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ಎಜ್ರ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಲು ಸೈರಸನ

ಸ ಾಯ
1 ಪಶಿರ್ ಾದ ಾಜ ಾದ ಸೈರಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ದಲನೆಯ

ವಷರ್ದಲಿ್ಲ* ಒಂದು ಪ್ರಕಟನೆಯನು್ನ ಹೊರಡಿಸಲು ಯೆಹೋವನು
ಅವನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. ಆ ಪ್ರಕಟನೆಯನು್ನ ಬರೆಯಿಸಿ ತನ್ನ
ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಅವನು ಅದನು್ನ ಓದಿಸಿದನು.
ಯೆರೆಮೀಯನ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳು
ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇ ಾಯಿತು. ಆ ಪ್ರಕಟನೆ ಇಂತಿದೆ:

2 “ಪಶಿರ್ ಾದ ಾಜ ಾದ ಸೈರಸನ ಪ್ರಕಟನೆ:
ಪರಲೋಕದ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ

ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳನು್ನ ನನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೂದ
ದೇಶದ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಲಿ್ಲ ತನಗೊಂದು ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟ್ಟಲು ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 3 ಆತನು
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಲಿ್ಲರು ಾತನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ದೇವಜನರಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರೆ ದೇವರ
ಆಶೀ ಾರ್ದವು ಅವರ ಮೇಲಿರಲಿ. ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವರಿಗೆ ಅವ ಾಶಕೊಡಿರಿ. ಅವರು
ಹೋಗಿಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲಿ. 4ಆದ್ದರಿಂದ
ಾವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾದರೂ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಇದ್ದಲಿ್ಲ

ಅಂಥವರಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಳದವರು ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ
ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂ ಾರ, ಪಶುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲನ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ.”

* 1:1: ದಲನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಕಿ್ರ.ಪೂ. 538ನೇ ಇಸವಿ.



ಎಜ್ರ 1:5 ii ಎಜ್ರ 2:2

5 ಆಗ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲಗಳ ಪ್ರ ಾನರೂ
ಾಯಕರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೊರಟರು. ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ಕಟ್ಟಲು ಅವರು ಹೊರಟಾಗ ದೇವರಿಂದ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇತರ
ಜನರೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೊರಟರು. 6 ಅವರ
ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ತುಂ ಾ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
ಅವರಿಗೆಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ,ಪಶುಗಳನು್ನಮತು್ತ ಇತರಬೆಲೆ ಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾ ಾಳ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. 7 ಅಲ್ಲದೆ ಸೈರಸ್ ಾಜನು
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊರತೆಗೆದನು.
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರ ಅರಸನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ದೇ ಾಲಯದಿಂದ
ಸೂರೆ ಾಡಿ ತಂದ ಾ ಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ತನ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳನಿ್ನಡುವ
ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದ್ದನು. 8 ಪಶಿರ್ ಾದ ಾಜ ಾದ ಸೈರಸ್ ತನ್ನ
ಖಜಾನೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾದ ಮಿತ್ರ ಾತನಿಗೆ ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಹೊರತರಲು ಹೇಳಿದನು. ಮಿತ್ರ ಾತನು ಯೆಹೂದ ಾಯಕ ಾದ
ಶೆಷ್ಬಚ್ಚರನಿಗೆ ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

9 ಅವು ಾವುವೆಂದರೆ: ಬಂ ಾರದ ಬೋಗುಣಿಗಳು 30 ಬೆಳಿ್ಳ
ಬೋಗುಣಿಗಳು 1,000 ಕತಿ್ತಗಳು ಮತು್ತ ಾತೆ್ರಗಳು 29 10 ಚಿನ್ನದ
ಬಟ್ಟಲುಗಳು 30ಬೆಳಿ್ಳಯಬಟ್ಟಲುಗಳು 410ಇತರ ಾತೆ್ರಗಳು 1,000

11 ಒಟು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದ ಾತೆ್ರಗಳು ಐದು ಾವಿರದ ಾನೂರು.
ಸೆರೆಯವರು ಾಬಿಲೋನ್ ನಗರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೊರಟಾಗಈವಸು್ತಗಳೆ ಾ್ಲ ಶೆಷ್ಬಚ್ಚರನ ವಶದಲಿ್ಲದ್ದವು.

2
ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋದ ಸೆರೆಯವರು

1 ಸೆರೆಯಿಂದ ಮರಳಿಬಂದ ಸಂ ಾ್ಥನದವರ ವಿವರ, ಬಹಳ
ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಇವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯಿ್ದದ್ದನು. ಇವರು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು. 2 ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನೊಂದಿಗೆ
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ಹಿಂತಿರುಗಿದವರು ಾರೆಂದರೆ: ಯೇಷೂವ,ನೆಹೆಮೀಯ, ಸೆ ಾಯ,
ರೆಗೇ ಾಯ, ದೆರ್ಕೈ,ಬಿ ಾ್ಷನ್,ಮಿ ಾ್ಪರ್,ಬಿಗೆ್ವ ೖ, ರೆಹೂಮ್ಮತು್ತ
ಾಣ. ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದವರ ಹೆಸರು ಮತು್ತ ಸಂಖೆ್ಯ:

3ಪರೋಷಿನ ಸಂತತಿಯವರು 2,172
4ಶೆಫಟ್ಯನ ಸಂತತಿಯವರು 372
5ಅರಹನ ಸಂತತಿಯವರು 775
6 ಯೇಷೂವ ಮತು್ತ ೕ ಾಬನ ಕುಟುಂಬದ ಪಹತ್

ೕ ಾಬಿನ ಸಂತತಿಯವರು 2,812
7ಏ ಾಮಿನ ಸಂತತಿಯವರು 1,254
8ಜತೂ್ತವಿನ ಸಂತತಿಯವರು 945
9ಜಕೆ್ಕ ೖಯ ಸಂತತಿಯವರು 760
10 ಾನೀಯ ಸಂತತಿಯವರು 642
11ಬೇಬೈಯ ಸಂತತಿಯವರು 623
12ಅಜಾ್ಗದಿನ ಸಂತತಿಯವರು 1,222
13ಅದೋನೀ ಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು 666
14ಬಿಗೆ್ವ ೖಯ ಸಂತತಿಯವರು 2,056
15ಆದೀನನ ಸಂತತಿಯವರು 454
16ಆಟೇರಿನವ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಸಂತತಿಯವರು 98
17ಬೇಚೈಯ ಸಂತತಿಯವರು 323
18 ೕರನ ಸಂತತಿಯವರು 112
19 ಾಷುಮಿನ ಸಂತತಿಯವರು 223
20ಗಿ ಾ್ಬರಿನ ಸಂತತಿಯವರು 95
21ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಊರಿನವರು 123
22ನೆಟೋಫಊರಿನವರು 56
23ಅ ಾತೋತ್ಊರಿನವರು 128
24ಅಜಾ್ಮವೆತ್ಊರಿನವರು 42
25 ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮ್, ಕೆಫೀರ ಮತು್ತ ಬೇರೋತ್ ಊರುಗಳವರು
743

26 ಾ ಾ ಮತು್ತ ಗೆಬಊರುಗಳವರು 621
27ಮಿ ಾ್ಮಸಿನವರು 122
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28ಬೇತೇಲ್ಮತು್ತ ಆಯಿಎಂಬಊರುಗಳವರು 223
29ನೆಬೋಊರಿನವರು 52
30ಮಗಿ್ಬೕಷ್ಊರಿನವರು 156
31ಏ ಾಮ್ಎಂಬಮತೊ್ತಂದುಊರಿನವರು 1,254
32 ಾರಿಮ್ಊರಿನವರು 320
33ಲೋದ್, ಾದೀದ್, ಓನೋಊರುಗಳವರು 725
34ಜೆರಿಕೊಊರಿನವರು 345
35ಸೆ ಾಹಊರಿನವರು 3,630

36 ಾಜಕರು ಾರೆಂದರೆ:
ಯೇಷೂವನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಯೆ ಾಯನ ಸಂತತಿಯವರು
973

37ಇಮೆ್ಮೕರನ ಸಂತತಿಯವರು 1,052
38ಪಷೂ್ಹರನ ಸಂತತಿಯವರು 1,247
39 ಾರಿಮನ ಸಂತತಿಯವರು 1,017

40ಲೇವಿ ಕುಲದವರು ಾರೆಂದರೆ:
ಹೋದವ್ಯನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದಯೇಷೂವಮತು್ತ ಕದಿ್ಮೕಯೇಲರ
ಸಂತತಿಯವರು 74

41 ಾಯಕರು ಾರೆಂದರೆ:
ಆ ಾಫನ ಸಂತತಿಯವರು 128

42 ಾ್ವರ ಾಲಕರು ಾರೆಂದರೆ:
ಶಲೂ್ಲಮ್, ಅಟೇರ್, ಟಲೊ್ಮೕನ್, ಅಕೂ್ಕಬ್, ಹಟೀಟ್ ಮತು್ತ
ಶೋಬೈ. ಇವರ ಸಂತತಿಯರು ಒಟು್ಟ 139

43ದೇ ಾಲಯದ ವಿಶೇಷ ಸೇವಕರು ಾರೆಂದರೆ:
ಜೀಹ, ಹಸೂಫ, ಟ ಾ್ಬ ೕತ್,
44 ಕೇರೋಸ್, ಸೀಯ ಾ, ಾದೋನ್,
45ಲೆ ಾನ, ಹ ಾಬ,ಅಕೂ್ಕಬ್,
46 ಾ ಾಬ್, ಶೆಮೆ್ಲ ೖ, ಾ ಾನ್,



ಎಜ್ರ 2:47 v ಎಜ್ರ 2:61

47ಗಿದೆ್ದೕಲ್, ಗಹರ್, ರೆ ಾಯ,
48ರೆಚೀನ್, ನೆಕೋದ, ಗಜಾ್ಜಮ್,
49ಉಜ್ಜ, ಾಸೇಹ, ಬೇಸೈ,
50ಅಸ್ನ,ಮೆಗೂನೀಮ್, ನೆಫೀಸೀಮ್,
51ಬಕೂ್ಬಕ್, ಹಕೂ್ಕಫ, ಹಹೂರ್ರ್,
52ಬಚೂ್ಲತ್,ಮೆಹೀದ, ಹಷರ್,
53ಬಕೋರ್ಸ್, ಸೀಸೆರ, ತೆಮಹ,
54ನೆಚೀಹ, ಹಟೀಫ ಇವರ ಸಂತತಿಯವರು.

55ಸೊಲೊ ೕನನ ಸೇವಕರ ಸಂತತಿಯವರು:
ಸೋಟೈ, ಹಸೊ್ಸೕಫೆರೆತ್, ಪೆರೂಧ,
56 ಾಲ, ದಕೋರ್ನ್, ಗಿದೆ್ದೕಲ್,
57ಶೆಫಟ್ಯ, ಹಟಿ್ಟೕಲ್, ೕಕೆರೆತ್ ಹಚೆ್ಚ ಾಯೀಮ್, ಆಮೀ ಇವರ
ಸಂತತಿಯವರು.

58ದೇ ಾಲಯದ ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರೂ ಸೊಲೊ ೕನನ ಸೇವಕರೂ
ಒಟು್ಟ ಸೇರಿ 392

59-60 ತೇಲೆ್ಮಲಹ, ತೇಲ್ಹಷರ್, ಕೆರೂಬ ಾ್ದನ್ ಮತು್ತ ಇಮೆ್ಮೕರ್ ಎಂಬ
ಊರುಗಳಿಂದ ಕೆಲವರು ಬಂದರು. ಇವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವುಗ ಾಗಿವೆ ಎಂದು ರುಜು ಾತುಪಡಿಸಲು
ಇವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ:

ದೆ ಾಯ, ಟೋಬೀಯಮತು್ತ ನೆಕೋದನ ಸಂತತಿಯವರು 652

61 ಾಜಕ ಾದ ಹಬಯ್ಯ, ಹಕೊ್ಕೕಜ್, ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖ ಇವರ
ಸಂತತಿಯವರು. (ಈ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖ ಎಂಬವನು ಗಿ ಾ್ಯದ್ಯ ಾದ
ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಯ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಅವನ ಹೆಸರನೂ್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು.)
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62 ಇವರು ಹುಡುಕಿದರೂ ತಮ್ಮ ವಂ ಾವಳಿ ಪತ್ರವನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಅಶುದ್ಧರೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಾಜಕತ್ವದಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರು. 63 ಊರೀಮ್
ತುಮಿ್ಮೕಮ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ ತಿಳಿಯಲು ಶಕ್ತ ಾದ
ಾಜಕನು ದೊರಕುವ ತನಕ ಇವರು ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ್ದ ಪರಿಶುದ್ಧ

ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದೆಂದು ದೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
64-65 ಹೀಗೆ ಒಟು್ಟ ನಲವತೆ್ತರಡು ಾವಿರದ ಮುನೂ್ನರ

ಅರವತು್ತ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.
ಇವರಲಿ್ಲನ ಅವರ ಏಳು ಾವಿರದ ಮುನೂ್ನರ ಮೂವತೆ್ತೕಳು
ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರನು್ನ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ
ಾಯಕ ಾಯಕಿಯರೂಇದ್ದರು. 66-67ಅವರಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಏಳುನೂರ
ಮೂವ ಾ್ತರು ಕುದುರೆಗಳು, ಇನೂ್ನರ ನಲವತೆದು ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳು,
ಾನೂರಮೂವತೆದು ಒಂಟೆಗಳುಮತು್ತ ಆರು ಾವಿರದ ಏಳುನೂರ
ಇಪ್ಪತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳೂ ಇದ್ದವು.

68 ಈ ಗುಂಪು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ದೇ ಾಲಯದ ಬಳಿ
ಬಂ ಾಗ ಆ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಮತೆ್ತ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಕುಟುಂಬದ
ಾಯಕರುಗಳು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ
ದೇ ಾಲಯದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಹೊಸ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು
ಾ್ರರಂಭಿಸುವರು. 69 ದೇ ಾಯಲ ಕಟ್ಟಲು ಅವರು ತಮಿ್ಮಂದ
ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಟು್ಟ ಐನೂರು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ
ಬಂ ಾರ, ಮೂರು ಾವಿರ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳ, ನೂರು ಾಜಕರು
ಧರಿಸಬೇ ಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾನ ಾಡಿದರು.

70 ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ ಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು ಮತು್ತ ಇನಿ್ನತರರು
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿದರು. ಇವರೊಳಗೆ ಾಯಕರೂ ಾ್ವರ ಾಲಕರೂ
ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕರೂ ಇದ್ದರು. ಉಳಿದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು
ತಮ್ಮತಮ್ಮಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು.
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3
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟಿ್ಟದು್ದ

1 ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಏಳನೆಯತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಒಂದೇಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಬಂದು
ಸೇರಿದರು. 2 ಆಗ ೕಚಾ ಾಕನ ಮಗ ಾದ ಯೇಷೂವನೂ
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಾಜಕರೂ ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ ಮಗ ಾದ
ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್ ಮತು್ತ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. ದೇವರ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ

ಸಮಪಿರ್ಸಲು ಇವರು ವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು.
3 ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲು ಾಸಿಸುವ ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟರೂ

ಹಳೆಯ ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. ಅವರು
ಾಗೆ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. ಕಟಿ್ಟ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ,
ಾಯಂ ಾಲ ಹೋಮಯ ಾದಿಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 4 ಇದಲ್ಲದೆ
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ

ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು. ಹಬ್ಬದ ಪ್ರತಿ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ನೇಮಿತ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 5 ಇ ಾದ ಬಳಿಕ
ಅವರು ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ ಮತು್ತ ಇತರ
ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪ್ರ ಾರ ಅಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ
ಯಜ್ಞಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. ಜನರು ಾವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಇತರ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಹ ತಂದು
ಕೊಡ ಾರಂಭಿಸಿದರು. 6 ದೇ ಾಲಯವು ತಿರಿಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡದಿದ್ದರೂ
ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆಯ ದಿನದಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.

ದೇ ಾಲಯದಪುನನಿರ್ ಾರ್ಣ
7 ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿಬಂದ ಜನರು ಬಡಗಿಗಳಿಗೂ

ಕಲು್ಲಕುಟಿಗರಿಗೂ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರು. ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ದೇವ ಾರು
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ಮರಗಳನು್ನ ಾಗಿಸುವ ತೂಯರ್ರಿಗೆ ಮತು್ತ ಚೀದೋನ್ಯರಿಗೆ
ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ, ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಸಂಬಳ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊಲೊ ೕನನು ದಲನೆಯ
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟ ಾಗ ಅದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಮರಗಳನು್ನ
ಸಮುದ್ರ ಾಗರ್ ಾಗಿ ತಂದಂತೆಯೇ ಇವರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಸಮೀಪವಿರುವ ಪ್ಪಕೆ ್ಕ ಸಮುದ್ರ ಾಗರ್ ಾಗಿ ತಂದರು.
ಪಶಿರ್ ಾದ ಅರಸ ಾದ ಸೈರಸನ ಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ
ಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು.
8 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದ ಎರಡನೆಯ

ವಷರ್ದ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ ಮಗ ಾದ
ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್ ಮತು್ತ ೕಚಾ ಾಕನ ಮಗ ಾದ ಯೇಷೂವನು
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಸಹೋದರರು, ಾಜಕರು,
ಲೇವಿಯರು ಮತು್ತ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ
ಕೆಲಸ ಾಡಿದರು. ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ
ಲೇವಿಯವರನು್ನ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರ ಾ್ನಗಿ ಅವರು ನೇಮಿಸಿದರು.
9ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಾಡಿದವರು
ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುವರು. ಯೇಷೂವನೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ;
ಕದಿ್ಮೕಯೇಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು (ಇವರು ಯೆಹೂದ
ಸಂತತಿಯವರು.); ಲೇವಿಯ ಾದ ಹೇ ಾ ಾದನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಮತು್ತ ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು. 10 ಕಟು್ಟವವರು ದೇ ಾಲಯದ
ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಮುಗಿಸಿ ಾಗ ಾಜಕರು ತಮ್ಮ ಾಜಕ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು; ಆ ಾಫನ
ಮಕ್ಕಳು ಾಳಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು;ಅಲ್ಲದೆಇಸೆ್ರೕಲಿನಅರಸ ಾದ
ಾವೀದನು ನೇಮಿಸಿದ ಕ್ರಮಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡುಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರು.

11ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನು; ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.
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ಆತನ ಕರುಣೆಮತು್ತ ನಿಜಪಿ್ರೕತಿ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿದೆ

ಎಂದು ಾಡಿದರು. ಆಗ ಉಳಿದವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು;ದೇ ಾಲಯದಅಸಿ್ತ ಾರ ಾಕಿದ್ದಕೆ ್ಕಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸು್ತತಿಸಿದರು.

12 ಆದರೆ ದಲಿನ ದೇ ಾಲಯವನೂ್ನ ಅದರ ವೈಭವವನೂ್ನ
ನೋಡಿದ್ದ ಕುಲಪ್ರ ಾನರು, ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅತ್ತರು. ಇತರರು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿ ಾಡಿದರು.
13 ಅವರ ಉ ಾ್ಸಹಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿ ಾವುದು ಅಳುವವರ
ಧ ್ವನಿ ಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಧ ್ವನಿಯು
ಬಹುದೂರದವರೆಗೂ ಕೇಳಿಸಿತು.

4
ದೇ ಾಲಯ ಕಟು್ಟವ ಾಯರ್ವನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದ ವೈರಿಗಳು

1-2 ಆ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಬೇರೆ ಜನರು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲಗಳ ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರು. ಸೆರೆಯಿಂದ
ಬಂದ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ಕಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂಬ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ವೈರಿಗಳು ಕೇಳಿ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನ
ಬಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಕುಲಪ್ರ ಾನರ ಬಳಿಗೂ ಬಂದು, “ಕಟು್ಟವ
ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ಸಹ
ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ದೇವರನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಾದ
ಏಸಹರ್ದೊ್ದೕನನು ನಮ್ಮನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಂದಿನಿಂದ ಾವು
ನಿಮ್ಮ ದೇವರನೆ್ನೕ ಆ ಾಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ”ಅಂದರು.

3 ಆದರೆ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್, ಯೇಷೂವ ಮತು್ತ ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾರದು. ಾವು ಾತ್ರವೇ ಕಟ್ಟಬಹುದು.
ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ದೇವರು. ಪಶಿರ್ಯ ಾಜ ಾದ

ಸೈರಸನು ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿರು ಾ್ತನೆ.”
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4 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟು್ಟಬಂತು. ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ಉಪದ್ರವ ಕೊಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ದೇ ಾಲಯ ಕಟು್ಟವ
ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲೂ ಕಟು್ಟವವರನು್ನ ನಿ ಾಶೆಪಡಿಸಲೂ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. 5ಯೆಹೂದ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರಲು ಸರ ಾರದ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಂಚಕೊಟು್ಟ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದರು. ಯೆಹೂದ್ಯರು
ದೇ ಾಲಯ ಕಟು್ಟವ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲು ಈ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು
ಪದೇಪದೇ ತೊಂದರೆಪಡಿಸಿದರು. ಪಶಿರ್ ಾದ ಅರಸ ಾದ ಸೈರಸನ
ಾಜ್ಯ ಾರದ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಅವನ ನಂತರ ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದ
ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಮುಂದುವರಿಯಿತು.
6 ಆ ಶತು್ರಗಳು ಪಶಿರ್ಯ ಾಜನಿಗೆ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದು

ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ಪಶಿರ್ಯ ದೇಶದ
ಅರಸ ಾ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದರು.

ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ವಿರೋಧಿಸಿದ
ಶತು್ರಗಳು

7ಅತರ್ಷಸ್ತನು ಪಶಿರ್ ಾದ ಾಜ ಾ ಾಗ ಬಿ ಾ್ಲಮ್, ಮಿತ್ರ ಾತ್
ಮತು್ತ ಟಾಬೆಯೇಲ್ ಈ ದ ಾದವರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಜನಿಗೆ ಆ ಾದ ಾ ಪತ್ರವನು್ನ ಅರಮೇಯಿಕ್ ಾಷೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಅದರ ಲಿಪಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಬರೆದರು.

8 ಅದಕೆ್ಕ ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ರೆಹೂಮ ಮತು್ತ
ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾದ ಶಿಂಷೈ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಜ ಅತರ್ಷಸ್ತನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದರು:

9 ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ರೆಹೂಮ, ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾದ
ಶಿಂಷೈ ಇವರೂ ಇವರ ತೆ ಾರ ಾದ ಟಪರ್ ಾಯರು,
ಪಶಿರ್ಯದವರು, ಯೆರೆಕ್ಯರು, ಾಬಿಲೋನಿನವರು, ಕೂಷನಿನ
ಏ ಾಮ್ಯರು, 10ಮತು್ತ ಮ ಾ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಅಷೂರ್ಬನಿ ಾಲನು
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ಕರೆತಂದು ಸ ಾಯರ್ ಮತು್ತ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ
ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದ ಇತರ ಜನರು,

11 ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ
ಸೇವಕರು ಅತರ್ಷಸ್ತ ಾಜನಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ:

12 ಅತರ್ಷಸ್ತ ಾಜರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಾವು ತಿಳಿಸುವ
ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಗರ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ತಿರುಗಿ
ಕಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಕೆಟ್ಟ ನಗರ ಾಗಿದೆ. ಅದರ
ನಿ ಾಸಿಗಳು ಾ ಾಗಲೂ ಬೇರೆ ಅರಸುಗಳಿಗೆ ಎದುರು
ಬೀಳುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಈಗ ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ
ಾಕಿ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
13 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಜರೇ, ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇ ಾದ

ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಮತು್ತ ಅದರ
ೌಳಿಗೋಡೆಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ತೆರಿಗೆ
ಕೊಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವರು. ನಿನಗೆ ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆ ಸಲಿ್ಲಸುವುದನೂ್ನ
ಇತರ ತೆರಿಗೆಗಳನು್ನ ಕೊಡುವುದನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವರು. ಇದರಿಂ ಾಗಿ
ಾಜರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಾಗಲಿದೆ.
14 ಾಜನಮೇಲೆನಮಗೆಜ ಾ ಾ್ದರಿ ಇದೆ. ಅಂ ಾಸಂಗತಿಗಳು

ನಡೆಯಲು ಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಾಜರಿಗೆ ಈ
ಪತ್ರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

15 ಾಜ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನೇ, ನಿಮಗಿಂತ ದಲು
ಆಳಿದ ಾಜರ ಬಗೆ್ಗ ಬರೆದ ವೃ ಾ್ತಂತವನು್ನ ಓದಿರಿ ಎಂದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಿನಂತಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಾ ಾಗಲೂ
ಇತರ ಾಜರುಗಳಿಗೆ ಎದುರುಬೀಳುವುದನು್ನ ನೀವು ಅದರಲಿ್ಲ
ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಬೇರೆ ಾಜರನು್ನ ಮತು್ತ ದೇಶಗಳವರನು್ನ
ತುಂ ಾ ಕಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿದು್ದ ಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪೂವರ್ ಾಲದಿಂದಲೂ
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ಈ ನಗರದಿಂದ ಎಷೊ್ಟೕ ದಂಗೆಗಳು ಎದಿ್ದವೆ. ಆ ಾರಣ ಾ್ಕಗಿಯೇ
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಾಶ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.

16 ಾಜ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನೇ, ಈ ಪಟ್ಟಣ ಮತು್ತ ಅದರ
ೌಳಿಗೋಡೆಗಳುತಿರಿಗಿಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟರೆನೀವುಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ನದಿಯ
ಪಶಿ್ಚಮ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

17 ಈ ಪತ್ರಕೆ ್ಕ ಅರಸ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನು ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ರೆಹೂಮನಿಗೂ ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾದ
ಶಿಂಷೈಗೂ ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ದಲೂ್ಲ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ಪಶಿ್ಚಮ
ಾ್ರಂತ್ಯದಲೂ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ

ವಂದನೆಗಳು.
18 ನೀವು ಕಳುಹಿಸಿದ ಪತ್ರವನು್ನ ಾ ಾಂತರ ಾಡಿ ನನಗೆ

ತಿಳಿಸ ಾಯಿತು. 19 ಹಿಂದಿನ ಾಜರ ವೃ ಾ್ತಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳನು್ನ
ಶೋಧಿಸಲು ಾನು ಆ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಆ ವೃ ಾ್ತಂತಗಳನು್ನ
ಓದಿ ಾಗ, ಾಜರ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ದಂಗೆಯ ದೀಘರ್ ಇತಿ ಾಸವನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂತು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ದಂಗೆ ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆ ಾಗೆ್ಗ ನಡೆದಿದ್ದವು.
20ಬಲಿಷ್ಠ ಾಜರುಜೆರುಸಲೇಮನು್ನಮತು್ತಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ನದಿಯ
ಪಶಿ್ಚಮ ಾ್ರಂತ್ಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆಳಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆ, ಸುಂಕ,
ತೆರಿಗೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.

21 ಈಗ ನೀವು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಕೆಲಸವನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುವಂತೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು. ಾನು ತಿಳಿಸುವ ತನಕ
ಅದು ತಿರಿಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡ ಾರದು. 22 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಅಜಾಗರೂಕ ಾಗ ಾರದೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕಟು್ಟವಿಕೆಯು ಮುಂದುವರಿಯ ಾರದು.
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ಮುಂದುವರಿದರೆನನಗೆಆ ಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದದೊರಕಬೇ ಾದಹಣವು
ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ.

23 ಾಜ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನು ಬರೆದ ಪತ್ರವನು್ನ ರೆಹೂಮನಿಗೂ
ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಶಿಂಷೈಗೂ ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದ ಜನರ ಮುಂದೆ
ಓದ ಾಯಿತು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಬಲವಂತದಿಂದ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.

ದೇ ಾಲಯ ಕಟು್ಟವ ಕೆಲಸ ನಿಲಿ್ಲಸಲ್ಪಟಿ್ಟದು್ದ
24 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾಯರ್ವು

ನಿಂತಿತು. ಪಶಿರ್ಯ ಾಜ ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ
ವಷರ್ದ ತನಕ ಕೆಲಸವುಮುಂದುವರೆಯಲಿಲ್ಲ.

5
ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಾಜಾ

1 ಆ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗ ಾದ ಹ ಾ್ಗಯನೂ ಇದೊ್ದೕವಿನ
ಮಗ ಾದ ಜೆಕಯರ್ನೂ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಅವರು ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದರು. 2 ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ ಮಗ ಾದ
ಜೆರು ಾ್ಬಬೇಲ್ ಮತು್ತ ೕಚಾ ಾಕನ ಮಗ ಾದ ಯೇಷೂವನೂ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಾಯರ್ವನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ದೇವರ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅವರೊಂದಿಗಿದು್ದ
ಅವರನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಪಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದ ತತೆ್ತನೈ
ಮತು್ತ ಶೆತಬೋರ್ಜೆನೈ ಮತು್ತ ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರು ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್,
ಯೇಷೂವ ಮತು್ತ ಅವರ ತೆ ಾರರ ಬಳಿ ಬಂದು, “ನಿಮಗೆ
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟ್ಟಲೂ ಅದನು್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ ಾಡಲೂ
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ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಾರು? 4ಈ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವವರ
ಹೆಸರುಗಳೇನು?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರು.

5 ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಯಕರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೃ ಾ
ಕಟಾಕ್ಷವಿತು್ತ. ಾಜ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನಿಗೆ ವರದಿ ತಲುಪಿ
ಉತ್ತರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವ ತನಕ ಾಯಕರು ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. 6ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮದ
ಾ್ರಂತ್ಯದ ಾಜ್ಯ ಾಲ ತತೆ್ತನೈ, ಶೆತಬೋರ್ಜೆನೈ ಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖರು
ಾಜ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದರು. 7 ಪತ್ರದ ನಕಲು
ಹೀಗಿದೆ:

ಅರಸ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನಿಗೆ

ವಂದನೆಗಳು.
8 ಾಜನೇ, ಾವು ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ

ಸಂದಶಿರ್ಸಿದೆ್ದೕವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಅಲಿ್ಲ ಮಹೋನ್ನತ
ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ನೋಡಿದೆವು. ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಜನರು
ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ
ಮರದ ತೊಲೆಗಳನು್ನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಜನರು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಲೂ
ತುಂಬ ಪ್ರ ಾಸದಿಂದಲೂ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಬಹಳ ವೇಗ ಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಯುತಿ್ತರುವದರಿಂದ
ದೇ ಾಲಯವುಬೇಗನೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಬಹುದು.

9 “ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ನಿಮಗೆ ಾರು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟರು?” ಎಂದು ಅವರ ಾಯಕರನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದೆವು.
10 ಕೆಲಸ ಾರರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿದೆವು. ಅವರ
ಾಯಕರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನೂ್ನ ಕೇಳಿದೆವು. ಆ ಾಯಕರುಗಳು
ಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ

ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದವು.
11ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಾಗಿಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು:
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“ಭೂಪರಲೋಕಗಳ ದೇವರ ಸೇವಕ ಾದ ಾವು ಬಹಳ
ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜನು ಕಟಿ್ಟಸಿ ಮುಗಿಸಿದ
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 12 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸಿದರು. ಆಗ
ಆತನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಾಳುಗೆಡವಿ ಜನರನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ
ಸೆರೆ ಾಗಿ ಾಬಿಲೋನಿಗೆಒಯ್ದನು. 13ಅನಂತರ ಾಬಿಲೋನಿನ
ಅರಸ ಾದ ಸೈರಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ದಲನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ತಿರಿಗಿ ಕಟ್ಟಲು ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿಯನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. 14 ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ
ವಿಗ್ರ ಾಲಯದಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದನು. ಆಲಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದಿದ್ದ ಆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸೈರಸನು ಾಬಿಲೋನಿನ
ತನ್ನ ವಿಗ್ರ ಾಲಯದಿಂದ ತೆಗೆದು ಶೆಷ್ಬಚ್ಚರನಿಗೆ (ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನಿಗೆ)
ಕೊಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ದೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು.”

15ಅರಸ ಾದ ಸೈರಸನು ಶೆಷ್ಬಚ್ಚರನಿಗೆ (ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನಿಗೆ), “ಈ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಡು. ಹಿಂದೆ ದೇ ಾಲಯವು ಎಲಿ್ಲ ಇತೊ್ತೕ ಅದೇ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಪುನಃ ಕಟು್ಟ.”

16 ಹೀಗೆ ಶೆಷ್ಬಚ್ಚರನು (ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್), ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ದೇವರ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಕಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ
ಇಂದಿನ ತನಕ ಕೆಲಸವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ
ಅದು ಇನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿಲ್ಲ.

17 ಾಜ ಾದ ಾವು ಅಪೇ ಸಿದರೆ ಾಜವೃ ಾ್ತಂತವನು್ನ ನೀವೇ
ಪರಿಶೋಧಿಸಿ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು
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ಾಜ ಸೈರಸನು ಆ ಾಪಿಸಿದು್ದ ನಿಜವೇ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವೇ
ನೋಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ, ಅರಸನೇ, ಇದರ ವಿಚಾರ ಾಗಿ ಏನು
ತೀ ಾರ್ನ ಾಡಿದಿ್ದೕರೆಂದು ನಮಗೆ ಪತ್ರದಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿರಿ.

6
ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆ

1 ತನಗಿಂತ ದಲು ಾಜ ಾಗಿದ್ದವರ ವೃ ಾ್ತಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳನು್ನ
ತರಿಸಿ ಾ ಾರ್ವೆಷನು ಶೋಧಿಸಿದನು. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಾಜ
ಖಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 2ಮೇದ್ಯ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಎಕ್ ಬಟಾನಎಂಬ
ಕೋಟೆ ಳಗೆ ಒಂದು ಸುರುಳಿಯು ದೊರಕಿತು. ಆ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ
ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಬರೆದಿತು್ತ:

ಸರ ಾರದ ಆ : 3 ಾಜ ಾದ ಸೈರಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ದಲನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ದೇ ಾಲಯದ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಸೈರಸ್ ಾಜನು ಹೊರಡಿಸಿದ ಾಜಾ :

ದೇ ಾಲಯವು ಮತೆ್ತ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಲಿ. ಅದು
ಹೋಮಯ ಾದಿಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಸ್ಥಳ ಾಗಲಿ.
ದೇ ಾಲಯದ ಅಸಿ್ತ ಾರವು ಬಲ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅದರ ಎತ್ತರ
ತೊಂಭತು್ತ ಅಡಿ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಅಗಲ ತೊಂಭತು್ತ ಅಡಿ
ಇರಬೇಕು. 4ಅದರ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಲು ದೊಡ್ಡ ಾತ್ರದ
ಕಲು್ಲಗಳಿರಬೇಕು; ಒಂದು ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಮರದ ತೊಲೆಗಳಿರಬೇಕು.
ದೇ ಾಲಯ ಕಟ್ಟಲು ತಗಲುವ ಖಚುರ್ವೆಚ್ಚವೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಜನ
ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು. 5ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಸೂರೆ ಾಡಿ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತಂದದ್ದನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಇಡಬೇಕು.
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6ಹೀಗಿರುವದರಿಂದ, ಾ ಾರ್ವೇಷ ಾದ ಾನು,

ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ
ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿರುವ ತತೆ್ತನೈ ಎಂಬ ನಿನಗೂ ಶೆತಬೋರ್ಜೆನೈ ಮತು್ತ
ಆ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಆ ಕೊಡುವದೇನೆಂದರೆ,
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ನೀವು ದೂರ ಾಗಿರಿ. 7 ಕೆಲಸ
ಾಡುವವರನು್ನ ತೊಂದರೆಪಡಿಸಬೇಡಿ. ದೇ ಾಲಯ ಕಟು್ಟವ

ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಬೇಡಿ. ಯೆಹೂದ್ಯರ
ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟ್ಟಲಿ.
ಹಿಂದಿನ ದೇ ಾಲಯವಿದ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಹೊಸದನು್ನ ಕಟ್ಟಲಿ.

8ಈಗ ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆ ಏನೆಂದರೆ, ದೇ ಾಲಯ
ಕಟು್ಟವ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಿಗೆ ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್ ಖಚರ್ನು್ನ
ಸರ ಾರದ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ
ಹಣವನು್ನ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ ಾ್ರಂತ್ಯದ
ಜನರಿಂದ ತೆರಿಗೆವಸೂಲಿ ಾಡಿದ ಹಣದಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು.
ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಾಡಬೇಕು. ದೇ ಾಲಯದ ಕೆಲಸ
ನಿಂತುಹೋಗ ಾರದು. 9ಆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ೕ
ಅದನು್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಎಳೆಹೋರಿಗಳು, ಟಗರುಗಳು,
ಗಂಡುಕುರಿಗಳು ಪರಲೋಕದ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಲು
ಬೇ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಡಿರಿ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಜಕರು
ಗೋಧಿ,ಉಪು ್ಪ, ಾ್ರ ಾರಸ,ಎಣೆ್ಣ ಬೇಕುಎಂದುಹೇಳಿದರೆಅದನು್ನ
ಪ್ರತಿದಿನ ತಪ್ಪದೆ ಒದಗಿಸಿರಿ. 10 ಅವುಗಳನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಾಜಕರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ಅವುಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಾಗ

ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ಅದನು್ನ ಮೆಚು್ಚವನು. ಾಜಕರು
ನನ ಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿಯು ಾ್ರಥಿರ್ಸಲಿ.

11 ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ಆ ಏನೆಂದರೆ: ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನ
ಆ ಯನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿದರೆ ಅವನ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಒಂದು
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ತೊಲೆಯನು್ನ ಎಳೆದು ಅದನು್ನ ಶೂಲವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ, ಅವನನು್ನ
ಅದಕೆ್ಕ ನೇತು ಾಕಬೇಕು; ಅವನ ಮನೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿ ಅದನು್ನ
ಮಣು್ಣದಿಬ್ಬವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಕು.

12 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ದೇವರು ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿರು ಾ್ತನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾವ ಅರಸ ಾಗಲಿ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಲಿ ಈ ಆ ಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದರೆ ದೇವರೇ ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವನು;
ಾ ಾದರೂ ಆ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೆ

ಅಂಥವರನು್ನ ದೇವರೇ ಾಶ ಾಡುವನು.
ಇದನು್ನ ಾ ಾರ್ವೆಷನೆಂಬ ಾನೇ ಆ ಾಪಿಸಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಈ

ಆ ಯನು್ನ ಬೇಗನೆಮತು್ತ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು.

ದೇ ಾಲಯ ಸಂಪೂಣರ್ ಾದದು್ದ ಮತು್ತ ಅದರ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ
13 ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದ

ತತೆ್ತನೈ, ಶೆತಬೋರ್ಜೆನೈ ಮತು್ತ ಅವರ ಸಂಗಡವಿರುವ ಜನರು
ಾಜ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆ ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ಮತು್ತ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ವಿಧೇಯ ಾದರು. 14 ಹೀಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಹಿರಿಯರು ದೇ ಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹಗೆ್ಗ ೖನಂತೆ ಮತು್ತ ಇದೊ್ದೕವಿನ ಮಗ ಾದ
ಜೆಕರೀಯನಂತೆ ಅವರನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಯಶಸಿ್ವ ಾದರು. ದೇ ಾಲಯದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರ ಆ ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿಯೂ, ಸೈರಸ್,
ಾ ಾರ್ವೆಷ ಮತು್ತ ಅತರ್ಷಸ್ತ ಎಂಬ ಪಶಿರ್ಯ ಅರಸರ ಆ ಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿಯೂ ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಡಿದರು.
15 ಆ ಾರ್ ತಿಂಗಳಿನ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಾಜ
ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಆರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯವು
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಯಿತು.
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16 ಅನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಅತ್ಯಂತ
ಹಷರ್ದಿಂದಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಾಡಿದರು. ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದಹಿಂತಿರುಗಿಬಂದಿದ್ದ
ಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಈ ಆಚರಣೆಯಲಿ್ಲ
ಾಗವಹಿಸಿದರು.
17 ಆ ದಿವಸ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ನೂರು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ,

ಇನೂ್ನರು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಾನೂರು ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೋಷ ಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ
ಕುಲಕೆ್ಕ ಒಂದರಂತೆ ಹನೆ್ನರಡು ಹೋತಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.
18 ಅನಂತರ ಾಜಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಅವರವರ
ವಗರ್ಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ, ೕಶೆಯ ವಿಧಿಯಂತೆ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆರಿಸಿದರು.

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ
19 ದಲನೇ ತಿಂಗಳ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಂದು

ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಿದರು. 20 ಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ ತಮ್ಮನು್ನ
ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡು ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾದರು. ಪಸ್ಕದ
ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿ ಾಗಿಯೂ ತಮ ಾಗಿಯೂ
ಾಜಕರಿ ಾಗಿಯೂ ಲೇವಿಯರು ವಧಿಸಿದರು. 21 ಸೆರೆಯಿಂದ

ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಪಸ್ಕದ ಊಟವನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಉಳಿದವರು ಅನ್ಯರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದರಿಂದ

ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಪಸ್ಕದ ಊಟದಲಿ್ಲ ಾಲು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಹೋಗಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತೆ ಅವರು ಹೀಗೆ
ಾಡಿದರು. 22 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಅವರು ಏಳು

ದಿನಗಳ ತನಕ ಸಂತಸದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಾಕೆಂದರೆ ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನು
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇವರ
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ಆಲಯದಕಟ್ಟಡವುಪೂಣರ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅಶೂ್ಶರದಅರಸನು ಸ ಾಯ
ಾಡಿದನು.

7
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಎಜ್ರನ ಆಗಮನ

1 ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ, ಪಶಿರ್ಯ ಾಜ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಎಜ್ರನು ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಬಂದನು. ಎಜ್ರನು ಸೆ ಾಯನ ಮಗನು; ಸೆ ಾಯನು ಅಜಯರ್ನ
ಮಗನು; ಅಜಯರ್ನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನು. 2 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು
ಶಲೂ್ಲಮನ ಮಗನು. ಶಲೂ್ಲಮನು ಚಾದೋಕನ ಮಗನು;
ಚಾದೋಕನು ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗನು. 3 ಅಹೀಟೂಬನು
ಅಮಯರ್ನ ಮಗನು; ಅಮಯರ್ನು ಅಜಯರ್ನ ಮಗನು.
ಅಜಯರ್ನು ಮೆ ಾ ೕತನ ಮಗನು; 4ಮೆ ಾ ೕತನು ಜೆರಹ್ಯನ
ಮಗನು; ಜೆರಹ್ಯನು ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮಗನು; ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಬುಕಿ್ಕೕಯ
ಮಗನು. 5 ಬುಕಿ್ಕೕಯು ಅಬೀಷೂವನ ಮಗನು; ಅಬೀಷೂವನು
ಫೀನೆ ಾಸನ ಮಗನು; ಫೀನೆ ಾಸನು ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮಗನು.
ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನಮಗನು.

6ಎಜ್ರನು ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು
ವಿ ಾ್ವಂಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅವನು ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋವನು ಎಜ್ರನೊಂದಿಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಕೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ
ಅತರ್ಷಸ್ತ ಾಜನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 7 ಎಜ್ರನೊಂದಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಬಹುಮಂದಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಾಜಕರೂ
ಲೇವಿಯರೂ ಾಯಕರೂ ಾ್ವರ ಾಲಕರೂ ದೇ ಾಲಯದ
ಸೇವಕರೂ ಇದ್ದರು. ಅರಸ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದರು.
8 ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದ ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ
ಎಜ್ರನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ತಲುಪಿದನು. 9 ಅವರು ಾಬಿಲೋನನು್ನ
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ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆಯ ದಿನದಂದು ಬಿಟು್ಟ
ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ಸೇರಿದರು. ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಜ್ರನ ಸಂಗಡವಿದ್ದನು.
10 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಓದಲೂ, ಅ ಾ್ಯಸಿಸಲೂ ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ
ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ಎಜ್ರನು ತನ್ನ ಸಮಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ ವಿನಿ ೕಗಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನು್ನ, ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೆ
ಕಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ಇಚೆ್ಫ ಅವನಲಿ್ಲತು್ತ. ಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂಬ
ಅಭಿ ಾಷೆಯು ಅವನಲಿ್ಲತು್ತ.

ಎಜ್ರನಿಗೆ ಅರಸ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಪತ್ರ
11ಎಜ್ರನು ಾಜಕನೂ ಬೋಧಕನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು

ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ, ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅವನು ಚೆ ಾ್ನಗಿ
ಅ ಾ್ಯಸ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಾಜ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನು ಅವನಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿತು್ತ:

12ಅರಸ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನಿಂದ:

ಪರಲೋಕದ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ಬೋಧಕನೂ ಾಜಕನೂ
ಆಗಿರುವ ಎಜ್ರನಿಗೆ

ವಂದನೆಗಳು.
13 ಈ ಆ ಯನು್ನ ಕೊಡುವ ಾನು ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ,

ನನ್ನ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು,
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಎಜ್ರನೊಂದಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಲು
ಇಚಿ್ಛಸುವು ಾದರೆ ಅವರು ಹೋಗಬಹುದು.

14ಎಜ್ರನೇ, ಾನೂ ನನ್ನ ಏಳುಮಂದಿ ಸಲಹೆ ಾರರೂ ನಿನ್ನನು್ನ
ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಅಲಿ್ಲ
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ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಜನರೂ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವಂತೆ
ನೋಡಿಕೊ. ಆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇವೆ.

15 ಾನೂ ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಾರರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ನೀನು
ಹೋಗು ಾಗ ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು.
16 ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾಬಿಲೋನ್ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ ಎ ಾ್ಲ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳನು್ನ
ಸಂದಶಿರ್ಸಬೇಕು. ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ನಿನ್ನ ಜನರಿಂದಲೂ
ಾಜಕರಿಂದಲೂ ಲೇವಿಯರಿಂದಲೂ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸು. ಆ ಾಣಿಕೆಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ದೇ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿರುವುದು.

17 ಆ ಹಣದಿಂದ ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಟಗರುಗಳನು್ನ,
ಗಂಡು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಉಪ ೕಗಿಸು.
ಾ ಾಪರ್ಣೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾಗುವ
ಗೋಧಿಯನೂ್ನ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸು. 18ಉಳಿದ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ನಿನಗೂ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವ ಇತರರಿಗೂ
ಸರಿತೋರುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ವಿನಿ ೕಗಿಸಿರಿ. ಅದು ದೇವರಿಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗುವಂತೆ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ. 19 ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಅವುಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ.
20 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ವಸು್ತಗಳು ಬೇ ಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲ
ಾಜನ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ
ಖರೀದಿ ಾಡು.

21 ಅರಸ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನೆಂಬ ಾನು ಈ ಾಜಾ ಯನು್ನ
ಹೊರಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ: ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಜಧನವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸಂ ಾ್ಥ ಾಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ
ನನ್ನ ಆ ಏನೆಂದರೆ, ಎಜ್ರನಿಗೆ ಬೇ ಾದುದನು್ನ ಅವರು
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ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಎಜ್ರನು ಪರಲೋಕದ ದೇವರ ಾಜಕನೂ
ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ಬೋಧಕನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಈ ಆ ಗೆ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿಯೂ ತ್ವರಿತ ಾಗಿಯೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು.
22 ಇವುಗಳನು್ನ ನೀವು ಎಜ್ರನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು: ಮೂರು ಾವಿರದ
ಾನೂರು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳ, ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ
ಗೋಧಿ, ಎರಡು ಾವಿರದ ಇನೂ್ನರು ಲೀಟರ್ ಾ್ರ ಾರಸ,
ಎರಡು ಾವಿರದ ಇನೂ್ನರು ಲೀಟರ್ ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣ ಮತು್ತ
ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ಉಪು ್ಪ. 23 ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ಾವ ಾವ
ವಸು್ತಗಳಿ ಾಗಿ ಎಜ್ರನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿರುವನೊ ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೀವು
ಎಜ್ರನಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿಯೂ ಶೀಘ್ರ ಾಗಿಯೂ ಒದಗಿಸಬೇಕು.
ಇವುಗಳನು್ನ ಪರಲೋಕದ ದೇವರ ಆಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಾಡಿರಿ.
ನನ್ನ ಾಜ್ಯದ ಮೇ ಾಗಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇ ಾಗಲಿ ದೇವರು
ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವುದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

24 ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ:
ಾಜಕರಿಂದ, ಲೇವಿಯರಿಂದ, ಾಯಕರಿಂದ,
ಾ್ವರ ಾಲಕರಿಂದ ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕರಿಂದ
ತೆರಿಗೆವಸೂಲಿ ಾಡುವುದು ಾ್ಯಯ ಾಹಿರ ಾದದು್ದ.
ಅವರು ಾವ ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಸುಂಕವ ಾ್ನಗಲಿ
ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಅರಸನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕಿಲ್ಲ. 25 ಎಜ್ರನೇ,
ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಾನಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ
ಾ್ಯ ಾಧೀಶರನೂ್ನ ಾ್ಯಯ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ ಆರಿಸಿ ನೇಮಿಸಲು
ನಿನಗೆ ಅಧಿ ಾರ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ
ಪಶಿ್ಚಮ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ಅವರು
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವರು. ನಿನ್ನ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅರಿತವರಿಗೆ ಾ್ಲ
ಅವರು ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವರು. ಾರಿ ಾದರೂ ದೇವರ
ಕಟ್ಟಳೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದಿದ್ದಲಿ್ಲ ಆ ಾ್ಯಯ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳು ಅವರಿಗೆ
ಕಲಿಸಬೇಕು. 26 ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿ ಾಗಲಿ ಅರಸನ
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ಆ ಗಳಿ ಾಗಲಿ ಅವಿಧೇಯ ಾಗುವವನಿಗೆ ದಂಡನೆ ಾಗಬೇಕು.
ಅವರವರ ಅಪ ಾಧಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಮರಣಶಿ ಯಿಂ ಾಗಲಿ
ಗಡಿ ಾರಿನಿಂ ಾಗಲಿ ಅವರ ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಗಳ ಜಪಿ್ತಯಿಂ ಾಗಲಿ
ಸೆರೆಮನೆ ಾಸದಿಂ ಾಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ದಂಡನೆ ಾಗಬೇಕು.
ಎಜ್ರನು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದನು

27 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ೌರವಿಸುವ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಾಜನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲರಿಸಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ! 28 ಾಜನ,
ಅವನ ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಲಹೆ ಾರರ
ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಮೇಲಿಟಿ್ಟರುವ ಅ ಾಧ
ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದನು. ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ
ಸಂಗಡವಿದು್ದದರಿಂದ ಾನು ಧೈಯರ್ಗೊಂಡೆನು. ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಲು ಮನಸು್ಸಳ್ಳ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಯಕರನು್ನ ಾನು
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದೆನು.

8
ಎಜ್ರನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಾಯಕರು

1 ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆನನೊ್ನಂದಿಗೆ (ಎಜ್ರ)ಹೊರಟ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಲಪ್ರ ಾನರ ಮತು್ತ ಇತರ ಜನರ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿದೆ.
ಅರಸ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಬಂದು ಸೇರಿದೆವು. ಬಂದವರ ಹೆಸರುಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

2 ಫೀನೆ ಾಸನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಗೇಷೋರ್ಮ್; ಈ ಾ ಾರನ
ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಾನಿಯೇಲನು; ಾವೀದನ
ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಹಟೂ್ಟಷ್;

3 ಶೆಕನ್ಯನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಪರೋಷ್, ಜೆಕಯರ್ ಮತು್ತ ಬೇರೆ
ನೂರೈವತು್ತ ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು;
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4 ಪಹತ್ ೕ ಾಬ್ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಜೆರಹ್ಯನ ಮಗ ಾದ
ಎಲೆ್ಯಹೊವೇನೈ ಮತು್ತ ಇತರ ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು;

5ಜತೂ್ತವಿನಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲಯಹಜೀಯೇಲನಮಗ ಾದಶೆಕನ್ಯ
ಮತು್ತ ಇತರಮುನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು;

6 ಆದಿನನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ೕ ಾ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಎಬೆದ್
ಮತು್ತ ಇತರ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು;

7 ಏ ಾಮಿನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಅತಲ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯ
ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು;

8 ಶೆಫಟ್ಯನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಮೀ ಾಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಜೆಬದ್ಯ
ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಎಂಭತು್ತ ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು;

9 ೕ ಾಬನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಯೆಹೀಯೇಲನ ಮಗ ಾದ
ಓಬದ್ಯ ಮತು್ತ ಇನೂ್ನರ ಹದಿನೆಂಟು ಮಂದಿ ಬೇರೆ ಗಂಡಸರು;

10 ಾನೀಯ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ೕಸಿಫ್ಯನ ಮಗ ಾದ
ಶೆಲೋಮೀತ್ಮತು್ತ ನೂರಅರವತು್ತಮಂದಿಇತರಗಂಡಸರು;

11 ಬೇಬೈಯ ಸಂತತಿಯವರಿಂದ ಬೇಬೈಯ ಮಗ ಾದ ಜೆಕಯರ್
ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಮಂದಿ ಇತರರು;

12 ಅಜಾ್ಗದನ ಸಂತತಿಯವರಿಂದ ಹ ಾ್ಕಟಾನನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನ್ಮತು್ತ ಇತರ ನೂರಹತು್ತ ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು;

13 ಅದೋನೀ ಾ ಾನ ಕೊನೆಯ ಸಂತತಿಯವರಿಂದ
ಎಲೀಫೆಲೆಟ್,ಎಮೀಯೇಲ್, ಶೆ ಾಯಮತು್ತ ಬೇರೆಅರವತು್ತ
ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು;

14 ಬಿಗೆ್ವ ೖಯ ಸಂತಿಯವರಲಿ್ಲ ಊತೈ, ಜಕೂ್ಕರ ಮತು್ತ ಎಪ್ಪತು್ತ
ಮಂದಿ ಇತರ ಗಂಡಸರು.

ಮರಳಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
15 ಎಜ್ರ ಾದ ಾನು ಅಹ ಾ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುವ ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ

ಬರುವಂತೆ ಮೇಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾವು
ಮೂರು ದಿನ ಇದೆ್ದವು. ಆ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಾಜಕರೂ ಇದ್ದರು ಎಂದು
ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು. ಆದರೆ ಲೇವಿಯರು ಅವರಲಿ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ.
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16ಆಗ ಾನು ಎಲಿಯೆಜರ್, ಅರೀಯೇಲ್, ಶೆ ಾಯ, ಎ ಾ್ನ ಾನ್,
ಾರೀಬ್, ಎ ಾ್ನ ಾನ್, ಾ ಾನ್, ಜೆಕಯರ್ ಮತು್ತ ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್

ಎಂಬ ಾಯಕರನು್ನ ಕರೆದೆನು. ಅಲ್ಲದೆ (ಬೋಧಕರುಗ ಾದ)
ೕ ಾರೀಬ್ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ನ ಾನ್ ಎಂಬವರನು್ನ ಕರೆದು

17 ಾಸಿಫ್ಯದ ಇದೊ್ದೕ ಎಂಬವರಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಇವನು
ಾಸಿಫ್ಯದ ನಿ ಾಸಿಗಳ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ ಸಂಬಂಧಿಕರು
ಾಸಿಫ್ಯದ ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಾವು ಕಟು್ಟವ
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವವರನು್ನ ಇದೊ್ದೕ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂಬ
ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲೇ ಾನು ಅವರನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.
18 ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡವಿದ್ದ ಾರಣ, ಇದೊ್ದೕವಿನ ಸಂಬಂಧಿಕರು
ಇವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು: ಮಹಿ್ಲೕಯ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ
ಜಾಣ ಾದ ಶೇರೇಬ್ಯ, ಮಹಿ್ಲೕಯು ಲೇವಿಯ ವಂಶದವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಲೇವಿಯು ಇಸೆ್ರೕಲನ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವರು ಸಹ ತಮ್ಮ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸಹೋದರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ 18ಮಂದಿ ಗಂಡಸರಿದ್ದರು. 19ಅಲ್ಲದೆ ಮೆ ಾರೀ
ಸಂತತಿಯವ ಾದ ಹಷಬ್ಯ ಮತು್ತ ಯೆ ಾಯ; ಇವರು ಸಹ ತಮ್ಮ
ಸಹೋದರರನು್ನ ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಗಂಡಸರಿದ್ದರು. 20ಇನೂ್ನರಿಪ್ಪತು್ತ
ಮಂದಿ ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕರು; (ಇವರ ಪೂವಿರ್ಕರು ಾವೀದನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರೆಲ್ಲರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಗಿದೆ.)

21 ಅಹ ಾ ನದಿಯ ದಡದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ನಮಗೆ ಸುಖ ಪ್ರ ಾಣ
ದೊರೆಯುವಂತೆ ಎ ಾ್ಲ ತರದ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಾರು
ಾಡುವಂತೆ ಮತು್ತ ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಸ್ವತು್ತಗಳನು್ನ ಾ ಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ

ದೇವರಲಿ್ಲ ದೀನತೆಯಿಂದ ಉಪ ಾಸ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ನೆರೆದುಬಂದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆನು. 22 ಾವು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡು ಾಗ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಶತು್ರಗಳಿದು್ದದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ

ಸಿ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಹುತರನು್ನ ಅರಸನಿಂದ ಕೇಳಲು ನನಗೆ
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ಸಂಕೋಚ ಾಯಿತು. ಾಕೆಂದರೆ, “ನಮ್ಮ ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ
ನಂಬಿದವರೊಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ; ಆತನಿಂದ ದೂರಹೋಗುವವರ ಮೇಲೆ
ಆತನು ಕೋಪವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಾಜ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನಿಗೆ
ಾವು ಹೇಳಿದೆ್ದವು. 23 ಾಗೆ ಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಣದ ಕುರಿತು
ದೇವರಿಗೆ ಉಪ ಾಸ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದೆವು. ಆತನು ಅದನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.

24 ಆಮೇಲೆ ಾನು ಾಜಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಅವರು ಶೇರೇಬ್ಯ, ಹಷಬ್ಯ ಮತು್ತ ಅವರ
ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಸಹೋದರರು. 25 ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾನು ತೂಗಿ
ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಅವುಗಳನು್ನ
ಅತರ್ಷಸ್ತ ಾಜನೂ ಅವನ ಸಲಹೆ ಾರರೂ ಉನ್ನ ಾಧಿ ಾರಿಗಳೂ
ಅಲ್ಲದೆ ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು. 26 ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ತೂಗಿ ಾಗ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು
ಾವಿರದ ನೂರು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳಯೂ ಮೂರು ಾವಿರದ
ಾನೂರು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳ ಾತೆ್ರಗಳೂ ಮೂರು
ಾವಿರದ ಾನೂರು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ತೂಕದ ಬಂ ಾರವೂ ಇದ್ದವು.

27 ಾನು ಇಪ್ಪತು್ತ ಬಂ ಾರದ ಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದನು.
ಅವುಗಳ ಒಟು್ಟ ತೂಕ ಎಂಟುವರೆ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಶುದ್ಧ ಾಮ್ರದ ಎರಡು ಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಇವು
ಬಂ ಾರದಷೆ್ಟೕ ಬೆಲೆ ಾಳುವಂತಹ ಾ್ದಗಿದ್ದವು. 28 ಆ ಹನೆ್ನರಡು
ಮಂದಿ ಾಜಕರಿಗೆ ಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀವು ಮತು್ತ
ಈ ವಸು್ತಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದವುಗ ಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜನರು ಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು.
29 ಆದ್ದರಿಂದ ಭದ್ರ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ದೇ ಾಲಯದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ, ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಕುಲಪ್ರ ಾನರಿಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ ತಲುಪಿಸುವ ತನಕ ನೀವು ಇದಕೆ್ಕ
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ಜ ಾ ಾ್ದರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಅವರು ಇವುಗಳನು್ನ ತೂಗಿ ದೇ ಾಲಯದ
ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಭದ್ರ ಾಗಿಡುವರು.”

30 ಎಜ್ರನು ತೂಕ ಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ
ವಿಶೇಷ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ತಲುಪಿಸುವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆ
ಹೊತ್ತರು.

31 ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ದಿನ ಾವು ಅಹ ಾ
ನದಿಯ ದಡವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೊರಟೆವು. ದೇವರು
ನ ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ ಶತು್ರಗಳಿಂದಲೂ ಕಳ್ಳರಿಂದಲೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂರ ಸಿ
ಾ ಾಡಿದನು. 32 ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಮೂರು ದಿನ ವಿ ಾ್ರಂತಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆವು. 33 ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನ ಾವು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳ, ಚಿನ್ನ ಮತು್ತ ಇತರ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೂಗಿ ಾಜಕ ಾದ
ಊರೀಯನಮಗ ಾದಮೆರೇ ೕತನಿಗೆಒಪಿ್ಪಸಿದೆವು. ಫೀನೆ ಾಸನ
ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಮೆರೇ ೕತನ ಸಂಗಡವಿದ್ದನು.
ಲೇವಿಯ ಾದ ಯೇಷೂವನ ಮಗ ಾದ ೕಜಾಚಾದನು ಮತು್ತ
ಬಿನೂ್ನಯಿಯ ಮಗ ಾದ ನೋವದ್ಯನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು.
34 ಾವು ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೂಗಿ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬರೆದಿಟೆ್ಟವು.

35 ಆಮೇಲೆ ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿಬಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇವರಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗಳವರಿ ಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು
ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ತೊಂಭ ಾ್ತರು ಟಗರುಗಳನು್ನ, ಎಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಗಂಡು
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹನೆ್ನರಡು ಗಂಡು ಆಡುಗಳನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಯಜ್ಞವ ಾ್ನಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು.

36 ಅರಸ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಾಜಾ ಯ ಪತ್ರವನು್ನ
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಾಜ್ಯ ಾಲರಿಗೂ
ಸಂ ಾ್ಥ ಾಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೊಟಾ್ಟಗ ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೂ
ಅವರ ದೇ ಾಲಯಕೂ್ಕ ಸಂಪೂಣರ್ ಸಹ ಾರವನೂ್ನ ಬೆಂಬಲವನೂ್ನ
ಕೊಟ್ಟರು.
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9
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಅನ್ಯರೊಂದಿಗೆಮದುವೆ

1 ಇವೆ ಾ್ಲ ಆದ ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರ ಾನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ಎಜ್ರನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ಸುತ್ತಲೂ ಾಸಿಸುವ ಅನ್ಯಜನರಿಂದ
ತಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಾಜಕ ಾಗಲಿ ಲೇವಿಯ ಾಗಲಿ
ತಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಾ ಾನ್ಯರ,
ಹಿತಿ್ತಯರ, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರ, ಯೆಬೂಸಿಯರ, ಅ ್ಮೕನಿಯರ,
ೕ ಾಬ್ಯರ, ಅ ೕರಿಯರ, ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಕೆಟ್ಟ ಜೀವಿತವು

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾವಬೀರಿದೆ. 2 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ತಮ್ಮ
ಸುತ್ತಲು ಾಸಿಸುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಜನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಈಗ
ಅನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರ ಾನರು,
ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ
ಾದರಿ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 3 ಇದನು್ನ

ಕೇಳಿದೊಡನೆ ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನ ದುಃಖವನು್ನ ತೋರಿಸುವಂತೆ
ನನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹರಿದು ಾಕಿದೆನು. ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮತು್ತ
ಗಡ್ಡದ ಕೂದಲನು್ನ ಕೆದರಿಕೊಂಡು ದಿಗ್ಭ ್ರಮೆಗೊಂಡವ ಾಗಿಯೂ
ಬೇಸರಗೊಂಡವ ಾಗಿಯೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆನು. 4 ಇದನು್ನ ನೋಡಿ
ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ೌರವಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಭಯಪಟ್ಟನು;
ನಡುಗಿದನು. ಾಕೆಂದರೆ ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಾನೂ ನನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ
ಜನರೂ ಾಯಂ ಾಲದ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವ ಸಮಯದ ತನಕ
ಾಗೆಯೇ ಕುಳಿತಿದೆ್ದವು.
5 ಾಯಂ ಾಲದ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು

ಕುಳಿತಲಿ್ಲಂದ ಎದೆ್ದನು. ನನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಹರಿದಿದ್ದವು. ಾನು
ಣ ಾಲೂರಿ ಕೈಗಳನು್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ 6ಚಾಚಿ

ಹೀಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು:
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“ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖವೆತ್ತಲು ನನಗೆ
ಾಚಿಕೆ ಾಗುತ್ತದೆ; ಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಾಪಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆಮೀರಿ
ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳ ಾಶಿಯು ಪರಲೋಕದವರೆಗೂ
ಏರಿಹೋಗಿದೆ. 7 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಾಲದಿಂದ ಈ ತನಕ ಾವು
ಮ ಾಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ನಮಗೂ
ನಮ್ಮ ಾಜರುಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಾಜಕರುಗಳಿಗೂ ಶಿ ಾಯಿತು.
ಅನ್ಯದೇಶದ ಾಜರುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜನರನು್ನ
ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ಒಯ್ದರು; ನಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಸೂರೆಗೈದು
ನಮ್ಮನು್ನ ಾಚಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು. ಈಗಲೂ ಅದೇ ಅನುಭವ
ನಮ ಾಗಿದೆ!

8 “ಈಗ ಾದರೋ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿರುವೆ.
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ನಿನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅಲಿ್ಲಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವಂತೆ ಾಡಿರುವೆ; ಗು ಾಮತನದಿಂದ
ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ ಹೊಸಜೀವ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. 9 ೌದು,
ಾವು ಗು ಾಮ ಾಗಿದೆ್ದವು. ಆದರೆ ಸ ಾ ಾಲ ಗು ಾಮ ಾಗಲು
ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀನು ದಯೆ ತೋರಿಸಿರುವೆ.
ಪಶಿರ್ಯ ಾಜರು ನಮಗೆ ಕರುಣೆತೋರುವಂತೆ ಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನ
ಆಲಯವು ಾ ಾಗಿತು್ತ. ನಿನ್ನ ಆ ಆಲಯವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಹೊಸ ಾಗಿ
ಕಟ್ಟಲು ನೀನು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. ದೇವರೇ,
ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಕಟ್ಟಲು ನೀನು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆ.

10 “ದೇವರೇ, ಈಗ ಾವು ನಿನಗೆ ಏನು ಹೇ ೕಣ? ಾವು
ನಿನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದೆ್ದೕವೆ. 11 ದೇವರೇ, ನೀನು
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಆ ಆ ಗಳನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ: ‘ನೀವು ಾಸಿಸಲಿರುವ ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮದ ಾ್ನಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾಡು ಾ ಾಗಿರುವ ಾ ಾಗಿದೆ. ಅಲಿ್ಲಯ
ಜನರು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಾಡಿರುವ ಕೆಟ್ಟಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಅದು ಾ ಾಗಿದೆ;
ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಂದ ಆ ಾಡನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
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12 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅವರ ಸಹ ಾಸ ಾಡಬೇಡಿರಿ.
ಅವರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಆಶಿಸಬೇಡಿರಿ. ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಾಲಿಸಿರಿ;
ಆಗ ನೀವು ಬಲ ಾಲಿಗ ಾಗಿ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಈ
ದೇಶವನು್ನ ನೀನು ಇಟು್ಟಕೊಂಡವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಾ್ವಸ ಾಗಿ
ಕೊಡುವಿರಿ.’

13 “ನಮಗೆ ಒದಗಿದ ಕೆಡುಕು, ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಾವೇ
ಾರಣರು. ಾವು ಅನೀತಿ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದವು. ಅದಕೆ್ಕ
ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಶಿ ಯನು್ನ ನೀನು ನಮಗೆ ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಾವು ಅತಿ ೕರ ಾದ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅತ್ಯಂತ ೕರ
ಶಿ ಯು ನಮಗೆ ದೊರಕ ಬೇಕಿತು್ತ. ಆದರೂ ನೀನು ನಮ್ಮವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡಿದೆ. 14 ನಿನ್ನ
ಆ ಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗ ಾರದೆಂದು ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಅನ್ಯಜನರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಅವರು ೕರ
ಾಪಿಗಳು. ಾವುಹೀಗೆಯೇಅವರೊಂದಿಗೆಮದುವೆ ಾದರೆ ನೀನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆ ಎಂದು ಾವು ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವೆ. ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗದಲಿ್ಲ ಾರೂಉಳಿಯ ಾರರು.

15 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು
ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರುವೆ. ನಮ್ಮ ಜ ಾಂಗದ ಕೆಲವರ ಾ್ನದರೂ
ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡಿರುವೆ. ೌದು, ಾವು ಾಪಿಗಳು.
ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಾರೂ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.”

10
ಜನರು ಾಪವನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಿದು್ದ

1 ದೇ ಾಲಯದೆದುರು ಎಜ್ರನು ರೋಧಿಸು ಾ್ತ, ದೇವರಿಗೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ ಾಪದರಿಕೆ ಾಡು ಾ್ತ ಇರು ಾಗ
ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಗಂಡಸರು,
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ಹೆಂಗಸರು, ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿಬಂದರು. ಅವರೂ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ
ಅಳಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 2 ಆಗ ಏ ಾಮನ ಸಂತತಿಯವ ಾದ
ಯೆಹೀಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಶೆಕನ್ಯನು ಎಜ್ರನಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು:
“ ಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಾವು ಅನ್ಯಜನರೊಂದಿಗೆ
ಮದುವೆ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಾಗಿದ್ದರೂ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರೀ ಇದೆ.
3ಈಗ ಾವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅನ್ಯ ಾದ ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ಅವರ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುತೆ್ತೕವೆಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡೋಣ.
ಹೀಗೆ ಾಡುವುದರಿಂದ ಎಜ್ರನ ಮತು್ತ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ೌರವಿಸುವವರ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಾವು ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿರುತೆ್ತೕವೆ;
ಾವು ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ. 4 ಎಜ್ರನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು,
ಇದು ನಿನ್ನ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆ. ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತೆ್ತೕವೆ;
ಧೈಯರ್ದಿಂದಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸು.”

5 ಎಜ್ರನು ಎದು್ದನಿಂತು ಮ ಾ ಾಜಕರೂ, ಲೇವಿಯರೂ
ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೂ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ
ಎಂಬ ಪ್ರತಿ ಯನು್ನ ಅವರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 6 ಎಜ್ರನು
ಅಲಿ್ಲಂದೆದು್ದ ಎ ಾ್ಯಷೀಬನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾನನ ಕೋಣೆಗೆ
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಅನ್ನನೀರಿಲ್ಲದೆ ದುಃಖತಪ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಾಕೆಂದರೆ
ಸೆರೆಯಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೊ್ರೕಹದ*
ಬಗೆ್ಗ ಅವನು ತುಂ ಾ ದುಃಖಿತ ಾಗಿದ್ದನು. 7 ಆಮೇಲೆ ಅವನು
ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅದರಲಿ್ಲ, ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಬೇಕು. 8ಮೂರು
ದಿನಗ ಳಗೆ ಾ ಾದರೂ ಾರದೆ ಹೋದಲಿ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ಈ ತೀ ಾರ್ನವನು್ನ ಪ್ರಮುಖರೂ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ; ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಾನು ಾಸ ಾಡುವ
ಜನರ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವನು.
* 10:6: ದೊ್ರೕಹ ಅನ್ಯಜನರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದರಮೂಲಕ ದೇವರ ಆ ಯ
ಉಲ್ಲಂಘನೆ.
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9 ಮೂರು ದಿನಗ ಳಗೆ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್
ಕುಲಗಳವರಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡಸರು ಒಂಭತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯದ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ
ಬಂದು ಸೇರಿದರು. ನಡೆಯಲಿಕಿ್ಕರುವ ಕೂಟದ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲೂ
ಆ ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ದ ಮಳೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರು
ನಡುಗುತಿ್ತದ್ದರು. 10 ಆಗ ಎಜ್ರನು ಎದು್ದನಿಂತು ಜನರನು್ನದೆ್ದೕಶಿಸಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅನ್ಯಮತದ ಹೆಂಗಸರನು್ನ ನೀವು ಮದುವೆ ಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ. ಹೀಗೆ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಪವು ಹೆಚು್ಚವಂತೆ ನೀವು ಾಡಿದಿರಿ. 11 ಈಗ
ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿರುವು ಾಗಿ
ಅರಿಕೆ ಾಡಬೇಕು. ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು. ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಯಜಾತಿಯ ಹೆಂಡತಿಯರಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲು ಾಸಿಸುವ
ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗದವರಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.”

12 ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ನೆರೆದುಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಎಜ್ರನಿಗೆ
ಉತ್ತರಿಸು ಾ್ತ, “ಎಜ್ರನೇ, ನೀನು ಸರಿ ಾಗಿ ಹೇಳಿರುವೆ! ನೀನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾವು ಾಡಬೇಕು. 13 ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ
ಜನರು ಸೇರಿಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಲಿದೆ. ಾವು ಹೆಚು್ಚ
ಸಮಯ ಮಳೆಯಲಿ್ಲರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಾವು ಬಹಳ ೕರ ಾದ
ಾಪ ಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸೆ್ಯಯು ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಮುಗಿಯುವಂಥದಲ್ಲ. 14ಈಕೂಟದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು,ಪ್ರ ಾನರು
ಒಂದು ತೀ ಾರ್ನಕೆ್ಕ ಬರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನಮ್ಮ ಊರಿನಲಿ್ಲ
ಅನ್ಯಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಆದವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಾನರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು
ನೇಮಿತಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲಿ. ಆಗದೇವರು ನಮ್ಮಮೇಲಿರುವ
ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ನಿ ಾರಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

15 ಕೆಲವೇ ಮಂದಿ ಈ ೕಜನೆಗೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅವರಲಿ್ಲ
ಅ ಾಹೇಲನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನೂ, ತಿಕ್ವನ ಮಗ ಾದ
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ಯೆಹೆ್ಜಯನೂ ಇದ್ದರು. ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯ ಾದ ಶಬೆ್ಚತೈ
ಸಹ ಈ ೕಜನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರು.

16 ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಬಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈ
ೕಜನೆಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪದ ಬಳಿಕ ಎಜ್ರನು ಅವರವರ

ವಂಶದ ಾಯಕರನು್ನ ಆರಿಸಿದನು. ಒಂದೊಂದು ವಂಶಕೆ್ಕ
ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಯಕನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು
ಹೆಸರಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ದಲನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ಆ ಾಯಕರೆ ಾ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿಸೇರಿ ಒಂದೊಂದೇ

ಪ್ರಕರಣಗಳನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. 17 ದಲನೇ ತಿಂಗಳಿನ
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಅನ್ಯಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾದವರ

ವಿಷಯವನು್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದರು.

ಅನ್ಯಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಆದವರ ಪಟಿ್ಟ
18 ಾಜಕ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಅನ್ಯಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ

ಮದುವೆ ಾದವರು:
ೕಚಾ ಾಕನ ಮಗ ಾದ ಯೇಷೂವ ಮತು್ತ ಅವನ
ಸಹೋದರ ಾದ ಾಸೇಯ, ಎಲೀಯೆಜರ್, ಾರೀಬ್
ಮತು್ತ ಗೆದಲ್ಯ. 19 ಇವರೆ ಾ್ಲ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು. ಇವರಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಹಿಂಡಿನ ಟಗರನು್ನ ಯಜ್ಞ
ಾಡಿದರು.

20ಇಮೆ್ಮೕರನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಹ ಾನೀ, ಜೆಬದ.
21 ಾರೀಮನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಾಸೇಯ, ಎಲೀಯ,
ಶೆ ಾಯ,ಯೆಹೀಯೇಲ್ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯ.

22 ಪಷೂ್ಹರನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಎಲೊ್ಯೕವೇನೈ, ಾಸೇಯ,
ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್, ನೆತನೇಲ್, ೕಜಾ ಾದ್ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲಸ.

23ಲೇವಿಯವರಲಿ್ಲ
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ೕಜಾ ಾದ್, ಶಿಮಿ್ಮೕ, ಕೆಲೀಟ, ಪೆತಹ್ಯ, ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ
ಎಲೀಯೆಜೆರ್,

ಇವರೆ ಾ್ಲ ಅನ್ಯಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ವಿ ಾಹ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
24 ಾಯಕರಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಯಷೀಬ್ಎಂಬವನು ಅನ್ಯಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ

ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಾ್ವರ ಾಲಕರಲಿ್ಲ ಶಲೂ್ಲಮ್, ಟೆಲೆಮ್
ಮತು್ತಊರೀ.

25ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗದವರಿಂದ
ಪರೋಷನ ಸಂ ಾನದಲಿ್ಲ ರ ಾ್ಯಹ, ಇಜಿ್ಜೕಯ, ಮಲಿ್ಕೕಯ,
ಮಿ ಾ್ಯಮಿನ್, ಎ ಾ್ಲಜಾರ್,ಮಲಿ್ಕೕಯಮತು್ತ ಬೆ ಾಯ.

26 ಏ ಾಮನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಮತ್ತನ್ಯ, ಜೆಕಯರ್,
ಯೆಹೀಯೇಲ್,ಅಬಿ್ದೕ,ಯೆರೇ ೕತ್ಮತು್ತ ಏಲೀಯ.

27 ಜತೂ್ತವಿನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಎಲೊ್ಯೕವೇನೈ, ಎ ಾ್ಯಷೀಬ್,
ಮತ್ತನ್ಯ,ಯೆರೇ ೕತ್,ಜಾ ಾದ್ಮತು್ತ ಅಜೀಚಾ.

28 ಬೇಬೈಯ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಯೆಹೋ ಾ ಾನ್, ಹನನ್ಯ, ಜಬೆ್ಬ ೖ
ಮತು್ತ ಅತೆ್ಲ ೖ.

29 ಾನೀ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್, ಮಲೂ್ಲಕ್, ಆ ಾಯ,
ಾಷೂಬ್, ಶೆ ಾಲ್ಮತು್ತ ಾ ೕತ್.

30ಪಹತ್ ೕ ಾಬನ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಆದ್ನ, ಕೆ ಾಲ್, ಬೆ ಾಯ,
ಾಸೇಯ,ಮತ್ತನ್ಯ, ಬೆಚಲೇಲ್, ಬಿನೂ್ನಯ್ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ.

31 ಾರೀಮ್ ನ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಎಲೀಯೆಜೆರ್, ಇಷಿ್ಷೕಯ,
ಮಲಿ್ಕೕಯ, ಶೆ ಾಯ, ಸಿಮೆ ೕನ್, 32 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್,
ಮಲೂ್ಲಕ್ಮತು್ತ ಶೆಮಯರ್.

33 ಾಷುಮನ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಮತೆ್ತನೈ, ಮತ್ತತ್ತ, ಜಾ ಾದ್,
ಎಲಿಫೆಲೆಟ್,ಯೆರೇಮೈ,ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕ.

34 ಾನೀಯ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಾದೈ, ಅ ಾ್ರಮ್, ಊವೇಲ್,
35 ಬೆ ಾಯ, ಬೇದೆಯ, ಕೆಲೂಹು, 36 ವ ಾ್ಯಹ, ಮೆರೇ ತ್,
ಎ ಾ್ಯಷೀಬ್, 37ಮತ್ತನ್ಯ,ಮತ್ತನೈ ಮತು್ತ ಾಸೈ.
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38 ಬಿನೂ್ನಯಿಯ ಸಂತತಿಯವರಿಂದ ಾರೆಂದರೆ: ಶಿಮಿ್ಮೕ,
39 ಶೆಲೆಮ್ಯ, ಾ ಾನ್, ಆ ಾಯ, 40ಮಕ್ನದೆಬೈ, ಾಷೈ, ಾರೈ.
41ಅಜರೇಲ್, ಶೆಲೆಮ್ಯ, ಶೆಮಯರ್, 42 ಶಲೂ್ಲಮ್, ಅಮಯರ್
ಮತು್ತ ೕಸೇಫ್.

43 ನೆಬೋನ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಯೆಗೀಯೇಲ್, ಮತಿ್ತತ್ಯ, ಜಾ ಾದ್,
ಜೆಬೀನ,ಯದೆ್ದ ೖ, ೕವೇಲ್ಮತು್ತ ಬೆ ಾಯ.

44 ಇವರೆ ಾ್ಲ ಅನ್ಯಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾದವರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಮಕ್ಕಳೂ ಹುಟಿ್ಟದ್ದರು.
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