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ಮೀಕನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಮೀಕ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಮೀಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ

(ಮೀಕ 1:1). ಮೀಕನು ಾ್ರಮೀಣ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದು್ದ, ಾ ಾಜಿಕ
ಮತು್ತ ಆ ಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಅ ಾ್ಯಯಮತು್ತ ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯಪರಿಣಾಮ ಾಗಿ
ಉಂಟಾದ ದೇವರ ಸನಿ್ನಹಿತ ಾದ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ರ ಾನಿಸಲು ನಗರ ಾಗಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ
ಕೃಷಿ ಾಗದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ ಮೀಕನು, ತನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಸ ಾರ್ರದ
ಅಧಿ ಾರದ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಹೊರಗಡೆ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು, ಇದು ಸ ಾಜದ
ದೀನ ಮತು್ತ ನಿಗರ್ತಿಕ ಾದ ಊನ ಾದವರ, ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರ ಮತು್ತ
ಾಧೆಗೊಳ ಾದವರ ಬಗೆಗಿನ (ಮೀಕ 4:6) ಅವನ ಬಲ ಾದ
ಾಳಜಿಗೆ ಾರಣ ಾಯಿತು. ಇಡೀ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲಯೇ
ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಜನನದ ಕುರಿ ಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂಣರ್ ಾದ
ಪ್ರ ಾದನೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಮೀಕನ ಪುಸ್ತಕವು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಜನನಕಿ್ಕಂತ ಏಳು ನೂರು ವಷರ್ಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ, ಆತನ
ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಾದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮನು್ನ ಮತು್ತ ಆತನ ಾಶ್ವತ ಸ್ವರೂಪವನು್ನ
ಸೂಚಿಸ ಾಗಿದೆ (ಮೀಕ 5:2).
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 730-650 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಉತ್ತರ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ ಪತನಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆಯೇ

(1:2-7) ಮೀಕನ ಆರಂಭದ ಾತುಗಳು ನುಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂದು
ತೋರುತ್ತದೆ. ಮೀಕ ಪುಸ್ತಕದ ಇತರ ಾಗಗಳು ಾಬಿಲೋನಿ ಾದ
ಸೆರೆ ಾಸದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಕೆಲವರು ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ
ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಮರಳಿದ ನಂತರದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ಎಂದು
ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
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ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಉತ್ತರ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಉತ್ತರ ಾ ಾ್ರಜ್ಯ ಮತು್ತ ದ ಣದ

ಯೆಹೂದದ ಾ ಾ್ರಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಮೀಕನು ಬರೆದನು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಮೀಕನ ಪುಸ್ತಕವುಮಹತ್ವಪೂಣರ್ ಾದ ಎರಡು ಭವಿಷ ್ಯ ಾಣಿಗಳ

ಸುತ್ತ ಸುತು್ತತ್ತದೆ: ಒಂದು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ (1:1-3:12),ಮತೊ್ತಂದು, ಸಹಸ್ರವಷರ್ದ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ದೇವಜನರ ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆ (4:1-5:15). ದೇವರು ಅವರ ಪರ ಾಗಿ
ಾಡಿದ ತನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಾತ್ರವೇ
ಾಳಜಿ ವಹಿಸುತಿ್ತರು ಾಗಲೂ ಆತನು ಅವರ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಗೆ ಾಳಜಿ
ವಹಿಸಿದನು ಎಂಬುದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ನೆನಪಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ದೈವಿಕ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್

ಪರಿವಿಡಿ
1. ದೇವರು ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬರಲಿ ಾ್ದನೆ— 1:1-2:13
2. ವಿ ಾಶದ ಸಂದೇಶ— 3:1-5:15
3. ಖಂಡನೆಯಸಂದೇಶ— 6:1-7:10
4. ಹಿನು್ನಡಿ— 7:11-20

1 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ೕ ಾಮ, ಆ ಾಜ ಮತು್ತ
ಹಿಜಿ ್ಕೕಯ ಇವರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸ ಾಯರ್ದ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ೕರೆಷೆತ್ ಊರಿನವ ಾದ ಮೀಕನಿಗೆ ಕೇಳಿ ಬಂದ
ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ.
ಸ ಾಯರ್ಕೂ್ಕ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ ಸಂಭವಿಸುವ ಾಶನ

2ಜ ಾಂಗಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರಿ.
ಭೂಮಂಡಲವೇ, ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತರೇ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ,
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದೊಳಗಿಂದ ನಿಮಗೆ

ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.
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3 ಇಗೋ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಾ್ಥನದಿಂದ ಹೊರಟು
ಇಳಿದುಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ಭೂಮಿಯಉನ್ನತಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯು ಾ್ತನೆ.
4 ಬೆಂಕಿಗೆ ಎದುರು ಕರಗುವ ಮೇಣದಂತೆಯೂ ಮತು್ತ ಇಳಿಜಾರು

ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ರಭಸ ಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಂತೆ ಕಣಿವೆಗಳು, ಪವರ್ತಗಳು ಆತನ

ಮುಂದೆ ಸೀಳಿ ಕರಗಿ ಕೊಚಿ್ಚಹೊಗುತಿ್ತವೆ.
5 ಇದಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಾರಣ ಾಕೋಬಿನ ದೊ್ರೕಹ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್

ವಂಶದ ಾಪಗಳೇ.
ಾಕೋಬಿನ ದೊ್ರೕಹವೇನು? ಸ ಾಯರ್ವಲ್ಲವೇ!

ಯೆಹೂದದ ಕೆಟ್ಟಪೂಜಾ ಾ್ಥನಗಳು ಾವುವು?
ಯೆರೂಸಲೇಮಲ್ಲವೇ!
6 ಆದ ಾರಣ ಾನು ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲನ ಾಳು

ದಿಬ್ಬವ ಾ್ನಗಿಯೂ,
ಾ್ರ ಯ ತೋಟದಮಡಿಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡುವೆನು.
ಅದರ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತಗಿ್ಗಗೆ ಸುರಿದುಬಿಡುವೆನು.
ಅದರ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳನು್ನ ಬಯಲ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.
7ಅದರ ಎರಕದ ಬೊಂಬೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡುವೆನು.
ಅದರ ಸಮಸ್ತ ಸಂ ಾದನೆಯು ಸುಟು್ಟಹೋಗುವುದು.
ಅದರ ಸಕಲ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡುವೆನು.
ಅದು ವೇ ಾ್ಯ ಾಟಿಕೆಯಿಂದ ಸಂ ಾದನೆ ಾಗಿ

ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಂಡವುಗಳು ಾಗೂ
ವೇ ಾ್ಯ ಾಟಿಕೆಯ ಸಂ ಾದನೆ ಾಗಿಯೇ ಪರರ ಾ ಾಗುವವು.
ಗೋ ಾಟ

8ಇದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಗೋ ಾಡಿ ರೋದಿಸುವೆನು,
ಬರಿ ಾ ಾಗಿಯೂ, ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿಯೂ ನಡೆ ಾಡುವೆನು.
ನರಿಗಳಂತೆ ಅರಚಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಉಷ್ಟ ್ರಪ ಗಳ ಾಗೆ ಕಿರಿಚಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
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9ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಬಿದ್ದ ಪೆಟು್ಟ ಗುಣಪಡಿಸ ಾಗದು.
ಅದುಯೆಹೂದಕೂ್ಕ ಾಕಿದೆ.
ನನ್ನ ಜನರ ಆಲೋಚ ಾ ಾ್ಥನ ಾದಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆಮುಟಿ್ಟದೆ.
10ಇದನು್ನ ಗತ್ಊರಿನಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಬೇಡಿರಿ,ಅಳಲೇಬೇಡಿರಿ,
ಬೇತೆ್ಲಯಪ್ರದಲಿ್ಲ ಧೂಳಿನೊಳಗೆ ಹೊರ ಾಡಿರಿ.
11 ಾಫೀರಿನವರೇ, ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ಅವ ಾನಪಟು್ಟ ತೊಲಗಿರಿ.
ಚಾ ಾನಿನವರು ಹೊರಡರು.
ಬೇತೆಚೇಲಿನ ಗೋ ಾಟವು ಅದರ ಬೆಂಬಲವನು್ನ ನಿಮಗೆ

ತಪಿ್ಪಸುವುದು.
12 ಕೇಡುಯೆಹೋವನಿಂದ ಹೊರಟುಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಪುರ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ ತಗಲಿದ ಾರಣ ಾರೋತಿನವರು ತಮಗೆ
ಮೇಲುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ವೇದನೆಪಡು ಾ್ತರೆ.
13 ಾಕೀಷಿನವರೇ ಅಶ್ವಗಳನು್ನ ರಥಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟರಿ.
ನಿಮ್ಮಊರೇ ಚೀ ೕನ್ ನಗರಿಯ ಾಪಕೆ್ಕ ಮೂಲ,
ೌದು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೊ್ರೕಹಗಳು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಹುಟಿ್ಟಬಂದವು.

14 ಆದ ಾರಣ ನೀವು ೕರೆಷತ್ ಗತ್ ಊರಿಗೆ ಬಳುವಳಿ
ಕೊಡಬೇ ಾಗುವುದು.

ಅಕಿ್ಜೕಬಿನ ಮನೆಗಳಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಅರಸರಿಗೆ
ೕಸ ಾಗುವುದು.

15 ಾರೇಷದವರೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕವನನು್ನ ಇನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾಡುವೆನು.

ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಾಯಕರು*ಅದು ಾ್ಲಮ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಸೇರುವುದು.
16ಯೆಹೂದವೇ, ನಿನಿ್ನಂದ ಸೆರೆಹೋಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಮುದು್ದ ಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿ

ೌರ ಾಡಿಸಿಕೋ ಮತು್ತ ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೋ.
ನಿನ್ನ ಬೋಳುತನವನು್ನ ರಣಹದಿ್ದನ ಾಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೋ.

* 1:15 1:15 ಾಯಕರು ಅಥ ಾಮಹಿಮೆಯು
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2
ಬಡವರನು್ನ ದೋಚಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ದಂಡನೆ

1ತಮ್ಮ ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರು ಾಗಲೇ ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ೕಚಿಸಿ,
ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುವವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ.
ಉದಯದ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ನಡಿಸುವರು, ಅದು ಅವರ

ಕೈವಶವಷೆ್ಟೕ.
2ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ದು ಾಶೆಯಿಂದ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
ಮನೆಗಳನು್ನ ಲೋಭದಿಂದ ಅಪಹರಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಮನೆಯನೂ್ನ, ಮನೆಯವನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸ್ವತ್ತನೂ್ನ

ತುಳಿದುಬಿಡು ಾ್ತರೆ.
3ಆದ ಾರಣಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಇಗೋ ಈ ವಂಶಕೆ್ಕ ಾನೇ ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ,
ಅದರ ಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುತಿ್ತಗೆಗಳನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರಿರಿ,
ನೀವು ತಲೆಯೆತಿ್ತ ನಡೆಯುವುದ ಾ್ಕಗದು.
ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಾಲವೇ ಸರಿ.
4 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿ

ಾವಣಿಕಟಿ್ಟ ಾಡುವರು.
‘ಅ ್ಯೕ, ಾವು ತೀ ಾ ಸೂರೆಹೋದೆವ ಾ್ಲಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮವರ

ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಪ ಾಧೀನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಅ ್ಯೕ,ಅದನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ತೊಲಗಿಸಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ

ದೇವದೊ್ರೕಹಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ’ ” ಎಂದು
ಶೋಕಗೀತ ಾಗಿ ಾಡುವರು.
5ಹೀಗಿರಲುಯೆಹೋವನ ಸಭೆಯವರ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಚೀಟು ಾಕಿ ನೂಲೆಳೆಯಲಿಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ

ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು

6ಆ ಾ, ಆ ಕೆಡುಕರು “ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ.
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ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಎತ್ತ ಾರದು,
ದೂಷಣೆಗಳು ತೊಲಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
7 ಾಕೋಬ ವಂಶವೇ,
“ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಾಳೆ್ಮಯಿಲ್ಲದೊ್ದೕ?
ಇಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳು ಆತನ ೕ” ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳುತಿ್ತೕ?
ನನ್ನ ನುಡಿಗಳು ಸ ಾ್ಮಗಿರ್ಗಳಿಗೆ ಹಿತಕರವಷೆ್ಟೕ.
8ನನ್ನ ಜನರೋ ಕೆಲವು ಾಲದಿಂದ ಶತು್ರಗ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.
ಜಗಳವನೊ್ನಲ್ಲದೆ ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬರುವವರ

ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ.
9 ನನ್ನ ಜನರ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ, ಅವರ ಪಿ್ರಯ ಾದ ಮನೆಗಳಿಂದ

ತಳಿ್ಳ ಾಕುತಿ್ತೕರಿ.
ಅವರ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಆಶೀ ಾರ್ದದ* ಹಕ್ಕನು್ನ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ

ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸುತಿ್ತೕರಿ.
10ಏಳಿರಿ, ತೊಲಗಿರಿ,ಈದೇಶವು ನಿಮ್ಮ ಸುಖವಸತಿ ಾಗದು.
ಾಶನವನು್ನ, ವಿಪರೀತ ಾಶನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಹೊಲಸು

ಇದಕೆ್ಕ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ.
11 ಾಳಿಯನೂ್ನ, ೕಸವನೂ್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವ ಸುಳು್ಳ ಾರನೊಬ್ಬನು,
“ ಾನು ಾ್ರ ಾರಸ, ಮಧ್ಯಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಿನಗೆ ಪ್ರ ಾದನೆ

ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ,
ಈಜನರು ಅಂಥವನನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಾ್ನಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಾ ಾ್ದನ

12 ಾಕೋಬೇ ನಿನ್ನವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವೆನು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಉಳಿದ ಜನರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸುವೆನು.
ಅವರನು್ನ ಹಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲನ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಇಡುವೆನು.
ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲನ ಮಂದೆಯ ಾಗೆ ಗುಂಪು

ಕೂಡಿಸುವೆನು. ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಾಡುವರು.

* 2:9 2:9 ಆಶೀ ಾರ್ದದಮಹಿಮೆಯ
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13ಹೊಡೆದು ಹೋಗುವವನು ಅವರಮುಂದೆ ಹೊರಟಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವರೂ ಾಗಿಲನು್ನ ಒಡೆದು ನುಗಿ್ಗ ಹೊರಟಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಅರಸನು ಅವರಮುಂದೆ ತೆರಳಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಅವರಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

3
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಮುಖಂಡರ ಖಂಡನೆ

1 ಾನು ಹೀಗೆ ಾರಿದೆನು;
“ ಾಕೋಬಿನ ಮುಖಂಡರೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದ ಅಧಿಪತಿಗಳೇ

ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ.
ಾ್ಯಯ ನೀತಿ ಾಲನೆ ನಿಮ್ಮ ಕತರ್ವ್ಯವಲ್ಲವೇ? ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ವಲ್ಲವೇ?

2ಆ ಾ! ಇವರು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಜನರಮೈಮೇಲಿಂದ ಚಮರ್ವನು್ನ ಸುಲಿಯು ಾ್ತರೆ.
ಅವರ ಎಲುಬುಗಳಿಂದ ಾಂಸವನು್ನ ಕಿತು್ತ ಬಿಡು ಾ್ತರೆ.
3ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನ ಾ್ತರೆ.
ಅವರ ಚಮರ್ವನು್ನ ಸುಲಿದು ಾಕಿ ಅವರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ

ಮುರಿಯು ಾ್ತರೆ.
ಹಂಡೆಯಲಿ್ಲನ ತುಂಡುಗಳಂತೆ, ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯಲಿ್ಲನ *
ಾಂಸದ ಾಗೆ ಅವರನು್ನ ಚೂರುಚೂ ಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸು ಾ್ತರೆ.

4 ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ನಡೆಸಿ ಇವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಡಲು ಆತನು
ಇವರಿಗೆಉತ್ತರಕೊಡನು.

ಇವರ ನಡತೆಯ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇವರಿಗೆ
ವಿಮುಖ ಾಗುವೆನು.”

5ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸ ಾ್ಮಗರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವವರೂ,
ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವಂಥವರಿಗೆ, “ಸ ಾ ಾನವಿರುವುದು” ಎಂದು

ಪ್ರಕಟಿಸುವರು

* 3:3 3:3 ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯಲಿ್ಲನ ದೊಡ್ಡ ಕ ಾಯಿ
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ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಾದ ತಿಂಡಿಯನು್ನ ಕೊಡದವನ
ಮೇಲೆಯುದ್ಧವನು್ನ ನಿಧರ್ರಿಸುವ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,

6 “ನೀವು ಇಂಥವ ಾದ ಾರಣ ನಿಮಗೆ ಾತಿ್ರ ಾಗುವುದು,
ದಿವ್ಯದಶರ್ನ ಾಗದು, ನಿಮಗೆ ಕತ್ತಲು ಕವಿಯುವುದು ಮತು್ತ

ಕಣಿಹೇಳ ಾಗದು.
ಸೂಯರ್ನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಮುಣುಗುವನು, ಹಗಲು ಅವರಿಗೆ

ಾಗರ್ತ್ತ ಾಗುವುದು.
7ದಿವ್ಯದಶಿರ್ಗಳು ಆ ಾಭಂಗಪಡುವರು,
ಕಣಿಯವರು ಾಚಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಎಲ್ಲರೂ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರಿಗೆ ದೈ ೕತ್ತರವೇ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
8 ಾ ಾದರೋಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ,
ಬಲ ಪ ಾಕ್ರಮ ಮತು್ತ ಾ್ಯಯಭರಿತ ಾಗಿ ಾಕೋಬಿಗೆ ಅದರ

ದೊ್ರೕಹವನು್ನ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿಗೆ ಅದರ ಾಪವನು್ನ ಾರಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
9 ಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ಅಸಹ್ಯಪಟು್ಟ,
ನೆಟ್ಟಗಿರುವುದನು್ನ ಸೊಟ್ಟಗೆ ಾಡುವ ಾಕೋಬ ವಂಶದ

ಮುಖಂಡರೇ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಮನೆತನದ ಅಧಿಪತಿಗಳೇ,
10ಚೀ ೕನನು್ನ ನರಹತ್ಯದಿಂದಲೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಅ ಾ್ಯಯದಿಂದಲೂ ಕಟು್ಟವವರೇ,
ಇದನು್ನ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ, ಕೇಳಿರಿ.
11ಮುಖಂಡರು ಲಂಚಕೆ್ಕ ಾ್ಯಯತೀರಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಾಜಕರು ಸಂಬಳ ಾ್ಕಗಿ ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತರೆ.

ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹಣಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಕಣಿಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೂಯೆಹೋವನಮೇಲೆ ಾರ ಾಕಿ,
“ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನ ಾ್ಲ,
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ನಮಗೆ ಾವ ಕೇಡೂ ಸಂಭವಿಸದು”ಅಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
12ಹೀಗಿರಲು ನಿಮ್ಮ ದೆಸೆಯಿಂದ ಚೀ ೕನ್ ಪಟ್ಟಣವು ಹೊಲದಂತೆ

ಉಳಲ್ಪಡುವುದು,
ಯೆರೂಸಲೇಮು ಾಳುದಿಬ್ಬಗ ಾಗುವುದು.
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಪವರ್ತವು ಾಡುಗುಡ್ಡಗಳಂ ಾಗುವುದು.

4
ಚೀ ೕನಿನಮುಂದಿನ ಪ್ರ ಾ್ಯತಿ

1ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಮಂದಿರದ ಬೆಟ್ಟವು
ಎ ಾ್ಲ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾಗಿ ಬೆಳೆದು

ನೆಲೆಗೊಳು್ಳವುದು.
ಆಗ ಜ ಾಂಗಗಳುಅದರ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ಾಹಗಳಂತೆ ಬರುವರು.
2ಹೊರಟುಬಂದ ಬಹು ದೇಶಗಳವರು,
“ಬನಿ್ನರಿ,ಯೆಹೋವನ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ, ಾಕೋಬ್ಯರ ದೇವರಮಂದಿರಕೆ್ಕ

ಹೋಗೋಣ,
ಆತನು ತನ್ನ ಾಗರ್ಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೋಧನೆ

ಾಡುವನು,
ಾವು ಆತನ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಚೀ ೕನಿನಿಂದ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವೂ,

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವೂ
ಹೊರಡುವವು.

3ಆತನು ಬಹು ಾಷ್ಟ ್ರದವರ ಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವನು,
ಪ್ರಬಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.
ಅವರೋ ತಮ್ಮ ಕತಿ್ತಗಳನು್ನ ಕುಲುಮೆಗೆ ಾಕಿ ಗುಳಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ,
ಬಜಿರ್ಗಳನು್ನ ಕುಡುಗೋಲುಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡುವರು.
ಜ ಾಂಗವು ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕತಿ್ತಯನೆ್ನತ್ತದು.
ಇನು್ನ ಯು ಾ್ಧ ಾ್ಯಸವು ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
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4 ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನು ತನ್ನ ಾ್ರ ಾಲತೆ ಅಂಜೂರಗಿಡ ಇವುಗಳ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವನು.

ಅವರನು್ನ ಾರೂ ಹೆದರಿಸರು.
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
5 ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ

ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಾ ಾದರೋ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ

ಯುಗಯು ಾಂತದವರೆಗೆ ನಡೆಯುವೆವು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವರು

6ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೈಹಿಕ ಾಗಿ ಊನ ಾದ ಜ ಾಂಗವನು್ನ

ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು,
ಾನು ಾಧಿಸಿ ತಳಿ್ಳದ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಸೇರಿಸುವೆನು.

7ಆಊನ ಾದ ಜನವನು್ನ ಉಳಿಸಿ ಾ ಾಡುವೆನು,
ದೂರತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಪ್ರಬಲ ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು,
ಯೆಹೋವನುಚೀ ೕನ್ಪವರ್ತದಲಿ್ಲಈದಿನದಿಂದಎಂದೆಂದಿಗೂ

ಅವರ ಾಜ ಾಗಿರುವನು.
8 ಕುರಿಮಂದೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವ ಗೋಪುರವೇ,
ಚೀ ೕನ್ಯುವತಿಯಸುಭದ್ರ ಕೋಟೆಯೇ,
ನಿನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತವು ನಿನಗೆ ದೊರೆಯುವುದು.
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ಪುರಿಯ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವು ನಿನಗೆ ಲಭಿಸುವುದು.
ಚೀ ೕನಿನ ಇಂದಿನ ಇಕ್ಕಟು್ಟ ಮುಂದಿನ ಜಯ

9ನೀನೀಗ ರೋದಿಸುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ?
ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಷು್ಟ ಕಠಿಣ ಾದ ಾತನೆಯು ನಿನ್ನನು್ನ

ಾಧಿಸುತಿ್ತರುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣವೇನು?
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾಜನಿಲ್ಲ ೕ? ನಿನ್ನ ಆಲೋಚ ಾಕತರ್ನು ಾಶ ಾದನೋ?
10ಚೀ ೕನ್ಯುವತಿಯೇ,
ಹೆರುವವಳಂತೆ ವೇದನೆಗೆ ಒಳ ಾಗು, ಾತನೆಪಡು.
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ನೀನೀಗ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಟು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತ ಾಬೆಲಿಗೆ
ಸೇರುವಿ.

ಅಲೆ್ಲೕ ನಿನಗೆ ಉ ಾ್ಧರ ಾಗುವುದು. ಅಲೆ್ಲೕ ಯೆಹೋವನು ಶತು್ರಗಳ
ಕೈಯಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸುವನು.

11 ‘ಯೆರೂಸಲೇಮ್ಹೊಲ ಾಗಿ ಹೋಗಲಿ.
ಚೀ ೕನಿನ ಾಶನವನು್ನ ಕಣು್ಣ ತುಂ ಾ ನೋಡೋಣ’ ”
ಎಂದು ೕಚಿಸುವ ಬಹು ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೂಡಿ

ಬಂದಿವೆ.
12ಆ ಾ,ಅವುಯೆಹೋವನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ,
ಆತನ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ,
ಕಣಕೆ್ಕ ಾಕಿದ ಸಿವುಡುಗಳ ಾಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ.
13ಚೀ ೕನ್ ನಗರಿಯೇ ಎದು್ದ ಒಕ್ಕಣೆ ಾಡು,
ಾನು ನಿನ್ನ ಕೊಂಬನು್ನ ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊಂಬ ಾ್ನಗಿಯೂ,
ನಿನ್ನ ಗೊರಸನು್ನ ಾಮ್ರದ ಗೊರಸ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡುವೆನು.
ನೀನು ಬಹು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಚೂರುಚೂ ಾಗಿ ತುಳಿದುಬಿಡುವಿ,
ಆ ದೇಶಗಳು ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆದು ಸಂ ಾದಿಸಿದ್ದ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ನೀನು

ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿಮೀಸ ಾಗಿಡುವೆ.
ಅವರ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಲೋಕದ ಕತರ್ನಮುಂದೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವಿ.

5
ಇ ಾ್ರಯೇಲನು್ನ ರ ಸುವ ಾಜ

1ಚಿ ೕನ್ನಗರವೇ ನಿನ್ನ ಸೇ ಾವೂ್ಯಹಗಳನು್ನ ಈಗಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು.
ಆ ಾ ಶತು್ರಗಳು ನಮಗೆಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಾ್ದರೆ.
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಅಧಿಪತಿಯ ಕೆನೆ್ನಗೆ ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯುವರು.
2ಎಫಾ್ರತದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮೇ,
ನೀನುಯೆಹೂದದ ಾ್ರಮಗಳಲಿ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಾ್ದಗಿದ್ದರೂ
ಇ ಾ್ರಯೇಲನು್ನ ಆಳತಕ್ಕವನು ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದ ನನ ಾಗಿ

ಹೊರಡುವನು.
ಆತನ ಕುಲದಮೂಲವುಪು ಾತನವೂಮತು್ತ ಅ ಾದಿಯೂಆದದು್ದ.
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3ಹೀಗಿರಲು ಪ್ರಸವವೇದನೆ ಪಡತಕ್ಕವಳುಮಗನನು್ನ ಹೆರುವವರೆಗೂ
ನನ್ನ ಜನರು ಶತು್ರವಶ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
ಅನಂತರ ಆಮಗನ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವರು
4ಆತನುಯೆಹೋವನ ಬಲವನೂ್ನ,
ತನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಾಮದಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ನಿಂತು ತನ್ನ ಹಿಂಡನು್ನ ಮೇಯಿಸುವನು.
ಆ ಹಿಂಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು.
ಆತನು ಭೂಮಿಯಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ ಪ್ರಬಲ ಾಗಿರುವನು.
ಬಿಡುಗಡೆ - ವಿ ಾಶ

5ಆತನೇ ನಮಗೆ ಸ ಾ ಾನಪ್ರದನು.
ಅಶೂ್ಶಯರ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗ,
ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ತುಳಿದು ಾಕು ಾಗ,
ಾವು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಏಳು ಾಲಕರನು್ನ ೌದು ಎಂಟು

ಪುರುಷಶೆ್ರೕಷ್ಠರನು್ನ ನೇಮಿಸುವೆವು.
6ಅವರ ಶ ಾ್ತ ್ರಸ್ತ ್ರಗಳು ಅಶೂ್ಶರ ದೇಶವನು್ನ ಧ ್ವಂಸ ಾಡುವುದು.
ನಿ ್ರೕದ್ಸೀಮೆಯಪ್ರವೇಶ ಾ್ಥನಗಳುಅವರಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ತು ಾ್ತಗುವವು.
ಅಶೂ್ಶಯರ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗ,
ನಮ್ಮ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ತುಳಿದು ಾಕು ಾಗ ಆ ಸ ಾ ಾನಪ್ರದನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಅವರ ಕೈ ಳಗಿಂದಉದ್ಧರಿಸುವನು.
7ಯೆಹೋವನ ವರ ಾದ ಇಬ್ಬನಿಯೂಮತು್ತ ಹುಲ್ಲನು್ನ
ಬೆಳೆಯಿಸುವ ಹದಮಳೆಗಳೂ ಾನವರ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ

ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವವು,
ಾನವರ ನೆರವನು್ನ ನಿರೀ ಸದೆ ಹೇಗೆ ಹಿತಕರ ಾಗಿರುವ ೕ,
ಾಗೆಯೇ ಾಕೋಬಿನ ಜನಶೇಷವು ಬಹು ಜ ಾಂಗಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ

ಹಿತಕರ ಾಗಿರುವುದು.
8ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಂಹವು ಾಡುಮೃಗಗಳನು್ನ,
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ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹವು ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳನು್ನ ಾದುಹೋಗು ಾಗೆ ಾ್ಲ
ಅವುಗಳನು್ನ ಾರೂ ರ ಸ ಾರದಂತೆ ತುಳಿದು,

ಸೀಳಿ ಾಕುವ ಾಗೆ ಾಕೋಬಿನ ಜನಶೇಷವು ದೇಶದೇಶಗಳ,
ಬಹು ಜ ಾಂಗಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಶಕರ ಾಗಿರುವರು.
9 ಾಕೋಬೇ, ನಿನ್ನ ಕೈ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಮೇಲೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡಲಿ.
ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗಲಿ.
ಭಂಗ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಮೂಢಭರವಸೆ

10ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಆದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದ ಕಡಿದುಬಿಡುವೆನು.
ನಿನ್ನ ರಥಗಳನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸುವೆನು.
11ನಿನ್ನ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ,
ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೆಡವಿ ಾಕುವೆನು.
12ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲನ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವೆನು.
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕಣಿಯವರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
13 ನಿನ್ನ ಮೂತಿರ್ಗಳನು್ನ, ಕಲು್ಲಕಂಬಗಳನು್ನ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲದಂತೆ

ಒಡೆದು ಾಕುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಕೈರೂಪಿಸಿದ್ದನು್ನ ಇನು್ನ ಪೂಜಿಸದಂತೆ ಾಡುವೆ.
14 ನಿನ್ನ ಅಶೇರವೆಂಬ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ

ಕಿತು್ತಬಿಟು್ಟ,
ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು.
15 ಅವಿಧೇಯ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಉಗ್ರಕೋಪದಿಂದ ಮುಯಿ್ಯ

ತೀರಿಸುವೆನು.”

6
ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಆತನ ಜನರಿಗೂ ಇರುವ ಾ್ಯಜ್ಯ

1ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, “ನೀನೆದು್ದ ಬೆಟ್ಟಗಳಮುಂದೆ
ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡು.

ನಿನ್ನ ಧ ್ವನಿಯು ಗುಡ್ಡಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸಲಿ
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2ಬೆಟ್ಟಗಳೇಯೆಹೋವನ ಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಭೂಮಿಯ ಾಶ್ವತ ಾದ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳೇ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆತನ ಪ್ರಜೆಯಮೇಲೆ ಾ್ಯಜ್ಯವಿದೆ.
ಆತನು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನೊಂದಿಗೆ ವಿ ಾದಿಸು ಾ್ತನೆ.”
3 “ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯೇ, ಾನು ನಿನಗೇನು ಾಡಿದೆನು?
ನಿನ್ನನು್ನ ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬೇಸರಗೊಳಿಸಿದೆನು?
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಾ ಹೇಳು.
4 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಾರು ಾಡಿ ಾಸತ್ವದಿಂದ

ಬಿಡಿಸಿದೆನು.
ೕಶೆಯನೂ್ನ, ಆರೋನನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮಿ ಾರ್ಮಳನೂ್ನ ನಿನಗೆ

ಾಯಕರ ಾ್ನಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.
5 ನನ್ನ ಜನರೇ, ೕ ಾಬಿನ ಅರಸ ಾದ ಾ ಾಕನು ಕೊಟ್ಟ

ಸಲಹೆಯನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಬೆ ೕರನ ಮಗ ಾದ ಬಿ ಾಮನು ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರವನೂ್ನ

ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಯರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಬರುವ ಾಗೆ
*ನೀವು ಶಿಟಿ್ಟೕಮನು್ನ ಬಿಟ್ಟಂದಿನಿಂದ ಗಿ ಾ್ಗಲನು್ನ ಸೇರುವ ತನಕ

ನಡೆದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
6 ಾನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾವ ಾಣಿಕೆ ಡನೆ

ಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ?
ಾವುದನ್ನಪಿರ್ಸಿಮಹೋನ್ನತ ದೇವರ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಅಡ್ಡಬೀಳಲಿ?

ಹೋಮದ ಪಶುಗಳನು್ನ ಅಥ ಾ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕರುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆತನಮುಂದೆ ಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೋ?
7 ಾವಿ ಾರು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ,

* 6:5 6:5 ಶಿಟಿ್ಟೕಮ್ ದರ್ನಿನ ಪೂವರ್ ದಂಡೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಕೊನೆಯ ಾಳೆಯ ಾಗಿತು್ತ (ಯೆಹೋ. 3:1),ಮತು್ತ ಗಿ ಾ್ಗಲ್ ಪಶಿ್ಚಮ ದಂಡೆಯಲಿ್ಲ ಾಗ್ದತ್ತ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಅವರ ದಲ ಾಳೆಯ ಾಗಿತು್ತ (ಯೆಹೋ. 4:19).
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ಲ ೂೕಪಲಕ್ಷ ತೈಲ ಪ್ರ ಾಹಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿ ಯೆಹೋವನು
ಮೆಚು್ಚ ಾ್ತನೆಯೇ?

ನನ್ನ ದೊ್ರೕಹದ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲೋ?
ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಗಭರ್ದ ಫಲವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಲೋ?
8ಮನುಷ ್ಯನೇ, ಒಳೆ್ಳಯದು ಇಂಥದೆ್ದೕ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ

ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನಲ್ಲವೇ.
ಾ್ಯಯವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದು, ಕರುಣೆಯಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿರುವುದು,
ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ರ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದು ಇಷ್ಟನೆ್ನೕ ಹೊರತು
ಯೆಹೋವನು ನಿನಿ್ನಂದ ಇನೆ್ನೕನು ಅಪೇ ಸುವನು?
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಭ್ರ ಾ್ಟಚಾರ

9 ಯೆಹೋವನ ಾಮದಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಡುವುದು ಸು ಾನವೇ,
ಎಂದುಯೆರೂಸಲೇಮಿನ

ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಬೀಸಿ ಬರುವ ಶಿ ಯದಂಡಕೆ್ಕ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ.
ಅದನು್ನ ನೇಮಿಸಿದವನು ಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
10ದುಷ್ಟನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ನಿಧಿಮತು್ತ
ಅಸಹ್ಯಕರ ಾದ ಕಿರಿಯಳತೆ ಇವು ಇನೂ್ನ ಸಿಕು ್ಕತ್ತವೆ ೕ?
11 ಕಳ್ಳ ತಕ ್ಕಡಿಯೂ ಾಗು ೕಸದ ಕಲಿ್ಲನ ಚೀಲವೂ ಒಬ್ಬನಲಿ್ಲದ್ದರೆ

ಅವನು ನಿದೋರ್ಷಿಯಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಲೋ?
12ಪಟ್ಟಣದ ಧನಿಕರು ತುಂ ಾ ಬ ಾ ಾ ್ಕರಿಗಳು.
ಅದರ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಸುಳು್ಳ ಾರರು.
ಅವರ ಾಯ ಾಲಿಗೆಯು ೕಸಕರ.
13 ಆದ ಾರಣ ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ನಿನಗೆ ಕೂ್ರರ ಾದ ಪೆಟು್ಟ

ಾಕುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಳು ಾಡುವೆನು.†
14ನೀನು ತಿಂದರೂ ನಿನಗೆ ತೃಪಿ್ತ ಾಗದು.
† 6:13 6:13 ಾಳು ಾಡುವೆನು. ಅಥ ಾ ಾ ಾಗುವಂತೆ ಾಯಪಡಿಸುವೆನು.
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ಹಸಿವೆಯು ನಿನೊ್ನಳಗೆ ಇದೆ್ದೕ ಇರುವುದು.
ನೀನು ನಿನ್ನವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರೂ ಅವರನು್ನ ಾರು ಾಡ ಾರಿ.
ಾರು ಾಡಿದವರನೂ್ನ ಕತಿ್ತಗೆ ತುತ್ತ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.

15ನೀನು ಬಿತಿ್ತದರೂ ಕೊಯು್ಯವುದಿಲ್ಲ.
ಎಣೆ್ಣಯ ಾಯಿಯನು್ನ ಜಜಿ್ಜದರೂಮೈಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಹತಿ್ತಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಾ್ರ ಯ ಹಣ್ಣನು್ನ ತುಳಿದರೂ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

16ಒಮಿ್ರ ಾಜನ ನಿಯಮಗಳೂಮತು್ತ ಅ ಾಬನ ಮನೆತನದ ಸಕಲ
ಆಚಾರಗಳೂನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸಲು್ಲತಿ್ತವೆ.

ನಿನ್ನವರು ಅವರ ದುನೀರ್ತಿಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ.
ಆದ ಾರಣ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೆರಗಿಗೂ, ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ

ಅಪ ಾಸ್ಯಕೂ್ಕ ಗುರಿ ಾಡುವೆನು.
ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಬೇ ಾದಅವ ಾನವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.”

7
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಕೊರಗು

1ಅ ್ಯೕ, ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ.
ಾಗಿದ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕೊಯು್ದ, ಾ್ರ ಯ ಹಕ್ಕಲನು್ನ ಆಯ್ದ ತೋಟದ

ಸಿ್ಥತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಗೊಂಚಲೇ ಇಲ್ಲ.
ನನಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾದ ದಲು ಾಗಿದ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣ ಸಿಕ ್ಕದು.
2ಸದ್ಭಕ್ತರು ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಾಶ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಜನರಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವಂತರೇ ಇಲ್ಲ.
ಸವರ್ರೂ ರಕ್ತಸುರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊಂಚು ಾಕು ಾ್ತರೆ.
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಬಲೆ ಡಿ್ಡ ಬೇಟೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
3ಎರಡು ಕೈಗಳನು್ನ ಾಕಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಪ್ರಭುವು ಧನವನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯು ಲಂಚಕೆ್ಕ ಕೈ ಡು್ಡ ಾ್ತನೆ.
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ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ದು ಾಶೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಹೀಗೆ ಕುಯುಕಿ್ತಯನು್ನ ಹೆಣೆಯು ಾ್ತರೆ.
4 ಅವರಲಿ್ಲ ಉತ್ತಮನೂ ಮುಳಿ್ಳನ ದೆಗೆ ಸ ಾನ, ಸತ್ಯವಂತನೂ

ಕೂಡಮುಳು್ಳಬೇಲಿಗಿಂತ ಕಡೆ.
ನಿನ್ನ ಾವಲು ಾರರು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ನಿನ್ನ ದಂಡನೆಯದಿನ ಬಂದಿದೆ.
ಈಗ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ರಂತಿ ಹಿಡಿಯುವುದು.
5ಮಿತ್ರನನು್ನ ನಂಬಬೇಡ, ಆಪ್ತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಒರಗುವವಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಸಬೇಡ

ಭದ್ರ ಾಗಿಟು್ಟಕೋ.
6ಮಗನು ತಂದೆಯನು್ನ ತುಚಿ್ಛೕಕರಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಮಗಳು ಾಯಿಗೆ ಎದುರೇಳು ಾ್ತಳೆ.
ಸೊಸೆಯು ಅತೆ್ತಯನು್ನ ವಿರೋಧಿಸು ಾ್ತಳೆ.
ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಅವನಮನೆಯವರೇ ವೈರಿಗ ಾಗುವರು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಉ ಾ್ಧರ

7 ಾನಂತುಯೆಹೋವನನು್ನ ಎದುರುನೋಡುವೆನು.
ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.
ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು.
8ನನ್ನ ಶತು್ರವೇ, ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹಿಗ್ಗಬೇಡ.
ಾನು ಬಿದಿ್ದದ್ದರೂ ಏಳುವೆನು, ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದರೂ ಯೆಹೋವನು

ನನಗೆ ಬೆಳ ಾಗಿರುವನು.
9 ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಕೋಪವನು್ನ

ಾಳಿಕೊಂಡಿರುವೆನು.*
ಾ ಾನು ಾಲಕೆ್ಕ ಆತನು ತನ್ನ ಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ನಿವರ್ಹಿಸಿ, ನನಗೆ

ಾ್ಯಯವನು್ನ ತೀರಿಸುವನು.
ನನ್ನನು್ನ ಬೆಳಕಿಗೆತರುವನು. ಆತನರಕ್ಷಣಾಧಮರ್ವನು್ನ ನೋಡುವೆನು.
10 “ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು

* 7:9 7:9 ಾಳಿಕೊಂಡಿರುವೆನು. ಅಥ ಾ ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳವೆನು.
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ನನ್ನನು್ನ ಹೀ ಾಳಿಸಿದ ಶತು್ರಗಳು ಇದನು್ನ ನೋಡು ಾಗ ಾಚಿಕೆಯು
ಅವರನು್ನ ಕವಿದುಕೊಳು್ಳವುದು.

ಾನು ಅವರನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡುವೆನು.
ಈಗಲೇ ಬೀದಿಗಳ ಕೆಸರಿನಂತೆ ತುಳಿತಕಿ್ಕೕ ಾಗುವರು.
11ಆ ಾ, ನಿನ್ನ ೌಳಿಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವ ದಿನವು ಬರುವುದು.
ಆದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನಮೇರೆಯುದೂರದತನಕವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು.
12ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಜನರು ಅಶೂ್ಶರದಿಂದಲೂ,
ಐಗುಪ್ತದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬರುವರು.
ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ, ಪವರ್ತದಿಂದ ಪವರ್ತದವರೆಗೆ

ಅಂತು
ಐಗುಪ್ತದಿಂದಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯವರೆಗೂ ಚದುರಿರುವ ನಿನ್ನ ಸಕಲ

ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೇರುವರು.
13ಆದರೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಈ ದೇಶವು
ತನ್ನ ನಿ ಾಸಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ಫಲ ಾಗಿ

ಾಳುಬಿದಿ್ದರುವುದು.
ದೇವರ ಕರುಣೆ

14ಫಲವ ಾ್ತದ ಭೂಮಿಯಮಧ್ಯದಲಿ್ಲನ ಾಡಿನೊಳಗೆ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ತಂಗುವ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ,
ನಿನ್ನ ಸ್ವ ಾ್ತದ ಹಿಂಡನು್ನ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಹಸ್ತದಿಂದಮೇಯಿಸು.
ಪೂವರ್ ಾಲದಂತೆ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲಯೂಮೇಯಲಿ.
15ನೀನು ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಾ ಾಗಿ ಬಂದ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಾನು ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು.

16ಜ ಾಂಗಗಳವರು ನೋಡಿ ತಮ್ಮಮ ಾ ಶಕಿ್ತಗೂ ಾಚಿಕೆಪಡುವರು.
ಾಯಿಯಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರ ಕಿವಿ ಕೇಳದಿರುವುದು.
17 ಾವಿನಂತೆ ಧೂಳನು್ನ ನೆಕು ್ಕವರು.
ನೆಲದಲಿ್ಲ ಹರಿ ಾಡುವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳ ಾಗೆ ತಮ್ಮ ಗುಪ್ತಸ್ಥಳಗಳಿಂದ

ನಡುಗು ಾ್ತ ಈಚೆಗೆ ಹೊರಡುವರು.
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ಯೆಹೋವನೆಂಬನಮ್ಮ ದೇವ ಾದನಿನ್ನನು್ನ ಅಂಜು ಾ್ತ,ಸೇವಿಸಿನಿನಗೆ
ಭಯಪಡುವರು.

18ನಿನಗೆ ಾವ ದೇವರು ಸ ಾನ?
ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವತಿ್ತನವರಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ ಅಪ ಾಧವನು್ನ

ಕ್ಷಮಿಸುವವನೂ,
ಅವರ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಲ ಸದವನೂ ಆಗಿದಿ್ದೕ.
ೌದು ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಿತ್ಯವೂ ಕೋಪಿಸುವವನಲ್ಲ.
ಕರುಣೆಯೇ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ.
19ಆತನು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ನಮ್ಮನು್ನ ಕನಿಕರಿಸುವನು.
ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಅಣಗಿಸುವವನು.
ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಜನರ ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ತಳಕೆ್ಕ

ಬೀ ಾಡಿಬಿಡುವಿ.
20ನೀನು ಪು ಾತನ ಾಲದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿರುವಂತೆ ಾಕೋಬನ ವಂಶದವರಿಗೆ

ಸತ್ಯಪರ ಾಗಿಯೂ,
ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಂಶದವರಿಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಪರ ಾಗಿಯೂ ನಡೆಯುವಿ.
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