೊಯ್ದಪುತ್ತಳಿಯುಸುಳು್ಳ,ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ವಸವೇಇಲ್ಲ.
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15 ಅವು ವ್ಯಥರ್, ಾ ಾ್ಯಸ್ಪದ ಾದ ಕೆಲಸ; ದಂಡನೆ ಾಗು ಾಗ
ಅಳಿದುಹೋಗುವವು.

16 ಾಕೋಬ್ಯರ ಾ್ವಸ ಾ ಾತನು ಅವುಗಳ ಾಗಲ್ಲ; ಆತನು
ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು.

ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಆತನ ಾ್ವಸ ಾದ ವಂಶ; ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂಬುದು ಆತನ ಾಮಧೇಯ.

ಬರಲಿರುವ ವಿ ಾಶ
17ಮುತಿ್ತಗೆಗೆಈ ಾದಜನವೇ, ಗಂಟುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡುದೇಶದೊಳಗಿಂದ

ನಡೆ.
18“ಇಗೋ, ಾನುಈ ಾರಿ ದೇಶನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಎಸೆದೇ ಬಿಡುವೆನು,
ಅವರಿಗೆ ಬುದಿ್ಧ ಬರಲೆಂದು ಅವರನು್ನ ಾಧಿಸುವೆನು” ಎಂದು

ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
19 ಅ ್ಯೕ, ನನ್ನ ಾಯ! ನನಗೆ ಬಿದ್ದ ಪೆಟು್ಟ ಭೀಕರ! ಆದರೂ

ಾನು, “ಇದು ನನಗೆ ಾ್ಯಧಿಯೇ ಸರಿ, ಸಹಿಸಬೇಕು”
ಅಂದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

20 ನನ್ನ ಗು ಾರವು ಾ ಾಗಿದೆ, ಹಗ್ಗಗಳು ಹರಿದುಹೋಗಿವೆ,ಮಕ್ಕಳು
ನನೊ್ನಳಗಿಂದ ತೊಲಗಿ ಇಲ್ಲ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ನನ್ನ ಗು ಾರವನು್ನ ಾಕುವುದಕೂ್ಕ, ನನ್ನ ಪರದೆಗಳನು್ನ
ಬಿಗಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಇನು್ನ ಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

21 ಏಕೆಂದರೆ ಾಲಕರು ಪಶು ಾ್ರಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ
ನೋಡದೆ ಇ ಾ್ದರೆ.

ಆದ ಾರಣ ಅವರ ಾಯರ್ವು ಾಥರ್ಕ ಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರ
ಹಿಂಡುಗಳು ಚದರಿಹೋದವು.

22 ಇಗೋ, ಒಂದು ಸದು್ದ! ಆ ಾ, ಬರುತಿ್ತದೆ! ಯೆಹೂದದ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿ ನರಿಗಳ ಹಕೆ್ಕಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರದೇಶದಿಂದ ಮ ಾಕಂಪನವು

ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಯೆರೆಮೀಯನ ವಿ ಾಪನೆ
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23 ಯೆಹೋವನೇ, ಾನವನ ಾಗರ್ವು ಅವನ ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲ
ಇಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ.

ಮನುಷ ್ಯನು ನಡೆ ಾಡು ಾ್ತ ಸರಿ ಾದ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಯನು್ನ
ಇಡ ಾರನು.

24ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸು, ಆದರೆಮಿತಿಮೀರ ಬೇಡ.
ರೋಷದಿಂದ ದಂಡಿಸದಿರು. ಾನು ಕೇವಲ ೕಣ ಾದೇನು.
25 ನಿನ್ನನು್ನ ಅರಿಯದ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ನಿನ್ನ

ಾಮವನು್ನ ಉಚ್ಚರಿಸದ ವಂಶಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ
ೌದ್ರವನು್ನ ಸುರಿದುಬಿಡು.

ಅವರು ಾಕೋಬ್ಯರನು್ನ ನುಂಗಿ ೌದು,ಪೂ ಾನುಂಗಿಬಿಟು್ಟ ಅವರ
ಾಸಸ್ಥಳವನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ.

11
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಉಲ್ಲಂಘನೆ

1 ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ಈ ನಿಬಂಧನವಚನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಾಗೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೂ,
3 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ ಾನು
ಅವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ನಿಬಂಧನ ಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದವನು
ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ. 4 ಕಬಿ್ಬಣ ಕರಗಿಸುವ ಕುಲುಮೆ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಬರ ಾಡಿ ಾಗ
ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿರುವ ಈ
ವಿಧಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೈಕೊಂಡರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆ ಾಗಿರುವಿರಿ, ಾನು
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು. 5 ಾನು ಾಲೂಮತು್ತ ಜೇನೂಹರಿಯುವ
ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾಡಿದ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನಷೆ್ಟ. ಆ ನನ್ನ
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ಾತು ಈಗ ಕೈಗೂಡಿದೆ” ಎಂದು ಾರಬೇಕು ಎಂದನು. ಆಗ ಾನು,
“ಅಪ್ಪಣೆಯಂ ಾಗಲಿ,ಯೆಹೋವನೇ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟನು.

6 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂಈ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾರು, ‘ಈ
ನಿಬಂಧನ ಾಕ್ಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೇಳಿ ಕೈಕೊಳಿ್ಳರಿ. 7 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಾನು ಅವರಿಗೆ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ ಎಂದು ತಡ ಾಡದೆ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತ ಬಂದೆನಷೆ್ಟ. 8ಅವ ಾದರೋ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ,
ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ದುಷ್ಟಹೃದಯದ ಹಟಕೆ್ಕ
ತಕ ್ಕ ಾಗೆ ನಡೆದನು; ಆದ ಾರಣ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು
ಆ ಾಪಿಸಿದರೂ ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಈ ನಿಬಂಧನೆಯ ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಅವರಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿದೆನು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೂದದ ದೊ್ರೕಹದ ನಿಮಿತ್ತ ಸಂಭವಿಸುವ ಕೇಡು

9 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಒಳಸಂಚು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
10 ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳದಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ
ಕಡೆಗೆತಿರುಗಿಕೊಂಡು,ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಪೂಜಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ವಂಶದವರೂ ಾನು
ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮೀರಿ ಾ್ದರೆ. 11ಆದ ಾರಣಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು ಹೀಗೆನು್ನತೆ್ತೕನೆ,
‘ಇಗೋ, ಅವರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದ ಕೇಡನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ
ಬರ ಾಡುವೆನು; ನನಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರೂ ಕೇಳೆನು. 12 ಆಗ
ಯೆಹೂದದಪಟ್ಟಣಗಳವರೂ ಾಗುಯೆರೂಸಲೇಮಿನನಿ ಾಸಿಗಳೂ
ಾವ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮ ಾಡಿದರೋ ಅವುಗಳನು್ನ
ರೆಹೊಕಿ್ಕ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವರು, ಆದರೆ ಅಂಥ ಕೇಡಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಅವುಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಷು್ಟ ಾತ್ರವೂ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.’
13 ಯೆಹೂದದವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳೆಷೊ್ಟೕ ನಿಮ್ಮ ದೇವರುಗಳೂ
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ಅಷು್ಟ. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳೆಷೊ್ಟೕ ತುಚ್ಛ ದೇವತೆ ಾದ
ಾಳನಿಗೆ ಹೋಮ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ
ಬಲಿಪೀಠಗಳೂ ಅಷು್ಟ. 14 ಆದ ಾರಣ ಈ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ಇವರಿ ಾಗಿ ರೆಯಿಡಬೇಡ, ಾ್ರಥಿರ್ಸಲೂ
ಬೇಡ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೇಡಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನನಗೆ ರೆಯಿಡು ಾಗ ಾನು
ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15 ನನ್ನ ಆಪ್ತಜನವು ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ವನು್ನ

ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? ವ್ರತಗಳೂ, ಮೀಸಲಿನ ಾಂಸವೂ ನಿನ್ನ
ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವುದೋ? ಇಂಥವುಗಳಮೂಲಕ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೆ ಾ?

16ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಸುಂದರ ಾದಫಲದಿಂದ ಕೂಡಿದಹಸಿ ಾದ
ಒಲೀವ್ ಮರವೆಂದು ಹೆಸರಿಟಿ್ಟದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಆ
ಮರಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿ ಹಚಿ್ಚ ಬಲು ಧಗಧಗಿಸುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ;
ಅದರ ರೆಂಬೆಗಳುಮುರಿದುಹೋಗಿವೆ.

17 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶವೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ವಂಶವೂ
ಾಳನಿಗೆ ಹೋಮವನ್ನಪಿರ್ಸಿ, ನನ್ನನು್ನ ಕೆಣಕಿ ತಮಗೆ ಕೆಡುಕನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ನೆಟ್ಟ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ

ಯೆಹೋವನು, “ನಿನಗೆ ಕೆಡು ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಶಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಒಳಸಂಚು
18 ಯೆಹೋವನು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕುತಂತ್ರವು

ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು; ಆಗಲೇ ಅವರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನನಗೆ
ತೋರಿಸಿದಿ. 19 ಾ ಾದರೋ ವಧೆಗೆ ಒಯು್ಯವ ಾಧು ಕುರಿಗೆ
ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ್ದನು. “ಮರವನು್ನ ಫಲಸಹಿತ ಾಗಿ ಾಶಪಡಿಸೋಣ,
ಇವನು ನಿ ಾರ್ಮ ಾಗುವಂತೆ ಜೀವಲೋಕದಿಂದ ಇವನನು್ನ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡೋಣ” ಎಂದು ಅವರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸಿದು್ದ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
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20 ಹೃದಯವನೂ್ನ, ಅಂತರಿಂದಿ್ರಯವನೂ್ನ ಪರೀ ಸಿ, ಾ್ಯಯ ಾಗಿ
ತೀಪುರ್ ಾಡುವ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನೇ,

ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಾನು ಾಣುವೆನು;
ನನ್ನ ಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ನಿನಗೇ ಅರಿಕೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನಷೆ್ಟ ಎಂದು
ಹೇಳಿದೆನು.

21 ಹೀಗಿರಲು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ನಮ್ಮ
ಕೈಯಿಂದ ನೀನು ಾಯ ಾರದೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ
ಪ್ರ ಾದಿಸಬೇಡ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಹೊಂಚು ಾಕುತಿ್ತರುವ
ಅ ಾತೋತಿನವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ತೀ ಾರ್ನವು ಇದೇ.
22 ಇಗೋ, ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು, ೌವನಸ್ಥರು ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಾಶ ಾಗುವರು. ಅವರ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಾಮದಿಂದ
ಾಯುವರು. 23 ದಂಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅ ಾತೋತಿನವರಿಗೆ
ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು, ಅವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಉಳಿಯರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

12
ಾ್ಯಯ ಾ್ಕಗಿ ಚಚಿರ್ಸಿದಯೆರೆಮೀಯ

1 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಧಮರ್ಸ್ವರೂಪ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಾನು
ನಿನೊ್ನಡನೆ ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡ ಾರೆನು.

ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಚಚಿರ್ಸುವೆನು. ದುಷ್ಟರ ನಡತೆ
ಏಕೆ ಸಫಲ ಾಗುತ್ತದೆ?

2 ದೊ್ರೕಹಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿರುವುದೇಕೆ? ನೀನು ಅವರನು್ನ
ನೆಟಿ್ಟದಿ್ದ,ಅವರು ಬೇರೂರಿ ಬೆಳೆದು ಹಣು್ಣ ಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.

ನೀನು ಅವರ ಾಯಿಗೆ ಸಮೀಪ,ಅಂತರಿಂದಿ್ರಯಕೆ್ಕ ದೂರ.
3 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿದಿ್ದ, ನನ್ನನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ

ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ
ಪರೀ ಸುತಿ್ತ.
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ಅವರನು್ನ ಕುರಿಗಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಕೊಲೆಗೆ ಎಳೆದು ವಧೆಯ ದಿನಕೆ್ಕ
ಗೊತು್ತ ಾಡು.

4 ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಸೀಮೆಯ ಹುಲು್ಲಸೊಪು ್ಪ ಒಣಗಿ
ದೇಶವು ದುಃಖಿಸುತಿ್ತರುವುದು? ಅಲಿ್ಲನ ನಿ ಾಸಿಗಳು
ದುಷ್ಟ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೃಗ ಾಗು ಪ ಗಳು
ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿವೆ.

“ಆ ಾ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಗತಿಯನು್ನ ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದರಷೆ್ಟ.

ದೇವರಉತ್ತರ
5 ಇಂತೆನು್ನವ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ನೀನು ಾ ಾಳುಗಳ ಸಂಗಡ

ಓಡಿ ಆ ಾಸಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಕುದುರೆಗ ಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಹೇಗೆ
ಮುಂ ಾಗುವಿ?

ಅ ಾಯವಿಲ್ಲದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೂ ದರ್ನಿನ
ದಟ್ಟಡವಿಯಲಿ್ಲ ಏನು ಾಡುವಿ?

6 ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರೂ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರೂ ನಿನಗೆ
ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಇವರೇ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟ ಾ್ತ ಕೂಗು ಾ್ತರೆ; ಒಳೆ್ಳಯ ಾತ ಾಡಿದರೂ
ಇವರನು್ನ ನಂಬಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

7 ಾನು ನನ್ನಮನೆಯನು್ನ ತೊರೆದುನನ್ನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ;ನನ್ನ
ಾ್ರಣಪಿ್ರಯಳನು್ನ ಅವಳ ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ್ದೕನೆ.

8 ನನ್ನ ಾ್ವಸ ಾದ ಜನವು ನನ್ನ ಾಲಿಗೆ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವ
ಸಿಂಹದಂತಿದೆ; ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗಜಿರ್ಸಿದೆ; ಆದ ಾರಣ
ಅದನು್ನ ಹಗೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.

9 ನನ್ನ ಾ್ವಸ ಾದ ಜನವು ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಬೇಟೆಯ ಹಕಿ್ಕಯಂತಿದೆ,*
ಹದು್ದಗಳು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕುಳಿತಿವೆ ೕ?

* 12:9 12:9 ಬೇಟೆಯಹಕಿ್ಕಯಂತಿದೆ, ರಣಹದು್ದ.
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ಹೋಗಿರಿ, ಅದನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ಾಡುಮೃಗಗಳನು್ನ
ಕರೆತನಿ್ನರಿ.

10ಬಹು ಮಂದಿಮಂದೆ ಾರರು ನನ್ನ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ಕೆಡಿಸಿ ಾ್ದರೆ;
ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ತುಳಿದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ ಆ ಸೊತ್ತನು್ನ ಾಳು
ಾಡ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

11 ೌದು, ಾಳು ಾಡಿ ಾ್ದರೆ, ಅದು ಾ ಾಗಿ ನನಗೆ ಗೋಳಿಡುತ್ತದೆ;
ಾರೂ ಗಮನಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ದೇಶವೆ ಾ್ಲ
ಾಳುಬಿದಿ್ದದೆ.

12 ಕೊಳೆ್ಳ ಾರರು ಅರಣ್ಯದ ಎ ಾ್ಲ ಬೋಳುಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಜ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತಿ್ತದೆ;

ಯೆಹೋವನ ಖಡ್ಗವು ದೇಶದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು
ಕಡೆಯವರೆಗೆ ನುಂಗಿಬಿಡುತಿ್ತದೆ; ಾರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಲ್ಲ.

13 ಗೋದಿಯನು್ನ ಬಿತಿ್ತ ಮುಳ್ಳನು್ನ ಕೊಯಿ್ದ ಾ್ದರೆ; ೕಮಕೆಡುವಷು್ಟ
ಪ್ರ ಾಸಪಟ್ಟರೂ ಾವ ಾಭವನೂ್ನ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮ† ಬೆಳೆಯ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ನಿಮಗೆ‡ ಾಚಿಕೆ ಾಗುವುದು.

ಯೆಹೂದದ ಕೆಟ್ಟ ನೆರೆಯವರ ಗತಿ
14ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ

ಸ್ವತಿ್ತಗೆ ಕೈ ಾಕುವ ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ನೆರೆಯವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, “ಆ ಾ,
ಅವರನು್ನ ಅವರವರ ಸೀಮೆಗ ಳಗಿಂದ ಕಿತು್ತ ಾಕಿ, ಅವರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲನ ಯೆಹೂದ ವಂಶವನೂ್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕುವೆನು. 15 ನೋಡಿರಿ,
ಾನು ಅವರನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಿದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ
ಕನಿಕರಪಟು್ಟ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನನೂ್ನ ಅವನವನ ಸ್ವತಿ್ತಗೂ, ಅವನವನ
ದೇಶಕೂ್ಕ ಪುನಃ ಬರ ಾಡುವೆನು. 16 ಇವರು ದಲು ಾಳನ
ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವ ಅ ಾ್ಯಸವನು್ನ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ
ಪ್ರ ಾರ, ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರನೆ್ನತಿ್ತ ‘ಯೆಹೋವನ ಜೀವ ಾಣೆ’ ಎಂದು
† 12:13 12:13 ನಿಮ್ಮ ಅವರ ‡ 12:13 12:13 ನಿಮಗೆ ಅಥ ಾ ಅವರಿಗೆ.
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ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವ ನನ್ನ ಜನರ ಅ ಾ್ಯಸವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ
ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡು ವೃದಿ್ಧ ಾಗುವರು. 17ಆದರೆ ಾವ
ಜ ಾಂಗವು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅದನು್ನ ಾನು ಕಿತು್ತ ಾಕುವೆನು,
ೌದು, ಕಿತು್ತ ಾಕಿ ಾಶ ಾಡುವೆನು ಎಂಬುದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

13
ನಡುಕಟಿ್ಟನ ಾಮ್ಯ

1 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಾರಿನ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಬಿಗಿದುಕೋ, ನೀರಿನಲಿ್ಲ ನೆನಸಿಡಬೇಡ”
ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 2 ಆಗ ಾನು ಯೆಹೋವನ ಾತಿನಂತೆ
ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡೆನು. 3 ಆ
ಮೇಲೆಯೆಹೋವನ ಾತು ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ನನಗೆ ಕೇಳಿ ಬಂತು.
4 ಅವನು ನನಗೆ, “ನೀನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಬಿಗಿದ
ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟುಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ,
ಅದನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಬಂಡೆಯ ಸಂದಿನೊಳಗೆ ಬಚಿ್ಚಡು” ಎಂಬು ಾಗಿ
ನುಡಿದನು. 5ಆಗಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಮೇರೆಗೆ ಾನು ಹೋಗಿ
ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ನದಿಯಬಳಿಯಲಿ್ಲಅದನು್ನ ಬಚಿ್ಚಟೆ್ಟನು. 6ಬಹುದಿನಗಳ
ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಹೊರಡು, ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ನದಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ
ಅಲಿ್ಲಂದ ತೆಗೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಾನು ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ನದಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅಗೆದು, ಾನು ಬಚಿ್ಚಟ್ಟ ಸ್ಥಳದೊಳಗಿಂದ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ
ತೆಗೆದೆನು, ಆ ಾ, ಅದು ಕೆಟು್ಟ ಾವ ಕೆಲಸಕೂ್ಕ ಾರ ಾ್ದಗಿತು್ತ.
8 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
9 “ಇದು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ, ಈ ನಡುಕಟಿ್ಟನಂತೆ ಾನು
ಯೆಹೂದದ ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಲು
ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯನೂ್ನ ಕೆಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು. 10 ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳದೆ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಹಟದಂತೆ ನಡೆದು, ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ
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ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ, ಸೇವಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತರುವ ಈ ದುಷ್ಟ ಜನರು ಾವ
ಕೆಲಸಕೂ್ಕ ಾರದ ಈ ನಡುಕಟಿ್ಟಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿರುವರು. 11 ಸಮಸ್ತ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶವೂ ಮತು್ತ ಸಕಲ ಯೆಹೂದ ವಂಶವೂ ನನ್ನ
ಪ್ರಜೆ ಾಗಿದು್ದ ನನಗೆ ಹೆಸರೂ, ಸೊ್ತೕತ್ರವೂ, ಮಹಿಮೆಯೂ
ಆಗಿರಲೆಂದು ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಬಿಗಿದಿರುವಂತೆ ಇವರನು್ನ
ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಆದರೂ ಇವರು ಕೇಳದೆ ಹೋದರು ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ” ಎಂಬುದೇ.

ಗಡಿಗೆಗಳ ಾಮ್ಯ
12 “ಹೀಗಿರಲು ಪ್ರತಿ ಂದು ಗಡಿಗೆಯು ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ

ತುಂಬಿರುವುದು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ ಎಂದು ನೀನು
ಅವರಿಗೆ ಾರು; ಆಗ ಅವರು ನಿನಗೆ, “ಪ್ರತಿ ಂದು ಗಡಿಗೆಯು
ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ” ಎಂದು
ಹೇಳುವರು. 13 ಆಗ ನೀನು ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಈ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸನವನೆ್ನೕರಿದ ಅರಸರನೂ್ನ,
ಾಜಕರನೂ್ನ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಕಲ

ನಿ ಾಸಿಗಳನೂ್ನ ಅಂತು ದೇಶದ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ, 14 ಾನು
ಅಮಲಿನಿಂದತುಂಬಿಸಿಹಿರಿಕಿರಿಯ ಾದಸಮಸ್ತರನು್ನ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಬಡಿ ಾಡುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಾನು ಅವರನು್ನ ಉಳಿಸೆನು,
ಕನಿಕರಿಸೆನು, ಕರುಣಿಸೆನು, ಾಶ ಾಡದೆ ಬಿಡೆನು” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಯೆಹೂದವನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ
15 ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ, ಹೆಮೆ್ಮಪಡಬೇಡಿರಿ; ಯೆಹೋವನೇ

ಾತ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
16 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿರಿ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ

ಾಲದೊಳಗೆ ಆತನು ಕತ್ತಲನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು.
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ನಿಮ್ಮ ಾಲುಗಳು ಬಿ್ಬನ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಮುಗ್ಗರಿಸುವವು;
ನೀವು ಬೆಳಕನು್ನ ನಿರೀ ಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನು ಅದನು್ನ
ಮರಣಾಂಧ ಾರದ ಾಗರ್ತ್ತಲ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು.

17 ನೀವು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಗುಟಾ್ಟದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗವರ್ದ
ನಿಮಿತ್ತ ಗೋ ಾಡುವುದು.

ಯೆಹೋವನ ಮಂದೆಯು ಸೆರೆ ಾಗಿ ಹೋದುದರಿಂದ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಅಳುವೆನು, ನನ್ನ ನೇತ್ರವು ಅಶು್ರ ಾರೆಯನು್ನ ಸುರಿಸುವುದು.

ಾಜನನು್ನ ಾಜ ಾತೆಯನೂ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ
18 ಾಜನಿಗೂ ಮತು್ತ ಾಜ ಾತೆಗೂ, “ನೆಲದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ,

ನಿಮ್ಮ ಅಂದದ ಕಿರೀಟವು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದಿ್ದದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.

19 ದ ಣ ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳು* ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಗಿವೆ,
ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಲು ಾರೂ ಇಲ್ಲ; ಯೆಹೂದವೆ ಾ್ಲ
ಸೆರೆಹೋಗಿದೆ, ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸೆರೆ ಾಗಿದೆ.
ಾಬೆಲಿನಿಂದಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಬರುವ ದುಗರ್ತಿ

20ಚೀ ೕನೇ, ಕಣೆ್ಣತು್ತ,ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬರುವವರನು್ನ ನೋಡು.
ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದ ಹಿಂಡು, ನಿನ್ನ ಅಂದ ಾದ ಹಿಂಡೂ ಎಲಿ್ಲ?
21 ನಿನೊ್ನಡನೆ ಗೆಳೆಯರಂತೆ ಾಳಲು ನೀನು

ಅ ಾ್ಯಸ ಾಡಿಸಿದವರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ತಲೆ ಾಗಿ
ನೇಮಿಸು ಾಗ ಏನು ಹೇಳುವಿ?

ವೇದನೆಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆರುವವಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ
ಹಿಡಿಯುವುದಲ್ಲವೇ.

22 “ಇವು ನನಗೆ ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದವು” ಎಂದು ನೀನು ಮನದೊಳಗೆ
ಅಂದುಕೊಂಡರೆ,

ನಿನ್ನ ಉಡುಗೆಯು ಕೀಳಲ್ಪಟು್ಟ, ನಿನ್ನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯು ಾಚಿಕೆಗೆ
ಈ ಾದುದ್ದಕೆ ್ಕ ನಿನ್ನ ಮ ಾ ಾಪವೇ ಾರಣ ಎಂದು ನಿನಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.

* 13:19 13:19 ದ ಣಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ನೆಗೆವ್
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23 ಕೂಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಚಮರ್ವನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಬಲ್ಲನೇ? ಚಿರತೆಯು ತನ್ನ
ಚುಕೆ ್ಕಗಳನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಲು ಾಧ್ಯವೇ?

ಹೀ ಾದರೆ ದುಷ್ಟತನದಲಿ್ಲ ಶಿ ತ ಾದ ನೀವು ಶಿಷ್ಟತನದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯಬಹುದು.

24 ಆದ ಾರಣ ಬಿರು ಾಳಿಯು ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಒಣ
ಹುಲ್ಲನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವೆನು.

25 ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತು ಸುಳ್ಳನು್ನ ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಇದೇ ನಿನ್ನ
ಾಲು, ಇದೇ ಾನು ನಿನಗೆ ಅಳೆದುಕೊಟ್ಟ ಾಗ ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.

26 ನಿನ್ನ ಉಡುಗೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಮುಂದೆಯೇ ಕೀಳಿಸುವೆನು, ನಿನಗೆ
ಅವ ಾನ ಾಗುವುದು.

27 ಾನು ನಿನ್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರಗಳನು್ನ, ನಿನ್ನ ಹೇ ಾರಗಳನು್ನ,
ನಿನ್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರದ ನಡತೆಯನು್ನ ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಬಯಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು ನಡೆಸಿದ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ! ನೀನು
ಶುದ್ಧ ಾಗಲು ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಬೇಕು?

14
ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಸಂಭವಿಸುವ ಾಮ

1 ಬರ ಾಲದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಿದ ನುಡಿ:
2ಯೆಹೂದವು ದುಃಖಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ಕಂಗೆಟು್ಟ ಕರ್ರ ಾಗಿ

ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ಗೋ ಾಟವು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
3 ಅವರಲಿ್ಲನ ಶಿ್ರೕಮಂತರು ತಮ್ಮ ಕೈಕೆಳಗಿನವರನು್ನ ನೀರು ತರಲು

ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಕೊಳಗಳಿಗೆ ಹೋ ಾಗ ನೀರು ಾಣುವುದಿಲ್ಲ,
ಬರೀ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬರು ಾ್ತರೆ.
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ಆಶೆಗೆಟು್ಟ ಾಚಿಕೆಪಟು್ಟ ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
4 ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿಯು ಬಿರುಕುಬಿಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ

ರೈತರು ಾಚಿಕೆಪಟು್ಟ ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
5ಇದಲ್ಲದೆ ಹೆಣು್ಣ ಜಿಂಕೆಯು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಈದು,ಹುಲಿ್ಲಲ್ಲದ ಾರಣ ತನ್ನ

ಮರಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತ್ತದೆ.
6 ಾಡುಕತೆ್ತಗಳು ಬೋಳುಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು

ನರಿಗಳಂತೆ ನಿಟು್ಟಸಿರುಬಿಟು್ಟ ಾಳಿಯನು್ನ ಾರೈಸುತ್ತವೆ,
ಸೊಪು ್ಪಸದೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಂಗೆಡುತ್ತವೆ.

ಪ್ರ ಾದಿಯು ಸ್ವಜನರಿ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಾ್ರಥರ್ನೆ
7 ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳು ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ

ಾ ಕೊಟ್ಟರೂ,
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಧಿಸು.
ನಮ್ಮ ದೊ್ರೕಹಗಳು ಬಹಳ, ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪವನು್ನ

ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.
8ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ನಿರೀ ಯೇ, ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಕನೇ,
ಏಕೆ ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ಪರದೇಶಿಯಂತೆಯೂ,
ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಗು ಾರ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರ ಾಣಿಕನ ಾಗೂ

ಇದಿ್ದೕ?
9ಏಕೆ ಸ್ತಬ್ಧನಂತೆಯೂ*, ರ ಸ ಾರದ ಶೂರನ ಾಗೆಯೂ ಇದಿ್ದೕ?
ಆದರೂ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುತಿ್ತ. ಾವು ನಿನ್ನ

ಹೆಸರಿನವರು, ನಮ್ಮನು್ನ ಕೈಬಿಡಬೇಡ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವರನು್ನ ವಂಚಿಸಿದ

ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ಗದರಿಸಿದು್ದ
10ಯೆಹೋವನುಈಜನರನು್ನ ಕುರಿತು, “ಇವರು ಪ್ರ ಾಣಿಕನ ಾಗೆ

ಅಲೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಇಷ್ಟಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ, ಾಲನು್ನ ಹಿಂದೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ.
* 14:9 14:9 ಸ್ತಬ್ಧನಂತೆಯೂಅಥ ಾ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡವನಂತೆಯೂ
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ಆದ ಾರಣಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಇವರನು್ನ ಕಟಾ ಸೆನು;
ಈಗಲೇ ಇವರ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಇವರ

ಾಪಗಳಿಗೆ ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

11 ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಈ ಜನರ ಹಿತವನು್ನ ಬಯಸಿ
ಇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಬೇಡ.

12 ಇವರು ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾಗ ಇವರ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳೆನು.
ಹೋಮನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಸಿ್ವೕಕರಿಸೆನು.

ಖಡ್ಗ, ಾಮಮತು್ತ ಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದಇವರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಅದಕೆ್ಕ ಾನು, “ಅ ್ಯೕ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ಇಗೋ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಈ ಜನರಿಗೆ, ‘ಖಡ್ಗವು ನಿಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣದು,
ಾಮವು ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸದು; ಯೆಹೋವನು ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾನು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದಂತೆ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು
ಎಂದು ನುಡಿಯು ಾ್ತರೆ’ ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆನು. 14 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿದನು, “ಈ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸು ಾ್ಳಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸು ಾ್ತರೆ; ಾನು ಅವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಸು ಾ್ಳದ ದಶರ್ನವನೂ್ನ, ಕಣಿಯನೂ್ನ, ಾ ಾತಂತ್ರವನೂ್ನ,
ಸ್ವಕಲಿ್ಪತ ೕಸವನೂ್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸು ಾ್ತರೆ. 15 ಆದ ಾರಣ ನನ್ನ
ಅಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರ ಾದಿಸು ಾ್ತ ಖಡ್ಗವೂ, ಾಮವೂ
ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಾರವು ಎಂದು ಬೋಧಿಸುವ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು, ‘ಖಡ್ಗದಿಂದಲೂ, ಾಮದಿಂದಲೂ ಈ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳುನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವರು’ ”ಎಂದುಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 16ಮತು್ತ
ಇವರ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಕೇಳುವ ಜನರು ಾಮ ಮತು್ತ ಖಡ್ಗಗಳ
ದೆಸೆಯಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಬಿ ಾಡಲ್ಪಡುವರು;
ಅವರನೂ್ನ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಹೂಣಿಡುವುದಕೆ್ಕ
ಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಾನು ಅವರ ದುಷ್ಟತನವನೆ್ನೕ ಅವರ ಮೇಲೆ
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ಹೊಯು್ದಬಿಡುವೆನು. 17ನೀನುಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು ಾತಿ್ರ ಹಗಲು
ನಿರಂತರ ಸುರಿಯಲಿ; ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಜನವೆಂಬ ಯುವತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ
ಾಯ ಾಯಿತು, ೌದು ಗಡು ಾದ ಪೆಟು್ಟ ಬಿತು್ತ. 18 ಾನು ಊರ
ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಇಗೋ, ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾದವರು, ಊರೊಳಗೆ
ಬಂದರೆ ಇಗೋ, ಾಮದಿಂದ ಕೊರಗುವವರು! ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ
ಾಜಕರೂ ತಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಗಡೀ ಾ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಎಂಬ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳು” ಎಂದನು.
ಪ್ರ ಾದಿಯು ಸ್ವಜನರಿ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಇನೊ್ನಂದು ಾ್ರಥರ್ನೆ

19ನೀನುಯೆಹೂದವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ ೕ?
ಚೀ ೕನನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಅಸಹ್ಯಪಟಿ್ಟದಿ್ದ ೕ? ನಮಗೆ

ಗುಣ ಾಗದಂತೆ ಏಕೆ ಪೆಟು್ಟಹೊಡೆದಿ?
ಸುಖವನು್ನ ನಿರೀ ಸಿದೆವು, ಾವ ಮೇಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ; ೕಮ

ಾಲವನೂ್ನ ಎದುರುನೋಡಿದೆವು, ಾ,ಅಂಜಿಕೆಯೇ!
20ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ದುಷ್ಟತನವನೂ್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ,
ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರ ದು ಾಚಾರವನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ;
ಾವು ನಿನಗೇ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.

21 ನಿನ್ನ ಾಮದ ಮೇಲೆ ದೃಷಿ್ಟಯಿಡು, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ
ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡಬೇಡ.

ಅವ ಾನಪಡಿಸಬೇಡ; ನೀನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೋ,

ಅದನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸದಿರು.
22 ಜ ಾಂಗಗಳ ವ್ಯಥರ್ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗ ಳಗೆ ಮಳೆಯನು್ನ

ಸುರಿಸಬಲ್ಲವುಗಳುಂಟೇ?
ಆ ಾಶವು ಾ ಾಗಿ ಹದಮಳೆಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟೕತೇ?
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ,ನೀನೇ ವೃಷಿ್ಟಪ್ರದನು; ಾವುನಿನ್ನನೆ್ನೕ

ನಿರೀ ಸುವೆವು.
ನೀನು ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಡೆಸುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕಯಷೆ್ಟ.
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15
ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಕಠಿಣ ದಂಡನೆ

1 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ ೕಶೆಯು ಮತು್ತ
ಸಮುವೇಲನು ನನಗೆ ವಿ ಾಪಿಸಿದರೂ ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಈ ಜನರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಿಂದ ಇವರನು್ನ ನೂಕಿಬಿಡು, ತೊಲಗಿ
ಹೋಗಲಿ! 2ಅವರು, ‘ ಾವು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗೋಣ?’ ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೇಳಲು ನೀನು ಅವರಿಗೆ,
‘ಮರಣ ಾ್ಯಧಿಗೆ ನೇಮಿತ ಾದವರು ಮರಣ ಾ್ಯಧಿಗೆ, ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ

ನೇಮಿತ ಾದವರು ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಬಲಿ ಾಗಲಿ.
ಾಮಕೆ್ಕ ನೇಮಿತ ಾದವರು ಾಮಕೆ್ಕ, ಸೆರೆಗೆ ನೇಮಿತ ಾದವರು ಸೆರೆಗೆ

ಗುರಿ ಾಗಿ ಹೋಗಲಿ; ಇದೇಯೆಹೋವನ ನುಡಿ’ ” ಎಂದು
ಹೇಳು.

3 “ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಾಲು ್ಕ ವಿಧ ಾದ ಾಧಕರನು್ನ, ಅಂದರೆ
ಕಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಖಡ್ಗವನು್ನ, ಸೀಳುವುದಕೆ್ಕ ಾಯಿಗಳನು್ನ,

ನುಂಗಿ ಾಳು ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಭೂಜಂತುಗಳನೂ್ನ ನೇಮಿಸುವೆನು” ಎಂಬುದು
ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ಾತು.

4 “ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ ಮನಸೆ್ಸಯು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ,

ಾನು ಅವರನು್ನ ಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ
ಭ ಾಸ್ಪದ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.

5 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಾರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸುವರು? ನಿನ ಾಗಿ
ಾರು ಪ್ರ ಾಪಿಸುವರು?

ನಿನ್ನ ೕಮವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಲು ಾರು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವರು?
6 ಯೆಹೋವನ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳು, ‘ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆದು

ಹಿಂದಿರುಗಿದಿ್ದ.
ಆದ ಾರಣ ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈಯೆತಿ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು;

ನಿನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಾ ಾಯಿತು.
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7 ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ದೇಶದ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಕವೆಗೋಲಿನಿಂದ ಾರಿಸಿ
ತೂರುವೆನು.

ಅವರನು್ನ ಪುತ್ರಶೋಕಕೆ್ಕ ಈಡು ಾಡಿ ಾಶಪಡಿಸುವೆನು; ಅವರು
ಹೋದ ಾರಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗರು.

8 ಅವರ ವಿಧವೆಯರು ನನ್ನ ಾಗಕೆ್ಕ ಸಮುದ್ರದ ಉಸುಬಿಗಿಂತ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿರುವರು.

ಯುವಕರ ಮತು್ತ ಾಯಂದಿರ ಮೇಲೆ ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆಯುವವನನು್ನ
ಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲೆ್ಲೕ ಬರ ಾಡುವೆನು.

ಅವರಮೇಲೆ ಕಳವಳವನು್ನ ಮತು್ತ ದಿಗಿಲನು್ನ ತಟ್ಟನೆ ಬೀಳಿಸುವೆನು.
9 ಏಳು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತ ಾಗ ್ಯವಂತಳೂ ಬಳಲಿ

ಾ್ರಣಬಿಟ್ಟಂತಿ ಾ್ದಳೆ,
ಹಗಲಿನಲಿ್ಲಯೇ ಆಕೆಯ ಾಲಿಗೆ ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿ ಾ್ದನೆ,

ಆ ಾಭಂಗಪಟು್ಟ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಈ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.
ಆಕೆಯಉಳಿದ ಸಂ ಾನವನು್ನ ಶತು್ರಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ಾನು ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ

ಗುರಿ ಾಡುವೆನು’ ” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಪ್ರ ಾದಿಯಪ್ರ ಾಪ

10 ನನ್ನ ಾಯೀ, ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನಿನ್ನ ಗಭರ್ದಿಂದ
ಬಂದ ಾನು ಲೋಕದವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಜಗಳಗಂಟಿಗನೂ,
ಾ್ಯಜ್ಯ ಾರನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ.

ಾನು ಹಣವನು್ನ ಬಡಿ್ಡಗೆ ಕೊಟ್ಟವನಲ್ಲ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನಲ್ಲ,
ಆದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂದಿಸು ಾ್ತರೆ.

11 ಇದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ನಿನಗೆ ಮೇ ಾಗುವಂತೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವೆನು.

ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೇಡಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೂ ಶತು್ರವನು್ನ
ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.

12 ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ, ಬಡಗಣ ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಾರು ಮುರಿ ಾರು?
ಾಮ್ರವನು್ನ ಮುರಿಯುವುದು ಾರಿಂ ಾದೀತು?” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
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13“ನಿನ್ನ ಸಕಲ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಾಡಿದಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳನಿಮಿತ್ತ
ಾನು ನಿನ್ನ ಸೊತು್ತ ಮತು್ತ ಸಂಪತು್ತಗಳನು್ನ ಾಭವಿಲ್ಲದೆ
ಸೂರೆಗೆ ಈಡು ಾಡಿ,

14 ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ನೀನು ನೋಡದ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಾಗಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ನನ್ನ ರೋಷದಿಂದ ಉರಿಯು
ಹತಿ್ತಕೊಂಡಿದೆ,ಅದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವುದು.”

15 ಅದಕೆ್ಕ ಾನು, “ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ಬಲೆ್ಲ, ನನ್ನನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ
ತಂದು ಕಟಾ ಸು;

ನನ ಾಗಿ ನನ್ನ ಹಿಂಸಕರಿಗೆಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸು.
ಅವರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಡ, ನನ್ನನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ

ಾಡಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಾನು ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿ ಾದೆನೆಂದು ಾಪಕಕೆ್ಕ

ತಂದುಕೋ.
16ನನಗೆ ದೊರೆತ ನಿನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಂಡೆನು, ನಿನ್ನ

ನುಡಿಗಳು ನನಗೆ ಹಷರ್ವೂ, ಹೃದ ಾನಂದವೂಆದವು.
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ದೇವರೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ

ಹೆಸರಿನವನಲ್ಲವೇ!
17 ಾನು ವಿನೋದ ಾರರ ಕೂಟದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ,

ಉ ಾ್ಲಸಪಡಲೂ ಇಲ್ಲ.
ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಒಂಟಿಗ ಾಗಿ ಕುಳಿತೆನು; ನನ್ನನು್ನ

ರೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದಿ್ದಯಷೆ್ಟ.
18 ಏಕೆ ನನ್ನ ವ್ಯಥೆಯು ನಿರಂತರ ಾಗಿದೆ? ನನ್ನ ಾಯವು ಗಡು ಾಗಿ

ಗುಣಹೊಂದದೆ ಇರುವುದು ಏಕೆ?
ನೀನು ನನಗೆ ನೀರು ಬತು್ತವ ಕಳ್ಳತೊರೆಯಂತಿರಬೇಕೋ?” ಎಂದು

ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡೆನು.

ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಧೈಯರ್ಗೊಳಿಸಿದು್ದ
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19 ಇದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು, “ನೀನು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರೆ
ನನ್ನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲವಂತೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿರುಗಿ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

ನೀನು ತುಚ್ಛ ಾದದ್ದನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ, ಅಮೂಲ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ
ಪ್ರ ಾಶಪಡಿಸಿದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಾಯಂತಿರುವಿ.

ಜನರು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವರು, ನೀನು ಅವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗದಿರುವಿ.

20 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಈ ಜನರಿಗೆ ದುಗರ್ಮ ಾದ ಾಮ್ರದ
ೌಳಿಗೋಡೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.

ಅವರು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವರು. ಆದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಸೋಲಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸಿ ರ ಸಲು ಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವೆನು. ಇದು
ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ಾತು.

21 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದುಷ್ಟರ ಕೈಯಿಂದಉದ್ಧರಿಸುವೆನು,
ೌದು, ಕೂ್ರರರ ಕೈಯಿಂದ ರ ಸುವೆನು” ಎಂದಿ ಾ್ದನೆ.

16
ಅಪತಿ್ತನ ದಿನ

1 ಯೆಹೋವನು ಈ ಾತನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
2 “ನೀನು ಮದುವೆ ಾಗಬೇಡ, ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು
ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹುಟ್ಟದಿರಲಿ. 3 ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವ
ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರನು್ನ ಹೆತ್ತ ಾಯಿಯರು, ಅವರನು್ನ
ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪಡೆದ ತಂದೆಯಂದಿರಿಗೆ, ಇವರೆಲ್ಲರ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ, 4ಅವರು ೕರ ಾದಮರಣಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗುವರು, ಅವರಿ ಾಗಿ ಾರೂ ಗೋ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಅವರನು್ನ ಾರೂ ಹೂಣಿಡುವುದಿಲ್ಲ; ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಗೊಬ್ಬರ ಾಗುವರು. ಖಡ್ಗವೂ, ಾಮವೂ ಅವರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ
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ಾಡುವವು; ಅವರ ಹೆಣಗಳು ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ
ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೂ ಆ ಾರ ಾಗುವವು” ಎಂಬುದೇ.

5 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಗೋ ಾಟದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಬೇಡ,
ಪ್ರ ಾಪಿಸಲಿಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಡ, ಅವರಿ ಾಗಿ ಎದೆ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳಲೂ
ಬೇಡ. ಾನು ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ಾಗು ಕೃಪೆಯನೂ್ನ ಈ ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನಷೆ್ಟ.
6ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲನ ದೊಡ್ಡವರೂ. ಅಲ್ಪರೂ ಾಯುವರು. ಅವರನು್ನ
ಾರೂಹೂಣಿಡುವುದಿಲ್ಲ,ಅವರಿ ಾಗಿ ಾರೂಗೋ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಾಯ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ, ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

7 ಸತ್ತವನಿಗೋಸ ್ಕರ ದುಃಖಪಡುವವರನು್ನ ಸಂತೈಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾರೂ ಕಜಾ್ಜಯವನು್ನ ಹಂಚುವುದಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ
ಾಯಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಕಳಕೊಂಡವರಿಗೆ ಾರೂ ಸ ಾ ಾನ ಾಯಕ
ಾನ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಔತಣದ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಸೇರಬೇಡ, ಅಲಿ್ಲನವರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ತಿನ್ನಬೇಡ, ಕುಡಿಯಬೇಡ.
9 ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೂ
ಆಗಿರು ಾತನು ಹೀಗೆಂದಿ ಾ್ದನೆ, ‘ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಹಷರ್ಸಂಭ್ರಮಗಳ ಧ ್ವನಿಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ವಧೂವರರ
ಸ್ವರವನೂ್ನಈಸ್ಥಳದೊಳಗೆನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವೆನು.’ 10ಈ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಈ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವ ನಿನಗೆ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ ಅವರು, ‘ಈ
ಮ ಾವಿಪತು್ತ ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಏಕೆ
ವಿಧಿಸಿ ಾ್ದನೆ? ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧವೇನು? ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾವು ಾಡಿದ ಾಪವೇನು?’ ಎಂದು ಕೇಳು ಾಗ,
11 ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ‘ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ, ಸೇವಿಸಿ,ಪೂಜಿಸಿನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ನನ್ನ ಧಮರ್ವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಮೀರಿದ್ದರಿಂದಲೂ, 12 ಇಗೋ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಟಹೃದಯದ
ಹಟದಂತೆ ನಡೆಯು ಾ್ತ ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳದೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗಿಂತ
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ಹೆಚು್ಚ ಕೇಡನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ, 13 ನೀ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕ ಾಗಲಿ ನೋಡದ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ
ಎಸೆದುಬಿಡುವೆನು; ಅಲಿ್ಲ ಹಗಲಿರುಳೂ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಸೇವಿಸುವಿರಿ; ಾನು ನಿಮಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಮುಂದಿನ ಅತಿಶಯ ಾದಉ ಾ್ಧರ

14 “ಇಗೋ, ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು, ‘ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಜೀವ ಾಣೆ’
ಎಂಬು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, 15 ‘ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಬಡಗಣ ದೇಶದಿಂದಲೂ, ಾನು ಅವರನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದ್ದ ಸಕಲ
ಸೀಮೆಗಳಿಂದಲೂ ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಜೀವ ಾಣೆ’ ಎಂದು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವರು; ಾನು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವೆನಷೆ್ಟ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಾಪ, ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗದ ದಂಡನೆ

16 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ನನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಹು ಮಂದಿ ಬೆಸ್ತರನು್ನ ಕರೆಯಿಸುವೆನು; ಆ ಮೇಲೆ
ಎ ಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಿಂದಲೂ, ಬಂಡೆಗಳ ಸಂದುಗೊಂದುಗಳಿಂದಲೂ
ಅವರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿ, ಬೇಟೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಹುಜನ ಬೇಡರನು್ನ
ಕರೆಯಿಸುವೆನು. 17 ಾನು ಅವರ ನಡತೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೃಷಿ್ಟಸುತೆ್ತೕನೆ,
ಅದು ನನ್ನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಮರೆ ಾಗಿಲ್ಲ; ಅವರ ಅಧಮರ್ವು ನನಗೆ
ಗುಟಾ್ಟಗಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗೇ ಇದೆ. 18ಅವರ ಅಧಮರ್ಕೂ್ಕ, ಾಪಕೂ್ಕ
ಎರಡರಷು್ಟ ಶಿ ಯನು್ನ ದಲು ಕೊಡುವೆನು; ಹೆಣಗಳಂತಿರುವ
ತಮ್ಮ ಹೇಯವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ನನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡಿ, ನನ್ನ
ಸ್ವತ್ತನು್ನ ತಮ್ಮ ಅಸಹ್ಯ ವಸು್ತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಾ್ದರಷೆ್ಟ.”

ಬಲಪಡಿಸುವಯೆಹೋವನು
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19 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಬಲವೇ, ಬಲ ಾದ ನನ್ನ ದುಗರ್ವೇ,
ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ, ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ
ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿ, “ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳನು್ನ,
ಾಯವನು್ನ, ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲದವುಗಳನು್ನ ಾರಂಪಯರ್ ಾಗಿ

ಹೊಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡುವರು. 20 ಮನುಷ ್ಯ
ಾತ್ರದವನು ದೇವರುಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನೇ? ಇವು

ದೇವರುಗಳೇ ಅಲ್ಲ.
21ಈನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ,ಇಗೋ,ಇದೊಂದೇ ಸಲನನ್ನ ಭುಜಬಲವನೂ್ನ

ಪ ಾಕ್ರಮವನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವೆನು, ೌದು,
ಗ್ರಹಿಸ ಾಡುವೆನು; ನನ್ನ ಾಮಧೇಯವು “ಯೆಹೋವ” ಎಂದು
ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.

17
ಯೆಹೂದವನು್ನ ಶಿ ಸುವಯೆಹೋವನು

1 ಯೆಹೂದದ ಾಪವು ಉಕಿ್ಕನ ಕಂಠದಿಂದಲೂ ಾಗೂ ವಜ್ರದ
ನೆಯಿಂದಲೂ ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ.

ಅದು ಅವರ ಹೃದಯದ ಹಲಗೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಅವರ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳ
ಕೊಂಬುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕೆತಿ್ತದೆ.

2 ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಸೊಂ ಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮರಗಳನು್ನ ಎತ್ತರ ಾದ
ಗುಡ್ಡಗಳನು್ನ ಕಂ ಾಗೆ ಾ್ಲ,

ಅವರ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

3ಬಯಲಿನನನ್ನ ಪವರ್ತದಜನರೇ,ನಿಮ್ಮ ಸಕಲ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು
ಾಡಿದ ಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ,

ಾನು ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಸೊತು್ತ ಸಂಪತು್ತಗಳನು್ನ ಾಗು ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಸೂರೆಗೆ ಈಡು ಾಡುವೆನು.

4 ಾನು ನಿಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೋಷದಿಂದಲೇ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
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ನೀವು ನೋಡದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಾಸರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವೆನು.

ನೀವು ನನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿದಿ್ದೕರಿ, ಅದು ನಿತ್ಯವೂ
ಉರಿಯುತಿ್ತರುವುದು.

ದೇವರನು್ನ ನಂಬುವವರಿಗೂ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ನಂಬುವವರಿಗೂ
ಇರುವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸ
5 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನವ ಾತ್ರದವರಲಿ್ಲ

ಭರವಸವಿಟು್ಟ, ನರಜನ್ಮದವರನು್ನ ತನ್ನ ಭುಜಬಲವೆಂದು
ತಿಳಿದು,

ಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆಯುವಮನಸು್ಸಳ್ಳವನು ಾಪಗ್ರಸ್ಥನು.
6ಇವನು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲನ ಜಾಲಿಗೆ ಸ ಾನನು; ಶುಭ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ

ಅವನು ಅದನು್ನ ಾಣನು.
ಾರೂ ಾಸಿಸದ ಚೌಳು ನೆಲ ಾಗಿರುವ ಅರಣ್ಯದ ಬೆ ಾ್ಗಡಿನಲಿ್ಲ

ಾಸಿಸುವ ಸಿ್ಥತಿಯೇ ಅವನದು.
7 ಾರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೋ, ಾರಿಗೆ

ಯೆಹೋವನು ಭರವಸೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ ಅವರೇ ಧನ್ಯರು.
8 ನೀ ಾವರಿಯಲಿ್ಲ ನೆಡಲ್ಪಟು್ಟ ಹೊಳೆಯ ದಡದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನು್ನ

ಹರಡಿ, ಧಗೆಗೆ ಭಯಪಡದೆ,
ಹಸುರೆಲೆಯನು್ನ ಚಿಗುರಿಸು ಾ್ತ, ಾಮದ ವಷರ್ದಲಿ್ಲಯೂ

ನಿಶಿ್ಚಂತೆ ಾಗಿ ಸ ಾ ಫಲಕೊಡು ಾ್ತ ಇರುವ ಮರಕೆ್ಕ ಅವರು
ಸ ಾನ ಾಗಿರುವರು.”

9 ಹೃದಯವು ಎ ಾ್ಲದಕಿ್ಕಂತಲೂ ವಂಚಕ; ಗುಣ ಾಗದ ರೋಗಕೆ್ಕ
ಒಳ ಾಗಿದೆ;

ಅದನು್ನ ತಿಳಿದವರು ಾರು?
10 ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಕಮರ್ಫಲವನು್ನ

ಅವನವನ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು,
ಹೃದಯವನು್ನ ಪರೀ ಸುವವನೂ, ಅಂತರಿಂದಿ್ರಯವನು್ನ

ಶೋಧಿಸುವವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
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11 ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಗಳನು್ನ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡವನು
ತನ್ನದಲ್ಲದ ಮರಿಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ೌಜುಗ ಹಕಿ್ಕಗೆ
ಸ ಾನನು.

ಅವನ ಮಧ್ಯ ಾ್ರಯದಲಿ್ಲ ಅವು ಅವನಿಂದ ತೊಲಗಿಹೋಗುವವು;
ಅವನು ತನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹುಚ್ಚ ಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವನು.

12 ನಮ್ಮ ಪವಿ ಾ್ರಲಯ ಾ್ಥನವು ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಉನ್ನತ ಾದ
ಮಹಿಮೆಯಸಿಂ ಾಸನ ಾಗಿದೆ.

13 ಯೆಹೋವನೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ನಿರೀ ಯೇ, ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವವರು ಆ ಾಭಂಗಪಡುವರು.

ಯೆಹೋವ ಾದ ನಿನ್ನನು್ನ ತೊರೆದವರು ಜೀವಜಲದ ಬುಗೆ್ಗಯನು್ನ
ತೊರೆದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;

ಅವರ ಹೆಸರು ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಡುವುದು.

ಪ್ರ ಾದಿಯವಿ ಾಪನೆ
14ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸು, ಆಗ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಗುವೆನು.
ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು, ಆಗ ರ ಸಲ್ಪಡುವೆನು; ನೀನೇ ನನಗೆ ಸು್ತತ್ಯನು.
15 ಆ ಾ, ಜನರು ನನಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಾತೆಲಿ್ಲ? ಅದು ಈಗಲೇ

ನೆರವೇರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
16 ಾ ಾದರೋ ಸ ಾ ಾಲನೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದನು್ನ

ತಪಿ್ಪಸಲು ಆತುರಪಡಲಿಲ್ಲ.
ವಿಪತಿ್ತನ ಅನಿ ಾಯರ್ದಿನವನು್ನ ಅಪೇ ಸಲಿಲ್ಲ;ಅದನು್ನ ನೀನೇ ಬಲೆ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಸಮಕ್ಷಮದಲೆ್ಲೕ ನನ್ನ ಾಯ ಾತು ಹೊರಟಿತು.
17 ನನ್ನ ಹೆದರಿಕೆಗೆ ಾರಣ ಾಗಬೇಡ; ಕೇಡಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನನಗೆ

ಆಶ್ರಯ ಾಗಿದಿ್ದ.
18ನನ್ನ ಹಿಂಸಕರಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಗಲಿ, ನನ ಾಗದಿರಲಿ.
ಭಯ ಾ್ರಂತಿಯು ಅವರನು್ನ ಹಿಡಿಯಲಿ, ನನ್ನನ್ನಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಲವನು್ನ ಬರ ಾಡಿವಿಪರೀತ ಕೇಡಿನಿಂದಅವರನು್ನ

ಾಶಪಡಿಸು.
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ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೋಧನೆ
19 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಇಂತೆಂದನು, “ನೀನು ಹೊರಟು

ಯೆಹೂದದ ಅರಸರು ಹೋಗಿ ಬರುವ ಾ ಾನ್ಯ ಜನರ
ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲಯೂ*, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಎ ಾ್ಲ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆಹೀಗೆ ಾರು, 20 ‘ಈ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರುವ
ಯೆಹೂದದ ಅರಸರೇ, ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಸಕಲ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ,ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 21ಮನಮುಟಿ್ಟ
ಗಮನಿಸಿರಿ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ ಹೊರೆಯನೂ್ನ ಹೊರಬೇಡಿರಿ,
ಅದನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ತರಲೇಬೇಡಿರಿ. 22 ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಾವ ಹೊರೆಯನೂ್ನ ಈಚೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಡಿರಿ, ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡದಿರಿ.
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಿರಿ; ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾನು ಹೀಗೆ ಆ ಾಡಿದೆನ ಾ್ಲ. 23 ಅವ ಾದರೋ
ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕೇಳಲಿ ಾ್ಕಗಲಿ ಉಪದೇಶ ಹೊಂದಲಿ ಾ್ಕಗಲಿ
ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 24ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ ಇದೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಈಊರಿನ ಾಗಿಲುಗ ಳಗೆ
ಾವ ಹೊರೆಯನೂ್ನ ಾರದೆ, ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡದೆ,

ಆ ದಿನವನು್ನ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಿದರೆ, 25 ಆಗ
ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾದ ಅರಸರೂ, ಪ್ರಭುಗಳೂ
ರ ಾಶ್ವಗಳನು್ನ ಏರಿದವ ಾಗಿ ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು. ಇವರು, ಇವರ ಪ್ರ ಾನರು, ಯೆಹೂದದ
ಜನರು, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲಿ್ಲ ಸೇರುವರು.
ಈ ಪಟ್ಟಣವು ನಿತ್ಯವೂ ನೆಲೆ ಾಗಿರುವುದು. 26 ಯೆಹೂದದ
ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್
ಸೀಮೆ, ಇಳಕಲಿನ ಪ್ರದೇಶ,ಬೆಟ್ಟದಮೇಲಣಪ್ರದೇಶ,ದ ಣ ಾ್ರಂತ್ಯ†
ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದಲೂ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಪಶು, ಯಜ್ಞಪಶು,

* 17:19 17:19 ಾ ಾನ್ಯ ಜನರ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಾಗಿಲು.
† 17:26 17:26 ದ ಣ ಾ್ರಂತ್ಯ ನೆಗೆವ್.
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ನೈವೇದ್ಯ, ಧೂಪ ಎಂಬ ಕೃತಜ್ಞ ಾ ಅಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಜನರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವರು. 27 ಆದರೆ
ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹೊರೆಯನು್ನ
ಹೊತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಗಿಲುಗ ಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸ ಾರದೆಂಬ
ನಿಯಮವನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳದೆ, ಆ ದಿನವನು್ನ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನವೆಂದು
ಆಚರಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಾನು ಊರ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಹೊತಿ್ತಸುವೆನು, ಅದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಉಪ್ಪರಿಗೆಗಳನು್ನ
ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು, ಆರುವುದೇ ಇಲ್ಲ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18
ಕುಂ ಾರಮತು್ತ ಜೇಡಿಮಣು್ಣ

1 ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ, 2 “ನೀನೆದು್ದ ಕುಂ ಾರನ
ಮನೆಗೆ ಇಳಿದುಹೋಗು; ಅಲೆ್ಲೕ ನನ್ನ ನುಡಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ
ಕೇಳ ಾಡುವೆನು” ಎಂಬ ಾತನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. 3 ಆಗ
ಾನು ಕುಂ ಾರನ ಮನೆಗೆ ಇಳಿದು ಹೋದೆನು; ಇಗೋ, ಅವನು
ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದನು. 4 ಆ ಕುಂ ಾರನು
ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಾತೆ್ರಯು ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಕೆಟು್ಟಹೋಗಲು ಅವನು ಪುನಃ ತನಗೆ ಸರಿತೋಚಿದ ಾಗೆ ಅದನು್ನ
ಹೊಸ ಾತೆ್ರಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.

5 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಈ ಾತನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು,
6 “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ,
ಈ ಕುಂ ಾರನು ಾಡಿದಂತೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಡ ಾರದೋ?
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಮನೆತನದವರೇ, ಜೇಡಿಮಣು್ಣ ಕುಂ ಾರನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಹೇಗೋ, ಾಗೆಯೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲದಿ್ದೕರಿ. 7 ಾನು
ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾಜ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ
ಕಿತು್ತ, ಕೆಡವಿ ಾಶಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಾ್ಟಗ, 8 ಾನು
ದಂಡನೆಯನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ ಆ ಜ ಾಂಗದವರು ತಮ್ಮ
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ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರೆ, ಾನು ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಕೇಡನು್ನ
ಮನಮರುಗಿ ಾಡದಿರುವೆನು. 9 ಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು
ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾಜ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ ನೆಟು್ಟ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಾ್ಟಗ, 10 ಅದು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ, ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಾಡಿದರೆ ಾನು ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡು
ಅದಕೆ್ಕ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಮೇಲನು್ನ ಾಡದೆ ಇರುವೆನು. 11 ಈಗ
ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಗೂ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಆ ಾ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ೕಚಿಸಿ, ಕೇಡನು್ನ
ಕಲಿ್ಪಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ದು ಾರ್ಗರ್ದಿಂದ
ಹಿಂದಿರುಗಲಿ, ನಡತೆಯನೂ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ’ ಎಂಬ
ಾತನು್ನ ಹೇಳು. 12 ಅವರೋ, ‘ಏನೂ ನಿರೀ ಯಿಲ್ಲ; ನಮ್ಮ

ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯುವೆವು, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ
ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದುಷ್ಟ ಹೃದಯದ ಾಗೆ ಾಡುವೆವು’ ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.”
13 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ

ವಿಚಾರಿಸಿರಿ, ಇಂ ಾ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಾರು ಕೇಳಿ ಾ್ದರೆ?
ಇ ಾ್ರಯೇಲೆಂಬ ಯುವತಿಯು ಕೇವಲ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ವನು್ನ

ಾಡಿ ಾ್ದಳೆ.
14 ಲೆಬನೋನಿನ ಹಿಮವು ಅರಣ್ಯದ ಶಿಖರದಿಂದ ತಪು ್ಪವುದೇ?

ದೂರದಿಂದ ಇಳಿದು ಹರಿಯುವ ತೊರೆಯ ನೀರು
ಬತು್ತವುದೇ?

15 ನನ್ನ ಜನರೋ ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತು ವ್ಯಥರ್ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ
ಧೂಪ ಾಕಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ;

ಅವು ಪು ಾತನ ಪದ್ಧತಿ ಾದ ಅವರ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು
ಮುಗ್ಗರಿಸುವಂತೆಯೂ,

ಸರಿಯಲ್ಲದ ಸೀಳು ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆಯುವಂತೆಯೂ ಾಡಿವೆ.
16 ಆದ ಾರಣ ಬೆರಗಿನ ಸಿಳಿ್ಳಗೆ ಅವರ ದೇಶವು ನಿತ್ಯ

ಗುರಿ ಾಗುವುದು;
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ಾದುಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರೂ ಬೆರ ಾಗಿ ತಲೆದೂಗುವರು.
17 ಶತು್ರಗಳು ಮೇಲೆ ಬಿ ಾ್ದಗ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಮೂಡಣ

ಾಳಿಯಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ ದಿ ಾ್ಕ ಾಲು ಾಡುವೆನು.
ಅವರ ವಿಪತಿ್ತನ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಮುಖತಿರುಗಿಸದೆ ಬೆನು್ನ

ಾಡುವೆನು.”
ಜನರ ಒಳಸಂಚು ಪ್ರ ಾದಿಯ ಾ್ರಥರ್ನೆ

18 ಆಗ ಅವರು, “ಯೆರೆಮೀಯನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು
ಾಡೋಣ ಬನಿ್ನರಿ;

ಧ ೕರ್ಪದೇಶವು ಾಜಕನಿಂದ, ಮಂ ಾ್ರಲೋಚನೆಯು
ಾನಿಯಿಂದ, ದೈ ೕಕಿ್ತಯು ಪ್ರ ಾದಿಯಿಂದ ಬಂದ
ವಿಷಯಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪದು.

ಬನಿ್ನರಿ,ಅವನನು್ನ ಾಯಿಂದಬಡಿ ೕಣ,ಅವನ ಾವ ಾತಿಗೂ
ಕಿವಿಗೊಡದಿರುವ” ಎಂದುಕೊಂಡರು.

19 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು, ನನೊ್ನಡನೆ
ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡುವವರ ಾತನು್ನ ಕೇಳು.

20 ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಕೇಡಿನ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಗತ್ಯವೇ?
ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಗುಂಡಿಯನು್ನ
ತೋಡಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ.

ಅವರ ಮೇಲಣ ನಿನ್ನ ರೋಷವನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಲು ಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿ ವಿ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ
ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೋ.

21 ಆದ ಾರಣ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾಮಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿ, ಕತಿ್ತಯ
ಾಯಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸು;

ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮಕ್ಕಳಿ್ಳಲ್ಲದವ ಾಗಿಯೂ,
ವಿಧವೆಯ ಾಗಿಯೂ ಇರಲಿ;

ಮೃತು್ಯವು ಅವರ ಗಂಡಂದಿರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಲಿ.
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಖಡ್ಗವು ಅವರಯುವಕರನು್ನ ವಧಿಸಲಿ.
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22 ಸುಲಿಗೆಯವರ ಗುಂಪನು್ನ ಫಕ್ಕನೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ ಾಡು,
ಅವರಮನೆಗ ಳಗಿಂದ ಅರಚಾಟವು ಕೇಳಿಸಲಿ.

ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿಯಲಿಕೆ್ಕ ಗುಂಡಿಯನು್ನ ತೋಡಿ, ನನ್ನ ಾಲುಗಳಿಗೆ
ಾಶಗಳನು್ನ ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ಒಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ.

23 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಅವರು
ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಲೋಚನೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀನೇ ಬಲೆ್ಲ.

ಅವರ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಡ, ಅವರ ಾಪವನು್ನ ಅಳಿಸದಿರು,
ಅದು ನಿನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗಿರಲಿ.

ಅವರು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೆಡವಲ್ಪಡಲಿ; ನಿನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸು ಾಗ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಾಡು.

19
ಮಣಿ್ಣನಮಡಕೆಯ ಾಮ್ಯ

1 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ಹೊರಡು,
ಕುಂ ಾರನು ಾಡಿದ ಮಣಿ್ಣನ ಮಡಕೆಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು,
ಜನರ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಾಜಕರ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲಯೂ
ಕೆಲವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೋ. 2 ನೀನು ಬೋಕಿಯ ಾಗಿಲಿನ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ತಗಿ್ಗಗೆ ಹೋಗಿ, ಾನು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸುವ ಾತುಗಳನು್ನ ಾರು. 3 ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ‘ಯೆಹೂದದ
ಅರಸರೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ! ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಆ ಾ, ಾನು ಈ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ
ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು; ಅದರ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳುವವರ ಎರಡು
ಕಿವಿಗಳೂ ಗಿರುಗುಟು್ಟವವು.

4 “ ‘ಈ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದು ತಮ ಾಗಲಿ, ತಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಯೆಹೂದದ ಅರಸರಿ ಾಗಲಿ ತಿಳಿಯದ
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕು ಾ್ತ, ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಅನ್ಯ ಾ್ಥನವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. 5ಅವರು ಅದನು್ನ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ,
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ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾಳ್ ದೇವತೆಗೆ ಆಹುತಿ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಾಳನ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ. ಾನು ಇಂ ಾ
ಆಚಾರವನು್ನ ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಾತನೆ್ನೕ ಆಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಹುಟ್ಟಲೂ ಇಲ್ಲ. 6 ಆ ಾ, ಈ ಾರಣದಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ತೋಫೆತ್ ಮತು್ತ ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮಿನ ತಗು್ಗ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು
ಹೋಗಿ ಕೊಲೆಯ ತಗು್ಗ ಎಂಬ ಹೆಸ ಾಗುವ ಾಲ ಬರುವುದು.
7 ಾನು ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ
ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಮಣು್ಣ ಾಲು ಾಡಿ, ಅವರ ಾ್ರಣವನು್ನ
ಹುಡುಕುವ ಶತು್ರಗಳ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಬೀಳಿಸಿ, ಆ ಹೆಣಗಳನು್ನ
ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೂ ಆ ಾರವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವೆನು. 8 ಾನು ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬೆರಗಿನ ಸಿಳಿ್ಳಗೆ

ಗುರಿ ಾಡುವೆನು; ಾದುಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಭವಿಸಿದ
ವಿಪತು್ತಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಬೆರ ಾಗಿ ಸಿಳು್ಳ ಾಕುವರು. 9 ಅವರು ತಮ್ಮ
ಗಂಡುಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳ ಾಂಸವನೂ್ನ ತಿನು್ನವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಅವರ
ಾ್ರಣವನು್ನ ಹುಡುಕುವ ಶತು್ರಗಳು ಅವರನು್ನ ಮುತಿ್ತ, ಸಂಕಟಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಡು ಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರ ಾಂಸವನೂ್ನ
ತಿನು್ನವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಇದುಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ.’ ”

10 ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಂದವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ
ಆ ಮಡಿಕೆಯನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು,
11 “ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಕುಂ ಾರನು
ಒಡೆದು ಸರಿಪಡಿಸ ಾಗದಮಣಿ್ಣನ ಾತೆ್ರಯಂತೆ ಾನು ಈ ಜನವನು್ನ
ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಡುವೆನು; ಇನೆ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ಾಗಿ
ಶವಗಳನು್ನ ತೋಫೆತಿನಲಿ್ಲ ಹೂಣುವರು. 12 ಾನು ಈ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ
ಇದರ ನಿ ಾಸಿಗಳನೂ್ನ ಹೀಗೆ ಾಶಪಡಿಸಿ,ಈಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತೋಫೆತಿನ
ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವೆನು. 13 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮನೆಗಳೂ, ಯೆಹೂದದ
ಅರಸರ ಮನೆಗಳೂ ಅಂದರೆ ಾವ ಾವ ಮನೆಗಳ ಾಳಿಗೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಣಕೆ್ಕಲ್ಲ ಧೂಪ ಾಕಿ, ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ
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ಾನನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ ಸುರಿದಿ ಾ್ದರೋ, ಆ ಮನೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಹೊಲ ಾಗಿ
ತೋಫೆತ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾಗುವವು.’ ”

14 ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ತೋಫೆತಿನಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲಿ್ಲಂದ ಬಂದು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು, 15 “ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಆ ಾ, ಈ
ಪಟ್ಟಣದವರೂ ಮತು್ತ ಇದರ ಸುತ್ತಣ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳವರೂ ನನ್ನ
ಾತುಗಳನೂ್ನ ಕೇಳದೆ, ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಂಡ
ಾರಣ, ಾನು ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ಾಪದ ಕೇಡನೆ್ನ ಾ್ಲ ಇವರಿಗೆ
ಬರ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಾರಿದನು.

20
ಪಷೂ್ಹರನುಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಕೋಳಕೆ್ಕ ಾಕಿಸಿದು್ದ

1ಯೆರೆಮೀಯನು ಈ ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡುವುದನು್ನ ಾಜಕ ಾದ
ಇಮೆ್ಮೕರನ ಮಗನೂ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಯೂ
ಆದ ಪಷೂ್ಹರನು ಕೇಳಿದನು. 2 ಅವನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಹೊಡೆಯಿಸಿ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ
ಮೇಲಣ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಾಗಿಲಲಿ್ಲದ್ದ ಕೋಳಕೆ್ಕ ಾಕಿಸಿದನು.
3 ಮರುದಿನ ಪಷೂ್ಹರನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಕೋಳದಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು,
“ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪಷೂ್ಹರ್* ಎಂದು ಹೇಳದೆ
ಾಗೋರ್ ಮಿ ಾ್ಸಬೀಬ್† ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 4 ಏಕೆಂದರೆ,

ಇಗೋ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನಗೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೂ
ದಿಗಿಲಿಗಿ ಆಸ್ಪದನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು; ಅವರು ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳ
ಖಡ್ಗದಿಂದ ಬೀಳುವರು, ನೀನು ಅದನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣುವಿ.
ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು;

* 20:3 20:3ಪಷೂ್ಹರ್ಅಂದರೆಬಿಡುಗಡೆ. † 20:3 20:3 ಾಗೋರ್ಮಿ ಾ್ಸಬೀಬ್
ಅಂದರೆ ಎಲೆ್ಲಡೆ ಭಯ.
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ಅವನು ಅವರನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ ಾಗಿ ಒಯು್ದ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಕಡಿಯುವನು. 5ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಎ ಾ್ಲ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ, ಆ ಾಯವನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಸಂಪತ್ತನೂ್ನ ಯೆಹೂದದ ಅರಸರ ಸಕಲ ನಿಧಿ, ನಿ ೕಪಗಳನೂ್ನ
ಅವರ ಶತು್ರಗಳ ಕೈವಶ ಾಡುವೆನು; ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ
ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.
6 ಪಷೂ್ಹರನೇ, ನೀನೋ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಸೆರೆಗೆ
ಹೋಗುವಿ. ನೀನೂಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮಿ ಾ್ಯ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ನಿನ್ನ
ಸಕಲ ಸೆ್ನೕಹಿತರೂ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಲೆ್ಲೕ ಸತು್ತ ಮಣಾ್ಣಗುವಿರಿ”
ಎಂದು ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.

ಪ್ರ ಾದಿಯಪ್ರ ಾಪ
7 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿದಿ, ಾನು

ಮರು ಾದೆನು; ನೀನು ನನಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಗೆದು್ದಕೊಂಡಿ;
ಾನು ಹಗಲೆ ಾ್ಲ ಗೇಲಿಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ

ಅಣಕಿಸು ಾ್ತರೆ.
8 ಾನು ಾತ ಾಡುವುದೆ ಾ್ಲ ಅರಚಾಟವೇ. “ಬ ಾ ಾ್ಕರ, ಕೊಳೆ್ಳ”

ಎಂದೇ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಾರುವ ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವು ನನ್ನನು್ನ ಜನರ ದೂಷಣೆಗೂ

ಪರಿ ಾಸ್ಯಕೂ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿದೆ.
9 “ ಾನು ಯೆಹೋವನ ವಿಷಯವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆತನ

ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಾತ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಕೊಂಡರೆ,
ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯು ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಕ ಾಗಿದೆ ೕ

ಎಂಬಂತೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಸಂಕಟ ಾಗುತ್ತದೆ,
ಸಹಿಸಿ ಸಹಿಸಿ ಆ ಾಸಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ, ಇನು್ನ ಸಹಿಸ ಾರೆ.
10 “ಇವನ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೇಳಿರಿ, ಾವೂ ಹೇಳುವೆವು” ಎಂದು

ಬಹು ಜನರು ಗುಸುಗುಟು್ಟವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ಸುತು್ತಮುತ್ತಲೂ ದಿಗಿಲು; ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಸೆ್ನೕಹಿತರೆಲ್ಲರೂ “ಇವನು ಎಡವಿ

ಬೀಳಲಿ” ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ ಹೊಂಚಿನೋಡು ಾ್ತ,
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“ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಕಿ್ಕಬಿ ಾ್ದನು, ಇವನನು್ನ ಗೆದು್ದ
ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆವು” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

11 ಯೆಹೋವ ಾದರೋ ಭಯಂಕರಶೂರ ಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಇ ಾ್ದನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಹಿಂಸಕರು ಗೆಲ್ಲದೆ
ಮುಗ್ಗರಿಸುವರು.

ತಮ್ಮ ಇ ಾ್ಟಥರ್ವು ನೆರವೇರದ ಾರಣ ದೊಡ್ಡ ಾಚಿಕೆಗೆ
ಈ ಾಗುವರು, ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದ ಾಶ್ವತ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ
ಒಳ ಾಗುವರು.

12 ಹೃದಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅಂತರಿಂದಿ್ರಯವನೂ್ನ ಪರೀ ಸಿ ಶಿಷ್ಟರನು್ನ
ಶೋಧಿಸುವ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನೇ,

ನೀನು ನನ್ನ ಹಿಂಸಕರಿಗೆ ಕೊಡುವಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ನನ್ನ ಕಣು್ಣ ನೋಡಲಿ;
ನಿನಗೇ ನನ್ನ ಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನಷೆ್ಟ.

13ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ; ಆತನು
ಕೆಡುಕರ ಕೈಯಿಂದ ದೀನನ ಾ್ರಣವನು್ನ ರ ಸಿ ಾ್ದನೆ.

14 ಾನು ಹುಟಿ್ಟದ ದಿನ ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ, ಾಯಿಯು ನನ್ನನು್ನ ಹೆತ್ತ
ದಿನವುಅಶುಭವೆನಿ್ನಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ!

15 “ನಿನಗೆ ಗಂಡುಮಗು ಹುಟಿ್ಟದೆ” ಎಂಬ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ
ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಕೇವಲ ಆನಂದವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿದವನು ಶಪಿಸಲ್ಪಡಲಿ!

16 ಯೆಹೋವನು ಕನಿಕರಪಡದೆ ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಗತಿಯು
ಅವನಿಗೆ ಬರಲಿ.

ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಅರಚಾಟವು, ಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ಕೂ ಾಟವು ಅವನ
ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳಲಿ!

17 ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಗಭರ್ದಲೆ್ಲೕ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ; ಹೀಗೆ ಾಡಿದ್ದರೆ
ನನ್ನ ಾಯಿಯೇ ನನಗೆ ಗೋರಿ ಾಗುತಿ್ತದ್ದಳು, ಆಕೆಯ
ಗಭರ್ವು ಾ ಾಗಲೂ ಬಸು ಾಗಿಯೇ ಇರುತಿ್ತತು್ತ.
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18 ಾನು ಶ್ರಮದುಃಖಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದಕೂ್ಕ, ನನ್ನ ಆಯುಸು್ಸ
ಅವ ಾನದಿಂದ ಕ್ಷಯಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಗಭರ್ದಿಂದ ಏಕೆ
ಹೊರಟು ಬಂದೆನು?

21
ದೇವರು ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದು್ದ

1ಅರಸ ಾದಚಿದಿ್ಕೕಯನುಮಲಿ್ಕೕಯನಮಗ ಾದಪಷೂ್ಹರನನೂ್ನ,
ಾಜಕನು ಾಸೇಯನಮಗನುಆದಚೆಫನ್ಯನನೂ್ನಯೆರೆಮೀಯನ

ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, 2 “ದಯ ಾಡಿ ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತವೇನೆಂದು
ಆತನನು್ನ ನಮಗೋಸ ್ಕರ ವಿಚಾರಿಸು; ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನ ಾ್ಲ;
ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ
ಅನುಗುಣ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನು್ನ ವಹಿಸಿ ಈ ಶತು್ರವು ನಮ್ಮ
ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಲಗುವಂತೆ ಾಡಿ ಾನು” ಎಂದು ಅವರಮೂಲಕ
ವಿ ಾಪಿಸಿ ಾಗ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದೈ ೕಕಿ್ತಯು
ದೊರೆಯಿತು.

3 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು, “ಈ ಉತ್ತರವನು್ನ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 4 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮುತು್ತವ
ಕಸಿ್ದೕಯರಿಗೂ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ೌಳಿಗೋಡೆಯ
ಹೊರಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಹಿಡಿದಿರುವ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಾನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳ, ಈ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಕೂಡಿ ಾಕುವೆನು. 5 ಾನೇ
ಕೋಪ, ರೋಷ,ಮ ಾಕೊ್ರೕಧಭರಿತ ಾಗಿ ಶಿ ಾಹಸ್ತದಿಂದಲೂಮತು್ತ
ಭುಜಪ ಾಕ್ರಮದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವೆನು.
6 ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಮನುಷ ್ಯರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಪಶುಗಳನೂ್ನ
ಾಧಿಸುವೆನು, ೕರ ಾ್ಯಧಿಯು ಅವರನು್ನ ಾಯಿಸುವುದು.

7ತರು ಾಯ ಾನುಯೆಹೂದದಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಅವರ ಸೇವಕರನೂ್ನ ಾ್ಯಧಿ, ಖಡ್ಗ ಮತು್ತ ಾಮಗಳಿಂದ ಹತ ಾಗದೆ



ಯೆರೆಮೀಯನು 21:8 lxxiii ಯೆರೆಮೀಯನು 21:13

ಉಳಿದ ಪ್ರಜೆಗಳನೂ್ನ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ
ಕೈಗೂ, ಅವರ ಾ್ರಣವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವ ಅವರ ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೂ
ಕೊಟು್ಟಬಿಡುವೆನು. ಅವನು ಅವರನು್ನ ಕರುಣಿಸದೆ, ಕನಿಕರದಿಂದ
ಉಳಿಸದೆ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸುವನು.

8 “ನೀನು ಈ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ,
ಾನು ಜೀವಿಸುವ ಾಗರ್ವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾಯುವ ಾಗರ್ವನೂ್ನ
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 9 ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲವವನು ಖಡ್ಗ, ಾಮ,
ಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ ಾಯುವನು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮುತು್ತವ ಕಸಿ್ದೕಯರನು್ನ
ರೆಹೋಗಲು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಡುವವನು ಬದುಕುವನು, ತನ್ನ
ಾ್ರಣ ಂದನೆ್ನೕ ಾಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. 10 ಮೇಲಿಗಲ್ಲ,
ಕೇಡಿ ಾಗಿಯೇ ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ದೃಷಿ್ಟಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ಇದು
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಕೈವಶ ಾಗುವುದು, ಅವನು ಅದನು್ನ
ಸುಟು್ಟಬಿಡುವನು; ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”

ಯೆಹೂದದ ಾಜಮನೆತನಕೆ್ಕ ಾಪ
11ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಮನೆತನದ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೆಹೋವನು

ಹೇಳಿರುವ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
12 ಾವೀದನ ಮನೆತನದವರೇ, ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,

“ನಿಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ರೋಷವು ಜಾ್ವಲೆಯಂತೆ
ಹೊರಟು,

ಾರೂ ಆರಿಸ ಾಗದಷು್ಟ ರಭಸ ಾಗಿ ದಹಿಸ ಾರ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಿರಿ, ಸುಲಿಗೆ ಾದವನನು್ನ

ದೋಚಿಕೊಂಡವನ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿರಿ” ಎಂಬುದೇ.
13 ಆ ಾ, ತಗಿ್ಗನ ನಗರವೇ, ಬಯಲು ಭೂಮಿಯ ಶಿಖರದ ಮೇಲಣ

ಪುರಿಯೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
“ ಾರು ಇಳಿದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂ ಾರು? ನಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಲಿ್ಲ

ಾರು ನುಗು್ಗವರು?” ಎಂದು ಹೇಳುವವರೇ,
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14ನಿಮ್ಮದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಗೆಪ್ರತಿಫಲ ಾಗಿನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು;ನಿಮ್ಮ
ಪುರವೆಂಬ ವನಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿ ಹಚು್ಚವೆನು,

ಅದು ಸುತು್ತಮುತ್ತಣದ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.

22
ಯೆಹೂದದ ಅರಸರ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು, “ನೀನು
ಯೆಹೂದದ ಅರಸನ ಮನೆಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಿ ಈ ಾತನು್ನ
ಅಲಿ್ಲ ಹೇಳು, 2 ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸನರೂಢ ಾದ ಯೆಹೂದದ
ಅರಸನೇ,ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳು; ನಿನ್ನ ಸೇವಕರೂಮತು್ತ ಈ
ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರುವ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಕೇಳಲಿ. 3ಯೆಹೋವನು,
ನೀತಿ, ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸಿರಿ, ಸುಲಿಗೆ ಾದವನನು್ನ
ದೋಚಿಕೊಂಡವನ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿರಿ. ವಿದೇಶಿ, ಅ ಾಥ, ವಿಧವೆ
ಇವರಿಗೆ ಾವಅ ಾ್ಯಯವನೂ್ನಮತು್ತ ಹಿಂಸೆಯನೂ್ನ ಾಡಬೇಡಿರಿ;
ನಿದೋರ್ಷಿಯ ರಕ್ತವನು್ನ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸುರಿಸಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

4 “ನೀವು ಈ ಆ ಗಳನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ಕೈಗೊಂಡರೆ ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾದ ಅರಸರು
ರ ಾಶ್ವಗಳನೆ್ನೕರಿದವ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವಕರೊಡನೆಯೂ,
ಪ್ರಜೆಗ ಡನೆಯೂ ಈ ಅರಮನೆಯ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು. 5 ನೀವು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ
ಈ ಅರಮನೆಯು ಾಳುಬೀಳುವುದು ಎಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಆಣೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ” ಎಂಬುದೇ.
6 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದದ ಅರಸನ ಮನೆತನವನು್ನ ಕುರಿತು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ನೀನು ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಂತೆಯೂ, ಲೆಬನೋನಿನ ಶಿಖರದ

ಾಗೂ ಇದಿ್ದ,
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ಆದರೂ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ಮತು್ತ ನಿಜರ್ನ
ಪಟ್ಟಣವ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡುವುದು ಖಂಡಿತ.

7 ಆಯುಧ ಸನ್ನದ್ಧ ಾದ ಸಂ ಾರಕರನು್ನ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವೆನು; ಅವರು ನಿನ್ನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ದೇವ ಾರುಗಳನು್ನ
ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕುವರು.

8 ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಾಗರ್ ಾಗಿ
ಹೋಗು ಾ್ತ, ‘ಯೆಹೋವನು ಈ ಮ ಾ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು?’ ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ,

9 ‘ಈ ಪಟ್ಟಣದವರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ,ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ
ಸೇವಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದಕೆ್ಕ ಈ ಗತಿ ಾಯಿತು’ ಎಂದು
ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು.”

ಅರಸ ಾದ ಶಲೂ್ಲಮನು
10ಸತ್ತವನಿ ಾಗಿ ಅಳಬೇಡಿರಿ, ಗೋ ಾಡಬೇಡಿರಿ;
ಸೆರೆ ಾದವನಿ ಾಗಿ ಬಿಕಿ್ಕಬಿಕಿ್ಕ ಅಳಿರಿ; ಅವನು ಇನು್ನ ಹಿಂದಿರುಗನು,

ಜನ್ಮಭೂಮಿಯನು್ನ ನೋಡನು.
11 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನ ತರು ಾಯ

ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದವನೂ ಇಲಿ್ಲಂದ ಸೆರೆ ಾಗಿ ಹೋದವನೂ
ಆದ ಶಲೂ್ಲಮನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಅವನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಇನು್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಾರನು.

12 ಅವನನು್ನ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಸೆರೆ ಯ್ದರೋ ಅಲೆ್ಲೕ ಾಯುವನು, ಈ
ದೇಶವನು್ನ ಇನು್ನ ಾಣನು” ಎಂಬುದೇ.

ಅರಸ ಾದಯೆಹೊ ಾಕೀಮನು
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13 ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ದುನೀರ್ತಿಯಿಂದಲೂ, ಮಹಡಿಗಳನು್ನ
ಅ ಾ್ಯಯದಿಂದಲೂ ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಳು್ಳವವನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು
ಹೇಳಲಿ!

ಕೂಲಿಕೊಡದೆ ನೆರೆಯವನಿಂದ ಬಿಟಿ್ಟಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿಸಿ,
14 ಆ ಾ, “ ಾನು ವಿ ಾ್ತರ ಾದ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ವಿ ಾಲ ಾದ

ಮಹಡಿಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ,
ಅಗಲಗಲ ಾದ ಕಿಟಕಿಗಳನಿ್ನಡಿಸಿ, ಒಳಗೆ ಗೋಡೆಗೆ ಾ್ಲ ದೇವ ಾರಿನ

ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, ಕಿರಿಮಂಜಿಯ ಬಣ್ಣವನು್ನ
ಬಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ ಾಡನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!

15 ನೀನು ದೇವ ಾರುವಿನ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಸ್ಪಧಿರ್ಸುವುದರಿಂದಲೇ
ಆಳತಕ್ಕವ ಾಗಿದಿ್ದೕ ೕ?

ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಎಷೆ್ಟೕ ಉಂಡು ಕುಡಿದರೂ ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳನ್ನಂತು
ಕೈಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು; ಆಗ ಅವನಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿತು್ತ.

16 ದೀನದರಿದ್ರರ ಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ತೀರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು; ಆಗ ಸುಖ ಾಗಿತು್ತ.
ನನ್ನನು್ನ ಅರಿಯುವುದೆಂದರೆ ಇದೇ ಎಂಬುದುಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

17 ಆದರೆ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸುವುದು,
ದೋಚಿಕೊಳು್ಳವುದು, ಹಿಂಸಿಸುವುದು, ಜಜು್ಜವುದು,
ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೇ ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯೂ, ನಿನ್ನ
ಮನಸೂ್ಸ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ.

18ಆದ ಾರಣ ೕಷೀಯನಮಗನೂಯೆಹೂದದಅರಸನೂಆದ
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೆಹೋವನು.

“ಅ ್ಯೕ ಅಣಾ್ಣ, ಅ ್ಯೕ ಅ ಾ್ಕ ಎಂದು ಗೋ ಾಡುವಂತೆ
ಇವನಿ ಾಗಿ ಾರೂ ಗೋ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಅ ್ಯೕ
ನ ್ಮಡೆ ಾ, ಅ ್ಯೕ, ದೊರೆಯ ಮಹಿಮೆಯೇ ಎಂದು
ಇವನಿ ಾಗಿ ಾರೂ ಪ್ರ ಾಪಿಸರು.

19 ಇವನನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಗಿಲುಗಳ ಹೊರಗೆ ಕತೆ್ತಯಂತೆ
ಎಳೆದು ಬಿ ಾಡಿಮಣು್ಣ ಾಲು ಾಡುವರು” ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ.
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20 ಚೀ ೕನ್ ಯುವತಿಯೇ, ಲೆಬನೋನ್ ಪವರ್ತವನು್ನ ಹತಿ್ತ
ಕೂಗಿಕೋ!

ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ರೆಯಿಡು, ಅ ಾರೀಮಿನಲಿ್ಲ ಅರಚಿಕೋ!
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದವರೆ ಾ್ಲ ಾ ಾಗಿ
ಹೋದರ ಾ್ಲ.

21 ಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಲಿ್ಲ ನಿನೊ್ನಡನೆ ಾತ ಾಡಿ ಾಗ “ ಾನು
ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದಿ. ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳದಿರುವುದು ನಿನಗೆ ಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅ ಾ್ಯಸ.

22 ನಿನ್ನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕುರುಬರನು್ನ ಾಳಿಯು
ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವುದು.

ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದವರು ಸೆರೆಹೋಗುವರು; ಆಗ
ನಿನ್ನ ಸಕಲ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನೀನು ಆ ಾಭಂಗಪಟು್ಟ
ಅವ ಾನಕಿ್ಕೕ ಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ.

23 ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವಳೇ, ದೇವ ಾರುಗಳಲಿ್ಲ ಗೂಡು
ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವಳೇ, ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂತಿರುವ

ಸಂಕಟವು ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸು ಾಗ ನಿನ್ನ ಸಿ್ಥತಿಯು ಎಷೊ್ಟೕ
ದುಃಖಕರ ಾಗಿರುವುದು!

24 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ,
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ
ಕೊನ್ಯನೆಂಬ ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗೈಯ ಮುದೆ್ರಯುಂಗರ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಕಿತು್ತ ಾಕುತಿ್ತದೆ್ದನು! 25 ನಿನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ
ಹುಡುಕಿ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುವವರ ಕೈಗೆ ಅಂದರೆ
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಮತು್ತ ಕಸಿ್ದೕಯರ ಕೈಗೆ
ಕೊಟು್ಟಬಿಡುವೆನು. 26 ನಿನ್ನನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತ ಾಯಿಯನೂ್ನ
ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲದ ಅನ್ಯದೇಶಕೆ್ಕ ಎಸೆದುಬಿಡುವೆನು; ಅಲೆ್ಲೕ
ಾಯುವಿರಿ. 27ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕೆಂದು ಹಂಬಲಿಸುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರು
ಹಿಂದಿರುಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂಬುದೇ.
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28 ಕೊನ್ಯನೆಂಬ ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಬಿ ಾಡಿದ ಒಡಕು ಕುಡಿಕೆ ೕ?
ಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಮಣಿ್ಣನಮಡಿಕೆ ೕ? ಎಂಬಂತೆ,

ಅವನೂ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರೂ ಏಕೆ ಬಿ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ?
ನೋಡದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಏಕೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ?
29ದೇಶವೇ, ದೇಶವೇ, ದೇಶವೇಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳು!
30ಯೆಹೋವನು, “ಇವನನು್ನ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವನು, ವ್ಯಥರ್ಜನ್ಮದವನು

ಎಂದು ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಿರಿ;
ಇವನ ಸಂ ಾನದಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಾರೂ ಾವೀದನ

ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತು ಯೆಹೂದವನು್ನ ಆಳಿ ಾಳನು”
ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

23
ಧಮರ್ ಾಜನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬರುವ ಾ ಾ್ದನ

1 “ನನ್ನ ಾವಲಿನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಚದುರಿಸಿ ಾಳು ಾಡುವ
ಕುರುಬರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ” ಎಂಬುದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

2 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರೆಂಬ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವ ಕುರುಬರ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಕಂಡು ಅವರನು್ನ
ಕುರಿತು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನೀವು ನನ್ನ ಮಂದೆಯನು್ನ ಚದರಿಸಿ
ಅಟಿ್ಟಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ, ವಿಚಾರಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಾ, ನಿಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ
ನಿಮಿತ್ತ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವೆನು. 3 ಾನು ನನ್ನ ಮಂದೆಯನು್ನ
ಾವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಟಿ್ಟಬಿಟೆ್ಟನೋ, ಆ ಸಕಲ ದೇಶಗಳಿಂದ ಉಳಿದ

ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹಟಿ್ಟಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಬರ ಾಡುವೆನು;
ಅವು ದೊಡ್ಡ ಸಂ ಾನ ಾಗಿ ಹೆಚು್ಚವವು. 4 ಾನು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಕುರುಬರನು್ನ ನೇಮಿಸುವೆನು, ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವರು.
ಅವು ಇನು್ನ ಕಳವಳಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ, ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ ಕಡಿಮೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ” ಎಂಬುದೇ.
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5 ಯೆಹೋವನು, “ಇಗೋ, ಾನು ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಾವೀದನೆಂಬ ಮೂಲದಿಂದ ಸದ್ಧಮಿರ್ ಾದ
ಳಕೆಯನು್ನ ಚಿಗುರಿಸುವೆನು.

ಅವನು ಾಜ ಾಗಿಆಳು ಾ್ತ,ವಿವೇಕದಿಂದ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಧಿಸು ಾ್ತ,
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀತಿ, ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ನಿವರ್ಹಿಸುವನು.

6 ಅವನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸುರ ತ ಾಗಿರುವರು,
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವರು;

‘ಯೆಹೋವಚಿದೆ್ಕೕನು’ಅಂದರೆಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮ ಸದ್ಧಮರ್ಎಂಬ
ಹೆಸರು ಅವನಿ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.

7ಆ ಾ,ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು, “ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದೊಳಗಿಂದಉದ್ಧರಿಸಿದಯೆಹೋವನ ಜೀವ ಾಣೆ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, 8 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಮನೆತನವೆಂಬ
ಸಂ ಾನವನು್ನ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ದೇಶದಿಂದಲೂ, ಾನು ಅವರನು್ನ
ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದ್ದ ಸಕಲ ಸೀಮೆಗಳಿಂದಲೂ ಬರ ಾಡಿ, ಉದ್ಧರಿಸಿದ
ಯೆಹೋವನ ಜೀವ ಾಣೆ ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವರು. ಅವರು
ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ಸುಖ ಾಸಿಗ ಾಗುವರು.” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ

9ಪ್ರ ಾದಿಗಳವಿಷಯ: ನನ್ನಹೃದಯವುನನೊ್ನಳಗೆಒಡೆದುಹೋಗಿದೆ;
ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳೆ ಾ್ಲ ಕರಗಿಹೋಗಿವೆ.

ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ವಶ ಾಗಿ
ಅಮಲೇರಿದವನಂತಿದೆ್ದೕನೆ.

ೌದು, ಾ್ರ ಾರಸಕೆ್ಕ ಸೋತವನ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
10 ಸೀಮೆಯು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ, ದೈವ ಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ

ದೇಶವು ದುಃಖಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಡವಿಯಹು ಾ್ಗವಲು ಾಡಿದೆ;ದೇಶದವರು ತ್ವರೆಪಡುವ ಾಗರ್ವು

ದು ಾರ್ಗರ್,ಅವನ ೌಯರ್ವುಅ ಾ್ಯಯ ಾಧಕ.
11ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಭ್ರಷ್ಟರು, ಾಜಕರೂ ಭ್ರಷ್ಟರು.
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ೌದು ನನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೇ ಅವರ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಕಂಡಿದೆ್ದೕನೆ
ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.

12 ಆದ ಾರಣ ಅವರ ಾಗರ್ವು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಜಾರಿಬೀಳುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಸ ಾನ ಾಗುವುದು.

ಅವರು ಅಟ್ಟಲ್ಪಟು್ಟ ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಹೋಗುವರು; ಾನು
ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಡನು್ನ, ದಂಡನೆಯ ವಷರ್ದ ಕೇಡನು್ನ
ಬರ ಾಡುವೆನು ಎಂದುಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.

13 ಾನು ಸ ಾಯರ್ದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅನೈತಿಕತೆಯನು್ನ
ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ;

ಅವರು ಾಳ್ದೇವತೆಯಆವೇಶದಿಂದಪ್ರ ಾದಿಸಿ,ಇ ಾ್ರಯೇಲೆಂಬ
ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾಗರ್ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದರೆ.

14 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಅಸಹ್ಯವನು್ನ
ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಅವರು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿ, ೕಸದಲಿ್ಲ ನಡೆದು, ದುಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಾರೂ ತನ್ನ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಬಿಡದಂತೆ ಅವರ ಕೈಗಳನು್ನ

ಬಲಪಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರೆಲ್ಲರು ಸೊದೋಮಿನಂತೆ,* ಆ ಪಟ್ಟಣದ ನಿ ಾಸಿಗಳು

ಗೊ ೕರದ ಾಗೆ ನನಗೆ ಾಣು ಾ್ತರೆ.
15 ಆದ ಾರಣ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, “ಆ ಾ, ಾನು ಇವರಿಗೆ ಕಹಿ ಾದ ಆ ಾರ
ಮತು್ತ ಾನಗಳನು್ನ ಕೊಡುವೆನು;

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟತನವು ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಹರಡಿದೆಯಷೆ್ಟ” ಎಂದು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನು ಕೊಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

* 23:14 23:14 ಸೊದೋಮಿನಂತೆ, ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ ಗೊ ೕರವು ಅವರ
ದುಷ್ಟತನದ ನಿಮಿತ್ತ ಕತರ್ನಿಂದ ಾಶ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗ ಾಗಿವೆ (ಆದಿ 18:20; 19:24-25
ನೋಡಿರಿ).
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16 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು, “ನಿಮಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಸುವ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿರಿ.

ಅವರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ವ್ಯಥರ್ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸು ಾ್ತರೆ; ಯೆಹೋವನ
ಾಯಿಂದ ಹೊರಟದ್ದನು್ನ ನುಡಿಯದೆ ಸ್ವಂತ ಮನಸಿ್ಸಗೆ
ಬಂದದ್ದನೆ್ನೕ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

17 ನನ್ನನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡುವವರಿಗೆ, ‘ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಾಗುವುದು
ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇ ಾ್ದರೆ.

ಸ್ವಂತಹೃದಯದಹಟದಂತೆನಡೆಯುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ‘ನಿಮಗೆ ಾವ
ಕೇಡೂ ಸಂಭವಿಸದು’ ಎಂದು ನುಡಿಯು ಾ್ತರೆ.

18 ಅವರಲಿ್ಲ ಾರು ಯೆಹೋವನ ಆಲೋಚ ಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು
ಆತನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ?

ಾರು ಆತನ ನುಡಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಗಮನಿಸಿ ಾ್ದರೆ?
19 ಆ ಾ, ಯೆಹೋವನ ರೋಷವೆಂಬ ಬಿರು ಾಳಿಯು,

ಸುಂಟರ ಾಳಿಯು ಹೊರಟಿದೆ.
ಅದು ದುಷ್ಟರ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುವುದು.
20 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾಧಿಸಿ,

ನೆರವೇರಿಸುವ ತನಕ ಆತನ ರೋಷವು ತಣ್ಣ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಟ್ಟಕಡೆಯದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಇದನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವಿರಿ.
21 ಾನುಈಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ಾವೇ ಆತುರಗೊಂಡರು;
ಾನು ಇವರಿಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ,ಅವರೇ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದರು.

22ಇವರುಆಲೋಚ ಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರೆ,ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ನನ್ನ
ಜನರ ಕಿವಿಗೆಮುಟಿ್ಟಸಿ,

ಅವರನು್ನ ಅವರದು ಾರ್ಗರ್ದಿಂದಲೂಮತು್ತ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಂದಲೂ
ತಪಿ್ಪಸುತಿ್ತದ್ದರು” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

23ಯೆಹೋವನುಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಇರುವ
ದೇವರೋ?
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24 ದೂರದಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವವನಲ್ಲ ೕ? ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ
ಬೀಳದಂತೆ ಾ ಾದರೂ ಗುಪ್ತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ
ಮರೆ ಾಡಿಕೊಂ ಾನೇ?

ಾನು ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾ್ಯಪಿಸಿರುವವನಲ್ಲವೆ.”
25 ನನಗೆ ಕನಸು ಬಿತು್ತ, ಕನಸು ಬಿತು್ತ ಎಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ

ಸು ಾ್ಳಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸುವಪ್ರ ಾದಿಗಳನುಡಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 26ಇವರ
ಪೂವಿರ್ಕರು ಾಳನನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಮರೆತ ಪ್ರ ಾರ ಈ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಸ್ವಹೃದಯಕಲಿ್ಪತ ೕಸವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸು ಾ್ತ, ಾವು
ಕನಸುಗಳ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಮರೆಯುವಂತೆ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ. 27 ಇಂ ಾ
ೕಚನೆಯು ಸು ಾ್ಳಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ಈ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ

ಎಂದಿನವರೆಗೆ ಇರುವುದು? 28 ಕನಸು ಕಂಡ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಕನಸನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದರೆ ತಿಳಿಸಲಿ. ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದವನೋ ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ ನುಡಿಯಲಿ. 29 ಹೊಟೆ್ಟಲಿ್ಲ? ಾಳೆಲಿ್ಲ? ನನ್ನ
ಾಕ್ಯವು ಬೆಂಕಿಗೂ, ಬಂಡೆಯನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಡುವ ಚಮಟಿಗೆಗೂ
ಸ ಾನ ಾಗಿದೆಯ ಾ್ಲ. ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.

ಯೆಹೋವನ ಾರ ಎಂದು ನುಡಿಯುವ ಜನರಿಗೆ ಆಗುವ ಶಿ
30 ಆ ಾ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಂದ

ಕದು್ದಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಾನು ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 31 ಆ ಾ, ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಚಾಚಿ
“ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ
ಾನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

32 ಆ ಾ, ಸುಳು್ಳ ಕನಸುಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ವಿವರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸುಳು್ಳ
ಾತುಗಳಿಂದಲೂ, ನಿಲರ್ಕ್ಷದಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾರಿತಪಿ್ಪಸುವ

ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಾನು ಅವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆ ಾಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ಈ ಜನರಿಗೆ ಾವ
ಪ್ರ ೕಜನವೂಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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33 ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾಜಕ ಾಗಲಿ ಈ ಜನರಲಿ್ಲ
ಾರೇ ಆಗಲಿ “ಯೆಹೋವನು ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ ಾಕ್ಯದ

ಆ ಾರವೇನು?” ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳು, “ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಹೊರೆ, ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಸೆದುಬಿಡುವೆನು. 34ಪ್ರ ಾದಿ, ಾಜಕ, ಾ ಾರಣ ಜನ,
ಇವರಲಿ್ಲ ಾರೂ, ‘ಯೆಹೋವನ ಹೊರೆ’ ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸುವನೋ
ಅವನನೂ್ನ ಅವನ ಮನೆಯವರನೂ್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. 35 ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರನೂ್ನ,
‘ಯೆಹೋವನ ಉತ್ತರವೇನು, ಯೆಹೋವನು ಏನು ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ?’
36 ಎಂದು ಕೇಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಯೆಹೋವನ ಹೊರೆ ಎಂಬ
ಾತನು್ನ ಇನು್ನ ಎತ್ತಲೇ ಕೂಡದು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ನುಡಿಯೇ

ಅವನವನಿಗೆ ಹೊರೆ ಾಗಿರುವುದು; ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ
ನುಡಿಗಳನು್ನ, ೌದು, ನಮ್ಮ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳನು್ನ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಾಡಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ. 37 ನೀವು
‘ಯೆಹೋವನಿಂದ ನಿನಗೆ ಾವ ಉತ್ತರ ಾಯಿತು, ಯೆಹೋವನು
ಏನು ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 38 ಒಂದು
ವೇಳೆ ನೀವು ‘ಯೆಹೋವನ ಹೊರೆ’ ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಿದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ ಾನು ನಿಮಗೆ ಯೆಹೋವನ ಹೊರೆ
ಎಂಬ ಾತನು್ನ ಎತ್ತಲೇ ಕೂಡದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿರುವಲಿ್ಲ
ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಹೊರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಾರಣ ಇಗೋ,
39ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಹೊರೆಯೆಂದು ಎತಿ್ತ ನನೆ್ನದುರಿನಿಂದ
ಎಸೆದುಬಿಡುವೆನು. 40ಮತು್ತ ಾನು ನಿತ್ಯನಿಂದೆಯನೂ್ನ ಎಂದಿಗೂ
ಮರೆಯದ ಾಶ್ವತ ಅವ ಾನವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಬರ ಾಡುವೆನು.’ ”

24
ಒಳೆ್ಳಯಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಹಣು್ಣಗಳ ಾಮ್ಯ
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1 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ
ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ ಯೆಕೊನ್ಯನನೂ್ನ,
ಯೆಹೂದದ ಪ್ರ ಾನರನೂ್ನ, ಶಿಲಿ್ಪಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕ ಾ್ಮರರನೂ್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ ಒಯ್ದ ಮೇಲೆ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟರುವ ಅಂಜೂರದ
ಹಣು್ಣ ತುಂಬಿದ ಎರಡು ಪುಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ತೋರಿಸಿದನು. 2 ಒಂದು ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಫಲ ಾಲಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ
ಾಗಿದ ಹಣು್ಣಗಳ ಾಗೆ ಾಣುತಿ್ತದ್ದ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾದ ಅಂಜೂರದ

ಫಲಗಳು ತುಂಬಿದ್ದವು. ಇನೊ್ನಂದು ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾರೂ ತಿನ್ನದ
ಾಗೆ ಬಹಳ ಕೆಟು್ಟ ಕೇವಲ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳು
ತುಂಬಿದ್ದವು. 3 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ,
ಏನು ನೋಡುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಾನು, “ಅಂಜೂರದ
ಫಲಗಳನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ; ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳು ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾಗಿವೆ,
ಕೆಟ್ಟ ಫಲಗಳು ಬಹಳ ಕೆಟಿ್ಟವೆ, ಾರೂ ತಿನ್ನದ ಾಗೆ ಕೇವಲ
ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟೆ್ಟನು. 4 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. 5 “ಇ ಾ್ರಯೇಲ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಾನು ಈ ಸ್ಥಳದೊಳಗಿಂದ
ಕಸಿ್ದೕಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಸೆರೆಯವ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಈ ಉತ್ತಮ ಾದ ಅಂಜೂರದ ಫಲಗಳಂತೆ ಲ ಸಿ, ಅವರಿಗೆ
ಮೇಲನು್ನಂಟು ಾಡುವೆನು. 6 ಅವರನು್ನ ಕಟಾ ಸಿ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ
ತಿರುಗಿ ಬರ ಾಡುವೆನು. ಅವರನು್ನ ಕಟು್ಟವೆನು, ಕೆಡವುವದಿಲ್ಲ;
ನೆಡುವೆನು, ಕೀಳುವುದಿಲ್ಲ. 7 ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋವನೆಂದು
ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕ ಹೃದಯವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು. ಅವರು ನನ್ನ
ಜನ ಾಗಿರುವರು, ಾನು ಅವರ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು; ಅವರು ನನ್ನ
ಕಡೆಗೆಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವರು” ಎಂಬುದೇ.

8 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು, “ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯ,
ಅವನ ಪ್ರ ಾನರು, ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ
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ಶೇಷ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ವಲಸೆ ಾದವರು, ಕೆಟು್ಟ ಾರೂ ತಿನ್ನದ
ಾಗೆ ಕೇವಲ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳ ಗತಿಗೆ ಇವರನು್ನ
ತರುವೆನು. 9 ಅವರ ಕೇಡಿ ಾಗಿ ಾನು ಅವರನು್ನ ಲೋಕದ
ಸಮಸ್ತ ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು; ಾನು
ಅವರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವರು ನಿಂದೆ, ಕಟು್ಟ ಾದೆ,
ಪರಿ ಾಸ್ಯ, ಾಪ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವರು. 10 ಾನು ಅವರಿಗೂ
ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಅವರು
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವ ತನಕ ಖಡ್ಗ, ಾಮ ಮತು್ತ ಾ್ಯಧಿಗಳನು್ನ ಅವರ
ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

25
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೊ್ರೕಹ

1 ೕಷೀಯನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, ಅಂದರೆ
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ದಲನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, 2 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ತನಗೆ ಉಂಟಾದ ಈ ದೈ ೕಕಿ್ತಯನು್ನ ಸಕಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಸಮಸ್ತಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಗೂ ಾರಿದನು.

3 ಆತನು, “ಆ ೕನನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ
ಆದ ೕಷೀಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಿಂದ ಈ
ದಿನದವರೆಗೆ, ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು ವಷರ್ಗಳಿಂದಲೂ ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ; ಆದರೆ ನೀವು ಅದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
4 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ತಪ್ಪದೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದ್ದರೂ ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಗೊಡಲೂ ಇಲ್ಲ.
5 ಆತನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತೇನೆಂದರೆ, ‘ನೀವೆಲ್ಲರು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ
ದು ಾರ್ಗರ್ದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಹಿಂದಿರುಗಿರಿ.
ನಿಮಗೆ ಾಶ್ವತ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿರಲಿ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಪು ಾತನ
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ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ
ದೇಶದೊಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಳಿ್ಳರಿ. 6 ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ,
ಸೇವಿಸಿ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಕೈಕೆಲಸದ ಬೊಂಬೆಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ರೇಗಿಸಬೇಡಿರಿ; ಹೀ ಾದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಾವ ಕೇಡನೂ್ನ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ’ಎಂಬುದೇ. 7ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ,

ನಿಮ್ಮ ಕೈಕೆಲಸದ ಬೊಂಬೆಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಕೆಣಕಿ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ
ಕೇಡನು್ನ ತಂದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಸೆರೆ
8 ಹೀಗಿರಲು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಈ ನುಡಿಯನು್ನ

ಕೇಳಿರಿ, “ನೀವು ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳದ ಾರಣ ಇಗೋ, 9 ಾನು
ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಜ ಾಂಗಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕರೆಯಿಸಿ, ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನೂ
ನನ್ನ ಸೇವಕನೂ ಆದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು.
ಇವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೂ, ಇದರ ನಿ ಾಸಿಗಳ ಮೇಲೂ
ಸುತ್ತಲಿನ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳಮೇಲೂ ಬೀಳಿಸಿ,ಅವುಗಳನು್ನ ತುಂ ಾ
ಾಳುಗೈದು, ಪರಿ ಾಸ್ಯಕೂ್ಕ, ನಿತ್ಯ ಾಶನಕೂ್ಕ ಈಡು ಾಡುವೆನು.

10 ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಹಷರ್ಸಂಭ್ರಮಗಳ ಧ ್ವನಿಯನೂ್ನ,
ವಧೂವರರ ಸ್ವರವನೂ್ನ, ಬೀಸುವ ಕಲಿ್ಲನ ಶಬ್ದವನೂ್ನ, ದೀಪದ
ಬೆಳಕನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವೆನು. 11 ಈ ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ಾ ಾಗಿ ಬೆರಗಿಗೆ
ಈ ಾಗುವುದು; ಮತು್ತ ಈ ಜ ಾಂಗಗಳು ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನ ಅಡಿ ಾ ಾಗಿ ಬಿದಿ್ದರುವವು. 12 ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ
ತರು ಾಯ ಾನು ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನನೂ್ನ, ಕಸಿ್ದೕಯರ ದೇಶವನೂ್ನ,
ಆ ಜ ಾಂಗದವರನೂ್ನ ಅವರ ದೊ್ರೕಹ ಾ್ಕಗಿ ದಂಡಿಸಿ, ಆ ದೇಶವನು್ನ
ನಿತ್ಯ ಾಶನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡುವೆನು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
13 ಾನು ಆ ದೇಶದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನುಡಿದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಂದರೆ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾಡಿರುವ
ಈ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಬರ ಾಡುವೆನು. 14ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳೂ ಮತು್ತ ಮ ಾ ಾಜರೂ
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ಅವರನೆ್ನೕ ಅಡಿ ಾ ಾಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು; ಅವರ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೂ
ಮತು್ತ ಕೈಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು”
ಎಂಬುದೇ.

ಯೆಹೋವನು ವಿಧಿಸುವ ದುಗರ್ತಿ
15 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ,

“ರೋಷರೂಪ ಮದ್ಯದ ಈ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾವ ಜ ಾಂಗಗಳ ಬಳಿಗೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೋ ಆ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳು ಇದರಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯುವಂತೆ
ಾಡು. 16 ಾನು ಅವರಲಿ್ಲಗೆ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಆ ನನ್ನ

ರೋಷವನು್ನ ಅವರು ಕುಡಿದು ಓ ಾಡುವರು, ಹುಚು್ಚಚಾ್ಚಗುವರು”
ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 17 ಆಗ ಾನು ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಿಂದ
ಆ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನು ಾವ ಜ ಾಂಗಗಳ
ಬಳಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನೋ, ಆ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳು ಅದರಲಿ್ಲ
ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು. 18 ಅದನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ,
ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ, ಅರಸರಿಗೂ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾನರಿಗೂ
ಕುಡಿಸಿದೆನು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಾ ಾಗಿ ಪರಿ ಾಸ್ಯಕೂ್ಕ ಮತು್ತ
ಾಪಕೂ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದ ಾಯಿತು. 19 ಅದು
ಈ ದಿನ ನೆರವೇರಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ
ಫರೋಹನು, ಅವನ ಸೇವಕರು, ಪ್ರ ಾನರು, ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು,
20 ಬಗೆಬಗೆಯ ಎ ಾ್ಲ ವಿದೇಶೀಯರು, ಊಚ್ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ
ಅರಸರು, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರು,ಅಷೆ ್ಕಲೋನ್, ಾಜಾ,
ಎಕೊ್ರೕನ್, ಾ ಾಗದೆ ಉಳಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷೊ್ಡೕದ್, 21 ಎದೋಮ್ಯರು,
ೕ ಾಬ್ಯರು, ಅ ್ಮೕನ್ಯರು, 22 ತೂರಿನ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರು,

ಚೀದೋನಿನ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರು, ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆಯ ಕ ಾವಳಿಯ
ಅರಸರು, 23ದೆ ಾನ್ಯರು, ತೇ ಾ ದೇಶದವರು,ಬೂಜ್ದೇಶದವರು,
ಚಂಡಿಕೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವವರೆಲ್ಲರು, 24 ಅರಬಿಯದ ಎ ಾ್ಲ
ಅರಸರು, ಅರಣ್ಯ ಾಸಿಗ ಾದ ಮಿಶ್ರಜಾತಿಯವರ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರು,
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25 ಜಿಮಿ್ರಯ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರು, ಏ ಾಮಿನ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರು, ಮೇದ್ಯರ
ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರು, 26 ದೂರ ಮತು್ತ ಸಮೀಪವಿರುವ ಉತ್ತರದೇಶದ
ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರು, ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಸಕಲ ಾಜ್ಯಗಳವರು
ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕುಡಿಸು; ಇವರು ಕುಡಿದಮೇಲೆ ಶೇಷಕಿನ* ಅರಸನೂ
ಕುಡಿಯಲಿ ಎಂಬುದೇ ನನ ಾದ ಅಪ್ಪಣೆ. 27 ಇದಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಈ
ಅಪ್ಪಣೆ ಾಯಿತು, ನೀನು ಅವರಿಗೆ ನುಡಿಯತಕ್ಕದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು;
ಆ ನನ್ನ ರೋಷವನು್ನ ಕುಡಿದು ಅಮಲೇರಿದವ ಾಗಿ ಕಕಿ್ಕ ಬಿದು್ದ
ಏಳದಿರಿ.” 28 ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ನಿನ್ನ
ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕೂ್ಕ, ಕುಡಿಯಲಿಕೂ್ಕ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ನೀನು
ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, “ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನೀವು ಕುಡಿಯಲೇ ಬೇಕು. 29 ಇಗೋ, ನನ್ನ
ಹೆಸರುಗೊಂಡಿರುವ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಧಿಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವು ಆ ದಂಡನೆಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೀರೋ? ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಖಡ್ಗವೇ, ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಸಂಹರಿಸಲಿಕೆ್ಕ ಾ” ಎಂದು
ಕೂಗುವೆನು. ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನನ್ನ
ನುಡಿ. 30 ಇಂತಿರಲು ನೀನು ಪ್ರ ಾದಿಸು ಾ್ತ ಈ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು,
“ಯೆಹೋವನು ಉನ್ನತಲೋಕದಿಂದ ಗಜಿರ್ಸುವನು, ತನ್ನ

ಘನನಿ ಾಸದಿಂದ ಧ ್ವನಿಗೈಯುವನು.
ಆತನು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಗಜಿರ್ಸಿ, ತನ್ನ ಹು ಾ್ಗವಲಿನ ಮಂದೆಯನು್ನ

ಬೆದರಿಸುವನು.
ಾ್ರ ಯ ಹಣ್ಣನು್ನ ತುಳಿಯುವವರು ಕೂ ಾಡುವಂತೆ

ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯಂಕರ ಾಗಿ ಕೂಗುವನು.
31ಆ ಶಬ್ದವು ಭೂಮಿಯಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೆ ಾ್ಯಪಿಸುವುದು,
ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ ಾ್ಯಜ್ಯವುಂಟಷೆ್ಟ,
* 25:26 25:26 ಶೇಷಕಿನ ಾಬೆಲಿನ ರಹಸ್ಯ ಾದ ಹೆಸರು.
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ಅವನು ನರಜನ್ಮದವರೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ನಿಲು್ಲವನು, ದುಷ್ಟರನು್ನ
ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾಡುವನು” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ಬರುವ ಕೇಡು
32ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನು, “ಆ ಾ, ಕೇಡುಜ ಾಂಗದಿಂದ

ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ಹರಡುವುದು; ದೊಡ್ಡ ಬಿರು ಾಳಿಯು ಲೋಕದ
ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಎದು್ದ ಬರುವುದು.

33 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಹತ ಾದವರು ಲೋಕದ ಒಂದು
ಕಡೆಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಬಿದಿ್ದರುವರು;

ಅವರಿ ಾಗಿ ಾರೂ ಗೋ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರನು್ನ ಾರೂ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಾರು ಹೂಣಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಾಗುವರು.

ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಿ ಾಗುವ ಶಿ
34 ಕುರುಬರೇ, ಅರಚಿ ಗೋ ಾಡಿರಿ! ಮಂದೆಯಲಿ್ಲನ ಹಿರಿಯ

ಾಯಕರೇ, ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಹೊರ ಾಡಿರಿ!
ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಧಿಸುವ ಾಲವು ಬಂದಿದೆ; ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಭಂಗಪಡಿಸುವೆನು;
ನೀವು ಬಿದು್ದ ಒಡೆದುಹೋದ ಅಂದ ಾದ ಾತೆ್ರಯಂತೆ

ಚೂರುಚೂ ಾಗುವಿರಿ.
35 ಕುರುಬರು ಓಡಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಾಗರ್ವು ಸಿಕ್ಕದು, ಮಂದೆಯ

ಹಿರಿಯ ಾಯಕರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದ
ದೊರೆಯದು.

36 ಆ ಾ, ಕುರುಬರ ಕೂ ಾಟ! ಮಂದೆಯ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರ
ಅರಚಾಟ!

ಯೆಹೋವನು ಆ ಹು ಾ್ಗವಲನು್ನ ಾಳು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನ ಾ್ಲ.
37 ನೆಮ್ಮದಿಯ ಗೋ ಾಳಗಳು ಯೆಹೋವನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯಿಂದ

ನಿಶ್ಯಬ್ದ ಾಗಿವೆ.
38ಆತನು ಸಿಂಹದಂತೆ ತನ್ನ ಗವಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ.
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ಹಿಂಸಿಸುವ ಖಡ್ಗದಿಂದಲೂ ಆತನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯಿಂದಲೂ ಅವರ
ದೇಶವು ಬೆರಗಿಗೆ ಈ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.

26
ಯೆರೆಮೀಯನುಮರಣದಿಂದ ಾ ಾದ್ದದು

1 ೕಷೀಯನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಯಿತು. 2 “ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ
ನಿಂತು ಆ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬರುವ ಯೆಹೂದದ
ಎ ಾ್ಲ ಊರಿನವರಿಗೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಹೇಳು, ಒಂದು ಾತನೂ್ನ ಬಿಡಬೇಡ. 3 ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ
ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದು ಾರ್ಗರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಾರು;
ಾಗೆ ಾಡಿದರೆ ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾನು ಅವರಿಗೆ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಕೇಡನು್ನ ಮನಮರುಗಿ ಾಡದಿರುವೆನು. 4 ನೀನು

ಅವರಿಗೆ, ‘ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟರುವ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ
ಅನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ, 5 ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಾನು ತಪ್ಪದೆ ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತ ಬಂದಿರುವ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳದೆಯೂ ಇದ್ದರೆ, 6 ಆಗ ಾನು ಈ
ಆಲಯವನು್ನ ಶಿಲೋವಿನ ಗತಿಗೆ ತಂದು, ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಲೋಕದ
ಸಮಸ್ತ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಾಪದ ಾ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು’ ”
ಎಂದು ಹೇಳು ಎಂದನು. 7 ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಾಜಕರೂ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳು
ಮತು್ತ ಸಕಲ ಜನರೂ ಕೇಳಿದರು. 8 ಸಮಸ್ತಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ
ಮೇಲೆ ಾಜಕರೂ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ಅವನನು್ನ
ಹಿಡಿದು, “ನೀನು ಾಯಲೇಬೇಕು! 9 ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ
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ಪ್ರ ಾದಿಸು ಾ್ತ, ‘ಈ ಆಲಯವು ಶಿಲೋವಿನ ಗತಿಗೆ ಬರುವುದು,
ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಒಕ್ಕಲಿಲ್ಲದೆ ಾಳುಬೀಳುವುದು’ ಎಂದು ಏಕೆ
ಹೇಳಿದೆ” ಎಂದರು. ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು
ಯೆರೆಮೀಯನ ಸುತ್ತಲು ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದ್ದರು.

10 ಯೆಹೂದದ ಸರ ಾರರು ಈ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿ
ಅರಮನೆಯಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಆ ಮಂದಿರದ
ಹೊಸ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 11 ಆಗ ಾಜಕರೂ
ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ, “ಇವನು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ತಕ್ಕವನು;
ಇವನು ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಅಹಿತ ನುಡಿದದ್ದನು್ನ ನೀವು ಕಿವಿ ಾರೆ
ಕೇಳಿದಿರೀ” ಎಂದು ಸರ ಾರರಿಗೂ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಹೇಳಿದರು.
12 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ಸಕಲ ಸರ ಾರರಿಗೂ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೂ,
“ನೀವು ಕೇಳಿದ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಈ ಆಲಯಕೂ್ಕ ಈ ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ
ಪ್ರತಿಕೂಲ ಾಗಿ ನುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 13 ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಾಗರ್ಗಳನೂ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ
ತಿದಿ್ದಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ;
ಾಗೆ ಾಡಿದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನುಡಿದಿರುವ
ಕೇಡನು್ನ ಮನಮರುಗಿ ಾಡದಿರುವನು. 14 ಾನೋ ನಿಮ್ಮ
ಕೈಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ; ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿಯೂ, ಾ್ಯಯ ಾಗಿಯೂ
ತೋರುವುದನು್ನ ನನಗೆ ಾಡಿರಿ. 15ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದು
ಾಕಿದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ, ನೀವೂ, ಈ ಪಟ್ಟಣವೂ ಮತು್ತ ಇದರ ನಿ ಾಸಿಗಳೂ
ನಿದೋರ್ಷಿಯ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದ ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಾಗುವಿರಿ
ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಈ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಕಿವಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು
ಖಂಡಿತ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಸರ ಾರರೂ
ಸಕಲ ಜನರೂ ಾಜಕ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ, “ಇವನು ಮರಣ ದಂಡನೆಗೆ
ತಕ್ಕವನಲ್ಲ; ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ
ನಮಗೆ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನಷೆ್ಟ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 17 ತರು ಾಯ ದೇಶದ
ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಎದು್ದ ನಿಂತು, 18 “ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ
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ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಾಲದಲಿ್ಲ ೕರೆಷೆತ್ ಊರಿನವ ಾದ ಮೀ ಾಯನು
ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೆ, ‘ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ, ಚೀ ೕನ್ ಪಟ್ಟಣವು ಹೊಲದಂತೆ ಉಳ ಾಗುವುದು,
ಯೆರೂಸಲೇಮು ಾಳುದಿಬ್ಬಗ ಾಗಿ ಬೀಳುವುದು, ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಪವರ್ತವು ಾಡು ಗುಡ್ಡಗಳಂ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು
ಹೇಳ ಾಗಿ 19 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೂ ಎ ಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರೋ? ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.
ಆ ಅರಸನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಆತನ
ದಯೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೆಹೋವನು ಅವರ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ನುಡಿದಿದ್ದ ಕೇಡನು್ನ ಮನಮರುಗಿ ಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟನ ಾ್ಲ. ಾ ಾದರೋ
ಇವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೇಡನು್ನ ಉಂಟು
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಸಕಲಜನ ಸಮೂಹಕೆ್ಕ

ಹೇಳಿದರು.
20 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಶ ಾಯನ ಮಗನೂ ಕಿಯರ್ತ್
ಾರೀಮ್ಊರಿನವನೂ ಆದಊರೀಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು

ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಸುವವ ಾಗಿದು್ದ ಯೆರೆಮೀಯನು
ನುಡಿದಂತೆಯೇ ಈ ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ ಈ ದೇಶಕೂ್ಕ ಅಹಿತವನು್ನ
ನುಡಿಯುತಿ್ತದ್ದನು. 21 ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನೂ,
ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೂರರೂ ಮತು್ತ ಸರ ಾರರೂ ಇವನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಅರಸನು ಇವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಲು

ಮನಸು್ಸ ಾಡಿದನು; ಆದರೆ ಊರೀಯನು ಆ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ಕೇಳಿ ಭಯಪಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಿ ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡನು.
22 ಆಗ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಅಕೊ್ಬೕರನ ಮಗ ಾದ
ಎ ಾ್ನ ಾನನನೂ್ನ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇನು್ನ ಕೆಲವರನೂ್ನ ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 23 ಅವರು ಊರೀಯನನು್ನ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಎಳೆದು
ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಬಳಿಗೆ ತರಲು ಅವನು ಇವನನು್ನ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕಡಿಸಿ, ಶವವನು್ನ ಾ ಾರಣ ಜನರ ಗೋರಿಗಳ ನಡುವೆ
ಾಕಿಸಿದನು.
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24 ಇತ್ತ ಾಜಕರೂ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಜನರ
ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಕೊಲಿ್ಲಸದ ಾಗೆ ಾಫಾನನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾಮನ
ಸ ಾಯವುಅವನಿಗೆ ಒದಗಿತು.

27
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಯೆರೆಮೀಯನು

ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ
1 ೕಷೀಯನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ

ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಯಿತು. 2 “ಇದೇ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ, ನೀನು ಕಣಿ್ಣಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ನೊಗಗಳನು್ನ ಾಡಿ ನಿನ್ನ
ಹೆಗಲಿಗೆ ಾಕಿಕೊಂಡು, 3 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ
ಬಳಿಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬಂದಿರುವ ಾಯ ಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ
ಅವುಗಳನು್ನ ಎದೋಮಿನ ಾಜ, ೕ ಾಬಿನ ಾಜ, ಅ ್ಮೕನ್ಯರ
ಾಜ, ತೂರಿನ ಾಜ, ಚೀದೋನಿನ ಾಜ, ಇವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು.

4 ನೀನು ಆ ಾಯ ಾರಿಗಳಿಗೆ, ‘ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನೀವು
ಹೀಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿ
ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಡೆಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇ ಾದ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು.’ 5 ‘ ಾನೇ ಕೈ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಮ ಾ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಲೋಕವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಣ ಾನವರನೂ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ್ದೕನೆ; ಈ ನನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ನನಗೆ ಸರಿತೋಚಿದವನಿಗೇ
ಕೊಡಬಲೆ್ಲನು. 6 ಈಗ ಈ ದೇಶಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನೂ
ನನ್ನ ಸೇವಕನೂ ಆದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಕೈವಶ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಅವನ
ಸೇವೆ ಾಗಿ ಭೂಜಂತುಗಳನೂ್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 7ಅವನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಾಲವು
ಸಮೀಪಿಸುವ ತನಕ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳು ಅವನಿಗೂ, ಅವನ
ಮಗನಿಗೂ ಮತು್ತ ಮ್ಮಗನಿಗೂ ಅಡಿ ಾ ಾಗಿ ಬಿದಿ್ದರುವವು;
ಆ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳೂ ಮ ಾ ಾಜರೂ ಅವನನೆ್ನೕ
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ಅಡಿ ಾಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. 8 ಾವ ಜ ಾಂಗ, ಾವ
ಾಜ್ಯ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಅಡಿ ಾ ಾಗಲಿಕೂ್ಕ,
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ನೊಗಕೆ್ಕ ಹೆಗಲು ಕೊಡಲಿಕೂ್ಕ ಒಪ್ಪದೆ ಇರುವನೋ
ಆ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಾನು ಖಡ್ಗ, ಾಮ ಮತು್ತ ಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ
ದಂಡಿಸು ಾ್ತ ಬಂದು, ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಅವನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ನಿಮೂರ್ಲ
ಾಡಿಸುವೆನು’ ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 9 ‘ನೀವು ಾಬೆಲಿನ

ಅರಸನ ಅಡಿ ಾ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ನುಡಿಯುವ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು, ಶಕುನದವರು, ಕನಸಿನವರು, ಕಣಿಯವರು,
ಾಟದವರು, ಇವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲೇ ಾರದು. 10 ಅವರು

ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಾರು ಾ್ತರೆ; ನೀವು ನನಿ್ನಂದ ಅಟ್ಟಲ್ಪಟು್ಟ
ದೇಶಭ್ರಷ್ಟ ಾಗಿ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅವರ ದುಬೋರ್ಧನೆಯು
ಆಸ್ಪದ ಾಗುವುದು. 11 ಾವ ಜ ಾಂಗವು ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ
ನೊಗಕೆ್ಕ ಹೆಗಲು ಕೊಟು್ಟ ಅವನ ಅಡಿ ಾ ಾಗುವುದೋ, ಆ
ಜ ಾಂಗದವರನು್ನ ಾನು ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು;
ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯನು್ನ ವ್ಯವ ಾಯ ಾಡಿ ಾಸಿಸುವರು.
ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.”

12 ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು ಆ ಎ ಾ್ಲ ಾತುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೂ ಹೀಗೆ ನುಡಿದೆನು,
“ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ನೊಗಕೆ್ಕ ಹೆಗಲುಕೊಟು್ಟ ಅವನಿಗೂ ಅವನ
ಜನರಿಗೂ ಅಡಿ ಾ ಾಗಿರಿ, ಆಗ ಬದುಕುವಿರಿ. 13 ನೀನೂ ನಿನ್ನ
ಜನರೂ ಖಡ್ಗ ಾಮ ಮತು್ತ ಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ ಏಕೆ ಾಯಬೇಕು?
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಅಡಿ ಾ ಾಗಲು ಒಪ್ಪದ ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ಈ
ಗತಿ ಾಗುವುದೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದಿ ಾ್ದನಷೆ್ಟ. 14 ‘ನೀವು
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಅಡಿ ಾ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ನುಡಿಯುವ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿರಿ; ಅವರು
ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಾರು ಾ್ತರೆ. 15 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
‘ ಾನು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ; ನನ್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಸುಳ್ಳನು್ನ
ಾರು ಾ್ತರೆ. ನೀವೂ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ನನಿ್ನಂದ
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ಅಟ್ಟಲ್ಪಟು್ಟ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅವರ ದುಬೋರ್ಧನೆಯು
ಆಸ್ಪದ ಾಗುವುದು.’ ”

16 ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು ಾಜಕರಿಗೂ ಈ ಸಕಲಜನರಿಗೂ
ಹೀಗೆ ನುಡಿದೆನು, “ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಇಗೋ,
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಉಪಕರಣಗಳು ಬೇಗನೆ ಾಬೆಲಿನಿಂದ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರಲ್ಪಡುವವು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಸುವ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿರಿ; ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳನು್ನ
ಾರು ಾ್ತರೆ. 17 ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲೇ ಾರದು;
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಅಡಿ ಾ ಾಗಿರಿ, ಬದುಕುವಿರಿ. 18 ಈ
ಪಟ್ಟಣವು ಏಕೆ ಾ ಾಗಬೇಕು? ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿಗ ಾಗಿದು್ದ
ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ನೆಲೆ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿ ಾಪನೆ ಾಡಿ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಯೆಹೂದದ ಅರಸನ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಉಳಿದಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. 19 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರ ಾನರನೂ್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಸಮಸ್ತ ಪ್ರ ಾನರನೂ್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ
ಒ ಾ್ದಗ ಕೆಲವು ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ. 20 ಆ
ಕಂಬಗಳು, ಸಮುದ್ರವೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಾತೆ್ರಯು, ಪೀಠಗಳು, ಈ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳು, ಇವುಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ,
ಅಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ, 21 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಉಳಿದಿರುವ
ಉಪಕರಣಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, 22 ‘ಅವು
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವ ದಿನದ
ತನಕ ಅಲೆ್ಲೕ ಇರುವವು; ಆಗ ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಪುನಃ ತಂದು ಈ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸುವೆನು. ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.’ ”
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28
ಯೆರೆಮೀಯನು ಹನನ್ಯನನು್ನ ಗದರಿಸಿದು್ದ

1 ಅದೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ, ಅಂದರೆ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದ ಐದನೆಯ
ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ, ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಅಜೂ್ಜರನ ಮಗನೂ ಗಿಬೊ್ಯೕನ್
ಊರಿನವನೂ ಆದ ಹನನ್ಯನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ
ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಸಕಲಜನರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು,

2 “ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸರು ನಿಮಗೆ ಹೇರಿರುವ ನೊಗವನು್ನ
ಮುರಿದುಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 3 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಈ
ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯ್ದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಸಕಲಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಎರಡು ವಷರ್ಗ ಳ ಾಗಿ ಾನು ಪುನಃ ಈ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸುವೆನು.

4 “ ‘ಮತು್ತ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ
ಅರಸನೂ ಆದ ಯೆಕೊನ್ಯನನೂ್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆಹೋದ ಎ ಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಬರ ಾಡುವೆನು. ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನು ನಿಮಗೆ ಹೇರಿರುವ ನೊಗವನು್ನ ಾನು ಮುರಿದುಬಿಡುವೆನು.
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.’ ”

5 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದೊಳಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಸಕಲಜನರ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹನನ್ಯನಿಗೆ, 6 “ ಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ,
ಯೆಹೋವನು ಾಗೆಯೇ ಾಡಲಿ! ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆಲಯದ
ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ ಸೆರೆಹೋದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಾಬೆಲಿನಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಪುನಃ ಬರ ಾಡಿ ನೀನು ನುಡಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಿ!
7 ಆದರೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಮತು್ತ ಸಕಲ ಜನರ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ
ನುಡಿಯುವ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳು, 8 ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಮುಂಚೆ
ಪು ಾತನ ಾಲದಿಂದಿದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ
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ದೊಡ್ಡ ಾಜ್ಯಗಳಿಗೂಯುದ್ಧ, ವಿಪತು್ತ, ಾ್ಯಧಿ, ಇವುಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಾರುತಿ್ತದ್ದರಷೆ್ಟ. 9 ಹಿತ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಾರುವ ಪ್ರ ಾದಿ ೕ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ನಿಜ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೆಂದು ಅವನ ಾತು
ಕೈಗೂಡಿದಮೇಲೇ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹನನ್ಯನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೆರೆಮೀಯನ
ಹೆಗಲಿನಿಂದ ನೊಗವನು್ನ ತೆಗೆದು ಮುರಿದು ಾಕಿ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ
ಎದುರಿಗೆ, 11 “ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ, ಾನು
ಹೀಗೆಯೇ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ನೊಗವನು್ನ
ಎರಡು ವಷರ್ದೊಳ ಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಜ ಾಂಗಗಳ ಹೆಗಲಿನಿಂದ
ತೆಗೆದು ಮುರಿದು ಾಕುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೆರೆಮೀಯನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.

12 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹನನ್ಯನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನ
ಹೆಗಲಿನಿಂದ ನೊಗವನು್ನ ತೆಗೆದು ಮುರಿದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಾತನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. 13 “ನೀನು
ಹೋಗಿ ಹನನ್ಯನಿಗೆ, ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, ‘ನೀನು
ಮರದ ನೊಗಗಳನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟೆ್ಟ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ
14 ಕಬಿ್ಬಣದ ನೊಗಗಳನು್ನ ಾಡು, ಏಕೆಂದರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
ಈ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳು ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ
ಸೇವಿಸಲೆಂದು ಾನು ಅವುಗಳ ಹೆಗಲಿಗೆ ಕಬಿ್ಬಣದ ನೊಗವನು್ನ
ಹೇರಿದೆ್ದೕನೆ, ಅವು ಅವನನು್ನ ಪೂಜಿಸುವವು; ಇದಲ್ಲದೆ
ಭೂಜಂತುಗಳನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು”
ಎಂಬುದೇ. 15ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೆರೆಮೀಯನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಹನನ್ಯನಿಗೆ, “ಹನನ್ಯನೇ, ಕೇಳು, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ; ಈ ಜನರು ಸುಳ್ಳನು್ನ ನಂಬುವಂತೆ ಾಡುತಿ್ತೕ.
16ಆದ ಾರಣಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಇಗೋ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿಂದ ತೊಲಗಿಸುವೆನು; ನೀನು ಯೆಹೋವ ಾದ
ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದೊ್ರೕಹದ ಾತನು್ನ ಆಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದೇ ವಷರ್
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ಾಯುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ಅದರಂತೆ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಹನನ್ಯನು ಅದೇ ವಷರ್ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಸತ್ತನು.

29
ಯೆರೆಮೀಯನು ಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ

ಾಗದ
1 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಸೆರೆಹೋಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ

ಉಳಿದವರಿಗೂ, ಾಜಕರಿಗೂ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೂ ಅಂತು
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನುಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಾಬಿಲೋನಿಗೆಸೆರೆಒಯಿ್ದದ್ದ
ಸಕಲ ಜನರಿಗೂಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದಬರೆದು ರ ಾನಿಸಿದ ಾಗದದ
ಾತುಗಳು. 2 ಇದು ಅರಸ ಾದ ಯೆಕೊನ್ಯನು, ಾಜ ಾತೆಯು,

ಕಂಚುಕಿಗಳು, ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸರ ಾರರು,
ಶಿಲಿ್ಪಗಳು, ಕ ಾ್ಮರರು ಇವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ತೊಲಗಿದ
ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳು. 3 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಂದ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಬಳಿಗೆ
ಾಯ ಾರಿಗ ಾಗಿ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಫಾನನ
ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಸ,ಹಿಲಿ್ಕೕಯನಮಗ ಾದ ಗೆಮಯರ್ಇವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಅದನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ಅದರಲಿ್ಲ, “ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಾಗಿಸಿದ ಸೆರೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ,

5 ನೀವು ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿರಿ,
ತೋಟಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿರಿ.
6 ಸಂ ಾರಿಗ ಾಗಿ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನಿಮ್ಮ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಡಿರಿ; ಅವರೂ ಗಂಡು
ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಲಿ; ನೀವು ಇರುವಲಿ್ಲಯೇ
ವೃದಿ್ಧ ಾಗಿರಿ, ಕೊರತೆ ಅನುಭವಿಸದಿರಿ. 7 ಾನು ಾವ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಗಿಸಿದೆನೋ, ಅದರ ೕಮವನು್ನ ಾರೈಸಿ
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ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ; ಅದರ ೕಮವೇ ನಿಮ್ಮ
ೕಮ. 8 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಂದಲೂ, ಶಕುನದವರಿಂದಲೂ ೕಸಹೋಗಬೇಡಿರಿ;
ನಿಮ ಾಗಿ ಕನಸುಕಂಡು ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿರಿ. 9ಅವರು
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಾರು ಾ್ತರೆ; ಾನು ಅವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ” ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

10 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾಬೆಲ್ ಾಜ್ಯವು
ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಪ್ರಬಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಟಾ ಸಿ,
ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಬರ ಾಡುವೆನೆಂಬ ನನ್ನ ಶುಭ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ನಿಮ ಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. 11 ಇವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಲಿ,
ನಿರೀ ಯಿರಲಿಎಂದು ಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವ
ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾನೇ ಬಲೆ್ಲನು; ಅವುಅಹಿತದ ೕಚನೆಗಳಲ್ಲ,
ಹಿತದ ೕಚನೆಗಳೇ. 12 ನೀವು ನನಗೆ ರೆಯಿಡುವಿರಿ, ನನ್ನನು್ನ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಹೋಗುವಿರಿ; ಾನು ಕಿವಿಗೊಡುವೆನು. 13 ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ, ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಹುಡುಕಿ ಾಗ ನನ್ನನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 14 ಾನು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವೆನು, ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ದುರವಸೆ್ಥಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ, ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಟಿ್ಟದ್ದ
ಸಮಸ್ತ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ, ಸಕಲಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದಲೂ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸೆರೆಗೆ ಾಗಿಸಿದೆನೋ
ಅಲಿ್ಲಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರ ಾಡುವೆನು, ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ”
ಎಂಬುದೇ. 15 ನೀ ೕ, “ಯೆಹೋವನು ನಮ ಾಗಿ ಾಬೆಲಿನಲೆ್ಲೕ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ”ಅಂದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.

16 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನ
ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾದ ಅರಸನ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ, ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಸೆರೆಹೋಗದ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಸಕಲ ನಿ ಾಸಿಗಳ
ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, 17 “ಆ ಾ, ಾನು ಅವರ
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ಮೇಲೆ ಖಡ್ಗ, ಾಮ ಮತು್ತ ಾ್ಯಧಿಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿ ಾರೂ
ತಿನ್ನದ ಾಗೆ ಕೆಟು್ಟ ಕೇವಲ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳ
ಗತಿಗೆ ಅವರನು್ನ ತರುವೆನು. 18 ಾನು ಖಡ್ಗ, ಾಮ ಮತು್ತ
ಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟ ಾ್ತ, ಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ
ಭ ಾಸ್ಪದ ಾಗುವಂತೆಯೂ, ಾನು ಅವರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಟಿ್ಟರುವ
ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಾಪ, ಪರಿ ಾಸ್ಯ, ದೂಷಣೆ, ಇವುಗಳಿಗೆ
ಗುರಿ ಾಗುವಂತೆಯೂ ಾಡುವೆನು. 19ಅವರುನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ; ಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಅವರ
ಬಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಸು ಾ್ತ ಬಂದರೂ ಅವರು ಕೇಳಲೊಲ್ಲದೆ
ಹೋದರು ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”

20 ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಾಗಿಸಿದ
ಸೆರೆಯವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
21 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಾರುವ ಕೊ ಾಯನ ಮಗ ಾದ
ಅ ಾಬ, ಾಸೇಯನ ಮಗ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯ ಇವರ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ಾನು ಇವರನು್ನ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಕೈಗೆ ಕೊಡುವೆನು; ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ
ಇವರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸುವನು. 22 ಇವರ ಚರಿತೆ್ರಯನು್ನ ಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲ
ಸೆರೆ ಾಗಿರುವಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರು ಶಪಿಸುವ ಾ ಾಗಿತೆಗೆದುಕೊಂಡು
‘ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಮತು್ತ
ಅ ಾಬನ ಗತಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ತರಲಿ’ ಎಂದು
ಶಪಿಸುವರು. 23 ಇವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ದು ಾಚಾರವನು್ನ
ನಡೆಸಿ, ನೆರೆಯವರ ಹೆಂಡತಿಯರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿ,
ಾನು ಆ ಾಪಿಸದ ಾತುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಸು ಾ್ಳಗಿ
ಾರಿದಿರ ಾ್ಲ; ಾನೇ ಬಲೆ್ಲ, ಾನೇ ಾ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ” ಎಂಬುದೇ.

ಶೆ ಾಯನ ಆ ೕಪಣೆ,ಯೆರೆಮೀಯನಉತ್ತರ
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24 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು, ನೀನು ನೆಹೆ ಾಮ್ಯ ಾದ ಶೆ ಾಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ
ತಿಳಿಸಬೇಕು, 25 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನೀನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ಎ ಾ್ಲ, ಜನರಿಗೂ ಾಜಕ ಾದ ಾಸೇಯನ ಮಗ ಾಗಿರುವ
ಚೆಫನ್ಯನಿಗೂ ಮತು್ತ ಸಮಸ್ತ ಾಜಕರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ
ಾಗದದಲಿ್ಲ, 26 “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋ ಾದನ
ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿ, ಾರು ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ
ಪ್ರ ಾದಿಯಂತೆ ನಟಿಸು ಾ್ತನೋ ಅವನನು್ನ ಕೋಳಕೆ್ಕ ಾಕಿ,
ಕೊರಳಿಗೆ ಕವೆ ಡು್ಡವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ತನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ವಹಿಸಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ. 27 ಹೀಗಿರಲು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿ
ನಟಿಸುವ ಅ ಾತೋತಿನವ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ನೀನು
ಏಕೆ ಖಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ? 28 ಇವನು, ‘ಪರದೇಶ ಾಸವು ನಿಮಗೆ
ದೀಘರ್ ಾಗುವುದು, ನೀವು ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಿರಿ, ತೋಟಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿರಿ’
ಎಂದು ಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲರುವ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ ನೋಡು
ಎಂಬು ಾಗಿಬರೆದ ಾರಣ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದುಖಂಡಿತ.”

29 ಾಜಕ ಾದ ಚೆಫನ್ಯನು ಈ ಾಗದವನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನ ಮುಂದೆ ಓದಿದನು. 30ಅನಂತರ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ
ಯೆಹೋವನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. 31 ನೀನು
ಸೆರೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸು, “ನೆಹೆ ಾಮ್ಯ ಾದ
ಶೆ ಾಯನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಾನು
ಕಳುಹಿಸದೆ ಹೋದರೂ ಶೆ ಾಯನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡಿ
ಸುಳಿ್ಳನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿದ ಾರಣ ಇಗೋ, 32 ಾನು ಆ
ನೆಹೆ ಾಮ್ಯ ಾದ ಶೆ ಾಯನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರನೂ್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು; ಅವನು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ದೊ್ರೕಹದ ಾತನು್ನ ಆಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು
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ಅವನಿಗೆ ಾವ ಸಂ ಾನವೂ ಇರದು; ಾನು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ಉಂಟು ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಮೇಲನು್ನ ಅವನು ನೋಡದೆ
ಹೋಗುವನು; ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ” ಎಂಬುದೇ.

30
ಸುಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವ ಾ ಾ್ದನ

1 ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಾತನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀನು
ಗ್ರಂಥ ಾಗಿ ಬರೆ. 3 ಇಗೋ, ಾನು ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಅವರ ದುರವಸೆ್ಥಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವ ದಿನಗಳು
ಬರುವವು. ಆಗ ಾನು ಅವರನು್ನ ಅವರಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಪುನಃ ಬರ ಾಡುವೆನು. ಅವರು ಅದನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು.
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ” ಎಂಬುದೇ.
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಾಧೆಯೂಉ ಾ್ಧರವೂ

4ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು, 5 “ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
ಭೀತಿಯಿಂ ಾಗುವ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸಿದೆ; ಭಯವೇ ಹೊರತು

ಸ ಾ ಾನವಿಲ್ಲ;
6ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡಿರಿ, ಗಂಡಸು ಪ್ರಸವವೇದನೆ ಪಡುವುದುಂಟೆ?
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಹೆರುವವಳಂತೆ ಸೊಂಟವನು್ನ ಹಿಸಕಿಕೊಳು್ಳವುದು,

ಎ ಾ್ಲ ಮುಖಗಳು ಬಿಳಿಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಇವು ಏಕೆ ನನ್ನ
ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ?

7ಅ ್ಯೕ, ಆ ದಿನವು ೕರ ಾದದು್ದ,ಅಂಥ ದಿನಮತೊ್ತಂದಿಲ್ಲ,
ಅದು ಾಕೋಬರಿಗೆ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನ ದಿನ; ಆದರೂ ಅವರು ಅದರಿಂದ

ಾ ಾಗುವರು.”
8 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು

ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದ ನೊಗವನು್ನ ಅವರ ಹೆಗಲಿನಿಂದ



ಯೆರೆಮೀಯನು 30:9 ciii ಯೆರೆಮೀಯನು 30:14

ಮುರಿದುಬಿಟು್ಟ, ಕಣಿ್ಣಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕುವೆನು;ಇನು್ನ ಅನ್ಯರುಅವರನು್ನ
ಅಡಿ ಾ ಾಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳರು. 9 ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನನ್ನನೂ್ನ, ಾನು ಅವರಿ ಾಗಿ ಏಪರ್ಡಿಸುವ
ಾಜ ಾದ ಾವೀದನನೂ್ನ ಸೇವಿಸುವರು.”

10ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಕೋಬೇ,
ಭಯಪಡಬೇಡ! ಇ ಾ್ರಯೇಲೇ,ಅಂಜಬೇಡ!

ಇಗೋ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದೂರದೇಶದಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು, ನಿನ್ನ
ಸಂ ಾನವನು್ನ ಸೆರೆಹೋದ ಸೀಮೆಯಿಂದ ರ ಸುವೆನು.

ಾಕೋಬನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿಯೂ, ಾ ಾಗಿಯೂ
ಇರುವುದು; ಾರೂ ಅದನು್ನ ಹೆದರಿಸರು.”

11 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಲು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ;

ಾನು ಾವಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲಗೆನಿನ್ನನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ ಚದರಿಸಿದೆನೋ,
ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು.

ನಿನ್ನನೊ್ನೕ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡೆನು; ನಿನ್ನನು್ನ ಮಿತಿಮೀರಿ ಶಿ ಸೆನು. ಆದರೆ
ಶಿ ಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.”

ಾ ಾಗಿ ಹೋದ ಚೀ ೕನನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಉನ್ನತಿಗೆ
ತರುವುದು
12 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನಿನ್ನ ಾಯವು

ಗುಣಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಾಸುಂಡೆಯು ೕರ ಾಗಿದೆ.
13 ನಿನ್ನ ಾಲಿಗೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹುಣಿ್ಣಗೆ ಔಷಧವಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ

ಾಸಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
14 ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರದಲಿ್ಲ ತೊಡಗಿದವರು ಾರೂ ನಿನ್ನನು್ನ

ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ,ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.
ನಿನ್ನ ಅಪ ಾಧವು ಹೆಚಿ್ಚ ಾಪಗಳು ಬಹಳ ಾದುದರಿಂದ ಾನು

ಶತು್ರ ಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದೆನು, ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದೆನು.
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15 ಅ ್ಯೕ, ನೋವು ನಿಲ್ಲದು ಎಂದು ನಿನ್ನ ಪೆಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಏಕೆ
ಅರಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ?

ನಿನ್ನ ಅಪ ಾಧವು ಹೆಚಿ್ಚ ಾಪಗಳು ಬಹಳ ಾದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ
ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿದೆನು.

16 ಹೀಗಿರಲು ನಿನ್ನನು್ನ ನುಂಗುವವರೆಲ್ಲರು ನುಂಗಲ್ಪಡುವರು; ನಿನ್ನ
ಶತು್ರಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ತಪ್ಪದೆ ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವರು.

ನಿನ್ನನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡುವವರು ಸೂರೆ ಾಗುವರು, ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳ
ಹೊಡೆಯುವವರನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಗೆ ಈಡು ಾಡುವೆನು.”

17 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ‘ಇದು ಚೀ ೕನ್,
ಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಾಗಿರುವ ನಗರ’ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳಿ,

ನಿನ್ನನು್ನ ಭ್ರಷ್ಟಳೆಂದದ್ದನು್ನ ಾನು ಸಹಿಸ ಾರದೆ, ನಿನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿ
ನಿನ್ನ ಾಸುಂಡೆಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡುವೆನು.”

18 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ಾ, ಾನು ಾಕೋಬಿನ
ಮನೆಗಳ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ, ಅದರ ನಿ ಾಸಗಳನು್ನ
ಕರುಣಿಸುವೆನು.

ಪಟ್ಟಣವು ತನ್ನ ಾಳುದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವುದು,
ಅರಮನೆಯು ಾನಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ನೆಲೆ ಾಗಿರುವುದು.

19 ಅವುಗ ಳಗಿಂದ ಸೊ್ತೕತ್ರವೂ ಮತು್ತ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ನಲಿಯುವ ಧ ್ವನಿಯೂ ಕೇಳಿಸುವವು.

ಾನು ಆ ಜನರನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು, ಅವರು ಇನು್ನ ಅಲ್ಪ ಾಗಿರರು,
ಅವರನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವೆನು,ಅವರು ಇನು್ನ ಹೀನ ಾಗಿರರು.

20ಅವರ ಸಂ ಾನವುಪೂವರ್ದ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ಹೊಂದುವುದು,
ಅವರ ಸ ಾಜವು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನೆಲೆ ಾಗಿರುವುದು, ಅವರನು್ನ

ಾಧಿಸುವವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ದಂಡಿಸುವೆನು.
21 ಅವರಲೆ್ಲೕ ಒಬ್ಬನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಭು ಾಗಿರುವನು, ಅವರ

ವಂಶದವನೇ ಅವರ ಾ್ನಳುವನು.
ಾನು ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬರಗೊಡಿಸ ಾಗಿ ಅವನು ನನ್ನ

ಸನಿ್ನ ಾನಕೆ್ಕ ಸೇರುವನು.
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ನನ್ನನು್ನ ಸಮೀಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾರು ಧೈಯರ್ಗೊಂ ಾರು? ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”

22ನೀವು ನನ್ನ ಜನ ಾಗಿರುವಿರಿ, ಾನು ನಿಮಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು.

ಯೆಹೋವನ ರೋಷವೆಂಬ ಬಿರು ಾಳಿ
23 ಆ ಾ, ಯೆಹೋವನ ರೋಷವೆಂಬ ಬಿರು ಾಳಿಯು,

ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಾಳಿಯು ಹೊರಟಿದೆ;
ಅದು ದುಷ್ಟರ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುವುದು.
24 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೃದ ಾಲೋಚನೆಯನು್ನ

ಾಯರ್ಗತಗೊಳಿಸಿ, ನೆರವೇರಿಸುವ ತನಕ ಆತನ ರೋಷವು
ಹಿಂದಿರುಗದು,

ಕಟ್ಟಕಡೆಯದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಇದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸುವಿರಿ.

31
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಸೆರೆಯಿಂದ ಾ ಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುವುದು

1 ಯೆಹೋವನು, “ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ
ಸಕಲ ಗೋತ್ರಗಳವರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು, ಅವರು ನನಗೆ
ಪ್ರಜೆ ಾಗಿರುವರು” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
2 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು, “ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಹತ ಾಗದೆ ಉಳಿದ ಜನಕೆ್ಕ

ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ದಯೆದೊರೆಯುವುದು;
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ

ಯೆಹೋವನು ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಅದಕೆ್ಕ ದಶರ್ನಕೊಟು್ಟ,
3 ‘ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರುವುದು ಾಶ್ವತ ಪೆ್ರೕಮದಿಂದಲೇ;

ಆದ ಾರಣ ನಿನ್ನನು್ನ ಮಮತೆಯಿಂದ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
4 ಇ ಾ್ರಯೇಲೆಂಬ ಯುವತಿಯೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಾಳುಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ

ಪುನಃ ಕಟು್ಟವೆನು;ಅವು ಕಟ್ಟಡಗ ಾಗುವವು.
ನೀನು ಮತೆ್ತ ದಮ್ಮಡಿಗಳಿಂದ ವೈಭವಗೊಂಡು ವಿನೋದಪಡುವವರ

ಾಟ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವಿ.
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5 ನೀನು ತಿರುಗಿ ಸ ಾಯರ್ದ ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿ; ನೆಡುವವರು ನೆಟು್ಟ ಫಲವನು್ನ

ಅನುಭವಿಸುವರು.
6 ಒಂದು ದಿನವು ಬರುವುದು, ಆಗ ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಗುಡ್ಡಗಳ

ಮೇಲಿರುವ ಾವಲು ಾರರು, ಏಳಿರಿ, ಚೀ ೕನಿಗೆ, ನಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನ ಾನಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ ಬನಿ್ನ’
ಎಂದು ಕೂಗುವರು” ಎಂದು ಹೇಳುವನು.

7 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾಕೋಬಿನ ನಿಮಿತ್ತ
ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈಯಿರಿ, ಜ ಾಂಗಗಳ ಶಿರೋಮಣಿಯ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೇಕೆ ಾಕಿರಿ.

ಯೆಹೋವನೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ನಿನ್ನ ಜನವನು್ನ ರ ಸು
ಎಂದು ೕಷಿಸಿ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.

8 ಇಗೋ, ಾನು ಅವರನು್ನ ಉತ್ತರ ದೇಶದಿಂದ ಬರ ಾಡುವೆನು,
ದಿಗಂತಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕೂಡಿಸುವೆನು.

ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕುರುಡರನೂ್ನ, ಕುಂಟರನೂ್ನ, ಗಭಿರ್ಣಿಯರನೂ್ನ,
ದಿನತುಂಬಿದ ಬಸುರಿಯರನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕರೆತರುವೆನು.
ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಗುಂ ಾಗಿ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವರು.

9ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿ ಾಪನೆಗಳಿಂದಅಳು ಾ್ತ ನಡೆದು ಬರುವರು, ಾನು
ಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವೆನು.

ಎಡವದ ಸಮ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸು ಾ್ತ ತುಂಬಿದ ತೊರೆಗಳ ಬಳಿಗೆ
ಬರ ಾಡುವೆನು.

ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿಗೆ ತಂದೆ, ಎಫಾ್ರಯೀಮು ನನ್ನ ಹಿರಿಯ
ಮಗನಲ್ಲವೆ.

10ಜ ಾಂಗಗಳೇ,ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
ದೂರ ದಿ್ವೕಪಗಳಲಿ್ಲ ಾರಿರಿ!
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಚದರಿಸಿ ಾತನು, ‘ಮಂದೆಯನು್ನ ಾಯುವ

ಕುರುಬನಂತೆ ಅವರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಾ ಾಡುವನು’ ಎಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ.
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ಯೆಹೋವನು ಾಕೋಬ್ಯರನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ,
11ಅವರಿಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠರ ಕೈಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಾ್ದನಷೆ್ಟ.
12ಅವರು ಬಂದು ಚೀ ೕನ್ ಶಿಖರದಲಿ್ಲ ಾಡುವರು.
ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ, ಕರು, ಕುರಿಮರಿ ಅಂತು ಯೆಹೋವನು

ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಮೇಲುಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲು
ಪ್ರ ಾಹದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಬರುವರು.

ಅವರ ಆತ್ಮವು ಹದ ಾಗಿ ನೀರು ಾಯಿಸಿದ ತೋಟದಂತಿರುವುದು;
ಅವರು ಇನು್ನ ಕಳೆಗುಂದರು.

13ಆಗಯುವತಿಯು ಾಟ್ಯ ಾಡು ಾ್ತ ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವಳು;
ಯುವಕರು ಮತು್ತ ವೃದ್ಧರು ತೆ ಾಗಿ ಹಷಿರ್ಸುವರು.
ಾನು ಅವರ ದುಃಖವನು್ನ ನೀಗಿಸಿ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ,
ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಸನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಆನಂದಿಸುವಂತೆ ಅವರನು್ನ

ಸಂತೈಸುವೆನು.
14 ಾಜಕರನು್ನ ಮೃ ಾ್ಟನ್ನಭೋಜನದಿಂದ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸುವೆನು;
ಾನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಮೇಲುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಜನರು ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿ

ಅನುಭವಿಸುವರು. ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”
ಾಹೇಲಳ ಪ್ರ ಾಪ;ಯೆಹೋವನ ಸ ಾ ಾನ

15 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾ ಾದಲಿ್ಲ ಬೊಬೆ್ಬಯು
ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ,

ಗೋ ಾಟವೂಮತು್ತ ೕರ ರೋದನವೂಉಂಟಾಗಿವೆ; ಾಹೇಲಳು
ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಅತ್ತತು್ತ ಅವರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ
ಸ ಾ ಾನ ಹೊಂದದೆ ಇ ಾ್ದಳೆ.”

16 ಯೆಹೋವನು, “ನಿನ್ನ ಧ ್ವನಿಯು ಗೋ ಾಟದ ಸ್ವರ ಾಗದಿರಲಿ,
ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ನೀರು ಸುರಿಸದಿರಲಿ.

ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾಸವು ಾಥರ್ಕ ಾಗುವುದು; ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ;
ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಶತು್ರವಿನ ದೇಶದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವರು”
ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ.



ಯೆರೆಮೀಯನು 31:17 cviii ಯೆರೆಮೀಯನು 31:22

17 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನಿನಗೆ ಮುಂದೆ ಒಳೆ್ಳಯ
ಗತಿ ಾಗುವುದೆಂದು ನಿರೀ ಯಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಸ್ವಂತ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಸೇರುವರು.

18 ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಹೀಗೆ ಪ್ರ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ,
‘ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸಿದಿ್ದ, ಪಳಗದ ಹೋರಿಯಂತೆ ಶಿ ಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿದೆನು.

ನನ್ನನು್ನ ತಿರುಗಿಸು, ನೀನು ತಿರುಗಿಸಿದ ಾಗೆ ತಿರುಗುವೆನು; ನೀನು ನನ್ನ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಲ್ಲವೆ.

19 ತಿರುಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆಯೇ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ ಪಟೆ್ಟನು; ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದಮೇಲೆಯೇ ತೊಡೆಯನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡೆನು*.

ನನ್ನ ೌವನದಅವ ಾನವನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆಹೊತು್ತಕೊಂಡ ಾರಣ
ಲಜೆ್ಜಗೊಂಡೆನು, ೌದು, ತುಂ ಾ ಾಚಿಕೆಪಟೆ್ಟನು.’ ”

20ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಎಫಾ್ರಯೀಮು ನನಗೆ ಪಿ್ರಯಪುತ್ರ,
ಮುದು್ದಮಗುವಲ್ಲವೇ?

ಅವನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಾಗೆ ಾ್ಲ ಅವನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತಲೇ ಬರುತೆ್ತೕನೆ;
ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಕರುಳು ಅವನಿ ಾಗಿ ಮರುಗುತ್ತದ ಾ್ಲ,
ಅವನನು್ನ ಕರುಣಿಸುವೆನು.

21 ಾರಿ ತೋರುವ ಕಂಬಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕೈಮರಗಳನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಕೋ;
ನೀನು ಾವ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟಿ್ಟ ೕ ಅದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ

ತಿರುಗಿಸಿಕೋ.
ಇ ಾ್ರಯೇಲೆಂಬ ಯುವತಿಯೇ, ತಿರುಗಿಕೋ, ಈ ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ

ಹಿಂದಿರುಗು.
22ದೊ್ರೕಹಿ ಾದಮಗಳೇ, ಎಂದಿನವರೆಗೆ ಅತಿ್ತತ್ತ ಅಲೆ ಾಡುವಿ?
ಯೆಹೋವನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅಪೂವರ್ ಾದದ್ದನು್ನ

ಉಂಟು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ ನೋಡು, ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾದವಳು ತನ್ನ
ಪುರುಷನನು್ನ ಾ ಾಡುವಳು.”

* 31:19 31:19 ತೊಡೆಯನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡೆನು ಎದೆಯನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡೆನು
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ಯೆಹೂದದಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಮುಂದಿನ ಸಂತತಿ
23ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನದೇವರೂಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂಆದಯೆಹೋವನು

ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ನನ್ನ ಜನರ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ತಪಿ್ಪಸು ಾಗ
ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಅದರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ‘ ಾ್ಯಯದ
ನಿ ಾಸವೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತವೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ’ ಎಂದು ಮತೆ್ತ ಾತ ಾಡುವರು. 24 ಆ ಸಕಲ
ಪಟ್ಟಣಗಳವರು, ವ್ಯವ ಾಯ ಾರರು, ಮಂದೆ ಮೇಯಿಸು ಾ್ತ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುವರು, ಅಂತು ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಅಲಿ್ಲ
ಒಟಿ್ಟಗೆ ಾಸಿಸುವರು. 25 ಾನು ಬಳಲಿದವರನು್ನ ತಂಪುಗೊಳಿಸಿ,
ಕುಂದಿದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವೆನಷೆ್ಟ” ಎಂಬುದೇ. 26 ಇ ಾದ
ಮೇಲೆ ಾನು ಎಚೆ್ಚತು್ತ ನಿಜಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ನೋಡಿದೆನು; ಆಗ ನನ್ನ ಕನಸು
ನನಗೆಮನೋಹರ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿತು.

27 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು, “ಇಗೋ, ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ೕತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರನೂ್ನ, ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಬಿತು್ತವ
ದಿನಗಳು ಬರುವವು. 28 ಾನು ದಲು ಇವರನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಲು,
ಕೆಡವಲು, ಾಳು ಾಡಲು, ಾಶಪಡಿಸಲು, ಾಧಿಸಲು ಹೇಗೆ
ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದೆ್ದನೋ ಾಗೆಯೇ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಇವರನು್ನ ಕಟ್ಟಲು,
ನೆಡಲು ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳವೆನು. ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 29 ‘ಹೆತ್ತವರು
ಹುಳಿ ಾ್ರ ಯನು್ನ ತಿಂದರು, ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಹಲು್ಲಗಳು
ಚಳಿತುಹೋಗಿವೆ’ ಎಂದು ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ಮತೆ್ತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
30 ಾಯತಕ್ಕವನು ತನ್ನ ತನ್ನ ದೋಷದಿಂದ ಾಯುವನು.
ಹುಳಿ ಾ್ರ ಯನು್ನ ತಿನು್ನವವನ ಹಲು್ಲಗಳೇ ಚಳಿತುಹೋಗುವವು”
ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಹೊಸ

ಒಡಂಬಡಿಕೆ
31ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್

ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ
ಹೊಸ ಾಗಿರುವ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ
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ದಿನಗಳು ಬರುವವು. 32 ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಾನು ಇವರ
ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂ ಾಗ ಅವರ ಸಂಗಡ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಂಥದಲ್ಲ;
ಾನು ಅವರಿಗೆ ಪತಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಅವರು ಮೀರಿದರಷೆ್ಟ. 33 ಆ ದಿನಗಳು ಬಂದಮೇಲೆ ಾನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು
ಹೀಗಿರುವುದು. ನನ್ನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಅವರ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ
ಇಡುವೆನು, ಅವರ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಅದನು್ನ ಬರೆಯುವೆನು, ಾನು
ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು, ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರಜೆ ಾಗಿರುವರು
ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 34 ನೆರೆಹೊರೆಯವರೂ,
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, ‘ಯೆಹೋವನ ಾನವನು್ನ
ಪಡೆಯಿರಿ’ ಎಂದು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಬೋಧಿಸಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ;
ಚಿಕ್ಕವರು ದಲುಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ
ಾನವನು್ನ ಪಡೆದಿರುವರು. ಾನು ಅವರ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ
ಅವರ ಾಪವನು್ನ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ” ಎಂಬುದೇ.
ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ತ್ಯಜಿಸನು

35 ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನನು್ನ, ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರ ಮತು್ತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಾಶ ಾ ್ಕಗಿ ನೇಮಿಸು ಾತನೂ,

ಅಲೆಗಳು ಭೋಗರ್ರೆಯುವಷು್ಟ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ರೇಗಿಸು ಾತನೂ,
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾಮಧೇಯದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನೂ

ಆಗಿರುವಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
36 “ಈ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ನನ್ನ ಪ ಾಂಬರಿಕೆಗೆ ಾರದೆ ತೊಲಗಿ ಹೋದರೆ,
ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಸಂ ಾನವು ನನ್ನ ಪ ಾಂಬರಿಕೆಗೆ ಒಳ ಾಗದೆ

ಎಂದಿಗೂ ಜ ಾಂಗ ಾಗದೆ ಹೋಗುವುದು.”
37 ಯೆಹೋವನು, “ಮೇಲೆ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ

ಅಳೆಯಬಹು ಾದರೆ,
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ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಂಡಲದ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಪರೀ ಸಬಹು ಾದರೆ ಆಗ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶವು ಾಡಿರುವ ಸಕಲ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ
ನಿಮಿತ್ತ,

ಾನು ಆ ವಂಶವನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿಬಿಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಆಗುವ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
38ಯೆಹೋವನು, “ಇಗೋ, ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಈ ಪಟ್ಟಣವು

ಹನನೇಲನ ಬುರುಜಿನಿಂದಮೂಲೆಯ ಾಗಿಲಿನವರೆಗೆಯೆಹೋವನ
ಘನತೆ ಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು. 39 ಅಳತೆಯ ನೂಲು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ಾರೇಬ್ ಗುಡ್ಡದ ತನಕ ನೆಟ್ಟಗೆ ಎಳೆಯಲ್ಪಟು್ಟ, ಗೋಯದ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗುವುದು. 40 ಆಗ ಬೂದಿ, ಹೆಣ ಇವುಗಳಿಂದ ಹೊಲ ಾದ
ತಗೂ್ಗ ಅಲಿ್ಲಂದ ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳ, ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಕುದುರೆ ಾಗಿಲ
ಮೂಲೆ ಇವುಗಳ ವರೆಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶವೆಲ್ಲವೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾ್ಥನ ಾಗುವವು; ಪಟ್ಟಣವು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಎಂದಿಗೂ
ಕೀಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಡವಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ.

32
ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡದು್ದ

1 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹತ್ತನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, ಅಂದರೆ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. 2 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಸೈನ್ಯವು
ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಮುತಿ್ತತು ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೆರೆಮೀಯನು
ಯೆಹೂದದ ಾಜನ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಾ ಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ
ಸೆರೆ ಾಗಿದ್ದನು. 3 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ, “ನೀನು ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡು ಾ್ತ, ‘ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಾನು ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಕೈಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಸುವೆನು, ಅವನು ಇದನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸುವನು. 4ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ
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ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಕಸಿ್ದೕಯರ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆ
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ವಶ ಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ, ಅವನಿಗೆ ಾ ಾ ಾ್ತಗಿ
ನಿಂತು ಎದುರೆದು ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವನು. 5 ಆ ಅರಸನು
ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು,
ಾನು ಅವನಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುವ ತನಕ ಅಲೆ್ಲೕ ಇರುವನು. ನೀವು
ಕಸಿ್ದೕಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರೂ ನಿಮಗೆ ಜಯ ಾಗದು; ಇದು
ಯೆಹೋವನನುಡಿಎಂಬು ಾಗಿಏಕೆನುಡಿಯುತಿ್ತೕ?’ ”ಎಂದುಹೇಳಿ
ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿದ್ದನು.

6 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆರೆಮೀಯನು, “ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಈ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 7 ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಾದ
ಶಲೂ್ಲಮನ ಮಗ ಾಗಿರುವ ಹನಮೇಲನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
‘ಅ ಾತೋತಿನಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೋ;
ಪ ಾಧೀನ ಾಗದಂತೆ ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವ ಹಕು ್ಕ ನಿನ್ನದೇ
ಎಂದು ಹೇಳುವನು’ ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. 8 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನ
ಾ ಾ್ಯನು ಾರ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ಾದ ಹನಮೇಲನು
ಾ ಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್
ಸೀಮೆಯ ಅ ಾತೋತಿನಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಹೊಲವನು್ನ ದಯ ಾಡಿ
ಕೊಂಡುಕೋ, ಅದಕೆ್ಕ ನೀನೇ ಾಧ್ಯನು. ಪ ಾಧೀನ ಾಗದಂತೆ
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವ ಹಕೂ್ಕ ನಿನ್ನದೇ; ನಿನ ಾಗಿಯೇ ಕೊಂಡುಕೋ”
ಎಂದುಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೆಇದುಯೆಹೋವನನುಡಿಎಂದು ನನಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 9 ಆಗ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ಾದ ಹನಮೇಲನಿಂದ
ಅ ಾತೋತಿನಲಿ್ಲರುವ ಹೊಲವನು್ನ ಾನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅದರ
ಕ್ರಯ ಾಗಿ ಹದಿನೇಳು ತೊ ಾ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ* ತೂಕ ಾಡಿ ಅವನಿಗೆ
ಕೊಟೆ್ಟನು. 10 ಪತ್ರಕೆ ್ಕ ಸಹಿ ಾಕಿ ಮುಚಿ್ಚ ಆ ಮುಚ್ಚಳಕೆ್ಕ ಾ ಗಳನು್ನ
ಾಕಿಸಿ, ತಕ್ಕಡಿಯಲಿ್ಲ ಆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತೂಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು.

11 ಆ ಮೇಲೆ ಾನು ಕ್ರಯಪತ್ರವನು್ನ ಅಂದರೆ ನಿಯಮ ಮತು್ತ
ಷರತು್ತಗಳಿಂದ ಮುಚಿ್ಚದ್ದ ಪತ್ರವನೂ್ನ ಾಗು ಮುಚ್ಚಳದ ಪತ್ರವನೂ್ನ
* 32:9 32:9 ಹದಿನೇಳು ತೊ ಾ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ 200 ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳ.
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ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. 12ಅದನು್ನ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಮಗ ಾದಹನಮೇಲನ
ಮುಂದೆ ಕ್ರಯಪತ್ರಕೆ ್ಕ ಸಹಿ ಾಡಿದ ಾ ಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ,
ಾ ಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಆ ಕ್ರಯಪತ್ರವನು್ನ ಮಹೆ್ಸೕಮನ ಮ್ಮಗನೂ ನೇರೀಯನ ಮಗನೂ
ಆದ ಾರೂಕನ ಕೈಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು. 13 ಅವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಾನು
ಾರೂಕನಿಗೆ, 14 “ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನೀನು ಈ ಕ್ರಯಪತ್ರಗಳನು್ನ, ಅಂದರೆ
ಮುಚಿ್ಚದ ಪತ್ರವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆಯಪತ್ರವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಹು ದಿನ ಇರುವ ಾಗೆ ಅದನು್ನ ಮಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಡು. 15 ಈ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಜನರು ಮನೆ, ಹೊಲ ಮತು್ತ ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ ಪುನಃ
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವರು, ಕೊಡುವರು. ಇದು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ’ ” ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಹೇಳಿದೆನು.
ಯೆರೆಮೀಯನ ವಿ ಾಪನೆ

16 ಕ್ರಯಪತ್ರವನು್ನ ನೇರೀಯನ ಮಗ ಾದ ಾರೂಕನ
ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, 17 “ಆ ಾ!
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ! ನೀನು ಭುಜವನೆ್ನತಿ್ತ ನಿನ್ನ ಮ ಾ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಿ್ದ; ಾವ ಾಯರ್ವೂ
ನಿನಗೆ ಅ ಾಧ್ಯವಲ್ಲ. 18 ನೀನು ಾವಿ ಾರು ತಲೆಗಳವರೆಗೆ
ದಯೆತೋರಿಸುವವನೂ, ತಂದೆಗಳ ದೋಷಫಲವನು್ನ ಅವರ
ತರು ಾಯಮಕ್ಕಳ ಮಡಲಿಗೆ ಾಕುವವನೂ ಆಗಿದಿ್ದೕ. ನೀನು ಮ ಾ
ಪ ಾಕ್ರಮಿ ಾದದೇವರು;ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನೆಂಬುದು
ನಿನ್ನ ಹೆಸ ಾಗಿದೆ. 19ನೀನು ಆಲೋಚನೆಯಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನು, ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ಸಮಥರ್ನು; ನೀನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನವನ ಕಮರ್ಕೂ್ಕ
ನಡತೆಗೂ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನರಜನ್ಮದವರ
ಾಗರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡುತಿ್ತೕ. 20 ನೀನು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ

ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ, ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ ನಡೆಸಿ ಈ ದಿನದವರೆಗೆ
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ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಇತರ ಜನರಲಿ್ಲಯೂ ಅವುಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದು ಹೆಸರನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದಿ್ದ. 21ಅದು ಈಗಲೂ

ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದೆ; ನೀನು ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ, ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ
ನಡೆಸಿ, ಭುಜಪ ಾಕ್ರಮವನು್ನ ತೋರಿಸಿ, ಶಿ ಾಹಸ್ತವನು್ನ ಎತಿ್ತ,
ಮ ಾ ಭೀತಿಯನು್ನಂಟು ಾಡಿ ನಿನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡಿದಿ. 22 ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾರ ಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ಈ
ದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಿ. 23 ಅವರು ಅದನು್ನ ಸೇರಿ
ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ನಿನ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಧ ಾರ್ನು ಾರ
ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ; ನೀನು ಆ ಾಪಿಸಿದವುಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಆದ ಾರಣ ನೀನು ಈ ಕೇಡನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿದಿ್ದ.
24 ಇಗೋ, ಮುತಿ್ತಗೆಯ ದಿಬ್ಬಗಳು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ; ಪಟ್ಟಣವು ಖಡ್ಗ, ಾಮಮತು್ತ ಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ ೕಣ ಾಗಿ
ವಿರೋಧಿಗ ಾದ ಕಸಿ್ದೕಯರ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದೆ; ನೀನು ನುಡಿದದು್ದ
ನೆರವೇರಿದೆ, ಇಗೋ, ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದ. 25 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ನೀನು ನನಗೆ, ‘ ಾ ಗಳನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಕ್ರಯಕೊಟು್ಟ ಹೊಲವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೋ’ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟೆ್ಟ; ನೋಡು, ಪಟ್ಟಣವು ಕಸಿ್ದೕಯರ
ಕೈಸೇರಿದೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದು ವಿ ಾಪನೆ ಾಡಿದೆನು.

ಯೆಹೋವನಉತ್ತರ
26 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಾತನು್ನ

ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 27 “ಇಗೋ, ಾನು ಯೆಹೋವನು,
ನರ ಾ್ರಣಿಗೆ ಾ್ಲ ದೇವರು; ನನಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ ಾದದು್ದಂಟೋ?
28 ಆದ ಾರಣ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಇಗೋ, ಾನು ಈ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಸಿ್ದೕಯರ ವಶಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸುವೆನು, ಅವನು ಇದನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸುವನು.
29 ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಕಸಿ್ದೕಯರು ಇದರೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ
ಬೆಂಕಿಹಚಿ್ಚ ಾವ ಮನೆಗಳ ಾಳಿಗೆಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಜನರು ಾಳನಿಗೆ



ಯೆರೆಮೀಯನು 32:30 cxv ಯೆರೆಮೀಯನು 32:37

ಧೂಪ ಾಕಿ, ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಾನವನು್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿ
ನನ್ನನು್ನ ಕೆಣಕಿ ಾ್ದರೋ, ಆ ಮನೆಗಳಿರುವ ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಸುಟು್ಟಬಿಡುವರು. 30 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶವೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ
ವಂಶವೂ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೇ ನಡೆಯು ಾ್ತ
ಬಂದಿವೆ. ೌದು, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರು ತಮ್ಮ ಕೈಕೆಲಸದ
ಬೊಂಬೆಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರೇಗಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ, ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 31 ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಕಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕೋಪರೋಷಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಾಗಿದೆ.
32 ಅರಸರು, ಪ್ರ ಾನರು, ಾಜಕರು, ಪ್ರ ಾದಿಗಳು, ಯೆಹೂದದ
ಪ್ರಜೆಗಳು, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳು, ಅಂತು ಎ ಾ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ನನ್ನನು್ನ ರೇಗಿಸತಕ್ಕ
ಅಧಮರ್ವನು್ನ ತುಂ ಾ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತೊಲಗಿಸಬೇ ಾಗಿ ಬಂತು. 33 ಅವರು ನನಗೆ
ಮುಖಕೊಡದೆ ಬೆನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ; ಾನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಅವರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸು ಾ್ತ ಬಂದರೂ ಅವರು ಉಪದೇಶವನು್ನ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ
ಮತು್ತ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 34 ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಾ್ಯತಿಗೊಂಡ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಅಸಹ್ಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟ ಹೊಲೆ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
35 ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ೕಲೆಕ್ ದೇವತೆ ಾಗಿ
ಆಹುತಿ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲನ ಾಳನ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, ಯೆಹೂದವನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಾ್ದರೆ; ಾನು
ಇಂಥ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ವನು್ನ ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ನನ್ನ
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ” ಎಂಬುದೇ.

36 ಹೀಗಿರಲು “ಖಡ್ಗ, ಾಮ ಮತು್ತ ಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ ೕಣ ಾಗಿ
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಕೈವಶ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುವ ಈ
ಪಟ್ಟಣದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಈಗ ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, 37 ‘ಇಗೋ, ಾನು ಕೋಪ, ರೋಷ,
ಮ ಾಕೊ್ರೕಧಭರಿತ ಾಗಿ ಈ ಜನರನು್ನ ಾವ ದೇಶಗಳಿಗೆ
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ಅಟಿ್ಟದೆನೋ ಆ ಸಕಲ ದೇಶಗಳಿಂದಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಪುನಃ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದುನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 38ಅವರುನನಗೆ
ಜನ ಾಗಿರುವರು, ಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು. 39 ಾನು
ಅವರ ಹಿತವನೂ್ನ, ಅವರ ತರು ಾಯ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತವನೂ್ನ
ಬಯಸು ಾ್ತ ಅವರು ಸ ಾ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವಂತೆ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸನೂ್ನ, ಒಂದೇ ಾಗರ್ವನೂ್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು. 40 ಾನು ನಿಮಗೆ ಹಿತ ಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ವಿಮುಖ ಾಗೆನು’ ಎಂಬುವ ಾಶ್ವತ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು; ಅವರು ನನಿ್ನಂದಗಲದಂತೆ
ಅವರ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲಣ ಭಯಭಕಿ್ತಯನು್ನ
ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು. 41 ಾನು ಅವರ ಹಿತವನು್ನ ಬಯಸು ಾ್ತ
ಅವರಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವೆನು,ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿಅವರನು್ನ ಈದೇಶದಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಪೂಣರ್ ಾದ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ,ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಾ್ಥಪಿಸುವೆನು.”
42ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಈ ಜನರಿಗೆ ಇಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ
ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡಿದಂತೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಮೇಲನೂ್ನ
ಬರ ಾಡುವೆನು. 43 ಜನ ಮತು್ತ ಪಶುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಾ ಾಗಿ ಕಸಿ್ದೕಯರ
ಕೈವಶ ಾಗಿದೆಎಂದುನೀವುಹೇಳುವಈದೇಶದಲಿ್ಲ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವರು, ಕೊಡುವರು. 44 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಸೀಮೆ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಯೆಹೂದದ ಊರುಗಳು,
ಬೆಟ್ಟದ ಊರುಗಳು, ಇಳಕಲಿನ ಊರುಗಳು, ದ ಣ ಾ್ರಂತ್ಯದ
ಊರುಗಳು, ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಹೊಲ ಗದೆ್ದಗಳಿಗೆ
ಕ್ರಯಕೊಟು್ಟ, ಪತ್ರಕೆ ್ಕ ಸಹಿ ಾಕಿ ಮುಚಿ್ಚ, ಾ ಗಳನು್ನ ಾಕಿಸಿ
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವರು; ಾನು ನನ್ನ ಜನರ ಗು ಾಮಗಿರಿಯ
ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ಬರ ಾಡುವೆನು.” ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

33
ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆಯ ಾ ಾ್ದನ



ಯೆರೆಮೀಯನು 33:1 cxvii ಯೆರೆಮೀಯನು 33:10

1 ಯೆರೆಮೀಯನು ಾ ಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಾಗಿ ಾ್ದಗ
ಅವನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ಎರಡನೆಯ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. 2 “ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಧಿಸಿಕೊಳು್ಳವ, ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿ
ನೆರವೇರಿಸುವಯೆಹೋವ ಾ ಾಂಕಿತನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, 3 ‘ನನ್ನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೋ, ಾನು ನಿನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿ, ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಯದ ಮಹ ಾ್ತದ ಗೂ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಗೋಚರಪಡಿಸುವೆನು.
4 ದಿಬ್ಬಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಕತಿ್ತಗಳಿಗೂ ಅಡ್ಡ ಾಗಿ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಕಟ್ಟಲು ಕೆಡವಿರುವ ಈ ಊರಿನವರ ಮನೆಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ,
ಯೆಹೂದದ ಅರಸರ ಉಪ್ಪರಿಗೆಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, 5 ಈ
ಊರಿನವರು ಕಸಿ್ದೕಯರನು್ನ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟರೆ
ಏನು? ತಮ್ಮ ಹೆಣಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವರು;
ಇವರ ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಕಂಡು ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ವಿಮುಖ ಾಗಿ
ಕೋಪ ರೋಷಭರಿತ ಾದ ಾನೇ ಇವರನು್ನ ಹತಿಸುವೆನು.
6 ಇಗೋ, ಾನು ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿ, ಅದಕೆ್ಕ
ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವೆನು.
ಸೆ್ಥ ೖಯರ್ ಸ ಾ ಾನಗಳನು್ನ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ಅವರ ಅನುಭವಕೆ್ಕ
ತರುವೆನು. 7 ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ
ತಪಿ್ಪಸಿ ದಲಿನಂತೆಯೇ ಅವುಗಳನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು. 8 ಅವರು
ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಿರುವ ಅಧಮರ್ವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೊಲಗಿಸಿ ಅವರನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವೆನು; ಅವರು ನನಗೆ ಾಪದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ಾಡಿ
ನಡೆಸಿರುವ ಅಪ ಾಧಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು. 9 ಾನು ಈ
ಜನರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಮೇಲುಗಳ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ
ಾನು ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಉಂಟು ಾಡುವ ಸುಖ ಸ ಾ ಾನಗಳನು್ನ
ನೋಡಿ ಹೆದರಿ ನಡುಗುವ ಸಕಲ ಭೂ ಾಜ್ಯಗಳ ಮುಂದೆ ಈ
ಪಟ್ಟಣವು ನನ್ನ ಕೀತಿರ್ಯೂ, ಮಹಿಮೆಯೂ ಮತು್ತ ಆನಂದದ
ಬಿರುದು ಆಗುವುದು.’ ” 10 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
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“ಜನ ಮತು್ತ ಪಶುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಾ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುವ
ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ, ಅಂದರೆ ಜನ, ಪಶುರಹಿತ ಾಗಿ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಲ್ಲದೆ
ಾಳುಬಿದಿ್ದರುವ ಯೆಹೂದದ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ, 11ಹಷರ್ಧ ್ವನಿ,ಉ ಾ್ಲಸ ಕೋ ಾಹಲ,ವಧೂವರರ ಸ್ವರ
ಇವುಗಳು ಕೇಳಿಬರುವವು.” 12 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಜನ, ಪಶುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಾ ಾಗಿರುವ ಈ ಾ್ರಂತ್ಯವೂ,
ಇಲಿ್ಲನ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳೂ ಕುರುಬರು ತಮ್ಮ ಹಿಂಡುಗಳನು್ನ
ತಂಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪುನಃ ಆಸರೆ ಾಗುವವು. 13 ಬೆಟ್ಟದ ಊರುಗಳು,
ಇಳಕಲಿನಊರುಗಳು, ದ ಣ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಊರುಗಳು, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್
ಸೀಮೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಯೆಹೂದದ
ಊರುಗಳು, ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಂಡುಗಳು ಎಣಿಸುವವನ ಕೈಗೆ
ಲೆಕ್ಕ ಾಗುವಂತೆ ಮತೆ್ತ ಾದುಹೋಗುವವು. ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ” ಎಂಬುದೇ.

ಾವೀದನ ಸಂತತಿಯಧಮರ್ದ ಆಳಿ್ವಕೆ
14 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ಾ, ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್

ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ವಂಶಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನುಡಿದಿರುವ
ಶುಭ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ದಿನಗಳು ಬರುವವು. 15 ಆ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ, ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಾವೀದನೆಂಬ ಮೂಲದಿಂದ
ಸದ್ಧಮಿರ್ ಾದ ಳಕೆಯನು್ನ ಚಿಗುರಿಸುವೆನು; ಅವನು
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀತಿ ಮತು್ತ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ನಿವರ್ಹಿಸುವನು. 16 ಆಗ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸುರ ತ ಾಗಿರುವರು, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು
ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವರು; ‘ಯೆಹೋವ ಚಿದೆ್ಕೕನು’ ಅಂದರೆ
ಯೆಹೋವನೇ ‘ನಮ್ಮ ಸದ್ಧಮರ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಸಲು್ಲವುದು.” 17 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾವೀದನ
ವಂಶವು ನಿಂತು ಹೋಗದೆ ಆ ಸಂ ಾನದವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ ತಪ್ಪದೆ ಆಸೀನ ಾಗು ಾ್ತ ಬರುವರು. 18 ನನ್ನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ನೈವೇದ್ಯ,
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ಯಜ್ಞ ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಲೇವಿಯ ಾದ ಾಜಕರು ಇದೆ್ದೕ
ಇರುವರು.” 19 ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಾತನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 20 “ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನೀವು
ಹಗಲಿರುಳೆಂಬ ನನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಹಗಲನು್ನ, ಇರುಳನು್ನ
ಅದರದರ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಾಡಬಹು ಾದರೆ,
21 ಆಗ ನನ್ನ ಾಸ ಾದ ಾವೀದನಿಗೂ, ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿರುವ
ಲೇವಿಯ ಾದ ಾಜಕರಿಗೂ ಾನು ಾಡಿದ ನಿಬಂಧನೆಯು
ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸ ಾಸೀನ ಾಗಿ ಆಳತಕ್ಕ ಅವನ
ಸಂ ಾನದವನೊಬ್ಬನೂ ಉಳಿಯದೆ ಹೋ ಾನು. 22 ಾನು
ನನ್ನ ಾಸ ಾದ ಾವೀದನ ಸಂ ಾನವನು್ನ ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾದ
ನಕ್ಷತ್ರಗಣದಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು; ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಲೇವಿಯರ
ಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಅಳೆಯ ಾಗದ ಸಮುದ್ರತೀರದ ಉಸುಬಿನಷು್ಟ
ವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವೆನು.” 23 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ
ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 24 “ಯೆಹೋವನು ಾನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಎರಡು ವಂಶಗಳನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ ಎಂದು
ಈ ಜನರು ಆಡಿಕೊಳು್ಳವ ಾತು ನಿನ್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲವೇ? ಇವರು
ಜ ಾಂಗವೇ ಅಲ್ಲ ಎನು್ನವಷು್ಟ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡು ಾ್ತರ ಾ್ಲ.
25 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಹಗಲಿರುಳೆಂಬ ನನ್ನ
ನಿಬಂಧನೆಯು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಾನು ವಿಧಿಸಿದವನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, 26 ಆಗ ಾನು ಾಕೋಬನ
ಸಂ ಾನದವರನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಅಬ್ರ ಾಮ, ಇ ಾಕ, ಾಕೋಬ, ಇವರ
ಸಂತತಿಯನು್ನ ಆಳತಕ್ಕ ಒಡೆಯರನು್ನ ನನ್ನ ಾಸ ಾದ ಾವೀದನ
ವಂಶದಿಂದ ಆರಿಸದೆ ಆ ವಂಶದವರನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿಬಿಟೆ್ಟನು. ಾನು
ಅವರನು್ನ ದುರವಸೆ್ಥಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಕರುಣಿಸೇ ಕರುಣಿಸುವೆನು.”

ಯೆರೆಮೀಯನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಹಿಂಸೆಗಳೂ
ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳೂ
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ಯೆರೆಮೀಯನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ
1 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು, ಅವನ

ಪೂಣರ್ಸೈನ್ಯವು, ಅವನ ಕೈಕೆಳಗಿನ ಸಮಸ್ತ ಭೂ ಾಜ್ಯಗಳು,
ಸಕಲ ಜನಗಳು, ಇವೆ ಾ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ
ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಾತನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
2 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ನೀನು ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ‘ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಆಲಿಸು, ಇಗೋ,
ಾನು ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಕೈವಶ ಾಡುವೆನು,
ಅವನು ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವನು. 3 ನೀನು
ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಅವನ
ವಶ ಾಗುವಿ; ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲವಿ;
ಅವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಎದುರೆದು ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವನು; ನೀನು
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಗಡಿ ಾ ಾಗುವಿ. 4ಆದರೂಯೆಹೂದದಅರಸ ಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನೇ,ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೈಗೊಳು್ಳ;ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನೀನು ಕೇಳಿ ಕೈಕೊಂಡರೆ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಹತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಸುಖ ಾಗಿ ಾಯುವಿ. 5ನಿನಗಿಂತಮುಂಚಿನ ನಿನ್ನ
ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅರಸರಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕಿದ ಪ್ರ ಾರ ನಿನಗೂ ಾಕುವರು;
ಅ ್ಯೕ, ಪ್ರಭುವೇ ಎಂದು ನಿನ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡುವರು; ಾನೇ
ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ’ ” ಎಂದನು.

6 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಈ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. 7 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಸೈನ್ಯವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ,
ಯೆಹೂದದೊಳಗೆ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲದ ಪಟ್ಟಣಗ ಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದ
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ಾಕೀಷಿಗೂ ಮತು್ತ ಅಜೇಕಕೂ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ಹೇಳಿದನು.

ಯೆರೆಮೀಯನುಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ
8 ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಒಂದು ಾತನು್ನ

ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, 9 “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು
ತನ್ನ ಾಸ ಾಸಿಯರೊಳಗೆ ಇಬಿ್ರಯರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವನು;
ಾರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದಯೆಹೂದ್ಯನಿಂದ ಇನು್ನ ಗು ಾಮತನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ವಿ ೕಚನೆಯನು್ನ

ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 10 ಆಗ
ಾವು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಾಸ, ಾಸಿಯರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ ಅವರಿಂದ
ಇನು್ನ ಗು ಾಮತನ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡ ಸಕಲ ಪ್ರ ಾನರೂ ಮತು್ತ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಅದರಂತೆ
ನಡೆದು ಅವರನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿದರು. 11 ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಾದ
ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬೇರೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಾವು ಬಿಟಿ್ಟದ್ದವರನು್ನ ಪುನಃ
ಾಸ, ಾಸಿಯರ ಾ್ನಗಿ ಅಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 12 ಹೀಗಿರಲು
ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
13 “ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಾನು
ಅಲಿ್ಲಂದ ಕರೆತಂ ಾಗ 14 ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ನಿಮಗೆ ಆರು
ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಾಡಿದ ಇಬಿ್ರಯ ಾದ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಸಹೋದರನನು್ನ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರನ ಾ್ನಗಿ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು’ ಎಂದು ವಿಧಿಸಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾಡಿಕೊಂಡೆನಷೆ್ಟ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನ ಾತಿಗೆ

ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ, ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 15 ನೀ ೕ ಈಗಲೇ ಮನಮರುಗಿ
ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ವಿ ೕಚನೆಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ನನ್ನ
ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆದಿರಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಾ್ಯತಿಗೊಂಡಿರುವ
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ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ.
16 ಆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬೇರೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ;
ಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದವರನು್ನ ಪುನಃ ಾಸ ಾಸಿಯರ ಾ್ನಗಿ
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಾಮವನು್ನ
ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿದಿರಿ” ಎಂಬುದೇ.

17 ಆದ ಾರಣ ಯೆಹೋವನು, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ
ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೂ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ
ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಲ್ಲ; ಇದೇ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ಇಗೋ, ಾನು
ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುತೆ್ತೕನೆ; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಖಡ್ಗ, ಾ್ಯಧಿ
ಮತು್ತ ಾಮಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಲೋಕದ
ಸಮಸ್ತ ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಭ ಾಸ್ಪದ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
18 ನನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಾಡಿದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿದವರಿಗೆ ಕರುವನು್ನ ಸೀಳಿ ಅದರ
ಹೋಳುಗಳ ನಡುವೆ ಾದುಹೋಗುವ ಗತಿ ಬರುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
19 ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿದ ಯೆಹೂದದ ಪ್ರ ಾನರು,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪ್ರ ಾನರು, ಕಂಚುಕಿಗಳು, ಾಜಕರು,
20 ಕರುವಿನ ಹೋಳುಗಳ ನಡುವೆ ಾದುಹೋದ ದೇಶದ ಸಕಲ
ಜನರು, ಇವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಇವರ ಾ್ರಣವನು್ನ ಹುಡುಕುವ ಶತು್ರಗಳ
ಕೈಗೆ ಕೊಡುವೆನು; ಇವರ ಹೆಣಗಳು ಆ ಾಶ ಪ ಗಳಿಗೂ,
ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೂ ಆ ಾರ ಾಗುವವು. 21ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪ್ರ ಾನರನೂ್ನ ಅವರ ಾ್ರಣ
ಹುಡುಕುವ ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿರುವ
ಾಬೆಲಿನಅರಸನ ಕೈಗೆ ಕೊಡುವೆನು”ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ. 22ಯೆಹೋವನು,

“ಇಗೋ, ಾನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ ಆ ಶತು್ರಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು; ಅವರು ಅದಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವರು;
ಾನುಯೆಹೂದದಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಜನವಿಲ್ಲದ ಬೀಳುಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
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35
ರೇ ಾಬ್ಯರ ವಿಧೇಯತೆ,ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅವಿಧೇಯತೆ

1 ೕಷೀಯನ ಮಗನೂ, ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಾಕ್ಯ, 2 “ನೀನು ರೇ ಾಬನ ಮನೆತನದವರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅವರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಳಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡು” ಎಂಬುದೇ. 3 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿಯು
ಯೆರೆಮೀಯನ ಮಗನೂ ಹಬಚಿ್ಚನ್ಯನ ಮ್ಮಗನೂ ಆದ
ಾಜನ್ಯನನು್ನ,ಅವನಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರನು್ನ,ಅವನಎ ಾ್ಲ ಮಕ್ಕಳನು್ನ,

ಅಂತು ರೇ ಾಬನ ಮನೆತನದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ 4 ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಇಗ್ದಲ್ಯನ ಮಗನೂ, ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನೂ
ಆದ ಾ ಾನನ ಮಕ್ಕಳ ಕೋಣೆ ಳಕೆ್ಕ, ಅಂದರೆ ಸರ ಾರರ
ಕೋಣೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ, ಶಲೂ್ಲಮನ ಮಗನೂ ಾ್ವರ ಾಲಕನೂ
ಆದ ಾಸೇಯನ ಕೋಣೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವ ಕೋಣೆ ಳಕೆ್ಕ
ಬರ ಾಡಿದನು. 5 ಆ ರೇ ಾಬನ ಮನೆತನದವರ ಮುಂದೆ
ಾ್ರ ಾರಸ ತುಂಬಿದ ಬಟ್ಟಲುಗಳನೂ್ನ, ಪಂಚ ಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ ಇಟು್ಟ,

“ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ” ಅಂದನು. 6 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು,
“ ಾವು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ
ರೇ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾಬನು ನಮಗೆ, ‘ನೀ ಾಗಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನದವ ಾಗಲಿ ಯುಗಯು ಾಂತರಕೂ್ಕ ಾ್ರ ಾರಸ
ಕುಡಿಯ ಾರದು, 7 ಮನೆಕಟ್ಟ ಾರದು, ಬೀಜ ಬಿತ್ತ ಾರದು,
ಾ್ರ ತೋಟ ಾಡ ಾರದು, ಅನುಭವಿಸಲೂ ಾರದು, ನಿಮ್ಮ
ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಗು ಾರಗಳಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸಬೇಕು, ಇದರಿಂದ
ನೀವು ತಂಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯ ಾಗವುದು’ ”
ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 8 ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ರೇ ಾಬನ
ಮಗ ಾಗಿರುವ ೕ ಾ ಾಬನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ,
ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಕೈಗೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ; ಾ ಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ
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ಹೆಂಡತಿಯ ಾಗಲಿ, ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 9 ನಮ್ಮ ಾಸಕೆ್ಕ ಮನೆಯನು್ನ
ಕಟು್ಟವುದಿಲ್ಲ; ನಮಗೆ ಾ್ರ ತೋಟ, ಹೊಲ ಮತು್ತ ಬೀಜಗಳೂ
ಇಲ್ಲ. 10 ಾವು ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತ ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ
ೕ ಾ ಾಬನು ನಮಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಶಿರ ಾವಹಿಸಿ

ನಡೆಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 11 ಆದರೆ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ದೇಶದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಾಗ, “ಕಸಿ್ದೕಯರ ಮತು್ತ ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯಗಳ
ಮುಂದೆನಿಲ್ಲದೆಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆಹೋಗೋಣಬನಿ್ನ ಎಂದುಕೊಂಡು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

12 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಾತನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 13 “ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ
ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ‘ಇದರಿಂದ ನೀವು
ಬುದಿ್ಧತಂದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ೕ?’
ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ. 14 ರೇ ಾಬನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾಬನು ತನ್ನ ಸಂ ಾನದವರಿಗೆ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ

ಕುಡಿಯ ಾರದೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣೆ ನೆರವೇರಿದೆ; ಅವರು ಇಂದಿನ
ವರೆಗೂ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಪಿತೃವಿನ ಆ ಯನು್ನ ಕೈಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ;
ನೀ ೕ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಹೇಳು ಾ್ತ ಬಂದರೂ ನನ್ನ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 15 ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ

ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದು ಾರ್ಗರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಗಳನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಸೇವಿಸದಿರಿ;
ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ ಾನು ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ
ದಯ ಾಲಿಸಿದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಸುಖ ಾಸಿಗ ಾಗಿರುವಿರಿ ಎಂದು
ಹೇಳಿಸಿದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಗೊಡಲೂ
ಇಲ್ಲ. 16 ರೇ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾಬನ ಸಂ ಾನದವರು
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ತಮ್ಮ ಪಿತೃವು ತಮಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ
ಈ ಜನರು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದುದರಿಂದ, 17 ಇಗೋ,
ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟ
ಾಪದ ಕೇಡನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡುವೆನು; ಾನು
ಹೇಳಿದರೂ ಅವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕೂಗಿದರೂ ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ
ಎಂದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾ್ವಮಿಯೂ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ ಆದ
ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ” ಎಂಬುದೇ. 18ಮತು್ತ ಯೆರೆಮೀಯನು
ರೇ ಾಬ್ಯರಿಗೆ, “ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ
ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ
ೕ ಾ ಾಬನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನ ಸಕಲ ವಿಧಿಗಳನು್ನ

ಅನುಸರಿಸಿ ಅವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಾರಣ,
19 ರೇ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾಬನ ಸಂ ಾನದವರೊಳಗೆ
ನನ್ನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡತಕ್ಕವರು ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಇದೆ್ದೕ
ಇರುವರು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ
ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ’ ” ಎಂಬುದೇ.

36
ಯೆರೆಮೀಯನ ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಓದಿದು್ದ

1 ೕಷೀಯನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ, 2 “ನೀನು ಗ್ರಂಥ ಬರೆಯತಕ್ಕ
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಾನು ೕಷೀಯನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಇ ಾ್ರಯೇಲು, ಯೆಹೂದ, ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳು ಇವುಗಳ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಿನಗೆ ನುಡಿಯು ಾ್ತ ಬಂದಿರುವ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಬರೆ. 3 ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೆಹೂದ ವಂಶದವರು ಾನು ಅವರಿಗೆ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಕೇಡನು್ನ ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದು ಾರ್ಗರ್ಗಳಿಂದ

ಹಿಂದಿರುಗಬಹುದು; ಹಿಂದಿರುಗಿದರೆ ಅವರ ಾಪ ಮತು್ತ
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ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡುವೆನು” ಎಂಬ ಾತನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.
4 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ನೇರೀಯನ ಮಗ ಾದ ಾರೂಕನನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿ ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳಲು ಅವನು
ಯೆರೆಮೀಯನ ಾಯಿಂದ ಬಂದ ಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳನು್ನ ಗ್ರಂಥದ
ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದನು. 5 ಮತು್ತ ಯೆರೆಮೀಯನು ಾರೂಕನಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನನಗೆ ತಡೆ ಾಗಿದೆ;
6 ನೀನೇ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಾಯಿಂದ ಬಂದ ಾಗೆ ನೀನು ಬರೆದ ಈ
ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲನ ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳನು್ನ ಉಪ ಾಸದ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಗೂ,
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ
ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಓದು. 7 ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಶರಣಾಗತ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ದು ಾರ್ಗರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಾರು;
ಯೆಹೋವನು ಈ ಜನರ ಮೇಲೆ ತೀರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ
ಕೋಪಮತು್ತ ರೋಷಗಳುಅ ಾರ ಾಗಿವೆ”ಎಂದುಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.
8ನೇರೀಯನಮಗ ಾದ ಾರೂಕನು ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲನಯೆಹೋವನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಓದಿ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ

ಯೆರೆಮೀಯನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಾಡಿದನು. 9 ೕಷೀಯನ
ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಐದನೆಯ ವಷರ್ದ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೆಲ್ಲರೂ, ಯೆಹೂದದ ಊರುಗಳಿಂದ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಆ ಾಧನೆಯ
ಉಪ ಾಸವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. 10 ಆಗ ಾರೂಕನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಮೇಲಣ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ಹೊಸ
ಾಗಿಲ ಹತಿ್ತರ ಲೇಖಕ ಾದ ಾಫಾನನ ಮಗ ಾಗಿರುವ ಗೆಮಯರ್ನ
ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲನ ಯೆರೆಮೀಯನ ಾತುಗಳನು್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಓದಿದನು. 11 ಾಫಾನನ ಮ್ಮಗನೂ
ಗೆಮಯರ್ನ ಮಗನೂ ಆದ ಮೀ ಾಯನು ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲನ
ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೇಳಿ, ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಲೇಖಕನ
ಕೋಣೆಗೆ ಇಳಿದುಹೋದನು. 12ಅಲಿ್ಲ ಲೇಖಕ ಾದ ಎಲೀ ಾಮನು,
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ಶೆ ಾಯನ ಮಗ ಾದ ದೆ ಾಯನು, ಅಕೊ್ಬೕರನ ಮಗ ಾದ
ಎ ಾ್ನ ಾನನು, ಾಫಾನನ ಮಗ ಾದ ಗೆಮಯರ್ನು, ಹನನೀಯನ
ಮಗ ಾದಚಿದಿ್ಕೕಯನುಅಂತು ಪ್ರ ಾನರೆಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
13ಮೀ ಾಯನುಜನರಮುಂದೆ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಓದುತಿ್ತರುವ ಾರೂಕನ
ಾಯಿಂದ ಾನು ಕೇಳಿದ್ದ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು,

14 ಸಕಲ ಪ್ರ ಾನರು ಾರೂಕನಿಗೆ, “ನೀನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಓದಿದ
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು ನೆಥನ್ಯನ
ಮಗನೂ ಶೆಲೆಮ್ಯನ ಮ್ಮಗನೂ ಕೂಷಿಯ ಮರಿಮಗನೂ ಆದ
ಯೆಹೂದಿಯಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಕೂಡಲೆ ನೇರೀಯನ
ಮಗ ಾದ ಾರೂಕನು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 15 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ದಯ ಾಡಿ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಓದು” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಾರೂಕನು
ಅದನು್ನ ಅವರ ಮುಂದೆ ಓದಿದನು. 16ಅವರು ಆ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕೇಳಿ ಬೆಚಿ್ಚಬಿದು್ದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ನೋಡು ಾ್ತ, “ ಾವು ಈ
ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕು” ಎಂದು ಾರೂಕನಿಗೆ

ಹೇಳಿದರು. 17ಮತು್ತ, “ನೀನು ಈ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿ?
ಅವನ ಾಯಿಂದ ಬಂದ ಾಗೆ ಾನೇ? ದಯ ಾಡಿ ನಮಗೆ
ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 18 ಾರೂಕನು ಅವರಿಗೆ,
“ಅವನು ಈ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತನ್ನ ಾಯಿಂದಲೇ ನನಗೆ ನುಡಿದನು,
ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಮಸಿಯಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದೆನು”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 19 ಆಗ ಪ್ರ ಾನರು ಾರೂಕನಿಗೆ,
“ಹೊರಡು, ನೀನೂ ಮತು್ತ ಯೆರೆಮೀಯನೂ ಅಡಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ,
ನೀವೆಲಿ್ಲದಿ್ದೕರೆಂಬುದು ಾರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗ ಾರದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಸುಟ್ಟದು್ದ
20ಅನಂತರ ಅವರು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಲೇಖಕ ಾದ ಎಲೀ ಾಮನ

ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಬಿಟು್ಟ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲನ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ
ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡಿದರು. 21 ಕೂಡಲೆ ಅರಸನು
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ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತರುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು;
ಅವನು ಲೇಖಕ ಾದ ಎಲೀ ಾಮನ ಕೋಣೆ ಳಗಿಂದ ಅದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅರಸನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ
ಸಕಲ ಪ್ರ ಾನರ ಮುಂದೆ ಓದಿದನು. 22 ಆಗ ಪುಷ್ಯ ಾಸ;
ಅರಸನು ಚಳಿ ಾಲದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು; ಅವನ ಮುಂದೆ
ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆಯು ಉರಿಯುತಿ್ತತು್ತ. 23 ಯೆಹೂದಿಯು ಬರವಣಿಗೆಯ
ಮೂರು ಾಲು ್ಕ ಪುಟಗಳನು್ನ ಓದಿದ ಾಗೆ ಾ್ಲ ಅರಸನು ಆ ಾ
ಾಗಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸುರುಳಿಯು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಸುಟು್ಟಹೋಗುವ ತನಕ ಅದನು್ನ ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆಯ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕು ಾ್ತ
ಬಂದನು. 24 ಅರಸ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಸುರುಳಿಯ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕೇಳಿದ ಅವನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಾರೇ ಆಗಲಿ ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ,
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 25 ಎ ಾ್ನ ಾನನೂ, ದೆ ಾಯನೂ
ಮತು್ತ ಗೆಮಯರ್ನೂ, “ದಯ ಾಡಿ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಸುಡ ಾರದು”
ಎಂದು ಅರಸನಿಗೆ ವಿ ಾಪನೆ ಾಡಿದರೂ ಅವನು ಅವರ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 26ಮತು್ತ ಅರಸನು ಾಜವಂಶೀಯ ಾದ ಎರಖೆ್ಮಯೇಲ,
ಅಜಿ್ರಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಸೆ ಾಯ, ಅಬೆ್ದಯೇಲನ ಮಗ ಾದ
ಶಲೆಮ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಲೇಖಕ ಾದ ಾರೂಕನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನನೂ್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು; ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಮರೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟನು.

ಯೆರೆಮೀಯನ ಎರಡನೆಯಸುರುಳಿ
27 ಯೆರೆಮೀಯನ ಾಯಿಂದ ಬಂದ ಾಗೆ ಾರೂಕನು

ಬರೆದಿದ್ದ ಾತುಗಳ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಅರಸನು ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟ
ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ, 28 “ನೀನು ಇನೊ್ನಂದು
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಸುಟ್ಟ ದಲನೆಯ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಹಿಂದಿನ ಆ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪುನಃ ಬರೆಯಿಸು. 29 ಅಲ್ಲದೆ
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ
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ಬರೆಯಿಸು, ‘ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು
ಬಂದು ಈ ದೇಶವನು್ನ ಜನ, ಪಶುಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಾಳು ಾಡುವುದು
ಖಂಡಿತ ಎಂದು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಬರೆಯಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ನೀನು
ಆ ೕಪಿಸಿ ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟಯಲ್ಲ. 30 ಆದ ಾರಣ ಯೆಹೂದದ
ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಇವನ ಸಂ ಾನದಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾವೀದನ
ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾಗನು; ಇವನ ಹೆಣವು ಬಿ ಾಡಲ್ಪಟು್ಟ ಹಗಲಿನ
ಾಪಕೂ್ಕ, ಾತಿ್ರಯ ಚಳಿಗೂ ಈ ಾಗುವುದು. 31 ಇವನೂ, ಇವನ
ಸಂತತಿಯವರೂಮತು್ತ ಸೇವಕರೂನಡೆಸಿದಅಧಮರ್ ಾ್ಕಗಿ ಇವರನು್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು. ಾನು ಇವರನೂ್ನ,ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ನಿಮಗೆ ಬಹು ಕೇ ಾಗುವುದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ
ಇವರುಗಳು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ಆ ಕೇಡನೆ್ನ ಾ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲರ
ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡುವೆನು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 32 ಆಗ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಇನೊ್ನಂದು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ನೇರೀಯನ ಮಗ ಾಗಿರುವ ಲೇಖಕ ಾದ ಾರೂಕನಿಗೆ ಕೊಡಲು
ಅವನು ಅದರಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟ್ಟ ಗ್ರಂಥದ ಎ ಾ್ಲ ಾತುಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಇನು್ನ ಇಂತಹ
ಅನೇಕ ಾತುಗಳನು್ನ ಯೆರೆಮೀಯನ ಾಯಿಂದ ಬಂದ ಾಗೆ
ಬರೆದನು.

37
ಚಿದಿ್ಕೕಯನುಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಾಡಿದಮನವಿ

1 ೕಷೀಯನ ಮಗ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಂದ ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ
ತರಲ್ಪಟು್ಟ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಮಗ ಾದ ಕೊನ್ಯನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ
ಾಜ್ಯ ಾಳುತಿ್ತದ್ದನು. 2 ಆಗ ಅವ ಾಗಲಿ, ಅವನ ಸೇವಕ ಾಗಲಿ
ಅಥ ಾ ದೇಶದ ಜನ ಾಗಲಿ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನಿಂದ ನುಡಿಸಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದರು.
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3 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಶೆಲೆಮ್ಯನ
ಮಗ ಾದ ಯೆಹೂಕಲ, ಾಜಕ ಾಸೇಯನ ಮಗ ಾದ
ಚೆಫನ್ಯ ಇವರ ಮೂಲಕ, “ದಯ ಾಡಿ ನಮ ಾಗಿ ನಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸು” ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಇನೂ್ನ ಸೆರೆ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಜನರಲಿ್ಲ ಹೋಗು ಾ್ತ
ಬರು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 5 ಆಗ ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯವು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ
ಹೊರಟಿತು್ತ; ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಮುತಿ್ತದ್ದ
ಕಸಿ್ದೕಯರು ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿದ್ದರು. 6 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
7 “ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನನ್ನನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಯೆಹೂದದ
ಅರಸನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ‘ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೊರಟಿರುವ
ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯವು ಸ್ವದೇಶ ಾದ ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗುವುದು.
8 ಕಸಿ್ದೕಯರು ಪುನಃ ಬಂದು ಈ ಪಟ್ಟಣದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಿ,
ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವರು’ ” ಎಂಬುದು.

9 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಕಸಿ್ದೕಯರು ನಮಿ್ಮಂದ
ತೊಲಗಿ ಹೋಗುವುದು ಖಂಡಿತ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ
ೕಸಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ; ಅವರು ತೊಲಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

10 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಕಸಿ್ದೕಯರಲಿ್ಲ ಾಯಪಟ್ಟವರು ಾತ್ರ
ಉಳಿಯುವಂತೆ ನೀವು ಆ ಸೈನ್ಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರೂ
ಆ ಾಯಪಟ್ಟವರೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳಿಂದ ಎದು್ದ ಬಂದು ಈ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟ ಬಿಡುತಿ್ತದ್ದರು.”

ಪ್ರ ಾನರುಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಸೆರೆಗೆ ಾಕಿಸಿದು್ದ
11 ಕಸಿ್ದೕಯರ ಸೈನ್ಯವು ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ಭಯಪಟು್ಟ

ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. 12ಆಮೇಲೆ ಯೆರೆಮೀಯನು
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ತನಗೆ ಬರಬೇ ಾದ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಜನರ
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ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹೊರಟನು.
13 ಅವನು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನಿನ ಾಗಿಲನು್ನ ಾದುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ
ಶೆಲೆಮ್ಯನ ಮಗನೂ ಹನನ್ಯನ ಮ್ಮಗನೂ ಆದ ಇರೀಯನು ಅಲಿ್ಲ
ಪಹರೆಯ ವಿಚಾರಕ ಾಗಿದು್ದ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ
ಹಿಡಿದು, “ನೀನು ಕಸಿ್ದೕಯರಲಿ್ಲ ರೆಹೋಗಲು ಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 14 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆರೆಮೀಯನು, “ಅದು
ಸುಳು್ಳ, ಾನು ಕಸಿ್ದೕಯರಲಿ್ಲ ರೆಹೋಗುವವನಲ್ಲ” ಎನ್ನಲು
ಇರೀಯನು ಅವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಪ್ರ ಾನರ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದನು. 15 ಆ ಪ್ರ ಾನರು ಯೆರೆಮೀಯನ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಹೊಡೆಯಿಸಿ, ಾವು ಬಂದಿ ಾನೆಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದ್ದ ಲೇಖಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾನನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ

ಸೆರೆ ಾಕಿಸಿದರು. 16 ಯೆರೆಮೀಯನು ಆ ಬಂದಿ ಾನೆಯ
ನೆಲಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಇದ್ದನು. 17 ಆಮೇಲೆ
ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಅವನನು್ನ ಕರೆಕಳುಹಿಸಿ, “ಯೆಹೋವನಿಂದ
ದೈ ೕಕಿ್ತಯು ದೊರೆಯಿತೋ?” ಎಂದು ತನ್ನಮನೆಯಲಿ್ಲ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ
ವಿಚಾರಿಸಲು ಯೆರೆಮೀಯನು, “ ೌದು, ದೊರೆಯಿತು, ನೀನು
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವಿ” ಅಂದನು. 18 ಅಲ್ಲದೆ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಾನು ನಿನ ಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿ ಾಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಈ ಜನರಿ ಾಗಲಿ ಾವ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಾಡಿದೆನು?
19 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ನಿಮಗೂ ಈ ದೇಶಕೂ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಾರಿದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಈಗ
ಎಲಿ್ಲ? 20 ಎನೊ್ನಡೆಯನೇ, ಅರಸನೇ, ಈಗ ದಯ ಾಡಿ
ಾಲಿಸು; ಲೇಖಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾನನ ಮನೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ತಿರುಗಿ
ಸೇರಿಸಬೇಡ, ಅಲೆ್ಲೕ ಸತೆ್ತೕನು, ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹವು ನಿನಗೆ ಮುಟ್ಟಲಿ”
ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿದನು. 21ಅರಸ ಾದಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಾ ಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲಟು್ಟ,
ಪಟ್ಟಣದ ರೊಟಿ್ಟಯೆ ಾ್ಲ ತೀರುವ ತನಕ ರೊಟಿ್ಟಯ ಪೇಟೆಯಿಂದ
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ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಹೀಗೆಯೆರೆಮೀಯನು ಾ ಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

38
ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನುಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಾವಿಯಿಂದ ರ ಸಿದು್ದ

1 ಮ ಾ್ತನನ ಮಗ ಾದ ಶೆಫತ್ಯ, ಪಷೂ್ಹರನ ಮಗ ಾದ ಗೆದಲ್ಯ,
ಸೆಲೆಮ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಯೂಕಲ, ಮಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ ಾದ
ಪಷೂ್ಹರ ಇವರು ಯೆರೆಮೀಯನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.
2ಯೆರೆಮೀಯನು ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲವವನು ಖಡ್ಗ, ಾಮ ಮತು್ತ ಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ
ಾಯುವನು; ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಕಸಿ್ದೕಯರನು್ನ
ರೆಹೋಗುವವನು ಬದುಕುವನು, ತನ್ನ ಾ್ರಣ ಂದನೆ್ನೕ

ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬದುಕುವನು. 3 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಈ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸುವನು; ಅದು ಅವನ ಸೈನ್ಯದ ವಶ ಾಗುವುದು
ಖಂಡಿತ” ಎಂದು ಾರುತಿ್ತದ್ದನು. 4 ಆ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರ ಾನರು
ಅರಸನಿಗೆ, “ಒಡೆ ಾ, ಇವನಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಾಗಬೇಕು.
ಇವನು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ ೕಧರಿಗೂ ಸಕಲ ಜನರಿಗೂ
ಇಂ ಾ ಾತುಗಳನು್ನ ಾರು ಾ್ತ ಅವರನು್ನ ೕಲುಗೈಯವರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡು ಾ್ತನೆ; ಈ ಜನರ ೕಮವನ್ನಲ್ಲ, ಾನಿಯನೆ್ನೕ ಾರೈಸು ಾ್ತನೆ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 5 ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು,
“ಇಗೋ, ಯೆರೆಮೀಯನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ; ಅರಸನು ನಿಮಗೆ
ಅಡ್ಡಬಂದು ಏನೂ ಾಡಬಲ್ಲವನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಆಗ
ಅವರು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಾ ಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ
ಾಜವಂಶೀಯ ಾದ ಮಲಿ್ಕೕಯನ ಾವಿ ಳಗೆ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದಿಳಿಸಿ
ಾಕಿಬಿಟ್ಟರು. ಆ ಾವಿಯಲಿ್ಲ ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಸರಿತು್ತ; ಅದರೊಳಗೆ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡನು. 7 ಅರಮನೆಯ ಕಂಚುಕಿ ಾದ
ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನೆಂಬ ಕೂಷ ್ಯನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಾವಿಯಲಿ್ಲ
ಾಕಿ ಾ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದನು. 8ಆಗಅವನುಅರಮನೆಯಿಂದಹೊರಟು
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ಬೆ ಾ್ಯಮೀನಿನ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ, 9 “ಎನೊ್ನಡೆಯನೇ, ಅರಸನೇ, ಇವರು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಾಡಿದೆ್ದ ಾ್ಲ ದುಷ್ಟ ಾಯರ್ವೇ ಸರಿ, ಅವನನು್ನ
ಾವಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಾ್ದರೆ; ಅವನು ಆ ಾರವಿಲ್ಲದೆ ಬಿದ್ದಲೆ್ಲೕ
ಾಯುವುದು ಖಂಡಿತ, ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ರೊಟಿ್ಟಯಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ”
ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿದನು. 10 ಅರಸನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಕೂಷ ್ಯ ಾದ
ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನಿಗೆ, “ನೀನು ಇಲಿ್ಲಂದ ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು
ಾಯುವುದರೊಳ ಾಗಿಅವನನು್ನ ಾವಿಯಿಂದಎತಿ್ತ ರ ಸು”ಎಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 11 ಕೂಡಲೇ ಕೂಷ ್ಯ ಾದ ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನು ಅವರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಹೊಕು ್ಕ ಖಜಾನೆಯ
ಕೆಳಗಿನ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಜೀಣರ್ ಾದ ಹರಕು ಚಿಂದಿಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಗ್ಗಗಳಂತೆ ಾವಿ ಳಗೆ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ
ಮುಟಿ್ಟಸಿ, 12 “ಜೀಣರ್ ಾದ ಈ ಹರಕು ಚಿಂದಿಗಳನು್ನ ಹಗ್ಗಕೆ ್ಕ ಸುತಿ್ತ
ಕಂಕುಳಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೋ” ಎನ್ನಲು ಯೆರೆಮೀಯನು ಅದರಂತೆಯೇ
ಾಡಿದನು. 13 ಈ ಪ್ರ ಾರ ಅವರು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಹಗ್ಗಗಳ

ಮೂಲಕ ನೀರು ಸೇದಿಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ ಾವಿಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಎತಿ್ತದರು; ಆ ಮೇಲೆ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹಿಂದಿನಂತೆ ಾ ಾಗೃಹದ
ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

ಕಸಿ್ದೕಯರನು್ನ ರೆಹೋಗುವಂತೆ ಯೆರೆಮೀಯನು
ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದು್ದ

14 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಮೂರನೆಯ
ಾಗಿಲಿಗೆ ಕರೆತರಿಸಿ, “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಒಂದು ಾತು ಕೇಳುವೆನು,
ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಮರೆ ಾಡಬೇಡ” 15 ಎನ್ನಲು ಯೆರೆಮೀಯನು
ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಾಯಿಸಿಯೇ
ಾಯಿಸುವಿಅಲ್ಲವೇ? ಆಲೋಚನೆಹೇಳಿದರೂನೀನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ”
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ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 16 ಆಗ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ, “ಈ ಾ್ರಣವನು್ನ ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ
ಯೆಹೋವನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ
ಾ್ರಣವನು್ನ ಹುಡುಕುವ ಇವರ ಕೈಗೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. 17ಆಗಯೆರೆಮೀಯನು
ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, “ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾ್ವಮಿಯೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ
ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನೀನು ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ
ಸರ ಾರರನು್ನ ರೆಹೊಕ್ಕರೆ ನಿನ್ನ ಾ್ರಣ ಉಳಿಯುವುದು,
ಈ ಪಟ್ಟಣವೂ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟ ಹೋಗದು, ನೀನೂ ನಿನ್ನ
ಮನೆತನದವರೂ ಬದುಕುವಿರಿ. 18 ನೀನು ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ
ಸರ ಾರರ ಬಳಿ ರೆಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಕಸಿ್ದೕಯರ
ಕೈವಶ ಾಗುವುದು. ಅವರುಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಸುಟು್ಟ ಬಿಡುವರು,
ನೀನು ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ,
“ಕಸಿ್ದೕಯರು ತಮ್ಮನು್ನ ರೆಹೊಕಿ್ಕರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸುವರೋ ಏನೋ; ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಬಹುದು
ಎಂದು ಶಂಕೆಪಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 20 ಅದಕೆ್ಕ
ಯೆರೆಮೀಯನು, “ನಿನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸರು; ಪ್ರಭುವೇ, ಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳಿರುವ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೈಗೊಳು್ಳ; ಕೈಗೊಂಡರೆ ಾ್ರಣ
ಉಳಿಯುವುದು, ಸುಖವೂಆಗುವುದು. 21ಆದರೆ ನೀನು, ‘ಶತು್ರವಿನ
ರೆಹೋಗೆನು’ ಎನು್ನವ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ

ಗತಿಯನು್ನ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ತೋಪರ್ಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 22 ಯೆಹೂದದ
ಅರಸನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ ಸಕಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನ ಸರ ಾರರ ಬಳಿಗೆ ತರಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ
ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಆಪ್ತಮಿತ್ರರು ನಿನ್ನ ಾಲುಗಳ ಬದಿಯಲಿ್ಲ
ಹೂತದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಾ್ದರೆ ಎಂದು ನಿಂದಿಸುವರು. 23ನಿನ್ನ
ಸಮಸ್ತ ಪತಿ್ನಯರೂ, ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಕಸಿ್ದೕಯರ
ಬಳಿಗೆ ತರಲ್ಪಡುವರು; ನೀನೂ ಅವರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆ
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ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವಿ; ಈ ಪಟ್ಟಣವು ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 24 ಆಗ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ, “ಈ ಾತುಗಳು ಾರಿಗೂ
ತಿಳಿಯದಿರಲಿ, ೕಕೆ; ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ.
25 ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಪ್ರ ಾನರು
ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ನೀನು ಅರಸನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಮಗೆ
ತಿಳಿಸು; ನಮಗೆ ಮರೆ ಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ;
ಅರಸನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೂ್ನ ತಿಳಿಸು’ ಎಂದು ಪ್ರಶೆ್ನ ಾಡಬಹುದು.
26 ಆಗ ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ‘ಯೆಹೋ ಾ ಾನನ ಮನೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ
ತಿರುಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಡ, ಅಲೆ್ಲೕ ಸತೆ್ತೕನು ಎಂದು ಅರಸನಿಗೆ ಬಿನ್ನಹ
ಾಡಿಕೊಂಡೆನು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟೆ್ಟನು.

27 ಕೆಲವು ಾಲದ ಮೇಲೆ ಸಕಲ ಪ್ರ ಾನರು ಯೆರೆಮೀಯನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಾಗೆಯೇ ಪ್ರಶೆ್ನ ಾಡಿದರು. ಅವನು ಅರಸನ
ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆಯೇಉತ್ತರಕೊಡಲು ಅವರು ಾತನು್ನ ಮುಗಿಸಿದರು;
ಏನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 28 ಯೆರೂಸಲೇಮು ಶತು್ರವಶ ಾಗುವ
ತನಕಯೆರೆಮೀಯನು ಾ ಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

39
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪತನ

1ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಒಂಭತ್ತನೆಯ
ವಷರ್ದ ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಸಕಲ ಸೈನ್ಯಸಹಿತ ಬಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ
ಮುತಿ್ತದನು. 2 ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವಷರ್ದ ಾಲ್ಕನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ೌಳಿಗೋಡೆ ಒಡಕು ಬಿದು್ದ
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವು ಶತು್ರವಶ ಾಯಿತು. 3 ಆಗ ನೇಗರ್ಲ್
ಸರೆಚರ್, ಸಮ್ಗರ್ ನೆಬೋ, ಕಂಚುಕಿಯರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾದ
ಸಸೆರ್ಕೀಮ್, ೕಯಿಸರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾದ ನೇಗರ್ಲ್ ಸರೆಚರ್
ಅಂತು ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಸಕಲ ಸರ ಾರರೂ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಾಡಿ
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ಮಧ್ಯಮ ಾ್ವರದೊಳಗೆ ಆಸೀನ ಾದರು. 4ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನೂ ಮತು್ತ ಸಮಸ್ತ ಸೈನಿಕರೂ ಇವರನು್ನ ನೋಡಿ
ಅದೇ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟು ಅರಸನ ಉ ಾ್ಯನದ ಾಗರ್ ಾಗಿ
ಎರಡು ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವಣ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಅ ಾ ಾ* ಎಂಬ ತ ಾ್ಗದ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಪ ಾಯನ
ಾಡಿದರು. 5 ಕಸಿ್ದೕಯರ ಸೈನಿಕರು ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟ ಾ್ತ

ಯೆರಿಕೋವಿನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಹ ಾತ್
ಸೀಮೆಯ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲದ್ದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೆಂಬ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ
ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 6 ಆ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಅಲಿ್ಲ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲ ಅಲೆ್ಲೕ
ಅವನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ವಧಿಸಿ ಯೆಹೂದದ ಸಮಸ್ತ ಶಿ್ರೕಮಂತರನೂ್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 7ಇದಲ್ಲದೆ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೀಳಿಸಿ ಅವನನು್ನ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಾಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿ ಾಕಿಸಿದನು. 8 ಮತು್ತ
ಕಸಿ್ದೕಯರು ಅರಮನೆಯನೂ್ನ, ಪ್ರಜೆಗಳ ಮನೆಗಳನೂ್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಸುಟು್ಟ,ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಣ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿದರು. 9ಆಗ
ಾವಲು ದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಉಳಿದವರನೂ್ನ, ದಲೇ ತನ್ನನು್ನ ರೆಹೊಕ್ಕವರನೂ್ನ, ಇತರ
ಸಮಸ್ತ ಜನರನೂ್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ ಯ್ದನು. 10ಆದರೆ ಏನೂ
ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಬಡ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ಆಗಲೇ
ಅವರಿಗೆ ಹೊಲಮತು್ತ ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಕಸಿ್ದೕಯರಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳುಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಾ ಾಡಿದು್ದ

11 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆರೆಮೀಯನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾವಲುದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನನಿಗೆ,
12 “ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಏನೂ ಕೇಡು ಾಡದೆ ಅವನು
ಬೇಡುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕಟಾ ಸು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.
13 ಅದಕೆ್ಕ ಾವಲುದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನ್,
* 39:4 39:4ಅ ಾ ಾ ದರ್ನ್ ಕಣಿವೆ.
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ಕಂಚುಕಿಯರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾದ ನೆಬೂಷಜಾ್ಬನ್, ೕಯಿಸರ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾದ ನೇಗರ್ಲ್ ಸರೆಚರ್ ಅಂತು ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ
ಸಮಸ್ತ ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು, 14 ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಾ ಾಗ ೃಹದ
ಅಂಗಳದಿಂದ ಕರೆತರಿಸಿ, ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗನೂ ಾಫಾನನ
ಮ್ಮಗನೂ ಆದ ಗೆದಲ್ಯನ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು

ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಯೆರೆಮೀಯನು
ಎಂದಿನಂತೆ ಜನರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದನು.
ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನಿಗೆ ಆದ ಾ ಾ್ದನ

15 ಯೆರೆಮೀಯನು ಾ ಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಾಗಿ ಾ್ದಗ
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆಈ ಾತನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 16 “ನೀನು
ಹೋಗಿ ಕೂಷ ್ಯ ಾದ ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ‘ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
ಆ ಾ, ಾನು ನುಡಿದ ಮೇಲನ್ನಲ್ಲ, ನುಡಿದ ಕೇಡನೆ್ನೕ ಈ ಪಟ್ಟಣದ
ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡುವೆನು; ಅದು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ
ಆಗುವುದು. 17 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು; ನೀನು ಹೆದರುವ ಮನುಷ ್ಯರ ಕೈಗೆ
ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ. 18 ನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟ್ಟ ಾರಣ ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸೇ
ರ ಸುವೆನು; ನೀನು ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ತು ಾ್ತಗದೆ ಅದರ ಾ ಳಗಿಂದ ನಿನ್ನ
ಾ್ರಣವನು್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವಿ;ಇದುಯೆಹೋವನನುಡಿ’ ”
ಎಂಬುದೇ.

40
ಯೆರೆಮೀಯನ ಬಿಡುಗಡೆ

1 ಯೆಹೋವನು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ತನ್ನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಾವಲುದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿ ಾದ
ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಗುಂಪನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ ಯು್ಯತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅವರಲಿ್ಲ
ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಾಮದ
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ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಡಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದ್ದನು. 2 ಆಗ ಾವಲು ದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿಯು
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಇಂಥ ಕೆಡು ಾಗಲಿ ಎಂದು ಾಪಕೊಟ್ಟನು.
3ಆತನು ಅದನೆ್ನೕ ಬರ ಾಡಿ ತನ್ನ ಾತನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ನೀವು
ಯೆಹೋವನ ಧ ್ವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಆತನಿಗೆ ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ
ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 4ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಾಕಿದ ಬೇಡಿಗಳನು್ನ
ಈ ದಿನ ತೆಗೆಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು
ನಿನಗೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ಾ; ನಿನ್ನನು್ನ ಕಟಾ ಸುವೆನು; ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಿಂತುಬಿಡು;
ಇಗೋ, ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗಿದೆ; ನಿನಗೆ ಾವ ಕಡೆ
ಹೋಗುವುದು ಸರಿ ೕ ಒಳೆ್ಳಯದೋ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 5 ಯೆರೆಮೀಯನು ಇನೂ್ನ ಹಿಂದಿರುಗದಿರುವಲಿ್ಲ
ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಅಹೀ ಾಮನ
ಮಗನೂ ಾಫಾನನ ಮ್ಮಗನೂ ಆದ ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಯೆಹೂದದ
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ; ಅವನ ಕಡೆಗೆ
ನೀನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಅವನ ಹತಿ್ತರ ಜನರ ಮಧೆ್ಯ ಾಸಿಸು; ಇಲ್ಲವೆ
ಎಲಿ್ಲ ಬೇ ಾದರೂ ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬುತಿ್ತಯನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಬಹು ಾನವನೂ್ನ ಕೊಡಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 6 ಆಗ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗ ಾದ ಗೆದಲ್ಯನು ಇದ್ದ ಮಿಚ್ಪಕೆ ್ಕ
ಹೋಗಿ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವನ ಸಂಗಡ
ಾಸಿಸಿದನು.

ಯೆಹೂದದ ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಗೆದಲ್ಯ
7 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗ ಾದ ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ

ದೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿ, ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ ಯ್ಯಲ್ಪಡದ
ದೇಶೀಯರಲಿ್ಲ ಬಡ, ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ಗಂಡಸರನೂ್ನ, ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಅವನ ಅಧಿ ಾರಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ಾಡುಮೇಡುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಸಕಲ ಯೆಹೂದ ಸೈನಿಕರೂ ಮತು್ತ
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ಸೇ ಾಪತಿಗಳು ಕೇಳಿ ಮಿಚ್ಪದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಅವನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದರು. 8 ಆ ಸೇ ಾಪತಿಗಳು ಾರೆಂದರೆ, ನೆತನ್ಯನ
ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲ, ಾರೇಹನ ಮಕ್ಕ ಾದ ೕ ಾ ಾನ
ಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನ, ತನು್ಹಮೆತನ ಮಗ ಾದ ಸೆ ಾಯ, ಾ ಾ
ಊರಿನವನ ಮಗ ಾದ ಯೆಜನ್ಯ, ನೆಟೋಫದವ ಾದ ಏಫಯನ
ಮಕ್ಕಳು ಇವರೇ. 9 ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗನೂ ಾಫಾನನ
ಮ್ಮಗನೂ ಆದ ಗೆದಲ್ಯನು ಇವರಿಗೂ ಇವರ ಸೈನಿಕರಿಗೂ,

“ಕಸಿ್ದೕಯರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರಲಿಕೆ್ಕ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ; ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಾಸಿಸಿರಿ; ಆಗ ನಿಮಗೆ
ಸುಖ ಾಗುವುದು. 10 ಾನಂತು ಮಿಚ್ಪದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ನಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಕಸಿ್ದೕಯರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನು್ನ ವಹಿಸುವೆನು;
ನೀವು ಾ್ರ ಾರಸ, ಹಣು್ಣ, ಎಣೆ್ಣ, ಇವುಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ
ಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸಿಟು್ಟ ನೀವು ಹಿಡಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿರಿ”
ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. 11 ಇದಲ್ಲದೆ ಅ ್ಮೕನ್ಯರ
ಮಧ್ಯದೊಳಗೂ, ೕ ಾಬ್ ಮತು್ತ ಎದೋಮ್ ದ ಾದ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಚದುರಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನುಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಉಳಿಸಿಅಹೀ ಾಮನಮಗನೂ
ಾಫಾನನ ಮ್ಮಗನೂಆದಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಅವರಿಗೆಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆಂಬ 12 ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾವು ಅಟ್ಟಲ್ಪಟು್ಟ
ಸೇರಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದಲೂ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಮಿಚ್ಪದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಗೆದಲ್ಯನ ಬಳಿಗೆಬಂದು ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ,ಹಣು್ಣಗಳನೂ್ನ
ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಗೆದಲ್ಯನ ಮರಣ
13 ಆಮೇಲೆ ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನೂ,
ಾಡುಮೇಡುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಸಕಲ ಸೇ ಾಪತಿಗಳೂಮಿಚ್ಪದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಗೆದಲ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. 14 ಅವರು, “ಅ ್ಮೕನ್ಯರ ಅರಸ ಾದ
ಾಲೀಸನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೆತನ್ಯನ ಮಗ ಾದ
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ಇ ಾ್ಮಯೇಲನನು್ನ ಕಳುಹಿಸ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ ೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗ ಾದ ಗೆದಲ್ಯನು
ಅವರನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 15ಆಗ ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನ
ಮಿಚ್ಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಗೆದಲ್ಯನಿಗೆ, “ ಾನು ಹೋಗಿ ನೆತನ್ಯನ ಮಗ ಾದ
ಇ ಾ್ಮಯೇಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ; ಇದು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ
ಎಂದು ಾರಿಗೂ ತಿಳಿದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಂದರೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯದ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ದಿ ಾ್ಕ ಾ ಾಗಿ
ಯೆಹೂದದ ಶೇಷವು ನಿಶೆ್ಶೕಷ ಾಗುವುದ ಾ್ಲ; ಏಕೆ ಹೀ ಾಗಬೇಕು?”
ಎಂದು ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ವಿ ಾಪಿಸಿದನು. 16 ಆಗ ಅಹೀ ಾಮನ
ಮಗ ಾದ ಗೆದಲ್ಯನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಾಗೆ ಾಡಲೇ ಕೂಡದು;
ನೀನು ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳಿದು್ದ ಸುಳು್ಳ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

41
1 ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಾಜವಂಶದವನೂ ಎಲೀ ಾಮನ
ಮ್ಮಗನೂ ನೆತನ್ಯನ ಮಗನೂ ಅರಸನ ಪ್ರ ಾನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ಆದ

ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಂದಿಗೆ ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗ ಾದ
ಗೆದಲ್ಯನು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಮಿಚ್ಪಕೆ ್ಕ ಬಂದನು; ಅಲಿ್ಲ ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಊಟ ಾಡಿದರು. 2 ಆಗ ನೆತನ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನೂ
ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಹತು್ತ ಜನರೂ ಎದು್ದ ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗ
ಾಫಾನನ ಮ್ಮಗ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಿಂದ ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿ
ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೂ ಆದ ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹೊಡೆದು
ಕೊಂದರು. 3ಇದಲ್ಲದೆಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಗೆದಲ್ಯನ ಸಂಗಡಮಿಚ್ಪದಲಿ್ಲದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರನೂ್ನ, ಅಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಕಸಿ್ದೕಯ ಾದ ಸೈನಿಕರನೂ್ನ
ಹತೆ್ಯ ಾಡಿದನು. 4 ಅವನು ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಕೊಂದ ಎರಡನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ ಸಂಗತಿಯು ಇನೂ್ನ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಿರಲು,
5 ಗಡ್ಡಬೋಳಿಸಿ, ಬಟೆ್ಟಹರಿದು ಾಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂಭತು್ತ
ಜನರು ಶೆಕೆಮ್, ಶಿಲೋ, ಸ ಾಯರ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳಿಂದ
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ಬಂದು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಧೂಪ ಮತು್ತ ನೈವೇದ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 6ಆಗ ನೆತನ್ಯನ ಮಗ ಾದ
ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಮಿಚ್ಪದಿಂದ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟು ಾರಿಯುದ್ದಕೂ್ಕ
ಅಳು ಾ್ತ ನಡೆದು ಅವರನು್ನ ಎದರುಗೊಂಡು, “ಅಹೀ ಾಮನ
ಮಗ ಾದ ಗೆದಲ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಅವರು
ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೆತನ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನೂ
ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರೂ ಅವರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿ ಾವಿಯಲಿ್ಲ
ಾಕಿದರು. 8 ಆದರೆ ಆ ಎಂಭತು್ತ ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಜನರು
ಇ ಾ್ಮಯೇಲನಿಗೆ, “ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ; ಗೋದಿ, ಜವೆಗೋದಿ,
ಎಣೆ್ಣ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಾಗಿ ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ”
ಎಂದು ಬಿನೆ್ನ ೖಸಲು ಅವನು ಅವರನು್ನ ಅವರ ತೆಯವರಂತೆ
ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟನು. 9 ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಾನು ಗೆದಲ್ಯನ ಸಂಗಡ
ಕೊಂದ ಇತರರ ಶವಗಳನು್ನ ಾಕಿದ ಾವಿಯು, ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ
ಅರಸ ಾದ ಾಷನ ಭಯದಿಂದ ಅರಸ ಾದ ಆಸನು ತೋಡಿಸಿದ್ದ
ಾವಿಯೇ. ಆ ಾವಿಯನು್ನ ನೆತನ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು
ಹತ ಾದವರ ಶವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 10 ಆ ಮೇಲೆ
ನೆತನ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಾಜಕು ಾತೆರ್ಯರನು್ನ,
ಾವಲುದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಅಹೀ ಾಮನ
ಮಗ ಾದ ಗೆದಲ್ಯನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ,ಮಿಚ್ಪದಉಳಿದ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು
ಅ ್ಮೕನ್ಯರ ಸೀಮೆಗೆ ಹೊರಟನು.

11 ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನೂ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ
ಸಕಲ ಸೇ ಾಪತಿಗಳೂ ನೆತನ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಾಡಿದ
ಎ ಾ್ಲ ಕೆಡುಕನು್ನ ಕೇಳಿ, 12 ತಮ್ಮ ಸೈನಿಕರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು,
ನೆತನ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು,
ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಹತಿ್ತರ ಅವನನು್ನ ಕಂಡರು. 13 ಆಗ
ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನನೂ್ನ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಸಮಸ್ತ ಸೇ ಾಪತಿಗಳನೂ್ನ
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ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. 14 ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಮಿಚ್ಪದಿಂದ
ಸೆರೆ ಾಗಿ ಒಯಿ್ದದ್ದ ಸಕಲ ಜನರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಾರೇಹನ
ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನಬಳಿಗೆಸೇರಿದರು. 15ನೆತನ್ಯನಮಗ ಾದ
ಇ ಾ್ಮಯೇಲನೋ ಎಂಟು ಮಂದಿಯ ಸಂಗಡ ೕ ಾ ಾನನಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಅ ್ಮೕನ್ಯರನು್ನ ರೆಹೊಕ್ಕನು.

ಜನರು ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ವಲಸೆಹೋದದು್ದ
16ಆಗ ಾರೇಹನಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನೂ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ

ಸಮಸ್ತ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಾವು ನೆತನ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ
ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ಭಟರು, ಹೆಂಗಸರು,
ಮಕ್ಕಳು, ಕಂಚುಕಿಗಳು, ಅಂತು ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಅಹೀ ಾಮನ
ಮಗ ಾದ ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಮಿಚ್ಪದಿಂದ ಒಯ್ದ
ಉಳಿದ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 17 ಅವರು
ಕಸಿ್ದೕಯರ ಭಯದಿಂದ ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ವಲಸೆಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನ ಸಮೀಪ ಾಗಿರುವ ಗೇರುಥ್ ಕಿ ಾ್ಹಮಿನಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 18 ಾಬೆಲಿನಅರಸನಿಂದದೇಶಕೆ್ಕ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿ
ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೂ ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗನೂ ಆದ ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ
ನೆತನ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಕೊಂದು ಾಕಿದ್ದರಿಂದ
ಕಸಿ್ದೕಯರಿಗೆ ಅಂಜಿದರು.

ಜನರ ಬಿನ್ನಹ,ಯೆರೆಮೀಯನಉತ್ತರ

42
1 ಆಗ ಸಕಲ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು, ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನೂ ಮತು್ತ ಹೋ ಾಯನ ಮಗ ಾದ ಯೆಜನ್ಯನೂ

ಚಿಕ್ಕವರು ದಲುಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೆರೆಮೀಯನಬಳಿಗೆಬಂದರು. 2ಅವರು ಅವನಿಗೆ,
“ದಯ ಾಡು, ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಾಲಿಸು; ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣುವ
ಪ್ರ ಾರ ಅ ಾರ ಜನರಲಿ್ಲ ಾವು ಕೆಲವರು ಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ್ದೕವೆ. 3ನಿನ್ನ
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ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾವು ನಡೆಯಬೇ ಾದ ಾಗರ್ವನೂ್ನ,
ಾಡತಕ್ಕ ಾಯರ್ವನೂ್ನ ತೋರಿಸುವ ಾಗೆ ನಮ ಾಗಿ ಅಂದರೆ

ಉಳಿದಿರುವ ಈ ಜನರೆಲ್ಲರಿ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಾ್ರಥಿರ್ಸು” ಎಂದು ವಿ ಾಪಿಸಿದರು. 4 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು; ಇಗೋ,
ನಿಮ್ಮ ಾತಿನಂತೆನಿಮ್ಮದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು;
ಯೆಹೋವನು ಾವಉತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನೋ ಒಂದನೂ್ನ
ಬಚಿ್ಚಡದೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 5ಅವರು
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ
ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಾತಿನಂತೆ ಾವುನಡೆಯದಿದ್ದರೆಯೆಹೋವನು
ಸಿ್ಥರ ಾದ ಸತ್ಯ ಾ ಾಗಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮನು್ನ ಖಂಡಿಸಲಿ! 6 ನಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಾತು ಹಿತ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಅಹಿತ ಾಗಲಿ
ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವ ಾವು
ಅದನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳವೆವು; ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ
ಾವು ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಶುಭ ಾಗುವುದು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
7 ಹತು್ತ ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಾಕ್ಯವನು್ನ

ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. 8 ಆಗ ಅವನು ಾರೇಹನ
ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನನೂ್ನ, ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಸಕಲ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ, ಚಿಕ್ಕವರು ದಲುಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರ
ತನಕ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ ಕರೆದು, 9 “ನಿಮ್ಮ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಿ್ದರ ಾ್ಲ;
ಅದಕೆ್ಕ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
10 ‘ನೀವುಈದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಟು್ಟವೆನು,
ಕೆಡವುವುದಿಲ್ಲ; ನೆಡುವೆನು, ಕೀಳುವುದಿಲ್ಲ; ಾನು ನಿಮಗೆ ಾಡಿದ
ಕೇಡಿಗೆ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡುತೆ್ತೕನೆ. 11 ನೀವು ಹೆದರಿರುವ ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಅವನಿಗೆ ಅಂಜದಿರಿ; ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ರ ಸಲಿಕೆ್ಕ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ. ಇದು
ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ. 12ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರುಣಿಸಿ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ
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ಹೋಗುವಂತೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು’
ಎಂದೆನು. 13 ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ‘ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾವು ನೆಲೆಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ;
14 ಬೇಡವೇ ಬೇಡ; ಾವು ಯುದ್ಧ ಾಣದೆ, ತುತೂ್ತರಿಯ ಶಬ್ದ
ಕೇಳದೆ, ಅನ್ನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಸಿ ಾಗದೆ ಇರುವ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸುವೆವು’ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ, 15 ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ
ಉಳಿದವರೇ,ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಈಗ ಕೇಳಿರಿ, ‘ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ
ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
ನೀವು ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹಟಹಿಡಿದು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿ
ಾಸ ಾಡುವು ಾದರೆ, 16 ಆಗ ನೀವು ಹೆದರುತಿ್ತರುವ ಖಡ್ಗವು
ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಡಿಯುವುದು, ನೀವು
ಅಂಜುತಿ್ತರುವ ಾಮವು ಅಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹತು್ತವುದು;
ಅಲೆ್ಲೕ ಾಯುವಿರಿ. 17 ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು
ಹಟಹಿಡಿಯುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಇದೇ ಗತಿ ಾಗುವುದು; ಖಡ್ಗ,
ಾಮ ಮತು್ತ ಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ ಾಯುವರು. ಾನು ಅವರಿಗೆ
ಬರ ಾಡುವ ವಿಪತಿ್ತನಿಂದ ಾರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳರು, ಾರೂ
ಉಳಿಯರು. 18 ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ
ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನನ್ನ ಉಗ್ರರೋ ಾಗಿ್ನಯು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಸುರಿಯಿತೋ ಾಗೆಯೇ
ನೀವು ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಾಲಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೆ ನನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯು ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲೆಯೂ ಸುರಿಯುವುದು; ನೀವು ಅಪ ಾದ, ವಿಸ್ಮಯ, ಾಪ
ಮತು್ತ ದೂಷಣೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವಿರಿ;ಈ ಸ್ಥಳವುಮತೆ್ತ ನಿಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣಗೆ
ಬೀಳದು.’ ”

ಯೆರೆಮೀಯನು ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ
19 “ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಕುರಿತು, ‘ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ’ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ;
ಾನು ಈ ದಿನ ಆ ಾತನು್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಚೆ ಾ್ನಗಿ
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ತಿಳಿದಿರಲಿ. 20 ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ ೕಸಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ;
ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ನಮ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸು; ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾವ
ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೋ ಅದನು್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು, ಅದರಂತೆಯೇ
ನಡೆಯುವೆವು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಿರ ಾ್ಲ. 21 ಾನು
ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ನೀ ಾದರೆ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದ ಾವ ಾತನೂ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 22 ನೀವು ಾವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡಲು ಅಪೇ ಸಿ ಹೋಗುತಿ್ತೕರೋ ಆ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಖಡ್ಗ, ಾಮ
ಮತು್ತ ಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ ಾಯುವಿರಿ ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

43
ಯೆರೆಮೀಯನ ಾತಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದ ಜನರು

1 ಯೆರೆಮೀಯನು ಸಮಸ್ತ ಜನರನು್ನ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಅವರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದ
ಈ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿದನು. 2 ಆಮೇಲೆ ಹೋ ಾಯನ
ಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್ನೂ, ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನೂ,
ಸೊಕೆ್ಕೕರಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾತು ಸುಳು್ಳ, ‘ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ
ಹೋಗಿ ಾಸ ಾಡ ಾರದು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. 3 ಕಸಿ್ದೕಯರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಕೊ್ಕೕ, ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ ಒಯು್ಯವುದಕೊ್ಕೕ ನಮ್ಮನು್ನ
ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕೆಂದು ನೇರೀಯನ ಮಗ ಾದ ಾರೂಕನೇ
ನಿನ್ನನು್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೂಕಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 4 ಹೀಗೆ
ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಾಸ ಾಡಿರಿ ಎನು್ನವ ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನೂ, ಸಮಸ್ತ

ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಮತು್ತ ಸಕಲಜನರೂ ಕೇಳದೆಹೋದರು. 5 ಆಗ
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ಾವಲುದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಅಹೀ ಾಮನ
ಮಗನೂ ಾಫಾನನ ಮ್ಮಗನೂ ಆದ ಗೆದಲ್ಯನ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದ
ಜನರು, ಅನ್ಯದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಟಲ್ಪಟು್ಟ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದದ ಉಳಿದ ಜನರು, ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನು, 6 ನೇರೀಯನ ಮಗ ಾದ ಾರೂಕನು,
ಾಜಕು ಾತೆರ್ಯರು ಅಂತು ಗಂಡಸರು, ಹೆಂಗಸರು, ಮಕ್ಕಳು,

7 ಇವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನೂ, ಸಕಲ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ತಹಪನೇಸ್
ಊರಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ.

ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು
ಎಂದುಯೆರೆಮೀಯನುಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ

8 ಯೆರೆಮೀಯನು ತಹಪನೇಸಿನಲಿ್ಲರು ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಈ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. 9 ಆತನು, “ನೀನು
ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ತಹಪನೇಸಿನಲಿ್ಲರುವ ಫರೋಹನ ಮನೆಯ ಾಗಿಲ ಮುಂದೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ನೆಲಗಟಿ್ಟನ ಕೆಳಗೆ ಇಟು್ಟ ಾರೆಯಿಂದ
ಮುಚಿ್ಚ ಬಿಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, 10 ‘ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ದೇವರೂ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
ಇಗೋ, ಾನು ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನೂ, ನನ್ನ ಸೇವಕನೂ ಆದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, ಾನು ಮರೆ ಾಡಿಸಿರುವ ಈ
ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಾಕಿಸುವೆನು; ಅವನು
ಈ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ತನ್ನ ರತ್ನಗಂಬಳಿಯನು್ನ ಾಸುವನು.
11 ಅವನು ಬಂದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನು್ನ ಹೊಡೆಯುವನು.
ಮರಣಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದವರು ಮರಣಕೆ್ಕ, ಸೆರೆಗೆ ನೇಮಕ ಾದವರು
ಸೆರೆಗೆ, ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ನೇಮಕ ಾದವರು ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವರು.
12 ಾನು ಐಗುಪ್ತದ ದೇ ಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸುವೆನು,
ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಸೆರೆ ಒಯು್ಯವನು;
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ಕುರುಬನು ತನ್ನ ಕಂಬಳಿಯನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವಂತೆ* ಅವನು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶವನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವನು; ಸ ಾ ಾನ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು
ಹೋಗುವನು. 13 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಸೂಯರ್ಪುರಿಯ
ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿ, ಐಗುಪ್ತದ ದೇ ಾಲಯಗಳನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವನು.’ ”

44
ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆ ನಿಮಿತ್ತ ವಿ ಾಶ

1 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮಿಗೊ್ದೕಲ್, ತಹಪನೇಸ್, ನೋಫ್
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಪತೊ್ರೕಸ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಾಕ್ಯ, 2 “ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ
ದೇವರೂ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ, ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಿಗೂ
ಬರ ಾಡಿದ ಕೇಡನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ. 3ಆ ಾ, ಅಲಿ್ಲನವರು
ತಮಗೂ, ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕಿ ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆತುರಪಟು್ಟ
ನನ್ನನು್ನ ಕೆಣಕಬೇಕೆಂದೇ ಈ ದು ಾಚಾರವನು್ನ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ
ಆ ಸ್ಥಳಗಳು ಾ ಾದವು, ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸಿಸರು. 4 ಾನು
ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ತಡ ಾಡದೆ
ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತ, ‘ಆ ಾ! ಾನು ಹೇಸುವ ಈ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಬೇಡಿರಿ’ಎಂದುಪ್ರಕಟಿಸು ಾ್ತ ಬಂದರೂ, 5ಅವರು ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ

ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ
ದು ಾಚಾರವನು್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 6ಆದ ಾರಣ ನನ್ನ ಉಗ್ರರೋ ಾಗಿ್ನಯು
ಸುರಿದು ಯೆಹೂದದ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಧಗಧಗಿಸಿತು; ಅವು ಈಗಲೂ ಾಳು ಾ ಾಗಿವೆ.
* 43:12 43:12 ಕುರುಬನು ತನ್ನ ಕಂಬಳಿಯನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಕುರುಬನು ತನ್ನ
ವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಂತೆ.



ಯೆರೆಮೀಯನು 44:7 cxlviii ಯೆರೆಮೀಯನು 44:14

7 ಹೀಗಿರಲು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾ್ವಮಿಯೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರೂ
ಆದ ಯೆಹೋವನು ಈಗ ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಈ ದೊಡ್ಡ ಕೇಡನು್ನ
ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಉಂಟು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇಕೆ? ಈ ದು ಾಚಾರದ
ನಿಮಿತ್ತ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲರುವ ಗಂಡಸರು, ಹೆಂಗಸರು, ಮಕ್ಕಳು,
ಲೆಕೂಸುಗಳು ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವರು, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ

ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಿ ನೀವು ಬಂದಿರುವ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕುವ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯವನು್ನ
ನಡೆಸು ಾ್ತ ನನ್ನನು್ನ ಕೆಣಕುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗಿ ಸಕಲ
ಭೂ ಾಜ್ಯಗಳ ಾಪ ಮತು್ತ ದೂಷಣೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವಿರಿ. 9 ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು, ಯೆಹೂದದ ಅರಸರು, ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರು, ನೀವು
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರು ಇವರೆಲ್ಲರೂಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಡೆಸಿದ ದು ಾಚಾರಗಳನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರೋ? 10 ಅವರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ತಗ್ಗಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ
ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ; ಾನು ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ
ನೇಮಿಸಿದ ನಿಯಮನಿಷೆ್ಠಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಲೂ ಇಲ್ಲ.

11 “ಆದ ಾರಣ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರೂ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನು
ಆದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಆ ಾ, ಯೆಹೂದವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು, ಕೇಡಿ ಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ದೃಷಿ್ಟಯಿಡುವೆನು. 12 ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿಸಲು
ಹಟಹಿಡಿದ ಯೆಹೂದದ ಉಳಿದ ಜನರನು್ನ ಾನು ಹಿಡಿದು
ಾಶ ಾಡುವೆನು; ಐಗುಪ್ತದಲೆ್ಲೕ ಒರಗಿ ಹೋಗುವರು; ಖಡ್ಗ ಮತು್ತ
ಾಮಗಳಿಂದ ಾಶ ಾಗುವರು; ಚಿಕ್ಕವರು ದಲುಗೊಂಡು
ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ಖಡ್ಗ ಮತು್ತ ಾಮಗಳಿಂದ ಸತು್ತ ಅಪ ಾದ,
ಾಪ, ನಿಂದೆಗೆ ಮತು್ತ ದೂಷಣೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವರು. 13 ಾನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನು್ನ ಖಡ್ಗ, ಾಮ ಮತು್ತ ಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ
ದಂಡಿಸಿದಂತೆ ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರನೂ್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.
14 ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಪ್ರ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಯೆಹೂದದ ಉಳಿದ
ಜನರು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕೆಂದು ಎಷು್ಟ ಆಶಿಸಿದರೂ
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ಅವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಉಳಿದು ಅಲಿ್ಲಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ; ಓಡಿಬರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರೇ ಹೊರತು ಾರೂ
ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ.

15 “ಆಗ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ
ಧೂಪ ಾಕುತಿ್ತದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಂಡಸರು, ಅಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ
ಗುಂ ಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೆಂಗಸರು ಅಂತು ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲಯೂ,
ಪತೊ್ರೕಸಿನಲಿ್ಲಯೂ ಾಸ ಾಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ” ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದರು, 16 “ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನೀನು ನಮಗೆ ನುಡಿದ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಗಗನದ ಒಡತಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕಿ
ಾನನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಸುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಾವು ಾಯಿಬಿಟು್ಟ
ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವೆವು. ದಲು
ಯೆಹೂದದ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಾವೂಮತು್ತ ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರೂನಮ್ಮಅರಸರೂ,ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಾನರೂ
ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಾವು ಾವ ಕೇಡನೂ್ನ ಾಣದೆ ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ
ಉಂಡು ಸುಖಪಡುತಿ್ತದೆ್ದವು. 18 ಆದರೆ ಾವು ಗಗನದ ಒಡತಿಗೆ
ಧೂಪ ಾಕುವುದನೂ್ನ ಾನವನು್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ಸುರಿಯುವುದನೂ್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟ್ಟಂದಿನಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಕೊರತೆಗೂ ಗುರಿ ಾಗಿ ಖಡ್ಗ,
ಾಮಗಳಿಂದ ಾಶ ಾಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 19 ಗಗನದ ಒಡತಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕಿ
ಾನನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಸುರಿಯುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಾವು ಆಕೆಯ ಪೂಜೆ ಾಗಿ
ಆಕೆಯ ಆ ಾರ ಾದ ಹೋಳಿಗೆಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾನದ್ರವ್ಯವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದು್ದ ನಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಗೆ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ೕ?”
ಎಂದರು. 20 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ಗಂಡಸರಿಗೂ, ಹೆಂಗಸರಿಗೂ
ಅಂತು ತನಗೆ ಆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ, 21 “ನೀವು, ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು, ನಿಮ್ಮ ಅರಸರು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾನರು, ಾ ಾನ್ಯ ಜನರು,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೂದದ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಿದ ಧೂಪವು ಯೆಹೋವನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ ೕ,
ಅದು ಆತನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ ೕ? 22 ನೀವು ನಡೆಸಿದ
ದು ಾಚಾರಗಳನೂ್ನ, ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಯೆಹೋವನು ಇನು್ನ
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ಸಹಿಸ ಾರದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಾಳುಬಿದು್ದ
ಜನವಿಲ್ಲದೆ ಾಶಕೂ್ಕ, ಾಪಕೂ್ಕ ಆಸ್ಪದ ಾಯಿತು; ಈಗಲೂ
ಾಗೆಯೇ ಇದೆ. 23 ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಆತನ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನೂ್ನ, ನಿಬಂಧನೆಗಳನೂ್ನ, ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ
ಆತನಿಗೆ ಾಪ ಾಡಿ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕಿದ್ದರಿಂದಲೇ
ಇಂ ಾ ಕೇಡು ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ” ಎಂದನು.

24 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೆಂಗಸರಿಗೂ, ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 25 ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರೂ
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಗಗನದ
ಒಡತಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕಿ ಾನನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಸುರಿಯುವೆವು ಎಂದು
ಾವು ಾಡಿಕೊಂಡ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ತೀರಿಸುವೆವು
ಎಂಬು ಾಗಿ ನೀವೂ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರೂ ಾಯಿಂದ
ಪ್ರತಿ ಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿದಿ್ದೕರ ಾ್ಲ; ನಿಮ್ಮ ಹರಕೆಗಳನು್ನ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ತೀರಿಸಿರಿ, ನೆರವೇರಿಸೇ ನೆರವೇರಿಸಿರಿ! 26 ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ; ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಆ ಾ, ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಜೀವ ಾಣೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಾಯಿಂದ
ಎತ್ತಲಿಕೆ್ಕ ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಾವ ಯೆಹೂದ್ಯನೂ ಇನು್ನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಎಂಬು ಾಗಿ ನನ್ನ ಮ ಾ ಾಮದ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
27 ಇಗೋ, ಇವರಿಗೆ ಮೇಲನ್ನಲ್ಲ, ಕೇಡನೆ್ನೕ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲನ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಖಡ್ಗ,
ಾಮಗಳಿಂದ ಾಶಹೊಂದು ಾ್ತ ನಿ ಾರ್ಮ ಾಗುವರು. 28 ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಾತ್ರವೇ ಆಗಿ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ
ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗುವರು; ಆಗ ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ
ಪ್ರ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಯೆಹೂದದ ಉಳಿದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಾತು
ನಡೆಯುವುದೋ ಅಥ ಾ ತಮ್ಮ ಾತು ನಡೆಯುವುದೋ ಎಂದು
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ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. 29 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದಂಡಿಸುವೆನು
ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಗುರುತು ಾಣುವುದು; ನನ್ನ ಾತುಗಳು
ಈಡೇರಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವೆನು ಎಂಬು ಾಗಿ
ಅದರಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದುಬರುವುದು. 30ಅದೇನೆಂದರೆ, ಇಗೋ
ಾನು ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಅವನ ಾ್ರಣ
ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದ ಶತು್ರ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೆಂಬ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ
ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹ ಹೊಫ್ರನನು್ನ ಅವನ
ಾ್ರಣಹುಡುಕುವಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೆ ಕೊಡುವೆನು;ಇದುಯೆಹೋವ ಾದ
ನನ್ನ ನುಡಿ’ ” ಎಂಬುದೇ.

45
ಯೆಹೋವನು ಾರೂಕನನು್ನ ಗದರಿಸಿದು್ದ, ಧೈಯರ್ಗೊಳಿಸಿದು್ದ

1 ೕಷೀಯನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನೇರೀಯನ
ಮಗ ಾದ ಾರೂಕನು ಯೆರೆಮೀಯನ ಾತುಗಳನು್ನ ಅವನ
ಾಯಿಂದ ಬಂದ ಾಗೆಯೇ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆ ಾಗ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 2 “ ಾರೂಕನೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, ‘ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು
ಹೇಳಲಿ? 3 ವ್ಯಥೆಪಡುತಿ್ತದ್ದ ನನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ
ದುಃಖಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಾನು ನರಳಿ ನರಳಿ ದಣಿದಿದೆ್ದೕನೆ, ನನಗೆ
ಾವ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯೂ ದೊರಕದು’ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದೆಯ ಾ್ಲ,

4ಯೆಹೋವನಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳು,ಇಗೋ, ಾನು ಕಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ಾನೇ
ಕೆಡವುವೆನು, ಾನು ನೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾನೇ ಕಿತು್ತ ಾಕುವೆನು; ೌದು,
ಭೂಮಂಡಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಗೆ ಾಡುವೆನು. 5 ಮ ಾಪದವಿಯನು್ನ
ನಿರೀ ಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ ೕ? ನಿರೀ ಸ ಬೇಡ; ಆ ಾ, ಾನು
ನರಜನ್ಮದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಡನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವೆನು; ಆದರೆ ನೀನು
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ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರೂ ಾ್ರಣ ಂದನೆ್ನೕ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ
ಅವ ಾಶ ಕೊಡುವೆನು. ಇದುಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ.”

46
ಐಗುಪ್ತದ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ

1 ಯೆಹೋವನು ಜ ಾಂಗಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಾಕ್ಯ. 2 ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ;
ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹ ನೆಕೋವಿನ ಸೈನ್ಯವು ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್
ನದಿಯ ಬಳಿ ಕಕೆರ್ಮೀಷಿನಲಿ್ಲರು ಾಗ ೕಷೀಯನ ಮಗನೂ
ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಆ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಹೊಡೆದ ವಿಷಯ:
3 “ಗು ಾಣಿ ಮತು್ತ ಖೇಡ್ಯಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ

ಹೊರಡಿರಿ!
4 ರ ಾಶ್ವಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟರಿ, ಾಹ ಾಶ್ವಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತರಿ, ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣಗಳನು್ನ

ಾಕಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ನಿಲಿ್ಲರಿ, ಭಜಿರ್ಗಳನು್ನ ಬೆಳಗಿರಿ,
ಕವಚಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

5 ಆ ಾ, ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬಿದ್ದದೆ್ದೕನು? ಅವರು ಧೈಯರ್ಗೆಟು್ಟ
ಬೆನು್ನಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.

ಅವರ ಶೂರರು ಪೆಟು್ಟತಿಂದು ಹಿಂದಿರುಗದೆ ಓಡಿಹೋಗು ಾ್ತರೆ;
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ದಿಗಿಲು ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.

6 ವೇಗ ಾಲಿಗಳೂ ಓಡಿಹೋಗ ಾರರು, ಬಲಿಷ್ಠರೂ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು.

ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯಹತಿ್ತರ ಎಡವಿಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.
7ನೈಲ್ ನದಿಯಂತೆಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು ಾರು?
ನೈಲ್ ನದಿಯ ಾಖೆಗಳ ಾಗೆ ತುಂಬಿತುಳುಕುವ ಈ ಪ್ರ ಾಹವು

ಾರದು?
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8 ಐಗುಪ್ತವೇ ನೈಲ್ ನದಿಯಂತೆ ಉಬಿ್ಬದೆ; ಐಗುಪ್ತವೆಂಬ ಪ್ರ ಾಹವೇ
ನೈಲ್ ನದಿಯ ಾಖೆಗಳ ಾಗೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆ;

‘ ಾನು ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹಬು್ಬವೆನು, ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಪಟ್ಟಣದ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು’
ಅಂದುಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.

9 ಅಶ್ವಗಳೇ, ಕುಣಿ ಾಡಿರಿ! ರಥಗಳೇ, ರಭಸ ಾಗಿರಿ! ಶೂರರು
ಹೊರಡಲಿ!

ಖೇಡ್ಯ ಸನ್ನದ್ಧ ಾದ ಕೂಷ ್ಯರು,ಪೂಟ್ಯರು,ಧನು ಾರ್ರಿಗ ಾದಲೂದ್ಯರು
ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ!

10 ಆದರೆ ಆ ಯುದ್ಧ ದಿನವು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ
ಕತರ್ನು ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ ದಿನ ಾಗಿದೆ;

ಅದು ದಂಡನೆಯದಿನ; ಆಗ ಖಡ್ಗವು ನುಂಗಿ ತಣಿಯುವುದು,ಅವರ
ರಕ್ತವನು್ನ ತುಂ ಾ ಹೀರುವುದು.

ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯಹತಿ್ತರ ಬಲಿ ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ.

11 ಐಗುಪ್ತದ ಕು ಾರಿಯೇ, ಯುವತಿಯೇ, ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಔಷಧವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸು;

ನೀನು ಬಗೆಬಗೆಯ ಔಷಧವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವುದು
ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ; ನಿನಗೆ ಗುಣ ಾಗದು.

12 ನಿನ್ನ ಅವ ಾನದ ಸುದಿ್ದಯು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ
ಕೂ ಾಟವು ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತುಂಬಿದೆ;

ವೀರನು ವೀರನನು್ನ ಎಡವಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.
13 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಬಂದು ಐಗುಪ್ತ

ದೇಶವನು್ನ ಹೊಡೆಯುವನು” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ನುಡಿದನು.
14 “ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ, ಮಿಗೊ್ದೕಲ್, ತಹಪನೇಸ್, ನೋಫ್,

ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿರಿ,
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‘ಐಗುಪ್ತವೇ, ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗು! ಖಡ್ಗವು ನಿನ್ನ
ಸುತ್ತಲು ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ’ ಎಂದು ಾರಿರಿ.

15 ನಿನ್ನ ಬಸವ ಬಿದು್ದ ಹೋದದೆ್ದೕನು? ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ
ಕೆಡವಿದನು, ನಿಲ್ಲ ಾರದೆ ಹೋಯಿತು.

16 ಬಹು ಜನರು ಮುಗ್ಗರಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು; ೌದು,
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ;

‘ ಾವು ಎದು್ದ ಜನ್ಮಭೂಮಿಗೆ ಹೊರಟು ಸ್ವಜನರನು್ನ ಸೇರಿ ಹಿಂಸೆಯ
ಖಡ್ಗದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊ ್ಳೕಣ’ ಎಂದುಕೊಂಡರು.

17 ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನು ಧಡಮ್ಮನೆ ಬಿದ್ದವನು,
ಸ ಾವ ಾಶವನು್ನ ಉಪೇ ಸಿದವನು” ಎಂದು ಅಲಿ್ಲ
ಕೂಗಿದರು.

18ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾಮವುಳ್ಳ ಾಜಾಧಿ ಾಜನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,

“ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಇಗೋ, ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ಮೀರುವ ಾಬೋರ್
ಬೆಟ್ಟದಂತೆಯೂ,

ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಎದಿ್ದರುವ ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಾಗೂ
ಉನ್ನತ ಾದವನೊಬ್ಬನು ಬರುವನು.

19 ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಯುವತಿಯೇ, ಸೆರೆಗೆ ಬೇ ಾದ
ಾಮಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಿಕೋ; ನೋಫ್ ಪಟ್ಟಣವು ಾ ಾಗಿ
ಸುಟು್ಟ ನಿಜರ್ನ ಾಗುವುದು. 20 ಐಗುಪ್ತವು ಅಂದ ಾದ
ಕಡ ಾಗಿದೆ; ತೊಣಚೆಯ ಹುಳಗಳು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ
ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. 21 ಸಂಬಳ ಾ್ಕಗಿ ಐಗುಪ್ತವನು್ನ
ಸೇರಿರುವ ದಂ ಾಳುಗಳು ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ;
ಅವರೂ ಬೆನು್ನಕೊಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ; ನಿಲ್ಲಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ವಿಪ ಾ್ಕಲವು ಒದಗಿದೆ, ದಂಡನೆಯ ದಿನವು
ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 22 ಐಗುಪ್ತವು ಓಡಿಹೋಗುವ ಶಬ್ದವು
ಸರಿಯುವ ಸಪರ್ದ ಸಪ್ಪಳಕೆ್ಕ ಸಮ ಾಗಿರುವುದು; ಶತು್ರಗಳು
ದಂಡೆತಿ್ತಬಂದು ಕಟಿ್ಟಗೆ ಕಡಿಯುವವರಂತೆ ಕೊಡಲಿಗಳಿಂದ
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ಅವರಮೇಲೆ ಬೀಳುವರು. 23ಅವರು ಮಿಡತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿ ಾಟ ಾಗದ ಐಗುಪ್ತದ ದಟ್ಟ ಾದ
ಾಡನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕುವರು, ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ. 24 ಐಗುಪ್ತವೆಂಬ ಯುವತಿಯು ಅವ ಾನಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗುವಳು; ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನವರ ಕೈವಶ ಾಗುವಳು”
ಎಂಬುದೇ. 25 ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ
ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ಾನು ನೋ
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲನ ಆ ೕನ್ ದೇವತೆ, ಫರೋಹ,
ಐಗುಪ್ತ, ಐಗುಪ್ತದ ದೇವತೆಗಳು, ಅಲಿ್ಲನ ಅರಸರು,
ಅಂತು ಫರೋಹನನೂ್ನ, ಅವನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟವರನೂ್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು. 26 ಅವರ ಾ್ರಣವನು್ನ ಹುಡುಕುವ
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಸೇವಕರ ಕೈಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಡುವೆನು; ಅನಂತರ ಅಲಿ್ಲ
ಪೂವರ್ ಾಲದ ಾಗೆ ಜನರು ಾಸಿಸುವರು. ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 27 ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾಕೋಬೇ,
ಭಯಪಡಬೇಡ! ಇ ಾ್ರಯೇಲೇ, ಅಂಜಬೇಡ! ಇಗೋ,
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದೂರದೇಶದಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು,
ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನವನು್ನ ಸೆರೆಹೋದ ಸೀಮೆಯಿಂದ
ರ ಸುವೆನು; ಾಕೋಬು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿಯೂ,
ಾ ಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು; ಾರೂ ಅದನು್ನ ಹೆದರಿಸರು.

28ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಕೋಬೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ, ಾನು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಾನು ಾವ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಅಟಿ್ಟದೆ್ದನೋ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು;
ನಿನ್ನನೊ್ನೕ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡೆನು. ಮಿತಿಮೀರಿ ಶಿ ಸೆನು,
ಆದರೆ ಶಿ ಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”

47
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
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1 ಫರೋಹನು ಾಜಾ ಊರನು್ನ ಹೊಡೆದದ್ದಕೆ ್ಕ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಾಕ್ಯ.

2ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಇಗೋ, ಪ್ರ ಾಹವು ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಹೊರಟು ತುಂಬಿತುಳುಕುವ

ತೊರೆ ಾಗಿ ದೇಶವನೂ್ನ,
ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ, ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣದ

ನಿ ಾಸಿಗಳನೂ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸುವುದು.
ಆಗ ಅಲಿ್ಲನವರು ರೆಯಿಡುವರು, ದೇಶದವರೆ ಾ್ಲ

ಗೋ ಾಡುವರು.
3ಶತು್ರವಿನಕುದುರೆಗಳಗೊರಸುಗಳುನೆಲವನು್ನ ಅಪ್ಪಳಿಸುವಶಬ್ದಕೂ್ಕ,

ರಥಗಳ ರಭಸಕೂ್ಕ,
ಚಕ್ರಗಳ ಬಿರುಗುಟು್ಟವಿಕೆಗೂ ತಂದೆಗಳು ಹೆದರು ಾ್ತ ೕಲುಗೈ

ಉಳ್ಳವ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡರು.
4 ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೂರೆ ಾಗುವರು,

ತೂರಿನ ಮತು್ತ ಚೀದೋನಿನ ಸ ಾಯಕರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರೆ ಾ್ಲ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವರು;

ಕ ್ತೕರ್ ದಿ್ವೕಪದವರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ಾದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಯೆಹೋವನೇ ಸೂರೆ ಾಡುವನು.

5 “ ಾಜಾ ಊರು ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅಷೆ ್ಕಲೋನ್
ಾಶಹೊಂದಿದೆ; ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದ
ಪಟ್ಟಣವೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಎಂದಿನ ವರೆಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವಿ?
6ಅ ್ಯೕ,ಯೆಹೋವನ ಖಡ್ಗವೇ, ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಗೊಳ್ಳದೆ
ಇರುವಿ? ನಿನ್ನನು್ನ ಒರೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಕೋ! ಾಂತ ಾಗಿ, ಸುಮ್ಮನಿರು!
7 ಖಡ್ಗವು ವಿ ಾ್ರಂತಿಗೊಳು್ಳವುದು ಹೇಗೆ? ಅಷೆ ್ಕಲೋನಿನ ಮತು್ತ
ಕ ಾವಳಿಯವಿಷಯ ಾಗಿಯೆಹೋವನುಅದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನ ಾ್ಲ;
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಅದನು್ನ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ.”
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48
ೕ ಾಬಿನ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ

1 ೕ ಾಬನನು್ನ ಕುರಿತು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರೂ
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಅ ್ಯೕ ನೆಬೋ ಊರಿನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ಅದು

ಾ ಾಯಿತು; ಕಿ ಾರ್ತಯಿಮು ಶತು್ರವಿನ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ
ಾನಭಂಗ ಹೊಂದಿದೆ,

ಮಿ ಾ್ಗಬ್ ಕೆಡವಲ್ಪಟು್ಟ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ.
2 ೕ ಾಬಿನ ಕೀತಿರ್ಯು ಾಯ ಾಯಿತು; ಶತು್ರಗಳು

ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸಿ,
‘ ೕ ಾಬ್ ಇನು್ನ ಜ ಾಂಗವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಅದನು್ನ

ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡೋಣ ಬನಿ್ನರಿ’ ಎಂದು
ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಮದೆ್ಮನೇ, ನೀನು ಸಹ ಸುಮ್ಮ ಾಗುವಿ; ಖಡ್ಗವು ನಿನ್ನನು್ನ
ಹಿಂದಟು್ಟವುದು.

3 ‘ಅ ್ಯೕ, ಸೂರೆ ಹೋದೆವು, ಬಹು ಾಶ ಾದೆವು’ ಎಂಬ
ಕೂ ಾಟವುಹೊರೊನಯಿಮಿನಿಂದ ಕೇಳಬರುತ್ತದೆ!

4 ೕ ಾಬಿಗೆ ಭಂಗ ಾಯಿತು; ಅಲಿ್ಲ ದಿಕು ್ಕಗೆಟ್ಟವರು
ರೆಯಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.

5ಅಳು ಾ್ತ ಲೂಹೀತ್ ದಿಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹತು್ತ ಾ್ತರೆ; ಾಶ ಾದೆವ ಾ್ಲ ಎಂಬ
ಾ್ರಣಸಂಕಟ ಪ್ರ ಾಪವು ಹೊರೊನಯಿಮ್ ಇಳಿಜಾರಿನಲಿ್ಲ
ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.

6ಓಡಿಹೋಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಅಡವಿಯಲಿ್ಲನ
ಜಾಲಿಯಂತಿರಿ.

7 ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಧನ ಾಶಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಭರವಸವಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ನೀನೂ ಶತು್ರವಿನ ಕೈವಶ ಾಗುವಿ;

ಕೆ ೕಷ್ ದೇವತೆಯೂ ಅದರ ಭಕ್ತ ಾದ ಾಜಕರೂ ಮತು್ತ
ಪ್ರ ಾನರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವರು.
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8ಸೂರೆ ಾರನು ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣದಮೇಲೆ ಬೀಳುವನು, ಾವ
ಪಟ್ಟಣವೂಉಳಿಯದು;

ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದಂತೆಯೇ ತಗಿ್ಗನ ಭೂಮಿಯು ಾ ಾಗುವುದು,
ಮೇ ಾ್ನಡೂ ಾಶ ಾಗುವುದು.

9 ೕ ಾಬಿಗೆ ರೆಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟರಿ, ಅದು ಾರಿಹೋಗಬೇಕ ಾ್ಲ; ಅದರ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಾಳುಬಿದು್ದ ನಿಜರ್ನ ಾಗುವವು.

10 ಯೆಹೋವನು ನೇಮಿಸಿದ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಆಲಸ್ಯ ಾರನು
ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ;

ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ರಕ್ತಸುರಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುವವನಿಗೆ ಾಪ ತಗಲಲಿ.
11 ೕ ಾಬು ಚಿಕ್ಕಂದಿಂದಲೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿದೆ; ಅದು ಮಡಿ್ಡಯ

ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಾ್ರ ಾರಸದಂತಿದೆ;
ಅದನು್ನ ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಾತೆ್ರಗೆ ಾರೂ ಹೊಯ್ಯಲಿಲ್ಲ, ಅದು

ಸೆರೆಹೋಗಲಿಲ್ಲ; ಆದ ಾರಣ ಅದರ ರುಚಿಯು ಅದರಲಿ್ಲದೆ,
ಅದರ ಾಸನೆಯು ಬೇಪರ್ಡಲಿಲ್ಲ.”

12 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ಮುಂದಿನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೊಯ್ಯತಕ್ಕವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುವೆನು,

ಅವರು ಅದನು್ನ ಹೊಯು್ದಬಿಡುವರು, ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಬರಿದು
ಾಡುವರು, ಗಡಿಗೆಗಳನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಡುವರು” ಎಂಬುದೇ.

13 ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರು ತಮಗೆ ಭರವಸ ಾದ
ಬೇತೇಲಿನಿಂದ ಆ ಾಭಂಗಪಟ್ಟಂತೆ ೕ ಾಬ್ಯರು ಕೆ ೕಷಿನಿಂದ
ಆ ಾಭಂಗಪಡುವರು.
14 “ ‘ ಾವು ಶೂರರು, ಯುದ್ಧಪ್ರವೀಣ ಾದ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗಳು’

ಎಂದು ನೀವು ಅಂದುಕೊಳು್ಳವುದು ಹೇಗೆ?
15 ೕ ಾಬು ಾ ಾಗಿದೆ; ಸುಟು್ಟಹೋದ ಅದರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ

ಹೊಗೆ ಎದಿ್ದದೆ್ದ.
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ಅದರಲಿ್ಲನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಯುವಕರು ಹತ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾಮವುಳ್ಳ
ಾಜಾಧಿ ಾಜನ ನುಡಿ.

16 ೕ ಾಬಿಗೆ ದುಗರ್ತಿ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ, ವಿಪತು್ತ ಬೇಗ ಬರುವುದು.
17 ೕ ಾಬಿನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೇ, ಅದರ ಹೆಸರನೂ್ನ,

ಪ್ರ ಾ್ಯತಿಯನು್ನ ಬಲ್ಲವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದ ಾ್ಕಗಿ
ಎದೆಬಡುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

‘ಅ ್ಯೕ, ಬಲ ಾದ ಕೋಲು, ಮಹಿಮೆಯ ದಂಡವು
ಮುರಿದುಹೋಯಿತ ಾ್ಲ’ ಎಂದು ಪ್ರ ಾಪಿಸಿರಿ.

18 ಯುವತಿಯೇ, ದೀಬೋನ್ ಪುರಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ
ಪದವಿಯಿಂದ ಕೆಳಕಿ್ಕಳಿದು ಾ ಾರಿದವ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೋ!

ೕ ಾಬನು್ನ ಾಳು ಾಡುವವನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ
ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ.

19 ಅರೋಯೇರಿನವರೇ, ಾರಿಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ನೋಡಿರಿ;

ಓಡಿಹೋಗುವವನನೂ್ನ ಮತು್ತ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವವಳನೂ್ನ
‘ಏ ಾಯಿತು?’ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿರಿ.

20 ೕ ಾಬು ಭಂಗಪಟು್ಟ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಈ ಾಗಿದೆ; ಗೋ ಾಡಿರಿ,
ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಗಿರಿ;

ೕ ಾಬು ಾ ಾಯಿತೆಂದು ಅನೋರ್ನಿನ ತೀರದಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿರಿ.
21ಮೇ ಾ್ನಡಿಗೆ ದಂಡನೆ ಾಗಿದೆ;ಹೋಲೋನ್, ಾಚಾ,ಮೆಫಾತ್,
22ದೀಬೋನ್, ನೆಬೋಮತು್ತ ಬೇತ್ ದಿ ಾ್ಲತಯಿಮ್,
23 ಕಿ ಾರ್ತಯಿಮ್, ಬೇತ್ ಾಮೂಲ್ಮತು್ತ ಬೇತ್ಮೆ ೕನ್,
24 ಕೆರೀ ೕತ್, ಬೊಚ್ರ ಅಂತು ದೂರದ ಮತು್ತ ಹತಿ್ತರದ

ೕ ಾಬಿನ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ದಂಡನೆ ಾಗದೆ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

25 ೕ ಾಬಿನ ಕೊಂಬು ಕಡಿದು ಬಿದಿ್ದದೆ, ಅದರ ತೋಳು
ಮುರಿದುಹೋಗಿದೆ. ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ” ಎಂಬುದೇ.
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26 “ ೕ ಾಬಿಗೆ ತಲೆಗೇರುವಂತೆ ಕುಡಿಸಿರಿ, ಅದು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತ ಾ್ಲ; ಅದು ತನ್ನ
ಾಂತಿಯಲಿ್ಲ ದೊಪ್ಪನೆ ಬಿದು್ದ ಪರಿ ಾಸ್ಯಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವುದು.

27 ಇ ಾ್ರಯೇಲೇ ನಿನಗೆ ಗೇಲಿ ಾಯಿತಷೆ್ಟ. ಅದು ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ
ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟತೋ? ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಪ್ರ ಾ್ತಪ
ಎತು್ತ ಾಗೆ ಾ್ಲ ತಲೆ ಾಡಿಸುತಿ್ತೕಯಲ್ಲವೆ?
28 ೕ ಾಬ್ಯರೇ, ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಂಡೆಯ ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲ

ಾಸಿಸಿರಿ; ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳದ ಆಚೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಗೂಡನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವ ಾರಿ ಾಳದಂತಿರಿ;

29 ೕ ಾಬ್ಯರಿಗೆ ಬಹು ಸೊಕೆ್ಕೕರಿದೆ ಎಂಬ ಅವರ ಹೆಮೆ್ಮಯ
ಸುದಿ್ದಯೂ, ಅವರ ಡಂಭ, ಅಹಂ ಾರ, ಾ್ವಭಿ ಾನ ಮತು್ತ
ಸ್ವಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಇವುಗಳ ಸ ಾಚಾರವೂನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿ್ದವೆ.”

30ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಅವರ ಗ ೕರ್ದೆ್ರೕಕವು
ನನಗೆ ಗೊತು್ತ, ಅದು ಬರೀ ಬುರುಡೆಯೇ; ಅವರು
ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದೆ ಾ್ಲ ನಿರಥರ್ಕ.
31ಆದ ಾರಣ ಾನು ೕ ಾಬಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಗೋ ಾಡುವೆನು;
ೌದು, ಇಡೀ ದೇಶದ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರ ಾಪಿಸುವೆನು;

ಕೀರ್ ಹೆರೆಸಿನವರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನರ ಾಟ ಾಗುವುದು.
32 ಸಿಬ್ಮದ ಾ್ರ ಾಲತೆಯೇ, ಯಜೆ್ಜೕರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಅಳುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ

ನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಡು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಅಳುವೆನು;
ನಿನ್ನ ಾಖೆಗಳು ಸಮುದ್ರ ಾಚೆಗೂ ಯಜೆ್ಜೕರಿನ ಸರೋವರದವರೆಗೂ

ಾ್ಯಪಿಸಿದ್ದವ ಾ್ಲ;
ಈಗ ನಿನ್ನ ಹಣು್ಣಹಂಪಲುಗಳ ಮೇಲೆಯೂಮತು್ತ ಾ್ರ ಯ ಸುಗಿ್ಗಯ

ಮೇಲೆಯೂ ಸೂರೆ ಾರನು ಬಿದಿ್ದ ಾ್ದನೆ.
33 ಹ ಾರ್ನಂದಗಳು ತೋಟಗಳಿಂದಲೂ, ೕ ಾಬಿನ ಇಡೀ

ದೇಶದಿಂದಲೂ ತೊಲಗಿವೆ;
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ತೊಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸವು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಾರೂ
ಾ್ರ ತೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ತುಳಿಯು ಾ್ತ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈಯರು;
ಕೇಳಿಸುವ ಧ ್ವನಿ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಯಲ್ಲ.

34 ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಿಂದ ಎಲೆ ಾಲೆಯ ಮತು್ತ ಯಹಚಿನವರೆಗೆ ಜನರು
ಅರಚಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ,

ಚೋಯರಿನಿಂದ ಹೊರೊನಯಿಮಿನ ಮತು್ತ ಎಗ್ಲತ್
ಶೆಲಿಶೀಯದವರೆಗೆ ಕಿರಿಚಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ; ನಿಮಿ್ರೕಮ್ ಹಳ್ಳವೂ
ಾ ಾಗಿದೆ.

35 ೕ ಾಬಿನೊಳಗೆ ಪೂಜಾ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಬಲಿಯಪಿರ್ಸುವವರನೂ್ನ
ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕುವವರನೂ್ನ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು. ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”

36ಆದುದರಿಂದ ೕ ಾಬಿನಮತು್ತ ಕೀರ್ ಹೆರೆಸಿನವರ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ
ಹೃದಯವು ಕೊಳಲುಗಳಂತೆ ರೆಯಿಡುತ್ತದೆ;

ೕ ಾಬ್ಯರು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟ ಹೇರಳ ಾದ ಆಸಿ್ತಯು
ಾಯ ಾಯಿತ ಾ್ಲ.

37ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯು ಬೋಳು, ಎಲ್ಲರ ಗಡ್ಡವು ವಿ ಾರ, ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಾಯ, ಎಲ್ಲರ ನಡುವಿನಮೇಲೆ ಗೋಣಿತಟು್ಟ.

38 ೕ ಾಬಿನ ಎ ಾ್ಲ ಾಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ರೋದನವು ತುಂಬಿದೆ;

“ ೕ ಾಬನು್ನ ಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಲ್ಲದ ಮಡಿಕೆಯಂತೆ
ಒಡೆದುಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.

39 ಆ ಾ, ಭಂಗ ಾಯಿತು! ಕಿರಿಚಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರ ಾ್ಲ! ಓಹೋ,
ೕ ಾಬು ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಬೆನು್ನ ತೋರಿಸಿದೆ!

ಅದರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅಣಕಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ
ಬೆಚಿ್ಚಬೀಳುವುದಕೂ್ಕ ಆಸ್ಪದ ಾಗಿದೆ.

40 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ೕ ಾಬಿನ
ಮೇಲೆ ಎರಗಬೇಕೆಂದು ಶತು್ರವು ರಣಹದಿ್ದನಂತೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಹರಡಿ
ಾರುವನು.
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41 ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿ ಾ್ದನೆ, ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಆ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ೕ ಾಬಿನಶೂರರಎದೆಯುಹೆರುವಹೆಂಗಸಿನ
ಎದೆಯಂತೆ ಅದರುವುದು.

42 ೕ ಾಬು ಯೆಹೋವನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ಅದು ಾ ಾಗಿ ಇನು್ನ ಜ ಾಂಗವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳದು.”

43 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ೕ ಾಬಿನ ನಿ ಾಸಿಯೇ,
ಭಯವೂ, ಗುಂಡಿಯೂ, ಬಲೆಯೂ ನಿನಗೆ ಾದಿವೆ;

44 ಭಯಕೆ್ಕ ಓಡುವವನು ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಬೀಳುವನು; ಗುಂಡಿಯಿಂದ
ಹತಿ್ತ ಬರುವವನು ಬಲೆಗೆ ಸಿಕು ್ಕವನು;

ಾನು ದಂಡನೆಯ ವಷರ್ವನು್ನ ೕ ಾಬಿಗೆ ಬರ ಾಡುವೆನಷೆ್ಟ.
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”

45ಪ ಾಯನ ಾದವರುಬಲಗುಂದಿದವ ಾಗಿಹೆಷೊ್ಬೕನಿನನೆರಳಿನಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ;

ಆದರೆ ಸೀಹೋನನ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದ ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಿಂದಲೂ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆ
ಹೊರಟು ೕ ಾಬಿನ ಹಣೆಯನೂ್ನ, ಯುದ್ಧವೀರರ
ನೆತಿ್ತಯನೂ್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ.

46 “ ೕ ಾಬ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯೇನೆಂದು ಹೇಳಲಿ? ಕೆ ೕಷಿನ*
ಭಕ್ತರು ಾಶ ಾದರು;

ನಿನ್ನ ಗಂಡು, ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಗಡೀ ಾ ಾಗಿ ಸೆರೆ ಾದರು.
47 ಆದರೂ ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾನು ೕ ಾಬಿನ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ

ತಪಿ್ಪಸುವೆನು ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ”.
ೕ ಾಬಿನ ವಿಷಯ ಾದ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಇದೇ.

49
ಅ ್ಮೕನಿನ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ

1ಅ ್ಮೕನ್ಯರನು್ನ ಕುರಿತುಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
* 48:46 48:46 ಕೆ ೕಷಿನ ಕೆ ೕಷ್ ೕ ಾಬ್ಯರ ದೇವರು, ಮತು್ತ ೕ ಾಬ್ಯ
ಜನರನು್ನ ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿ ಕೆ ೕಷಿನ ಜನರು ಎಂದು ಕರೆಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
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“ಇ ಾ್ರಯೇಲಿಗೆಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ೕ? ಾಧ್ಯನು ಇಲ್ಲ ೕ?
ಮ ಾ್ಕಮ್* ದೇವತೆಯು ಾದಿನ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಾ್ವಧೀನ

ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?
ಮ ಾ್ಕಮನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಾದಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಏಕೆ ಾಸಿಸು ಾ್ತರೆ?
2 ಆದುದರಿಂದ ಇಗೋ, ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರ ಾ್ಬ

ಎಂಬ ಅ ್ಮೕನ್ಯರ ಪಟ್ಟಣದಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ,
ಯುದ್ಧ ೕಷಿಸುವ ದಿನಗಳು ಬರುವವು; ಆ ಪಟ್ಟಣವು

ಾಳುದಿಬ್ಬ ಾಗುವುದು;
ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಾ್ರಮಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವವು;
ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲು ತನ್ನನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಾನು

ವಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು. ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”
3 “ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನವರೇ, ಗೋ ಾಡಿರಿ; ‘ಆಯಿ’ ಎಂಬ ಊರು

ಾ ಾಯಿತು,
ರ ಾ್ಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಾ್ರಮಗಳವರೇ, ಕಿರಿಚಿರಿ, ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ

ಸುತಿ್ತಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಪ್ರ ಾಪಿಸಿರಿ, ಹಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಅತಿ್ತತ್ತ ಓ ಾಡಿರಿ;
ಏಕೆಂದರೆ ಮ ಾ್ಕಮ್ ದೇವತೆಯು, ಅದರ ಾಜಕರೂ ಮತು್ತ

ಪ್ರ ಾನರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವರು.
4 ‘ನನ್ನಮೇಲೆ ಾರು ಾನೆಬಿ ಾ್ದರು?’ ಎಂದುಸ್ವಂತಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ

ಭರವಸೆ ಇಟಿ್ಟರುವ ಭ್ರಷ್ಟದೇಶವೇ,
‘ನನ್ನ ತಗು್ಗಗಳಲಿ್ಲ ತುಂ ಾ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೆಂದು’ ಏಕೆ

ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ?
5ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ,
ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ಭ ಾಸ್ಪದ ಾಗುವಂತೆ

ಾಡುವೆನು,
* 49:1 49:1ಮ ಾ್ಕಮ್ಮ ಾ್ಕಮ್ಅನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವವರು ಅಥ ಾ ಅವರ ಅರಸನು.
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ನಿನ್ನವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ನಿಂತಮುಖ ಾಗಿಯೇ ಅಟ್ಟಲ್ಪಡುವನು;
ಚದುರಿದವರನು್ನ ಒಟು್ಟ ಸೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾರೂ
ಇಲ್ಲದಂ ಾಗುವುದು.

6 ಆದರೂ ಾ ಾಂತರದಲಿ್ಲ ಅ ್ಮೕನ್ಯರ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ
ತಪಿ್ಪಸುವೆನು. ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”

ಎದೋಮಿನ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
7 ಎದೋಮನು್ನ ಕುರಿತು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು

ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ತೇ ಾನ್ ಸೀಮೆಗೆ ಬುದಿ್ಧಯು ಇನಿ್ನಲ್ಲ ೕ? ವಿವೇಕಿಗಳ

ಆಲೋಚ ಾಶಕಿ್ತಯು ಅಳಿಯಿತೋ?
ಅವರ ಾನವು ಾಯ ಾಯಿತೋ?
8 ದೆ ಾನಿನವರೇ, ಹಿಂದಿರುಗಿರಿ, ಓಡಿಹೋಗಿರಿ; ಒಳ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ

ಾಸಿಸಿರಿ;
ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಎದೋಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವ ಾಲದಲಿ್ಲ ಏ ಾವನಿಗೆ

ವಿಧಿಸಿದ ಆಪತ್ತನು್ನ ಅದರಮೇಲೆ ಬರ ಾಡುವೆನು.
9 ಾ್ರ ಯ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕೀಳುವವರು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಹಕ್ಕಲನೂ್ನ

ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ಕಳ್ಳರು ಾತಿ್ರವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗದರೆ ತಮಗೆ ಾ ಾಗುವವರೆಗೂ

ಾಳು ಾಡುವರು.
10 ಾನೇ ಏ ಾವನ ಆಸರೆಯನು್ನ ಕಿತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಅವನ ಗುಪ್ತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ

ಬಟ್ಟಬಯಲು ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ,ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು;
ಅವನ ಸಂ ಾನದವರೂ, ಸಹೋದರರೂಮತು್ತ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೂ

ಾ ಾದರು,ಅವನೂ ಇಲ್ಲ ಾದನು.
11 ನೀನು ನಿನ್ನ ಅ ಾಥರನು್ನ ಬಿಡು, ಾನೇ ಅವರನು್ನ ಉಳಿಸುವೆನು;

ನಿನ್ನ ವಿಧವೆಯರು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಡಲಿ.
12ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯುವುದು ಾರ

ಾಲಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ೕ,
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ಅವರೇ ಖಂಡಿತ ಕುಡಿಯಬೇ ಾಗಿರುವಲಿ್ಲ ನೀನು ಅದಕೆ್ಕ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೀ ಾ? ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಕುಡಿದೇ
ಕುಡಿಯುವಿ.

13 ಬೊಚ್ರವು ಾಳುಬಿದು್ದ ಪರಿ ಾಸ್ಯಕೂ್ಕ, ನಿಂದೆಗೂ ಾಪಕೂ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗಿದೆ.

ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದಊರುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿತ್ಯ ಾಶವನು್ನ ಹೊಂದುವವು ಎಂದು
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”

14 ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ; ದೂತನ
ಮೂಲಕ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ,

“ನೀವು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು ಎದೋಮಿನ ಮೇಲೆ
ಬೀಳಿರಿ.

15 ಇಗೋ ಎದೋಮೇ, ನೀನು ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಹೀನ ಾಗಿ ಜನರ
ಾ ಾ್ಸರಕೆ ್ಕ ಈ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.

16 ಆ ಾ, ನಿನ್ನ ಭೀಕರತ್ವವೆಲಿ್ಲ! ಪವರ್ ಾಗ್ರದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡು
ಬಂಡೆಯಬಿರುಕುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನವೇ,

ನಿನೆ್ನದೆಯಹೆಮೆ್ಮಯು ನಿನ್ನನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಿದೆ;
ನೀನು ಹದಿ್ದನಂತೆ ನಿನ್ನ ಗೂಡನು್ನ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡರೂ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಇಳಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”
17ಎದೋಮು ಪರಿ ಾಸ್ಯಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವುದು;
ಾದುಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಪತು್ತಗಳಿಗೆ

ಬೆರ ಾಗಿ ಸಿಳು್ಳ ಾಕುವರು.
18 ಾನು ಕೆಡವಿದ ಸೊದೋಮ್ ಗೊ ೕರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ,

ಸುತ್ತಣಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ
ಎದೋಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಾರೂ ಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಾವ

ನರ ಾ್ರಣಿಯೂ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
19 ಆ ಾ, ಒಬ್ಬನು ಸಿಂಹದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ದರ್ನಿನ ದಟ್ಟ

ಅಡವಿಯಿಂದ
ಎದೋಮ್ಯರಿಗೆ ನಿತ್ಯನೆಲೆ ಾದ ಗೋ ಾಳಕೆ್ಕ ಏರಿಬರುವನು;
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ಕ್ಷಣ ಾತ್ರದಲಿ್ಲ ಾನು ಅವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು;
ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನನೆ್ನೕ ಅದನು್ನ ಾಯುವುದಕೆ್ಕ
ನೇಮಿಸುವೆನು;

ನನ್ನ ಸ ಾನನು ಾರು? ನನ್ನನು್ನ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಾರು
ಕರೆ ಾರು?

ಮಂದೆಯನು್ನ ಾಯುವ ಾರು ನನೆ್ನದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲರು?
20 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು ಎದೋಮಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ

ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಲೋಚನೆಯನೂ್ನ,
ಆತನು ತೇ ಾನ್ಯರನು್ನ ಕುರಿತು ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿರುವ ಉದೆ್ದೕಶವನೂ್ನ

ಆಲಿಸಿರಿ; ಮೃಗಗಳು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹಿಂಡಿನ ಮರಿಗಳನು್ನ
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವು;

ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಅವುಗಳ ಹು ಾ್ಗವಲು ಅವುಗಳ ಾಶನ ಾ್ಕಗಿ
ಬೆದರುವುದು.

21 ಎದೋಮ್ಯರು ಧಡಮ್ಮನೆ ಬೀಳಲು ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸುವುದು;
ಅದರ ಗೋಳು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ ಕೇಳಿಸುವುದು!

22ಇಗೋ, ಬೊಚ್ರದ ಮೇಲೆ ಎರಗಬೇಕೆಂದು ಶತು್ರವು ರಣಹದಿ್ದನಂತೆ
ತನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳನು್ನ ಹರಡಿ ಾರಿ ಏರುವನು;

ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎದೋಮಿನ ಶೂರರ ಎದೆಯು ಹೆರುವ ಹೆಂಗಸಿನ
ಎದೆಯಂತೆ ಅದರುವುದು.

ದಮಸ್ಕದ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
23ದಮಸ್ಕವನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ,

“ಹ ಾತಿಗೂ ಮತು್ತ ಅ ಾರ್ದಿಗೂ ಆ ಾಭಂಗ ಾಯಿತು; ಅವು
ಅಶುಭ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿ ಕರಗಿ ಹೋಗಿವೆ; ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ತಲ್ಲಣ
ಹತಿ್ತದೆ, ಸುಮ್ಮನಿರ ಾರದು.
24ದಮಸ್ಕವು ಕುಂದಿದೆ,ಓಡಿಹೋಗಲು ಹಿಂದಿರುಗಿದೆ;ಅದಕೆ್ಕ ನಡುಕ

ಹಿಡಿದಿದೆ, ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂತಿರುವ ಾತನೆ ಮತು್ತ
ವ್ಯಥೆಗಳಿಗೆ ಒಳ ಾಗಿದೆ.
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25 ಅ ್ಯೕ, ಹೆಸರು ಾಸಿ ಪಟ್ಟಣವು, ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪುರವು ಏಕೆ
ವಲಸೆಹೋಗಲಿಲ್ಲ!

26 ಅದರ ದುಗರ್ತಿಯಿಂದ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲನ ೌವನಸ್ಥರು
ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಬಿಡುವರು, ಯುದ್ಧವೀರರೆ ಾ್ಲ
ಸುಮ್ಮ ಾಗುವರು.

27ಆಗ ಾನು ದಮಸ್ಕದ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುವೆನು,
ಅದು ಬೆನ್ ಹದದನ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು” ಎಂದು

ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.

ಕೇ ಾರಿನ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
28 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಹೊಡೆದ ಕೇ ಾರನೂ್ನ

ಾಚೋರಿನ ಾಷ್ಟ ್ರಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತದು್ದ.
“ಏಳಿರಿ, ಕೇ ಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನ ದೇಶದವರನು್ನ
ಾಳು ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಶತು್ರಗಳಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
29 “ಶತು್ರಗಳು ಅವರ ಗು ಾರಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಹಿಂಡುಗಳನೂ್ನ

ಅಪಹರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರ ಪರದೆಗಳನೂ್ನ ಸಮಸ್ತ ಾಮಗಿ್ರಗಳನೂ್ನ, ಒಂಟೆಗಳನೂ್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು, ‘ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ದಿಗಿಲು’
ಎಂಬು ಾಗಿ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಕೂಗುವರು.”

30ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾಚೋರಿನವರೇ,ಓಡಿಹೋಗಿರಿ,
ದೂರ ಅಲೆ ಾಡಿರಿ,

ಒಳ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು

ನಿಮಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಬಗೆದು ನಿಮ್ಮ ಾಶಕೆ್ಕ ಉ ಾಯವನು್ನ
ಕಲಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
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31 ಾಬೆಲಿನವರೇ, ಏಳಿರಿ. ಅಗುಳಿಯೂ, ಾಗಿಲೂ ಬೇಕೆನ್ನದೆ
ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವ
ಜ ಾಂಗದಮೇಲೆ ಬೀಳಿರಿ!

32 ಅವರ ಒಂಟೆಗಳು ಕೊಳೆ್ಳ ಾಗುವವು, ಅವರ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ
ದನಕುರಿಗಳು ಸೂರೆಹೋಗುವವು;

ಚಂಡಿಕೆಬಿಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವ ಜನರನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯ ಾಳಿಗೂ
ತೂರುವೆನು; ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ವಿಪತ್ತನು್ನ ಅವರ
ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡುವೆನು.

33ಆಗ ಾಚೋರು ಸ ಾ ಾಳುಬಿದು್ದ ನರಿಗಳಿಗೆ ಹಕೆ್ಕ ಾಗುವುದು;
ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸಿಸರು, ಾವ ನರಮನುಷ ್ಯನೂ ಇಳುಕೊಳ್ಳನು,

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”

ಏ ಾಮಿನ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
34 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲ

ಯೆಹೋವನು ಏ ಾಮಿನ ವಿಷಯ ಾದ ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.

35“ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನುಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,ಇಗೋ, ಾನು
ಏ ಾಮಿನ ಬಲ ಾದಮುಖ್ಯ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಡುವೆನು.

36 ಾನು ಾಲು ್ಕ ದಿಕು ್ಕಗಳಿಂದಲೂ ಾಲು ್ಕ ಾಳಿಗಳನು್ನ ಏ ಾಮ್ಯರ
ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿ,

ಅವರನು್ನ ಆ ಾ ಾಳಿಗಳಿಗೆ ತೂರಿಬಿಡುವೆನು; ಏ ಾಮು
ದೇಶಭ್ರಷ್ಟ ಾದವರನು್ನ ಸೇರದೆ ಇರುವ ಾಜ್ಯವೇ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

37 ಏ ಾಮ್ಯರು ತಮ್ಮ ಾ್ರಣಹುಡುಕುವ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಡುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು;

ನನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯ ವಿಪತ್ತನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡುವೆನು; ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ; ಅವರು ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವ ತನಕ
ಅವರ ಹಿಂದೆ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಅಟು್ಟವೆನು;
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38 ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಏ ಾಮಿನಲಿ್ಲ ಾ್ಥಪಿಸಿ ಆ ದೇಶದ
ಅರಸನನೂ್ನ, ಪ್ರ ಾನರನೂ್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡುವೆನು.

39 ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ಆದರೂ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಏ ಾಮಿನ
ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ತಪಿ್ಪಸುವೆನು. ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”

50
ಾಬೆಲಿನ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ

1 ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನ ಮೂಲಕ
ಕಸಿ್ದೕಯರ ದೇಶ ಾದ ಾಬೆಲಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಾಕ್ಯ.
2 “ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿರಿ, ಧ ್ವಜವೆತಿ್ತ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ,

ಮರೆ ಾಡದೆ ಹೀಗೆ ಾರಿರಿ,
‘ ಾಬೆಲ್ ಶತು್ರವಶ ಾಯಿತು, ಬೇಲ್ದೇವತೆಯು ಾಚಿಕೆಗೊಂಡಿದೆ,

ಮೆರೋ ಾಕ್ ದೇವತೆಯು ಬೆಚಿ್ಚಬಿದಿ್ದದೆ,
ಅದರ ಮೂತಿರ್ಗಳು ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಿವೆ, ಅದರ

ಬೊಂಬೆಗಳು ಚೂರುಚೂ ಾಗಿವೆ.
3ಒಂದು ಜ ಾಂಗವುಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಾಬೆಲಿನಮೇಲೆ ಬರುತಿ್ತದೆ,

ಅದು ಾಬೆಲ್ ದೇಶವನು್ನ ಾಳು ಾಡುವುದು,
ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸಿಸರು, ಪಶುಗಳೂ ಜನರೂ ಓಡಿಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ,

ತೊಲಗಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
4 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ, ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಾರಿಯುದ್ದಕೂ್ಕ ಅಳು ಾ್ತ ಬಂದು, ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ

ರೆಹೋಗುವರು.
5 ಚೀ ೕನಿಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ, ಬನಿ್ನರಿ,

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ,
ಎಂದಿಗೂಮರೆಯದ ಾಶ್ವತ ಾದಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಆತನೊಂದಿಗೆ

ಾಡಿಕೊ ್ಳೕಣ’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
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6 ನನ್ನ ಜನರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಗಳು; ಾಲಕರು ಅವರನು್ನ
ಾರಿತಪಿ್ಪಸಿ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆ ಾಡಿಸಿ ಾ್ದರೆ;

ನನ್ನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಕೆ್ಕಯನು್ನ ಮರೆತು ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ
ತಿರು ಾಡುತ್ತಲಿ ಾ್ದರೆ.

7 ಕಂಡಕಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ; ಅವರ
ವಿರೋಧಿಗಳು, ‘ ಾವು ಅವರನು್ನ ನುಂಗಿದು್ದ ದೋಷವಲ್ಲ,

ಅವರು ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ, ೌದು, ತಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರ
ನಿರೀ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಪ ಾಡಿದರ ಾ್ಲ’
ಅಂದುಕೊಂಡರು.

8 ಾಬೆಲ್ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ, ಕಸಿ್ದೕಯರ
ಸೀಮೆಯಿಂದ ಹೊರಡಿರಿ; ಹಿಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ
ಹೋತಗಳಂತಿರಿ.

9ಇಗೋ, ಾನು ಮ ಾ ಜ ಾಂಗಗಳ ಸಮೂಹವನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಉತ್ತರ
ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಾಬೆಲಿನಮೇಲೆ ಬೀಳ ಾಡುವೆನು;

ಅವು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ವೂ್ಯಹಕಟಿ್ಟ ಅದನು್ನ ಅದರ
ಸ್ಥಳದೊಳಗಿಂದ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವವು;

ಅವುಗಳ ಾಣಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂದಿರುಗದ ಯುದ್ಧಪ್ರವೀಣ ಾದ
ಶೂರನಂತಿರುವವು.

10 ಕಸಿ್ದೕಯ ಾಜ್ಯವು ಸೂರೆ ಾಗುವುದು; ಸೂರೆ ಾರರೆಲ್ಲರೂ
ತೃಪಿ್ತಗೊಳ್ಳವರು, ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ” ಎಂಬುದೇ.

ಾಬೆಲಿನ ಪತನ
11 “ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯುವವರೇ, ನೀವು ಹಷಿರ್ಸಿ

ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವವರೂ,
ಕಣತುಳಿಯುವ ಕಡಸಿನ ಾಗೆ ಕುಣಿ ಾಡುವವರೂ, ಕೊಬಿ್ಬದ

ಕುದುರೆಗಳಂತೆ ಹೇಕರಿಸುವವರೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ
12ನಿಮ್ಮ ಾತೃಭೂಮಿಯು ಾನಭಂಗಕೆ್ಕ ಈ ಾಗುವುದು, ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಹೆತ್ತ ಾಜ್ಯವು ಾಚಿಕೊಳು್ಳವುದು;
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ಆ ಾ, ಅದು ಾಡು, ಕ ಾ್ಗಡು, ಬೆ ಾ್ಗಡು, ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಕನಿಷ್ಠವೂ
ಆಗುವುದು.

13ಯೆಹೋವನ ರೋಷದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅದು ನಿಜರ್ನ ಾಗಿ ತೀ ಾ
ಾಳುಬೀಳುವುದು;

ಾಬೆಲನು್ನ ಾದು ಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಭವಿಸಿದ
ವಿಪತು್ತಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಬೆರ ಾಗಿ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡುವರು.

14 ಬಿಲು್ಲ ಾರರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವೂ್ಯಹಕಟಿ್ಟ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಿರಿ,

ಾಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸದೆ ಎಸೆಯಿರಿ; ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಪ
ಾಡಿತ ಾ್ಲ.

15 ಅದರ ಸುತ್ತಲು ಜಯ ೕಷ ಾಡಿರಿ, ಅಧೀನ ಾಯಿತು,
ಅದರ ಕೊತ್ತಲುಗಳು ಬಿದ್ದವು, ಅದರ ೌಳಿಗೋಡೆಯು
ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

ಯೆಹೋವನು ಅದಕೆ್ಕ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಿ ಾ್ದನೆ;ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಿರಿ; ಅದು
ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಅದಕೆ್ಕ ಾಡಿರಿ.

16 ಬೀಜ ಬಿತು್ತವವನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಸುಗಿ್ಗಯಲಿ್ಲ ಕುಡುಗೋಲು
ಹಿಡಿಯುವವನನೂ್ನ ಾಬೆಲಿನಿಂದ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿರಿ;

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವಿದೇಶೀಯನು ಹಿಂಸೆಯ ಖಡ್ಗದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸ್ವಜನರ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗುವನು.

ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಹಿಂದಿರುಗುವರು
17 ಇ ಾ್ರಯೇಲು ಚದರಿಹೋದ ಕುರಿ ಹಿಂಡು; ಸಿಂಹಗಳು ಅದನು್ನ

ಓಡಿಸಿಬಿಟಿ್ಟವೆ;
ಟ್ಟ ದಲು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಅದನು್ನ ತಿಂದನು,

ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಈಗ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಅದರ
ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಕಡಿದುಬಿಟ್ಟನು.

18 ಹೀಗಿರಲು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
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ಆ ಾ, ಾನು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನನು್ನ ದಂಡಿಸಿದಂತೆ ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ದೇಶವನೂ್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.

19 ಇ ಾ್ರಯೇಲನು್ನ ಪುನಃ ಅದರ ಹು ಾ್ಗವಲಿಗೆ ಸೇರಿಸುವೆನು; ಅದು
ಕಮೆರ್ಲಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲಯೂಮೇಯುವುದು;

ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನಮತು್ತ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ತೃಪಿ್ತಗೊಳು್ಳವುದು.
20 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ, ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಎಲಿ್ಲ

ಹುಡುಕಿದರೂ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ;
ಯೆಹೂದದ ಾಪವನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಕು ್ಕವುದೇ ಇಲ್ಲ;
ಾನು ಉಳಿಸುವ ಜನಶೇಷವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವೆನಲ್ಲವೆ. ಇದು

ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ದೇವರ ದಂಡನೆ

21ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಮೆ ಾಥಯಿಮ್ ದೇಶಕೂ್ಕ ಮತು್ತ
ಪೆಕೋದಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಡೆತಿ್ತ ಹೋಗಿ,

ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ, ಅನಂತರ ದೇಶವನು್ನ ತೀ ಾ ಾಳು ಾಡಿ,
ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸು.

22 ಯುದ್ಧದ ಆಭರ್ಟವೂ ಮ ಾ ಾಶನದ ಶಬ್ದವೂ ದೇಶದೊಳಗೆ
ಕೇಳಿಸುತ್ತವೆ.

23 ಆ ಾ, ಲೋಕವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊಡೆದ ಚಮಟಿಗೆಯು ಮುರಿದು
ತುಂಡುತುಂ ಾಯಿತು!

ಾಬೆಲ್ ಾಜ್ಯವು ಜ ಾಂಗಗಳ ನಡುವೆ ಾ ಾಯಿತ ಾ್ಲ!
24 ಾಬೆಲೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಉರುಲೊಡಿ್ಡದೆನು; ನೀನು ತಿಳಿಯದೆ

ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿ;
ನೀನು ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದು್ದ

ವಶ ಾದಿ.
25 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು ಕಸಿ್ದೕಯರ

ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿವರ್ಹಿಸಬೇ ಾದ ಾಯರ್ ಂದುಂಟು;
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆಯುಧ ಾಲೆಯನು್ನ ತೆರೆದು ತನ್ನ

ರೋಷದ ಅಸ್ತ ್ರಶಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿ ಾ್ದನೆ.
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26 ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ, ಅದರ
ಕಣಜಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಿರಿ;

ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಳುದಿಬ್ಬಗ ಾಗಿ ಾಡಿ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶಪಡಿಸಿರಿ;
ಏನೂಉಳಿಯದಿರಲಿ.

27 ಅದರ ಹೋರಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಲಿ್ಲರಿ, ಅವು ವಧ್ಯ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಹೋಗಲಿ;
ಅವುಗಳ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ!

ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಪ ಾ್ಕಲವು ಒದಗಿದೆ, ದಂಡನೆಯದಿನವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
28ಓಹೋ, ಾಬೆಲಿನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗುವವರ ಶಬ್ದ!
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ಾಶ

ಾಡಿದವರಿಗೆಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬಸ ಾಚಾರವನು್ನ
ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾ್ತರ ಾ್ಲ.
29 ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಬೊಗಿ್ಗಸಿ, ಾಣಬಿಡುವವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ

ಕರೆಯಿರಿ;ಅದರ ಸುತ್ತಲು ದಂಡಿಳಿಸಿರಿ;
ಅದರನಿ ಾಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳದ ಾಗಿರಲಿ;ಅದರ ಕೃತ್ಯಕೆ ್ಕ

ತಕ ್ಕಂತೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಿರಿ;
ಅದು ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಅದಕೆ್ಕ ಾಡಿರಿ; ಅದು ಸೊಕೆ್ಕೕರಿ

ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡಿತ ಾ್ಲ.

30 ಆದ ಾರಣ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲನ ೌವನಸ್ಥರು ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ
ಬಿದು್ದಬಿಡುವರು,

ಯುದ್ಧವೀರರೆ ಾ್ಲ ಸುಮ್ಮ ಾಗುವರು; ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ”
ಎಂಬುದೇ.

31 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಆ ಾ, ಸೊಕಿ್ಕನ ಾಜ್ಯವೇ! ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;

ನಿನಗೆ ಹೊತು್ತ ಬಂದಿದೆ, ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸತಕ್ಕ ಾಲ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
32ಸೊಕಿ್ಕನ ಾಜ್ಯವು ಎಡವಿ ಬೀಳುವುದು,ಅದನು್ನ ಾರೂ ಎತ್ತರು;
ಅದರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸುವೆನು, ಅದು ಸುತ್ತಲಿರುವುದನು್ನ

ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.”
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33ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಉಭಯರೂ ಹಿಂಸೆಗೆ

ಗುರಿ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;
ಅವರನು್ನ ಸೆರೆ ಒಯ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿಸಲೊಲ್ಲದೆ

ಬಿಗಿಹಿಡಿದಿ ಾ್ದರೆ.
34 ಅವರ ರಕ್ಷಕನು ಬಲಿಷ್ಠನು; ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ

ಯೆಹೋವನೆಂಬುದೇ ಆತನ ಾಮಧೇಯ;
ಆತನು ಅವರ ಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ಜಯಿಸಿ, ಲೋಕವನು್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಗೊಳಿಸಿ

ಾಬೆಲಿನವರನು್ನ ಕಳವಳಪಡಿಸುವನು.”
35 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಖಡ್ಗವು ಕಸಿ್ದೕಯರ ಮೇಲೆ

ಬೀಳಲಿ!
ಾಬೆಲಿನ ಾ ಾನ್ಯ ಜನರು, ಪ್ರ ಾನರು, ಪಂಡಿತರು, ಇವರನೆ್ನ ಾ್ಲ

ಹತಿಸಲಿ!
36 ಖಡ್ಗವು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವರನು್ನ ಇರಿಯಲಿ! ಅವರ

ಬುದಿ್ಧಹೀನತೆಯು ಬಯಲಿಗೆ ಬರುವುದು.
ಖಡ್ಗವು ಾಬೆಲಿನಶೂರರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಲಿ! ಅವರುಬೆಚಿ್ಚಬೀಳುವರು.
37 ಖಡ್ಗವು ಅವರ ಅಶ್ವಗಳನೂ್ನ, ರಥಗಳನೂ್ನ, ಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲರುವ

ಬಗೆಬಗೆಯವಿದೇಶೀಯರನೆ್ನಲ್ಲ ಹೊಡೆಯಲಿ!
ಅವರು ಹೆಂಗಸರಂತೆ ಬೆದರುವರು, ಖಡ್ಗವು ಅವರ ಸಂಪತ್ತನು್ನ

ನುಂಗಲಿ! ಅವರು ಸೂರೆಗೆ ಈ ಾಗುವರು.
38ಬರ ಾಲವುಅವರನೀರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೀರಲಿ! ಅದುಬತಿ್ತಹೋಗುವುದು.
ಅದು ಬೊಂಬೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ದೇಶ,
ಅದರ ಜನರು ತಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪೂಜೆಯಿಂದ

ಮದವೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರಷೆ್ಟ;
39 ಆದ ಾರಣ ತೋಳ ಮುಂ ಾದ ಾಡುಮೃಗಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಬೀಡು

ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವು,ಉಷ್ಟ ್ರಪ ಗಳು ತಂಗುವವು;
ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಾಸಸ್ಥಳ ಾಗದು, ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಅಲಿ್ಲ ಜನರು

ಒಕ್ಕಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
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40 ದೇವರು ಕೆಡವಿದ ಸೊದೋಮ್, ಗೊ ೕರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಮತು್ತ ಸುತ್ತಣಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹೇಗೋ,

ಾಗೆಯೇ ಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಾರೂ ಾಸಿಸರು, ಾವ
ನರ ಾ್ರಣಿಯೂ ನೆಲೆ ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ.

41 ಆ ಾ, ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಒಂದು ಜ ಾಂಗವು ಬರುತೆ್ತ, ಮ ಾ
ಜನವೂ, ಬಹು ಮಂದಿ ಅರಸರೂ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟು್ಟ ಲೋಕದ
ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಬರು ಾ್ತರೆ.

42 ಬಿಲ್ಲನೂ್ನ ಮತು್ತ ಈಟಿಯನೂ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ, ಅವರು
ಕೂ್ರರರು, ನಿಷ ್ಕರುಣಿಗಳು;

ಅವರ ಧ ್ವನಿಯು ಸಮುದ್ರದಂತೆ ರೆಯುತ್ತದೆ, ಕುದುರೆ ಹತಿ್ತ ಾ್ದರೆ;
ಾಬೆಲ್ ನಗರಿಯೇ, ಆ ಸೈನ್ಯವು ಶೂರನಂತೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ

ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿದೆ” ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.
43 ಾಬೆಲಿನಅರಸನುಅದರಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು,ಅವನಕೈಗಳು

ೕಲುಬಿದ್ದವು,
ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂತಿರುವ ಾತನೆಯು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ.
44 ಆ ಾ, ಒಬ್ಬನು ಸಿಂಹದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ದರ್ನಿನ

ದಟ್ಟಡವಿಯಿಂದ ಕಸಿ್ದೕಯರಿಗೆ ನಿತ್ಯನೆಲೆ ಾದ ಗೋ ಾಳಕೆ್ಕ
ಏರಿ ಬರುವನು;

ಕ್ಷಣ ಾತ್ರದಲಿ್ಲ ಾನು ಅವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು;
ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನನೆ್ನೕ ಅದನು್ನ ಾಯುವುದಕೆ್ಕ
ನೇಮಿಸುವೆನು;

ನನ್ನ ಸ ಾನನು ಾರು? ನನ್ನನು್ನ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಾರು
ಕರೆ ಾರು?

ಮಂದೆಯನು್ನ ಾಯುವ ಾರು ನನೆ್ನದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲನು?
45 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು ಾಬೆಲಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ

ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಲೋಚನೆಯನೂ್ನ,
ಆತನು ಕಸಿ್ದೕಯರ ದೇಶವನು್ನ ಕುರಿತು ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿರುವಉದೆ್ದೕಶವನೂ್ನ

ಆಲಿಸಿರಿ,
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ಮೃಗಗಳು ಹಿಂಡಿನ ಮರಿಗಳನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವವು;

ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಅವುಗಳ ಹು ಾ್ಗವಲು ಅವುಗಳ ಾಶಕೆ್ಕ ಬೆದರುವುದು.
46 ಾಬೆಲು ಶತು್ರವಶ ಾಯಿತೆಂಬ ಕೋ ಾಹಲಕೆ್ಕ ಭೂಮಿಯು

ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ,
ಅದರ ರೆಯು ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.

51
1ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ಾನು ಾಬೆಲಿನಮೇಲೂ,

ಲೇಬ್ ಾಮೈ*ದೇಶದವರಮೇಲೂ ಾಶನದ ಾಳಿಯನು್ನ†
ಬೀಸ ಾಡುವೆನು.

2 ಅನ್ಯಜನರನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು, ಅವರು ಅದನು್ನ
ತೂರುವರು.

ಆ ದೇಶವನು್ನ ಬಟ್ಟಬರಿದು ಾಡುವರು; ನಿಯಮಿತ ವಿಪ ಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ
ಅದನು್ನ ಮುತು್ತವರಷೆ್ಟ.

3 ಧನು ಾರ್ರಿಗಳಿಗೂ, ಕವಚಸನ್ನದ್ಧರಿಗೂ ಬಿಲು್ಲ ಾರರು
ಾಣವನೆ್ನಸೆಯಲಿ.

ಾಬೆಲಿನ ಯುವಕರನು್ನ ಉಳಿಸದಿರಿ; ಅದರ ಸೈನ್ಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನಿಶೆ್ಶೕಷ ಾಡಿರಿ.

4 ಕಸಿ್ದೕಯರು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹತ ಾಗಿ ಬೀಳುವರು, ಾಬೆಲಿನ
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಮಣು್ಣ ಾ ಾಗುವರು.

5 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಗೆ ಆತನ ಜನರು ಾಡಿದ
ಅಪ ಾಧವು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದ್ದರೂ,

ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ದೇವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲ ಾ್ನಗಲಿ
ಅಥ ಾಯೆಹೂದವ ಾ್ನಗಲಿ ತ್ಯಜಿಸಲಿಲ್ಲ.

* 51:1 51:1 ಲೇಬ್ ಾಮೈ ಕಸಿ್ಧೕಯರ ಅಥ ಾ ಕಲಿ್ದೕಯರ ದೇಶದ ರಹಸ್ಯ ಾದ ಹೆಸರು.
† 51:1 51:1 ಾಶನದ ಾಳಿಯನು್ನ ಾಶನದ ಆತ್ಮವನು್ನ.
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6 ನೀವು ಾಬೆಲಿನೊಳಗಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಅದಕೆ್ಕ ಉಂಟಾಗುವ ದಂಡನೆಗೆ
ಒಳ ಾಗಬೇಡಿರಿ.

ಯೆಹೋವನು ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ ಾಲ ಬಂದಿದೆ; ಆತನು
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾರ ಾಡುವನು.

7 ಾಬೆಲು ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಲಿ್ಲನ ಹೊನಿ್ನನ ಾತೆ್ರಯ ಾಗಿತು್ತ;
ಲೋಕದವರೆಲ್ಲರೂ ಅದರಲಿ್ಲ ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾದರು;

ಜ ಾಂಗಗಳುಅದರಲಿ್ಲನ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದು ಹುಚಾ್ಚದವು.
8 ಾಬೆಲ್ ತಟ್ಟನೆ ಬಿದು್ದ ಾ ಾಯಿತು! ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಗೋ ಾಡಿರಿ;
ಅದರ ನೋವನು್ನ ನೀಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಔಷಧವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿರಿ,

ಗುಣ ಾದೀತು.
9 ಾಬೆಲನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾವು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೂ ಅದು

ಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಲಿಲ್ಲ;
ಾಬೆಲನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ;
ಅದು ಹೊಂದಬೇ ಾದ ದಂಡನೆಯು ಆ ಾಶವನು್ನ ಮುಟು್ಟವಷು್ಟ

ದೊಡ್ಡ ಾಗಿದೆ, ೌದು, ಗಗನದವರೆಗೂ ಬೆಳೆದಿದೆ.
10ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಾ್ಯಯವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಡೆಸಿದ ಾಯರ್ವನು್ನ

ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸೋಣ ಬನಿ್ನರಿ!
11ಯೆಹೋವನು ಾಬೆಲನು್ನ ಾಳು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿ,
ಮೇದ್ಯರ ಅರಸರು ಅದನು್ನ ಾಶ ಾಡುವಂತೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸನು್ನ

ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಆ ಾಶನವು ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿದವರಿಗೆ

ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಾರವೇ;
ಮೇದ್ಯರೇ, ಾಣಗಳನು್ನ ಮಸೆಯಿರಿ, ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಸನ್ನದ್ಧ

ಾಡಿರಿ‡!
‡ 51:11 51:11 ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಸನ್ನದ್ಧ ಾಡಿರಿ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ
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12 ಾಬೆಲ್ ಕೋಟೆಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಧ ್ವಜವನೆ್ನತಿ್ತರಿ, ಪಹರೆಯನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಿರಿ,

ಾವಲು ಾರರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ, ಹೊಂಚು ಾರರನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿರಿ;
ಯೆಹೋವನು ಾಬೆಲಿನವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನುಡಿದದ್ದನು್ನ

ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
13ಆ ಾ,ಬಹುಜ ಾಶ್ರಯಗಳಮಧೆ್ಯ ನಿ ಾಸಿನಿ ಾಗಿರುವನಗರವೇ,

ಧನಭರಿತಪುರವೇ,
ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯವು ಬಂದಿದೆ, ನೀನು ಸೂರೆ ಾಡಿದು್ದ ಾಕು.
14ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ,
‘ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮಿಡತೆಗಳಷು್ಟ ಅಸಂಖ್ಯ

ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿಸುವೆನು, ಅವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಜಯ ೕಷ ಾಡುವರು.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆ
15ಆತನು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ, ತನ್ನ ಾನದಿಂದ

ಲೋಕವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿ
ತನ್ನ ವಿವೇಕದಿಂದ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
16ಆತನಗಜರ್ನೆಗೆಆ ಾಶದಿಂದನೀರು ಬೋಗರ್ರೆದು ಸುರಿಯುತ್ತದೆ;
ಆತನು ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ೕಡಗಳನು್ನ ಮೇಲೇರುವಂತೆ

ಾಡು ಾ್ತನೆ;
ಮಳೆಗೋಸ ್ಕರ ಮಿಂಚನು್ನ ಹೊಳೆಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ; ತನ್ನ

ಭಂ ಾರದಿಂದ ಾಳಿಯನು್ನ ಬೀಸುವಂತೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
17ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪಶು ಾ್ರಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;
ಾನು ಕೆತಿ್ತದ ವಿಗ್ರಹದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗನೂ

ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವನು;
ಅವನು ಎರಕಹೊಯ್ದಪುತ್ತಳಿಯು ಸುಳು್ಳ,ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ವಸವೇ ಇಲ್ಲ.
18ಅವುವ್ಯಥರ್, ಾ ಾ್ಯಸ್ಪದ ಾದ ಕೆಲಸ;
ದಂಡನೆ ಾಗು ಾಗ ಅಳಿದುಹೋಗುವವು.
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19 ಾಕೋಬ್ಯರ ಾ್ವಸ ಾ ಾತನು ಅವುಗಳ ಾಗಲ್ಲ; ಆತನು
ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು;

ಇ ಾ್ರಯೇಲು ಆತನ ಾ್ವಸ ಾದ ವಂಶ; ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂಬುದೇ ಆತನ ಹೆಸರು.

20 ಾಬೆಲೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಗದೆಯುಮತು್ತ ಶಸ್ತ ್ರವು,
ಾನು ನಿನಿ್ನಂದ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ;

21 ನಿನಿ್ನಂದ ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಅಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ; ನಿನಿ್ನಂದ ಕುದುರೆಯನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಸ ಾರನನೂ್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ;

ನಿನಿ್ನಂದ ರಥವನೂ್ನ, ಾರಥಿಯನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ;
22ನಿನಿ್ನಂದಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರನು್ನ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ;ನಿನಿ್ನಂದ ಾಲಕರನು್ನ

ಮತು್ತ ವೃದ್ಧರನು್ನ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ;
ನಿನಿ್ನಂದಯುವತೀ ಮತು್ತ ಯುವಕರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು;
23ನಿನಿ್ನಂದ ಕುರುಬನನೂ್ನ ಾಗು ಹಿಂಡನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ;
ನಿನಿ್ನಂದ ರೈತನನೂ್ನ ಾಗೂ ನೊಗದ ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು;
ನಿನಿ್ನಂದ ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾಡ ಒಡೆಯರನೂ್ನ

ಾಶ ಾಡುವೆನು;
24 ಆದರೆ ಕಸಿ್ದೕಯರೂ ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾನಿಗೆ

ಪ್ರತಿ ಾಗಿ,
ಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೀ ೕನಿನವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ

ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು’ ” ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.
25 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ಾ, ಲೋಕವನೆ್ನ ಾ್ಲ

ಾಳು ಾಡುವ ಾಶಕರ ಪವರ್ತವೇ, ಾನು ನಿನ್ನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;

ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಡಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ
ಉರುಳಿಸುವೆನು, ಸುಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.

26 ಮೂಲೆಗಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಅಸಿ್ತ ಾರ ಾ ್ಕಗಲಿ ಾರೂ ನಿನಿ್ನಂದ
ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆಯರು,
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ನೀನು ನಿತ್ಯ ಾಶಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವಿ, ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ”
ಎಂಬುದೇ.

27 “ದೇಶದಲಿ್ಲ ಧ ್ವಜವನೆ್ನತಿ್ತರಿ, ಾಜ್ಯಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕೊಂಬೂದಿರಿ,
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ,

ಾಬೆಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿಕೆ್ಕ ಅರ ಾಟ್, ಮಿನಿ್ನ, ಅಷೆ ್ಕನಜ್ ಎಂಬ
ಾಷ್ಟ ್ರಗಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ,

ಸೋಲಿಸಲು ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯನು್ನ ನೇಮಿಸಿರಿ, ಅಶ್ವಬಲವನು್ನ
ಬಿರು ಾದಮಿಡತೆಯದಂಡಿನೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಬರ ಾಡಿರಿ.

28ಜ ಾಂಗಗಳು,ಮೇದ್ಯರ ಅರಸರು, ಅಧಿಪತಿಗಳು, ಅಧಿ ಾರಿಗಳು,
ಅವರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವ ಸಂಪೂಣರ್ ದೇಶದವರು,

ಇವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿರಿ.
29ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ನೊಂದು ನಡುಗುತ್ತದೆ;
ಏಕೆಂದರೆ ಾಬೆಲ್ ದೇಶವು ಾಳುಬಿದು್ದ ನಿಜರ್ನ ಾಗಲಿ ಎಂದು

ಯೆಹೋವನು ಅದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ
ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿವೆ.

30 ಾಬೆಲಿನ ಶೂರರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹಿಂದೆಗೆದು ಹೆಂಗಸರಂತೆ
ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ;

ಅದರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚ ಾಗಿದೆ, ಅವರ ಅಗುಳಿಗಳು
ಮುರಿದುಹೋಗಿವೆ.

31 ಮುಂದೂತನು ಮತು್ತ ದೂತರೂ ಓಡಿ ಓಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಎದುರುಬದು ಾಗಿ,

ಅರಸನ ಬಳಿ ಬಂದು, ‘ ಾಜ ಾನಿಯನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಾ್ದರೆ,

32 ಾಯ್ಗಡಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿ ಾ್ದರೆ, ಂಡು ಹುಲ್ಲನು್ನ
ಸುಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ, ರಣವೀರರು ಬೆಚಿ್ಚಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ’ ಎಂದು
ತಿಳಿಸುವರು.”

33 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
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“ ಾಬೆಲ್ ಪುರಿಯು ತುಳಿದು ತುಳಿದು ಸರಿ ಾಡುತಿ್ತರುವ
ಕಣದಂತಿದೆ;

ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದಮೇಲೆಒಕು ್ಕವ ಸಮಯವುಅದಕೆ್ಕ ಸಂಭವಿಸುವುದು.
34 ಯೆಹೂದವು ಹೀಗೆ ಪ್ರ ಾಪಿಸುತ್ತದೆ, ‘ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ

ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನನ್ನನು್ನ ತಿಂದು ಾಕಿ ಾ್ದನೆ,
ಒಡೆದುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ, ಬರಿ ಾತೆ್ರಯ ಾ್ನಗಿ ಕುಕಿ್ಕ ಾ್ದನೆ,ಘಟಸಪರ್ದ ಾಗೆ

ನನ್ನನು್ನ ನುಂಗಿ ಾ್ದನೆ,
ನನ್ನ ರುಚಿಪ ಾಥರ್ಗಳಿಂದ ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ, ನನ್ನನು್ನ

ಗಂ ಾಳದಂತೆ ತೊಳೆದುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
35 ನಮ್ಮ ಾ್ರಣವನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದ ದೋಷ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತಟ್ಟಲಿ’

ಎಂದು ಚೀ ೕನಿನವರು ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ;
‘ನಮ್ಮ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದ ಅಪ ಾಧವು ಕಸಿ್ದೕಯರಿಗೆ ಬಡಿಯಲಿ’

ಎಂದುಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.”

ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾರ
36 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ಾ, ಾನು

ನಿನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡಿ, ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ
ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು;

ಅದರ ಸರೋವರವು ಬತು್ತವಂತೆಯೂ, ಅದರ ಪ್ರ ಾಹವು
ಒಣಗುವಂತೆಯೂ ಾಡುವೆನು.

37 ಆಗ ಾಬೆಲ್ ಾಳುದಿಬ್ಬಗಳಿಂದ ತುಂಬುವುದು ಮತು್ತ ನರಿಗಳ
ಬೀ ಾಗಿರುವುದು;

ಅದು ನಿಜರ್ನ ಾಗಿ ಪರಿ ಾಸ್ಯಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವುದು.
38 ಆ ದೇಶದವರು ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗಳಂತೆ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಗಜಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ,

ಸಿಂಹದಮರಿಗಳ ಾಗೆ ಗುರುಗುಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
39 ಅವರು ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕರು, ಾನು ಅವರಿಗೆ ಔತಣವನು್ನ

ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವೇನು,
ಅವರು ಅದರಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಪಟು್ಟ ಎಂದಿಗೂ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳದೆ
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ದೀಘರ್ನಿದೆ್ರ ಾಡುವಂತೆ ತಲೆಗೇರುವ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಕುಡಿಸುವೆನು. ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ” ಎಂಬುದೇ.

40 “ ಾನು ಅವರನು್ನ ಕುರಿ, ಟಗರು ಮತು್ತ ಹೋತಗಳ ಾಗೆ
ವಧ್ಯ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಬರ ಾಡುವೆನು.

41ಆ ಾ,ಶೇಷಕ್ಶತು್ರವಶ ಾಯಿತು,ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದಪಟ್ಟಣವು
ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ, ಾಬೆಲ್ ಜ ಾಂಗಗಳ ಬೆರಗಿಗೆ ಈ ಾಗಿದೆ!

42 ಸಮುದ್ರವು ಾಬೆಲಿನ ಮೇಲೆ ನುಗಿ್ಗದೆ, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ತೆರೆಗಳು ಆ
ಾಜ್ಯವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟವೆ.

43ಅದರ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಾಡು, ಕ ಾ್ಗಡು, ಬೆ ಾ್ಗಡೂ ಆಗಿವೆ.
ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸಿಸರು, ಾವ ಮನುಷ ್ಯನೂ ಾದು

ಹೋಗನು.
44 ಾನು ಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲ ಬೇಲ್ ದೇವತೆಯನು್ನ ದಂಡಿಸಿ,
ಅದು ನುಂಗಿದ್ದನು್ನ ಅದರ ಾ ಳಗಿಂದ ಕಕಿ್ಕಸುವೆನು;
ಪ್ರ ಾಹಪ್ರ ಾಹ ಾಗಿ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಸಕಲ ದೇಶೀಯರು

ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ;
ಇದಲ್ಲದೆ ಾಬೆಲಿನ ೌಳಿಗೋಡೆಯು ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದು.

ಸೆರೆ ಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ
45 ನನ್ನ ಜನರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಾಬೆಲಿನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟು

ಯೆಹೋವನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
46ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯು ಕುಂದದಿರಲಿ,ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುವಸುದಿ್ದಯು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೆದರಿಸದಿರಲಿ;
ಒಂದು ವಷರ್ ಒಂದು ಸುದಿ್ದಯು, ಮತೊ್ತಂದು ವಷರ್ ಮತೊ್ತಂದು

ಸುದಿ್ದಯು ಹರಡುತಿ್ತರುವವು;
ಬ ಾ ಾ್ಕರವು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರಬಲ ಾಗುವುದು, ಅಧಿ ಾರಿಯು

ಅಧಿ ಾರಿಗೆ ವಿರೋಧಿ ಾಗುವನು.
47ಇದರಿಂದ ಾನು ಾಬೆಲಿನ ಬೊಂಬೆಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವ ದಿನಗಳು

ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
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ಆ ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ಾಚಿಕೆಪಡುವುದು; ಅದರ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅದರೊಳಗೆ
ಹತ ಾಗಿ ಬೀಳುವರು.

48ಆಗ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳೂ ಅಲಿ್ಲನ ಸಮಸ್ತವೂ ಾಬೆಲಿನ ಾಶವನು್ನ
ನೋಡಿ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈಯುವವು;

ಏಕೆಂದರೆ ಾಳು ಾಡುವವರು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬಂದು ಅದರ
ಮೇಲೆ ಬೀಳುವರು; ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”

49 “ಹತ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ, ಾಬೆಲಿನ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿ ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಬಹು ಜನರು ಹೇಗೆ ಹತ ಾದರೋ,

ಾಗೆಯೇ ಾಬೆಲೂ ಹತ ಾಗುವುದು.
50ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳದೆ ನಡೆಯಿರಿ;
ದೂರದಲಿ್ಲಯೂ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ

ಹಂಬಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಹುಟ್ಟಲಿ.
51 ಾವು ನಿಂದೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಚಿಕೆಗೊಂಡೆವು,
‘ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರು

ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಅವ ಾನವು ನಮ್ಮ ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದೆ’ ಎಂಬು ಾಗಿ

ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರೋ?
52 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಇಗೋ, ಾನು

ಾಬೆಲಿನ ಬೊಂಬೆಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ;
ಆಗ ಆ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಯಪಟ್ಟವರು ನರ ಾಡುವರು.
53 ಾಬೆಲ್ ಆ ಾಶದ ತನಕ ಬೆಳೆದು ಎತ್ತರ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ

ಬಲ ಾಗಿಯೂ ಇರುವ ತನ್ನ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳನು್ನ
ಭದ್ರಪಡಿಸಿದರೂ,

ಾಳು ಾಡುವವರು ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಬೀಳುವರು.’ ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”
ಾಬೆಲಿನ ಸಂಪೂಣರ್ ವಿ ಾಶ

54 “ಆ ಾ, ಾಬೆಲಿನಿಂದ ರೆಯೂ, ಕಸಿ್ದೕಯರ ದೇಶದಿಂದ
ಮ ಾ ಾಶದ ಶಬ್ದವೂ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತದೆ!
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55 ಯೆಹೋವನು ಾಬೆಲನು್ನ ಾಳು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನ ಾ್ಲ, ಅದರ
ಸದು್ದಗದ್ದಲವನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಬಿಡು ಾ್ತನೆ;

ಮ ಾ ಜಲಪ್ರ ಾಹಗಳು ಭೋಗರ್ರೆಯುವಂತೆ ತರಂಗತರಂಗ ಾಗಿ
ಬಂದ ಶತು್ರಗಳು ೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ, ಕೂಗಿ ಆಭರ್ಟಿಸು ಾ್ತರೆ;

56 ಾಳು ಾಡುವವನು ಾಬೆಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದ ಾ್ದನೆ, ಅದರ
ಶೂರರು ಸೆರೆ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ,

ಅವರ ಬಿಲು್ಲಗಳು ಮುರಿದುಹೋಗಿವೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ ದೇವರು,

ಆತನು ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
57 ಾನು ಅದರ ಪ್ರ ಾನರು, ಮಂತಿ್ರಗಳು, ಅಧಿಪತಿಗಳು,

ಅಧಿ ಾರಿಗಳು,
ಬಲಿಷ್ಠರು, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಲೆಗೇರುವಮಟಿ್ಟಗೆ ಕುಡಿಸುವೆನು;
ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳದೆ ದೀಘರ್ನಿದೆ್ರ ಾಡುವರು ಎಂದು
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಾಜಾಧಿ ಾಜನು

ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.”
58ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನು,
“ ಾಬೆಲಿನ ಾತ್ರ ಾದ ೌಳಿಗೋಡೆಯು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ

ನೆಲಸಮ ಾಗುವುದು.
ಅದರ ಉನ್ನತ ಾ್ವರಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವವು;

ಜ ಾಂಗಗಳು ಪಟ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮ ವ್ಯಥರ್,
ಜನಗಳು ಆ ಾಸಗೊಂಡು ದುಡಿದದು್ದ ಬೆಂಕಿಗೆ ತು ಾ್ತಗುವುದು”

ಎಂದು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.

ಯೆರೆಮೀಯನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
59ಮಹೆ್ಸೕಯನ ಮ್ಮಗನೂನೇರೀಯನಮಗನೂಆದಸೆ ಾಯನು

ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ ಚಿದಿ್ಕೕಯನೊಡನೆ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ

ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಾಗ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು
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ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣೆ. (ಸೆ ಾಯನು ಾರೆಂದರೆ ಸೇನೆಯ
ಪ್ರ ಾನ ಅಧಿ ಾರಿ.)

60ಯೆರೆಮೀಯನು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸತಕ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ಕೇಡಿನ
ವಿಷಯವನು್ನ ಅಂದರೆ ಾಬೆಲಿನ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಲಿಖಿತ ಾದ
ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವ ಾ್ನಗಿ ಬರೆದನು. 61 ಅವನು
ಸೆ ಾಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನೋಡು, ನೀನು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಓದಿ ಹೇಳಿ, 62 ‘ಯೆಹೋವನೇ,
ನೀನು ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿ,
ಇದು ಜನರಿಗೂ ಪಶುಗಳಿಗೂ ನೆಲೆ ಾಗದೆ ಸ ಾ ಾ ಾಗಿಯೇ
ಇರಲಿ ಎಂದು ನುಡಿದಿದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಅರಿಕೆ ಾಡಬೇಕು.
63 ನೀನು ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕೆ್ಕ ಕಲು್ಲಕಟಿ್ಟ,
ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಾಕಿ, 64 ಯೆಹೋವನು
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಬರ ಾಡುವ ವಿಪತಿ್ತನಿಂದ ಆ ಪಟ್ಟಣವೂ ಹೀಗೆಯೇ
ಮುಳುಗುವುದು, ಮತೆ್ತ ಏಳದು” ಎಂದು ಹೇಳು ಎಂದನು. ಜನರು
ಆ ಾಸಗೊಂಡು ದುಡಿದದು್ದ ಬೆಂಕಿಗೆ ತು ಾ್ತಗುವುದು ಎಂಬ
ಾತಿನವರೆಗೆಯೆರೆಮೀಯನ ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಯಿತು.

52
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪತನ

1ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು;
ಇವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹನೊ್ನಂದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಲಿಬ್ನದ
ಯೆರೆಮೀಯನ ಮಗಳು* ಆದ ಹಮೂಟಲ್ ಎಂ ಾಕೆಯು ಅವನ
ಾಯಿ. 2 ಇವನು ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದನು. 3 ಯೆಹೋವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ
ಮೇಲೆಯೂ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಬರ ಾಡಿ, ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವಷು್ಟ

* 52:1 52:1ಯೆರೆಮೀಯನಮಗಳುಈಯೆರೆಮೀಯನು ಈಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನಲ್ಲ
ಆದರೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ಯೆರೆಮೀಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
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ರೋಷವುಳ್ಳವ ಾದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದನು.

4ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಒಂಭತ್ತನೆಯವಷರ್ ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಸವರ್ಸೈನ್ಯ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು, ಅಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಸುತ್ತಲು ಮಣಿ್ಣನ ದಿಬ್ಬವನು್ನ ಾಡಿ,

5ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವಷರ್ದವರೆಗೆ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದನು. 6 ೕರ ಾಮದ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಆ ಾರ ಸಿಕ್ಕದೆಹೋಯಿತು. ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದ್ದ ಕಸಿ್ದೕಯರು ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವಷರ್ದ ಾಲ್ಕನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ, 7 ೌಳಿಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಾ್ವರವನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಒಳಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಅದೇ
ಾತಿ್ರ ಅರಸನ ತೋಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ
ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ಓಡಿ ಹೋದರು; ಆ ಾಗಿಲು ಎರಡು
ಗೋಡೆಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲತು್ತ;ಅವರು ಅ ಾ ಾ ಎಂಬ ತ ಾ್ಗದ ಪ್ರದೇಶದ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಪ ಾಯನ ಾಡಿದರು. 8 ಕಸಿ್ದೕಯರ ಸೈನ್ಯದವರು

ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಅವನನು್ನ ಯೆರಿಕೋವಿನ
ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದರು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಅವನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಚದುರಿ ಹೋಗಿದ್ದರು.

9ಅನಂತರ ಕಸಿ್ದೕಯರು ಅವನನು್ನ ಹ ಾತ್ ಪ್ರದೇಶದ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲದ್ದ
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 10 ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ ಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅವನ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ವಧಿಸಿ,ಯೆಹೂದದ ಸಕಲ ಸರ ಾರರನು್ನ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲ
ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 11 ಇದಲ್ಲದೆ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನ
ಎರಡು ಕಣು್ಣಗಳನೂ್ನ ಕಿತು್ತ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಡಿ ಾಕಿ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ,ಅವನುಜೀವದಿಂದಇರುವವರೆಗೆಸೆರೆಯಲಿ್ಲ
ಇಟ್ಟನು.
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12 ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹತೊ್ತಂಬತ್ತನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಸೇವಕನೂ, ಾವಲುದಂಡಿನ
ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಬಂದನು. 13 ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನೂ್ನ,
ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಎ ಾ್ಲ ದೊಡ್ಡ
ಮನೆಗಳನೂ್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. 14 ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ
ಕಸಿ್ದೕಯ ಸೈನ್ಯದವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತು್ತ ಗೋಡೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕೆಡವಿದರು. 15 ಾವಲುದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನನು
ಕೇವಲ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರನೂ್ನ, ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರನೂ್ನ,
ದಲೇ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ರೆಹೊಕ್ಕವರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬೇರೆ

ಎ ಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ ಸೆರೆ ಯ್ದನು. 16 ಆದರೆ ನೆಬೂಜರ ಾನನು
ಹೊಲಗಳನೂ್ನ ಾಗು ಾ್ರ ಯ ತೋಟಗಳನೂ್ನ ವ್ಯವ ಾಯ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇಶದ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಬಡ, ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರನು್ನ
ಾತ್ರ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. 17 ಕಸಿ್ದೕಯರು ಯೆಹೋವನ

ಆಲಯದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಾಮ್ರದ ಕಂಬಗಳನೂ್ನ, ಪೀಠಗಳನೂ್ನ,
ಸಮುದ್ರವೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಾತೆ್ರಯನೂ್ನ ಒಡೆದು, 18 ಅವುಗಳ
ಎ ಾ್ಲ ಾಮ್ರವನೂ್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಸೇವೆ ಾಗಿ
ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಬೋಗುಣಿ, ಸಲಿಕೆ, ಕತ್ತರಿ, ಬಟ್ಟಲು,
ಧೂ ಾರತಿ ದ ಾದ ಾಮ್ರದ ಾ ಾನುಗಳನೂ್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 19 ಾವಲು ದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿಯು
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದ ಪಂಚ ಾತೆ್ರ, ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆ, ಬಟ್ಟಲು, ಬೋಗುಣಿ,
ದೀಪಸ್ತಂಭ, ಧೂ ಾರತಿ, ಾಂ ಾಣ ದ ಾದವುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

20ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನುಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಾಡಿಸಿದ ಎರಡು ಕಂಬಗಳು, ಸಮುದ್ರವೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಾತೆ್ರಯು,

ಪೀಠಗಳನು್ನ ಹೊರುವ ಹನೆ್ನರಡು ಾಮ್ರದ ಹೋರಿಗಳು,
ಇವುಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಾಮ್ರ ಹಿಡಿದಿತು್ತ. 21 ಕಂಬಗಳು
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ಎಂಥವುಗಳೆಂದರೆ ದಲನೆಯ ಕಂಬವು ಹದಿನೆಂಟು ಳ
ಎತ್ತರವಿತು್ತ; ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆಯು ಹನೆ್ನರಡು ಳ; ಅದು
ಾಲು ್ಕ ಬೆರಳಷು್ಟ ದಪ್ಪ ಾಗಿಯೂ, ಾ್ಳಗಿಯೂ ಇತು್ತ.

22 ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಐದು ಳ ಎತ್ತರ ಾದ ಒಂದು ಾಮ್ರದ
ಕುಂಭವಿತು್ತ; ಕುಂಭದ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಾಮ್ರದ ಜಾಲರಿಯೂ
ಅಲಂ ಾರ ಾಗಿ ಾಗೆಯೇ ಇತು್ತ. 23 ಾಲು ್ಕ ಪಕ ್ಕಗಳಲಿ್ಲ
ತೊಂಭ ಾ್ತರು ಾಳಿಂಬಹಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು;ಜಾಲರಿಯಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ನೂರು ಾಳಿಂಬ ಹಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. 24 ಾವಲುದಂಡಿನ
ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡುಹೋದ
ಜನರಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಸೆ ಾಯನು, ಎರಡನೆಯ ತರಗತಿಯ
ಾಜಕ ಾದ ಚೆಫನ್ಯನು, ಮೂರು ಜನ ಾ್ವರ ಾಲಕರು,

25 ಸೈನ್ಯಸಂಬಂಧ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ವ್ಯವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಾಡುವ ಕಂಚುಕಿ,
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಉಳಿದು ಅರಸನಿಗೆ ಆಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಏಳು ಮಂತಿ್ರಗಳು,
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗತಕ್ಕವರ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಡುವ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ
ಲೇಖಕನು, ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಅರುವತು್ತ ರೈತರು ಇದ್ದರು. 26 ಅವನು
ಇವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಹ ಾತ್ ಪ್ರದೇಶದ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲದ್ದ
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು. 27 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಇವರನು್ನ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸೆರೆಯವ ಾಗಿ ತಮ್ಮ
ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು. 28 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಸೆರೆ ಯ್ದವರ ಲೆಕ್ಕವು ಹೀಗಿದೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಜನ
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸೆರೆ ಯ್ದನು. 29 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತೆ್ತರಡು ಜನರನು್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಸೆರೆ ಯ್ದನು. 30 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾವಲುದಂಡಿನ
ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಏಳು ನೂರ ನಲ್ವತೆದು
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸೆರೆ ಯ್ದನು; ಸೆರೆ ಾದವರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಾಲು ್ಕ
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ಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಜನ.
ಯೆಹೋ ಾಖೀನನ ಬಿಡುಗಡೆ

31 ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು ಾನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದ ದಲನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಖೀನನ
ಸೆರೆಯ ಮೂವತೆ್ತೕಳನೆಯ ವಷರ್ದ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತೆದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು
ಯೆಹೋ ಾಖೀನನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅವನನು್ನ
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತದನು. 32 ಅವನೊಡನೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಾತ ಾಡಿ
ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸುಗಳಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ
ಉನ್ನತ ಾ್ಥನವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 33 ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ಸೆರೆಯ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ, ಜೀವದಿಂದಿರುವವರೆಗೂ ಅರಸನ
ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 34 ಅವನು ಾಯುವ ತನಕ
ಅವನಿಗೆ ಬೇ ಾಗುವ ಎ ಾ್ಲ ಪ ಾಥರ್ಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನಿಂದಲೇ ದೊರಕುತಿ್ತದ್ದವು.
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