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ಆ ೕಸನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಆ ೕಸ 1:1 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಆ ೕಸನನು್ನ ಆ ೕಸ

ಗ್ರಂಥದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಆ ೕಸನು ತೆಕೋವದಲಿ್ಲದ್ದ ಕುರುಬರ ಗುಂಪಿನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆ ೕಸನು ತನ್ನ ಬರಹಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವನಲ್ಲವೆಂದು, ಅಥ ಾ ಾನು ಅವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದನು.
ದೇವರು ಮಿಡತೆಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್
ಾಡುವು ಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಆ ೕಸನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳು

ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಾ ಾಡಿದವು.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 760-750 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಆ ೕಸನು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಉತ್ತರದ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ, ಬೇತೇಲ್ಮತು್ತ

ಸ ಾಯರ್ದಿಂದ ಬೋಧಿಸಿದನು.
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಆ ೕಸನಮೂಲಪೆ್ರೕಕ್ಷಕರು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಉತ್ತರ ಾಜ್ಯದವರು

ಮತು್ತ ಭವಿಷ ್ಯದಲಿ್ಲ ಓದು ಾರರು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ದೇವರು ಆಹಂ ಾರವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ. ಜನರು ಾವು ಸ್ವಯಂ-

ಸಮಥರ್ ಾಗಿದ್ದರೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಅವರಿಗಿರುವಂಥದೆ್ದಲ್ಲವು
ದೇವರಿಂದ ಬಂದದು್ದ ಎಂಬುದನು್ನ ಮರೆತುಹೋಗಿದ್ದರು.
ನೀಡುವಂತೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಜನರನು್ನ ೌರವಿಸು ಾ್ತನೆ, ಬಡವರನು್ನ
ಹೀ ಾಯ ಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳು್ಳವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದನು.
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ಅಂತಿಮ ಾಗಿ, ಆತನನು್ನ ೌರವಿಸುವಂತಹ ವತರ್ನೆ ಂದಿಗಿನ
ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಆ ಾಧನೆಯನು್ನ ದೇವರು ಬಯಸು ಾ್ತನೆ.
ಆ ೕಸನಮೂಲಕಬಂದದೇವರ ಾಕ್ಯವು, ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿ ಾಗಿ
ಪಿ್ರೕತಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ಜನ ಾದ, ಇತರರನು್ನ ಶೋಷಿಸುವಂಥವವ ಾದ,
ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಾಳಜಿಯನು್ನ ಾತ್ರ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವ ಾದ
ಸವಲತ್ತವುಳ್ಳ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ.

ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್

ಪರಿವಿಡಿ
1. ದೇಶಗಳಮೇಲೆ ಾಶನ— 1:1-2:16
2. ಪ್ರ ಾದ ಾತ್ಮಕ ಾದ ಕರೆ— 3:1-8
3. ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್— 3:9-9:10
4. ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆ— 9:11-15

1ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ
ಅರಸನೂ, ೕ ಾಷನಮಗನೂ ಆದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಭೂಕಂಪಕೆ್ಕ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ದಲೇ ತೆಕೋವದ ಕುರುಬರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾದ ಆ ೕಸನಿಗೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಕೇಳಿಬಂದ
ದೈ ೕಕಿ್ತಗಳು.

ಯೆಹೋವನ ಗಜರ್ನೆ
2ಆ ೕಸನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು,

“ಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನಿನಿಂದ ಗಜಿರ್ಸಿ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಧ ್ವನಿಗೈಯುವನು.
ಆಗ ಕುರುಬರ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳು ಾಡಿಹೋಗುವವು.
ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯು ಒಣಗಿಹೋಗುವವು.”

ದಮಸ್ಕದ ಾಪಕೆ್ಕ ದಂಡನೆ
3ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
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“ದಮಸ್ಕವು ಬಹಳ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಅದ ಾ್ಕಗುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಾನು ತಪಿ್ಪಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಗಿ ಾ್ಯದನು್ನ ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಂತಿ ಕುಂಟೆಗಳಿಂದ ಒಕಿ್ಕ

ನುಗು್ಗ ಾಡಿತಷೆ್ಟ.
4 ಾನು ಹಜಾಯೇಲನ ವಂಶದಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು.
ಅದು ಬೆನ್ಹದದನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.
5 ಾನು ದಮಸ್ಕದ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುರಿಯುವೆನು
ಮತು್ತ ಆವೆನ್ ತಗಿ್ಗನೊಳಗಿನಿಂದ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ*ಮತು್ತ
ಬೇತ್ ಎದೆನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಆಡಳಿ ಾಧಿ ಾರಿಯನು್ನ

ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು;
ಅ ಾಮ್ಯರು ಕೀರ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಸೆರೆ ಾಗಿ ಹೋಗುವರು.”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದ ಾಪಕೆ್ಕ ಆದ ದಂಡನೆ

6ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ ಾಜವು ಬಹಳ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಅದ ಾ್ಕಗುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಾನು ತಪಿ್ಪಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ,
ಏಕೆಂದರೆಅದುಜನರನು್ನ ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿಸೆರೆಹಿಡಿದುಎದೋಮಿಗೆ

ವಶ ಾಡಿಬಿಟಿ್ಟತು.
7 ಾನು ಾಜದ ಕೋಟೆಯಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು,
ಅದು ಅದರ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.
8 ಾನು ಅಷೊ್ದೕದಿನೊಳಗಿಂದ ಸಿಂ ಾಸ ಾಸೀನನನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಅಷೆ ್ಕಲೋನಿನೊಳಗಿಂದ ಾಜದಂಡ ಾರಿಯನೂ್ನ

ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು.
ಾನು ಎಕೊ್ರೕನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೈಯೆತು್ತವೆನು,
ಉಳಿದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೆಲ್ಲರೂ ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗುವರು.”
ಇದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
* 1:5 1:5 ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಅಥ ಾ ಸಿಂ ಾಸನರೂಢ ಾಗಿರುವವನನು್ನ.
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ತೂರಿನ ಾಪಕೆ್ಕ ಆದ ದಂಡನೆ
9ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣವು ಬಹಳ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಅದ ಾ್ಕಗುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಾನು ತಪಿ್ಪಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಡಹುಟಿ್ಟದವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ

ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ,
ಜನರನು್ನ ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಎದೋಮಿಗೆ ವಶ ಾಡಿಬಿಟಿ್ಟತು.
10 ಾನು ತೂರಿನ ಕೋಟೆಯಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು,
ಮತು್ತ ಅದು ಅದರ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.”
ಎದೋಮಿನ ಾಪಕೆ್ಕ ಆದ ದಂಡನೆ

11ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ಎದೋಮ್ಬಹಳ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಅದ ಾ್ಕಗುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಾನು ತಪಿ್ಪಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕತಿ್ತ ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದನು,
ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ರೋಷವನು್ನ ಾಧಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಇದರಿಂದ ಅವನ ಕೋಪವು ಸ ಾ ಹರಿಯುತಿ್ತತು್ತ,
ಆತನು ೌದ್ರವನು್ನ ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡನು.
12 ಾನು ತೇ ಾನಿನಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು,
ಮತು್ತ ಅದು ಬೊಚ್ರದ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.”
ಅ ್ಮೕನಿನ ಾಪಕೆ್ಕ ಆದ ದಂಡನೆ

13ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಅ ್ಮೕನ್ಯರು ಬಹಳ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಅದ ಾ್ಕಗುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಾನು ತಪಿ್ಪಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಗಭಿರ್ಣಿಯರ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ಸೀಳಿಬಿಟ್ಟರು.
14 ಾನು ರಬ್ಬದ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಉರಿಸುವೆನು,
ಅದು ಅದರ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು;
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ಆಯುದ್ಧದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆಭರ್ಟ ಾಗುವುದು,
ಆ ಸುಂಟರ ಾಳಿಯಂತ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪ್ರಚಂಡ ಾ ಾಟವೂ

ಉಂಟಾಗುವುದು.
15 ಅವರ ಅರಸನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರಗಳೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ

ಸೆರೆ ಾಗಿ ಹೋಗುವರು.”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

2
ೕ ಾಬಿನ ಾಪಕೆ್ಕ ಆದ ದಂಡನೆ

1ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ ೕ ಾಬಿನವರು ಬಹಳ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಅದ ಾ್ಕಗುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಾನು ತಪಿ್ಪಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಅದು ಎದೋಮಿನಅರಸನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಬೂದಿ ಾಡಿತು.
2 ಾನು ೕ ಾಬಿನಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು,
ಅದು ಕೆರೀ ೕತಿನ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.
ಭಟರು ೕಷಿಸಿ ಕೊಂಬೂದುವಯುದ್ಧದ ಕೋ ಾಹಲದಲಿ್ಲ,
ೕ ಾಬು ಾಯುವುದು;

3 ಾನು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಅಧಿಪತಿಯನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಿ,
ಸಕಲ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸುವೆನು.”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಯೆಹೂದದ ಾಪಕೆ್ಕ ಆದ ದಂಡನೆ

4ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಯೆಹೂದವುಮೂರು ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ,
ೌದು ಾಲು ್ಕ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಅದ ಾ್ಕಗುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಾನು ತಪಿ್ಪಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೆಹೋವನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ

ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು.
ಆತನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
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ಅವರಪೂವಿರ್ಕರು ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ಸುಳು್ಳದೇವತೆಗಳು,
ಇವರನು್ನ ಾರಿ ತಪು ್ಪವಂತೆ ಾಡಿದವು.
5ಆದ ಾರಣ ಾನುಯೆಹೂದದಮೇಲೆಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಉರಿಸುವೆನು.
ಅದುಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.”
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಾಪಕೆ್ಕ ಆದ ದಂಡನೆ

6ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಮೂರು ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ,
ೌದು ಾಲು ್ಕ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಅದ ಾ್ಕಗುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಾನು ತಪಿ್ಪಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಾ್ಯಯವಂತನನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಗೆ,
ಒಂದು ತೆ ಕೆರದ ಾಲ ಾ್ಕಗಿ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವನನು್ನ ಾರಿದರು.
7ಬಡವರ ತಲೆಗಳನು್ನ ನೆಲದ ಧೂಳಿನಂತೆ ತುಳಿದು ಬಿಡು ಾ್ತರೆ,
ದೀನರ ಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಾಕು ಾ್ತರೆ.
ಮಗನೂಮತು್ತ ತಂದೆಯೂಒಬ್ಬಳಲಿ್ಲ ಹೋಗಿನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾಮವನು್ನ

ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
8 ಒಂದೊಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲಯೂ ಅಡವು ಇಟ್ಟ

ಬಟೆ್ಟಗಳಮೇಲೆಮಲಗಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ;
ದಂಡ ಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇವರ

ಮಂದಿರದಲಿ್ಲಯೂ ಕುಡಿಯು ಾ್ತರೆ.
9 ಆ ಾ, ಅವರಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ನಿಂತ ಅ ೕರಿಯರನು್ನ ಾನೇ

ಧ ್ವಂಸ ಾಡಿದೆನು,
ಆ ಶತು್ರವು ದೇವ ಾರು ಮರದಷು್ಟ ಎತ್ತರ ಾಗಿ,
ಅಲೊ್ಲೕನ್ಮರದ ಾಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರು.
ಆದರೂಮರದಮೇಲಿನ ಅದರ ಫಲವನು್ನ,
ಕೆಳಗೆ ಅದರ ಬುಡವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿದೆನು.
10 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೇ, ನೀವು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ದೇಶವನು್ನ

ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು,
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ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಾರು ಾಡಿ,
ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡೆಸಿದೆನು.
11ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮಯುವಕರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತರನೂ್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿದೆನು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಜನರೇ,
ಇದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ೕ?”
ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.
12“ಆದರೆನೀ ೕಪ್ರತಿಷಿ್ಠತರಿಗೆ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲುಕೊಟಿ್ಟರಿ
ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಸಬೇಡಿರೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದಿ್ದರಿ.
13 ಇಗೋ, ನೀವು ನಿಂತಿರುವಲಿ್ಲಯೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಿವುಡು ತುಂಬಿದ

ಬಂಡಿ ಒತು್ತವ ಪ್ರ ಾರ
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೆಳಗೆ ಾಕಿ ಒತು್ತವೆನು.

14ತ್ವರೆ ಾಗಿ ಓಡುವವನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು.
ಬಲಿಷ್ಠನು ತನ್ನ ಬಲವನು್ನ, ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು.
ಪ ಾಕ್ರಮಿಯು ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು.
15ಬಿಲು್ಲ ಹಿಡಿಯುವವನು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲ ಾರನು,
ಾದತ್ವರಿತನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು,
ಅ ಾ್ವರೂಢನು ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು.
16ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಶೂರರಲಿ್ಲ ಧೀರ ಾದವನು
ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ಓಡಿಹೋಗುವನು” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

3
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ವಿವಿಧ ಾಪಕೆ್ಕ ಆದ ೕರ ದುಗರ್ತಿ

1 ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ, ಾನು
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಾರು ಾಡಿದ ಪೂಣರ್ಕುಲಕೆ್ಕ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನುಡಿದಿರುವ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
2ಭೂಮಿಯಸಕಲ ಕುಲಗ ಳಗೆ
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ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾತ್ರ ನನ್ನವರೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದ ಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳ ಫಲವನು್ನ
ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
ಪ್ರ ಾದಿಯು ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ಖಂಡಿಸನು

3ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಾ ಾದರಿಬ್ಬರು
ತೆ ಾಗಿ ನಡೆಯುವುದುಂಟೆ?

4ಬೇಟೆಯಬಲಿ ಾಣದೇ ಸಿಂಹವು
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಗಜಿರ್ಸುವುದೋ?
ಏನನೂ್ನ ಬೇಟೆ ಾಡದೆ
ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹವು ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತು ಗುರುಗುಟು್ಟವುದೋ?

5 ಾಳಿಲ್ಲದೆ ಪ ಯು
ನೆಲದಲಿ್ಲನ ಬಲೆ ಳಗೆ ಬೀಳುವುದೋ?
ಏನೂ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳದೇ ಬೋನು ಉರು ಾಗುವುದೋ?
6ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕೊಂಬನು್ನಊದಿದರೆ
ಜನರು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
ಯೆಹೋವನಿಂದಲ್ಲದೆ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ವಿಪತು್ತ ಸಂಭವಿಸುವುದೋ?
7ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ೕಜನೆಯನು್ನ

ತಿಳಿಸದೆ
ಯೆಹೋವ ಾದ ದೇವರು ಏನನೂ್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
8ಸಿಂಹವು ಗಜಿರ್ಸಿದರೆ,
ಭಯಪಡದೆ ಇರುವವರು ಾರು?
ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನು ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ,
ಆ ನುಡಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಪ್ರ ಾದಿಸದವರು ಾರು?
ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಧ ್ವಂಸ

9ಅಷೊ್ದೕದಿನ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ,
“ಸ ಾಯರ್ದ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬನಿ್ನರಿ.
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ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಇರುವ ಗದ್ದಲವನು್ನ,
ಅದರೊಳಗಿರುವ ಹಿಂಸೆಯನೂ್ನ ನೋಡಿರಿ.
10 ಾ್ಯಯನೀತಿಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ತಮ್ಮ ಉಪ್ಪರಿಗೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಧೆಯನೂ್ನ,
ಾಶನವನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

11ಹೀಗಿರಲು, ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ಶತು್ರವು ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವನು.
ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕುಂದಿಸಿಬಿಡುವನು
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಅರಮನೆಗಳು ಸೂರೆ ಾಗುವವು.”
12ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“*ಸಿಂಹದ ಾ ಳಗಿಂದ ಕುರುಬನು ತನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಎರಡು

ಾಲನೂ್ನ,
ಅಥ ಾ ಕಿವಿಯಒಂದು ತುಂಡನೂ್ನ,
ಹೇಗೆ ರ ಸುವನೋ, ಾಗೆಯೇ ಸ ಾಯರ್ದೊಳಗೆ ಾಸಿಗೆಯ

ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ಮಂಚದ ಪಟೆ್ಟೕದಿಂಬುಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಒರಗಿಕೊಳು್ಳವ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಗ ಾತ್ರ ರ ಸಲ್ಪಡುವುದು.”
13ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ;
ಕೇಳಿರಿ, ಾಕೋಬ ವಂಶದವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಕೊಡಿರಿ.
14 “ ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೊ್ರೕಹಗಳಿ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವ

ದಿನಗಳಲಿ್ಲ,
ಬೇತೇಲಿನಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಧ ್ವಂಸ ಾಡುವೆನು.
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳು ಕಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ
ನೆಲದಮೇಲೆಉರುಳುವವು.
* 3:12 3:12 ಾಡುಮೃಗಗಳು ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಕೊಂ ಾಗಅದುಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ ಎಂದು
ಾಲೀಕರಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ರಣಿಗಳ ಕೆಲವು ಅವಶೇಷಗಳನು್ನ ತರುವುದು ಕುರುಬನ

ಕತರ್ವ್ಯ ಾಗಿತು್ತ.
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15 ಾನು ಚಳಿ ಾಲದ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ,
ಬೇಸಿಗೆಯಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಹೊಡೆದು ಾಕುವೆನು.
ದಂತಮಂದಿರಗಳು ಾ ಾಗುವವು
ಮತು್ತ ದೊಡ್ಡಮನೆಗಳು ಕೊನೆ ಾಣುವವು”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

4
ಸ ಾಯರ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಖಂಡನೆ

1ಸ ಾಯರ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲನ,
ಾ ಾನಿನ* ಕೊಬಿ್ಬದ ಹಸುಗಳಂತಿರುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ,
ಬಡವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ,
ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರನು್ನ ಜಜಿ್ಜ,
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪತಿಗಳಿಗೆ,
“ ಾನಗಳನು್ನ ತರಿಸಿ, ಕುಡಿ ೕಣ” ಎಂದು ಹೇಳುವವರೇ, ಈ

ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
2 ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವದ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ:
“ಇಗೋ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಂಡಿಗಳಿಂದಲೂ,
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರನು್ನ ಮೀನು ಾಳಗಳಿಂದಲೂ,
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ದಿನಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು

ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
3ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲಯ ಬಿರುಕುಗಳಮೂಲಕ,
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯೂ ನೇರ ಾಗಿ ತನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಹೊರಟು

ಹೋಗುವಳು,
ಹ ೕರ್ನಿನ† ದಿಕಿ್ಕನ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುವಿರಿ”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಕೇವಲ ಆಚಾರಗಳು ವ್ಯಥರ್

* 4:1 4:1 ಾ ಾನಿನಅಂದರೆಬಹಳಫಲವ ಾ್ತದ ಭೂಮಿ. † 4:3 4:3ಹ ೕರ್ನಿನ
ಅಂದರೆ ಕಸವನು್ನ ಎಸೆಯುವ ತಿಪೆ್ಪಗೆ.
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4 “ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿರಿ,
ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿರಿ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನಿಮ್ಮ ಬಲಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿರಿ,
ಮೂರು ದಿನಕೆ್ಕ ಒಂದು ಸಲ ದಶ ಾಂಶವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.
5 ಹುಳಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಕೃತಜ್ಞ ಾಪರ್ಣ ಾಗಿ ಹೋಮ ಾಡಿರಿ; ಕೊಟ್ಟ

ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ; ಾರಿಹೇಳಿರಿ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ
ಹೀಗೆ ಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ” ಇದು ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಸ ಾ್ಮಗರ್ಕೆ ್ಕ ಾರದವರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ದಂಡನೆಯು ಅವಶ್ಯ
6 “ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಲಿ್ಲಗೆ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕದಂತೆಯೂ

ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಕಲನಿ ಾಸಗಳಲಿ್ಲ ಅನ್ನದ ಕೊರತೆ ಾಗುವ ಾಗೆಯೂ
ಾಡಿದೆನು.

ಆದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
7 “ಸುಗಿ್ಗಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯಬೇ ಾ ಾಗಲೂ,
ನಿಮಗೆ ಮಳೆಯನು್ನ ತಡೆದೆನು. ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ

ಮಳೆ ಾಗುವಂತೆಯೂ,
ಇನೊ್ನಂದು ಪಟ್ಟಣದಮೇಲೆಮಳೆ ಾಗದಂತೆಯೂ ಾಡಿದೆನು.
ಒಂದು ಾಗದ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಮಳೆ ಾಯಿತು.
ಮಳೆ ಾಗದ ಹೊಲದ ಾಗವು ಾಡಿಹೋಯಿತು.
8 ಎರಡು ಅಥ ಾ ಮೂರು ಪಟ್ಟಣದವರು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ

ಮತೊ್ತಂದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಳಲು ಾ್ತ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು,
ಾ ಾರಿಕೆ ತೀರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ.”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 9 “ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೂದಿಯಿಂದಲೂ,

ಬಿಸಿ ಾಳಿಯಿಂದಲೂ ಾಧಿಸಿದೆನು.
ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ವನ, ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ,
ಅಂಜೂರದ ಗಿಡಗಳನು್ನ,



ಆ ೕಸನು 4:10 xii ಆ ೕಸನು 4:13

ನಿಮ್ಮ ಎಣೆ್ಣಯಮರಗಳನು್ನ ಮಿಡತೆಯು ತಿಂದುಬಿಟಿ್ಟತು.
ಆದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ”
ಇದುಯೆಹೋವನು ನುಡಿ.
10 “ಐಗುಪ್ತದ ಾ್ಯಧಿಗಳಂತಹ ಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ

ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.
ನಿಮ್ಮಯುವಕರನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತಿಸಿದೆನು,
ನಿಮ್ಮ ಕುದರೆಗಳನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿಸಿದೆನು,
ನಿಮ್ಮ ದಂಡುಗಳ ದು ಾರ್ಸನೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿಗೆ
ಬಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು.
ಆದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
11 “ಸೊದೋಮ್ಮತು್ತ ಗೊ ೕರಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿದಂತೆ,
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಬೆಂಕಿಉರಿಯಿಂದ ಎಳೆದ ಕೊಳೆ್ಳಯ ಾಗೆ ಇದಿ್ದೕರಿ.
ಆದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ”
ಇದುಯೆಹೋವನು ನುಡಿ.
12 “ಆದ ಾರಣ ಇ ಾ್ರಯೇಲೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ;
ಾನು ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದರಿಂದ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲೇ, ನಿನ್ನ ದೇವರ ಬರುವಿಕೆಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೋ!
13ಇಗೋ, ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ರೂಪಿಸಿ,
ಾಳಿಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ,
ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿ,
ಉದಯವನು್ನ ಅಂಧ ಾರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ
ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯಉನ್ನತ ಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ ತುಳಿದುಬಿಡು ಾತನು”
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಾಮಧೇಯ.

5
ಪ್ರ ಾಪವೂಪ್ರಬೋಧನೆಯೂ
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1 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಶೋಕಗೀತ ಾಗಿ ಾಡುವ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ:
2ಇ ಾ್ರಯೇಲೆಂಬಯುವತಿಯು ಬಿದಿ್ದ ಾ್ದಳೆ;
ಮತೆ್ತ ಏಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ;
ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ನೆಲದಮೇಲೆ ಒರಗಿ ಾ್ದಳೆ;
ಅವಳನು್ನ ಎತ್ತಲು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಕೆ ್ಕ ಕರೆ

3 ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಿಂದಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟ ಾವಿರ ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ ನೂರು

ಮಂದಿಉಳಿಯುವರು,
ಒಂದುಊರಿನಿಂದ ಹೊರಟ ನೂರು ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ವಂಶಕೆ್ಕ ಹತು್ತ ಜನ ನಿಲು್ಲವರು.”
4ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ವಂಶಕೆ್ಕ ಹೀಗೆ ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ:
“ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬದುಕಿಕೊಳಿ್ಳರಿ!
5ಬೇತೇಲನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಡಿರಿ;
ಗಿ ಾ್ಗಲನು್ನ ಸೇರಬೇಡಿರಿ;
ಬೇಷೆರ್ಬಕೆ್ಕ ಾತೆ್ರ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ.
ಗಿ ಾ್ಗಲು ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವುದು.
ಬೇತೇಲು ಬಯ ಾಗುವುದು.
6ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿರಿ,
ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಆತನು ಬೆಂಕಿ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲ
ೕಸೇಫನ ವಂಶದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವನು.

ಅದು ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು,
ಅದನು್ನ ಆರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
7ಅವರು ಾ್ಯಯವನು್ನ ಕಹಿ ಾಡುವವರು
ಮತು್ತ ಧಮರ್ವನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಕೆಡವಿಬಿಡುವವರು!”
8 ಕೃತಿ್ತ ಾ ಮತು್ತ ಒರಿಯನ್ ಎಂಬ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ

ಸೃಷಿ್ಟಸಿ,
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ಾಗರ್ತ್ತಲನು್ನ ಬೆಳಕ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ,
ಹಗಲನು್ನ ಇರು ಾಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸಿ,
ಾಗರದ ಜಲವನು್ನ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡು,
ಭೂಮಂಡಲದಮೇಲೆ ಸುರಿಯು ಾತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ,
ಯೆಹೋವನೆಂಬುದೇ ಆತನ ಾಮಧೇಯ!
9ಬಲಿಷ್ಠರಿಗೆ ಧ ್ವಂಸವನು್ನ ತಟ್ಟನೇ ತಂದೊಡಿ್ಡ,
ಕೋಟೆಗೆ ಾಶನವನು್ನ ತರುವವನು ಆತನೇ.
10 ಕಂಡ ದೋಷವನು್ನ ಚಾವಡಿಯಲಿ್ಲ ಖಂಡಿಸುವವನ ಮೇಲೆ

ಹಗೆತೋರಿಸುತಿ್ತೕರಿ,
ಯ ಾಥರ್ರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತೕರಿ.
11ನೀವು ಬಡವರನು್ನ ತುಳಿದು,
ಅವರಿಂದ ಗೋದಿಯನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಾರಣ
ಕೆತಿ್ತದ ಕಲಿ್ಲನಿಂದ ನೀವು ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಮನೆಗಳಲಿ್ಲ,
ಾಸಿಸದೆ ಇರುವಿರಿ.
ಒಳೆ್ಳಯ ಾ್ರ ಯ ತೋಟಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು,
ಅದರ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವಿರಿ.
12ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವರೇ,
ಲಂಚತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವರೇ,
ಚಾವಡಿಯಲಿ್ಲ ದರಿದ್ರರ ಾ್ಯಯವನು್ನ ತಪಿ್ಪಸುವವರೇ.
ನಿಮ್ಮ ದೊ್ರೕಹಗಳು ಬಹಳ,
ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
13 ಇಂಥ ಾಲದಲಿ್ಲ ವಿವೇಕಿಯು ಸುಮ್ಮನಿರುವನು, ಇದು ದುಷ್ಟ

ಾಲವೇ ಸರಿ.
14 ಕೆಟ್ಟದ್ದನಲ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ,
ಅನುಸರಿಸಿ ಾಳಿರಿ.
ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ,
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವನು.
15 ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿರಿ, ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ,
ಚಾವಡಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿರಿ.
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ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು
ೕಸೇಫನ ವಂಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಾದನು.

16ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ದೇವ ಾದ,
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ಎ ಾ್ಲ ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಕಿರುಚಾಟ ಾಗುವುದು
ಮತು್ತ ಸಕಲ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ,
‘ಅ ್ಯೕ! ಅ ್ಯೕ!’ ಎಂದು ಅರಚಿಕೊಳು್ಳವರು.
ರೈತರನು್ನ ಪ್ರ ಾಪಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಗೋ ಾಟದವರನು್ನ ಗೋ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಕರೆಯುವರು.
17ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರ ಯ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ರೋದನ ಾಗುವುದು.
ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸಂ ಾರಕ ಾಗಿ

ಾದುಹೋಗುವೆನು”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದುದಿರ್ನ

18 ಯೆಹೋವನ ದಿನವನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡವರೇ, ನಿಮ್ಮ
ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ನಿಮಗೇಕೆ?
ಅದು ಬೆಳಕಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯೇ.
19ಸಿಂಹದ ಕಡೆಯಿಂದ ಓಡಿದವನಿಗೆ,
ಕರಡಿಯು ಎದುರುಬಿದ್ದಂ ಾಗುವುದು,
ಅವನುಮನೆಗೆ ಓಡಿಬಂದು,
ಕೈಯನು್ನ ಗೋಡೆಯಮೇಲೆ ಇಡಲು,
ಾವು ಕಚಿ್ಚದ ಾ ಾಗುವುದು.

20ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ಬೆಳಕಲ್ಲ; ಕತ್ತಲೆಯೇ!
ಾವ ಪ್ರ ಾಶ ಇಲ್ಲದ ಾ ಾಂಧ ಾರವೇ!

21 “ನಿಮ್ಮ ಜಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಹಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ, ತುಚಿ್ಛೕಕರಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸವಗಳ ಾಸನೆಯೇ ನನಗೆ ಬೇಡ.
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22 ನೀವು ನನಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರೂ,

ಾನು ಅದನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ಸ ಾ ಾನದ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ನೀವು ಒಪಿ್ಪಸಿದ ಕೊಬಿ್ಬದ ಪಶುಗಳನು್ನ

ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.
23ನಿಮ್ಮ ಗೀತೆಗಳ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಸಿರಿ;
ನಿಮ್ಮ ವೀಣೆಗಳಮಧುರ ಾದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
24ಅದರ ಬದ ಾಗಿ ಾ್ಯಯವುಹೊಳೆಯ ಾಗೆ ಹರಿಯಲಿ,
ಧಮರ್ವುಮ ಾನದಿಯಂತೆ ಹರಿಯಲಿ.
25ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ವಂಶದವರೇ
ನೀವು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ನನಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ,

ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದಿ್ದೕರೋ?
26ಸಿಕೊ್ಕತ್ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನನು್ನ,
ಕಿಯೂನ್ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ದೇವತೆಯನು್ನ,
ನಿಮಿರ್ಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮೂತಿರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು ಹೊತು್ತಕೊಂಡು

ಹೋಗಬೇ ಾಗುವುದು.
27 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಮಸ್ಕದ ಆಚೆ ಸೆರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು”
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ದೇವರೆಂಬ,
ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.

6
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ೌ ಾರ್ಗ ್ಯ

1 ಅ ್ಯೕ! ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿರುವವರ ಗತಿಯನು್ನ
ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ,

ಪ್ರಮುಖ ಜ ಾಂಗದಲಿ್ಲ ಹೆಸರುಗೊಂಡು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಕ ಾಗಿ,

ಸ ಾಯರ್ದ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ನಿಶಿ್ಚಂತ ಾಗಿರುವವರ,
ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ!
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2ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖರು, “ಕಲೆ್ನಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಿ;
ಅಲಿ್ಲಂದಮ ಾ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಹ ಾತಿಗೆ ತೆರಳಿರಿ;
ಆಮೇಲೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಗತ್ಊರಿಗೆ ಇಳಿಯಿರಿ.
ಅವುಈ ಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ೕ?
ಅವುಗಳ ಾ್ರಂತ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದೋ?”
3ಆ ಾ! ಆ ಪ್ರಮುಖರು ಆಪತಿ್ತನ ದಿನದ ೕಚನೆಯನು್ನ ದೂರಕೆ್ಕ

ತಳು್ಳ ಾ್ತರೆ
ಮತು್ತ ಅ ಾ್ಯಯದ ಪೀಠಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ತಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
4ದಂತದಮಂಚಗಳಮೇಲೆಮಲಗು ಾ್ತರೆ
ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಗದು್ದಗೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಿ ಒರಗಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
ಹಿಂಡಿನ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ,
ಕೊಟಿ್ಟಗೆಯ ಕರುಗಳನು್ನ ತಿನು್ನ ಾ್ತರೆ.
5ವೀಣೆಯಮೇಲೆಮನಸು್ಸ ಬಂದಂತೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ;
ಾವೀದನ ಾಗೆ ಾನ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

6 ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಬೋಗುಣಿಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯು ಾ್ತರೆ
ಮತು್ತ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಷೇಕ ತೈಲಗಳನು್ನ ಹಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ,
ಆದರೆ ೕಸೇಫನ ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ವ್ಯಸನಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
7ಆದುದರಿಂದ ಸೆರೆಗೆ ಒಯು್ಯವವರಮುಂದುಗಡೆಯೇ,
ಅವರು ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವರು,
ಮತು್ತ ಭೋಗ ಾಡುವವರ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಯು ನಿಂತುಹೋಗುವುದು.
ಆಹಂ ಾರಿಗ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ

8ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ
ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೀಗೆಂದಿ ಾ್ದನೆ,
“ ಾನು ಾಕೋಬಿನ ಅಟ್ಟ ಾಸಕೆ್ಕ ಅಸಹ್ಯಪಟು್ಟ;
ಅದರ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಹಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದುದರಿಂದ ಾನು ಾಜ ಾನಿಯನೂ್ನ,
ಅದರ ಸಕಲ ಸಮೃದಿ್ಧಯನೂ್ನ ಆಪತಿ್ತಗೆ ಗುರಿ ಾಡುವೆನು”
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9 ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಜನ ಉಳಿದರೂ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಾಯುವರು. 10 ಶವವನು್ನ ಸುಡಲು ಬಂದ ಸಂಬಂಧಿಕರು,
ಹೆಣವನು್ನ ಮನೆ ಳಗಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋ ಾಗ,
“ನಿಮ್ಮ ಹತಿ್ತರ ಇನೂ್ನ ಾ ಾದರೂ ಇ ಾ್ದರೋ?” ಎಂದು
ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಕೇಳು ಾಗ ಅವನು, “ಇಲ್ಲ”
ಎನು್ನವನು. ಆಗ ಸಂಬಂಧಿಕನು, “ಸುಮ್ಮನಿರು, ಾವು
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.”

11ಇಗೋ, ನೋಡಿರಿ,ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಲು,
ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯು ಕೆಡವಲ್ಪಟು್ಟ ಚೂರುಚೂ ಾಯಿತು,
ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯೂಮುರಿದುಹೋಗುವುದು.
12 ಕುದುರೆಗಳು ಬಂಡೆಯಮೇಲೆ ಓ ಾಡುವು ೕ?
ಅದನು್ನ ಎತು್ತಗಳಿಂದಉಳುವರೋ?
ಆದರೆ ನೀವು ಾ್ಯಯವನು್ನ ವಿಷವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ,
ಧಮರ್ದ ಸುಫಲವನು್ನ ಕಹಿ ಾಗಿಸಿದಿರಿ.
13ನೀವು ಲೋ ದೆ ಾರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ*ಉ ಾ್ಲಸಪಡುವವರೇ,
ಸ್ವಬಲದಿಂದ ಕ ಾರ್ಯಿಮ್ †ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲವೇ

ಎಂದುಕೊಳು್ಳವವರೇ.
14ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ವಂಶದವರೇ, ಇಗೋ, ಾನು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ

ಒಂದು ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು;
ಅವರು ಹ ಾತಿನ ಾರಿಯಿಂದ ಅ ಾ ಾ ತಗಿ್ಗನ ಹೊಳೆಯ ತನಕ,
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವರು.”

7
ಮಿಡತೆಯದಶರ್ನ

* 6:13 6:13 ಲೋ ದೆ ಾರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಶೂನ್ಯ ಾದದರಲಿ್ಲಯೇ. † 6:13 6:13
ಕ ಾರ್ಯಿಮ್ಸ್ವಬಲ.
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1 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು.
ಹಿಂ ಾರು ಮಳೆಬಿದು್ದ ಪೈರು ಸೊಂ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಆರಂಭ ಾ ಾಗ
ಅಂದರೆ ಾಜಾ ಾಯದ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಕೊಯ್ದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯು
ವೃದಿ್ಧ ಾಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನು ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿದನು. 2ಅವುದೇಶದ ಹುಲ್ಲನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ
ಾನು, “ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಾಲಿಸು, ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು.
ಾಕೋಬ ಜ ಾಂಗವು ಹೇಗೆ ಉಳಿಯುವುದು? ಏಕೆಂದರೆ ಅದು

ಚಿಕ್ಕ ಾದ ಜ ಾಂಗ” ಎಂದು ವಿ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡೆನು. 3ಯೆಹೋವನು
ಮನಮರುಗಿ, “ಈದಶರ್ನವು ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

ಾಮದ ದಶರ್ನ
4 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇನೊ್ನಂದು ದಶರ್ನವನು್ನ ನನಗೆ

ತೋರಿಸಿದನು. ಇಗೋ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ದಂಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಗಿ್ನಯನು್ನ ಕರೆದನು. ಅದುಮ ಾ ಾಗರವನು್ನ
ನುಂಗಿ ದೇಶವನೂ್ನ ತಿಂದುಬಿಟಿ್ಟತು. 5 ಆಗ ಾನು, “ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ಾಲಿಸು. ಇದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡು. ಾಕೋಬ
ಜ ಾಂಗ ಹೇಗೆ ಉಳಿಯುವುದು? ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಾದ
ಜ ಾಂಗ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಲು 6 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಮನಮರುಗಿ, “ಈದಶರ್ನವು ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

ನೂಲುಗುಂಡಿನ ದಶರ್ನ
7 ಕತರ್ನು ಮತೊ್ತಂದು ದಶರ್ನವನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು.

ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನು ನೂಲುಮಟ್ಟದ ನೆಟ್ಟಗಿರುವ ಗೋಡೆಯ
ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಆತನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ನೂಲುಗುಂಡಿತು್ತ.
8 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಆ ೕಸನೇ, ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ
ಾಣಿಸುವುದೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಾನು, “ಒಂದು
ನೂಲುಗುಂಡು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಆಗ ಕತರ್ನು,
“ಇಗೋ, ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನೂಲುಗುಂಡನು್ನ
ಇಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇನು್ನ ಅವರನು್ನ ಕಂಡು ಾಣದಂತೆ ದಂಡಿಸುವೆನು.
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9ಇ ಾಕನ ವಂಶದವರಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳು ಾ ಾಗುವವು,
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯಗಳು ಾಳುಬೀಳುವವು,
ಮತು್ತ ಾನು ಕತಿ್ತ ಹಿಡಿದು ಾರೊ ಾ್ಬಮನಮನೆತನಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ

ಏಳುವೆನು”ಅಂದನು.
ಆ ೕಸನು ಾಜಕನನು್ನ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದು್ದ

10 ಆಗ ಬೇತೇಲಿನ ಾಜಕ ಾದ ಅಮಚ್ಯನು, ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ
ಅರಸ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೆ, “ಆ ೕಸನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ದೇಶವು ಅವನ
ವಿಪರೀತ ಾದ ಾತುಗಳನು್ನ ಾಳ ಾರದು” ಅಂದನು. 11 ಅದಕೆ್ಕ
ಆ ೕಸನು,
“ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾಗುವನು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಸ್ವದೇಶದಿಂದ ಸೆರೆ ಾಗಿ

ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು.
12 ಅನಂತರ ಅಮಚ್ಯನು ಆ ೕಸನಿಗೆ, “ಕಣಿ ಹೇಳುವವನೇ,

ಯೆಹೂದದೇಶಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗು. ಅಲಿ್ಲಯೇರೊಟಿ್ಟತಿಂದುಪ್ರ ಾದಿಸು.
13 ಆದರೆ ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡಬೇಡ. ಇದು
ಾಜಕೀಯಪವಿ ಾ್ರಲಯ, ಇದು ಅರಮನೆ*” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
14 ಆ ೕಸನು ಅಮಚ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ, “ ಾನು

ಪ್ರ ಾದಿಯಲ್ಲ,ಪ್ರ ಾದಿಯಮಗನೂಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು ಕುರುಬನು,
ಅತಿ್ತಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸುವವನೂ† ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. 15 ಯೆಹೋವನು
ನನ್ನನು್ನ ಮಂದೆ ಾಯುವವರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ, ‘ನೀನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ
ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡು’ ಎಂದು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ
ಕೊಟ್ಟನು.

16 “ಈಗ ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳು ‘ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡಬೇಡ. ಇ ಾಕನ ವಂಶಕೆ್ಕ

* 7:13 7:13 ಅರಮನೆ ದೇ ಾಲಯ. † 7:14 7:14 ಕೂಡಿಸುವವನೂ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವನು.
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ಖಂಡನೆ ಾಗಿ ಾಯಿ ಎತ್ತಬೇಡ’ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಾರಣ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
17 ‘ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಸೂಳೆ ಾಗುವಳು;
ನಿನ್ನ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾಗುವರು;
ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಶತು್ರಗಳು ನೂಲಿನಿಂದ ವಿ ಾಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು;
ನೀನಂತೂ ಅ ಾತ ಾದ‡ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಯುವಿ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಸ್ವದೇಶದಿಂದ ಸೆರೆ ಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದು

ಖಂಡಿತ’ ” ಎಂಬು ಾಗಿಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು.
8

ಾಗಿದ ಹಣಿ್ಣನ ದಶರ್ನ
1ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. ಇಗೋ,
ಾಗಿದ ಹಣಿ್ಣನ* ಪುಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕಂಡೆನು! 2 ಆತನು ನನಗೆ,

“ಆ ೕಸನೇ, ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣಿಸುವುದೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು,
ಾನು ಅದಕೆ್ಕ, “ ಾಗಿದ ಹಣಿ್ಣನ ಪುಟಿ್ಟ” ಎಂದೆನು. ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು,
“ಇ ಾ್ರಯೇಲೆಂಬ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕಡೆ ಾಲವು ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದಿದೆ.
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
3ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯದ ಾಡುಗಳು ಕಿರಿಚಾಟ ಾಗುವವು”
ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ,
“ಆಗ ಹೆಣಗಳುಹೆಚು್ಚವವು,
ಅವುಗಳನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಸದು್ದಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ ಬಿ ಾಡಿಬಿಡುವರು!”
ಧನವಂತರ ಹಣ ಾಸೆಮುಂದಿನ ೌ ಾರ್ಗ ್ಯ

4 “ಎಷು್ಟ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯು ತೀರುವುದು?
ಾನ್ಯವನು್ನ ಾರಬೇಕ ಾ್ಲ;
ಸಬ್ಬತು್ತ ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಹೊತು್ತ ಇರುವುದು?
‡ 7:17 7:17 ಅ ಾತ ಾದ ಅಥ ಾ ಅಪವಿತ್ರ ಾದ * 8:1 8:1 ಾಗಿದ ಹಣಿ್ಣನ
ಅತಿ್ತಹಣು್ಣ.
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ಗೋದಿಯನು್ನ ಅಂಗಡಿಯಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕ ಾ್ಲ;
ಕೊಳಗವನು್ನ ಕಿರಿದು ಾಡೋಣ;
ಬಡವರನು್ನ ನುಂಗುವವರೇ,
ತೊಲವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸೋಣ;
ಸುಳು್ಳ ತಕ್ಕಡಿಯಿಂದ ೕಸ ಾಡೋಣ;
ದೇಶದ ಬಡವರನು್ನ ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವವರೇ ಇದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
5 ಬಡವರನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಗೂ, ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರನು್ನ ಒಂದು ತೆ ಕೆರಗಳ

ೕಡಿಗೂ ಕೊಂಡುಕೊ ್ಳೕಣ;
ಗೋದಿಯನುಚು್ಚನು್ನ ಾರಿಬಿಡೋಣ”ಎಂದುಹೇಳುತಿ್ತೕರಿಅಲ್ಲವೇ?
6ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರನು್ನ ತುಳಿದು ಬಿಡುವವರೇ,
ದೇಶದ ಬಡವರನು್ನ ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವವರೇ, ಇದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ!

7 ಯೆಹೋವನು ಾಕೋಬಿನ ಮಹಿಮೆಯ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ
ಆಣೆಯಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ, “ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಅವರ ಕೃತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ
ಎಂದಿಗೂಮರೆತುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ”
8ಆ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ದೇಶವು ನಡುಗಬೇ ಾಗುವುದಲ್ಲವೇ,
ಅದರ ನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ದುಃಖಿಸುವರಲ್ಲವೇ?
ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ನೈಲ್ ನದಿಯಂತೆಉಬಿ್ಬ ಅಲ್ಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಾಗುವುದು,
ಐಗುಪ್ತದ ನದಿಯ ಾಗೆಯೇ,
ಇಳಿದು ಹೋಗುವುದು.
9ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನನು್ನ ಮ ಾ್ಯಹ್ನಕೆ ್ಕ ಮುಣುಗಿಸುವೆನು,
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹಗಲಿನಲೆ್ಲೕ ಕತ್ತಲು ಾಡುವೆನು.
10ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸವಗಳನು್ನ ದುಃಖಕೆ್ಕ ಾಪರ್ಡಿಸುವೆನು
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಹಷರ್ಗೀತೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಶೋಕಗೀತೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವೆನು.
ಎಲ್ಲರೂ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು,
ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಪವು ಏಕಪುತ್ರಶೋಕಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾಗುವುದು,
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ಅದು ಆದಮೇಲೆಯೂ ಶೋಕವು ಇದೆ್ದೕ ಇರುವುದು.
11 ಇಗೋ, ಆ ದಿನಗಳು ಬರುವವು.” ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು

ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ ಾನು ದೇಶಕೆ್ಕ ಾಮವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ,
ಅದು ಅನ್ನದ ಾಮವಲ್ಲ,
ನೀರಿನ ಾಮವಲ್ಲ,
ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯಗಳ ಾಮವೇ.
12ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ;
ಉತ್ತರದಿಂದಪೂವರ್ಕೂ್ಕ ಬಳಲು ಾ್ತ ಹೋಗುವರು
ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಓ ಾಡುವರು,
ಆದರೂ ಅದು ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ.
13ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸುಂದರ ಾದಯುವತಿಯರೂ
ಮತು್ತ ೌವನಸ್ಥರು ಸಹ ಾ ಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮೂಛೆರ್

ಹೋಗುವರು.
14 ‘ ಾನೇ, ನಿನ್ನ ದೇವರ ಜೀವ ಾಣೆ’ ಎಂದೂ
‘ಮತು್ತ ಬೇಷೆರ್ಬದ ಾಗರ್ದ† ಜೀವ ಾಣೆ’ ” ಎಂದೂ ಹೇಳುವರು.
ಅವರು ಸ ಾಯರ್ದ ಾಪದಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಕೊಂಡು,
ಅವರು ಬಿದು್ದ ಮತೆ್ತ ಮೇಲೆ ಏಳ ಾರರು.

9
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಾಶನ

1 ಕತರ್ನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಆತನು ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು, “ಹೊಸಿ್ತಲುಗಳು ಕದಲುವಂತೆ
ಕಂಬಗಳ ಬೋದಿಗೆಗಳನು್ನ ಬಲ ಾಗಿ ಹೊಡೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಟು್ಟ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಾಗೆ

ಾಡಿ,
ಉಳಿದವರನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸಂಹರಿಸುವೆನು.
† 8:14 8:14 ಬೇಷೆರ್ಬದ ಾಗರ್ದ ಅಂದರೆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದು.
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ಅವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಓಡಿಹೋಗರು, ಾರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳರು.
2 ಾ ಾಳದವರೆಗೆ ತೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೂ,
ನನ್ನ ಕೈ ಅವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹಿಡಿದೆಳೆಯುವುದು,
ಸ್ವಗರ್ದ ತನಕ ಹತಿ್ತದರೂ
ಅಲಿ್ಲಂದಲೂ ಅವರನು್ನ ಇಳಿಸುವೆನು.
3 ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡರೂ,
ಾನು ಅವರನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಅಲಿ್ಲಂದಲೂ ಹಿಡಿದು ತರುವೆನು.
ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಮರೆ ಾಗಿ ಸಮುದ್ರದತಳದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡರೂ,
ಅಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಘಟಸಪರ್ವು ಅವರನು್ನ

ಕಚು್ಚವುದು.
4ಅವರು ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳ ವಶ ಾಗಿ ಸೆರೆಗೆ ಹೋದರೂ,
ಖಡ್ಗವು ನನ್ನ ಆ ಾನು ಾರ ಅಲಿ್ಲಯೂ ಅವರನು್ನ ಹತಿಸುವುದು.
ಮೇಲಿಗಲ್ಲ, ಕೇಡಿ ಾಗಿಯೇ ಅವರಮೇಲೆ ದೃಷಿ್ಟಯಿಡುವೆನು.”
5ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನು ಭೂಮಿಯನು್ನಮುಟಿ್ಟದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ

ಅದು ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ;
ಸಕಲ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಗೋ ಾಡು ಾ್ತರೆ;
ನೆಲವೆ ಾ್ಲ ನೈಲ್ ನದಿಯಂತೆಉಬಿ್ಬ,
ಐಗುಪ್ತದ ನದಿಯ ಾಗೆಯೇ ಇಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.
6 ಉನ್ನತಲೋಕದಲಿ್ಲ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯನು್ನ ಅನೇಕ ಅಂತಸ್ತ ಾ್ನಗಿ

ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು,
ಭೂಲೋಕದಮೇಲೆ ಗುಮ್ಮಟವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಸಮುದ್ರದ ನೀರನು್ನ ಸೇದಿ,
ಭೂಮಂಡಲದಮೇಲೆ ಹೊಯು್ಯ ಾ್ತನೆ,
ಯೆಹೋವನೆಂಬುವುದೇ ಆತನ ಾಮಧೇಯ.
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಉಳಿದ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚೆ್ಚೕನೂ ಅಲ್ಲ

7ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ, ನೀವುನನ್ನ ಗಣನೆಯಲಿ್ಲ ಕೂಷ ್ಯರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಲ್ಲವೇ?
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ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಕ ್ತೕರಿನಿಂದ ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಕೀರಿನಿಂದ ಏಕರೀತಿ ಾಗಿ

ಬರ ಾಡಲಿಲ್ಲವೇ?
8 ಇಗೋ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾಪವುಳ್ಳ ಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ

ದೃಷಿ್ಟಯಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ,
ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ಭೂಮಂಡಲದೊಳಗಿಂದ ಾಶ ಾಡುವನು,
ಆದರೆ ಾಕೋಬಿನ ಮನೆತನವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ

ಾಶ ಾಡನು”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
9 “ಇಗೋ, ಾನ್ಯವನು್ನ ಜರಡಿಯಲಿ್ಲ ಜಾಲಿಸುವ ಪ್ರ ಾರ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಜಾಲಿಸಬೇಕು”
ಆದರೂ ಒಂದು ಾ ಾದರೂ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ,
ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವೆನು.
10ನಮ್ಮನು್ನ ಆಪತು್ತ ಹಿಂದಟದು; ನಮ್ಮನು್ನ ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ,
ಎನು್ನವ ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತ ಾಪಿಗಳೆಲ್ಲರು ಖಡ್ಗದಿಂದ

ಹತ ಾಗುವರು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಮುಂದಿನ ೌ ಾಗ ್ಯ

11 “ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ಾವೀದನ ಬಿದು್ದಹೋಗಿರುವ
ಗು ಾರವನು್ನ ಎತಿ್ತ,
ಅದರ ಬಿರುಕುಗಳನು್ನ ಮುಚು್ಚವೆನು,
ಾ ಾದದ್ದನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ,
ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಾಗೆ ಕಟು್ಟವೆನು.
12ನನ್ನ ಜನರು ಎದೋಮಿನಉಳಿದ ಾಗವನು್ನ,
ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಜೆ ಎನಿ್ನಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ ಾ ಾದದ್ದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ದಲಿದ್ದಂತೆ

ಅದನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟಿ್ಟಸುವೆನು”
ಎಂಬು ಾಗಿಯೆಹೋವನು ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
13ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ದಿನಗಳು ಬರುವವು,
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ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಉಳುವವನು ಕೊಯು್ಯವವನನೂ್ನ,
ಾ್ರ ಯನು್ನ ತುಳಿಯುವವನು ಬಿತು್ತವವನನೂ್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವರು.
ಆಗ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹೊಸ ಸಿಹಿ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಸುರಿಸುವವು,
ಎ ಾ್ಲ ಗುಡ್ಡಗಳು ಕರಗುವವು.
14 ಾನು ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದು ಾವಸೆ್ಥಯನು್ನ

ತಪಿ್ಪಸುವೆನು.
ಅವರು ಾಳು ಬಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಪುನಃ ಕಟಿ್ಟ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ

ಾಸಿಸುವರು
ಮತು್ತ ಾ್ರ ಯ ತೋಟಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ

ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವರು,
ತೋಟಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಫಲಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವರು.
15 ಾನು ಅವರನು್ನ ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು,
ಅವರಿಗೆ ಾನು ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಸೀಮೆ ಳಗಿಂದ
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾರೂ ಅವರನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕುವುದಿಲ್ಲ”
ಇದು ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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