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ಮ ಾಕಿ
1ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ. ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಮ ಾಕಿಯ

ಮೂಲಕ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶ.
ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ

2 ಯೆಹೋವನು, “ ಾನು ನಿಮ್ನನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ನೀವು, “ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವದಕೆ್ಕ ಗುರುತು ಏನು?” ಎಂದು

ಕೇಳುತಿ್ತೕರಿ.
ಯೆಹೋವನು ಅದಕು ್ಕತ್ತರ ಾಗಿ, “ಏ ಾವನು ಾಕೊಬನ

ಅಣ್ಣನಲ್ಲ ೕ? ಆದರೆ ಾನು ಾಕೋಬನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
3 ಏ ಾವನನು್ನ ಾನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏ ಾವನಿರುವ
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಾನು ಾಳು ಾಡಿದೆನು. ಈಗ ಾಡು ಾಯಿಗಳು
ಾತ್ರ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತ್ತವೆ.” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
4 ಎದೋಮ್ಯರು ಒಂದುವೇಳೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾರು: “ ಾವು
ಾಶ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ೌದು, ಆದರೆ ಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವೆವು.”
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು, “ಅವರು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿ

ಕಟಿ್ಟದರೆ ಾನು ತಿರುಗಿ ಾಶ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಇದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಜನರು, “ಎದೋಮ್ ದುಷ್ಟ ಾ್ರಂತ್ಯ ಾಗಿದೆ,
ಯೆಹೋವನು ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಅನು್ನವರು.

5 ಇದನು್ನ ನೋಡಿದವ ಾದ ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ, “ಯೆಹೋವನು
ಮ ಾದೇವರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹೊರಗೂ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಪವನು್ನ
ತೋರಿಸುವನು.”
ಜನರುಯೆಹೋವನನು್ನ ೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ
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6 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಮಕ್ಕಳು
ಹೆತ್ತವರನು್ನ ೌರವಿಸುವರು. ಸೇವಕರು ಯಜ ಾನನನು್ನ
ೌರವಿಸು ಾ್ತರೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ
ಾಕೆ ೌರವಿಸುವದಿಲ್ಲ? ಾನು ನಿಮ್ಮ ಯಜ ಾನ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ,

ಆದರೆ ನನ್ನ ಾ್ಯಕೆ ೌರವಿಸುವದಿಲ್ಲ? ಾಜಕರೇ, ನೀವು ನನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ೌರವಿಸುವದಿಲ್ಲ.”
ಆದರೆ ನೀವು, “ ಾವು ನಿನಗೆ ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ೌರವ

ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ” ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತೕರಿ.
7 “ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ ನೀವು ಅಶುದ್ಧ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ

ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತೕರಿ” ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
“ ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅದು ಅಶುದ್ಧ ಾಯಿತು?” ಎಂದು ನೀವು

ಕೇಳುತಿ್ತೕರಿ.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ನೀವು
ೌರವಿಸುವದಿಲ್ಲ. 8 ನೀವು ಕುರುಡು ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ತರುತಿ್ತೕರಿ. ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ? ಕುಂಟು, ರೋಗಪೀಡಿತ ಪಶುಗಳನು್ನ
ಯ ಾಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ತರುತಿ್ತೕರಿ. ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ? ನಿಮ್ಮ ಾಜ್ಯ ಾಲನಿಗೆ
ನೀವು ಅಂ ಾ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು
ಅದನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವನೋ? ಇಲ್ಲ, ಅಂ ಾ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅವನು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವದೇ ಇಲ್ಲ” ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ
ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

9 “ ಾಜಕರೇ, ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಶುಭವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವಂತೆ ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆದರೆಆತನು ನಿಮಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಪು ್ಪ ದೋಷಗಳೇ ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣ.” ಇದು
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

10 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಾಜಕರು ಆಲಯದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ
ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಸರಿ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಹಚು್ಚವರು. ಆದರೆ ಾನು
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ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೆಚು್ಚವದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ” ಇದು
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

11 “ಭೂಲೋಕದ ಜನರೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ೌರವಿಸು ಾ್ತರೆ;
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದೊಪಿ್ಪಸು ಾ್ತರೆ, ಒಳೆ್ಳಯ ಧೂಪವನು್ನ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ
ಾಮ ಮಹತ್ತರ ಾದದು್ದ, ವಿಶೇಷ ಾದದು್ದ.” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

12 “ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ
ಮೇಜು ಅಶುದ್ಧ ಾದದೆ್ದಂದು ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 13 ನೀವು ಆ
ಮೇಜಿನಿಂದ ಆ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. ನೀವುಆ ಾರವನು್ನ
ಮೂಸಿನೋಡಿ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಲು ನಿ ಾಕರಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಅದು ಚೆ ಾ್ನಗಿಲ್ಲ
ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಆ ಮೇಲೆ, ನೀವು
ರೋಗಪೀಡಿತ ಾದ ಕುಂಟಾದ ಮತು್ತ ಕಳುವು ಾಡಿದ ಪಶುಗಳನು್ನ
ನನಗಪಿರ್ಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಅಂ ಾ ಪಶುಗಳನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾನು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ. 14 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಬೇ ಾಗಿರುವ
ಒಳೆ್ಳಯ ಗಂಡು ಪಶುಗಳು ಇ ಾ್ದಗೂ್ಯ ಅವರು ನನಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದ ಪಶುಗಳನು್ನ ನನಗೆ
ತರು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಅಂ ಾ ಆರೋಗ ್ಯಕರ ಪಶುಗಳನು್ನ ನನಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಲು ಾ ಾ್ದನ ಾಡುವರು. ಆದರೆ ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ಅವರು ಆ
ಪಶುವನು್ನ ಬದಲಿಸಿ ನನಗೆ ರೋಗಿ ಾದ ಪಶುಗಳನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತರೆ.
ಅವರಿಗೆ ದುದೆರ್ಶೆ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವದು. ಾನು ದೊಡ್ಡ ಅರಸನು.
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು. ಭೂಲೋಕದ ಸವರ್ಜನರು ನನ್ನನು್ನ
ಸ ಾ್ಮನಿಸುವರು.” ಇವು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.

2
ಾಜಕರ ನಿಯಮಗಳು

1 “ ಾಜಕರೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಾನು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ಗಮನ ಕೊಡಿರಿ. ಈ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ನಿಮ ಾಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
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2 ನನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಘನಪಡಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು
ನಿಮಗೆ ಾ್ರಪಿ್ತ ಾಗುವವು. ನೀವು ಆಶೀವರ್ದಿಸುವಿರಿ. ಆದರೆ
ಅದು ಾಪ ಾಗುವದು. ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ನೆರವೇರುವಂತೆ
ಾನು ಾಡುವೆನು. ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಘನಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ.” ಇದನು್ನ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.

3 “ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಾನು ಶಿ ಸುವೆನು. ಹಬ್ಬದ
ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಾಜಕರೇ, ನೀವು ನನಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನಪಿರ್ಸುತಿ್ತೕರಿ.
ಪಶುವನು್ನ ಕೊಯಿದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಒಳಗಿನ ಾಗಗಳನೂ್ನ ಅದರ
ಮಲವನು್ನ ನಿಮ್ಮಮುಖಗಳಿಗೆಹಚು್ಚವೆನುಮತು್ತ ನೀವುಅದರೊಂದಿಗೆ
ಹೊರಗೆ ಬಿ ಾಡಲ್ಪಡುವಿರಿ. 4 ಆಗ ನೀವು ಾನು ಈ ಆ ಯನು್ನ
ಾಕೆ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ಅರಿಯುವಿರಿ. ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಾನು
ಾಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಾಗೆ ಾನು

ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.” ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಅಂದಿ ಾ್ದನೆ.

5 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾನು
ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿದೆನು. ಾನು ಅವನಿಗೆ ಜೀವ ಮತು್ತ
ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅದನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು.
ಲೇವಿಯು ನನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿದನು. ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ೌರವಿಸಿದನು.
6 ಲೇವಿಯು ಸುಳ್ಳನು್ನ ಸಮಥಿರ್ಸದೆ ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ಬೋಧಿಸಿದನು. ಅವನು ಪ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿದು್ದ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಲೇವಿಯು ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ ಎಷೊ್ಟೕ
ಮಂದಿ ಕೆಟ್ಟ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರುವವರನು್ನ ನನ್ನ ಶಿ ಯಿಂದ
ಾರು ಾಡಿದನು. 7 ಒಬ್ಬ ಾಜಕನು ಯೆಹೋವನ
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಅರಿತಿರಬೇಕು. ಜನರು ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ದೇವರ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಾಜಕನು
ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವವ ಾಗಿರಬೇಕು.
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8 “ಆದರೆ ಾಜಕರೇ, ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಬಿಟಿ್ಟರಿ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಪು ್ಪ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುವಂತೆ
ಾಡಲು ನೀವು ಉಪದೇಶವನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ಲೇವಿ ಂದಿಗೆ
ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೀವು ಾಳು ಾಡಿಬಿಟಿ್ಟರಿ.” ಇದು

ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 9 “ ಾನು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರ ಾರ
ನೀವು ಜೀವಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸು ಾಗ ಮುಖ ಾ ಣ್ಯ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಈ ಾರಣದಿಂ ಾಗಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಗಣನೆಗೆ ಾರದವರಂತೆಯೂ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸ ಾ್ಮನಿಸದಂತೆಯೂ ಾಡುವೆನು.”

ಯೆಹೂದವುದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಲ್ಲ
10 ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರು. ಆ

ದೇವರೇ ನಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದನು. ಹೀಗಿರು ಾಗ
ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರನು್ನ ಾಕೆ ೕಸಪಡಿಸು ಾ್ತರೆ?
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವರು ಾನ್ಯತೆ ಾಡುವವರೆಂದು ಜನರಿಗೆ
ತೋರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ
ಾಡಿದ್ದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವರು ಾನ್ಯತೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

11 ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ೕಸ ಾಡಿದರು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲಯೂಇರುವಜನರುಭಯಂಕರ
ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. ದೇವರು ತನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು
ಾ್ರರಂಭಿಸು ಾ್ತರೆ. 12 ಅಂ ಾ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ
ವಂಶದಿಂದಲೇ ತೆಗೆದು ಾಕುವನು. ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಏನೂ
ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ. 13 ನೀವು ಅತು್ತ ಗೋ ಾಡಿ ಯೆಹೋವನ
ವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ತೋಯಿಸಿದರೂ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಆತನು ಮೆಚು್ಚವವನಲ್ಲ.
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14 “ನಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಏಕೆ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ?”
ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಆತನು ನೋಡಿರು ಾ್ತನೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಆತನೇ ಾ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ನೀವು
ೕಸಗೊಳಿಸಿದ್ದನು್ನ ಆತನು ನೋಡಿರು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಆಕೆಯನು್ನ

ನಿಮ್ಮ ೌವನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುತಿ್ತೕರಿ.
ಆಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸೆ್ನೕಹಿತೆ ಾಗಿದ್ದಳು. ನೀವಿಬ್ಬರೂ
ಾತುಕೊಟಿ್ಟರಿ. ಆಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಾದಳು. ಆದರೆ ನೀವು

ಅವಳಿಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ಥ ಾದಿರಿ. 15 ದೇವರ ಇಚೆ್ಫಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಗಂಡಹೆಂಡತಿಯರು ದೇಹದಲಿ್ಲಯೂ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲಯೂ
ಒಂ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಅವರ ಮಕ್ಕಳೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆತಿ್ಮಕ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ನಿಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ೕಸ ಾಡಬೇಡಿ. ಾಕೆಂದರೆ ೌವನ
ಾ್ರಯದಿಂದಲೂ ಆಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.
16 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಪೕದನೆಯನು್ನ ಾನು ಹಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಮತು್ತ
ಮನುಷ ್ಯನು ಾಡುವ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯವನು್ನ ಾನು ಹಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತಿ್ಮೕಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ೕಸ ಾಡಬೇಡಿರಿ.”

ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾಲ
17 ನೀವು ತ ಾ್ಪದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಬೋಧಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ಅಂ ಾ

ದುಬೋರ್ಧನೆಯು ಯೆಹೋವನನು್ನ ದುಃಖಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಯೆಹೋವನು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ಅಂ ಾ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವರೆಂದು
ಕರೆಯು ಾ್ತನೆ ಎಂದು ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ಅಲ್ಲದೆ
ಾಪ ಾಡುವ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಶಿ ಸುವದಿಲ್ಲವೆಂದೂ
ನೀವು ಹೇಳಿದಿ್ದೕರಿ.
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3
1 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನನ್ನ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಲು ಾನುಮುಂದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ನೀವು ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವ ಧಣಿಯು ತನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬರು ಾ್ತನೆ.
ೌದು, ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಂದೇಶಕನು

ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
2 “ಆ ಸಮಯ ಾ್ಕಗಿ ಾರೂ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು. ಾರೂ

ಆತನು ಬರು ಾಗ ಆತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಲ್ಲರು. ಆತನು ಸುಡುವ
ಬೆಂಕಿ ಾಗಿರುವನು. ಆತನು ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ ಾಬೂನಿನಂತೆ
ಕೊಳೆಯನು್ನ ಹೋಗ ಾಡಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಾಡುವನು. 3 ಆತನು
ಲೇವಿಯರನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡುವನು. ಅವರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಡುವನು. ಶುದ್ಧ ಬೆಳಿ್ಳ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ
ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವನು. ಆಗ ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ತರುವರು; ಸರಿ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವರು.
4 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ ಯೆಹೂದದಿಂದಲೂ ಯೆಹೋವನು
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವನು. ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲದ್ದಂತೆಯೇ
ಈಗಲೂ ಆಗುವದು. ಬಹಳ ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯೇ ಈಗಲೂ
ಆಗುವದು. 5 ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ೕಗ ್ಯ ಾದ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವೆನು. ದುಷ್ಟ ಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ
ಾ್ಯ ಾಧೀಶರೊಡನೆ ದೂರು ಹೇಳುವ ಮನುಷ ್ಯನಂತಿರುವೆನು.
ಕೆಲವರು ಾಟಮಂತ್ರ ಾಡುವರು; ಕೆಲವರು ವ್ಯಭಿಚಾರ
ಾಡುವರು; ಕೆಲವರು ಸುಳು್ಳ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಾಡುವರು;

ಕೆಲವರು ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಲಿಯನು್ನ ಕೊಡದೆ
ಅವರಿಗೆ ೕಸ ಾಡುವರು. ಜನರು ವಿಧವೆಯರಿಗೂ ಅ ಾಥರಿಗೂ
ಸ ಾಯ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಪರದೇಶಿಗಳಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.
ನನಗೆ ೌರವ ಸಲಿ್ಲಸುವದಿಲ್ಲ.” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.
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ದೇವರಿಂದ ಕದು್ದಕೊಳು್ಳವದು
6“ ಾನು ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು. ಾನು ಬದ ಾಗದದೇವರು.

ನೀವು ಾಕೋಬನ ಮಕ್ಕಳು. ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ
ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. 7 ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟಿ್ಟದ್ದರು. ನೀವು
ಹಿಂತಿರುಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆನು.”
ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

“ ಾವು ಹೇಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಬಹುದು?” ಎಂದು ನೀವು
ಕೇಳುತಿ್ತೕರೋ?

8 ದೇವರಿಂದ ಕದು್ದಕೊಳು್ಳವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಮನುಷ ್ಯನು
ದೇವರಿಂದ ಕದು್ದಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಆದರೆ ನೀವು ನನಿ್ನಂದ
ಕದು್ದಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.

“ನಿನಿ್ನಂದ ಏನು ಕದು್ದಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತೕ ಾ?
“ನಿಮ್ಮ ದಶಮ ಾಗವನು್ನ ನೀವು ನನಗೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕಿತು್ತ. ವಿಶೇಷ
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ನೀವು ಾಗೆ
ಾಡಲಿಲ್ಲ. 9 ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜ ಾಂಗವೇ ನನಿ್ನಂದ

ಕದು್ದಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದುದೆರ್ಶೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಲಿದೆ.”
ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

10 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ನೀವು ಈ ಪರೀ ಾಡಿನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ವಸು್ತಗಳ ಹತ್ತನೇ
ಒಂದು ಅಂಶವನು್ನ ನನಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ. ಅವುಗಳನು್ನ
ಆಲಯದ ಬಂ ಾರದೊಳಗೆ ಾಕಿರಿ. ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನೀವು
ಆ ಾರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತನಿ್ನರಿ. ನನ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸಿರಿ. ನೀವು
ಹೀಗೆ ಾಡುವು ಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು. ಆ ಾಶದಿಂದ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ಾಗೆ ನಿಮಗೆ
ಶುಭವು ಸುರಿಯುವವು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬೇ ಾಗಿರುವದಕಿ್ಕಂತ
ಹೆಚು್ಚ ಾ ಾಗಲೂ ಇರುವದು. 11 ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳು ಹುಳಗಳಿಂದ
ಾಶ ಾಗದಂತೆ ಾನು ಸಂರ ಸುವೆನು; ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳೆ ಾ್ಲ
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ಾ್ರ ಯನು್ನ ಫಲಿಸುವವು.” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

12 “ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರುವರು. ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಆಗ
ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ದೇಶ ಾಗಿರುವುದು.” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ವಿಶೇಷ ಾಲ
13 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನೀವು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ

ಹೇಯ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿದಿರಿ.”
ಅದಕೆ್ಕ ನೀವು “ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕವೆ?” ಎಂದು

ಕೇಳುತಿ್ತೕರಿ.
14 ನೀವು, “ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದು

ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ. ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಾವು ಅನುಸರಿಸಿದೆವು.
ಆದರೆ ಅದರಲಿ್ಲ ನಮಗೇನೂ ಾಭ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಜನರು
ರೋದಿಸುವ ಾಗೆ ನಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಾವು ರೋದಿಸಿದೆವು.
ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನೂ ಸ ಾಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 15 ಗವಿರ್ಷ್ಟರು
ಸಂತೋಷ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಎಂದು ಾವು ತಿಳಿಯುತೆ್ತೕವೆ. ದುಷ್ಟಜನರು
ಸಫಲತೆ ಹೊಂದುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ, ದೇವರ ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ಪರೀ ಸಲು
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರನು್ನ
ಶಿ ಸಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ.

16 ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಭಕ್ತರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಾತ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೆಹೋವನು ಆಲೈಸಿದನು. ಆತನ

ಮುಂದೆ ದೇವಜನರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆದಿರುವ ಒಂದು
ಪುಸ್ತಕವಿತು್ತ. ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವವರ ಹೆಸರುಗಳು
ಅದರಲಿ್ಲದ್ದವು.

17 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಅವರು ನನ್ನ ಜನರು.
ಾನು ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವೆನು. ತಂದೆಯು ತನಗೆ ವಿಧೇಯತೆ
ತೋರಿಸುವ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನಿಕರವುಳ್ಳವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ಅದೇ



ಮ ಾಕಿ 3:18 x ಮ ಾಕಿ 4:6

ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಾನು ದಯೆ
ತೋರಿಸುವೆನು. 18 ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಿರಿ.
ಆಗ ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟವರಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ದೇವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವರಿಗೂ
ಹಿಂ ಾಲಿಸದೆ ಇರುವವರಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ.

4
1 “ಆ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನವು ಬರುತಿ್ತದೆ. ಅದು ಕುಲುಮೆಯಂತೆ

ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಾಗಿರುವದು. ಅಹಂ ಾರಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವರು.
ದುಷ್ಟಜನರೆ ಾ್ಲ ಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ಸುಡುವರು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ದೆ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಡುವಂತೆ ಸುಡುವರು. ಆದರೆ ಕೊಂಬೆ

ಅಥ ಾ ಬೇರು ಾವದೂಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ.” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

2 “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಸೂಯರ್ನ ಪ್ರ ಾಶದಂತೆ
ಶುಭವು ಪ್ರ ಾಶಿಸುವದು. ಸೂಯರ್ನ ಕಿರಣಗಳಂತೆ ಅದು
ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಹೊಂದುವದು. ಕೊಟಿ್ಟಗೆಯಿಂದ
ಬಿಟ್ಟ ಕರುಗಳಂತೆ ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷ ಾಗಿಯೂ
ಇರುವಿರಿ. 3 ಆಗ ನೀವು ದುಷ್ಟಜನರ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವಿರಿ; ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಬೂದಿಯಂತಿರುವರು.
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಾಗೆ ಾಡುವೆನು.” ಇದು
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

4 “ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು
ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಾನು ಆ ಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿ ಾಗಿ
ಇರುವದು.”

5 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಎಲೀಯನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಅವನು
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಾ್ರಪಿ್ತ ಾಗುವ ಭಯಂಕರ ಾದ ಮ ಾ
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರುವನು. 6ತಂದೆ ಾಯಿಗಳುಮಕ್ಕಳಿಗೂ
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ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೂ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗ ಾಗುವಂತೆ ಅವನು
ಾಡುವನು. ಇದು ನೆರವೇರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲಿ್ಲ ಾನು ಬಂದು

ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವೆನು.”
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