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ಎಜ್ರನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಇಬಿ್ರಯ ಸಂಪ್ರ ಾಯವು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನ

ಮನ್ನಣೆಯನು್ನ ಎಜ್ರನಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಜ್ರನು ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ
ಆರೋನನ ಾ ಾತ್ ವಂಶಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ಅ ಾತ ಾಗಿದೆ,
(7:1-5), ಹೀ ಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಹಕಿ್ಕನಿಂದ ಾಜಕನೂ
ಮತು್ತ ಾಸಿ್ತ ್ರಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರಿ ಾಗಿ ಮತು್ತ ದೇವರ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಾ ್ಕಗಿ ಇದ್ದ ಎಜ್ರನ ಹುರುಪು ಪಷಿರ್ಯ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ
ಚಕ್ರವತಿರ್ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಗುಂಪನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿಗೆಮುನ್ನಡೆಸುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿತು.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ. ಪೂ. 457-440 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಾಬೆಲಿನಿಂದ

ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ

ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದ ಭವಿಷ ್ಯತಿ್ತನ ಓದು ಾರರೆಲ್ಲರು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಜನರನು್ನ ಾರೀರಿಕ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಾ ಾ್ನಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದರ

ಮೂಲಕ ಮತು್ತ ಆ ಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಾಗಿ ಾಪದಿಂದ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡುವ
ಮೂಲಕ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಪುನಃ ಾ್ಥಪಿಸಲು ದೇವರು ಎಜ್ರನನು್ನ
ದೃ ಾ್ಟಂತ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು. ಾವು ಕತರ್ನ ಕೆಲಸ
ಾಡು ಾಗ ಅವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಆ ಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಪಡೆಗಳಿಂದ
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ವಿರೋಧವನು್ನ ಾವು ನಿರೀ ಸಬಹುದು, ಾವು ಸಮಯಕೆ್ಕ
ಮುಂಚಿತ ಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾವು ವಿರೋಧವನು್ನ
ಎದುರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಾಗಿ ಸಜಾ್ಜಗಿರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಕೆ್ಕ ರಸೆ್ತಯ ಅಡಿಗಲಿ್ಲಗೆ ಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅನುವು
ಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಜ್ರನ ಪುಸ್ತಕವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ

ಕುರಿ ಾಗಿರುವ ದೇವರ ೕಜನೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವಲಿ್ಲ ನಿರು ಾ್ಸಹ
ಮತು್ತ ಭಯವು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಡೆತಡೆಗ ಾಗಿವೆ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ
ನೆನ ೕಲೆಯನು್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನಮುಂ ಾಳತ್ವದಲಿ್ಲ ದಲ ಹಿಂದಿರುಗುವಿಕೆ—
1:1-6:22

2. ಎಜ್ರನ ಮುಂ ಾಳತ್ವದಲಿ್ಲ ಎರಡನೇ ಹಿಂದಿರುಗುವಿಕೆ — 7:1-
10:44

ಅರಸ ಾದ ಕೋರೆಷನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಲು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟದು್ದ

1 ಪಷಿರ್ಯ ಅರಸ ಾದ ಕೋರೆಷನ ದಲನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಾನು ಯೆರೆಮೀಯನ ಮು ಾಂತರ ಹೇಳಿಸಿದ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಆಪಷಿರ್ಯ ಾಜ ಾದಕೋರೆಷನ
ಮನಸ್ಸನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. 2 ಅವನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಡಂಗುರದಿಂದಲೂ, ಪತ್ರಗಳಿಂದಲೂ, “ಪಷಿರ್ಯ ಾಜ ಾದ
ಕೋರೆಷನೆಂಬ ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಪರಲೋಕದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ,
ತನಗೋಸ ್ಕರ ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 3 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರು
ಆತನ ಪ್ರಜೆಗ ಾಗಿರು ಾ್ತರೋ, ಅವರು ಯೆಹೂದ ದೇಶದ
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ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲಿ. ಅವರ
ದೇವರು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ. 4 ಸೆರೆಯವರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು
ಾವ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಿರು ಾ್ತರೋ ಆ ಊರುಗಳವರು

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾಣಿಕೆಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರ, ಸರಕು, ಪಶು ಇವುಗಳನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.
5 ಆಗ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಗೋತ್ರ ಪ್ರ ಾನರಲಿ್ಲಯೂ,
ಾಜಕರಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲಯೂ ದೇವಪೆ್ರೕರಣೆಗೆ

ಒಳ ಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟುಹೋದರು. 6 ಅವರ
ನೆರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಾ ಾನು, ಬಂ ಾರ, ಸರಕು, ಪಶು, ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಸು್ತ ಇವುಗಳನೂ್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಸ ಾಯ ಾಡಿದರು. 7 ಅಲಿ್ಲಂದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು*
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಕೊಳೆ್ಳ ಾಗಿ ತಂದು ತನ್ನ ದೇವರ ಗುಡಿಯಲಿ್ಲ
ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಪಷಿರ್ಯ
ಾಜ ಾದ ಕೋರೆಷನು ಅಲಿ್ಲಂದ ತೆಗೆಸಿದನು. 8ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಖಜಾನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ ಮಿತ್ರ ಾತನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಇವನು
ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಪ್ರಭು ಾಗಿರುವ ಶೆಷ್ಬಚ್ಚರನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಾಡಿ
ಕೊಟ್ಟನು. 9 ಆ ಾ ಾನುಗಳ ಲೆಕ್ಕ: ಬಂ ಾರದ ಬೋಗುಣಿಗಳು
ಮೂವತು್ತ; ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬೋಗುಣಿಗಳು ಒಂದು ಾವಿರ; ಕತಿ್ತಗಳು
ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಭತು್ತ; 10 ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಮೂವತು್ತ; ಎರಡನೆಯ
* 1:7 1:7 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 605-562 ರಲಿ್ಲ ಆಳಿದ
ಾಬಿಲೋನಿಯನ್ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಕಿ್ರ.ಪೂ. 597 ರಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಿದವನು, ಕಿ್ರ.ಪೂ. 586 ರಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದವನು, ಕಿ್ರ.ಪೂ. 597,

586ಮತು್ತ 582 ರಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೂದದಿಂದ ಸೆರೆ ಾಸಿಗ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದವನು, ಮತು್ತ ಕಿ್ರ.ಪೂ. 597 ಮತು್ತ 586 ರಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಯದ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಬಳಸ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋದವನು ಇವನೇ (ಉ ಾಹರಣೆಗೆ, ಾನಿ. 5:1-4 ನೋಡಿರಿ).
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ದಜೆರ್ಯ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಾನೂರಹತು್ತ ಮತು್ತ ಇತರ
ಾತೆ್ರಗಳು ಒಂದು ಾವಿರ. 11ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದ ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನುಗಳ
ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಐದು ಾವಿರದ ಾನೂರು. ಶೆಷ್ಬಚ್ಚರನು
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡುಬಂ ಾಗಈಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು.

2
ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದವರ ಪಟಿ್ಟ

1 ಾಬಿಲೋನಿನಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಂದ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟವರಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ
ಸ್ವಂತ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ (ಯೆಹೂದ)
ಸಂ ಾ್ಥನದವರ ಜನಗಣತಿ. 2 ಅವರು ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್, ಯೇಷೂವ,
ನೆಹೆಮೀಯ, ಸೆ ಾಯ, ರೆಗೇ ಾಯ, ದೆರ್ಕೈ, ಬಿ ಾ್ಷನ್,ಮಿ ಾ್ಪರ್,
ಬಿಗೆ್ವ ೖ, ರೆಹೂಮ್ ಮತು್ತ ಾಣ ಎಂಬ ಾಯಕರೊಡನೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದವರು:

3ಪರೋಷಿನವರು 2,172
4ಶೆಫಟ್ಯನವರು 372
5ಆರಹನವರು 775
6 ಪಹತ್ ೕ ಾಬಿನವ ಾದ ಯೇಷೂವ ಮತು್ತ ೕ ಾಬ್
ಸಂ ಾನದವರು 2,812

7ಏ ಾಮಿನವರು 1,254
8ಜತೂ್ತವಿನವರು 945
9ಜಕೆ್ಕ ೖಯವರು 760
10 ಾನೀಯವರು 642
11ಬೇಬೈಯವರು 623
12ಅಜಾ್ಗದಿನವರು 1,222
13ಅದೋನೀ ಾಮಿನವರು 666
14ಬಿಗೆ್ವ ೖಯವರು 2,056
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15ಆದೀನನವರು 454
16ಆಟೇರಿನವ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಸಂ ಾನದವರು 98
17ಬೇಚೈಯವರು 323
18 ೕರನವರು 112
19 ಾಷುಮಿನವರು 223
20ಗಿ ಾ್ಬರಿನವರು 95
21ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವರು 123
22ನೆಟೋಫಊರಿನವರು 56
23ಅ ಾತೋತ್ಊರಿನವರು 128
24ಅಜಾ್ಮವೆತಿನವರು 42
25 ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮ್, ಕೆಫೀರ ಮತು್ತ ಬೇರೋತ್ ಊರುಗಳವರು
743

26 ಾ ಾ ಮತು್ತ ಗೆಬಊರುಗಳವರು 621
27ಮಿ ಾ್ಮಸಿನವರು 122
28ಬೇತೇಲ್ಮತು್ತ ಆಯಿಎಂಬಊರುಗಳವರು 223
29ನೆಬೋವಿನವರು 52
30ಮಗಿ್ಬೕಷಿನವರು 156
31ಬೇರೆ ಏ ಾಮಿನವರು 1,254
32 ಾರಿಮನವರು 320
33ಲೋದ್, ಾದೀದ್ಮತು್ತ ಓನೋಎಂಬಊರುಗಳವರು 725
34ಯೆರಿಕೋವಿನವರು 345
35ಸೆ ಾಹನವರು 3,630
36 ಾಜಕರಲಿ್ಲ - ಯೆ ಾಯನವ ಾದ ಯೇಷೂವನ
ಮನೆಯವರು 973

37ಇಮೆ್ಮೕರನವರು 1,052
38ಪಷೂ್ಹರನವರು 1,247
39 ಾರಿಮನವರು 1,017
40 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ: ಹೋದವ್ಯನವ ಾದ ಯೇಷೂವ ಮತು್ತ
ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್ ಇವರ ಸಂ ಾನದವರು 74

41 ಾಯಕರಲಿ್ಲ: ಆ ಾಫ್ಯರು 128
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42 ಾ್ವರ ಾಲಕರ ಸಂ ಾನದವರು: ಶಲೂ್ಲಮ್ ಸಂ ಾನದವರು,
ಆಟೇರ್,ಟಲೊ್ಮೕನ್,ಅಕೂ್ಕಬ್,ಹಟೀಟಮತು್ತ ಶೋಬೈ ಇವರು
ಒಟು್ಟ 139.

43 ದೇವ ಾ್ಥನ ಾಸರಲಿ್ಲ: ಜೀಹ ಸಂ ಾನದವರು ಮತು್ತ
ಹಸೂಫ, ಟ ಾ್ಬ ೕತ್, 44 ಕೇರೋಸ್, ಸೀಯ ಾ, ಾದೋನ್,
45 ಲೆ ಾನ, ಹ ಾಬ, ಅಕೂ್ಕಬ್, 46 ಾ ಾಬ, ಶಮೆ್ಲ ೖ, ಮತು್ತ
ಾ ಾನ್, 47 ಗಿದೆ್ದೕಲನ ಸಂ ಾನದವರು, ಗಹರ್, ರೆ ಾಯ,

48 ರೆಚೀನ್, ನೆಕೋದ, ಗಜಾ್ಜಮ್, 49 ಉಜ್ಜ, ಾಸೇಹ, ಬೇಸೈ,
50 ಅಸ್ನ, ಮೆಗೂನೀಮ್ ಮತು್ತ ನೆಫೀಸೀಮ್, 51 ಬಕೂ್ಬಕ್
ಸಂ ಾನದವರು, ಹಕೂ್ಕಫ, ಹಹೂರ್ರ್, 52 ಬಚೂ್ಲತ್, ಮೆಹೀದ,
ಹಷರ್, 53 ಬಕೋರ್ಸ್, ಸೀಸೆರ, ತೆಮಹ, 54 ನೆಚೀಹ ಮತು್ತ
ಹಟೀಫ. 55 ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಸರ ಸಂ ಾನದವರು; ಸೋಟೈ
ಸಂ ಾನದವರು, ಹಸೊ್ಲೕಫೆರೆತ್, ಪೆರೂದ, 56 ಾಲ, ದಕೋರ್ನ್
ಗಿದೆ್ದೕಲ್, 57 ಶೆಫಟ್ಯ, ಹಟಿ್ಟೕಲ್, ೕಕೆರೆತ್ ಹಚೆ್ಚ ಾಯೀಮ್ ಮತು್ತ
ಆಮಿ. 58 ಎ ಾ್ಲ ಸಂ ಾನದವರನು್ನ ದೇವ ಾ್ಥನದ ಸೇವೆ ಾಗಿ
ನೇಮಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಸರೂ ಒಟು್ಟ 392.
59ಉಳಿದ ತೇಲೆ್ಮಲಹ, ತೇಲ್ಹಷರ್, ಕೆರೂಬ್, ಅ ಾ್ದನ್ ಮತು್ತ ಇಮೆ್ಮೕರ್
ಎಂಬಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದವ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರವಂ ಾವಳಿಗಳನು್ನ
ತೋರಿಸಿದರು. 60 ಆದರೂ ಾವು ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಂಬುದನು್ನ
ಾ್ಥಪಿಸಿ ಾರದವ ಾದ ದೆ ಾಯ, ಟೋಬೀಯ ಮತು್ತ ನೆಕೋದ
ಇವರ ಸಂ ಾನದವರು 652. 61 ಾಜಕರಲಿ್ಲ: ಹಬಯ್ಯ,
ಹಕೊ್ಕೕಜ್ ಮತು್ತ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖ ಇವರ ಸಂ ಾನದವರು. (ಈ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖ
ಎಂಬವನು ಗಿ ಾ್ಯದ್ಯ ಾದ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಯ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಹೆಸರನೂ್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು.)
62 ಇವರು ತಮ್ಮ ವಂ ಾವಳಿಯ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಿದರೂ
ಅವು ಸಿಕ್ಕದ ಾರಣ ಅಶುದ್ಧರೆಂದು ಾಜಕೋದೊ್ಯೕಗದಿಂದ
ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 63 ಊರೀಮ್ ಮತು್ತ ತುಮಿ್ಮೕಮುಗಳ
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ಮೂಲಕ ದೈವನಿಣರ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲವ ಾದ ಾಜಕನು
ಬರುವ ತನಕ ಇವರು ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಪ ಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಭೋಜನ
ಾಡ ಾರದೆಂಬು ಾಗಿ ದೇ ಾಧಿಪತಿಯು ತೀಪುರ್ ಾಡಿದನು.
64 ಸವರ್ಸಮೂಹದವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯಯು ನಲ್ವತೆ್ತರಡು ಾವಿರದ

ಮುನೂ್ನರ ಆರವತು್ತ. 65 ಈ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಡದ ಅವರ
ಾಸ ಾಸಿಯರು ಏಳು ಾವಿರದ ಮುನೂ್ನರ ಮೂವತೆ್ತೕಳು
ಜನರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಾಯಕರೂ, ಾಯಕಿಯರೂ ಇನೂ್ನರು ಜನರು
ಇದ್ದರು. 66 ಅವರಿಗೆ ಏಳು ನೂರ ಮೂವ ಾ್ತರು ಕುದುರೆಗಳೂ,
ಇನೂ್ನರ ನಲ್ವತೆದು ಹೇಸರಗತೆ್ತಗಳೂ, 67 ಾನೂರ ಮೂವತೆದು
ಒಂಟೆಗಳೂ, ಆರು ಾವಿರದ ಏಳು ನೂರ ಇಪ್ಪತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳೂ ಇದ್ದವು.
68 ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯವಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಪುನಃ ಅದರ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕಟು್ಟವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 69 ಅವರು
ತಮ್ಮ ಾಮಥ್ಯರ್ಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಕಟ್ಟಡದ ಭಂ ಾರಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟದು್ದ
ಅರುವತೊ್ತಂದು ಾವಿರ ಬಂ ಾರದ ಪವನುಗಳು,* ಎರಡು ಲಕ್ಷದ
ಐವತು್ತ ಾವಿರ ತೊ ಾ ಬೆಳಿ್ಳ†ಮತು್ತ ನೂರು ಾಜಕವಸ್ತ ್ರಗಳು.

70 ದೇವ ಾ್ಥನದ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಇದ್ದ ಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು,
ಾಯಕರು, ಾ್ವರ ಾಲಕರು ಮತು್ತ ಾ ಾರಣಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಅವರವರಿಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು; ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು.

3
ಇ ಾ್ರಯೇಲರುಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದು್ದ

1 ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ
* 2:69 2:69 ಅರುವತೊ್ತಂದು ಾವಿರ ಬಂ ಾರದ ಪವನುಗಳು, ಅಂದರೆ 500
ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ. † 2:69 2:69 ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಐವತು್ತ ಾವಿರ ತೊ ಾ ಬೆಳಿ್ಳ ಆದರೆ 2,800
ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದರು. 2ಆಗ ದೇವರ
ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ೕಚಾ ಾಕನ
ಮಗ ಾದ ಯೇಷೂವನೂ, ಾಜಕ ಾದ ಅವನ ಬಂಧುಗಳೂ,
ಶೆಯಲಿ್ತೕಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನೂ ಮತು್ತ ಅವನ
ಬಂಧುಗಳೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಪುನಃ
ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 3 ಅವರು ಸುತ್ತಣ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳ
ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ವೇದಿಯನು್ನ ಅದರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಕಟಿ್ಟ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಮುಂಜಾನೆಯ
ಾಗು ಾಯಂ ಾಲಗಳ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.

4 ಇದಲ್ಲದೆ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಅವರು ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ
ಜಾತೆ್ರಯನು್ನ ಆಚರಿಸಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವಿಧಿಗನು ಾರ ಾದ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 5 ಅಂದಿನಿಂದ
ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ, ಯೆಹೋವನ ಎ ಾ್ಲ
ಉತ್ಸವದಿನ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ನೇಮಕ ಾದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳೂ,
ಜನರು ಸ್ವ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಯಜ್ಞಗಳೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದವು. 6 ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ದಲನೆಯ ದಿನದಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ

ಅಪಿರ್ಸತೊಡಗಿದರು. ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಅಸಿ್ತ ಾರವು
ಇನೂ್ನ ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ.

ದೇ ಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡಕೆಲಸ ಆರಂಭ
7 ಆದರೆ ಪಷಿರ್ಯ ಾಜ ಾದ ಕೋರೆಷನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ

ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಕಲು್ಲಕುಟಿಗರಿಗೆ ಮತು್ತ ಬಡಗಿಗಳಿಗೆ
ಹಣವನೂ್ನ, ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಪ್ಪಕೆ ್ಕ
ದೇವ ಾರುಮರಗಳನು್ನ ತರುತಿ್ತದ್ದ ಚೀದೋನ್ಯರಿಗೆಮತು್ತ ತೂಯರ್ರಿಗೆ
ಅನ್ನ ಾನಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು. 8 ಅವರು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ತಲುಪಿದ ಎರಡನೆಯವಷರ್ದ
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ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್,
ೕಚಾ ಾಕನ ಮಗ ಾದ ಯೇಷೂವ ಇವರೂ, ಲೇವಿಯರೂ,

ಸೆರೆಯಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ, ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಕಟು್ಟವವರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು.
9 ಕೂಡಲೆ ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಹೋದವ್ಯನ* ಸಂ ಾನದವ ಾದ
ಯೇಷೂವನು ಅವನಮಕ್ಕಳುಮತು್ತ ಸಹೋದರರು, ಕದಿ್ಮೕಯೇಲನು
ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು, ಹೇ ಾ ಾದನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು
ಮತು್ತ ಬಂಧುಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಾಲಯ
ಕಟು್ಟವವರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿ ನಿಂತರು. 10 ಕಟು್ಟವವರು
ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಕಿ ಾಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ನೇಮಿಸಿದ ಕ್ರಮಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ ಕೀತಿರ್ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾಜಕರು ತಮ್ಮ
ದೀ ಾವಸ್ತ ್ರಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತ ಾಗಿ ತುತೂ್ತರಿಗ ಡನೆಯೂ, ಆ ಾಫನ
ಮಕ್ಕ ಾದ ಲೇವಿಯರು ಾಳಗ ಡನೆಯೂ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.
11 ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಾಡು ಾ್ತ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸು ಾ್ತ,
“ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು; ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಂದಿಗೆ
ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿದರು.
ಯೆಹೋವನ ಕೀತರ್ನೆ ಕೇಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಅಸಿ್ತ ಾರವು ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತದೆಂದು ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಉ ಾ್ಸಹಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಜಯ ೕಷ ಾಡಿದರು. 12 ಆದರೆ
ಾಜಕರಲಿ್ಲಯೂ, ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲಯೂ, ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರಲಿ್ಲಯೂ

ಅನೇಕರು ಅಂದರೆ ದಲಿನ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ನೋಡಿದ್ದ
ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ದೇ ಾಲಯದ ಅಸಿ್ತ ಾರವು
ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಬಹಳ ಾಗಿ ಅತ್ತರು. ಬೇರೆ ಹಲವರು
ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಜಯ ೕಷ ಾಡಿದರು. 13 ಜನರು
* 3:9 3:9 ಹೋದವ್ಯನ ಅಥ ಾಯೆಹೂದ.
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ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಅಭರ್ಟಿಸುತಿ್ತದ್ದರಿಂದ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿ ಾವುದು
ಅಳುವವರ ಧ ್ವನಿ ಾವುದು ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ. ಗದ್ದಲವು ಬಹುದೂರದ
ವರೆಗೂ ಕೇಳಿಸಿತು.

4
ದೇ ಾಲಯ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಸ ಾಯರ್ರು ಅಡಿ್ಡ ಾಡಿದು್ದ

1 ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಮಂದಿರವನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದರೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು.
2 ಆಗ ಅವರು ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನ ಬಳಿಗೂ ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರ ಬಳಿಗೂ
ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, “ನಿ ್ಮಡನೆ ದೇ ಾಲಯ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ
ನಮಗೂ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ, ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಾವು ನಿಮ್ಮ
ದೇವರ ಭಕ್ತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ತಂದಿರಿಸಿದ ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸ ಾದ ಏಸಹರ್ದೊ್ದೕನನ ಾಲದಿಂದ ಾವು ಆತನಿಗೇ
ಯಜ್ಞಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ”ಎಂದುಹೇಳಿದರು.
3 ಆಗ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್, ಯೇಷೂವ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರೂ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯ
ಕಟು್ಟವುದರಲಿ್ಲ ನ ್ಮಡನೆ ಸೇರಲೇ ಕೂಡದು. ಪಷಿರ್ಯ ದೇಶದ
ಾಜ ಾದ ಕೋರೆಷನಿಂದ ನಮ ಾದ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಾವೇ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದುಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. 4ಆಗಆದೇಶನಿ ಾಸಿಗಳುಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಧೈಯರ್ಗುಂದಿಸಿ ದೇ ಾಲಯ ಕಟ್ಟದ ಾಗೆ ಬೆದರಿಸಿದರು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಉದೆ್ದೕಶವನು್ನ ಕೆಡಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಹಣಕೊಟು್ಟ ವಕೀಲರನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರು. 5ಪಷಿರ್ಯ ಾಜ ಾದ
ಕೋರೆಷನ ಾಲದಿಂದ ಪಷಿರ್ಯ ಾಜ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯವರೆಗೂ ಇದು ಮುಂದುವರಿಯಿತು.

ಯೆರೂಸಲೇಮ್ಪಟ್ಟಣದಪುನನಿರ್ ಾರ್ಣಕೆ್ಕ ಅಡಿ್ದ
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6 ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲ ಅವರು
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಾಸ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಆ ಾದನೆಯ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದರು.

7ಮತು್ತ ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬಿ ಾ್ಲಮ್,ಮಿತ್ರ ಾತ,ಟಾಬೆಯೇಲ್
ಈ ದ ಾದವರು ಪಷಿರ್ಯ ಾಜ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನಿಗೆ
ಬರೆದರು. ಆ ಪತ್ರವು ಅ ಾಮ್ಯ ಲಿಪಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಅ ಾಮ್ಯ
ಾಷೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇತು್ತ. 8 *ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ರೆಹೂಮ್,
ಲೇಖಕ ಾದ ಶಿಂಷೈ ಇವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಮುಂದಿನ ಾಗದವನು್ನ ಬರೆದು ಅತರ್ಷಸ್ತನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

9 ಅದರಲಿ್ಲ, ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ರೆಹೂಮ್, ಲೇಖಕ ಾದ ಶಿಂಷೈ
ಇವರೂ ಇವರ ತೆ ಾರ ಾದ ದಿ ಾಯರು, ಅಪಸರ್ ಾ್ಕಯರು,
ಟಪರ್ ಾಯರು, ಅ ಾ ಾರ್ಯರು,ಯೆರೆಕ್ಯರು, ಾಬಿಲೋನಿನವರು,
ಶೂಷನಿನವರು, ದೆ ಾಯರು ಮತು್ತ ಏ ಾಮ್ಯರು. 10 ಇವರೂ
ಮ ಾಶಿ್ರೕಮತ್ ಆಸೆನಪ್ಪರನು ಕರತಂದು ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ಹೊಳೆಯ ಈಚೆಗಿರುವ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದ ಇತರ
ಜನರು ಇ ಾ್ಯದಿ ಶಿರೋಲೇಖ. 11 ಅವರು ಅರಸನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ
ಪತ್ರದ ಾ ಾಂಶ ಹೀಗಿತು್ತ, “ಅತರ್ಷಸ್ತ ಾಜರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾದ
ಹೊಳೆಯ ಈಚೆಯವರು. 12 ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಸೇರಿ ಾಜಕಂಟಕ ಾದ
ಆ ಕೆಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ, ಅದರ ೌಳಿಗೋಡೆಯನೂ್ನ ಪುನಃ
ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ೌಳಿಗೋಡೆಯ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ
ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ಾವು ತಮಗೆ
ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 13 ಆ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಅದರ
ಗೋಡೆಗಳನೂ್ನ ಕಟು್ಟವುದು ಮು ಾ್ತಯಗೊಂಡರೆ ಅವರು
ಕಪ್ಪ, ತೆರಿಗೆ ಮತು್ತ ಸುಂಕಗಳನು್ನ ಾವತಿಸಲಿಕಿ್ಕಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಇದರಿಂದ ಅರಸರಿಗೆ ನಷ್ಟವುಂಟಾಗುವುದೆಂದು
* 4:8 4:8 ಎಜ್ರ 4:8-6:18ಅ ಾಮಿಕ್ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
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ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. 14 ಾವಂತು ಅರಮನೆಯ ಉಪ್ಪನು್ನ
ತಿನು್ನವವ ಾದುದರಿಂದ ಅರಸರಿಗೆ ಅಪ ಾನವುಂಟಾಗುವುದನು್ನ
ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅರಸರಿಗೆ
ಈ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ವತರ್ ಾನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. 15 ಈ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾವು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾತಂದಿರ ಚರಿತ್ರಗ್ರಂಥಗಳನು್ನ
ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ
ಅಭಿ ಾ್ರಯ. ಆ ಪಟ್ಟಣವು ಾಜಕಂಟಕ ಾದ ಪಟ್ಟಣವು.
ಅರಸರಿಗೂ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಹುಟಿ್ಟಸುವಂಥದು,
ಪೂವರ್ ಾಲದಿಂದಲೇ ದಂಗೆಯೆಬಿ್ಬಸುವಂಥದು ಎಂಬುದೂ ಆ
ಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ಪಟ್ಟಣವು ನೆಲಸಮ ಾಯಿತು ಎಂದು
ಆ ಚರಿ ಾ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 16 ಆ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ
ಅದರ ಗೋಡೆಗಳನೂ್ನ ಪುನಃ ಕಟು್ಟವು ಾದರೆ ತಮಗೆ ಹೊಳೆಯ
ಈಚೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದುಅಂಗುಲವೂಉಳಿಯದುಎಂಬು ಾಗಿಅರಸರಿಗೆ
ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬುದೇ.”

17 ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವು, “ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ
ರೆಹೂಮ್, ಲೇಖಕ ಾದ ಶಿಂಷೈ ಇವರಿಗೂ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲರುವ
ಅವರ ತೆ ಾರರಿಗೂ ಹೊಳೆಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ಇತರರಿಗೂ,
ನಮ್ಮ ಕುಶಲ ೕಮಗಳ ಅಭಿ ಾಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 18 ನೀವು
ಕಳುಹಿಸಿದ ಪತ್ರವು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಓದ ಾಯಿತು. ಅದರ ಸಂಪೂಣರ್
ವಿಷಯ ಮನದಟಾ್ಟಯಿತು. 19 ನನ್ನ ಆ ಾನು ಾರ ವಿಚಾರಣೆ
ಾಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಾಗ ಆ ಪಟ್ಟಣದವರು ಪೂವರ್ ಾಲದಿಂದಲೇ

ಅರಸರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬೀಳು ಾ್ತ, ದೊ್ರೕಹ ಾಡು ಾ್ತ,
ದಂಗೆಯೆಬಿ್ಬಸು ಾ್ತ ಇದ್ದವರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. 20 ಅವರು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾಜ್ಯ ಆಳು ಾ್ತ, ಹೊಳೆ ಾಚೆಯ
ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಅಧಿ ಾರನಡಿಸು ಾ್ತ, ಕಪ್ಪ, ತೆರಿಗೆ ಸುಂಕಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇದ್ದರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. 21 ಆದುದರಿಂದ ಆ
ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ತಡೆಯಬೇಕೆಂತಲೂ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗುವ ವರೆಗೆ
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ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಆವ ಾಶ ಕೊಡ ಾರದೆಂತಲೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ.
22 ಾಜರಿಗೆ ಾನಿಯುಂಟಾಗದ ಾಗೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರಿ,
ಉ ಾಸೀನತೆಯಿಂದ ಲ ಸದೆ ಇರಬೇಡಿ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

23ಅರಸ ಾದಅತರ್ಷಸ್ತನಈಪತ್ರವನು್ನ ರೆಹೂಮ್,ಲೇಖಕ ಾದ
ಶಿಂಷೈ ಇವರ ಮುಂದೆಯೂ ಇವರ ತೆ ಾರರ ಮುಂದೆಯೂ
ಓದಿದ ಕೂಡಲೆ ಅವರು ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಬಲವಂತದಿಂದಲೂ ಅಧಿ ಾರದಿಂದಲೂಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ತಡೆದರು.

24 ಅಂದಿನಿಂದ ಪಷಿರ್ಯ ದೇಶದ ಾಜ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದವರೆಗೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಕೆಲಸವು ನಿಂತುಹೋಯಿತು.

5
ದೇ ಾಲಯ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಪುನಃ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದು್ದ

1 ಪ್ರ ಾದಿಗ ಾದ ಹ ಾ್ಗಯನೂ ಮತು್ತ ಇದೊ್ದೕವಿನ ಮಗ ಾದ
ಜೆಕಯರ್ನೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಿಂದ ಪೆ್ರೕರಿತ ಾಗಿ ಆತನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ದೇ ಾಲಯ ಕಟಿ್ಟಸುವ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದರು. 2ಆಗ ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ
ಮಗ ಾದ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್, ೕಚಾ ಾಕನ ಮಗ ಾದ ಯೇಷೂವ
ಇವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ದೇವಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಅವರೊಡನಿದು್ದ ಅವರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹೊಳೆಯ ಈಚೆಯ
ಪ್ರದೇಶಗಳ ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ತತೆ್ತನೈಯೂ ಶೆತಬೋರ್ಜೆನೈಯೂ
ತಮ್ಮ ತೆ ಾರರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು. 4 ಅವರು,
“ಈ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ
ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟವರು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ಮತು್ತ
ಈ ಕಟ್ಟಡವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುತಿ್ತರುವವರ ಹೆಸರುಗಳು ಾವುವೆಂದು
ವಿಚಾರಿಸಿದರು. 5 ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ
ದೇವರ ಕೃ ಾಕಟಾಕ್ಷ ಇದು್ದದರಿಂದ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದವರು
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ಅವರಿಗೆಅಡಿ್ಡ ಾಡದೆ, ಾವುಇದರವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ ಾರ್ವೆಷನಿಗೆ
ವತರ್ ಾನಮುಟಿ್ಟಸಿ,ಉತ್ತರವನು್ನ ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸುವೆವೆಂದುಹೇಳಿ
ಹೊರಟು ಹೋದರು.

ತತೆ್ತನೈಯೂ ಾ ಾರ್ವೆಷನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪತ್ರ
6 ಹೊಳೆಯ ಈಚೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ

ತತೆ್ತನೈಯೂ, ಶೆತಬೋರ್ಜೆನೈಯೂ ಮತು್ತ ಹೊಳೆಯ ಈಚೆಯಲಿ್ಲ
ಅವನ ತೆ ಾರ ಾದ ಅಪಸರ್ ಾ್ಕಯರೂ ಅರಸ ಾದ
ಾ ಾರ್ವೆಷನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯು. 7ಅವರು ಅರಸನಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದ ಪತ್ರದ ಾ ಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, “ ಾ ಾರ್ವೆಷ್ ಾಜರಿಗೆ
ಹೃತೂ್ಪವರ್ಕ ನಮ ಾ್ಕರಗಳು, ತಮ್ಮ ೕಮ ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕವೆ. 8 ಾವು
ಯೆಹೂದ ಸೀಮೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ
ನೋಡಿ ಬಂದೆವು ಎಂದು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಇಚಿ್ಛಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆಲಯವನು್ನ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕಟು್ಟ ಾ್ತ, ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ
ತೊಲೆಗಳನಿ್ನಡು ಾ್ತ ಇ ಾ್ದರೆ. ಈ ಕೆಲಸವು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ,
ವಿಶೇಷ ಶ್ರಮದಿಂದ ವೇಗ ಾಗಿ ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ.

9 “ಅಲಿ್ಲನ ಹಿರಿಯರ ಹತಿ್ತರ, ‘ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ
ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟವರು ಾರು’ ಎಂದು ವಿಚಾರ ಾಡಿದೆವು.
10 ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾನ ಾದವರು ಇಂಥಿಂಥವರೆಂದು ತಮಗೆ ಬರೆದು
ತಿಳಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದೆವು. 11 ಅವರು
ನಮಗೆ, ‘ ಾವು ಪರಲೋಕ ಮತು್ತ ಭೂಲೋಕಗಳ ದೇವರ
ಸೇವಕರು. ಅನೇ ಾನೇಕ ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಟಿ್ಟದ್ದ ಆಲಯವನು್ನ
ಪುನಃ ಕಟು್ಟತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಒಬ್ಬ ಮ ಾ ಾಜನು ಅದನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದ್ದನು. 12 ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಪರಲೋಕದೇವರನು್ನ
ರೇಗಿಸಿದ್ದರಿಂದಆತನುಅವರನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಕಸಿ್ದೕಯ ಾಜ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಅವನು ಈ ಆಲಯವನು್ನ
ಾಳು ಾಡಿ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯ್ದನು.

13 ಆದರೆ ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸ ಾದ ಕೋರೆಷನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
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ದಲನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಈ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಪುನಃ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 14ಅದಲ್ಲದೆ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ, ಾಬಿಲೋನಿನ
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದ ದೇವ ಾ್ಥನ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ
ಅಲಿ್ಲಂದ ತೆಗಿಸಿ ಾನು ದೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದ ಶೆಷ್ಬಚ್ಚರನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. 15ಅವನು, “ಈ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಇಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ
ಆ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಪುನಃ ಅದರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಸು” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 16 ಆಗ ಆ ಶೆಷ್ಬಚ್ಚರನು ಬಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ದೇ ಾಲಯದ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಕಿಸಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ
ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಕಟು್ಟವ ಕೆಲಸವು ನಡೆಯುತಿ್ತರುತ್ತದೆ. ಇನೂ್ನ
ಮುಗಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬು ಾಗಿಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

17 “ಅರಸರಿಗೆ ಸರಿತೋರುವು ಾದರೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಈ
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಪುನಃ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಅರಸ ಾದ ಕೋರೆಷನಿಂದ
ಅಪ್ಪಣೆ ದೊರಕಿದು್ದ ಸತ್ಯ ೕ ಎಂಬುದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜಭಂ ಾರದಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಲಿ ಮತು್ತ
ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕುರಿತು ಾಜರ ಚಿತ್ತವೇನೆಂಬುದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿಸೋಣ ಾಗಲಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

6
ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಾಜಾ

1 ಅರಸ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನು ಾಬಿಲೋನಿನ
ಗ್ರಂಥಸಂಗ್ರಹ ಾಗಿದ್ದ ಾಬಿಲೋನಿನ ಭಂ ಾರದಲಿ್ಲ ಾಜಾ ಯನು್ನ
ಹುಡುಕುವುದಕೆ್ಕ ಆ ಯನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿದನು. 2 ಅವರು
ಹುಡುಕಿ ಾಗ ಮೇದ್ಯ ಸಂ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲರುವ ಅಹೆ್ಮ ಾ ಾಜ ಾನಿಯಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಸುರುಳಿ ಸಿಕಿ್ಕತು.
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3 ಅದರಲಿ್ಲ, “ಅರಸ ಾದ ಕೋರೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ದಲನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದ ಕೋರೆಷನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ದೇ ಾಲಯದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣೆ, ‘ಬಲ ಾದ
ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಕಿ, ಯಜ್ಞಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಆಲಯವನು್ನ
ಪುನಃ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದರ ಎತ್ತರ ಅರುವತು್ತ ಳವು, ಅಗಲ
ಅರುವತು್ತ ಳವು ಇರಬೇಕು. 4 ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೂರು
ಾಲುಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಮರದ ಒಂದು ಾಲನು್ನ ಾಕಿ
ಕಟ್ಟಬೇಕು. ವೆಚ್ಚವೆ ಾ್ಲ ಾಜಭಂ ಾರದಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು.
5 ಇದಲ್ಲದೆ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯದಿಂದ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂ ಾರದ ದೇವ ಾ್ಥನ
ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ದಲಿದ್ದ
ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಅಂದರೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಡಬೇಕು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದಿತು್ತ.

6 “ಆಗ ಾ ಾರ್ವೆಷನು ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
ಹೊಳೆ ಾಚೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ತತೆ್ತನೈ,
ಶೆತಬೋರ್ಜೆನೈ, ಹೊಳೆ ಾಚೆಯಲಿ್ಲ ಇವರು ತೆ ಾರ ಾದ
ಅಪಸರ್ ಾ್ಕಯರು ಇವರಿಗೆ, ನೀವು ಅವರ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ.
7 ಆ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಬೇಡಿರಿ.
ಯೆಹೂದ ದೇ ಾಧಿಪತಿಯು, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯರು ಇವರೇ
ಅದನು್ನ ಅದರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಲಿ. 8 ಆ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಾಜರ ಸೊತಿ್ತನಿಂದ
ಅಂದರೆ ಹೊಳೆ ಾಚೆಯ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳ ಕಪ್ಪದಿಂದ ತಡ ಾಡದೆ
ಎ ಾ್ಲ ವೆಚ್ಚವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 9 ಅವರು ಪರಲೋಕದೇವರ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಬೇ ಾದ ಹೋರಿ, ಟಗರು,
ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ, ಗೋದಿ, ಉಪು ್ಪ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳನೂ್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಜಕರು ಹೇಳುವ ಪ್ರ ಾರ ಪ್ರತಿದಿನವೂ
ತಪ್ಪದೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬು ಾಗಿಯೂ ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
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10 ಅವ ಾದರೋ ಪರಲೋಕದೇವರಿಗೆ ಸುಗಂಧಹೋಮಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿ, ಾಜನ ಮತು್ತ ಾಜಪುತ್ರರ ದೀಘಾರ್ಯಷ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಲಿ. 11 ಈ ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಾವ ಾದರೂ
ಬದ ಾಯಿಸುವು ಾದರೆ ಅವನ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಒಂದು
ತೊಲೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು, ಅದನು್ನ ಶೂಲವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ, ಅದರ
ಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಏರಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಅ ಮನೆಯನು್ನ ತಿಪೆ್ಪಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 12 ಮತು್ತ ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವರು ಈ
ಆ ಯನು್ನ ಬದಲಿಸುವುದಕೂ್ಕ,ಯೆರೂಸಲೇಮಿನದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಕೈಯೆತು್ತವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಾಜನನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಜ ಾಂಗವನೂ್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಲಿ. ಾ ಾರ್ವೆಷ ಾದ
ಾನು ಆ ಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ, ಅದನು್ನ ಉ ಾಸೀನತೆಯಿಂದ
ಅಲ ಸದೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

ದೇ ಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ
13 ಅರಸ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನು ಆ ಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ

ಹೊಳೆಯ ಈಚೆಯ ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ತತೆ್ತನೈಯೂ
ಶೆತಬೋರ್ಜೆನೈಯೂ ಮತು್ತ ಅವರ ತೆ ಾರರೂ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿ
ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು. 14 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯರು,
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹಗೆ್ಗ ೖ, ಇದೊ್ದೕವಿನ ಮಗ ಾದ ಜೆಕರೀಯ
ಇವರ ಪ್ರ ಾದನೆಯಿಂದ ಪೆ್ರೕರಿತ ಾಗಿ ಕಟು್ಟವ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರ ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿಯೂ
ಪಷಿರ್ಯ ಾಜ ಾದ ಕೋರೆಷ್, ಾ ಾರ್ವೆಷ್, ಅತರ್ಷಸ್ತ
ಇವರ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಆ ಾರದಿಂದಲೂ ಕಟ್ಟಡವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದರು.
15 ಅರಸ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಆರನೆಯ ವಷರ್ದ
ಫಾಲು್ಗಣ ಾಸದ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ
ಪೂರೈಸಿದರು. 16 ಾಜಕರೂ, ಲೇವಿಯರೂ ಮತು್ತ ಸೆರೆಯಿಂದ
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ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ ಬೇರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ
ದೇ ಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಯನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು.

17 ಅವರು ಆ ದೇ ಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಗೋಸ ್ಕರ ನೂರು ಹೋರಿ,
ಇನೂ್ನರು ಟಗರು, ಾನೂರು ಕುರಿಮರಿ ಇವುಗಳನೂ್ನ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ದೋಷಪರಿ ಾ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಅವರ ಕುಲಗಳ ಸಂ ಾ್ಯನು ಾರ
ಹನೆ್ನರಡು ಹೋತಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 18ಆಮೇಲೆ ಾಜಕರ
ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಆ ಾ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ
ನಿಯಮದ ಪ್ರ ಾರಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದರು.

19 ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪಸ ್ಕವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು. 20 ಾಜಕರೂ
ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರೂ ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಎಲ್ಲರೂ
ಶುದ್ಧ ಾದನಂತರ ಲೇವಿಯರು ದೇ ಾಂತರದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಬಂದವರಿಗೋಸ ್ಕರವೂ, ತಮಗೋಸ ್ಕರವೂ ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ
ವಧಿಸಿದರು. 21 ದೇ ಾಂತರದಿಂದ ಬಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹುಡುಕುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ದೇಶನಿ ಾಸಿಗಳ ಅಶುದ್ಧತ್ವವನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ, ಇವರೊಡನೆ
ಕೂಡಿಕೊಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಪಸ್ಕಭೋಜನ ಾಡಿದರು. 22 ಇದಲ್ಲದೆ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದರಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸನು* ತಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನ
ಮನಸ್ಸನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ತಮಗೆ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ
ಎಂದು ಹಷಿರ್ಸು ಾ್ತ ಏಳು ದಿನಗಳ ವರೆಗೂ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳ
ಜಾತೆ್ರಯನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು.

7
ಎಜ್ರನುಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದದು್ದ

* 6:22 6:22 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಇದು ಾರಸಿಯ ಅರಸನು ಅಶೂ್ಶರ
ಅರಸರ ಉತ್ತ ಾಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರ ಾ ಾ್ರಜ್ಯವನು್ನ ದಲು
ಾಬಿಲೋನಿಯದವರು ನಂತರ ಾರಸಿಯವರುಉತ್ತ ಾಧಿ ಾರದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
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1 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಪಷಿರ್ಯ ಾಜ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ
ಎಜ್ರನು ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಬಂದನು. ಇವನು ಸೆ ಾಯನ
ಮಗ; ಸೆರೆಯನು ಅಜಯರ್ನ ಮಗ; ಇವನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ.
2 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಶಲೂ್ಲಮನ ಮಗ; ಇವನು ಚಾದೋಕನ ಮಗ;
ಇವನು ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗ; ಇವನು ಅಮಯರ್ನ ಮಗ.
3 ಅಮಯರ್ನು ಅಜಯರ್ನ ಮಗ; ಇವನು ಮೆ ಾ ೕತನ
ಮಗ. 4 ಮೆ ಾ ೕತನು ಜೆರಹ್ಯನ ಮಗ; ಇವನು ಉಜಿ್ಜೕಯ
ಮಗ; ಇವನು ಬುಕಿ್ಕೕಯ ಮಗ. 5 ಬುಕಿ್ಕೕಯನು ಅಬೀಷೂವನ
ಮಗ; ಇವನು ಫೀನೆ ಾಸನ ಮಗ; ಇವನು ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮಗ;
ಇವನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಮಗ. 6 ಎಜ್ರನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ದೊರಕಿದ ೕಶೆಯ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶದಲಿ್ಲ ಾರಂಗತ ಾದ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತ ಾಲನೆಯಿಂದ ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ
ಇಷ್ಟ ಾದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. 7 ಅವನೊಡನೆ ಕೆಲವು
ಜನರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ, ಾಜಕರೂ, ಲೇವಿಯರೂ, ಾಯಕರೂ,
ಾ್ವರ ಾಲಕರೂ ಮತು್ತ ದೇವ ಾ್ಥನ ಾಸರೂ ಅತರ್ಷಸ್ತ ಅರಸನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದರು.
8 ಎಜ್ರನು ಆ ಅರಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದ ಐದನೆಯ
ತಿಂಗಳಲಿ್ಲಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ತಲುಪಿದನು. 9ಅವನು ದಲನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ದಲ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಹೊರಟನು; ತನ್ನ
ದೇವರಕೃ ಾ ಹಸ್ತ ಾಲನೆಯಿಂದಐದನೆಯತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದನು. 10 ಎಜ್ರನು
ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅ ಾ್ಯಸಿಸಿ ಅನುಸರಿಸಲಿಕೂ್ಕ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಅದರ ವಿಧಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು
ದೃಢ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.

ಅತರ್ಷಸ್ತನು ಎಜ್ರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪತ್ರ
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11 ಾಜಕನು ಮತು್ತ ಾಸಿ್ತ ್ರಯೂ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿ ಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ
ಯೆಹೋವನ ಆ ಾವಿಧಿಸೂತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ವಂಸನೂ ಆಗಿದ್ದ ಎಜ್ರನಿಗೆ
ಅರಸ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನು ಕೊಟ್ಟ ಪತ್ರ.

12 “ ಾಜಾಧಿ ಾಜ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನು, ಾಜಕನೂ
ಪರಲೋಕದೇವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೀಣನೂ ಆದ
ಎಜ್ರನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, 13 ನನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ತಮ್ಮ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು ಾಗು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡ ಹೋಗಬಹುದೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 14 ನೀನು
ಹೋಗಿ ಯೆಹೂದದವರ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ಆಚರಣೆಯು
ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಗ್ರಂಥಕೆ್ಕ
ಅನು ಾರ ಾಗಿದೆ ೕ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
15 ಮತು್ತ ಅರಸನೂ ಅವನ ಮಂತಿ್ರಗಳೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಿಗೊಸ್ಕರ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರ, 16 ಾಬೆಲ್ ಸಂ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಿಕು ್ಕವ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಾ ಾರಣಜನರೂ, ಾಜಕರೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ತಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಸ್ವ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದ
ಕೊಡುವ ಾಣಿಕೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು; ಹೀಗೆಂದು
ಾನೂ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಏಳು ಜನ ಮಂತಿ್ರಗಳೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕವೆ.

17 ನೀನು ಈ ಹಣದಿಂದ ಹೋರಿ, ಟಗರು, ಕುರಿ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಇವುಗ ಡನೆ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗತಕ್ಕ ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯ, ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರ ಆಲಯದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
18 ಉಳಿದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಆ ಯನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ, ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಸರಿತೋರುವಂತೆ
ವೆಚ್ಚ ಾಡಿರಿ. 19ನಿನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದ ಆ ಾಧನೆ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ
ಕೊಡುವ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
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ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. 20 ನಿನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ನೀನು ಬೇರೆ ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ವೆಚ್ಚ ಾಡಬೇ ಾದರೆ ಅದನು್ನ
ಾಜಭಂ ಾರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವೆಚ್ಚ ಾಡು.
21 “ಅತರ್ಷಸ್ತ ಾಜ ಾದ ಾನು ಹೊಳೆ ಾಚೆಯ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳ

ಭಂ ಾರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವುದು ಏನೆಂದರೆ,
‘ ಾಜಕರೂ ಪರಲೋಕದೇವರ ಧ ಾರ್ಚಾಯರ್ನೂ ಆದ
ಎಜ್ರನು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ಕೊಡಬೇಕು.
22 ನೂರು ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳ*, ನೂರು ಕೋರ್ ಗೋದಿ† ನೂರು ಬತ್
ಾ್ರ ಾರಸ‡, ಎಣೆ್ಣ ನೂರು ಬತ್§ ಇಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೂ ಕೊಡಬಹುದು;
ಉಪ್ಪನು್ನ ಎಷು್ಟ ಬೇ ಾದರೂ ಕೊಡಬಹುದು. 23 ಅರಸನ
ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂ ಾನದವರ ಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೈವಕೋಪ
ಉಂಟಾಗದ ಾಗೆ ನೀವು ಪರಲೋಕದೇವರ ಆ ಾನು ಾರ
ಬೇ ಾದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು.
24 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಾಜಕರು,
ಲೇವಿಯರು, ಾಯಕರು, ಾ್ವರ ಾಲಕರು, ಾಸರು ಮುಂ ಾದ
ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಾರಿಂದಲೂ ಕಪ್ಪ, ತೆರಿಗೆ, ಸುಂಕ ಇವುಗಳನು್ನ
ವಸೂಲಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರಲಿ.’

25 “ಎಜ್ರನೇ, ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ದೇವರ
ಾನೋಪದೇಶಗ್ರಂಥಕೆ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಪಂಚಾಯತರನೂ್ನ ನೇಮಿಸು. ಅವರು ಹೊಳೆ ಾಚೆಯ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಧಮರ್ವನು್ನ ಅರಿತಿರುವವರೆಲ್ಲರ
ಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ತೀರಿಸಲಿ. ಅರಿಯದವರಿಗೆನೀವುಅದನು್ನ ಕಲಿಸಬೇಕು.

26 ನಿನ್ನ ದೇವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾಜಾ ಯನೂ್ನ

* 7:22 7:22 ನೂರು ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳ ಅಂದರೆ 3,400 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳ. † 7:22
7:22 ನೂರು ಕೋರ್ ಗೋದಿ ಅಂದರೆ 10,000 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಗೋದಿ. ‡ 7:22 7:22
ನೂರು ಬತ್ ಾ್ರ ಾರಸ ಅಂದರೆ 2,000 ಲೀಟರ್. ಾ್ರ ಾರಸ § 7:22 7:22 ಎಣೆ್ಣ
ನೂರು ಬತ್ ಅಂದರೆ 2,000 ಲೀಟರ್. ಎಣೆ್ಣ.
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ಕೈಕೊಳ್ಳದವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಮರಣದಂಡನೆ,ಬೇಡಿ ಾಕುವುದುಈವಿಧ ಾದ
ಶಿ ಯನು್ನ ತಪ್ಪದೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು” ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ.
ಎಜ್ರನುಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದು್ದ

27 ಎಜ್ರನು ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯೆ, “ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ಅರಸನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ಯೆಹೋವನಆಲಯವನು್ನ ಶೋ ಾಯ ಾನದಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವುದಕೆ್ಕ*
ಆತನ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದಲೇ ಮನಸು್ಸ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅರಸನು
ಅವನ ಮಂತಿ್ರಗಳ ಮತು್ತ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಸರ ಾರರ
ಮುಂದೆ ನನಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 28 ನನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತ ಾಲನೆಯು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದಅರಸನ
ಮುಂದೆ ನನಗೆ ದೊರಕಿ್ಕದ್ದರಿಂದ ಾನು ಧೈಯರ್ ಾಗಿ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಪ್ರ ಾನರನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8
ಎಜ್ರನೊಂದಿಗೆ ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದವರ ಪಟಿ್ಟ

1ಅತರ್ಷಸ್ತ ಾಜನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ
ಹೊರಟ ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರಮತು್ತ ಅವರ ಸಂ ಾನದವರ ವಿವರಣೆ.

2 ಫೀನೆ ಾಸನ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ ಗೇಷೋರ್ಮ್; ಈ ಾ ಾರನ
ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ ಾನಿಯೇಲ್; ಾವೀದನ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ
ಶೆಕನ್ಯನ ಮ್ಮಗ ಾದಹಟೂ್ಟಷ್. 3ಪರೋಷಿನವರಲಿ್ಲ ಜೆಕಯರ್ನೂ
ಅವನೊಡನೆ ಶೆಕನ್ಯನ ವಂಶಕೆ್ಕ ಸೇರುವ 150 ಗಂಡಸರು. 4 ಪಹತ್
ೕ ಾಬಿನವರಲಿ್ಲ ಜೆರಹ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಎಲೆ್ಯಹೋವೇನೈಯೂ

ಮತು್ತ ಅವನೊಡನೆ 200 ಗಂಡಸರು. 5 ಜತೂ್ತವಿನವರಲಿ್ಲ
ಯಹಜೀಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಶೆಕನ್ಯನೂ ಾಗೂ ಅವನೊಡನೆ
300 ಗಂಡಸರು. 6 ಆದೀನನವರಲಿ್ಲ ೕ ಾ ಾನನ ಮಗ ಾದ
* 7:27 7:27 ಶೋ ಾಯ ಾನದ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವುದಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ ಘನಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ.
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ಎಬೆದನೂ ಅವನೊಡನೆ 50 ಗಂಡಸರು. 7 ಏ ಾಮಿನವರಲಿ್ಲ
ಅತಲ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯನೂ ಅವನೊಡನೆ 70 ಗಂಡಸರು.
8ಶೆಫಟ್ಯನವರಲಿ್ಲಮಿ ಾಯೇಲನಮಗ ಾದಜೆಬದ್ಯನೂಅವನೊಡನೆ
80 ಗಂಡಸರು. 9 ೕ ಾಬನವರಲಿ್ಲ ಯೆಹೀಯೇಲನ ಮಗ ಾದ
ಓಬದ್ಯನೂ ಅವನೊಡನೆ 218 ಗಂಡಸರು.

10 ಾನೀಯವರಲಿ್ಲ ೕಸಿಫ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಶಿಲೋಮೀತನೂ
ಅವನೊಡನೆ 160 ಗಂಡಸರು. 11 ಬೇಬೈಯವರಲಿ್ಲ ಬೇಬೈಯ
ಮಗ ಾದ ಜೆಕಯರ್ನೂ ಅವನೊಡನೆ 28 ಗಂಡಸರು.
12 ಅಜಾ್ಗದನವರಲಿ್ಲ ಹ ಾ್ಕಟಾನನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನೂ
ಅವನೊಡನೆ 110 ಗಂಡಸರು. 13 ಅದೋನೀ ಾಮಿನವರಲಿ್ಲ
ಕಡೆಯವ ಾದ ಎಲೀಫೆಲೆಟ್, ಎಮೀಯೇಲ್, ಶೆ ಾಯ ಎಂಬ
ಹೆಸರುಳ್ಳವರೂ ಅವರೊಡನೆ 60 ಗಂಡಸರು. 14 ಬಿಗೆ್ವ ೖಯವರಲಿ್ಲ
ಜಕೂ್ಕರನ ಮಗ ಾದ ಊತೈಯೂ ಅವನೊಡನೆ 70 ಗಂಡಸರು.
15 ಅಹ ಾ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುವ ನದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾನು
ಇವರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದೆನು. ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೂಂಡ
ಮೇಲೆ ಾ ಾರಣ ಜನರೂ, ಾಜಕರೂ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ, ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂತು. 16 ಆದುದರಿಂದ
ಾನು ಪ್ರ ಾನ ಾದ ಎಲೀಯೆಜೆರ್, ಅರೀಯೇಲ್, ಶೆ ಾಯ,
ಎ ಾ್ನ ಾನ್, ಾರೀಬ್, ಎ ಾ್ನ ಾನ್, ಾ ಾನ್, ಜೆಕಯರ್,
ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್ ಇವರನೂ್ನ, ಪಂಡಿತ ಾದ ೕ ಾರೀಬ್
ಎ ಾ್ನ ಾನ್ ಇವರನೂ್ನ ಕರೆಯಿಸಿದೆನು. 17 ಅವರ ತರು ಾಯ
ಾನು ಾಸಿಫ್ಯ ಊರಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾದ ಇದೊ್ದೕವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ದೇ ಾಲಯ
ಸೇವಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವ ಾಗೆ, ಅವರು ಇದೊ್ದೕವಿಗೂ ಾಸಿಫ್ಯ
ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಅವನ ಸಹೋದರ ಾದ ದೇವ ಾ್ಥನದ
ಪರಿಚಾರಕರಿಗೂ ಹೇಳತಕ್ಕ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಟೆ್ಟನು. ಆ
ಊರಿನವರು ದೇವ ಾಸವಗರ್ದವರಷೆ್ಟ. 18 ನಮ್ಮ ದೇವರ
ಕೃ ಾಶೀ ಾರ್ದ ನಮಗೆ ದೊರೆಕಿ್ಕದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲನ
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ಮಗ ಾದಲೇವಿಯಕುಲದಮಹಿ್ಲೕ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲಈಸೆ್ಸಕೆಲನನೂ್ನ,
ಶೇರೇಬ್ಯನನೂ್ನ ಅವನ ಪುತ್ರ ಾ್ರತೃಗಳಲಿ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ಜನರನೂ್ನ,
19 ಮೆ ಾರೀಯರಲಿ್ಲ ಹಷಬ್ಯನನೂ್ನ ಅವನೊಡನೆ ಯೆ ಾಯನನೂ್ನ,
ಅವರಪುತ್ರ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಜನರು, 20 ಾವೀದನೂ ಅವನ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನು್ನ ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಕೊಟು್ಟ ದೇವ ಾ್ಥನ
ಪರಿಚಾರಕರಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನರಿಪ್ಪತು್ತ ಜನರನೂ್ನ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದರು. ಇವರೆಲ್ಲರ ಹೆಸರುಗಳು ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲದ್ದವು.

21 ಆ ಮೇಲೆ ಆ ಅಹ ಾ ನದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾವು
ಉಪ ಾಸದಿಂದಿದು್ದ, ನಮ್ಮ ದೇವರಮುಂದೆನಮ್ಮನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು,
ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಆಸಿ್ತಗೂ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ
ಶುಭವನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಉಪ ಾಸವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.
22 ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹಸ್ತವು ಆತನ ಎ ಾ್ಲ ಶರಣಾಥಿರ್ಗಳನೂ್ನ
ಾಲಿಸುವುದು; ಆತನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನಉಗ್ರ ಾದ
ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವರು. ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ
ರ ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ, ಅಶ್ವಬಲವನೂ್ನ ಕೊಡಲು
ಅರಸನಿಂದ ಸ ಾಯ ಕೇಳಲು ಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನು. 23ಆದುದರಿಂದ
ಾವು ಉಪ ಾಸ ಾಡಿ ದೇವರನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಆತನು ನಮಗೆ
ಪ್ರಸನ್ನ ಾದನು.

ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಸಲಿ್ಲಸಿದ ಾಣಿಕೆಗಳು
24 ಅನಂತರ ಾನು ಾಜಕರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಲಿ್ಲ ಶೇರೇಬ್ಯ,

ಹಷಬ್ಯ ಇವರ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಜನರನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ಅರಸನಿಂದಲೂ, ಅವನ ಮಂತಿ್ರಗಳಿಂದಲೂ, ಸರ ಾರರಿಂದಲೂ
ಮತು್ತ 25 ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರವನೂ್ನ, ಾ ಾನುಗಳನೂ್ನ
ತೂಕ ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆನು.

26 ಅವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಾ ಾನುಗಳ ತೂಕ:
ಬೆಳಿ್ಳಯು ಆರುನೂರೈವತು್ತ ತ ಾಂತು, ಬಂ ಾರವು ನೂರು
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ತ ಾಂತು, 27 ಬಂ ಾರದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಪ್ರತಿ ಂದೂ
ಾವಿರ ಪವನು*; ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಶುಭ್ರ ಾಮ್ರದ ಎರಡು
ಾತೆ್ರಗಳಿದ್ದವು. ಅವು ಬಂ ಾರದಷು್ಟ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವುಗಳು. 28 ಾನು
ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಸ್ವಕೀಯರು; ಆ ಾತೆ್ರಗಳೂ,
ದೇವರ ವಸು್ತಗಳು; ಆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವೂ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಸಮಪಿರ್ತ ಾದ ಾಣಿಕೆಯು.
29ಆದುದರಿಂದ ನೀವುಜಾಗರೂಕ ಾಗಿದು್ದಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಪ್ರ ಾನರ ಮುಂದೆಯೂ ಇವುಗಳನು್ನ

ತೂಕ ಾಡಿ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಕೊಠಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಡುವವರೆಗೂ
ಾಯಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
30 ಆ ಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ

ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ತಲುಪಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನೂ್ನ,
ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ ತೂಕ ಾಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಶದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡರು.
31 ಾವು ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಅಹ ಾ ನದಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೊರಟೆವು. ನಮ್ಮ
ದೇವರ ಹಸ್ತವು ನಮ್ಮನು್ನ ಾಲಿಸು ಾ್ತ ಇತು್ತ. ಆತನು ಶತು್ರಗಳ
ಮತು್ತ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕುವವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ
ತಪಿ್ಪಸಿದನು. 32 ಾವು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಸೇರಿ ಮೂರು ದಿನ
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡೆವು. 33 ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಊರೀಯನ ಮಗ ಾದ ಮೆರೇ ೕತ್ ಎಂಬ ಾಜಕನಿಗೆ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನೂ್ನ ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ ತೂಕ ಾಡಿ ಒಂದೊಂ ಾಗಿ
ಎಣಿಸಿಕೊಟೆ್ಟವು. ಫೀನೆ ಾಸನ ವಂಶದವ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್,
ಯೇಷೂವನ ಮಗ ಾದ ೕಜಾ ಾದ್, ಬಿನೂ್ನಯನ ಮಗ ಾದ
ನೋವದ್ಯ ಎಂಬ ಲೇವಿಯರು ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು. 34 ಆಗಲೇ
ಎಲ್ಲವುಗಳ ತೂಕವು ಲಿಖಿತ ಾಯಿತು.

35 ದೇ ಾಂತರದ ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದವರು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಿಗೆ ತೊಂಭ ಾ್ತರು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ, ಎಪ್ಪತೆ್ತೕಳು
* 8:27 8:27 ಬಂ ಾರದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಾವಿರ ಪವನು ಅಂದರೆ
8.5 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ, ಸಮಸ್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು
ಹೋತಗಳನೂ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. ಇವೆ ಾ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವೇ. 36 ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು
ಾಜ ಾಸನವನು್ನ ಾ ೕದೊ್ಯೕಗಸ್ಥರಿಗೂ, ಹೊಳೆ ಾಚೆಯ
ಪ್ರದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು. ಇವರು ಜನರಿಗೂ ಮತು್ತ
ದೇ ಾಲಯಕೂ್ಕ ಸ ಾಯ ಾಡಿದರು.

9
ನಿಷಿದ್ಧ ವಿ ಾಹ

1 ಇ ಾದನಂತರ ಪ್ರ ಾನಪುರುಷರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಾ ಾರಣಜನರೂ, ಾಜಕರೂ, ಲೇವಿಯರೂ,
ಾ ಾನ್ಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರು,
ಅ ್ಮೕನಿಯರು, ೕ ಾಬ್ಯರು, ಐಗುಪರು ಮತು್ತ ಅ ೕರಿಯರು
ಎಂಬ ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳವರ ಬಳಿಕೆಯನು್ನ ತೊರೆಯದೆ ಅವರ
ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 2 ಅವರು ತಮಗೂ ತಮ್ಮ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂಅವರಿಂದಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ
ದೇವಕುಲವು ಅನ್ಯದೇಶಗಳವರೊಡನೆ ಮಿಶ್ರ ಾಯಿತು. ಪ್ರಭುಗಳೂ
ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾನರೂ ಈ ದೊ್ರೕಹಕೆ್ಕ ಮುಂ ಾಳುಗ ಾದರು” ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎಜ್ರನ ಪ್ರ ಾಪಮತು್ತ ಾ್ರಥರ್ನೆ

3 ಈ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಾನು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಮತು್ತ ಗಡ್ಡದ
ಕೂದಲುಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು, ಸ್ತಬ್ಧ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆನು.
4 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ೌರವಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ
ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಂದವರ ದೊ್ರೕಹದ ಸಲು ಾಗಿ ಕಳವಳಗೊಂಡು
ನನ್ನನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡರು. 5 ಾನು ಸಂ ಾ್ಯ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆಯ
ಹೊತಿ್ತನವರೆಗೂ ಸ್ತಬ್ಧ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು. ಆ ಮೇಲೆ
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ದೇಹದಂಡನೆ ಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹರಿದ ಬಟೆ್ಟಮೇಲಂಗಿಗಳಿಂದ
ಕೂಡಿದವ ಾಗಿಯೇ ಣ ಾಲೂರಿ ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಕಡೆಗೆ ಕೈಗಳನೆ್ನತಿ್ತ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

6 “ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಾನು ಮನಗುಂದಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ನಿನ್ನ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಚಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ
ಾಪಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿವೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧವು
ಆ ಾಶವನು್ನ ಮುಟು್ಟವಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿವೆ. 7 ಾವು ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಮ ಾಪ ಾಧಿಗಳೇ.
ನಮ್ಮ ಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಾವೂ, ನಮ್ಮ ಅರಸರೂ ಮತು್ತ
ಾಜಕರೂ ಅನ್ಯದೇಶಗಳ ಾಜರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟು್ಟ ಈಗಿರುವಂತೆ

ಕತಿ್ತಗೂ, ಸೆರೆಗೂ, ಸುಲಿಗೆಗೂ, ಅಪ ಾನಕೂ್ಕ ಗುರಿ ಾದೆವು.
8 ಆದರೂ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಮಗೆ
ಪ್ರಸನ್ನ ಾಗಿ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಉಳಿಸಿ ತನ್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಳೆಯಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ, ನಮ್ಮ
ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಳೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟಿ್ಟಗೆ
ಉಜಿ್ಜೕವನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 9 ಾವು ಾಸ ಾದರೂ ನಮ್ಮ
ದೇವರು ನಮ್ಮ ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ; ಾಳುಬಿದ್ದ ನಮ್ಮ
ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ಪುನಃ ಕಟಿ್ಟ ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ನಮಗೆ
ಉಜಿ್ಜೕವನ ಾ್ರಪ್ತ ಾಗುವಂತೆಯೂ, ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ನಮಗೆ ಅಭ ಾಶ್ರಯ ಸಿಕು ್ಕವಂತೆಯೂ
ಪಷಿರ್ಯ ಾಜರ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
10 ಇಷು್ಟ ಉಪ ಾರವನು್ನ ಪಡೆದ ಾವು ಏನು ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಾಧ್ಯ? ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. 11ನೀನು
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮು ಾಂತರ ನಮಗೆ, ‘ನೀವು
ಸ್ವತಂತಿ್ರಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದೇಶವು ಅನ್ಯದೇಶಗಳವರ
ಅಶುದ್ಧತ್ವದಿಂದಲೂ, ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದಲೂ ಮಲಿನ ಾಗಿದೆ. ಆ
ದೇಶವು ಎಲೆ್ಲಲೂ್ಲ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಅಸಹ್ಯತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
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12ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅವರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಕೊಡಲೂ ಾರದು, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಅವರ
ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೂ ಾರದು, ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಸುಖ ೕಮಗಳನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಬಯಸ ಾರದು. ಈ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆದರೆ
ನೀವು ಬಲಗೊಂಡು ಆ ದೇಶದ ಸಮೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ,
ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನದವರಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾ್ವಸ್ಥ ್ಯವ ಾ್ನಗಿ ಬಿಡುವಿರಿ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದಿಯ ಾ್ಲ. 13 ನಮ್ಮ ದುಷ ್ಕಮರ್ ಮ ಾಪ ಾಧಗಳ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಕೇಡು ಬಂದರೂ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ನೀನು
ನಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸದೆ, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇಷು್ಟ
ಜನರನು್ನ ಉಳಿಸಿದಿ. 14 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಾವು ತಿರುಗಿ ನಿನ್ನ
ಆ ಗಳನು್ನ ಮೀರಿ ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕ ಾದ ಈ ಜನರ ಸಂಗಡ ಬೀಗತನ
ಾಡುವುದು ೕಗ ್ಯ ೕ? ಾಗೆ ಾಡಿದರೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ೌ ಾ್ರವೇಶವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿಯದಂತೆ
ನಮ್ಮನು್ನ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುವಿಯಲ್ಲ ೕ? 15 ಯೆಹೋವನೇ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರೇ, ಈಗಿರುವಷು್ಟ ಜನರನು್ನ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಉಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು.
ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಪ ಾಧಿಗಳು. ಈ ನಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯದ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ನಿನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲ ಾರೆವು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು.

10
ಾಪನಿವೇದನೆ

1 ಎಜ್ರನು ದೇ ಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಅಳು ಾ್ತ
ವಿ ಾಪನೆಯನೂ್ನ, ಾಪನಿವೇದನೆಯನೂ್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಗಂಡಸರು, ಹೆಂಗಸರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳೂ
ಮ ಾಸಮೂಹ ಾಗಿ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲನ
ಜನರು ಬಹಳ ಾಗಿ ದುಃಖಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 2 ಆಗ ಏ ಾಮ್
ಸಂ ಾನದ ಯೆಹೀಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಶೆಕನ್ಯನು ಎಜ್ರನಿಗೆ,
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“ಇ ಾ್ರಯೇಲ ಾದ ಾವು ಅನ್ಯಜನ ಾದ ಈ ದೇಶನಿ ಾಸಿಗಳಿಂದ
ಹೆಣ್ಣನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದರೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಾವು ತಿದಿ್ದಕೊಳು್ಳವ ನಿರೀ ಯು
ಇನೂ್ನ ಉಂಟು. 3 ಾ್ವಮಿ ಾದ ನೀನೂ ನಮ್ಮ ದೇವರ
ಆ ಯನು್ನ ೌರವಿಸುವವನೂ. ನೀನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಬುದಿ್ಧ ಾದಕೆ್ಕ
ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವು ಾಗಿ ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ದೇವರೊಂದಿಗೆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ
ನಡೆ ೕಣ. 4 ಎದೆ್ದೕಳು, ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ವಹಿಸತಕ್ಕವನು
ನೀನು; ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ಸ ಾಯಕರು. ಧೈಯರ್ದಿಂದ
ಕೈ ಾಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಆಗ ಎಜ್ರನು ಎದು್ದ ಾಜಕರ
ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ, ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ ಈ
ಪ್ರ ಾರ ನಡೆಯುವು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲು
ಅವರು ಾಗೆಯೇ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. 6 ಆ ಮೇಲೆ ಎಜ್ರನು
ದೇ ಾಲಯದ ಮುಂದಣ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎದು್ದ ಎ ಾ್ಯಷೀಬನ
ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾನನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಸೆರೆಯಿಂದ
ಬಂದವರ ನಿಮಿತ್ತ ದುಃಖಿಸು ಾ್ತ, ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ
ಾತಿ್ರಯನು್ನ ಕಳೆದನು. 7 ತರು ಾಯ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲಯೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ, “ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಬೇಕು. 8 ಎ ಾ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ
ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರ ನಿಣರ್ಯದ ಪ್ರ ಾರ ಮೂರು ದಿನಗ ಳಗೆ
ಾರದವನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸೆರೆಯಿಂದ
ಬಂದವರಸಭೆಯಿಂದಬಹಿಷ ್ಕ ೃತ ಾಗುವನು”ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
9 ಆಗ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ
ಎ ಾ್ಲ ಪುರುಷರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದರು. ಆ
ಸಂಗತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ, ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ
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ನಡುಗು ಾ್ತ ದೇ ಾಲಯದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು.
10 ಾಜಕ ಾದ ಎಜ್ರನು ಎದು್ದ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಅನ್ಯಜನರ ಹೆಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿದಿ್ದೕರಿ. 11 ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ
ಅರಿಕೆ ಾಡಿ, ಆತನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ದೇಶನಿ ಾಸಿಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಅನ್ಯಜನರಿಂದ ತಂದ ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ಾಗಿರಿ”
ಎಂದನು. 12 ಆಗ ಕೂಡಿಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ, “ನೀನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕತರ್ವ್ಯ. 13 ಆದರೆ
ಕೂಡಿಬಂದವರುಬಹುಜನರು,ಈಗಮಳೆ ಾಲ;ಹೊರಗೆನಿಲು್ಲವುದು
ಅ ಾಧ್ಯ. ಈ ಕೆಲಸವು ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ತೀರುವಂಥದಲ್ಲ; ಈ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧವು ದೊಡ್ಡದು. 14 ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ
ಹಿರಿಯರು, ಾಯಕರು ಸವರ್ಸಮೂಹಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾಯರ್ವನು್ನ
ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ; ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಅನ್ಯಜನರ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ನೇಮಿತ ಾದ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಊರಿನ ಹಿರಿಯರೊಡನೆಯೂ ಮತು್ತ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗ ಡನೆಯೂ
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿ ಬರಲಿ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಗ್ರಕೋಪವು ಹೀಗೆ ಪರಿ ಾರ ಾಗಲಿ” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 15 ಅ ಾಹೇಲನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನ್,
ತಿಕ್ವನ ಮಗ ಾದ ಯಹೆ್ಜಯ ಎಂಬವರು ಾತ್ರ ಈ ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ
ವಿರೋಧಿಸಿದರು; ಲೇವಿಯ ಾದ ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್, ಶಬೆ್ಬತೈ ಎಂಬವರೂ
ಇವರ ಪಕ್ಷವನು್ನ ಹಿಡಿದರು. 16ಆದರೆ ಸೆರೆಯಿಂದಬಂದವರುಮೇಲೆ
ಹೇಳಿರುವುದನೆ್ನೕ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. ಈವಿಚಾರಣೆಯನು್ನ ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾಜಕ ಾದ ಎಜ್ರನೂ ಆ ಾ ಗೋತ್ರಗಳ ಪ್ರ ಾನಪುರುಷರನು್ನ

ಹೆಸರುಹೆಸ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಇವರ ದಲನೆಯ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. 17 ಅವರು
ಅನ್ಯಜನರ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡವರ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
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ದಲನೆಯತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆಯದಿನದೊಳ ಾಗಿಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ವಿಚಾರಿಸಿ ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು.
ಅನ್ಯಜನರ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡವರ ಪಟಿ್ಟ

18 ಅನ್ಯಜನರ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡವರು
ಾರೆಂದರೆ:
ಾಜಕರಲಿ್ಲ: ೕಚಾ ಾಕನ ಮಗ ಯೇಷೂವ ಮತು್ತ ಅವನ

ಸಹೋದರರ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಾಸೇಯ, ಎಲೀಯೆಜೆರ್,
ಾರೀಬ್ ಮತು್ತ ಗೆದಲ್ಯ ಎಂಬುವವರು. 19 ಇವರು ತಮ್ಮ

ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವು ಾಗಿ ಕೈ ಮುಟಿ್ಟ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ
ಾವು ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಗಿ ಒಂದು
ಟಗರನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು.

20 ಇಮೆ್ಮೕರನ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಹ ಾನೀ ಮತು್ತ ಜೆಬದ್ಯ.
21 ಾರೀಮನ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಾಸೇಯ, ಎಲೀಯ,
ಶೆ ಾಯ, ಯೆಹೀಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯ. 22 ಪಷೂ್ಹರನ
ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಎಲೊ್ಯೕವೇನೈ, ಾಸೇಯ, ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್,
ನೆತನೇಲ್, ೕಜಾ ಾದ್ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲಸ.

23 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ: ೕಜಾ ಾದ್, ಶಿಮಿ್ಮೕ, ಕೆಲೀಟ
ಅನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವವ ಕೇ ಾಯ, ಪೆತಹ್ಯ, ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ
ಎಲೀಯೆಜೆರ್.

24 ಾಯಕರಲಿ್ಲ: ಎ ಾ್ಯಷೀಬ್. ಾ್ವರ ಾಲಕರಲಿ್ಲ: ಶಲೂ್ಲಮ್,
ಟೆಲೆಮ್ಮತು್ತಊರೀ.

25 ಬೇರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ: ಪರೋಷ್ ಸಂ ಾನದವ ಾದ
ರ ಾ್ಯಹ, ಇಜಿ್ಜೕಯ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್, ಮಿ ಾ್ಯಮಿನ್, ಮಲಿ್ಕೕಯ,
ಬೆ ಾಯ; 26 ಏ ಾಮ್ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಮತ್ತನ್ಯ, ಜೆಕಯರ್,
ಯೆಹೀಯೇಲ್, ಅಬಿ್ದೕ, ಯೆರೇ ೕತ್ ಮತು್ತ ಏಲೀಯ.
27 ಜತೂ್ತ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಎಲೊ್ಯೕವೇನೈ, ಎ ಾ್ಯಷೀಬ್,
ಮತ್ತನ್ಯ, ಯೆರೇ ೕತ್, ಜಾ ಾದ ಮತು್ತ ಅಜೀಜಾ. 28 ಬೇಬೈ
ಸಂ ಾನದವ ಾದಯೆಹೋ ಾ ಾನ್, ಹನನ್ಯ, ಜಬೆ್ಬ ೖ ಮತು್ತ ಅತೆ್ಲ ೖ.
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29 ಾನೀ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್, ಮಲೂ್ಲಕ್,
ಅ ಾಯ, ಾಷೂಬ್, ಶೆ ಾಲ್ ಮತು್ತ ಾ ೕತ್. 30 ಪಹತ್
ೕ ಾಬ್, ಸಂ ಾನದವ ಾದಅದ್ನ ಕೆ ಾಲ್,ಬೆ ಾಯ, ಾಸೇಯ

ಮತ್ತನ್ಯ, ಬೆಚಲೇಲ್, ಬಿನೂ್ನಯ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ. 31 ಾರೀಮ್
ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಎಲೀಯೆಜೆರ್, ಇಷಿ್ಷೕಯ,ಮಲಿ್ಕೕಯ, ಶೆ ಾಯ,
ಸಿಮೆ ೕನ್, 32ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್,ಮಲೂ್ಲಕ್ಮತು್ತ ಶೆಮಯರ್.

33 ಾಷುಮ್, ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಮತೆ್ತನೈ, ಮತ್ತತ್ತ, ಜಾ ಾದ,
ಎಲೀಫೆಲೆಟ್, ಯೆರೇಮೈ, ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕ. 34 ಾನೀ
ಸಂ ಾನದ ಾದ ಾದೈ, ಅ ಾ್ರಮ್, ಊವೇಲ್ 35 ಬೆ ಾಯ,
ಬೇದೆಯ, ಕೆಲೂಹು, 36 ವ ಾ್ಯಹ, ಮೆರೇ ೕತ್, ಎ ಾ್ಯಷೀಬ್,
37 ಮತ್ತನ್ಯ, ಮತೆ್ತನೈ, ಾಸೈ, 38 ಾನೀ, ಬಿನೂ್ನಯ್, ಶಿಮಿ್ಮೕ,
39 ಶೆಲೆಮ್ಯ, ಾ ಾನ್, ಅ ಾಯ, 40 ಮಕ್ನದೆಬೈ, ಾಷೈ, ಾರೈ,
41 ಅಜರೇಲ್, ಶೆಲೆಮ್ಯ, ಶೆಮಯರ್, 42 ಶಲೂ್ಲಮ್, ಅಮಯರ್
ಮತು್ತ ೕಸೇಫ್. 43 ನೆಬೋ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಯೆಗೀಯೇಲ್,
ಮತಿ್ತತ್ಯ, ಜಾ ಾದ, ಜೆಬೀನ, ಯದೆ್ದ ೖ, ೕವೇಲ್ ಮತು್ತ
ಬೆ ಾಯ. 44 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ಯಕುಲದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡವರು. *ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದ್ದರು.

* 10:44 10:44 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಅವರಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ್ದ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.



xxxiii
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