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ನೆಹೆಮೀಯ

ನೆಹೆಮೀಯನ ಾ್ರಥರ್ನೆ
1 ಇವು ನೆಹೆಮೀಯನ ಾತುಗಳು; ನೆಹೆಮೀಯನು ಹಕಲ್ಯನ

ಮಗ. ಕಿಸೆ್ಲೕವ್ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಾಜ ಾನಿ ಾದ ಶೂಷನ್ ನಲಿ್ಲ ಾನು
ಇದೆ್ದನು. ಅದು ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ವಷರ್ ಾಗಿತು್ತ.
2 ಾನು ಶೂಷನ್ ನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಹ ಾನೀ
ಮತು್ತ ಇನಿ್ನತರರು ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ಾನು
ಅಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರ ೕಗ ೕಮದ ಬಗೆ್ಗ ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು. ಈ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಇನೂ್ನ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ
ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು.

3 ಆಗ ಹ ಾನೀ ಮತು್ತ ಅವನ ತೆ ಾರರು, “ನೆಹೆಮೀಯನೇ,
ಸೆರೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿರುವವರು
ತುಂ ಾ ಶೋಚನೀಯ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಅನೇಕ
ಸಮಸೆ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು ಅವ ಾನಕಿ್ಕೕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಾಕೆಂದರೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ೌಳಿಗೋಡೆಗಳು ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ; ಅದರ
ಾಗಿಲುಗಳೆ ಾ್ಲ ಸುಟು್ಟಹೋಗಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
4 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ೌಳಿಗೋಡೆಯ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರ

ವಿಚಾರ ಾಗಿ ಕೇಳಿ ಾಗ ಾನು ತುಂ ಾ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡೆನು; ಾನು
ಅಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅತೆ್ತನು; ದುಃಖ ಾ್ರಂತ ಾದೆನು;
ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಉಪ ಾಸ ಾಡಿ ಪರಲೋಕದ
ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು. 5ನಂತರ ಾನುಈ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದೆನು:

“ಪರಲೋಕದ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಮ ಾ
ದೇವರೂ ಪ ಾಕ್ರಮವುಳ್ಳ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವಿ. ನಿನ್ನನು್ನ
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ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವವರಿಗೆ ನೀನು ಾಡಿದ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವವ ಾಗಿರುವಿ.
6 “ಹಗಲಿರುಳು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ

ಕಣೆ್ತರೆದು ನೋಡು; ಅವನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಆಲಿಸು.
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿ ಾಗಿ ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲ ಾದ ಾವು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಾಪಗಳನು್ನ
ಾನು ನಿನಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮನೆಯವರೂ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಾಪಗಳನು್ನ
ನಿನಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 7 ಇಸೆ್ರೕಲ ಾದ ಾವು ನಿನಗೆ
ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದೆವು; ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಾವು ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

8 “ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಗೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊ, ನೀನು ಅವನಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನ ಾದ
ನೀವು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗದಿದ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅನ್ಯದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ಚದರಿಸಿಬಿಡುವೆನು. 9 ಆದರೆ ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ,
ನಿಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಭೂಲೋಕದ
ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯಿ್ದದ್ದರೂ ಅಲಿ್ಲಂದ ನನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವೆ.

10 “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ನಿನ್ನ ಜ ಾಂಗ; ಅವರು ನಿನ್ನ
ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ
ಅವರನು್ನ ರ ಸಿರುವೆ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಆಲೈಸು. ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ೌರವಿಸುವ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. ಾನು
ಅರಸನ ಾನ ಾಯಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದಿರುವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೊತು್ತ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು. ಅರಸನಲಿ್ಲ
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ನನಗೆ ನೆರವು ನೀಡು; ನನಗೆ
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ಯಶಸ್ಸನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು; ಾಜನಿಗೆ ಾನು ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಕಂಡುಬರುವಂತೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.”

2
ನೆಹೆಮೀಯನನು್ನ ಅತರ್ಷಸ್ತನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ

1ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ ನಿ ಾ್ಸನ್ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ
ಾಜನಿಗೆ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಾನು ಕೊಟೆ್ಟನು. ಾನೆಂದೂ ಾಜನ
ಮುಂದೆದುಃಖಿತ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆಈಸಮಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನಮುಖವು
ಕಳೆಗುಂದಿದ್ದರಿಂದ, 2 “ನೀನು ೕಮ ೕ?” ಎಂದು ಅರಸನು
ವಿಚಾರಿಸಿದನು, “ನೀನು ದುಃಖಿತ ಾಗಿರುವುದೇಕೆ? ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು
ವೇದನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಾಗಿದೆಯಲ್ಲ?”
ಅರಸನಈಪ್ರಶೆ್ನಗೆ ಾನುಭಯಪಟೆ್ಟನು. 3 ಾನುಭಯದಿಂದಲೇ,

“ಅರಸನೇ ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರು. ನನ್ನಪೂವಿರ್ಕರ ಸ ಾಧಿಗಳಿರುವ
ಪಟ್ಟಣವು ಾಳುದಿಬ್ಬ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಾನು ದುಃಖಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ಅದರ ಾಗಿಲುಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋಗಿವೆ”ಅಂದೆನು.

4 ಆಗ ಅರಸನು, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಅಪೇ ಸುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ದಲು
ಾನು ಪರಲೋಕದ ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.
5 ಅನಂತರ ಅರಸನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲ

ಮತು್ತ ನಿನಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಸರಿಕಂಡಲಿ್ಲ ದಯ ಾಡಿ ಯೆಹೂದ
ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸ ಾಧಿಗಳಿರುವ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸು. ಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಕಟ್ಟಬೇಕು” ಎಂದೆನು.

6 ಾಣಿಯು ಾಜನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು. ಾಜನೂ ಾಣಿಯೂ,
“ನಿನಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಎಷು್ಟ ಸಮಯ ಬೇ ಾಗುವುದು? ನೀನು
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗ ಬರುವಿ?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರು.
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು ಾಜನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಿದು್ದದರಿಂದ
ಾನೊಂದು ಸಮಯವನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದೆನು. 7 ಆಮೇಲೆ “ ಾಜನೇ,
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ನನಗೆ ಸ ಾಯವನು್ನ ಾಡಲು ನೀನು ಇಚಿ್ಫಸುವು ಾದರೆ
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಾಜ್ಯ ಾಲರಿಗೆ
ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟರೆ ಾನು ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಅವರ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಹೋಗಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.
8 ಅಲ್ಲದೆ ಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ, ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ, ದೇ ಾಲಯದ ಆವರಣದ
ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮರದ ತೊಲೆಗಳು ಬೇ ಾಗಿವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅರಣ್ಯಗಳ ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ ಾದ ಆ ಾಫನಿಗೂ
ಪತ್ರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದೆನು.
ಅರಸನು ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ನನಗೆ

ಕೊಟ್ಟನು. ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಾಜನು ನನಗೆ
ಾಗೆ ಾಡಿದನು.
9 ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುವ ಾಜ್ಯ ಾಲರಿಗೆ

ಅರಸನು ಕೊಟ್ಟ ಪತ್ರವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಾಜನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಸಿ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಅಶ್ವ ಸೈನಿಕರನೂ್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು. 10 ಾನು ಏನು ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ಸನ್ಬಲ್ಲಟ್
ಮತು್ತ ಟೋಬೀಯ ಎಂಬವರಿಬ್ಬರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂಬ ವಿಷಯವು ಅವರನು್ನ
ತಳಮಳಗೊಳಿಸಿತು ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟೂ್ಟ ಬಂದಿತು. ಸನ್ಬಲ್ಲಟನು
ಹೋರೋನಿನವನು ಮತು್ತ ಟೋಬೀಯನು ಅ ್ಮೕನಿಯ
ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.

ನೆಹೆಮೀಯನಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆಗಳ ಪರೀ
11-12 ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಮೂರು ದಿವಸ

ಅಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದೆನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಡತಕ್ಕ ಾಯರ್ದ
ಬಗೆ್ಗ ದೇವರು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾವ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಹುಟ್ಟಸಿ ಾ್ದನೆಂದು
ಾನು ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೆ ನನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟೆನು. ಾನು ಸ ಾರಿ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ
ಕುದುರೆ ಂದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಾವ ಕುದುರೆಯೂ ಅಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ.
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13 ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಕಣಿವೆಯ ಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಹೊರಟು
ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ, ಸುಟು್ಟಹೋಗಿರುವ
ಅದರ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ ಹೆ ಾ್ಬವು ಾವಿಯ ಬಳಿಗೂ
ತಿಪೆ್ಪ ಾಗಿಲಿನಬಳಿಗೂ ಸ ಾರಿ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆನು. 14ಅಲಿ್ಲಂದ
ಬುಗೆ್ಗ ಾಗಿಲಿಗೂ ಅರಸನ ಕೊಳಕೂ್ಕ ಬಂದೆನು. ಇಲಿ್ಲಂದ ಮುಂದಕೆ್ಕ
ಹೋಗಲು ನನ್ನ ಕುದುರೆಗೆ ಾ ಾ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ; 15 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಹಳ್ಳದ ಾಗರ್ದಿಂದ ಹತು್ತ ಾ್ತ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸಿ
ಕೊನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಕಣಿವೆ ಾಗಿಲ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಸೇರಿದೆನು.
16 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಯಕರಿಗೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಾನು ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋದೆನೆಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ; ಾನು ಏನು ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದೂ
ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದ್ಯರಿ ಾಗಲಿ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿ ಾಗಲಿ
ಾಜನಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಕೆಲಸವಗರ್ದವರಿ ಾಗಲಿ ಾನು ಇನೂ್ನ
ಾವ ವಿಷಯವನೂ್ನ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ.
17ಆಮೇಲೆ ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ನೀವು

ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಒಂದು ಾಳು ದಿಬ್ಬ ಾಗಿದೆ; ಅದರ
ಾಗಿಲುಗಳು ಸುಟು್ಟ ಬೂದಿ ಾಗಿವೆ. ಬನಿ್ನರಿ, ಾವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ೌಳಿಗೋಡೆಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟೊ್ಟೕಣ. ಆಗ ಾವು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ
ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
18 ಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದನು್ನ

ಮತು್ತ ಾಜನು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಆಗ ಅವರು,
“ ಾವು ಈಗಲೇ ಕೆಲಸ ಾ್ರರಂಭಿಸೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ
ಾವು ಈ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆವು. 19 ಆದರೆ
ಹೋರೋಬಿನ ಸನ್ಬಲ್ಲಟನು, ಅ ್ಮೕನಿಯ ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ
ಟೋಬೀಯ ಮತು್ತ ಅರಬಿಯವ ಾದ ಗೆಷೆಮ್ ಇವರುಗಳು ಾವು
ೌಳಿ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟತೆ್ತೕವೆಂಬ ಸುದಿ್ಧಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿ
ಗೇಲಿ ಾಡಿ, “ನೀವು ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇನು? ಾಜನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ದಂಗೆ ಏಳುತಿ್ತರುವಿರೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
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20 ಾನು ಅವರಿಗೆ, “ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಸಫಲಪಡಿಸುವನು. ಾವು ಆತನ ಸೇವಕರು ಮತು್ತ ಾವು ಈ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತಿರಿಗಿ ಕಟು್ಟತೆ್ತೕವೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ
ಬರುವುದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರ ಕುಟುಂಬಗಳವರೂ ಈ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಈ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಂತ
ಭೂಮಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆಈ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾವ ಹಕೂ್ಕ
ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

3
ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದವರು

1 ಎ ಾ್ಯಷೀಬನು ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನೂ
ಮತು್ತ ಾಜಕರುಗ ಾಗಿದ್ದ ಅವನ ಸಹೋದರರೂ ಕುರಿ
ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. ನಂತರ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅದನು್ನ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರು. ಅವರು ಅದಕೆ್ಕ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ೕಡಿಸಿದರು. ಆ
ಾಜಕರು ನೂರುಗೋಪುರ ಮತು್ತ ಹನನೇಲ್ ಗೋಪುರದವರೆಗೂ

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದ್ದರು. ಅವರು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರು.

2 ಾಜಕರು ಕಟಿ್ಟನಿಲಿ್ಲಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಜೆರಿಕೊದವರು ಗೋಡೆ
ಕಟಿ್ಟದರು, ಜೆರಿಕೊದವರು ಕಟಿ್ಟ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇಮಿ್ರಯ
ಮಗ ಾದ ಜಕೂ್ಕರನು ಗೋಡೆ ಕಟಿ್ಟದನು.

3 ಹಸೆ್ಸ ಾಹನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮೀನು ಾಗಿಲನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅದರ
ಮೇಲೆ ತೊಲೆಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಅದಕೆ್ಕ ಕದಗಳು, ಅಗುಳಿ, ತಿರುಗಣೆಗಳನಿ್ನಟು್ಟ
ಭದ್ರಪಡಿಸಿದರು.

4 ಇವನ ನಂತರ ಊರೀಯನ ಮಗ ಾದ ಮೆರೇ ೕತನು
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. (ಊರೀಯನು ಹಕೊ್ಕೕಚನಮಗ.)
ಇದರ ಮುಂದಿನ ಾಗವನು್ನ ಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಮೆಷು ಾ್ಲಮನು

ಕಟಿ್ಟದನು. (ಬೆರೆಕ್ಯನು ಮೆಷೇಜಬೇಲನಮಗ.)
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ಈ ಗೋಡೆಯ ನಂತರದ ಾಗವನು್ನ ಾನನ ಮಗ ಾದ
ಚಾದೋಕನು ಕಟಿ್ಟದನು.

5 ತೆಕೋವದವರು ಅಲಿ್ಲಂ ಾಚೆಗೆ ಗೋಡೆ ಕಟಿ್ಟದರು. ಆದರೆ
ಅವರ ಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದ ನೆಹೆಮೀಯನಿ ಾಗಿ
ಕೆಲಸ ಾಡಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.

6 ೕ ಾದ ಮತು್ತ ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್ ಹಳೆ ಾಗಿಲನು್ನ
ೕಡಿಸಿದರು. ೕ ಾದನು ಾಸೇಹನ ಮಗ; ಮೆಷು ಾ್ಲಮನು

ಬೆಸೋದ್ಯನ ಮಗ. ಅವರು ತೊಲೆಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟರು; ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ,
ಕದಗಳನು್ನ,ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ೕಡಿಸಿದರು.

7 ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಮತು್ತ ಮಿಚ್ಫದ ಜನರು ಅಲಿ್ಲಂ ಾಚೆಗೆ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದರು. ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಮೆಲೆಟ್ಯ ಎಂಬವನುಮತು್ತ ಮೇರೋನೋತಿನ
ಾದೋನ್ ಎಂಬವನು ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿದರು. ಗಿಬೊ್ಯೕನ್

ಮತು್ತ ಮೇರೋನೋತ್ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ ಾ್ರಂತ್ಯದ
ಾಜ್ಯ ಾಲರುಗಳ ಆಡಳಿತಕೆ್ಕ ಒಳಪಟಿ್ಟತು್ತ.
8 ಹಹರ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನು ಅಲಿ್ಲಂ ಾಚೆಗೆ

ಕಟಿ್ಟದನು. ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನು ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗ ಾಗಿದ್ದನು; ಹನನ್ಯನು
ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯವನು್ನ ತ ಾರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಇವರು,
“ಅಗಲಗೋಡೆ”ಯವರೆಗೂಜೆರುಸಲೇಮ್ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು.

9 ಅಧರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದ ಹೂರನ ಮಗ ಾದ
ರೆಫಾಯನುಮುಂದಿನ ಾಗವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಮುಗಿಸಿದನು.

10 ಹರೂಮಫನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಅಲಿ್ಲಂ ಾಚೆಗೆ
ಗೋಡೆ ಕಟಿ್ಟದನು. ಅದು ಅವನ ಮನೆಯ ನಂತರವೇ ಇತು್ತ.
ಅಲಿ್ಲಂ ಾಚೆಗೆ ಹಷಬೆ್ನಯನ ಮಗ ಾದ ಹಟೂ್ಟಷನು ಕಟಿ್ಟದನು.
11 ಾರೀಮನ ಮಗ ಾದ ಮಲಿ್ಕೕಯನು, ಪಹತ್ ೕ ಾಬನ
ಮಗ ಾದ ಹಷೂ್ಷಬನು ಅಲಿ್ಲಂ ಾಚೆಗೆ ಕಟಿ್ಟದರು. ಅವರು
ಒಲೆಬುರುಜನು್ನ ಸಹ ಕಟಿ್ಟದರು.
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12 ಹಲೊ್ಲಹೇಷನ ಮಗ ಾದ ಶಲೂ್ಲಮನು ಮುಂದಿನ ಾಗವನು್ನ
ರಿಪೇರಿ ಾಡಿದನು. ಅವನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಿದರು. ಶಲೂ್ಲಮನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಇನೊ್ನಂದು ಾಗದ
ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು.
13 ಜಾನೋಹ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಾನೂನನೂ ಅವನ

ಸಂಗಡಿಗರೂ ಕಣಿವೆ ಾಗಿಲನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅದಕೆ್ಕ ಅಗುಳಿ, ತಿರುಗಣಿ,
ಕದಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಾವಿರ ಳದಷು್ಟ
ಉದ್ದದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ತಿಪೆ್ಪ ಾಗಿಲಿನ ತನಕಮುಂದುವರಿದರು.

14 ರೇ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ಮಲಿ್ಕೕಯನು ತಿಪೆ್ಪ ಾಗಿಲನು್ನ
ರಿಪೇರಿ ಾಡಿಸಿದನು. ಇವನು ಬೇತ್ ಹಕೆ್ಕರಿಮಿನ
ಾಜ್ಯ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಾಗಿಲಿಗೆ ಕದ, ತಿರುಗಣಿ,
ಅಗುಳಿಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು.

15 ಮಿಚ್ಪ ಜಿ ಾ್ಲಧಿ ಾರಿ ಾದ ಶಲೂ್ಲನನು ಬುಗೆ್ಗ ಾಗಿಲನು್ನ
ರಿಪೇರಿ ಾಡಿದನು. ಶಲೂ್ಲನನು ಕೊಲೊ್ಹೕಜಿಯನ ಮಗ. ಾಗಿಲಿಗೆ
ಕದ, ತಿರುಗಣಿ, ಅಗುಳಿಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು. ನಂತರ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಾಜನ ತೋಟದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಿಲೋವಕೊಳದ
ತನಕ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಾವೀದನಗರಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ
ತನಕ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು.

16 ಅಜೂ್ಬಕನ ಮಗ ಾದ ನೆಹೆಮೀಯನು ಗೋಡೆಯ ಮುಂದಿನ
ಾಗವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. ಇವನು ಬೇತೂ್ಚರ್ ಜಿಲೆ್ಲಯ ಅಧರ್ ಾಗಕೆ್ಕ
ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಾವೀದನ ಸ ಾಧಿಯ ತನಕ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಿ ವೀರರಮನೆಗಳ ತನಕ ಕಟಿ್ಟದನು.

17 ಮುಂದಿನ ಾಗವನು್ನ ಲೇವಿಯರು ಕಟಿ್ಟದರು. ಅವರ
ಮುಖ್ಯಸ್ತನು ಾನಿಯ ಮಗ ಾದ ರೆಹೂಮನು. ಕೆಯೀಲ ಎಂಬ
ಅಧರ್ ಜಿಲೆ್ಲಗೆ ಾಜ್ಯ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದ ಹಷಬ್ಯನು ಇದರ ಮುಂದಿನ
ಾಗದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. ಇವನು ತನ್ನ ಜಿಲೆ್ಲಯಲಿ್ಲ ಾತ್ರ
ರಿಪೇರಿ ಾಡಿದನು.
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18 ಅವರ ಸಹೋದರರು ಕೆಯೀಲದ ಇನೊ್ನಂದು ಅಧರ್ಜಿಲೆ್ಲಗೆ
ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದ ಬಿನೈನ ಾಯಕತ್ವದಲಿ್ಲ ಮುಂದಿನ ಾಗದ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ರಿಪೇರಿ ಾಡಿದರು. ಬಿನೈಹೇ ಾ ಾದನಮಗ.

19 ಮಿಚ್ಪದ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದ ಏಜೆರನು ಮುಂದಿನ ಾಗವನು್ನ
ರಿಪೇರಿ ಾಡಿದನು. ಏಜೆರನು ಯೇಷೂವನ ಮಗ. ಇವನು
ಆಯುಧ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೋಡೆಯ ಮೂಲೆಯ ತನಕ
ರಿಪೇರಿ ಾಡಿದನು. 20 ಚ ಾ್ಬಯನ ಮಗ ಾದ ಾರೂಕನು
ಮುಂದಿನ ಾಗವನು್ನ ರಿಪೇರಿ ಾಡಿದನು. ಇವನು ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ
ಮೂಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯಷೀಬನ ಮನೆ
ಮುಂದಿನ ಾಗಿಲಿನ ತನಕ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. 21ಹಕೊ್ಕೕಚನ
ಮಗ ಾದ ಊರೀಯನ ಮಗ ಾದ ಮೆರೇ ೕತನು ಎ ಾ್ಯಷೀಬನ
ಮನೆ ಮುಂದಿನ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಆ ಮನೆಯ ಕೊನೆಯತನಕ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. 22 ಆ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದ್ದ ಾಜಕರು
ಸೇರಿಮುಂದಿನ ಾಗವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು.

23 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಮತು್ತ ಹಷೂ್ಷಬ್ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳ
ಮುಂದಿದ್ದ ಾಗವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು, ಾಗೆಯೇ ಾಸೇಯನಮಗ ಾದ
ಅಜಯರ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಮುಂದಿದ್ದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು.

24ಹೇ ಾ ಾದನಮಗ ಾದಬಿನೂ್ನಯ್ಅಜಯರ್ನಮನೆಯಿಂದ
ಹಿಡಿದುಮೂಲೆಯತನಕ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು.

25 ಊಜೈಯ ಮಗ ಾದ ಾ ಾಲನು ಮೂಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಾಜನ ಮೇಲ್ಮನೆಯ ಬುರುಜಿನ ತನಕ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. ಇದು
ಾಜನ ಾವಲುಪಡೆಯ ಅಂಗಳದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲತು್ತ. ಪರೋಷನ
ಮಗ ಾದ ಪೆ ಾಯನು ಅಲಿ್ಲಂ ಾಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಾ ಾಲನು
ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಾಚಿನಿಂದಮುಂದುವರಿಸಿದನು.

26 ಓಫೇಲ್ ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಆಲಯದ ಸೇವಕರು
ಮುಂದಿನ ಾಗವನು್ನ “ನೀರು” ಎಂಬ ಾಗಿಲಿನ ಪೂವರ್ದ
ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಅದರ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಬುರುಜಿನವರೆಗೂ ರಿಪೇರಿ
ಾಡಿದರು.
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27 ತೆಕೋವದವರು ಉಳಿದ ಆ ಾಗವನು್ನ ಅಂದರೆ
ದೊಡ್ಡ ಬುರುಜಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಓಫೇಲ್ ಗೋಡೆಯ ತನಕ
ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.

28 ಾಜಕರು ಕುದುರೆ ಾಗಿಲಿನ ಮೇಲಿನ ಾಗವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಾಜಕನು ತನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದಿದ್ದ ಾಗವನು್ನ
ರಿಪೇರಿ ಾಡಿದನು. 29 ಇಮೇರನ ಮಗ ಾದ ಚಾದೋಕನು ತನ್ನ
ಮನೆಯ ಮುಂದಿದ್ದ ಗೋಡೆಯ ಾಗವನು್ನ ರಿಪೇರಿ ಾಡಿದನು.
ಪೂವರ್ ಾಗಿಲಿನ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿರು ಶೆಕನ್ಯನ ಮಗ ಾದ
ಶೆ ಾಯನುಮುಂದಿನ ಾಗವನು್ನ ರಿಪೇರಿ ಾಡಿದನು.

30 ಶೆಲೆಮ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಹನನ್ಯನೂ ಮತು್ತ ಚಾ ಾಫನ ಆರನೆಯ
ಮಗ ಾದ ಾನೂನನೂಉಳಿದ ಾಗವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದರು.
ಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದಿದ್ದ
ಾಗವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. 31 ವತರ್ಕರ ಮತು್ತ ಆಲಯದ ಸೇವಕರ
ಮನೆಗಳ ತನಕದ ಾಗವನು್ನ ಮಲಿ್ಕೕಯನು ರಿಪೇರಿ ಾಡಿದನು.
ಇದು, “ತನಿಕೆ” ಎಂಬ ಾಗಿಲಿನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲತು್ತ. ಮೂಲೆಗೋಡೆಯ
ಮೇಲಿರುವ ಕೋಣಿಯ ತನಕದ ಾಗವನು್ನ ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗ ಾದ
ಮಲಿ್ಕೕಯನು ರಿಪೇರಿ ಾಡಿದನು. 32 ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗರು ಮತು್ತ
ವತರ್ಕರು ಸೇರಿ ಗೋಡೆ ಮೇಲಿರುವ ಕೋಣಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು,
“ಕುರಿ” ಎಂಬ ಾಗಿಲಿನ ತನಕದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು.

4
ಸನ್ಬಲ್ಲಟ್ಮತು್ತ ಟೋಬೀಯ

1 ಾವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆ ಕಟು್ಟತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ಕೇಳಿದ ಸನ್ಬಲ್ಲಟನು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಿ್ಚನಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಅವನು
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದನು. 2 ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಅವನ
ಸೆ್ನೕಹಿತರೊಡನೆ ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ದ ಸೈನ್ಯದವರೊಡನೆ ಾತ ಾಡಿ,
“ಈಬಲಹೀನಯೆಹೂದ್ಯರು ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇನು? ಾವುಇವರನು್ನ
ಹೀಗೇಯೇ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆಯೇ? ಾವು
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ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವು ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವರೇ? ಒಂದೇ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಮುಗಿಸುವು ಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಆ ತಿಪೆ್ಪಗುಂಡಿ ಳಗಿನ ಕಲು್ಲಗಳ ಾಶಿಗೆ ಜೀವಕೊಡಲು
ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವು ಕೇವಲ ಬೂದಿ ಮತು್ತ ಹೊಲಸುಗಳ
ಗುಡೆ್ಡಗ ಾಗಿವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ್ಮೕನಿಯ ಾದ ಟೋಬೀಯನು, “ಈ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕಟು್ಟತಿ್ತರುವುದೇನು? ಆ ಗೋಡೆಯಮೇಲೆಒಂದು ನರಿ
ಾರಿದರೂ ಗೋಡೆಯು ಕುಸಿದುಬೀಳುವುದು” ಎಂದು ವ್ಯಂಗ ್ಯ ಾಗಿ
ಹೇಳಿದನು.

4 ನೆಹೆಮೀಯನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ, “ನಮ್ಮ
ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. ಆ ಮನಷ ್ಯರು ನಮ್ಮನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ. ಸನ್ಬಲ್ಲಟನು ಮತು್ತ ಟೋಬೀಯನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಅವ ಾನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಆ ಕೇಡುಗಳು ಅವರಿಗೇ ಸಂಭವಿಸಲಿ.
ಅವರು ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಲೆತಗಿ್ಗಸಲಿ; ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವರಂತೆ
ಅವ ಾನ ಹೊಂದಲಿ. 5 ಅವರು ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾಡಿದ
ಾಪಗಳನು್ನ ಮನಿ್ನಸಬೇಡ. ಅವರು ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವ ನಿನ್ನ
ಾಸರನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಅವರನು್ನ ನಿರು ಾ್ಸಹಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ.”
6 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಾವು ಕಟಿ್ಟ ಮುಗಿಸಿದೆವು.

ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲೂ ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದೆವು. ಆದರೆ ಅದರ
ಎತ್ತರ ಇರಬೇ ಾದಷು್ಟ ಇರದೆ ಅಧರ್ದ ತನಕ ಇದ್ದವು. ನಮ್ಮ ಜನರು
ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡಿದು್ದದರಿಂದ ನಮಗೆ
ಅ ಾ್ಟದರೂ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆಯಿತು.

7 ಸನ್ಬಲ್ಲಟನು, ಟೋಬೀಯನು, ಅರಬಿಯರು, ಅ ್ಮೕನಿಯರು
ಮತು್ತ ಅಷೊ್ಡೕದಿನವರು ತುಂ ಾ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಾಕೆಂದರೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆಯ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಯುತಿ್ತದೆಯೆಂದೂ
ಮತು್ತ ಗೋಡೆಗಳ ಕಿಂಡಿಗಳನು್ನ ರಿಪೇರಿ ಾಡ ಾಗುತಿ್ತದೆಯೆಂದೂ
ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದರು. 8 ಅವರೆ ಾ್ಲ ಸೇರಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
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ಗಲಭೆ ಎಬಿ್ಬಸುವ ಹಂಚಿಕೆಯನು್ನ ಹೂಡಿದರು; ಯುದ್ಧ ಾಡುವ
ೕಚನೆ ಾಡಿದರು. 9 ಾವು ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆವು ಮತು್ತ

ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ಬರುವ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಾವು ತ ಾರಿರುವಂತೆ
ಹಗಲು ಾತಿ್ರ ಪಹರೆ ಾಡಲು ಗೋಡೆಯಮೇಲೆ ಾವಲು ಾರರನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದೆವು.

10 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಜನರು, “ಕೆಲಸ ಾರರು
ಆ ಾಸಗೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ; ಾರಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತುಂ ಾ ಧೂಳು
ಮತು್ತ ಕಸ ಇರುವುದರಿಂದ ಾವು ಗೋಡೆಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 11 ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು, ‘ ಾವು
ಅವರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡುವುದರಿಂದ ಾವು
ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ
ಾಣುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಾವು ಅವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಗ ಕೆಲಸ ಾ ಾಗಿಯೇ
ನಿಂತುಹೋಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದರು.

12ಅನ್ಯಜನರಮಧೆ್ಯ ಾಸಿಸುವಯೆಹೂದ್ಯರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ಹತು್ತ ಾರಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. “ವೈರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ
ಇ ಾ್ದರೆ. ಾವು ಎತ್ತ ತಿರುಗಿದರೂ ಅಲಿ್ಲ ಅವರಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದರು.

13 ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಕುಟಂಬ ಸಮೇತ ಾಗಿ
ಖಡ್ಗ, ಬಜಿರ್ ಮತು್ತ ಬಿಲು್ಲಗ ಡನೆ ಗೋಡೆಯ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಇದ್ದ
ತ ಾ್ಗದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಕಿಂಡಿಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ಇರಿಸಿದೆನು. 14 ನಮಗೆದು ಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ
ಾನು ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬ
ಕುಟುಂಬ ಾಗಿ, ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಉಳಿದ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದೆನು: “ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ಏನೂ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ.
ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ಬಲ ಾಲಿಯೂ
ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿ ಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ
ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರಿ ಾಗಿ ಮತು್ತ
ಮನೆಗಳಿ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಿರಿ.”
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15 ಅವರ ಕುತಂತ್ರವು ನಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತೆಂದು ವೈರಿಗಳಿಗೆ
ತಿಳಿ ಾಗ ದೇವರೇ ಅವರ ೕಜನೆಯನು್ನ ನಿಷ್ಫಲ ಾಡಿದನೆಂದು
ಅವರು ತಿಳಿದರು. ಮತೆ್ತ ಾವೆ ಾ್ಲ ಕಟು್ಟವ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಕೈ ಾಕಿದೆವು.
ಅವರವರ ಾಗಕೆ್ಕ ಜನರು ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.
16 ಆ ದಿವಸದಿಂದ ನನ್ನ ಜನರು ಅಧರ್ ಾಗ ಗೋಡೆಯ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ
ನಿರತ ಾದರು;ಉಳಿದಅಧರ್ ಜನರು ಭಜಿರ್ಗಳನೂ್ನ ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ
ಬಿಲು್ಲಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಆಯುಧಗಳನೂ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಾವ ಾಗಿದ್ದರು; ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತದ್ದ ಯೆಹೂದದ ಜನರ
ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 17 ಗೋಡೆ
ಕಟು್ಟವವರೂ ಅವರ ಸ ಾಯಕರೂ ಒಂದು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಆಯುಧ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇನೊ್ನಂದು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
18ಕೆಲಸ ಾರರು ತಮ್ಮಖಡ್ಗಗಳನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಬಿಗಿದೂಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ
ಾಡಿದರು. ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಲು ತುತೂ್ತರಿ ಊದುವವನು

ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತಿರುತಿ್ತದ್ದನು. 19 ಆಗ ಾನು ಪ್ರಮುಖ
ಕುಟುಂಬಗಳವರನೂ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಉಳಿದ ಜನರನೂ್ನ
ಕರೆದು, “ ಾವು ಾಡುತಿ್ತರುವುದುಬಹುದೊಡ್ಡ ಾಯರ್; ಗೋಡೆಯ
ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಚದರಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತುಂ ಾ ದೂರದಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ.
20 ತುತೂ್ತರಿಯ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಕು.
ಾವೆ ಾ್ಲ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡುವನು” ಎಂದೆನು.

21 ಹೀಗೆ ಾವು ಗೋಡೆ ಕಟು್ಟವ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಿದೆವು. ಅಧರ್ಜನರುಭಜಿರ್ಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು.
ಮುಂಜಾನೆಯಸೂಯರ್ನಕಿರಣಬೀಳುವಹೊತಿ್ತನಿಂದಹಿಡಿದು ಾತಿ್ರ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಾಣುವ ತನಕ ಾವು ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿರುತಿ್ತದೆ್ದವು.

22 “ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಾರನೂ ಅವನ ಸ ಾಯಕನೂ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನೊಳಗೇ ಾತಿ್ರಯನು್ನ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಾತಿ್ರ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಅವರುಪಹರೆಯವ ಾಗಿಯೂಹಗಲಲಿ್ಲ ಗೋಡೆ ಕಟು್ಟವವ ಾಗಿಯೂ
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ಇರಬೇಕು” ಎಂದು ಾನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆನು. 23 ಇದರಿಂ ಾಗಿ
ಾರೂ ತಮ್ಮ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಾ ಾಗಲಿ ನನ್ನ

ಬಂಧುಗ ಾಗಲಿ ನನ್ನ ಜನ ಾಗಲಿ ಪಹರೆಯವ ಾಗಲಿ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸದೆ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇದೆ್ದವು. ನೀರು
ಕುಡಿಯು ಾಗಲೂ ಆಯುಧ ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿರುತಿ್ತದೆ್ದವು.

5
ಬಡಜನರಿಗೆ ನೆಹೆಮೀಯನ ಸ ಾಯ

1 ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಬಡಜನರು ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೂರು ಹೇಳ ಾರಂಭಿಸಿದರು. 2 ಕೆಲವರು ಹೀಗಂದರು:
“ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಮಕ್ಕಳಿ ಾ್ದರೆ. ನಮಗೆ ಊಟ ಾಡಲು
ಾಕಷು್ಟ ದವಸ ಾನ್ಯವಿಲ್ಲ; ಹೀಗಿರಲು ಾವು ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಉಳಿಯುವ ಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ.”

3 ಇನು್ನ ಕೆಲವರು, “ನಮಗೀಗ ಬರ ಾಲ ಾ್ರಪಿ್ತ ಾಗಿದೆ.
ನಮಗೆ ದವಸ ಾನ್ಯ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ
ಾರಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ”ಅಂದರು.
4 ಇನೂ್ನ ಕೆಲವರು, “ನಮ್ಮ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳ ಮೇಲೆ ಅರಸನಿಗೆ

ತೆರಿಗೆ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೊಡಲು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ.
ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇ ಾಗಿದೆ”
ಅಂದರು. 5 “ಆ ಧನಿಕರನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಾವೂ ಅವರಂತೆಯೇ
ಇದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಂತೆಯೇ ಇ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ
ಾವು ಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾರುವ
ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಆಗಲೇ ತಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾರಿ ಾ್ದರೆ. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಾಗರ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೋ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.”

6 ಾನು ಅವರ ದೂರುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡೆನು. 7 ನನ್ನ ಕೋಪವು ಾಂತ ಾದ ಬಳಿಕ ಧನಿಕರ
ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನರಿಗೆ
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ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಾಲಕೆ್ಕ ಬಡಿ್ಡಯನು್ನ ಕೊಡಲು ಬಲವಂತ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಅದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು” ಎಂದೆನು. ಅನಂತರ ಾನು
ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ, 8 “ನಮ್ಮ ಯೆಹೂದಿ ಜನರನು್ನ
ಪರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾರಿದ್ದರು. ಅಂಥವರನು್ನ
ಾವು ಕ್ರಯಕೊಟು್ಟ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಗು ಾಮತನದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ನೀವು ಈಗ ಮತೆ್ತ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದೆನು.
ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದ ಶಿ್ರೕಮಂತರೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಾಯಿ

ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡರು. ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಕೂ್ಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
9 ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸು ಾ್ತ, “ನೀವು ತಪು ್ಪ ಕೆಲಸ
ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು

ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಇತರ ಜನರು ಾಡುವ ಾಚಿಕೆಕರ ಾದ
ಕೆಲಸವನು್ನ ನೀವು ಾಡ ಾರದು. 10ನನ್ನ ಜನರು, ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು
ಮತು್ತ ಾನು ಹಣವನು್ನ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಎರವ ಾಗಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ.
ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಬಡಿ್ಡಯನು್ನ ವಸೂಲು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಾಲ
ಪಡೆದುಕೊಂಡವರಿಂದ ಬಡಿ್ಡಯನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ವಸೂಲು
ಾಡುವುದನು್ನ ಾವು ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 11 ಅವರಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡ

ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ, ಾ್ರ ಾತೋಟ, ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ ತೋಟ ಮತು್ತ
ಅವರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಈಗಲೇ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡಿರಿ. ಅವರಿಂದ
ವಸೂಲಿ ಾಡಿದ ಬಡಿ್ಡಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡಿರಿ. ನೀವು ಾವ
ಾವದಕೆ್ಕ ಬಡಿ್ಡ ವಸೂಲಿ ಾಡಿರುವಿರೋ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ

ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
12 ಆಗ ಶಿ್ರೕಮಂತರೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ, “ ಾವು ಹಿಂದಕೆ್ಕ

ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ. ಅವರಿಂದ ಾವು ಹೆಚೆ್ಚೕನೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ನೆಹೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾವು ಾಡುತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದರು.
ಆಗ ಾನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಾಡಿಸಲು
ಾಜಕರನು್ನ ಕರೆದೆನು. 13 ನಂತರ ಾನು ನನ್ನ ಉಡುಪಿನ
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ನೆರಿಗೆಯನು್ನ ಾಡಿಸಿ, “ ಾನು ಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಯಂತೆ
ನಡೆಯದವನನು್ನ ದೇವರು ಅವನ ಮನೆಯಿಂದ ಾಡಿಸಿಬಿಡಲಿ;
ಅವನು ಾನು ಗಳಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ “ಆಮೆನ್” ಅಂದರು; ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರು.
ಾವು ಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರು.
14 ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿ

ನೇಮಿಸಿದಂದಿನಿಂದ, ಾ ಾಗಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಾಗಲಿ
ಾಜ್ಯ ಾಲರಿ ಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ; ನನ ಾಗಿ
ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಿಂದ ಮೂವತೆ್ತರಡನೆ
ವಷರ್ದ ತನಕ ಾನು ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದೆ್ದನು. ಹೀಗೆ ಹನೆ್ನರಡು
ವಷರ್ ಯೆಹೂದದ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದೆ್ದನು. 15 ನನಗಿಂತ ದಲು
ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದವರು ಜನರನು್ನ ತುಂ ಾ ಕಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ಒಂದು ೌಂಡ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಆ ಾರವನೂ್ನ
ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಕೊಡಬೇಕಿತು್ತ. ಆ ಾಜ್ಯ ಾಲರ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು
ಸಹ ಜನರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ನಡೆಸಿ ಅವರ ಜೀವನವನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ
ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದರೆದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತ ಇದು್ದದರಿಂದ ಾನು
ಆ ರೀತಿ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 16 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆ ಕಟು್ಟವ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ
ಾನು ತುಂ ಾ ಪ್ರ ಾಸಪಟೆ್ಟನು. ಗೋಡೆಯ ನಿ ಾರ್ಣ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ
ನನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದರು. ಾವು ಾರಿಂದಲೂ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

17 ಇಷೆ್ಚೕ ಅಲ್ಲದೆ ಾ ಾಗಲೂ ನೂರೈವತು್ತ ಮಂದಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಬಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದ ಜನರೂ ನ ್ಮಂದಿಗೆ
ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 18 ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಊಟ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಹೋರಿಯನು್ನ, ಆರು ಕೊಬಿ್ಬದ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅನೇಕ
ಕೋಳಿಗಳನು್ನ ಕೊಯ್ಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ; ಹತು್ತದಿನಕೊ್ಕಮೆ್ಮ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ
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ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದನು. ಆದರೂ ಾಜ್ಯ ಾಲನಿಗೆ
ಸಲ್ಲಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಾನೆಂದೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ;
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಜನರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ
ಜನರು ಾಡುವ ಕೆಲಸವು ತುಂ ಾ ಪ್ರ ಾಸಕರ ಾದದೆ್ದಂದು
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. 19 ದೇವರೇ, ಾನು ಈ ಜನರಿ ಾಗಿ ಾಡಿರುವ
ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಪಿಸಿಕೊ.

6
ವಿರೋಧಿಗಳ ಕುಯುಕಿ್ತ

1 ಸನ್ಬಲ್ಲಟನಿಗೆ, ಟೋಬೀಯನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅರಬಿಯವ ಾದ
ಗೆಷೆಮನಿಗೆ ಮತು್ತ ಇನಿ್ನತರ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಾವು ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ
ಮುಗಿಸಿದು್ದ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಕಿಂಡಿಗಳನು್ನ
ಾವು ಮುಚಿ್ಚದೆವು. ಆದರೆ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲನ ಾ್ವರಗಳಿಗೆ ಇನೂ್ನ
ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಇಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. 2 ಸನ್ಬಲ್ಲಟನು ಮತು್ತ ಗೆಷೆಮನು
ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, “ನೆಹಮೀಯನೇ, ಾವು
ಓನೋ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಹಕೆ್ಕಫಿರೀಮ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಭೇಟಿ ಾಗೋಣ” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಓನೋ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ
ನನಗೆ ಅವರು ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.

3 ಾನು ಅವರಿಗೆ ಸೇವಕರ ಮು ಾಂತರ ಈ ಉತ್ತರವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದೆನು: “ ಾನು ಬಹಳವಿಶೇಷ ಾದ ಕೆಲಸ ಾಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಬರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬರುವಿಕೆಯಿಂ ಾಗಿ ಈ
ಕೆಲಸವು ನಿಂತು ಹೋಗ ಾರದು.”

4 ಸನ್ಬಲ್ಲಟನೂ ಗೆಷೆಮನೂ ಅದೇ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾಲು ್ಕ ಸಲ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಾರಿಯೂ ಅದೇ ಉತ್ತರವನು್ನ ಾನು ಅವರಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. 5ಐದನೆಯ ಾರಿ ಸನ್ಬಲ್ಲಟನು ತನ್ನ ಸೇವಕನೊಂದಿಗೆ
ಮುದೆ್ರಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡದ ಪತ್ರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.
6ಅದರಲಿ್ಲ,
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“ಒಂದು ಸುದಿ್ದಯು ಹರಡುತ್ತಲಿದೆ. ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ
ಜನರು ಅದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಆ
ಸುದಿ್ದಯು ಸತ್ಯವೆಂದು ಗೆಷೆಮನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು. ನೀನು
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅರಸನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಏಳಲು
ೕಚಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂಬ ವದಂತಿ ಇದೆ. ಅದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೇ

ನೀವು ಕೋಟೆಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅರಸ ಾಗುವೆ ಎಂದೂ ಜನರಲಿ್ಲ ಸುದಿ್ದ ಹಬಿ್ಬದೆ. 7 ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ನಿನ್ನನು್ನ ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಅರಸನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಕೆ್ಕ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯೂ ಇದೆ.
ಾಜ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ಾವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಾತ ಾಡೋಣ” ಎಂದು

ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ.

8 ಾನು ಆ ಾಗದವನು್ನ ಾಗೆಯೇ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.
ಅಲ್ಲದೆ, “ನೀನು ಹೇಳುವಂಥದೆ್ದೕನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ
ಊಹೆಯಷೆ್ಟೕ!” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.

9 ಾವು ಹೆದರಿಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ಕುತಂತ್ರವಿದೆ.
“ಯೆಹೂದ್ಯರು ಭಯಗೊಂಡು ಬಲಹೀನ ಾಗುವುದರಿಂದ ಅವರ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಗೋಡೆಯೂ
ಪೂಣರ್ಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಆದರೆ ಾನು, “ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸು” ಎಂದು
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.
10 ಒಂದು ದಿನ ಾನು ದೆ ಾಯನ ಮಗ ಾದ ಶೆ ಾಯನ

ಮನೆಗೆ ಹೋದೆನು. ದೆ ಾಯನು ಮೆಹೇಟಬೇಲನ ಮಗ. ಆಗ
ಶೆ ಾಯನು ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು, “ನೆಹೆಮೀಯನೇ, ಾವು
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಭೇಟಿ ಾಗೋಣ. ಾವು ಅದರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ
ಕದಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊ ್ಳೕಣ. ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಈ
ಾತಿ್ರ ಜನರು ಬರು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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11 ಆದರೆ ಾನು ಶೆ ಾಯನಿಗೆ, “ನನ್ನಂಥ ಪುರುಷನು
ಓಡಿಹೋಗಬೇಕೆ? ನನ್ನಂಥ ಾ ಾನ್ಯ ವ್ಯಕಿ್ತ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

12 ಶೆ ಾಯನನು್ನ ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿ
ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಟೋಬೀಯ ಮತು್ತ ಸನ್ಬಲ್ಲಟ್ ಅವನಿಗೆ ಲಂಚಕೊಟು್ಟ
ಾಗೆ ಹೇಳಿಸಿದ್ದರು. 13 ಾನು ಭಯಗೊಂಡು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ
ಓಡಿಹೋಗಿ ದೋಷಿ ಾಗುವಂತೆಯೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಾಗೆ ಅಪ ಾಧ
ಹೊರಿಸಲು ತಮಗೆ ಾರಣ ದೊರೆಯುವಂತೆಯೂ ಅವರು
ಶೆ ಾಯನನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿಕೊಂಡರು.

14 ದೇವರೇ, ಟೋಬೀಯ ಮತ್ತ ಸನ್ಬಲ್ಲಟನ ವಿಚಾರ ಾಗಿ
ನಿನ್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲರಿಸು. ಅವರು ಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡು. ಅದೇಸಮಯದಲಿ್ಲಪ್ರ ಾದಿನಿ ಾದನೋವದ್ಯಳನು್ನ,
ಇತರಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ,ನನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸುವವರನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊ.

ಗೋಡೆಯ ಕೆಲಸಮು ಾ್ತಯ ಾಯಿತು
15 ಏಲೂಲ್ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತೆದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ೌಳಿಗೋಡೆಗಳ ಕೆಲಸ ಮು ಾ್ತಯ ಾಯಿತು. ಅದಕೆ್ಕ ಒಟು್ಟ
ಐವತೆ್ತರಡು ದಿನಗಳು ಬೇ ಾದವು. 16 ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಕೆಲಸ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾದದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಾ್ರಂತ್ಯಗಳವರಿಗೂ ದೇಶಗಳವರಿಗೂ ಈ ಸುದಿ್ದಮುಟಿ್ಟತು. ಆಗ
ಅವರ ಧೈಯರ್ವು ಕುಗಿ್ಗತು. ಾಕೆಂದರೆ ಈ ಮ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ
ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸ ಾಯದಿಂದಲೇ ಾವು ಾಡಿದೆ್ದೕವೆಂದು ಅವರಿಗೆ
ಅಥರ್ ಾಯಿತು.

17 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗೋಡೆಯ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ
ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಧನಿಕರು ಟೋಬೀಯನಿಗೆ ಆ ಾಗೆ್ಗ ಅನೇಕ
ಪತ್ರ ಬರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. 18ಟೋಬೀಯನೂಅವರಿಗೆಉತ್ತರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅವರುಆಪತ್ರಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು ಾರಣವೇನೆಂದರೆಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ
ಅನೇಕ ಜನರು ಅವನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ
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ಾಡಿದ್ದರು. ಟೋಬೀಯನು ಆರಹನ ಮಗ ಾದ ಶೆಕನ್ಯನ
ಅಳಿಯ ಾಗಿದು್ದದೇ ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣ. ಟೋಬೀಯನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾ ಾನನು ಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಮೆಷು ಾ್ಲಮನ
ಮಗ ಂದಿಗೆ ಲಗ್ನ ಾಗಿದ್ದನು. 19 ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆ
ಜನರು ಟೋಬೀಯನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಟೋಬೀಯನು ಎಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು; ಾನು ಾಡುತಿ್ತರುವ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಅವರು
ಟೋಬೀಯನಿಗೆ ವರದಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಟೋಬೀಯನು ನನ್ನನು್ನ
ಬೆದರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ನನಗೆ ಪದೇಪದೇ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತಿ್ತದ್ದನು.

7
1 ಗೋಡೆಯ ಕೆಲಸ ಪೂತಿರ್ ಾದ ಬಳಿಕ ಾ್ವರಗಳಿಗೆ
ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಇಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆವು. ಮತು್ತ ಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ
ಾವಲು ಾರರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದೆವು. ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಬೇ ಾಗಿರುವ
ಾಯಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಾಜಕರಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಸ ಾಯಕರನು್ನ
ಆರಿಸಿದೆವು. 2 ಇ ಾದ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಾ ಾನಿಯನನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಸ ಆಡಳಿತ ಾರನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆನು. ಹನನ್ಯನನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕೋಟೆಗೆ ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿದೆನು.
ಾ ಾನಿಯು ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವವನೂ
ಆಗಿದು್ದದರಿಂದ ಾನು ಅವನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
3 ಹ ಾನಿಗೆ ಮತು್ತ ಹನನ್ಯನಿಗೆ ಾನು ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
“ಸೂ ೕರ್ದಯ ಾಗಿ ಕೆಲವು ಾಸು ಕಳೆದ ಮೇಲೆಯೇ ನೀವು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಬೇಕು; ಸೂಯರ್ನು
ಮುಳುಗುವ ದಲೇ ನೀವು ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಬೀಗ
ಾಕಬೇಕು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವವರನೆ್ನೕ
ಾವಲು ಾರರ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ವಿಶೇಷ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ನೇಮಿಸಿರಿ;
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ಉಳಿದವರನು್ನ ಅವರವರ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೇ ಾಯಲು
ನೇಮಿಸಿರಿ.”

ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವರಲಿ್ಲ ಹಿಂತಿರುಗಿಬಂದವರ ಪಟಿ್ಟ
4ಜೆರುಸಲೇಮ್ಪಟ್ಟಣವುವಿ ಾ್ತರ ಾಗಿದ್ದರೂಅದರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ

ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಮನೆಗಳು ತಿರುಗಿ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜನರನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಾನು
ಎ ಾ್ಲ ಗಣ್ಯರನು್ನ, ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಬರಲು ಆಮಂತಿ್ರಸಿದೆನು. ಇವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಾನು ಾಡಬೇಕಿತು್ತ. ಟ್ಟ ದಲನೆಯ ಾರಿ ಸೆರೆಯಿಂದ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ ಸಂ ಾರಗಳ ಪಟಿ್ಟಯು ನನಗೆ ದೊರೆಯಿತು. ಅದರ
ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:

6 ಬಹಳ ಾಲದ ಹಿಂದೆ ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಇವರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಒಯಿ್ದದ್ದನು. ಇವರು ಹಿಂದೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯಕೂ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸಿದರು. 7 ಇವರು
ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಯೇಷೂವ, ನೆಹೆಮೀಯ,
ಅಜಯರ್, ರಗಮ್ಯ, ನಹ ಾನೀ, ದೆರ್ಕೈ, ಬಿ ಾ್ಷನ್, ಮಿಸೆ್ಪರೆತ್,
ಬಿಗೆ್ವ ೖ, ನೆಹೂಮ್ಮತು್ತ ಾಣ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಂದವರ
ವಿವರ:

8ಪರೋಷನ ಸಂ ಾನದವರು 2,172
9ಶೆಫಟ್ಯನ ಸಂ ಾನದವರು 372
10ಆರಹನ ಸಂ ಾನದವರು 652
11ಪಹತ್ ೕ ಾಬಿನವ ಾದಯೇಷೂವನಮತು್ತ ೕ ಾಬನ
ಸಂ ಾನದವರು 2,818

12ಏ ಾಮನ ಸಂ ಾನದವರು 1,254
13ಜತೂ್ತವಿನ ಸಂ ಾನದವರು 845
14ಜಕೆ್ಕ ೖನ ಸಂ ಾನದವರು 760
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15ಬಿನೂ್ನಯನ ಸಂ ಾನದವರು 648
16ಬೇಬೈಯ ಸಂ ಾನದವರು 628
17ಅಜಾ್ಗದಿನ ಸಂ ಾನದವರು 2,322
18ಅದೋನಿ ಾಮನ ಸಂ ಾನದವರು 667
19ಬಿಗೆ್ವ ೖನ ಸಂ ಾನದವರು 2,067
20ಆದೀನನ ಸಂ ಾನದವರು 655
21ಹಿಜಿ್ಕೕಯ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಆಟೇರಿನ ಸಂ ಾನದವರು 98
22 ಾಷುಮಿನ ಸಂ ಾನದವರು 328
23ಬೇಚೈಯ ಸಂ ಾನದವರು 324
24 ಾರಿಫನ ಸಂ ಾನದವರು 112
25ಗಿಬೊ್ಯೕನನ ಸಂ ಾನದವರು 95
26ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ಮತು್ತ ನೆಟೋಫಊರಿನವರು 188
27ಅ ಾತೋತ್ಊರಿನವರು 128
28ಬೇತಜಾ್ಮವೇತ್ ಪಟ್ಟಣದವರು 42
29 ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮ್, ಕೆಫೀ ಾ ಮತು್ತ ಬೇರೋತ್ ಪಟ್ಟಣದವರು
743

30 ಾ ಾ ಮತು್ತ ಗೆಬ ಪಟ್ಟಣದವರು 621
31ಮಿ ಾ್ಮಸಿಯಪಟ್ಟಣದವರು 122
32ಬೇತೇಲ್ಮತು್ತ ಆಯಿಪಟ್ಟಣದವರು 123
33ನೆಬೋ ಎಂಬ ಇನೊ್ನಂದು ಪಟ್ಟಣದವರು 52
34ಏ ಾಮ್ಎಂಬ ಇನೊ್ನಂದುಊರಿನವರು 1,254
35 ಾರಿಮ್ಪಟ್ಟಣದವರು 320
36ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದವರು 345
37ಲೋದ್, ಾದೀದ್ಮತು್ತ ಓನೋ ಪಟ್ಟಣದವರು 721
38ಸೆ ಾಹ ಪಟ್ಟಣದವರು 3,930

39 ಾಜಕರಲಿ್ಲ:
ಯೆ ಾಯನವ ಾದಯೇಷೂವನ ಸಂ ಾನದವರು 973
40ಇಮೆ್ಮೕರನ ಸಂ ಾನದವರು 1,052
41ಪಷೂ್ಹರನ ಸಂ ಾನದವರು 1,247
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42 ಾರಿಮನ ಸಂ ಾನದವರು 1,017
43ಲೇವಿಕುಲದವರಲಿ್ಲ:
ಹೋದವ್ಯನವ ಾದ ಯೇಷೂವನ ಮತು್ತ ಕದಿ್ಮೕಯೇಲನ
ಸಂ ಾನದವರು 74

44 ಾಯಕರಲಿ್ಲ:
ಅ ಾಫನ ಸಂ ಾನದವರು 148

45 ಾ್ವರ ಾಲಕರಲಿ್ಲ:
ಶಲೂ್ಲಮ್, ಆಟೇರ್, ಟಲೊ್ಮೕನ್, ಅಕೂ್ಕಬ್, ಹಟೀಟಾ ಮತು್ತ
ಶೋಬೈಯ ಸಂ ಾನದವರು 138

46ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ:
ಜೀಹನ ಸಂ ಾನದವರು, ಹಸೂಫ, ಟ ಾ್ಬ ೕತ್,
47 ಕೇರೋಸ್, ಸೀಯ, ಾದೋನ್,
48ಲೆ ಾನ, ಹ ಾಬ, ಸಲೆ್ಮ ೖ,
49 ಾ ಾನ್, ಗಿದೆ್ದೕಲ್, ಗಹರ್,
50ರೆ ಾಯ, ರೆಚೀನ್, ನೆಕೋದ,
51ಗಜಾ್ಜಮ್,ಉಜ್ಜ, ಾಸೇಹ,
52ಬೇಸೈ,ಮೆಯನೀಮ್, ನೆಫೀಷೆಸೀಮ್,
53ಬಕೂ್ಬಕ್, ಹಕೂ್ಕಫ, ಹಹೂರ್ರ್,
54ಬಚೂ್ಲತ್,ಮೆಹೀದ್, ಹಷರ್,
55ಬಕೋರ್ಸ್, ಸೀಸೆರ, ತೆಮಹ,
56ನೆಚೀಹಮತು್ತ ಹಟೀಫ.

57ಇವರು ಸೊಲೊ ೕನನ ಸೇವಕರ ಸಂ ಾನದವರು:
ಸೋಟೈ, ಸೋಫೆರೆತ್, ಪೆರೀದ,
58 ಾಲ, ದಕೋರ್ನ್, ಗಿದೆ್ದೕಲ್,
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59 ಶೆಫಟ್ಯ, ಹಟಿ್ಟೕಲ್, ೕಕೆರೆತ್ ಹಚೆ್ಚ ಾಯೀಮ್ ಮತು್ತ
ಆ ೕನ್.

60 ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕರು ಮತು್ತ ಸೊಲೊ ೕನನ ಸೇವಕರ
ಸಂ ಾನದವರು 392

61 ತೇಲೆ್ಮಲಹ ತೇಲ್ಹಷರ್, ಕೆರೂಬದೊ್ದೕನ್ ಮತು್ತ ಇಮೆ್ಮೕರ್
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಬಂದರು. ಆದರೆ
ಇವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗದವರೆಂಬ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ
ರುಜು ಾತು ಾಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

62 ದೆ ಾಯ, ಟೋಬೀಯ ಮತು್ತ ನೆಕೋದನ ಸಂ ಾನದವರು
642

63 ಾಜಕರಲಿ್ಲ:
ಹೋ ಾಯ, ಹಕೊ್ಕೕಚ್ ಮತು್ತ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖ (ಗಿ ಾ್ಯದ್ಯ ಾದ
ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಯ ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾದವನು ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖ
ಎಂಬ ಹೆಸರನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು.) ಸಂ ಾನದವರು.

64 ಇವರು ತಮ್ಮ ವಂ ಾವಳಿಯ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಹುಡು ಾಡಿದರೂ
ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಾಜಕರೆಂದು ರುಜು ಾತು ಾಡಲು
ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜಕ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ
ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. 65 ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಊರೀಮ್ ತುಮಿ್ಮೕಮ್
ಧರಿಸಿ ದೇವರಿಂದಉತ್ತರವನು್ನ ಹೊಂದುವ ತನಕ ಅವರಲಿ್ಲ ಾರೂ
ಪವಿತ್ರ ಆ ಾರದಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ತಿನ್ನ ಾರದೆಂದು ಾಜ್ಯ ಾಲನು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

66-67ಹೀಗೆಹಿಂತಿರುಗಿಬಂದವರಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 42,360. ಇವರಲಿ್ಲ
7,337 ಮಂದಿ ಅವರ ಸೇವಕಸೇವಕಿಯ ಾಗಿದ್ದರು. 245
ಮಂದಿ ಾಯಕ ಾಯಕಿಯರು ಈ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿರಲಿಲ್ಲ.
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68-69ಅವರಲಿ್ಲ 736 ಕುದುರೆಗಳು, 245ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳು, 435
ಒಂಟೆಗಳುಮತು್ತ 6,720 ಕತೆ್ತಗಳು ಇದ್ದವು.

70 ಇವರ ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಹಣವನು್ನ
ಾನ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಾಜ್ಯ ಾಲನು ಹತೊ್ತಂಭತು್ತ ೌಂಡು
ಬಂ ಾರವನು್ನ. ಐವತು್ತ ಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಐನೂರ ಮೂವತು್ತ
ಾಜಕರ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 71 ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರು ಮೂನೂ್ನರ

ಎಪ್ಪತೆದು ೌಂಡು ಬಂ ಾರವನು್ನ, ಹದಿಮೂರುವರೆ ಕಿ್ವಂಟಾಲ್
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಾನ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. 72 ಒಟು್ಟ ಇತರರು ಮುನೂ್ನರ
ಎಪ್ಪತೆದು ೌಂಡು ಬಂ ಾರ, ಹದಿಮೂರುವರೆ ಕಿ್ವಂಟಾಲ್ ಬೆಳಿ್ಳ
ಮತು್ತ ಅರವತೆ್ತೕಳು ಾಜಕರ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಾನ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು.

73 ಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು, ಾ್ವರ ಾಲಕರು, ಾಯಕರು
ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ನೆಲೆಸಿದರು. ಇತರ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದರು.
ಆ ವಷರ್ದ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದರು.

8
ಎಜ್ರನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಪಠಣ

1 ಆ ವಷರ್ದ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಒಂದೇ
ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿ ಕೂಡಿಬಂದರು. ಅವರು ಬುಗೆ್ಗ ಾಗಿಲಿನ
ಮುಂದಿದ್ದ ಜಾಗದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬಂದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ೕಶೆಯ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಓದಲು
ಜನರು ಎಜ್ರನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 2 ಹೀಗೆ ಆ ವಷರ್ದ ಏಳನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಜ್ರನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಆ
ಜನರ ಮುಂದೆ ತಂದನು. ಆ ಜನಸಮೂಹದಲಿ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ
ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರಿದ್ದರು. 3 ಎಜ್ರನು
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ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮ ಾ್ಯಹ್ನದವರೆಗೆ ಬುಗೆ್ಗ ಾಗಿಲಿನ
ಮುಂದೆ ಇರುವ ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರೆದು ಾಗಿ
ನಿಂತು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಓದಿದನು. ಎ ಾ್ಲ ಜನರು
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡರು.

4 ಆ ಸಮಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರವೇ ಕಟಿ್ಟದ ಮರದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಎಜ್ರನು ನಿಂತಿದ್ದನು. ಅವನಬಲಬದಿಯಲಿ್ಲಮತಿ್ತತ್ಯ, ಶೆಮ,ಅ ಾಯ,
ಊರೀಯ, ಹಿಲಿ್ಕೕಯ ಮತು್ತ ಾಸೇಯ; ಎಡಬದಿಯಲಿ್ಲ ಪೆ ಾಯ,
ಮಿ ಾಯೇಲ್, ಮಲಿ್ಕೕಯ, ಾಷುಮ್, ಹಷ್ಬ ಾ್ದನ, ಜೆಕಯರ್ ಮತು್ತ
ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್ ನಿಂತಿದ್ದರು.

5 ಎಜ್ರನು ಎತ್ತರ ಾದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ
ಅವನನು್ನ ನೋಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. ಎಜ್ರನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ತೆರೆಯು ಾಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ನಿಂತರು. 6 ಎಜ್ರನು ಮಹೋನ್ನತ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದನು. ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಕೈಗಳನೆ್ನತಿ್ತ, “ಆಮೆನ್! ಆಮೆನ್!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು; ತಲೆ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು.

7ಅವರೆ ಾ್ಲ ನಿಂತಿರು ಾಗಲೇವಿಯರುಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಓದಿತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಯೇಷೂವ, ಾನೀ,
ಶೇರಬ್ಯ, ಾಮೀನ್, ಅಕೂ್ಕಬ್, ಶಬೆ್ಬತೈ, ಹೋದೀಯ, ಾಸೇಯ,
ಕೆಲೀಟ, ಅಜಯರ್, ೕಜಾ ಾದ್, ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ಪೆ ಾಯ.
8 ಈ ಲೇವಿಯರು ಜನರಿಗೆ ಅಥರ್ ಾಗುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು.

9ಆಗ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಅಳಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದ
ನೆಹೆಮೀಯನೂ ಾಜಕನೂ ಮತು್ತ ಉಪದೇಶಕನೂ ಆಗಿದ್ದ
ಎಜ್ರನೂ ಲೇವಿಯರೂ ಎದು್ದನಿಂತು ಜನರಿಗೆ, “ಈ ದಿನವು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ದುಃಖಿಸಬೇಡಿಮತು್ತ ಅಳಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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10 “ಹೋಗಿ ಮೃ ಾ್ಟನ್ನ ಭೋಜನ ಾಡಿ ಸಿಹಿ ಾನೀಯಗಳನು್ನ
ಕುಡಿಯಿರಿ. ಅಡಿಗೆ ಾಡದೆ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಅವುಗಳನು್ನ
ಕೊಡಿರಿ. ಈ ದಿನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಾಗಿದೆ.
ದುಃಖಿಸಬೇಡಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನ ಸಂತೋಷವು ನಮ್ಮನು್ನ
ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ನೆಹೆಮೀಯನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

11ಲೇವಿಯರು ಜನರಿಗೆ, “ದುಃಖಿಸಬೇಡಿರಿ,ಈದಿನವಿಶೇಷ ದಿನ.
ಸ ಾ ಾನ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

12 ಅನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶೇಷ ಊಟಕೆ್ಕ ಹೋದರು, ಅವರು
ತಮ್ಮ ಆ ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಾನೀಯವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ವಿಶೇಷ ದಿನವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು,
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಅವರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

13 ಆ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರೂ
ಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅ ಾ್ಯಸಿಸಲು

ಉಪದೇಶಕ ಾದ ಎಜ್ರನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಬಂದರು.
14-15 ಅವರು ಅ ಾ್ಯಸಿಸಿ ಾಗ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಈ

ಆ ಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡರು: ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿವಿಶೇಷಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಬಂದು ಾ ಾ ್ಕಲಿಕ ಾದ ಬಿ ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬೇಕು. ಅವರು
ತಮ್ಮಊರುಗಳಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ, “ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆಹೋಗಿ
ಆಲೀವ್,ಖಜೂರ್ರ, ಾಡು ಆಲೀವ್, ಸುಗಂಧಮುಂ ಾದಮರಗಳ
ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವುಗಳಿಂದಆಬಿ ಾರಗಳನು್ನ
ಾಡಬೇಕು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ

ಆ ಗಳೇ ಅವು.
16 ಜನರು ಹೋಗಿ ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ತಂದು ತಮ ಾಗಿ ಾ ಾ ್ಕಲಿಕ

ಬಿ ಾರಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಈ ಬಿ ಾರಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ
ಮನೆಯ ಮೇ ಾ್ಛವಣಿಗೆಯಲೂ್ಲ ಮನೆಯ ಅಂಗಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ದೇ ಾಲಯದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲಯೂ “ಬುಗೆ್ಗ” ಮತು್ತ “ಎಫಾ್ರಯೀಮ್”
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ಎಂಬ ಾ್ವರಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾಕಿಕೊಂಡರು. 17 ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ಮರಳಿಬಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಬಿ ಾರಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು. ನೂನನ
ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನ ಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಇಂಥ ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ
ಬಹು ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದರು.

18ಆಹಬ್ಬದದಿನಗಳಪ್ರತಿ ಂದುದಿನದಲಿ್ಲಎಜ್ರನುಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ
ಾ ಾಯಣ ಾಡಿದನು. ದಲನೆ ದಿನದಿಂದ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಕಡೆಯ
ದಿನದ ತನಕ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಆಚರಿಸಿದರು. ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪ್ರ ಾರ
ವಿಶೇಷಕೂಟಗಳಿ ಾಗಿ ಜನರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದರು.

9
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಿದು್ದ

1 ಅದೇ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲ ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ತಿರಿಗಿ ಸೇರಿಬಂದು ಒಂದು ದಿನದ ಉಪ ಾಸ ಾಡಿದರು.
ಶೋಕಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿ, ತಲೆಗೆ ಬೂದಿಯನು್ನ ಾಕಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ದುಃಖವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 2 ಅನ್ಯರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ತಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ನಿಂತು
ತಮ್ಮ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಾಪಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಿದರು.
3ಮೂರು ಾಸಿನ ತನಕ ಅವರು ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕೇಳಿದರು; ಇನು್ನ ಮೂರು ಾಸಿನ
ತನಕತಮ್ಮತಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಲೆ ಾಗಿ ಆ ಾಧಿಸಿದರು.

4 ಆಮೇಲೆ ಲೇವಿಯ ಾದ ಯೇಷೂವ, ಾನೀ, ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್,
ಶೆಬನ್ಯ, ಬುನಿ್ನೕ, ಶೇರೇಬ್ಯ, ಾನೀ ಮತು್ತ ಕೆ ಾನೀ ಎಂಬವರು
ಮೆಟಿ್ಟಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಸ್ವರದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರು. 5 ಆ ಬಳಿಕ,
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ಲೇವಿಯ ಾದ ಯೇಷೂವ, ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್, ಾನೀ, ಹಷಬೆ್ನಯ,
ಶೇರೇಬ್ಯ, ಹೋದೀಯ, ಶೆಬನ್ಯ ಮತು್ತ ಪೆತಹ್ಯ ಎಂಬವರು,
“ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

“ದೇವರು ಾ ಾಗಲೂ ಇ ಾ್ದತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಾ ಾಗಲೂ
ಇರು ಾತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ನಿನ್ನ ಮಹಿ ಾಪೂಣರ್ ಾದ ಹೆಸರನು್ನ ಜನರು ಕೊಂ ಾಡಲಿ;
ನಿನ್ನಹೆಸರುಎ ಾ್ಲ ಸು್ತತಿಕೀತರ್ನೆಗಳಿಗೆಮಿಗಿ ಾಗಿಎತ್ತಲ್ಪಡಲಿ.

6ನೀನು ದೇವ ಾಗಿರುವೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು.

ನೀನು ಆ ಾಶವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿರುವೆ. ಪರಲೋಕವನು್ನ ನೀನೇ
ಾಡಿರುವೆ.

ಅದರಲಿ್ಲರುವದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀನೇ ನಿಮಿರ್ಸಿರುವೆ.
ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ

ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದು್ದ ನೀನೇ.
ಸಮುದ್ರಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ

ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ನೀನೇ.
ಎ ಾ್ಲದಕೂ್ಕ ಜೀವಕೊಡು ಾತನು ನೀನೇ.

ಪರಲೋಕದ ದೂತರು ನಿನಗಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆ ಾಧಿಸುವರು.
7ನೀನೇ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು.

ಅ ಾ್ರಮನನು್ನ ನೀನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ.
ಾಬಿಲೋನಿನಊರ್ಎಂಬಲಿ್ಲಂದ ನೀನು ಅವನನು್ನ ನಡೆಸಿದೆ.
ಅವನ ಹೆಸರನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿ ಅಬ್ರ ಾಮನೆಂದು ಕರೆದೆ.

8ಅವನು ಾ್ಯಯವಂತನೂ ಾ್ರ ಾಣಿಕನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದು
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡೆ.

ಹಿತಿ್ತಯರ, ಾ ಾನ್ಯರ, ಅ ೕರಿಯರ, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರ,
ಯೆಬೂಸಿಯರಮತು್ತ ಗಿ ಾರ್ಷಿಯರ ಾಡನು್ನ
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ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದೆ.

ನೀನು ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರುವೆ.

9ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರುಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಸಂಕಟಅನುಭವಿಸುವುದನು್ನ ನೀನು
ನೋಡಿದೆ.

ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ರೆಯಿಟಾ್ಟಗ
ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟೆ್ಟ.

10ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಅವನ ಜನರಿಗೂ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನೀನು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಾಡಿದೆ.

ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ತಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಿಗಿಂತಉತ್ತಮರೆಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ.

ಆದರೆ ನೀನು ಎಂ ಾ ಮ ಾ ವ್ಯಕಿ್ತಯೆಂದು ಅವರಿಗೆ
ರುಜು ಾತುಪಡಿಸಿದೆ!

ಅದನು್ನ ಈಗಲೂ ಅವರು ನೆನಪು ಾಡುತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ.
11ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರವನು್ನ ಅವರ ಕಣು್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಇ ಾ್ಬಗ ಾಡಿದೆ.

ಅವರು ಆ ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ ನಡೆದರು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ವೈರಿಗಳು ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

ಆದರೆ ಆ ವೈರಿಗಳನು್ನ ನೀನು ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬಿ ಾಡಿದೆ;
ಅವರು ಗುಂಡುಕಲಿ್ಲನಂತೆ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿದರು.

12 ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ನಡೆಸಲು ಮೇಘಸ್ತಂಭವನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿದೆ.
ಾತಿ್ರವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಅವರ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದೆ.
ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಿ.

13ಆಮೇಲೆ ಸೀ ಾಯಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಇಳಿದುಬಂದೆ.
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದೆ.

ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದೆ;
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ಸತ್ಯಬೋಧನೆಯನು್ನ ನೀಡಿದೆ,
ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕಲಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ
ಉತ್ತಮ ಾದವುಗಳೇ.

14ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಾದ ಸಬ್ಬತ್ತನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯಮು ಾಂತರ
ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ.

15ಅವರು ಹಸಿದಿ ಾ್ದಗ
ಪರಲೋಕದಿಂದಊಟವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದೆ.

ಅವರು ಾ ಾರಿ ಾಗ
ಬಂಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ.

ನೀನು ಅವರಿಗೆ,
‘ಬನಿ್ನ,ಈದೇಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ನಿನ್ನ ಪ ಾಕ್ರಮವನು್ನ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಅವರಿ ಾಗಿ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ.

16 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ತುಂಬಿದರು; ಅವರು
ಹಠ ಾರಿಗ ಾದರು;

ನಿನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು.
17ನಿನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು.

ಅವರಿ ಾಗಿ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಅವರು
ಮರೆತರು.

ಅವರು ಹಠ ಾರಿಗ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ
ತಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಗು ಾಮಗಿರಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಒಬ್ಬ

ಾಯಕನನು್ನ ನೇಮಿಸಲು ಅವರು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು.*

“ಆದರೆ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ದೇವ ಾಗಿರುವೆ.
ನೀನು ಕನಿಕರಉಳ್ಳವ ಾಗಿರುವೆ.

ನೀನು ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವನೂ ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪನೂ ಆಗಿರುವೆ.
* 9:17: ತಮ್ಮನು್ನ … ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು ಈ ಘಟನೆ ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 14:14ರಲಿ್ಲ
ಉಲೆ್ಲೕಖಗೊಂಡಿದೆ.
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ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅವರನು್ನ ತೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.
18ಅವರು ಬಂ ಾರದಿಂದ ಕರುವಿ ಾಕೃತಿಯ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಾಡಿ,

‘ಈ ವಿಗ್ರಹವೇ ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದದು್ದ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ

ನೀನು ಅವರನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದೂಷಿಸಿ ಾಪ ಾಡಿದರು.

19ನೀನು ತುಂ ಾ ಕನಿಕರವುಳ್ಳ ದೇವರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಅವರಿಂದ ಎತ್ತರ ಾದ
ೕಡವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

ನೀನು ಅವರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡೇ ಹೋದೆ.
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಂದ
ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

ಅವರ ಾರಿಗೆ ಬೆಳಕನು್ನ ನೀಡು ಾ್ತ
ಅವರು ಹೋಗತಕ್ಕ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಮುನ್ನಡೆಸಿದೆ.

20ಅವರು ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಆತ್ಮನನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ.
ಮನ್ನವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಟೆ್ಟ.
ಅವರು ಾ ಾರಿ ಾಗ ನೀರು ಕೊಟೆ್ಟ.

21ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ಅವರನು್ನ ಾಕಿದೆ.
ಆಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬೇ ಾದದೆ್ದೕ ದೊರಕಿತು.

ಅವರ ಬಟೆ್ಟಯು ಹರಿದುಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಾದಗಳು ನೋವಿನಿಂದಊದಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

22ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಾಜ್ಯಗಳನೂ್ನ ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ
ಕೊಟೆ್ಟ.

ಕೆಲವೇ ಜನರು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಬಹುದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ.
ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಾಜ ಾದ ಸೀಹೋನನ ಾಡನು್ನ
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ಮತು್ತ ಾ ಾನಿನ ಾಜ ಾದ ಓಗನ ಾಡನು್ನ ಅವರು
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

23ಅವರ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ
ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಷು್ಟ ಾಡಿದೆ.

ಅವರಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ತಂದೆ.
ಅವರು ಒಳಹೊಕು ್ಕ ದೇಶವನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿದರು.

24ಆಮಕ್ಕಳು ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು;
ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದ್ದ ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ಓಡಿಸಿದರು.

ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ನೀನೇ ಾಡಿದೆ.
ಆ ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ, ಾಜರುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು್ನ

ಾಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೇ ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಟೆ್ಟ.
25ಬ ಾಢ್ಯ ನಗರಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಉತ್ತಮ ಾದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಒಳೆ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಮನೆಗಳನು್ನ ಅವರು

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅಗೆದು ತ ಾ ಾಗಿದ್ದ ಾವಿಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಕೊಟೆ್ಟ,

ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ, ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ ತೋಪನು್ನ, ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಹಣಿ್ಣನ
ಮರಗಳನು್ನ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ.

ಅವರ ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬಿ ಕೊಬೆ್ಬೕರುವಷು್ಟ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ.
ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತಮ ಾದ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಆನಂದಿಸಿದರು.
26ಅವರು ನಿನಗೆ ಎದುರುಬಿದು್ದ

ನಿನ್ನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಿದರು;
ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದರು.

ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗ ಾದರೋ ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು;
ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಂತೆ ಜನರನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಭಯಂಕರ ಾದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.



ನೆಹೆಮೀಯ 9:27 xxxiv ನೆಹೆಮೀಯ 9:30

27 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಶತು್ರಗಳು ಅವರನು್ನ ಸದೆಬಡಿಯುವಂತೆ
ಾಡಿದೆ.

ವೈರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ತುಂ ಾ ಕಷ್ಟಕೊಟ್ಟರು.
ಕಷ್ಟಬಂ ಾಗ ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರು.

ಪರಲೋಕದಿಂದ ನೀನು ಅವರನು್ನ ಆಲೈಸಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಮ ಾಕರುಣೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ನೀನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಜನರನು್ನ

ಕಳುಹಿಸಿ
ಅವರನು್ನ ಅವರ ವೈರಿಗಳ ಕೈಗಳಿಂದ ರ ಸಿದೆ.

28ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಸಿಕಿ್ಕದ ಕೂಡಲೇ
ಅವರು ಮತೆ್ತ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವೈರಿಗಳು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಶಿ ಸುವಂತೆ ನೀನು ಾಡಿದೆ.

ಅವರು ನಿನ್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಟ್ಟರು.
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀನು ಅವರ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆ.

ನೀನು ದ ಾಳು!
ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕಸಲ ಆಯಿತು.

29ನೀನು ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿರಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ ಅವರು ಗವಿರ್ಷ್ಟ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು.
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಜನರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ

ಾಳುವರು.
ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕಿದರು;

ಅವರು ಹಠ ಾರಿಗ ಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಿಮುಖ ಾದರು;
ನಿನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳದೆಹೋದರು.

30 “ನೀನು ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿದೆ್ದ.
ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತ ಾ್ಪಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ
ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟ.
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ನೀನು ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ;
ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಲು ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಪರ ಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಅವರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ.

31 “ಆದರೂ ನೀನು ದ ಾವಂತನು,
ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಅವರನು್ನ ತೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಅಂ ಾ ದ ಾಪರ ಾದ ದೇವರು.

32ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನೀನು ಮ ಾ ದೇವರು,
ಭಯಂಕರನೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಸೈನಿಕನೂ ಆಗಿರುವ ದೇವರು!

ನೀನು ದ ಾಪರನೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಆಗಿರುವಿ.
ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ದೇವರು.

ಾವು ತುಂ ಾ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೆವು.
ನಮ್ಮ ಸಂಕಟಗಳು ನಿನಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದವುಗ ಾಗಿವೆ.

ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳುಂಟಾದವು.
ನಮ್ಮ ಾಯಕರಿಗೂ ಾಜನಿಗೂ ನಮ್ಮ ಾಜಕರಿಗೂ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೂ

ಅಶೂ್ಶಯರ್ದ ಾಜನ ಸಮಯದಿಂದ ಈ ದಿವಸದ ತನಕ
ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದೊದಗಿದವು.

33 ಆದರೆ ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಂದರಲೂ್ಲ
ನಿನ್ನದೇನೂ ತಪಿ್ಪಲ್ಲ.

ನೀನು ಾ್ಯಯವಂತನೇ ಸರಿ. ಾವೇ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರು.
34 ನಮ್ಮ ಾಜರುಗಳು, ಾಯಕರು, ಾಜಕರು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ

ಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ತರಲಿಲ್ಲ.

35 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸು ಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ;
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ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತಮ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಉತ್ತಮ
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಆನಂದಿಸಿದರು.

ಅವರಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಜಮೀನಿತು್ತ.
ಆದರೂ ಅವರು ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.

36ಈಗ ಾವುಈ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಗು ಾಮ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಈ ಾಡಿನ ಫಲವನು್ನ ಮತು್ತ ಇದರಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಒಳೆ್ಳಯ
ಫಸಲುಗಳನು್ನ

ಅನುಭವಿಸಲು ನೀನು ಈ ಾಡನು್ನ ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ.
37ಫಸಲು ಇಲಿ್ಲ ಉತ್ತಮ ಾಗಿದೆ.

ಾವು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುಗಿ್ಗಯು ನಮ್ಮ ಾ್ನಳುವ
ಾಜರಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ.

ಆ ಾಜರುಗಳು ನಮ್ಮನೂ್ನ ನಮ್ಮ ದನಕರುಗಳನೂ್ನ ತಮ್ಮ
ಹತೋಟಿ ಳಗೆ ಇಟಿ್ಟರು ಾ್ತರೆ.

ನಮ್ಮನು್ನ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ನಡಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಬಹಳ ಸಂಕಟದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.”

38 “ಈ ಾರಣಗಳಿಂದ ಾಶ್ವತ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾವು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾವು
ಬರವಣಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ ಾಯಕರೂ, ಾಜಕರೂ,
ಲೇವಿಯರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಸಹಿ ಾಡುವರು ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ
ಾಕುವರು.”

10
1ಮುದೆ್ರ ಾಕಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಹೆಸರುಗಳು:

ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದ ನೆಹೆಮೀಯ, ಇವನು ಹಕಲ್ಯನ ಮಗನು.
2 ಚಿದಿ್ಕೕಯ, ಸೆ ಾಯ, ಅಜಯರ್, ಯೆರೆಮೀಯ, 3 ಪಷೂ್ಹರ್,
ಅಮಯರ್, ಮಲಿ್ಕೕಯ, 4 ಹಟೂ್ಟಷ್, ಶೆಬನ್ಯ, ಮಲೂ್ಲಕ್,
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5 ಾರೀಮ್, ಮೆರೇ ೕತ್, ಓಬದ್ಯ, 6 ಾನಿಯೇಲ್,
ಗಿನೆ್ನತೋನ್, ಾರೂಕ್, 7 ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್, ಅಬೀಯ,
ಮಿ ಾ್ಯಮೀನ್, 8 ಾಜ್ಯ, ಬಿಲೆ್ಲ ೖ ಮತು್ತ ಶೆ ಾಯ ಈ
ಎ ಾ್ಲ ಾಜಕರು ಮುದೆ್ರ ಾಕಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಹೆಸರು
ಬರೆಸಿದವರು.

9ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸಹಿ ಾಕಿದವರು:

ಅಜನ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಯೇಷೂವ, ಹೇ ಾ ಾದ್ ನ
ಸಂತತಿಯವ ಾದ ಬಿನೂ್ನಯ್, 10 ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಅವನ
ಸಹೋದರ ಾದ ಶೆಬನ್ಯ, ಹೋದೀಯ, ಕೆಲೀಟ, ಪೆ ಾಯ
ಮತು್ತ ಾ ಾನ್; 11-12ಮೀಕ, ರೆಹೋಬ್, ಹಷಬ್ಯ ಜಕೂ್ಕರ್,
ಶೇರೇಬ್ಯ, ಶೆಬನ್ಯ, 13ಹೋದೀಯ, ಾನೀ ಮತು್ತ ಬೆನೀನೂ.

14ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸಹಿ ಾಕಿದ ಾಯಕರುಗಳು:
ಪರೋಷ್, ಪಹತ್ ೕ ಾಬ್, ಏ ಾಮ್, ಜತೂ್ತ, ಾನೀ,

15 ಬುನಿ್ನೕ, ಅಜಾ್ಗದ್, ಬೇಬೈ, 16 ಅದೋನೀಯ, ಬಿಗೆ್ವ ೖ,
ಆದೀನ್, 17 ಆಟೇರ್, ಹಿಜಿ್ಕೕಯ, ಆಜೂ್ಜರ್, 18 ಹೋದೀಯ,
ಾಷುಮ್, ಬೇಚೈ, 19 ಾರೀಫ್, ಅ ಾತೋತ್,
ನೇಬೈ, 20 ಮಗಿ್ಪೕ ಾಷ್, ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್, ಹೇಜೀರ್,
21 ಮೆಷೇಜಬೇಲ್, ಚಾದೋಕ್, ಯದೂ್ದವ, 22 ಪೆಲಟ್ಯ,
ಾ ಾನ್, ಅ ಾಯ, 23 ಹೋಷೇಯ, ಹನನ್ಯ, ಹಷೂ್ಷಬ್,

24 ಹಲೋಹೇಷ, ಪಿಲ್ಹ, ಶೋಬೇಕ್, 25 ರೆಹೂಮ್, ಹಷಬ್ನ,
ಾಸೇಯ, 26ಅಹೀಯ, ಾ ಾನ್, ಅ ಾನ್, 27ಮಲೂ್ಲಕ್,
ಾರಿಮ್ಮತು್ತ ಾನ.

28-29 ಹೀಗೆ ಇವರೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಾದ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದರು. ಾವು ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸದೆ
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ಹೋದಲಿ್ಲ ಸಂಕಟ ಾಧೆಗಳು ಾ್ರಪ್ತ ಾಗುವಂತೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಇವರೆ ಾ್ಲ ದೇವರ ನೀತಿನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುತೆ್ತೕವೆಂದು ಾತುಕೊಟ್ಟರು. ಆ ನೀತಿನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ಮೇಲೆ ಾಣಿಸಿದ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲದೆ ಉಳಿದ ಜನರು,
ಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು, ಾ್ವರ ಾಲಕರು, ಾಯಕರು,

ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕರು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ
ಸುತ್ತಲು ಾಸಿಸುವ ಜನರಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ದೇವರ
ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ
ಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಕೊಂಡರು. ದೇವರಿಗೆ ಾಡಿದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಒಪಿ್ಪದರು ಮತು್ತ ಾಗೆ
ಾಡದಿದ್ದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಂದ ಸಂಕಟ ಾ್ಯಧಿಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಲೂ

ಒಪಿ್ಪದರು.
30 “ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ

ಅನ್ಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಪ್ರತಿ
ಾಡಿದರು.
31 “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು

ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಜನರು ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾರಲು ದವಸ ಾನ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ ಬೇರೆ ವಸು್ತಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ತಂದರೆ
ಾವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಇತರ ಾವುದೇ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ ಾವು
ನೆಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ
ಬೇರೆಯವರು ಕೊಡಬೇ ಾಗಿರುವ ಾಲವನು್ನ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ವಜಾ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ.

32 “ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ನಡಿಸುವ ಖಚಿರ್ನ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ
ಾವು ಹೊರುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯವನು್ನ ಪ್ರತಿವಷರ್
ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ. ಇದು ದೇ ಾಲಯದ
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ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಉಪ ೕಗಿಲ್ಪಡಬೇಕು. 33 ಪ್ರತಿದಿನ
ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿ ಾಗಿಯೂ
ದಿನನಿತ್ಯದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಿಗೂ ಾನ್ಯಸಮರ್ಪರ್ಣೆಗೂ ಈ
ಹಣವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ. ಅಮ ಾಸೆ್ಯ, ಸಬ್ಬತ್ ಮತು್ತ ಇತರ
ವಿಶೇಷ ಸ ಾಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ ಾಡುವ ಯಜ್ಞಗಳಿ ಾಗಿ ಈ ಹಣವನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ಪವಿತ್ರ
ಯಜ್ಞಗಳಿ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞಗಳಿ ಾಗಿ ಈ ಹಣವನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯದ ಾವ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ
ಬೇ ಾದರೂ ಈ ಹಣವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ.

34“ ಾವುಅಂದರೆ ಾಜಕರು,ಲೇವಿಯರುಮತು್ತ ಇತರ ಜನರು
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞ ಹೋಮಗಳನ್ನಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ
ಬೇ ಾದ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಟುಂಬವು ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ್ಮ
ತಮಗೆ ನಿಗದಿತ ಾದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ತಂದು ಒದಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಚೀಟು
ಾಕಿದೆವು. ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಂತೆಯೇ ಾವು ಾಡಬೇಕ ಾ್ಲ!
35 “ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಹಣಿ್ಣನ ಮರಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ ಪ್ರಥಮ

ಫಲಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪ್ರತಿವಷರ್ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ತಂದು ಅಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡೆವು.

36 “ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ಾವು ನಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲು
ಮಕ್ಕಳನು್ನ, ಚೊಚ್ಚಲು ದನ, ಕುರಿ, ಆಡುಗಳನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಾಜಕರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆವು.

37 “ಪ್ರಥಮ ಫಲದ ಹಿಟ್ಟನು್ನ, ಪ್ರಥಮ ಫಲದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ,
ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ, ಹೊಸ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಾಜಕರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ
ದೇ ಾಲಯದ ಉ ಾ್ರಣಗಳಲಿ್ಲ ತಂದಿಡುವೆವು. ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ
ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುವೆವು.
ಾವು ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತರುವಊರುಗಳಿಂದಲೇವಿಯರು ಇವುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 38 ನಮಿ್ಮಂದ ಆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅವರು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸು ಾಗಆರೋನನವಂಶದವ ಾದ ಾಜಕನೊಬ್ಬನುಅವರ
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ತೆಯಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಲೇವಿಯರುಆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ
ತಂದು ಅದರ ಉ ಾ್ರಣಗಳಲಿ್ಲ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು. 39 ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು ತಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗ ಾದ ದವಸ ಾನ್ಯ, ಹೊಸ
ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳನು್ನ ತಂದು ದೇ ಾಲಯದ ಉ ಾ್ರಣಗಳಲಿ್ಲ
ಇಡಬೇಕು. ದೇ ಾಲಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಮೀಸ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಆ
ಉ ಾ್ರಣಗಳಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು. ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿರುವ ಾಜಕರು,
ಾಯಕರು, ಾ್ವರ ಾಲಕರು ಅಲೆ್ಲೕ ಇರಬೇಕು.
“ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ಾವು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವು ಾಗಿ
ಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ!”

11
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ಹೊಸ ಾಗಿ ಬಂದವರು

1ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಯಕರುಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದೊಳಗೆ ಬಂದು
ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಬೇರೆ ಾರು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ನೆಲೆಸಬಹುದೆಂಬುದನು್ನ
ಉಳಿದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತೀ ಾರ್ನ ಾಡಬೇಕಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೀಟು
ಾಕಿದರು. ಹತು್ತ ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಪರಿಶುದ್ಧ ನಗರ ಾದ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬೇಕೆಂದೂಉಳಿದ ಒಂಭತು್ತ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ
ಸ್ವಂತ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬಹುದೆಂದೂ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂತು.
2 ಕೆಲವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾವೇ ಮುಂದೆ
ಬಂದರು. ಉಳಿದವರು ಾ ಾಗಿಯೇಮುಂದೆಬಂದವರನು್ನ ವಂದಿಸಿ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದರು.

3 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದ ಾ್ರಂ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳ ಪಟಿ್ಟ,
(ಕೆಲವು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು, ಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು, ಆಲಯದ
ಸೇವಕರು ಮತು್ತ ಸೊಲೊ ೕನನ ಸೇವಕರ ಸಂ ಾನದವರು
ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು. ಇವರೆಲ್ಲರು ತಮ್ಮ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದರು. 4ಯೆಹೂದ
ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಇತರರು ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು.)
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ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಯೆಹೂದನ ಸಂ ಾನದವರು ಾರೆಂದರೆ:

ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಯ. (ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಜೆಕಯರ್ನ
ಮಗ; ಜೆಕಯರ್ನು ಅಮಯರ್ನ ಮಗ; ಅಮಯರ್ನು
ಶೆಫಟ್ಯನ ಮಗ; ಶೆಫಟ್ಯನು ಮಹಲಲೇಲನ ಮಗ; ಮಹಲಲೇಲ
ಪೆರೆಚನ ಸಂ ಾನದವನು.) 5 ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಾರೂಕನ
ಮಗ ಾದ ಾಸೇಯ. ( ಾರೂಕನು ಕೊಲೊ್ಹೕಜೆಯ
ಮಗನು; ಕೊಲೊ್ಹೕಜೆಯು ಹಜಾಯನ ಮಗ; ಹಜಾಯನು
ಅ ಾಯನ ಮಗ; ಅ ಾಯನು ೕ ಾರೀಬನ ಮಗ;
ೕ ಾರೀಬನು ಜೆಕಯರ್ನ ಮಗ; ಜೆಕಯರ್ ಶೇಲಹನ

ಸಂ ಾನದವನು). 6 ಪೆರೆಚನ ಸಂ ಾನಕೆ್ಕ ಒಟು್ಟ ಾನೂರ
ಅರವತೆ್ತಂಟು ಮಂದಿ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು.
ಇವರೆ ಾ್ಲ ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗ ಾದ ವೀರರು.

7 ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಾಸಿಸಲು ಬಂದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಸಂ ಾನದವರು
ಾರೆಂದರೆ:

ಮೆಷು ಾ್ಲಮನ ಮಗ ಾದ ಸಲು್ಲ, (ಮೆಷು ಾ್ಲಮನು ೕವೇದನ
ಮಗ; ೕವೇದನು ಪೆ ಾಯನ ಮಗ; ಪೆ ಾಯನು
ಕೋ ಾಯನ ಮಗ; ಕೋ ಾಯನು ಾಸೇಯ ಮಗ;
ಾಸೇಯು ಈತಿಯೇಲನ ಮಗ; ಈತಿಯೇಲನು ಯೆ ಾಯನ

ಮಗ); 8 ಗಬೆ್ಬ ೖ ಮತು್ತ ಸಲು್ಲ ಎಂಬುವರು ಯೆ ಾಯನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಒಟು್ಟ ಒಂಭೈನೂರ ಇಪ್ಪತೆಂಟು ಮಂದಿ.
9ಜಿಕಿ್ರಯಮಗ ಾದ ೕವೇಲನು ಅವರಿಗೆಮುಖ್ಯಸ್ತ ಾಗಿದ್ದನು.
ಹಸೆ್ಸನೂವನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೂದನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎರಡನೆ
ಜಿಲೆ್ಲಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ತ ಾಗಿದ್ದನು.

10ಜೆರುಸಲೇಮಿನೊಳಗೆ ಾಸಿಸಲು ಬಂದ ಾಜಕರು ಾರೆಂದರೆ:

ೕ ಾರೀಬನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯ, ಾಕೀನ್, 11ಮತು್ತ
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ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ ಾದ ಸೆ ಾಯ. (ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಮೆಷು ಾ್ಲಮನ
ಮಗನು; ಮೆಷು ಾ್ಲಮನು ಚಾದೋಕನ ಮಗನು; ಚಾದೋಕನು
ಮೆ ಾ ೕತನ ಮಗನು; ಮೆ ಾ ೕತನು ದೇ ಾಲಯದ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದ ಅಹೀಟೂಬನ ಸಂ ಾನಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನು.)
12ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು
ಮಂದಿ ಮತು್ತ ಯೆರೋ ಾಮನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಯ.
ಯೆರೋ ಾಮನು ಪೆಲಲ್ಯನ ಮಗ; ಪೆಲಲ್ಯನು ಅಮಿ್ಚೕಯ ಮಗ;
ಅಮಿ್ಚೕಯು ಜೆಕಯರ್ನ ಮಗ; ಜೆಕಯರ್ನು ಪಷೂ್ಹರನ ಮಗ;
ಪಷೂ್ಹರನು ಮಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ. 13ಮಲಿ್ಕೕಯನ ವಂಶದ ಒಟು್ಟ
ಜನರು ಇನೂ್ನರ ನಲವತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ. ಇವರೆ ಾ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳ
ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಅಜರೇಲನಮಗನು ಅಮಷೆ್ಪ ೖ (ಅಜರೇಲನು
ಅಹಜೈಯ ಮಗ; ಅಹಜೈಯು ಮೆಪಿಲೆ್ಲೕ ೕತನ ಮಗ;
ಮೆಪಿಲೆ್ಲೕ ೕತನು ಇಮೆ್ಮೕರನ ಮಗ.) 14ಈ ವಂಶದವರ ಒಟು್ಟ
ಸಂಖೆ್ಯ ನೂರ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟುಮಂದಿ. (ಇವರೆ ಾ್ಲ ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗ ಾದ
ಯುದ್ಧ ೕಧರು. ಇವರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಹಗೆ್ಗದೋಲೀಮನ
ಮಗ ಾದ ಜಬಿ್ದೕಯೇಲ.)

15ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಾಸಿಸಲು ಬಂದ ಲೇವಿಯರು

ಹಷೂ್ಷಬನ ಮಗ ಾದ ಶೆ ಾಯ; (ಹಷೂ್ಷಬನು ಅಜಿ್ರೕ ಾಮನ
ಮಗ; ಅಜಿ್ರೕ ಾಮನು ಹಷಬ್ಯನ ಮಗ; ಹಷಬ್ಯನು
ಬುನಿ್ನೕಯ ಮಗ.); 16 ಶಬೆ್ಬತೈ ಮತು್ತ ೕಜಾ ಾದ್.
(ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಲೇವಿಯರ ಾಯಕರು. ಇವರು ದೇ ಾಲಯದ
ಹೊರಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.) 17 ಮತ್ತನ್ಯ,
(ಮತ್ತನ್ಯನು ಮೀಕನ ಮಗ; ಮೀಕನು ಜಬಿ್ದೕಯ ಮಗ; ಜಬಿ್ದೕಯು
ಆ ಾಫನಮಗ. ಆ ಾಫನು ಾಯಕರ ಾಯಕ ಾಗಿದು್ದ ಾ್ರಥರ್ನೆ
ಮತು್ತ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳಲಿ್ಲ ಜನರನು್ನ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದನು.) ಬಕು್ಬಕ್ಯ
(ಇವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಎರಡನೆ ಾ್ಥನ ಪಡೆದಿದ್ದನು),
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ಮತು್ತ ಶಮೂ್ಮವನ ಮಗ ಾದ ಅಬ್ದ, (ಶಮೂ್ಮವನು ಾ ಾಲನ
ಮಗ; ಾ ಾಲನು ಯೆದೂತೂನನ ಮಗ). 18 ಹೀಗೆ ಒಟು್ಟ
ಇನೂ್ನರ ಎಂಭತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಲೇವಿಯರು ಪರಿಶುದ್ಧ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಲು ಬಂದರು.

19 ಾ್ವರ ಾಲಕರಲಿ್ಲ

ಅಕೂ್ಕಬ್, ಟಲೊ್ಮೕನ್ ಮತು್ತ ಅವರ ನೂರ ಎಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ
ಸಹೋದರರು. ಅವರು ನಗರದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಾವಲು
ಾಯುವವ ಾಗಿದ್ದರು.

20ಉಳಿದಜನರೂ ಾಜಕರೂಮತು್ತ ಲೇವಿಯರೂಯೆಹೂದದ
ಬೇರೆಬೇರೆ ಊರು ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು. ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ನೆಲೆಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಿದರು. 21 ಓಪೇಲ್
ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕರು ಾಸಿಸಿದರು. ಚೀಹ ಮತು್ತ ಗಿಷ್ಪ
ಅವರಮುಖ್ಯಸ್ತರು.

22 ಮೀಕ ವಂಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಉಜಿ್ಜೕಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಾ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. ಉಜಿ್ಜೕಯು ಾನೀಯ
ಮಗ. ( ಾನೀಯು ಹಷಬ್ಯನ ಮಗ; ಹಷಬ್ಯನು ಮತ್ತನ್ಯನ ಮಗ;
ಮತ್ತನ್ಯನು ಮೀಕನ ಮಗ.) ಉಜಿ್ಜೕಯು ಆ ಾಫನ ಸಂ ಾನಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದನು. 23 ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದ ಇವರು ದೇ ಾಲಯದ
ಸೇ ಾ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವರಅನುದಿನದ ಕತರ್ವ್ಯವನು್ನ
ಾಜನೇ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಇವರು ಅದಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರು.

24 ಪೆತಹ್ಯನು ಪ್ರಜೆಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಾಗಿದ್ದನು.
(ಪೆತಹ್ಯನು ಮೆಷೇಜಬೇಲನ ಮಗ; ಮೆಷೇಜಬೇಲನು ಜೆರಹನಮಗ;
ಜೆರಹನುಯೆಹೂದನಮಗ.)

25ಯೆಹೂದ ಸಂ ಾ್ಥನದ ಜನರು ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು.
ಕಿಯರ್ತಬರ್ ಮತು್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ,
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ದೀಬೋನ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ,
ಯಕಬೆ್ಜಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಿದರು. 26 ಅನಂತರ ಯೇಷೂವ, ೕ ಾದ, ಬೇತ್ಪಲೆಟ್,

27 ಹಚಷೂರ್ವಲ್, ಬೇಷೆರ್ಬ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಚಿಕ್ಕ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ, 28 ಚಿಕ್ಲಗ್, ಮೆಕೋನ ಮತು್ತ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕ
ಪಟ್ಟಣಗಳು, 29 ಏನಿ್ರ ್ಮೕನ್, ಚೊರ್ರ, ಯಮೂರ್ತ್, 30 ಜನೋಹ,
ಅದು ಾ್ಲಮ್, ಅದರ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ನಗರಗಳು, ಾಕೀಷ್ ಅದರ
ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಹೊಲಗಳು, ಅಜೇಕ, ಅದರ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು.
ಹೀಗೆ ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಜನರು ಬೇಷೆರ್ಬದಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ಕಣಿವೆಯತನಕ ಬೇರೆಬೇರೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು.

31 ಗೆಬದ ಬೆ ಾ್ನಮೀನ್ ವಂಶದ ಜನರು ಮಿ ಾ್ಮಷಿನಲಿ್ಲಯೂ,
ಅ ಾ್ಯ, ಬೇತೇಲ್ ಮತು್ತ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನೆಲೆಸಿದರು. 32ಅ ಾತೋತ್,ನೋಬ್ಮತು್ತ ಅನನ್ಯ, 33 ಾಚೋರ್,
ಾ ಾ, ಗಿತ್ತಯಿಮ್, 34 ಾದೀದ್,ಚೆಬೋಮಿಮ್ಮತು್ತ ನೆಬ ಾ್ಲಟ್,

35 ಲೋದ್, ಓನೋ ಮತು್ತ ಗೇಹ ಾಷೀಮ್ ಶಿಲಿ್ಪಯವರ ಕಣಿವೆ
ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದರು. 36ಲೇವಿಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವುವಗರ್ಗಳವರು
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನರ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದರು.

12
ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು

1ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ
ಪಟಿ್ಟ: ಅವರು ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್ ಮತು್ತ
ಯೇಷೂವನೊಡನೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ:
ಸೆ ಾಯ,ಯೆರೆಮೀಯ, ಎಜ್ರ,
2ಅಮಯರ್,ಮಲೂ್ಲಕ್, ಹಟೂ್ಟಷ್,
3ಶೆಕನ್ಯ, ರೆಹುಮ್,ಮೆರೇ ೕತ್,
4ಇದೊ್ದೕ, ಗಿನೆ್ನತೋನ್,ಅಬೀಯ,



ನೆಹೆಮೀಯ 12:5 xlv ನೆಹೆಮೀಯ 12:17

5ಮಿ ಾ್ಯ-ಮೀನ್, ಾದ್ಯ, ಬಿಲ್ಗ.
6ಶೆ ಾಯ, ೕ ಾರೀಬ್,ಯೆ ಾಯ,
7ಸಲೂ್ಲ,ಅ ೕಕ್, ಹಿಲಿ್ಕೕಯಮತು್ತ ಯೆ ಾಯ.

ಇವರೆ ಾ್ಲ ಾಜಕರ ಾಯಕರು. ಇವರು ಯೇಷೂವನ
ಾಲದಲಿ್ಲದ್ದವರು.
8 ಲೇವಿಯವರು ಾರೆಂದರೆ: ಯೇಷೂವ, ಬಿನೂ್ನಯ,

ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್, ಶೆರೇಬ್ಯ,ಯೆಹೂದಮತು್ತ ಮತ್ತನ್ಯ. ಇವರುಮತ್ತನ್ಯನಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಾಯಕರಿಗೆಮುಖ್ಯಸ್ತರೂ ಆಗಿದ್ದರು. 9ಬಕು್ಬಕ್ಯ ಮತು್ತ
ಉನಿ್ನೕ ಆ ಲೇವಿಯರ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಾಯರ್ಕ್ರಮಗಳಲಿ್ಲ
ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಎದುರು ನಿಲು್ಲತಿ್ತದ್ದರು. 10ಯೇಷೂವನು
ೕ ಾಕೀಮನ ತಂದೆ; ೕ ಾಕೀಮನು ಎ ಾ್ಯಷೀಬನ

ತಂದೆ; ಎ ಾ್ಯಷೀಬನು ೕ ಾದನ ತಂದೆ; 11 ೕ ಾದನು
ೕ ಾ ಾನನ ತಂದೆ; ೕ ಾ ಾನನುಯದೂ್ದವನ ತಂದೆ.

12 ೕ ಾಕೀಮನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇವರು ಾಜಕರ ಕುಟುಂಬಗಳ
ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು.

ಸೆ ಾಯ ಕುಟುಂಬದ ಾಯಕಮೆ ಾಯ,
ಯೆರೆಮೀಯನ ಕುಟುಂಬದ ಾಯಕ ಹನನ್ಯ.
13ಎಜ್ರನ ಕುಟುಂಬದ ಾಯಕಮೆಷು ಾ್ಲಮ್,
ಅಮಯರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಾಯಕಯೆಹೋ ಾ ಾನ್.
14ಮಲೂ್ಲಕ್ ಕುಟುಂಬದ ಾಯಕ ೕ ಾ ಾನ್,
ಶೆಬನ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಾಯಕ ೕಸೇಫ.
15 ಾರಿಮ್ ಕುಟುಂಬದ ಾಯಕ ಅದ್ನ.
ಮೆರೇ ೕತ್ ಕುಟುಂಬದ ಾಯಕ ಹಲೈ.
16ಇದೊ್ದೕವಿನ ಕುಟುಂಬದ ಾಯಕ ಜೆಕಯರ್,
ಗಿನೆ್ನತೋನನ ಕುಟುಂಬದ ಾಯಕಮೆಷು ಾ್ಲಮ್.
17ಅಬೀಯ ಕುಟುಂಬದ ಾಯಕ ಜಿಕಿ್ರೕ.
ಮಿ ಾ್ಯಮೀನನಮತು್ತ ಾ ಾ್ಯನ ಕುಟುಂಬದ ಾಯಕ ಪಿಲೆ್ಲ ೖ.
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18ಬಿ ಾ್ಗ ಕುಟುಂಬದ ಾಯಕ ಶಮೂ್ಮವ.
ಶೆ ಾಯನ ಕುಟುಂಬದ ಾಯಕಯೆಹೋ ಾ ಾನ್.
19 ೕ ಾರೀಬ್ ಕುಟುಂಬದ ಾಯಕಮತೆ್ತನೈ.
ಯೆ ಾಯನ ಕುಟುಂಬದ ಾಯಕಉಜಿ್ಜೕ.
20 ಕಲೆ್ಲ ೖಯು ಸಲೂ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಾಯಕ.
ಏಬೆರನು ಆ ೕಕ್ ಕುಟುಂಬದ ಾಯಕ.
21ಹಷಬ್ಯನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯ ಕುಟುಂಬದ ಾಯಕ.
ನೆತನೇಲನುಯೆ ಾಯನ ಕುಟುಂಬದ ಾಯಕ.

22 ಎ ಾ್ಯಷೀಬ್, ೕ ಾದ, ೕ ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ
ಯದೂ್ದವ ಇವರ ಾಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಲೇವಿಯರ ಮತು್ತ ಾಜಕರ
ಕುಟುಂಬ ಾಯಕರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಶಿರ್ಯ ಾಜ ಾದ
ಾಯರ್ವೇಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಯಿತು. 23 ಎ ಾ್ಯಷೀಬನ
ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನ ತನಕ ಲೇವಿಕುಲದ ಕುಟುಂಬ ಾಯಕರ
ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಚರಿ ಾ್ರಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಾಖಲು ಾಡಿಯದೆ.
24 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಇವರು ಮುಖಂಡರು: ಹಷಬ್ಯ, ಶೇರೇಬ್ಯ,
ಕದಿ್ಮೕಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಯೇಷೂವ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೋದರರು.
ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರಎದುರು ನಿಂತು ಸೊ್ತೕತ್ರಗೀತೆ ಾಡುವರು.
ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಾಡುವುದು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಾವೀದನ
ಆ ಾಗಿತು್ತ.

25 ಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಉ ಾ್ರಣದ ಕೋಣಿಗಳನು್ನ
ಾಯುತಿ್ತದ್ದವರು ಾರೆಂದರೆ: ಮತ್ತನ್ಯ, ಬಕು್ಬಕ್ಯ, ಓಬದ್ಯ,
ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್, ಟಲೊ್ಮೕನ್ ಮತು್ತ ಅಕೂ್ಕಬ್. 26ಈ ಾ್ವರ ಾಲಕರು
ೕ ಾಕೀಮನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಿದರು. ೕ ಾಕೀಮನು

ಯೇಷೂವನ ಮಗ. ಯೇಷೂವನು ೕಚಾ ಾಕನ ಮಗ.
ನೆಹೆಮೀಯನು ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಎಜ್ರನು
ಾಜಕನೂ ಉಪದೇಶಕನೂ ಆಗಿದ್ದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಸಹ ಈ
ಾ್ವರ ಾಲಕರು ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದರು.
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ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ೌಳಿಗೋಡೆಯಪ್ರತಿಷೆ್ಠ
27 ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರು.

ಅವರು ಎ ಾ್ಲ ಲೇವಿಯರನು್ನ ನಗರಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದು ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಸು್ತತಿಪದಗಳನು್ನ, ಾಳ, ಸ್ವರಮಂಡಲ,
ಕಿನ್ನರಿಗಳನು್ನ ಾರಿಸು ಾ್ತ ಾಡಿದರು.

28-29 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಾಯಕರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ನೆಟೋಫ, ಬೇತ್ಹ, ಗಿ ಾ್ಗಲ್, ಗೆಬ
ಮತು್ತ ಅಜಾ್ಮವೇತ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಬಂದವ ಾಗಿದ್ದರು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಾಯಕರು ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಾ್ರಮಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು.

30ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ ಾಸೊ್ತ ್ರೕಕ್ತ ಾಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ
ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅನಂತರ ಜನರನೂ್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಗೋಡೆಯನೂ್ನ ಾಗಿಲುಗಳನೂ್ನ ಾಸೊ್ತ ್ರೕಕ್ತ ಾಗಿ ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿದರು.

31 ಾನು ಯೆಹೂದದ ಾಯಕರಿಗೆ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ
ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದೆನು. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಾಡಲು ಾಯಕರಎರಡುದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು.

ಒಂದು ಗುಂಪಿನವರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಬಲಗಡೆಯಿದ್ದ
ತಿಪೆ್ಪ ಾಗಿಲಿನ ಕಡೆಹೋದರು. 32 ಹೋ ಾಯ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಾಯಕರಲಿ್ಲ ಅಧರ್ ಮಂದಿ ಾಯಕರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತ
ಹೋದರು. 33 ಅಜಯರ್, ಎಜ್ರ, ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್, 34 ಯೆಹೂದ,
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್, ಶೆ ಾಯ ಮತು್ತ ಯೆರಮೀಯ ಸಹ ಾಯಕರನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 35 ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲವು
ಾಜಕರೂ ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತ ಗೋಡೆಯ ತನಕ

ಬಂದರು. ಜೆಕಯರ್ನೂ ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು. (ಜೆಕಯರ್ನು
ೕ ಾ ಾನನ ಮಗ; ೕ ಾತನನು ಶೆ ಾಯನ ಮಗ;

ಶೆ ಾಯನು ಮತ್ತನ್ಯನ ಮಗ; ಮತ್ತನ್ಯನು ಮೀ ಾಯನ ಮಗ;
ಮೀ ಾಯನು ಜಕೂ್ಕರನ ಮಗ; ಜಕೂ್ಕರನು ಆ ಾಫನ ಮಗ.)
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36 ಅಲಿ್ಲ ಆ ಾಫನ ಸಹೋದರ ಾದ ಶೆ ಾಯ, ಅಜರೇಲ್,
ಮಿಲಲೈ, ಗಿಲಲೈ, ಾಯೈ, ನೆತನೇಲ್, ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಹ ಾನೀ
ಇದ್ದರು. ದೇವಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಾವೀದನು ತ ಾರಿಸಿದ್ದ ಾದ್ಯಗಳು
ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದವು. ಎಜ್ರನು ಗೋಡೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಾಡಲು
ಒಂದು ತಂಡದ ಜನರನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
37 ಅವರು ಬುಗೆ್ಗ ಾಗಿಲಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ
ಹತಿ್ತ ಾವೀದ ನಗರದ ತನಕ ಹೋದರು. ಈಗ ಅವರು ನಗರದ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಾವೀದನ ಮನೆಯಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ, “ನೀರು”
ಎಂಬ ಾ್ವರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು.

38 ಾಯಕರ ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪು ದಲಿನವರನು್ನ
ಎದುರುಗೊಳು್ಳವಂತೆ ಎಡಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರು. ಾನು ಅವರನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದೆನು. ಅಧರ್ಜನರು
ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಕುಲುಮೆಯ ಬುರುಜು ಾಟಿ ಅಗಲದ
ಗೋಡೆಗೆ ಬಂದರು. 39 ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಎಫಾ್ರಯಿಮನ
ಾ್ವರ, ಹಳೇ ಾ್ವರ ಮತು್ತ “ಮೀನು” ಎಂಬ ಾ್ವರ ಇವುಗಳ
ಮೇಲೆ ಾದುಹೋದರು. ಅವರು ಹನನೇಲ್ ಬುರುಜು
ಮತು್ತ “ನೂರು” ಎಂಬ ಬುರುಜುಗಳ ಮೇಲೆ ಾದುಹೋಗಿ
“ಕುರಿ” ಎಂಬ ಾ್ವರದವರೆಗೂ ಹೋದರು. ಅವರು “ ಾವಲು
ಾ್ವರ”ದ ಬಳಿ ನಿಂತರು. 40 ಅನಂತರ ಈ ಎರಡು ಾಯನ
ವೃಂದದವರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ತಮಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ನಿಂತರು. ಾನು ನನ್ನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತೆನು. ಅಧರ್ ಾಗ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತರು.
41 ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್, ಾಸೇಯ, ಮಿ ಾ್ಯಮೀನ್,
ಮೀ ಾಯ, ಎಲೊ್ಯೕವೇನೈ, ಜೆಕಯರ್ ಮತು್ತ ಹನನ್ಯ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತರು. 42ಆಮೇಲೆ ಾಸೇಯ,
ಶೆ ಾಯ, ಎ ಾ್ಯಜಾರ್, ಉಜೆ್ಜೕ, ಯೆಹೋ ಾ ಾನ್, ಮಲಿ್ಕೕಯ,
ಏ ಾಮ್ಮತು್ತ ಏಜೆರ್ ಾಜಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತರು.
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ಆಮೇಲೆ ಇಜ್ರಹ್ಯನ ಾಯಕತ್ವದಲಿ್ಲ ಎರಡುಗುಂಪು ಾಯಕರು
ಾಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 43 ಆ ವಿಶೇಷ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಜಕರು
ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿದರು. ಜನರೆ ಾ್ಲ
ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಅ ಾ್ಯನಂದವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿದನು; ಹೆಂಗಸರೂ ಮಕ್ಕಳೂ ಉ ಾ್ಸಹದಿಂದ
ಆನಂದಿಸಿದರು;ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಹೊರಟಅವರಹಷರ್ಧ ್ವನಿಯು
ಬಹುದೂರದವರೆಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.

44ಉ ಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಮುಖ್ಯಸ್ತರನು್ನ ಆ ದಿನ ಆರಿಸಿದರು. ಜನರು ತಮ್ಮ
ಪ್ರಥಮಫಲಗಳನು್ನ, ಪೈರಿನ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದಂಶವನು್ನ ತಂದರು.
ಉ ಾ್ರಣದಮುಖ್ಯಸ್ತರು ಅವುಗಳನು್ನ ಕೋಣೆ ಳಗೆ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟರು.
ಎಲ್ಲರೂ ಅಚು್ಚಕಟಾ್ಟಗಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಜನರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು; ಹೆಚಾ್ಚದ

ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಉ ಾ್ರಣದೊಳಕೆ್ಕ ತಂದರು. 45 ಾಜಕರೂ
ಲೇವಿಯರೂ ತಮ್ಮ ದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಆಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರನು್ನ

ಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು. ಾಯಕರೂ ಾ್ವರ ಾಲಕರೂ
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. ಾವೀದನು ಮತು್ತ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಅವರು ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಾಡಿದರು. 46 (ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ, ಾವೀದನು ಆಳುತಿ್ತ ಾ್ದಗ

ಆ ಾಫನು ಾಯಕರಿಗೆ ನಿದೇರ್ಶಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ದೇವರಿ ಾಗಿ
ಅನೇಕ ಕೃತಜ್ಞ ಾಗೀತೆಗಳನೂ್ನ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನೂ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದನು.)

47ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್ ಮತು್ತ ನೆಹೆಮೀಯನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ
ಾಯಕರಿಗೆಮತು್ತ ಾ್ವರ ಾಲಕರಿಗೆ ಅನುದಿನ ಅಗತ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ
ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇತರ ಲೇವಿಯರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂ ಜನರು
ಹಣವನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿಟ್ಟರು. ಲೇವಿಯರೂಸಹಆರೋನನವಂಶದ
ಾಜಕರಿ ಾಗಿ ಹಣವನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿಟ್ಟರು.
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ನೆಹೆಮೀಯನ ಕಡೇ ಆ ಗಳು

1ಆದಿವಸ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ೕಶೆಯಗ್ರಂಥಗಳನು್ನ
ಓದ ಾಯಿತು. ಅದರಲಿ್ಲ ಈ ಆ ಯು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಅದೇನೆಂದರೆ: ದೇವರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಾವ
ಅ ್ಮೕನ್ಯ ಾಗಲಿ ೕ ಾಬ್ಯ ಾಗಲಿ ಇರಕೂಡದು. 2 ಾಕೆಂದರೆ
ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಆ ಾರವ ಾ್ನಗಲಿ ನೀರ ಾ್ನಗಲಿ ಕೊಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ ಹಣಕೊಟು್ಟ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಶಪಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆ ಾಪವನು್ನ
ನಮಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದರು. 3 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾದರು. ಅನ್ಯರ
ಸಂತತಿಯವರಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಕೊಂಡರು.

4-5 ಆದರೆ ಅದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಎ ಾ್ಯಷೀಬನು ದೇ ಾಲಯದ
ಒಂದು ಕೋಣೆಯನು್ನ ಟೋಬೀಯನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಎ ಾ್ಯಷೀಬನು
ದೇ ಾಲಯದಉ ಾ್ರಣದಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಟೋಬೀಯನ
ಾ್ರಣಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯ
ಉಳಿದ ಾಗ, ಧೂಪ, ದೇ ಾಲಯದ ಾತೆ್ರಗಳು, ದಶ ಾಂಶ,
ದವಸ ಾನ್ಯಗಳು, ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಯಕರಿಗೂ ಲೇವಿಯರಿಗೂ ಮತು್ತ ಾ್ವರ ಾಲಕರಿಗೂ
ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಅಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದರು. ಅಲಿ್ಲ ಾಜಕರಿಗೆಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ
ಸಹ ಇಟಿ್ಟದ್ದರು. ಅದೇ ಕೋಣೆಯನು್ನ ಎ ಾ್ಯಷೀಬನು ಟೋಬೀಯನಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.

6 ಇದೆ ಾ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರು ಾಗ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದೆ್ದನು. ಅತರ್ಷಸ್ತನ
ಮೂವತೆ್ತರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದೆನು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಬಳಿಕ ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆ ಂದಿಗೆ ಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದೆನು. 7 ಎ ಾ್ಯಷೀಬನು ಟೋಬೀಯನಿಗೆ ನಮ್ಮ
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ದೇವರ ಆಲಯದ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನೆಂಬ ದುಃಖದ
ವಿಷಯವು ನನಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ತಿಳಿಯಿತು. 8 ಆಗ
ಾನು ಎ ಾ್ಯಷೀಬನು ಾಡಿದ ಬಗೆ್ಗ ಬಹಳ ಾಗಿ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡೆನು.
ಟೋಬೀಯನು ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಕೋಣೆ ಳಗಿದ್ದ ಅವನ
ಾ ಾನುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊರಕೆ್ಕಳೆದು ಬಿ ಾಕಿದೆನು. 9ಆ ಕೋಣೆಗಳನು್ನ
ಶುದ್ಧ ಾಡಲು ಾನು ಆ ಾಡಿದೆನು. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಾಲಯದ
ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ, ವಸು್ತಗಳನು್ನ, ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಧೂಪವನು್ನ ಆ ಕೋಣೆ ಳಗೆ ತಂದಿಟೆ್ಟನು.

10 ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಾಲನು್ನ ಜನರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೆಂಬ
ಾರಣದಿಂ ಾಗಿ ಲೇವಿಯರೂ ಾಯಕರೂ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ
ಾಡಲು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದರೆಂಬ ವಿಷಯ

ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 11 ಆಗ ಾನು ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ, “ನೀವು ದೇವರ
ಆಲಯವನು್ನ ನಿಲರ್ ಸಿದೆ್ದೕನು?” ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದೆನು. ಅನಂತರ
ಾನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ತಮಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಕತರ್ವ್ಯ ಾಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದೆನು. 12 ಆಗ
ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ದಶ ಾಂಶ, ಾನ್ಯ,
ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ ಮುಂ ಾದವುಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಅವುಗಳನು್ನ
ಉ ಾ್ರಣಗಳಲಿ್ಲ ಶೇಖರಿಸಿಡ ಾಯಿತು.

13 ಾಜಕ ಾದ ಶೆಲೆಮ್ಯನನೂ್ನ ಬೋಧಕ ಾದ ಚಾದೋಕನನೂ್ನ
ಪೆ ಾಯ ಎಂಬ ಲೇವಿಯನನೂ್ನ ಉ ಾ್ರಣಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ತರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದೆನು. ಮತ್ತನ್ಯನ ಮ್ಮಗನೂ ಜಕೂ್ಕರನ ಮಗನೂ ಆಗಿರುವ
ಾ ಾನನನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆನು. ಇವರು
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಬೇ ಾದ ದವಸವನು್ನ,
ಆ ಾರ ಾ ಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುವ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಅವರು
ಜ ಾ ಾ್ದರ ಾಗಿದ್ದರು.

14 ದೇವರೇ, ಾನು ಾಡಿದ ಈ ಾಯರ್ಗಳು ನಿನ್ನ
ನೆನಪಿನಲಿ್ಲರಲಿ. ನಿನ್ನ ಆಲಯಕೂ್ಕ ಅದರ ಸೇವೆಗಳಿ ಾಗಿಯೂ
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ಾನು ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಾಡಿರುವ ಸೇವೆಯನೂ್ನ ಮರೆಯದಿರು.
15 ಆ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ

ಕೆಲಸ ಾಡುವುದನು್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಅವರು ಾ್ರ ಯನು್ನ
ತುಳಿದು ಾ್ರ ಾರಸ ತ ಾರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ
ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಾರಲು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಾನು ಅವರನು್ನ ಕಟು ಾಗಿ

ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಏನನೂ್ನ
ತರ ಾರದೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು.

16 ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ತೂರ್ ದೇಶದ ಕೆಲವರು
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮೀನು ಮತು್ತ ಇತರ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ತಂದು ಾರುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಅವರಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 17 ಾನು ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತದ
ೌರವಸ್ಥ ಜನರಿಗೆ, “ಇದು ತಪು ್ಪ, ನೀವು ತಪು ್ಪ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
ನೀವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಅಶುದ್ಧವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಅದನು್ನ
ಾ ಾನ್ಯ ದಿನದಂತೆ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 18 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೂ ಇದೇ
ರೀತಿ ಾಡಿದರು. ಆ ಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಇಂ ಾ
ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ನಮ್ಮ ನಗರಕೆ್ಕ ತಂದೊಡಿ್ಡದನು. ನೀವು ಸಬ್ಬತ್
ದಿನವನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಕೋಪವನು್ನ
ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರು ಇದ ಾ್ಕಗಿ ಭಯಂಕರ ಶಿ ಯನು್ನ
ಕೊಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

19 ಅಲ್ಲದೆ ಶುಕ್ರ ಾರ ಸೂಯರ್ಸ್ತ ಾನಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಗಿಲ ಕದಗಳನು್ನ ಮುಚ್ಚಲು ಆ ಯಿತೆ್ತನು.
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವೇ ಅವುಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಲು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟೆ್ಟನು. ಾ್ವರಗಳ ಬಳಿ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ,
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ ಮೂಟೆಯನೂ್ನ ನಗರದೊಳಗೆ ತರಲು
ಬಿಡ ಾರದು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು.
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20 ಒಂದೆರಡು ಾರಿ ಾ್ಯ ಾರಸ್ತರು ನಗರದ ಹೊರಗಡೆಯೇ
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಯಿತು. 21 ಾನು ಆ
ಾ್ಯ ಾರಸ್ತರಿಗೆ, “ನೀವು ಾಗಿಲಿಗೆದು ಾಗಿ ನಗರದ ಹೊರಗೆ ಾತಿ್ರ
ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಾಗೆ ಾಡಿದ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಸ್ತಗಿರಿ
ಾಡಬೇ ಾಗುವದು” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಗರಕೆ್ಕ ಾ್ಯ ಾರ ಾ ್ಕಗಿ ಬರುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.
22 ಇ ಾದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಲೇವಿಯರಿಗೆ

ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು. ಅವರು ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಾಯಲು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಾಕೆಂದರೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವು
ಪವಿತ್ರ ದಿನವೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಹೀಗೆ ಾಡಿದೆನು.
ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೋ. ನನ್ನ

ಮೇಲೆ ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿಸು.
23 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಷೊ್ಡೕದ್,

ಅ ್ಮೕನ್, ೕ ಾಬ್ ಊರುಗಳಿಂದ ಹೆಣ್ಣನು್ನ ತಂದು ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡದು್ದ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. 24 ಅವರಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ

ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಅಧರ್ದಷು್ಟ ಮಂದಿಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆಯ ಾನವೇ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಷೊ್ಡೕದ್, ಅ ್ಮೕನ್, ೕ ಾಬ್, ದೇಶಗಳ
ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುತಿ್ತದ್ದರು. 25 “ನೀವು ತಪು ್ಪ ಕೆಲಸ ಾಡಿದಿರಿ”
ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸಿದೆನು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಡೆದೆನು;
ಕೆಲವರ ಕೂದಲು ಎಳೆದು ಕಿತು್ತಬಿಟೆ್ಟನು. ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಾಡಲು ಅವರನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿ, “ನೀವು ಆ ಜನರ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗ ಾರದು. ಅನ್ಯರ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು
ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
26 ಇಂಥ ಮದುವೆಗಳಿಂ ಾಗಿ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಪಕೆ್ಕ
ಒಳ ಾದನು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? ಅವನಂಥ
ವೈಭವ ಾಲಿ ಅರಸನು ಾವ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು
ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಅವನನು್ನ
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ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಅಂಥವನೂ ಅನ್ಯಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಂ ಾಗಿ ಾಪ
ಾಡಿದನು. 27ಈಗ ನೀವು ಸಹ ಅನ್ಯಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಿ

ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

28ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದಎ ಾ್ಯಷೀಬನಮಗ ಾದ ೕ ಾದನ
ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಹೊರೋನಿನ ಸನ್ಬಲ್ಲಟನಿಗೆ ಅಳಿಯ ಾದನು.
ಾನು ಅವನನು್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಸಿಬಿಟೆ್ಟನು.
29 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಆ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಶಿ ಸು. ಅವರು
ಾಜಕತ್ವವನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಅದನು್ನ ಅವರು
ಾ ಾನ್ಯವೆಂದೆಣಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಾಜಕರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ
ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವರು
ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 30 ಾನು ಾಜಕರನೂ್ನ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ
ಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು. ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ
ಅನ್ಯರನು್ನ, ಪರರ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಾನು ಅವರಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಿದೆನು. ಲೇವಿಯರಿಗೂ ಾಜಕರಿಗೂ ಅವರವರ
ಕತರ್ವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಗಳನೂ್ನ ತಿಳಿಸಿದೆನು. 31 ಜನರು
ಕಟಿ್ಟಗೆಯನೂ್ನ ಪ್ರಥಮಫಲಗಳನೂ್ನ ಸರಿ ಾದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ತರುವಂತೆ ಾನು ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು.
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಈ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿದ ನನ್ನನು್ನ

ಮರೆಯಬೇಡ.
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