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ಮ ಾಕಿಯನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಮ ಾಕಿ 1:1 ನೇ ವಚನವು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಮ ಾಕಿಯನು

ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಬೂ್ರನಲಿ್ಲ,
“ದೂತನು” ಎಂಬ ಅಥರ್ವುಳ್ಳ ಪದದಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.
ಇದು ಕತರ್ನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ದೇವಜನರಿಗೆ
ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮ ಾಕಿಯ ಕೆಲಸವನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನು್ನ
ಎರಡು ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, “ಮ ಾಕಿಯನು”
ನಮಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ತಂದ ದೂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ಮತು್ತ ಅವನ
ಸಂದೇಶವೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ಭವಿಷ ್ಯದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೂತನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತನೆ, ಅವನು ಮ ಾನ್ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲೀಯ ಾಗಿದು್ದ
ಕತರ್ನ ದಿನಕಿ್ಕಂತಮುಂಚೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವನು.

ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 430 ರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಇದು ಸೆರೆ ಾಸದ ನಂತರದ ಪುಸ್ತಕ ಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ
ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲನ ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಇದನು್ನ
ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗಿರುವ ಪತ್ರ ಾಗಿದೆ

ಮತು್ತ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಿರುವ ದೇವರ ಜನರಿಗಿರುವ ಾ ಾನ್ಯ ಪತ್ರ ಾಗಿದೆ.

ಉದೆ್ದೕಶ
ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾಡಬಹು ಾದ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಾಡುವನು ಎಂದು ಜನರಿಗೆ

ನೆನಪಿಸಲು ಮತು್ತ ದೇವರು ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿ ಬರು ಾಗ
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ಅವರ ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಹೊಣೆ ಾರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ
ಕೇಳುವನು ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಲು, ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು ನೆರವೇರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡಬೇಕೆಂದು ಜನರನು್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಲು ಬರೆದ
ಪುಸ್ತಕ ಾಗಿದೆ. ದೇವರಕಡೆಗೆತಿರುಗುವಂತೆಜನರಿಗೆಹೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಇದು ಮ ಾಕಿಯನಮೂಲಕಉಂಟಾದ ದೇವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿತು್ತ.
ಹಳೆಯಒಡಂಬಡಿಕೆಯಅಂತಿಮಪುಸ್ತಕವುಮು ಾ್ತಯ ಾಗು ಾಗ,
ದೇವರ ಾ್ಯಯದ ೕಷಣೆ ಮತು್ತ ಬರುವ ಮೆಸಿ್ಸೕಯನ ಮೂಲಕ
ಉಂಟಾಗುವ ಆತನ ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆಯ ಾ ಾ್ದನವು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಕಿವಿಗಳಲಿ್ಲ ಳಗುತಿ್ತದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಬಹಿ ಾಚರಣೆಯಖಂಡನೆ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ದೇವರನು್ನ ೌರವಿಸುವಂತೆ ಾಜಕರಿಗೆ ಪ್ರಬೋಧನೆ— 1:1-
2:9

2. ಯೆಹೂದವು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಬೋಧನೆ —
2:10-3:6

3. ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಂತೆ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಪ್ರಬೋಧನೆ —
3:7-4:6

ಸ್ವಜನರಮೇಲೆಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರೕತಿ
1 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಕುರಿತು ಮ ಾಕಿಯ ಮೂಲಕ

ನುಡಿದ ದೈ ೕಕಿ್ತ.
2ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.”

ನೀ ೕ “ ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಿ್ದೕ?”
ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ. ಏ ಾವನು ಾಕೋಬನ ಅಣ್ಣನಲ್ಲವೆ?
3 “ಆದರೆ ಾನು ಾಕೋಬನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ಏ ಾವನನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸಿ*, ಅವನ ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ ಅವನ ಪಿ ಾ್ರಜಿರ್ತ
* 1:3 1:3 ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಅಥ ಾ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ. ರೋ ಾ. 9:13.
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ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಾಡುನರಿಗಳ ಾಲು ಾಡಿದೆ್ದೕನಷೆ್ಟ” ಇದುಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ. 4 ಹೀಗಿರಲು ಎದೋಮ್ಯರು†, “ ಾವು ಾ ಾದೆವು,
ಆದರೆ ಾಳುಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟವೆವು” ಅಂದುಕೊಂಡರೆ
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಅವರು
ಕಟಿ್ಟದರೂ ಾನು ಕೆಡವಿ ಾಕುವೆನು; ಅವರು ದುಷ್ಟ ಕೇಡಿಗರು,
ಯೆಹೋವನ ನಿತ್ಯ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾದ ಜನರೂ ಅನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
5 ನೀವೇ ಇದನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ
ಮೇರೆಯ ಆಚೆಯೂ, ‘ಮ ಾ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವನು’ ”
ಅಂದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

ಅಶುದ್ಧ ಾದಯಜ್ಞಗಳು
6 “ನನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸುವ ಾಜಕರೇ, ಮಗನು ತಂದೆಗೆ

ಸ ಾ್ಮನ ಸಲಿ್ಲಸು ಾ್ತನ ಾ್ಲ, ಆಳು ಧಣಿಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತ ತೋರಿಸು ಾ್ತನಷೆ್ಟೕ;
ಾನು ತಂದೆ ಾಗಿರಲು ನನಗೆ ಸಲು್ಲವ ಸ ಾ್ಮನವೆಲಿ್ಲ? ಾನು
ದಣಿ ಾಗಿರಲು ನನಗೆ ತೋರಿಸುವ ಭಯಭಕಿ್ತಯೆಲಿ್ಲ?” ಎಂದು
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೇ ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ
ನೀವು, “ ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದೆ್ದೕವೆ?”
ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ. 7 ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಅಶುದ್ಧ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ. “ ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ್ದೕವೆ?”
ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ. “ಯೆಹೋವನ ಮೇಜಿಗೆ ಘನತೆಯೇನಿದೆ?” ಎಂದು
ನೀವು ಅಂದುಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ.

8 ಕುರು ಾದ ಪಶುವನು್ನ ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸುವುದು
ದೋಷವಲ್ಲವೆಂದು ನೆನಸುತಿ್ತೕರೋ? ಕುಂಟಾದದ್ದನೂ್ನ, ರೋಗದ
ಪಶುವನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದು ದೋಷವಲ್ಲವೆಂದು ನಂಬುತಿ್ತೕರೋ?
ಇಂಥದ್ದನು್ನ ನಿನ್ನ ದೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸು; ನಿನಗೆ ಮೆಚು್ಚಗೆ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವನೋ? ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನೋ?
† 1:4 1:4 ಎದೋಮ್ಯರು ಏ ಾವನ ವಂಶದವರು.
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ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, 9 “ ಾ ಾದರೆ
ದೇವರ ದಯೆ ದೊರೆಯುವ ಾಗೆ ದೇವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಆ ಾ, ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯ ಾಣಿಕೆ; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿ ಾದರೂ ಆತನು
ಪ್ರಸನ್ನ ಾಗುವನೋ?” ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

10“ನನ್ನಯಜ್ಞವೇದಿಯಮೇಲೆ ಾರೂಬೆಂಕಿಯನು್ನ ವ್ಯಥರ್ ಾಗಿ
ಉರಿಸದಂತೆ ನಿಮ್ಮಲೊ್ಲಬ್ಬನು ದೇ ಾಲಯದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಬಿಟ್ಟರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು! ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೆಚೆ್ಚನು, ನಿಮ್ಮ
ಕೈಯಿಂದ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸೆನು” ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 11 “ಸೂಯರ್ನು ಮೂಡುವ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ
ಮುಳುಗುವ ದಿಕಿ್ಕನವರೆಗೂ ನನ್ನ ಾಮವು ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ
ಘನ ಾಗಿದೆ; ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ ಾಮಕೆ್ಕ
ಧೂಪವನು್ನ ಶುದ್ಧ ನೈವೇದ್ಯವನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ. ೌದು, ಅನ್ಯ
ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲಯೇ ನನ್ನ ಾಮವು ಬಹು ಾನ್ಯ ಾಗಿದೆ.” ಇದು
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

12 ನೀ ೕ, “ಯೆಹೋವನ ಮೇಜು ಅಶುದ್ಧ, ಅದರ ಮೇಲಣ
ನೈವೇದ್ಯ ಅಸಹ್ಯ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಾಮವನು್ನ
ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. 13 ಅ ್ಯೕ, ಈ ಸೇವೆಯು
ಎಷೊ್ಟೕ ಬೇಸರವೆಂದು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ
ಾಡುತಿ್ತೕರಿ” ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

“ಕಳ ಾದ ಪಶುವನೂ್ನ, ಊನ ಾದದ್ದನೂ್ನ, ರೋಗ ಹಿಡಿದ
ಾ್ರಣಿಯನು್ನ ತಂದೊಪಿ್ಪಸುತಿ್ತೕರಿ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 14 “ಒಬ್ಬನು
ಹರಕೆ ಹೊತು್ತ ತನ್ನ ಹಿಂಡಿನಲಿ್ಲರುವ ಗಂಡುಪಶು ಾಗೂ
ಕಳಂಕ ಾದ ಪಶುವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಾಡಿದರೆ ಆ
ೕಸ ಾರನಿಗೆ ಾಪವು ತಟ್ಟಲಿ; ಾನು ಾಜಾಧಿ ಾಜ, ನನ್ನ
ಾಮವು ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ ಭಯಭಕಿ್ತಗೆ ಾತ್ರ ಾಗಿದೆ” ಇದು
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ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

2
ಅ ೕಗ್ಯ ಾಜಕರ ಖಂಡನೆ

1 ಾಜಕರೇ, ಈ ಅಪ್ಪಣೆಯು ಈಗ ನಿಮ ಾಗಿದೆ.
2 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ
ಾಮವನು್ನ ಘನಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆ ಯನು್ನ ನೀವು ಆಲಿಸಿ
ಮನನ ಾಡಿ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಾನು ನಿಮಗೆ
ಾಪವನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು, ನಿಮಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಿ
ದಯ ಾಲಿಸಿದವುಗಳೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಶಪಿಸುವೆನು; ೌದು, ಈ ನನ್ನ
ಆ ಯನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ಮನದಟು್ಟ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಾರಣ
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 3 ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ
ಸಂ ಾನ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ಶಪಿಸುವೆ; ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳ
ಸಗಣಿಯನು್ನ ಎರಚುವೆನು. ಈ ಅವ ಾನದಿಂದ ನೀವು ತಿಪೆ್ಪಯ
ಾ ಾಗುವಿರಿ. 4 ಾನು ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ* ಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಈ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಬೇಕು” ಇದು
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

5 “ ಾನು ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಜೀವ ಾತ ಾಗು ಬದುಕಿನಲಿ್ಲ ಾಂತಿ, ಸುಖ ತರುವಂಥ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ. ಅವರು ಭಯ ಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಾಳಲೆಂದೇ ಾನು
ಅದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದೆನು. ಅದರಂತೆ ಅವರು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಾಮಕೆ್ಕ ಹೆದರಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರು.
6 ಅವರ ಾಯಲಿ್ಲ ಸತ್ಯಬೋಧನೆಯು ನೆಲೆಸಿತು್ತ, ಅವರ
ತುಟಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಪ ಾದದ ಾತುಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಾಂತಿಯಿಂದಲೂ, ಸದ್ಧಮರ್ದಿಂದಲೂ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ಾಗಿ

* 2:4 2:4 ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಲೇವಿ ಸಂ ಾನದವರು.
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ನಡೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಬಹು ಜನರನು್ನ ಾಪದ ಕಡೆಯಿಂದ
ತಿರುಗಿಸಿದರು. 7 ಾ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವುದು
ಾಜಕನ ತುಟಿಗಳ ಧಮರ್ವಷೆ್ಟ; ಅವನು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ

ಯೆಹೋವನ ದೂತ ಾಗಿರುವ ಾರಣ ಜನರು ಅವನ ಾಯಿಂದ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುವುದು ಧಮರ್. ನೀ ೕ ಾರಿತಪಿ್ಪದಿ್ದೕರಿ;

8 “ನಿಮ್ಮ ಧ ೕರ್ಪದೇಶದಿಂದ ಬಹು ಜನರನು್ನ ಮುಗ್ಗರಿಸುವ
ಾಗೆ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ; ಲೇವಿಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿದಿ್ದೕರಿ”
ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 9 “ನೀವು ನನ್ನ
ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ನಿಯಮ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ

ಪಕ್ಷ ಾತ ತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಾನಂತೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಮುಂದೆ
ಅವ ಾನ ಹೊಂದುವಂತೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೀ ಾಳಿಸಿ ಕೀ ಾಗಿ
ಾಣುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.”

ಅವಿಧೇಯ ಗೃಹಸ್ಥರ ಖಂಡನೆ
10 ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ; ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ

ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದ್ದನಲ್ಲವೇ; ಹೀಗಿರಲು ಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ
ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡುವುದೇಕೆ?

11 ಯೆಹೂದವು ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದೆ, ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಲಿ್ಲಯೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಒಂದು ದು ಾಚಾರವು ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ;
ಯೆಹೂದವು ಅನ್ಯದೇವತೆಯನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರಯ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ಹೊಲೆಗೆಡಿಸಿದೆ. 12 ಇಂಥ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ
ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಎಬಿ್ಬಸುವವ ಾಗಲಿ, ಉತ್ತರ ಕೊಡುವವ ಾಗಲಿ
ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಯೆಹೋವನು ಾಕೋಬಿನ ಗು ಾರಗ ಳಗಿಂದ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವನು; ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆನೈವೇದ್ಯ
ತಂದು ಅಪಿರ್ಸುವವನನು್ನ ಕಡಿದುಬಿಡುವನು. 13 ಇನೊ್ನಂದು
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ - ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
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ನರ ಾಟದಿಂದಲೂ, ಗೋ ಾಟದಿಂದಲೂ ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದಲೂ
ತುಂಬಿಸಿ ಮುಚು್ಚತಿ್ತೕರಿ; ಆದ ಾರಣ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ
ಇನು್ನ ಲ ಸನು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಅದನು್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಾಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸನು.

14 “ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣವೇನೆಂದು ಕೇಳುತಿ್ತೕರೋ? ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ
ೌವನ ಾ್ರಯದ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಆದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಯೆಹೋವನೇ
ಾ ಾಗಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸಹಚರಿಣಿಯೂ, ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪತಿ್ನ ಾದ ಆಕೆಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದಿ್ದೕ. 15 ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಪತಿ್ನಯ ತನುಮನಗಳನು್ನ ಒಂದು ಾಡಿ ಒಡಂಬಡಿಸಲಿಲ್ಲವೇ?
ದೇವರ ಉದೆ್ದೕಶವೇನು? ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿ ಾಳುವ ಸಂ ಾನ
ದಯ ಾಲಿಸುವ ಉದೆ್ದೕಶ ಆತನ ಾಗಿತು್ತ. ಆದುದರಿಂದ
ಮದುವೆ ಾದ ಪತಿ್ನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡದೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಲಿ.” 16 ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಪತಿ್ನ ಾ್ಯಗವನೂ್ನ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ
ಾಡುವವನನೂ್ನ ಹಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ

ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ಆದ ಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ದೊ್ರೕಹ ಾಡಬೇಡಿರಿ.”

ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನ ಸನಿ್ನಹಿತ
17 ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಾತುಗಳಿಂದ

ಬೇಸರಗೊಳಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. “ ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ
ಬೇಸರಗೊಳಿಸಿದೆ್ದೕವೆ ಅನು್ನತಿ್ತೕ ಾ? ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ದು ಾಚಾರಿಯು
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವನು. ಅವರೇ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ.
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದು ನೀವು
ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಆತನ ಗಮನದಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದೕರಿ.

3
1 “ಇಗೋ, ನನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ,ಆತನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ
ಾರಿಯನು್ನ ಸರಿ ಾಡುವನು; ನೀವು ಹಂಬಲಿಸುವ ಕತರ್ನು
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ತನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಪಕ್ಕನೇ ಬರುವನು; ಆ ಾ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ದೂತನು ಬರು ಾ್ತನೆ” ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 2ಆತನು ಬರುವ ದಿನವನು್ನ ಾರು ಾ ಾರು?
ಆತನು ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ಾರು ನಿಂ ಾರು? ಆತನುಅಕ್ಕ ಾಲಿಗನ
ಬೆಂಕಿಗೂ, ಅಗಸನ ಾಬೂನಿಗೂ ಸ ಾನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 3 ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ
ಶೋಧಿಸುವ ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗನಂತೆ ಕುಳಿತು ಲೇವಿ ವಂಶದವರನು್ನ
ಶೋಧಿಸಿ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವನು;
ಅವರು ಸದ್ಧಮಿರ್ಗ ಾಗಿ* ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ
ತಂದೊಪಿ್ಪಸುವರು. 4 ಆಗ ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ನೈವೇದ್ಯವು, ಪೂವರ್ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಪು ಾತನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದಂತೆ ಆಗಿರುವುದು. 5 “ ಾನು ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆನು; ಾಟ ಾರನು, ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯೂ,
ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳುವವನು, ಕೂಲಿ ಹಿಡಿದು ಕೂಲಿಯವನನು್ನ
ೕಸಪಡಿಸುವವನು, ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಅ ಾಥರನೂ್ನ
ಾಧಿಸುವವನು, ವಿದೇಶಿಯ ಾ್ಯಯತಪಿ್ಪಸುವವನು ಅಂತು
ನನಗೆ ಹೆದರದಿರುವ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾನು ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸಿ ಾ ಾಗಿರುವೆನು” ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 6 “ಆದರೂ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು
ಾಪರ್ಟಿ್ಟಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಾಕೋಬ ಸಂತತಿಯವರೇ ನೀವು

ಅಳಿಯದೆಉಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ.”
ದಶ ಾಂಶ ಸಲಿ್ಲಸುವುದರಲಿ್ಲ ೕಸ

7 “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಾಲದಿಂದಲೂ ನೀವು ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಲಿ್ಲಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಪುನಃ ತಿರುಗಿರಿ;
ತಿರುಗಿದರೆ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಪುನಃ ತಿರುಗುವೆನು” ಇದು
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ತಿರುಗೋಣ?” ಎನು್ನತಿ್ತೕರಿ. 8 “ನರಮನುಷ ್ಯನು ದೇವರಿಂದ
* 3:3 3:3 ಸದ್ಧಮಿರ್ಗ ಾಗಿ ೕಗ ್ಯ ಾದ.
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ಕದು್ದಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ನೀ ೕ ನನಿ್ನಂದ ಕದು್ದಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
‘ನಿನಿ್ನಂದ ಏನು ಕದು್ದಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತೕರೋ.
ದಶ ಾಂಶವನು್ನ, ನನಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇ ಾದ ಪ ಾಥರ್,
ಇವುಗಳನೆ್ನೕ. 9 ನೀವು ಅಂದರೆ ಈ ಜ ಾಂಗದವರೆ ಾ್ಲ ನನಿ್ನಂದ
ಕದು್ದಕೊಳು್ಳವವ ಾದ ಾರಣ ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 10 ನನ್ನ
ಆಲಯವು ಆ ಾರದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ನೀವು ದಶ ಾಂಶವನು್ನ
ಾ ಾಗಲೂ ಭಂ ಾರಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ; ಾನು

ಪರಲೋಕದ ಾ್ವರಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳಹಿಡಿಯ ಾಗದಷು್ಟ
ಸುವರಗಳನು್ನ ಸುರಿಯುವೆನೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ಯೆಹೋವ ಾದ
ನನ್ನನು್ನ ಹೀಗೆ ಪರೀ ಸಿರಿ. 11ನುಂಗುವ ಹುಳವನು್ನ ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ
ತಡೆಯುವೆನು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಫಲವನು್ನ ಾಶ ಾಡದು;
ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ಯಹಣು್ಣ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಉದುರಿಹೋಗದು” ಇದು
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 12 “ಆಗ ಸಕಲ
ಜ ಾಂಗಗಳವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಧನ್ಯರೆಂದು ಕೊಂ ಾಡುವರು; ನಿಮ್ಮ
ದೇಶವು ಆನಂದ ಾಗಿರುವುದು” ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಅಪನಂಬಿಕೆಯಖಂಡನೆಮತು್ತ ಭಕ್ತರ ಮುಂದಿನಉ ಾ್ಸಹ

13 “ನೀವು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಆಡಿದ ಾತುಗಳು
ಬಹಳ ಕಠಿಣ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ. “ನಿನಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಏನು ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ?” ಅನು್ನತಿ್ತೕ ಾ? 14 ನೀವು
“ದೇವರನು್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ವ್ಯಥರ್; ಾವು ಆತನ ನಿಯಮವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ದುಃಖದಿಂದ ವಿ ಾರಿಗ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಆದ
ಾಭವೇನು? 15 ಈಗ ಅಹಂ ಾರಿಗಳನು್ನ ಾಗ ್ಯವಂತರೆಂದು
ಕೊಂ ಾಡಬೇ ಾಗಿ ಬಂತು; ೌದು, ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಗಳು ಏಳಿಗೆಗೆ
ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ, ದೇವರನು್ನ ಪರೀ ಸಿದರೂ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ”
ಅಂದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರ ಾ್ಲ. 16 ಇಂ ಾ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
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ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾತ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು,
ಯೆಹೋವನು ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಆಲಿಸಿ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ತನ್ನ ಾಮ
ಸ್ಮರಣೆ ಾಡುವವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಾಪಕದ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಿಸಿದನು. 17 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಾಯರ್ ಾಧಿಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು ನನಗೆ
ಸ್ವಕೀಯ ಜನ ಾಗಿರುವರು; ಒಬ್ಬನು ತನ್ನನು್ನ ಸೇವಿಸುವ ಸ್ವಂತ
ಮಗನನು್ನ ಕರುಣಿಸುವಂತೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ಕರುಣಿಸುವೆನು”
ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 18 ಆಗ
ಶಿಷ್ಟರಿಗೂ, ದುಷ್ಟರಿಗೂ, ದೇವರನು್ನ ಸೇವಿಸುವವರಿಗೂ, ಸೇವಿಸದೇ
ಇರುವವರಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಾಣುವಿರಿ.

4
ಯೆಹೋವನ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನ

1 “ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ಬರುತಿ್ತದೆ, ಒಲೆಯಂತೆ
ಉರಿಯುತಿ್ತದೆ; ಸಕಲ ಅಹಂ ಾರಿಗಳೂ, ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಗಳೂ
ಒಣಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ಇರುವರು. ಬರುತಿ್ತರುವ ಆ ದಿನವು ಅವರಿಗೆ
ಅಗಿ್ನಪ್ರಳಯ ಾಗುವುದು. ಬುಡ, ರೆಂಬೆಗ ಾವುದನೂ್ನ
ಉಳಿಸದು. 2 ನನ್ನ ಾಮದಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಟಿ್ಟರುವ ನಿಮಗೋ
ದೇವರ ಧಮರ್ವೆಂಬ ಸೂಯರ್ನು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನು್ನಂಟು ಾಡುವ
ಕಿರಣಗಳುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಮೂಡುವನು; ಕೊಟಿ್ಟಗೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟ
ಕರುಗಳಂತೆ ನೀವು ಹೊರಟು ಬಂದು ಕುಣಿ ಾಡುವಿರಿ; ದುಷ್ಟರನು್ನ
ತುಳಿದುಬಿಡುವಿರಿ. 3 ಾನು ಾಯರ್ ಾಧಿಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಅಧಮಿರ್ಗಳುನಿಮ್ಮಅಂ ಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆಬೂದಿ ಾಗಿಬಿದಿ್ದರುವರು”
ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಎಲೀಯನ ಬರುವಿಕೆ
4 “ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅಂದರೆ,
ಾನು ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿ ಾಗಿ ೕಶೆಗೆ
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ನೇಮಿಸಿದ ನಿಯಮವಿಧಿಗಳನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 5 ಾನು
ಬಂದು ದೇಶವನು್ನ ಾಪದಿಂದ ಹತ ಾಡದಂತೆ ಯೆಹೋವನ
ಆಗಮನದ ಭಯಂಕರ ಾದ ಮ ಾದಿನವು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ದಲೇ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲೀಯನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು;
6ಅವನು ತಂದೆಗಳ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೂ, ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ತಂದೆಗಳ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಸುವನು.”
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