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ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ

ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದು್ದ
1-3 ಾನು ಾಜಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಬೂಜಿಯ ಮಗ ಾದ

ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ. ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದ. ಾನು ಕೆ ಾರ್ ಾಲುವೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಆ ಾಶ
ತೆರೆದಿರುವದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ನನಗೆ ದೇವದಶರ್ನ ಾಯಿತು.
ಇದು ಮೂವತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ ಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಐದನೆ
ದಿವಸದ ಾ್ಲಯಿತು. ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಐದನೆಯ ವಷರ್ದ ಾಲ್ಕನೆ ತಿಂಗಳಿನ ಐದನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವು ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಆ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮನಿಂದ ಅವನು ಪರವಶ ಾದನು.

ಯೆಹೋವನ ರಥ— ದೇವರ ಸಿಂ ಾಸನ
4 ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿರು ಾಳಿ ಬರುವದನು್ನ

ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ ಾದ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಬಿರು ಾಳಿ ಡನೆ ಕೂಡಿದ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ೕಡವು ಅಲಿ್ಲತು್ತ. ಅದರಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು
ಪ್ರಜಬಲಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ೕಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಳಕಿತು್ತ. ಬೆಂಕಿಯ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾದಲೋಹದಂತೆಹೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಏನನೊ್ನ ಕಂಡೆನು. 5ಆ
ೕಡದೊಳಗೆ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಹೋಲುವ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದವು.

6 ಆ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಾಲು ್ಕ ಮುಖಗಳೂ ಾಲು ್ಕ
ರೆಕೆ ್ಕಗಳೂ ಇದ್ದವು. 7 ಅವುಗಳ ಾಲುಗಳು ನೆಟ್ಟಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ
ಾದಗಳು ಕರುವಿನ ಗೊರಸಿನಂತಿದ್ದವು. ಅವು ಬೆಳಗಿದ ಾಮ್ರದಂತೆ
ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದವು. 8ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಯ ಾಲು ್ಕ ಾಶ್ವಗರ್ಳಲಿ್ಲನ
ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ ್ಯನ ತೋಳುಗಳೂ ಕೈಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಾಲು ್ಕ
ಜೀವಿಗಳಿಗೆಮುಖಗಳೂರೆಕೆ್ಕಗಳೂಈರೀತಿಯಲಿ್ಲದ್ದವು; 9ಆ ರೆಕೆ್ಕಗಳು
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ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಾಕಿದ್ದವು. ಆ ಜೀವಿಗಳು ಚಲಿಸು ಾಗ ಅತಿ್ತತ್ತ
ತಿರುಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ದೃಷಿ್ಟಯಿದ್ದ ಕಡಗೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಹೋದವು.

10 ಪ್ರತೀ ಜೀವಿಗೆ ಾಲು ್ಕ ಮುಖಗಳಿದ್ದವು. ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ
ಮನುಷ ್ಯನ ಮುಖ, ಬಲ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಂಹದ ಮುಖ, ಎಡ
ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಹೋರಿಯ ಮುಖ, ಹಿಂಬದಿಯಲಿ್ಲ ಗರುಡನ ಮುಖ.
11 ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಯ ಎರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಮತೊ್ತಂದು ಜೀವಿಯ
ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಾಗುತಿ್ತದ್ದವು ಮತು್ತ ಉಳಿದೆರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಅದರ
ದೇಹವನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. 12 ಆ ಜೀವಿಗಳು ಾವ ದಿಕಿ್ಕಗೆ
ನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ೕ ಅದೇ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು. ದೇವ ಾತ್ಮನು
ಅವುಗಳನು್ನ ಾವ ಕಡೆಗೆ ನಡಿಸು ಾ್ತನೋ ಆ ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಅವು
ಹೋದವು. ಆದರೆ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಅವುಗಳು ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. 13ಆ
ಜೀವಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡಗಳಂತೆ ಾಣುತಿ್ತದ್ದ ಏನೋ
ಇತು್ತ.
ಈ ಬೆಂಕಿಯು ಸಣ್ಣ ದೀವಟಿಗೆಗಳಂತೆ ಜೀವಿಗಳ ಮಧೆ್ಯ

ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತದ್ದವು. ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿದು್ದ
ಅದರೊಳಗಿಂದ ಮಿಂಚುಗಳು ಹೊರಡುತಿ್ತದ್ದವು. 14 ಆ ಮಿಂಚಿನ
ವೇಗದಂತೆ ಜೀವಿಗಳುಅತಿ್ತತ್ತ ಓ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವು.

15-16 ಆ ಜೀವಿಗಳನು್ನ ಾನು ನೋಡುತಿ್ತರು ಾಗ, ನೆಲಕೆ್ಕ
ಾಕಿದ್ದ ಾಲು ್ಕ ಚಕ್ರಗಳನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಯ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ರಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಎ ಾ್ಲ ಚಕ್ರಗಳು
ಒಂದೇ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ ಾಣುತಿ್ತದ್ದವು. ಅವುಗಳು ಹೊಳೆಯುವ
ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ತೋರುತಿ್ತದ್ದವು. ಆ
ಚಕ್ರದೊಳಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಚಕ್ರವಿದ್ದಂತೆ ತೋರುತಿ್ತತು್ತ. 17 ಆ ಚಕ್ರಗಳು
ಹೊರಳು ಾಗ ಾಲು ್ಕ ದಿಕು ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಾವ ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಬೇ ಾದರೂ
ತಿರುಗಬಲ್ಲವುಗ ಾಗಿದ್ದವು.ಆದರೆ ಜೀವಿಗಳು ಚಲಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಅವು
ತಿರುಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

18ಚಕ್ರಗಳ ಅಂಚು ಎತ್ತರ ಾಗಿದು್ದ ಭ ಾನಕ ಾಗಿ ಾಣುತಿ್ತದ್ದವು.
ಆ ಾಲು ್ಕ ಚಕ್ರಗಳ ಅಂಚುಗಳ ತುಂಬ ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು.
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19 ಚಕ್ರಗಳು ಜೀವಿಗ ಂದಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಚಲಿಸುತಿ್ತದ್ದವು.
ಜೀವಿಗಳು ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಚಕ್ರಗಳು ಸಹ ಅವುಗಳ
ತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಚಲಿಸುತಿ್ತದ್ದವು. 20 ದೇವ ಾತ್ಮನು ನಡೆಸಿದ

ಕಡೆಗೆ ಜೀವಿಗಳು ಹೋದವು. ಚಕ್ರಗಳು ಸಹ ಅವುಗ ಂದಿಗೆ
ಚಲಿಸಿದವು. ಾಕೆಂದರೆ ಜೀವಿಗಳನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸುವ ಆತ್ಮವು
ಚಕ್ರಗಳಲಿ್ಲತು್ತ. 21ಹೀಗೆ ಜೀವಿಗಳುಚಲಿಸಿ ಾಗ ಚಕ್ರಗಳುಚಲಿಸಿದವು.
ಜೀವಿಗಳು ನಿಂ ಾಗ ಚಕ್ರಗಳೂ ನಿಂತವು. ಜೀವಿಗಳು ಾಳಿಯಲಿ್ಲ
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದರೆ, ಚಕ್ರಗಳೂಅವುಗ ಂದಿಗೆಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದವು;
ಾಕೆಂದರೆ ಜೀವಿಗಳನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸುವ ಆತ್ಮವು ಚಕ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಇತು್ತ.
22 ಆ ಜೀವಿಗಳ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಒಂದು

ಗುಮಟದಂತಿರುವ ವಸು್ತವು ಹರಡಿಕೊಂಡಿತು್ತ. ಅದು ತಲೆಕೆಳ ಾಗಿ
ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಬೋಗುಣಿಯಂತಿತು್ತ. ಅದು ಸ್ಪಟಿಕದಂತೆ ಸಬಚ್ಫ ಾಗಿತು್ತ.
23ಈ ಬೋಗುಣಿಯಡಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಯು ತನ್ನ ಎರಡು
ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಮತೊ್ತಂದು ಜೀವಿಯನು್ನ ಾಕುತಿ್ತತು್ತ.
ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಯ ಮತೆ್ತರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಅದರ ದೇಹವನು್ನ
ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.

24ಜೀವಿಗಳುಚಲಿಸಿ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಅವುಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಶಬ್ದ
ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದು ನೀರು ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ಶಬ್ದದಂತಿತು್ತ.
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಶಬ್ದದಂತೆ ಅದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿತು್ತ. ಅದು
ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದ ಅಥ ಾ ಜನಸಮೂಹದ ಶಬ್ದದಂತಿತು್ತ. ಜೀವಿಗಳು
ಚಲಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಾಗ ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ
ಾಶ್ವಗರ್ಳಲಿ್ಲ ಕೆಳಗಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದವು.
25 ಜೀವಿಗಳು ಚಲಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದವು.

ಆಗ ಇನೊ್ನಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅವುಗಳ ತಲೆಗಳ
ಮೇಲ್ಗಡೆಯ ಬೋಗುಣಿಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ಆ ಶಬ್ದವು ಹೊರಟಿತು್ತ.
26 ಆ ಬೋಗುಣಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂ ಾಸನದಂತಿದ್ದ ವಸು್ತವು ಇತು್ತ.
ಅದು ನೀಲಮಣಿಯಂತೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಾ್ದಗಿತು್ತ. ಆ ಸಿಂ ಾಸನದ
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ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಬ್ಬನು ಮನುಷ ್ಯನಂತೆ ಾಣುತಿ್ತದ್ದನು.
27 ಾನು ಆತನ ಸೊಂಟದ ಮೇ ಾ್ಭಗವನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ,
ಆತನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುತು್ತವರಿದ ಾದಲೋಹದಂತೆ ಕಂಡನು.
ಾನು ಆತನ ಸೊಂಟದಿಂದ ಕೆಳ ಾಗವನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಆತನು
ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಕಂಡನು. ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ
ಬೆಳಕಿತು್ತ. 28 ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಪ್ರ ಾಶವು ಮೇ ಬಿಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ
ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯಂತೆಯೂ ಾಣುತಿ್ತತು್ತ. ಾನು ಅದನು್ನ
ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದೆ್ದನು. ಮುಖವನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲಿಟು್ಟ
ಅಡ್ಡಬಿದೆ್ದನು. ಆಗ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ವರವನು್ನ
ಕೇಳಿದೆನು.

2
ಯೆಹೋವನುಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದು್ದ

1 ಆ ಸ್ವರವು, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದಿತು.
2 ಆತನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತರಲು, ಆತ್ಮವು ನನೊ್ನಳಗೆ

ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಾನು ಾಲೂರಿ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡಿತು. ಆತನು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವುದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. 3 ಆತನು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗದವರೊಡನೆ
ಾತ ಾಡಲು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅವರು ಎಷೊ್ಟೕ ಾರಿ

ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎದ್ದರು. ಅವರಪೂವಿರ್ಕರೂ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಎದಿ್ದದ್ದರು. ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎಷೊ್ಟೕವೇಳೆ ಾಪ ಾಡಿದರು.
ಈಗಲೂ ಅವರು ಾಪ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇ ಾ್ದರೆ. 4 ಆ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಲು ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಾಗಿ

ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವವರೂ ಂಡರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ನೀನು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿ, ‘ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 5 ಜನರು ನಿನ್ನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಬಹುದು ಅಥ ಾ ಕೇಳದಿರಬಹುದು: ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು
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ದಂಗೆಕೋರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಾಪ ಾಡುವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಏಳುವರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಮಧೆ್ಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ ಇ ಾ್ದನೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

6 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಆ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದರೂ
ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡ ಮತು್ತ ಅವರು ಹೇಳುವ
ಾತುಗಳಿಗೆ ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ. ಮುಳು್ಳಗಳೂ

ಮುಳು್ಳ ದೆಗಳೂ ನಿನಗೆ ಒತು್ತವಂತೆಯೂ ನೀನು ಚೇಳುಗಳ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಂತೆಯೂಅದು ಇರುವದು. ಆದರೆಅವ ಾಡುವ
ಾತುಗಳಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡ. ಅವರು ದಂಗೆಕೋರರು. 7 ಅವರು

ಕೇಳಲಿ, ಕೇಳದಿರಲಿ, ಾನು ಹೇಳುವದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು;
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ದಂಗೆಕೋರರು.
8 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಾನು ಹೇಳುವದನು್ನ ನೀನು ಸರಿ ಾಗಿ

ಕೇಳಬೇಕು. ದಂಗೆಕೋರ ಾದ ಆ ಜನರಂತೆ ನೀನೂ ನನಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಡ. ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲಿರುವುದನು್ನ ನಿನ್ನ
ಾಯಿತೆರೆದು ತಿನು್ನ.”
9 ಆಗ ಾನು ಒಂದು ಕೈ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವದನು್ನ ಕಂಡೆನು.

ಆ ಕೈ ಒಂದು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಹಿಡುಕೊಂಡಿತು್ತ. 10 ಆತನು ಆ
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ಬಿಚಿ್ಚ ಾಗ ಅದರಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ
ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಾತುಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. ಾ ಾ
ತರದ ಪ್ರ ಾಪಗಳು, ನರ ಾಟಗಳು ಮತು್ತ ಗೋ ಾಟಗಳು
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.

3
1 ದೇವರು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ನೋಡುತಿ್ತರುವ ಈ

ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತಿನು್ನ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಈ
ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.

2ಆಗ ಾನು ನನ್ನ ಾಯನು್ನ ತೆರೆಯಲು ಆತನು ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ನನ್ನ ಾ ಳಗೆ ಾಕಿದನು. 3 ಆಗ ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
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“ನರಪುತ್ರನೇ, ಾನು ಈ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇದನು್ನ
ನುಂಗು. ಇದು ನಿನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ತುಂಬಲಿ.”
ಆಗ ಾನು ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತಿಂದೆನು. ಅದು ನನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲ

ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಸಿಹಿಯಂತೆ ರುಚಿ ಾಗಿತು್ತ.
4 ಆಗ ದೇವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲ್

ವಂಶದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು.
5 ನೀನು ಕಷ್ಟಕರ ಾದ ಾಷೆಯನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಾತ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿಪರದೇಶಿಯರಬಳಿಗೆ ಾನು ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದವರ ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

6 ಾಷೆಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಕರ ಾದ ಅಥ ಾ
ಾ ಾಡಲು ಕಷ್ಟ ಾದ ಅಥ ಾ ಪದಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು

ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗದ ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳ ಬಳಿಗೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಬಳಿಗೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ
ಅವರು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಕಿವಿಗೊಡುವರು. 7 ಆದರೆ ಾನು
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದವರ ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇವರಿಗೆ
ಂಡತನವಿರುವದು. ನಿನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲು ನಿ ಾಕರಿಸುವರು.

ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 8 ಅವರು
ಕಠಿಣ ಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ಾನು ನಿನ್ನನೂ್ನ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿನಗೂ ಅವರಂತೆ ಂಡತನವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. 9 ವಜ್ರವು
ಬಂಡೆಕಲಿ್ಲಗಿಂತ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ವಸು್ತ. ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಅವರ
ತಲೆಗಿಂತ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿರುವುದು. ಆಜನರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡ. ಅವರು
ದಂಗೆಕೋರ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಭಯಪಡಬೇಡ.”

10ದೇವರು ನನಗೆಮತೆ್ತೕ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಾನು
ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾತನು್ನ ನೀನು ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಬೇಕು.
ಆ ಾತುಗಳನು್ನ ನೀನು ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 11 ಬಳಿಕ
ಸೆರೆ ಾಸದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಸಬಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಅವರು ಕೇಳಲಿ,
ಕೇಳದಿರಲಿ, ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ‘ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳು.
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12 ಆಗ ದೇವ ಾತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತತು. ಯೆಹೋವನ
ಮಹಿಮೆಯು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮೇಲೇರಿ ಾಗ ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ
ಮ ಾ ಗುಡುಗುವ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಆತನ ನಿ ಾಸದಲಿ್ಲ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ ಎಂಬ ಾಣಿ ಂದಿಗೆ
ಕೇಳಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 13ಅದು ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು
ಬಡಿ ಾಡುವ ಸಪ್ಪಳ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಚಕ್ರಗಳ
ಸಪ್ಪಳ. 14 ಆತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು.
ಾನು ಆಗ ದುಃಖಗೊಂಡು ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ತತ್ತರಗೊಂಡೆನು.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯು ನನ್ನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತನ್ನ
ಅಧಿನಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. 15 ಕೆ ಾರ್ ಾಲುವೆ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ
ತೇಲ್ ಆಬೀಬ್ ನಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ಬಳಿಗೆ
ಾನು ಒಯ್ಯಲ್ಪಟೆ್ಟನು. ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರ ಮಧೆ್ಯ ಾನು ಏಳು ದಿವಸ
ಸ್ತಬ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಾವಲು ಾರ ಾಗಿ
16ಏಳು ದಿವಸಗಳ ತರು ಾಯ,ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ನನಗೆ

ಬಂದಿತು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 17 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾವಲು ಾರನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು
ಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಮತು್ತ ನೀನು ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸು. 18 ಾನು
ದುಷ್ಟನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಾಯುವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾಗ, ನೀನು ಅವನನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳು್ಳವದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ
ಜೀವಿತವನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ನೀನು
ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀನು ಅವನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನ
ಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಾಯುವನು. ಆದರೆ ಅವನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಾನು
ನಿನ್ನನೆ್ನ ಹೊಣೆ ಾರನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

19 “ಒಂದುವೇಳೆ ನೀನು ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
ಅವನು ಾಪ ಾಡದಂತೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಜೀವಿತವನು್ನ ಬದ ಾವಣೆ
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ಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದಲಿ್ಲ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ನಿನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು
ನಿ ಾಕರಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಾಪ ಾಡುವುದರಿಂದ ಾಯುವನು.
ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳು್ಳವಿ.

20 “ಒಳೆ್ಳಯವನು ತನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ತೊರೆದು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಾಡಿದರೆ, ಾನು ಅವನ ಾದಿಗೆ ತಡೆಯನು್ನ ಾಕಿ ಅವನು

ಬೀಳುವಂತೆ ಾಡುವೆನು; ಅವನು ಾಯುವನು. ನೀನು
ಅವನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಾಪದ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಯುವನು. ಆದರೆ ಅವನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಾನು ನಿನ್ನನೆ್ನ
ಹೊಣೆ ಾರನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಜನರು ಅವನ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
21 “ನೀನು ಆ ಒಳೆ್ಳಯವನಿಗೆ ಾಪ ಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೆ

ಮತು್ತ ಅವನು ಾಪ ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರೆ, ಆ ಮನುಷ ್ಯನು
ಾಯುವದಿಲ್ಲ; ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟನು
ಮತು್ತ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾ್ರಣವನು್ನ ರ ಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.”

22 ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮನಿಂದ ಾನು ಪರವಶ ಾದೆನು. ಆತನು
ನನಗೆ, “ಎದೆ್ದೕಳು, ಬಯಲು ಸೀಮೆಗೆ ಹೋಗು. ಅಲಿ್ಲ ಾನು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ಾನೆದು್ದ ಬಯಲು ಸೀಮೆಗೆ ಹೋದೆನು. ಕೆ ಾರ್ ನದಿಯ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಾನು ಕಂಡಮಹಿಮೆಯಂತಿದ್ದಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯು
ಅಲಿ್ಲ ಇತು್ತ. ಾನು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಾಗಿಸಿ ಬಗಿ್ಗ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದೆ. 24 ಆಗ ಆತ್ಮವು ನನೊ್ನಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಾನು
ಾಲೂರಿ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡಿತು. ಬಳಿಕ ಆತನು ನನಗೆ,

“ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಕದವನು್ನ ಾಕಿಕೊ.
25 ನರಪುತ್ರನೇ, ನಿನ್ನ ಸಬಜನರು ಹಗ್ಗ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಟು್ಟವರು. ನಿನ್ನನು್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹೊರಹೋಗದಂತೆ
ಾಡುವರು. 26ನಿನ್ನ ಾಲಿಗೆಯುಸೇದಿಹೋಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.

ನಿನಗೆ ಾತ ಾಡಲು ಆಗದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಖಂಡಿಸಲು
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ಾರೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಆ ಜನರು ಾ ಾಗಲೂ
ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ವತಿರ್ಸುವರು. 27 ಆದರೆ ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡು ಾಗ, ನಿನ್ನನು್ನ ಾತ ಾಡ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.

ಆಗ ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಕಿವಿಗೊಡುವರು;
ಕೆಲವರು ಕಿವಿಗೊಡರು; ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಾ ಾಗಲೂ ನನಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೇ ಇರುವರು.

4
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಶನದ ಕುರಿತು ಮುನೆ್ನಚ್ಚರಿಕೆ

1 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಒಂದು ಇಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ, ಅದನು್ನ
ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟು್ಟ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನು್ನ ಅಂದರೆ
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದ ಚಿತ್ರವನು್ನ ಕೊರೆ. 2 ಆಮೇಲೆ, ನೀನೇ
ಒಂದು ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆ ನಗರವನು್ನ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದವನಂತೆ ನಟನೆ
ಾಡು. ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ಮಣಿ್ಣನ ದಿಬ್ಬಗಳನು್ನ ಾಡಿ ನೀನು

ಅದಕೆ್ಕ ಾಳಿ ಾಡಲು ಸ ಾಯ ಾಗುವಂತೆ ಾಡು. ನಗರದ
ೌಳಿಗೋಡೆಯ ತನಕ ಒಂದು ರಸೆ್ತಯನು್ನ ತ ಾರಿಸು. ಒಂದು
ಭಿತಿ್ತಭೇದಕ ಯಂತ್ರವನು್ನ ತಂದು ಸೈನ್ಯದ ಾಳೆಯಗಳನು್ನ ನಗರದ
ಸುತ್ತಲೂ ನಿಮಿರ್ಸು. 3 ಆ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಕಬಿ್ಬಣದ ರೊಟಿ್ಟ ಕಲ್ಲನು್ನ
ನಿನಗೂ ನಗರಕೂ್ಕ ಮಧೆ್ಯ ಇಡು. ಅದು ನಿನಗೂ ನಗರಕೂ್ಕ ನಡುವೆ
ಇರುವ ಕಬಿ್ಬಣದ ಗೋಡೆಯಂತಿರುವುದು. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ನೀನು ಆ
ನಗರಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವಂತೆ ಕಂಡು ಬರುವಿ. ನೀನು ಆ ನಗರಕೆ್ಕ
ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವಿ. ಾಕೆಂದರೆ,
ಶೀಬ್ರದಲೆ್ಲೕ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೆ ಇದು
ಸೂಚನೆ ಾಗಿದೆ.

4 “ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಎಡಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನರ ದೋಷವನು್ನ ನಿನ್ನ ಎಡಮಗು್ಗಲ ಮೇಲೆ ಾಕು. ನೀನು
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ನಿನ್ನ ಎಡಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರುವಷು್ಟ ದಿನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೋಷಗಳನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳವೆ. 5 ನೀನು ಮುನೂ್ನರತೊಂಭತು್ತ ದಿವಸಗಳ ತನಕ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೋಷಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಎಷು್ಟ ಾಲ ಶಿ ಅನುಭವಿಸುವರೆಂದು ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆ
ಒಂದು ದಿವಸವು ಒಂದು ವಷರ್ದಂತಿರುವುದು.

6“ಅನಂತರನೀನು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ ದಿವಸಗಳ ಾಲ
ಮಲಗಬೇಕು. ಈ ಾರಿ ನೀನುಯೆಹೂದದ ದೋಷಗಳನು್ನ ನಲವತು್ತ
ದಿವಸ ಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳವೆ. ಒಂದು ದಿವಸವು ಒಂದು ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಸ ಾನ.
ಯೆಹೂದವು ಎಷು್ಟ ಾಲ ಶಿ ಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂದು ಇದು
ತೋರಿಸುವುದು.”

7 ದೇವರು ಮತೆ್ತ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯ
ತೋಳನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಮಡಿಚಿ ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಇಟಿ್ಟಗೆಯಮೇಲೆಚಾಚು.
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವವನಂತೆ ನಟಿಸು.
ಪಟ್ಟಣದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸು. 8 ನೋಡು, ಈಗ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟು್ಟತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ
ಆಕ್ರಮಣವನು್ನ ಮುಗಿಸುವ ತನಕ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು
ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳಲು ನಿನಿ್ನ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.”

9 ದೇವರು ಮತೆ್ತ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನೀನು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಾಡಲು ಾಳುಗಳನು್ನ ತರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಧಿ, ಾಲಿರ್,

ಅಲಸಂದೆ, ಾವೆ, ಕಡಲೆ ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಂದು ಬೋಗುಣಿಯಲಿ್ಲ
ಾಕಿ ಬೀಸಿ ಹಿಟು್ಟ ಾಡು. ಈ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಾದಿ ರೊಟಿ್ಟ ಾಡು.
ನೀನು ಮುನೂ್ನರತೊಂಭತು್ತ ದಿವಸಗಳ ಾಲ ನಿನ್ನ ಎಡಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿರು ಾಗ ಅದನು್ನ ಾತ್ರ ತಿನು್ನವೆ. 10 ನೀನು ದಿನ ಂದಕೆ್ಕ
ಎಂಟು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವೆ. ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನ
ಒಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು. 11 ನೀನು ದಿನಕೆ್ಕ ಮೂರು
ಲೋಟ ನೀರನು್ನ ಾತ್ರ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯಬೇಕು. 12 ನೀನು ಾಲಿರ್
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ತಿನು್ನವದ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಪ್ರತಿದಿನ
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ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಒಣಗಿದ ಮನುಷ ್ಯನ ಮಲದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ
ಸುಡಬೇಕು. ಈ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಯಿಸಬೇಕು.
ನೀನು ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಾಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು.”
13ಬಳಿಕಯೆಹೋವನು, “ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸುವ ಪರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಅಶುದ್ಧ ಾದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ತಿನು್ನ ಾ್ತರೆಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಆಗ ಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಅ ್ಯೕ, ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಎಂದೂ ಅಶುದ್ಧ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ.
ಾ ಾಗಿಯೇ ಸತ್ತ ಾ್ರಣಿಯ ಾಂಸವ ಾ್ನಗಲಿ ಾಡು ಾ್ರಣಿಯು
ಕೊಂದ ಾ್ರಣಿಯ ಾಂಸವ ಾ್ನಗಲಿ ಎಂದೂ ತಿಂದದಿ್ದಲ್ಲ. ಾಲ್ಯ
ಾ್ರಯದಿಂದ ಈ ದಿವಸ ಪಯರ್ಂತ ಅಶುದ್ಧ ಆ ಾರ ತಿಂದಿಲ್ಲ;
ಅಂತಹ ಾಂಸವೂನನ್ನ ಾ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.”

15 ಆಗ ದೇವರು ನನಗೆ, “ಸರಿ! ಾ ಾದರೆ, ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ಮನುಷ ್ಯನ ಮಲದ ಬದ ಾಗಿ ದನದ ಒಣಗಿದ

ಸಗಣಿಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
16 ಬಳಿಕ ದೇವರು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ

ರೊಟಿ್ಟಯ ಸರಬ ಾಜನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು. ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಕೊಂಚ
ರೊಟಿ್ಟ ಸಿಗುವುದು. ಆ ಾರವು ಮುಗಿದು ಹೋಗುತಿ್ತರುವದರಿಂದ
ಅವರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವರು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕುಡಿಯುವ
ನೀರು ಇರುವುದು. ಆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯು ಾಗ ಅವರಿಗೆ
ಭಯಹಿಡಿಯುವುದು. 17 ಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಾ ಾಗುವಷು್ಟ
ಆ ಾರ ಾ ಾಗಿ್ರ ಾಗಲಿ ನೀ ಾಗಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕಂಡು ಾಬರಿಗೊಳು್ಳವರು. ತಮ್ಮ ಾಪಗಳ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಅವರು ಬಡಕ ಾಗಿಯೂ ಹಸಿವೆಯಿಂದಲೂ ಇರುವರು.

5
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಚದುರಿಹೋಗುವ ಸೂಚನೆ
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1-2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮುತಿ್ತಗೆಯ ಾಲ
ಮುಗಿಯಿತೆಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಾಡಬೇಕು.
ನೀನು ೌರಕನ ಹರಿತ ಾದ ೌರಕತಿ್ತಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿನ್ನ
ತಲೆಯ ಕೂದಲನೂ್ನ ಗಡ್ಡವನೂ್ನ ಬೋಳಿಸು. ಕೂದಲನು್ನ ಾ್ರಸಿನಲಿ್ಲ
ಾಕಿ ಅದನು್ನ ತೂಕ ಾಡು. ಆ ಕೂದಲುಗಳನು್ನ ಮೂರು ಾ ಾಗಿ
ಾಡು. ಅದರ ಒಂದು ಾಲನು್ನ ನೀನು ಚಿತಿ್ರಸಿದ್ದ ಇಟಿ್ಟಗೆಯಮೇಲೆ
ಾಕು. ಆ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಕೂದಲನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡು. ಇದು, ಜನರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವು ಮಂದಿ ನಗರದಲಿ್ಲ ಾಯುವರು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಗುರು ಾಗಿದೆ.
ನೀನು ಕೂದಲಲಿ್ಲ ಮೂರನೆ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅದನು್ನ ಪಟ್ಟಣದಹೊರಗೆ ಸುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ೌರಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸು.
ಕೆಲವು ಜನರು ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ಾಯು ಾ್ತರೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ನಿನ್ನ ಕೂದಲಿನ ಉಳಿದ ಮೂರನೆಯ
ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ತೂರಿಬಿಡು. ಾಳಿಯು ಅದನು್ನ
ಬಹುದೂರದವರೆಗೆ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಾನು ಖಡ್ಗವನು್ನ ಇರಿದು ಅವರನು್ನ ಬಹುದೂರದದೇಶಗಳಿಗೆಅಟಿ್ಟಸಿ
ಬಿಡುವೆನು. 3 ಆದರೆ ನೀನು ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ಕೂದಲನು್ನ ತೆಗೆದು
ನಿನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತಡು. ಾನು ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರನು್ನ ರ ಸುವೆನು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದು ಗುರು ಾಗಿದೆ. 4 ಬಳಿಕ
ಕೂದಲಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಮತೆ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಿ
ಸುಟು್ಟಬಿಡು. ಅಲಿ್ಲಂದಬೆಂಕಿಯುಹಬಿ್ಬ ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲ್ಜ ಾಂಗವನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವುದು.”
5 ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ಆ

ಇಟಿ್ಟಗೆಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಚಿತ್ರ. ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಇತರ
ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಆಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇರೆ
ದೇಶಗಳಿವೆ. 6 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳು ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ದಂಗೆ
ಎದಿ್ದ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟವರು. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಉಲ್ಲಂಬಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದರು. ಅವರು
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ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.”
7ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

“ನೀವುಸುತ್ತಲಿರುವಜ ಾಂಗಗಳಿಗಿಂತಹೆಚು್ಚ ಕೆಡುಕನು್ನ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ; ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಜ ಾಂಗಗಳ ನಿಯಮಗಳನೂ್ನ
ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.” 8 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ ಾನು ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಬೇರೆ
ಜನರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. 9 ನಿಮ್ಮ
ಎ ಾ್ಲ ಅಸಹ್ಯಕೃತ್ಯಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಾನು ಹಿಂದೆಂದೂ ಾಡಿಲ್ಲದ,
ಮುಂದೆಂದೂ ಾಡದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಬರ ಾಡುವೆನು.
10 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಹಸಿವೆ ಾಳ ಾರದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಬಳಿಸುವರು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನೆ್ನ
ತಿನು್ನವರು. ಬೇರೆಬೇರೆ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.
ಜೀವದಿಂದುಳಿದವರನು್ನ ಾನು ಾಳಿಗೆ ತೂರಿಬಿಡುವೆನು.”

11 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ! ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.
ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಮಹತ್ವವನು್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಮತು್ತ ಾಬರಿಗೊಳಿಸುವ ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ
ನೀನುಅದನು್ನ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿರುವಿ. ಾನು ನಿನಗೆ ಕನಿಕರತೋರಿಸದೆ
ಶಿ ಸುವೆನು. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ದಯೆಯಿರದು. 12 ನಿನ್ನ
ಜನರಲಿ್ಲ ಮೂರನೆ ಒಂದು ಾಗ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ರೋಗದಿಂದಲೂ
ಹಸಿವಿನಿಂದಲೂ ಾಯುವರು. ಮೂರರಲಿ್ಲ ಇನೊ್ನಂದು ಾಗ
ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಾಯುವರು. ಅನಂತರ ಾನು
ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಇರಿದು ಉಳಿದವರನು್ನ ಬಹುದೂರದ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವೆನು. 13 ಆಗಲೇ ನನ್ನ ಕೋಪವು ಶಮನ ಾಗುವುದು.
ಾನು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಬಳಸಿ ತೃಪ್ತ ಾಗುವೆನು.
ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಸುರಿ ಾಗ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ
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ಕೋಪದಿಂದ ಾ ಾಡಿದೆನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.”
14 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವೆನು. ನೀನು ಕಲು್ಲಗಳ ಾಶಿ ಾಗಿ ಹೋಗುವಿ. ನಿನ್ನ
ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುತ್ತವೆ. ನಿನ್ನನು್ನ
ಾಟಿಹೋಗುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಡು ಾಸ್ಯ ಾಡುವನು.

15 ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನಗೆ ಅವ ಾನ
ಾಡಿ ಗೇಲಿ ಾಡುತ್ತವೆ. ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿಯೂ

ಭ ೕ ಾ್ಪದಕ ಾರಿ ಾಗಿಯೂ ಇರುವಿ. ಾನು ನನ್ನ
ಮ ಾಕೋಪದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಿ ಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದು.
ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 16 ಬರ ಾಲವೆಂಬ
ಮರಣಕರ ಾದ ಮತು್ತ ಾಶಕರ ಾದ ಾಣಗಳಿಂದ ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಹೊಡೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿನ್ನ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಾಮದ ಮೇಲೆ ಾಮವನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಆ ಾರ ಸರಬ ಾಜನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು. 17 ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಬರ ಾಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಅವು
ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲತ್ತವೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದ ಾ್ಕಗಿ ರೋಗಗಳನು್ನ,
ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಯುದ್ಧಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಯೆಹೋವ ಾದ
ಾನೇ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಮತು್ತ ಇದು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ.”

6
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರ ಾದನೆ

1 ಮತೆ್ತ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ನನಗೆ ಬಂದಿತು. 2 ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತಗಳ ಕಡೆಗೆ
ಮುಖ ಾಡು. ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾತ ಾಡಿ
ಹೀಗೆ ಹೇಳು: 3 ‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತಗಳೇ, ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೂ ಪವರ್ತಗಳಿಗೂ
ಕೊರಕಲುಗಳಿಗೂ ಕಣಿವೆಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು
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ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಾನು ವೈರಿಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ
ಾಡಲು ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವೆನು. 4 ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳು ಾಶ ಾಗುವವು.
ನಿಮ್ಮ ಧೂಪವೇದಿಕೆಗಳು ಕೆಡವಲ್ಪಡುವವು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಣಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿ ಾಡುವೆನು. 5 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ
ಸತ್ತ ಹೆಣಗಳನು್ನ ಅವರ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮುಂದೆ ಾಕುವೆನು.
ನಿಮ್ಮ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಹರಡುವೆನು.
6ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಾಸ ಾಡುವಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳುನಡೆಯುವವು;
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಕಲಿ್ಲನ ಾಶಿಗ ಾಗುವವು; ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳು
ಾಶ ಾಡಲ್ಪಡುವವು. ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳು ಕೆಡವಲ್ಪಟು್ಟ
ಾ ಾಗಿಹೋಗುವವು; ನಿಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಟು್ಟ
ಾಶ ಾಗುವವು. ಜನರು ಅವುಗಳನು್ನ ಇನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಪೂಜಿಸರು.
ನಿಮ್ಮ ಧೂಪವೇದಿಕೆಗಳು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಡುವವು. ನೀವು ಾಡಿಕೊಂಡ
ವಿಗ್ರಹಗಳು ಅಳಿದುಹೋಗುವವು. 7 ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ ಬೀಳುವರು. ಆಗ ನೀನು, ಾನು ಯೆಹೋವನೆಂದು
ತಿಳಿಯುವಿ.’ ”

8 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರನು್ನ ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ನೀವು ಬೇರೆ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಹೋಗಿರು ಾಗ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. 9 ಆಗ ಉಳಿದವರು
ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುವರು. ಅವರು ಪರದೇಶಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ಅಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವರು. ಅಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು
ಮತು್ತ ಅವರ ಅಪನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ ಹೃದಯವನು್ನ ಾನು ಜಜಿ್ಜದೆನು.
ಾವು ಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿ ಾಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ದೆಬಷೀಸುವರು.
ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವರು ನನಿ್ನದ ದೂರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು. ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಬೇರೆ ಪುರುಷನ ಸಂಗಡ ಓಡುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಂತೆ ಅವರಿದ್ದರು. ಅವರು
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ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಅಸಹ್ಯಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.
10 ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. ಈ
ಆಪತ್ತನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಸರಿ ಾದ
ಾರಣವಿತೆ್ತಂದು ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.”
11 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನು:

“ಚ ಾ್ಪಳೆ ತಟು್ಟ, ನಿನ್ನ ಾಲುಗಳನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಒದು್ದ, ‘ಅ ್ಯೕ, ಬೇಡ!’
ಎಂದು ಹೇಳು. ಾಕೆಂದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ಎ ಾ್ಲ ಅಸಹ್ಯಕರ ಾದ
ಮತು್ತ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಯುದ್ಧದಿಂದಲೂ
ಾಮದಿಂದಲೂ ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಯಿಲೆಗಳಿಂದಲೂ
ಾಯುವರು. 12 ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ರೋಗಗಳಿಂದ
ಾಯುವರು. ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲರುವವರು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಾಯುವರು.
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರೂ ಉಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೂ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಾಯುವರು.
ಆಗಲೇ ನನ್ನ ಕೋಪವು ಶಮನ ಾಗುವದು. 13 ಆಗಲೇ ಾನು
ಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀವು ಅರಿಯುವಿರಿ. ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವವರ
ಹೆಣಗಳು ಅವರ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳ
ಸುತ್ತಲೂ ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಂದು ಹಸಿರು ಮರದ ಕೆಳಗೂ ಬೀಳು ಾಗ ಾನೇ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ಈ ಎ ಾ್ಲ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಪರಿಮಳಭರಿತ ಾದ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 14 ಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೈಯೆತಿ್ತ
ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು ಮತು್ತ ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ದಿಬ್ಲದವರೆಗೆ
ಅವರು ಾವುದೇ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರೂ ಾಶ ಾಡುವೆನು.
ಆಗ ಾನೇಯೆಹೋವನೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.”

7
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುವ ದುಗರ್ತಿ
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1 ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ನನಗೆ ಬಂದಿತು. 2 ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನರಪುತ್ರನೇ, ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಸಂದೇಶವಿದು. ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀಡು.

“ಅಂತ್ಯ,
ಅಂತ್ಯವು ಬರುವುದು.
ಇಡೀ ದೇಶವು ಾ ಾಗಿಹೋಗುವದು.

3ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯವು ಈಗ ಬರುವುದು.
ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಷು್ಟ ಕೋಪವಿದೆ ಎಂದು ಾನು
ತೋರಿಸುವೆನು.

ನಿನ್ನ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಅಸಹ್ಯಕೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಾನು ಪ್ರತೀ ಾರ ಾಡುವೆನು.
4ನಿನಗೆ ಾನು ಇನು್ನ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸೆನು.

ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು ದುಃಖಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.
ನೀನು ಅಂ ಾ ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದಿ್ದೕ.

ಈಗ ಾನೇಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿಯುವಿ.”
5 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಒಂದರ

ಮೇಲೊಂದು ದುಬರ್ಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವವು. 6 ಅಂತ್ಯವು
ಬರುವುದು. ಅದು ಬೇಗನೆ ಬರುವದು. 7 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವ ಜನರೇ, ನಿಮಗೆ ಆಪತು್ತ ಬರುವುದು, ಸಮಯವು
ಬರುತಿ್ತದೆ. ದಿನವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಆನಂದ
ಬೋಷಗಳ ಬದಲು ಯುದ್ಧದ ಕೂ ಾಟಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. 8 ಇನು್ನ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಎಷು್ಟ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ತೋರಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಕೋಪವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು.
ನಿಮ್ಮ ದುಷಿ ್ಕ ್ರಯೆಗಳಿ ಾಗಿ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ
ಅಸಹ್ಯಕೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಾನು ಸೇಡನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 9 ಾನು
ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸೆನು. ನಿಮ ಾಗಿ ಾನು ದುಃಖಿಸುವದಿಲ್ಲ.
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ನೀವು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.
ಅಂ ಾ ಭಯಂಕರ ಾದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದಂಡಿಸಿ ಾತನು ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಎಂಬುದು ಆಗ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದು.

10 “ಆ ಶಿ ಯ ಸಮಯವು ಬಂದಿದೆ. ಆಪತು್ತ ಬರುತಿ್ತದೆ.
ಹಿಂಸೆಯು ಅರಳಿದೆ. ದುರಹಂ ಾರವು ಗು್ಗ ಬಿಟಿ್ಟದೆ.
11 ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ದಂಡಿಸಲು ಹಿಂಸೆಯು ಬೆಳೆದು ಕೋ ಾಗಿದೆ.
ಜನರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಜನಸಮೂಹದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ
ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಐಶಬಯರ್ದಲಿ್ಲ ಏನೂ ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ;
ಪ್ರಮುಖ ಾದವರಲಿ್ಲ ಾರೂಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

12 “ಆ ಶಿ ಯ ಸಮಯವು ಬಂತು. ಆ ದಿವಸವು ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ.
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವ ಜನರು ಸಂತೋಷಪಡಕೂಡದು.
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾರುವವರು ಾರುವದಕೆ್ಕ ದುಃಖಿಸಕೂಡದು.
ಾಕೆಂದರೆ ಆ ಭಯಂಕರ ಶಿ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟಾಗುವುದು.

13 ತಮ್ಮ ಆಸಿ್ತಗಳನು್ನ ಾರಿದ ಜನರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಬ್ಬನುಜೀವಂತ ಾಗಿತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರೂತನ್ನಆಸಿ್ತಗೆಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ಈ ದಶರ್ನವು ಎ ಾ್ಲ ಜನಸಮೂಹ ಾ್ಕಗಿದೆ. ಇದು

ಬದ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅವರ ಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

14 “ಅವರು ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ
ಧಿದುವರು. ಜನರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ತ ಾ ಾಗುವರು. ಆದರೆ ಅವರು
ರಣರಂಗಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಆ ಜನಸಮೂಹಕೆ್ಕ
ಾನು ಎಷು್ಟ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

15ಖಡ್ಗ ಾರಿ ಾದ ವೈರಿಯು ಪಟ್ಟಣದಹೊರಗಿ ಾ್ದನೆ. ರೋಗಮತು್ತ
ಹಸಿವೆ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿವೆ. ಒಬ್ಬನು ಹೊರಗೆ ಹೊಲದ ಬಳಿ ಹೋದರೆ
ವೈರಿಸೈನಿಕನು ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವನು. ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೇ ಉಳಿದರೆ
ರೋಗಮತು್ತ ಹಸಿವೆಯು ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವವು.
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16 “ಆದರೂ ಕೆಲವರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ
ಓಡುವರು. ಆದರೆ ಅವರು ಸಂತೋಷಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ
ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಅವರು ದುಃಖಿತ ಾಗುವರು. ಾರಿ ಾಳಗಳಂತೆ
ಮೂಲುಗುವರು, ಅಳುವರು. 17 ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಎತು್ತವಷು್ಟ ದುಃಖ ಮತು್ತ ಆ ಾಸ ಅವರಲಿ್ಲದೆ. ಅವರ ಾಲುಗಳು
ನೀರಿನಂತಿರುತ್ತವೆ. 18 ಅವರು ಶೋಕಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿ
ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾಗುವರು. ಪ್ರತೀ ಮುಖದಲಿ್ಲ ಾಚಿಕೆಯು ಾಣಿಸುವುದು.
ತಮ್ಮ ದುಃಖವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸಲು ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳನು್ನ ಬೋಳಿಸುವರು.
19 ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ರಸೆ್ತಗೆ ಬಿ ಾಡುವರು,
ಅವರು ಬಂ ಾರದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ವಸು್ತವಿನಂತೆ ನೋಡುವರು.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಅವರನು್ನ ರ ಸ ಾರವು. ಅವು
ಅವರ ಹಸಿವನು್ನ ನೀಗಿಸ ಾರವು ಅಥ ಾ ಅವರ ಹೊಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತುಂಬಿಸ ಾರವು. ಜನರು ಾಪದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವಂತೆ ಅವು ಾಡಿದವು.

20 “ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ಆಭರಣಗಳನು್ನ
ಅಲಂ ಾರದ ವಸು್ತಗಳ ಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಿದರು. ಅವುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ
ಕೊಳ ಾದ ಮತು್ತ ಅಸಹ್ಯಕರ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಳೆಯ
ಬಟೆ್ಟಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. 21 ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಅವರ
ಐಶಬಯರ್ವನು್ನ ಲೂಟಿ ಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಾನು
ಅವ ಾಶಕೊಡುವೆನು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದುಷ್ಟ ಾದ
ಜನರಿಗೆ ಾನು ಅದನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಯ ಾ್ನಗಿ ಕೊಡುವೆನು. ಅವರು
ಅದನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡುವರು. 22 ಾನು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ
ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಆ ಪರದೇಶಿಯರು
ನನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಆಲಯವನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡುವರು.
ದರೋಡೆಕೋರರು ಅದರೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಅದಕೆ್ಕ ಅಪ ಾನ
ಾಡುವರು.
23 “ಸೆರೆಯವರಿ ಾಗಿ ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಾಡು. ದೇಶವು ಕೊಲೆಯ
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ಅಪ ಾಧಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹಿಂಸೆಯು ತುಂಬಿದೆ.
24 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತೀ
ದುಷ್ಟ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು. ಾನು ಗವಿರ್ಷ್ಠರ
ಸೊಕ್ಕನು್ನ ಮುರಿಯುವೆನು; ಅವರ ಆ ಾಧನೆಯ ಸ್ಥಳಗಳು
ಅಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳು್ಳವವು.

25 “ಜನರು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವರು. ಅವರು ಾಂತಿ ಾಗಿ
ಹುಡುಕುವರು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. 26 ಒಂದರ
ಮೇಲೊಂದು ಆಪತು್ತ ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಸುಳು್ಳಸುದಿ್ದಗೊಂದು
ಸುಳು್ಳಸುದಿ್ದ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವುದು. ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿಯಿಂದದಶರ್ನ ಾ್ಕಗಿ
ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇರುವರು. ಆದರೆ ಾವ ದಶರ್ನಗಳೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ.
ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಾಜಕರಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ
ಕೊಡಲು ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಾವ ಬುದಿ್ಧ ಾದವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
27 ಸತು್ತಹೋದ ಜನರಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಾಜನು ಗೋ ಾಡುವನು;
ಾಯಕನಿಗೆ ನಿರೀ ಯು ಇಲ್ಲ ಾಗುವುದು. ಾ ಾನ್ಯ ಜನರು
ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾಗುವರು. ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಅವರ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಅವರಿಗೆ ಾಡುವೆನು; ಅವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ತೀರಿಸಿದಂತೆ
ಾನು ಅವರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು. ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ
ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”

8
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲನ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳು

1 ಒಂದು ದಿವಸ ಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.
ಯೆಹೂದದ ಾಯಕರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಇದು ಸೆರೆಹಿಡಿದ
ಆರನೇ ವಷರ್ದ, ಆರನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ, ಐದನೇ ದಿವಸ ಾಗಿತು್ತ.
ಫಕ್ಕನೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮನಿಂದ ಾನು
ಪರವಶ ಾದೆನು. 2 ಮನುಷ ್ಯನಂತೆ ಾಣುತಿ್ತದ್ದ ರೂಪ ಂದನು್ನ
ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಅದರ ಸೊಂಟದಿಂದಿಡಿದು ಕೆಳ ಾಗದವರೆಗೆ
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ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಾಣುತಿ್ತತು್ತ. ಸೊಂಟದಿಂದ ಮೇ ಾ್ಭಗದವರೆಗೆ
ಾದಲೋಹದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 3 ಆಗ ಅದು ಕೈಯಂತಿದ್ದ
ಒಂದನು್ನ ಚಾಚಿ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಕೂದಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ
ಆತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತ ದಿವ್ಯದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಕೊಂಡೊಯಿ್ಯತು. ಅದು ನನ್ನನು್ನ ಒಳ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ ಕೊಂಡೊಯಿ್ಯತು.
ಇದು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲತು್ತ. ದೇವರನು್ನ ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸುವ ವಿಗ್ರಹವು ಈ
ಾ್ವರದ ಬಳಿ ಇತು್ತ. 4 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯು ಅಲಿ್ಲ ಇತು್ತ.
ಆ ಮಹಿಮೆ ಾನು ಕೆ ಾರ್ ಾಲುವೆಯ ಪಕ್ಕದ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಕಂಡ
ದಶರ್ನದಂತಿತು್ತ.

5 ದೇವರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು ಾ್ತ, “ನರಪುತ್ರನೇ,
ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕಗೆ ನೋಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಾನು ಉತ್ತರ
ದಿಕಿ್ಕಗೆ ನೋಡಿ ಾಗ, ದೇವರನು್ನ ರೋಷಗೊಳಿಸುವ ವಿಗ್ರಹವು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಾ್ವರದ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರವೇಶದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಇತು್ತ.

6ಆಗ ದೇವರು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಆಲಯದಿಂದ
ಓಡಿಸಲು ಇಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಡುತಿ್ತರುವ ಭಯಂಕರ ಾದ ಕೃತ್ಯಗಳು
ನಿನಗೆ ಾಣುತಿ್ತಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ನೀನು ನೋಡುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಬಳಿಕ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಅಂಗಳದ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ ತಂದನು. ಾನು
ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ರಂಧ್ರವನು್ನ ಕಂಡೆನು. 8 ಆಗ ದೇವರು
ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಗೋಡೆಯ ರಂಧ್ರವನು್ನ ಅಗೆದು ದೊಡ್ಡದ ಾ್ನಗಿ
ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಾನು ಗೋಡೆಯನು್ನ ಅಗೆದೆನು. ಆಗ
ಾಗಿಲೊಂದು ನನಗೆ ಾಣಿಸಿತು.
9ಆಗ ದೇವರು ನನಗೆ, “ಜನರು ಇಲಿ್ಲ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಅಸಹ್ಯ ಾದ

ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಾನು
ಒಳಗೆ ಹೋ ಾಗ, ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ
ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅಸಹ್ಯಕರ ಾದ ಾ್ರಣಿಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಕಂಡೆನು.



ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 8:11 xxii ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 8:17

11 ಾನುಅಲಿ್ಲ ಾಫಾನನಮಗ ಾದ ಾಜನ್ಯನುಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಮತು್ತ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮುಂದೆ
ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಒಂದು ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆ ಧೂಪದ ಹೊಗೆಯು ಆ ಾಶದವರೆಗೂ ಏರಿ
ಹೋಗುತಿ್ತತು್ತ. 12 ಆಗ ದೇವರು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಹಿರಿಯರು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ನಿನಗೆ ಾಣುತಿ್ತದೆ ೕ?
ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕೋಣಿಯಿದೆ.
ಅದರೊಳಗೆ ಅವರ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು,
‘ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡುವದಿಲ್ಲ. ಆತನು ಈ ದೇಶವನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ತ ್ಮಳಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ”
ಎಂದನು. 13 ಬಳಿಕ ದೇವರು ನನಗೆ, “ನೀನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಬಂದರೆ, ಜನರು ಾಡುವ ಇನೂ್ನ ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀನು
ನೋಡುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಆಗ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋವ ಾಲಯದ ಉತ್ತರ ಾ್ವರದ
ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ನಡೆಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ರೋಧಿಸುವುದನು್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಅವರು ತಮೂ್ಮಜ್ ಎಂಬ
ಸುಳು್ಳದೇವತೆಗೋಸ ್ಕರ ದುಃಖಪಡುತಿ್ತದ್ದರು.

15 ದೇವರು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಈ ದು ಾಚಾರಗಳನು್ನ
ನೋಡಿದಿ್ದೕ ಾ? ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ, ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು” ಎಂದನು.
16 ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋವ ಾಲಯದ ಒಳಗಿನ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ
ಕರಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಯೆಹೋವ ಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಮಂಟಪಕೂ್ಕ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೂ ನಡುವೆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ
ಬೆನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಪ್ಪತೆದು ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ
ಮುಖ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ಸೂಯರ್ನನು್ನ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

17ಆಗದೇವರು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ,ಅವರು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು
ನಿನಗೆ ಾಣುತಿ್ತದೆ ೕ? ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಾವು
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ಾಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಾ ಾಗಿಲ್ಲ. ಇಡೀ
ದೇಶವು ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಇನೂ್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ಕೋಪಗೊಳಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಾಗಿ
ತಮ್ಮ ಮೂಗುಗಳಿಗೆ ಎಳೆಯ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಸೋಕಿಸು ಾ್ತರೆ.
18 ಅವರಿಗೆ ಾನು ನನ್ನ ೌದ್ರವನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು. ಅವರಿಗೆ
ಾನು ಕರುಣೆಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿ ಾಗಿ ಾನು
ದುಃಖಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಕೂಗುವರು, ಆದರೆ ಾನು
ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ.”

9
ದೇವರ ಸಂದೇಶಕನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನು್ನ ದಂಡಿಸಿದು್ದ

1ಆಮೇಲೆದೇವರು ಗಟಿ್ಟ ಾದಧ ್ವನಿಯಿಂದಕರೆಯುವುದುನನಗೆ
ಕೇಳಿಸಿತು: “ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ದಂಡಿಸಲು ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವವರೇ,
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬನಿ್ನ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಾಶದ ಆಯುಧವನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ.” 2 ಆಗ ಆರು ಮಂದಿ ಪುರುಷರು
ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದ ಮೇಲಿನ ಾ್ವರದ ಾಗರ್ದಿಂದ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಾರ ಾಸ್ತ ್ರವಿತು್ತ.
ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಅವನ ಸೊಂಟದಲಿ್ಲ
ಲೇಖಕನ ಾ ಾಗಿ್ರಯ ಚಿಕ್ಕ ಚೀಲವಿತು್ತ. ಅವರು ಆಲಯದೊಳಗಿದ್ದ
ಾಮ್ರದ ವೇದಿಕೆಯಬಳಿಹೋಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 3ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯು ಾನು ಆಸ ಾರೂಢ ಾಗಿದ್ದ ಕೆರೂಬಿದೂತರ
ಮೇಲಿನಿಂದ ಏರಿ ದೇ ಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋಯಿತು. ಆ
ಮಹಿಮೆಯು ಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದ, ಲೇಖಕನ ಾ ಾಗಿ್ರಯ
ಚಿಕ್ಕ ಚೀಲವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪುರುಷನನು್ನ ಕರೆಯಿತು.

4 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತಿರು ಾಡು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ
ಅಸಹ್ಯ ಾದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನರ ಾಡುತಿ್ತರುವವರ ಮತು್ತ
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ನಿಟು್ಟಸಿರುಬಿಡುತಿ್ತರುವವರ ಹಣೆಯಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಗುರುತನಿ್ನಡು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5-6ಬಳಿಕ ದೇವರು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಉಳಿದವರಿಗೆ, “ ದಲನೆಯವನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ. ಹಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು
ಾಶಪಡಿಸಿರಿ. ಾವ ಮರುಕವ ಾ್ನಗಲಿ ಕನಿಕರವ ಾ್ನಗಲಿ ತೋರದೆ
ವೃದ್ಧರನೂ್ನ ೌವನಸ್ಥರನೂ್ನ ಯುವತಿಯರನೂ್ನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನೂ್ನ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕೊಲಿ್ಲರಿ. ಆದರೆ ಹಣೆಯಮೇಲೆ ಗುರುತು ಹೊಂದಿರುವ
ಾರನೂ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಇದನು್ನ ನನ್ನ ಆಲಯದಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಿ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆಲಯದ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ
ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದರಮೂಲಕಈಕೆಲಸವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

7 ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಹೊಲೆ
ಾಡಿರಿ. ಆಲಯದ ಅಂಗಳವನು್ನ ಹೆಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿರಿ. ಈಗ

ಹೊರಡಿ.” ಅವರು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ನಗರದ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದರು.
8 ಅವರು ಜನರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಹೊರಟಾಗ ಾನೊಬ್ಬನೇ

ಅಲಿ್ಲದೆ್ದನು. ಾನು ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, “ಅ ್ಯೕ, ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ಪ್ರದಶಿರ್ಸು ಾಗಉಳಿದಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನೀನು ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

9ಅದಕೆ್ಕ ದೇವರು, “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಜನರ ದೋಷವು
ಬಹಳ ಹೆಚಾ್ಚಗಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಕೊಲೆಗಳು
ನಡೆಯುತಿ್ತವೆ. ಈ ನಗರವು ಅಪ ಾಧಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ಜನರು ಹೀಗೆಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ, ‘ಯೆಹೋವನು ಈ

ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾವು ಾಡುತಿ್ತರುವಂಥದ್ದನು್ನ
ಅವನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.’ 10 ಅವರಿಗೆ ಾನು ಕನಿಕರ
ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿ ಾಗಿ ಾನು ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಾವೇ ಇದನು್ನ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು
ಹೊಂದಲು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಶಿ ಯನೆ್ನ ಾನು ಕೊಡುತಿ್ತರುವುದು.”
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11ಆಗ ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಲೇಖಕನ ಾ ಾಗಿ್ರಯ
ಚಿಕ್ಕ ಚೀಲವನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದವನು, “ನೀನು ಆ ಾಪಿಸಿದ
ಮೇರೆಗೆ ಾನು ಾಡಿದೆ”ಅಂದನು.

10
ಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟದು್ದ

1 ಕೆರೂಬಿಯರ ತಲೆಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಗುಮಟದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದೆನು.
ಆ ಗುಮಟದ ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಯಿಂದ ಾಡಿದ
ಸಿಂ ಾಸನದಂತೆ ಾಣುತಿ್ತದ್ದ ಏನೋ ಇತು್ತ. 2 ಆಗ ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ
ಕೂತಿ ಾ್ದತನು ಾರುಮಡಿ ಧರಿಸಿದ್ದವನಿಗೆ, “ಕೆರೂಬಿದೂತರ
ಕೆಳಗಿರುವ ಚಕ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಹೋಗು. ಕೆರೂಬಿಗಳ ನಡುವೆ
ಇರುವ ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಅಂಗೈಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು
ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರದಮೇಲೆ ಹರಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾನು ನೋಡುತಿ್ತರಲು ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಒಳಗೆ ಹೋದನು. 3 ಆ
ಮನುಷ ್ಯನು ಚಕ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಒಳಗೆ ಹೋ ಾಗ ಕೆರೂಬಿದೂತರು
ಆಲಯದ ದ ಣಕೆ್ಕ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಒಳಗಿನ
ಅಂಗಳವು ೕಡದಿಂದ ತುಂಬಿತು್ತ. 4ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು
ಕೆರೂಬಿದೂತರ ಮೇಲಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಆಲಯದ ಹೊಸಿ್ತಲಿಗೆ
ಬಂದಿತು. ಆಗ ೕಡವು ಆಲಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು.
ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರ ಾಶವು ಇಡೀ ಅಂಗಳವನು್ನ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. 5 ಕೆರೂಬಿದೂತರ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಬಡಿತದ ಶಬ್ದವು
ಹೊರಗಿನ ಾ್ರ ಾರದ ತನಕ ಕೇಳುತಿ್ತತು್ತ. ಅದು ತುಂ ಾ ಗಟಿ್ಟ ಾದ
ಶಬ್ದ ಾಗಿತು್ತ. ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಾತ ಾಡು ಾಗ ಆಗುವ
ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದದಂತಿತು್ತ.

6 ಾರುಮಡಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವನಿಗೆ ದೇವರು, “ಕೆರೂಬಿದೂತರ
ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ, ಚಕ್ರಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಉರಿಯುವ
ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾಗ, ಆ ಮನುಷ ್ಯನು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಚಕ್ರಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು.
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7 ಕೆರೂಬಿದೂತರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಅವರ ಮಧೆ್ಯಯಿದ್ದ ಉರಿಯುವ
ಕೆಂಡದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಕೈಗೆ ಸುರಿದನು. ಆಮನುಷ ್ಯನು
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟನು. 8 ಕೆರೂಬಿದೂತರ ರೆಕೆ್ಕಯ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ ್ಯರ
ಕೈಗಳಂತೆ ಾಣುತಿ್ತದ್ದ ಕೈಗಳಿದ್ದವು.

9 ಆಗ ಾನು ಅಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ಚಕ್ರಗಳಿರುವದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಕೆರೂಬಿದೂತನ ಬಳಿ ಒಂದು ಚಕ್ರವಿತು್ತ. ಆ ಚಕ್ರಗಳು
ಹೊಳೆಯುವಹಳದಿರತ್ನದಂತೆ ಕಂಡವು. 10ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಾಲು ್ಕ ಚಕ್ರಗಳೂ
ಒಂದೇ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವು ಚಕ್ರದೊಳಗೆ ಚಕ್ರಗಳಿದ್ದಂತೆ
ತೋರುತಿ್ತದ್ದವು. 11 ಅವು ಚಲಿಸು ಾಗ ಾಲು ್ಕ ದಿಕು ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಾವ
ದಿಕಿ್ಕ ಾದರೂ ಅತಿ್ತತ್ತ ತಿರುಗದೆ ಚಲಿಸುತಿ್ತದ್ದವು. 12 ಅವರ ಶರೀರದ
ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. ಅವರ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲೆ, ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ,
ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. ೌದು,
ಅವರ ಾಲು ್ಕ ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. 13 ಈ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ
“ಚರಕ ಚಕ್ರ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಕರೆಯು ಾ್ತರೆಂದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.

14ಪ್ರತೀ ಕೆರೂಬಿದೂತನಿಗೆ ಾಲು ್ಕಮುಖಗಳಿದ್ದವು. ದಲನೆಯ
ಮುಖವು ಕೆರೂಬಿಯ ಮುಖ, ಎರಡನೆಯದು ಮನುಷ ್ಯನ ಮುಖ,
ಮೂರನೆಯ ಸಿಂಹದ ಮುಖ ಮತು್ತ ಾಲ ್ಕನೆಯ ಗರುಡನ ಮುಖ.
15 ಈ ಜೀವಿಗಳು ದಲು ಾನು ಕೆ ಾರ್ ನದಿಯ ಬಳಿ ಕಂಡ
ದಶರ್ನದಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆರೂಬಿಯರೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ ನನಗೆ
ಮನದಟಾ್ಟಯಿತು. ಬಳಿಕ ಕೆರೂಬಿಗಳು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರಿದವು.
16 ಅವುಗ ಂದಿಗೆ ಚಕ್ರಗಳು ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟವು. ಕೆರೂಬಿದೂತರು
ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಚಾಚಿ ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಾರಿ ಾಗ ಅವುಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ
ಚಕ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. 17 ಕೆರೂಬಿದೂತರು
ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿ ಾಗಚಕ್ರಗಳೂಅವರೊಂದಿಗೆಹೋದವು. ಅವು
ನಿಂ ಾಗ ಚಕ್ರಗಳೂ ನಿಂತುಬಿಡುತಿ್ತದ್ದವು. ಾಕೆಂದರೆ ಜೀವಿಗಳನು್ನ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡುವ ಆತ್ಮವು ಚಕ್ರಗಳಲಿ್ಲತು್ತ.

18 ಆಗ ಆಲಯದ ಹೊಸಿ್ತಲಿನ ಮೇಲಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನ
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ಮಹಿಮೆಯು ಎದು್ದ ಕೆರೂಬಿದೂತರು ನಿಂತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. 19 ಕೆರೂಬಿದೂತರು ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಚಾಚಿ ಾರಿದವು.
ಅವು ಆಲಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವದನು್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಚಕ್ರಗಳು
ಅವುಗ ಂದಿಗೆಹೋದವು. ಅವುಯೆಹೋವ ಾಲಯದಪೂವರ್ದ
ಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಂತವು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯು ಅವುಗಳ
ಮೇಲೆ ಇತು್ತ.

20 ಆಗ ಕೆ ಾರ್ ನದಿಯ ಬಳಿ ನನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರ
ಮಹಿಮೆಯ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಾನು ಕಂಡ ಜೀವಿಗಳು ಕೆರೂಬಿದೂತರೇ
ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. 21ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಾಲು ್ಕ ಮುಖಗಳೂ, ಾಲು ್ಕ
ರೆಕೆ ್ಕಗಳೂ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ ್ಯನ ಕೈಗಳಂತಿದ್ದ
ಕೈಗಳೂ ಇದ್ದವು. 22 ಾನು ಕೆ ಾರ್ ಾಲುವೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ಕಂಡ ಜೀವಿಗಳಮುಖಗಳಂತೆಯೇ ಕೆರೂಬಿದೂತರಮುಖಗಳಿದ್ದವು.
ಪ್ರತಿ ಂದು ನೇರ ಾಗಿಮುಂದೆ ಾಗಿದವು.

11
ಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳು

1 ಆಗ ಆತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋವ ಾಲಯದ ಪೂವರ್ದ
ಾಗಿಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯಿ್ಯತು. ಾಗಿಲಿನ ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾನು
ಇಪ್ಪತೆದು ಮಂದಿ ಜನರನು್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಅಜೂ್ಜರನ
ಮಗ ಾದ ಾಜನ್ಯನನು್ನ, ಬೆ ಾಯನಮಗ ಾದ ಪೆಲತ್ಯನನು್ನ ಾನು
ನೋಡಿದೆನು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಜನರಿಗೆ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು.

2 ಆದ ದೇವರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ನರಪುತ್ರನೇ, ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟ ೕಜನೆಗಳನು್ನ
ಾಡುವವರೂ ಕೆಡುಕಿನ ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ನೀಡುವವರೂ ಇವರೇ.

3 ‘ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಅಗತ್ಯ ಈಗಿಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಣವು ಮಡಕೆಯಂತಿದೆ
ಮತು್ತ ಾವು ಾಂಸದಂತಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
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4ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಬೇಕು.
ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ದೈವ ಾಣಿ ನುಡಿ.”

5 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದನು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಹೇಳು ಾ್ತನೆಂದು ಆಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸು: ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮನೆತನವೇ, ನೀನು ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತೕ. ನೀನು ಏನೂ ೕಚಿಸುತಿ್ತೕ ಎಂದ ಾನು
ಬಲೆ್ಲನು. 6 ನೀನು ಈ ನಗರದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಕೊಲೆ
ಾಡಿರುತಿ್ತೕ. ರಸೆ್ತಗಳನು್ನ ಹೆಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿರುತಿ್ತೕ. 7ಈಗ ನನ್ನ

ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಆ ಹೆಣಗಳು
ಾಂಸದಂತಿವೆ. ನಗರವುಮಡಕೆಯಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಸುರ ತ ಾದ ಆ ಮಡಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. 8 ನೀನು
ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಭಯಪಡುವವ ಾದರೂ ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಖಡ್ಗವನು್ನ
ತರುವೆನು. ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ
ನುಡಿದಿರುವದರಿಂದ ಇದು ನಡೆಯುವುದು.’ ”

9 ದೇವರು ಮುಂದುವರಿಸು ಾ್ತ, “ಈ ನಗರದೊಳಗಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರದೇಶಿಯರಿಗೆ ವಶಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ;
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 10 ನೀವು ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೇ
ಾಯುವಿರಿ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲಯೇ ದಂಡಿಸುವೆನು.
ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂಬುದು ಆಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.

11 ೌದು, ಈ ಸ್ಥಳವು ಬೇಯಿಸುವ ಾತೆ್ರ ಮತು್ತ ನೀವು ಆ
ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಲ್ಪಡುವ ಾಂಸ ಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲಯೇ ಶಿ ಸುವೆನು. 12ಆಗ ಾನುಯೆಹೋವನು ಎಂದು
ನೀವು ತಿಳಿಯುವಿರಿ. ನನ್ನ ಆ ಗೆ ನೀವು ಅವಿಧೇಯ ಾದಿರಿ. ನನ್ನ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ
ಜ ಾಂಗಗಳಂತೆ ಇರಲು ನೀವು ನಿಧರ್ರಿಸಿರುತಿ್ತೕರಿ.”

13 ಾನು ದೇವರ ಪರ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ
ಕೂಡಲೇ, ಬೆ ಾಯನ ಮಗ ಾದ ಪೆಲತ್ಯನು ಸತ್ತನು. ಾನು ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಬಗಿ್ಗ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ
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ಅಳಿದುಳಿದವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವಿ ೕ?”
ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡೆನು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಚದರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರ ಕುರಿತು ಪ್ರ ಾದನೆ

14ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ದೊರೆಯಿತು: 15 “ನರಪುತ್ರನೇ,
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಜನರು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರ, ನಿನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮತು್ತ ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದವರ ಬಗೆ್ಗ ಈಗ
ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ‘ಅವರು, ಯೆಹೋವನಿಂದ ದೂರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಈ ದೇಶವು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಸಿ್ತ ಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ’ ಎಂದು
ಅವರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

16 “ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ‘ ಾನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿದು್ದ
ನಿಜ. ಾನು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಚದರಿಸಿರುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರು ಪರದೇಶಗಳಲಿ್ಲರು ಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾನೇ ಅವರಿಗೆ
ದೇ ಾಲಯ ಾಗಿರುವೆನು. 17ಆದ್ದರಿಂದಹೀಗೆಹೇಳು: ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು; ನೀವು ಚದರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ದೇಶಗಳಿಂದ ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು; ಮತು್ತ ಾನು ನಿಮಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. 18 ನನ್ನ ಜನರು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ
ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವರು.
19ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಿ ಒಗ್ಗಟಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಆತ್ಮವನು್ನ ಇರಿಸುವೆನು. ಅವರಲಿ್ಲರುವ ಕಲಿ್ಲನ
ಹೃದಯವನು್ನ ತೆಗೆದು ಮೃದು ಾದ ಹೃದಯವನಿ್ನಡುವೆನು. 20 ಆಗ
ಅವರು ನನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವರು. ಾನು
ಹೇಳುವದನು್ನ ಅವರು ಾಡುವರು. ಅವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನನ್ನ
ಜನ ಾಗಿರುವರು. ಾನು ಅವರ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು.’ ”
ಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಜೆರುಸಲೇಮ್ ನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟದು್ದ
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21 ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಆದರೆ ಈಗ ಅವರ
ಹೃದಯವು ಆ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿದೆ. ಅವರು
ಾಡಿದ ದುಷ್ಟತನಕೆ್ಕ ಾನು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಲೇಬೇ ಾಗಿದೆ.”

ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.
22 ಆಗ ಕೆರೂಬಿದೂತರು ತಮ್ಮ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಚಾಚಿ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ
ಾರಿಹೋದರು. ಚಕ್ರಗಳು ಅವುಗ ಂದಿಗೆ ಹೋದವು.
ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯು ಅವರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇತು್ತ.
23ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟು್ಟ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿತು. 24 ಆಗ ಆತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ
ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತ ಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಮರಳಿ ತಂದಿತು. ಸೆರೆ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಜನರ ಮಧೆ್ಯ ಾನು ಬಂದೆನು. ದೇ ಾ ಾತ್ಮವು ಕೊಟ್ಟ
ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಾನು ಆ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಬಳಿಕ, ಾನು
ಕಂಡ ಆ ದಶರ್ನವು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. 25 ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಸೆರೆ ಾಸದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆ, ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ
ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದೆನು.

12
ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು ಸೆರೆ ಾಳಿನಂತೆ ಜೀವಿಸಿದು್ದ

1 ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ದಂಗೆಕೋರರ
ಮಧೆ್ಯ ಾಸಿಸುತಿ್ತೕ. ಅವರಿಗೆ ಕಣಿ್ಣದ್ದರೂ ನೋಡುವದಿಲ್ಲ;
ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗಳಿದ್ದರೂ ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ; ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು
ದಂಗೆಕೋರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 3ಆದ್ದರಿಂದ ನರಪುತ್ರನೇ, ನಿನ್ನ ಚೀಲಗಳನು್ನ
ತುಂಬಿಸಿ ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿ ಹೋಗುವವನಂತೆ ನಟಿಸು. ನೀನು
ಹಗಲಲಿ್ಲ ಹೋಗುವುದನು್ನ ಜನರು ನೋಡಲಿ. ಸೆರೆ ಾಳಿನಂತೆ
ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲೆ್ಲ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಹೋಗು. ಒಂದುವೇಳೆ ಅವರು ಾವು ದಂಗೆಕೋರರೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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4 “ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿ ಹೋಗುವವನಂತೆ ಹಗಲಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಚೀಲಗಳನು್ನ
ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಾಯಂ ಾಲ ಾ ಾಗ ಅವರ
ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ನೀನು ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ ಸೆರೆಯವ ಾಗಿ
ಹೋಗುವವನಂತೆ ನಟನೆ ಾಡು. 5 ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ
ನೋಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ರಂಧ್ರ ಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನುಸುಳಿ
ಹೊರಗೆ ಹೋಗು. 6 ಾತಿ್ರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಚೀಲವನು್ನ ಹೆಗಲಿಗೇರಿಸಿ
ಹೊರಗೆ ನಡಿ. ನೀನು ನೆಲವನು್ನ ನೋಡ ಾಗದಂತೆ ನಿನ್ನ
ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೋ. ಇದೆ ಾ್ಲ ಾಡು ಾಗ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ
ನೋಡುತಿ್ತರಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಒಂದು
ನಿದಶರ್ನ ಾಗಿಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.”

7 ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರ ಾಡಿದೆನು. ಾನು
ಸೆರೆ ಾಳಿನಂತೆ ಹಗಲಲಿ್ಲ ಚೀಲಗಳನು್ನ ತಂದು ಹೊರಗಿಟೆ್ಟನು.
ಾಯಂ ಾಲ ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ರಂಧ್ರ ಾಡಿ,
ಾತಿ್ರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆ ಚೀಲಗಳನು್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತ ಹೊರಟೆನು.
ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಾನೆ ಾ್ಲ ಾಡಿದೆನು.

8 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ನನಗೆ ಬಂತು.
ಆತನುಹೀಗೆಅಂದನು: 9“ನರಪುತ್ರನೇ,ನೀನು ಏನು ಾಡುತಿ್ತರುವೆ
ಎಂದು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಈ ದಂಗೆಕೋರರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೇ?
10 ಅವರ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳಿದನು
ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಈ ಸಂದೇಶವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಾಯಕರ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೆಲ್ಲರ ಕುರಿ ಾಗಿದೆ.

11 ‘ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು
ಸೂಚನೆ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಾಡಿದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು. ನೀವು ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ
ಹೋಗುವಿರಿ.’ 12 ನಿಮ್ಮ ಾಯಕನು ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ರಂಧ್ರ ಾಡಿ
ಾತಿ್ರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅದರಲಿ್ಲ ನುಸುಳಿ ಾ ಾಗುವನು. ಜನರು
ತನ್ನನು್ನ ಗುರುತಿಸದಂತೆ ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವನು.
ಅವನು ಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ
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ಾಣಿಸದು. 13 ಅವನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡುವನು.
ಆದರೆ, ಾನು (ಯೆಹೋವನು) ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವೆನು. ಅವನು
ನನ್ನ ಬಲೆ ಳಗೆ ಬೀಳುವನು. ಾನು ಅವನನು್ನ ಕಸಿ್ದೕಯರ
ದೇಶ ಾದ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತರುವೆನು. ಅವನು ಆ ದೇಶವನು್ನ
ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ; ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ಾಯುವನು. 14 ಅವನ
ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವವರನೆ್ನಲ್ಲ ಾನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದೇಶಗಳಿಗೆ
ಓಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ಅವನ ಕೆಲಸ ಾರರನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಾಳಿಗೆ ತೂರಿಬಿಡುವೆನು. ಮತು್ತ ಅವರನು್ನ ಖಡ್ಗದೊಡನೆ
ಬೆನ್ನಟು್ಟವೆನು. 15 ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ಜನರು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು; ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಿದೆ್ದೕನೆಮತು್ತ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಓಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

16 “ಆದರೆ ಾನು ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಯುದ್ಧಗಳಿಂದ,
ಬರ ಾಲಗಳಿಂದಮತು್ತ ರೋಗಗಳಿಂದಉಳಿಸುವೆನು. ಅವರು ಾವು
ಹೋಗುವ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲನ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಆಚರಣೆಗಳ
ಕುರಿತು ಹೇಳ ಾಗುವಂತೆ ಾನು ಇದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನೇ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”

ಜನರು ಭಯಭೀತ ಾಗಿ ನಡುಗುವರು
17 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 18 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಭೀತಿಯಲಿ್ಲರುವವನಂತೆ
ನಟನೆ ಾಡಬೇಕು. ನೀನು ಆ ಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾಗ
ನಡುಗಬೇಕು. ನೀರು ಕುಡಿಯು ಾಗ ಭಯಪಡಬೇಕು ಮತು್ತ
ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. 19 ಇದನು್ನ ನೀನು ಾ ಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ‘ಇನೂ್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ಅವರುಊಟ ಾಡು ಾಗ ಉದೆಬಗದಿಂದಿರುವರು;
ಅವರು ಕುಡಿಯು ಾಗ ಭಯದಿಂದಿರುವರು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರ
ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವು ಾಶ ಾಗುತ್ತದೆ, ಾಕೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ
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ಾಸಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂಸಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 20 ಜನರು ಾಸ ಾಗಿರುವ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ; ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಾಶ ಾಗುತ್ತದೆ. ಾನೇ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.’ ”
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಬರುವ ದುಗರ್ತಿ

21 ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯು ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 22 “ನರಪುತ್ರನೇ,

‘ಸಂಕಷ್ಟದದಿನಗಳುಉರುಳುತಿ್ತವೆ;
ಎ ಾ್ಲ ದಶರ್ನಗಳು ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ’

ಎಂಬ ಈ ಾದೆಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ?

23“ಆಜನರಿಗೆಹೀಗೆಹೇಳು: ಅವರಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ಾನು ಈ ಾದೆಗೆ ಅಂತ್ಯವನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಆ ಾದೆಯನು್ನ ಅವರು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದರ ಬದ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:

‘ಸಂಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಸಮೀಪಿಸಿವೆ;
ಪ್ರತಿ ಂದು ದಶರ್ನವೂನೆರವೇರುವುದು.’

24 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳದಶರ್ನಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ;
ಮುಖಸು್ತತಿಯ ಕಣಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 25 ಾಕೆಂದರೆ ಾನೇ
ಯೆಹೋವನು. ನನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದದ್ದನು್ನ ಾನು ಹೇಳುವೆನು ಮತು್ತ ಆ
ಸಂಗತಿಯು ನೆರವೇರುವುದು. ಅದಕೆ್ಕ ಹೆಚು್ಚ ಸಮಯಬೇ ಾಗದು. ಆ
ಸಂಕಟಗಳು ಬೇಗನೇ ಬರುವವು; ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ
ಬರುವವು. ಓ ದಂಗೆಕೋರ ಾದ ಜನರೇ, ಾನು ಒಂದು
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ವಿಷಯವು ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು.” ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ

ಹೇಳಿದನು.
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26 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 27 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನಿನಗೆ ಾನು ಕೊಟ್ಟ ದಶರ್ನಗಳ
ಕುರಿತು ಬಹಳ ಾಲದ ನಂತರ ಅದು ನೆರವೇರುವುದು ಎಂದು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಜನರು ನೆನೆಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 28 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೀನು
ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸು, ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: ಏನೆಂದರೆ ಾನು ಇನು್ನ ಹೆಚು್ಚ ತಡ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನೊಂದು ವಿಷಯವು ನೆರವೇರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು
ಖಂಡಿತ ನೆರವೇರುವುದು.’ ” ಇವು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ
ನುಡಿಗಳು.

13
ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1 ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯು ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ
ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರು ನಿಜ ಾಗಿ ನನ್ನ
ಪರ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು
ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತರೋಅದನೆ್ನ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ನೀನುಅವರಕೂಡ
ಾತ ಾಡಿ ಇಂತೆನ್ನಬೇಕು, ‘ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

3 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟಗಳು ಬರುವವು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಆತ್ಮವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು ದಶರ್ನಗಳಲಿ್ಲ ಏನನೂ್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲ.

4 “ ‘ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಾಳುಬಿದ್ದ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಓ ಾಡುವ ನರಿಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. 5 ಗೋಡೆಗಳು ಬಿದು್ದಹೋದ
ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನೀವು (ಪ್ರ ಾದಿಗಳು) ಾವಲು ಾಯುವದಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ನೀವು ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ದಂಡನೆಯ ದಿನವು ಬಂ ಾಗ ಜನರು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಸೋತು ಹೋಗುವರು.

6 “ ‘ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರು,
“ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ” ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಅವರು
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ಾಟಮಂತ್ರ ಾಡಿ ಇಂತಿಂಥದು್ದ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಎಂದು
ಸುಳು್ಳ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ ಎಂದು ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳುವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುಳು್ಳ ನಿಜ ಾಗುತಿ್ತರುವದನು್ನ ನೋಡಲು
ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
7 “ ‘ಎಲೈ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳೇ, ನೀವು ನೋಡಿದ ದಶರ್ನಗಳು

ಸತ್ಯ ಾದವುಗಳಲ್ಲ. ನೀವು ಮಂತ್ರತಂತ್ರ ಾಡಿ ಇಂತಿಂಥದು್ದ
ಸಂಭವಿಸುವುದು ಎಂದು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನು
ಾ ಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನೆಂದು ನೀವು

ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ.’ ”
8 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು

ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾತ ಾಡುವನು. ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ನೀವುಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದಿ್ದೕರಿ, ನೀವುಸುಳು್ಳದಶರ್ನಗಳನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.” ಇದು ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದು್ದ. 9 ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ ಾವ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಸುಳು್ಳದಶರ್ನವನು್ನ
ನೋಡಿ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೋ, ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. ನನ್ನ
ಜನರ ಮಧೆ್ಯಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. ಅವರ
ಹೆಸರುಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಂ ಾವಳಿ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಾನೇ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.

10 “ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಆ ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಾಂತಿ ಇರುವದೆಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆದರೆ ಾಂತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲದೆ: ಜನರು
ಬಲಹೀನ ಾದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟ ಾ್ತರೆ; ಅದು ಬಲ ಾಗಿ
ಾಣುವಂತೆ ಾಡಲು ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಅದಕೆ್ಕ ತೆಳು ಾದ ಮಡಿ್ಡ
ಾಡು ಾ್ತರೆ. 11 ಗೋಡೆಗೆ ಮಡಿ್ಡ ಾಡುವವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:
ಾನು ಆಲಿಕಲು್ಲ ಮತು್ತ ಬಲ ಾದ ಮಳೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.
ಾಳಿಯು ಬಲ ಾಗಿ ಬೀಸಿ ಸುಂಟರ ಾಳಿಯು ಬರುವುದು. ಆಗ
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ಗೋಡೆಯು ಮುರಿದುಬೀಳುವುದು. 12 ಗೋಡೆಯು ಬಿ ಾ್ದಗ
ಜನರು ಪ್ರ ಾದಿಗ ಾದ ನಿಮ್ಮನು್ನ, ‘ನೀವು ಗೋಡೆಗೆ ಾಕಿದ ಾರೆ
ಏ ಾಯಿತು?’ ” ಎಂದು ಪ್ರಶಿಐಸುವರು. 13 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಿರು ಾಳಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾರೀ ಮಳೆಯು ಬೀಳುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು. ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಾಶಕರ ಾದ

ಆಲಿಕಲು್ಲ ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 14 ನೀವು
ಗೋಡೆಗೆ ಾರೆ ಾಕಿದಿರಿ. ಆದರೆ ಾನು ಇಡೀ ಗೋಡೆಯನೆ್ನ
ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಅದನು್ನ ನೆಲಸಮ ಾಡುವೆನು. ಆ
ಗೋಡೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು. ಆಗ
ಾನು ಯೆಹೋವನೆಂದು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 15 ಗೋಡೆಗೆ ಾರೆ
ಬಳಿಯುವವರ ಮೇಲೂ, ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೂ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಆಗ ಾನು, ‘ಈಗ ಗೋಡೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕೆ್ಕ ಾರೆ
ಾಕುವವರೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು.
16 “ಇವೆ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿ ಾಗುವದು.

ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದರು ಮತು್ತ
ಾಂತಿಯಿಲ್ಲದಿರು ಾಗಲೂ ಾಂತಿಯ ದಶರ್ನಗಳನು್ನ ಕಂಡರು.”
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

17 ದೇವರು ಹೀಗೆ ನುಡಿದನು: “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಪ್ರ ಾದಿನಿಯರನು್ನ ನೋಡು. ಆ ಪ್ರ ಾದಿನಿಯರು ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ
ಾ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಚೆ್ಛಯ ಪ್ರ ಾರ ಾತ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಬೇಕು.

18 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
ಪ್ರ ಾದಿನಿಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಕೇ ಾಗುವುದು. ಜನರು ತಮ್ಮ
ತೋಳುಗಳಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವದ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಾಯಿತಿಗಳನು್ನ
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ಹೊಲಿದಿರಿ. ಜನರು ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಂತ್ರದ
ವಿವಿಧ ಅಳತೆಯ ಮುಸುಕುಗಳನು್ನ ನೀವು ತ ಾರಿಸುತಿ್ತೕರಿ.
ನನ್ನ ಜನರ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಬೇಟೆ ಾಡುವದಕೂ್ಕ ನಿಮ್ಮ
ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ನೀವು ಇದನು್ನ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.

19 ಜನರೆದುರಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ನೀವು ಮಹತ್ವವನು್ನ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲಿರ್ ಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ತುಂಡು ರೊಟಿ್ಟ ಾಗಿಯೂ ನೀವು
ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ವತಿರ್ಸುತಿ್ತೕರಿ. ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಸುಳ್ಳನು್ನ
ಆಡುತಿ್ತೕರಿ. ಅವರಿಗೆ ಸುಳೆ್ಳಂದರೆ ಬಹಳ ಪಿ್ರೕತಿ. ನೀವು ಾಯಕೂಡದ
ಜನರನು್ನ ಾವಿಗೀಡು ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಬಂದುಕಕೂಡದ ಜನರನು್ನ
ಜೀವಂತ ಾಗಿಡುತಿ್ತೕರಿ. 20 ಆದ್ದರಿಂದ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ನೀವು ಆ ಬಟೆ್ಟಯ ತೋಳುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಜನರು ಬೋನಿನಲಿ್ಲ ಸಿಲುಕಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ
ಾನು ಅವರನು್ನ ಸಬತಂತ್ರ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ನಿಮ್ಮ
ತೋಳಿನಿಂದ ಆ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಹರಿದು ಾಕುವೆನು. ಆಗ ಜನರು
ನಿಮ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತ ಾಗುವರು. ಬೋನಿನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡ
ಪ ಯುಬಿಡಿಸಿದಕೂಡಲೇ ಾ ಾಡುವಂತೆಅವರೂ ಾ ಾಡುವರು.
21 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಸುಕುಗಳನು್ನ ಹರಿದು ಾಕುವೆನು. ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಹಿಡಿತದಿಂದಅವರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವೆನು. ಆಜನರು ನಿಮ್ಮಉರುಲಿನಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆಗ ಾನೇ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಎಂದು
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.

22 “ ‘ಪ್ರ ಾದಿನಿಯರೇ, ನೀವು ಸುಳು್ಳ ಾತಿರ್ಯ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಸುಳು್ಳಗಳು ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ದುಃಖವನು್ನಟು ಾಡುವವು. ಒಳೆ್ಳಯ
ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಿಗೆ ನೋವನು್ನಟು ಾಡಲು ನನಗೆ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲ. ದುಷ್ಟ
ಜನರು ತಮ್ಮ ದು ಾರ್ಗರ್ಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡದಂತೆಯೂ ತಮ್ಮ
ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆಯೂ ನೀವು ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುತಿ್ತೕರಿ.

23 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲದ ದಶರ್ನವನು್ನ ಇನು್ನ
ಮೇಲೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳನು್ನ
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ಇನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಾನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಾ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ಾನು ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನೀವು
ತಿಳಿಯುವಿರಿ.’ ”

14
ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕರ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡಲು ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 2 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವು

ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 3 “ನರಪುತ್ರನೇ,
ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ಾಪಕೆ್ಕ
ಬೀಳಲು ತಮಗೆ ಾವೇ ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಡು ಾ್ತರೆ. ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ
ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲ.
4 ಆದರೆ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡುವೆನು. ಅವರಿಗೆ
ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ಪ್ರ ಾದಿಯ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ, ಾನೇ ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ
ಉತ್ತರ ಕೊಡುವೆನು. ಅವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳಿದ್ದರೂ,
ಅವನನು್ನ ಾಪದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವಂತೆ ಾಡಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವನು
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವನು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ ಪೂಜೆ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೂ ಾನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುವೆನು. ಅವನ

ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನೆ್ನ ಕೊಡುವೆನು. 5 ಾಕೆಂದರೆ
ಾನು ಅವರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವರು ನನ್ನನು್ನ
ತೊರೆದು ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರೂ ಾನು ಅವರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದೇ ನನ್ನ
ಉದೆ್ದೕಶ’

6 “ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸು.
ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ
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ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿರಿ. ಆ ಭಯಂಕರ ಸುಳು್ಳ ದೇವರಿಂದ
ತೊಲಗಿರಿ. 7 ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಸಬತಃ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ
ಉತ್ತರಿಸುವೆನು ಅಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸುವ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದರೂ
ಮತು್ತ ನನಿ್ನದ ತನ್ನನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರೂ ನನ್ನ ಉಪದೇಶ ಾ್ಕಗಿ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲ ಾಗಿದ್ದರೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರುವ ಪರದೇಶಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಾನು ಾಪವೆಂಬ ಉತ್ತರ
ಕೊಡುವೆನು. 8 ಾನು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಅವನನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ನಿದಶರ್ನ ಾಗಿರಬೇಕು,
ಜನರು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ನ ಾಡುವರು. ಾನು ಅವನನು್ನ
ನನ್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಡುವೆನು. ಆಗ ನೀವು ಾನೇ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿಯುವಿರಿ. 9ಆದರೆಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯುಅವನಿಗೆ
ತನ್ನದೇ ಆದ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಡುವಷು್ಟ ಮೂಖರ್ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ
ಾನು, ಅವನು ಎಂ ಾ ಮೂಖರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ತೋರಿಸುವೆನು.
ಅವನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ಪ್ರ ೕಗಿಸುವೆನು.
ಅವನನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ನನ್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಅವನನು್ನ
ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. 10 ಹೀಗೆ, ಸಲಹೆ ಕೇಳಲು ಬಂದ ಮನುಷ ್ಯನೂ
ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ಒಂದೇ ಶಿ ಯನು್ನ
ಹೊಂದುವರು. 11 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ನನ್ನ
ಾಯಕತಬವನು್ನ ತೊರೆದು ಅಲೆ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ, ಅವರು
ತಮ್ಮ ದಂಗೆಕೋರತನದ ಾಗರ್ಗಳಿಂದ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ತಮ್ಮನು್ನ
ಅಪವಿತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ನನ್ನ ಜನ ಾಗಿರುವರು ಮತು್ತ ಾನು ಅವರ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು.’ ”
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

ಜೆರುಸಲೇಮ್ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುವುದು
12 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು ಹೀಗೆ

ಹೇಳಿದನು, 13 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನನಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದು್ದ
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ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಪ ಾಡುವ ಾವ ದೇಶವ ಾ್ನದರೂ ಾನು
ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಅವರ ಆ ಾರ ಸರಬ ಾಜನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಾಮವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರ ಜನರನೂ್ನ ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ
ಾಶ ಾಡುವೆ. 14 ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೋಹ, ಾನಿಯೇಲ, ೕಬ
ಜೀವಿಸಿದ್ದರೂ ಆ ಮೂವರು ತಮ್ಮ ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ
ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರೇ ಹೊರತು ಇಡೀ ದೇಶವನು್ನ
ರ ಸ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.” ಇವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನೇ
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

15 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಒಂದುವೇಳೆ, ಾನು
ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ದೇಶದೊಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಜನರನು್ನ
ಕೊಂದರೆ, ಅವುಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಾವನೂ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 16 ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ,
ನೋಹ ಾಗಲಿ ಾನಿಯೇಲ ಾಗಲಿ ೕಬ ಾಗಲಿ ತಮ್ಮ
ಪುತ್ರಪುತಿ್ರಯರನು್ನ ರ ಸ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಾತ್ರ
ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಬಹು ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ದೇಶವು ನಿಜರ್ನ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.”
ಇವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನೇ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

17 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಒಂದುವೇಳೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ
ಹೋ ಾಡಲು ಾನು ಶತು್ರಸೈನ್ಯ ಂದನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ,
ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಣಿಗಳು ಾಶ ಾಗುತಿ್ತದ್ದವು.
18 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನೋಹ ಾಗಲಿ ಾನಿಯೇಲ ಾಗಲಿ
ೕಬ ಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಪುತಿ್ರಯರನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಾತ್ರ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಬಹು ಾಗಿತು್ತ.” ಇವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನೇ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

19 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಒಂದುವೇಳೆ, ಾನು
ದೇಶದ ಮೇಲೆ ರೋಗಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿದರೆ, ಅಥ ಾ ನನ್ನ
ಕೋಪವನು್ನ ಸುರಿದು ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರೆ ಮತು್ತ
ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರೆ, 20 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವ ಾಣೆ,
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ನೋಹ ಾಗಲಿ ಾನಿಯೇಲ ಾಗಲಿ ೕಬ ಾಗಲಿ ತಮ್ಮ
ಪುತ್ರಪುತಿ್ರಯರನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ
ಾತ್ರ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಬಹು ಾಗಿತು್ತ.” ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ

ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
21 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

“ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಲು ್ಕ ದಂಡನೆಗಳನು್ನ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮ್
ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಇನೂ್ನ
ಎಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕಷ್ಟಕರ ಾಗಬಹುದೆಂದು ೕಚಿಸಿರಿ. ಾನು ಆ
ನಗರದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಶತು್ರ ಸೈನಿಕರನು್ನ, ಹಸಿವೆ, ರೋಗ ಮತು್ತ
ಕೂ್ರರಜಂತುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ
ಪಶುಗಳನೂ್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು. 22ಆದರೆಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾಗಿ,
ಕೆಲವರು ಅದರಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು, ಪುತ್ರಪುತಿ್ರಯರನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ತರ ಾಗುವುದು. ಆ ಜನರು ಎಷು್ಟ
ದುಷ್ಟರೆಂಬುದನು್ನ ಸಬತಃ ನೀವೇ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಾನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿದ ಇಡೀ ಆಪತಿ್ತನ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು
ಬಹಳ ಾಗಿ ನೊಂದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 23 ಅವರು ಜೀವಿಸುವ ರೀತಿ,
ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನಡಿಸುವ ರೀತಿಯನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ. ಆಗ
ಾನು ಾಕೆ ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವದು.”
ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

15
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾ್ರ ಾಲತೆಯು ಸುಡಲ್ಪಡುವುದು

1 ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯು ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಾ್ರ ಾಬಳಿ್ಳಯ ಕಟಿ್ಟಗೆಯಿಂದ
ಏನು ಪ್ರ ೕಜನ? ಅದು ಾಡಿನಲಿ್ಲರುವ ಮರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದರಂತೆ
ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಅದರ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯಲಿ್ಲ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿದೆ.
3 ಾ್ರ ಾಬಳಿ್ಳಯ ಕಟಿ್ಟಗೆಯಿಂದ ಏನ ಾ್ನದರೂ ತ ಾರಿಸಬಹುದೋ?
ಇಲ್ಲ. ಅದನು್ನ ಗೂಟವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ
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ತೂಗು ಾಕಬಹುದೋ? ಇಲ್ಲ. 4ಅದು ಕೇವಲ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಡಲಿಕೆ್ಕ
ೕಗ ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಎರಡು ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಉರಿಯುವವು;

ಮಧ್ಯ ಾಗವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕ ಾ್ಪ ಾಗುವುದು. ಕಟಿ್ಟಗೆಯು
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸುಟ್ಟ ಕಟಿ್ಟಗೆಯಿಂದ
ಏನ ಾ್ನದರೂ ತ ಾರಿಸಬಹುದೋ? 5 ಅದು ಸುಡುವ ದಲು
ಅದರಿಂದ ಏನನೂ್ನ ಾಡಲಿಕೆ್ಕ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸುಟ್ಟ ನಂತರ
ಏನೂ ಾಡಲಿ ಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ. 6 ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯು ಾಡಿನ ಮರಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದರಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ಬೆಂಕಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಇಂಧನ ಾ್ಕಗಿ
ಾನು ಅದರ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಇದೇ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೂ ಾನು ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.” ಇವುಗಳನು್ನ
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 7 “ ಾನು ಅವರನು್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು. ಅವರು ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರೂ
ಮತೊ್ತಂದು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವರು. ಾನು ಅವರನು್ನ
ದಂಡಿಸಿ ಾಗ, ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ.
8 ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದು ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ
ಾನು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು” ಇವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು.

16
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಮೇಲೆಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರೕತಿ

1 ಮತೆ್ತ ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಅದರ
ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳು. ದುಷ್ಟತ್ವದ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಸು. 3 ನೀನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ‘ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ನನ್ನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ನಿನ್ನ ಇತಿ ಾಸವನು್ನ
ನೋಡು. ನೀನು ಾ ಾನ್ ನಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿರುತಿ್ತೕ. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು
ಅ ೕರಿಯನು, ನಿನ್ನ ಾಯಿ ಹಿತಿ್ತಯಳು. 4 ಜೆರುಸಲೇಮೇ,
ನೀನು ಹುಟಿ್ಟದ ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊಕ್ಕಳ ಾಳವನು್ನ ಕೊಯ್ಯಲು
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ಾರೂ ಇದಿ್ದಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮೈಯನು್ನ ನೀರು ಾಕಿ ಾರೂ ತೊಳೆದು
ಶುದ್ಧ ಾಡಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನು್ನ ಾರೂ ಉಪಿ್ಪನಿಂದ ಉಜಿ್ಜಲ್ಲ. ಾರೂ
ನಿನಗೆ ಬಟೆ್ಟ ಸುತ್ತಲಿಲ್ಲ. 5 ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೆ್ನೕ ಾಡಲು
ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಾರೂ ಾಕಷು್ಟ ಮರುಕಪಡಲಿಲ್ಲ. ಜೆರುಸಲೇಮೇ,
ನೀನು ಜನಿಸಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊರಗೆ
ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟರು. ನೀನು ತಿರಸ ್ಕರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದ.

6 “ ‘ಆಗ ಾನು (ದೇವರು) ಆ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಾದುಹೋಗು ಾಗ
ನೀನು ರಕ್ತಮಯ ಾಗಿ ಹೊರ ಾಡು ಾ್ತ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದ. ಆಗ ಾನು
“ಜೀವಿಸು” ಅಂದೆನು. ೌದು, ನೀನು ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿದಿ್ದೕ. ಆಗ
ಾನು “ಜೀವಿಸು” ಅಂದೆನು. 7 ಾನು, ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಸಸಿಯು ಹೇಗೆ
ಬೆಳೆಯುತ್ತದೋ ಾಗೆಯೇ ನೀನು ಬೆಳೆಯಲು ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆನು.
ನೀನು ಬೆಳೆಯು ಾ್ತ ೌವನದಹೊಸಿ್ತಲಲಿ್ಲ ಾಲಿಟ್ಟ ಹೆಂಗಸಿನಂ ಾದೆ.
ನಿನಗೆ ಮುಟು್ಟ ಾ್ರರಂಭ ಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ಸ್ತನಗಳು ಬೆಳೆದವು.
ಕೂದಲುಗಳು ಬೆಳೆದವು. ಆದರೂ ನೀನು ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ
ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿದೆ್ದ. 8 ಾನು ಮತೆ್ತ ಾದುಹೋಗು ಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ
ನೋಡ ಾಗಿ ನೀನು ಸಂಭೋಗಿಸಲು ತ ಾ ಾಗಿದೆ್ದ. ಾನು ನನ್ನ
ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ನಿನ್ನಮೇಲೆ ಾಕಿನಿನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆದೇಹವನು್ನಮುಚಿ್ಚದೆನು.
ನಿನ್ನನು್ನ ವಿ ಾಹ ಾಗಲು ಾತುಕೊಟೆ್ಟನು. ಾನು ನಿನೊ್ನಡನೆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡೆನು. ಆಗ ನೀನು ನನ್ನವ ಾದೆ.’ ”
ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 9 “ ‘ ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ತೊಳೆದೆನು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನು್ನ ತೊಳೆದೆನು. ನಿನ್ನ
ಮೈಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಹಚಿ್ಚ ಉಜಿ್ಜದೆನು. 10 ನಿನಗೆ ಅಂದ ಾದ ಉಡುಪನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಾಲಿಗೆ ನಯ ಾದ ಚಮರ್ದ ಕೆರಗಳನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು.
ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ಾರುಮಡಿಯ ತಲೆಕಟ್ಟನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು ಮತು್ತ ನಿನಗೆ
ರೇಷೆ್ಮಯ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹೊದಿಸಿದೆನು. 11 ಅನಂತರ ನಿನಗೆ ಕೆಲವು
ಆಭರಣಗಳನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ನಿನ್ನ ತೋಳುಗಳಿಗೆ ತೋಳುಕಟು್ಟಗಳನು್ನ,
ಕುತಿ್ತಗೆಗೆ ಾರವನು್ನ ತೊಡಿಸಿದೆನು. 12 ನಿನಗೆ ಮೂಗುತಿ, ಕಿವಿಗೆ
ಕಿವಿಯುಂಗುರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ಅಂದ ಾದ ಕಿರೀಟವನು್ನ
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ಧರಿಸಲು ಕೊಟೆ್ಟನು. 13 ನಿನ್ನ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಆಭರಣ, ಾರುಮಡಿ,
ರೇಷೆ್ಮ ಮತು್ತ ಕಸೂತಿ ಾಕಿದ ಬಟೆ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಸುಂದರ ಾಗಿ
ಾಣಿಸುತಿ್ತದೆ್ದ. ನೀನು ಉತ್ತಮ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ ಊಟ ಾಡಿದೆ:
ಉತ್ತಮ ಗೋಧಿಹಿಟು್ಟ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತು್ತ ಆಲೀವ್ ಎಣೆ್ಣ. ನೀನು
ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರಿ ಾದೆ. ಮತು್ತ ನೀನು ಾಣಿ ಾಗಿದೆ್ದ. 14 ೌದು,
ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ ೌಂದಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಜ ಾಂಗಗಳ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾಯಿತು. ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಅತ್ಯಂತ ೌಂದಯರ್ವತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆನು.’ ” ಇವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು.

ಜೆರುಸಲೇಮ್ನೀತಿಗೆಟ್ಟ ವಧುವು
15 ದೇವರು ಹೀಗೆಂದನು: “ನೀನು ನಿನ್ನ ೌಂದಯರ್ದ

ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದ. ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾ್ಯತಿಯಿಂ ಾಗಿ
ನನಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದಿ. ನಿನ್ನನು್ನ ಾದುಹೋಗುವ
ಪ್ರತಿವ್ಯಕಿ್ತ ಂದಿಗೆ ನೀನು ವೇಶೆ್ಯಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿ. ನೀನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಅವರಿಗೊಪಿ್ಪಸಿದಿ. 16 ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ವಣರ್ರಂಜಿತವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದೆ ಮತು್ತ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಸೂಳೆಯಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದೆ.
ಾದುಹೋಗುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಗಂಡಸಿಗೂ ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟೆ್ಟ. 17 ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ
ಆಭರಣಗಳಿಂದ ನೀನು ಗಂಡು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಅವುಗ ಂದಿಗೆ ಸೂಳೆಯಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದೆ. 18 ನಂತರ ನೀನು
ಅಂದ ಾದ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೊದಿಸಿದೆ. ಾನು
ನಿನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಧೂಪ, ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯವನು್ನ ನೀನು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳ
ಮುಂದೆ ಾಕಿದಿ. 19 ಾನು ನಿನಗೆ ರೊಟಿ್ಟ, ಜೇನು ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದನು. ಆದರೆ ನೀನು ಆ ಆ ಾರವನು್ನ ಮೂತಿರ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ.
ಆ ಸುಳು್ಳ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ
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ಸುಗಂಧ ಾಸನೆಯ ಾಣಿಕೆಯಂತೆ ಅಪಿರ್ಸಿದೆ.” ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

20 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದ್ದ ನಿನ್ನ
ಪುತ್ರಪುತಿ್ರಯರನು್ನ ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಆ ಾರವ ಾ್ನಗಿ
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆಯಜ್ಞಅಪಿರ್ಸಿದೆ. ನಿನ್ನ ಸೂಳೆತನವು ಾ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೇ?
21 ನೀನು ನನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಟಿಸಿ ಆ
ಸುಳು್ಳದೇವರಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ. 22 ನಿನ್ನ ಅಸಹ್ಯಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸೂಳೆಯಂತೆ
ವತಿರ್ಸುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಎಳೆತನದ ಸಮಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ
ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ಹೊರ ಾಡುತಿ್ತದು್ದದನೂ್ನ ನೀನು
ಮರೆತುಬಿಟೆ್ಟ.

23 “ಓ ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಎಂ ಾ ಭಯಂಕರ, ನಿನಗೆಂ ಾ
ಭಯಂಕರ ಾಗಿರುವುದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ!” ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು. 24 “ನೀನು ಎ ಾ್ಲ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡಿದ ನಂತರ ಸುಳು್ಳ ದೇವರುಗಳಿ ಾಗಿ ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ

ಹೆಚು್ಚಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಂದುರಸೆ್ತಯಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ
ಅನ್ಯದೇವರುಗಳಿ ಾಗಿಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ. 25ಪ್ರತೀ ರಸೆ್ತಯ
ಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲ ಅಂ ಾ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದಿ್ದೕ. ನೀನು
ನಿನ್ನ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಾಳು ಾಡಿಕೊಂಡಿ. ನೀನು ಅಸಹ್ಯ ಾದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ನಿನ್ನ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡೆ.
ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಗಂಡಸಿಗೂ ನೀನು ಲೈಂಗಿಕ
ತೃಪಿ್ತ ನೀಡಿ ನಿನ್ನ ಸೂಳೆತನವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡೆ. 26 ಬಳಿಕ ನಿನ್ನ
ನೆರೆಯವರೂ ಅತೀ ಾಮುಕರೂ ಆಗಿದ್ದ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಬಳಿಗೆ ನೀನು
ಹೋದೆ. ನನ್ನನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಹಲ ಾರು ಸಲ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪಕರ್ ಾಡಿದೆ. 27ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಶಿ ಸಿದೆನು. ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಗವನು್ನ
ಕಿತು್ತಕೊಂಡೆನು. ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗ ಾದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ವತಿರ್ಸಲುಬಿಟೆ್ಟನು. ನಿನ್ನ
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ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡರು. 28ಆ ಬಳಿಕ
ನೀನು ಅಶೂ್ಶರದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭೋಗಿಸಲು ಹೋದಿ. ನೀನು
ತೃಪಿ್ತಗೊಳು್ಳವಷು್ಟ ಆನಂದ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನೀನೆಂದೂ ತೃಪಿ್ತಗೊಂಡವಳಲ್ಲ.
29 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಾ್ಯ ಾರದ ದೇಶ ಾದ ಾಬಿಲೋನಿನ
ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೂ ನೀನು ತೃಪಿ್ತ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
30 ಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಸೂಳೆಯಂತೆ ನೀನು ಾಡಿದ ಈ ಎ ಾ್ಲ
ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಪದಿಂದ ತುಂಬಿರುವೆ.”
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

31 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಆದರೆ ನೀನು ವೇಶೆ್ಯಯ ಾಗೆ
ಪೂಣರ್ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಎತ್ತರದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಪ್ರತೀ
ರಸೆ್ತಯ ಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲಯೂ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿ ರಸೆ್ತಯ
ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕಟಿ್ಟಸಿರುವೆ. ಆ ಎ ಾ್ಲ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ
ನೀನು ಸಂಭೋಗಿಸಿರುವೆ. ಆದರೆ ಸೂಳೆಯಂತೆ ಅವರಿಂದ ನೀನು
ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 32 ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಗಂಡನಿಗಿಂತ ಪರಪುರುಷನನೆ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಆಶಿಸುವವ ಾಗಿರುವೆ.
33 ವೇಶೆ್ಯಯರು ತ ್ಮಡನೆ ಕೂಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ಪುರುಷರಿಂದ ಹಣ
ವಸೂಲಿ ಾಡುವರು. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರಿಗೆ ನೀನೇ ಹಣವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸಂಭೋಗ ಾಡಲು ನೀನೇ ಅವರಿಗೆ
ಹಣವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. 34 ನೀನು ಸೂಳೆಯರಿಗೇ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ನಡೆದಿರುವೆ. ಅವರು ಪುರುಷರಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾಗ ನೀನೇ
ಅವರಿಗೆ ಹಣಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.”

35 ಸೂಳೆಯೇ, ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳು: 36 ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನಿನ್ನ ಅತಿ ಾದ
ಶರೀರ ಾಶೆಯಿಂ ಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆಯ ದೇಹವನು್ನ ನೋಡಿ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನು್ನ ಹೊಂದಲು ನೀನು ನಿನ್ನ
ಪಿ್ರಯತಮರಿಗೂ, ನಿನ್ನ ಹೊಲಸು ದೇವರುಗಳಿಗೂ ಅವ ಾಶ
ಾಡಿಕೊಟೆ್ಟ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದು ಅವರ ರಕ್ತವನು್ನ
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ಸುರಿಸಿರುವೆ. ಇದು ಆ ಹೊಲಸು ದೇವರುಗಳಿಗೆ ನೀನು
ಕೊಟ್ಟ ಾನ. 37 ಈ ಾರಣದಿಂದ, ನೀನು ಸುಖ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಪಿ್ರಯರನು್ನ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಪಿ್ರಯರನು್ನ ಮತು್ತ
ನೀನು ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಪಿ್ರಯರನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ,
ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆತನವನು್ನ ಅವರು ನೋಡುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ ನೋಡುವರು. 38 ಬಳಿಕ,
ಕೊಲೆ ಾತಿರ್ಯರೂ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯರೂ ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಭಯಂಕರ ಾದ ಕೋಪದಿಂದ
ನಿನಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸುವೆನು. 39 ಆ ನಿನ್ನ
ಪಿ್ರಯತಮರಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಡುವೆನು. ಅವರು ನಿನ್ನ
ದಿಬ್ಬಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವರು ಮತು್ತ ಪೂಜಾಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ
ಕೆಡವಿ ಾಕುವರು. ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ
ಚಂದ ಾದ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಮತು್ತ
ನಿನ್ನನು್ನ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ಾಡುವರು. 40 ನಿನ್ನನು್ನ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ
ಕೊಲು್ಲವದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಜನರನು್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವರು. ಬಳಿಕ
ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವರು.
41 ಬಳಿಕ, ಅನೇಕ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ನೋಡಲೆಂದು ನಿನ್ನ ಮನೆಗಳನು್ನ
ಸುಟು್ಟ, ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸುವರು. ನೀನು ಸೂಳೆಯಂತೆಜೀವಿಸುವದನು್ನ
ಾನು ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 42 ಬಳಿಕ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗಿರುವ ಕೋಪವನು್ನ
ತೊಲಗಿಸುವೆನು; ಾನು ಾಂತ ಾಗುವೆನು; ಆ ಬಳಿಕ ಾನು
ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವುದೇ ಇಲ್ಲ. 43 ಇವೆ ಾ್ಲ ಾಕೆ ಸಂಭವಿಸಬೇಕು?
ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಎಳೆಯವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಏನು ಸಂಭವಿಸಿತೆಂದು

ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರುವೆ. ನೀನು ಕೆಟ್ಟಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾನು
ಕೋಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್
ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸಬೇ ಾಗಿ ಬಂತು. ನೀನು ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ

ಭಯಂಕರಕೃತ್ಯ ನಡಿಸಲು ೕಜನೆ ಾಕಿಕೊಂಡಿರುವೆ.” ಇವು ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.
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44 “ ಾನೋಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸಲು ಇಚಿ್ಛಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು
ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಇದನು್ನ ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸುವನು: ‘ ಾಯಿಯಂತೆ
ಮಗಳು.’ 45 ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಯಿಯ ಮಗಳು. ನೀನು ನಿನ್ನ
ಗಂಡನನು್ನ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿರುವೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರಿಯಂತಿರುವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದಿರಿ. ನೀವುನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೆತ್ತವರ ತರಹ ಇದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಾಯಿ
ಹಿತಿ್ತಯ ಾಗಿದ್ದಳು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಅ ೕರಿಯದವ ಾಗಿದ್ದನು.
46 ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ಸ ಾಯರ್ಳು. ಆಕೆಯು ನಿನ್ನ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ (ಪಟ್ಟಣಗಳು) ಾಸ ಾಡಿದ್ದಳು.
ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯು ಸೊದೋಮಳು. ಆಕೆ ನಿನ್ನ ದ ಣದಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ (ಪಟ್ಟಣಗಳು) ಾಸಿಸಿದ್ದಳು. 47ಅವರಿಗಿಂತಲೂ
ಹೆಚು್ಚ ಕೆಟು್ಟ ಹೋಗಲು ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವೇ ಾ ಾಯಿತು.
ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಇನೂ್ನ ಭಯಂಕರ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನೀನು
ಾಡಿರುವಿ. 48 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನನ್ನ

ಜೀವ ಾಣೆ, ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಾದ ಸೊದೋಮಳು ಮತು್ತ ಆಕೆಯ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ನೀನು ನಡಿಸಿದಷು್ಟ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನಡಿಸಲಿಲ್ಲ.”

49 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ
ಆಕೆಯ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಕೊಬಿ್ಬದ ಕಣು್ಣಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ
ತಿನ್ನಲು ಬೇ ಾದಷಿ್ಟತು್ತ. ಅವರು ಾಂತಿಕರ ಾದ ಸುಭದ್ರತೆಯಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸಿದರು. ಅವರು ಬಡವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
50 ಸೊದೋಮಿಗೂ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅತಿರೇಕ
ಜಂಬವು ಬಂದು ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ
ಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನುಅವರನು್ನ ನನಿ್ನದದೂರ ಾಡಿದೆನು.”
51 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನೀನು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ

ಅಧರ್ದಷು್ಟ ಸ ಾಯರ್ವು ಾಡಿತು್ತ. ಸ ಾಯರ್ದವರಿಗಿಂತಲೂ
ಹೆಚಾ್ಚದ ಭಯಂಕರಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೀನು ಾಡಿರುವೆ. ನಿನ್ನ
ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನೀನು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವೆ.
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ಸ ಾಯರ್ ಮತು್ತ ಸೊದೋಮ್ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ
ನೋಡಿದರೆ ಅವು ಒಳೆ್ಳಯ ಪಟ್ಟಣಗಳಂತೆ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ.
52 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಅವ ಾನವನು್ನ ನೀನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ನಿನಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರು ನೀತಿವಂತರಂತೆ ತೋರು ಾ್ತರೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಬಹಳ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿದ್ದವು.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಅವ ಾನ ಾಗಲೇಬೇಕು; ನೀನು ಾಚಿಕೆಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ
ನಿರಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿ ಾಣುವಂತೆ ಾಡಿರುವೆ.”

53 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ ಅದರ
ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ನಗರಗಳನು್ನ ಾನು ಾಶ ಾಡಿದೆನು. ಾನು
ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದೆನು. ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆ. ಆದರೆ ಾನು ತಿರುಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಕಟು್ಟವೆನು. ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಾನು ನಿನ್ನನೂ್ನ ಕಟು್ಟವೆನು.
54 ಆಗ, ನೀನು ಾಡಿದ ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೊಳು್ಳವೆ. ಆಗ ನೀನು ಾಚಿಕೆಪಡುವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಸಂತೈಸುವೆ. 55 ಆಗ ನೀನೂ ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರಿಯರೂ ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವಿರಿ. ಸೊದೋಮಳೂ ಆಕೆಯ
ಸುತ್ತಲಿರುವಪಟ್ಟಣಗಳೂ, ಸ ಾಯರ್ಳುಮತು್ತ ಆಕೆಯಸುತ್ತಲಿರುವ
ಪಟ್ಟಣಗಳೆ ಾ್ಲ ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವವು.”

56 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಹಿಂದೆ, ನೀನು ಜಂಬದಿಂದ
ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಸೊದೋಮಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಗೇಲಿ ಾಡಿದಿ್ದೕ. ಾಗೆ
ನೀನು ತಿರುಗಿ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 57 ಈಗಿನಂತೆ, ನಿನ್ನ ದುಷ್ಟತನವು
ಹೊರಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ನೀನು ಅದನು್ನ ಾಡಿದೆ.
ಈಗ ಎದೋಮಿನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು (ಪಟ್ಟಣಗಳು) ಮತು್ತ ಆಕೆಯ
ನೆರೆಯವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು
ಸಹ ನಿನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವರು. ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವವರು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಡೆ ಾಣಿಸುವರು. 58 ಈಗ ನೀನು ಾಡಿದ ಭಯಂಕರ
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ಕೃತ್ಯಗಳ ಸಲು ಾಗಿ ಶಿ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು.” ಇದು ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ದೇವರ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ಅಚಲ

59 ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದನು. “ನೀನು ಾಡಿರುವದನು್ನ ಾನೂ ನಿನಗೆ ಾಡುವೆನು.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟೆ್ಟ.
ನಮ್ಮ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ನೀನು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 60 ಆದರೆ
ನೀನು ಎಳೆಯವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ನಿನೊ್ನಡನೆ ಾನು ಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಅದನು್ನ
ಾಶ್ವತ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. 61 ನಿನ್ನ
ಅಕ್ಕತಂಗಿಯಂದಿರನು್ನ ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ
ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ಾನು ಅದನು್ನ ನಿನ ಾಗಿ ಾಡುವೆನು. ಆಗ ನೀನು ಾಡಿದ
ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದು ನೀನು ಾಚಿಕೊಳು್ಳವಿ.
62 ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಮತು್ತ
ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ. 63 ಹೀಗಿರಲು,
ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾನು ಕ್ಷಮಿಸು ಾಗ, ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಾಚಿಕೆಪಡುವೆ. ಅಹಂ ಾರದಿಂದ ಾತ ಾಡಲು
ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಾಯಿ ತೆರೆಯ ಾಗದಂತೆ ನೀನು ಬಹಳ ಾಗಿ
ಅವ ಾನಿತ ಾಗುವೆ.” ಇವು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿಗಳು.

17
ಹದು್ದಗಳುಮತು್ತ ಾ ಾಲತೆಗಳು

1 ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳು ನನಗೆ ಬಂದವು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಈ ಕಥೆಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ಹೇಳು. ಇದರ ಅಥರ್ವೇನೆಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳು.
3ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
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“ ‘ಅಗಲ ಾದ ರೆಕೆ್ಕಗಳುಳ್ಳ ದೊಡ್ಡ ಹದು್ದ ( ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರ್)

ಲೆಬನೋನಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಅದರ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಅನೇಕ ಚುಕೆ್ಕಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿತು್ತ.

4 ಆ ಹದು್ದ ದೇವ ಾರು ಮರದ (ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಖೀನ್)ಮೇ ಾ್ಭಗವನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟಿ್ಟತು.

ಅದನು್ನ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳ ದೇಶಕೆ್ಕ ತಂದು ಾಕಿತು.
5 ನಂತರ ಆ ಹದು್ದ ದೇಶದ ಬೀಜಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ (ಹಿಜಿ್ಕೕಯ)

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅದನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯಮಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತತು;

ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಾದ ನೀರಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ
ನೀರವಂಜಿಯಂತೆ ಅದನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸಿತು.

6ಆಬೀಜವುಚಿಗುರಿ,ಚಿಕ್ಕಜಾತಿಯ ಾ್ರ ಾಲತೆಯಂತೆ ನೆಲದಮೇಲೆ
ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡು,

ತನ್ನ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಗರುಡದ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಬೇರುಗಳನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟತು:

ಅಂತೆಯೇ ಅದು ಲತೆ ಾಗಿ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸಿ,
ಎಲೆಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿತು.

7 ಆಗ ಅಗಲ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದ ಇನೊ್ನಂದು ಹದು್ದ ಾ್ರ ಾಲತೆಯನು್ನ
ನೋಡಿತು.

ಈಹದಿ್ದಗೆ ತುಂ ಾ ಪುಕ್ಕಗಳಿದ್ದವು.
ಾ್ರ ಾಲತೆಯು ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನು್ನ
ಹದಿ್ದನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿತು್ತ.

ಹದಿ್ದಗೆ ನೀರು ಾಯಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತೆ
ಅದು ತನ್ನ ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ಹದಿ್ದನ ಕಡೆಗೆಚಾಚಿಕೊಂಡಿತು್ತ.

ಅದು ಾನು ನೆಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿತು.
8ಆ ಾ್ರ ಾಲತೆಯು ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಾಗಿ ನೀರಿದ್ದ ಒಳೆ್ಳಯ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ

ನೆಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.
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ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸಿ, ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಫಲಿಸಿ
ಅ ೕಬ ಾದ ಾ್ರ ಾಲತೆ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಅದರ
ಬಯಕೆ ಾಗಿತು್ತ.’ ”

9 ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

“ಆ ಾ್ರ ಾಲತೆಯು ಬಂದುಕಿ ಬೆಳೆಯುವುದೋ?
ಇಲ್ಲ. ದಲನೆ ಹದು್ದ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳ ಬೇರುಗಳನು್ನ ಎಳೆದು ಾಕಿ,

ಅದರ ಾ್ರ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕುವುದು.
ಆಗ ಚಿಗುರುಗಳು ಾಡಿ ಒಣಗಿಹೋಗುವವು.

ಆ ಸಸಿಯು ಬಲಹೀನ ಾಗುವುದು.
ಆಗ ಅದನು್ನ ಬೇರುಸಹಿತ ಕಿತು್ತ ಾಕಲು ಮ ಾ ಬಲ ಾಗಲಿ

ಅಥ ಾ ದೊಡ್ಡಸೈನ್ಯ ಾಗಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವದಿಲ್ಲ.
10ಆ ಸಸಿಯು ನೆಟಿ್ಟದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವುದೋ?

ಇಲ್ಲ! ಪೂವರ್ದ ಬಿಸಿ ಾಳಿಯು ಬೀಸುವದು,
ಆಗ ಸಸಿಯು ಾನು ನೆಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಾಡಿಹೋಗಿ

ಾಯುವುದು.”
ಾಜ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ದಂಡಿಸಿದು್ದ

11 ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯು ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 12 “ದಂಗೆಕೋರರಿಗೆ ಇದನು್ನ ಹೇಳು:
ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಅಥರ್ವು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೇ? ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳು: ದಲಿನ ಗರುಡ ಪ ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಅದರ
ಾಜನನೂ್ನ ಅದರ ಹಿರಿಯರನೂ್ನ ಬಂಧಿಸಿ, ಅವರನು್ನ ತನ್ನ
ಾಜ್ಯ ಾದ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದನು. 13 ಯೆಹೂದದ
ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವು ಾಗಿ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಾಜನ
ಕುಟುಂಬದವರಲೊ್ಲಬ್ಬನೊಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡು ತನಗೆ
(ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ) ಆಧಿನ ಾಗಿರುವ ಾಗಿ ಅವನಿಂದ ( ಾಜನ
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ಕುಟುಂಬದವನಿಂದ) ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು
ಯೆಹೂದದ ಬಲಿಷ್ಠರೆಲ್ಲರನು್ನ ಸಹ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿದನು.
14 ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯವು ದೀನತೆಯಿಂದಿದು್ದ ದಂಗೆ ಏಳದೆ ತನ್ನ
ಒಪ್ಪಂದಕೆ್ಕ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಬದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ
ಬಯಕೆ ಾಗಿತು್ತ. 15 ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಾಜನು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ
ತಿರುಗಿ ಬೀಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. ಅವನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಸ ಾಯವನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಬಹಳ ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ
ಸೈನಿಕರನೂ್ನ ಕೇಳಿದನು. ಯೆಹೂದದ ಹೊಸ ಾಜನು ತನ್ನ
ಪ್ರಯತ್ನದಲಿ್ಲ ಜಯ ಾಲಿ ಾಗುವನು ಎಂದು ಾವಿಸುವಿರೋ?
ಈ ಹೊಸ ಾಜನು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮುರಿದು ಶಿ ಯಿಂದ
ಾ ಾಗುವನೆಂದು ನೀವು ಾವಿಸುವಿರೋ?”
16 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಈ ಹೊಸ ಾಜನು ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ
ಾಯುವನು. ಈ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದ ಾಜ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಇವನು ಾಯುವನು.

ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಆ ಾಜನೊಡನೆ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ
ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಆ ಾಜನೊಡನೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ
ಮುರಿದು ಾಕಿದನು. 17 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜನು ಯೆಹೂದದ
ಾಜನನು್ನ ರ ಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬಹಳ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಶಕಿ್ತಯು ಯೆಹೂದವನು್ನ
ರ ಸ ಾರದು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸೈನ್ಯವು ಕೆಸರಿನ ಇಳಿಜಾರುಗಳನೂ್ನ
ತಡೆಗಟು್ಟಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು.
ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ಾಯುವರು. 18 ಆದರೆ ಯೆಹೂದದ ಾಜನಿಗೆ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ
ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಾನು ಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕಿದನು.” 19 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ,
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ಾನು ಯೆಹೂದದ ಾಜನನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು
ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ಗಮನಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಾನು ಾ ಾಗಿದ್ದ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಅವನು ಮುರಿದು ಾಕಿದನು.

20 ಾನು ಅವನಿಗೆ ಉರುಲನೊ್ನಡು್ಡವೆನು; ಅವನು ಅದರೊಳಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವನು. ಾನು ಅವನನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತಂದು ಅಲಿ್ಲ
ಶಿ ಸುವೆನು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ನನಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದನು.
21 ಅವನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಅವನಲಿ್ಲದ್ದ ಶೂರರನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಅಳಿದುಳಿದವರನು್ನ ಾಳಿ ಬೀಸುವ ಪ್ರತಿ ಂದು
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೂ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ಆಗ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು
ನಿಮಗೆ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದೆನೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು.”

22ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನು:

“ ಾನು ಎತ್ತರ ಾದ ದೇವ ಾರು ಮರದಿಂದ ಒಂದು ಕೊಂಬೆಯನು್ನ
ಕೀಳುವೆನು.

ಆಮರದಮೇಲಿರುವಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಂಬೆಯನು್ನ ಕೀಳುವೆನು.
ಅದನು್ನ ಾನು ಎತ್ತರ ಾದ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ನೆಡುವೆನು.

23 ಸಬತಃ ಾನೇ ಅದನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಉನ್ನತ ಾದ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ
ನೆಡುವೆನು.

ಅದು ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸಿ, ಫಲವನು್ನ ಫಲಿಸಿ,
ಅ ೕಬ ಾದ ದೇವ ಾರು ಮರ ಾಗುವುದು;

ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಪ ಗಳು
ಾಸಿಸುವವು.

ಅದರ ಕೊಂಬೆಯನೆರಳಿನಲಿ್ಲ
ವಿವಿಧ ಬಗೆಯಪ ಗಳು ಾಸಿಸುವವು.

24 “ಆಗ ಬೇರೆ ಮರಗಳಿಗೆ, ಾನು ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ
ಬೀಳಿಸುವೆನೆಂತಲೂ,

ಚಿಕ್ಕ ಮರಗಳನು್ನ ಉದ್ದ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆಂತಲೂ ಗೊ ಾ್ತಗುವದು.
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ಹಸಿರು ಮರಗಳು ಒಣಗಿಹೋಗುವಂತೆಯೂ
ಒಣಗಿಹೋದಮರಗಳು ಹಸಿ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆಯೂ ಾನು

ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನೇಯೆಹೋವನು.
ಇದನು್ನ ಾನೇ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ; ಮತು್ತ ಾನೇ ಇದನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.”

18
ನೀತಿಯ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್

1 ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯು ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದ ಕುರಿ ಾದ ಈ ಾದೆಯನು್ನ
ನೀವೆಲ್ಲರೂಮರುನುಡಿಯುವುದೇಕೆ?

‘ಹೆತ್ತವರು ಹುಳಿ ಾ್ರ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿಂ ಾಗ
ಮಕ್ಕಳ ಾಯಿಹುಳಿ ಾಗುವುದು.’ ”*

3 ಆದರೆ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಇನು್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಈ ಾದೆಯು ಸತ್ಯವೆಂದು
ನೆನಸುವದಿಲ್ಲ. 4 ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಣಗಳು ನನ್ನವೇ. ತಂದೆಯ
ಾ್ರಣವೂ ಮಗನ ಾ್ರಣವೂ ನನ್ನವೇ. ಾಪ ಾಡುವವನು ಾತ್ರ
ಾಯುವನು.
5 “ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಾಳುವನು. ಆ

ಮನುಷ ್ಯನು ಜನರನು್ನ ಸರಿ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೋಡುವನು.
6 ಆ ನೀತಿವಂತ ಮನುಷ ್ಯನು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳ
ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆ ಾರದಲಿ್ಲ ಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಆ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅವನು
ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿ ಂದಿಗೆ

* 18:2: ಹೆತ್ತವರು … ಹುಳಿ ಾಗುವುದು ಅಂದರೆ ಹೆತ್ತವರು ಾಡಿದ ಾಪವನು್ನ
ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸುವರು.
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ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಮುಟಾ್ಟ ಾಗ
ಆಕೆಯನು್ನ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. 7 ಆ ಒಳೆ್ಳಯ ಮನುಷ ್ಯನು ಜನರ
ಬಲಹೀನತೆಯನು್ನ ದುರುಪ ೕಗಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ಾಲ
ಾಡಿದವನ ಒತೆ್ತಯನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ; ಾರ ಸೊತ್ತನೂ್ನ

ದರೋಡೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಹಸಿದವನಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವನು;
ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಬಟೆ್ಟ ಕೊಡುವನು; 8 ಅವನು ಾಲ ಕೊಡು ಾಗ
ಬಡಿ್ಡ ಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕೆಡುಕುಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ತನ್ನ ವ್ಯವ ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೊಂದಿಗೂ
ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿಯೂ ಾ್ಯಯ ಾಗಿಯೂ ಇರುವನು. 9 ಅವನು
ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವನು ಮತು್ತ ನನ್ನ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ವಿಧೇಯ ಾಗುವನು. ಅಂ ಾ
ಮನುಷ ್ಯನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಮತು್ತ ಅವನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ
ಬಂದುಕುವನು.

10 “ಆದರೆ ಒಂದುವೇಳೆ ಆ ನೀತಿವಂತನ ಮಗನು
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡದೆ ದರೋಡೆ ಾಡುವವನೂ
ಕೊಲೆ ಾಡುವವನೂ ಆಗಿರಬಹುದು. 11 ಅವನ ತಂದೆಯು
ಈ ಾಪಗಳಿಂದ ದೂರವಿ ಾ್ದಗೂ್ಯ, ಮಗನು ಈ ಾಪಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಾಡಿದಿ್ದರಬಹುದು. ಅವನು ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗಪಿರ್ಸಿದ ನೈವೇದ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ಕೆಟ್ಟ ಮಗನು ನೆರೆಯವನ
ಹೆಂಡತಿ ಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ನಡೆಸಿದಿ್ದರಬಹುದು. 12 ಬಡ,
ನಿಸ್ಸ ಾಯಕ ಾದ ಜನರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟಿ್ಟರಬಹುದು. ಜನರ
ನಿಸ್ಸ ಾಯಕತೆಯ ಪ್ರ ೕಜನ ಪಡೆಯುತಿ್ತರಬಹುದು. ಒತೆ್ತಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಸು್ತವನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡದೆ ಇದಿ್ದರಬಹುದು.
ಆ ಮಗನು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಭಯಂಕರ
ಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ಾಡಿದಿ್ದರಬಹುದು. 13 ಆ ಕೆಟ್ಟ ಮಗನಿಂದ
ಾ ಾದರೂ ಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನು ಅವರಿಂದ

ಬಡಿ್ಡಯನು್ನ ಕ ಾ್ಡಯ ಾಗಿ ವಸೂಲು ಾಡಿದಿ್ದರಬಹುದು.
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ಹೀಗಿರುವದರಿಂದ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಮಗನು ಹೆಚು್ಚ ಾಲ ಬಂದುಕುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವದರಿಂದ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವನು. ಅವನಮರಣಕೆ್ಕ ಅವನೇ ಜ ಾ ಾ್ದರನು.

14 “ಇಗೋ, ಆ ಕೆಟ್ಟ ಮಗನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿರಬಹುದು. ತಂದೆ
ಾಡುವ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ ಅವನು ತಂದೆಯಂತೆ

ಜೀವಿಸದಿರಬಹುದು. 15 ಈ ಒಳೆ್ಳಯ ಮಗನು ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು
ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿ ಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
16 ಆ ಒಳೆ್ಳಯ ಮಗನು ಾರ ಮೇಲೂ ದ ಾ್ಬಳಿಕೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಒತೆ್ತಯಿಲ್ಲದೆ ಾಲಕೊಡುವನು. ಅವನು ಾರನೂ್ನ
ದರೋಡೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹಸಿದವರಿಗೆಊಟ ಕೊಡುವನು;
ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಕೊಡುವನು. 17ಅವನು ಬಡವರಿಗೆ
ನೋವು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹಣವನು್ನ ಾಲಕೊಡು ಾಗ
ಬಡಿ್ಡ ಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವನು.
ಮತು್ತ ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವನು. ಈ ಒಳೆ್ಳಯ
ಮಗನು ತಂದೆಯ ದುಷ್ಟತನದ ಾರಣ ಾ್ಕಗಿ ಮರಣಶಿ ಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಳೆ್ಳಯ ಮಗನು ಾಳುವನು.
18 ತಂದೆಯು ಜನರನು್ನ ಹೆದರಿಸಿ ಾಗಲಿ ದರೋಡೆ ಾಡಿ ಾಗಲಿ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ತನ್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಕೆಟ್ಟ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಅವನು ಾಡಿರಬಹುದು. ಆ ತಂದೆಯು ತನ್ನ
ಾಪಗಳ ಸಲು ಾಗಿ ಾಯುವನು. ಆದರೆ ತಂದೆಯ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ
ಮಗನು ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

19 “ ‘ತಂದೆಯ ಾಪಗಳಿಗಿರುವ ಪ್ರತಿಫಲಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ
ಮಗನು ಹೊತು್ತಕೊಳ್ಳದಿರುವದೇಕೆ?’ ಎಂದು ನೀವು
ಕೇಳಬಹುದು. ಮಗನು ಾ್ಯಯ ಾದುದ್ದನು್ನ ಮತು್ತ ಸರಿ ಾದುದ್ದನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ

ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಾಳುವನು. 20 ಾರು



ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 18:21 lviii ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 18:27

ಾಪ ಾಡು ಾ್ತರೋ ಅವರೇ ಮರಣಶಿ ಹೊಂದುವರು.
ತಂದೆಯ ಾಪಗಳ ಪ್ರತಿಫಲಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ಮಗನು
ಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಮತು್ತ ಮಗನ ಾಪಗಳ ಪ್ರತಿಫಲಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದನೂ್ನ ತಂದೆಯುಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಒಳೆ್ಳಮನುಷ ್ಯನ

ನೀತಿಯು ಅವನಿಗೇ ಸೇರಿದು್ದ. ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ ್ಯನ ದುಷ್ಟತ್ವವೂ ಆ ಕೆಟ್ಟ
ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿದೆ.

21 “ಒಂದುವೇಳೆ ದುಷ್ಟನೊಬ್ಬನು ಾನು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ
ಾಪಗಳಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾದರೆ, ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾದರೆ, ಾ್ಯಯ ಾದುದ್ದನೂ್ನ ಸರಿ ಾದುದ್ದನೂ್ನ ಾಡಿದರೆ,
ಅವನು ಾಯದೆ ಬಂದುಕುವನು. 22 ದೇವರು ಅವನ ಹಿಂದಿನ
ಾಪಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಾನು ಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದುಕುವನು.”
23 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ನನಗೆ ಾಪಿಗಳು ಾಯುವದರಲಿ್ಲ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಜೀವಿತವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿ ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ
ಅಪೇ ಾಗಿದೆ.

24“ಒಂದುವೇಳೆ ಒಳೆ್ಳಯವನೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಾಪ ಾಡಬಹುದು; ದುಷ್ಟರು ಾಡುವ ಅಸಹ್ಯಕೃತ್ಯಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಾಡಬಹುದು. ಅವನು ಹೀಗೆ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದುಕಲು ಾಧ್ಯವೇ

ಇಲ್ಲ! ಅವನು ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ್ದರಿಂದಮತು್ತ ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ದೇವರು ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವನು.
ಅವನು ತನ್ನ ಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಾಯುವನು.”

25 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಒಂದುವೇಳೆ ನೀವು
ಹೇಳಬಹುದು: ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ದೇವರ ಕ್ರಮವು ದೃಢ ಾಗಿಲ್ಲ.’
ಆದರೆ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೇ, ಕೇಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯೇ ದೃಢ ಾಗಿಲ್ಲ.
26 ಒಬ್ಬ ಒಳೆ್ಳಯವನು ಬದ ಾವಣೆ ಹೊಂದಿ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರೆ,ಅವನ ದುಷ್ಟತ್ವ ಾ ್ಕಗಿ ಅವನು ಾಯಲೇಬೇಕು. 27ಆದರೆ
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ಒಬ್ಬ ಾಪಿ ಬದ ಾವಣೆ ಹೊಂದಿ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಾಳಿದರೆ ಅವನು
ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 28 ಾನು ಎಷು್ಟ ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿ
ಜೀವಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿದು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ದುಷ್ಟತನ ಾಡುವದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದರೆ. ಅಂಥವನು ಾಯದೆ, ಾಳುವನು.”

29ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು, “ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಕ್ರಮವು ದೃಢವಲ್ಲ” ಎಂದರು.
ಆಗ ದೇವರು “ ಾನು ದೃಢ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯೇ

ದೃಢ ಾಗಿಲ್ಲ. 30 ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ಾನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನನು್ನ ಅವನವನ
ಾಯರ್ಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬನಿ್ನರಿ, ದುಷ್ಟತನ ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ, ಾಪವು ನಿಮ್ಮ ಾಶನಕೆ್ಕ
ಾರಣ ಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. 31 ನಿಮ್ಮ ದಂಗೆಕೋರತನದ
ಾಗರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ ನಿಮ್ಮಹೃದಯವನೂ್ನ ಸಬ ಾವವನೂ್ನ

ನೂತನ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ನೀವು ಮರಣವನು್ನ
ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇಕೆ? 32ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಯಿಸಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಜೀವಿಸಿರಿ.” ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

19
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರಭುಗಳ ಕುರಿತು ಶೋಕಗೀತೆ

1 ದೇವರು ನನಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅಧಿಪತಿಗಳ ವಿಷಯ ಾದ ಈ
ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ನೀನು ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು:

2 “ ‘ನಿನ್ನ ಾಯಿಯು ಏ ಾಗಿದ್ದಳು?
ಆಕೆಯು ಸಿಂಹಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಿಂಹಿಣಿ ಾಗಿದ್ದಳು.

ಆಕೆಯು ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗ ಡನೆ
ಮಲಗಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ಾಕಿದಳು.

3ಮರಿಗಳಲೊ್ಲಂದು ಎದು್ದ
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ಗಟಿ್ಟಮುಟಾ್ಟದ ಸಿಂಹ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯು ಾ್ತ ಬಂತು.
ತನ್ನ ಆ ಾರವನು್ನ ಾನೇ ಬೇಟೆ ಾಡತೊಡಗಿ

ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಕೊಂದು ತಿನ್ನ ಾರಂಭಿಸಿತು.

4 “ ‘ಅದು ಗಜಿರ್ಸುವ ಶಬ್ದವನು್ನ ಜನರು ಕೇಳಿದರು.
ಜ ಾಂಗಗಳುಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದರು.

ಅದನು್ನ ತಮ್ಮ ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಬಂಧಿಸಿದರು.
ಅವರುಅದರ ಾಯಿಗೆಕೊಂಡಿಯನು್ನ ಾಕಿಈಜಿಪಿ್ಟಗೆಅದನು್ನ
ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

5 “ ‘ಆ ಸಿಂಹಿಣಿಯು ತನ ಾದ ನಿ ಾಶೆಯನೂ್ನ
ತನ್ನ ಮರಿಸಿಂಹದ ಮೇಲೆ ತನಗಿದ್ದ ನಿರೀ ಾ ಾದದ್ದನು್ನ
ಕಂಡು,

ತನ್ನ ಮರಿಗಳಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅದನು್ನ ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು.

6ಅದು ಬೆಳೆದು ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹ ಾಗಿ
ಸಿಂಹಗ ಂದಿಗೆ ಬೇಟೆ ಾಡಲು ಹೋಯಿತು;

ತನ್ನ ಆ ಾರವನು್ನ ಾನೇ ಬೇಟೆ ಾಡತೊಡಗಿ
ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಕೊಂದು ತಿನ್ನ ಾರಂಭಿಸಿತು.

7 ಅದು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ವಿಧವೆಯರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು; ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ನಿಜರ್ನವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು;

ಅದು ಗಜಿರ್ಸಿ ಾಗ ದೇಶವೂ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದೂ
ಭಯಗೊಂಡವು.

8ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಜ ಾಂಗಗಳವರು ಕೂಡಿಬಂದುಅದರವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ನಿಂತು,

ಬಲೆಹರಡಿ ಅದನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದರು.
9ಅವರು ಅದನು್ನ ಮರದ ಪಂಜರದಲಿ್ಲಟು್ಟ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಾಕಿ,

ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
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ಅದರ ಗಜರ್ನೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಇನೆ್ನದಿಗೂ
ಕೇಳದಿರಲಿ

ಎಂದು ಅದನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿದರು.

10 “ ‘ನಿನ್ನ ಾಯಿಯು ನೀ ಾವರಿಯಲಿ್ಲ ನೆಟ್ಟ
ಾ್ರ ಾಲತೆಯಂತಿದ್ದಳು.

ಬೇ ಾದಷು್ಟ ನೀರು ಇದು್ದದರಿಂದ
ಅದು ಫಲಭರಿತ ಾಗಿದು್ದ ಅನೇಕ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿತು್ತ.

11ಅದು ಬಲ ಾದ ಾಂಡಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸಿತು.
ಅದರ ಾಂಡಗಳುಅಧಿಪತಿಗಳ ಾಜದಂಡದಂತಿದ್ದವು.

ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ೕಡಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಎತ್ತರ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.
ಅದು ತನ್ನ ಎತ್ತರದಿಂದ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಅನೇಕ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ
ಎದು್ದ ಾಣುತಿ್ತತು್ತ.

12ಆದರೆ ಾ್ರ ಾಲತೆಯು ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತು್ತ ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ಅದು ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

ಪೂವರ್ದ ಬಿಸಿ ಾಳಿಯು ಅದರ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಒಣಗಿಸಿತು.
ಅದರ ಬಲ ಾದ ಕೊಂಬೆಗಳುಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅವುಗಳನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯು ಸುಟು್ಟ ಾಕಿತು.

13“ ‘ಈಗಆ ಾ್ರ ಾಬಳಿ್ಳಯನು್ನಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನೆಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತದೆ.
ಅದು ನೀರಿಲ್ಲದ ಬಂಜರು ಭೂಮಿ.

14ಅದರ ಸ್ವಂತ ಾಂಡದಿಂದಲೇ ಬೆಂಕಿಯು ಹೊರಟುಬಂದು
ಅದರ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಫಲಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿತು.

ಈಗ ಬಲ ಾದ ಾಂಡ ಅದರಲಿ್ಲಲ್ಲ.
ಆಳುವದಕೆ್ಕ ಾಜದಂಡವೂಅದರಲಿ್ಲಲ್ಲ.’

ಇದು ಮರಣದ ಶೋಕಗೀತೆ. ಇದನು್ನ ಶೋಕಗೀತೆಯ ಾ್ನಗಿಯೇ
ಬಳಸ ಾಗುತಿ್ತದೆ.”
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20
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಿಮುಖಗೊಂಡದು್ದ

1 ಾಗರ್ದಶರ್ನ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಲು ಒಂದು ದಿನ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅದು
ಸೆರೆ ಾಸದ ಏಳನೆ ವಷರ್ದ ಐದನೆ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನ.
ಹಿರಿಯರು ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು.

2 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 3 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡಿಅವರಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನುಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

ನೀವು ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧ ಾದವನು್ನ ಕೇಳಲು ಬಂದಿರುವಿ ಾ? ನನ್ನ
ಜೀವ ಾಣೆ, ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧ ಾದವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಾನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಾಕ್ಯವಿದು.’ 4 ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಅವರ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವಿ ಾ?
ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರು ಾಡಿದ ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀನು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. 5 ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನುಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದಿವಸ
ಾನು ನನ್ನನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
ಾನು ನನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದೆನು. ಾನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಾನೇ.” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. 6 ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ
ತಂದು, ಾನು ಅವರಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕಿಟಿ್ಟರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆನು. ಅದು ಾಲೂ ಜೇನೂ
ಹರಿಯುವ ದೇಶ ಾಗಿತು್ತ. ಅದು ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಸುಂದರ ಾದ ದೇಶ.

7 “ ‘ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗದವರಿಗೆ, ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ ಅಸಹ್ಯ ಾದ
ಎ ಾ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಬಿ ಾಡಿಬಿಡಲು ಹೇಳಿದೆನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಹೊಲಸು
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಹೊಲಸು ಆಗ ಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. “ ಾನು
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆನು. 8ಆದರೆ
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ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎದು್ದ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳದೆ
ಹೋದರು. ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಬಿ ಾಡಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವರನು್ನ
(ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ)ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೇ ಾಶ ಾಡಿ ನನ್ನ ರೋ ಾಗಿಐಯನು್ನ
ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಲೋಚಿಸಿದೆನು. 9 ಆದರೆ ಾನು ಅವರನು್ನ
ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಸ ಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಜನರ
ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಲು ನನಗೆ
ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರುತೆ್ತೕನೆಂಬ ಾ ಾ್ದನದೊಡನೆ
ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಅವರ ಮುಂದೆ ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
10 ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದು ಅಡವಿ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದೆನು. 11 ಅಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಕೊಟೆ್ಟನು. ನನ್ನ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಅವುಗಳನು್ನ
ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಿಸು ಾ್ತರೆ. 12 ಅವರ ವಿ ಾ್ರಂತಿ
ದಿವಸಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಆ ವಿಶೇಷ ದಿವಸಗಳು ನನಗೂ
ಅವರಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧಕೆ್ಕ ಒಂದು ಗುರು ಾಗಿತು್ತ. ಾನೇ
ಯೆಹೋವನೆಂದೂ ಾನು ಅವರನು್ನ ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದವರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆನೆಂದೂ ಅವು ತೋರಿಸುತಿ್ತದ್ದವು.
13 “ ‘ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲರು ಾಗ ನನಗೆ

ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅವರು
ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು
ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು. ಆ ಆ ಗಳೆ ಾ್ಲ ಾ್ಯಯ ಾದವುಗಳೇ. ಒಬ್ಬನು
ಆ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ ಅವನು ಾಳುವನು. ಾನು
ನೇಮಿಸಿದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿವಸಗಳನು್ನ ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿದರು.
ಆ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಎಷೊ್ಟೕ ಾರಿ ಕೆಲಸ ಾಡಿದರು. ನನ್ನ
ೌದ್ರದ ತೀವ್ರತೆಯನು್ನ ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಾನು ಅವರನು್ನ
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ದಂಡಿಸಿ ಾಶ ಾಡಲು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
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14 ಆದರೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ದೇಶದವರು
ಾನು ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದರು.
ನನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರನು್ನ ಅವರೆದುರಿನಲಿ್ಲ ಅವ ಾನಪಡಿಸುವದಕೆ್ಕ
ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 15 ಅವರು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಾನು ಮತೊ್ತಂದು
ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಾಡಿದೆನು. ಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಅವರನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆನು.
ಆ ದೇಶವು ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾಗಿತು್ತ. ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಬಹು
ಸುಂದರ ಾದ ದೇಶ.

16 “ ‘ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು
ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅವರು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿವಸಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರ
ಮನಸು್ಸ ಆ ಹೊಲಸು ದೇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ನೆಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಾಡಿದರು. 17 ಆದರೆ ಾನು ಅವರಿ ಾಗಿ
ದುಃಖಗೊಂಡೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಾನು ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
18 ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಾನು ಬುದಿ್ಧಹೇಳು ಾ್ತ, “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ
ನೀ ಾಗಬೇಡಿರಿ. ಅವರ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನೀವು ಅಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಅವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿರಿ. ಅವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಡಿರಿ.
19 ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು. ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ, ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ. ಾನು
ಹೇಳಿದವುಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ. 20 ಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಸಬ್ಬತ್
ದಿವಸಗಳು ಮಹತ್ವ ಾದವುಗಳೆಂದು ಎಣಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಸಂಬಂಧಕೆ್ಕ ಅವು ಗುರುತುಗ ಾಗಿವೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಕತರ್ನು. ಾನೇ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇವುಗಳು
ಾ ಗ ಾಗಿವೆ.”
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21 “ ‘ಆದರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದರು.
ಅವರು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅವರು ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವು
ಒಳೆ್ಳಯ ಕಟ್ಟಳೆಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವವರು
ಜೀವಿಸುವರು. ಅವರು ನನ್ನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿವಸಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು. ನನ್ನ ಕೋಪದ ತೀಕ್ಷ ್ಣತೆಯನು್ನ
ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆನು. 22ಆದರೆ ಾನು
ನನ್ನನು್ನ ಾಗೆ ಾಡದಂತೆ ತಡೆದೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರತರುವದನು್ನ ಬೇರೆಜ ಾಂಗದವರು ನೋಡಿರು ಾ್ತರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಬನತೆಯನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೆನು. 23 ಆಗ ಾನು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಇನೊ್ನಂದು ಾತುಕೊಟೆ್ಟನು. ಾನು ಅವರನು್ನ ಾ ಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ
ಚದರಿಸಿಬಿಡುವೆನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು.

24 “ ‘ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು. ಾನು ನೇಮಿಸಿದ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿವಸಗಳನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿದರು. ಮತು್ತ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು. 25 ಆಗ ಾನು ಅವರಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡಲು
ಅ ಾಧ್ಯ ಾದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ವಿಧಿಸಿದೆನು. 26 ಅವರು ತಮ್ಮ
ಾಣಿಕೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನೆ್ನ ಹೊಲಸು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಕೊಟೆ್ಟನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಚೊಚ್ಚಲು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಹುತಿಕೊಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ
ಾನು ಆ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಆಗ ಅವರು ಾನು
ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.’ 27ಆದ್ದರಿಂದ
ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗದವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು. ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
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ನನಗೆ ಅಪ ಾನ ಾಡಿದರು ಮತು್ತ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದರು. 28 ಾನು
ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆನು. ಆದರೆ ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟವ ಾ್ನಗಲಿ
ಎಲೆಗಳುಳ್ಳ ಮರವ ಾ್ನಗಲಿ ಅವರು ಕಂ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಅವರು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು ಮತು್ತ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು. ಅಲಿ್ಲ
ಅವರು ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ನನ್ನನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸುವ ಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ
ಧೂಪವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.
29 ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ನೀವು ಎತ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಾಕೆ ಹೋಗುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಪ್ರಶಿಐಸಿದೆನು. ಆ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳು

ಇಂದಿಗೂ “ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳ” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತಿ್ತವೆ. ಈಗಲೂ ಆ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳುಅಲಿ್ಲವೆ.’ ”

30ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು:

‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ಾಡಿದಂತೆಯೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಪವಿತ್ರರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಸೂಳೆಯರ ಾಗೆ ವತಿರ್ಸಿರುತಿ್ತೕರಿ.

ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರುಪೂಜಿಸಿದ ಆ ಭಯಂಕರ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗ ಂದಿಗೆ
ಇರುವದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನನು್ನ ನೀವು ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟರಿ. 31ನೀವು ಅವುಗಳಿಗೆ
ಅದೇ ರೀತಿಯ ಾಣಿಕೆಗಳನ್ನಪಿರ್ಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆ ಸುಳು್ಳ ದೇವರುಗಳಿಗೆ
ನೀವು ನಿಮ್ಮಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಮೂಲಕ ಆಹುತಿ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಈ
ಹೊತಿ್ತನ ದಿನದ ತನಕವೂ ಆ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ನನ್ನ ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾನು ಾಬಗತಿಸಬೇಕೋ?
ಾನು ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು. ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಾನು
ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆಗಳನೂ್ನ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ.
32 ಾವು ಮರದ ಮತು್ತ ಕಲಿ್ಲನ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸು ಾ್ತ ಇತರ
ಜ ಾಂಗಗಳಂತೆ ಇರೋಣ ಎಂದು ನೀವು ೕಚಿಸುತ್ತಲೇ
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ಇರುತಿ್ತೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳಲಿ್ಲರುವ ಈ ಆಲೋಚನೆಯು ಎಂದಿಗೂ
ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ.’ ”

33 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನನ್ನ
ಜೀವ ಾಣೆ, ಾನು ಾಜ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ
ಾಡುವೆನೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನನ್ನ

ಬಲ ಾದ ಕೈಯನು್ನ ಮತು್ತ ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ ತೋಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ತೋಪರ್ಡಿಸುವೆನು. 34 ಪರದೇಶಗಳಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹೊರತರುವೆನು. ಾನು ಆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಚದರಿಸಿದೆನು.
ಆದರೆ ಆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡುವೆನು. ನನ್ನ ಬಲ ಾದ ಕೈಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ ತೋಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ನಿಮಐನು್ನ ಶಿ ಸಿ ನನ್ನ
ಕೋಪವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸುವೆನು. 35 ಾನು ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಾಡಿದಂತೆ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡೆಸುವೆನು. ಆದರೆ

ಇದು ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳು ಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲರುವುದು ಮತು್ತ ಾನು
ಎದುರುಬಂದು ಾಗಿ ನಿಂತು ನಿಮಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು. 36 ಾನು
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ದಂಡಿಸಿದಂತೆ
ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.” ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

37 “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿ ನೀವು ಾಡಿದ
ತಪು ್ಪಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರ ಾರ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.
38 ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಾಪ ಾಡಿದ ಜನರನು್ನ ಅವರ
ಸಬದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. ಅವರು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂಬುದು
ಆಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.”

39 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಆ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
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ಆ ಾಧಿಸಬೇಕೆನು್ನವವನು ಹೋಗಿ ಆ ಾಧಿಸಲಿ. ಮುಂದಿನ
ಾಲದಲ್ಲಂತೂ ನೀವು ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧ ಾತನು್ನ ಕೇಳೇ ಕೇಳುವಿರಿ.
ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೆಸರನು್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಲಿಗಳಿಂದಲೂ
ಬೊಂಬೆಗಳಿಂದಲೂ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.”

40 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎತ್ತರ ಾದ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಜನರು ಬರಲೇಬೇಕು.
ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜ ಾಂಗವು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವುದು. ಅಲಿ್ಲ ಾನು ಅವರನು್ನ
ಸಿಬಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಅಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಪ್ರಥಮ
ಫಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು
ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. 41 ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಯ ಸು ಾಸನೆಯಿಂದ
ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾಗುವೆನು. ಇದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆ ತಂ ಾಗ ಆಗುವದು. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅನೇಕ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರತೆಯನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸುವೆನು. ಆ ಎ ಾ್ಲ
ದೇಶಗಳವರು ಇದನು್ನ ನೋಡುವರು. 42 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಬರ ಾಡಿ ಾಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
43 ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಟತ್ವದಿಂದ ಹೊಲಸು ಾಡಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಅಲಿ್ಲ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ಾಚಿಕೆಪಡುವಿರಿ. 44ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜ ಾಂಗಗಳೇ, ನೀವು ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಾಡಿರುತಿ್ತೕರಿ.
ಆ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ನೀವು ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗಬೇ ಾಗಿತು್ತ.
ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರಿನ ಸಲು ಾಗಿ ನೀವು ಹೊಂದಬೇ ಾದ
ಶಿ ಯನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಾನೇ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.” ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

45 ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು
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ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 46 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಯೆಹೂದದ ದ ಣದಲಿ್ಲರುವ
ನೆಗೆವ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು. ನೆಗೆವ್ ಅಡವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾತ ಾಡು.
47 ನೆಗೆವ್ ಅಡವಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಆಲೈಸು. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
ಾನು ನಿನ್ನ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಉ ಾ್ಪದಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆ
ಬೆಂಕಿಯು ಪ್ರತಿ ಂದು ಹಸಿರು ಮರವನೂ್ನ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಒಣಗಿದ ಮರವನೂ್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವುದು. ಆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ನಂದಿಸ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. ದ ಣದಿಂದ ಉತ್ತರದ ತನಕವಿರುವ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಮುಖವು ಅದರ ಾಪವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದು.
48 ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಬೆಂಕಿಯನಿ್ನಟಿ್ಟದು್ದ
ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಆ ಬೆಂಕಿಯು ನಂದಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.’ ”

49 ಆಗ ಾನು (ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ್), “ಅ ್ಯೕ, ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಗೂಢ ಾದ
ಕಥೆಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದುಹೇಳುವರು. ಮತು್ತ ನನಗೆಇನೆ್ನಂದಿಗೂ
ಕಿವಿಗೊಡುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

21
ಯೆಹೋವನ ಖಡ್ಗ ಮತು್ತ ಾಬಿಲೋನ್

1 ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಂತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ
ನೋಡಿ ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೇಳು. ನನ್ನ
ಪರ ಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾತ ಾಡು. 3 ಇಸೆ್ರೕಲ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆಂದಿ ಾ್ದನೆ,
ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಅದರ
ಒರೆಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವೆನು. ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರನೂ್ನ
ಕೆಟ್ಟ ಜನರನೂ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. 4 ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರನೂ್ನ ಕೆಟ್ಟ
ಜನರನೂ್ನ ನಿನಿ್ನದ ಕಡಿದು ಾಕುವೆನು. ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಒರೆಯಿಂದ
ತೆಗೆದು ದ ಣದಿಂದ ಉತ್ತರದ ತನಕ ಇರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ
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ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸುವೆನು. 5 ಆಗ, ಯೆಹೋವ ಾದ
ಾನೇ ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಒರೆಯಿಂದ ತೆಗೆದಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. ನನ್ನ ಖಡ್ಗವು ತನ್ನ ಾಯರ್ ಾಡದೆ ತಿರುಗಿ
ಒರೆ ಳಗೆ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ.’ ”

6 ದೇವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಹೃದಯ
ಒಡೆದ ಮನುಷ ್ಯನು ದುಃಖದಿಂದಿರು ಾಗ ಅಳುವ ಶಬ್ದವನು್ನ
ಾಡು. ಈ ಶಬ್ದವನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಾಡು. 7 ಆಗ ಅವರು,

‘ನೀನು ದುಃಖದಿಂದ ಅಳುವದೇಕೆ?’ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುವರು.
ಆಗ ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: ‘ಭೀತಿಯನು್ನಟು ಾಡುವ
ಾತೆರ್ ಬರುವದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳು ಭಯದಿಂದ
ಕರಗಿಹೋಗಿರುತ್ತವೆ; ಕೈಗಳು ಬಲಹೀನ ಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಮನುಷ ್ಯನ
ಆತ್ಮವು ಕೃಶ ಾಗುವುದು. ಣಗಂಟುಗಳು ನೀರಿನಂತಿರುವವು.’
ನೋಡಿ, ಆ ಕೆಟ್ಟ ಸುದಿ್ದಯು ಬರುತ್ತಲಿದೆ. ಇವೆ ಾ್ಲ ನಡೆಯುವವು.”
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನು.
ಖಡ್ಗವು ತ ಾರಿದೆ

8ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
9 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು. ಅವರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

“ ‘ನೋಡು, ಒಂದು ಖಡ್ಗ, ಹರಿತ ಾದ ಖಡ್ಗ,
ಆಖಡ್ಗವುಉಜಿ್ಜ ಶುಭ್ರ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

10 ಕೊಲು್ಲವದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಖಡ್ಗವು ಹರಿತ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ,
ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸುತಿ್ತದ್ದ ಬೆತ್ತದಿಂದ ನೀನು
ಓಡಿಹೋದೆ.

ಬೆತ್ತದ ಶಿ ಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲು ನೀನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.
11ಖಡ್ಗವುಉಜ್ಜಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

ಅದು ಈಗಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
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ಖಡ್ಗವು ಹರಿತ ಾಡಲ್ಪಟು್ಟ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಉಜ್ಜಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಅದನು್ನ ಈಗ ಕೊಲು್ಲವವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೊಡ ಾಗುವುದು.

12 “ ‘ಬೊಬೆ್ಬ ಾಕು, ಕಿರುಚು, ಓ ನರಪುತ್ರನೇ, ಾಕೆಂದರೆ
ಖಡ್ಗವು ನನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿಪತಿಗಳ
ಮೇಲೆ ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳುವವರಿಗೆ
ಯುದ್ಧವು ಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು ಖಡ್ಗವು ಬಂ ಾಗ ನನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದನಿನ್ನ ತೊಡೆಗೆಬಡಿದು ಗಟಿ್ಟ ಾದಸ್ವರದಿಂದ
ನಿನ್ನ ದುಃಖವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸು. 13 ಾಕೆಂದರೆ ಶೋಧನೆಯು
ಸಂಭವಿಸಿತು. ಆದರೆ ನೀನು ಬೆತ್ತದ ಶಿ ಅನುಭವಿಸಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿದಿ.
ಾ ಾದರೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು? ೌದು,
ಖಡ್ಗವೇ?’ ” ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
14 ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ನರಪುತ್ರನೇ, ಕೈತಟಿ್ಟ ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು.

“ಖಡ್ಗವು ಎರಡು ಾರಿ ಕೆಳಕೆ್ಕ ಾಕಲ್ಪಡಲಿ,
ೌದು,ಮೂರು ಾರಿ!

ಈಖಡ್ಗವು ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಇದೆ.
ಇದುಮ ಾಹತೆ್ಯ ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ಇದೆ.
ಈಖಡ್ಗವು ಅವರನು್ನ ತೂರಿಹೋಗುವುದು.

15ಅವರ ಹೃದಯಗಳುಭಯದಿಂದ ಕರಗಿಹೋಗುವುದು.
ಬಹು ಜನರು ಪ್ರ ತಪಿ್ಪ ಬೀಳುವರು.

ನಗರ ಾ್ವರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದು್ದ
ಈ ಖಡ್ಗವು ಬಹು ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು.

ೌದು,ಖಡ್ಗವುಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುವುದು.
ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅದು ಹೊಳಪು ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

16ಖಡ್ಗವೇ, ಹರಿತ ಾಗು,
ಬಲ ಾಗದಲಿ್ಲ ತುಂಡರಿಸು;
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ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ತುಂಡರಿಸು,
ಎಡ ಾಗದಲಿ್ಲ ತುಂಡರಿಸು.

ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗವು ಾವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನುಗ್ಗಬೇಕೆಂದಿದೆ ೕ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗು.

17 “ಆಗ ಾನೂ ಚ ಾ್ಪಳೆ ಬಡಿದು ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು.
ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ.”
ಜೆರುಸಲೇಮ್ದಂಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು

18 ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದನು: 19 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ ಖಡ್ಗವು
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆಬರಲು ಎರಡು ಾಗರ್ಗಳ ನ ಯನು್ನ ರಚಿಸು. ಅವರೆಡೂ
ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ( ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ) ಆರಂಭ ಾಗುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತಿ ಂದು ರಸೆ್ತಯ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಸೂಚನೆ ಕಂಬವನು್ನ ಚಿತಿ್ರಸು.
20 ಾವ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಖಡ್ಗವು ಬರುವದೋ ಆ ಾರಿಯನು್ನ
ಗುರುತಿಸು. ಒಂದು ರಸೆ್ತಯು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ನಗರ ಾದ ರ ಾ್ಬಗೆ
ಹೋಗುವದು. ಇನೊ್ನಂದು ಾಗರ್ವು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲರುವ
ಭದ್ರಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿರುವ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುವುದು.
21 ಇದರ ಅಥರ್ವೇನೆಂದರೆ, ರಸೆ್ತಯು ಾಖೆಗ ಾಗಿ ಒಡೆಯುವ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ಶಕುನವನು್ನ ಕೇಳಲು ನಿಂತಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನು ಕೆಲವು ಾಣಗಳನು್ನ ಅಲು ಾಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು
ಕೆಲವು ಾಣಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿ, ತನ್ನ ವಂಶದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು
ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು,ಮತು್ತ ಾನು ಕೊಂದ ಾ್ರಣಿಯ ಾಳಿಜವನು್ನ
ನೋಡಿದನು.

22 “ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಮಂತ್ರಶಕಿ್ತಯ ವಸು್ತ
ಅವನ ಬಲಗೈಗೆ ಬರುವುದು. ಅವನು ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಭಿತಿ್ತಭೇದಕ
ಯಂತ್ರಗಳನು್ನ ತರುವನು. ಅವನು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ
ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಕೊಲ್ಲಲು ಾ್ರರಂಭಿಸುವರು. ರಣರಂಗದ
ಆಭರ್ಟ ಾಡುವರು. ಆಮೇಲೆ ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ಮಣಿ್ಣನ ದಿಬ್ಬ
ಕಟು್ಟವರು. ಕೋಟೆಗೋಡೆಯ ತನಕ ಮಣಿ್ಣನ ರಸೆ್ತ ಾಡುವರು.
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ಮರದಿಂದ ಾಡಿದ ಗೋಪುರಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ನಗರಕೆ್ಕ
ಾಳಿ ಾಡುವರು. 23ಇಸೆ್ರೕಲ್ಜನರಿಗೆಆಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳಗುರುತು
ಅಥರ್ವಿಲ್ಲ ಾ್ದಗಿದೆ. ಅವರು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವು ಅವರೊಂದಿಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವನು. ಆಗ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಶತು್ರವಶ ಾಗುವರು.”

24 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನೀನು
ಅನೇಕ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು
ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿವೆ. ನೀನು ದೋಷಿ ಎಂಬುದನು್ನ ಾನು
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡುವೆ. ವೈರಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವನು. 25ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದುಷ್ಟ ಅಧಿಪತಿಯೇ, ನೀನು ಾಯುವಿ.
ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಶಿ ಯು ಬಂ ಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯವು ಹತಿ್ತರವೇ ಇದೆ.”

26 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನಿನ್ನ
ಮುಂ ಾಸವನು್ನ ತೆಗೆ! ನಿನ್ನ ಕಿರೀಟವನು್ನ ತೆಗೆ! ಈಗ
ಇರುವಂತೆಯೇ ಸಂಗತಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು
ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವರು. ಈಗ ಾ ಾರಣ ವ್ಯಕಿ್ತಗ ಾಗಿರುವವರು ಪ್ರಮುಖ
ಾಯಕರುಗ ಾಗುವರು. 27 ಾನು ಆ ನಗರವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಡುವೆನು ಆದರೆ ಾನು ನೇಮಿಸಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾಜ ಾಗುವ
ತನಕ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅವನು ಾಜ ಾದ ಮೇಲೆ ಈ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಅವನಿಗೊಪಿ್ಪಸುವೆನು.”

ಅ ್ಮೕನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರ ಾದನೆ
28ದೇವರು ಹೇಳಿದು್ದ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಜನರ ಕೂಡ
ಾತ ಾಡು. ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅ ್ಮೕನಿಯರ

ಬಗೆ್ಗಯೂ ಅವರ ದೂಷಣೆಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:

“ ‘ನೋಡು, ಒಂದು ಖಡ್ಗ.
ಆಖಡ್ಗವು ಒರೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದೆ.



ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 21:29 lxxiv ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 22:2

ಆ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹರಿತಗೊಳಿಸ ಾಗಿದೆ ಮತು್ತ
ನಯಗೊಳಿಸ ಾಗಿದೆ.

ಖಡ್ಗವು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ.
ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯಲೆಂದು ಅದನು್ನ ನಯಗೊಳಿಸ ಾಗಿದೆ.

29 “ ‘ಓ ಖಡ್ಗವೇ, ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ಅವರು ಸುಳು್ಳದಶರ್ನಗಳನು್ನ
ಾಣುವರು.

ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ಅವರು ಹೇಳುವ ಕಣಿಯು ಾರಿ ತಪಿ್ಪಸುತ್ತದೆ.
ಅದು ಕೇವಲ ಸುಳು್ಳಗಳ ಕಂತೆ.

ಓ ಖಡ್ಗವೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ದುಷ್ಟರ ಕುತಿ್ತಗೆಗಳಮೇಲೆ ಇರಿಸ ಾಗುವುದು.
ಬೇಗನೇ ಅವರು ಹೆಣಗ ಾಗಿ ಬೀಳುವರು.

ಅವರ ಸಮಯವುಬಂದಿದೆ.
ಇದು ಅವರ ಅಂತ್ಯದಂಡನೆಯಸಮಯ ಾಗಿದೆ.

ಾಬಿಲೋನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರ ಾದನೆ
30 “ ‘ ಾಬಿಲೋನೇ, ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಒರೆಯಲಿ್ಲ ಾಕು. ನೀನು

ಎಲಿ್ಲ ನಿಮಿರ್ಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದ ೕ, ಎಲಿ್ಲ ನೀನು ಜನ್ಮ ಾಳಿದೆ ೕ ಅಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು. 31 ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ೌದ್ರವನು್ನ
ಸುರಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ೌದ್ರವು ಬಿಸಿ ಾಳಿಯಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಸುಡುವದು.
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂ್ರರ ಮನುಷ ್ಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು. ಅವರು
ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದರಲಿ್ಲ ನಿಪುಣರು. 32ನೀನುಬೆಂಕಿಗೆ ೌದೆಯಂತೆ
ಇರುವಿ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವು ಭೂಮಿಯ ಆಳಕೆ್ಕ ಹರಿಯುವದು. ಜನರು
ಇನು್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ನೆನಪು ಾಡರು. ಇದನು್ನ
ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.’ ”

22
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನ ಾತುಗಳು

1 ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಹಂತಕರ ನಗರಕೆ್ಕ
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ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆ ಾ? ಆಕೆಯ ಭಯಂಕರ ದುಷ್ಟತನದ ಬಗೆ್ಗ
ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಸು. 3 ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳಿವು. ಈ ನಗರವು ಕೊಲೆ ಾರರಿಂದ
ತುಂಬಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಶಿ ಯ ದಿನವು ಬಂದಿದೆ. ಆಕೆ
ತನಗೋಸ ್ಕರ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿ ತನ್ನನು್ನ ಹೊಲಸು
ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ.
4 “ ‘ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ನೀವು ಅನೇಕರನು್ನ

ಕೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ದೋಷಿಗಳು. ನೀವು ಹೊಲಸು
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅಶುದ್ಧರು.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವ ಸಮಯಈಗಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಂತ್ಯವು ಬಂದಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವರು.
ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುವವು. 5 ದೂರ ಮತು್ತ
ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಸ್ಯ ಾಡುವರು. ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ನೀನು ಕೆಡಿಸಿದಿ್ದೕ. ನೀನು ಗದ್ದಲದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿರುವೆ.

6 “ ‘ಇಗೋ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇತರರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವದ ಾ್ಕಗಿಯೇ
ತಮ್ಮನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅಧಿಪತಿಗಳು
ಇ ಾ್ದರೆ. 7 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ ಹೆತ್ತವರನು್ನ
ಸ ಾ್ಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪರದೇಶಸ್ಥರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವರು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ವಿಧೆವೆಯರಿಗೂ ಅ ಾಥರಿಗೂ ೕಸ ಾಡುವರು. 8 ನೀವು ನನ್ನ
ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕಡೆ ಾಣಿಸಿರುವಿರಿ. ಾನು ನೇಮಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ದಿವಸಗಳನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. 9 ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಿ ಾಸಿಗಳು ಇತರರ ಬಗೆ್ಗ ಸುಳು್ಳ ಸುದಿ್ದ ಹಬಿ್ಬಸು ಾ್ತರೆ. ಆ ನಿರಪ ಾಧಿ
ಜನರನು್ನ ಹತೆ್ಯ ಾಡಲು ಾಗೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಆ ಜನರು
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಊಟ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

“ ‘ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತರೆ. 10 ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಂಡತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ
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ಸಂಬಂಧವಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಮೇಲೆ ಅ ಾ್ಯಚಾರ
ಾಡು ಾ್ತರೆ; ಮುಟಾ್ಟಗಿ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಮೇಲೂ

ಅವರು ಅ ಾ್ಯಚಾರ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 11 ಇಂತಹ ಾಪಗಳನು್ನ
ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿ ಂದಿಗೆ ನಡಿಸು ಾ್ತರೆ. ಒಬ್ಬನು
ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸೊಸೆ ಂದಿಗೆ ಮಲಗಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಅಶುದ್ಧಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದನು. ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಗಳು, ತನ್ನ ತಂಗಿಯನೆ್ನ

ಬಲವಂತದಿಂದ ಕೆಡಿಸಿರು ಾ್ತನೆ. 12 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನೀವು ಕೊಲೆ
ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಾಲಕೊಟು್ಟ ಅದಕೆ್ಕ ಬಡಿ್ಡ

ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನನೆ್ನ
ೕಸ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ನನ್ನನು್ನ ನೀವು ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರುವಿರಿ.’ ” ನನ್ನ

ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
13 ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ ‘ನೋಡಿರಿ, ಾನು

ಕೈಯನು್ನ ಬಡಿದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಬಿಡುವೆನು. ನೀವು ೕಸ
ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿಯೂ, ಜನರನು್ನ ಕೊಲೆ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಶಿ ಸುವೆನು. 14 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಲು ಬಂ ಾಗ ನೀವು
ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗ ಾಗುವಿ ಾ? ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಲವಿರುವದೊ? ಾನೇ
ಯೆಹೋವನು. ಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ ಾಡುವೆನು. 15 ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಹುದೇಶಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವೆನು. ಈ ನಗರದಲಿ್ಲರುವ
ಅಸಹ್ಯ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವೆನು.
16ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಜ ಾಂಗಗಳ
ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಕೀತಿರ್ಯು ಾ ಾಗುವುದು. ಆಗ ಾನು
ಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ.’ ”

ಇಸೆ್ರೕಲ್ಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲದ ಹೊಲಸು
17 ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು

ಹೀಗೆಂದನು: 18 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗವು ನನ್ನ
ಾಲಿಗೆ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿದೆ. ಅವರು ಾಮ್ರದಂತೆ, ತವರದಂತೆ,
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ಕಬಿ್ಬಣದಂತೆ ಮತು್ತ ಸೀಸದಂತೆ ಮತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕುಲುಮೆಯಲಿ್ಲ
ಕರಗಿಸಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿ ಾಗ ಉಳಿಯುವ ಕಂದುಬೆಳಿ್ಳಯಂತೆ ಇ ಾ್ದರೆ.
19 ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ. ‘ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲದ ಲೋಹ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನೊಳಗೆ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 20 ಕೆಲಸ ಾರರು
ಬೆಳಿ್ಳ, ಾಮ್ರ, ಸೀಸ, ತವರ, ಕಬಿ್ಬಣ ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬೆಂಕಿಗೆ
ಾಕುವರು. ಬೆಂಕಿಯನೂ್ನದಿ ಾಖ ಹೆಚು್ಚ ಾಡುವರು. ಆಗ
ಲೋಹಗಳು ಕರಗಲು ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಕರಗಿಸುವೆನು. ನನ್ನ
ೌದ್ರವೇ ಆ ಬೆಂಕಿ. 21 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕುವೆನು.
ನನ್ನ ೌದ್ರವೆಂಬ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಉದಿ ಾಖ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು. ಆಗ
ನೀವು ಕರಗಲು ಾ್ರರಂಭಿಸುವಿರಿ. 22 ಬೆಳಿ್ಳಯು ಕುಲುಮೆಯಲಿ್ಲ
ಕರಗಿಹೋಗುವಂತೆಯೇ ನೀವು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕರಗಿಹೋಗುವಿರಿ.
ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ನಿಮ್ಮಮೇಲೆಸುರಿದೆನೆಂದು
ಆಗ ನೀವು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.’ ”

ಜೆರುಸಲೇಮ್ವಿರುದ್ಧ ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನ ಾತುಗಳು
23 ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು,

24 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇದನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೇಳು. ಮಳೆಯನೆ್ನ
ಪಡೆದಿಲ್ಲದ ಭೂಮಿಯಂತೆ ಆಕೆ ಇ ಾ್ದಳೆಂದು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಸು. ನನ್ನ
ಕೋಪದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯೇ ಸುರಿದಿಲ್ಲ.
25 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಾನು ಬೇಟೆ ಾಡಿ ಕೊಂದ
ಾ್ರಣಿಯನು್ನ ತಿನು್ನವ ಗಜಿರ್ಸುವ ಸಿಂಹದಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು
ಅನೇಕ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರಿಂದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ವಿಧವೆಯ ಾಗಲು ಅವರೇ ಾರಣ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

26 “ ಾಜಕರು ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿರು ಾ್ತರೆ;
ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸರಿ ಾಗಿ ಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ; ಅವುಗಳಿಗೆ
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ಮಹತ್ವವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವರು ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ
ವಸು್ತಗಳಂತೆ ನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಾವುದು ಶುದ್ಧ, ಾವುದು ಅಶುದ್ಧ
ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ನನ್ನ
ವಿಶೇಷ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿವಸಗಳನು್ನ ಾನ್ಯ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ಾನು ಏನೂ
ಅಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಅವರು ನೋಡು ಾ್ತರೆ.

27 “ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಯಕರು ಾನು ಹಿಡಿದ ಾ್ರಣಿಯನು್ನ
ತಿನು್ನವ ತೋಳಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಧನಿಕ ಾಗುವದ ಾ್ಕಗಿ
ಜನರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಲು್ಲವರು.

28 “ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಡು ಾ್ತರೆ. ಒಂದು ಗೋಡೆಯನು್ನ ದುರಸಿ್ತ ಾಡದೆ ಅದರ
ರಂಧ್ರಗಳನು್ನ ಾರೆಯಿಂದ ಮುಚು್ಚವ ಕೆಲಸ ಾರರಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಸುಳು್ಳದಶರ್ನಗಳನೆ್ನ ನೋಡು ಾ್ತರೆ. ತಮ್ಮ ಭವಿಷ ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಶಕುನದ
ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದೆಲ್ಲ ಸು ಾ್ಳಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು, ‘ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಕೂಡ
ಾತ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
29 “ ಾ ಾನ್ಯ ಜನರು ೕಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ದರೋಡೆ
ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಾವು ಧನಿಕ ಾಗುವದಕೆ್ಕ ನಿಸ್ಸ ಾಯಕ ಾದ

ಭಿ ಾರರನು್ನ ಸುಲುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ಪರದೇಶಿಗಳಿಗೆ
ೕಸ ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುವರು.
30 “ನನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ದೇಶವು ಾಶ ಾಗದಂತೆ ಅದನು್ನ

ರ ಸಲು ಗೋಡೆಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಗೋಡೆಯು
ಒಡೆದುಹೋಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಾನು
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಎದುರುನೋಡಿದೆ. ಆದರೆ ಾರೂ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
31 ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು.
ಅವರ ದುಷ್ಟತನ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. ಅವರೇ ಅದಕೆ್ಕ
ಜ ಾ ಾ್ದರರು.” ಇವು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.



ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 23:1 lxxix ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 23:9

23
1 ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳು ನನಗೆ ಬಂದವು. ಆತನು

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಸ ಾಯರ್ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಈ ಕಥೆಯನು್ನ ಕೇಳು. ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರು
ಇದ್ದರು. ಅವರು ಒಂದೇ ಾಯಿಯ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದ್ದರು. 3 ಅವರು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಎಳೆ ಾ್ರಯದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ ಸೂಳೆಯ ಾದರು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಅವರು ದಲ ಾರಿ ಸಂಭೋಗಿಸಿದರು. ಪುರುಷರು
ತಮ್ಮ ಲೆತೊಟು್ಟಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಅವರಎಳೆಸ್ತನಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು
ಬಿಟ್ಟರು. 4 ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕನ ಹೆಸರು ಒಹೊಲ. ತಂಗಿಯ ಹೆಸರು
ಒಹೊಲೀಬ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾದರು. ಅವರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತರು. ಒಹೊಲ ಎಂದರೆ
ಸ ಾಯರ್;ಮತು್ತ ಒಹೊಲೀಬ ಎಂದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮ್.

5 “ಒಹೊಲಳು ನನಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದಳು. ಆಕೆ ಸೂಳೆಯಂತೆ
ಜೀವಿಸತೊಡಗಿದಳು. ಆಕೆ ಪುರುಷರಿ ಾಗಿ ಆಸೆಪಟ್ಟಳು. 6 ನೀಲಿ
ಸಮವಸ್ತ ್ರ ಧರಿಸಿದ್ಧ ಅಶೂ್ಶರದ ಸೈನಿಕರನು್ನ ನೋಡಿದಳು.
ಅವರೆ ಾ್ಲ ಕುದುರೆ ಸ ಾರಿ ಾಡುವ ಸುಂದರ ಾದ ಯುವಕರು.
ಅವರೆ ಾ್ಲ ಾಯಕರೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದರು. 7 ಒಹೊಲಳು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಮಿಸತೊಡಗಿದಳು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಶೂ್ಶರರ
ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದವ ಾಗಿದ್ದರು. ಆಕೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರ
ತೆಯಲೂ್ಲ ಮಲಗಬೇಕಿತು್ತ. ಅವರ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ

ಹೊಲ ಾದಳು. 8 ಇದರ ತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಈಜಿಪಿ್ಟನೊಂದಿಗೆ
ತನ್ನ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. ಆಕೆಯು
ಇನೂ್ನ ಎಳೆಯ ಹುಡುಗಿ ಾಗಿ ಾ್ದಗಲೇ ಈಜಿಪ್್ಟ ಆಕೆ ಂದಿಗೆ
ಸಂಭೋಗ ಾಡಿತು್ತ. ಅವಳ ಎಳೆ ಸ್ತನಗಳನು್ನ ಹಿಸುಕಿದವರಲಿ್ಲ
ದಲನೆಯವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರೇ. ಈಜಿಪ್್ಟ ತನ್ನ ಅನೈತಿಕ

ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿತು. 9 ಆಕೆಯ ಪಿ್ರಯತಮರಿಗೆ
ಾನು ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಟೆ್ಟನು. ಆಕೆಗೆ ಅಶೂ್ಶರದವರು
ಬೇ ಾಯಿತು. ಾನು ಆಕೆಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಟೆ್ಟನು.
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10ಅವರು ಬಲವಂತದಿಂದ ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂಭೋಗಿಸಿದರು. ಆಕೆಯ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಖಡ್ಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಕೆಯನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಆಕೆಯನು್ನ ಶಿ ಸಿದರು. ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಈಗಲೂ
ಆಕೆಯವಿಷಯ ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

11 “ಆಕೆಯ ತಂಗಿ ಾದ ಒಹೊಲೀಬಳು ಆಕೆ ಾದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನೋಡಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಒಹೊಲೀಬಳು ಅಕ್ಕನಿಗಿಂತ
ಹೆಚು್ಚ ಾಪ ಾಡಿದಳು. ಆಕೆ ಒಹೊಲಳಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ
ಅಪನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದಳು. 12 ಆಕೆಗೆ ಅಶೂ್ಶರದ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಾಯಕರುಗಳೂ ಬೇ ಾಗಿದ್ದರು. ಆಕೆಗೆ
ನೀಲ ಸಮವಸ್ತ ್ರ ಧರಿಸಿ ಕುದುರೆಸ ಾರಿ ಾಡುವ ಸೈನಿಕರು
ಬೇ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೆ ಾ್ಲ ಮನೋಹರ ಾದ ಯುವಕರು.
13 ಆಕೆಯು ತನ್ನನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ಾನು
ನೋಡಿದೆನು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಬ್ಬರೂ ( ಾಶನದ) ಒಂದೇ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

14“ಒಹೊಲೀಬಳುನನಗೆಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಮುಂದುವರಿದಳು.
ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಗಂಡಸರ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಆಕೆ
ನೋಡಿದಳು. ಅವು ಕೆಂಪು ಸಮವಸ್ತ ್ರ ಧರಿಸಿದ್ದ ಕಸಿ್ದೕಯ ಸೈನಿಕರ
ಚಿತ್ರಗಳು. 15 ಅವರು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಬಿಗಿದು, ಉದ್ದ
ಮುಂ ಾಸವನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಂತೆ
ಾಣುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲಯೇ ಹುಟಿ್ಟ
ಬೆಳೆದವ ಾಗಿದ್ದರು. 16 ಒಹೊಲೀಬಳು ಅವರನು್ನ ಕಂಡಕೂಡಲೇ
ಅವರಿ ಾಗಿ ಆಸೆಪಟು್ಟ ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅವರ ಬಳಿಗೆ
ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಳು. 17 ಆಗ ಆ ಾಬಿಲೋನಿನವರು
ಬಂದು ಆಕೆಯ ರತಿಮಂಚವನೆ್ನರೀ ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದರು.
ಆಕೆಯನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಅನುಭೋಗಿಸಿ ಮಲಿನವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಅವರು ಅಸಹ್ಯವೆನಿಸಿತು.

18“ ಾನುಅಪನಂಬಿಗಸ್ತಳೆಂದುಎಲ್ಲರೂತನ್ನನು್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ
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ಒಹೊಲೀಬಳು ಾಡಿದಳು. ಆಕೆಯು ತನ್ನ ನಗ್ನ ಶರೀರವನು್ನ
ತೋರಿಸಿದಳು. ಆದ್ದರಿಂದಅವಳಅಕ್ಕ ನನಗೆಹೇಗೆಅಸಹ್ಯ ಾದ ೕ
ಅದೇ ರೀತಿ ಈಕೆಯೂ ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾದಳು. ನನಗೆ ಆಕೆಯ
ಅಕ್ಕನ ಮೇಲಿದ್ದ ಅನು ಾಗ ಹೇಗೆ ತೊಲಗಿಹೋಯಿತೋ
ಾಗೆಯೇ ಈಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಅನು ಾಗವೂ ತೊಲಗಿಹೋಯಿತು.

19 ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಒಹೊಲೀಬಳು ನನಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದಳು.
ಆಕೆಯು ಯುವತಿ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾನು ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡಳು. 20 ಕತೆ್ತಗಳ
ಲಿಂಗಗಳಂತಿದ್ದ ಲೈಂಗಿಕ ಲಿಂಗಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಪಿ್ರಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಕುದುರೆಯ ವೀಯರ್ದಂತೆ ಹರಿಯುವ ಅವರ
ವೀಯರ್ವನು್ನ ಆಕೆ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡಳು.

21 “ಒಹೊಲೀಬಳೇ, ನಿನ್ನ ೌವನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀನು
ಅನುಭೋಗಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕನಸು ಾಣುತಿ್ತ, ನಿನ್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಪಿ್ರಯತಮರು
ನಿನ್ನ ಸ್ತನದ ತೊಟು್ಟಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ನಿನ್ನ ಎಳೆ ಸ್ತನಗಳನು್ನ ಹಿಸುಕಿದ್ದನು್ನ
ನೀನು ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ. 22 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಓಹೊಲೀಬಳೇ,
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ನಿನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ
ಾನು ಆ ಪಿ್ರಯತಮರನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆ.
ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತವರಿಯುವರು. 23 ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನ
ಕಸಿ್ದೕಯ ಪುರುಷರನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು. ಾನು ಪೆಕೋದ್,
ಷೋಯ ಮತು್ತ ಕೋಯ ಇಲಿ್ಲಂದಲೂ, ಅಶೂ್ಶರದ ೌವನಸ್ಥರನು್ನ
ಬರ ಾಡುವೆನು. ಅಲಿ್ಲಯ ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ ಾಯಕರನೂ್ನ
ಬರ ಾಡುವೆನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸುಂದರ ಾದ ಯುವಕರು,
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು, ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ೕಧರು. ಅಶಬರೂಢರೂ
ಆಗಿರುವರು. 24 ಅವರು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ರಥಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಅರಸರೂಢ ಾಗಿಯೂ ಅಂತ ಾಷಿ್ಟ ್ರೕಯ ಸೈನ್ಯ ಾಗಿ ಬರುವರು.
ಅವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಬಜಿರ್, ಗು ಾಣಿ, ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣಗಳಿರುವವು. ಅವರು
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ನಿನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತವರಿಯುವರು. ನೀನು ನನಗೆ ಏನು ಾಡಿದಿ್ದೕ ಎಂದು
ಾನು ಹೇಳಿ ಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪ್ರ ಾರ ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸುವರು.

25 ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನನ್ನ ಈಷೆರ್ಯ ಕೋಪವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಸುರಿಸುವೆನು. ಅವರಿಗೆ ಸಿಟು್ಟ ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವರು. ನಿನ್ನ
ಕಿವಿ ಮೂಗುಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕುವರು. ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ
ಸಂಹರಿಸುವರು. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವರು. 26 ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ
ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ ಾದ ಬಟೆ್ಟ, ಆಭರಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸುಲುಕೊಳು್ಳವರು.
27 ಬಳಿಕ, ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಆರಂಭ ಾದ ನಿನ್ನ ನೀಚತನಕೆ್ಕ
ಮತು್ತ ಅನೈತಿಕ ಜೀವಿತಕೆ್ಕ ತಡೆ ಾಕುವೆನು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ತಿರುಗಿಸುವದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅವರನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.’ ”

28 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
“ನೀನು ದೆಬಷೀಸುವ ಜನರ ಕೈಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು. ನೀನು
ಜಿಗುಪೆ್ಸಗೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು. 29 ಆಗ ಅವರು
ನಿನ್ನನು್ನ ಎಷು್ಟ ದೆಬಷೀಸುವರೆಂದು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವರು. ನೀನು
ದುಡಿದವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅವರು ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವರು. ನಿನ್ನನು್ನ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಡಿ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವರು. ಜನರು ನಿನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ನೋಡುವರು. ನೀನು ಸೂಳೆಯಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದ್ದನು್ನ ಅವರು
ನೋಡುವರು. ನಿನ್ನ ನೀಚತನವೂ ನಿನ್ನ ಸೂಳೆತನವೂ 30 ನಿನ್ನ
ಮೇಲೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿದವು; ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ತೊರೆದು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದೆ ಮತು್ತ ಅವರ ಕೊಳಕು
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡೆ. 31 ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ ಆಕೆಯಂತೆ ಜೀವಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯ ದಂಡನೆಯ
ಲೋಟವನು್ನ ಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ. 32 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
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“ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಲೋಟದಿಂದ ಕುಡಿಯುವೆ.
ಆ ಲೋಟವು ಆಳ ಾಗಿಯೂ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇದು್ದ ಪೂತಿರ್
ತುಂಬಿದೆ (ಶಿ ).

ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನ ಾಡುವರು.
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಡು ಾಸ್ಯ ಾಡುವರು.

33ನೀನು ಅಮಲೇರಿದವನ ಾಗೆ ತೂ ಾಡುವೆ.
ನೀನು ಕುಗಿ್ಗಹೋಗುವೆ.

ಆ ಲೋಟವು ಾಶನದಮತು್ತ ಾಳು ಾಡುವ ಲೋಟ.
ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ಕುಡಿದ ಾತೆ್ರಯಂತಿರುವದು.

34ನೀನು ಆ ಲೋಟದಿಂದ ಕುಡಿಯುವೆ.
ಕಡೆಯ ತೊಟಿ್ಟನವರೆಗೂ ನೀನು ಕುಡಿಯುವೆ.

ನೀನು ಆ ಲೋಟವನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕುವೆ.
ನಿನ್ನ ಸ್ತನಗಳನು್ನ ಬಗಿದುಕೊಳು್ಳವೆ.

ಒಡೆಯನೂಯೆಹೋವನೂ ಆದ ಾನು
ಇದನು್ನ ಹೇಳುವದರಿಂದ ಇದು ನಡೆಯುವುದು.

35 “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
‘ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟೆ್ಟ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಟೆ್ಟ; ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದ ಸೂಳೆಯಂತೆ
ಜೀವಿಸಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಶಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೀಚ ನಡತೆ ಾಗಿ ನೀನು
ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.’ ”

ಒಹೊಲಮತು್ತ ಒಹೊಲೀಬಳ ವಿರುದ್ಧ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್
36 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು,

“ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಒಹೊಲ ಮತು್ತ ಒಹೊಲೀಬಳನು್ನ
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಾಡುವಿ ೕ? ಆಗ ನೀನು, ಾಬರಿಗೊಳಿಸುವ
ಅವರ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. 37 ಅವರು ವ್ಯಭಿಚಾರ
ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಕೊಲೆ ಾಡಿರು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಸೂಳೆಯಂತೆ

ವತಿರ್ಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗ ಂದಿಗೆ ಇರಲು
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ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಅವರಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇ ಾ್ದರೆ.
ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಾಟಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಆ ಾರ ಕೊಡುವಂತೆ ಅವರು ಾಗೆ
ಾಡಿದರು. 38ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯವನೂ್ನ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾದ

ವಿಶೇಷ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿವಸಗಳನೂ್ನ ಆಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿ ಅದಕೆ್ಕ ಮಹತ್ವವನು್ನ
ಕೊಡದೆ ಹೋದರು. 39ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೊಂದರು. ಅನಂತರ ಅದೇ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿದರು. ನನ್ನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಅವರು
ಾಗೆ ಾಡಿದರು.
40 “ಅವರು ದೂರ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಪುರುಷರನು್ನ ಕರಿಸಿದರು.

ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು
ಬಂದರು. ಅವರಿ ಾಗಿ ನೀನು ಾಐನ ಾಡಿ, ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಾಡಿಗೆ
ಹಚಿ್ಚ, ನಿನ್ನ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡೆ. 41ನೀನು ಅ ೕಬ ಾದ
ಮಂಚದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆ. ಅದರ ಮುಂದೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ
ಮೇಜಿತು್ತ. ಆ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಧೂಪ ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಇಟಿ್ಟರುವೆ.

42 “ನಿಶಿ್ಚಂತೆಯುಳ್ಳ ಗುಂಪಿನ ಆನಂದಪೂಣರ್ ಾದ ಗದ್ದಲವು
ಆಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇತು್ತ. ಔತಣಕೆ್ಕ ಅನೇಕರು ಬಂದರು.
ಮರುಭೂಮಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಜನರು ಬರುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ
ಅಮಲೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವರು ಬಳೆಗಳನು್ನ, ಸುಂದರ ಾದ
ಕಿರೀಟಗಳನು್ನ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. 43 ಆಗ ಾನು ಅನೈತಿಕ
ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ಬತಿ್ತಹೋದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿನ ಬಗೆ್ಗ, (ನನೊ್ನಳಗೆ) ‘ಈಗಲೂ
ಸಹ ಅವರು ಆಕೆ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡುವರೇ?’
ಎಂದುಕೊಂಡೆನು. 44 ಆದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ವೇಶೆ್ಯಯ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುವಂತೆಯೇ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ೌದು ಒಹೊಲ
ಮತು್ತ ಒಹೊಲೀಬ ಎಂಬ ಾಮುಕ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಬಳಿಗೆ ಅವರು ತಿರುಗಿ
ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಹೋದರು.

45 “ನೀತಿವಂತರು ಅವರನು್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದ ಮತು್ತ ಕೊಲೆ



ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 23:46 lxxxv ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 24:3

ಾಡಿದ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ತೀಪುರ್ ನೀಡುವರು. ಾಕೆಂದರೆ,
ಒಹೊಲಮತು್ತ ಒಹೊಲೀಬಳ ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ ಆಚರಣೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ
ಮತು್ತ ರಕ್ತವು ಅವರ ಕೈಗಳಮೇಲಿದೆ.”

46 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು,
“ಜನರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು. ಅವರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಒಹೊಲ ಮತು್ತ
ಒಹೊಲೀಬರನು್ನ ಶಿ ಸಲಿ. ಆ ಜನರು ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಶಿ ಸಿ
ಗೇಲಿ ಾಡುವರು. 47 ಆ ಬಳಿಕ ಜನರ ಗುಂಪು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಅವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ
ಅವರನು್ನ ತುಂಡುತುಂಡು ಾಡುವರು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೊಂದು ಅವರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವರು. 48 ಈ ರೀತಿ,
ಾನು ಅವರ ಅವ ಾನಕರ ಾದ ನಡತೆಯನು್ನ ದೇಶದಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು. ಬೇರೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಇಂ ಾ ಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ
ಾಡ ಾರದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುವರು. 49 ನಿನ್ನ ಾಚಿಕೆಕರ ಾದ
ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸುವರು. ನೀನು ಅಸಹ್ಯ ಾದ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜೆ ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವಿ. ಆಗ ಾನೇ
ಒಡೆಯನೂಯೆಹೋವನೂ ಎಂದು ನೀನು ತಿಳಿಯುವಿ.”

24
ಮಡಕೆಮತು್ತ ಾಂಸ

1 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂತು.
ಇದು ಸೆರೆಹೋದ (ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ಸೆರೆ ಾದ) ಒಂಭತ್ತನೇ
ವಷರ್ದ ಹತ್ತನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಆಯಿತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಈ ಹೊತಿ್ತನ ದಿವಸವನೂ್ನ
ಸಂದೇಶವನೂ್ನ ಬರಿ: ‘ಈ ದಿವಸ ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನ
ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿತು.’ 3 ಈ ವಿಷಯವನು್ನ
ವಿಧೇಯ ಾಗದ ಆ ಸಂ ಾನಕೆ್ಕ ತಿಳಿಸು. ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ‘ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
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“ ‘ಹಂಡೆಯನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಮೇಲಿಟು್ಟ
ಅದರಲಿ್ಲ ನೀರು ಹೊಯಿ್ಯ.

4ಅದರೊಳಗೆ ಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಾಕು.
ತೊಡೆ, ಭುಜ, ಾಂಸದ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಗಳನು್ನ ಾಕು.

ಒಳೆ್ಳಯ ಎಲುಬುಗಳನೂ್ನ ಾಕು.
5ಹಿಂಡಿನಿಂದಉತ್ತಮ ಾದ ಪಶುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ.

ಹಂಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ೌದೆಗಳನು್ನ ೕಡಿಸು.
ಾಂಸ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಬೇಯಿಸು.

ಮೂಳೆಗಳನು್ನ ಸಹ ಹಂಡೆಯಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸು.’

6 “ ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
ಕೊಲೆ ಾರರ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಆಪತು್ತ ಬರುವುದು.

ಕೊಲೆ ಾರರ ನಗರಕೆ್ಕ ಕೇ ಾಗುವದು.
ಜೆರುಸಲೇಮು ಕಿಲುಬು ಹಿಡಿದ ಹಂಡೆಯಂತಿದೆ.

ಆ ಕಿಲುಬಿನ ಕಲೆಯನು್ನ ತೆಗೆಯ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಆ ಹಂಡೆಯು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರೊಳಗಿರುವ

ಾಂಸವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಡು.
ಆ ಾಂಸವನು್ನ ನೀ ಾಗಲಿ ಾಜಕ ಾಗಲಿ ತಿನ್ನಕೂಡದು.

7ಜೆರುಸಲೇಮು ಕಿಲುಬು ಹಿಡಿದ ಹಂಡೆಯಂತಿದೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆ ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು ಇನೂ್ನ ಇವೆ.

ಆಕೆಯು ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ನೆಲದಮೇಲೆ ಸುರಿಯದೆ
ಬಂಡೆಯಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಅದಕೆ್ಕ ಮಣ್ಣನೂ್ನ ಮುಚ್ಚಲಿಲ್ಲ.

8ಆಕೆಯು ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತವು ಬರಿ ಾದ
ಬಂಡೆಯಮೇಲೆಮುಚ್ಚಲ್ಪಡದಂತೆ ಾನೇ ಾಡಿದೆನು.

ನಿರಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಆಕೆ ಕೊಂದದ್ದಕೆ ್ಕ ಜನರು ಕೋಪಗೊಂಡು
ಆಕೆಯನು್ನ ದಂಡಿಸಲೆಂದು ಾನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದೆನು.

9 “ ‘ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
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ಕೊಲೆ ಾರರಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ನಗರಕೆ್ಕ ಕೇಡು ಉಂಟಾಗುವದು.
ಾನು ೌದೆಯ ಗುಡೆ್ಡಯನು್ನ ದೊಡ್ಡದು ಾಡುವೆನು.

10ಹಂಡೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ ತುಂ ಾ ೌದೆಯನು್ನ ಇಡು.
ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹಚು್ಚ.

ಾಂಸವು ಬೇಯುವತನಕ ಬೇಯಿಸು.
ಮೂಳೆಗಳು ಸುಟು್ಟಹೋಗಲಿ.

11ಬರಿ ಾದ ಹಂಡೆಯುಉರಿಯುವ ಕೆಂಡಗಳಮೇಲಿದು್ದ,
ಾದು ಅದರ ಾಮ್ರವು ಕೆಂ ಾಗಲಿ.

ಮತು್ತ ಅದರೊಳಗಿರುವ ಕಲೆಗಳು ಕರಗಿಹೋಗಲಿ.
ಮತು್ತ ಅದರ ಕಿಲುಬು ಸುಟು್ಟಹೋಗಲಿ.

12 “ ‘ತನ್ನ ಕಿಲುಬುಗಳ ಕಲೆಯನು್ನ ತೆಗೆಯಲು
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ತುಂ ಾ ಕಷ್ಟಪಡಬಹುದು.

ಆದರೆ ಆ ಕಿಲುಬು ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ.
ಬೆಂಕಿಯು ಾತ್ರ ಕಿಲುಬನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವುದು.

13 “ ‘ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನನಗಿರುವ ಕೋಪ ತೃಪಿ್ತಗೊಳು್ಳವ ತನಕ
ನೀನು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಶುದ್ಧ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನನು್ನ ತೊಳೆದು ಕಲೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆಯಲು ನನಗೆಮನಸಿ್ಸತು್ತ.
ಆದರೆ ಕಲೆಗಳುಹೋಗಲಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಕೋಪವು ತಣ್ಣ ಾಗುವ ತನಕ
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ತೊಳೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

14 “ ‘ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು. ನಿನಗೆ ಶಿ ಯು ಬರುವದು
ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಬರುವಂತೆ ಾನು ಾಡುವೆನು.
ಾನು ದಂಡನೆಯನು್ನ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಾನು
ಾಪರ್ಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
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ಶಿ ಸುವೆನು.’ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ
ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.”
ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನ ಹೆಂಡತಿಯಮರಣ

15 ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 16 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತ. ಆದರೆ ಾನು ಆಕೆಯನು್ನ ನಿನಿ್ನದ ತೆಗೆದು
ಬಿಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಫಕ್ಕನೆ ತೀರಿಹೋಗುವಳು.
ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ದುಃಖವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸ ಾರದು. ನೀನು
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ರೋಧಿಸ ಾರದು. ಅಳಬೇಡ ಅಥ ಾ ಕಣಿ್ಣೕರು
ಸುರಿಸಬೇಡ. 17 ೌನ ಾಗಿ ನರ ಾಡು. ನಿನ್ನ ಸತ್ತ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿ
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ರೋಧಿಸಬೇಡ. ನೀನು ಾ ಾಗಲೂ ತೊಡುವ
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೋ. ಮುಂ ಾಸವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೋ. ಾಲಿಗೆ
ಕೆರವನು್ನ ಮೆಟಿ್ಟಕೋ, ನಿನ್ನ ದುಃಖವನು್ನ ತೋರಿಸಲು ಮೀಸೆಯನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಮರಣದಊಟವನು್ನ ಾಡದಿರು.”

18ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾನು ಮರುದಿವಸ ಮುಂಜಾನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆ ಾಯಂ ಾಲ ನನ್ನ ಪತಿಐಯು ಸತು್ತಹೋದಳು. ಮರುದಿವಸ
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ದೇವರು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡಿದೆನು. 19 ಆಗ ಜನರು
ನನ್ನನು್ನ, “ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಕೆ ಾಡುತಿ್ತೕ? ಇದರಥರ್ವೇನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

20 ಆಗ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದೆನು: “ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ
ನನಗೆ ಬಂತು. 21 ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೆ
ಹೇಳು: ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಇಗೋ,
ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಾಳು ಾಡುವೆನು. ನೀವು ಆ ಸ್ಥಳದ
ಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಅದು
ಶಕಿ್ತ ದೊರಕುವ ಸ್ಥಳ. ನೀವು ಆ ಆಲಯವನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ
ಆನಂದಿಸುತಿ್ತೕರಿ; ಅದನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ
ಾನು ಅದನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡುವೆನು. ನೀವು ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಾಯುವರು. 22 ಾನು ನನ್ನ ಸತ್ತ ಹೆಂಡತಿಗೆ
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ಾಡಿದಂತೆಯೇ ನೀವೂ ಾಡುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವನು್ನ
ತೋರಿಸಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೀಸೆಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಾ ಾದರೂ ಸ ಾ್ತಗ, ಗೋ ಾಡುವವರು ತಿನು್ನವ ಆ ಾರವನು್ನ

ನೀವು ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ. 23ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂ ಾಸವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಾಲಿಗೆ ಕೆರವನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವನು್ನ
ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಳುವದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಕೃಶ ಾಗುವಿರಿ. ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ದುಃಖದ ಶಬ್ದಗಳನು್ನ ಾಡುವಿರಿ. 24ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ
ಾದರಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಾಡಿದ ಾಗೆ ನೀವೂ ಾಡುವಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಶಿ ಾ ಸಮಯವು ಹತಿ್ತರ ಬಂದಿದೆ. ಾನು ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ನೀವು ತಿಳಿಯುವಿರಿ.’ ”

25-26 ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನರಪುತ್ರನೇ, ಾನು
ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಆಲಯವನು್ನ ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. ಆ
ಸುಂದರ ಸ್ಥಳವು ಅವರಿಗೆ ಆನಂದವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ನೋಡಲು ಅವರು ಆತುರಪಡುವರು. ಆದರೆ ಾನು ಆಲಯವನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಆ ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. ಆ
ದಿನದಂದು, ಾ ಾದವನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಾಶನದ ಕುರಿ ಾದ
ಕೆಟ್ಟ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವನು. 27 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ಆ ಮನುಷ ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡ ಾಗುವುದು. ನೀನು ಆಮೇಲೆ
ಎಂದಿಗೂ ೌನ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ನೀನು ಅವರಿಗೆ
ಒಂದು ಾದರಿ ಾಗುವಿ. ಾನು ಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ಅವರು
ತಿಳಿಯುವರು.”

25
ಅ ್ಮೕನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರ ಾದನೆ

1 ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳು ನನಗೆ ಬಂದವು.
ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಅ ್ಮೕನಿನ ಕಡೆಗೆ
ಮುಖ ಾಡಿ,ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸು. 3ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ
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ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ. ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವು
ಅಪವಿತ್ರಗೊಂ ಾಗಲೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶವು ಾಶ ಾ ಾಗಲೂ
ಯೆಹೂದದಜನರು ಸೆರೆಒಯ್ಯಲ್ಪಟಾ್ಟಗಲೂ ನೀವುಸಂತೋಷಪಟಿ್ಟರಿ.
4 ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೂವರ್ದ ಜನರಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಡುವೆನು.
ಅವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರ ಸೈನ್ಯವು
ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಾಳೆಯ ಾಡುವದು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತಿಂದು ನಿಮ್ಮ ಾಲನು್ನ
ಕುಡಿಯುವರು.

5 “ ‘ ಾನು ರ ಾ್ಬ ನಗರವನು್ನ ಒಂಟೆಗಳು ಮೇಯುವ
ಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿಯೂ, ಅ ್ಮೕನ್ ದೇಶವನು್ನ ಕುರಿಹಟಿ್ಟಯ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಾಡುವೆನು. ಆಗ ಾನುಯೆಹೋವನೆಂದು ನಿಮಗೆಗೊ ಾ್ತಗುವದು.

6 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ಜೆರುಸಲೇಮ್
ಾಶ ಾಯಿತೆಂದು ನೀವು ಸಂತೋಷಪಟಿ್ಟರಿ. ನೀವು ಚ ಾ್ಪಳೆತಟಿ್ಟ
ಾಲಿನಿಂದ ನೆಲವನು್ನ ಬಡಿದಿರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶವನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ
ನ ಾಡಿದಿರಿ. 7 ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.
ಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆಸಿ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು.
ದೇಶಗ ಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನು್ನ ಅಳಿಸಿ ಾಕುವೆನು; ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂಬುದು ಆಗ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದು.’ ”

ೕ ಾಬ್ಮತು್ತ ಸೇಯೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರ ಾದನೆ
8 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

“ ೕ ಾಬ್ ಮತು್ತ ಸೇಯೀರ್, ‘ಯೆಹೂದ ಜ ಾಂಗದವರು
ಇತರ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರಂತಿ ಾ್ದರೆ.’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
9 ೕ ಾಬಿನ ಗಡಿಯನು್ನ ಸಂರ ಸುತಿ್ತರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಆಕ್ರಮಣಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಬೇತ್ ಯೆಷೀ ೕತ್,
ಾಳ್ ಮೆ ೕನ್, ಕಿ ಾರ್ಥಯಿಮ್, ಅದರ ವೈಭವಯುತ ಾದ
ಸರಹದಿ್ದನಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾನು ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು. 10ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ
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ಜನರು ೕ ಾಬನೂ್ನ ಅ ್ಮೕನನೂ್ನ ಗೆದು್ದಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾನು
ಾಡುವೆನು. ಆಗ ಜನರು ೕ ಾಬಿನವರನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವರು.

11 ಹೀಗೆ ಾನು ೕ ಾಬನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. ಆಗ ಾನೇ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿಯುವರು.”
ಎದೋಮ್ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳು

12 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:
“ಎದೋಮ್ಯರು ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಮೇಲೆ ಕೂ್ರರ ಾದ
ಸೇಡನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಸತತ ಾಗಿ ಸೇಡು
ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದರ ಮೂಲಕ ಎದೋಮ್ಯರು ಮ ಾಪ ಾಧ
ಾಡಿದ ದೋಷಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.” 13 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ ಾನು ಎದೋಮನು್ನ
ಶಿ ಸುವೆನು. ಎದೋಮಿನ ಜನರನೂ್ನ ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ
ಾಶ ಾಡುವೆನು. ತೇ ಾನಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೆ ಾನ್ ತನಕ ಆ
ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಎದೋಮ್ಯರು ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ
ಾಯುವರು. 14 ಾನು ನನ್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ
ಎದೋಮ್ಯರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ
ಎದೋಮಿನ ಮೇಲಿರುವ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವರಿಗೆ
ತೋರಿಸುವರು. ಆಗಎದೋಮ್ಯರು ಾನು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಿದೆ್ದೕನೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.” ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳು
15 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ,

“ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೇಡನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಆವೇಶದಿಂದ
ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಸೇಡನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ದೀಬರ್ ಾಲದ ದೆಬಷದಿಂದ ಾಶನವು ಬರುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.”
16 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ ಾನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು, ೌದು, ಕೆರೇತದ
ಆ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಸಮುದ್ರ ಕ ಾವಳಿಯಲಿ್ಲ
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ಾಸಿಸುವ ಉಳಿದ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡುವೆನು. 17 ಾನು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ನನ್ನ ಕೋಪವು ಅವರಿಗೆ
ಾಠ ಕಲಿಸುವದು. ಾನು ಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ಅವರು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”

26
ತೂರಿನ ಬಗೆ್ಗ ದುಃಖಕರ ಾದ ಾತೆರ್

1 ದೇಶ ಭ್ರಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದ ಹನೊ್ನಂದನೇ ವಷರ್ದ ತಿಂಗಳ ದಲನೇ
ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಬಗೆ್ಗ ತೂರ್
ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿದೆ. ‘ಜನರನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿರಿಸುವ
ನಗರ ಾ್ವರವು ಕೆಡವಲ್ಪಟು್ಟ ಾ್ವರವೇ ಇಲ್ಲದಂ ಾಗಿದೆ. ನಗರವು
ಾ ಾಗಿರುವುದರಿಂದಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆಯಲುಸುಲಭ ಾಯಿತು’ಎಂದು
ಅದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದೆ.”

3 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ತೂರೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಮು್ಯಯಿತೀರಿಸುವೆನು. ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಅನೇಕ ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು
ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಯಂತೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಬರುವರು.”

4 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಆ ಶತು್ರ ಸೈನಿಕರು ತೂರಿನ
ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ, ಅದರ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ಎಳೆದು ಾಕುವರು.
ಾನು ಅದರ ಫಲವ ಾ್ತದ ಮಣ್ಣನು್ನ ಕೆರೆದು ಾಕಿ, ಅದನು್ನ ಬರಿ ಾದ
ಬಂಡೆಯ ಾ್ನಗಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವೆನು. 5ಬೆಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಹರಡಿ
ಒಣಗಿಸುವ ಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. ಇದು ನನ್ನ ನುಡಿ.” ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, “ಸೈನಿಕರುಯುದ್ಧದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತವನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳ ಾಡುವಂತೆ ತೂರ್
ಇದೆ. 6 ಆಕೆಯ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು (ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು) ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು. ಾನುಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ತಿಳಿಯುವರು.”
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ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತೂರಿನಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವನು
7 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಉತ್ತರ

ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಶತು್ರವನು್ನ ಾನು ತೂರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಬರ ಾಡುವೆನು. ಅವನೇ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು. ಅವನು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಕುದುರೆ ಸ ಾರರು,
ರಥಗಳು, ಾಲ್ಬಲವುಳ್ಳ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವನು.
ಅವನ ಸೈನಿಕರೆ ಾ್ಲ ಬೇರೆಬೇರೆ ಜ ಾಂಗದವರು. 8 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ನಿನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ (ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ) ಕೊಲು್ಲವನು. ಅವನು
ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ನಿನ್ನ ನಗರವನು್ನ ಾಳಿ ಾಡುವನು. ನಿನ್ನ
ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ಮಣಿ್ಣನ ಾಗರ್ ಾಡುವನು. ಕೋಟೆಗೋಡೆಯ
ತನಕ ರಸೆ್ತಯನು್ನ ತ ಾರಿಸುವನು. 9ಅವನು ಮರದ ತೊಲೆಗಳನು್ನ
ತಂದು ನಿನ್ನ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡುವನು. ಗುದ್ದಲಿಗಳಿಂದ
ನಿನ್ನ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕುವನು. 10 ಅವನ ಕುದುರೆಗಳ
ಗೊರಸುಗಳಿಂದ ಹೊರಟ ಧೂಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವದು.
ಅವರ ಾಹುತರ, ಚಕ್ಕಡಿಗಳ, ರಥಗಳ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಗೋಡೆಗಳು
ನಡುಗುವವು. ಕೋಟೆಗೋಡೆಗಳು ಕೆಡವಲ್ಪಡುವದರಿಂದ ಅವರು
ನಗರದೊಳಗೆ ನುಗು್ಗವರು. 11 ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ಕುದುರೆಯ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ನಗರದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಾಡುವನು.
ನಿನ್ನ ರಸೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನ ಕುದುರೆಯ ಗೊರಸು ಶಬ್ದವೇರಿಸುವದು.
ನಿನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸಂಹರಿಸುವನು. ನಿನ್ನ ನಗರದಲಿ್ಲನ
ಉನ್ನತಸ್ತಂಭಗಳು ಕೆಡವಲ್ಪಡುವವು, 12 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸೈನ್ಯವು
ನಿನ್ನ ಐಶಬಯರ್ವನು್ನ ದೋಚಿಕೊಳು್ಳವದು. ನೀನು ಾರಬೇಕೆಂದಿದ್ದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವರು ದೋಚಿಕೊಳು್ಳವರು. ನಿನ್ನ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ
ಒಡೆದು ಅಂದ ಾದ ನಿನ್ನ ಮನೆಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡುವರು. ನಿನ್ನ
ಮರದಿಂದ ಮತು್ತ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಾಡಿದ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಸದಂತೆ
ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಎಸೆಯುವರು. 13 ನಿನ್ನ ಸಂತಸದ ಾಡುಗಳನು್ನ ಾನು
ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ಕಿನ್ನರಿ ಸ್ವರವನು್ನ ಜನರು ಇನೆ್ನಂದೂ ಕೇಳರು.
14 ಾನುನಿನ್ನನು್ನ ಬರಿ ಾದಬಂಡೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. ಸಮುದ್ರದ
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ತೀರದಲಿ್ಲ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಹರಡುವ ಸ್ಥಳ ಾಗಿ ನೀನು ಾಪರ್ಡುವೆ.
ನೀನು ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.” ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

ಬೇರೆ ದೇಶಗಳವರು ತೂರ್ ದೇಶ ಾ್ಕಗಿ ಅಳುವರು
15 ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತೂರಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ಭೂಮದ್ಯ ಸಮುದ್ರ ಕ ಾವಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ದೇಶದವರು ನೀನು ಕೆಳಗೆ
ಬೀಳುವಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ನಡುಗುವರು. ಅದು ನಿನ್ನ ಜನರು ಾಯಗೊಂಡು
ಾಯು ಾಗ ಆಗುವದು. 16 ಆಗ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ದೇಶಗಳ
ಾಯಕರೆ ಾ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ತಮ್ಮ ಶೋಕವನು್ನ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುಂದರ ಾದ ಾಜವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದಿಟು್ಟ ಭಯದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಭಯದಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು. ನೀನು ಎಷು್ಟ ಬೇಗನೇ ಾಶ ಾದೆ
ಎಂದು ಕೇಳಿ ದಂಗುಬಡಿದಂ ಾಗುವರು. 17 ಅವರು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಈ
ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡುವರು:

“ ‘ತೂರ್, ನೀನು ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾದ ನಗರ ಾಗಿದೆ್ದ.
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಲು ಜನರು ಸಮುದ್ರ ಾಚೆಯಿಂದಬಂದರು.

ನೀನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದ,
ಆದರೆ ನೀನೀಗ ಹೋಗಿಬಿಟೆ್ಟ.

ದಿಬಪ ಾಗಿರುವ ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಜನರು
ಸಮುದ್ರದಿಂದ ದೂರದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ನೀವು
ಭಯಗೊಳಿಸಿದಿರಿ.

18ನೀನು ಬಿದ್ದ ದಿವಸ
ಕ ಾವಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ದೇಶಗಳೆ ಾ್ಲ ನಡುಗುವವು.

ನೀನು ಕ ಾವಳಿಯಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ವ ಾಹತುಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದಿ್ದೕ.
ನೀನು ಹೋದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾಗುವರು.’ ”
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19 ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ತೂರ್,
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಆಗ ನೀನು ಬರಿ ಾದ
ನಗರ ಾಗಿರುವೆ. ಾರೂ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಸಮುದ್ರವು ತುಂಬುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಆ ಮ ಾ ಾಗರವು
ನಿನ್ನನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವದು. 20 ಆಳ ಾದ ಗುಂಡಿಗೆ, ಸತ್ತವರು
ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಬೇರೆ ಹಳೇ
ನಗರಗಳಂತೆ ಾನು ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
ಸ ಾಧಿ ಳಗಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಇರುವೆ. ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಆಗ
ಾರೂ ಾಸ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಜೀವಿಸುವವರ

ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವದಿಲ್ಲ. 21ನಿನ ಾದ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಜನರು
ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾಗುವರು. ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯವು ಆಯಿತು. ಜನರು ನಿನ ಾಗಿ
ಹುಡು ಾಡುವರು. ಆದರೆ ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೇ
ಇಲ್ಲ.” ಇವು ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ಾತು.

27
ತೂರ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

1 ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಂತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ತೂರಿನ ವಿಷಯ ಾದ
ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡು. 3ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಹೇಳು:

“ ‘ತೂರೇ, ನೀನು ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಾಗಿಲು.
ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀನು ಾ್ಯ ಾರಿ.
ಕ ಾವಳಿಯಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀನು ಪ್ರ ಾಣಿಸುವೆ.’

ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
ತೂರೇ, ನೀನು ಅತಿ ಸುಂದರಳೆಂದು ಾವಿಸಿರುವೆ.

ನೀನು ಪರಿಪೂಣರ್ ಸುಂದರಳೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವೆ.
4ಭೂಮಧ್ಯ ಸಮುದ್ರವು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂಮೇರೆಯಂತಿದೆ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಟಿ್ಟದವರು ಅಂದ ಾಗಿಯೇ ಕಟಿ್ಟದರು.
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ನಿನಿ್ನದ ಹೊರಡುವ ಹಡಗುಗಳಂತೆ ನೀನು ಸುಂದರ ಾಗಿರುವೆ.
5ನಿನ್ನನು್ನ ಕಟಿ್ಟದವರು ಸೆನೀರ್ ಬೆಟ್ಟದ

ತು ಾಯಿಮರಗಳನು್ನ ಹಲಗೆಗಳಿ ಾಗಿಉಪ ೕಗಿಸಿದರು.
ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ಮರವನು್ನ

ಾಯಿಮರವ ಾ್ನಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು.
6 ಾ ಾನಿನ ಅಲೊ್ಲೕನ್ಮರಗಳಿಂದ

ಹುಟು್ಟಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಿದರು.
ನಿನ್ನ ಮೇ ಾ್ಮಳಿಗೆಯನು್ನ ಕಿತಿ್ತೕಮ್ ದಿಬಪದ ತಿಲಕದ ಮರಗಳಿಂದ

ಾಡಿದರು.
ಅದನು್ನ ದಂತಗಳಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಿದರು.

7ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ತ ಾರಿಸಿದ ಬಣ್ಣದ ಾರುಮಡಿಯನು್ನ
ನಿನ್ನ ಾಯಿಗಳಿ ಾಗಿಉಪ ೕಗಿಸಿದರು.
ಆ ಾಯಿಯು ನಿನ್ನ ಧ ್ವಜ ಾಯಿತು.

ನಿನ್ನ ಮೇ ಾ್ಮಳಿಗೆಯ ಹೊದಿಕೆಯು ನೀಲ ಮತು್ತ ಧೂಮ್ರ
ವಣರ್ದವುಗ ಾಗಿದ್ದವು.

ಅವು ಸೈಪ್ರಸ್ ದಿಬಪದಿಂದ ಬಂದವುಗ ಾಗಿದ್ದವು.
8 ಚೀದೋನ್ ಮತು್ತ ಅ ಾರ್ದಿನ ಜನರು ನಿನ್ನ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ

ಹುಟು್ಟ ಾಕುವವ ಾಗಿದ್ದರು.
ತೂರೇ, ನಿನ್ನ ಾನಿಗಳು ಹಡಗುಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರು.

9ಗೆಬಲಿನ ಹಿರಿಯರೂ ಾನಿಗಳೂ
ನಿನ್ನ ಹಡಗುಗಳ ಬಿರುಕುಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರು.

ಾಗರದ ಹಡಗುಗಳೂಅದರ ಾವಿಕರೂ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಲು ಬಂದರು.

10 “ ‘ಪಶಿರ್ಯ, ಲೂದ್ ಮತು್ತ ಪೂಟ್ ನ ಜನರು ನಿನ್ನ
ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲರುವರು. ಅವರು ಯುದ್ಧವೀರರು. ಅವರು ನಿನ್ನ
ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಗು ಾಣಿ ಮತು್ತ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣಗಳನು್ನ ತೂಗು
ಾಕಿದರು. ನಿನ್ನ ನಗರಕೆ್ಕ ಬನತೆಯನು್ನ ಅವರು ತಂದರು.
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11ಅ ಾರ್ದ್ ಮತು್ತ ಸಿಲಿಸಿ ಾದ ಜನರು ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾವಲಿಗಿರುವರು. ಗ ಾ್ಮದಿನಿಂದ ಬಂದ ಜನರು ನಿನ್ನ
ಬುರುಜುಗಳಲಿ್ಲರುವರು. ನಿನ್ನ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಅವರು ಪರಿಪೂಣರ್
ಾಡಿದರು.
12 “ ‘ ಾಷೀರ್ಷ್ ನಿನ್ನ ಉತ್ತಮ ಾ್ಯ ಾರ ಕೇಂದ್ರ ಾಗಿತು್ತ.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳ, ಕಬಿ್ಬಣ, ತವರ ಮತು್ತ ಸೀಸ ಲೋಹಗಳನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ನಿನಿ್ನದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು. 13 ಗಿ್ರೕಸ್, ತುಕಿರ್
ಮತು್ತ ಕಪು ್ಪ ಸಮುದ್ರದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ದೇಶಗಳವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ
ಾ್ಯ ಾರ ಾ ್ಕಗಿ ಬಂದರು. ಅವರು ನಿನ್ನ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ
ಗು ಾಮರನೂ್ನ ಾಮ್ರವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 14 ತೋಗಮರ್ ದೇಶದ
ಜನರು ನೀನು ಾರುವ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ ಕುದುರೆ,ಯುದ್ಧದ ಕುದುರೆಗಳು,
ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಬದಲಿಕೊಟ್ಟರು. 15 ರೋಧೆ ದಿಬಪದ ಜನರು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿದರು. ನೀನು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿದಿ. ಜನರು ದಂತವನೂ್ನ ಬೀಟೆ ಮರಗಳನೂ್ನ
ತಂದು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿದರು. 16 ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳಿದು್ದದರಿಂದ ಅ ಾಮ್ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ್ಯ ಾರ
ಾಡಿತು. ಅವರು ಇಂದ್ರನೀಲ, ಧೂಮ್ರ ಬಣ್ಣದ ಬಟೆ್ಟ, ಕಸೂತಿ

ಕೆಲಸ, ನಯ ಾದ ಬಟೆ್ಟ, ಹವಳ, ಕೆಂಪು ಹರಳು ಇ ಾ್ಯದಿಗಳನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಿನಿ್ನದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು.

17 “ ‘ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ದೇಶದವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿದರು. ಅವರು ನಿನ್ನ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ ಗೋಧಿ,
ಆಲೀವ್, ಅಂಜೂರ, ಜೇನು, ಎಣೆ್ಣ ಮತು್ತ ಮು ಾಮುಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರು. 18 ದಮಸ್ಕವೂ ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಗಿ ಾಕಿ ಾಗಿತು್ತ.
ನೀನು ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನೇಕ ಒಳೆ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳಿ ಾಗಿ
ಅವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಹೆಲೊ್ಬೕನಿನ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಮತು್ತ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಆ ವಸು್ತಗಳಿ ಾಗಿ ಾರಿದರು.

19 ಅಲ್ಲದೆ ಧಿಜಾಲಿನ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ, ಉಕ್ಕನು್ನ, ಾಲಿ್ಚನಿ್ನ ಮತು್ತ
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ಕಬ್ಬನು್ನ ಆ ವಸು್ತಗಳಿ ಾಗಿ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿದರು. 20 ದೆ ಾನಿನ ನಿನ್ನ
ಜನರು ಒಳೆ್ಳಯ ಾ್ಯ ಾರಸ್ಥರು. ಅವರು ಸ ಾರಿ ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ
ಜೇನನೂ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು. 21 ಅ ಾಬ್ಯರು
ಮತು್ತ ಕೇ ಾರಿನವರು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ, ಟಗರು ಮತು್ತ ಆಡುಗಳನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿದರು. 22 ಶೆಬ ಮತು್ತ ರಗ್ಮದ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿದರು. ಅವರು ನಿನಗೆ ಸಂ ಾರ ಜೀನಸು,
ರತ್ನಗಳು ಮತು್ತ ಚಿನ್ನವನು್ನ ಬದಲಿಕೊಟ್ಟರು. 23ಮತು್ತ ಾ ಾನ್ ಕನೆ್ನ,
ಎದೆನ್, ಶೆಬದ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳು, ಅಶೂ್ಶರ್ ಮತು್ತ ಕಿಲ್ಮದ್ ಧಿರಿನವರು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿದರು. 24ಅವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ
ಬಟೆ್ಟಗಳು, ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸಗಳು, ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಜಮ ಾನೆಗಳು,
ಹುರಿದ ಹಗ್ಗಗಳು, ದೇವ ಾರು ಮರಗಳಿಂದ ಾಡಿದ ವಸು್ತಗಳು
ಇವುಗ ಂದಿಗೆ ಾ್ಯ ಾರ ನಡಿಸಿದರು. 25 ಾಷೀರ್ಷಿನ ಹಡಗುಗಳು
ನೀನು ಾರಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ದವು.

“ ‘ತೂರೇ, ನೀನು ಆ ಸರಕು ಾ ಾಣಿಕೆಯಹಡಗುಗಳಂತಿರುವೆ.
ಸಮುದ್ರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಐಶಬಯರ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕ.
26 ನಿನ್ನನು್ನ ಹುಟು್ಟ ಾಕುವವರು ಸಮುದ್ರದ ಬಹುದೂರ ನಿನ್ನನು್ನ

ನಡಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಬಂದ ಬಲವುಳ್ಳ ಾಳಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ
ಮುರಿಯುವದು.

27ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಐಶಬಯರ್ವು, ನಿನ್ನ ದಿನಸುಗಳು,
ನಿನ್ನ ಸರಕುಗಳು, ನಿನ್ನ ಾವಿಕರು, ನಿನ್ನ ಅಂಬಿಗರು, ನಿನ್ನ
ಕಿಂಡಿಗಳನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸುವವರು,

ನಿನ್ನ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳು, ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನಿಕರು, ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ವಗರ್ದವರು
ಾಶನದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆಮುಳುಗಿಹೋಗುವರು.

28 “ ‘ನಿನ್ನ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳನು್ನ ನೀನು ಬಹುದೂರ ಕಳುಹಿಸುವಿ.
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ಆ ಸ್ಥಳಗಳು ನಿನ್ನ ಹಡಗಿನ ಾವಿಕನ ಕೂ ಾಟವನು್ನ ಕೇಳಿ
ಭಯದಿಂದ ತತ್ತರಿಸುವವು.

29ಹಡಗಿನ ಎ ಾ್ಲ ಾವಿಕರು ನೀರಿಗೆ
ಧುಮುಕಿ ಈಜು ಾ್ತ ದಡ ಸೇರುವರು.

30ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಅವರು ದುಃಖಿಸು ಾ್ತ ಅಳುವರು;
ತಲೆಯಮೇಲೆಧೂಳನು್ನ ತೂರಿಕೊಂಡು ಬೂದಿ ಾಶಿಯಮೇಲೆ
ಹೊರ ಾಡುವರು.

31ನಿನ ಾಗಿ ಶೋಕದಿಂದ ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳನು್ನ ಬೋಳಿಸುವರು.
ಶೋಕದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸುವರು.

ತಮ್ಮ ಪಿ್ರಯರು ಸ ಾ್ತಗ ಅಳುವಂತೆ ನಿನ ಾಗಿ ಅಳುವರು.

32 “ ‘ಅಳು ಾ್ತ ನಿನಗೆ ಈ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡುವರು:

“ ‘ತೂರಿನಂತೆ ಾರಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ತೂರ್ ಾ ಾಗಿಹೋಯಿತು, ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ

ಾಶ ಾಯಿತು.
33ನಿನ್ನ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳು ಸಮುದ್ರ ಾಚೆ ಹೋದರು;
ನೀನು ಅನೇಕರನು್ನ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸಿದಿ. ನಿನ್ನ ಐಶಬಯರ್ದಿಂದಲೂ

ನೀನು ಾರಿದ ಸರಕುಗಳಿಂದಲೂ
ನೀನು ಲೋಕದ ಾಜರನು್ನ ಐಶಬಯರ್ವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದಿ.

34ನೀನು ಈಗ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಿಂದಮುರಿದುಬಿದಿ್ದರುವೆ.
ಆಳ ಾದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವೆ.

ನೀನು ಾರುವ ಸರಕುಗಳೂ
ನಿನ್ನ ಜನರೂ ಬಿದು್ದಹೋದರು.

35 ಕ ಾವಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ನಿನ್ನ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಚಕಿತ ಾದರು.

ಅವರ ಾಜರು ದಂಗುಬಡಿದವ ಾಗಿ ಭಯಭೀತ ಾಗುವರು.
36ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳು

ಆಶ್ಚಯರ್ದಿಂದ ಸಿಳು್ಳ ಾಕಿದರು.
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ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವಿಷಯಗಳುಜನರಿಗೆಭೀತಿಯನು್ನಂಟು ಾಡಿತು.
ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕಥೆಮುಗಿಯಿತು.

ನಿನಗೆ ಅಂತ್ಯ ಾಯಿತು. ಇನು್ನ ನೀನು ಾಣುವದಿಲ್ಲ.’ ”

28
ಾನು ದೇವರಂತೆ ಎಂದು ತೂರ್ ನೆನಸಿತು

1 ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯು ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ತೂರಿನ ಾಜನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು,
‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:

“ ‘ನೀನು ಬಹಳ ಹೆಮೆ್ಮಯುಳ್ಳವನು.
“ ಾನು ದೇವರು ಎಂದು ಹೇಳುವೆ.

ಾಗರದಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ದೇವರುಗಳ ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ
ಾನು ಕೂತಿರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ಅನು್ನವೆ.”

“ ‘ಆದರೆ ನೀನು ಮನುಷ ್ಯನು, ದೇವರಲ್ಲ.
ನೀನು ದೇವರೆಂದು ನೀನೇ ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.

3ನೀನು ಾನಿಯೇಲನಿಗಿಂತಜಾಣನು ಎಂಬು ಾಗಿ ಾವಿಸುತಿ್ತ.
ಎ ಾ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ ಎಂದು ನೀನು ನೆನಸುವೆ.

4 ನಿನ್ನ ಾನ ಮತು್ತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ನೀನು ಐಶಬಯರ್ವನು್ನ
ಕೂಡಿ ಾಕಿದಿ್ದೕ.

ನಿನ್ನ ಖಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿದಿ್ದೕ.
5ನಿನ್ನ ಾ್ಯ ಾರದಜಾಣತನದಿಂದನಿನ್ನ ಐಶಬಯರ್ವುಬೆಳೆಯುವಂತೆ

ಾಡಿದಿ್ದೕ.
ಆ ಐಶಬಯರ್ದ ಾರಣದಿಂದ ನೀನು ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ
ತುಂಬಿರುತಿ್ತೕ.

6 “ ‘ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
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ತೂರ್, ನೀನು ದೇವರೆಂದು ನೆನಸಿಕೊಂಡಿಯ ಾ್ಲ?
7 ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಅಪರಿಚಿತರನು್ನ

ಕರೆತರುವೆನು.
ಅವರು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರಿಗಿಂತ ಕೂ್ರರರು,

ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಎಳೆದು
ನಿನ್ನ ಾನದಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ಅಪೂವರ್ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವರು.

8ನಿನ್ನ ಬನತೆಯನು್ನ ಕೆಡಿಸಿಬಿಡುವರು. ಸ ಾಧಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ತರುವರು.
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಸತ್ತ ಾವಿಕನ ಸಿ್ಥತಿಯು ನಿನ್ನ ಾಗುವದು.

9ಆಮನುಷ ್ಯನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕುವನು.
ಆಗಲೂ ನೀನು “ ಾನು ದೇವರು” ಎಂದು ಹೇಳುವಿ ಾ?

ಇಲ್ಲ. ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರದಲಿ್ಲರಿಸುವನು.
ಆಗ ನೀನು “ಕೇವಲಮನುಷ ್ಯನೇ” ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಿ.

10 ಪರದೇಶಸ್ಥರು ನಿನ್ನನು್ನ ಪರದೇಶಿಯಂತೆ ನೋಡುವರು ಮತು್ತ
ಕೊಲೆ ಾಡುವರು.
ಾನು ಆ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸುವದರಿಂದ
ನಿನಗೆ ಾಗೆ ಆಗುವದು.’ ”

ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

11 ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳು ನನಗೆ ಬಂದವು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 12 “ನರಪುತ್ರನೇ, ತೂರ್ ದೇಶದ ಾಜನಿಗೆ
ಈ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡು. ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:

“ ‘ನೀನೊಬ್ಬ ಆದಶರ್ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿದೆ್ದ.
ಸ ಾರ್ಂಗಸುಂದರನೂ ಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದವನೂ ಆಗಿದೆ್ದ.

13ದೇವರಉ ಾ್ಯನವನ ಾಗಿದ್ದ ಏದೆನಿನಲಿ್ಲ ನೀನಿದೆ್ದ.
ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಂ ಾರದಚೌಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದ
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ವಜ್ರ, ವೈಢೂಯರ್, ನವರತ್ನಗಳ ಆಭರಣಗಳಿದ್ದವು.
ನೀನು ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಿನದಲಿ್ಲ ಈ ೌಂದಯರ್ವು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಬ ಾಢ್ಯನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
14ನೀನು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆರೂಬಿಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದೆ್ದ.

ನಿನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳು ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆಚಾಚಿದ್ದವು.
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲಟೆ್ಟನು.
ನೀನು ಬೆಂಕಿಯಂತೆಹೊಳೆಯುವ ರತ್ನಗಳಮೇಲೆ ನಡೆ ಾಡಿದೆ.

15 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾಗ ನೀನು ಸದು್ಗಣಿ ಾಗಿ
ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿದಿ್ದ.

ಆದರೆ ನೀನು ದುಷ್ಟ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದೆ.
16ನಿನ್ನ ಾ್ಯ ಾರವು ನಿನಗೆ ಐಶಬಯರ್ವನು್ನ ತಂದಿತು.

ಆದರೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾ ದುಷ್ಟತ್ವಗಳು ನಿನೊ್ನಳಗೆ ಬಂದು
ನೀನು ಾಪ ಾಡಿದೆ.

ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ದೇವರ ಪವರ್ತದಿಂದ ದಬಿ್ಬಬಿಟೆ್ಟನು.

ನೀನು ನನ್ನ ಕೆರೂಬಿಯರಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಾದವ ಾಗಿದೆ್ದ.
ನಿನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳು ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆಚಾಚಿರುತಿ್ತದ್ದವು.

ಆದರೆ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ರ ಾ್ನಭರಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತೆಗೆದಿಡಲು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದೆ.

17ನಿನ್ನ ೌಂದಯರ್ವು ನಿನಗೆ ಹೆಮೆ್ಮ ಏರುವಂತೆ ಾಡಿತು.
ನಿನ್ನ ಬನತೆಯು ನಿನ್ನ ಾನವನು್ನ ಕೆಡಿಸಿತು.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ದಬಿ್ಬದೆ.
ಈಗ ಬೇರೆ ಾಜರುಗಳು ನಿನ್ನನೆ್ನ ಎವೆಯಿಕ್ಕದೆ ನೋಡು ಾ್ತರೆ.

18ನೀನು ಅನೇಕ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ.
ನೀನು ೕಸ ಾರ ಾದ ಾ್ಯ ಾರಿ.

ಇದರಿಂ ಾಗಿ ನೀನು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿರುವಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನೊ್ನಳಗೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನಟು ಾಡಿ
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ಅದು ನಿನ್ನನು್ನ ದಹಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು.
ನೀನು ಸುಟ್ಟ ಬೂದಿ ಾದೆ.

ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಲಜಾ್ಜತನವನು್ನ ನೋಡುವರು.

19 “ ‘ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಜನರು
ನಿನಗೆ ಆದದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ ಬೆಚಿ್ಚಬೆರ ಾದರು.

ನಿನ ಾದ ದುಸಿ್ಥತಿಯು ಜನರನು್ನ ಭಯಪಡಿಸಿತು.
ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಾಯಿತು!’ ”

ಚೀದೋನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಸಂದೇಶ
20 ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು ಹೀಗೆ

ಹೇಳಿದನು: 21 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಚೀದೋನಿನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ
ಪರ ಾಗಿ ನೀನೇ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾತ ಾಡು. 22 ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನೆಂದು
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸು:
“ ‘ಚೀದೋನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ನಿನ್ನ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸಲು ಕಲಿಯುವರು.
ಾನು ಚೀದೋನನು್ನ ಶಿ ಸಿ ಾಗ

ಾನೇಯೆಹೋವನೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವದು.
ಾನು ಪವಿತ್ರನು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದು ಆ ರೀತಿ ಾಗಿ ಅವರು

ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ವತಿರ್ಸುವರು.
23ಚೀದೋನಿಗೆ ಾನು ರೋಗಮರಣಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.

ನಗರದೊಳಗೆ ಾಸಿಸುವ ಅನೇಕಮಂದಿ ಾಯುವರು.
ನಗರದ ಹೊರಗೆ ಖಡ್ಗವು ಅನೇಕರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವದು,

ಆಗ ಅವರು ಾನುಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿಯುವರು.’ ”
ಾಜ್ಯಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಾಸ್ಯ ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವರು

24“ ‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಾಜ್ಯಗಳುಅದನು್ನ ಹಗೆ ಾಡಿದರು.
ಆ ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಕಂಟಕವು ಬಂದೊದಗುವದು. ಆಗ
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ಹರಿತ ಾದಮು ಾ್ಳಗಲಿಮುಳಿ್ಳನ ದೆಗ ಾಗಲಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ
ಾಸಿ ಾಡಲು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಾನು ಅವರ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಯುವರು.’ ”

25 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಬೇರೆ
ದೇಶಗಳಿಗೆ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಚದರಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ತಿರುಗಿ
ಇಸೆ್ರೕಲರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು. ಆಗ ಆ ದೇಶದವರು
ಾನು ಪವಿತ್ರ ಾದ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದು ಆ ರೀತಿ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ
ನೋಡುವರು. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವರು.
ಆ ದೇಶವನು್ನ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಾನು ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದನು.
26 ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವರು; ಮನೆಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟ ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ ಾಡುವರು. ಅವರನು್ನ ದೆಬಷೀಸಿದ
ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ಸುರ ತ ಾಗಿ
ಜೀವಿಸುವರು; ಾನೇ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”

29
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ವಿರುದ್ಧ ಸಂದೇಶ

1ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹತ್ತನೇ ವಷರ್ದ ಹತ್ತನೇ ತಿಂಗಳಿನ, ಹನೆ್ನರಡನೇ
ದಿವಸದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ
ಬಂದಿತು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಾಜ ಾದ ಫರೋಹನ ಕಡೆಗೆಮುಖ ಾಡು. ಅವನಿಗೂ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೂ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಾತ ಾಡು. 3 ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು,

“ ‘ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾದ ಫರೋಹನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ನೀನು ನೈಲ್ ನದಿಯದಡದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರುವ ಪೇ ರ್ಸಳೆ,
“ಇದು ಾನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಹೊಳೆ”
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ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವೆ.

4 “ ‘ಆದರೆ ಾನು ನಿನ್ನ ದವಡೆಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸುವೆನು.
ನೈಲ್ನದಿಯಮೀನುಗಳುನಿನ್ನ ರೆಗಳಿಗೆಸಿಲುಕಿಕೊಳು್ಳವವು.

5 ಾನು ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಮೀನುಗಳನೂ್ನ
ನೀರಿನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕತಿ್ತ ಒಣನೆಲದಮೇಲೆ ಾಕುವೆನು.

ನೀನು ನೆಲದಮೇಲೆ ಬೀಳುವಿ.
ಾರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತು್ತವುದೂ ಇಲ್ಲ ಹೂಣಿಡುವುದೂ
ಇಲ್ಲ.

ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಪ ಗಳಿಗೂ ಕೊಡುವೆನು.
ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಆ ಾರ ಾಗುವಿ.

6ಆಗಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ
ಾನು ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

“ ‘ ಾನು ಾಕೆ ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ?
ಾಕೆಂದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸ ಾಯದ ಮೇಲೆ

ಆತುಕೊಂಡರು.
ಆದರೆಈಜಿಪ್್ಟ ಳು್ಳ ಬೆತ್ತದಂತಿತು್ತ.

7ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಂಡರು.
ಆದರೆ ಈಜಿಪ್್ಟ ಅವರ ಕೈಗಳನೂ್ನ ಭುಜಗಳನೂ್ನ
ಾಯಗೊಳಿಸಿತು.

ನಿನ್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ನೀನು ಅವರ ಬೆನೆ್ನಲುಬನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿಮುರಿದುಬಿಟೆ್ಟ.’ ”

8ಆದ್ದರಿಂದ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಖಡ್ಗವನು್ನ ತರುವೆನು.

ಾನು ನಿನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಸಂಹರಿಸುವೆನು.

9ಈಜಿಪ್್ಟ ನಿಶೆ್ಯೕಷ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗುವದು.
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ಆಗ ಅವರು ಾನೇ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”

ದೇವರು ಹೀಗೆಂದನು, “ ಾನು ಾಕೆ ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು, ‘ಇದು ನನ್ನ ನದಿ, ಇದನು್ನ ಾನು
ಾಡಿದೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನಗೆ

ವಿರೋಧ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ. ನೈಲ್ ನದಿಯ ಅನೇಕ ಾಖೆಗಳಿಗೂ
ಾನು ವಿರೋಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಾನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಮಿಗೊ್ದೕಲ್ ನಿಂದ ಅ ಾಬನ್ ತನಕ ಇರುವ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಬರಿ ಾಗುವವು. ಇಥಿ ೕಪ್ಯದ ಮೇರೆಯ ತನಕವೂ
ಬರಿ ಾಗುವದು. 11 ಾವನೂ, ಾವ ಾ್ರಣಿಯೂ ಈಜಿಪ್್ಟ
ದೇಶವನು್ನ ಾಟುವುದಿಲ್ಲ. ನಲವತು್ತ ವಷರ್ದ ತನಕ ಾರೂ ಅಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸುವದಿಲ್ಲ. 12 ಾನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅದರ
ನಗರಗಳು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ನಿಜರ್ನ ಾಗಿರುವದು. ಈಜಿಪ್್ಟ
ಜನರನು್ನ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವೆನು. ಪರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು
ಪ್ರ ಾಸಿಗಳಂತಿರುವರು.”

13 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:
“ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರನು್ನ ಾನು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
ನಲವತು್ತ ವಷರ್ದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ತಿರಿಗಿ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು.
14 ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಈಜಿಪ್ಟರನು್ನ ಪತೊ್ರೕಸ್ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಬರ ಾಡುವೆನು. ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಅವರನು್ನ ತಿರುಗಿ
ಬರ ಾಡುವೆನು. ಆದರೆ ಅವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಮಹತ್ವವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
15 ಅದು ಾವ ಮಹತ್ವವೂ ಇಲ್ಲದ ಾಜ್ಯ ಾಗಿರುವುದು. ಬೇರೆ
ಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲರದು. ಅದು
ಅಷು್ಟ ಚಿಕ್ಕ ಾಜ್ಯ ಾಗುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ
ಅಧಿ ಾರ ನಡೆಸದು. 16 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇನು್ನ
ಎಂದಿಗೂ ಭರವಸವಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ
ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದ್ದ
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ಾಪವನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವರು. ಆಗ ಅವರು ಾನೇ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”

ಾಬಿಲೋನ್ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವದು
17ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೇ ವಷರ್ದ,
ದಲನೇ ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಾತುಗಳು ನನಗೆ ಬಂದವು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,

18 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತನ್ನ
ಸೈನ್ಯವು ತೂರ್ ದೇಶದವರೊಂದಿಗೆ ಉಗ್ರ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡುವಂತೆ
ನಡೆಸಿದನು. ಪ್ರತಿ ಸೈನಿಕನ ತಲೆಯನು್ನ ಬೋಳಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ
ಭುಜಗಳು ಾರ ಹೊತು್ತಹೊತು್ತ ಸವೆದುಹೋಗಿದ್ದವು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರ್
ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನ್ಯವು ತೂರ್ ದೇಶವನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಬಹಳ ಾಗಿ
ಪ್ರ ಾಸಪಡಬೇ ಾಗಿ ಬಂತು. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರ ಾಸದ
ಪ್ರತಿಫಲ ಾಗಿ ಏನೂ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ.” 19 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ
ಾನು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಕೊಂಡೊಯಬನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೋಚುವನು. ಇದು ಅವನ ಸೈನಿಕರ
ಸಂಬಳ ಾಗುವುದು. 20 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಪ್ರ ಾಸದ ಕೆಲಸ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಾಗಿ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶವನು್ನ

ಕೊಟೆ್ಟನು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರ ಾಸಪಟ್ಟರು.”
ಇದು ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

21 “ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶವನು್ನ ಾನು ಬಲಪಡಿಸುವೆನು.
ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನೇ, ನೀನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು. ಆಗ ಅವರು ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು

ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”
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30
ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಮೇಲೆಯುದ್ಧ ಾಡುವದು

1 ತಿರುಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂತು, ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಾತ ಾಡು,
‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು.

“ ‘ಅಳು ಾ್ತ,
“ಭಯಂಕರ ದಿವಸಗಳು ಬರುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳು.

3ಆ ದಿನವುಹತಿ್ತರ ಬಂತು!
ೌದು, ದೇವರು ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವ ದಿನ ಹತಿ್ತರ ಬಂತು.
ಅದು ೕಡ ಕವಿದ ದಿನ ಾಗಿರುವುದು.
ಅದು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವ ಸಮಯ.

4ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಂದು ಖಡ್ಗವು ಬರುವದು!
ಈಜಿಪ್್ಟ ಬೀಳು ಾಗ ಇಥಿ ೕಪ್ಯವು ಭಯದಿಂದ
ನಡುಗುವದು.

ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವದು.

ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಅಡಿ ಾಯಗಳು ಒಡೆದುಹೋಗುವವು.

5 “ ‘ಅನೇಕ ದೇಶಗಳವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಥಿ ೕಪ್ಯ, ಪೂಟ್, ಲೂದ್,

ಅರೇಬಿಯ, ಲಿಬ್ಯ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು* ಇವರೆಲ್ಲರೂ
ಾಶ ಾಗುವರು.

6 “ ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನು:
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವವನು ಬೀಳುವನು.

ಅವಳುಹೆಮೆ್ಮಪಡುವ ಾಮಥ್ಯರ್ ಅಂತ್ಯ ಾಗುವದು.

* 30:5: ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಒಪ್ಪಂದ ದೇಶದ ಜನರು.”
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ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಮಿಗೊ್ದೕಲ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಅ ಾಬನ್ ತನಕ ಾಯುವರು.

ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
7 ಾಶ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವುದು.

ಈಜಿಪ್್ಟ ಬಂಜರು ದೇಶಗಳಲೊ್ಲಂ ಾಗುವುದು.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಮೇಲೆಯುದ್ಧ ಾಡುವದು

8ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾನು ಹೊತಿ್ತಸಿದ ಬೆಂಕಿಯು
ಅದರ ಸ ಾಯಕರನು್ನ ದಹಿಸುವದು.

ಆಗ ಾನುಯೆಹೋವನೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿಯುವರು.
9 “ ‘ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಾನು ಸಂದೇಶ ಾಹಕರನು್ನ

ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಅವರು ಇಥಿ ೕಪ್ಯಕೆ ್ಕ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಒಯು್ಯವರು. ಇಥಿ ೕಪ್ಯ ಈಗ

ಸುರ ತ ಾಗಿರುವುದು. ಆದರೆಈಜಿಪ್್ಟ ಶಿ ಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಇಥಿ ೕಪ್ಯದ
ಜನರು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವರು. ಆ ಸಮಯವುಬರುವದು.’ ”
10ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ;
“ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ

ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸುವೆನು.

11ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಮತು್ತ ಅವನ ಸಿ ಾಯಿಗಳುಅತ್ಯಂತ ಕೂ್ರರಿಗಳು.
ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಅವರನು್ನ ಕರೆಹಿಸುವೆನು.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ ಒರೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಉಪ ೕಗಿಸುವರು

ಮತು್ತ ದೇಶವನು್ನ ಸತ್ತ ಹೆಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುವರು.
12ನೈಲ್ ನದಿಯನು್ನ ಾನು ಒಣನೆಲವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.

ಆ ಒಣನೆಲವನು್ನ ಾನು ಕೆಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಾರುವೆನು.
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ಆ ದೇಶವನು್ನ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಾನು
ಪರದೇಶಸ್ಥರನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವೆನು.

ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಾತ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.”
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಾಶ ಾಗುವವು

13ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾನು ಾಶ ಾಡುವೆನು.

ಮೆಂಫೀಸಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾಜನಿರನು.

ಅವರಲಿ್ಲ ಭಯವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುವೆನು.
14ಪತೊ್ರೕಸನು್ನ ಾನು ಬರಿ ಾಗಿ ಾಡುವೆನು.

ಸೋನಿನಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನಟು ಾಡುವೆನು.
ತೆಬೆಸವನು್ನ ಾನು ಶಿ ಸುವೆನು.

15 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಕೋಟೆ ಾಗಿರುವ ಸೀನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ
ಕೋಪವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು.

ತೆಬೆಸದ ಜನರನು್ನ ಾನು ಾಶ ಾಡುವೆನು.
16ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನಟು ಾಡುವೆನು.

ಸೀನ್ ನಗರವು ಭಯದಿಂದ ಕಂಗೆಡುವದು.
ಸೈನಿಕರು ತೆಬೆಸವನು್ನ ಾಳಿ ಾಡುವರು.

ತೆಬೆಸದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿದಿವಸವೂಸಂಕಟವಿರುವುದು.
17ಒನ್ಮತು್ತ ಪೀಬೆಸೆತಿನಯುವಕರುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಹತ ಾಗುವರು.

ಆ ನಗರದ ಜನರು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು.
18 ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನೊಗವನು್ನ ಮುರಿ ಾಗ ತಹಪನೇಸ್ ನಲಿ್ಲ

ಕತ್ತಲೆಯದಿನ ಾಗಿರುವುದು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಅಧಿ ಾರಕೆ್ಕ ಅಂತ್ಯ ಬರುವುದು.

ಈಜಿಪಿ್ಟನಮೇಲೆ ೕಡವು ಕವಿಯುವುದು.
ಅದರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಜನರು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು.

19 ಾನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಶಿ ಸು ಾಗ
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ಾನೇ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರು
ತಿಳಿಯುವರು.”

ಈಜಿಪ್್ಟ ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಬಲಹೀನ ಾಗುವದು
20 ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವಷರ್ದ ದಲನೇ

ತಿಂಗಳಿನ ಏಳನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ
ಬಂದಿತು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 21 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಾನು
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾದ ಫರೋಹನ ಕೈಯ ಬಲವನು್ನ ಮುರಿದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾರೂ ಅವನನು್ನ ಶೂಶೂ್ರಷೆ ಾಡ ಾರರು. ಅದು ಗುಣ ಾಗದು.

ಅವನ ಕೈಗೆ ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವಷೂ್ಟ ಬಲವಿರದು.”
22 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು

ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾದ ಫರೋಹನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನ
ಎರಡು ಕೈಗಳನೂ್ನ ಮುರಿಯುವೆನು. ಒಂದು ಕೈ ಮುರಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.
ಇನೊ್ನಂದು ಸರಿ ಾಗಿದ್ದ ಕೈಯೂ ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವದು. ಅವನ
ಕೈಯಿಂದ ಖಡ್ಗವು ಬೀಳುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 23 ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಜನರನು್ನ ದೇ ಾಂತರ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವೆನು. 24 ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜನ ಕೈಗಳನು್ನ ಾನು ಬಲಪಡಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಾನು
ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲಡುವೆನು. ಆದರೆ ಫರೋಹನ ಕೈಗಳನು್ನ ಾನು
ಮುರಿಯುವೆನು. ಆಗ ನೋವಿನಿಂದ ಫರೋಹನು ಕಿರುಚುವನು.
ಒಬ್ಬ ಾಯುವ ಮನುಷ ್ಯನು ಕಿರುಚುವಂತೆ ಆ ಶಬ್ದವು ಇರುವುದು.
25 ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ ಕೈಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವೆನು.
ಫರೋಹನ ಕೈಗಳು ೕಲುಬೀಳುವವು. ಆಗ ಅವರು ಾನೇ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿಯುವರು.

“ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಾನು ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಇಡುವೆನು.
ಆಗ ಅವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಕಡೆಗೆ ಅದನು್ನ ಚಾಚುವನು. 26 ಾನು
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರನು್ನ ದೇ ಾಂತರ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ಆಗ ಾನು
ಯೆಹೋವನೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”
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31
ಅಶೂ್ಶರವು ದೇವ ಾರು ಮರದಂತಿರುವದು

1 ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಹನೊ್ನಂದನೇ ವಷರ್ದ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಿನ
ದಲನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂದಿತು.

ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇದನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಾಜ ಾದ ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಜನರಿಗೂ ಹೇಳು:

“ ‘ನೀನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರ ಾವ ಾಲಿ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಿ?

3 ಅಶೂ್ಶರವು ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ದೇವ ಾರು ಮರದಂತೆ
ಎತ್ತರ ಾಗಿ,

ಸುಂದರ ಾದ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದಲೂ
ಾಡಿನ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲಯೂ ಶೋಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಅದರಮೇಲಿನ ತುದಿಯುಮುಗಿಲನು್ನ ಮುಟು್ಟವದು.
4ನೀರು ಆಮರವನು್ನ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಾಡಿತು.

ನದಿಯು ಅದನು್ನ ಎತ್ತರ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿತು.
ಆಮರವು ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಹೊಳೆಯು ಹರಿಯುತಿ್ತದೆ.

ಆ ಮರದಿಂದ ಬೇರೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಾಲುವೆಗಳು
ಹೊರಡುತ್ತವೆ.

5 ಾಕೆಂದರೆ ಈ ಮರವು ಬೇರೆ ಮರಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತ ಾಗಿ
ಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು,

ಅದು ಅನೇಕ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟತು.
ಅಲಿ್ಲ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ನೀರು ಇದು್ದದರಿಂದ

ಕೊಂಬೆಗಳುಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ವಿ ಾಲ ಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆದವು.
6ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳು ಗೂಡುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟದವು.

ಆಮರದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ರಣಿಗಳುಮರಿಗಳನು್ನ ಈದವು.
ಆಮರದ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ

ಎ ಾ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಜ ಾಂಗಗಳು ಾಸಿಸಿದವು.



ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 31:7 cxiii ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 31:13

7ಆಮರವುಮನೋಹರ ಾಗಿತು್ತ.
ಅದು ದೊಡ್ಡ ಾಗಿತು್ತ.
ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ವಿ ಾಲ ಾಗಿದ್ದವು.
ಅದರ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಾ ಾಳ ಾದ ನೀರಿತು್ತ.

8ದೇವರ ತೋಟದಲಿ್ಲರುವ ದೇವ ಾರು ಮರಗಳೂ
ಈಮರದಷು್ಟ ಎತ್ತರ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಈಮ ಾಮರಕಿ್ಕರುವಷು್ಟ ಕೊಂಬೆಗಳು ಸೈಪ್ರಸ್ಮರಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲ.
ದೇವರ ತೋಟದಲಿ್ಲದ್ದ ಾವ ಮರ ಾದರೂ ಇದರಷು್ಟ
ಅಂದ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

9 ಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಅನೇಕ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ಅಂದ ಾಗಿ ಾಣುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು.

ದೇವರ ತೋಟ ಾಗಿರುವ ಏದೆನಿನಲಿ್ಲರುವ
ಮರಗಳೆ ಾ್ಲ ಅಸೂಯೆಪಡುತಿ್ತದ್ದವು.’ ”

10 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, “ಆ
ಮರವು ಎತ್ತರ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಅದರ ತುದಿ ಮುಗಿಲನು್ನ ಮುಟಿ್ಟತು.
ಇದು ಅದಕೆ್ಕ ಹೆಮೆ್ಮಯನು್ನ ತಂದಿತು. 11 ಆಗ ಾನು ಒಬ್ಬ
ಬ ಾಢ್ಯ ಾದ ಾಜನು ಬಂದು ಆ ಮರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಾಡಿದೆನು. ಆ ಾಜನು ಮರವು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ

ಅದನು್ನ ಶಿ ಸಿದನು. ಆಮರವನು್ನ ಾನು ನನ್ನ ತೋಟದಿಂದ ತೆಗೆದು
ಾಕಿದೆನು. 12 ಪರದೇಶದ ಕೂ್ರರ ಜನರು ಅದನು್ನ ಕಡಿದು ಅದರ
ರೆಂಬೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟ, ಬಯಲು, ತಗು್ಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಅದರ
ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕೊಂಬೆಗಳು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹರಿಯುವ ನದಿಯಲಿ್ಲ
ತೇಲಿದವು. ಆ ಮರದಡಿಯಲಿ್ಲ ಈಗ ನೆರಳು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು. 13 ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ
ಮರದಮೇಲೆ ಪ ಗಳು ಾಸಿಸಿದವು. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳು ನಡೆದವು.
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14 “ಈಗ ಆ ನೀರಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾವ ಮರಗಳೂ
ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಅವು ಮುಗಿಲನು್ನ ಮುಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವದಿಲ್ಲ.
ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಬೆಳೆದ ಮರಗಳು ಆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದು ಾನು ಉದ್ದ ಾಗಿ
ಬೆಳೆದಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ
ಾಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಮರಣದ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸೇರುವವು. ಅಲಿ್ಲ ಸತು್ತ, ಮರಣದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರನು್ನ ಸೇರುವವು.”
15 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ: “ಆ

ಮರವು ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಹೋದ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಾನು ಜನರನು್ನ ಅಳುವಂತೆ
ಾಡಿದೆನು. ಅದನು್ನ ಾನು ಆಳ ಾದ ಾಗರದಿಂದಮುಚಿ್ಚಬಿಟೆ್ಟನು.
ಾನುಅದರನದಿಗಳನೂ್ನ ಬೇರೆನೀರಿನತೊರೆಗಳನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟೆ್ಟನು.
ಲೆಬನೋನ್ ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಶೋಕಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು. ಆ ದೊಡ್ಡ
ಮರವು ಹೋದುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳು
ದುಃಖದಿಂದ ಾಯಿಲೆಯಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. 16 ಾನು ಆ ಮರವನು್ನ
ಬೀಳಿಸಿದೆನು. ಬೀಳುವ ಅದರ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಜ್ಯಗಳೆ ಾ್ಲ
ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದವು. ಾನು ಆ ಮರವನು್ನ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಅದು ಹೋಗಿ ಅದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಆ ಆಳ ಾದ
ಗುಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು. ಗತಿಸಿದ
ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಏದೆನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳು, ಲೆಬನೋನಿನ ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ
ಮರಗಳು ಆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದಿದ್ದವು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ
ಸಂತೈಸಿಕೊಂಡವು. 17 ೌದು, ಆ ಮರವೂ ಅದರ ನೆರಳಿನ
ಆಶ್ರಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಸಂತತಿಗಳವರೂ
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಇರುವದ ಾ್ಕಗಿ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ
ಇಳಿದು ಹೋಗಿದ್ದವು.

18 “ಈಜಿಪೆ್ಟೕ, ಏದೆನಿನಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ದೊಡ್ಡ, ಬಲ ಾಲಿ ಾಗಿರುವ
ಮರಗಳಿವೆ. ಅದರ ಾವಮರಕೆ್ಕ ನಿನ್ನನು್ನ ಹೋಲಿಸಲಿ? ಅವೆಲ್ಲವೂ
ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗೆ ಾ ಾಳವನು್ನ ಸೇರಿದವು. ನೀನು ಕೂ ಾ
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ಆ ಪರದೇಶಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸೇರುವಿ. ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ
ಸತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಬಿದು್ದಕೊಳು್ಳವಿ.

“ ೌದು, ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನೊಂದಿಗಿರುವ
ಜನರ ಗುಂಪಿಗೂ ಆಗುವದು.” ಇದು ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

32
ಫರೋಹನು ಮೃಗ ಾಜನೋ, ಪೇ ರ್ಸಳೆ ೕ?

1 ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಹನೆ್ನರಡನೇ ವಷರ್ದ, ಹನೆ್ನರಡನೇ ತಿಂಗಳಿನ
ದಲನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂದಿತು.

ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾದ
ಫರೋಹನಿಗೆ ಈ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡು. ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:

“ ‘ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ನಡೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ
ಮೃಗ ಾಜನಂತೆ ನೀನಿರುವೆ ಎಂದು ನೀನು ಾವಿಸಿದೆ್ದ.

ಆದರೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೀನು ಸರೋವರದಲಿ್ಲರುವ
ಪೇ ರ್ಸಳೆ ಾಗಿರುವೆ.

ನೀರಿನ ಹೊಳೆಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ನಿನ್ನ ಾರಿಯನು್ನ ಾಡುವೆ.
ನಿನ್ನ ಾಲುಗಳಿಂದ ಆ ನೀರನು್ನ ನೀನು ಕೆಸ ಾಗಿ ಾಡುವೆ.
ನೀನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಹೊಳೆಗಳನು್ನ ಕದಡಿಸುವೆ.’ ”

3ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

“ಅನೇಕರನು್ನ ಾನು ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಈಗ ನನ್ನ ಬಲೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಸುವೆನು.
ಆಗ ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಒಳಸೆಳೆಯುವರು.

4ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಒಣನೆಲದಮೇಲೆ ಾಕುವೆನು.
ಹೊಲದಮೇಲೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿ ಾಡುವೆನು.

ಎ ಾ್ಲ ಪ ಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
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ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಾಡುಮೃಗಗಳು ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ
ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ ತಿನು್ನವಂತೆ ಾಡುವೆನು.

5ಪವರ್ತಗಳಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ಬಿ ಾಡುವೆನು.
ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನಿನ್ನ ಹೆಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುವೆನು.

6ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನು್ನ ಪವರ್ತಗಳಮೇಲೆ ಚೆಲು್ಲವೆನು,
ಅದು ನೆಲವನು್ನ ಒದೆ್ದ ಾಡುವದು.
ಹೊಳೆಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ತುಂಬಿರುವಿ.

7ನೀನು ಾಣೆ ಾಗುವಂತೆ ಾನು ಾಡುವೆನು.
ಆ ಾಶವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಹೊಳೆಯದಂತೆ

ಾಡುವೆನು.
ಸೂಯರ್ನನು್ನ ೕಡವುಮುಚು್ಚವಂತೆ ಾಡುವೆನು.

ಚಂದ್ರನು ಪ್ರ ಾಶಿಸದಂತೆ ಾಡುವೆನು.
8 ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಹೊಳೆಯುವ ್ಯೕತಿಗಳನು್ನ

ಮಂಕುಗೊಳಿಸುವೆನು;
ನಿನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕತ್ತಲನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು”

ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

9“ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಾನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರವನು್ನ ಬರ ಾಡು ಾಗ
ಅನೇಕ ಜನರು ದುಃಖಿತ ಾಗಿ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳು್ಳವರು. ನಿನ್ನನು್ನ
ಅರಿಯದ ಾಜ್ಯದವರೂ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳು್ಳವರು. 10 ಅನೇಕ
ಮಂದಿ ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ ಚಕಿತ ಾಗುವರು.
ಾನು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಖಡ್ಗ ಬೀಸು ಾಗ ಅವರ ಅರಸರು ಬಹಳ
ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾಗುವರು; ನೀನು ಬೀಳುವ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಅರಸರು ಹೆದರಿ
ನಡುಗುವರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಾಜನು ತನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಆತುರಪಡುವನು.”

11 ಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, “ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ ಖಡ್ಗವು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬರುವದು. 12 ಕೂ್ರರ ಾಷ್ಟ ್ರಗಳ ಆ ಸೈನಿಕರಿಂದ
ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಹತಗೊಳಿಸುವೆನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ
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ಜನರನೂ್ನ ಅವರು ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವಂತ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಆ ಸೈನಿಕರು
ಾಶಗೊಳಿಸುವರು. 13 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಹೊಳೆಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಾ್ರಣಿಗಳಿವೆ. ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಜನರು
ಹೊಳೆಯ ನೀರನು್ನ ತಮ್ಮ ಾಲುಗಳಿಂದ ಕೆಸ ಾಗಿ ಇನು್ನ
ಾಡ ಾರರು. ದನಗಳ ಗೊರಸುಗಳು ನೀರನು್ನ ಕೆಸರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವದಿಲ್ಲ. 14 ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನೀರನು್ನ ತಿಳಿಗೊಳಿಸುವೆನು;

ಅದರ ನದಿಗಳು ಎಣೆ್ಣಯಷೆ್ಟೕ ನಯ ಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು.” ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳಿವು.

15 “ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶವನು್ನ ಾನು ಬರಿದು ಾಡುವೆನು. ಆ
ದೇಶವು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವದು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ
ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಾನು ಶಿ ಸುವೆನು. ಆಗ ಾನು ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ತಿಳುಕೊಳು್ಳವರು.

16 “ಜನರು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಬಗೆ್ಗ ಈ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡುವರು.
ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಈ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ
ಾಡುವರು. ಅವರು ಈಜಿಪ್್ಟ ಮತು್ತ ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಕುರಿತು ಈ
ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡುವರು.” ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿಗಳಿವು.
ಈಜಿಪ್್ಟ ಾಶ ಾಗಲಿದೆ

17 ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹನೆ್ನರಡನೆ ವಷರ್ದ, ಹನೆ್ನರಡನೆ ತಿಂಗಳಿನ,
ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳು ನನಗೆ ಬಂದವು.
ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 18 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರಿ ಾಗಿ
ಗೋ ಾಡು. ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗಿರುವ ಇತರ ಎಲ್ಲರೊಡನೆ
ಇರುವದ ಾ್ಕಗಿ ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳ ಉಳಿದ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ* ಸ ಾಧಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು.

19 “ಈಜಿಪೆ್ಟೕ, ನೀನು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮಳೇನೂ
ಅಲ್ಲ. ಮರಣದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗು. ಅಲಿ್ಲ ಪರದೇಶದವರೊಂದಿಗೆ

* 32:18: ಪಟ್ಟಣಗಳುಅಕ್ಷರಶಃ, “ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು.”
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ಹೋಗಿ ಬಿದು್ದಕೊ. 20 ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಮಡಿದ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಈಜಿಪ್್ಟ ಹೋಗುವದು. ಶತು್ರಗಳು ಆಕೆಯನೂ್ನ ಆಕೆಯ ಜನರನೂ್ನ
ಎಳೆದುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.

21 “ಶೂರರು, ಬಲ ಾಲಿಗಳು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮಡಿದಿ ಾ್ದರೆ, ಆ
ಪರದೇಶಿಗಳುಮರಣದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅವರು ಅಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಅದರ ಸ ಾಯಕರೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡುವರು.
22-23 “ಅಶೂ್ಶರವೂ ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನ್ಯವೂ ಆ
ಾ ಾಳದಲಿ್ಲರುವದು. ಅವರ ಸ್ಥಳವು ಆಳ ಾದ
ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲರುವದು. ಆ ಅಶೂ್ಶರದ ಸೈನಿಕರೆ ಾ್ಲ ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ
ಮಡಿದವರೇ. ಅವರ ಸ ಾಧಿಗಳು ಅಶೂ್ಶರದ ಸ ಾಧಿಯ
ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇವೆ. ಅವರು ಜೀವಂತ ಾಗಿರು ಾಗ ಜನರನು್ನ
ಭೀತಿಗೊಳಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ೌನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರೆ ಾ್ಲ
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸತ್ತರು.

24 “ಏ ಾಮು ಕೂ ಾ ಅಲಿ್ಲದೆ. ಆಕೆಯ ಸೈನ್ಯವೆ ಾ್ಲ ಆಕೆಯ
ಸ ಾಧಿಯ ಸುತ್ತಲಿದೆ. ಅವರೆ ಾ್ಲ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮಡಿದರು. ಆ
ಪರದೇಶದವರು ಾ ಾಳವನು್ನ ಸೇರಿದರು. ಅವರು ಜೀವಿಸಿ ಾ್ದಗ
ಜನರನು್ನ ಭಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಾಚಿಕೆ ಂದಿಗೆ
ಅವರು ಾ ಾಳವನು್ನ ಸೇರಿದರು. 25 ಏ ಾಮ್ ಮತು್ತ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಮಡಿದ ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಾಸಿಗೆಯನು್ನ
ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದರು. ಏ ಾಮಿನ ಸೈನ್ಯವು ಅದರ ಸ ಾಧಿಯ
ಸುತ್ತಲೂ ಇವೆ. ಅವರೆ ಾ್ಲ ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಸತ್ತವರು. ಅವರು
ಜೀವದಿಂದಿರು ಾಗ ಜನರನು್ನ ಹೆದರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರೀಗ
ತಮ್ಮ ಾಚಿಕೆ ಂದಿಗೆ ಾ ಾಳ ಸೇರಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಸತ್ತವರೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿರು ಾ್ತರೆ.

26“ಮೆಷಕ್,ತೂಬಲ್ಮತು್ತಅವರಎ ಾ್ಲ ಸೈನ್ಯದವರುಅಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಸ ಾಧಿಗಳುಸುತ್ತಲೂ ಇವೆ. ಅವರೆ ಾ್ಲಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸತ್ತವರು.



ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 32:27 cxix ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 32:32

ಅವರುಜೀವಿಸಿ ಾ್ದಗಜನರಿಗೆಹೆದರಿಕೆಯನು್ನಟು ಾಡಿದ್ದರು. 27ಈಗ
ಅವರುಬಹಳ ಾಲದಹಿಂದೆಸತ್ತ ವೀರರೊಂದಿಗೆಬಿದು್ದಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗ ಂದಿಗೆ ಹೂಣಿಡಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರ ತಲೆಯ
ಕೆಳಗೆ ಅವರ ಕತಿ್ತಯು ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಆದರೆ ಅವರ ಾಪವು ಅವರ
ಎಲುಬುಗಳಲಿ್ಲವೆ. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಜೀವಿಸಿ ಾ್ದಗ ಜನರನು್ನ
ಭಯಪಡಿಸಿದರು.

28 “ಈಜಿಪೆ್ಟೕ, ನೀನೂ ಸಹ ಾಶ ಾಡಲ್ಪಡುವೆ. ನೀನೂ
ಆ ಪರದೇಶದವರೊಂದಿಗೆ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುವೆ. ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸತ್ತ
ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಮಲಗುವೆ.

29 “ಎದೋಮನೂ ಅಲಿ್ಲರುವನು. ಅವನ ಾಜರೂ
ಹಿರಿಯರೂ ಅಲಿ್ಲರುವರು. ಅವರೆ ಾ್ಲ ವೀರ ಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಬೇರೆ
ಜನರೊಂದಿಗೆಮಲಗಿ ಾ್ದರೆ; ಆ ಪರದೇಶದವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ
ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

30 “ಉತ್ತರ ದೇಶದ ಾಯಕರೆ ಾ್ಲ ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. ಚೀದೋನಿನ
ಸೈನಿಕರೂ ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. ಅವರ ಬಲವು ಜನರನು್ನ ಭಯಗ್ರಸ್ತರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿತು್ತ. ಅವರೂ ಈಗ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮಡಿದ ಇತರರೊಂದಿಗೆ

ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ತಮ್ಮ ಾಚಿಕೆ ಂದಿಗೆ ಾ ಾಳವನು್ನ
ಸೇರಿ ಾ್ದರೆ.

31 “ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಜನರನು್ನ ಫರೋಹನು ನೋಡುವನು.
ಅವನೂ ಅವನೊಂದಿಗಿರುವ ಜನರೂ ಸ ಾ ಾನ ಹೊಂದುವರು.
ೌದು, ಫರೋಹನೂ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನಿಕರೂ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಾಯುವರು.” ಇದು ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
32 “ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರನು್ನ ಭಯಗೊಳಿಸಿದ್ದನು.

ಈಗ ಾದರೋ, ಫರೋಹನೂ ಅವನ ಸೈನಿಕರೂ
ಪರದೇಶದವರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಹತ ಾದವರೊಂದಿಗೆ
ಬಿದು್ದಕೊಳು್ಳವರು.” ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳಿವು.
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33
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾವಲು ಾರ ಾಗಿದೇವರುಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನನು್ನ ಆರಿಸಿದು್ದ

1 ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು.
ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ‘ ಾನು ಈ ದೇಶದೊಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡಲು
ಶತು್ರ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಬರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು
ಒಬ್ಬ ಾವಲು ಾರನನು್ನ ಆರಿಸುವರು. 3 ಈತನು ಶತು್ರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ನೋಡಿ ಾಕ್ಷಣ ತನ್ನ ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿ ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವನು.
4 ಜನರು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿ ಾಗ ಶತು್ರವು ಬಂದು
ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಕೈದಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವನು.
ಆಗ ಅವರ ಮರಣಕೆ್ಕ ಅವರೇ ಾರಣ ಾಗುವರು. 5 ಅವನು
ತುತೂ್ತರಿಯ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಅಲ ಸಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಅವನೇ ಾರಣನು. ಅವನು ಆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಶಬ್ದಕೆ ್ಕ ಗಮನವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೆಅವನು ಬಂದುಕುತಿ್ತದ್ದನು.

6 “ ‘ಆದರೆ ವೈರಿಯು ಬರುವಂತದ್ದನು್ನ ಆ ಾವಲು ಾರನು
ಕಂಡರೂ, ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಲು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಧಿದದೆ
ಹೋದರೆ ವೈರಿಯು ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಕೈದಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ
ಕೊಂಡೊಯು್ಯವನು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ
ಶಿ ಯು ಅವನಿಗೆ ದೊರಕಿತು. ಆದರೆ, ಾವಲು ಾರನು ಕೂ ಾ
ಅವನಮರಣಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಗುವನು.’

7 “ಈಗ, ನರಪುತ್ರನೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾವಲು ಾರನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಾಯಿಂದ ನೀನು
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ, ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ನೀನು ಜನರನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. 8 ‘ಈ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ ್ಯನು ಾಯುವನು’ ಎಂದು
ಾನು ಹೇಳಿದರೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು.
ಆದರೆ ನೀನು ಅವನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸದೆ ಹೋದರೆ, ಅವನ ಜೀವಿತವನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳದೆ ಹೋದರೆ, ಾಪ ಾಡಬೇಡ ಎಂದು
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ಹೇಳದೆ ಹೋದರೆ, ಆ ದುಷ್ಟನು ಾಯುವನು. ಾಕೆಂದರೆ,
ಅವನು ಾಪ ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಅವನ ಮರಣಕೆ್ಕ ನಿನ್ನನು್ನ
ಾರಣನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಆದರೆ ನೀನು ಅವನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿ,
ಅವನಜೀವಿತವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಲು ಹೇಳಿ, ಾಪವನು್ನ ಾಡಬೇಡ
ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಅವನು ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಾಪ ಾಡುವದನು್ನ
ಬಿಡದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ಾಪ ಾಡಿದುದರಿಂದ ಾಯುವನು.
ಆದರೆ ನೀನು ಅವನಮರಣಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ
10 “ಆದ್ದರಿಂದ ನರಪುತ್ರನೇ, ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲ್

ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು. ‘ ಾವು ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಮೀರಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮ ಾಪಗಳುಹೊರ ಾರದಷು್ಟ ಾರ ಾಗಿವೆ. ಾವು
ಆ ಾಪಗಳಿಂ ಾಗಿ ೕಣಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ಜೀವಿಸಬೇ ಾದರೆ ಏನು
ಾಡಬೇಕು?’ ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿ ಾರು.
11 “ಆಗ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಾನು
ಜನರು ಾಯುವುದನು್ನ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವದಿಲ್ಲ; ದುಷ್ಟರು
ಾಯುವದರಲಿ್ಲಯೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆ ದುಷ್ಟರು ನನ್ನ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಬೇಕೆಂದು ಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ದುನರ್ಡತೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿಜ ಾದ ಜೀವನವನು್ನ ನಡೆಸಬೇಕು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬನಿ್ನರಿ. ದುಷ್ಟತನವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ನೀವು ಾಕೆ ಾಯುತಿ್ತೕರಿ?’

12 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಒಬ್ಬನು
ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದು್ದಕೊಂಡು ನಂತರ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನಡಿಸಿದರೆಅವನ
ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳು ಅವನನು್ನ ರ ಸ ಾರವು. ಒಬ್ಬನು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ತನ್ನ ದುಷ್ಟತ್ವದಿಂದ ತಿರುಗಿದರೆ ಅವನು ಾಶ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಾಡಿದ್ದ ಪುಣ್ಯ ಾಯರ್ಗಳು ಒಬ್ಬ ಾಪಿಯನು್ನ
ರ ಸ ಾರದೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊ.’
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13 “ಒಂದುವೇಳೆ ‘ನೀನು ಜೀವಿಸುವಿ’ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಒಳೆ್ಳಯ
ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಾನು ಹೇಳಬಹುದು. ಅವನು ಾನು ಾಡಿದ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾನು ರ ಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು
ನೆನಸಬಹುದು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವನು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಲು,
ಾನು ಅವನ ಪುಣ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡದೆ ಅವನ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ
ನಿಮಿತ್ತ ಅವನನು್ನ ಾಯಿಸುವೆನು.

14 “ಒಂದುವೇಳೆ ಾನು ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟನಿಗೆ ನೀನು ಾಯುವಿ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವಿತವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿ, ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಅವನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಾಳಿ 15 ಒತೆ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಟು್ಟ, ಾನು ಕದು್ದಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕೊಟು್ಟ, ಜೀವಕರ ಾದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಆಮನುಷ ್ಯನು
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಬಂದುಕುವನು. ಅವನನು್ನ ಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
16 ಅವನು ಹಿಂದೆ ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾನು ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತರುವದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಅವನು ಶಿಷ್ಟ ಾಗಿ ಾಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಜೀವಿಸುವನು.

17 “ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಜನರು, ‘ಅದು ಾ್ಯಯವಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಾಗೆ ಾಡ ಾರನು’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

“ಅಂಥ ಜನರೇ ಾ್ಯಯವಂತರಲ್ಲ. ಅವರೇ ಬದ ಾಗಬೇಕು.
18 ಒಬ್ಬ ಒಳೆ್ಳಯ ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಟತಬವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾಪದ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದರೆಅವನು ಅವನ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾಯುವನು.

19 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಾಪಿ ತನ್ನ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ
ಾಳಿದರೆಅವನು ಜೀವಿಸುವನು. 20ಆದರೆ ಾನು ಾ್ಯಯವಂತನಲ್ಲ,
ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಾನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮನೆತನದವರೇ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಾನು ಾಡಿದ
ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಾ್ಯಯ ಹೊಂದುವನು.”

ಜೆರುಸಲೇಮ್ವಶ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು
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21 ಸೆರೆಯ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವಷರ್ದ ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಐದನೇ
ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು.
ಅವನು ರಣರಂಗದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬಂ ಾತನು. ಅವನು,
“ನಗರವು ಪ ಾಧೀನ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಅವನು ಬರುವ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸದ ಾಯಂ ಾಲ ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮನಿಂದ ಪರವಶ ಾದೆನು. ದೇವರು
ನನ್ನನು್ನ ಾತ ಾಡದಂತೆ ಾಡಿದ್ದನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಆಗ ದೇವರು ನನ್ನ
ಾಯನು್ನ ತೆರೆದು ಾನು ಾತ ಾಡುವಂತೆ ಾಡಿದನು. 23 ಆಗ
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
24 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಕೆಡವಲ್ಪಟು್ಟ ಾಳುಬಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
‘ಅಬ್ರ ಾಮನು ಒಬ್ಬನೇ. ಈ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ಾವು ಈಗ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಇದೆ್ದೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಈ ದೇಶ ನಮಗೇ ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿದೆ.’

25 “ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ನೀವು ರಕ್ತವಿರುವ ಾಂಸವನು್ನ
ತಿನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ
ರೆಯಿಡುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು ನರಹತೆ್ಯ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಹೀಗೆ

ಇರುವದರಿಂದ ಾನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡಲಿ?
26 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕತಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯಿಡುತಿ್ತೕರಿ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು
ಭಯಂಕರ ಾದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನ
ಹೆಂಡತಿ ಂದಿಗೆ ಸಂಭೋಗಿಸುವಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ
ದೇಶವನು್ನ ಹೊಂದ ಾರಿರಿ.’

27 “ ‘ನೀನು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನೆಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕು, “ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು. ಾ ಾದರೂ



ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 33:28 cxxiv ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 33:33

ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳು
ತಿನು್ನವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಾ ಾದರೂ ಕೋಟೆ ಳ ಾಗಲಿ
ಗುಹೆ ಳ ಾಗಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ ಅವರು ರೋಗದಿಂದ
ಾಯುವರು. 28 ಾನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ಬರಿ ಾಗಿಯೂ
ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡುವೆನು. ಈ ದೇಶವು
ಹೆಮೆ್ಮಪಟು್ಟಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ವಿಷಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತಗಳುಬೋಳುಗುಡ್ಡಗ ಾಗುವವು. ಾರೂ ಅದನು್ನ
ಾಟಿ ಹೋಗ ಾರರು. 29 ಅವರು ಅನೇಕ ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಅವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಬಂಜರುಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವೆನು. ಆಗ ಈ ಜನರು ಾನು ಯೆಹೋವನೆಂದು

ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”
30 “ ‘ನರಪುತ್ರನೇ, ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಜನರು

ಗೋಡೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡೂ ಾಗಿಲಿನ ನಡುವೆ ನಿಂತುಕೊಂಡೂ
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ಬನಿ್ನ,

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಾವು ಹೋಗಿ ಕೇ ೕಣ” 31ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನನ್ನ ಜನರಂತೆ ಬರುವರು. ನನ್ನ ಜನರಂತೆ
ನಿನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು. ನಿನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಅವರು ಕೇಳಿದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದೆ ಇಷ್ಟಪಡುವದನೆ್ನ
ಾಡುವರು. ಇತರರಿಗೆ ೕಸ ಾಡಿ ಹಣಗಳಿಸುವದೇ ಅವರ

ಕೆಲಸ.
32 “ ‘ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಪೆ್ರೕಮಗೀತೆಯನು್ನ
ಾಡುವ ಾಡು ಾರ. ನಿನಗೆ ಮಧುರ ಾದ ಕಂಠವಿದೆ. ನೀನು
ಾದ್ಯವನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಾರಿಸುವಿ. ಅವರು ನಿನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿದರೂ ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. 33 ಆದರೆ
ನೀನು ಾಡುವ ವಿಷಯಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವು. ಆಗ ಜನರೂ,
“ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮಧೆ್ಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಾಸಿಸಿದನ ಾ್ಲ?”
ಎಂದು ಅನು್ನವರು.’ ”

34
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ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಒಂದು ಕುರಿಮಂದೆಯಂತಿದೆ
1ಯೆಹೋವನಸಂದೇಶನನಗೆಬಂತು. ಆತನುಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,

2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುರುಬರ ಸಂಗಡ ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡು. ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ ಎಂದು

ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು, ‘ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುರುಬರೇ, ನೀವು ನೀ ಾಗಿಯೇ
ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಂದೆಗೆ
ನೀವು ಆ ಾರ ಾಕೆ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ? 3 ನೀವು ಕೊಬಿ್ಬದ
ಕುರಿಯ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತೕರಿ; ಅದರ ಉಣೆ್ಣಯಿಂದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ತ ಾರಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಕೊಬಿ್ಬದ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುತಿ್ತೕರಿ; ಆದರೆ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಆದರೆ ನೀವು ಬಲಹೀನ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಾಯಿಲೆಯಲಿ್ಲರುವ ಕುರಿಗಳನು್ನ ನೀವು
ಪ ಾಂಬರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಾಯಗೊಂಡ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಬಟೆ್ಟ ಸುತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು
ಕುರಿಗಳು ಾರಿತಪಿ್ಪ ದೂರ ಹೋದವು. ಆದರೆ ನೀವು ಅದರ ಬೆನ್ನ
ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಂತೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ತಪಿ್ಪಹೋದ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಹುಡುಕಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಹಳ ಕೂ್ರರಿಗಳೂ ದಯೆ
ಇಲ್ಲದವರೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ರೀತಿ ಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ನಡೆಸಿದಿರಿ.

5 “ ‘ಈಗ ಆ ಮಂದೆಯು ಚದರಿಹೋಗಿದೆ. ಾಕೆಂದರೆ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಕುರುಬರಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ
ಆ ಾರ ಾದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಚದರಿಹೋದವು. 6 ಕುರುಬರೇ
ಇಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ಎತ್ತರ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನ
ಮಂದೆಯು ಅಲೆ ಾಡಿತು; ಭೂಮಂಡಲದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿ
ಹೋಯಿತು.’ ”

7 ಆದ್ದರಿಂದ ಕುರಬರೇ, ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, 8 “ನನ್ನ
ಜೀವ ಾಣೆ, ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳಿಂದ
ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆ ಾರ ಾದವು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬರಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕುರುಬರು ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳಿಗೆ
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ಗಮನಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ತಿಂದರು. ಆದರೆ
ಮಂದೆಗೆ ಆ ಾರ ಒದಗಿಸಲಿಲ್ಲ.”

9 ಆದ್ದರಿಂದ ಕುರುಬರೇ, ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
10 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ ಾನು ಆ ಕುರುಬರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ವಿಚಾರಿಸುವೆನು. ಾನು ಅವರನು್ನ ತೊಲಗಿಸಿ ಬಿಡುವೆನು. ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ಅವರು ನನ್ನ ಕುರುಬ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ತಮ್ಮ ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಅವರ ಾಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವೆನು. ಆಗ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ
ಆ ಾರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.”

11 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನೇ
ಅವರಿಗೆ ಕುರುಬ ಾಗಿರುವೆನು. ತಪಿ್ಪಹೋದ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾನು
ಹುಡುಕುವೆನು, ಾನು ಅವರನು್ನ ಗಮನಿಸು ಾ್ತ ನಡೆಸುವೆನು.
12 ತಪಿ್ಪಹೋದ ಕುರಿಗಳಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕುವ ಕುರುಬನಂತೆ ನನ್ನ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಿ ರ ಸುವೆನು. ೕಡ ಕವಿದ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಅವುಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಿ ತರುವೆನು.
13 ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬರ ಾಡುವೆನು. ಆ
ದೇಶಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು. ಅವುಗಳ ಸ್ವಂತ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ
ಮೇಯಿಸುವೆನು. ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಜನರಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಾನವುಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವೆನು. 14 ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿಗೆ ಾನು
ಅವುಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ
ಅವು ಮೇಯುವವು. ಅಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವುಗಳು ಮಲಗಿ
ಹುಲ್ಲನು್ನ ಮೇಯುವವು. 15 ೌದು, ಾನು ನನ್ನ ಮಂದೆಯನು್ನ
ಮೇಯಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವೆನು.” ಇದು
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

16 “ಕಳೆದುಹೋದ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾನು ಹುಡುಕುವೆನು.
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ಚದರಿಹೋಗಿದ್ದ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರುವೆನು. ಾಯಗೊಂಡ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಸುತು್ತವೆನು. ಬಲಹೀನ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಬಲ ಾಲಿ ಾಗಿ ಾಡುವೆನು. ಆದರೆ ಾನು ಕೊಬಿ್ಬದ,
ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಾದ ಕುರುಬರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ೕಗ ್ಯ ಾದ
ಶಿ ಯನು್ನ ಅವರಿಗೆಉಣಿಸುವೆನು.”

17 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನನ್ನ
ಮಂದೆಯೇ, ಾನು ಒಂದೊಂದು ಕುರಿಗಳ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಹೋತಗಳನೂ್ನ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಾಡುವೆನು.
18 ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಮೇಯಬಹುದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಕುರಿಗಳು ಮೇಯಬೇ ಾದ ಹುಲ್ಲನು್ನ ನೀವು ಾಕೆ
ತುಳಿದು ಾಳು ಾಡುವಿರಿ? ನೀವು ಶುದ್ಧ ಾದ ನೀರು ಬೇ ಾದಷು್ಟ
ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕುರಿಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯದಂತೆ
ಾಕೆ ನೀರನು್ನ ಕದಡಿಸುತಿ್ತೕರಿ. 19 ನೀವು ತುಳಿದು ಾಳು ಾಡಿದ

ಹುಲ್ಲನು್ನ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ಮೇಯಬೇಕು. ನೀವು ಾಲಿನಿಂದ ಕೆದಕಿ
ಕೆಸರು ಾಡಿದ ನೀರನು್ನ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ಕುಡಿಯಬೇಕು.”

20 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ ಾನು ಕೊಬಿ್ಬದ ಕುರಿಗಳಿಗೂ ಬಲಹೀನ
ಕುರಿಗಳಿಗೂ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು. 21 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಬೇರೆ ಕುರಿಗಳನು್ನ ದೂಡಿಬಿಡುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ
ಬಲಹೀನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾದುಬಿಡುವಿರಿ. ಅವುಗಳು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಓಡಿಬಿಡುವಂತೆ ಾಡುವಿರಿ. 22 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನನ್ನ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ರ ಸುವೆನು. ಅವುಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳು ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ಹಿಡಿಯ ಾರವು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಾನು
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು. 23ಆಮೇಲೆ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕುರುಬನನು್ನ
ನೇಮಿಸುವೆನು. ಅವನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನು; ಅವನು
ಅವರನು್ನ ಮೇಯಿಸುವನು ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಕುರುಬ ಾಗುವನು.
24 ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು. ನನ್ನ
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ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾಸಿಸು ಾ್ತ ಅವರನು್ನ
ಆಳುವನು. ಇದುಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ.

25“ ಾನು ನನ್ನ ಕುರಿಗ ಂದಿಗೆಸ ಾ ಾನದಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡುವೆನು. ಕೆಟ್ಟ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾನು ದೇಶದೊಳಗಿಂದ

ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ
ಸುರ ತ ಾಗಿದು್ದ ಾಡುಗಳಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವವು. 26 ಾನು
ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು. ಸರಿ ಾದ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು. ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ಆಶೀ ಾರ್ದದ ಸುರಿಮಳೆಯಂತೆ

ಸುರಿಸುವೆನು. 27 ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಮರಗಳು
ಫಲವನಿ್ನಯುವವು. ಭೂಮಿಯು ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಡುವದು.
ಆಗ ಕುರಿಗಳು ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವವು. ಅವರ
ಮೇಲಿರುವ ನೊಗಗಳನು್ನ ಾನು ಮುರಿದುಬಿಡುವೆನು. ಅವರನು್ನ
ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ ದೇಶದವರ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನ ಮುರಿಯುವೆನು.
ಾನು ಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವದು. 28 ಬೇರೆ
ದೇಶಗಳು ಅವರನು್ನ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಇನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ ತಿನು್ನವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಸುರ ತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವರು. ಾರೂ ಅವರನು್ನ ಇನು್ನ
ಹೆದರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 29 ಾನು ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
ಅದರಲಿ್ಲ ಅವರು ತೋಟವನು್ನ ಾಡುವರು. ಆ ಾಡಿನಲಿ್ಲ
ಅವರು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಸಂಕಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇತರ
ಜ ಾಂಗದವರಿಂದ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಅವ ಾನ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.
30 ಆಗ ಾನು ಅವರ ದೇವರೆಂದೂ ಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದೆ್ದೕನೆ
ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗವು ಸಹ
ಾವು ನನ್ನ ಜನರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.” ಇದು ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

31 “ನೀವು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು, ಹಸಿರು ಾವಲಿನ ಕುರಿಗಳು. ನೀವು
ಾನವರಷೆ್ಟೕ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರು.” ಇವು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
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ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.

35
ಎದೋಮ್ವಿರುದ್ಧ ಸಂದೇಶ

1ಯೆಹೋವನಸಂದೇಶನನಗೆಬಂತು. ಆತನುಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಸೇಯೀರ್ ಪವರ್ತದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು. ನನ್ನ
ಪರ ಾಗಿ ಅದಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾತ ಾಡು. 3 ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂದು ಅದಕೆ್ಕ ಹೇಳು:

“ ‘ಸೇಯೀರ್ ಪವರ್ತವೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಿ

ಾಡುವೆನು.
4 ಾನು ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡುವೆನು;

ನೀನು ಬರಿ ಾಗುವೆ.
ಾನು ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ನೀನು ತಿಳಿಯುವೆ.

5 ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಾ ಾಗಲೂ
ನನ್ನ ಜನಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿರುವೆ.

ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕತಿ್ತಯನೆ್ನತಿ್ತರುವೆ.
ಅವರು ಆಗ ಸಂಕಟದಲಿ್ಲದ್ದರು
ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಶಿ ಯ ಕಡೆ ಾಲದಲಿ್ಲದ್ದರು.’ ”

6 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮರಣವು
ನುಂಗಿಬಿಡುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಮರಣವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದು. ನೀನು ಜನರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಣವು ನಿನ್ನನು್ನ ಓಡಿಸುವುದು. 7 ಾನು ಸೇಯೀರ್
ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಾಳು ಾಡುವೆನು. ಆ ನಗರದಿಂದ ಬರುವ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನನು್ನ ಾಯಿಸುವೆನು. 8 ಅದರ ಬೆಟ್ಟ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳನು್ನ
ಸತ್ತ ಹೆಣಗಳಿಂದ ಮುಚು್ಚವೆನು. ಹೆಣಗಳು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
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ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತಗು್ಗಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವವು. 9 ನೀನು
ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಬರಿ ಾಗಿರು. ಾರೂ ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸರು.
ಆಗ ನೀನು, ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಾನೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಿ.”

10 “ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳು (ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ) ನನ್ನವು.
ಅವುಗಳನು್ನ ಸ್ವಂತ ಾ ್ಕಗಿ ತೆಗೆದುಕೊ ್ಳೕಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುತಿ್ತೕ.
ಆ ಾಗೂ್ಯ ಯೆಹೋವನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. 11 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ನೀನು
ಅಸೂಯೆಪಟೆ್ಟ ಮತು್ತ ನೀನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡಿದೆ್ದ.
ನಿಜ ಾಗಿಹೇಳಬೇ ಾದರೆ,ನೀನುಅವರನು್ನ ದೆಬಷೀಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ,
ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ನೀನು ಹೇಗೆ ಅವರನು್ನ ನೋಯಿಸಿದೆ ೕ
ಾಗೆಯೇ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ನನ್ನ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾನಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವೆ. 12 ಆಗ
ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ತುಚ್ಛ ಾತುಗಳನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ನೀನು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿ.

“ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಪವರ್ತದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನೀನು ಆಡಿದ
ಉದೆ್ರೕಕ ಾರಿ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ‘ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಾಶ ಾಯಿತು. ಈಗ ಅದನು್ನ ಲೂಟಿ ಾಡೋಣ’ ಎಂದು ನೀನು
ಹೇಳಿದಿ. 13 ನಿನ್ನ ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದಿ್ದೕ,
ನೀನು ಅನೇಕ ಾರಿ ಹೇಳಿರುತಿ್ತೕ. ಾನೆಲ್ಲವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.”

14 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ ಇದು:
“ಪ್ರಪಂಚದ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳು ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡು ಾಗ
ಸಂತೋಷಿಸುವವು. 15 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜ್ಯವು ಾಶ ಾ ಾಗ ನೀನು
ಸಂತೋಷಪಟಿ್ಟರುವಿ. ಾನು ಕೂಡ ಾಗೆಯೇ ಾಡುವೆನು.
ಸೇಯೀರ್ ಪವರ್ತ ಮತು್ತ ಎದೋಮ್ ಾಜ್ಯವೆ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಗುವದು.
ಆಗ ಾನುಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿಯುವಿ.”

36
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜ್ಯವು ತಿರುಗಿ ಾ್ಥಪಿಸಲ್ಪಡುವದು
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1 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತದೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳನು್ನ

ಕೇಳಲು ಹೇಳು. 2 ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ
ಎಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೇಳು. ‘ವೈರಿಗಳು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿ ಾ್ದರೆ. ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯಿತು. ಈಗ ಪು ಾತನ
ಪವರ್ತಗಳು ನಮ್ಮ ಾದವು ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.’

3 “ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ
ಹೇಳು. ಇದು ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ ಎಂದು ಹೇಳು.
‘ವೈರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡಿ ಎ ಾ್ಲ ದಿಕು ್ಕಗಳಿಂದ
ನುಗಿ್ಗ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿರು ಾ್ತರೆ. ನೀನು ಬೇರೆಯವರ
ವಶ ಾಗಬೇಕೆಂಬ ಾಗಿಹೀಗೆ ಾಡಿದರು. ಜನರುನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಗುಜುಗುಜು ಾತ ಾಡಿದರು.’ ”

4 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತಗಳೇ, ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ! ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಿಗೂ ತೊರೆಗಳಿಗೂ ಕಣಿವೆಗಳಿಗೂ
ಾಳುಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಅನ್ಯಜನರಿಂದ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯಲ್ಪಟು್ಟ
ಅಪ ಾ್ಯಸಕೆ ್ಕ ಒಳ ಾಗಿ ನಿಜರ್ನ ಾಗಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: 5 “ಎದೋಮಿನ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಉಳಿದ ಆ ವಿದೇಶಗಳ
ಬಗೆ್ಗಯೂ ಾನು ರೋಷದಿಂದ ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಜ ಾಂಗಗಳು ನನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ತಮ್ಮ
ಾಬಸವ ಾ್ನಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು
ಅದನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂರೆ ಾಡಿ ಾಗ ಮತು್ತ ನನ್ನ
ಜನರಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡಿ ಾಗ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅವರು ಎಷೊ್ಟಂದು
ದೆಬಷೀಸು ಾ್ತರೆಂದು ತೋರಿಸು ಾ್ತ ಉ ಾ್ಲಸಪಟ್ಟರು.

6 “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. ಪವರ್ತ,
ಬೆಟ್ಟ, ತಗು್ಗ, ಹೊಳೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳು. ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸು. ‘ನೀನು ಆ ದೇಶಗಳವರ ನಿಂದನೆಯ
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ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇ ಾಯಿತ ಾ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯವುಸಿಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಕುದಿಯುತ್ತದೆ.’ ”

7 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನಿನ್ನ
ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ದೇಶಗಳು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅವ ಾನಕರ ಾದ
ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಾನು ದಂಡಿಸುವು ಾಗಿ

ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಕೈಯೆತಿ್ತ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
8 “ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತಗಳೇ, ನೀವು ಹೊಸ ಮರಗಳನು್ನ

ಬೆಳೆಯಿಸಿ ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುತಿ್ತೕರಿ.
9 ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದು್ದ ಸ ಾಯ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಜನರು ನಿನ್ನ
ನೆಲವನು್ನ ಉಳುವರು; ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತವರು. 10 ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಅನೇ ಾನೇಕ ಮಂದಿ ಾಸಿಸುವರು. ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗದವರು
ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವರು. ಪಟ್ಟಣಗಳು ಜನಭರಿತ ಾಗುವವು.
ಾ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳೆ ಾ್ಲ ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವವು. 11 ಾನು ನಿನಗೆ ಅನೇಕ
ಜನರನೂ್ನ ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಡುವೆನು. ಾ್ರಣಿಗಳು ವೃದಿ್ಧ ಾಗುವವು
ಮತು್ತ ಜನರು ಹೆಚು್ಚ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯುವರು. ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನ ದೇಶ ಜನಭರಿತ ಾಗಿದ್ದಂತೆ ಈಗಲೂ ಆಗುವ ಾಗೆ ಾನು
ಜನರನು್ನ ತರಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನ ದೇಶವು ಹಿಂದೆ ಇದು್ದದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಉತ್ತಮ ದೇಶವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. ಆಗ ಾನು ಯೆಹೋವನೆಂದು
ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿ. 12 ೌದು, ಾನು ಅನೇ ಾನೇಕ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನರನು್ನ ನಿನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವೆನು. ನೀನು ಅವರ ಸೊ ಾ್ತಗುವಿ.
ಅವರಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೀನು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ತೆಗೆದು ಾಕುವುದಿಲ್ಲ.”

13 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳಿವು,
“ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶವೇ, ಜನರು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ
ಆಡು ಾ್ತರೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದಿಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೀನೇ ತೆಗೆದು ಾಕಿದಿ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 14ಆದರೆ
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನೀನು ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೀನು ತೆಗೆದುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.” ಇದು ಒಡೆಯ ಾದ
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ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 15 “ ಾನು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ನಿನ್ನನು್ನ ತುಚಿ್ಛೕಕರಿಸಲು ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಾತುಗಳಿಂದ
ಇನು್ನ ನೀನು ಬೇಸರಪಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರೆ. ನಿನ್ನ ಜನರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳ ಾರೆ.” ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮವನು್ನ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ
ಒಳಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ

16 ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 17 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗವು ತನ್ನ
ಸಬದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ
ದೇಶವನು್ನ ಮುಟಾ್ಟದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಂತೆ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು. 18 ಆ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಜನರನು್ನ ಕೊಲೆ ಾಡಿ ಅವರ ರಕ್ತವನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಸುರಿದರು. ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ದೇಶವನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಎಷು್ಟ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಾನು
ತೋರಿಸಿದೆನು. 19 ದೇ ಾಂತರಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಚದರಿಸಿ, ಎ ಾ್ಲ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲಅವರನು್ನ ಹರಡಿಸಿಬಿಟೆ್ಟನು. ಅವರು ಾಡಿದದುಷ್ಟತನಕೆ್ಕ
ಾನು ಶಿ ಸಿದೆನು. 20 ಆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲರು ಾಗಲೂ ಅವರು ನನ್ನ
ಹೆಸರಿಗೆ ಅಪಕೀತಿರ್ ತಂದರು. ಹೇಗೆ? ‘ಇವರುಯೆಹೋವನ ಜನರು.
ಆತನು ಕೊಟ್ಟ ದೇಶವನು್ನ ಇವರು ತೊರೆದರು.’ ಎಂದು ಆ ದೇಶದ
ಜನರು ಅನು್ನವಂತೆ ಾಡಿದರು.

21 “ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾವು ಹೋದ ದೇಶಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ
ಅವ ಾನ ಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ
ದುಃಖಪಟೆ್ಟನು. 22ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಇಸೆ್ರೕಲರೇ,
ನೀವು ಹೋದ ಕಡೆಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ಾನು ಇದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಕೆ್ಕ ಎನುಬೇ ಾದರೂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಾನು ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಡದೆ
ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 23 ನನ್ನ ಹೆಸರು
ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಾದದು್ದ ಎಂದು ಾನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು.
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ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾಮವನು್ನ ಆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಅವ ಾನಪಡಿಸಿದಿರಿ. ಆದರೆ
ಾನು ಪವಿತ್ರನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಾಮವನು್ನ
ೌರವಿಸಲು ಾನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುವೆನು. ಆಗ ಆ ದೇಶದವರಿಗೆ
ಾನು ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಗೊ ಾ್ತಗುವದು.’ ” ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳಿವು.

24 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ ಾನು ಆ ದೇಶಗಳಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ತೆಗೆದು, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಬದೇಶಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ
ಬರ ಾಡುವೆನು. 25 ಆಗ ಾನು ಶುದ್ಧ ನೀರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಚಿಮುಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳ
ಹೊಲಸನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾನು ತೊಳೆದು ಾಕಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವೆನು.” 26 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ

ಒಂದು ಹೊಸ ಆತ್ಮವನಿ್ನಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ೕಚನೆಯ ರೀತಿಯನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ಕಲಿ್ಲನ ಹೃದಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ
ಮೃದು ಾದ ಾನವ ಹೃದಯವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. 27 ಾನು
ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರಿಸುವೆನು. ನೀವು ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವಷು್ಟ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವೆನು. ಆಗ
ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಾಲಿಸುವಿರಿ. 28 ಆಗ
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಳುವಿರಿ.
ನೀನು ನನ್ನ ಜನ ಾಗುವಿರಿ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು.”
29 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀನು
ಅಶುದ್ಧ ಾಗದ ಾಗೇ ಾನು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಬೀಜ ಬೆಳೆಯಲು
ಾನು ಆ ಾಪಿಸುವೆನು. ನಿಮಗೆ ಹಸಿವೆ ಾಗಲು ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ.

30 ನಿಮ್ಮ ಮರಗಳಿಂದ ಯಥೇಚ್ಛ ಾಗಿ ಹಣು್ಣ ದೊರಕುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು. ಹೊಲಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಕೊಡುವಂತೆ ಾಡಿ

ನೀವು ಅನ್ಯದೇಶದಲಿ್ಲ ಹಸಿವಿನಿಂದ ನರಳುವ ದಿವಸಗಳು ತಿರುಗಿ
ಾರದಂತೆ ಾಡುವೆನು. 31 ನೀವು ಾಡಿದ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ
ನೀವು ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಅವುಗಳು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ
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ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ಾಡಿದ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನೆ್ನ
ನೀವು ಅಸಹ್ಯಪಟು್ಟಕೊಳು್ಳವಿರಿ.”

32 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನೀವು
ಇದನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಾನು ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನಿಮ ಾಗಿ ಾಡದೆ ನನ್ನ ಾಮದ ಬನತೆ ಾಗಿ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಕುರಿ ಾಗಿ ನೀವು ಾಚಿಕೆಯಿಂದ
ವ್ಯಸನಪಡುವವ ಾಗಿರಬೇಕು.”

33 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಂದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಪುನರ್ ಾ್ಥಪಿಸುವೆನು. ಾನು ಾಳುಬಿದ್ದ
ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟವೆನು. 34 ಜನರು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿ
ಕೆಲಸ ಾಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸುವರು. ಾಟಿಹೋಗುವ ಜನರು ಇನು್ನ
ಮೇಲೆ ಾಳುಬಿದ್ದ ಕುರುಹುಗಳನು್ನ ಾಣರು. 35 ‘ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ದೇಶವು ಾ ಾಗಿ ಹೋಗಿತು್ತ. ಈಗ ಇದು ಏದೆನ್ ತೋಟದಂತಿದೆ.
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಾಶ ಾಗಿದ್ದವು, ಬರಿ ಾಗಿದ್ದವು. ಈಗ ಾದರೋ ಅವು
ಸುರ ತ ಾಗಿದು್ದ ಜನಭರಿತ ಾಗಿವೆ’ ” ಎಂದು ಜನರು ಅನು್ನವರು.

36 ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ
ಾಳುಬಿದ್ದ ಆ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟಿ್ಟದೆನೆಂದೂ ಮತು್ತ ಬರಿ ಾಗಿದ್ದ
ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯಿಸುವೆನೆಂದೂ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇನೂ್ನ ಇರುವ
ಜ ಾಂಗಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವವು. ಾನೇ ಯೆಹೋವನು.
ಇವುಗಳನು್ನ ಾನೇ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ಾನೇ ಇವುಗಳನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.”

37 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವ ಾಶ ಕೊಡುವೆನು. ಾನು ಅವರನು್ನ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿ ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಕುರಿಹಿಂಡಿನೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ
ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು. 38 ಹಬ್ಬದ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮ್
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ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮಂದೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗುವಂತೆ ಜನರು
ಾಳುಬಿದಿ್ದದ್ದ ನಗರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆಗ ಾನೇ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”

37
ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳ ದಶರ್ನ

1 ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು. ಯೆಹೋವನ
ಆತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ನಗರದೊಳಗಿಂದ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ತಗಿ್ಗನ ಮಧ್ಯಕೆ ್ಕ
ಕೊಂಡೊಯ್ದನು. ಆ ಬಯಲಿನ ತುಂ ಾ ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳು
ತುಂಬಿದ್ದವು. 2 ಆ ಬಯಲಿನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅನೇ ಾನೇಕ
ಒಣ ಎಲುಬುಗಳು ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಆ
ಎಲುಬುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಆ ಎಲುಬುಗಳು
ತೀ ಾ ಒಣಗಿಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು.

3 ಆಗ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನೊ್ನಡನೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದನು, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಈ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಜೀವ
ಬಂದೀತೋ?”
ಅದಕೆ್ಕ ಾನು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ಬಲೆ್ಲ.

ಈಪ್ರಶೆ್ನಗೆ ಉತ್ತರ ನಿನಗೇ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದೆನು.
4 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಆ ಎಲುಬುಗ ಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳೇ,

ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 5ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಉಸಿರನು್ನ* ಬರುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು. ಆಗ ನೀವು ಜೀವಂತ ಾಗುವಿರಿ. 6 ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾಐಯುಗಳನೂ್ನ ನರಗಳನೂ್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಚಮರ್ದಿಂದ ಹೊದಿಸುವೆನು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ವಸವನಿ್ನಟು್ಟ
ನಿಮಗೆ ಜೀವ ಬರುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಆಗ ಾನು ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.’ ”

* 37:5: ಉಸಿರು ಅಥ ಾ ಆತ್ಮ.
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7 ಾನು ಎಲುಬುಗ ಂದಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಪರ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡಿದೆನು. ಾನು ಾತ ಾಡು ಾ್ತ ಇರು ಾಗಲೇ ಒಂದು

ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಎಲುಬುಗಳು ಅ ಾ್ಲಡತೊಡಗಿದವು
ಮತು್ತ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ೕಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. 8 ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲೆ್ಲೕ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಾ್ನಯುಗಳು, ನರಗಳು ಬಂದವು; ಮತು್ತ ಚವರ್ವು
ಅವುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚತು. ಆದರೆ ಆ ಶರೀರ ಚಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ
ಅದರಲಿ್ಲ ಾ್ವಸವಿರಲಿಲ್ಲ.

9 ಆಗ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಾಳಿ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು. ನರಪುತ್ರನೇ,
ಾಳಿ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು. ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, ‘ ಾಳಿಯೇ, ಎ ಾ್ಲ ದಿಕು ್ಕಗಳಿಂದ ಬಂದು ಈ ಸತ್ತ
ಶರೀರಗಳಮೇಲೆಧಿದು. ಅವರಮೇಲೆ ಾಳಿಧಿದು. ಆಗಅವುಗಳಿಗೆ
ಜೀವ ಬರುವದು.’ ”

10 ಾನುಯೆಹೋವನ ಪರ ಾಗಿ ಾಳಿಗೆ ಆತನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಹೇಳಿದೆನು. ಆಗ ನಿಜೀರ್ವ ದೇಹಗ ಳಗೆ ಾ್ವಸವು ಹೊಕಿ್ಕತು.
ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೀವಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡವು. ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಜನರಿದ್ದರು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದ ತರಹ ಜನಸಮೂಹವುಅಲಿ್ಲತು್ತ.

11 ಆಗ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ನರಪುತ್ರನೇ, ಈ ಎಲುಬುಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗ.
‘ನಮ್ಮ ಎಲುಬುಗಳು ಒಣಗಿಹೋಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ನಿರೀ ಯು
ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು. ಾವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗಿ
ಹೋಗಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 12 ಆದ್ದರಿಂದ
ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು. ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂದು ಹೇಳು: ‘ನನ್ನ ಜನರೇ,
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಧಿಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊರತಂದು ನಿಮ್ಮ
ಸಬದೇಶ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು. 13 ನನ್ನ
ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿ ತರುವೆನು. ಆಗ
ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯುವಿರಿ. 14 ಾನು ನನ್ನ
ಆತ್ಮವನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇಡುವೆನು,ಆಗನೀವುತಿರುಗಿಜೀವಹೊಂದುವಿರಿ.
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ಅನಂತರ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಬದೇಶಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡುವೆನು. ಆಗ
ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯುವಿರಿ. ಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲ
ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವದು.’ ” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಯೆಹೂದಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಒಂ ಾಗುವದು

15 ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ನನಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಂತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 16 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಒಂದು ದಂಡವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ, ‘ಈ ದಂಡವು ಯೆಹೂದನಿಗೂ
ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂ ಸೇರಿದು್ದ’ ಎಂದು ಬರೆ.
ಆಮೇಲೆ ಇನೊ್ನಂದು ದಂಡವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ,
‘ಎಫಾ್ರಯಿಮನ ಈ ದಂಡವು ೕಸೇಫನಿಗೂ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂ ಸೇರಿದು್ದ’ ಎಂದು ಬರೆ. 17 ಆಮೇಲೆ ಆ ಎರಡೂ
ದಂಡಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಸು. ಆಗ ಅದು ಒಂದೇ
ದಂಡ ಾಗುವದು.

18 “ನಿನ್ನ ಜನರು ಅದು ಏನು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲು ಹೇಳುವರು.
19 ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ ಾನು ೕಸೇಫನ ದಂಡವನು್ನ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕೈಯಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಯೆಹೂದದ ದಂಡದೊಂದಿಗೆ ಇಟು್ಟ ಒಂದೇ
ದಂಡ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಅವು ನನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದೇ
ದಂಡ ಾಗುತ್ತವೆ.’

20“ಆದಂಡಗಳನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿನೆ್ನದುರಿಗೆಚಾಚು.
ನೀನು ಅವುಗಳಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಬರೆದಿರುವೆ. 21ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ ಎಂದು ಆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು: ‘ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರನು್ನ
ಅವರು ಚದರಿದ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಸುತ್ತಲಿರುವ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ
ಅವರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಅವರ ಸಬದೇಶಕೆ್ಕ ತರುವೆನು. 22ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಪವರ್ತ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಒಂದು ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.
ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಾಜನಿರುವನು. ಅವರು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ಎರಡು ಾಜ್ಯಗ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. 23ಅವರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ
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ತಮ್ಮನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಾಪ ಾಡಿ
ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದ ದೇವದೊ್ರೕಹದಿಂದೆ ಾ್ಲ ಾನು ಅವರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು.
ಾನು ಅವರನು್ನ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧ ಾಡುವೆನು. ಅವರು ನನ್ನ
ಜನ ಾಗಿರುವರು. ಾನು ಅವರ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು.

24 “ ‘ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನು ಅವರ ಾಜ ಾಗುವನು.
ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆಒಬ್ಬನೇ ಕುರುಬನಿರುವನು. ಾನುಹೇಳಿದ ಾತುಗಳಿಗೆ
ಅವರು ವಿಧೇಯ ಾಗುವರು; ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು
ಾಳುವರು. 25 ಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು ಾಸಿಸುವರು. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಆ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಜನರು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಾಸ ಾಡುವರು. ಅವರೂ
ಅವರಮಕ್ಕಳೂ ಮ್ಮಕ ್ಕಳೂಅಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಜೀವಿಸುವರು. ನನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನು ಅವರ ನಿತ್ಯ ಾಲದ ಾಜನು. 26 ಾನು
ಸ ಾ ಾನದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವರ ತೆ ಾಡುವೆನು.
ಇದು ನಿರಂತರದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಗಿರುವದು. ಾನು ಅವರ
ಸಬದೇಶವನು್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡುವೆನು. ಅವರನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿ
ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನುಮತು್ತ ಅವರಮಧೆ್ಯ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಇರಿಸುವೆನು.
ಇದು ನಿರಂತರ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. 27 ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಗು ಾರ
ಅವರೊಂದಿಗಿರುವದು. ೌದು, ಅವರು ನನ್ನ ಜನ ಾಗಿರುವರು.
ಾನು ಅವರ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು. 28 ಇತರ ದೇಶಗಳವರು ಾನು
ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿಯುವರು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ
ಜನರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬರುವದು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮಧೆ್ಯ
ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾ್ಥನವನು್ನ ನಿರಂತರಕೂ್ಕ ಇರಿಸುವೆನು.’ ”

38
ಗೋಗಿನ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ

1 ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಾಗೋಗ್ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ಗೋಗಿನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಾಡು. ಅವನು ಮೆಷೆಕ್ ಮತು್ತ ತೂಬಲ್
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ದೇಶಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಾಯಕನು. ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನನಗೋಸ ್ಕರ
ಪ್ರ ಾದಿಸು. 3 ಅವನಿಗೆ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ
ಎಂದು ಹೇಳು. ‘ಗೋಗನೇ, ನೀನು ಮೆಷೆಕ್ಮತು್ತ ತೂಬಲ್ ದೇಶದ
ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಾಯಕ ಾಗಿರುವೆ. 4 ಾನು ನಿನ್ನ ದವಡೆಗೆ
ಕೊಕೆ್ಕ ಾಕಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು. ನಿನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಭೂಸೈನಿಕರನೂ್ನ ನಿನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ನಿನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಹುತರನೂ್ನ
ಬಂಧಿಸಿ ತರುವೆನು. ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕರು ಸಮವಸ್ತ ್ರ ಾರಿಗ ಾಗಿ
ಖೇಡ್ಯಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣಗಳನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೊಂಡಿರು ಾಗಲೇ ಅವರನು್ನ
ಬಂಧಿಸಿ ತರುವೆನು. 5 ಪಶಿರ್ಯ, ಇಥಿ ೕಪ್ಯ ಮತು್ತ ಪೂಟ್
ದೇಶಗಳ ಸೈನಿಕರು ಆ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲರುವರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವರು. 6 ಅಲಿ್ಲ ಗೋಮೆಯರ್
ಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸಿ ಾಯಿಗ ಂದಿಗೆ ಇರುವುದು. ಬಹು ದೂರದ
ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ತೋಗಮರ್ ಾಜ್ಯವೂ ಇದರಲಿ್ಲ ಸೇರಿರುವದು.
ಈ ಕೈದಿಗಳ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಅನೇ ಾನೇಕಮಂದಿ ಇರುವರು.

7 “ ‘ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ! ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. ನೀವು ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. 8ಬಹು ಾಲದ
ನಂತರ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು. ಅನಂತರದ
ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ, ನೀವು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಬರುವಿರಿ. ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಾವು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಅನೇಕ
ದೇಶಗಳಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತಗಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಬರ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಸಲ ಈ ಪವರ್ತಗಳು ಾಳು
ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರೂ ಸಹ ಈಗ ಜನರನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು

ಬರ ಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿ ನೆಲೆಸುವರು.
9 ಆದರೆ ನೀನು ಮತು್ತ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಸೈನಿಕರು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆಯೂ ಾಮುರ್ಗಿಲಿನಂತೆಯೂ
ಬರುವಿರಿ.’ ”
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10 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯು
ಹೊಳೆಯುವುದು. ನೀನು ಒಂದು ದುಷ್ಟ ೕಜನೆಯನು್ನ ಾಡುವಿ.
11 ‘ ಾನು ಹೋಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಗೋಡೆಯಿಲ್ಲದ ನಗರಗಳನು್ನ
ವಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ; ಅವರು ಾಂತಿಯಿಂದ ನೆಲೆಸಿರು ಾ್ತರೆ;
ಾವು ಸುರ ತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಅವರನು್ನ
ರ ಸಲು ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಕೋಟೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿಗೆ
ಚಿಲಕವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಾಗಿಲು ಸಹ ಇಲ್ಲ. 12 ಾನು ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ದೋಚಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಹಿಂದೆ ಾಶ ಾಗಿದು್ದ ಈಗ ಜನಭರಿತ ಾಗಿರುವ
ಆ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವೆನು. ಈಗ ಆ ಜನರಿಗೆ
ದನಕರುಗಳೂ ಸಬತು್ತಗಳೂ ಇವೆ. ಅವರು ಲೋಕದ ಕೇಂದ್ರ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಬ ಾಢ್ಯ ದೇಶಗಳು ಬೇರೆ ಬ ಾಢ್ಯ
ದೇಶಗ ಂದಿಗೆ ಸಂಪಕಿರ್ಸಲು ಇವರ ಮೂಲಕ ಹೋಗಲೇಬೇಕು’
ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ.

13 “ಶೆಬ, ದೆ ಾನ್, ಾಷೀರ್ಷಿನ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ಇತರ
ಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಗಳ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ, ‘ನೀನು ಸೂರೆ ಾಡಲು
ಬಂದಿರುವಿ ಾ? ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನೂ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯಲು ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಸಮೇತ ಾಗಿ
ಬಂದಿರುವೆ ಾ?’ ” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುವರು.

14 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ನನ್ನ
ಪರ ಾಗಿ ಗೋಗನಿಗೆ ಹೇಳು, ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ನನ್ನ ಜನರು ಸ ಾ ಾನದಿಂದಲೂ
ಾಂತಿಯಿಂದಲೂ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ನೀನು ಅವರನು್ನ ವಶ
ಾಡಲು ಬಂದಿರುವೆ. 15 ಬಹು ದೂರದ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ

ನಿನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬರುವೆ. ನೀನು ಬಹಳ ಜನರನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಕರೆತರುವೆ. ಅವರೆ ಾ್ಲ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುವರು. ನೀವು
ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತು್ತ ಬ ಾಢ್ಯ ಸೈನ್ಯ ಾಗಿರುವಿರಿ. 16 ನನ್ನ ಜನ ಾದ
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ಇಸೆ್ರೕಲಿನವರೊಂದಿಗೆಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರುವಿರಿ. ನೀವು ಕರೀ ೕಡದಂತೆ
ದೇಶವನು್ನ ಕವಿಯುವಿರಿ. ಆ ಸಮಯ ಬಂ ಾಗ ನನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತರಿಸುವೆನು. ಆಗ ಗೋಗ್
ಮತು್ತ ಅವನೊಂದಿಗಿರುವ ಾಜ್ಯಗಳು ಾನು ಎಷು್ಟ ಾಮಥ್ಯರ್ ಾಲಿ
ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸಲು
ಕಲಿಯುವರು. ಾನು ಪವಿತ್ರನು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವರು. ಾನು
ನಿನಗೇನು ಾಡಬೇಕಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಅವರು ಾದು ನೋಡುವರು.’ ”

17ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನನುಡಿ: “ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದು್ದ ಜನರು ಾಪಕಕೆ್ಕ ಬರುವದು. ಾನು ಇದನು್ನ
ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆತಿಳಿಸಿರುತೆ್ತೕನೆಎಂದುಅರಿಯುವರು.
ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿ
ನೀವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರುವಿರೆಂದು ಹೇಳಿರುತೆ್ತೕನೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ತಮ್ಮ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತರುವರು.”

18 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗೋಗನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರು ಾಗ
ಾನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋ ೕದಿ್ರಕ್ತ ಾಗುವೆನು. 19 ನನ್ನ ಸಿಟಿ್ಟನ
ಭರದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಾರಿ ಭೂಕಂಪ ಾಗುವದು. 20 ಆಗ ಜೀವವುಳ್ಳ
ಸಮಸ್ತವೂ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ನಡುಗುವವು. ನೀರಿನಲಿ್ಲರುವ
ಮೀನುಗಳು,ಆ ಾಶದಪ ಗಳು,ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ಾ್ರಣಿಗಳು,
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಭೀತಿಯಿಂದ ನಡುಗುವವು.
ಪವರ್ತಗಳು ಬಿದು್ದಹೋಗುವವು, ಪ್ರತಿ ಂದು ಗೋಡೆಯು ನೆಲಕೆ್ಕ
ಬಿದು್ದ ಹೋಗುವದು.”

21 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಗೋಗನಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ
ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಭಯಗೊಂಡು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲು್ಲವರು. 22 ಾನು ಗೋಗನನು್ನ
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ರೋಗಮರಣಗಳಿಂದ ಶಿ ಸುವೆನು. ಅವನ ಮೇಲೆಯೂ
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಬಹುದೇಶದ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆಯೂ ಆಲಿಕಲು್ಲ,
ಬೆಂಕಿ, ಗಂಧಕದ ಮಳೆಯಿಂದ ಶಿ ಸುವೆನು. 23 ಾನು ಎಷು್ಟ
ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಎಂದು ತೋರಿಸುವೆನು. ಾನು ಪವಿತ್ರನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ತೋರಿಸುವೆನು. ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳು ಾನು ಾರು ಎಂದು
ತಿಳಿಯುವರು. ಾನುಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗಅವರು ತಿಳಿಯುವರು.

39
ಗೋಗ್ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನ್ಯದ ಅಂತ್ಯ

1 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಗೋಗನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೇಳು.
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆಂದು ಅವನಿಗೆ
ಹೇಳು: ‘ಗೋಗನೇ, ನೀನು ಮೆಷೆಕ್ ಮತು್ತ ತೂಬಲ್ ದೇಶಗಳ
ಪ್ರಮುಖ ಾಯಕನು. ಆದರೆ ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
2 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ
ನಿನ್ನನು್ನ ಬರ ಾಡಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ
ಾಡಿಸುವೆನು. 3 ಆದರೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಎಡಗೈಯಲಿ್ಲರುವ

ಬಿಲಿ್ಲಗೆ ಹೊಡೆಯುವೆನು, ಆಗ ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲರುವ ಾಣವು
ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದು! 4 ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಾಯುವೆ,
ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನ್ಯ, ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇತರ ದೇಶದವರೆ ಾ್ಲ
ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಾಯುವರು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಣಗಳನು್ನ ಆ ಾಶದ ಸಕಲ
ಾಂಸ ಾರಿ ಪ ಗಳಿಗೂ, ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಆ ಾರ ಾಗಿ

ಕೊಡುವೆನು. 5 ನೀನು ನಗರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವದಿಲ್ಲ. ನಗರದ
ಹೊರಗೆ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ನೀನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವೆ. ಇದನು್ನ ಾನು
ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ.’ ”ಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು
ನುಡಿದನು.

6 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ ಾನು ಾಗೋಗ್ ಮತು್ತ ಕಡಲ
ತೀರದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಾವುಸುರ ತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಎಂದುಅವರು ನೆನಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಾನು
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ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವದು. 7 ನನ್ನ ಜನ ಾದ
ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾಮವನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವೆನು. ಅವರುನನ್ನ
ಪವಿತ್ರ ಾಮವನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಾಜ್ಯಗಳೆ ಾ್ಲ ಾನು ಯೆಹೋವನೆಂದು ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವರು. ಾನೇ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವಿತ್ರ ಾದ ದೇವರು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವರು. 8 ಅದು
ಸಂಭವಿಸುವ ಸಮಯವು ಹತಿ್ತರ ಬಂದಿತು.” ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ. “ಆ ದಿವಸದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾನು ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

9 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ
ಜನರು ಹೊರಗೆ ಬಯಲಿಗೆ ಹೋಗುವರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು
ವೈರಿಗಳ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವರು. ಎ ಾ್ಲ
ಬಿಲು್ಲ ಾಣಗಳನು್ನ, ಗು ಾಣಿ, ಬಜಿರ್, ಗದೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಾಕುವರು. ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ಈ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ೌದೆ ಾಗಿ
ಉಪ ೕಗಿಸುವರು. 10ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಡವಿಯಿಂದ ಮತು್ತ
ಬಯಲಿನಿಂದ ೌದೆಯನು್ನ ತೆಗೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಸತ್ತ ಸೈನಿಕರಿಂದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ದೋಚುವರು.
ತಮಿ್ಮಂದ ದೋಚಿದ ಸೈನಿಕರಿಂದ ಅವರು ದೋಚುವರು.” ಇದು
ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

11 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗೋಗನನು್ನ
ಹೂಣಿಡಲು ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಆರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಇವನನು್ನ
ಮೃತು್ಯಸಮುದ್ರದ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ‘ಪ್ರ ಾಣಿಕರ ಕಣಿವೆ’* ಯಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡ ಾಗುವುದು. ಅದು ಪ್ರ ಾಸಿಗಳಿಗೆಅಡಿ್ಡ ಾಗುವದು.
ಾಕೆಂದರೆ ಗೋಗನೂ ಅವನ ಸೈನ್ಯವೂ ಅಲಿ್ಲ ಹೂಣಿಡಲ್ಪಡುವವು.

ಆ ಸ್ಥಳ ‘ಗೋಗ್ ಸೈನ್ಯದ ತಗು್ಗ’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಿಂದ
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದು. 12 ಇವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಲು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
* 39:11: ಪ್ರ ಾಣಿಕರ ಕಣಿವೆ “ಅ ಾ ಾ” ಎಂಬ ಪದದ ಮೇಲೆ ಇಲಿ್ಲ ಶಬ್ದ
ಚಮ ಾ್ಕರವನು್ನ ಬಳಸ ಾಗಿದೆ. “ಅ ಾಬ” ಎಂದರೆ ಮರುಭೂಮಿ. “ಅವರಿಮ್”
ಎಂದರೆ ಪ್ರ ಾಣಿಕರು ಕಣಿವೆಯನು್ನ ಸ ಾಧಿಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಿದು್ದದರಿಂದ
ಭೂಮಿಯು ಅಶುದ್ಧ ಾಗುತಿ್ತದ್ದ ಾರಣದಿಂದ ಪ್ರ ಾಣಿಕರು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
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ಏಳು ತಿಂಗಳು ಬೇ ಾಗುವದು. ತಮ್ಮ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಲು
ಅವರು ಾಗೆ ಾಡಲೇಬೇಕು. 13 ಾ ಾನ್ಯ ಜನರು ಶತು್ರ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಹೂಣಿಡುವರು. ಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಗೆ ತರುವ ದಿವಸ ಆ
ಜನರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗುವರು.” ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

14 “ಹೆಣಗಳನು್ನ ಹೂಳಿಟು್ಟ ದೇಶವನು್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವ
ಕೆಲಸ ಾರರಿಗೆ ಾಯಂ ಕೆಲಸ ಕೊಡ ಾಗುವದು. ಅವರು
ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹೆಣಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆಯುವರು. ಅವರಿಗೆ
ಏಳು ತಿಂಗಳು ಬೇ ಾಗುವುದು. 15 ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು
ಎಲುಬು ನೋಡಸಿಕಿ್ಕದರೆ ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಗುರುತನಿ್ನಡುವನು.
ಹೂಣಿಡುವವರು ಬಂದು ಆ ಎಲುಬನು್ನ ತೆಗೆದು ಗೋಗನ ಸೈನ್ಯದ
ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಹೂಣಿಡುವ ತನಕ ಆ ಗುರುತು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವದು.
16 ಸತ್ತವರ ಆ ನಗರವನು್ನ (ಸ ಾಧಿ) ಹ ೕನ ಎಂದು
ಕರೆಯ ಾಗುವದು. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಅವರು ದೇಶವನು್ನ ಶುದ್ಧ
ಾಡುವರು.”
17 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,

“ನರಪುತ್ರನೇ, ಎ ಾ್ಲ ಪ ಗಳಿಗೂ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಹೀಗೆ
ಹೇಳು: ‘ನೀವೆ ಾ್ಲ ಕೂಡಿ ಬನಿ್ನರಿ. ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಾಡುವ ಮ ಾಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ
ನೆರೆದುಬಂದು ಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದು ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ. 18 ನೀವು
ರಣವೀರರ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವಿರಿ, ಪ್ರಪಂಚದ ಾಯಕರ ರಕ್ತವನು್ನ
ಕುಡಿಯುವಿರಿ. ಅವರೆ ಾ್ಲ ಾ ಾನಿನ ಕುರಿ, ಹೋತ, ಹೋರಿಗಳಂತೆ
ಕೊಬಿ್ಬಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 19 ನಿಮ ಾಗಿ ವಧಿಸಿರುವ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳ
ಾಂಸವನು್ನ ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬ ತಿನಿ್ನರಿ; ಅಮಲೇರುವ ತನಕ ರಕ್ತವನು್ನ

ಕುಡಿಯಿರಿ. 20 ನನ್ನ ಈ ಔತಣದಲಿ್ಲ ಕುದುರೆಗಳ, ಾಹುತರ,
ಶೂರರ ಮತು್ತ ಸೈನಿಕರ ಾಂಸವನು್ನ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ತಿನು್ನವಿರಿ.’ ”
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳಿವು.
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21 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ ಾನು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಇತರ
ದೇಶಗಳವರು ನೋಡುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಆಗ ಆ ದೇಶದವರು
ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸುವರು. ಆ ಶತು್ರವಿಗೆದು ಾಗಿ
ನನ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ ತೋರಿಸಿದುದನು್ನ ಅವರು ನೋಡುವರು. 22 ಆ
ದಿವಸದಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜ ಾಂಗ ಾನು ಅವರ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ಅರಿಯುವರು. 23 ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರಿಗೆ
ಾನು ಾಕೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಚದರಿಹೋಗುವಂತೆ
ಾಡಿದೆನು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವರು. ನನ್ನ ಜನರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ

ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರು. ಆಗ ಾನು ಅವರಿಂದ ದೂರ ಹೋದೆನು. ಅವರ
ವೈರಿಗಳು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಮಡಿದರು. 24ಅವರು ಾಪ ಾಡಿ ತಮ್ಮನು್ನ
ಅಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಅವರನು್ನ
ಶಿ ಸಿದೆನು. ಅವರಿಂದ ಾನು ದೂರ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿದೆನು.”
25 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು

ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಈಗ ಾನು ಾಕೋಬನ ವಂಶದವರನು್ನ
ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರುವೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜ ಾಂಗದವರ
ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ದಯೆ ಇರುವದು. ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾಮದ
ಸಲು ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು. 26 ಆ ಜನರು
ತಮಗೊದಗಿದ ಅವ ಾನವನೂ್ನ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ವತಿರ್ಸಿದ್ದನೂ್ನ
ಮರೆತುಬಿಡುವರು. ತಮ್ಮ ಸಬದೇಶದಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವರು.
ಅವರು ಾರಿಗೂ ಹೆದರಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. 27 ಬೇರೆಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ
ಾನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರಿಸುವೆನು. ಅವರ ಶತು್ರಗಳ
ದೇಶದಿಂದ ಾನು ಅವರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು. ಆಗ ಅನೇಕ
ಜ ಾಂಗಗಳು ಾನು ಎಷು್ಟ ಪವಿತ್ರನೆಂದು ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವರು.
28 ಾನು ಅವರ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿಯುವರು.
ಾಕೆಂದರೆ ಾನು, ಅವರನು್ನ ಅವರ ಸಬದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ

ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ
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ಾಡಿದೆನು. ಆಮೇಲೆತಿರುಗಿಅವರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿಅವರದೇಶಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆಸಿದೆನು. 29 ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗದವರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ
ಆತ್ಮವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು. ಅನಂತರ ಾನು ಎಂದಿಗೂ ಅವರಿಗೆ
ವಿಮುಖ ಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.” ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

40
ಹೊಸ ಆಲಯ

1 ಾವು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಇಪ್ಪತೆದನೆ ವಷರ್ದ ಾ್ರರಂಭದ
ತಿಂಗಳಿನ (ಅಕೊ್ಟೕಬರ್) ಹತ್ತನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಆತ್ಮನಿಂದ ಪರವಶ ಾದೆನು. ಾಬಿಲೋನಿಯರು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಆ
ದಿವಸದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನಆತ್ಮನಿಂದ ಾನು ಪರವಶ ಾದೆನು. ಆತನು
ನನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಕೊಂಡೊಯ್ದನು.

2 ದಶರ್ನ ಂದರಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಒಯ್ದನು. ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ಉನ್ನತ ಪವರ್ತದ ಬಳಿ
ಇರಿಸಿದನು. ನನೆ್ನದುರಿಗಿದ್ದ ಆ ಪವರ್ತ ಒಂದು ನಗರದಂತೆ ಕಂಡಿತು.
3 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆತಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು
ಾಮ್ರದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಅಳತೆಯ ನೂಲೂ,
ಅಳತೆಯ ಕೋಲೂ ಇದ್ದವು. ಅವನು ಾ್ವರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು.
4 ಆಗ ಅವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ
ಕಣು್ಣ, ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸು, ಇವೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಗಮನಿಸಿ ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳು. ಾನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ವಸು್ತಗಳ

ಮೇಲೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಲಕ್ಷ ್ಯವಿಡು. ಾಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ತಂದಿರುವೆ. ನೀನು
ನೋಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.”

5 ಆಲಯದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆ ಇರುವದನು್ನ
ಾನು ಕಂಡೆನು. ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಅಳತೆಯ ಕೋಲಿತು್ತ. ಅದು
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ಉದ್ದ ಅಳತೆಯಲಿ್ಲ* ಆರು ಳ† ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ. ಅವನು
ಗೋಡೆಯ ಅಗಲವನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿ ಾಗ, ಅದು ಒಂದು ಕೋಲು
ಅಗಲ ಾಗಿತು್ತ. ಅವನು ಗೋಡೆಯ ಎತ್ತರವನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿ ಾಗ
ಅದು ಒಂದು ಕೋಲು ಎತ್ತರ ಾಗಿತು್ತ.

6 ಅವನು ಪೂವರ್ದ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಅವನು ಅದರ
ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ವರದ ಅಗಲವನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿದನು.
ಅದು ಒಂದು ಅಳತೆಕೋಲು ಅಗಲ ಾಗಿತು್ತ. 7 ಾ್ವರ ಾಲಕರ
ಕೋಣೆಗಳಉದ್ದಗಲವು ಒಂದು ಅಳತೆಕೋಲಿನಷಿ್ಟತು್ತ. ಆ ಕೋಣೆಗಳ
ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಗೋಡೆಯಅಗಲ ಐದು ಳ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿದ್ದ
ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ ಕೈ ಾಲೆಯ ಹೊಸಿ್ತಲಿನ ಅಗಲವು ಕೂ ಾ ಒಂದು ಅಳತೆ
ಕೋಲಿನಷಿ್ಟತು್ತ. 8ಅವನು ಕೈ ಾಲೆಯನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿದನು. 9ಅದು
ಎಂಟು ಳಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ. ಾ್ವರದಎರಡುಬದಿಗಳಗೋಡೆಯನು್ನ
ಅವನು ಅಳತೆ ಾಡಿದನು. ಅವು ಎರಡು ಳ ಅಗಲವಿದ್ದವು.
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿದ್ದ ಾ್ವರದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಕೈ ಾಲೆಯಿತು್ತ.
10 ಾ್ವರದ ಎರಡು ಬದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮೂರು ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಗಳಿದ್ದವು.
ಈ ಕೋಣೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅಳತೆಯುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ
ಗೋಡೆಗಳೂ ಸ ಾನ ಅಳತೆಯುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿದ್ದವು. 11 ಅವನು
ಾ್ವರದ ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿ ಾಗ ಅದು ಹತು್ತ ಳ
ಅಗಲ ಮತು್ತ ಹದಿಮೂರು ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ. 12 ಪ್ರತಿ
ಕೋಣೆಯೆದುರು ತ ಾ್ಗದ ಗೋಡೆಯಿತು್ತ. ಅದು ಒಂದು ಳ
ಎತ್ತರ, ಒಂದು ಳ ದಪ್ಪ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಕೋಣೆಗಳು ಚೌಕ ಾಗಿದು್ದ
ಅದರ ಗೋಡೆಯು ಆರು ಳಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ.

13ಅವನು ಆ ಕೋಣೆಯ ಹೊರ ಾಗದ ತುದಿಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು
ಎದುರಿಗಿದ್ದ ಕೋಣೆಯ ಹೊರ ಾಗದ ತುದಿಯ ತನಕ ಅಳತೆ
* 40:5: ಉದ್ದಅಳತೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಒಂದು ಳ ಮತು್ತ ಒಂದು ಕೈಹಿಡಿ ಉದ್ದ. ಈ
ಳವು 20.67 ಇಂಚುಗಳಿಗೆ ಸಮ ಾಗಿದೆ,ಅಥ ಾ 52.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗೆ ಸಮ ಾಗಿದೆ.

† 40:5: ಆರು ಳ 10ಅಡಿ, 4 ಇಂಚು ಅಥ ಾ 3.15ಮೀಟರ್.ಸಜ್ಜಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಸುತ್ತಲೂ ಾಜಕರು ನಡೆದು ಹೋಗಲು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳ.
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ಾಡಿ ಾಗ ಅದು ಇಪ್ಪತೆದು ಳವಿತು್ತ. ಅದರ ಾಗಿಲುಗಳು
ಎದುರು ಬಂದು ಾಗಿದ್ದವು. 14ಅವನು ಕೈ ಾಲೆಯ ಎರಡು ಬದಿಗಳ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿ ಾಗ ಅದರ ಒಟು್ಟ ಅಳತೆ ಅರವತು್ತ
ಳದಷಿ್ಟತು್ತ. 15 ಹೊರಗಿನ ಾಗಿಲಿನ ಒಳ ಾಗದ ತುದಿಯಿಂದ

ಹಿಡಿದು ಕೈ ಾಲೆಯ ಕೊನೆಯ ತುದಿಯ ತನಕ ಐವತು್ತ ಳವಿತು್ತ.
16ಪ್ರತೀ ಾವಲು ಮನೆಯಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಕಿಟಕಿಗಳು, ಗೋಡೆಮತು್ತ
ಜಗಲಿಗಳು ಇದ್ದವು. ಕಿಟಕಿಯ ಅಗಲದ ಾಗವು ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ
ಮುಖ ಾಡಿದ್ದವು. ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಎರಡೂ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಗೋಡೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷದ ಚಿತ್ರವನು್ನ ಕೆತ್ತ ಾಗಿತು್ತ.

ಹೊರಗಿನ ಾ್ರ ಾರ
17ಆಮೇಲೆಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಹೊರಗಿನ ಾ್ರ ಾರಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು

ಹೋದನು. ಆ ಾ್ರ ಾರದ ಸುತ್ತಲೂ ಮೂವತು್ತ ಕೋಣೆಗಳೂ
ನೆಲಗಟೂ್ಟ ಇದ್ದವು. ಆ ಕೋಣೆಗಳು ಗೋಡೆಗೆ ಾಗಿ ನೆಲಗಟಿ್ಟಗೆ
ಮುಖ ಾಡಿದ್ದವು. 18 ಾ್ವರದ ಉದ್ದ ಅಳತೆಯಷು್ಟ ನೆಲಗಟಿ್ಟನ
ಅಗಲದ ಅಳತೆ ಾಗಿತು್ತ. ನೆಲಗಟು್ಟ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಒಳಗಿನ
ತುದಿಯ ತನಕವಿತು್ತ. ಇದು ಕೆಳಗಣ ನೆಲಗಟಾ್ಟಗಿತು್ತ. 19 ಅವನು
ಕೆಳಗಣಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಒಳ ಾಗದಿಂದಹಿಡಿದು ಒಳಗಿನ ಾ್ರ ಾರದ
ಹೊರ ಾಗದ ತನಕ ಅಳತೆ ಾಡಿ ಾಗ ಅದು ನೂರು ಳ ಉದ್ದ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೂ,ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೂ ಇತು್ತ.

20 ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಿನ ಾ್ರ ಾರದ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಉತ್ತರ
ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಉದ್ದಗಲವನು್ನ ಅವನು ಅಳತೆ ಾಡಿದನು.
21 ಈ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳು ಮತು್ತ
ಅದರ ಕೈ ಾಲೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ದಲಿನ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದಂತೆಯೇ
ಅಳತೆಯುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿತು್ತ. ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರವು ಐವತು್ತ ಳ
ಉದ್ದ, ಇಪ್ಪತೆದು ಳ ಅಗಲವಿತು್ತ. 22 ಅದರ ಕಿಟಕಿಗಳು,
ಕೈ ಾಲೆ, ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷದ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪೂವರ್ದ
ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದಂತೆಯೇ ಇದ್ದವು. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ
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ಬರಲು ಏಳುಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು. ಅದರ ಕೈ ಾಲೆಯು ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ
ಒಳ ಾಗದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲತು್ತ. 23 ಾ್ರ ಾರದ ಹೊರಗೆ ಉತ್ತರದ
ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದಿಂದ ಒಳಗಿನ ಾ್ರ ಾರಕೆ ್ಕ ಹೋಗಲು ಾ್ವರವಿತು್ತ. ಇದು
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಾ್ವರದಂತಿತು್ತ. ಅವನು ಒಳಗೋಡೆಯ ಾ್ವರದಿಂದ
ಹೊರಗೋಡೆಯ ಾ್ವರದ ತನಕ ಅಳೆ ಾಗ, ಾ್ವರದಿಂದ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ
ನೂರು ಳವಿತು್ತ.

24 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ದ ಣದ ಗೋಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾ್ವರವಿರುವದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವನು
ಒಳಗಿನ ಗೋಡೆಗಳನೂ್ನ ಕೈ ಾಲೆಯನೂ್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿದನು. ಅದರ
ಅಳತೆ ಬೇರೆ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರಗಳಂತೆ ಇದ್ದವು. 25 ಅದರಲಿ್ಲಯೂ
ಅದರ ಕೈ ಾಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆ ಅಂಥ ಕಿಟಕಿಗಳೇ ಇದ್ದವು.
ಆ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರವು ಐವತು್ತ ಳ ಉದ್ದ ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತೆದು ಳ
ಅಗಲವಿತು್ತ. 26 ಅದರ ಮೇಲೆ ಏರಲು ಏಳು ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು.
ಅದರ ಕೈ ಾಲೆಯು ಾ್ವರದ ಒಳಗಿನ ಾಗದಲಿ್ಲತು್ತ. ಅದರಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ
ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷದ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸವಿತು್ತ. 27 ಒಳಗಿನ
ಾ್ರ ಾರದ ದ ಣದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾ್ವರವಿತು್ತ. ಅವನು ಒಳಗಿನ
ಾ್ರ ಾರದ ಾ್ವರದಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಾ್ರ ಾರದ ಾ್ವರದ ತನಕ ಅಳತೆ
ಾಡಿದನು. ಾ್ವರದಿಂದ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ ನೂರು ಳವಿತು್ತ.

ಒಳಗಿನ ಾ್ರ ಾರ
28 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ದ ಣದ ಾ್ವರದಿಂದ ಒಳಗಿನ ಾ್ರ ಾರಕೆ ್ಕ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಈ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರವನು್ನ ಅಳತೆ
ಾಡಿದನು. ಇದು ಕೂ ಾ ಒಳಗಿನ ಾ್ರ ಾರದ ಬೇರೆ
ಾ್ವರಗಳಂತೆಯೇಉದ್ದಗಲವಿತು್ತ. 29ಅದರ ಕೋಣೆಗಳು,ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ
ಗೋಡೆಗಳು, ಕೈ ಾಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರಗಳ ಪ್ರ ಾರವೇ
ಅಳತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವು. ಾ್ವರದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಿಟಕಿಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಾ್ವರವು
ಐವತು್ತ ಳ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪತೆದು ಳ ಅಗಲವಿತು್ತ. 30 ಕೈ ಾಲೆಯು
ಇಪ್ಪತೆದು ಳ ಅಗಲ ಐವತು್ತ ಳ ಉದ್ದವಿತು್ತ. 31 ಹೊರಗಿನ
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ಾ್ರ ಾರದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಕೈ ಾಲೆಯಿತು್ತ.
ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷದ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸವು ಅದರ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿತು್ತ. ಆ
ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರವನು್ನ ಹತ್ತಲು ಎಂಟು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು.

32 ಅನಂತರ ಅವನು ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಒಳಗಿನ ಾ್ರ ಾರಕೆ ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರವನು್ನ ಅಳತೆ
ಾಡಿದನು. ಬೇರೆ ಾ್ವರಗಳ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅದರ ಉದ್ದಳತೆಯಿತು್ತ.

33 ಅದರ ಕೋಣೆಗಳು, ಗೋಡೆ, ಕೈ ಾಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ
ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಅಳತೆಯಂತೆ ಇದ್ದವು. ಾ್ವರದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೈ ಾಲೆಯ
ಮೇಲೂ ಕಿಟಕಿಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರವು ಐವತು್ತ ಳ ಉದ್ದ
ಇಪ್ಪತೆದು ಳ ಅಗಲವಿತು್ತ. 34 ಅದರ ಕೈ ಾಲೆ ಹೊರ ಾ್ರ ಾರದ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲತು್ತ. ಾ್ವರದ ಎರಡು ಪಕ್ಕಗಳ
ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷದ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸವಿತು್ತ. ಆ ಾ್ವರಕೆ ್ಕೕರಲು
ಎಂಟು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು.

35 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಉತ್ತರದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅವನು ಅದನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿದನು.
ಬೇರೆ ಾ್ವರಗಳಂತೆಯೇ ಅದರ ಅಳತೆಯಿತು್ತ. 36ಅದರ ಕೋಣೆಗಳು,
ಗೋಡೆಗಳುಮತು್ತ ಕೈ ಾಲೆಇವೆಲ್ಲವೂಬೇರೆ ಾ್ವರದಅಳತೆಯಂತಿತು್ತ.
ಾ್ವರದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಿಟಕಿಗಳಿದ್ದವು. ಾ್ವರವು ಐವತು್ತ ಳ ಉದ್ದ,
ಇಪ್ಪತೆದು ಳಅಗಲವಿತು್ತ. 37ಕೈ ಾಲೆಯುಹೊರ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲಯ
ಾ್ವರದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲತು್ತ. ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷದ ಚಿತ್ರವು ಗೋಡೆಗಳ
ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಾ್ವರವನು್ನ ಮುಟ್ಟಲು ಎಂಟು
ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು.

ಯಜ್ಞವನು್ನ ತ ಾರು ಾಡುವ ಕೋಣೆಗಳು
38 ಈ ಾ್ವರದ ಕೈ ಾಲೆಗೆ ಮುಖ ಾಡಿ ಾಗಿಲಿದ್ದ ಒಂದು

ಕೋಣೆಯಿತು್ತ. ಇದು ಾಜಕರು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ
ತೊಳೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಾಗಿತು್ತ. 39 ಾಗಿಲಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಎರಡು
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ಮೇಜುಗಳಿದ್ದವು. ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ,
ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಈ
ಮೇಜುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಲು್ಲತಿ್ತದ್ದರು. 40 ಈ ಕೈ ಾಲೆಯ ಾಗಿಲಿನ
ಹೊರಗಿನ ಗೋಡೆಯ ಬದಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಎರಡು ಮೇಜುಗಳಿದ್ದವು.
41 ಹೀಗೆ ಒಳ ಾಗದ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ಮೇಜುಗಳೂ
ಹೊರ ಾಗದ ಗೋಡೆಯ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ಮೇಜುಗಳೂ ಇದ್ದವು.
ಹೀಗೆ ಾಜಕರು ಎಂಟು ಮೇಜುಗಳಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞದ ಪಶುಗಳನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 42 ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಕಲಿ್ಲನಿಂದ ಾಡಿದ
ಾಲು ್ಕ ಮೇಜುಗಳಿದ್ದವು. ಈಮೇಜುಗಳು ಒಂದೂವರೆ ಳಉದ್ದ,
ಒಂದೂವರೆ ಳ ಅಗಲ, ಒಂದು ಳ ಎತ್ತರ. ಈ ಮೇಜುಗಳ
ಮೇಲೆ ಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಲು ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ
ಾಜಕರು ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು. 43 ಈ ಸ್ಥಳದ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ

ಮೂರು ಇಂಚು ಉದ್ದದ ಾಂಸವನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸುವ ಕೊಂಡಿಗಳಿದ್ದವು.
ಯಜ್ಞದ ಾಂಸವುಈಮೇಜುಗಳಮೇಲಿತು್ತ.

ಾಜಕರ ಕೋಣೆಗಳು
44 ಒಳಗಿನ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳಿದ್ದವು. ಒಂದು

ಉತ್ತರದ ಾ್ವರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ದ ಣಕೆ್ಕ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿತು್ತ.
ಇನೊ್ನಂದು ದ ಣದ ಾ್ವರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದು್ದ ಉತ್ತರಕೆ ್ಕ
ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿತು್ತ. 45 ಅವನು, “ದ ಣಕೆ್ಕ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿದ್ದ
ಕೋಣೆಯು, ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾಜಕ ಉದೊ್ಯೕಗ ಾಡುತಿ್ತರುವ
ಾಜಕರಿ ಾಗಿ. 46 ಆದರೆ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿರುವ

ಕೋಣೆಯು ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ ಾಯರ್ವಹಿಸುತಿ್ತರುವ
ಾಜಕರಿ ಾಗಿ, ಾಜಕರೆಲ್ಲರೂ ಲೇವಿ ಕುಲದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಎರಡನೇ ಗುಂಪಿನ ಾಜಕರುಚಾದೋಕನ ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ಾತ್ರವೇ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ ಯ ಾಪರ್ಣೆ ಾಡಬಹುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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47 ಅವನು ಒಳಗಿನ ಾ್ರ ಾರವನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿದನು. ಅದು
ಚೌಕ ಾಗಿದು್ದ ನೂರು ಳ ಉದ್ದ, ನೂರು ಳ ಅಗಲವಿತು್ತ. ಈ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಆಲಯದಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲತು್ತ.

ಆಲಯದ ಕೈ ಾಲೆ
48ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಆಲಯದ ಕೈ ಾಲೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು

ಹೋದನು. ಅದರ ಇಕೆ್ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಅವನು
ಅಳತೆ ಾಡ ಾಗಿ ಗೋಡೆಯು ಐದು ಳ ದಪ್ಪ, ಮೂರು ಳ
ಅಗಲ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಮಧ್ಯದ ಸ್ಥಳ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಳವಿತು್ತ.
49 ಕೈ ಾಲೆಯು ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಅಗಲ ಮತು್ತ ಹನೆ್ನರಡು ಳ
ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಕೈ ಾಲೆಯನು್ನ ಹತ್ತಲು ಹತು್ತ ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು.
ಕೈ ಾಲೆಯ ಇಕೆ್ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಸ್ತಂಭಗಳಿದ್ದವು.

41
ಆಲಯದಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ

1 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. ಅದರ ಇಕೆ್ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಅವನು ಅಳತೆ
ಾಡಿದನು. ಆ ಗೋಡೆಗಳು ಆರು ಳ ದಪ್ಪ ಾಗಿದ್ದವು. 2ಅದರ
ಾಗಿಲು ಹತು್ತ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿದು್ದ ಅದರ ಎರಡು ಬದಿಯೂ
ಐದೈದು ಳವಿದ್ದವು. ಅವನು ಆ ಕೋಣೆಯ ಅಳತೆ ತೆಗೆದನು.
ಅದು ನಲವತು್ತ ಳ ಉದ್ದ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಅಗಲವಿತು್ತ.
ಆಲಯದಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ

3 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಕೊನೆಯ ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು.
ಅದರ ಾಗಿಲಿನ ಇಕೆ್ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಅವನು ಅಳತೆ
ಾಡಿದನು. ಆ ಗೋಡೆಗಳು ಎರಡು ಳ ದಪ್ಪ ಾಗಿದು್ದ ಏಳು
ಳ ಅಗಲ ಾಗಿದ್ದವು. ಾ್ವರವು ಆರು ಳ ಅಗಲ ಾಗಿತು್ತ.

4ಆಮೇಲೆ ಆಪುರುಷನು ಕೋಣೆಯಉದ್ದವನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿದನು.
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ಅದು ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಉದ್ದ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿತು್ತ. “ಇದು
ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ” ಎಂದು ಅವನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

ಆಲಯದ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಇತರ ಕೋಣೆಗಳು
5 ಆಮೇಲೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಆಲಯದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಅಳತೆ
ಾಡಿದನು. ಅದು ಆರು ಳ ದಪ್ಪ ಾಗಿತು್ತ. ಆಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ

ಕೋಣೆಗಳಿದ್ದವು. ಅವು ಾಲು ್ಕ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿದ್ದವು. 6 ಆ
ಕೋಣೆಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಮೂರು ಅಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲದ್ದವು. ಪ್ರತಿ
ಅಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ ಕೊಠಡಿಗಳಿದ್ದವು. ಆಲಯದ ಗೋಡೆಯು
ಮೆಟಿ್ಟಲು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗ ಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆಗಳು ಈ
ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಾರಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಅವು ಆಲಯದ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. 7 ಪ್ರತಿ ಅಂತಸು್ತ
ಅದರ ಕೆಳಗಿನ ಅಂತಸಿ್ತಗಿಂತ ಅಗಲ ಾಗಿದ್ದವು. ಆಲಯದ ಸುತ್ತ
ಇದ್ದ ಕೋಣೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದಂತೆ ಕಿರಿ ಾಗಿದ್ದವು.
ಹೀಗೆ ಕೊನೆ ಅಂತಸಿ್ತನ ಕೋಣೆಗಳು ಕೆಳಗಣ ಕೋಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ
ಅಗಲ ಾಗಿದ್ದವು. ಮಧ್ಯ ಅಂತಸಿ್ತನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನಿಚ್ಚಣಿಕೆಯು
ಕೆಳಗಿನ ಅಂತಸಿ್ತನಿಂದ ಕೊನೆಯಅಂತಸಿ್ತನವರೆಗೆ ಹೋಗಿತು್ತ.

8ಆಲಯದಸುತ್ತಲೂಒಂದುಜಗಲಿಇರುವದನು್ನ ಾನು ಕಂಡೆನು.
ಇದು ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಅಸಿ್ತ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. ಇದು ಒಂದು
ಅಳತೆ ಕೋಲಿನಷು್ಟ ಎತ್ತರ ಾಗಿತು್ತ. 9 ಆ ಕೋಣೆಗಳ ಹೊರಗಿನ
ಗೋಡೆಯು ಐದು ಳ ದಪ್ಪ ಾಗಿತು್ತ. ಆಲಯದ ಉದ್ದಕೂ್ಕ
ಇದ್ದ ಆ ಕೋಣೆಗಳಿಗೂ 10 ಾಜಕರ ಕೋಣೆಗಳಿಗೂ ನಡುವೆ
ಆಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಅಂತರವಿತು್ತ. 11ಆ ಕೋಣೆಗಳ
ಾಗಿಲುಗಳು ಜಗಲಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಾಡಿದ್ದವು. ಅವಕೆ್ಕ ಒಂದು
ಾಗಿಲು ಉತ್ತರದ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಇನೊ್ನಂದು ಾಗಿಲು ದ ಣದ
ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಇದ್ದವು. ಆ ಎತ್ತರದ ಜಗಲಿಯು ಸುತ್ತಲೂ ಐದು
ಳ ಅಗಲವಿತು್ತ.
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12 ಆಲಯದ ಪಶಿ್ಚಮ ಾಗದ ಕಿರಿ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಕಟ್ಟಡವಿತು್ತ. ಇದು ಎಪ್ಪತು್ತ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿದು್ದ ತೊಂಭತು್ತ
ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಗೋಡೆಯು ಐದು ಳ

ದಪ್ಪ ಾಗಿತು್ತ. 13 ನಂತರ ಅವನು ಆಲಯದ ಅಳತೆ ತೆಗೆದನು.
ಆಲಯವು ನೂರು ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ. ನಿಯಮಿತದ ಸ್ಥಳ, ಅದರ
ಕಟ್ಟಡ ಮತು್ತ ಗೋಡೆಯ ಸಹಿತ ನೂರು ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ.
14ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದ ನಿಯಮಿತದಸ್ಥಳವೂನೂರು ಳಉದ್ದವಿತು್ತ.

15 ಆಲಯದ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ನಿಯಮಿತದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟದ್ದ
ಕಟ್ಟಡದಉದ್ದವನು್ನ ಅವನು ಲೆಕ್ಕ ಾಡಿದನು. ಅದು ಗೋಡೆಯಿಂದ
ಗೋಡೆಗೆ ನೂರು ಳವಿತು್ತ.
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ, ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ ಮತು್ತ ಒಳಗಿನ ಾ್ರ ಾರಕೆ ್ಕ

ಮುಖ ಾಡಿದ್ದ ಕೈ ಾಲೆಯ 16 ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳು
ಹೊದಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. ಎ ಾ್ಲ ಕಿಟಕಿ ಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಮರದ
ಹೊದಿಕೆಯಿತು್ತ. ಾ್ವರದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಆಲಯದ ಗೋಡೆಗೆ ನೆಲದಿಂದ
ಹಿಡಿದು ಕಿಟಕಿಯ ತನಕಮರದ ಹಲಗೆಯಹೊದಿಕೆ ಇತು್ತ.

17 ಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಒಳಗಿನ ಮತು್ತ ಹೊರಗಿನ ಕೋಣೆಗಳ
ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ 18 ಕೆರೂಬಿದೂತರ ಮತು್ತ ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷಗಳ ಚಿತ್ರ
ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಎರಡು ಕೆರೂಬಿದೂತರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಖಜೂರ್ರ
ವೃಕ್ಷವಿತು್ತ. ಪ್ರತಿ ಕೆರೂಬಿದೂತರಿಗೆ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದವು.
19 ಒಂದು ಮುಖ ಮನುಷ ್ಯನ ಮುಖದಂತಿದು್ದ ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷವನು್ನ
ದಿಟಿ್ಟಸುತಿ್ತತು್ತ. ಇನೊ್ನಂದು ಮುಖವು ಸಿಂಹದ ಮುಖದಂತಿದು್ದ ಆಚೆ
ಪಕ್ಕದ ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷವನು್ನ ನೋಡುವಂತಿತು್ತ. ಆಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ
ಈ ರೀತಿಯ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸವಿತು್ತ. 20 ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ
ನೆಲದಿಂದ ಾಗಿಲವರೆಗೆ ಕೆರೂಬಿದೂತರ ಮತು್ತ ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷದ
ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿದ್ದರು.

21 ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಇಕೆ್ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಗೋಡೆಗಳು ಚೌಕ ಾಗಿದ್ದವು.
ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೆದುರು ಮರದಿಂದ ತ ಾರಿಸಿದ ವೇದಿಕೆಯಂತೆ
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ಾಣುತಿ್ತದ್ದ 22 ಒಂದು ವಸು್ತ ಇತು್ತ. ಅದು ಮೂರು ಳ ಎತ್ತರ,
ಎರಡು ಳ ಉದ್ದವಿತು್ತ. ಅದರ ಮೂಲೆಗಳು, ಅದರ ಚೌಕಟು್ಟ
ಮತು್ತ ಬದಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಮರದಿಂದ ಾಡಿದ್ದವುಗ ಾಗಿದ್ದವು. “ಈಮೇಜು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲದೆ” ಎಂದು ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ನನಗೆ
ಹೇಳಿದನು.

23 ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ ಮತು್ತ ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಎರಡೆರಡು
ಾಗಿಲುಗಳಿದ್ದವು. 24 ಒಂದೊಂದು ಾಗಿಲಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಚಿಕ್ಕ
ಾಗಿಲುಗಳು ಅಂದರೆ ಎರಡೆರಡು ಮಡಚುವ ಾಗಿಲುಗಳಿದ್ದವು.

25 ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆರೂಬಿದೂತರ ಮತು್ತ ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷದ
ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಕೆತ್ತ ಾಗಿತು್ತ. ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟತೊ್ತೕ ಅದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಕೈ ಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಾಡಿದ
ಸೂರು ಇತು್ತ. 26 ಇದಕೆ್ಕ ತೆರೆಯ ಾಗದ ಕಿಟಕಿಗಳಿದ್ದವು. ಇದರ
ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಸೂರು ಮತು್ತ ಆಲಯದ
ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಕೋಣೆಯ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷದ ಕೆತ್ತನೆ
ಕೆಲಸವಿತು್ತ.

42
ಾಜಕರ ಕೋಣೆಗಳು

1 ಆಮೇಲೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ನನ್ನನು್ನ ಉತ್ತರ ಾ್ವರದ ಮೂಲಕ
ಹೊರಗಿನ ಾ್ರ ಾರಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅವನು ನನ್ನನು್ನ
ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುವ ಅನೇಕ ಕೋಣೆಗಳಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. ಅದು ಇಕ್ಕಟಾ್ಟದ ಸ್ಥಳದ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲತು್ತ ಮತು್ತ
ಕಟ್ಟಡವು ಉತ್ತರ ಾಗದಲಿ್ಲತು್ತ. 2 ಈ ಕಟ್ಟಡವು ನೂರು ಳ
ಉದ್ದ ಾಗಿದು್ದ ಐವತು್ತ ಳ ಅಗಲವಿತು್ತ. ಉತ್ತರ ಾಗದ
ಾ್ರ ಾರದೊಳಗಿಂದ ಜನರು ಒಳಪ್ರವೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಆ
ಕಟ್ಟಡವು ಮೂರು ಅಂತಸಿ್ತನಷು್ಟ ಎತ್ತರವಿದು್ದ ಅದಕೆ್ಕ ಅನೇಕ
ಮೇಲಂತಸು್ತಗಳಿದ್ದವು. ಇಪ್ಪತು್ತ ಳದ ಒಳಗಿನ ಾ್ರ ಾರವು
ಆಲಯಕೂ್ಕ ಕಟ್ಟಡಕೂ್ಕ ನಡುವೆ ಇತು್ತ. ಎದುರಿನ ಕೋಣೆಗಳು
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ಹೊರಗಿನ ಾ್ರ ಾರದನೆಲಗಟಿ್ಟಗೆಮುಖ ಾಡಿದ್ದವು. 4ಇದರಪ್ರವೇಶ
ಾ್ವರವುಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗೂ್ಯ, ಹತು್ತ ಳ ಅಗಲ, ನೂರು ಳ
ಉದ್ದದ ಾರಿಯು ಆ ಕಟ್ಟಡದ ದ ಣ ಾಗದಲಿ್ಲತು್ತ. 5-6ಈಕಟ್ಟಡವು
ಮೂರು ಅಂತಸು್ತ ಎತ್ತರವಿ ಾ್ದಗೂ್ಯ ಇದಕೆ್ಕ ಹೊರಗಿನ ಾ್ರ ಾರಕೆ ್ಕ
ಇದ್ದಂತೆ ಸ್ತಂಭಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೇಲಿನ ಅಂತಸಿ್ತನ ಕೋಣೆಗಳು, ಮಧ್ಯ
ಮತು್ತ ಕೆಳಗಿನ ಅಂತಸು್ತಗಳ ಕೋಣೆಗಳಿಂದ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಇದ್ದವು.
ಮೇಲಿನಂತಸು್ತ, ಮಧ್ಯ ಅಂತಸಿ್ತಗಿಂತ ಕಿರಿ ಾಗಿತು್ತ. ಮತು್ತ ಮಧ್ಯ
ಅಂತಸು್ತ ಕೆಳಗಿನಅಂತಸಿ್ತಗಿಂತಅಗಲದಲಿ್ಲ ಕಿರಿ ಾಗಿತು್ತ. ಾಕೆಂದರೆ
ಮೇಲಂತಸು್ತಗಳುಆಜಾಗವನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದವು. 7ಕೋಣೆಗಳಉದ್ದಕೆ ್ಕ
ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಒಂದು ಗೋಡೆಯು ಹೊರಗಿನ ಾ್ರ ಾರಕೆ ್ಕ ಸಮ ಾಗಿ
ಇತು್ತ. ಇದು ಕೋಣೆಗಳೆದುರು ಐವತು್ತ ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ.
8 ಹೊರಗಿನ ಾ್ರ ಾರಕೆ ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಕೋಣೆಗಳ ಾಲು
ಐವತು್ತ ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಆಲಯದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಕಟ್ಟಡವು ನೂರು ಳಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ. 9ಕಟ್ಟಡದಪೂವರ್ ಾಗದಲಿ್ಲ
ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರವು ಇತು್ತ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಿನ ಾ್ರ ಾರದಿಂದ
ಜನರು ಒಳ ಪ್ರವೇಶ ಾಡಬಹುದು. 10 ಈ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರವು
ಾ್ರ ಾರದ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಗೋಡೆಯು ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವಲಿ್ಲಯೇ ಇತು್ತ.
ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಡ ಮತು್ತ ಕಿರಿ ಾದ ಜಾಗಕೆ್ಕ ಾಗಿ ದ ಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ

ಕೋಣೆಗಳು ಇದ್ದವು. 11ಈ ಕೋಣೆಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾರಿಯು ಇತು್ತ.
ಇದು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದ ಕೋಣೆಗಳಂತೆ ಇತು್ತ. ಅವುಗಳ ಅಳತೆಯೂ
ಾಗಿಲು ಕದಗಳ ವಿ ಾ್ಯಸವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿತು್ತ. 12 ಕೆಳಗಿನ ಕೋಣೆಗಳ
ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರವು ಕಟ್ಟಡದ ಪೂವರ್ ಾಗದಲಿ್ಲದು್ದ ಗೋಡೆಯ
ಬದಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಾರಿಯಿಂದ ಜನರು ಒಳಪ್ರವೇಶ ಾಡಬಹು ಾಗಿತು್ತ.

13 ಅವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನಿಯಮಿತ
ಇಕ್ಕಟಾ್ಟದ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರುವ ಉತ್ತರದ ಮತು್ತ ದ ಣದ
ಕೋಣೆಗಳು ಪವಿತ್ರ ಾದವುಗಳು. ಅವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಯಜ್ಞ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಾಜಕರಿ ಾಗಿ ಇವೆ. ಅಲಿ್ಲ ಾಜಕರು
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ಅತಿ ಪವಿತ್ರ ಾಣಿಕೆಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವರು. ಮತು್ತ
ಅಲಿ್ಲ ಅತಿ ಪವಿತ್ರ ಾಣಿಕೆಗಳನಿ್ನಡುವರು. ಾಕೆಂದರೆ ಆ
ಸ್ಥಳವು ಪವಿತ್ರ ಾದದು್ದ. ಅತಿ ಪವಿತ್ರ ಾಣಿಕೆ ಾವುವೆಂದರೆ,
ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ, ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ, ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ,
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ ಾಣಿಕೆ. 14 ಈ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ
ಾಜಕರು ತಮ್ಮ ದೀ ಾವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ ಹೊರಗಿನ
ಾ್ರ ಾರಕೆ ್ಕ ಹೋಗಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಆ ವಸು್ತಗಳು ಪವಿತ್ರ ಾದದು್ದ.
ಒಬ್ಬ ಾಜಕನು ಇತರ ಜನರು ಇರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದಲಿ್ಲ
ಅವನು ಕೋಣೆಗೆ ಬಂದು ದೀ ಾವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ ಬೇರೆ
ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು.”

ಹೊರಗಿನ ಾ್ರ ಾರ
15 ಆಲಯದ ಒಳ ಾಗದ ಅಳತೆಯನು್ನ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ

ಬಳಿಕ ನನ್ನನು್ನ ಪೂವರ್ದ ಾ್ವರದಿಂದ ಹೊರತಂದು ಆ ಜಾಗವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಅಳೆದನು. 16ಪೂವರ್ ಾಗವನು್ನ ಅವನು ತನ್ನ ಅಳತೆ ಕೋಲಿನಿಂದ
ಅಳೆದನು. ಅದು ಐನೂರು ಳ ಉದ್ದವಿತು್ತ. 17 ಅವನು ಉತ್ತರ
ಾಗವನು್ನ ಅಳೆದನು, ಅದು ಐನೂರು ಳಉದ್ದವಿತು್ತ. 18ಅವನು
ದ ಣದ ಾಗವನು್ನ ಅಳೆದನು, ಅದು ಐನೂರು ಳ ಉದ್ದವಿತು್ತ.
19 ಅನಂತರ ಪಶಿ್ಚಮದ ಾಗಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಅಳೆದನು. ಅದು
ಐನೂರು ಳ ಉದ್ದವಿತು್ತ. 20 ಆಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಾಲು ್ಕ
ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಅಳೆದನು. ಆ ಗೋಡೆ ಐನೂರು ಳ ಉದ್ದವಿದು್ದ
ಐನೂರು ಳಅಗಲವಿತು್ತ. ಅದುಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಬೇರೆಸ್ಥಳವನೂ್ನ
ಬೇಪರ್ಡಿಸಿತು್ತ.

43
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವನು
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1 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ನನ್ನನು್ನ ಪೂವರ್ದ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. 2 ಅಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯು ಪೂವರ್ದಿಂದ
ಬಂದಿತು. ದೇವರ ಸ್ವರವು ಸಮುದ್ರದ ಶಬ್ದದಂತೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿತು್ತ.
ದೇವರ ಮಹಿ ಾ ಪ್ರ ಾಶದಿಂದ ನೆಲವು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತುಂಬಿತು್ತ.
3 ಾನು ನೋಡಿದ ದಶರ್ನವು ಕೆ ಾರ್ ಾಲುವೆಯ ಬಳಿ ಕಂಡ
ದಶರ್ನದಂತಿತು್ತ. ಾನು ಾ ಾ್ಟಂಗವೆರಗಿದೆನು. 4 ಯೆಹೋವನ
ಮಹಿಮೆಯು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಾ್ವರದ ಮೂಲಕ ಆಲಯದೊಳಗೆ
ಬಂದಿತು.

5 ಆಗ ದೇವ ಾತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಒಳಗಿನ ಾ್ರ ಾರಕೆ ್ಕ
ತಂದಿತು. ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಆಲಯವನು್ನ ತುಂಬಿತು.
6 ಆಲಯದೊಳಗಿಂದ ಾರೋ ನನೊ್ನಡನೆ ಾತ ಾಡಿದಂತೆ
ಕೇಳಿಸಿತು. ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.
7 ಆಲಯದೊಳಗಿಂದ ಬಂದ ಸ್ವರವು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ನರಪುತ್ರನೇ, ಇದು ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವೂ ಾದಪೀಠವೂ ಇರುವ
ಸ್ಥಳ. ಾನು ಇಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿರಂತರವೂ
ಾಸಿಸುವೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗವು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾದ
ಹೆಸರನು್ನ ಾಳು ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಾಜರೂ ಅವರ ಜನರೂ ಲೈಂಗಿಕ
ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿನನ್ನನು್ನ ಅವ ಾನಪಡಿಸರು. ಅವರ ಾಜರುಗಳ
ಮೃತಶರೀರವನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. 8ಅವರಹೊಸಿ್ತಲನು್ನ
ನನ್ನ ಹೊಸಿ್ತಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಡುವದರಿಂದ ಅವರ ನಿಲುವುಗಳನು್ನ
ನನ್ನ ನಿಲುವುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಡುವದರಿಂದ ಅವರು ನನ್ನ
ಹೆಸರಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಕೇವಲ
ಒಂದೇ ಗೋಡೆಯು ಅವರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಲ ಅವರು ಾಪ ಾಡಿ ಾಗ ಮತು್ತ ಆ ಭಯಂಕರ
ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಯಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದೆನು.
9 ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಲಿ ಮತು್ತ
ತಮ್ಮ ಾಜರ ಹೆಣಗಳನೂ್ನ ನನಿ್ನದ ದೂರ ಾಡಲಿ. ಆಗ ಾನು
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ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವೆನು.
10 “ಈಗ, ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗದವರಿಗೆ ಆಲಯದ

ವಿಚಾರ ಾಗಿ ತಿಳಿಸು. ಆಲಯದ ವಿ ಾ್ಯಸದ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು
ತಿಳಿ ಾಗ ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಅವರು ಾಚಿಕೆಪಡುವರು.
11 ಅವರು ತಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾಚಿಕೆಪಡುವರು.
ಆಲಯದ ವಿ ಾ್ಯಸವನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಅದು ಹೇಗೆ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ, ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರಗಳು ಮತು್ತ ಹೊರಗೆ
ಹೋಗುವ ಾಗಿಲುಗಳು ಎಲಿ್ಲರಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ
ಮೇಲೆ ಇರಬೇ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಅದರ ನಿಯಮಗಳನು್ನ, ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿರಿ. ಅವರು
ಎ ಾ್ಲ ಧಮರ್ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಎ ಾ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಬರೆದಿಡಿರಿ. 12 ಇದು ಆಲಯದ ಕಟ್ಟಳೆ: ಪವರ್ತದ ಮೇಲಿನ ಎ ಾ್ಲ
ಾ್ರಂತ್ಯದ ಮೇರೆ ಳಗಿರುವ ಸ್ಥಳವು ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. ಇದು
ಆಲಯದ ಕಟ್ಟಳೆ.
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ

13 “ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ ಉದ್ದ ಳದ* ಅಳತೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಇರಬೇಕು.
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಅಡಿ ಾಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಾಲಿವೆ ತೋಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.
ಅದರ ಆಳ ಒಂದು ಳ. ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಅದರ
ಅಗಲ ಒಂದು ಳ. ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಗೇಣುದ್ದದ
ಚೌಕಟಿ್ಟತು್ತ. ಇದು ಎತ್ತರ ಾದಯಜ್ಞವೇದಿಯವಿ ಾ್ಯಸ. 14ನೆಲದಿಂದ
ಅಡಿ ಾಯದ ತಳದವರೆಗೆ ಅಡಿ ಾಯದ ಎತ್ತರ ಎರಡು ಳ,
ಅದರ ಅಗಲ ಒಂದು ಳ, ಚಿಕ್ಕ ಸಜ್ಜದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಜ್ಜದವರೆಗೆ
ಾಲು ್ಕ ಳ ಎತ್ತರ, ಎರಡು ಳ ಅಗಲ. 15 ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಾಕುವ ಸ್ಥಳದ ಎತ್ತರ ಾಲು ್ಕ ಳ. ಅದರ ಾಲು ್ಕ
ಮೂಲೆಗಳು ಕೊಂಬಿನ ಆ ಾರದಂತಿದ್ದವು. 16 ಬೆಂಕಿ ಾಕುವ ಸ್ಥಳದ

* 43:13: ಉದ್ದ ಳ ಅಕ್ಷರಶಃ “ಒಂದು ಳಮತು್ತ ಒಂದು ಕೈಹಿಡಿ.”
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ಉದ್ದಹನೆ್ನರಡು ಳ;ಅಗಲಹನೆ್ನರಡು ಳ. ಅದುಚೌಕ ಾಗಿತು್ತ.
17 ಅದರ ಮೆಟ್ಟಲು ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಳ ಅಗಲ, ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಳ
ಉದ್ದ ಾಗಿದು್ದ ಚೌಕ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಅಂಚು ಅಧರ್
ಳ ಅಗಲ ಾಗಿತು್ತ. (ಅಡಿ ಾಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಾಲುವೆಯ

ಅಗಲಎರಡು ಳ.) ಯಜ್ಞವೇದಿಯಮೇಲೆಹತು್ತವಮೆಟ್ಟಲುಗಳು
ಪೂವರ್ ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದವು.”

18 ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕ್ರಮಗಳು
ಾವುದೆಂದರೆ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟು್ಟ ಾಗ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ

ಮತು್ತ ಅದರ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಚಿಮುಕಿಸುವದಕೆ್ಕ ಈ ಕ್ರಮಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸು. 19 ಚಾದೋಕನ ಸಂತತಿಯ ಾಜಕರ
ಾಪಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಒಂದು ಎಳೆ ಹೋರಿಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು.
ಇವರು ಲೇವಿಕುಲದ ಾಜಕರು. ಇವರು ನನಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುವ ಸೇವೆ ಾಡುವವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ.’ ” ಇದು ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 20 “ನೀನು ಹೋರಿಯ ರಕ್ತವನು್ನ
ತೆಗೆದು ವೇದಿಯ ಾಲು ್ಕ ಕೊಂಬುಗಳಲಿ್ಲ ್ರೕ ಸಬೇಕು; ಮತು್ತ
ಮೆಟಿ್ಟಲಿನ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ದಿಂಡಿನ
ಮೇಲೂ ರಕ್ತ ್ರೕ ಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಾಡು ಾಗ ನೀನು ವೇದಿಯನು್ನ
ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವಿ. 21 ಆಮೇಲೆ ಾಪಪರಿ ಾರದ ಹೋರಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದು ಆಲಯದ ಜಾಗದಲಿ್ಲ ಆಲಯದ ಹೊರಗಿರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಸುಡಬೇಕು.

22 “ಎರಡನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಹೋತವನು್ನ
ನೀನು ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಾಜಕರು
ಹೇಗೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಾಡಿದರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ತಿರುಗಿ ಾಡಬೇಕು. 23ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದ ನಂತರ
ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾದ ಒಂದು ಹೋರಿ ಮತು್ತ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಒಂದು
ಟಗರನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 24 ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ
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ಅವುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಾಜಕರು ಅದರ ಮೇಲೆ
ಉಪು ್ಪ ಚಿಮುಕಿಸಿ ಹೋರಿ ಮತು್ತ ಟಗರನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 25 ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿದಿವಸ
ಏಳು ದಿವಸಗಳ ತನಕ ಒಂದೊಂದು ಆಡನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾದ ಒಂದು ಎಳೇ ಹೋರಿ ಮತು್ತ
ಟಗರುಗಳನು್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
26 ಏಳು ದಿವಸಗಳ ತನಕ ಾಜಕರು ವೇದಿಯನು್ನ ಪವಿತ್ರ
ಾಡಬೇಕು ಮತು್ತ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು.

27 ಏಳು ದಿವಸಗಳ ತರು ಾಯ, ಎಂಟನೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಜಕರು
ನಿಮ್ಮ ಪರ ಾಗಿ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞವನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಆಗ ಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಾಗುವೆನು.” ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳಿವು.

44
ಹೊರಗಿನ ಾ್ವರ

1 ಆ ಬಳಿಕ ನನ್ನನು್ನ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಆಲಯದ ಪೂವರ್ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ
ತಂದನು. ಾವು ಾ್ವರದ ಹೊರಗಿದೆ್ದವು. ಾ್ವರವು ಮುಚಿ್ಚತು್ತ. 2ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆಂದನು, “ಈ ಾ್ವರವು ಮುಚಿ್ಚಯೇ
ಇರಬೇಕು. ಇದು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಾರೂ
ಪ್ರವೇಶ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಈ ಾ್ವರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಇದು ಮುಚಿ್ಚಯೇ ಇರಬೇಕು. 3 ಜನರ ಅಧಿಪತಿಯು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಲು ಬರು ಾಗ ಅವನು ಾತ್ರ ಈ ಾ್ವರದ
ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಧಿಪತಿಯು ಾ್ವರದ ಮಂಟಪದ
ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಅದೇ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹೊರ
ಬರಬೇಕು.”
ಆಲಯದಪವಿತ್ರತೆ
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4 ಆ ಬಳಿಕ ನನ್ನನು್ನ ಉತ್ತರದ ಾ್ವರದ ಮೂಲಕ ಆಲಯದ
ಮುಂ ಾಗಕೆ್ಕ ಅವನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಾನು
ನೋಡಿ ಾಗ ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ಆತನ ಆಲಯವನು್ನ
ತುಂಬುತಿ್ತತು್ತ. ಾನು ಾ ಾ್ಟಂಗವೆರಗಿದೆನು. 5 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳು, ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಿ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊ. ಪವಿ ಾ್ರಲಯದ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳು. ಆಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಬರುವ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರಗಳನೂ್ನ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರಗಳನೂ್ನ
ಗಮನವಿಟು್ಟ ನೋಡು. 6ಅನಂತರ ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು
ನಿ ಾಕರಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗವೇ,
ನೀವು ಾಡಿರುವ ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳು ನನಗೆ ಾ ಾಗಿವೆ.
7 ನೀವು ನನ್ನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಅನ್ಯರನು್ನ ತಂದಿರುತಿ್ತೕರಿ. ಅವರು
ಸುನ್ನತಿ ಾದವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ
ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ಹೊಲೆ
ಾಡಿರುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು ಾವು ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ

ಮುರಿದುಬಿಟಿ್ಟರಿ. ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ
ರೊಟಿ್ಟ, ಕೊಬು್ಬ, ರಕ್ತಗಳ ಾಣಿಕೆ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಇವೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ
ಆಲಯವನು್ನ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತಿ್ತವೆ. 8ನೀವುನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿದಿರಿ. ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ನೀವು
ಅನ್ಯರ ವಶ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ.’ ”

9 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಾಸ ಾಗಿರುವಅನ್ಯಜನರೊಳಗೆತನುಮನಗಳಲಿ್ಲ
ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿಲ್ಲದವನು ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಕೂಡದು.
10 ಗತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನ್ನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಾಗ ಲೇವಿಯರು
ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು. ಲೇವಿಯರು ಾಡಿದ ಾಪ ಾ್ಕಗಿ
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ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವರು. 11ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಲೇವಿಯರು
ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಆಲಯದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರವನು್ನ ಾವಲು
ಾಯ್ದರು. ಆಲಯದೊಳಗೆ ಸೇವೆ ಾಡಿದರು. ಜನರು ಅಪಿರ್ಸುವ
ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ತ ಾರು ಾಡಿ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಿ, ಅವರ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಅವರು ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. 12 ಆದರೆ

ಆ ಲೇವಿಯರು, ಜನರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡುವಂತೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಿದರು. ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವಂತೆ
ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡುವದೇನೆಂದರೆ, ‘ಅವರು ಾಡಿದ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಅವರು

ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವರು.’ ” ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
13 “ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜಕರಂತೆ ಲೇವಿಯರು ನನಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ

ತರಕೂಡದು. ಅವರು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳ ಬಳಿಗೂ, ಅತೀ ಪವಿತ್ರ
ವಸು್ತಗಳ ಬಳಿಗೂ ಬರ ಾರದು. ಅವರು ಾಡಿದ ಭಯಂಕರ
ಕೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಅವರು ಅವ ಾನಿತ ಾಗಬೇಕು. 14 ಆದರೆ ಾನು
ನನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುವೆನು. ಅವರು
ಅದರೊಳಗೆ ಾಡಬೇ ಾದ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವರು.

15 “ ಾಜಕರೆಲ್ಲರೂ ಲೇವಿ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು.
ಆದರೆ ಲೇವಿಯರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತೊಲಗಿ ಾಗ ಚಾದೋಕನ
ಸಂತತಿಯವ ಾದ ಾಜಕರು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಪ ಾಂಬರಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಾದೋಕನ ಸಂತತಿಯವರು ಾತ್ರ
ನನಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವರು. ಅವರು ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತು ಯಜ್ಞ ಾಡಲ್ಪಡುವ ಾ್ರಣಿಗಳ ಕೊಬು್ಬ ಮತು್ತ ರಕ್ತವನು್ನ
ನನಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವರು.” ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ. 16 “ಅವರು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು. ನನ್ನ
ಮೇಜಿನ ಬಳಿಗೆ ನನಗೆ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಬರುವರು. ಾನು ಅವರಿಗೆ
ವಹಿಸಿರುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಪ ಾಂಬರಿಸುವರು. 17ಒಳಗಿನ ಾ್ರ ಾರದ
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ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರವನು್ನ ಹೊಕು ್ಕ ಾಗ ಅವರು ಾರುಮಡಿ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಧರಿಸುವರು. ಅವರು ಒಳಗಿನ ಾ್ರ ಾರದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಾ್ಲಗಲಿ
ಆಲಯದೊಳ ಾಗಲಿ ಸೇವೆ ಾಡು ಾಗ ಉಣೆ್ಣಯಿಂದ ಾಡಿದ
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. 18 ಅವರು ಾರುಮಡಿಯ
ಮುಂ ಾಸನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಅದೇ ಬಟೆ್ಟಯ ಚಡಿ್ಡಯನೂ್ನ
ಧರಿಸುವರು. ಅವರಿಗೆ ಬೆವರು ಬರಿಸುವ ಾವ ಬಟೆ್ಟ ಾಗಲಿ
ಅವರು ಧರಿಸುವದಿಲ್ಲ. 19 ಹೊರಗಿನ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲರುವ
ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗು ಾಗ, ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡಲು
ಅವರು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದಿಡುವರು. ಒಳಗಿನ
ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲರುವ ವಿಶೇಷ ಾದ ಉ ಾ್ರಣ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಅವರು
ಆ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಇಡುವರು ಮತು್ತ ಹೊರಗಿನ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲರುವ
ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು ಾಗ ಬೇರೆ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಹೀಗೆ ಅವರು ಾಡುವದರಿಂದ ಾ ಾನ್ಯ ಜನರು ಆ ವಿಶೇಷ ಾದ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದಂ ಾಗುವುದು.

20 “ಆ ಾಜಕರು ತಮ್ಮ ತಲೆಯನು್ನ ಬೋಳಿಸುವದೂ
ಇಲ್ಲ ಮತು್ತ ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಉದ್ದ ಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವದೂ ಇಲ್ಲ.
ಇದು ಅವರಲಿ್ಲರುವ ಶೋಕವನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಾಜಕರು
ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡು ಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಬೇಕು. ಅವರು
ತಮ್ಮ ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಸಣ್ಣ ಾಗಿರಿಸುವದಕೆ್ಕ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು.
21 ಾಜಕರು ಒಳಗಿನ ಾ್ರ ಾರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾಗ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದಿರ ಾರದು. 22 ಾಜಕರು
ವಿಧವೆಯರ ಾ್ನಗಲಿ ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನಗೊಂಡ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಾ್ನಗಲಿ
ಮದುವೆ ಾಗಕೂಡದು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸಂತತಿಯವಳೇ ಆಗಿರುವ
ಕನಿ್ನಕೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಿಧವೆಯ ಾ್ನಗಲಿಮದುವೆ ಾಗಬೇಕು.

23 “ ಾಜಕರು ಜನರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳ ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರವಲ್ಲದ
ವಸು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು. ಒಬ್ಬನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ
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ಾಡುವಂಥವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅವರು
ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು. 24 ಾ್ಯಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡುವ
ಾ್ಯ ಾಧಿಶ ಾಗಿ ಾಜಕರು ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು ಮತು್ತ
ನನ್ನ ಆಡಳಿತವನು್ನ ಆಧರಿಸಿ ಅವರು ತೀಪುರ್ ನೀಡಬೇಕು.
ಅವರು ವಿಶೇಷ ಾದ ಕೂಟಗಳನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸು ಾಗ ನನ್ನ
ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವರು ಮತು್ತ ವಿಶೇಷ ಾದ
ಎ ಾ್ಲ ರಜಾದಿನಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ ಅವರು
ೌರವಿಸುವರು. 25 ಸತ್ತ ಹೆಣದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು
ತಮ್ಮನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಆದರೆ ಸತ್ತವರು
ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವ ಾಗಲಿ ಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಮದುವೆ ಾಗದಿದ್ದ
ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯ ಾಗಲಿ ಆಗಿದ್ದಲಿ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ
ಅಪವಿತ್ರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. 26 ಆ ಾಜಕನು ತನ್ನನು್ನ
ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡ ತರು ಾಯ ಾನು ಏಳು ದಿವಸ ಾಯಬೇಕು.
27 ಅನಂತರ ಅವನು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ತಿರುಗಿ ಹೋಗಬಹುದು.
ಆದರೆ ಒಳಗಿನ ಾ್ರ ಾರದೊಳಗೆ ಹೋಗುವ ದಿನದಂದು
ಾಜಕನು ದಲು ತನ ಾಗಿ ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞವನು್ನ

ಸಮಪಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.” ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

28 “ಲೇವಿಯರ ಆಸಿ್ತಯು ಾನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲರೊಳಗೆ ಅವರಿಗೆ
ಾವ ಆಸಿ್ತಯೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಾನೇ ಅವರ ಾಬಸ . 29 ಜನರು
ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ, ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ,ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞಕೆ್ಕ
ತಂದ ಾಣಿಕೆಯೇ ಅವರ ಆ ಾರ ಾಗಿರುವದು. 30 ಎ ಾ್ಲ
ಪ್ರಥಮಫಲವು ಾಜಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ ್ಕದು್ದ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಾದುವ
ದಲನೆ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಿಟು್ಟ ಾಜಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಾಡಿದ್ದಲಿ್ಲ ನೀವು ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತೕರಿ. 31 ಾಜಕರು
ಾಬ ಾವಿಕ ಾಗಿ ಸತು್ತ ಅಥ ಾ ವನ್ಯಜಂತುಗಳು ಕೊಂದಿರುವ
ಾವ ಾ್ರಣಿ ಾಗಲಿ ಪ ಾಗಲಿ ಅದರ ಾಂಸವನು್ನ
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ತಿನ್ನ ಾರದು.

45
ಪವಿತ್ರ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ದೇಶದ ವಿಭಜನೆ

1 “ನೀನು ಚೀಟು ಾಕಿ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ
ದೇಶವನು್ನ ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಾಗವನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಡಬೇಕು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಮೀಸ ಾಗಿಡಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ. ಆ ಪ್ರದೇಶವು ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳ
ಉದ್ದ ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಳ ಅಗಲವಿರುವದು.* ಈ ಎ ಾ್ಲ
ಜಾಗವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. 2 ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮಧ್ಯ ಾಗದಲಿ್ಲ
ಐನೂರು ಳ ಚೌಕದ ಸ್ಥಳ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಮೀಸ ಾಗಿದೆ. ಈ
ಾಗದಪರಿಧಿಯಉದ್ದಕೂ್ಕ ಐವತು್ತ ಳ ಅಗಲದಜಾಗವಿರುವದು.

3-4ಪವಿತ್ರ ಾದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳಉದ್ದದಮತು್ತ
ಹತು್ತ ಾವಿರ ಳ ಅಗಲದ ಸ್ಥಳವು ಾಜಕರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು.
ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲ
ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡುವುದರಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಾಗವು
ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂ
ಇರಬೇಕು. ಆಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಮೀಸ ಾದ ಐನೂರು ಳ ಚೌಕ ಾದ
ಜಾಗವು ಈ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗಿರಬೇಕು. ಆ ಸ್ಥಳವು ಮ ಾ
ಪವಿತ್ರ ಾದ ಸ್ಥಳ. ಾಕೆಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಾದ ಆಲಯವು
ಅಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ. 5 ಪವಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಉಳಿದಧರ್ ಾಗವು ಅಂದರೆ
ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳಉದ್ದದಮತು್ತ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಳಅಗಲದ

* 45:1: ಹತು್ತ ಾವಿರ ಳ ಅಗಲ ಪು ಾತನ ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಯಲಿ್ಲ “ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ
ಳ” ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಾಜಕರಿಗೋಸ ್ಕರ ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಮೀಸ ಾಗಿದ್ದ

ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಹೀಬೂ್ರ ಾಷೆಯ ಪ್ರತಿಯು ಸೂಚಿಸುತಿ್ತರಬಹುದು. ಾಜಕರಿಗೋಸ ್ಕರ,
ದೇ ಾಲಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರಿಗೋಸ ್ಕರ ಮೀಸ ಾಗಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಗಿ್ರೕಕ್
ಪ್ರತಿಯು ಸೂಚಿಸುತಿ್ತರಬಹುದು.
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ಜಾಗವು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಮೀಸ ಾಗಿದೆ. ಅವರು ಾಸಿಸುವ ಪಟ್ಟಣವು
ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ.†

6 “ಪವಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಾಗದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳ
ಉದ್ದದ ಮತು್ತ ಐದು ಾವಿರ ಳ ಅಗಲದ ಪ್ರದೇಶ ಾಗವು
ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಈ ಪ್ರದೇಶ
ಾಗವು ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 7 ಅಧಿಪತಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಾಗದ
ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಭೂ ಾಗಗಳಿರುವುದು. ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರ
ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುವ ಪಶಿ್ಚಮ ಾಗ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪಟ್ಟಣದ
ಪೂವರ್ ಭೂ ಾಗ. ಇದು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಪೂವರ್ ಾಗದಲಿ್ಲದೆ.
ಅಧಿಪತಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ ಾಗವು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಾಗದ ಪಶಿ್ಚಮದ
ಅಂಚಿನಿಂದ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಅಧಿಪತಿಯ ಪೂವರ್ ಪ್ರದೇಶ ಾಗವು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಪಟ್ಟಣದ
ಅಂಚಿನಿಂದಪೂವರ್ದ ಗಡಿಯವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. 8ಭೂಪ್ರದೇಶದ
ಈ ಾಗವು ಅಧಿಪತಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಹೀಗೆ, ಹಿಂದಿನ ಾಲದ
ಅಧಿಪತಿಗಳು ಾಡಿದಂತೆ ಈ ಅಧಿಪತಿಯು ಜನರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ
ಅವರ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಭೂ ಾಗವು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಇತರ ಕುಲಗಳವರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.”

9 ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು: “ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನರನು್ನ ಆಳುವವರೇ, ಅವರನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಗಿ ಆಳುವದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಅವರನು್ನ ಸುಲುಕೊಳು್ಳವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಾ್ಯಯದಿಂದಿದು್ದ
ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನ ಾಡಿರಿ. ಅವರನು್ನ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಂದ
ಹೊರಡಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ.” ಇದುನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

10 “ಜನರನು್ನ ೕಸಪಡಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಾ್ಯಯ ಾದ
ಅಳತೆಗಳನೂ್ನ ಾ್ರಸುಗಳನೂ್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ. 11 ಏಫಾ ಮತು್ತ
ಬತ್ ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಅಳತೆಯುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು. ಬತ್ ಮತು್ತ
† 45:5: ಅವರು…ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ ಹೀಬೂ್ರ ಪ್ರತಿಯಲಿ್ಲ “ಈ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ 20
ಾಗಗಳು” ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.
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ಏಫಾಇವೆರಡೂ ಹೋಮೆರಿನ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಾಲು. ಆಅಳತೆಗಳು
ಹೋಮೆರಿಗೆಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 12ಒಂದುಶೆಕೆಲ್ಇಪ್ಪತು್ತ ಗೆ ಾ
ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಮಿನವುಅರವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ನಷು್ಟ ಇರಬೇಕು. ಅದು
ಇಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತೆದು ಶೆಕೆಲ್ಮತು್ತ ಹದಿನೈದು ಶೆಕೆಲ್ ಗಳಿಗೆ
ಸ ಾನ ಾಗಿರಬೇಕು.

13 “ನೀವು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ ವಿಶೇಷ ಾಣಿಕೆಯಿದು:

ಒಂದು ಹೋಮೆರ್ ಗೋಧಿಗೆ 1/6 ಏಫಾ ಗೋಧಿ ಕೊಡಬೇಕು.
ಒಂದು ಹೋಮರ್ ಾಲಿರ್ಗೆ 1/6 ಏಫಾ ಾಲಿರ್ ಕೊಡಬೇಕು;
14ಒಂದು ಕೋರ್ಆಲೀವ್ಎಣೆ್ಣಗೆ 1/10ಬತ್ಆಲಿವ್ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕು;

ಹತು್ತ ಬತ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೋಮೆರ್, ಹತು್ತ ಬತ್ ಅಂದರೆ
ಒಂದು ಕೋರ್ ಎಂಬುದನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಡಿರಿ.

15ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನೀ ಾವರಿಯಹುಲು್ಲ ಾವಲಿನ ಇನೂ್ನರು ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಕುರಿಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.

“ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಗಳಿಗೂ, ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಿಗೂ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳಿಗೂ ಈ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ
ಾಣಿಕೆಗಳು ಜನರನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡುವವು.” ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳಿವು.

16 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಈ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 17 ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ಹಬ್ಬದ
ಆಚರಣೆಗಳಿ ಾಗಿ ಅಧಿಪತಿಯು ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಲೇಬೇಕು.
ಅಧಿಪತಿಯು ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳನೂ್ನ
ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳನೂ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಹಬ್ಬದ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯಲಿ್ಲಯೂ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗದ ಎ ಾ್ಲ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬಗಳಲಿ್ಲಯೂ
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ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ಸಂತತಿಯಜನರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅಧಿಪತಿಯು ಈ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.”

18 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:
“ ದಲನೇ ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ
ಒಂದು ಎಳೇ ಹೋರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಆಲಯದ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. 19 ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞಕೆ್ಕ
ಬಲಿಯಪಿರ್ಸಿದ್ದ ಾ್ರಣಿಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅದನು್ನ ಆಲಯದ ಾಗಿಲಿನ ನಿಲುವು ಕಂಬಗಳಿಗೂ,
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸಜ್ಜದ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಒಳಗಿನ
ಾ್ರ ಾರದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಎರಡು ನಿಲುವು ಕಂಬಗಳಿಗೂ
ಹಚ್ಚಬೇಕು. 20 ಾ ಾದರೂ ಆಕಸಿ್ಮಕ ಾಗಿ ಅಥ ಾ ತಿಳಿಯದೆ
ಾಪ ಾಡಿದ್ದಲಿ್ಲ, ಹೀಗೆಯೇ ತಿಂಗಳಿನ ಏಳನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲಯೂ
ಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಆಲಯವನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವಿರಿ.

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಣಿಕೆ ಸಮಪರ್ಣೆ
21 “ ದಲನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ನೀವು

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬವು ಈ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವದು. ಆ ಹಬ್ಬವು ಏಳು ದಿವಸಗಳ
ತನಕ ನಡೆಯುವದು. 22ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರಜೆಯ ಾ್ನಳುವ ಾಜನು
ತನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂ
ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ ಬಲಿಯಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅದು
ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಡುವದು. 23 ಹಬ್ಬದ
ಏಳು ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಜನು ಏಳು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಏಳು
ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
24 ಾಜನು ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಒಂದು ಏಫಾ ಜವೆಗೋಧಿಯನು್ನ
ಹೋರಿ ಂದಿಗೂ ಒಂದು ಏಫಾ ಜವೆಗೋಧಿಯನು್ನ
ಟಗರಿನೊಂದಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಾಜನು ಪ್ರತೀ
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ಒಂದು ಏಫಾ ಜವೆಗೋಧಿ ಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹಿನ್ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ
ಕೊಡಬೇಕು. 25 ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬದ ಏಳು ದಿವಸಗಳಲೂ್ಲ
ಾಜನು ಾಗೆಯೇ ಾಡಬೇಕು. ಈ ಹಬ್ಬವು ಏಳನೇ ತಿಂಗಳಿನ
ಹದಿನೈದನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವದು. ಈ ಾಣಿಕೆಯು
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ, ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಮತು್ತ
ಎಣೆ್ಣಯ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳಿ ಾಗಿ ಅವೆ.”

46
ಾಜನೂ ಹಬ್ಬಗಳೂ

1 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಒಳಗಿನ
ಾ್ರ ಾರದ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನ ಾ್ವರವು ಆರು ಕೆಲಸದ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ
ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವದು. ಅದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯ
ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವದು. 2 ಅಧಿಪತಿಯು ಆ ಾ್ವರದ
ಕೈ ಾಲೆ ಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅದರ ನಿಲುವು ಕಂಬದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಲು್ಲವನು. ಅಧಿಪತಿಯು ಕೊಡುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞವನು್ನ ಆಗ ಾಜಕರು ಸಮಪಿರ್ಸುವರು.
ಅಧಿಪತಿಯುಆ ಾ್ವರದಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಆ ಾಧಿಸುವನು. ಅನಂತರ
ಅವನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವನು. ಆ ಾ್ವರದ ಕದಗಳು ಾಯಂ ಾಲದ
ತನಕ ತೆರೆದೇ ಇರುವವು. 3 ಸಬ್ಬತ್ ಮತು್ತ ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ
ಾ ಾನ್ಯ ಜನರೂ ಅದೇ ಾ್ವರದ ಬಳಿ ಆ ಾಧಿಸುವರು.
4 “ಸಬ್ಬತ್ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಾಜನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವನು. ಅವನು ಅದ ಾ್ಕಗಿ
ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾದಆರು ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾದಒಂದುಟಗರನೂ್ನ
ಕೊಡಬೇಕು. 5ಟಗರಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಏಫಾ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ
ಕೊಡಬೇಕು. ಕುರಿಗ ಂದಿಗೆ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಾಜನು ತನ್ನ
ಇಷ್ಟಬಂದ ಾಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತೀ ಒಂದು ಏಫಾ
ಾನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹಿನ್ ಆಲಿವ್ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.
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6 “ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ ದಿವಸ ಅವನು ಒಂದು ಎಳೇ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ
ಹೋರಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅದರ ತೆಗೆ ಆರು
ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಒಂದು ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ
ಟಗರನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 7 ಾಜನು ಒಂದು ಏಫಾ ಾನ್ಯವನು್ನ
ಹೋರಿ ಂದಿಗೂ ಇನೊ್ನಂದು ಏಫಾ ಾನ್ಯವನು್ನ ಟಗರಿನೊಂದಿಗೂ
ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಧಿಪತಿಯು ಕುರಿಗ ಂದಿಗೆ ತನಗಿಷ್ಟ ಾದಷು್ಟ
ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆಅವನುಪ್ರತೀಒಂದು
ಏಫಾ ಾನ್ಯಕೆ ್ಕ ಒಂದು ಹಿನ್ ಆಲಿವ್ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕೊಡಲೇಬೇಕು.

8 “ಅಧಿಪತಿಯು ಆಲಯದ ಸಂಕೀಣರ್ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾಗ
ಅವನು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಾ್ವರದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಮತು್ತ ಅದರ
ಮೂಲಕವೇ ಅವನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು.

9“ ಾ ಾನ್ಯ ಜನರುವಿಶೇಷಹಬ್ಬದದಿವಸಗಳಲಿ್ಲಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸಂಧಿಸಲು ಬರು ಾಗ ಉತ್ತರ ಾ್ವರದಿಂದ ಬರುವವರು ದ ಣ
ಾ್ವರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದ ಣದ ಾ್ವರದಿಂದ
ಒಳ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವನು ಉತ್ತರ ಾ್ವರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ
ಹೋಗಬೇಕು. ಾರೂ ಬಂದ ಾರಿಯಿಂದಹಿಂದೆ ಹೋಗ ಾರದು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ನೇರ ಾಗಿಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕು. 10 ಾಜನು ತನ್ನ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಜನರು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಾಡು ಾಗ
ಅವನೂ ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕು. ಅವರು ಹೊರಗೆ
ಹೋಗು ಾಗಲೂ ಅವನು ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕು.

11 “ಹಬ್ಬದ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಎಳೇ ಹೋರಿ ಂದಿಗೆ ಒಂದು ಏಫಾ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟಗರಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಏಫಾ
ಾನ್ಯವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಕುರಿಗ ಂದಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ
ಾನ್ಯವು ಾಜನಿಗೆ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರ ಾರ ಇರುವದು. ಅದರ ತೆಗೆ ಒಂದು
ಏಫಾ ಾನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹಿನ್ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಕೊಡಬೇಕು.

12 “ ಾಜನು ತನ್ನ ಇಚೆ್ಛಯ ಪ್ರ ಾರ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಅಥ ಾ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಅಥ ಾ
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ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾದ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸು ಾಗ ಅವನಿ ಾಗಿ
ಪೂವರ್ದ ಾಗಿಲು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವನು ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಂತೆ ತನ್ನ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ನಂತರ ಅವನು
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾಗ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರವುಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಬೇಕು.

ದೈನಂದಿನ ಸಮಪರ್ಣೆ
13 “ನೀನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ವಷರ್ದ

ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಕುರಿಯನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 14 ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ನೀನು ಐದು
ಸೇರು ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನೂ್ನ ಎರಡು ಸೇರು ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬೆರೆಸಿ
ಪ್ರತಿದಿನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾನ್ಯ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
15 ಹೀಗೆ ಅವರು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಕುರಿ, ಾನ್ಯ ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಪ್ರತೀ
ಮುಂಜಾನೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.”

ಾಜನ ಾಬಸದ ಬಗೆ್ಗ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು
16 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಒಬ್ಬ
ಾಜನು ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಾಗವನು್ನ
ಉಚಿತ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇರುವದು.
ಅದು ಅವರ ಆಸಿ್ತ ಾಗುವದು. 17 ಆದರೆ ಆ ಾಜನು ತನ್ನ
ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ತನ್ನ ಾಸನಿಗೆ ಉಚಿತ ಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟರೆ, ಆ ಭೂಮಿಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂವತ್ಸರದ ತನಕ ಾತ್ರವೇ
ಾಸನ ಾ್ದಗಿರುವದು. ಅನಂತರ ಅದು ಾಜನಿಗೆ ಹಿಂದೆ
ಹೋಗುವದು. ಾಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾತ್ರ ಾಜನಿಂದ ಹೊಂದಿದ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಅನುಭೋಗಿಸುವರು. 18 ಾಜನು ತನ್ನ
ಪ್ರಜೆಯ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಉಪ ೕಗಕೆ್ಕಂದು ಬಲ ಾ್ಕರದಿಂದ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು ಅಥ ಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೂ ಾರದು. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಭೂಮಿಯಿಂದ ಾಲನು್ನ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನನ್ನ
ಜನರು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ.”
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ವಿಶೇಷ ಅಡಿಗೆಮನೆ
19 ಬಳಿಕ ಆ ಪುರುಷನು ನನ್ನನು್ನ ಮ ಾ ಾ್ವರದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲನ

ಪ್ರವೇಶ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ಾಜಕರ ಪವಿತ್ರ
ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 20 ಅವನು ನನಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಜಕರು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಮತು್ತ ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞದ ಾಂಸಗಳನು್ನ ಬೇಯಿಸುವರು.
ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯ ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಸುಡುವರು. ಇದನು್ನ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಾಕೆ ಾಡು ಾ್ತರೆಂದರೆ ಅವರು
ಹೊರಗಿನ ಾ್ರ ಾರದೊಳಗೆ ಆ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತವನು್ನ ತರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ
ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಾವರ್ಜನಿಕರು ಕೂಡುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಆ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತವನು್ನ
ತರ ಾರದು.”

21 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೊರಗಿನ ಾ್ರ ಾರಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. ಆ ಾ್ರ ಾರದ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ವಿ ಾಲ ಾದ ಾ್ರ ಾರದ ಪ್ರತೀ
ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಇನೊ್ನಂದು ಚಿಕ್ಕ ಾ್ರ ಾರವಿರುವದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
22 ಆ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ
ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಾ್ರ ಾರವಿತು್ತ. ಈ ಾ್ರ ಾರದ ಉದ್ದ ನಲವತು್ತ ಳ
ಮತು್ತ ಅಗಲಮೂವತು್ತ ಳ. ಈ ಾಲು ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಾ್ರ ಾರಗಳುಒಂದೇ
ಅಳತೆಯುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿದ್ದವು. 23 ಇವುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಇಟಿ್ಟಗೆಯ
ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಈ ಗೋಡೆ ಳಗೆ ಅಡಿಗೆ ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸ ಾಗಿತು್ತ. 24 ಅವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಆಲಯದ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಜನರು ಾ ಾನ್ಯ ಜನರ
ಯಜ್ಞದ ಾಂಸವನು್ನ ಆ ಜನರಿ ಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವರು.”

47
ಆಲಯದಿಂದ ನೀರಿನ ಹರಿಯುವಿಕೆ

1 ಅವನು ಆಲಯದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. ಾನು ಅಲಿ್ಲ ಆಲಯದಪೂವರ್ ಾ್ವರದ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ
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ಹರಿಯುವ ನೀರನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆಲಯದ ಮುಂ ಾಗ ಪೂವರ್
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದೆ. ಆ ನೀರು ಆಲಯದ ದ ಣದ ಾಗದ ಕೆಳಗಿನಿಂದ
ಹರಿಯು ಾ್ತಯಜ್ಞವೇದಿಯದ ಣದ ಕಡೆಗೆಹರಿಯುತಿ್ತತು್ತ. 2ಅವನು
ನನ್ನನು್ನ ಉತ್ತರದ ಾ್ವರದಿಂದಹೊರಕೆ್ಕ ತಂದು,ದೇ ಾಲಯದಹೊರ
ಅಂಚಿನಲಿ್ಲಯೇ ಪೂವರ್ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ ತಂದನು. ಆ ಾ್ವರದ ದ ಣದ
ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತಿ್ತತು್ತ.

3ಅವನು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಅಳತೆಯನೂಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡುಪೂವರ್ದ
ಕಡೆಗೆ ನಡೆದನು. ಅವನು ಾವಿರ ಳ ಅಳೆದನು. ನನ್ನನು್ನ ಆ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. ನೀರು
ನನ್ನ ಾದಮುಳುಗುವಷು್ಟ ಆಳವಿತು್ತ. 4ಅವನು ತಿರುಗಿ ಾವಿರ ಳ
ಅಳೆದನು. ಆ ಜಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ನಡೆಯಲು ಹೇಳಿದನು.
ಅಲಿ್ಲ ನೀರು ನನ್ನ ಣ ಾಲಿನಷು್ಟ ಆಳವಿತು್ತ. ತಿರುಗಿ ಅವನು ಾವಿರ
ಳದಷು್ಟ ದೂರ ಅಳತೆ ಾಡಿದನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀರಿನಲಿ್ಲ

ನಡೆಯಲು ಹೇಳಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ನೀರು ನನ್ನ ಸೊಂಟದಷು್ಟ ಆಳ ಾಗಿತು್ತ.
5 ಅವನು ಇನೂ್ನ ಒಂದು ಾವಿರ ಳ ದೂರ ಅಳೆದನು. ಅಲಿ್ಲ
ನೀರು ಹೆಚಿ್ಚದು್ದ ನನಿ್ನದ ಾಟಲು ಆಗದಷು್ಟ ಆಳವಿತು್ತ. ಅದು
ನದಿ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಈಜಾಡಬಹು ಾಗಿತು್ತ. ಾಟ ಾಗದ
ಆಳ ಾದ ಹೊಳೆ ಾಗಿತು್ತ. 6 ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ,
ನೀನು ನೋಡಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಗಮನವಿಟಿ್ಟ ಾ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಆಗ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಹೊಳೆಯ ಪಕ್ಕದಲೆ್ಲೕ ಕರೆದುಕೊಂಡು

ಹೋದನು. 7 ಾನು ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರು ಾಗ ಅದರ
ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಮರಗಳನು್ನ ನೋಡಿದೆನು.
8 ಅವನು ನನೊ್ನಡನೆ, “ಈ ನದಿಯು ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಹೊರಟು
ಅ ಾ ಾ ತಗಿ್ಗನ ಕಡೆ ಹರಿಯುತಿ್ತದೆ. 9 ಇದು ಮೃತು್ಯಸಮುದ್ರವನು್ನ
ಸೇರಿ ಾಗ ಅದರ ನೀರು ಹೊಸ ಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಾಗುವದು. ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ಾ ಾ ತರದ ಮೀನುಗಳು ಜೀವಿಸುವವು, ಮತು್ತ ಆ ಹೊಳೆಯು
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ಹರಿಯುವಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಾ್ರಣಿಗಳು ಾಸಿಸುವವು.
10 ಎಂಗೇದಿಯಿಂದ ಾ್ರರಂಭ ಾಗಿ ಏನ್ ಎಗ್ಲಯಿಮ್ ತನಕ ಬೆಸ್ತರು
ಹೊಳೆಯದಡದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವದನು್ನ ನೀನು ನೋಡಬಹುದು. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಬೀಸಿ ಾ ಾ ತರದಮೀನುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯುವದನು್ನ
ನೀನು ನೋಡಬಹುದು. ಭೂಮಧ್ಯ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಎಷು್ಟ
ವಿಧ ಾದ ಮೀನುಗಳಿವೆ ೕ ಅಷೆ್ಟೕ ವಿಧ ಾದ ಮೀನುಗಳು ಈ
ಹೊಳೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇವೆ. 11 ಆದರೆ ಜವುಗು ನೆಲಗಳೂ ಸವುಳು
ನೆಲಗಳೂ ಸಿಹಿ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅವು ಉಪು ್ಪ ತ ಾರಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿ
ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡುವವು. 12 ಎ ಾ್ಲ ತರಹದ ಹಣಿ್ಣನ ಮರಗಳು
ನದಿಯ ಇಕೆ್ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬೆಳೆಯುವವು. ಅವುಗಳ ಎಲೆಗಳು
ಎಂದಿಗೂ ಒಣಗಿ ನೆಲಕೆ್ಕ ಉದುರವು. ಆ ಮರಗಳಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾಲ
ಹಣು್ಣಗಳು ಇರುವವು. ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೊಡುವವು.
ಾಕೆಂದರೆ ಆ ಮರಗಳಿಗೆ ನೀರು ಆಲಯದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರ

ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಆ ಾರ ಾ ್ಕಗಿಯೂ ಅದರ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಔಷಧಿಯನೂ್ನ
ತ ಾರಿಸಬಹುದು.”
ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ದೇಶದ ವಿಭಜನೆ

13 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ ದೇಶವನು್ನ ವಿಂಗಡಿಸು ಾಗ
ಅವುಗಳ ಮೇರೆ ಾವುವೆಂದರೆ, ೕಸೇಫನಿಗೆ ಎರಡು ಾಲು
ಇರುವದು. 14ನೀವು ದೇಶವನು್ನ ಸ ಾನ ಾಗಿ ಾಲು ಾಡಬೇಕು.
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದೆ್ದನು. ಈಗ ಾನು ಇದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
15 “ದೇಶದ ಮೇರೆ ಾವದೆಂದರೆ, ಉತ್ತರದ ಮೇರೆಯು

ಭೂಮಧ್ಯ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಾ್ರರಂಭ ಾಗಿ ಹೆತೊ್ಲೕನ್ ಕಡೆಗೂ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಚೆ ಾದ್ ಕಡೆಗೂ 16 ಅಲಿ್ಲಂದ ಬೇರೋತ್ ಕಡೆಗೂ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಸಿಬ್ರಯಿಮ್ (ಇದು ದಮಸ್ಕ ಮತು್ತ ಾಮತ್ ಗಳ ಮೇರೆಯಲಿ್ಲದೆ)
ಕಡೆಗೂ ಅಲಿ್ಲಂದ ಾಚೇರ್ ಕಡೆಗೂ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹತಿ್ತೕಕೋನ್ (ಇದು
ಹ ಾನದ ಮೇರೆಯಲಿ್ಲದೆ) ಕಡೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 17ಹೀಗೆ ಉತ್ತರದ
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ಮೇರೆಯು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ದಮಸ್ಕದ ಉತ್ತರದ ಗಡಿ ಾದ ಹಚರ್
ಐನೋನ್ ಮತು್ತ ಹ ಾತಿಗೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಾಗುವದು. ಇದು ಉತ್ತರ
ಾಗದಮೇರೆ.
18 “ಪೂವರ್ ಾಗದಲಿ್ಲ, ಮೇರೆಯು ಹ ಾ್ರನ್ ಮತು್ತ ದಮಸ್ಕದ

ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಹಚರ್ ಐನೋನ್ ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ೕಡರ್ನ್
ಹೊಳೆಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಮುಂದುವರಿದು ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜ್ಯಕೂ್ಕ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಹರಿದು ಪೂವರ್ದ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಅಲಿ್ಲಂದ ಾ ಾರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದುಪೂವರ್ ಕಡೆಯಮೇರೆ.

19 “ದ ಣ ಮೇರೆಯು ಾ ಾರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಮೆರೀಬೋತ್-
ಾದೇಶ್ ನಲಿ್ಲರುವ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಯವರೆಗೂ ಹೋಗುವರು. ಬಳಿಕ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನೀರಿನ ತೊರೆಯ ಾಗರ್ದಿಂದ
ಭೂಮಧ್ಯ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಸೇರುವದು. ಇದು ದ ಣದಮೇರೆ.

20 “ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಲೆಬೊಹ ಾತ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದ
ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಸಮುದ್ರ ತೀರವೇ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನ
ಮೇರೆ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.

21 “ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನೀವು
ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು. 22 ನೀವು ಇದನು್ನ ಸ್ವಂತ ಾಬಸ ಾ್ಕಗಿ
ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಧೆ್ಯ ಪರದೇಶದವರೂ ಅವರ
ಮಕ್ಕಳೂ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಈ ಪರದೇಶಸ್ಥರು ಈ ದೇಶದ
ನಿ ಾಸಿಗ ಾಗಿರುವರು. ಅವರು ಇಲಿ್ಲಯೇ ಹುಟಿ್ಟ ಇಲಿ್ಲಯೇ
ಬೆಳೆದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನವರಂತಿರು ಾ್ತರೆ. ನೀವು ಅವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ
ವಂಶದವರೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 23 ಾವ
ಕುಲದವರೊಂದಿಗೆ ಆ ಪರದೇಶಸ್ಥನು ಾಸ ಾಗಿರು ಾ್ತನೋ
ಅದೇ ಕುಲದವರು ಅವನಿಗೆ ನೆಲವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.” ಇದು ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

48
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವಿವಿಧ ಕುಲದವರಿಗೆ ಾಬಸ
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1-7 “ಉತ್ತರದ ಮೇರೆಯು ಭೂಮಧ್ಯ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೆತೊ್ಲೕನಿಗೂ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹ ಾತ್ ಕಣಿವೆಗೂ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹಚರ್ ಏ ಾನಿಗೂ ಹೋಗುವುದು. ಈ ಸ್ಥಳವು ಹ ಾತ್
ಮತು್ತ ದಮಸ್ಕಸ್ ನ ಗಡಿಯಲಿ್ಲರುವದು. ಪೂವರ್ದ ಗಡಿಯಿಂದ
ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ ಹೋಗುವ ಈ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾನ್,
ಆಶೇರ್, ನಫಾ್ತಲಿ, ಮನಸೆ್ಸ, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ರೂಬೇನ್ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಜನರಿಗೆ ಭೂಮಿಯು ಸಿಗುವದು.

ದೇಶದ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾಗ
8 “ಆ ಯೆಹೂದನ ಸರಹದಿ್ದನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ

ಪಶಿ್ಚಮದವರೆಗೆ ನೀವು ಮೀಸ ಾಗಿಡಬೇ ಾದ ಭೂಮಿಯಿದೆ.
ಇದಲ ಅಗಲ ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳ. ಇದರ ಉದ್ದವು
ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ ಇರುವ ಬೇರೆ ಕುಲದವರ ಾಬಸದ
ಭೂಮಿಯಷಿ್ಟರುವುದು. ಆಲಯವು ಈ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾ್ರಂತ್ಯದ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವದು. 9 ಈ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು. ಇದು ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳ ಉದ್ದ ಮತು್ತ
ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿರುವದು. 10 ಈ ವಿಶೇಷ ಾದ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ವಿ ಾಗಿಸಿ ಾಜಕರಿಗೆ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಕೊಡ ಾಗುವುದು.

“ ಾಜಕರುಆಪ್ರದೇಶದಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಆ ಾಗದ ಉದ್ದವು ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕಗೆ ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳ
ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ
ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ದ ಣಕೆ್ಕ ಇಪ್ಪತೆದು
ಾವಿರ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವು
ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವುದು. 11ಈ ಭೂಮಿಯು ಚಾದೋಕನ
ಸಂತತಿಯವರಿಗಿರುವದು. ಆ ಜನರು ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಜಕ ಾಗಿ
ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರು ಾ್ತರೆ. ಾಕೆಂದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಇತರ ಜನರು
ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತೊಲಗಿದರೂ ಇವರು ನನಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುವದನು್ನ
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ಮುಂದುವರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಲೇವಿಕುಲದ ಜನರಂತೆ ಚಾದೋಕನ
ಸಂತತಿಯವರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 12 ಪವಿತ್ರ ಾ್ರಂತ್ಯದ
ಈ ಾಗವು ಆ ಾಜಕರಿ ಾಗಿ ಮೀಸ ಾಗಿದೆ. ಇದು ಲೇವಿಯರ
ಭೂಮಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ.

13 “ ಾಜಕರ ಭೂಮಿಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರ ಾಲಿನ ಭೂಮಿ
ಇರುವದು. ಇದರ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳ; ಅಗಲ
ಹತು್ತ ಾವಿರ ಳ. ಈ ಎರಡು ಾಲುಗಳ ಒಟ್ಟಳತೆ ಇಪ್ಪತೆದು
ಾವಿರ ಳ ಉದ್ದ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಳ ಅಗಲ. 14 ಈ
ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಲೇವಿಯರು ಾರಕೂಡದು, ಬದ ಾಯಿಸಕೂಡದು
ಮತು್ತ ವಿಭಜಿಸಕೂಡದು. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೀಸ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ
ದೇಶದ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾಗ ಾಗಿದೆ.

ನಗರದ ಆಸಿ್ತಯ ಾಲು
15 “ ಾಜಕರಿಗೆ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನೂ್ನ

ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳ ಉದ್ದ ಮತು್ತ ಐದು ಾವಿರ ಳ ಅಗಲದ
ಒಂದು ತುಂಡು ಜಾಗ ಉಳಿಯುವದು. ಈ ಜಾಗವು ನಗರವನು್ನ
ಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿ; ಪಶುಗಳ ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಮನೆಗಳನು್ನ
ಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇರುವದು. ಾ ಾನ್ಯ ಜನರು ಈ ಜಾಗವನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಬಹುದು. ನಗರವು ಇದರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇರುವದು.
16 ನಗರದ ಅಳತೆಯು ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಇರುವದು; ಉತ್ತರದ
ಮೇರೆಯು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದ ಐನೂರು ಳ; ದ ಣದ ಮೇರೆಯು
ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದ ಐನೂರು ಳ, ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯು ಾಲು ್ಕ
ಾವಿರದ ಐನೂರು ಳ ಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯು ಾಲು ್ಕ
ಾವಿರದ ಐನೂರು ಳ ಇರುವದು. 17ಪಶುಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸಲು
ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿರುವದು. ಈ ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿನ
ಅಗಲವು ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಇನೂ್ನರ ಐವತು್ತ ಳವಿರುತ್ತದೆ.
18ವಿಶೇಷ ಾದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಸ್ಥಳದಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಹತು್ತ ಾವಿರ
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ಳಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕಹತು್ತ ಾವಿರ ಳ. ಈಸ್ಥಳವುಭೂಪ್ರದೇಶದ
ಪವಿತ್ರ ಾಗದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ. ನಗರದ ಕೆಲಸ ಾರರಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ
ಬೆಳೆಯಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಸ್ಥಳವಿರುತ್ತದೆ. 19ನಗರದ ಕೆಲಸ ಾರರು ಈ
ಜಾಗವನು್ನಉತು್ತ ಬೆಳೆಬೆಳೆಸುವರು. ಇವರುಇಸೆ್ರೕಲರಎ ಾ್ಲ ಗೋತ್ರಕೆ ್ಕ
ಸೇರಿದವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ.

20 “ವಿಶೇಷ ಾದ ಈ ಭೂಪ್ರದೇಶವು ಚೌಕ ಾಗಿರುವದು. ಇದರ
ಉದ್ದಮತು್ತ ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳಅಗಲಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳ.
ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನೀನು ಅದರ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ
ಮೀಸ ಾಗಿಡಬೇಕು. ಅದರ ಒಂದು ಾಗವು ಾಜಕರಿ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇನೊ್ನಂದು ಾಗವು ಲೇವಿಯರಿ ಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಮತೊ್ತಂದು ಾಗವು
ಪಟ್ಟಣ ಾ್ಕಗಿರುತ್ತದೆ.

21-22 “ಈ ವಿಶೇಷ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಾಗವು ದೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ
ಸೇರಿದೆ. ಈ ಭೂಪ್ರದೇಶವು ಚೌಕ ಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದ
25,000 ಳ. ಇದರ ಅಗಲ 25,000 ಳ. ಈ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವು ಾಜಕರಿಗೂ ಒಂದು ಾಗವು
ಲೇವಿಯರಿಗೂಒಂದು ಾಗವುದೇ ಾಲಯಕೂ್ಕ ಸೇರಿವೆ. ಈವಿಶೇಷ
ಪ್ರದೇಶದ ಕೇಂದ್ರದಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯವಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಾಗವೆ ಾ್ಲ
ದೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಾಗಕೂ್ಕ ಯೆಹೂದದ
ಾಗಕೂ್ಕ ನಡುವೆ ಇರುವ ಭೂಮಿಯು ಅಧಿಪತಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.
23-27“ಈವಿಶೇಷಜಾಗದದ ಣದಸ್ಥಳವು ೕಡರ್ನ್ಹೊಳೆಯ

ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಲದವರಿ ಾಗಿ. ಈ ಗೋತ್ರದ
ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಕುಲದವರಿಗೆ ಪೂವರ್ದ ಮೇರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಭೂಮಧ್ಯ ಸಮುದ್ರದವರೆಗಿನ ದೇಶದ ಾಗದಲಿ್ಲ ಒಂದು ತುಂಡು
ಅವರಿಗೆ ದೊರೆಯುವದು. ಉತ್ತರದಿಂದ ದ ಣದ ತನಕ ಇಲಿ್ಲ ಜಾಗ
ದೊರೆಯುವಕುಲದವರು ಾರೆಂದರೆ,ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್,ಸಿಮೆ ೕನ್,
ಇ ಾ್ಸ ಾರ್, ಜೆಬೂಲೂನ್ಮತು್ತ ಾದ್ ವಂಶದವರು.

28 “ದೇವರ ಾ್ರಂತ್ಯದ ದ ಣದ ಮೇರೆಯು ಾ ಾರಿನಿಂದ
ಾ್ರರಂಭ ಾಗಿ ಮೆರೀಬೋತ್ ಾದೇಶ್ ಎಂಬ ಮರುಭೂಮಿಯ
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ನೀರಿ ಾಶ್ರಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನದಿಯ
ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಮುಂದುವರಿದು ಭೂಮಧ್ಯ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಾನು ಸೇರುವ
ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 29 ಈ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ನೀವು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಕುಲದವರಿಗೆ ವಿ ಾಗಿಸಿ ಹಂಚಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರತೀ ಕುಲದವರಿಗೆ
ದೊರಕುವ ಭೂಮಿಯ ವಿವರ.” ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ನಗರದ ಾಗಿಲುಗಳು

30“ಇವುನಗರದ ಾಗಿಲುಗಳು. ಅವುಗಳಿಗೆಇಸೆ್ರೕಲರಕುಲದವರ
ಹೆಸರು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

“ನಗರದ ಉತ್ತರದ ಮೇರೆಯು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದ ಐನೂರು ಳ
ಉದ್ದ ಾಗಿರುವದು. 31 ಅದಕೆ್ಕ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು ಇರುವವು.
ರೂಬೇನ್ ಾಗಿಲು,ಯೆಹೂದ ಾಗಿಲು ಮತು್ತ ಲೇವಿ ಾಗಿಲು.

32 “ನಗರದ ಪೂವರ್ದ ಮೇರೆಯು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದ
ಐನೂರು ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿರುವದು. ಈ ಮೇರೆಯಲಿ್ಲ ಮೂರು
ಾಗಿಲುಗಳಿರುವವು. ೕಸೇಫ್ ಾಗಿಲು, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಾಗಿಲು
ಮತು್ತ ಾನ್ ಾಗಿಲು.

33 “ನಗರದ ದ ಣಮೇರೆಯು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದ ಐನೂರು ಳ
ಉದ್ದವಿರುವದು. ಇದಕೆ್ಕಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳಿರುವವು. ಸಿಮೆ ೕನ್
ಾಗಿಲು, ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಾಗಿಲು ಮತು್ತ ಜೆಬುಲೂನ್ ಾಗಿಲು.
34 “ನಗರದ ಪಶಿ್ಚಮದ ಮೇರೆಯು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದ ಐನೂರು
ಳ ಉದ್ದವಿರುವದು. ಅದಕೆ್ಕ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು ಇರುವವು.
ಾದ್ ಾಗಿಲು, ಆಶೇರ್ ಾಗಿಲು ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ ಾಗಿಲು.
35 “ನಗರದ ಸುತ್ತಳತೆಯು ಹದಿನೆಂಟು ಾವಿರ ಳ.

ಇಂದಿನಿಂದಈ ನಗರದ ಹೆಸರು ‘ಯೆಹೋವನು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.’ ”*

* 48:35: ಯೆಹೋವನು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ ಇದು “ಜೆರುಸಲೇಮ್” ಪದದ ಶಬ್ದ ಶೆ್ಲೕಷ.
ಹೀಬೂ್ರವಿನಲಿ್ಲ ಈ ಪದವು “ಯೆಹೊ ಾ ಾ” ಎಂದುಉಚ್ಛರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
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