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మీకా
గంథకర
మీకా గంథ రచయితమీకాపవక (1:1). ఇతడు పలెల్టూరివాడు.

నగరానికి వెళిళ్ ఆ పజల సామాజిక ఆధాయ్తిమ్క అనాయ్యాలు, విగహ
పూజలుమూలంగావారిమీదకిముంచుకురానునన్ తీరుప్ను గురించి
వ సందేశానిన్ పకటించాడు. దేశంలో వయ్వసాయ పధాన న
పాంతంలో ఇతడు నివసించాడు. దేశంలోని పభుతవ్ కేందాలకు
దూరాన ఇతని నివాసం. ఆ విధంగా తన జాతిలో అణగారిపోయిన
నిరాభ్గుయ్ల విషయం ఇతడు చింతించాడు. అంగ కలయ్ం గలవారు,
వెలివేతకు గు నవారు,బాధితులుమొద నవారిపకష్ం వహించాడు
(4:6). పాతనిబంధనలో కెలాల్ యేసు పుటుట్ క గురించిన అతయ్ంత
పాముఖయ్ న పవచనం మీకాలో ఉంది. ఆయన పుటుట్ కకు 700
సంవతస్రాలకుముందే ఆయనపుటట్బోయేఊరు,ఆయననితయ్తవ్ం
గురించిమీకా పవచించాడు (5:2).

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ.పూ. 735 - 700
మీకా మొదటి పవచనాలు ఇశాయేలు ఉతత్ర రాజయ్పతనానికి

కొదిద్గా ముందు వచాచ్యి (1:2-7). ఇతర పవచనాలు బబులోను
చెర కాలంలో,మరికొనిన్ పవాసులు సవ్దేశం తిరిగి వచాచ్క రాయడం
జరిగింది.

సీవ్కర
ఉతత్ర ఇశాయేల్ పజలకు, ద ణ యూదా పజలకు కూడా మీకా

రాశాడు.
పయోజనం



మీకా 1:1 ii మీకా 1:5

మీకాపవచనాలు రెండుపాముఖయ్ నభవిషతుత్ వాకుక్లు చుటుట్
కేందీకృతం అయినాయి. ఒకటి ఇశాయేల్,యూదాల తీరుప్ (1:1-
3:12). రెండవది వెయేయ్ళళ్ పాలనలో దేవుని పజల పాభవం (4:1-
5:16). తనపజలపకష్ంగాదేవుడుతానుచేసినఉపకారాలనువారికి
గురు చేసుత్ నాన్డు. వారు తమ సంగతి తాము చూసుకుంటే తాను
వారి కోసం ఎలా శదధ్ చూపాడో చెబుతునన్డు.

ముఖాయ్ంశం
వ తీరుప్.

విభాగాలు
1. ముంచుకు వసుత్ నన్ వ తీరుప్— 1:1-2:13
2. వినాశనం గురించి సందేశం— 3:1-5:15
3. పజల దోషానిన్ రుజువు చేసే సందేశం— 6:1-7:10
4. ఉపసంహారం— 7:11-20

యెరూషలేము, సమరయ
1 యోతాము ఆహాజు హిజిక్యా అనే యూదా రాజుల రోజులోల్

సమరయగురించియెరూషలేము గురించిదరశ్నాలోల్ మోరషీయు న
మీకాకుయెహోవాతెలియజేసిన సందేశం.

2పజలారా,మీరంతా వినండి.
భూమీ, నువూవ్ నీలో ఉనన్దంతా వినాలి.
యెహోవాపభువుమీమీదసాకష్ ం చెపప్బోతునాన్డు.
పరిశుదాధ్ లయంలోనుంచి పభువుమీమీదసాకష్ ం చెపప్బోతునాన్డు.
3చూడండి.యెహోవాతన సథ్లం విడిచి బయలుదేరుతునాన్డు.
ఆయన దిగి భూమిమీది ఉనన్త సథ్లాలమీద నడవబోతునాన్డు.
4ఆయన కింద పరవ్తాలు కరిగిపోతాయి. లోయలు పగిలిపోతాయి.
నిపుప్కు కరిగిపోయే నంలా,
వాలు మీద పడడ్ నీళ ళ్ పారే విధంగా అవి కరిగిపోతునాన్యి.

5ఇదంతాయాకోబు తిరుగుబాటు మూలంగానే.
ఇశాయేలు సంతానం వారిపాపాలే కారణం.
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యాకోబు తిరుగుబాటుకు మూలం ఏంటి?
అది సమరయకాదా?
యూదావారి ఉనన్త సథ్లాలమూలం ఏంటి?
అదియెరూషలేము కాదా?

6నేను సమరయను పొలం లోని రాళల్కుపప్లాగా చేసాత్ ను.
దాకష్తోటలు నాటే సథ్లంగా చేసాత్ ను.
దానిరాళ ళ్ లోయలోపారబోసాత్ ను,
దానిపునాదులు కనబడేలా చేసాత్ ను.
7దాని చెకుక్డు బొమమ్లు ముకక్లు ముకక్లవుతాయి.
దాని కానుకలు మంటలోల్ కాలిపోతాయి.
దాని విగహాలనిన్టినీ నేను పాడు చేసాత్ ను.
అది వేశయ్గా సంపాదించుకునన్ కానుకలతోవాటిని తెచుచ్కుంది,
కాబటిట్ అవి వేశయ్ జీతంగామళీళ్ వెళిళ్పోతాయి.

పవక విలాపం
8ఈకారణంగా నేను కేకలు పెటిట్ పలాపిసాత్ ను.

చెపుప్లూ బటట్లూ వేసుకోకుండా తిరుగుతాను.
నకక్లాల్ గా అరుసాత్ ను. గుడల్గూబలాల్ గా మూలుగుతాను.
9దానిగాయాలుమానవు.
అవియూదాకు తగిలాయి.
నా పజల గుమమ్ం వరకూ,యెరూషలేము వరకూ అవి వచాచ్యి.
10ఈ సంగతి గాతులో చెపప్వదుద్ .
అకక్డ ఏమాతం ఏడవదుద్ .
బేత్ లెయపలో నేను దుముమ్లో పడిపొరాల్ డాను.

11షాఫీరు పురవాసులారా,
నగన్ంగా సిగుగ్ తో వెళిళ్పోండి.
జయనాను పురవాసులారా, బయటకు రావదుద్ .
బేత్ ఎజేల్ దుఖిసోత్ ంది.
వారి భదత తొలిగిపోయింది.
12మారోతువారు మంచి కబురు కోసం ఆరాటంగా ఉనాన్రు.
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యెహోవావిపతుత్ కలిగించాడు.
అదియెరూషలేము గుమామ్ల వరకూ వచిచ్ంది.

13లాకీషు పురవాసులారా, రథాలకుయుదాధ్ శావ్లనుపూనచ్ండి.
ఇశాయేలు వారు చేసిన తిరుగుబాటుల్ నీలో కనిపించాయి.
నువువ్ సీయోను కుమారెపాపానికిపారంభం.
14మీరు విడుదల కోసంమోరెషెత్ గాతుకు కానుకలిసాత్ రు.
అకీజ్బు ఊరు ఇశాయేలు రాజులనుమోసగిసుత్ ంది.

15మారేషా పురవాసులారా, మిమమ్లిన్ వశం చేసుకునే వాణిణ్ మీ
మీదికి పంపిసాత్ ను.
ఇశాయేలీయుల నాయకులు* అదులాల్ ం గుహకు వెళిళ్పోతారు.
16నీకిషట్ న పిలల్ల కోసం నీ తల బోడి చేసుకో.
నీ వెంటుకలు కతిత్రించుకో.
రాబందులాగాబోడిగా ఉండు.
నీ పిలల్లు నీ దగగ్ర నుంచి చెరలోకి వెళిళ్పోతారు.

2
ధనికుల దురామ్రాగ్ లు

1మంచాలమీద పడుకునిమోసపు పనులు ఆలోచిసూత్
దురామ్రాగ్ లు చేసేవారికి బాధ తపప్దు.
వాళల్కు అధికారముంది
కాబటిట్ పగటి వెలుతురులోవాళ ళ్ అలా చేసాత్ రు.
2వాళ ళ్ పొలాలు ఆశించి లాగేసుకుంటారు.
ఇళ ళ్ ఆశించి తీసేసుకుంటారు.
వయ్కినీ అతని ఇంటినీ,
వయ్కినీ అతనివారసతావ్నీన్ వాళ ళ్ అణిచేసి ఆకమించుకుంటారు.

3కాబటిట్ యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు,
“ఈ వంశం మీదికి విపతుత్ పంపించబోతునాన్ను.
* 1:15 1:15నాయకులు మహిమ
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దాని కిందనుంచిమీమెడలను వదిలించుకోలేరు.
గరవ్ంగా నడవ లేనంతగా అపాయం రాబోతుంది.
4ఆ రోజుమీ శతువులు మీ గురించి ఒక పాటపాడతారు.
ఎంతో దుఃఖంతో ఏడుసాత్ రు.
వారిలా పాడతారు, ఇశాయేలీయుల న మనం బొతిత్గా

పా పోయాం.
యెహోవానాపజల భూభాగానిన్మారాచ్డు.
ఆయననా దగగ్ర నుంచి దానిన్ ఎలా తీసేసాత్ డు?
ఆయనమన భూములను దోహ లకు పంచి ఇచాచ్డు.”
5అందుచేత చీటుల్ వేసి ధనవంతు న మీకు
భూమి పంచిపెటట్డానికి యెహోవా సమాజంలో వారసులెవరూ

ఉండరు.
అబదద్ పవకలు

6 “పవచించ వదుద్ ,ఈ విషయాలను వాళ ళ్ పవచించ కూడదు.
అవమానం రాకూడదు” అనివారంటారు.
7 “యాకోబు వంశమా!యెహోవాసహనం తగిగ్పోయిందా?
ఆయన ఇలాంటి పనులు చేసాత్ డా?”
అని చెపప్డం భావయ్మేనా?
యథారథ్ంగా పవరించేవారికి నామాటలు మం కలిగిసాత్ యి గదా!
8ఇటీవలే నా పజలు శతువులయాయ్రు.
యుదధ్రంగం నుంచి మంగా తిరిగి వసుత్ నాన్ం అని నికులు

అనుకునన్టుట్ గా,
నిరభ్యంగా దారిన పోతూ ఉనన్ వారి బటట్లను, అంగీని మీరు

లాగివేసాత్ రు.
9 వారికిషట్ న ఇళళ్లోల్ నుంచి నా పజలోల్ ని సీలను మీరు

వెళల్గొడతారు.
వారి సంతానం మధయ్ నా ఘనతను ఎనన్టికీ ఉండకుండాా

చేసుత్ నాన్రు.
10లేచి వెళిల్పోండి, అది అపవితం అయిపోయింది కాబటిట్
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మీరు ఉండాలిస్ంది ఇకక్డ కాదు.
నేను దానిన్పూరిగానాశనం చేసాత్ ను.
11పనికిమాలినమాటలుచెబుతూఅబదాధ్ లాడుతూఎవ నాఒకడు

వచిచ్,
“దా రసం గురించి, మదయ్ం గురించి నేను మీకు పవచనం

చెబుతాను” అంటే,
వాడేఈ పజలకు పవక అవుతాడు.

విమోచనవాగాద్ నం
12యాకోబూ, నేను మిమమ్లన్ందరినీ తపప్కుండాపోగు చేసాత్ ను.

ఇశాయేలీయులోల్ మిగిలిన వారిని తపప్క సమకూరుచ్తాను.
గొరెల దొడిడ్లోకి గొరెలు చేరుకునన్టుట్ నేను వారిని చేరుసాత్ ను.
తమమేత సథ్లాలోల్ వారిని చేరుసాత్ ను.
చాలామంది ఉండడం వలన పెదద్ శబద్ం అకక్డ వసుత్ ంది.
13వారికి దారి ఇచేచ్వాడు వారిముందు వెళాత్ డు.
వాళ ళ్ గుమమ్ం పడగొటిట్ దాని దావ్రాదాటిపోతారు.
వాళళ్ రాజువారికి ముందుగా నడుసాత్ డు.
యెహోవావారికి నాయకుడుగా ఉంటాడు.

3
నాయకులు, పవకలు

1నేనిలా చెపాప్ను. “యాకోబు నాయకులారా,
ఇశాయేలీయుల అధికారులారా, ఇపుప్డు వినండి.
నాయ్యం అంటే ఏంటోమీరు తెలుసుకోవదాద్ ?
2మీరు మంచిని అసహియ్ంచుకుని చెడును ఇషట్పడతారు.
నా పజల చరమ్ం ఒలిచేసి
వారి ఎముకలమీద ఉనన్మాంసానిన్ చీలుసాత్ రు.
3నా పజలమాంసానిన్ తింటారు.
వారి చరామ్నిన్ ఒలిచివారి ఎముకలను విరగగొటేట్సాత్ రు.
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ఒకడు పాతలో వేసేమాంసానిన్ ముకక్లు చేసినటుట్ గా
ఉడుకుతునన్ పాతలో వేసేమాంసానిన్
ముకక్లు చేసినటుట్ మీరు చేసాత్ రు.

4ఆ తరువాతనాయకు నమీరుయెహోవాకుమొరపెడతారు
కానీ ఆయనవారికి జవాబివవ్డు.
మీరు చెడు పనులు చేశారు.
కాబటిట్ అపుప్డు ఆయనవారికి తనముఖానిన్ చూపించడు.”

5నా పజలను తపుప్దారి పటిట్ంచే పవకలను గురించి యెహోవా
చెపేప్దేమిటంటే,
తమకు భోజనం పెటేట్వారికి “సంపద వసుత్ ంది” అని చెబుతారు.
భోజనం పెటట్కపోతే,వారిమీదయుదధ్ం పకటిసాత్ రు.
6అందుచేతమీకు దరశ్నాలేమీరాకుండా రాతి కముమ్కువసుత్ ంది.
సోదె చెపప్కుండామీకు చీకటి ఆవరిసుత్ ంది.
ఇలాంటి పవకలకు సూరుయ్డు కనబడకుండ అసత్మిసాత్ డు.
పగలు చీకటిగామారిపోతుంది.
7అపుప్డు భవిషయ్తుత్ ను చెపేప్వారికి సిగుగ్ కలుగుతుంది.
సోదె చెపేప్వాళ ళ్ కలవరపడతారు.
నా దగగ్రనుంచి జవాబేమీ రానందుకు వారంతా నోరు

మూసుకుంటారు.
8 అయితే నా మటుట్ తే, యాకోబు సంతానానికి వాళళ్

అతికమాలనూ
ఇశాయేలీయులకు తమపాపానిన్ వెలల్డించడానికి
యెహోవాఆతమ్మూలంగా
సంపూరణ్ అధికారంతో,నాయ్యంతో ఉనాన్ను.

9యాకోబు వంశపు పధానులారా,
ఇశాయేలీయుల అధిపతులారా,
ఈమాట వినండి. మీరు నాయ్యానిన్ తృణీకరిసూత్
సకమంగా ఉండే సమసాత్ నీన్ వకం చేసాత్ రు.
10సీయోనును మీరు రకంతో కడతారు.
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దురామ్రగ్ంతోయెరూషలేమును కడతారు.
11పజల పధానులు లంచం పుచుచ్కుని తీరుప్ తీరుసాత్ రు.
వారియాజకులు కూలికి బోధిసాత్ రు.
పవకలు డబుబ్ కోసం సోదె చెబుతారు.
అయినావాళ ళ్యెహోవాను ఆధారం చేసుకుని
“యెహోవామనమధయ్ ఉనాన్డు గదా,
ఏ కీడూ మనకు రాదు” అనుకుంటారు.

12 కాబటిట్ మీ మూలంగా శతువులు సీయోనును పొలంలాగా
దునున్తారు.
యెరూషలేము రాళల్ కుపప్ అవుతుంది.
మందిరమునన్ కొండ, అడవిలాగా అవుతుంది.

4
యెహోవామందిర పరవ్తం
4:1-3;యెష 2:1-4

1తరువాత రోజులోల్ యెహోవామందిర పరవ్తం
పరవ్తాలనిన్టోల్ పధాన నదిగా ఉంటుంది.
కొండల కంటే ఎతుత్ గా ఉంటుంది.
పజల సమూహాలు పవాహంలాగా అకక్డికి వసూత్ ఉంటారు.
2అనేక రాజాయ్లవారు వచిచ్ ఇలా అంటారు,
“యాకోబు దేవునిమందిరానికి,
యెహోవాపరవ్తానికి మనం వెళాద్ ం, పదండి.
ఆయన తన విధానాలను మనకు నేరిప్సాత్ డు.
మనం ఆయనదారులోల్ నడుచుకుందాం.”
సీయోనులో నుంచి ధరమ్శాసం,
యెరూషలేములో నుంచియెహోవావాకుక్ వెలువడతాయి.
3ఆయనమధయ్వరిగా అనేక పజలకు నాయ్యం తీరుసాత్ డు.
దూరంగా ఉండే విసాత్ ర న రాజాయ్ల వివాదాలను పరిషక్రిసాత్ డు.
వారు తమ కతుత్ లను నాగటి నకుక్లుగా
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తమఈటెలను మచుచ్ కతుత్ లుగా సాగగొడతారు.
రాజయ్ం మీదికి రాజయ్ం కతిత్ ఎతత్కుండా ఉంటారు.
యుదధ్ విదయ్ నేరుచ్కోవడంమానివేసాత్ రు.

4దానికి బదులు, పతివాడూ ఎవరి భయమూ లేకుండా
తనదాకష్చెటుట్ కింద తన అంజూరపు చెటుట్ కింద కూరుచ్ంటాడు.
ఇది సేనల అధిపతియెహోవానోట వెలువడడ్ మాట.
5ఇతర పజలంతా తమ దేవుళళ్ పేరుతో నడుచుకుంటారు.
మన తేమనయెహోవాదేవుని పేరును బటిట్
ఎపప్టికీ నడుచుకుంటాము.

యెహోవాపణాళిక
6యెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు,

ఆ రోజు నేను కుంటి వారినిపోగుచేసాత్ ను.
అణగారినవారిని, నేను కషట్పెటిట్నవారిని దగగ్రికి చేరుసాత్ ను.
7 కుంటివారిని శేషంగా దూరంగా పంపేసిన వారిని
బల న పజగా చేసాత్ ను.
యెహోవా న నేను, సీయోను కొండమీద ఇపప్టినుంచి
ఎపప్టికీ వారినిపాలిసాత్ ను.
8మందల గోపురమా, సీయోను కుమారెకు కొండగా ఉనన్ నీకు
పూరవ్పు అధికారం వసుత్ ంది.
యెరూషలేము కుమారెమీద నీకు పభుతవ్ం వసుత్ ంది.

9మీరెందుకు కేకలు వేసుత్ నాన్రు?
మీకు రాజు లేడా?
మీసలహాదారులు నాశనమయాయ్రా?
అందుకే పసవ వేదన పడుతునన్ సీ లాగామీరు బాధపడుతునాన్రా?
10సీయోను కూతురా, పసవ వేదన పడుతునన్ సీ లాగా
నొపుప్లు పడుతూ కను.
ఎందుకంటేమీరు పొలంలో బతికేలా పటట్ణం వదిలిపెటట్ండి.
బబులోను వెళాత్ రు. అకక్డమీకు విడుదల కలుగుతుంది.
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అకక్డేయెహోవామీ శతువుల చేతిలోనుంచిమిమమ్లిన్ విడిపిసాత్ డు.
11అనేక రాజాయ్ల పజలు మీకు విరోధంగా వచిచ్,

“సీయోను అపవితం అవుతుంది గాక!
దానినాశనం మేము కళాళ్రా చూడాలి.” అంటారు.
12పవక ఇలా అంటాడు,యెహోవాతలంపులు వారికి తెలియవు.
ఆయన ఆలోచన అరథ్ం కాదు.
కళల్ంలో పనలు దగగ్ర చేరిచ్నటుట్ ఆయనవారిని చేరుసాత్ డు.

13యెహోవాఇలాఅంటునాన్డు,
“సీయోను కుమారీ, లేచి కళళ్ం తొకుక్.
మీకు ఇనుప కొముమ్లూ కంచు డెకక్లూ చేసాత్ ను.
నీవు అనేక పజల సమూహాలను అణిచేసాత్ వు.
వారి అనాయ్య సంపదనుయెహోవా ననాకు పతిషిట్సాత్ ను.
వారి ఆసిత్పాసుత్ లను సరవ్లోక పభువు ననాకు పతిషిట్సాత్ ను.”

5
బేతెల్హేముకు రాబోయేపాలకుడు

1యెరూషలేము పజలారా,యుదధ్ సేనలతో ఇపుప్డు కలిసి రండి.
నీ పటట్ణం చుటూట్ గోడ ఉంది.
అయితే శతువులు ఇశాయేలీయుల నాయకుణిణ్ బెతత్ంతో చెంప మీద

కొడతారు.
2 బేతెల్హేము ఎఫాతా, యూదావారి కుటుంబాల మధయ్ నువువ్ చినన్

గామ నా నా కోసం ఇశాయేలీయులను పాలించేవాడు
నీలోనుంచి వసాత్ డు. ఆయన పూరవ్కాలం నుంచి, నితయ్ం
నుంచి ఉనన్వాడు.

3 కాబటిట్ పసవవేదన పడే సీ, బిడడ్ను కనే వరకూ, దేవుడు వారిని
అపప్గిసాత్ డు.

అపుప్డు ఆయన సోదరులోల్ మిగిలినవారు ఇశాయేలీయుల దగగ్రికి
తిరిగి వసాత్ రు.
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4ఆయనయెహోవాబలంతో
తనయెహోవాదేవుని పేరులోని గొపప్దనంతో
నిలబడి తనమందమేపుతాడు.
వాళ ళ్ మంగా ఉంటారు.
భూమి కొనల వరకూ ఆయన గొపప్వాడిగా ఉంటాడు.

విధవ్ంసం, విమోచన
5అషూష్ రీయులు మన దేశంలో చొరబడినపుప్డు,
వాళ ళ్ మనపాకారాలమీద దండెతిత్నపుప్డు
వానిన్ ఎదిరించడానికి మేము ఏడుగురు గొరెల కాపరులను,
ఎనిమిదిమంది నాయకులను నియమిసాత్ ం.
ఆయనేమనకు శాంతి.

6వారు కతిత్తో అషూష్ రు దేశానిన్ పాలిసాత్ రు.
తమ చేతులోల్ ని కతుత్ లతో నిమోదు దేశానిన్ పరిపాలిసాత్ రు.
అషూష్ రీయులు మన దేశంలో చొరబడి
మన సరిహదుద్ లోల్ పవేశించినపుప్డు
ఆయనమనలను ఇలా కాపాడతాడు.
7యాకోబుసంతానంలోమిగిలినవారుఅనేకపజలమధయ్నివసిసూత్ ,
యెహోవా కురిపించేమంచులాగా,
మానవ పయతన్ం, ఆలోచన లేకుండ,
గడిడ్ మీద పడేవానలాగాఉంటారు.

8యాకోబు సంతానంలోమిగిలినవారు
రాజాయ్లమధయ్, అనేక పజలమధయ్
అడవి జంతువులోల్ ని సింహం లాగా,
గొరెలమందలోల్ ని కొదమ సింహం లాగాఉంటారు.
అదిమందలోల్ దూరి వాటిని తొకుక్తూ వాటిని చీలేచ్సుత్ ంది.
9నీ చెయియ్ నీ శతువులమీద ఎతిత్ ఉంటుంది.
అదివారిని నిరూమ్లం చేసుత్ ంది.

10యెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు,
“ఆ రోజు నేను నీ గురాలనిన్టినీ నాశనం చేసాత్ ను.
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నీ రథాలను ధవ్ంసం చేసాత్ ను.
11నీ దేశంలోని పటట్ణాలను నాశనం చేసాత్ ను.
నీ కోటలనిన్టినీ పడగొడతాను.

12మీమధయ్మంతవిదయ్ లేకుండా నిరూమ్లం చేసాత్ ను.
జాతకం చెపేప్వారు ఇక నీలో ఉండరు.
13చెకిక్న విగహాలూ
దేవతా సత్ంభాలూమీమధయ్ ఉండకుండాా నాశనం చేసాత్ ను.
అపప్టినుంచిమీరు చేతులతో చేసినవాటికిమొకక్రు.
14 మీ అషేరా దేవతా సత్ంభాలను మీ మధయ్ ఉండకుండాా వాటిని

పెలల్గిసాత్ ను.
నీ పటట్ణాలను పడగొడతాను.
15నేను మహా కోపంతో ఉగతతో
నామాట వినని రాజాయ్లకు పతీకారం చేసాత్ ను.”

6
దేవుని ఫిరాయ్దు

1యెహోవాచెపప్బోయేమాట ఇపుప్డు వినండి.
మీకాఆయనతో ఇలా చెబుతునాన్డు,
లేచి పరవ్తాలముందు నీ వాదన వినిపించు.
నీ సవ్రం కొండలు వినాలి.
2పరవ్తాలాల్ రా, భూమికి సిథ్ర న పునాదులుగా ఉనన్ మీరు
యెహోవాచేసిన ఫిరాయ్దు వినండి.
ఆయన ఇశాయేలీయులమీద ఫిరాయ్దు చేసుత్ నాన్డు.

3నా పజలారా, నేను మీకేం చేశాను?
మిమమ్లిన్ నేనెలా కషట్పెటాట్ ను? జవాబివవ్ండి.
4ఐగుపు దేశంలో నుంచి నేను మిమమ్లిన్ రపిప్ంచాను.
బానిస ఇంటోల్ నుంచిమిమమ్లిన్ కాపాడాను.
మీకోసంమోషే అహరోను మిరాయ్ములను పంపించాను.
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5నా పజలారా,మోయాబురాజుబాలాకు చేసిన ఆలోచన,
బెయోరు కుమారుడు బిలాము అతనికిచిచ్న జవాబు గురుకు

తెచుచ్కోండి.
యెహోవానీతి పనులు మీరు తెలుసుకునేలా
షితీత్ము మొదలు గిలాగ్ లు వరకూ జరిగిన వాటిని మనసుకు

తెచుచ్కోండి.
6యెహోవాకు నేనేం తీసుకురాను?

మహోనన్తు న దేవునికి వంగి నమసాక్రం చేయడానికి ఏం
తీసుకురాను?

దహనబలులనూ ఏడాది దూడలనూ తీసుకుని నేను ఆయన దగగ్రికి
రానా?

7 వేలకొలది పొటేట్ళల్ , పది వేల నదుల నూనెతో యెహోవా సంతోష
పడతాడా?

నాఅతికమానికి నా పెదద్ కొడుకుని నేనివావ్లా?
నాసొంతపాపానికి నా గరభ్ఫలానిన్ నేనివావ్లా?
8మనిషీ, ఏదిమంచిదోయెహోవానీకు చెపాప్డు.
ఆయన నినున్ కోరేదేంటంటే,
నాయ్యంగా పవరించు.
కనికరానిన్ పేమించు.
వినయంగా నీ దేవునితో నడువు.

ఇశాయేలీయుల దురీన్తి కియలు
9వినండి. పటట్ణానికియెహోవాఇలా పకటిసుత్ నాన్డు,

ఇపప్టికి కూడా తెలివి నీ పేరును గురిసుత్ నన్ది.
“బెతత్ం పటల్,దానిన్ తనసాథ్ నంలో ఉంచినవాని పటల్ శదధ్ చూపండి.
10దురామ్రుగ్ ల ఇళళ్లోల్ అనాయ్యంగా సంపాదించిన సంపద ఉంది.
అసహయ్కర న తపుప్డు తూకాలునాన్యి.

11 తపుప్ తాసు, తపుప్ రాళల్ నన్ సంచి ఉంచుకునన్ వయ్కిని నేను
నిరోద్ షి అంటానా?
12ధనవంతులు దౌరజ్నయ్ంతో నిండి ఉనాన్రు.
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అకక్డి పజలు అబదిద్కులు.
వారి నోటిలోనినాలుక కపటంగామాటాల్ డుతుంది.

13కాబటిట్ నేను నినున్ తీవంగా గాయపరచాను.
నీపాపాలను బటిట్ నినున్ నిరూమ్లం చేశాను.
14నువువ్ తింటావుకానీ తృపిత్ పడవు.
నీలోపల వెలితిగానే ఉంటుంది.
నువువ్ కూడబెటుట్ కుంటావు కానీ అది నీకుండదు.
నువువ్ దాచుకునన్దానిన్ కతిత్కి అపప్గిసాత్ ను.
15నువువ్ వితత్నాలు చలుల్ తావుగానీ కోత కోయవు.
నువువ్ ఒలీవ పళళ్ను తొకుక్తావు
కానీ ఆ నూనెపూసుకోవు.
దాకష్పళళ్ను తొకుక్తావు
కానీదా రసం తాగవు.

16ఒమీ చటాట్ లను మీరు పాటిసుత్ నాన్రు.
అహాబు వంశం వాళ ళ్ చేసిన పనులనిన్టినీ అనుసరిసుత్ నాన్రు.
వారి సలహాల పకారం నడుసుత్ నాన్రు.
కాబటిట్ నీ పటట్ణానిన్ నాశనం చేసాత్ ను.
దానిలో నివసించే వారిని అపహాసయ్ంగా చేసాత్ ను.
నా పజలకు రావలసిన అవమానంమీరు పొందుతారు.”

7
ఇశాయేలు కషాట్ లు

1నాకెంతోబాధగా ఉంది!
వేసవికాలపు పండుల్ కోసుకునన్ తరువాత,
దాకష్తోటలోల్ మిగిలిపోయిన దాకష్పండల్ పరిగె కూడా ఏరుకునన్

తరువాత ఎలాఉంటుందో,నా పరిసిథ్తి ఆలా ఉంది.
పండల్ గుతుత్ లు ఇక ఏమీ లేవు.
అయినానేనుమొదటి అంజూరపు పండల్ కోసం ఆశతో ఉనాన్ను.
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2భకులు దేశంలో లేకుండాపోయారు.
పజలోల్ యథారథ్పరుడు ఒకడూ లేడు.
హతయ్ చేయడానికి అందరూ పొంచి ఉంటారు.
పతివాడూ తన తోటి దేశసుథ్ ని వలలో చికిక్ంచాలని వేటాడుతూ

ఉంటాడు.
3వాళళ్ రెండు చేతులూ కీడు చేయడానికి ఆరితేరాయి.

అధికారి డబుబ్లు అడుగుతాడు.
నాయ్యమూరి లంచాలకు సిదధ్ంగా ఉంటాడు.
గొపప్వాడు తనకు కావాలిసినదానిన్ తెమమ్ని చెబుతునాన్డు.
ఆవిధంగావాళ ళ్, కలిసి కపట ఉపాయాలు పనున్తారు.
4వారిలోనిమంచివారు ముళళ్చెటుట్ లాంటి వారు.
వారిలోని నిజాయితీ పరులు ముళళ్కంచెలాంటివారు.
అది నీ కాపలాదారులు ముందే చెపిప్న రోజు,
మీరు శికష్ అనుభవించే రోజు.
ఇపుప్డే వారికి కలవరం వచేచ్సింది.

5ఏపొరుగువానీన్ నమమ్వదుద్ .
ఏ సేన్హితునిమీదా నమమ్కం పెటుట్ కోవదుద్ .
నీ కౌగిటోల్ పడుకునే సీతో కూడాజాగతత్గామాటాల్ డు.
6కొడుకు తండిని అగౌరవపరుసుత్ నాన్డు.
కూతురుతనతలిల్ మీద,కోడలుతనఅతత్ మీదఎదురుతిరుగుతారు.
తనసొంత ఇంటివారే తన శతువులు.

7అయితే,నా వర తే నేనుయెహోవాకోసం ఎదురుచూసాత్ ను.
రకష్ణకర అయిననా దేవుని కోసం నేను కనిపెడతాను.
నా దేవుడు నామాట వింటాడు.

ఇశాయేలు తిరిగి లేవడం
8నా పగవాడా,నామీద అతిశయించవదుద్ .
నేను కింద పడినా తిరిగి లేసాత్ ను.
నేను చీకటోల్ కూరుచ్నన్పుడు
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యెహోవానాకు వెలుగుగా ఉంటాడు.
9నేనుయెహోవాదృషిట్కి పాపం చేశాను,

కాబటిట్ ఆయననా ప నవాదించి
నా ప ననాయ్యం తీరేచ్ వరకూ
నేను ఆయన కోపాగిన్ సహిసాత్ ను.
ఆయన ననున్ వెలుగులోకి తెసాత్ డు.
ఆయన తననాయ్యంలో ననున్ కాపాడడం నేను చూసాత్ ను.

10నా శతువుదానిన్ చూసాత్ డు.
“నీయెహోవాదేవుడు ఎకక్డ?”
అనినాతో అనన్ది అవమానంపాలవుతుంది.
నా కళ ళ్ ఆమెను చూసాత్ యి.
వీధులోల్ ని మటిట్లా ఆమెను తొకుక్తారు.

11నీ గోడలు కటిట్ంచే రోజు వసుత్ ంది.
ఆరోజు నీ సరిహదుద్ లు చాలా దూరం వరకూ విశాలమవుతాయి.
12ఆ రోజు అషూష్ రు దేశం నుంచి,
ఐగుపు దేశపు పటట్ణాల నుంచి, ఐగుపు మొదలు యూఫటీసు నది

వరకూ ఉనన్ పాంతం నుంచి,
ఒక సముదం నుంచి మరో సముదం వరకూ
ఒక పరవ్తం నుంచి మరో పరవ్తం వరకూ ఉనన్ పజలు
నీ దగగ్రికి వసాత్ రు.
13ఇపుప్డు ఆ పాంతాలోల్ నివసిసుత్ నన్ పజల వలన,
వారు చేసిన పనుల వలన ఆపాంతాలు పాడవుతాయి.

దేవుని కష్మాపణ, ఆయన కనికరం
14నీ చేతికరతో నీ పజలకు కాపరిగా ఉండు. వారు నీ సొతుత్ .

కరెమ్లుకు చెందిన అడవిలోవాళ ళ్ ఒంటరిగా నివసిసుత్ నాన్
పూరవ్ కాలంలోబాషాను, గిలాదులోల్ మేసినటుట్ మేసాత్ రు.
15ఐగుపుదేశంలో నుంచి నువువ్ వచిచ్నపుప్డు జరిగినటుట్ గా
నేను పజలకు అదుభ్తాలు చూపిసాత్ ను.
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16రాజాయ్లు వారందరి బలం చూసి సిగుగ్ పడతాయి.
వాళ ళ్ తమ నోటిమీద తమ చేతులు పెటుట్ కుంటారు.
వాళళ్ చెవులు వినబడవు.

17 పాము లాగా, భూమి మీద పాకే పురుగులాల్ గా వాళ ళ్ మటిట్
నాకుతారు.
వాళ ళ్ తమ గుహలోల్ నుంచి భయంతో బయటికి వసాత్ రు.
భయంతోమనయెహోవాదేవుని దగగ్రికి వసాత్ రు.
నినున్బటిట్ వాళ ళ్ భయపడతారు.

18నీ వంటి దేవుడెవరు? నువువ్ పాపానిన్ తీసివేసే వాడివి.
నీ సవ్జనంలోమిగిలినవారి దోషానిన్ పరిహరించే వాడివి.
నువువ్ నీ నిబంధన నమమ్కతావ్నిన్మాకు ఇషట్ంగా చూపించే వాడివి.
నువువ్ నీ కోపానిన్ ఎపప్టికీ అలానే ఉంచేవాడివి కాదు.

19నువువ్ మళీళ్ మమమ్లిన్ కనికరిసాత్ వు.
నీపాదాల కిందమాఅపరాధాలను నువువ్ తొకేక్సాత్ వు.
మాపాపాలనిన్టినీ సముదం అడుగుకు నువువ్ పడవేసాత్ వు.
20నువువ్యాకోబుకు సతాయ్నిన్ ఇసాత్ వు.
పూరవ్కాలంలో మా పూరీవ్కులు అబాహాముకు పమాణం చేసిన

నిబంధన నమమ్కతావ్నిన్ చూపిసాత్ వు.
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