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ಮೀಕ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ವು ಶಿ ಸಲ್ಪಡಬೇಕು

1 ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳು ಮೀಕನಿಗೆ ಬಂದವು. ಅರಸ ಾದ
ೕ ಾಮ, ಅ ಾಜ ಮತು್ತ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯರ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ

ಇದು ನಡೆಯಿತು. ಇವರು ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯದ ಅರಸರು. ಮೀಕನು
ೕರೆಷೆತ್ ನವನು. ಇವನು ಸ ಾಯರ್ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ

ವಿಷಯ ಾಗಿ ದೇವದಶರ್ನವನು್ನ ಹೊಂದಿದನು.

2ಎ ಾ್ಲ ಜನರೇ, ಕೇಳಿರಿ!
ಭೂಮಿಯೂಅದರಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರಿ!

ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಿಂದ
ಬರುವನು.

ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾ ಾಗಿ ಆತನು ಬರುವನು.
3ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟು ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡಿರಿ.

ಆತನು ಲೋಕದ ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆ ನಡೆಯಲು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
4ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಮೇಣವು ಕರಗುವಂತೆ

ಬೆಟ್ಟಗಳು ಆತನ ಾದದಡಿಯಿಂದ ಕರಗಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
ತಗು್ಗಗಳು ಇ ಾ್ಭಗ ಾಗಿ ನೀರಿನಂತೆ

ಕಡಿ ಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತವೆ.
5ಇದಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಾರಣ ಾಕೋಬನ ಾಪಗಳೇ,

ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೊ್ರೕಹಗಳೇ!

ಾಪಕೆ್ಕ ಾರಣ ಸ ಾಯರ್ವೇ
ಾಕೋಬು ಾಪ ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಾರಣವೇನು?
ಸ ಾಯರ್ವೇ ಾರಣ.



ಮೀಕ 1:6 ii ಮೀಕ 1:10

ಯೆಹೂದದ ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳ ಾವುದು?*
ಅದೇ ಜೆರುಸಲೇಮ್.

6 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ಕಲಿ್ಲನ ಾಶಿಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವೆನು.

ಅದು ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳ ನೆಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗುವುದು.
ಸ ಾಯರ್ದ ಕಲು್ಲಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಗಿ್ಗಗೆ ನೂಕಿಬಿಡುವೆನು;

ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳು ಾಣುವವು.
7ಆಕೆಯವಿಗ್ರಹಗಳೆ ಾ್ಲ ಒಡೆದು ಪುಡಿ ಾಡಲ್ಪಡುವವು.

ಆಕೆಯಸೂಳೆತನದ ಹಣವುಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಡಲ್ಪಡುವುದು.
ಆಕೆಯಸುಳು್ಳದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡುವೆನು.

ಾಕೆಂದರೆ ಸ ಾಯರ್ ನನಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ
ಧನಿಕ ಾದಳು.

ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಲ್ಲದವರು
ಆಕೆಯಿಂದ ಅದನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಮೀಕನಮ ಾ ದುಃಖ

8 ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಘಟನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಬಹಳ
ದುಃಖಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಬಟೆ್ಟಯ ಾ್ನಗಲಿ ಚಪ್ಪಲಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಕಿಕೊಳ್ಳದೇ
ಹೋಗುವೆನು.

ಾಯಿಯಂತೆ ಅಳುವೆನು,
ಪ ಯಂತೆ ಗೋ ಾಡುವೆನು.

9ಸ ಾಯರ್ದ ಾಯವು ಾಸಿ ಾಗದು.
ಆಕೆಯ ರೋಗವು ( ಾಪ)ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಹಬಿ್ಬಯದೆ.

ಅದು ನನ್ನ ಜನರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನವರೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ತನಕ ಪಸರಿಸಿಯದೆ.

10ಇದನು್ನ ಗತ್ ನಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಬೇಡಿ.
ಅಕೊ್ಕದಲಿ್ಲ ಅಳಬೇಡಿರಿ.

ಬೆತ್ ಒಫ್ರದ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಹೊರ ಾಡಿರಿ.
* 1:5: ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳಪೂಜಾಸ್ಥಳ.
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11 ಾಫೀರ್ ನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರೇ,
ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿರಿ.

ಚಾ ಾನ್ ನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರು
ಹೊರಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ.

ಬೇತೇಚೆಲಿನ ಜನರು ಅಳುವರು,
ನಿಮಗೆ ಅವರು ನೀಡುತಿ್ತದ್ದ ಬೆಂಬಲವನು್ನ
ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

12 ಾರೊತ್ ನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರು ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಶುಭ ಾತೆರ್ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಗರ ಾ್ವರದ ಬಳಿಗೆ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಆಪತು್ತ ಬಂದಿದೆ.

13 ಾಕೀಷಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯೇ,
ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡುವ ಕುದುರೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಂಡಿಗೆ ಬಿಗಿ.

ಚೀ ೕನಿನ ಾಪವು ಾಕೀಷಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರರಂಭ ಾಯಿತು.
ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಪವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದಿ.

14ಆದ್ದರಿಂದ ಗತ್ ನಲಿ್ಲರುವ ೕರೆಷತ್ ಗೆ
ಬೀ ್ಕಡುವ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೊಡು.

ಅಕಿ್ಜೕಬಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಅರಸರನು್ನ ೕಸಪಡಿಸುವವು.

15 ಾರೇಷದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರೇ,
ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕರೆತರುವೆನು.
ಅವನುನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನಮಹಿಮೆಯು (ದೇವರ)
ಅದು ಾ್ಲಮಿಗೆ ಬರುವದು.

16ನಿನ್ನ ಕೂದಲನು್ನ ಬೋಳಿಸು;
ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿ ನೀನು ಅಳುವೆ.

ಗಿಡುಗನಂತೆ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಬೋ ಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ದುಃಖವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸು.
ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿನಿ್ನಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವರು.
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2
ಜನರ ದುಷ್ಟ ೕಚನೆಗಳು

1 ಾಪ ಾಡಲು ೕಚಿಸುವವರಿಗೆ ಸಂಕಟವು ಒದಗುವದು.
ಇವರು ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದಕೊಂಡು ಾಪ ಾಡಲು

ೕಚಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಸೂಯರ್ ಮೂಡಲು ಾವು ೕಚಿಸಿದ ಾಪವನು್ನ

ಾಯರ್ಗತ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಾಕೆ? ಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪ್ರ ಾರ
ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಲವಿದೆ.

2 ಅವರಿಗೆ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು ಬೇಕು, ಅದನು್ನ ಅವರು
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

ಅವರಿಗೆ ಮನೆಮಠಗಳು ಬೇಕು, ಅದನು್ನ ಅವರು
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

ಒಬ್ಬನಿಗೆ ೕಸ ಾಡಿ ಅವನಮನೆಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವರು.
ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ೕಸ ಾಡಿ ಅವನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ
ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವರು.

ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸಲುಯೆಹೋವನ ೕಜನೆ
3ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:
“ನೋಡಿ, ಾನು ಈ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸಂಕಟ ತರಲು

ೕಚಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನು ರ ಸಲು ಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಯಂಕರ ದಿವಸಗಳು ಬರುವದರಿಂದ
ನೀನು ಉಬಿ್ಬಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆ.

4ಆಗ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಾಡನು್ನ ಾಡುವರು.
ಜನರು ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡುವರು.

‘ ಾವು ಾಶ ಾದೆವು!
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ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

ೌದು, ಆತನು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟನು,

ನಮ್ಮ ಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಾಲು
ಾಡಿಕೊಟ್ಟನು.

5ಈಗ ಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿ
ದೇವಜನರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಆಗುವದಿಲ್ಲ.’ ”

ಮೀಕನನು್ನ ಬೋಧಿಸ ಾರದೆಂದು ಹೇಳಿದು್ದ
6ಜನರು, “ನೀನು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಡ,

ಆ ಕೆಟ್ಟವಿಷಯಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಡ,
ನಮಗೆ ಾವ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯವೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

7ಆದರೆ ಾಕೋಬಿನ ಜನರೇ,
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಟತನದ ನಿಮಿತ್ತಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

ನೀವು ಾ್ಯಯ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದರೆ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದ.

8ಆದರೆ ನನಗೆ ವೈರಿಯಂತೆ* ಎದು್ದನಿಂತಿರುವ ನನ್ನ ಜನರೇ,
ನೀವು ಾದುಹೋಗುವವರ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಅವರ ಬೆನಿ್ನನ
ಮೇಲಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ.

ನಿಭಯರ್ ಾಗಿ ಓ ಾಡುವ ಜನರಿಂದ
ಕೈದಿಗ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಸುಲಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ.

9ನನ್ನ ಜನರು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಕೈಯಿಂದ

* 2:8: ವೈರಿಯಂತೆಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅಥ ಾ ತಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾವೇ.
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ಅಂದ ಾದಮನೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ;
ಅವರ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಂದ ನನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ

ನಿರಂತರಕೂ್ಕ ಕಿತು್ತಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
10ಎದು್ದ ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು.

ಇದು ನಿನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಇದನು್ನ
ಾಳು ಾಡಿರುವೆ.

ನೀನು ಇದನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡಿರುವೆ,
ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಾಶ ಾಗುವದು; ಭಯಂಕರ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಕೆಡವಲ್ಪಡುವದು.

11ಈಜನರು ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಬೇರೊಬ್ಬನ ಸುಳು್ಳ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು
ಇಷ್ಟಪಡುವರು.

ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಬಂದು, “ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಭವಿಷ ್ಯವಿದೆ.
ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಾ್ರ ಾರಸ, ಮದ್ಯವು ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವವು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ ನಂಬಿ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು ಾ್ತನೆ
12 ಾಕೋಬಿನ ಜನರೇ, ಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಹಟಿ್ಟ ಳಗೆ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸುವಂತೆ,

ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿನಲಿ್ಲ ಕುರಿಮಂದೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಾನು
ಅವರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು.

ಆಗ ಆ ಸ್ಥಳವು ಜನಸಮೂಹದ
ಗದ್ದಲದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗುವುದು.

13ಆಗ ಒಡೆದು ಾಕುವವನು† ಜನಗಳಮುಂದೆಮುನು್ನಗಿ್ಗ ಹೋಗಿ,
† 2:13: ಒಡೆದು ಾಕುವವನು ಾಯಕ ಅಥ ಾ “ಮೆಸಿ್ಸೕಯ.”



ಮೀಕ 3:1 vii ಮೀಕ 3:5

ಾ್ವರಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿ ಾಗ ಜನರು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವರು.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಜನನೂ್ನ ಕತರ್ನನೂ್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗುವರು.

3
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಯಕರು ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನಡಿಸಿ ಾ್ದರೆ

1 ಆಗ ಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ ಾಕೋಬಿನ ಾಯಕರೇ,
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅಧಿಪತಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಾ್ಯಯ ಏನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.

2ನೀವು ಶಿಷ್ಟತನವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತೕರಿ!
ನೀವು ಜನರ ಚಮರ್ವನು್ನ ಸುಲಿಯು ಾ್ತ
ಅವರ ಎಲುಬುಗಳಿಂದ ಾಂಸವನು್ನ ಕಿತು್ತ ತೆಗೆಯುತಿ್ತೕರಿ.

3 ನೀವು ನನ್ನ ಜನರ ದೇಹದಿಂದ ಚಮರ್ ತೆಗೆದು ಎಲುಬುಗಳನು್ನ
ತುಂಡು ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.

ತಪ್ಪಲೆ ಳಗೆ ಬೇಯಿಸಲು ಾಂಸ ತುಂಡು ಾಡಿ
ಾಕುವಂತೆ ನೀವು ಅವರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ
ತುಂಡು ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.

4ನೀವುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬಹುದು.
ಆದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆಉತ್ತರಕೊಡುವದಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ
ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.”
ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳು

5 ಕೆಲವು ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳೆದು್ದ ಯೆಹೋವನ ಜನರಿಗೆ ಸುಳ್ಳನು್ನ
ತಿಳಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅಂಥವರ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ಈಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತುಗಳು ಅವರ ಹೊಟೆ್ಟಗಳನ್ನವಲಂಬಿಸಿವೆ.
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ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಾಂತಿಯನು್ನ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡು ಾ್ತರೆ.

ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾರ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಯುದ್ಧವನು್ನ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡು ಾ್ತರೆ.

6 “ಹೀಗಿರುವದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಾತಿ್ರಯಂತಿರುವದು.
ನಿಮಗೆ ದಶರ್ನಗ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಮುಂದೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಂತಿದೆ.

ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿರು ಾ್ತನೆ.
ಅವರಿಗೆಮುಂದೆ ಆಗುವಂಥದು ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಾಗಿದೆ.

7ದೇವದಶಿರ್ಗಳು ಾಚಿಕೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಭವಿಷ ್ಯ ಹೇಳುವವರು ಾಚಿಕೆಗೊಳ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಅವರ ಕೂಡ ಾತ ಾಡುವದನು್ನ

ನಿಲಿ್ಲಸಿರುವದರಿಂದ
ಅವರು ಏನನೂ್ನ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ.”

ಮೀಕನು ದೇವರ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಪ್ರ ಾದಿ
8ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಅಧಿ ಾರವನೂ್ನ,

ಒಳೆ್ಳಯತನವನೂ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ತುಂಬಿ ಾ್ದನೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ಾಕೋಬನ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ

ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಷೆ್ಟೕ,
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಪಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಷೆ್ಟೕ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಯಕರು ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣ
9 ಾಕೋಬಿನ ಾಯಕರೇ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರ ಾನರೇ, ನನಗೆ

ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!
ಸರಿ ಾದ ಜೀವಿತವನು್ನ ನೀವು ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತೕರಿ.
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ನೆಟ್ಟಗಿರುವದನು್ನ ಡೊಂ ಾಗಿ ನೀವು ಾಡುವಿರಿ.
10ಜನರನು್ನ ಕೊಲೆ ಾಡಿ ಚೀ ೕನನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತೕರಿ.

ಜನರನು್ನ ೕಸ ಾಡಿ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತೕರಿ.
11ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರು ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಅ ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವರು.
ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ದಲು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಜಕರು

ಹಣವನು್ನ ವಸೂಲಿ ಾಡುವರು.
ಜನರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಲು

ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆಮುಂಗಡ ಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡುವರು.
ಆಮೇಲೆ ಆ ಾಯಕರು, “ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ

ಾಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದು್ದ ಏನೂ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳುವರು.

12 ಾಯಕರೇ, ನಿಮಿ್ಮಂ ಾಗಿ ಚೀ ೕನ್ ಾಶ ಾಗುವದು.
ನೇಗಿಲಿನಿಂದಉತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಹೊಲದಂತೆ ಅದು ಇರುವದು.

ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಕಲಿ್ಲನ ಾಶಿ ಾಗುವದು.
ಆಲಯದ ಗುಡ್ಡವು ಬರಿ ಾದ ಬೆಟ್ಟ ಾಗುವುದು. ಅದರಮೇಲೆ

ದೆಗಳುಹುಲು ಾಗಿ ಬೆಳೆದುಕೊಳು್ಳವವು.

4
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಬರುವದು

1ಅಂತ್ಯದ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಪವರ್ತವು
ಎ ಾ್ಲ ಪವರ್ತಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತು್ಯನ್ನತ ಾಗಿರುವುದು.

ಅದು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತಲೂಉನ್ನತ ಾಗಿರುವದು.
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಹೋಗುವರು.

2ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಂದ ಜನರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವರು.
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“ಬನಿ್ನರಿ, ಾವುಯೆಹೋವನ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ,
ಾಕೋಬನ ದೇವರ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಾವು ಹೋಗೋಣ.

ಆಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಜೀವಿತದ ಾಗರ್ವನು್ನ ಕಲಿಸುವನು.
ಮತು್ತ ಾವುಆತನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವೆವು”ಎಂದುಹೇಳುವರು.

ದೇವರ ಉಪದೇಶವು, ಆತನ ಸಂದೇಶವು ಚೀ ೕನ್
ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲರುವ

ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರರಂಭ ಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹಬು್ಬತ್ತದೆ.
3 ಆಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಯೆಹೋವನೇ

ಾ್ಯ ಾಧೀಶನು.
ದೂರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಅನೇಕ ಜನರ ಜಗಳಗಳನು್ನ ಆತನು
ನಿಲಿ್ಲಸುವನು.

ಆ ಜನರು ಯುದ್ಧದ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುವರು.

ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ನೇಗಿಲ ಗುಳಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸುವರು.
ಭಜಿರ್ಗಳಿಂದ ಕುಡುಗೋಲುಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸುವರು.

ಜನರೊಳಗೆ ಪರಸ್ಪರಯುದ್ಧ ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವರು.
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ತರಬೇತಿ ಎಂದಿಗೂ ಾಡರು.

4ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಾ್ರ ಾಲತೆಯ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವನು.
ಅವರು ಅಂಜೂರದಮರದಡಿಯಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲರುವರು.
ಾರೂ ಅವರನು್ನ ಭಯಗೊಳಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಾಕೆಂದರೆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಆಗುವದೆಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

5ಬೇರೆ ದೇಶಗಳವರು ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ.
ಾ ಾದರೋ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ
ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಸ್ಮರಿಸುವೆವು.

ಾಜ್ಯವು ತಿರುಗಿ ತರಲ್ಪಡುವದು
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6ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಜೆರುಸಲೇಮು ಾಯಗೊಂಡು ಕುಂಟಾಗಿದೆ;

ತಳ್ಳಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ; ಾಯಗೊಂಡು ಶಿ ಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಆದರೆ ಾನು ಆಕೆಯನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾಡುವೆನು.

7 “ಆ ‘ಕುಂಟು’ ನಗರದ ಜನರೇ ಅಳಿದುಳಿದ ಜನ ಾಗುವರು.
ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ಓಡಿಸ ಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ಬಲ ಾಲಿ ಾದ ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಿ

ಾಡುವೆನು.”
ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಅರಸ ಾಗುವನು.

ಆತನು ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಆಳುವನು.
8ಹಿಂಡುಗಳ ಗೋಪುರವೇ,

ನಿನ್ನ ಸಮಯವುಬರುವದು.
ಚೀ ೕನಿನ ಒಫೆಲ್ ಗುಡ್ಡವೇ,

ನಿನಗೆ ತಿರುಗಿ ಅಧಿ ಾರ ದೊರಕುವುದು.
ೌದು, ದಲಿನಂತೆಯೇ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ ಾಜ್ಯವಿರುವುದು.

ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು?
9 ಾಕೆ ನೀನು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅರಚಿಕೊಳು್ಳವೆ?

ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಯಕನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಾ?
ನಿನ್ನ ಾಜನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನೋ?

ಈ ಾರಣದಿಂದ ನೀನು ಪ್ರಸವವೇದನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯಂತೆ ಶ್ರಮೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವೆ ೕ?

10ಚೀ ೕನ್ ಕು ಾರಿಯೇ, ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಂತೆ
ನೀನು ನೋವನು್ನ ಅನುಭವಿಸು.

ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ಪಟ್ಟಣದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವೆ.

ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀನು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವೆ,
ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲ ನೀನು ರ ಸಲ್ಪಡುವೆ.
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ಯೆಹೋವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸುವನು.
ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು

11ಎಷೊ್ಟೕ ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದಿವೆ.
“ಅಲಿ್ಲ ನೋಡಿ, ಚೀ ೕನ್, ಬನಿ್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡೋಣ”
ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

12ಅವರು ತಮ್ಮ ೕಜನೆಯನು್ನ ಾಕು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ೕಜನೆಯೇನೆಂದು ಅವರು
ಅರಿಯರು.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉದೆ್ದೕಶ ಾ ್ಕಗಿ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ತಂದಿ ಾ್ದನೆ.

ಆ ಜನರು ಕಣಕೆ್ಕ ಾಕಿದ ಸಿವುಡುಗಳಂತೆ ನಜು್ಜಗುಜಾ್ಜಗುವರು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜಯಗೊಂಡು ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ

ಾಶ ಾಡುವದು
13 “ಚೀ ೕನ್ ಕು ಾರಿಯೇ ಎದೆ್ದೕಳು, ಆ ಜನರನು್ನ ಪುಡಿ ಾಡು!

ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲ ಾಲಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.
ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊಂಬುಗಳಿರುವಂತೆ, ಾಮ್ರದ ಗೊರಸುಗಳಿರುವಂತೆ

ನಿನ್ನನು್ನ ಾಡುವೆನು.
ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರನು್ನ ನೀನು ತುಂಡುತುಂಡು ಾಡುವೆ.

ಅವರ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ನೀನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡುವೆ.
ಅವರ ನಿ ೕಪಗಳನು್ನ ಇಡೀ ಭೂಮಿಗೆ ಒಡೆಯ ಾಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವಿ.”

5
1ಬಲ ಾಲಿ ಾದ ನಗರಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೂಡಿಸು.

ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಲು ಸುತು್ತವರಿದಿ ಾ್ದರೆ.
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ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನ ಕೆನೆ್ನಯಮೇಲೆ
ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯುವರು.
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೆಸಿ್ಸೕಯನು ಜನಿಸುವನು

2ಎಫಾ್ರತದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮೇ,
ನೀನುಯೆಹೂದದ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕಊರು ಆಗಿರುವೆ.

ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಾತ್ರವೇ.
ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳುವವನು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ನಿನಿ್ನಂದ
ಹೊರಡುವನು.

ಆತನ ಾ್ರರಂಭವುಅ ಾದಿ ಾಲದಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ.
3ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಹೆರುವ ತನಕ

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವನು.
ಅನಂತರಉಳಿದ ಅವನ ಸಹೋದರರು

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವರು.
4ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆಳು ಾತನುಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ

ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲಯೂ ನಿಂತು ತನ್ನ
ಮಂದೆಗೆ ಆ ಾರವನಿ್ನೕಯುವನು.

ಆತನಮಹತು್ತ ಭೂಮಿಯಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಪ್ರಸರಿಸುವದರಿಂದ
ಅವರು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಾಸಿಸುವರು.
5ಆಗ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವದು.

ೌದು,ಅಶೂ್ಶರದ ಸೈನ್ಯವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದು
ನಮ್ಮ ಮ ಾ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ತುಳಿದು ಾಕುವರು.

ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳು ಾತನು ಏಳು ಕುರುಬರನೂ್ನ
ಎಂಟು ಾಯಕರನೂ್ನ ಆರಿಸುವನು.

6 ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಅಶೂ್ಶರದವರನು್ನ
ಆಳುವರು.

ಅವರು ನಿ ್ರೕದನ ದೇಶವನು್ನ ಆಳುವರು.
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆ ಜನರನು್ನ ಆಳುವರು.

ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು ಅಶೂ್ಶರದವರಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವನು.



ಮೀಕ 5:7 xiv ಮೀಕ 5:12

ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ತುಳಿದು ಾಳು ಾಡು ಾಗ ಾವು ರ ಸಲ್ಪಡುವೆವು.

7ಆದರೆ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿರುವ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅಳಿದುಳಿದವರು
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮಂಜಿನಂತಿರುವರು. ಅದು

ಾರನೂ್ನ ಾಯುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಹುಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದರುವಮಳೆಯಂತಿರುವರು.

ಆಮಳೆಯು ಾರನೂ್ನ ಾಯುವದಿಲ್ಲ.
8ಆದರೆ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿರುವ

ಾಕೋಬನ ವಂಶದ ಅಳಿದುಳಿದವರು,
ಾಡಿನಲಿ್ಲರುವ ಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಂಹವು ಹೇಗೆ ಇರುವದೋ, ಾಗೆಯೇ

ಇರುವರು.
ಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡಿನ ಮಧೆ್ಯಯಿರುವ ಾ್ರಯದ
ಸಿಂಹದಂತಿರುವರು.

ಅದು ತನಗೆ
ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ತಿರು ಾಡುವದು.

ಅದು ಒಂದು ಾ್ರಣಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದರೆ
ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಲು ಾರಿಂದಲೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಜನಶೇಷವುಅದರಂತಿರುವದು.

9ನೀನು ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳಮೇಲೆ ಕೈ ಎತಿ್ತ
ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆ.
ಜನರುಯೆಹೋವನನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸುವರು

10ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಾನು ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು.

ನಿನ್ನ ರಥಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು.
11ನಿನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡುವೆನು.
12ನೀನು ಾಟಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾಡದಿರುವೆ.

ಭವಿಷ ್ಯ ಮತು್ತ ಕಣಿ ಹೇಳುವ ಜನರು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
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13ನಿನ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಕಲು್ಲಕಂಬಗಳನೂ್ನ ಒಡೆದು ಾಶ ಾಡುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ಾಡಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೀನುಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

14 ಾನು ನಿನ್ನ ಅಶೇರ ಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ
ಸುಳು್ಳ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು.

15 ಕೆಲವು ಜ ಾಂಗಗಳು ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಗ ಾನುನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸಿಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು.”

6
ಯೆಹೋವನ ದೂರು

1ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ:
“ನಿನ್ನ ಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸು.

ಗುಡ್ಡಗಳು ನಿನ್ನ ಕಥೆಯನು್ನ ಕೇಳಲಿ.
2ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತನ್ನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ಯಜ್ಯವಿದೆ.

ಪವರ್ತಗಳೇ, ಭೂಮಿಯಅಸಿ್ತ ಾರಗಳೇ
ಯೆಹೋವನ ದೂರುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ಆತನು ಧೃಡಪಡಿಸುವನು.”

3 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ಜನರೇ, ಾನು
ಾಡಿದೆ್ದೕನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾನು ಏ ಾದರೂ ಾಡಿದೆ್ದೕನೋ?
ನಿಮಗೆ ಜೀವಿಸಲು ಕಷ್ಟ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನೋ?

4 ಾನು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಾನು ನಿಮ್ಮಬಳಿಗೆ ೕಶೆ,ಆರೋನ್ಮತು್ತಮಿ ಾರ್ಮಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.

ಾನು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆತಂದೆನು.
ಗು ಾಮತನದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನಗಿ

ಾಡಿದೆನು.
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5 ನನ್ನ ಜನರೇ, ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಾ ಾಕನ ದುಷ್ಟ
ೕಜನೆಯನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿರಿ.

ಬೆ ೕರನ ಮಗ ಾದ ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನಿಗೆ ಏನು
ಹೇಳಿದನೆಂದು ಾಪಕ ಾಡಿರಿ.

ಶಿಟಿ್ಟೕಮಿನಿಂದ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನ ತನಕ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಅವೆಲ್ಲವನು್ನ ನೀವು ನೆನಪು ಾಡಿದರೆ ಯೆಹೋವನು
ನೀತಿವಂತನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವದು.”

ನಮಿ್ಮಂದ ದೇವರು ಏನನು್ನ ಅಪೇ ಸು ಾ್ತನೆ?
6 ಾನು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಬರು ಾಗ ಏನನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿ?
ಪರಲೋಕದದೇವರಿಗೆ ಾನುಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆ ಾಧಿಸು ಾಗಏನು

ಾಡಲಿ?
ಾನು ಕತರ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರು ಾಗ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದೊಡನೆ
ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕರುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲೋ?

7ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಾವಿರ ಟಗರು,
ಹತು್ತ ಾವಿರ ಎಣೆ್ಣಯ ಹೊಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವನೋ?

ಾನು ಾಡಿದ ತಪಿ್ಪನ ಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಲೋ?

ನನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ ಬಂದ ಮಗನನು್ನ ನನ್ನ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಲೋ?

8 ಮನುಷ ್ಯನೇ, ಒಳೆ್ಳಯದು ಏನೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಯೆಹೋವನು ನಿನಿ್ನಂದ ಅಪೇ ಸುವದೇನೆಂದರೆ,
ಇತರರಿಗೆ ನೀನು ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡದಿರು.

ದಯೆಮತು್ತ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು.
ದೀನತೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಏನನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು?
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9ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
“ಬುದಿ್ಧವಂತನುಯೆಹೋವನ ಾಮವನು್ನ ೌರವಿಸುವನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿ ಯ ಬೆತ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ ್ಯವಿಡು. ಆ ಬೆತ್ತವನು್ನ
ಹಿಡುಕೊಂಡವನನೂ್ನ ೌರವಿಸು.

10 ಕದು್ದಕೊಂಡ ಭಂ ಾರಗಳನು್ನ ದುಷ್ಟರು
ಇನೂ್ನ ಗುಪ್ತ ಾಗಿಡುವರೋ?

ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಅಳತೆಯಿಂದ
ಜನರನು್ನ ಇನೂ್ನ ೕಸಪಡಿಸುವರೋ?
ೌದು,ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಡಿಯುತ್ತಲಿದೆ.

11 ಕೆಲವರು ೕಸದ ಅಳತೆ ಪ್ರ ಾಣಗಳಿಂದ ಜನರನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸು ಾ್ತರೆ.

ಾನು ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೋ?
12ಪಟ್ಟಣದಧನಿಕರು ಕೂ್ರರ ಾದಮತು್ತ ದುಷ್ಟತ್ವದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ

ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಇನೂ್ನ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
ೌದು, ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ.

13ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆನು.
ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು.

14ನೀವು ತಿನು್ನವಿರಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬದು.
ನೀವು ಹೊಟೆ್ಟಗಿಲ್ಲದವರಂತೆ ಹಸಿವಿನಿಂದಲೇ ಇರುವಿರಿ.

ನೀವು ಜನರನು್ನ ಸುರ ತ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ತರಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವಿರಿ.
ಆದರೆ ನೀವು ರ ಸಿದ ಜನರನು್ನ ಖಡ್ಗ ಾರಿಗಳು
ಕೊಂದುಬಿಡುವರು. ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಡಿಯುವರು.

15ನೀವು ಬೀಜ ಬಿತು್ತವಿರಿ,
ಆದರೆ ಪೈರು ಕೊಯು್ಯವುದಿಲ್ಲ.

ಆಲೀವ್ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಾಣದಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಎಣೆ್ಣ ತೆಗೆಯುವಿರಿ.
ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಣೆ್ಣಯೇ ಸಿಗುವದಿಲ್ಲ.
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ನೀವು ಾ್ರ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾಕಿ ತುಳಿಯುವಿರಿ,
ಆದರೆ ಕುಡಿಯಲು ಾ್ರ ಾರಸವೇ ಸಿಗುವದಿಲ್ಲ.

16 ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಒಮಿ್ರಯಆ ಯನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸಿದಿರಿ.
ಅ ಾಬನ ಮನೆಯವರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೀವು

ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.
ನೀವು ಅವರ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತೕರಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಾಶ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ನಗರವನು್ನ ನೋಡಿದ ಜನರು ಆಶ್ಚಯರ್ದಿಂದ

ಸಿಳು್ಳ ಾಕುವರು.
ಆಗ ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗದವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ
ಅವ ಾನವನು್ನ ನೀವು ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.”

7
ಜನರ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನೋಡಿಮೀಕನಿ ಾದ ಬೇಸರ

1 ಾನು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಕೂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಹಣಿ್ಣನಂತಿದೆ್ದೕನೆ;

ಕೊಯಿದು ಶೇಖರಿಸಿದ ಾ್ರ ಹಣಿ್ಣನಂತಿದೆ್ದೕನೆ.
ತಿನ್ನಲು ಾ್ರ ಹಣು್ಣ ಏನೂಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

ನನಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾದ ಫಲ ಾಲದ ಆರಂಭದಲೆ್ಲೕ ಫಲಿಸುವ
ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣ ಸಿಕ ್ಕಲೇ ಇಲ್ಲ.

2 ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು.
ಈದೇಶದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರು ಾರೂಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಸೋದರನನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಾಕಲು
ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

3 ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಾಡಲು ಜನರು ನಿಪುಣ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಲಂಚ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ.
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ಾ್ಯ ಾಧೀಶರು ತಮ್ಮ ತೀಪುರ್ ಬದ ಾಯಿಸಲು ಹಣ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ.
“ಪ್ರಮುಖ ಾಯಕರು” ಾ್ಯಯ ಾದಮತು್ತ ಜನರಿಗೆಹಿತ ಾದ
ತೀ ಾರ್ನವನು್ನ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.

ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪ್ರ ಾರ ಅವರು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
4ಅವರಲಿ್ಲರುವಉತ್ತಮರೂ ಸಹಮುಳಿ್ಳನ ದೆಯಂತಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರಲಿ್ಲರುವ ಉತ್ತಮರೂ ಸಹ ಡೊಂಕುಡೊಂ ಾಗಿರುವ
ಮುಳು್ಳ ದೆಗಿಂತಲೂ ಡೊಂ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಶಿ ಯದಿನ ಬರುತಿ್ತದೆ
ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳುಈ ದಿನವುಬರುತಿ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ದಿವಸವು ಬಂದದೆ.
ಈಗ ನೀನು ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವೆ.

ನೀನು ಈಗ ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ ಒಳ ಾಗುವೆ!
5ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಡ!

ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡಬೇಡ!
ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಂದಿಗೂ

ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲರುವ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಡ.
6ಒಬ್ಬನ ವೈರಿಯು ಅವನಮನೆಯವರೇ ಆಗಿರು ಾ್ತರೆ.

ಮಗನು ತಂದೆಗೆ ೌರವವನು್ನ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ.
ಮಗಳು ಾಯಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆಯುವಳು.

ಸೊಸೆಯು ಅತೆ್ತಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆಯುವಳು.

ಯೆಹೋವನೇ ರಕ್ಷಕನು
7 ಾನು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ.

ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ನಿರೀ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನನ್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತನೆ.

8 ಾನು ಬಿದಿ್ದದೆ್ದೕನೆ, ಆದರೆ ವೈರಿಯೇ, ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನ ಾಡಬೇಡ!
ಾನು ತಿರುಗಿ ಏಳುತೆ್ತೕನೆ;

ಾನೀಗ ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
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ಆದರೆಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಬೆಳ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಕ್ಷಮಿಸು ಾ್ತನೆ

9 ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಆದರೆ ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಆತನು ಾದಿಸು ಾ್ತನೆ.
ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಆತನು ಾಡು ಾ್ತನೆ.

ಆ ಬಳಿಕ ನನ್ನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವನು.
ಆತನು ನೀತಿವಂತನೆಂಬುದು ಆಗ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.

10 “ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಎಲಿ್ಲ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದ ವೈರಿಗಳು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ, ಾಚಿಕೆಗೊಳು್ಳವರು.

ಆಗ ಾನು ಅವರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನ ಾಡುವೆನು;
ರಸೆ್ತಯ ಮಣಿ್ಣನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಜನರು ಅವರ ಮೇಲೆ
ನಡೆಯುವರು.

ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮರಳಿ ಬರುವರು
11ನಿನ್ನ ನಗರದ ಗೋಡೆಗಳು ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.

ಆಗ ದೇಶವು ಬೆಳೆಯುವುದು.
12ನಿನ್ನ ಜನರು ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗುವರು.

ಅವರು ಅಶೂ್ಶರದಿಂದಲೂ ಈಜಿಪ್್ಟ ನಗರಗಳಿಂದಲೂ ಹಿಂದೆ
ಬರುವರು.

ನಿನ್ನ ಜನರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದಲೂ
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯಆಚೆಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬರುವರು.

ಪಶಿ್ಟಮದ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವರು.
ಪೂವರ್ದ ಪವರ್ತಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವರು.

13ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದ್ದ ಜನರಿಂದಲೂ
ಅವರು ಾಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಲೂ ದೇಶವು

ಾ ಾಗಿಹೋಗಿತು್ತ.
14ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೋಲಿನಿಂದ ಆಳು,
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ನಿನಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರ ಹಿಂಡುಗಳನು್ನ ಆಳು.
ಆ ಗುಂಪು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಿಯೇ ಾಸಿಸುತ್ತದೆ;

ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲಯೂ ಾಸಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಡಿದಂತೆ ಆ ಗುಂಪು ಾ ಾನ್

ಮತು್ತ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ತನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವುದು

15 ನಿನ್ನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬರ ಾಡಿ ಾಗ ಅನೇಕ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆನು.

ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು.

16ಜ ಾಂಗಗಳು ಆಅದು್ಭತವನು್ನ ನೋಡಿ ಾಚಿಕೆಗೊಳು್ಳವರು.
ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯ ಎದುರು ಅವರ ಬಲವು ಏನೂ ಅಲ್ಲವೆಂದು
ತಿಳಿಯುವರು.

ಅವರು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ
ಕೈಗಳನಿ್ನಡುವರು.

ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಾತೆರ್ ಕೇಳಲು ನಿ ಾಕರಿಸುವರು.
17ಅವರು ಾವಿನಂತೆ ಧೂಳಿನಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವರು.

ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವರು.
ಅವರು ನೆಲದಮೇಲಿನ ಬಿಲಗಳಿಂದ

ಹರಿದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಹುಳಗಳಂತಿರುವರು.
ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಭಯದಿಂದ ನೋಡುವರು.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ

18ನಿನ್ನ ಾಗೆ ಬೇರೆ ಾವ ದೇವರೂ ಇಲ್ಲ.
ಾಪದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವರನು್ನ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸುವೆ.

ನಿನ್ನ ಜನಶೇಷವನು್ನ ಮನಿ್ನಸುವೆ.
ನೀನು ನಿತ್ಯಕೂ್ಕ ಕೋಪಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಾಕೆಂದರೆ ದಯೆತೋರಿಸುವದರಲಿ್ಲ ನೀನು ಸಂತೋಷಿಸುವೆ.
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19ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ತಿರುಗಿ ಸಂತೈಸು.
ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ನಿ ಾರಿಸು. ನಮೆ್ಮ ಾ್ಲ ಾಪಗಳನು್ನ
ಆಳ ಾದ ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲಿ್ಲ ಾಕು.

20ನೀನು ಾಕೋಬನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗುವೆ.
ನೀನು ಅಬ್ರ ಾಮನಮೇಲೆ ದಯೆತೋರಿಸಿ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗುವೆ.
ಇದನು್ನ ನೀನುಬಹಳ ಾಲದಹಿಂದೆಯೇನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರುವೆ.
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